םע

פירוש וחידושי גאון עיני העדה החכם השלם ריש מתיבתא
בקרית צפ־ת כמהורר יוסף קארו זיל היה:

גםישינותאשרשגבחממנחאתהבלהעלהער
אשר בזרוע עיונו קבץ כל הדעות ותירי ודרים של הלכות חדשות
ביךן יוסף והטעם חיך המעיין יטעם בהקדמתו וכאשר זיכה את
ספר סביבות החיבור הלז וקראשמו
את העם בלתי ספק זוכה לחזות בטעם הי באור החיים כי שם ביתו ואופן וסדר ביאורו
הרבים ללמד דעת
וחדושיו על מה אדניהם הטכעו הכל רשום בהקדמתו וממנה ישמע חכם ויוסף לקח
להתגדר הי מכל מקום להיות מנהג העלי הדפוס ליפות המלאכה סמור מה שאפשר לכן להיאומ
היית כי סרב המחכר הפליא לעפות ולא הניח לנו מקום
כחידוסיס רכים כספר ארבעה מורים יומר ממה שנדפסו מלפנים על כן
פעוליתנפלאות כפאר הדרת קדש אשר כתסדשי כימיני
לכל גודל מפעלות

! ??* 0
*

נא וראו את יקר מפארת יוסי הספר הזה אשר כעשה ונתעלס בעלוי הקדש פס כמה מפלות
העברים הביטו

לר!
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טובות:

אמשטרדם בכל יפוי כח וככל מיני הידור בעולם ונייר גדול ויפה ווי״ו לבא מן הדין ככתיבה
באותיות
האי שנדפסו
• •
זירידיד

איזה נוסחאות מתייקת יותר ע
מקרם הכל הועמד בפנים בשני חצאי לבנה כזה0 :

המעלה הב.
 1ךןד
*1/173
^1
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הנחמדדרכי משה
ספר "*!|?"0ן ^יךן

שהועמד סכינ הגליון ספר

לא זכינו לאור כי אס חלק א כדפוס

י /באשר שידוע וחפורסס

והוא חימר הגדול שחיכד

מוהי
הגאון

עדיין
והונא

רר תשהאיסרלסאשר

ואשר המה עדיין בכתב נתברר ההעתקה היותר אמיתית ונכונה להעמידה:
אשר חיבר הגאון הגדול בעל ב״י בעצמו אחר הדפסת הסורים שנדפסו בחייו
דינים אשר העלה בספר זה ובהקדמת ספרו מבקש לכל קי שידפיס עוד הספרי.
חדושי

כתוכו כמה הגהות אשר הגיה הגאון בעצמו וכמה1
*
לו הן מה שהגיה בטור עצמו והן מה שהגיה בב״י והנה נתקיים ותגזור אזמר ויקס וגומל ;
ד טורים עס ב׳י להכניס בתוכו דברים אלו כל דבור ודבור על מקומו הראוי
נדפס בק״קקראקא  :ועור זאת סימני הישאילות ותשובות שהובא בם י וגם זולת זה טראח
ך* ך •׳ נ יתוסף מראה מקום הרפים כסי אשר
ברפוסקק״קהג יל הכל נעשה בכי טוב באופן שגדול יהי כבוד הבית הזה סן הראשון:
*״ * ' * ' * מקומות שנשמטו

נדפס פה קי׳ק ברלין
והאדיר
קרית מלך רב סל אדונינו הגדול המיוחס מאד המהולל
מלכותו מפלה מפלה אמן :

ך*
י

פרוסיא״ה

ויתנשא
ודוכוס כמדיבארגהשס יר״ה

י

זנולאי מי שיראת ה׳ נלנני ♦נפחי חמקה ניןורה ילמו לבז נלקתעוגני החימר הוה נחמד אן נעים
!ע ^ ח שיותן נמקים גה׳והרנימ כלי1רילב כ' יתל־נה הרעת זלרל נטיש,־א! יהיה אור נמיזניתס
שנים אשר יענרי יא״א להעלותו על מז־נח הלפוש והשער הזה הכלגריני}. (3־ והקינה יתנרן 'ה
!כקומה נכח:ת וא -מת ועיני כל ישראל עליו כי מחנו נלע לשמור את 7רני ה׳ומי יודע מיה
וכמראה
קילו  :וירלויג גמלו  :אני״ר :

האלוף התירכי מוהר״ר זאב וואלף כן הגאון מסורר זלמן מירלש אכ״ר דק׳ק-״המכורג כשנת
נדפס בכית
סכמי פולני־׳יא וחכמי אשכנזים כאשר עיניכם תחזינה מישרים
גדכומיתולועלראדהגדיגים האלופיםהמעורש־דס

נ4

שכלנו

תסבלפ״ק כהסהמות וגזירות הפימות של הגאונים
בטור אורח פייס:

להזיל כשמש חהנס לכלמכשיריהלעוש הנקוניס נשמיתש כשור אודקחיים *3יוקנותס ו 7נלס *
לנס
וינלוימיהם ושנותיהםנניעימיש ^לזס ולינה* אני״ר

ינרן ה'חילם* ועעולת מיהסתמה *

\גי

הקדמת הבינו יעקב בעל הטורים

וווו§
יהי שם ה

מבירך

מעתה ועד עולם • מיומם סל כל וכבודו מעין כל נסתי
ונעלם • ואף כי כבודו מלא סולם • איזה עקתשורהו
ולשון סי מכילהו • ולב מי ימצאהו • ואיזה שכל אפר ידעהו • ותבונות מי תבינהו
וחכמת ימ תשיגהו • עמוק עמוק סי יעלהו • גבוה גבוה עי יורדיהו  .רחוק
מי יקרבהו • קמבמיירחקסו  :אבל כס מעשיו יגידוהו • עלילותיו יודיעוהו •
ונפלאותיו ישיגוהו :
נויאותיו יסדוהו :
גודל מפעליו יעידוהו •
כי אלהיהאלהיס ואדוני האדונים הוא לבדו ואין עוד כמוהו • השמיס וכל צבאם
כבודו יספמהו • חיות ואופנים ינסאוהו • שרפים ואראלים יעייצוהו • כרובים
ומלאכים יאמצוהו • עירקוקדיסק יקדשוהו • שמש וירח יצלצלוהו ; הכוכבים
ממסילותסיסלסלוהו • תבל ומלואה תהלותיו יהללוהו  :בני יעקב יבחרוהו  :ערב
ובקר ייחדוהו  :עדת לאומי' ימליכוהו • קהל עס ייממוהו* .מושב זקנים יאמירוהו
ישישים יזמירוהו  :נערים יגדלוהו • עוללי ' יקלסוהו • גמולי חלב יפאמהו• יונקי
שדים יברכוהו • גבוריס יגבירוהו קליסיס יאמצוהו  :ימים וכל יומס כס ישכחוהו
עני היער ירננוהו  :חית השדה יככדוהו  :כל עוף כנף יפגבוהו • עסכותהריס
יאדריכו • תנובות סדי יחזקוהו • דגת הים יעלוהו  :אילי נביות ישרתוהו • צאן
קדרימסילוהו • בהמות בהררי אלףיפחדוהו ׳ זיז סדי
יהדמהו־כיסשתימיס
עשה את הסמים ואת הארץ הימים וכל אשר בהם הכל לכבודו בראו  :ובאחרית
כל ברא האדם יפה בעתו שיצרו אף עשאו • כחתן שעושה סעודה ואחר כך יביא
קרואיו • כי אחרי סברא השמיס וכסיליהם הארץ ותולדותיה  :הימיס וכל אסר
כהס ברא את האדם והמסילו על כל התחתונים כל־כתיב תמשילהו במעסה ידיך
כל סתה תחת רגליו גס את העליונים נתן לשמשו כדכתיב והיו למאורות ברקיע
השמים להאיר על הארץ ועוד הפליא והגדיל עמו בעזר אסר עזרו • ובעטיה אשר
פטיו • וכחתןסארו  :וישים עליו ציץ נזרו ופל הכל האשה אשר ממט לוקחה
ולא כשאר הבהאים אסר כראם שנים שנים אבל בראו לבדו ויקת אחת מצלעותיו
דק אותה לאשה ויביאה לו למען היותה לו לעזר ולהועיל כאשר כתב החכם רבי
אברהם ב״י דוד בספר מפס כי לטובת האדם ולהנאתו גדולש עשה זה שאלו נברא
זכר ונקבה כשאר הבהאים היתה האשס אצל האדם מקבת הבהמה אצל הזכר
שאינה מקבלת שלשונות הזכר ולא עומד אצלו לשמשו אך זה חוטף מזה וזה מזס
בועע בזה ואיש למעבדו יפנו וגס אינם מיוחדים זה לזה לפי שבתחילה נבראו זה
בפני עצמו וזה כהני עצמי ולכן ראה הבורא יתברך צורן האדם והנאותיו וברא
אותו יחידי ולקח אח מצלעותיו ובנה האס מסנה והביא׳ אל האדם להיות לו לאשם
ולהיו׳לולפזר ולמסעד מפני פהיא נחשב' לו כאחד מאבריו אשד לו לשמשו וכי יהיה
מופל עליה כמוסלו לע אבריו וכי תהי׳מסתוקק אליו יאשר אבריו משתוקק׳להנאת
גופו וזה ו מה שאמר הפתוב ולאדם לא מצא מזר כנגדו מציאה זו אינה אחר בדיקה
וחיפוש כשאר כל המציאות סאקנבון לדבר כן כנגד סכורא יתברך אך היא
במציאות המחשבה הקדמונית כאתר
ברא תא הנבראים מן האדמה זנר ונקבה והביט ויאה בטובת האדם ולא מצא עזר
לאדם בבריאה ההיא ואמר לא טוב היות האדם לכדו כלומר אין טוב שיהיה האדם

מתבודד עסהאשה כמו הבהמות שהם מתכודדיס ואין הנקנות מיוסדות לזכרים
אעסקלועזר ממנו כנגדו כל ומר אני־אנו נענין שיהיה לו עזי ממנו ושתהיה
מיוחדת לו וזהו כנגדו כלומתסתעסוד אצלו יום ולילה עד כאן לשון היב  :יעל כן
הפליגו רבותינו ז״ל מאד לדבר כמי שאין לו אשה עד שאמרו כל סי שאין לו אשה
שרוי בלא כובה כלא שמחה בלא ברכה נלא דירה כלא תורה בלא הומה בלא
שלום  :בלא טובה דכתיב לא טוב היות האדם לבדו  :בלא שמחה דכחיג ושמחת
בחגיך אתה וביתך • בלא ברכה דכתיב להניח ברכה אל בימך • בלא דייה
דכתיב אעשה לו עזר כנגדו  :בלא תורה דכתיב האס אין עזרתי בי ותופים
נדחה סמנו  :בלא חומה דכתיב נקבה מסובב גבר  :כלא שלום דכתיב וידעת
כי שלום אהליך ופקדת נין־ולא תחטא • והאדם בראותו אותה וידע כי סמנו
לוקחה אמר על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק כאשתו והיו לבשר אשד
כלומר ראויה זו שתהיה מיוחדת לאדם ואדם אליה • ועל כן ראוי לאדם לאהוב
את אשתו כגופו ולכבד' ייותר מגופו ולרחם עליה ולשמרה כאפר ישמוי א׳מאבריו
וכן היא חייכת לעובדו ולאוהבו כנפשה כי ממנו לוקחה ועל כן ציה הכתוב על
האדם שארה כסותה ועונתה לא יגרע  :ועוד מצות רכות נצטוו בענין חבור
האדם עס אשתו כל ימי היותם יסד עד הפרדס ועוד תקנות רבות נתקנו כהן אחרי
כן ואמרתי לחבר בהן ספר וראיתי בספרים ובינותי בדברי המחברים ולקטתי
כעמריס מאחרי הקוצרים וסברתי את ספר זה וקראתיו :
ךיןלןיןך • וזהו שדורו תתלה אבאר חיוב האדם לישא וגודל סכרו
(*
את מי ראוי שישא ואיזו חזקה מועלת לעכין כהוכס
ושאינן ראויות
לינסא
לישראל
ולכהן
או
מחמת
פיסול שבגיפן • או חסרון שבגופן
צו מחמת
מקרה
שאירע
בהן
או
מחמת
איסור
עמס
ואיסור גויה ושפחה והיתר
אשת
איש
בעדות
שמת
בעלה
ובאיזה
ביאה
מתחייב
האישוהאשה
והרחקת מן
העריות ואסור יחוד ואסור הוצאת זרע לבעלה וכיצד יתנהג עם אשתו וחיוב
עונתה עמה והלכות קדושין וכל דין הארוסה כל מה סטהג כהטדסתכסא ודין
הסבלנות והחופה וברכת נישואין ומנות שמחת חתן וכלה ושיעור הכתובה לכל
אחת ואחת וטענת כפולים וחיוב האיש בכתובה וכל תנאי ' והיאך נגבית ומה שהוא
זוכה מכח אשתו והלכות גירושין ומיאון והלכות יבוס וחליצה והלכות אונס ומפתה
ומוציא שס רע והלכו׳סוטס וראיתי עוד לעשות סימנים לכלול כל ענין וענין במלו'
קצרות ולכומבס כתחלת הסער כמנין למען היות נקל למצוא כל ענין וענין ואל
אלהיס יודע
וישראל הוא ידע כי לא כעכו מעלה עשיתי הדבר הזה וגס לא עשיתי
לבר שיהיה כדי עליי שאיני אלא כתלמיד הלומד מפי המלמד וכותב דבריו כדי
להתלמד וכלוקט המלקט מאחרי הקוצרים וכמאשף מבין הממרים אחת
לנה ואחת הנה ביני חטי לקוטי בתר לקוטי  :ואבקש מאל העוזר
להיות לי לעזר כדכתיב עזרי מעם ה עושה שמיס וארץ וכתיב יראי
לבטחו בה ' עזים וסגינס הוא וכתיב ה עוזי ומעוזי בו
בטח לבי ונעזרתי ויעלוז לכי ומשירי אהודנו וכתיב
ואט עני ואביון ה יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה
אלסי אל תאחר ונתיב ה' לי כעוזרי יאני
ארא בשונאי וכתי׳דח דחיתני לנפול
וה עזמי וכתיב קומה ה׳עזרתה
לנו ופדנו למען חסדך וכתי׳סבה
לנו עזר מצר ושוא תשועת ימ
אדם וכתיב ויקרא סעו
אבן העזר לומיעד
הנה עזמו ה' :

ענינו ומהותו של ספר דרכי משה
קיצור מופלג מכל דברי חידושים בביתיוסף עם המוספות והגמרא
וספוסקיס לקט סכסה ופיאה שהשמיטו הרב המחבר מדברי
הראשונים אסר הביא בספרו ואסר לא הביא כלל כגון האחרונים וגס חידושי
דירסא״ז ואגודה וש״ד ואיסור יהיחר הארוך ותשובה מהר׳יבר״ין ומהר״יל
ומהרי״ו ומה״רס פד״ו וסדר גטין וחליצה מימן זאב ופוד חידושים מקובצים אסר
דברי סדושיהס
מלמנות גס אהבה מסותרת ומוכחת מגולה כענין פסק הלכם

 8151.־.ו ! /ח 0. 11־:
11ש 3 !£

ח! +/^ 48ז!^ 1ח 3
ז־ בז

הכל מקום שמנהג בני אשכנז ובני הגלות הלז אשי מבכי ציס׳ אינן טהגץ כדבריו
עם השטת כדברי הרבה במקומות קרבה בדברים הנוגעים הפסק הלכה ובישוב
דברי הראשונים ז״ל בדרך אחר ממה כוהבינם הרב המחבר ספי בית יוסף כל דין
משודר בסדר נאה וקצור על מקומן הרארלו ככלל בחיבור זה
מקרא דרכי
משה צסר לעולם לא מנשה מלפני אבינו שבשמים אשר הכל בעתו יפה עשם
יתעלה וישתבש בכל דבי ובכל מעשה אכי״ר :

הקרמת המחבר מהדר יוסף זקארו
!•*-$

ורו
•ס
ים
:ח
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או מימרא בתלמוד בבלי בירושלמי אובספרא או כססריאו
■ כמכילתא ואס הוא
! !1
מוסכם וא אס הוא מחלוקת תנאים או אמוראים וסמסכר
ססין
כאחד
מהם ומאי
זה טעם פסק כמותו ואס מביא המחבר סכמת פוסקים חולקים בדין ההוא יבאר
טעם כל אחת סהסברות שרשה ומוצאה מהתלמוד ואס המחבר ישמיט סברת איזס
פוסק כמו שתמצא פטמים הרכה שמשמיט סכית היי״ף או סברת הרמ״בם או
סברת פוסקים אחרים יביא סברת הפוסקים הנשמסיס וטעמם ואס דברי איזה
מהפוסקים ההם בין שמביאים המחבר בין שאינו מביאים אינם מומים יבאר
דבריהם וכפרט דברי הרמ״בס ז״ל כי בהרבה מקומות דבריו סמומיסוחתומי׳והס
המחבר עם פיות שככר קדם לנו בביאורינו לטור א״ח וטור י״ד סכת חבור הספ׳הזה מתבארים בספר הזה טל פי מה שפירשו גו מגיד מסנה והר״ן ולפעמים יקשה טל
ואופניו ו׳סקותיו ומשפטיו בהיות שהסבור היה יתר סאת הוצרכנו להדפיס ביאור פירושם ויפרם כדרך אחרת והמעיין את אסר יבחר ירצה ויקרב  :ובקצת מקומות
צל טור לבדו ומי שלא ראה ההקדמה ההיא או ראה ושכח יהיו לו־דברי הססי הזה  ,שיש בדברי הרמ״בס שצריכים ב ^אור והמפרשים לא סלחו ^ד בו יפרש דבריו ואם
צדביי השעי החתום לכן הסכמתי להעתיק פה ההקדמה ההיא והנני מציגה כרב המחבר ה זה בעל הטורים מקשה על איזה מהפוסקים ימק קוסימו אי
לפניך :
תמיהתו ואס נסצ׳איזה דין מחודש בדברי איזה פוסק או מפי ולא הביאו המחבר
ס אלהיישראל א שר ברא עולמו לתכלית האדם ומכל מין האד׳ בחר יביאנו ויבחר " טעמו נמצא סמי שיהיה ^פר זה לפניו יהיו סדורים לפניו דברי
ו
לו טם סגולה יעקב חבל נחלתו ומרוב אהבתו לעס קרובו קרבנו
התלמוד עס פירש רס״י והחוספד׳והר״ן ופסקי הרי״ף והר״אם והמדרכי והרמ״כס
לפני הר
סיני
והנחילנו
ט״י
מבחר
האנושי
מרע״ה
מורס
ומצות
חקיס
ומשפטים
והגהותיו ומגיד מסנה ורבעו ירוחם וספר העיטור ונמקי יוסף וסמ״ג וסמ״ין
נדיקים
לטיב
לכו
למטן
כלך
בדרכיו
ונמצא
חן
בעיניו
•
ויהי
כי
ארכו
לנו
כימים
ואורחות
חיים
והגהו
'
אשירי
ותשובות
כרא״ש והרש״בא וכר״ןוהר״יברססת וה״ר
הורקנו
מכלי
אל
כלי
ובטלה
הלכנו
וכמה
צרות
צמרו
'
תכופו׳וציו׳זו
לזו
באו
עלינו
שמעון
בר
צמח
ומהר״י
קולון
ותרומת
הדשן
כל
דבריהם
מבוארים באר היטיב •
פד כי נתקיים בנו בעונותינו ואבדה סכמת חכמיו וגו' ואזלת יד התויה ולומדיה ולהיות כי כבר נודע סכרא״ש והמרדכי וסמ״ג וסס״ק וספר המיומה והבהר' חיימון
הי לא נעשית מורה כשתי תומת אלא כתורת אין מספר לסב ' רוב הספרי׳הנמצאי' כלס נמשכים אחר דברי התוספות טל הרוב לכן אס כקנס מקומות לא אכתוב
ככיאור משפטיה ודיניה וגס כי הס ע״ס כוונתם היתה להאיר מחשכנו כמשך לנו
דעתם אל יססדכי שומע כי כשאני כותב דעת התוספות איני צריך לכתוב דעת
ממוך האור הטוב שנהנינו מהם פה ספק ומבוכה רכס בהיות כל אחד מסב'
ססי-
הקדושים הללו ססתמס כפירושם והנה בא לידי קצת תשובת הרס״בא כחובות
לעצמו וכופל מם שכבר כתב וחיבר מי שקדמו או כותב הדין כהפך מה
שכתבו
בעט
בחל
ועופרת
בדפוס
וכתוב
בתסלתן
סכם
תפוכת
הרמ״בן וכשאני כותב
חבי יל ולח יזכיר דבריו כי תמצא כמם פוסקי' מביאים דין א׳סתס כאלו הוא מוסכם
מאותו תשובותיאף על פי שאני יודע שהיא תשובת הרש״בא אני כותב כמו' בתשו׳
בלי סוס חולק וכשתחקור בדבר תמצא שגדולי חלוקי' בו כמו שזה במר במקומות להרס״בן לפי סספרי הדפוס מצויים ביד כל אדם ומי שירכה לעיין לשון הפסוכה
צץ מםפי־ למי שעיין בספרי הפוסקים ועיין מקום דבריהם כגמרא ובפוסקים
עצמה יוכל לעמוד עליה  :ולהיות ספר ד טורים מלא פעיות סופר ככמה מק/מות
הקודמי' ואסיאתי אדם .ככל דין סיצטר לחקור שישו ומוצאו כדברי
הגמ׳והעפרסי'
אעיר על מקומות הטפות ואכתוב הלשון כמתוקן נכלכתו פלפיספי־יסמוגהי*
וספוסקי ם כלס יכבד הדבר עליו מאד כ״ם כי ילאה למצוא ספתח
לדעת
מקום
הדין
ונכוני
'
שהגהתי
מהס
ועלה
כדעתי סאס כל הדברי׳אפסוק הלב ואכריע כין הסברו'
בתלמוד כי עם היות שזיכנו הב״ם לביאור סרב המגיד ולחיבור רבי ' ימססהמורי'
כי זהו התכלית להיות לנו תורה אחת ומשפט אחד וראיתי שאם באנו לומ' שנכריע
לכו מקומית ' הדינים בתלמוד המעיין בהם יבחין ויכיר חסמנינו אס לא יהיה לו הרין בין הפוסקים כטענות וראיות תלמודיות כנה כתוספות וחידושי כרמ״בן
היקף גדול בתלמוד וגס כמקומות יביס יחפש ולא ימצא בדבריהם מורה מקים והרש בא והר״ן ז״ל מלאים טענות וראיות לכל אחד מהדעות ומי זה אשר ימרב לבו
לאותו דין אם מג־דמשנם להיות אותי דין שלא על פי גירסת הרמ״בסאו סטתו לגשת להוסיף עענות וראיות ואיזהו אשר ימלאהו לכו להכניס ראשו בין כהרים
ואם רבי׳ימשם לסיותו מקצר לפעמים מלהביא כל הדעות הנאמרות בדין ההוא הררי אל להכריע ניניהם טל סי טענות וראיות לסתור מה שביררו הס או להכריע
ואס לסייתו כותב המורה מקום בקצת מקומית דרך כלל והמקום שמורה אליו בדין
במה שלא הכריעו כס כי בעונותינו סרבים קצר מצע סכליכו להכין דבריה כל סכן
ההוא אינו חחר אלא לסלק או חלק־' מהכלל ההוא ולא לשא׳וילאה המעין לבקש כל להתחכם עליהם ולא עוד אלא שאפילו היה איפסר לכו לדרוך דרך זו לא היה ראוי
החלקים בעקום ההוא אשר הזירה אליו.ולא ימצא והגס כי ידע מקום הדין בגמרא להחזיק כה לפי שהיא דיך ארוכה ביותר ולכן הסכמתי כדעתי כי" להיות ג עמודי
יצטרך לעיין כל הסוגיא ההיא עם פיש״י ותוס׳ואת״כ לעיין בדברי הרי" ף והרא״ש
ההודאה אשי הכית בית ישראל נשען עליהם בהוראותיהם הס הרי״ף והרמ״כם
והי״ןיוהמירכי ואח״כ לעיין כהיס״בם ושאר פוסקים וגס בדברי תשובו '
הגדולי׳
והרא״ס ז״ל אמיתי אל לבי שבמקום ששנים מהם מסכיסס לדט אחת נפסוק כלכס
הנמצאית אצלו לדעת אם הדין ההיא מוסכם מהכל או אס יש בו
מחלוקת
וכמס
כמות׳אס
לא
במקצת מקומות סכל חכמיישראל או רובם חולקים טל הדעת הגוא
מחלוקת בדכי וכדברי מי ראוי להכריע וזה דבי מבואר בעצמו
סהוא
דבר
שאין
ולכן
פשט
המנהג
בהפך
ובמקום
שאחד מן הג העמודי׳מזכר לא גילה דעתו בדין
לו קצבה ואם בדין הבא ליד האדם כך כמי שמצה לידע שרפי כל סדיני ' על בוריים
ההוא והב עמודים הנשארים חולקים בדבר הנה הרמ״בן והרש״כא והר״ן והסרדכי
ולהקיף דברי החולקים בהם וחילוקי דברי כל אחד ואסר מהם לע את כמה וכמס
וסמ״ג ז״ל לפנינו אל מקום אסר יהיה שמה כרוח רוס אלהין קדיסין ללכת נלך יי
סיבצי ממנו שאפי' יעוץ בכל דין ודין דברי הגמ ' והמפרשים ודברי כל הפוסקים אל הרע אשריסו רובן כן נפסוק הלב ' ובמקו׳סלא גילה דעתו סוס אחד מג העמודי,
ססוא טויח גדיל מאד יהסכחם מצויה באים ומם־גס בדברים רבי' ההסתעפות
הנזכר נפסו׳כדכרי החכמי׳המפורסמי׳סכתבו דעת כדין ההוא ודרך זו דרך למלך
ונמצא יגע ^ ריק חס ושלום ואס יאמר אדם לבחור כספרי הקצורים כסמ״ק והכלכו
נכונה וקרובה אל הדעת להרים מכשול ואם בקצת ארצות נהגו איסור בקצת
והאגוי באמת שזו דרך קצרה וארוכה כי מעולם לא יוכל לדעת שוס דין כהלכתו
דברים
אף
עלפי
שאנו נכריע בהפך יחזיקו כמנהגם כי כבר קבלו עליהם דברי
ובסרט כספי האגור כי בהייה מ־ןומות מביא לשון סטור כהוייתו והלשון ההוא התכס האוסר ואסור להם לנהוג היתר כדאיתא כפרק מקום שנהגו ולהיות סימני
צריך נגי ויכי כגר דיפרקיכיס והוא ז״ל מעתיקי כמו שמצאו גס במקומות מביא
מפתחות סער הטורים קצרות ביותר והרוצה לבקש דין אחד לפטנדס לא יוכל
דברי פושק אחד להיתר בלי שוס חולק במקום סכל גדולי ישראל חולקים ואוסרים להבחין אס הוא כסימן זה או כסימן צחר או אס מביא אותו דין בעל הספר לכן
וגס הפוסק ההוא שמכיא אופו הדין להיתר כתב שיש לגמגם בו והוא ז״ל כתב
ראיתי לעשות מפתחות אחרות שמזכיר כל הדינים הבאים כסימן ההוא בפרט ־־
דברי הכיתי ולא זכי דברי הגמגיס סיזיר בדברי הפוסק ההוא עצמו דוק
במס
ואחר כך כתבתי רמזי כל הדינים המחודשים שהבאתי בביאורי הז הנקרא.
שכתב בסימן תל״ד על גלגל המגלגל מיס ובגלגל קבועי ' כלים קטנים נקובי
בכונס
כד שימצא כל אדם הדין שירצה מקלה ותועלת
מסקס ועיין במה שכתבתי עליו בטור יורה דעה סימן ר״א ותשכח דהכי הואכמא
!
זה לחכמים מבואר ולבוחרים בקיצור זו היא דרך אהכס
דאמינא ^ :
על ק׳
אני הדל באלפי יוסף כמסה״ר אפרים במה״הר וקצרה ואשר אין ס כח לעמוד יעיין בו להבין כוונת דברי המחבר ספר ד טורים
יוסף קארו ז״ל ה״ס קנאתי לה' צבאות ונערתי חצני לסקל המסלה והסכמתי לחכר על בוריין נמצא שספר זה מזון לכולא ביה ט״כ קראתיו בית יוסף כי כססשמנינו*
ספי כולל כל הדינים הנוהגים בביאור שרשיהס ומוצאיהם מהגמר' עם כל חלוקי
^
יוסף היו נזוני׳ הכל מזון הגוף כךיפיו׳נזוניס מספר הזה מזון
סברות העושקים איש לא נעדר ולא ראיתי לעסות ספר זה חיבור בפני עצמו
כדי
־־
הנפש ועור טפס בכי זה חלקו מכל עמלי והוא ביתי בע״הז
וכע״ה ומהש״ית אשאל
סלא אצטי־ך לכפול ולכתו דברי מי שקימכי ולכך הסכמתי לסמכו לאח ' מהפוסקים
יטזמיעל דבר כבוד סמר
סמפורסמים ועלה כדעתי לסמכו לספי סרמ״בם להיותו הפוסק היותר מפורסם
לסד׳ספר זה מנוקה ומשופט מכל טעית ושגיאה
בו י״ת בטח לבי ונעזרפי ירחם עלי רחמי
/
3מולם וחזיתי־ בי מפגי שאינו מביא אלא סברא אחת והייתי צייך להאריך ולכתוב
סברות שאי הפוסקים וטעמם:
ממנת
חנם
כי
חנוניו
ולכן השכמתי לסמכו לסער ארבעה טורים
הס חנוני׳ומרוסמיו ׳
הס ממחמי׳כדכתיב וחנותי את אשר
סחיבר הרב רבי׳יעקב בן הר״אש
ז״ל
כי
הוא
כולל
רוב דעות הפוסקים וזה משפט
יספר ומעשהו לבאי הדין
שכתב
כעל
השורים
םא
הלא
שמ
;
או
ברית׳או
תופפת*
אתון ורסמתי את אסר ארחם :
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ד״ם

(ל"!
ו״ךייד " שמושל הק״בה ^שהולו חפץ כשוב בריותיו וכו׳לכן חייב כל
ו
אדס ליסא אסה כדי לפרות ולרבו׳ סכל מי שאינו עוסק בפ״ו
^('ןי )נ'הרמנ״ם כאלו סופך דמיס וכו׳וכאלו ממעט את הדמות כפ ' סע"י ( דסג ) :ומ״ש וגורס לשכינה
פי* 1ילה ' איפו' סתסתלק מישראל יליף לה התס מקראי ואיתא תו התס אכא סנן אסר מסו ר'יוסי
ח״ל לא קייגז פ '<
מיי' לנעול נכלע?*כ
עדש־הישל? בני^
■עט שהוא מצ?< ג
עשה שנ׳סר? נדבו

עג׳ל י ן;ר3יזמ״ע
 8נינ? ע׳ הנא ע׳י
לא ינהל אדסמע׳ל
זסירס? שינעול־
ננל עוני א־ני נ
<א' | נלון תגוין
עונה ננז ; שפסלה
ללאשי !! •,יכפו שב'
רטנו ולנר נכון
גוא
זחלאי ישי
ל ז זמנם ילועיס
עכ״לןע״לסי׳ע׳ו:
(נ ) ולא ילעעי
מטן
ל? ילעע
מ־יונ״ס שלא נדע׳
גתל׳ ! לא
כדעת
יזרש׳יששרילאל
הרפ׳נס רק לשין
הי?.י ׳ פ׳ הנשרפיך
וז׳ל מ־נ!יפ חכמים
שישיא
*נממי?

אלם 3ני, 1
סמון

ל פירקן
כו׳עד
ואשור לפפי׳א& ה
לקען וכמו וסת
היאעכ״לוכןהוא
ננמר׳ע ' הנפרפין
7אידי־ המשי׳אשה
לגני קיון עליז
הכיגונאות^ למען
סעומהרוה ונוסי
מיפי נ י

המשיא

סתוןלפירקןעליו
הנת נאומי וידעת
ני פלו' ונו ' סמון
לפירקן
שאני
?(!רש׳׳י
דסמון
לסירקן שגה או
קצי שנה מותר
 7לא< קטן הוא
נולי האיוא״ב מכל
לומ׳דדע׳הרמנ״ם

חיי׳מית סנא׳וכני׳לא היו להס הא היו להן
בני׳לא מתו ולא ידעתי למה השמיטו
וכלמי שסמי בלא אשה סמי בלא
בלא ביכה כלא חורה בלא חומה בלא

דללז תיןיכו רכנן ניסוצזין לקסן מ״מ אור״י דליכא ל)סורס דל 6חשיכא כילזחזכור!
ומצרה נמי איכא להשיא אשה לבנו קטן כמזמייק בהנסרפין ( רפו ) דעליו הכתו,
אומיוידעת כי סלו' אהלך וכו׳וכ״כ בס הבא על יבמתו וכס הנסרפין וכן דטת רס״י
דבפרק הנסרפין אהא דהמסיא אש' לבנו קטן עליו הכתו׳אוסר למען ספות המס
וכולי מתיבי המדריך כניו ובנותיו בדרך

רבי׳ של הק״כה שהו׳חפץ בטוב בריותיו שידע שאין

טוב יסרסוהמסיאן סמיך לפרקן סליו הכתוב

טובהלאדם להיות ב!בדו ועלק עשה י!ו עזר כנכדו ועוד או׳וידעת כי שלום אהלך וגו׳סמוךלפרקן
כי כוונת הבריאה באד׳כדי לפרות ולרבותא וזה אי אפש׳בללאשאני פרס״י סמוך לסי־קן עדיין קטני הף
העזר ועל כן צוהו לדבק בעזרש^ען׳ ^ ^כ ךחיי ׳כל^ ,דם  1,ישא סמוך
עאניאודלאו
קטן כול
האידמסוס
לפרקן סנה
קצי סנה
היינו לא
תזנהי
אשה כרי לפרות ולרבות שכל ימי שאינו עוסק בפריה ורביה
עליוכ ובסוס ענין לא יסבור כ סנה בלי!
כאילו שופך דמים דכתיב שופך דם הארס וסמיך ליה ואת׳ פרו
אסהדאמררבא וכן תנא דביר׳יסמעאל
ורבו וכאלו ממעט הדמות דכתיב כי בצלם אלהים עשה
את
פד כשנה הקב״ה ממתין לו לאדם וכולי
״)
האדם ואתם פרו ורבו וגורם לשכינ׳ שתסתלק מישראל וכל מי בפ״ק
דקדוסין ( דכט )וכתב א״א .ז״ל רוולן

סלו׳כולהו מייתי סתס מקראי (דף סב^
ואימא תו התס סמי בלא סמחהורכיני
כתב כלא דירה במקום בלא שמחה ולא
ידעתי טעמו  :וא״ר אל עור כל מי שאין לו
אשס אינו אדס ג״ז שם ( דסג ) ומייפי לה
מדכתיב זכר .ונקבה _
בראם ,רקרא .
את,
סמס אדם  :וכיון סנסא אסה
עונותיו ששרוי בלא אשה שרוי בלא טובה בלא ברכה בלא דירה
בלא שסברו כישנה ואמו מצה ליסא כ״דכופץ
מפפקקין סנא׳פצא אשה מצא סוב
דפק תורה בלא חומה בלא שלום ואייר אלעזר כל מי שאין לו
אשה אותו לישא כדי לקייס מצות פריה ורבי©
רצון מיי׳ :
ומצור? גדולה היא שאין אינו אדם וכיון שנשא אשה עונותיו מתפקקים שנאימצא
אשה בס הבא על יכסתו :ומיהו מי סא״א לר
מוכמן
ס״ת
אלא
כדי
ללמוד
חור׳וליסל
*
מצא
טוב
ויפק
רצון
מיי׳ומצוה
גרול׳היא
עד
מאד
שאין
מוכרי׳
ללמוד
אס
ישא
אסה
וכו׳כפ״ק
דקדוסין
אשה בפרק כני העי < דף כז )  -ומצור? ס״ת אלא כדי ללמו׳תוריולישא אשה ומצו׳על האד' שי שאאשה מ״ר ללמוד תורה ולישא אסם ילמודתור׳
על האד' ליסא אסס בן י״ס שנים דמנן בן
ח לחופה אבל המקדים לישא ואסר כך ישא אסה ואס א ,אפשר לו כלא
י״ס לשועה פ״ה דאכות( דף יב )והרמ״כס כשהוא בן י ח שנים דתנןבן
אסה ישא אסה ואתר כך ילמוד תורה אסר־
כתב כעסו מהלכות אישו׳אימתי האיש כשהוא בן י״גמצוה מן המובח׳ת״דהמשיא בניו ובנותיו סמוך רב יהודה אמר שמואל הלכה נושא אשת
נתחייב במצוה זו מכן י״ו או מבן י״ו שנה לפרקן עליו
הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך וגו׳ואמר אביי ואס״כ ילמוד הורה ורבי יוסק אמרי
וכתה ה״ה בכאן מצאתי כססאו׳תלוקוח הא דעדיפנא מחבריא משום דנסיכנ׳מבר שיתסר ואינסיבנא
ריקייס כצוארו ויעסוק בחורה ולא סליגיי
בספרי רבי׳ויש מסן שכתוב מקי״ז ובמס׳ בר ארבסר הוה אמינא גירא ,כעיניה .רששגא אבל קורם י״גאל
האלןוהאלהווכפב הר״אשמולהוחודו
אכו׳שנינוק י״ס לשיע׳ונ״ל שאס הנסש' ישיאם דהוי כזנות ובשום ענין אל יעבור ך׳ שנה בלא אשהדאס א״א לו ללמוד אס ישא אסהילמוד
הכתובה מק י״ז היא אמיתית שפירושה דאמר רבא וכן תנא דבי ר' ישמעאלדע ך' שנה הק״בה ממתין ואחר כך ישא אסמלסון הרמ״בם ז״לוא©
נשא אומר פוסק בתורה וטרוד בה ומתייאלישא
מפעכר׳שכת י״ז והוא ק י״ז
סליסי׳ומ״מ לו לארס שמא ישא אשה וכיון שעברו ך' שנה ולא נע
שעברו עלייוכ׳שנן -אשהוכו׳מומר להתאחר ובו׳בפט״ומהל'
?
ן
:
י״
ח
,
כ
ל
ס
׳
ו
ן
הק״בה
תפחנה
עצמותיו
וכת
'
א״א
ז״ל
רווק
האמיתיתהיא ל פי—ד1ף-ת. ;11׳ז
מ
0
1
<
1
״
1
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ד
1
י
רמשנסףי׳מ * מסלכלל '* ״<־ 1־ל' י " *8
ואינו רוצה לישא ב״ ד כופי  ,אותו  1,ישא כ}■ 1, ,ק ״ ם מצות פ"  5 .<,זישומ ומסלת דנייי סכי 5וי מיית־ן

הי,נ

רפןףלי

& טהונןיגמצי
מן המובחר כן משמע מההיא דמיימי
בסמוך ואי נסיבנא בר ארבסיר הוה אמינא גירא כעיניה דפטנא ומשמע לרבינו
דהיינו כן י״ג שלימות שנכנ׳כשנת י״ד • ת״ר המשיא כניו ובנותיו סמיך לפרקן וכו׳
בפ׳סע״י ( דס ) 3וכפ׳סכשרפין ( דעו )ואמר אביי הא דמדיפנ׳מחכריא משו׳דנסכינ׳
בר שיפמ׳וכובפ״ק דקדופקידכט ) אלא סבספייס דידן כתוב זה כסס רב | ססדא :
ומישאבל קודם י״ג לא ישא דהוי כזכות נ״כ הרתכ״ס בסוף ה׳איסורי ביא׳וטעמו
מדאמרינן כרז׳ פ חדש דקטן לא מקינו ליה רבנן כשואין וכס״פ האשה רבה ? אמרינן
דאשת קק פטורה ןמ החליצה וסן היבוס ומשמע ליהז״ל דכיון דלא תקיצו ליה
נישואין הוי בעילתו בעילת זטמ^ולסי דבריו הא דת״ר כיבמו׳ ( דסכ )המשיא בניו
סמוך לפרקן וכו׳היינו כן י״ג שלימות אבל התוספות כתכובש״ס הפשה רבה אע״ג
ומיהו מי שא״א

ול

ללמויאם ישא אש' אינן חיי׳1,יש

יכעןנת םנתכתינםמיו6ל5ו שיש
לתמוהלמה ל!
אשהתחלה(
כ שאס א .א לו בנא אשה ישא

יכ״ל שמ״ס בסוף דבריו והוא שלא יהא יציו מתגבר עליו ארישא נסי קאי ומ״סימ
שחשקינפשו בתור׳ממיד כבן פזאי וכו׳כפ׳הע״י תניא כן עזאי אוס׳כל שאינו עוסק
בפריס ורביה כאלו שופךי דמי' וממפס את הדמו׳אמרו ול אתה נאה דורס ואקכאה
מקיייאסר להם מה אעשה ונפשי חשקה במור  :ואומי א״א ז״ל הא דאמרי׳ואס א" ^
לו ללמוד וכו קצכא לאותו לימוד לא ידפנ׳וכו׳כפ״ק
דקדוסין (דכס) אצצ מ״סדכולהו
מודו דאם א״א לו ללמוד אס ישא אסה ילמוד ואח״כ ישא אשה כ׳כן כיון סישלאד©
זכי ונקב׳קייס מצות פ״ו כס״פ הבא ע״י (דף סא ) תנן לא יבטל אדם ספ״ו אא״כ
יש לו בניס בס״א כ׳זכריס וכה״א זכר ונקכ׳סנ' זכר ונקב׳וידוס דהלכ׳כב״ה :ד?חי
הק סריס או הנקבה אילונית לא קייס פריה ורביס הבן סריס מבוא שס (דף סב)
בכריתא

ניעתרש י זכנ'ל ( נ } ':רי' נמ נתזו׳סי׳ם׳ ?1נזדאיתישלא קייס פ׳? ונא לישא אשז מאיכה נת נט׳ואין לו אזה אחרתראוי' לנט׳שורת הדין שנ׳ד מזייני' אותו יילרזא דהרי אחרו שמי שזהה י׳שטם עם אשת 1נלא נניס כופין אותו להימא אן
ע פ שלאהוחזקה עקרה 1דאיתכ)שהותוקה לזיותעקיהול״ש זקנה אתנסלכ והלעי שורת הליןלעיהגת׳אנל מה נעשה שלא ראינו מימינו ולא ממענ 1ייבמה לורותנ״דשנוקק לוהלכון> ולהוציא נאמה ששהתה עם נמלה י׳שטה ולא ילדהדא
5היאז־ןינהוא{> א© אין ל( ננים^( בן,לא ראינונ' י שנוקל( ליותות נחי שנזזא קעינה ואע ' פ שהניע סזאלערק חי? נ ע׳ו ואין (ו נניס ואע' נ שדינה נזקינה וין אמרו ז׳ל אסור לאדםשיקדש נתו י1ד שענייל ותאמר נפלו׳אנירוצהותיפיכולא
ראינוידישמוחה נו־ וכן נכת בלן או ננת ת׳יזלע׳ה הארך ורן נת ע׳הלת״ת ולוה אסיהיה נ׳י נזקקין לדקדק נעטן הוין! ני 0הי׳צרינין לכפית את כלן ותרנה הקטטה והמרינ/לוה העלימו תנחי הדורות עיניה' נעניןהוי(!ניסשלאליזנע©
<אצ לשלאלזפרידם כלשםניה׳ח3י' ואיןנעניןה?הלאמש(' ער 1הזלא יישו׳איסורמצוהזלאתשו׳אישזרקדושיולנןננזוןשלפניכ׳אם הוקינ׳חפצה נו ימצאה והשחצהלישא מפני דחקו אם תרצו להעלים עינינ׳נאשר נלנובהרנה קהילת אין
לינצועמואתואןאס נשאללשםממוןוהאזאתדי׳פ׳יימתשיןמישטשאאשהלשססמוןהוייןלן נניסשאינןיוהוגניןזזננאשהשהיאפשןצהצ/ונן עירש״ישם אתנ׳אם התו לקונן! ולסתותנ 1עלש  :תרי' ננ 7ה 7ייני׳החןע טלכש ענ׳ל:
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אין לו בניס 06נשא אשה ושהא פמהי׳שניס ולא ילדה אס ל/ין לי גרח 3' ,לנרשה (ל )זהיו7
קלקיןכ$
כדי לקיים פייה ורביה ואם יס לו מיס אינו סייב לגרשה ריבי יהושע לא קאמר ליישגאן־לע׳ה״/ר
אלא לכתסלה ישא אשס בזקנותו שהיא בת מיס אבל אינו חייב לגיס אס אינה כן ונ׳ל7אן>אם
בת בניס עכ״ל ואין בדברידהכרע ומ״ס רבי׳דמסקנתהרא״ש נלישנא ב( זרא נראההנאיי׳מזכר!'כקיג׳
דהיינו מוכתב באחמכ׳ועוד שכתב דככל
פוטלי׳הואי׳ואתו

בכריתא ומינ׳נשמע לבת אילור והכי איתא כירו׳וכ״פהיעכ״ם בפפ״י מה׳אישר:
איל אס מתו והניחו בניס וכו׳שס איתמ׳היו לו בני׳ומתו רב הונ׳אס קיים פרי'
ורכיה ר יוחנן אמ לא קיים ואיתותב רב הוכ׳ מדתני׳מי בניס הרי הן כבני׳מת 'א
מסס או שנמצא סריס לא קייס פריס ורכיה ואמרי תו התס בני כניס הרי הן כבני׳
סכר אביי למי ^ר ברא לברא וברת לברת
שפטר ז
כ״ס ברא לברת אכל ברמא לברא לא א״ל
בשנת ב׳לשץ הרמב״םז״ל' ואם עוסק בתורה וטרוד בה ומתירא הספרים כתוב מתני דלא כרבי יהושע
מכת
ודניהת׳יו
לשבת יצדהבפי׳והא איכא דכ פ ומיסת לישאאשה כדי שלא יטרח במזונות ויתבטל מן התורה מותר ובת״הסירפ״גכתוב על מי 50ד מ כות זכר^
מריבר ,זא,
פרי מחד לא ומפשט דברי רבי כרא שאס
להתאחר שהעוסק במצוה פשו׳מן המצו׳וכ״ש בת״ת מי ישחשלךן פריס ירכיהונתא ,מן ייינ ליסא אס וירא מל׳נניסא!נמיג
הבן וכת מתו והניח כל
א׳מהסקקיים
נפשו בתורה תמיר כפן עזאי ונדבק בה כל ימיו ולא נשא אשה
^וצכ ורוצצי׳
שא ,
אשהםשינש ?<ז אי!
פוטרי׳ופשזט
המנוס ציון דמכח זכר ונקבה קא אתו
לראה דה״ה אס הניח יל א׳מהם בתיוכן
משמע דברי הפו פ׳הב״עי ) אנל הרמב״ס ז ל הא-ראמ׳ואם א א לו ללמוד ילמור ואח כ ישא אשה קצבהצמ<3פ׳ה3ע״י ד ריד
כל ׳הזה נמת,אאסלא
בפט״ו כתב כד״א כשהיו בני הבניס.זכר לאותו לימור לא ידעכא שלאיתכן שיתבטל מפרי ורפיה כלסבר׳דרבוות דהא דר יהושע מדרבנןיגאלעפי,י1נק,ג
ונקב והיו באים תזכ׳ונקכה אע״פ שהזכר ימיו שלאמצינו זה אלא בקעזאי שחשקה נפשו־כתורה ל כ דאלי מדאורייתא כל שקיים פריה ורמה 0
)״״לםסימ<ן
קבתו והנקבה בת בנו הואיל ומשני בניו כיון שיש לארם זכר ונקבה קיים מצו׳פריה ורביה היה הבן סריסנפטר וההיא נמי במכיר עצמו שאיט ראיי
ה,אשאל״כ הי
״חוי׳
הס כאי הרי קייס מצות פריה ורביה או הנקבה אילונית לא קיים פרי׳ורביה היו לו בנים ומתו
לא להוליד פטור אלא שנושא אסהסאינ׳בת
לישאכ'7ל ^ת\י
י ובתרומיסדשן סי׳רס״ב כתב לפרש דברי קיים פריה ורביה אבל אם מתו והניחו בני כיון שיש לו לב ן ק כניס מפניהקניא כדרב נחמן ומסתכיא אמרו דננכיסגויס
לי לו עלל :
התלמו׳והתו׳ע ' פ דעת הרמב יי :היולו או ית אוכן או בת לבת קיים פ״ו אבל מת א׳מהם בלא בניםדכסראוי להוליד מוכקס״ת משוסדרבי
(ו )_ 1ת 0יי  0חם נר׳
כניס בגיומו ונתגייר הוא והס
קייס ויש לשני בן וכת לא קיים היו לו בנים בגיותו ונתניייהואוהם יהושע
ואיש ג דהוי מצו דרבנן דלא אפק
/י שיעה עישה נמה
סיריה ורביס שם איתמ היו לו
כני׳בגיותו
קיים
פריה
ורפיה
אכל
עבר שהיו לו בנים ונשתחר׳הוא והם לא הכאמם ת
לנננין ?5ה" ו^ ?",בת שנושא אשה שאינה
ונתגייר ר יוחנן אמר קייס פריה ורביה
קיים ואע״פ שקיים פריה ורפיה אסור לו לעמיד בלא אשה דאס' ?יי /ןוכיןח /כה ה ייטב א ז עכ כתב- ,נע -מרינה אע״ע-
ור״ל אמר לא קייס וידוע דהלכ כר יוחנן
ומפיש בגמ טעמיה מפום דכתיב בעת בר -תבןאע ע ם ם■׳ לארםכשה
ם אשור לו מארם מעמור
עריה ורכיה ר׳שאי לבטל ונוין בוהיז משוס יזצינז נסרק
החולן
ההיא שלח מי־ודך כלאדן כן בלאדן אלמא בלא אשה שגיוא טיב היות
האדם
לבדו
וא
ר
יהישע
נשא
אשח
הגו
ייכ־
<
מ׳א
00
)
לזדס
נ
ס
ח
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אית להו חיים להתיחם אחר אביה ודקדק בילדותו ישא אש' מקנ :תי היו לו כנים בילדותו יהין' לו כקסמו יבאנושיו גוום נמה נשי׳ונו׳נס״עלנמ׳יי
רכי׳לכתוב ונתגייר הוא והס וכךהס דברי שנינבקר זרע זרעך ומדב אלתנח ׳ריךואין חילוק בין
ישלו (דףםה )ונתהייבש נפשו כ־׳ניא וה־כ׳ ע,ש־ בחר
שימה
הרמב״ס כפט״ו מה אישו׳לימ דאס לא בנים לשאין לו אלאלעבין מכירת ס״ת שלעולם צריך שישא דשיפשר ליה למיקס בסיפוקייהווריצה למניע
ינמריאס
נתגייר אלא הוא לא קייס דכניס גויס אשה בת בגי׳אסייש ספק כירואפי׳ישלוכמה בנים ואם
אין ליסא אחית הדבר במר שאעה יכןלה לא ימנ׳אשה
שאי"
'איכס עולים .לו לקייס
מצות פייה ורביה ספק בידו לישא אשה בת בנים אלא א״כ ימכור ס״ת אם אין לו ^ומ ית 1כתו:5תי ,או ת 1לימטלטליס 7
אשורילעמול
כלא
.וכ״כההמגידה  :גרסי׳כירופל ' פ״ב בנים ימכור כרי שישא בת בנים אבלאם יש לןבנים ל א ימכור לאחריות כתובה ונדוניה וכן היכא דלאאשהעלליעיי/
דיכמות אמפני דמי שיש ל •,כן מ״מ עוטר אלאישאאשה שאינה בת בנים ולא יעמוד בלאאבןה ןי״א איפשי־ למיקס בסיפוקייהו ׳והוא רוצה
ני״לסי' רי׳וב״י
את אשת אביו ומובנו הוא לכל דב אפי'
לפריה ורביס וכת' הרי״טבא פי׳דאפילו
בבן ממזר יצא ידי פריסורביה עד כאן
לפונו ומצאתי כתוב על בן חרש ושוסה
לא ירענא אמאי לא קייס מצות פייס לקיים פריה ורביה ואם יש לו בנים אינו חייב לגרשהרר׳יהושע איןמוכעק אותו מליסא א סה  15חרמ עליס !נ׳טע״סוע״<ה3׳
ורביה וכי גרע מגר פנפנייר דקי״ל כר י לא קאמר אלא לכתחלה ישא אשה בזקנותו שהיא בת בנים וכת עוד
ואס שהפה עמ ןל׳סכיס ^
יל '  ,גטי! סי קי טאש
,
\
י . ,
׳־
סגרפי׳ גומןיזה
דאמר קייס והאי נמי אי מפום סבת יצרה אפל אינו חייב לגרשהי אם אינ׳בת ביים ,וכן היא מסקנתא״א והוא
רוצה
ליסס
אפה
אחי־
אי
.
אל
אי־פשר
אחה שלאלרנונה
איכא שבת ויכול לישא אפה ולהוליד בן הרא׳יש ז״ל נושא ארם כמה נשים ראמר רכא נושא אדם כמה למיקה בסיפוקייהו והיא רוצה להתגרש וע׳לססי'יב(7איח'
יחכם ואי משו דרב אסי דאמר עד שיכלו
נשים והוא דאפשר למיקם בסיפוקיהו ומ״מ נתנו חכמים  .עצה יוציא וימן כתובאם יכו לור 6ם ' איין ל!• אלם אחהגיוזינ'
פהי׳עליוחוב
.נסמו שבגוף האי נמיכשמי' יש לו ובי מצו'
כתוב
ת
׳
עד
ס
ל
זזוילןז־חאאתר'
טובה
<״ ^
,
׳
,
 .כמזיגהאחריי: .
,הוא ופקחי׳מוזהריעליו דאי הוי כבהמה
(53כככ! ןקדס חמעייכשיש לושסג1הם (י <) 1נ'1ד1זמיידי
חשיב פפיסתו אפי עומד על גביו
כפחיספ
גוי
וקוף
עכ״ל
:
אכל
מכד
שהיו
לו
כניס
■
סהיא
זקנה
ופהפה
עמו
כמה
סציס
ולא
ילד
לו
מעולם ורצה לישא אשה וכהיומינו ניוקו׳חאקשסקרה
ונשתחרר הוא והס לא קייס3פ
הבא
על
יבמפוןדףסא
)
א״ד
הכל
מרדי
בעבד
שאין
נועדי׳קהל
בשע
הקידושין
מנמתיו
בפני
כולס
עד
סנתסייב
בקנין
ובכח נידוי ללב ' ר׳ג אצאחנהני
לו חיים דכפי׳סבו לכס פה עס החמו׳עס הדומלהמו ' :ואע" פ שקיי פ״ו אסו לו לעסו׳  .אל ארצו קוד פסח ויגרם אשתו ראשונ׳אס פרצ׳להתגרס דחסשר טסה 3כפןבתה כן דנמקזםהחרה
בלא אפס רא״ר נחמן אע" פ שיש לאדם כמה מי׳אסור לו לעמו׳ בלא אשה .וכו׳אהא
למראיפ דייני העיר ההיא עכ״ל י  :ומ״ם ומ״מ נתנו חנמיס עצה טובה שלא ישא החרם6
אפיל! טאם
דפכן לא יבטל ארס מפריס ורכי׳אא״כ יש ול בכיס דייק 3גמ הא יש ול בנים מפייה  ,אדס יותר מד׳ נסים וכו׳בפססולץידף מד ) וכתב נ״י בע הסולץ ( דף תיח ) כסס תתרצה א:מז
ורכיה בטיל מאשה לא בטיל מסייע ליה לרב נחמן אמר שמואל דאמר אע״פ שיש לו הרי״סבא שאמר בסס רבותיו דבמקוס שנהגו שלא לישא אלא אשה אחת איכ ןר ^ י הדאחונ׳וחיחי לא
לארס כמס בנים אסור לעמוד בלא אשה שנ׳לא טוב היות האדם לבדו ואיכ׳דאמרי לישא אשה אחרת סל אשתו דאומדכא דמוכח הוא דאדעתדהכי
( 1י?
ראיתי
נוש׳נ׳נשים

יי״י״*י* י  $£ £ £ £ $ 25ביי- -

הא יש לו בניס כטיל מפריה ורביה ובטיל כמי מאפס כימא תהוי תיוכתא דרב כחמן
אמר שמואל לא אין לו בניס טשאאשה בת כניס יש לו כניס נושא אפה דלאו בת
בניס כ ' מ למכור ס״ת בשביל מים וגרסי תו בגס ( דף סכ ) מתיידלא כרכי יהושע
דמכי׳ר״י אומ נשא א שה בילדותו יסא אשס בזקנותו היו לו בניס!
בניבזקרתו סנ׳בבק׳זרעאת זרעך וגו׳ופיש׳ימתני׳דקתנילא יבטלאא"
אס יש לו יבטל דלא כר 'יהושע אמר רב מתנא הלכה כר׳יפוסע וכת׳סי״יף והרא״ש
והא מילתא דרבנן היא איל דאוי־ימא כיון שיש לו זכר ונקבה קייס פריה ורביה

וכ״כ הימכס בפש״ו מה א* שות ונתב הרא״ש ו ז"ל בכל הספרים כתוב מתניתי דלא
כר׳יהושע והר״יף לא כתבה והביא על מתני׳דלא יבטל אדס מפריה ורביה מימרא
דר״כ דאסור לעמוד בלא א שה אע" פ שיש לו כמה כניס משמע דס״ל דאית למתני'
ודר׳יהושע ורב נחמן וכדמפיש תלמודא נ״מ למכור ס״ת כלוע לעולם יש לו ליקח
אשה בת מי׳כר יהושע אס ספק בידו אכל אס אין ספק כידו אס אין לו בני׳ימכור
ס״ת ויקח אשס כת בניס ואש יש לו בניס אינו מחוייב למכור ס״ת כדי סיקח אשס
בת מיס אלא יקח אשם שאינה בת בניס ואל יעמוד בלא אשה כדר כסמן אבל לפי
השפחם דגרסי מתני דלא כר יהושע משמע דפליגי ולרבי יהושע אפי קייס עריה
ומיס ימכור ס״ת לישא אש בת בניס אלא דהא איכא לר יהושע כין שיש לו בני׳ובין

לינסוב אחריתי והרה ליה כחמר שאינו רשאי ליעשות גמלח  :ומ״ס רבינו ובמקום אחק'אס " י
תתרצה
שיש תקנה שלא ישא אלא אחת הולכים אחי המנהג פשוט הואוכתכ״י בשם הראשונה' , /

1י
_
_
_
ואל תעשה באשה
סההת׳עס
בטלה
י׳סניס
ולא
ילדה סבור אני שלא תיקן כזה סרל ומ״ת גרא׳לנזמן
ז״ל ומ״מ כין תיקן כין לא תיקן אותה תקנה לא פסטה ביל גבולתיטן־ל ^  3גבןלן׳ הזה אי! אניצריפי!
פ רוכיכצייא הסמוכים לצרפת לא שמענו שפשטה וממשים במקומיטכת״ח ואנשי להאכנרכ,^ ,/
מעשה שנשאו אשה על נסיהם ואחרים רביס ולא חשש סוס אדס כדבר זה מעולםהנויןהןא״צהיתר
מכ״ל וכת מהרי״ק בשמו בשורש ק״א שלא התקץר״ג אלא עד סוף האלף החמישי ט כלל כי!! שנתנו
וכתב עוד סס כארוסה לית בה תקנת ר״ג וכתוב בכתבי ה׳ר אי סר לן סימן מ ״ן התיס׳והאמיריריש
מי שהמירה אשתו נוהגים באישטייי״ך להצריכו לגר שס כש  ,רצה ליס£
נינהילק אע״פ
לה גט ע ׳י אחר חיות הוא לה שתזכה פנויה ולא אשת א יש אכל כריכו״ס לא קפדי גדר!'׳1הגאון """
ומשאין אסה אחרת כלי גירושין דס״ל דאהכי לא תיקן הגאון עכ״ל י  :וכת הר״אס הגזירה ננרנטלה
כתשובכלל מ״ג סי׳ז׳שטוב לעשות תקנה
בחרמו׳ונידויסמ י
■
^ על ויונאן ואילןאינו
אשתויא ולעניו נשבע שלא ישא אשה אחרת ושהתה י' שנים שלאילדה
אלא מנהגשכה"
ש

י !
גייזר היתסרש
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נאלישאאחר׳היכאשיגא׳מלעת׳ח׳ל השאלה האש׳אשר נתן ה׳עמדיהוללו׳זשנלו׳ואין נה דעת והזריני אס איני רשאי לישא

"יי צהחיוירו אי אתה
רשאילהתי׳נפניה*

.
י
•
י י ^י
■
' '׳ק יגן  /קללו לועי ^נש(לןל^
אחר׳חחמ׳חרסר׳גחשז׳חרסר׳גלאגתפשטנגנולינו והדעת מטהשלא גורגנל הנמים ונכ3הריגרשי'

שלא עשה אלאלגזזר נפני העריצי׳זהמעוללין נפשותיהן שלאכראוי אבל לא על לעת שיתפשט תקנתו נאומן שאתרוחנחי׳שיוציא' שלא ננתזנה כז׳עדזג׳לשלא עשה תקנה אלא נפצי פריצים כז׳אנל נאצז שאמרוש? ׳א ״ן הד ,ןא(  - ,! *,״3 ,,
לגרש ת1ליש א אשרת מהלאגזר הגאי}
אפי׳היתהתקנה עזליוי׳כ׳ש שקמענזשלא גור איא לו־ין יגל סיף אצן> החמישי ולפיכן מה שנר׳נאומל הדעת כי לא נזר הצליק נכל מה שאמרנו ( ייותיי -אתה עכ׳ל זמהר׳ס סדי׳ו׳כ ג' כ נת׳זז׳דר׳ג■ לא גזר
עלאמסהכמרימהרי׳קילעיל
ועיי׳נתשו׳סהרייל סי -׳ע׳ד ילן מדין וין ולקחן סי׳קנ׳ד מ * וע פפשי׳שכתנמיי שס לאן נאר!שה .ימ להסיומייע׳יש -ולל דהמ׳קל
וסויזןעלמריהתתיריןלא הפשיל שהך  ,נתלי־זי לעילשלא ג ! י משוא אזזש א> ס( ר
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מטוימעץ
שנטמעהנטמעה ל<ן ס״ל כריובי)5ל15צי״מדוד^ ץפסוליןילפו ^  36ל

ע ל דטעסדר גלןי״ח'^:שפ €כה מצווהעל סחילורציה פלוגתידתנ6י ס"פהע"י (דף ססץבלפה
משזם קטט ?געצת ,פפ״קדאמ הכי ומס לפיכך אס שואלת גט בטענה סאינה ראויה ליכנות ממניו אין אין אליהו עתיד לגלותן וכיון דתזינן אמוראי טובא מזזלי פתי פיסת רי״כל ורבי
(לא משלם דררא
יוחנן ואליי דהוא' בתרא דאמר אף אק כמי תדכא נקטינן כותייהו ונר׳סזסו דער|
סומעין לה כאשר יתבאר לקמן כסימן קנ״ד :
לאיסור' 7א( וייתא
הרמ׳בם ז״ל שכתב בסוף ספר שופטים בימי סלן הממית וכו׳ואיצו מי׳תס ישראל
לא ישא אדם אסיה אלא הוג< לו ר״פ י׳יוססקעדף ע ) ומ״ס פי׳סלא יהאסב
עכיל ןכת׳הכלגו ב
 ,שוס פיסול כן פרס״י' שאינה'
אלא לשבטיהם אבל אינו אומר על סלן
לאיןלהמיר' חלם
הו אל א נ״קאנשים לוגנת לו פסולה לו ועיין בתשו׳הריב״ש'
■ טובה שלא ישא ארם יותר מר׳ נשים כדל שיגיע ל! כיל אחת עונה בחזקת כשמת זה ממזר חהעבד שהדין׳
■ אשה שאיכה
חגי קהל!גל ןמג' סי׳ט״ויומ״ש' שכל הנושא
הוא סמספחהשכטמעה נטמעה ע כ וכיון
בחרש ובמקום שיש תקנה שלא ישא אלא אשה אחת הולכין
ארנופבגוןארגו׳ן
שאין אליהו עתיד לגלותן אף היודעים'
■ ה מעיד עלהשבטי׳אינו
הוגנת לו כשהקב
ערפי׳מלומנריא׳ה מעיד עלי ו ונו ' עד יחס ותא דנבל אחרי המנהג אשה אינה מצווה על פריה ורביה יב לפיכך אם
בהם אין מגלין אות׳שאין בין הפה״ן
גס סה לא יסכימו
שואלת גט כמענה שאינה ראויה לבנו׳ממבו אקשומעין לה לימות המשיח לעדן זה כלום עכ״ל " :
להתיר עד שירא׳ פתיקותא היל ססעדף עא )מ״מ משפחה
<! ע 0מבורר3י .תי׳ שנתערב' בה ספק פסול א״צ לרסקה פאש׳יתכ׳לקמן באילו שכופיןאותןלהוצי׳כדאית׳פהל׳גירושיך והרא״ש כתב כדברי ס״ר יהונתן דרבי
ע׳לל לנת׳חהריי
בלא ישא אדם אשה אלא הוגנת לו פירוש שלא יהא יוסי בפיסול מהומע שאינו ידועאיירי*
מינ׳זסי׳יישיזסממ' ,שכולן טהוירין לעתיד לבא שסאריכ״ל
הוגנת
שאינה
אשה
הנושא
שכל
פיסול
שום
בה
כדאמרי׳לעיל משפחה שנטמעה נטמעה'
■ מצרף
בלל נמקזס נוהג כסף מטהר ממזרים' סכ׳וישב
לוא כשהקב״ה מעיר על השבטים אינו מעיד עליו וכאלו חרשו וכך הס דברי יד ובהגהות מרדכי דפ״ק
מנהג זה אס לא ומטהר כסף וטמאי מגישי מנסה בצדקה
מיןום
לעולם כולו וזרעו מלח פי' שמביא שממה לעולם והוייץ לו בנים דיבמו׳ כתוב בשם א״ז דרב דא׳התס והיא
שידדג :לנו א״ר יצחק צדקה עשה הקכ״ה עם ישראל
שלא פהוג
משפחה שנטמעה נטמעה ואמרי׳ בתיי  ,שאינם מהוגנים אליהו כופתו והקב״ה רוצעו ואי] הקכ״ה משר' עמוקה משאול וכוי'פליג אדשמואל וסבר
בהגהות
(יב )
כר״מדאין טהורים לעתיד לכא ולשי זה
שכינתו אלא על משפחות מיוחסי׳פי׳ שאין בהן שמץ פסול
אלפסי׳ע ' הגא הכי דר יוסק כמי סד־לה כר׳יצחקוקא'
ואמר
ליתא לדסטואל דפסק כי׳יוסי
פ׳יע׳א־ן• תב׳ל
(עידי׳ודף לאיזהו סי׳היחס זה השומע חרפתו ושותק דאמ רב אדא יחסותא
תעמוד עילה אבק ףא אק נמיחכיג
לאשהלח
רכבל שתיקותא מ״מ משפחה שנתערב בה ספק פסול אין צריך שיש להתרסק ממשפחות שאינן ידועות
בלא איש משום ט ) משפתבימ צי 'פה הית׳כפכ יהי יד ז
ואין לדחות דברי כל רבוותא דפסקי
אש7א ויכן הוא וייסקיסקצ־ייזמי ^ יפיי *? יי׳י״״י לרחקה שכולן טחורי׳לעתי׳לבא בר״א לישרא׳אבל כהן לא ישא
הל  :כר יוסי מקמיא״ז ועוד דניון
נתו׳עכ׳ל ר׳י א׳ה
דתלמודא קאמר סתמא אמר שמואל
ב ( א ) נ׳ל סי
,
א' אם כנפי] ד,ועי ^לב
־פי ע 6וא;ש או אשה פייב יינשא אין צריך לכרוק אחריהם כלל אבל הלכהכר׳יוסי ולא אייתי מאן דפליג
ע' ז :׳ר' ןע'המונר ופיש״י אליהו בא לפתיד ל  63דנתי 5רש י פי איש שבא לישא אש צריך לבדוק אחריו קור שישיאוהו עליה משמע דס״ל דכלכה כוותיה וההוא
קירות ל׳ר׳הע׳ב
דרבאדיבמותאיכא לפמשי בענין דלא
דמי שמלה לינוא והשיב לב אס״ע ל 3רס זה מכני בנ ץשל וכ״כ הרמייה ופי׳הא דאמר כל המשפחות בחזקת כשרות היינו
אשה
שאינה זה ויודעים שהכל מחזיקים אותם נפסולי׳ מאן דאית ליה חזקת כשרות אין צריך לברוק אחריו אבל מאץ פליג אדשמואל  :בד״א לישראל אבל כהן
רלית ליה חזקת כשרות כגון שאין משפחתו ידועה צריךראיה" לא יס׳מקוכדלקמבשי 'זה :וכל הארצו׳
מהוגנת לן גני סנתקרבובזרו׳אבל משפח שנטמע 'מחנן'
יושפתתז ינולין
סתמא בחזק כשרו עומד וכו׳בפ׳י׳יוחסין
^מסוא לולנתלזלה שלא נודע פיסולה נטמעה וגרס׳י תו התה לווחסי׳ואקער א׳נאמן אעפ״י רלא הוזהרו כשרו׳מלינש׳לפסולי
ער׳ל < אמוי'סזן> (קידושין דף פא )ת״ר ממזרים ונתינים ה" מ פסולי כהונה אבל פסולי קהל אם בא לישא ישראלית לא (דף עכ ) אמימר סרא לרב הונא בר כתן
למינסב איתתאמחוזייתא א״ל רב אשי
פ׳ב דכתזנו׳א׳מן' טהורים לעתי׳לכא דר יוסי ר״מ אומר אין
קאחין שנזאאשה טהורים אמ רב יהודה אמר שמואל הלכה שבקינן ער דמייתי ראיה שמא עכר הוא ע" כ ול״נ דלישנ׳דכל מאי דעתיךדאמר רב ייהודה אמשמואל
המשפחו׳בחזקת כשרות אינו משמע כדבריו דאיירי במאן דאי׳ זו דברי ר״מ אבל חכמי ' אומרים כל
שאילה הוגנת לו צר יוסי ומפרש המס טעמא דרבי יוסי
באיןנגי משפחתו מסוס דכתיב וזרקתי עליכם מיס טהורי' ליה חזקה ור״ת פירש שאין בדיקה אלא לכהונה ודקתני 8נוש׳ ארצות בחזקת כשמת הן עומד והא בי
לתגיאק
פניות וטסרתס וכו׳כשהו׳אומ׳אטסר אתכם הוי צריך שיבדוק כד׳אמותיה פי׳שאיץ בנו כשר לשמש על המזבח רבכהנ׳לא מתנו הדובי רבספא לא
פיר־מ
מלאה
♦שזנרין אותה אומ׳אף מן הממזרו׳וכת הר"ן ( פ״י יוחסין ואין בתו כשרה לכהןהמשמש על המזבח אלא א״כ ישא אשה מאט הכי ובי רב זביד לא מתנו; הכי אפ* ס
באמצע הרתןה דיף תרכ״ד ) אהא דא׳אביי אף אכן כמי בדוקה ואפי׳לכהונה דווקא האיש בודק אחר האשה אבל אשת לא קיבלה מידה משוס דשמיעליהמרם
לאמרים אחינו
כהנת אינה צריבה לבדוק אחר האיש שלא הוזהרו כשרו׳לינש׳ זביד דנהידע' ופרש״י זו דבריר״מ מתני'
הירדן
צריפיהיתה בעב _ ,
3ית ישראלשמעז תני נ״'_משפח בית _ _ _
כהונה לא בעי בדיקה ע״ב דקתני דטלו פסולין לא״י ומשמע דאיקכל
שנטמעה לפפולין אבל ליוחסין שאין פו דצ
אחינו פ' נשאאשה וטממזן נר !5ש5זף משפחה
הארצובחוקמיופסוחוץ מבבל כדאמרי'
אינו ומשמע מדבריו רליוחסי כהונה בעי בדיק׳וכ״ב חרמב״ם ז״ל כל
שאינה הזגכתלו נטמעה כלומר שמי שיודע פיסולה
♦יזמיייאי] אני
כריש פירקאידף ע ) דמסייע לרביאלעזו*
הכהנים בזמן הזה בחזקת כהני׳הם ואינם אוכלין אלא בקדשי
הדבר המי'
שיודעבחזקת
אע״פ יניחנס
לגל׳תו אלא
רשאי
תהא
שמא יתערג *רעו ולעתיד לבא
דאמ ייחס עזרא ^ את בבל מחחייתא ואין
נזרעינונואחקתז כשרה ומי׳איפש ' שראוי לגלות לצנועים הגבול והוא שיהיח תרומ׳של דכריהם כגון הלה ותרומה :בזמן
מחוז בתוך גבול בבל אמורי׳לענין יוחסי'
לכס דוגמאלדורות
מלא יתערב זרעו צדי שלא ידבקו בהם אפ״פ שאסהיו הזה אכל תרומה של תורה אין אוכלין אותה אלא כהן מיוחס והא בי רב כהנא לא מתנו הכי משמי׳
בזרעינו עכ״ל נדבקים בסם,בלא ידיע לא כיה שס איסו' ואיזהו כהן מיוחם שהעירו לו שני ערים שהוא כהן בן פלו׳הכהן דשמואל אלא כדאמרי׳לטיל כל הארצות
הגת׳ע״לשי' א* אס כלל אבל מפל שאין הזיע מוכןלקדושה ופב״פ הכהן דע איש שאין צריך בדיקה והוא ששימש ע״ג מזכה בחזקת פסלות וא״ר יהוד אמר שמואל כל
מותר לישא אשה
שאילו לא בדקו ב״ד הגדול אחריו לא היו מניחין אותו לעכו׳ע״ב
מ ^ סמת!
משוס מיו!} אתרי'  1טהמ
הארצו׳עיסהע״כ ואהא דתנן ( סס דף עו)
ונר׳דאפי׳ליוהסי כהונה א״צ בדיקה דהא מסיק על ההיא משנה .המם מושאשהכהכ׳צריךלבדוק אחריה
בסנהדרין פרק משפחו׳ מיוחסות שבישראל כשרהד3ר
ד׳אמהותשקחאמררבי־הודה אמרבזו
דגרסי׳כגמרא דהנושא אשה צריך לבדוק בד׳אכעתיה אמר רב יהודה אמר רב
אצשרפין וביבמות לגלותו לצנועק 5והיינו
ק׳הנע״י הנושא
לגלות׳ זו דברי ר״מ אצל חכמים אומרים כל המשפחות בחזקת כשרו׳הן דברי ר מ אבל חכ״א כל מספחות בחזקת
אנ אחותי ׳ עליו תני עוד אפרת היתה סם ולא רצו
אמ׳רבאהאברגוריא אבר רב אם קרא עליו ערער צריך צשרו׳הן עומדות איני והאמ׳יב סמא בר
רכתונ אזיזל או אבל חכמים מוסיין אוח ' לבל מידיהם(1
דמסתמאאין צריך שום בריקה ומיהו גוריא אמיר 5משנתינו כשקרא עלי ערער
צטעם לבדוק אחריו אלמא
תקרא זה' יענה פעם א כשבוע וכ״ל שהוא מן
וכתבשסרשייזר״ח
מאןדמתדהא לא מתני הא א״דאר״י
שצריך
'
משג
כסתם
בדיקההלכה
צריך
דלחכמי׳אין
אפש׳אע״ג
פיסו׳אשפח
שכתבתי ומה היודע עצפיו
א' ר זו דברי י״מ אבל חכ״א כל משפחות
י1
דווקא גת אח! תו שנטמע אינו חייב לגלותו ולא רשאי אלא
ברימה
זלאגתאחיו וק לצנועי׳ורומהני דמספחה סנטמע׳מוישצ
קעומדו׳א״רחמברגורי'
בחזק כשח
הוא במרד ני פרק
איל מצרף׳ ומטהר כסף ילפי׳לה וקרא וראי לעתיד ה ^ דצתיכצדאמו־י׳כגמ׳נשהקצ״ם א״ר אס הר עליה ערער צרי׳לבדוק אחרי׳וכת׳סר״אש אההי׳דכל הארצובחזק׳כשרו'
הי ע"י
ומאמב״ם
פ ' נ מטהר את השבטי׳סבטו סל לוי מפוה׳תחל׳סכ׳ויסר מצרף ומטהר כסף וטיה ' את בצי הן עומדנכאור כר דאע״ג דעצ׳אמימ עובד לקולא דלית הלכת כוחי׳לרב אשי דהוא
צתר׳פליגעליה ועודכולהו אמוראי דלעיל איירי בפיסו׳יוחסין דשא׳ארצו׳ואפילו
דה׳אסוליניאה ב' לוי והיינו לעתיד אצל כזמן הזה מנ״ל ונקמן אפרש עכ״ל ואח׳כ צת וז״ל כת׳הרמכ״ן
לה״ה נת אחיי
זשם פי׳ המ״ח דהא דתנן כגון אלו אליהו בא לטמא ולטה׳לרסק ולקרב משוס פסולי מבדו׳וחללו' צא״י להשי׳אס צרי׳צדיק וכן פרש״י כפ״ב דכתו׳אניקצ ויוכיח צהן נאמן להאכילו
תתמ׳ואינוכאקלהשיאו אש דמשו׳מעל׳דיוחסיןצרי׳לבדו אח כל אדקוד׳שיסיאוהו
קאמ׳עכדיס לפי שאינה מכלל יסו־אל וסלליס לפי שמטה׳סבט לוי ואינן נדחק מקהל
טעמ: 1
(נ )ונ'7סה שכאב אכל פיסול ממזרות ונתינות הא איפסיקא הלכתא כר 'יוסי דאמר שהן טהמלעתי^ אשה והקשה עליו ר״ת מהא דאמרי בפרקין ( קידוסין דף טו ) כמתדי דקתד הנושא
דני׳7א'צ לרחקוה לצא ומשמ אפי׳צידועיס דאלו אלתס שנטמעו השתא נמי טהורי׳הס שאפי׳היודעיס אפה צריך שיבדוק כד' אמהות דדוקא כהן בודק אבל אשה אינה בודק׳דלא הוזהרו
הייני גמי פי׳
כסיות לינסא לפסולין ופר״ת דלהשיאו אשה3הלעז גחנו אשה בדיקה מד אמהות
צצה אינס מפידיס בהם לפי שהם טהורים מן התויה וכן משמש צל הסוגיא דר״מ
נלנרי כר״ןשאין
ופלוגתיים
כטמפ׳ד״ה
שנטמעה
משפחה
אלא
פליגי
במשפח׳שנטמעה
לאו
יופי
'
ור
כדמנן לקמן הכוס אסה צהנת צריך לבדוק וכו׳ואז אין צריך לצדוק אחי בתו
(גלותמי שיודע נו
ומותרת לכהן המשמש ע״ג המזבח ובכו משמש ע״ג המזבח בלא בדיקה וה״ק אינו
 6נל ת״ת אסור כידופים הס ע״צ ותמהני דמדאמר רב יוסף אי לאו דאמר רב יהודה וכל מסמם
להתחתן בה חי דפלוגתייהו בסאינ׳ידופיס היא דאי בידועים מאי אתי לאשמועינן ועוד תמהני נאמן להשיאו אשה בדוקה להתיר בנו ובתו אבל ליוחסין שאין צו צד להונה לאבעיי
■יודע פסולה
וכמי דודאי רי״כל דאמר כסף מטהר ממזרים לית ליה דר׳יוסי אי ר יוסי אפי׳בממזרים צדיקה והביא ראיה מהא דאמרי בפרק החול ] זיל גלי או נטיב בת מינך ואי'
שנתב רני' נעצמו
ילק"} סוף סי׳ח' ידועים קאפר דא״ה כסף למה לי ונטמעה ל״ל וכולה סוגיא צסשטה עלהרהצא ליוחסין בעי צדיקה מה יועיל לו הגלות והא לא יתט לו אשה עדשיבלקו אחריו
ד 3רין להתרחק דמספחה שנטמעה בממזרים קאמר אלא ודאי משמע דפלוגתייהו דר״מ ורי־וסי ועוד קאמר לתס נאמן אתה לפסול עצמך ואי אמה נאמן לפסול כניך אלמא דכני'
מספק
פסול כמטומעין סייא ופשיטא לן שאין כין עולם הזה לימות המשיח לענין מצות כלום לכי ממילא כשרים לא צפי ראיה עכ״ל וכך הס דברי התו׳ספ״ב דכתוצות צשמ ר״ת *
משפחות
שנתב ולכןנ״י היצי דחזינן דאליהו לא יגלה מספחות אם״פ שכולן יהיו גלויות לפניו אף אנו אץ והד״ן כתב כפב׳דצתוכמראין דברי ר״ת דלסשיאו אשה לאו דוקא אלא ה״ק איני
*ה !
אדנרי א״זדנתב עלינו לגלותן ולא רשאין בכך ואף לרב רבי יונתן הצק מצאתי בפירושיו הלכה כר׳
נאק להשיאו אשה כד אמהות לפנין שיעשו צניוככדוקיץ לגבי המזבח ולדוכן .
ד צוין לזעדתק 'יוסי דמשפח סנטמע׳נטמעה ואיפטי עוד לומררד יוסי אף כודאין קאמר 1איסו ולסנהדרין דכל ׳הכי כודקין כדאיתא בפ״י יוחסין טכ״ל  :ומ״ש רד על דברי ר״א
א״שפמיתהי׳ואי} ומאן דפסיק כותיה לית להו בנטמעה מידי אלא לדברי המכשיר מצסיר אף בודאין ומשמע מדבריו דליוחסי כהונה כעי בדיקה כלו׳אע ג דמדכתצ פי׳שאין בנוכשי*
ל לחית בל לנרי
ולדברי הפוסל פוסל אפילובמוטמעין ומיהו מ״ר כסף מטהר ממזרים דמשפחה לשמש ע״ג המזבח ודאא״כ ישא אשה ברוקה משמע דיוק לסבי הואדצעי3דיק§
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דאיכ׳צד כסוג בעי כייקה.
שרביבשסהרמ׳ בסהיכפ כדהאיבואע גדלתיומה
חלאבעיבדיקומ׳
פ״גהמו3
".
 //ידרבנן נא מצריך ירמ בס בדיקהונר ת
א״צ<7י^ ,נפלל.א1א
וישראלי' מוסיפיםעודא':ומ״ח י1ב ל
איפס דגם למרומ ורבנן מצרי בריק כיון בדיקה לכהונה באשה  :כתב הרמ״בם ז״ל אע#ג שכל המשפחות
דלמו*מ דאורית׳מצחך כדיק כת על מאי בחזקת כשרות הן ומותר לישא מהסלכתהלה שתי משפחות לבדו׳כמשפח האב של אשה וט׳שסבגמ׳ אלפס.ליילתה
דצגסמע סדכרי ר תדליוס׳ט כ ט•"ה ^עי מתגרות זו בזו תמיר או משפחה שהיא בעלת מצה ומריב'תמרן -מ״ש בנסי דב/־קי ומ״ש בגברי דלא כד? יכנ״ל וח;אתינ׳
נה״גהאלפשינלחי'
בדיק׳וכ״כ הרמ׳כס לוס דלדכרי שניה שם או איש שהוא מרבה מריבה תמיר עם הכלוהוא עז פטם ביותר כשי דכי מיכזיין בהדי הדדי בעריות הוא
ררזי׳וחלר) רדמתוי ז״ל
 _ .׳ .. 1״״״
■׳ ליוחסי כהונה בעי׳ושלא כדעתו ז
כדיק
לאורן ^ים
אסר'6כ מי ית ה ""למ
כלד ^בזיין
חוששין להם וראוי להתרחק מהם שאלו הן סימני פס$ו׳ :וכן
שסובר דלא בעינן שוס בדיקה כלל ואפי׳
ד"
'למרומידאוריתא ועוד אכתוב כסוף סייג׳ הפוסל אחרי תמיר כגון שגית] שמץ ־סול בםטפחואוכיחיי־י סי >5ימסול!םאית5־ יציכלומילתי! 6יפ "
דברי ה״המגיד על דברי הימ״בס :ומה ואומר עליהן שהם ממזרי חוששין לו שמא ממזר היא ואם אימיליה?ל 6ומ׳שמיס לה־)5ינ׳גיינ׳ ; ״1
נשירה
שהכריע רביכו דא״צ בדיקה כלל מדמסי? עליה שהם עבדי חוששין לו שמא עכר הוא שכל הפוסל במומילבדוק שלא הוזהרו כשח לינסא לפסולץ היאגחוק*
נתערב!
גומל וט׳שס ופ רש ״י ^ החהמ כפרות כהניס ה׳איל ׳לק
אבל חכ״א כל המשפחו׳ בחזקת כשרים הן פוסל וכן מי שיש בו עזות פנים ואבזריו׳ ושונאהבריו׳ו ^ נו
'אי' א,נ'
אינו הכרע דאיכא למימ׳דכי בעי קריאת חסר חוששין לו שמא גבעוני הוא שסימני ישראל עם קרושליכש לפסולי כגון חללי גירי וסרוחוכי"
ערער דוק בחשש ממזרות מפנישמנירין
ישראלממזרי' פכיניה׳אבל כחשש חללות
^׳ןי:ניל
פי׳מחמ׳ממזרו׳וסתיקו׳רדוק׳כי3ןית?ז׳
אפ י/יא קרא עלי ערער צריךלכדו׳וכמ׳ש בלא בריקה וכן כל משפח׳שקרא עליה ערער והוא שישרו שני׳ וא
ידול.מיכד? ^ אל לאלםליזהר
ואםביה6
הר׳י׳ן כסס הרמ״בן ז״ל ומ 'מ כתשאחרי שנתערב בהן ממזר או חלל או שיש בהן עבדו׳ הרי זו ספק
•סובדי׳כדכח רכי׳דלרבנןדקי״לכותייהו
אלאמפסולי׳שניתיו
לו
ףקייין
כל
ס
מ
!
רבי
נתי :וכוומש
ציכינטו
פר י היינו דוק כשכתער עעל !עיי נח ה
ממשפחות כהני׳לא יש אישר אל אשה ממנה ער שיבךו יקע 1,יה ממז או
,
אפילו כחללו׳א״צ לבדוק כל זמן שלא קרא ,
ל״המינאמן
הס דברי הרמ״בסבפי׳המשנה דאמהוישהן שמנה אמה ואם אמה ואם,אבי אמה ואם אם אבי כמשפחות ממזר׳או נתץ וניב כר ,כתבתי סי״ן
ערער וכך
הרמ״בן *"י! ״״״'׳־
וכפ״ב מהא״ב אלא שהוא סובר דלתרומה אמה ובן הוא בורק על אם אביה ואם אם אביה ואם אבי אביה בסמוך שכיוצא בדברי׳אלו כתבו
דאוריתא כעי בריק' ורבי סובר דלא ואש אם אבי אביה ואס המשפחה שקורין עליה ערער ירויים אווהיש״בא ונסחס ספרים דידן פי״י היינו פלו׳ק ^׳ל!7ם,
כפי  :וגז ש רבי דאפש דאע׳' ג דלסנמיס
רש־יסוןפ״י־ן
ישראלים מוסיף לבדוק זוג אח׳ ונמצא בורק י׳אמהות שהעירוב דוקאכסנ תערב ממזר או נתין ושותק אז דעת
א״צ בדיקההלכה כסת משכ׳סצריך בדיקה בלויי וישראלים יותר מבכהנים אבל א״צ לברוק במשפח׳האבהוי הוכחא ובקצ׳ספרי׳כתובפר״ יהיינודנתונית<נ״עהא
ד״תיק׳הוינהודח'
לכהונ׳באשה אקלו טעסדכיוץ דא״ריהוד' של אשה אע
במקוס
"פ שקרא עליה ערער ואשה הניס׳להם אין צריכה  .דוקאכשנתפיב3מספחות ממזר ׳ )ןנתין היינ 1דוקא
נוגע
שהפסול
.
שהב
נתין
שקוריןואסמןהמשפח קורא אותו ממזר או
א״ר זו לכרי ר״מ אבל חכמים או ערים ויט לבדוק שלא הוזהרו כשרו׳לינשא לפסולים ע" כמ״ש .כל
משמע וראי דלאפוקי מתני׳מהלכת אתא ול ממזר או נתין וכו' פירי ז״ל היינו דוקא כשנתערבר משפהות ושותק אז הויהוכחא • וגירסא זו נכונהנענת! אכלאש
גרו/פר״יהייני 1י!אש!מ־1אי ^
חהו דעת הר״יף והר״אש שהשמיטו משב זו ממזר או נתין ואח׳מן המשפה׳ קורא אותו ממזר או נתין ושותקונגד ייןצריכ תי ?^והנכו ז
משו׳דלר״מ היא וליתהלכת׳כותי׳-ומיהו
שש
כה"א׳?.אדי,־
,נתי ז
"! 5
אז הוי הוכהה שהוא הוא אבל ארם בעלמ׳ שקורין אותו ממזר
תמיה׳לי שה״ל לכתבה ללמדניהיכ׳דקרא
להורו׳שלנעחף
ויש נון
הר״ן נת'[
ממז או
ושותקן ^
ישתד  1,אךם
ק הויא .שתי ק תן הןדאה .
א ן ניןי ן ושות
סלי׳ערערכמאסהו׳צרי׳לכחואפש׳לומר
צחו׳קנת
פיה!שיש
קור וכתביועוד
אז הוי .הוכחא
סהס מפישי׳דכי א״ר אס קראעלי׳ערער לישא בת ת״ח ולהשיא בתו לת״ח שאם מת או גולה מובטח לו כאן שסה אחר׳לומר דכי אמיי׳ממזר צווח יע״ש *
שיהיו בניו ת״ח לא מצא כת ת׳יח ישא בת גדולי הרור לא מצא'
וחלל שותק איכ׳בינייהו שתיק לסוד אינו
צריך לבדוקאחרי' לא בדיקה דד׳אמהות
בת גדולי הדור ישא בת ראשי כנסיו׳לא מצא בת ראשי כנסיות ראיה לפסול אלא כסצווח על פיסול אחר
קאמ אלא בבדיק כל דהו סגי:כ £הרמ״בס
ז״ל אפ״פ שכלהמשפחו' בחזקת נסח הן ישא בת גבאי צדקה לא מצא תב גבאי צדקה ישא בת מלמדי דטוןשצווח בהאי וסתי' בהאי מוכ׳דמסו'
מותר לישא מהם לכתחלה שתי משפחות תינוקות אל ישיא בתו לעם הארץ ולא ישא בת ע׳יה שהן שקץדקושט׳הוא שתי׳ ולת״ק כל שתיק׳פוסלת
מתגרות זו בזו תמיד
בהמהובלבד סקיאו אותו כפיסול אחר מתחל׳
ונשותיהן שקץ ועל בנותיהן הוא אומר ארור שוכב עם
מיד וכו עדשל^ החשרו
כשרות לינשאלפסולי'
ולא בכל ע״ה קאמר אלא במי שהוא חשוד לעבור להכעיס ^ :א וצווח ולפי שטס זו איפשר שאפי׳במספח
סולי ,הכ ל
שי/׳עבזו
ומ״ש שתי משפחות מתגי־ו׳ זו
שעומד'בחזק' כסרהחיישי׳דכיון דבפסול
תמיד ישא אדם אשה לא ממשפחו׳מצורעי׳ולא ממשפחו׳נכפין והוא
..
^
נז׳צווח ובפיסו' '6שות מוכי׳דבהצי דשות'
בר פ י׳יוחסץאריב״ל אס ראית'ב׳משפסו'
המתגרו' זו כזו שק פיסול ים באח מסס שהוחזקו גיפעמים שיבאו כניה׳ כך אבל אם לא הוחזקו אלא ב׳ לזודויי 6ודיע" כג  :לעולם ישתדללודס
ואין מלחין אותה לידכק בחכירת ואיתא פעמיתשרי  :ע״ה לא ישא כהנת ואם נשא אין זיווג׳ עולה׳יפה לישא בת ת״ח וכו' עד ארור שוכב עם כל
מט )אלא
עוביין ( דף
מו הפס אמ'רב יהודה אמ׳רב אס ראיתס שתמות הוא או היא מהרה אותקל׳יבא ביניה׳אבל ת״חשנוש׳ בהמ' _סכל ס״פ אלו
י ומ
<
_ < < -ז
תור׳וכהונ׳במקום א׳לא ישא בחור זהנה
ומשובח
,
.
.
זהנה שבמקו׳מ״ש רבי׳ואל ישיא בתו לע״השהן
׳כ כל אדם פמתגרין זה מהשק פיסול כהנת ה״ז נאה ■
^א שא בחור
דידן בגמ ואלישא
כתוב בנסחי דידן
וכו׳כתוב
שקז
אדם ודעתו
שי כא׳מהס ואין מלחין אותן לידבק אחד ולא זקן ילדה שרב׳ זה גור׳לזנו׳לא ישא  1אש
לגרשהסקץ וכו
ורעתו קגרשדז
וכתב הרמ״בם ז״ל ואם הודיע תחל׳שהוא נושא אות׳לימי׳ ידועי' בת ע״ה וגבי משיא בתו לע״ה תכי' התס
כחביח ופרפ״י ואיןמניחיןאותן מןססמי'
במרינהשהוא כאלו כופת ומניח לפני איי מה ארי
מותר לא ישא אדם אשה במרינה זו וילך יישא אשה
לידכק בחברו לכך הסילו מןהשמי׳מריב'
דור' ואוכל ואין לו בושת פני׳אף ע׳ה מכס ^
אחרה
בילה  :ומ״ש או מספח׳כעל׳מצה ומריבה
ובועל ואין לו כשת פנים • ופרש״י גדולי ^
תמיד או איש שהוא מרבה מריבה תמיד
אנשי׳מפש׳וצדיקיס -כת גבאי צדקה שאין ממלן אלא כוכים ונאמני'נשותיס'
עם הכל וטט'שלמד כן מדגיסי'  3ר״פ י׳יוחפין א״ר יהודה אמר שמואל ת׳עבדיס הדור
היו לפשתוי בן אמר וכולן נטמעו בכהונ׳וכל כהן שיש בו עזות פנים אינו אלא מהם סרן שאינן זהירות במצות עם כל בהמה שדומות לבהמה שאין להן לב להכיןשהיא
ואע״גדאמרי' התם ופליגא דר אלעזר דאמר אס ראית כהן בעזות מצח אל תסרהר חייך ואורך ימיך ומ״ש רבי' ולא בכל ע״ה קאמר אלא כמי שהוא חשודלעבי׳להכעים
נראה שטעמו מפני שכתב סס הר״אש אהא דא״ר אלעזר ע״ה מותר לנוחרו
אתריו סכ׳ועמך כמריבי כהןואפש דע״כ לא פליג ר״א אלא ככהן אבל מי שאינו כהן
סיש בו עזו׳מצח מהרהרץאחריחומ״ס וכן כל הפוסל אחרים תמיד כגון שנותןשמץ ב״יה מראה כדפריס ר״י דמיירי במכיר וכופר פדי להכעיס והוא ער לסמים
פיסו׳כמשפחות וכו׳שכל הפוסל במומו פוסל שסכרית׳ומימר׳דשמואל :רט׳ש וכן ורע לבריות דהויא הריגתו פקוח נפשפדכאן  :וסובר רבינו דאמאי דתכיא
מי שיש בו פזות פכיס ואכזריות בפ'סערל ( דף עח )כתיני'דוד גזר עליהםשנ׳ויקרא ססן שקן ונשותיהם סרן נמי קאי ואין דבריו נוחים לי אלא אפילו אינו עובר
המלך לנבעוני׳ויאמר אליה׳והגכעוני׳לא מבני ישראל המה פייסינהו ולא איפייסו להכעיס אלא לתאבון או שאינו בקי בדקדוקי מצות הס שקץ ונשותיסס שרן וכו׳
אמי ג׳סימניס יש כאימה זורחמכי׳ביישני' גומלי חסדי׳כל שיש בו ג׳סימניס הללו קרי׳ביה וכך הס דברי רש״י שכתב נשותיהם שרן שאינן זהירות במצות ואףהרא״ש
ראוילהדבק כאומה זממ״ש כ^ פקידין לו ממזר או נתין וכו׳חוששין לוולמשפחתו בשם ר״י לא אמ'אלא אהא דאר״א ע״ה מותר לכור,רו בי' ה אבל אהס שקן וכסותיה'
כתב ה״ה בסוף פ״קדכתו־ו׳מחלוק׳תכאי׳בברית ופסק רבי׳בת״ק דאמ׳כל פיסולא סי*ץ לא דאפי׳ע״ה שאינו עובר להכעיס בא לכלל זה כדאמקנלא ישא אדם אש לא
דקרו ליס ושתיק פסול ומערבי' שהוא כעו משפח׳שקיא עליה ערער דבכדיק׳סגי ממשפח תמצורעין -ולא ממשפחת נכפין והואשהוחזקו ג"פ בס״פ הפ״י •,ע״ה לא
ישא כהנת ואס נשא אין זיווגם עולה יפה וכו׳אבל ת״ח שנשא כהכת הרי זה נ אס
לה דלא ליהוי האידשתיק טפי מעדי׳שהעידו שנתערב כמשפחה זו פיסול וכהשגו׳
א״אכל אלו שאמרו על שתוקיהן שהן פפולץ לא אמרו אלא בדומ׳הרא שוגיםשהיו ומשובח וכו' ס" פ אלו עוברין (דף מט )לא ישא כחור זקנה כ״כ הרמב״ס בהא״ב 3פ׳
ב״ד נזקקין על החיסושסיה אדס מחרף את חב ידו עבד יהא כנדוי ממזר סופג את כ״א וכתב ה״ה דהיינו מדמשמע במתני׳ס׳הע״י דמי שלא קייס מצות פריה ורבים
המוזה ששתק ולא צווח לב״ד כבר הודה אבל עכשיו השותק על המריבה הדי הוא אינו נושא אשה דלאו כת בניס ובפי׳מצות חליצה (דף קא ) אמיו משיאין לו עצם
משובח אא״כ קודין שלא בשע' מרינה עכ״ל והרמ״בן והרש״כא כתבו חילוק אסר מהוגנת לו שאס הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרי׳לו מה לך אצל זקנם
ואקט שלא כאמרו רבדים הללו בפיסול שתיקה אלא במי שנסתפק בפיסול כגון מה לך אצל ילדה כלך אצלשכמותך  :ומ״ש ולא זקן ילדה שדבי זה גורס לזכות כ״כ
משפחה שנטמע בה פיסול או ספק פיסול אכל משפחה שבחזקת כפיה עועד׳כל סרמ״בס בפ׳הנזכר והוא סרגרסי'כפ׳הנשרסין (דף עו ) אל תחלל את בתךלהזכותה
דסתיק מיוח׳טפי ע״כ ואין לדבריה׳ילא לדברי הר״א הכרח כגמ׳עכ״ל והד״ן בס״פק זה המשיא כתו לזקן  :לא ישא אדם אשה ודעתו לגישה כריתא 5פ החולן (דף ל 0
'וטעמא מסוס דכתי׳לא תחרוש על דעך רעה וט׳ומ״ס בסס הרמ״בסשאם* הודיע
דכתובו׳כתב דכדיה׳ודכרי י־ד״א ולא הכריע ודגי׳כת־ בסמוך כשם ד״יכיוכ׳כדברי
גו ? ש וכן משפח סו | ראעליה׳ערער 3פ״י יוחסין מיערא דר 3תחלה שהוא נושא אופה לימים מומר 3פכ״א מהא״ב ולא ידעתי למה תלאה רבי׳
הרמ״כןוהיש״כא :
בהרמ״בם
<
<,

"

בךו ?^*׳׳ ׳ שח״נ לרחוק ר״ל

אמהותשהן ח וכומשנה פ ייוחסין( ,דף עו ) הנושא אשה כהנת צריך לבדרין אחייה לגלותהאנל ""ת
ד אמהות שהן ח אמה ואס אמס וט לריסאשורלי״אמתניז

ו

י י/ -יי .
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אבן העזר ב ג
כהרמ״בם
שהר' מלואר הוא
כפ׳הסולץ י לא ישא ארם אשה כמדינה זו וילך וישא דגזייך למידק כשמא דיליה לפי מהמלוה תלויה
אשה כמדינה אתית וכן' ואדם גדול ששמו ידוע וזרעו מפורסם אחריו מותר רם בשמא דידיה וראי לא מסהדי שהדי עלייהו אלא דאיהו אמר להר הכי וק נרא' דעת
פרקהחולץ; ,
הרש״בא אבל הרמ״בס כתכ דאפי׳כלשון עדים נמי מספקא לן וטעמא דמילתא לפי
גסישכא ואמר כהן אני אינו נאמןאפי' בזמן הזה ואץ מעלי׳אותו לכהונה שאיפשר שהסופרים סומכין על שמות כני ארס כפי שהס מוחזקים בעירוכיון
עד■ סוף הסימן הכל מדברי
דחזו ליס דאוכל תרמה וקויין אותו כהן
הימ״כס כפרק כ׳מה״אב ותסלת
דבריו
אחרת
שמא
יזדווגו
הבנים
זח
ל
!
זה
ונמצא
אח
נושא
אחותו
וארם
קארי
לי׳הכ
<
ועל
סי׳ב
מאח דכר מ עלץ
מבוארים במשנה פרק בדכתובות (
דף גדויל ששמו ירוע וזרעו מפורסם אחריו מותר :
אותו ליוססץ ) מ״ס כד״א בזמןהזה אבל אץ
כג ) שאין אדם כ 5זמןפל גכ ל :מ ילימר
ג
מי
שבא ואמר כהן אני אינו נאמן אפי׳בזמן
הזה וא וןמעלץמשטרו׳להחזיקו בכהן לשמש על גבי
מעלי׳אותו לכהונה לא לקרות בתורה ראשונה וילא המזבח ככר נתבאר בסמוך שפסק כמ״ד
כהן אני ומ״ש סאינו נאמן ^זי וא כתורה
אץ מעלין משטמ׳ליוססין ומבואר כדברי
יא'ש,ון3,ס ? 3כתוכי6ה??;?7£ינז התס לישא כפיו ולא לאכול אפי׳בתרומה בזמן הזה אבל אוסר עצמו
הרמ״בס פך ' מהא״ב איזהו כהן מיוחס כל
^
הוא
קניי ^
בזה
שהוא
דאתצוי א ל
ומה ראית שקראשני
יריבבגרוש׳ זונה וחללה ?
ואינונמטמא למת ואם ;״
נשא או נטמא ו
לוקה שהעידו לו שני עדים שהוא כהן בן סלוני
1
והנבעל
לו
היא
ספק
חללה
ואם
הוא
מסיח
ל
ת
נאמן
כיצר
כגון
בב״ס בחזקת שהוא לוי או בחזקת שהוא
הכהן ופלוני פלוני הכהן עד איש שאינו
גדול א״ל שקיא לפניו כהן והעלהוריב״ל שמסיח לפי תומו ואומר זכורני כשהייתי תינוק מורכב על כתפו צריך בדיקה והוא הכהן ששימש סל גבי
ללויה על פיו כלומר לתת לו ממש 'ראשון של אב ^הטבילוני לאכול כתרומה אבל אם ער אחר מעיר עליו המזבח שאלו לא בדקו כ״ד אחריו לא היו
כתב הר"ן (פ״ב דכתובות דף תע״ט ע״ב) נאמןלהאכילו בתרומה בזמן הזה ולקרות בתורה ראשון ולישא מניחין אותו לעבוד ומ״ש וכן מי שהעידו
י לוי
לוי אי
מתנין כפיו ואפילו אביו נאמן עליו ואפילו משטרות מעלין לכהונה עליו שראוהו שנושא כפיו הוא בחזק׳כהן
שמי שבא ואמ אני כהן או
אין
לו רשות לקרות בתור כדינו שהרי ממלין -בזמן הזה כיצר כתוב בשטר פלוני כהן לוה מנה מפלוני כהן בזמן הזה כלומר לאכול תרומה בזמן הזה
שהוא מדכריה׳והוא כריתא כפ״ב דכתובו'
מקריאת התורה לתרומה מ:״כ
סרמ״בם וערי׳חתומים עליו הרי זה בחזקת כהן במה דברים אמורים בזמן
הזהאבלאקמעלין משטרות להחזיקו בכהן לשמש על המזבח חזקה לכהונה נשיאת ' כסיס ומוקילה
בפ כמה״אב והר״מךכתכ פליו תימא י
לתרומה דדבריהס אכל לא ליוחסין ומ״ש
דמנהגינו להאמיני לקרות כתור ? י 6סוז וכן מי שהעידו עליו שראוהו
שנושא כפיו הוא בחזקת כהן בזמן אפי׳באו שנים לפנינו וכל אחד מעיד על
6יכ ^ין ^ ^ הזה אפי׳ באו שני׳ לפנינו וכל אחד מעיד על חבירו שהוא כהן
חבירו שהוא כהן נאמנים ולא חיישיכן
מקר )[,ת מןורהלתרומה כולי ה
15י
נאמנים ולא חיישיקלגרמלין נאמזהגדול לומרזכורני כשהייתי לגומלין משנה סם (דף כג )  :ומ״ש נאמן
תיישינן כ תרומה דרמןע״ כ
וא
,
פשר
תינוק
שראיתי לפלוני טובל ואוכל בתרומה ומעלין אותו על הגדול לימ זכורני כשהייתי תינוק שראיתי
פיו מי שבא ואמר כהן אני ועד אחד מעיד שיודע באביו שהוא לפלוט טובל ואוכל כתרומה וכו׳ גס זה
שמנהגנו הוא עכשיו לפי שאץ תממה
מצויה עכשיו כינינו ואף על פי כן
דברי כהן׳אין מעלין אותו לכהונה על פיו שמא חלל הוא עד שיעיד משנסעסס דף כס ) ומפרש כגמ׳דעדות זס
קייס העד על עצמו שהו' כהן אבל אם הוחזק אביו בכהן או שהעידו לא מהני אלא לתרומה דרבנן  :מי שבא
הרמ״בס עיקר עכ״ל גס ה המגיד
וכתב עליו שנים שהוא כהן .הרי הוא בחזקת אביו מי שהוחזק אביו ואטיכהן אני ועד אחד מעיד שיודע כאביו
דברי הרמ״כס והביא דברי הרע ך
ראיה בכהן ויצא עליו קול שהוא בן גרושה חוששין לקול ומורידין שהוא כהן אין מעלץאותו לכהונה על פיו
עליהם ואני אומר אין מביאין
ומאבל אס הוחזק אביו בכהן או שהעידו
ממנהג גטפימומכל מויום15.יפס ילומ י אותו אב עד אחר והעיד שהוא כשר מעלין אותו לכהונה על פיו
שמפניסאי [ אנו נוהגי טללכארצותי כו באו אח׳יכ שנים והעידו עליו שהוא חלל מורידין אותו בא אחר עליו שכיס שהוא כהן הרי הוא בחזק אביו
הרב המגיד האריך לתת טעם לדברי
ק־עראחר
להעידשהואבשר מעי!ין אותו לכהונה על פיו שזה הרמ״בס ז״ל כדיני' אלו וביאר מהיכן למד
5מב הי׳סלמה  1הי 0־6ס ",י  ^ ,האחרון
מצטרף
עם
הראשון
והרישני
מעירים
עליו
שהוא
פשר
לפסוק כן :מי שהוחזק אביו בכהן ויצא
מה5זנים0,
מ:,ס ,04ק מ9מס מי
שלא
שהתאחד
כעלה
נ
חרשים
וניסת
וילדה
ואיןידוע
אם
בן
עליו קול שהוא בן גרושה חוסשץלקול
מעלץ
אותו
לקמת
כתורה
ו
5
ן
ץ
חוסשין
ט׳לראשון
או
ז׳לאחרון
והי׳
א׳מהם
כהן
הרי
זה
ספק
כהן
וכן
ומורידן
אם
אותו
בא
עד אחד והעיד שהוא
שמא אמו גויה שכל האנוסים
נזהרים נתערב הולד כהן בולד ישראל והגדילו התערובות כל אח׳מהם כשר מעלץ אותו לכהונה על פיו באו
מלהתחתן בגויס ולא חיישיכן
למיעוטא ספק כהן וגותנין עליו חומרי ישראל וחומרי כהן נושאין
נשיםאח״כ שני' והעידו עליו שהו' חלל מורידין
דכל דפריש ממבא פריש
מכ״ל
ומ״ס
'
הראויות
לכהונה
ואין
מטמאין
למתים
ואין
אוכלים
בתרומה
אותו
בא
אח״כ
פד
אהד להעיד שהואכשר

כזה אכל אינך מילי דמתני
כשטרא

 ):זהפסופמסו י .
םו ינהי לכל פסולי וניסת לכהן אחרויל
^רה ואין ידוע ^םבןט'!ליאשו יאוב*שבעה מעלין אותו
כהונה אנפסיה חתיכה דאיסורא  :ומ
ס  1״ ח ״י
״,ז
י
לעד ראשון והרי שכיס מעידים שהוא כשר
ומכעלמלוסהק קללסכת 5ג 1ליוהיב
לאחרון
* ל הולרחומרי
שניהםהוא
ושנים מעיד־' שהוא פסול ידחו אלו לאלו
המגיד ביאורו והנכעל' לו מפסולי כהונה
אוננם
וידחה הקול שהשכי׳כק׳וישאר כהן בחזקת
כגון גרועה חונה היא ספק חללה
חרפה
ספק שמא ישראל הוא ואין צאן חילול אביו ודץ זה פלוגתא דתנאי 3פ חזקת ובס״ב דכתוכות (דף כו) דמר סכר מצטיפץ
כלל • ומ״ס ואס הוא מל״ת כיצד
כגון
שהיה
מל״ת
ואמר
זכורני
כשהייתי
תינוק
לעדות אע״פ שלא העידו כאח׳ומר סכר אץמצטרפין וקי״ל בעלמא כמ״ד מצטרפין
מורכ׳על כתפו של אבא וכו׳מעש׳בפ״ב דכתובו' ( דף כו ) ודע דאיפא באותו מעשה וכתב ה״המגיד ים מן המפרשי׳שאומרי׳דדוקא לתרומה דרבנן מעלין אבל לתממס
והוציאוני מבי׳הספר וכך כתבו הימ״כס ונראה מדברי התוססות דכעיצן שיאמ׳כן
דאורית כיון דתרי ותרי נינהו לא אמרי׳אוקי מילתא אחזקה כאיסור דאוריתא וזה
דאל״כ חיישיכן דילמא עבד כהן הוא ורבי׳ שהשמיטו נראה דמסמע ליה דמעשה דע׳הרש״כא ז״ל ע״כ-והר״ן בפ״ב דכתוכו' (דף ת"פ ע"ב ) כתכ ג״כ דעת הרס״בא ז״ל
שהיה כך היה ולאו דוקאנומ״ש אבל אס עד אח׳מעיד עליו נאמן להאכילו נתיומה ומי׳כתב דאי כל תרי ותרי ספיק׳דרמן היא כלו׳דמדאורית׳אפי כתרי ותרי אמרי׳
בזמן הזה ונולי כתב הרב המגיד מתבאר בפ״ב דכמובות דלתרומה דדכריהס אוקי מילמא אחזקה אלא דרבנן אחמורדלא טמא הכי איפש׳להקלולומ דכי אסמו'
ממלין על פי עד אחד וכן לשאר ה 1בר י׳ ומ״ס ואפילו אביו כאמן עליו ס ( 0דף צד ) היינו דוקא בא״א א"נ לעבודה וכעוכדא דיצאי אכל בתרומ' לא החמירו  :מישלא
דבי כעלה כן על פי אביו לכהונה ואף על גב דרבי חייא פליג עליה הלכה כד׳וכתב שהתה אחר בטלה ג' חדשים וניסת וילדה וכו׳עד והם אינס מטמאים לו משנה בס״פ
סרב המגיד סדמת הימ׳כם וקצת מפרשי׳דאפילו מכירין שהוא אביו כאמן ושלא נושאין על הארוסה (דף ד ) ומ״ש בד״א בזמן שבאים מכח נשואין אבליבזנו׳משתקץ
כדברי סרמ״בן שפירש רהא דרכי בסאיט ידוע שהוא אביו ומ״ה מגו דמצי אמר אותו מדין כהונ' וכו׳שס בגט אע״פ שהאב נאמן על בנו וכו'אינו נאמן ליוחסין בפ״ב
שהוא רחוק ממנו ויהיה כעד אחד ויאכילנו בתרומה כאמן ג״כ לומר שהוא
כנו 1כפובות ( דףכו ) תט הרי שבא ואמר בכי ז ה וכהן הוא נאמן להאכילו בתרומ ואינו
ומאכילו ואינו כאמן להשיאו אשה אפילו להצטרף עס אחר כיון שאין כידו
כלבד
נאמן
להשיאו
אשה
דברי
ר׳
ולשין
הרמ״בט
כפ״כ מס״אב כך הוא כהן מיוחס שאמי
להשיאו אשה צריך שיהיו המעידים שכיס וכשרים אבל מי שידוע שהוא אביו אפילו בכי זה כהן הוא אץ מעלץ אותו ליוחסין על פיו עד שיביא עדים שהוא בנו וכתב
דבי מודה שאינו נאמן להאצילו תרומה דכיון דאיכא סהד׳י שהוא אביו שמא בן אחת ה״המגיד ששאלו למפרשים למה צריך שוס עדות להשיאו אשה דהא ודאי לא חיישי'
מן הפסולות הוא ואביו שהוא קרוב לו אינו נאמן עליו אלו דבריוז״ל • ומס לנתין וממזר דכל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות ולפסוליכהוכ׳ליכ׳לאיחש
שכתב ואפילו משטרות ממלין לכהונה כזמן הזה וכולי שס (דף כד ) איפליגו אמוראי דלא הוזהרו כשרות לינשא לפסולי׳ ואיפשר דלדברי רכי׳מי שבא ואמ׳שכוא ישראל
גזי מעלין משטרות ליוחסין ופסק כמ״ר אין מפלין משו' מעלת יוחסין ומשמע דע״כ צריך ראי׳לעטן יוחסין מפני מעלת יוחסין ואע״ס שכל המשפחו ' בחזק׳כסרות ה״מ
לא פליגי אלא ליוחסין אבל למרומה דדכריכס פשיטא דמעלין ואמריכן בגמר' ה״ד במי שיש לו חזקת משפחה אבל ים מן המפרשי׳שכתבו דלהשיאו אשה לאו דוקא אלא
אילימא דכתיב ביה אט פלוני כהן חתמתי עדמאן קאמסהיד טליה לא צריכא
סאינונאאן ליוחסין סכל כהן סהוא בודק אינו נושא כתו וכן המשפחו׳הבדוקויכגון
דכתיב כיה אני לפלוני כהן לרמי מנה מפלוני וחתימו סהדי וכתבהר״ן ( כפרק ב ׳ סל דוכן וסל מזבח וסל סנהדרין איכן כדכקו׳בו כדי שתהא משפחת בדוקה אכל אם
דכתובות דף מע ט )אילימא דצתיב ביה אני פלוני כהן חתמתי פד מאן קא מסהיד לא רצו לבדוק ולהחזיק משפחתן בדוקה לאחד מדברי ' אלו הרי הוא נישא סרן* אדם
עליה כלומר ופשיטא דאין מעלין הימנו ליוחסין מיהו לתרומה דרבנן מהימן דלא בחזקת כשרות עד שיפסל ואיפש׳סאף זה היא דעת רבי׳שלא כת׳להסיאו אשס אלא
גרע ממסית לפי תומו דמכשרינן לקמן ומהדרי׳לא צריכ אני פלוני כהן לויתי מפלו׳ ליוחסין עכ״ל  :י היה הוא ואשתו כ חזקת מיוחסין ויצא הוא והיא למ״ה וכו עד צריך
גהן וחתמו עדים וכתב הר״א זכרונו לברכה דהא דפליגי דוקא בלישנא דידי׳כי האי להביא י־אי׳על האס שהיא מיוסס׳ועל הבנים שהם בכיה מסג וגמ׳כפ״י יוחסין ומ״ש
דאמראני פלוני כהן אבל בליסנא דסהדי ודאי מכמני וני פליגי נמי דוקא בהן שחזק זו אפי׳ליוחסץ שם פלוגתא דר׳יוחנן ור״ל והלכה כר׳יוחכן דאמר אף ליוחסין
סמכינן
לכהונה שזה האחרון
מצטיף

אבץ העזר גד
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שאמר ובשאר כל האומות מיל לאחר שנתגייר הרי הוא כישראל מיד כן כתב׳ ג (5ז)ניועזניז
'  0מכימ  3כחכץ .וע*ם^ןה ^ שורפיןוםוקלץ סל החזקה הכי אימא כגמרא על הא
כחב הרמ׳כ 0ץימ< 1הץנים
דאמר רבי יוחנן (דף פ ) אפילו ליוחסיןואזדא ר!י לטעמיה דאמימלקין וסוקלץ לרמ״כס ז״ל בפרקי״ב מהלכות איסורי ביאה ופשוט הוא :
לאידנ׳כין מצרי כין עמוני סותיין מיד וכו׳בפ״יב מרא״ב  -ומ״ש בסס הר״אש הוא קל״יטעות -י^ל
ופורפין פל החזקות :
לכה״היאפי׳
נפרק הערל והא לעמוני ומואבי מותריכר מפרס בס״ד דמס' ידיס ומיימי לה לה "ר
ך אא סאין ראויין ליסא או מחמת פיסול יוחסין וכו׳יסראל אסור ממחיר*
תפלת הסחר וטעסא משו׳ דעילה סנחריב פסיהבא ע5
,
.
.
כתורהז
איסור ממזר מפרש
ועולה ובלבל אתכלהאומו׳ומסמלהרמ״בדה״ה^ -נ׳י״ ^ -״י
לאיסורנתינה מסנה כס העדל ( דףעח ) אוצנין עליוהוא אינו מטמא להם והם אין מטמאין לי
ל׳צ
" מנע דוכמיוס״ס ואסור בממוני ומואבי במשמרו של זה ושל זה ואיבו חולק ואס היו שניה׳במשמר אחד למציי וקספורס בתוססמאד?דוסי1ס״ה נתפ ^ נ ^
נישואיןוהרא״ס סוכר דמצייס סבו ל מקימן סכמו סי׳י״ונלוהבאעל
מצריואדומי• איסו׳אומו׳אלו מסו׳בתוי׳ ־ ובכית אב אחר נוטל חלק אחד בד״א ממן שבאין מכח
אסורי׳ איסור טילס אבל בזנות משתיקי] אותוא מידי כהונ׳הואי׳ ואין ידוע ודאי מי :להס הכתו קצבה כדכתי;מקץמ סנה אקכןהפי׳ " י״יייר
ומ״סממזיי׳ונמיניס
מותרמשכהבפיק הוא אביו כיצד עשיה כהני' שפי׳ אחד מהם ובעל אע׳יפ שהוא .מציי׳מן הגוי׳אם ינפוצי סס5ןע״ג דגבי מ .דד ׳ ררי״ 7ים
ובולי עד אכל כן בגו
ס 3ות לרע',אי!רי! ,נפר
ממי! נ ״י כ ף 3יא!י יי כ 1אסי3
בט עמון• לא נתן להם קצכה והכי תניא לבל דורפייה!נס
יאיזצומ׳מדאפקר*
כתוספת' דידיס בתר עוכדא דגר עמוני
כנו לומר שהוא כהן אינו נאמן עליו ליוחסיןב היה הוא ואשתו ססודהר״ג לריהוסע והומר לבאבק! ^ נפשה גנניה־.
האישי כל מקוש שאין לס עליו ולא על
כיוצ^ אפקדיהמד
נסש׳3
לגגיאחריכ׳עכ
רקנמליאל לר׳י הוסע גד מצר  ,״
בחזקת מיוחסין ויצא הוא והיא למדינת־הים ובא ואמר אשתי א״ל י . .
אחרים קידושין הולד כמיתס ואי
האשה
על
לא
ראיה
להביא
׳צ
'
א
בניה
מאלוזהחוץ שיצתה עמי זו היא ואלו
בו אמי ליה ל מצריס נחז ק צכה סנ" מ?) ונתא״ןנר״גה״י
ולד שפחה ונכרית; ומ״ס ואחד
הם
אם
ולא על הבנים בד״א שהם קטנים וכרוכים אחריה אבל
מ׳וכתב הרב המגידסב ' מזכר שכן דעת -אסזגמה עם׳א
מממז׳הבא על בתישרא' הולד כשר לקהל
ואין כרוכים אחריה או אפי' קטנים וכרוכים לרמ״קדסבד סהוטבל לססטכדותאסור זאח״כסא׳וכהן
גדולים או קטנים
אלא שפגוש לכהונה בע החולץ (רף -מי )
שהם בניה בישראלי' וישראל אסור בספחסהונ31לה תזןנ׳הוצדפק׳ר
טל אחריה והיו ול שתי נשים צריך להבי׳ראיה על הבני׳ש
לכהונה :
אסיתכא סלכשא גוי ועי!-׳ הבא
.
של זו אע׳יפ שהביא ראיה עליה והם כרוכים אחרי׳ מתה ואילו לשם שפחית בין אס היא סלו או של אחר
■ הרי ףי 15יכא
ישיא  .הולדצפר *וכ ^
ומס ולאחר שסחררו רבו
פשוט
בניה צריך להבייראיה על הנני׳ שהם כניה ׳צ להביא
נשאתי במדינ׳הים׳ הרי היא וז ואילו בניהצריך הפקירו או סמיחלו רבו תפילין או
 55פיג
למלוח ל״יי* ליי * א יה1זמ
"י
להביא ראיה על האשת ואין צריך להכי׳ראיה על הבני׳הק  4רבו0״צ_ וקראו
לאי בית היא אסור לכהן וחזינזלרבוות^
^ לנל וני מיי! הסולם ( יוה .־׳ל * "" " ,
נ
אסריני דססקי דלא מסיימי הולד פגוש
קרחנ׳םונ׳המרל*
וה״ס הכרוכים אחריה מתה ואילו בניה צריך להבי' ראיה על האשה אמרי־דהמסקי׳ עבדו יצא לחירות ואמרי'
ואכן מספקא לן אי הוי פגוש אי לא
שהיתה מיוחסת ועל הכנים שהם בכיה וחזקה זו אפי׳ ליוחסין סאס הניס לו רבו תפלין יצא לחירות סי1ן< הערלזתימא
במכבשט״ומה״אבסנש הימ״בןהעלה
ומסמט נמי המס דה״ס אס ליה רכ< 0״צ הואיל י״ציי'צא
! שהרי שורפין וסוקלין על החזקה :
הדבר כספק וכת' ואס נשאה איןמוציאין
ן שאק ראויין לישא אומחמ׳פסו׳יוהסין או מחמת וקראו לטלית בחורה יצא לחירות ומ 'מ
מידו והולד ספק חלל  :והימ״בס סמס ל"
דבר שבגופן או מחמת ערוה ישראל אסור בממזרתיסלתמוס^ עלרביסכת׳הרי״רוא כישראלדלא* אכרההזיה
דפשיט ליה שאינו
וכתב הולד כשי _משמע _
בעמונילכל דבר דמסתט דמותי ליסא בת ישראל־ ^ אגא מין ״
פגום • וסי״אס כתב על דברי היי״ף איני ונתיניוהיא מן הגבעונים י שמר יהושע ׳עליהם ואסור
עדדבמפקי׳ עבדו אמרי החס בגמ וצריך גט דהיינו מא״י
רואה כאן מקו' שיפול כה ספק מדקאמי־ ומואבי ומצרי ואדומי ממזרים ונת׳נים אסורים איפור עולם
ומואבסח יייוכסניח ל ו ימ חסי־5י וץנ 6מי לר איסעאנל ^תי
לפיל סתמא דתלמודא רכרלסי אמיי^ י סוף כל הדורות לא שנא זכרים ולא שנא נקבות עמון
.ניכהרמנ׳ס-עכע
מצרי רבו לקרות בתורה בצבויכתב הרע כס
ותומי הזכרים אסורים איסור עולם אבל הנקבות מותרות מיר
מודודהולר פגום לכהונה קל
דלאחךדצייך גט סחרור וכתב רבינו דבריו בטורונן ה׳אנהנה-ת
ואדומי אחד זכרים ואחד נקבות אסורים שני ךררורג
ליס
,
.מאלמנה י״י יכירן דקלי־חימי
יורה דמם מי' רם׳ 5וכי^ דמרוררוס .מייתין ה׳מלכי4
סתם' !
.׳פירכא ציכא סאן דפליג עליה ורבי
.הדבר
מאלו
כמותה לאחד מארו חוץ מממזר הבא ער בת ישראר הורד כשר נט סחרור מומר בבת ישראל מהטעס
וכש ^ ^ ישר ^,׳ה ^ד
לישראל סכת הר״אס שס גבי משיא־טבדו ואכתוב
נתגייר׳אחתמאילו וניסת
' הפסול כר דהיינו מדתק בקדושין סרק 'לקהל אלא• שפכום לכהונה
(דף סז ) כל מקוש שיש קדושין ויש או שנתגייר אחד מאילו ונשא אשת ישראלית הולד הולך אחר דבריו בסמוךואכחו׳סהיי׳מה חלוק ברבי:
סלזימר
גך עמוני או מצרי שני שנש׳ישראלי' הכת כשר,׳ ומ״ש אכל חס לוח בעצמו הניח חפילין.
הפסול לפיכך
עבירה הולד טל־ אתי הפגום :ומ״ס לפי'
שביאתו לפני רבו או קרא לפניו כמורה לא יצא
גרעמוני או מצרי שני שנשא ישראלית שאחד איזה מהן שנלך היא כשרי ואפי' לכהונה אעייפ
לחירות כריתא( 0ס )בפ ססולס:ומ*ס ואס
בעבירה מצרי שני שנשא מצרי׳ראשונה בנו שני מצרי ראשון
הבת כשרה שאתי אי זהי מסס שכלך היא
השיאו רבו ישראלית או אפי' הוא בעצמו
עמוני
האם
שהכ׳הולךאחר
שלישי
בנו
שנייה
מצרית
שנשא
?שיה ימל יכ־( ימר! 37־יפפוני כי פדית
נשאה לפני רבו תופסי הקדוסין וצו' סס
? ל עמיני ,א שנשא מצרית הולר עמוני ומצרי שנשא עמונית הולד מצרי
לבתנמריססשיס
א״ר זירא עבדסנסא בת חורין בפני רבד
עמונית ו :ן מצרי שני כי שדית נמי לבת
בתריה כשרה דסא שלישי׳ליאנמצרי שני שבאומות הלך אחר הזכרים נתגיירו הולד הולך אח ר הפגום יצא לחירות א״ל רבי יומן כל כך יס בידך
שבשניהם כמו נר עמוני שנשא גיורת מצרי׳או גר מצרי שנשא
ואני סונה הכיתב סער אירוסין לשפחתו
שנשא מצרית ראשונה כנו שני בסר'הערל
עז ) פלוגת דאמוראי ופסק הימ״בס גיורת עמונית וילדה בן דינו כעמוני להיות אסור לעולם ילדה רמ״א סקידס כלומר וחכמים פליט עליס
(דף
כפ׳י״ב מה״אב כרב דימי דאמר מו סני בת דינה כמצרית ליאסרשני דורות ובשאר כל האומות מיד ואמרי אינה מקודשת הב״ט בסרבו
השיאו אסה ומי איכא מידי דלפבדי׳ לא
" " .־ ; ד
בין -׳■ ״■ ״־־■ ״ ;• ״
לאחר שנתגייר הרי הוא כישראל מיר תכ ד״רמ בם האידנא
הויוקפסקהר״אש ומפרש כנמ טעמא
האימות מעבד ליה איסור ואיהי עבד איסור א י
תלאן מצרי בין עמוני מותרין מיד שעלה סנחרי ובלבל כל
מסים דכפיב אפי יולדו הכתוב
וכלדפרישמרובא פריש ואבר תדליק ברוב האומות שמותרי? גחמן 3י יצח הב' מ דא ל צאי בו והתקדשי'
ולפי
בלידה יפיפ״יבליד׳ הלך אחר האם
אבל ובמר אשי בלשון הזה לשון שחרור ורבנן
זה מצרי ראשון שנשא מצרית סניה הולד וא״א הר״אש ז״ל כת' שעמוני ומואבי ואדומי מותרי' מיד
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שלישישה :ל הילך אחי האס ו :כ ה״ה מצרי םג עתה הוא אסור רע דור שלישי  :עבר שהוט ?^ ק עום ^ כיי 5יז ^די״1ת
שהוטנלה*ר  6$ 66טור אלא סמפיד תא יבד
בישראלי׳וישראל אפור בשפחה
מ׳י״ב מסלט איסורי ביאס בשם ?מ״ב ! עברות אסור

ילי ^ 5ינ :י?!)נל ״ *״ *״־־
״* ג״* 3יי י 6שי  60X1מצייפניה הילד
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ואס אלמ כעי׳שיהא שלי׳לאב ולאס וכל שאינו שלישי לאב ולאם אינו מותר :עמוני
.שנשאמצרי' הולד עמוני ומצרל סנשא עמונית הולד מצרי שבאומות הלך אתר
מייל!נגמדןע 5האדקתניה1ןאחדהפסם
,הזכי ס נתגיירו הולדהולך אסר פגום
שנשאעמוגי׳גןאיפגו1
הערל0נזניה'בת6י אלימ׳נתנרי
פבסניהס וטלי מימרא בפיק
מוכישנשא
עימגי׳אלא3־1
מנשכיז׳איכ׳עמוגי! לא
(דף עח ) ובקדושין ׳ס האומך (דסז )^ועה
מנייתיא זכר הוה שזי ניגר לילי׳ ואי כקנההוי,
אחרהסצריואשורעזדזרשלישילאילי
יפירש״יבחנרישגש^ עתינית וקאמר הולדהיולו
שלינתרלילה ׳
יזשתעדנחילידמשמזת
לשקרנמו (
האסלקאתינתניירואפרחייהזיקא'
.עסוכיתשרי׳ו-־זאיפבוסאיכאננד
לעולם
<גגוסלגנימדוזייתוקאמרוהכאגני אם לינאפגום  :אי זכרהוישזי נתר עמוני ואישר זכרים אסור
ליושר",
היאשדיי' נתר מנרית 1לא לתרעמזני
ולא אחליקשדי נתד מנרי ויהא דירשלישי מותר ואי נקנה
משוס ולא עחיטתעכ׳ל  .וא׳נת׳שרניכן נר מנרי שנשא גמרת עמוניתוילדה1ן ליס כעמזנילהיוא
#סוד צעוצסאיסמנוקונרץ להגיהולינת!ידינו ממרי וכן הם זנריהרת״נםנע׳י' נמק'א׳ג *
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בכת חורין מדלא קאמר ואסו׳באסתו פד שיסחרמו והר״מכלא פיכן טכ׳לודבריי
ססולק טל זה בתכס רכינו בטור י״ד סימן רס״ז וכאן סתס דבריו נדעה הרא״ס•ויש
לתמוה על מה שכתב דהיכא דהוא בעצמו נשאה לפני יכו דינו שוס להשיאו רבר
אשה דהא משסע בנמיא דדוקא בסרברהשיאו אשה משום דאי לאו דשחרריה ללן
הוה עביר איסו־א בטבריה להסיאו אשה אבל נשא אשה בפניו לא יצא לחירות וכן
כתבו כהדיא הר״יף והר״אש ז״ל וכ״כרכי' כטור י״ד סימן רס״ז יאיפסי־ לומססוברי
רכי' דאע״ג דלא יצא לחירות מכל מקוס  -לעטן איסור א״א סיישינן דאי לאו
דשחרריס לא הוה שביק ליה למיטבד אישויא קנדה והילכך אמיינן דקדושין
חופסין לו בה מספק ולפי זה אסור לשהות פמה ער סישחימו ומכל מקים דבריו
סתומי׳ ביותרוצ״ע  :איזהו ממזר הז הנא לע אחת מכל העריות וכו׳בס״ע הסולן
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עבדות סאל״כ נדה היא ולא היה מתיר
״ר׳ ^תר״לם מדרבנן מידידהוה אאס׳סהלך בעל׳למ״ה
'
■
הקירועויןדוראי
שחררו
כיוןשהניחח
5
ישאיעוח*
4
׳
וכ״ש
אם
הן׳
רבי
טרפון
לממזר
לנושאה
כתוב
נסגהורו
לי! יזתמרלפטם ונשחת ובא בעלהעכ״ל :כמכיהרמ״בסנושא שפחתו שהידושי׳ תופסי? ילו בה איזהו ממזר זה הבאע ללמרדכי פ״ק דיבסו׳גוי סבא על אמווסול-י׳
לג.

מני צ

לעטןאי
(כןתשיי
לנמקו'

וגרסיק
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■יגית דלא אןךינ} ס ו מ  :צ ב ואצל מ ס שרוב בעילות אצל .רצ כשואזבי ובנייכמוהו < <'שראל שנשאממ) לאיממזר
^ ני סנ״ו נתיסרא "; י ^ל
א־,תהי אהעהדי הבעל כת ומות לישא כתה לכתחל׳ייוכת' שנעוא ישראליהולד׳ממזר• לעולם גוי ועכוישנאו לע הממזרה סנשלו גיייתהולד150משו5ול לנל יני
ועיין נזהמ״יות ה' ה בסוטה פ 'ארוסה והלכתא ישאאדס הולד ממזר ואם באו על בת ישראל הולד כשר בין בפנויה כיןכלו׳ואסור בממזרת כ״כ הימ׳בסבפס״ו
• ״" >' *.הש (,ני ^ בת דומה ולא ישא דומה מ״ט רוב בעילות באש׳אישופגוסלכהונ׳ממזר הבא על גויה הולר גוי ואם נתגיירמהא״ב וכתב ה״ה זה פשוט שאס גרהוא
|< ^תזיגס'תר ^ אתי הבעל ופי דומה חשודה ופירש רבינו הרי הוא כישראל ואם בא על שפתה הולר עבר נשתחרר הרי סבא על בת ישרא׳לא גרע הבן מגייסבא

הוא כשאר עבד המשוחרר לפיכך ממזר נושא שפחה לכתחלהעל בת ישראל סהולד כסר ואסורבממזר׳
להתיר בניו שישתחררו ויהיו מותרי׳בישראל גר ועבד משוחררואס ישראל שכא על הגיור׳׳הרי יש
קדושין
מותריץ בממזרתוכץ  .ממזר מותר בגיורת ובמשוחררתןהול י ואיןעגיר׳והולד כולך אחר הזב׳ עכ״לאבל
ממזר ואפילו היתה הורתו ולידתךכקרן שה כגו ן שהיה אבילגר .הי -״ן בפ״י יוחסין הביא לביי
הימ׳ב׳וכ׳
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הוא כישראל לכל דבר ממזר נושא ממזרת בד״אכששניהם
אבות בישראל סואדכתיב אבל זה שאביו
וראיץ אבל אם הא' וראי והשני ספק אואפי׳שניה׳ספקאסורים ישראל גמור למס לא יתיחס אחר אביו
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|יגזה ^תח1מ רכיטלסומרא וכן מיקר דאמריכן התם
כסלי! ויזנעלה־ה דאיכא למ״ד דוראי חוששין עכ״ל נ האמה
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ג׳חדשיםהזכר וצ״ע עכ״ל :ממזר נושא ממזר בד״א
ע״פשאיןי .יכיהס בוכ״ההרמ׳בסכפט״ו
מהא״בסממזרסל
ונתיבמ׳וילד׳ספקבןט לראשוזאו בז
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בסשניה׳ודאין וכו׳בפ״י יוחסין ( דעד ) תנן
דר ,ה׳ י!ל-שי דבריהם מותי לישא ממזרת שלדבריהם
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כלכאסוריןלבצבקה׳מותרי׳לבא זהבזה
6ל יי ^דז;!ייא ,ומבואר בדברי הד־מ״הס בפ״י מה גרושין ופט״י מהצ״ב דהא דהולד משני ממז׳דוקא ר׳יהודה אוסר ר׳אלעזר אומר ודיצן בודצן מותר ודאן כספקןוספיקן כודאןוססיקן
 ^^ 3פ (£ה״ל כשבא עליה קורס שגירשה השט אבל סס שגירשה השני לא גרע ממחזיר גרושתו בספיקן אסור אלו הן הספיקות שתוקי ואסופי וכותי אמר רב יהודה אמ רב הלכה
נ; ז׳ד 1׳זגא! תז ציסי שנשאת וכתגרפס סלא מאינו בה תקנת חכמי׳לומר הולד ממזרל מי שחציו כר״א ואמרי בגמדממז׳מותר כשתוקי מדאויימא דכתיב לא יבא ממזר בקהלה׳
משז׳כיתאריןשש עבד וחציו כן חורין הבא פיל א״א הולד ממזר בפ החולץ (דף מח ) אמי רב יהודה בקהל ודאי הוא דלא יבא הא בקהל ספק יבא אלא שחכמים מסו מסלה ביוחסין
׳;הרגש ח 'ל,די'ש מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על כת ישראל אותו ולד אין לו תקנה ואסיקנא ואסרוס :יבמה שלא סהתס אחר בעלה שלש חדשים ונתיכמה וילדה וכו׳הולד כשר
כי אשמי
דרב יהודה כגון סבא על א״א ונמצא צד סימסבו משתמש בא״א ופרס״י־ משנס כס החולץ והטעספסוט דממ״נ כסר מא :ומ״ס והשני ספק ממזר כלומ׳אס
רא ,נ ;1נא ואע״ג
דאי
כולו עבד הולד כשר הכא ממזר משו׳ צד סירות דהוי כשאר ישראל הבא יבא טליה יבס אח' כך ונתעברה וילדה אותו ולד הוי ספק ממזר ואסור כממזרת
צע-ר!* :מחל׳חייש על א״א
דסולד
ממזר
וכתב
הרע
בס
שאסור
אפי
כשפחה
וכיו
בפט״ו
מהא״ב
ופשוט
ובכת ישראל וכך מפורש בבריתא לראבי״ה באוקמתא דרבא דמוקי לראבי״ה כרבי
כשל יי?כ־)(׳'1׳ש• הוא ; :שיצל שנשא ממזרת ,או ממזר שנשא ישראלית הולד ממזר לעולם בקדושין אלפזר דאיפסקא הלכתא כותיהבפ״י יוחסין פנויה שנתעברה וילדה אס אינה
^ יכ־׳ ^" ^ ■ פ האומר קנן כל מקוס שים קדושין ויש עבירה הולד הולך אסר הפגוס סבסניהס
לפנינו׳,למרקה או שהיא סוטה או שהיא אלמת וכו׳עד ואסור בקרובות אותו פלוני
'
וצי זה זה אלמנה לכ״ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינ׳לישרא׳בת
ישראל
מדברי
הרמ״בסבפ״טומהא״ב
וקצת
דברים אלו מבוארים בפ״י יוחסין דתכן התם
3זי־י ) 0
ז
;
נ׳
א־כ
לממזר ולנתין :ומ״ש לעולס פכ הערל תנן ממזרים ונתינה צסורין איסור מולם  :איזהו שתוקי כל שהוא מכיר" את אמו ויגיט מכיר את אביו אבא שאול היהקוחא
אש
ג־וי ועבד סבאו לע
הממזית
סולד
ממזר
כ״כ
הימ״ב׳כפט״ו
חסצ״ב
וכתב
ה״ס
זה
לשתוקי בדוקי ומפר כגמ׳מאי בדוקי שבודקין את אמו ואס אמרה לכשר נבעלתי
ג0
ז
,י|
״יז
לזיע
'
פשוט
שהולד
כמוה
ומתבאר
בקדושין
פ
האומר
בסוגיא
ט״כ
וכ׳דהיינו
מדאמרינן
נצמנת
ואע״ג
,
דציכצ
רוב
פסולים
אצלה
אמר
רבא
הלכה כאבא שאול וסוכר
מ
<
ןני
מה
התס
בסוף
פירקא
אסא
דתנן
דבא
על
שפחה
ונכרית
ולדה
כמוה
מג
ל
דכתיב
כי
הרמב״ס ז״ל שצע״פ שנצמכת להכשיר 6יכ נצמנ׳לפסול וכתבו הר״ן וה״ה דטעמו
:יורים
רזג תהיינה וילדו לו כלהיכא דקרי׳פיה כי תהיינה קרען כיה וילדו לו וכו׳וכיון דגוי משוס דלהכשיר׳ היינו טפמצ דמהימנ׳מסוס דמדצוייסצ נסי כסר דד' ת שתוקי
גיג־לדא-זר יזגעל
ועבר
.
לאו
;
בני
הויה
כינהגלאיקרי׳
כהו
וילדו
לו
:
ומ׳ש
ואס
באו
על
בת
ישראל
כסר
אכל
לפסלו
ולהמירו
בממזר׳לא
והיינו
דבגמ׳לא
אמרי כודקיןאת אמו יצ צמר׳
ע(*ל ׳( , ,ז *5' 77הולד כשר בין בפנויה' בין בא״א מסקגא לגמרא בפרקהחולץ• וס״ס ופגםו לכהונה לכשר נבעלתי צו לפסול נבעלתי אלא אמרי׳בלסוד דאי אמר לכש נבעלתי מהימגא
9י'אכ ^
לסש* נתבאי״ בתסלתסי׳זיה  :ממשסכא על הגויה הולד גוי ואס נתגייר היי הואכישראל וכ״כ נ״י 3פ'אלמנה לכ״ג שאינה נאמנת לפסול ועיין ככתבי מה״רר ציסילן סימן
ו־־נ  :אם
מחר״
וצים
כ
א
פל
פפשה
הולד
עבד
נשתחרר
היי
הוא
כשאר
עבד
המשוחרר בקידושין ל״ז :ומ״ס אפילו מודה אותו פלוני סנבעלת לו וכו׳סשוט בטעמי'
ומ״סרבי׳ואת

(ד) *<זל'0אדי* ממזר נושא ספחה לכתפלה וכו׳סס מסקנא דגמח״ל הימ״כס בפט״ו מהצ״ב על זה
ס• ׳ל מ נפם! י,ית לא ג זיו על הספח לממזרימפני תקנת רמים וכתב הר״ן וא״ת ממזר צמאי מותר
ד.א 'זמצ ,אז
פיגולאחסן^ בשסח שהיי חייב הוא
בכל• לאוין שבתורה ומחייב בשאר לצו דחיתמתירץ רת
.
י  .י,
.
.
1.
י
לא

היל5ה דלצו דספח׳שאני דלא אמו* רחמנא לא מקח שפה ומדאפקיס בלשון לא יהיה קדס

,לכ״ג צתמר הבצ על צמסתו בבית חסיו רב צמי הולד ממזר וסמוצל צמר הולך
שתוקי צמר ר 3צ מסתברא מילתיס דרב דדימא סעלמא אכל לא די מ מעלת במי
דידיה שדינן ליה איכא דאמרי בכא עליה כ״ע לא פליי י דבתר דידיה שדינן ליה
והכי צתמר ארוסה שעיברה רב צמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי אמי
רבא

אר נ' איזרנזזאין
חלינן
נפעל אי אינאו־יןיוםי! שאמ עדהילדההיאיל י! א פשייע עליה פייחיויו&נשאמ -מן&ם הימה פריוהצשהילן־ז פמיה ולאחר הציזויאיןיאואימה ספם א׳מנאמת לאיויןריייש 1ס ז  :פריצה לפסול יגיה פיזמזרת ואפי׳אסהיאפמלני ^ר
נאמניו לויידםענעלס גאענרהולא אחייחיזזששין למיהאלי׳! ד5ית 'ק״ןדל.זיילה!כ; משתע כסיטהפיאריסה נמוינ-זתעמ 'דישאאר 0ד 1ייה ילאנ,ת לימה ענ״לינפשו ׳ מהח'ו  6י׳נ״ינ׳67ף .אס עריצה ניותר איןלהישליורעו רקלנהינהזלא
ו):ו!
ואמ1ר,ןייהדל |,1ינ' נססץיוסיןל ו רנאהלי על מהדר ישראלשצ ' נפסקיו ! אפי׳פרולנייתי אין י-(1ז5וי | לנניה משים יופודירקלכהינר דלאיזונא הגיכלל נמייסוןדמשלנפשיטיייאפסיל פתזיזמ קאיוכן פירש״י נהייא ע׳אדיסה נסיטהולישר!
קאי
משיסחחש יא־יזחת עכ׳ל ז (י ) יגמרדכי !0פ ריזילןדאסויכפה יחזר זנא עלי־ אין הילדייייזר ע5ילזע'ל דנריריירויזנזנזה* נ׳נא׳זאםה נא( אהיאח9פ הימה נחזקעמ גורמתמבעלה( גם נחואינשמת אן איןעדי 0חעי 7יס6דאו .ל#
ויגירושין ולא הפיתה אלא קול הגרה נעלמא זהימה נהזקת פנויהנשוק׳מימר׳יהתתירריי הלק על גנהבחשש ממזרית וריחייס כהן נ׳ 7א')לחוש (יצא ה 7נר נהיתר( היתחהיוע׳ש שהארץ נתסנת יבמות נתש'1אר! נה גזה;

אבן העזר
ל [ וכאמסתכרא מילתיה דרב דלאדימא עיניה ודימא מעלמא אבל דימא מיני׳אף
8״ג דדימא מעלמא בתר דידה שדינן ליס וכתב הרי״ף סאי סמעתא קא הוינן כה
נפי יוחסין ( דףזע ) ואסיקנא הכי רב אמר הולד ממזר לא ממזר ודאי ס1י אלא
ספקממור ואסור בממזרת ושתוקי דאמר סמואל ברוקי הזא דבדקינן לאיסיה ואי
$מרה לכשר נבעלתי דהוא ארוס נאמנ'
ןהלכתאבהא כפמואל דקסליס כאבא כשר והשני הוא ספק ממזר פנויה שנתעברה וילדה אם אינה
 ' 1פאול אבל ודאי
אי כדק״נן לה ואמר׳ לא לפנינו לבורק׳ או שהי' שוטה או אלמת הרי זה ספק ממזרואפי׳
ידטנ׳הולד ספק ממזר הוי וב ?א לא פליג
םמו6ל ע״כ וגיסי בספ״ק דכמובו׳עדיד) אסאומר׳של פלו׳הוא 1שהו׳ודאי ממזר אפייהכי אינו אלא ספק
ההו5ן ארום וארוסתו דנזתי לקמים דרב אפי׳מורה אותו פלוני שנכעלת לו כשם שזינתה עם זה כך זנתה
יוסף היא אסרה מיניה והיל) כזמר אין עם אחר ואם אומר׳ לכשר נבעלתי נאמנת והולד כשר ומ״מ אין
מינאי אמי רב יוסף למאי ניחוש לה תדא אנו מחזיקין אותו כבנו ודאי ליורשויי אכל חוששיןלרברי׳ואסו׳
 7הא קא מודה ועור הא ארב יהודה אמר בקרובות אותו פלוני  :ארוסה שנתעברה והיא בבית אביה אם
סמואל הלכה כר״ג ד5ן מר היתה מעוברת היא אומרת שמהארום נתעברה אם הוא מירהאו שאינו בפנינו
ואמ' לה מה טיבו סל סוכר זה מאיש פלו' הולר כשרט ואם אינו מודה אלא מכחיש׳שאינוממנו הוי ממזר
ונשר הוא נאמנת א״ל אביי ובהא כי לא וראי ואס אינה בפנינו לשאול אותה או שאומר׳איני יודעת ממי
מודה מכשר ר״ג והא א״ל שמואל לרב הוא הוי ספק ממזר והאשה איכה כחזקת זוכה אלא נאמג' לומר
יהודה שננא הלכה כי״ג ואת לא תעביד
לארוס נבעלתי אפילו הוא מכחישה ואם נישאת לכהן לא תצא
עונדא עד דאיכא רוב כשייס אצלה והכא
והולד ממנו כשר היו העם מרנניןאחריה שזיכתה עם ארוסה ועם
וובפסוליס אצלה וליטעמיך תיקשילך
היא גופא הלכה ואת לא תעביר עובדא אנשים אחרים אע״פי שבא עליה ארוסה בכית חמיו הולד ספק
(ולא מאי איתךל למימי הא לכתחל׳ הא ממזר שכשם שהפקיר עצמה לארוס כך הפקירה עצמה לאחרי
ויעבד והא כמי כ ויעבד דמי ופרש״י ואם נברק׳ואומר׳לארוס נבעלתי הולד כשר אשת איש שאומד,
ארוסה הכל פסולים אצלה חוץ מן הארוס על העובר שאינו מבעלה אינה נאמנ׳לפוסלו אבל האב שאומר
5א לכתחלה אס בא כהן לימלך לב״ד לא על העובר שאינו ממנו או על אח׳מבניו שאינו בגו נאמן לפוסלו
סרינן ליה לכונסה אא״כ היו רוב כשרים והוא ממזר וראי ואם יש בני׳לבץ אינו נאמץ שלא האמינתו תור'
אגלה דיעבד אס נשאה בהן ולא נמלך לא אלא על בנו ולא על בןבנו ואסהיא אומר׳מגוי או מעכ׳נתעברתי
מפקינז לה מיניה  :והא נמי כדיעבד דמי הולד כשר שאק הבעל יכוללהכחיש׳בזה כתב הרמ״בם האומר
סנתטכיה ואתה בא לפסול
העובר על עצמו שהוא ממזר נאמן לאסור עצמו כבת ישראל ואסור
ולאופרה על הארוס דאסאין אתה בממזרת עד שיורע בודאי שהו׳ ממזר וכנו כמוהו ואם יש לו בני
מאמינה הרי אתה מוציאה מבעלה  :וכת׳

ו

ד׳ט

לכסן גדול הבא על אייסמי ככימ חמיו יב ^ ליהו לי ממז י י סמו^ל אמישו לי (! ) כ • הוא״י
שתוקי אמר רב פלסתכיא מילתיה דרב בדימא מעלפא אבל לא דימא בתר דירי ' ,נפסקי ^סיחןליו
שדינן ליה ואפ״ג דק״ל כסמוא׳ ה״מ בככדקה אמו אבל בלא נבדקה אפי׳ סמואל^ להייו
פנויס
מודה ופסק רבינא כלישנא קמא לסומרא עכ״ל :
רמ״ש ואס נבדקה ואומרת מללו״הסיאהעין

לארוס צבעלתיהול דכסר כ3ר נת53ןר ממזר אגל6י*
_

" לנני׳נקזקכא־ויג
במסלת הדברים עיין ברכינוימחסנכ״ג גיגה,וזמנתנע
חלק ד '  :כתב נ״י בפר אלמנה לכהן על גני׳אלאתילי!
גדו ל היכא שהבעל טוסן כבריא שהוכשר נגיה ננעלהיא*
והיא מכחיש מו י ץן דהו £ד ספ  -מען ׳כי " עמשהעססונני'
דבריא ובריא הוא וי״א שאס סוא טיק מעלהענ״ל״״ג
סלא זזה ידה מתוך ידו הוא כאמןלהכסירו גנגיחי! 01נשיחן
דכיון
סהאמינמו חורה לפסלו כ״ס ק״ל
לימי׳
שנאמן להכשירן ד5ןי ת ^ ןמו קז ק׳ דכשרן ׳ לאסח

וה־ ^ לאו כל ה ;מנ 0לפסלו !)פילו טיעניו
שהיא סוגג וב ס אם טוענת שהיא מזידה
סאינה נאמנת על עצמ׳וכתבהרי״טכא
דטעמא דמסתבר הוא עכ״לי א״א סאומר׳
על העובר שאינו מבעלה אינה נאמנת
לפסלו כ כ היש בס בפט ו שהא ב וכבר
נתבאר טעמו אצל דין פנויה שנתעברה
וילדה  :ומ״ש אבל האב סאומ׳עלהגנו3ר
שאינו ממנו וכו׳באמן לפסלו והו^ן
ודאי ואס ישבנים לכן אינו נאמן ואס
היא אומרת מגוי או מעבד נתעברתי
הולד כשי ונו׳כל זה מדברי הרמ״בבסט״ו
סהא״ב והוא סדתכן גפי ' יוחסין ( דעח )

נקדזני

זנ״״ת ! "
■הלי"! קי׳ע׳לנ*
עלאשהפנעגרא
זנתענרש סע,
^,דז י ''יי ל ^.
ז<לופס׳לנולקיו
את אמ;*%
א! יירע לי *■
מעלתי לאתר
יאפי׳6ש איג•
גנלקת נשר סל•
ס״ס ספקלא״י
*־ייי !' •5׳את"5

ה 5זומ י מי זס ממזי י זינו נ 15מ ? רבי נא עלי** •" 6,
יהודה אומי נאמן ובגמרא מ״ט דרבי עגל ש־(5לכשד

יהודה דתניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן יאפי׳ א* א!״רמ
א״ר יהודה נ5ן מ ן5ן דס  !,ומר 3ני ןה 3כןר פקודס גירושין
וכשם■שהוא
נאמן לומר בני זה
,
י
,
בנים אינו נאמן לפסול בני בניו ולא יפסול אלא לעצמו ע״כ
ככור י
כך ספק מסור זמין
לרןהאדקאמ׳ועודהא א״ריהודה אמי אסופי שנאסף מן השוק הלי ספק ממזר וכנון שאין הוכחה שלא נאמן לומר זה בני ק גרושה ובן חלוצה אשה גאתכת־צ
סמיאל הלכה כר״ג לאו למימרא דאפילו
וחכ״א אינו נאמן ונתבו ררי״ף והר״א׳ז״ל נניס ענ״ל יי*
הושלך
נילאמודה אמס אלא שמכחיש דאיהי
ואיפסיק הלכת' כהדי׳נר״י כפי' יש נוחלין ילקלק יילגיי
מסימנא
לר״ג דהא ה״ל בריא ובריא וי״ג ככייא ובריא לא מכשר אלא ה״ק ועוד ובפ ' החולץ כמי אמרי׳מעש'בא׳שבא לפני ר״י ואמר נתגיירפי ביני לבין עצמי א*ל ךיי *י מא1זנת י
זאפייליתיהקמן
הא
אמי
רב
יהודה
אמי
שמואל
הלכסכר״ג
וכ״כ
הרא״ש
ז
"
ל
וכ״ב
יש
לך
עדים
א״ל
לא
ויש
לך
בניס
א״ל
הן
א״ל
נאמן
אתה
לפסול עצמך ואין
ללאכלנלייספרא״י
נ״י כס״ס אלמנה וכתב עוד הרן וא׳ת למאי תו הוי כדיעבד אי לגבי עוב׳לכתחלה
אמה נאמן לפסול בניך ואקשיכן ואבנים לא מהימן והתניא יכיר יכימו לאחרים דלעיל פיה!״י .ל
סואדומיא דפנויה ואי לגבי אפה דיעכד ממס הוא י״ל דה״ק כיון שאלו אמה פוסל מכאן א״ר יהודה נאמן אדם לומר זה בני כיור וכשה שנאמן לומר זס בני ככורכך לפזיי׳ו לא " " יי
העוכר מסוס ספק ממז ר אף הוא לבי כוקסו ופור׳ממכה אף לגבי ולד נמי כדיעבד כאמן לומד זה כן גרושה וגן חליצה אמר רב נסמן בי יצחק ה״ק ליה ,1,־,־ ^ גןי אלא גמקוםמאין
דפי וכך מסין דברי לרי״ף ז״ל אי נמי דכיון דאלו פסליכן ליה אפי ' מלבא כקהל
אתה ואין עדו׳לגוי והלכה כיב נחמן בר יצחק משוס דאמר ג ייהו
^עדו /ל גוי סאין'*נעל8אגל*
לגבי עוברנמיכדעבד דמי אבל לגבי אשה כיון שאינה נפסלת אלא לכהוכ׳לכתחל ' עובד אלילים אכל יפיאל• מהימן וה״מ אכנו איל אכן מי לא מהימן כדתניא רבי א .ל אס נעל<
הואוהראב״דו״׳לפי׳דלגביאשה נעי בדיעבד דמי משו׳דאמסה לאו דיעכד גמור יהודה אומי נאמן הוא על בני קטן ואינו נאמן עלבנו גדול וא״ר חייאבראכא אנלה יודהלזנרי
הוא דאכתי מתסרא משירה לחוסה ולכתחלה נמי לא הוי שככר נתארסה ומשוס אמר רבי יוחנן לא גדול גדול ממש ולא קען קק ממש אל5ן קס ןויש ^  3ניס זהן מתרא״י ו״ל יעיין
וגי אמר דכדיעבד דמי אכל לא הוי דיעבד ממש עכ״ל • והשתא מ״ס רכינו אס היא
גדול גדול ואין לו כניס זהו קקוכןהלכתא פכ״ל ומתוך דבריס אלו יתבאר לך גססוולתנא׳עוד
אומרת סמהאמס נתעברה אסהוא מודה או שאינו בפנינו הולד כשר
מבואר
סתה
שכתב
ואס
יש
כניס
לכן
איט
נאמן
אפילו
על
עצמו
של
ק
קאמר
דאינו
כאמן
די! " :
נעובדא דההוא ארוס וארוסתו חדא :דהא קא מודה ועור הלן אסר רב יהודה הלכה וכן כתבו התום וכ״י ה״ה פט 'ו סהא״ב ועל מ״ש ואס היא אומרת מנוי אי מעבד (< ז) ונהד״ן ס׳ת
נר״גכלומ׳ואיליתיה קמן נאמנת  :ומ״ש ואס אינו מודה אלא מכחישה סאינו
נתעברתי הילד כשר כתב ה״ה לא מצאתיו מבואר אבל הטעם הוא ממה שכבר אימנשלג  /ע׳ג
מענו סוי ממזר ודאי מכואר במס שכתבתי בשם סרא״ש והר״ן דלאי למימני נזכר למעלה שהיא נאמנת בשתוקי להכשיר אפילו בריב פסולים ^וצל ה יהי ^הדין סמיוחלת3ו ? ימ
דאפי׳כי לא מודה ארוס אלא שמכחיש דאיהי מהימנא לי־״ג דסאהוה ליה בריא שיכולה ודאי לתלות בגוי דסא ולד זה ספק מגוי כשר ספק מישראל וממזר ובכל ג6פגת !עיי!גות
ובריא ור״ג בבריא ובריא לא מכשר וכ״כ נ״י בפ׳אלמנה לכהן גדול בשם הייסב״א
ספק היא נאמנת להכשיר ע״כ • כתבו הגהו' מיימון בפט״ו מסא״ב פסקו בהלכות פשויפהרי׳קשור"
זכ״כ הימב״ס כפס״ו מהא״ב  ,ח"ל ואס הכחישה הארוס ואמרמעילסלא באתי
גדולות
וכן
ר״מדהאדפסקי׳הלכה
כר׳יהודה
דיקא
היכא
דאיכא
בכור כי ההיל^ קת״ט ?
זזקלגשה
עליה הרי הולד ממזר שאפי׳היס בחזקת בנו ואמי כני זה ממזרב א מן :
ךש
^
ח
רכי
^
^
רב
יןס
ף
ה
5
ן
ומר
תינן
ק
בי
ן
המיס
ןה
3
ני
בכןר
^
כר
3
י
ג
^
מג׳לומר
על%
ו<)ס אינה בפנינו לשאול אותה או שאומרת איני יודעת ממי הוי ספק ממזר יהודה ואף ע" פ שפל ידי שעושה ככור לזה הקטן פיסל הגדול ועוש׳אותו ממזר דלזס 5*171םנת״יול
מבואר במה שכתבתי בשם הרי״ף אי בדקינן לה ואמרה לאידענאהולד ספק
סאמינתו תורה דכתיב יכיר אבל במקוןם^שאין בכור דליכ׳ יכיר לא מהימן לשווייה ע " ועיש
שהארי"
ממזר הוי ובהא לא פליג שמואל וכ״כנ* יבפ הנזכר דהיכא שלא נבדקה אמו אי
ממזר
ואפי׳אשתו
פיוצה
ביותר
דרוב
יעילות אחר הבעל ולר״י נראה דסלכה כר״י נ״ • כתג60
לאפי׳ ע״אכשד
0הי(ז ( זלמת5וו שיטה הולד סמק ממזר (!פי׳לשמיצל דלא מכשר ליה 6לנז
בבדיקת
לגמיי
מאזן
לו׳מחזי
הוא
אפילו
בלא הכרת בכורה כדמוכח ב -החולץע״כ והוא אינה נאחנ׳עליו
אמי  :ומ׳ש והאשס אינה בחזקת זונה אלא נאמנת לומר לאיום
נבעלתי
אפי'
מדברי
התיספות
פיק
יש
נוחלין
(
דקנד
)
ופ׳י׳יוחסין
והר״אש האריך בדברבפ׳יש אש ענחישן וע׳ש
צוא מכחישה ואס נשאת לכהן לא מצא והולד ממזר כן כתב סרמב״ס כפרק הנזכר
נוחלין והעל כדע ר״י דבנל גוונא מהימן כת'ירכינו ירוחס ח״ד נכ״ג בסס הרמ״ס זע״ל סי׳כ׳נאשה
שאחר׳על אשדגת
וכתב ה״ה הכי משמע בפ״ק דכתוכות גבי
ההוא אמס וארוסתו דאכדינן התס על ההיא דנאמן אב לוזה בן גרושה וכו׳דוקא דלא הוה ליס חזקה דכשמאפומא
לזכות עחח אי
יאפילו לא הוה מודה הוה מנשי בדיעבד
ומ״מ
אינו
מודה
דסתס
כגון
דליתיה דאבוה איל הוה ליה חזק׳דצשרו׳אפומא דאבוה לא מהימן למפסלי׳אלא בסהדי יא
נאחנת:
קק דלשייליה סוא -דאי מכחיש לה בריא
ובריא
הוא
ואע
״
פ
כן
דעת
יכינו
כתב
שאינו
הרמ׳בס
האומר על עצמו שהוא ממזר נאמן לאסור עצמו בכת ישראל ואסור
(ח )'נהר״ןסי?׳ע*
לאמן לפסלה לעלמא אפי׳במכחיש אבל
ודאי
לגבי
דידיס
כמכחיש
שוייס
אנפשיס
בממזרת ונו בפט״ומהא״ב וכתב ה״הזהביורדשוי אנפשיה חתיכ׳דאיסור׳יומין א! תנס 5כ״ג מי?
ימיכא דאיסורא דהא ליכא גביה אלא דח ספק שמא באונס שמא ברצון וספיק' בו להחמיר :
וט׳ש ואס יש לו בכי בניס יכו' כבי נתבאר ומ צינו כיוצא סס נאמנת אפילד
יאורימאלחומראעכ״ל :
ומישהיו הפס . . .
מינניס . . .
אחריה . .
שזיכתה אס אמס' שהיא נאמן
על
עצמו
ואינו
נאמן
על
בניו
•
אסופי
שנאסף מן השוק הוי ספק ממזר
ליורשו
!כ״ע
יכו עד סולד כשר גס אלה דברי הרמכ״ס בפרק הנזיר וכתב ס״ס דעת רביט היא מכואי■ בפי' יוחסין ומ״ש וכגון שאין הוכחה סלא הושלך לשוס מיתה $ן נ ,ו ^ יש ינאתנת אמיל!
עצל זמן שלא נבדקה שהולד ספק ממזרלכולי עלמא ה״מ בשלא ראינו סבא עליה
הוכחה שלא הושלך לשום<מ ימה יכר ^ ז 3ימשום א -סיפי הכ ^ מבי אישס *
שאע!'שווכיאלא
היום אבל היכא סבא עליה אמס ולא דימא מעלמא דאיכא תיתי לטיכותא
אינה
האסופי כל זמן שהוא בשוק בא אח ואמר כני הוא ואני השלכתיו נאמן וכן אס שאינומכחיש! :
גייכה אלא כל היכא דליכא אלא בסדא מינייהוכגון שלא רא־ינו שנא
עליה
אמס
באת אשה ואמר כני
הואנאמנוכו׳שסא״ראבאאמרב כל זמן שבשוק אביו ואמו (י ) !תדנרימיזי
יוע ג דלא דימא מעלמא או סבא עליה ודימא מעלמא צריכה
בדיקה
ואס
ללי
נאמכי׳עליו נאש׳מן השוק איןנאמבין עליו מ״ט אמ'ירכא ס1אי׳ויצ3
ן שס ^ סןפי נסי*! ן חשז׳ דא׳ג
מדקה היי סוא סמק ממזר ונראה שהוציא זה מליסנא קמא דאתמר בפרק אלעג
ואמ׳רבא ובשני רעבון אט״פ שנאסף מן השוק אביו ואמו נאמנקעליי '1פ יש״י כשני ^!אכל* "ןשאמן
רעבון סהרכ׳כשלכין לא רצו חכמי׳לסוסלן מחמ יציא קול ואמאי
דאמיינן
נמיזת כשיות אין
יומאמנתעלי! לפס׳י ורן משפע מדלריהרמניסיהט׳וחהא״ג ואפשר דלנרי ניי הס נארוס שאין לנן סויןתכשר! ת וא" ־ הארוס נאמן אס סוען נרי כגון שאתר שלאזזהיח חפו ן ילה( 1יא ) נ׳ניז׳הסי׳רס״ור-א נאי .גצמןהיינויןין׳ מנגו
**
יי אנל פנויה האומר׳נניוה הואשלפלי ׳ו? וא אמ׳שאיס שלן אלא מגוי נתענרל אינו נאיין דנוה מיא נאמנתשתכשר נתעכריזעכ׳ל • מנאתיכתוג נהגה' א' פם ' פ'יזי(<זס' ןיא' | אג גאחןעלנניאלא נענין שאומרשהיא מ! אלאשיולנ
יג'׳,
'<׳> { ין יעת ־טורנשאר■־זעיסקיסאלמהר"© שרחנרגראונן כעס על אזתז ואוחר תנת•זיללה אינו נתו אלא מחוחת וגירשהזאחרו־יןריגהלהחוירה ןא! חרשכלמז שלנר עליה ועל נתו שקד ומחמת נעס עשה אם תוזר ונותן אמתלא
צלינריו גאחן ענ׳ל ועיין נע נין נתינת המתלא ני! עי״ק לא״גנלנליהת״יגוכמנתי קכתלק״ ן סי׳ו ' :

דמי
וכו׳ולאומדיכא אלא דהימדס ימן לפי שעל הדוב אי אפשי בעדן אחי :כל■
חיה

ואמו נאמנין שליו כתב סר״ן כלומר אביו או אמו והכא אימא בירוש׳
מ( ) ועיין נמ*מ דאמיי׳אביו
הספיקות כגון ספק ממור וכו׳אסור׳ זה מה ואס נסאו יוציאו והולד כאבותיו
נמצאבעיר שים כס אלו
םזן> פט׳זמהא׳ג וכך סס דבריהימב״ס בפט״ומהא״ב וכך הס דברי רביני :
תקנה אלא סישאו מסניים והולד הולך אסר הפגום ומכל זה דברי
ואקלהס
בפ״ב דמכסירק ( דפג ) מנן גבי עיר שישראל וגויס דרים כה מצא בה תינוק
ונסרלכי ספיק עע״ז
בס בפט״ו מסא״כ 1:מ״ש שאסורים זה בזה כבי נתבאר דאיפסיקא הלכתא-
הימ
 7כתוגו׳ימפר׳מה
אם רוב גויס עע״ז גוי אס רוב ישראל ישראל מחצה על מחצה ישראל ובסוף
מושלך
כפ'י' יוחסין ( דעד ) יר' אליעזר דאמי: 9י •
לי; אניד׳לנזקק:
משמע פ״ק דכתובות ( דמו ) מייתי לה ואיממי
וס״ש ואין להס תקנה אלא סישאו
(יל ) נג״י
עלה אס רוב ישרא' ישראל אס רב לא שנו הושלךלשם מיתה אכל אם ישהוכח׳שלא הושלך] לשם מיתה
לגרוב גויס גשי
מהגייס ככר נתבאר דגי מות בממזרת:
הוי לינא הכי איני אלא להפיומו אבל ליוחסין לא ופרש״י בין שיש הוכחה בגופו כגון שהוא מחויל או שאיבריו מתוקנין
ומש שהולד מלך אחר הפגום הוא
נרא' געיני לנין; ל״ס דאס רוב ישראל ישרא׳אלא להחיותו ומיוסדיןכמו שעושיןילנערים או משוח בשק או ששמו ילו כחול
מדתטבקרוסקפ האומר כ״מ שיש קרוסץ
.
,
ננהי״
דמג גויס
,חזק 1.ג ,,תןקמ,׳ ב ד מצווין לפרנסו משוס וחי אחיך עמך :או תילו ילו קמיע בקשיש הוכחה במקויכגוןשגמצא במקו׳שרבים ויש עבירה הולד הולך אח הפנו שבשניה:
ליה ומשלםגוי!
וס״ש רבינו ה״ז ספק גוי לענין יוחסין מצויים שם או שתלוי באילן כמקו׳שאין החיה מגעת שם אין בו ו־מ״ש רבי כותי עס אלו נמשך אחי לשון
 8לם וניע היי׳׳יי כך הס דברי הרמב״ס כפרק ט״ו מהא״ב משום אסופי כיון שחוששין עליו לשומרו ולא הושלך שם אלא המסג דקדושין פ האומר וככר כתב סס
ינ ימ,כמ ""
ספתועהעכ׳ל":י ורס״י פי׳אס בת היא אסורה לכהן ואפי' משום רעבון :האסופי כל זמן שהוא בשוק בא אחר ואמ׳ בני הוא הרמ״כסשמה סנסנ׳סס כותי הוא כזמן
ליכא לסיחש משוס אסופי כגון דאמי בי׳
בני הוא נאמנת סלא היה הכותי אצלס כגוי עובד אליליס
ואיני יודע מהינן
ואני השלכתיו נאמן וקאם באת׳אשה ואומרת
מני; זגרי לנינו יוחסין משלמי הדמיה תלי פיתקא תלי
אכל היוס סה כגויס מ״ז לכל דבריהם
אבל לאחר שגאסף קהשוק אינןנאמנים שכבר הוחזק כאפופי
6לא
נדנריו קמיעא מי חיישינן סמאבת גויס היא
ומטעם זה לא הזכיר כותי כלל בהח״ב
' אפי' ובשנת רעבון אפי' אחר שנאסף קהשוק נאמנין שמחמת רעבון
ו אדרנ׳ לנרי הטו' ולמאן דאמר גיורת פסולה לכסונ
ודעת רבעו שלא עסאוסכגויסע״זאלא
דתרי רובו בעינן הושלך שם :נמצ' בעיר שיש בו עובדי אלילים בין שרובה עוברי
משתעקמדקאמ׳
נוים קטנה אסורה זו לכהן
להחמיר עליה ולא להקל להכשיר פיסולם
אפי' נשחנה
קדש
לענקיוחסיןואם
גוי
ספק
זה
הרי
'
ישרא
צריכם
אשם
ומ׳שוממזרים
קדש
ביןשרובה
ואס
ולזה הרשת נוטס :
ומ׳ש
אלילים
סשתע זנרונס לא ליוחסין :
ואע־' לקאיירקאי גט מספק פשוט הוא  :כתב ה״ה הטעם אשה צריכה סג מספק  :היתה רוב העיר עובדי אלילים מותר
ונתיני׳וראי מותרי׳אלו כאלו בפי יוחסין
מחצה
ומקצת ישראל להאכילו נכלו׳רובם ישראל מחזירין לו אבידתו כישראל
ארוג 'שיאל אנל משום דאיכא מקצת גויס
(דף עד ) תנן דלר״א דאיססיקא הלכתא
י
י!
לא
דו נ
גויסנעיני קבועים כעיר וכל קבוע בין מועט כין על מחצה מצוה להחיותו כישרא׳ ומפקחין עליו את הגל בשבת
כותיודאן בוראן מות ופרש״יכגקממזרי׳
ופשוט הוא
כדאיתא
דמי
מחצה
על
כמחצה
שכוונת הט 1רנן :מיובה
ספק ממון והמוצי׳מחבירו עליו הראי׳ ונתינים וכ״כ הרמ״כס בפט״ו מהא״ב וז״ל
והרי הוא לעניןנזיקקככל
(יל ) ויש לדקדק התם ככיוצא בזה ע״כ כליס ' בא ליתן כ״כ הרמ״כם זי ל ונראה דאפי׳ ברוב עובדי אלילים נמי מפקחין ממזרים וואין ונסיניס מותיקלבאזס
נענין !1האנוסים טעם למס כתב הרמכ״ס דאף כרוב גויס
ישרא' יכ אם נגח תורא בזה והולד ממזר ומשמע רטעמא משים
עליו הגל בשבת ולעניןנזיקין אפי׳ברוב
ישראל
החוזריסלדת
התם
קדש אשה כריכ׳גט מספק :ואיח תו
לתורארישראל
רישראל לתור׳דידי׳פטור ואם נגח תורא דיריה
מתיכי׳לא הוו בכלל קהל והטפס שהולד
אי תות' להתחתן
לדמותם בגס׳אס רוב גויס גוי אסר סמוא׳ולפקס
אמר אייתי ראי׳דלאו ישרא׳ אנא ממזר מדתנן בקדושין פ האומ כל מקום
נהןכייש
את הגל אינו כן אס רוב גוי׳עובדי פלגא משלם ליה ואירך פלגא
לקראים גענין זה עליו
שיש קדושין ויש עבירה הולד הילך אחר
אלילים גוי למאי הלכתא אפירבפשא ואתן לך אפילו במחצהינ עובדי אלילי' ומחצ׳ישראל  :ב׳נשים
או נאתרדעדיפי
הפגים שבשניהם וכתב עוד הימ״כס בס׳
טפי וחאזתהתשו׳ להאכילו נבלות אס רוב ישראל ישראל אחת כשרה וא׳פסולה שילדו כאחת ונתערבו ולדותיהן נאמנת
 0נזכי סתיקי ואסופי מותרים מתיכים
סנתנתיריששי׳ג* למאי הלכתא אמר רב פפא להחזיר לו החיה לומר זה קהכשרה וזה קהפסולה או אם אחת כהנת ואח׳
ובשאר גייס והולד ספק ואין כן דעת
נר'
ליגנין,נהוגהועול אבירה מחצם על מחנה יסיאל למאי
ל״ומרין
ישראלית או לוייה בר״א שלא קרא עליו ערער אבל קרא עליו שר י ספי הא דא״ר אליעז בפ׳י׳יוחסקודאז
דא׳נסי' אין לסם קלכתא אסר ריס לקיש לנזקין ופרש״י ערער שוב אין נאמנת כל אלו הספקות כגון ספק ממזר ואסופי בספיקן וספיקן בוראן אסור ממזרי
קדושין נל ז־׳ן ולענקפקוח נפש אינו
כן דאפי׳ברוב <גוי' ושתוקי וכותי אסורי׳ זה בזה ואם נשאו יוציאו והולד כאבותיו ונתיני בשתוקי ואסופי ושתוקי ואסופי
י
1
* ״ .
נחקך
סמתנהני׳ ע׳ו
ג, 1׳שאעןת ן7ש,׳ מפקסין דאין הולכין בפקוח נפש אחר ואיןלהם תקנ׳אלא שישאו מהגרי׳והילר הולך אחר הפגום כיצד
סמאתמהטל
מומך ונתיני וכת׳הר״ן
כרוב  :למאי הלכתא כיון דאמר שמואל
אסופי שנשא גיורת או משוחררת או גר או משוחרר הרס בס שהתיר וכת׳ואפשדלטעמי׳אזיל
כלת תשהוישראל
גוי שתוקי או
ונתינים שכתב בפי״ב שאיסור הנתיכי ' אינו אלא
אלסאלאו
הגל
את
מפקחיןעליו
!
ואקלחישלגסוא
הלכתאחסיב ליה שנשא שתוקית ואסופיתהולר שתוקי ואסופי וממזרים
שלהם כמושהאריך הוא לכל מילי ולמאי
וראי מותרים אלו באלו כתב הרמ״בם יראה לי שכל מרינה שיש מדבריה ולפי סור' להקל בשתוקי ואסופי
נזה
גריג״ש גוי :להאכילו נבלה בידים וכים שלא
שתולין לו׳ממזריס הס ומותרים בנתינים
סימן
נתשונה
לו בה שפחה או גויה שראויה לילד הואיל והאסופי הגמצ׳בה ספק
1׳ וע״נעליפאמן יחזירו לו אבירה ולנזקק • להחזיר
איש והבא עלי׳ פטור וגס ה״ה כתב רפס רבמזכיון סהכסיניס
דמוציאין מיד ישראל גוי או עבד כשישא גיורת הרי זו ספק אשת
הקראיםשתקדסי' אבדה רבותא היא
גייס גמורי׳מן התור וכפי סטתו שכתב
נדרן קדושיישראל הזוכה נה למאי הצכפ׳להחזיר לו אבידה שאין הורגין מספק וכן ירא׳ לי שהשתוקי שנשא אשד .שאפשר בפי״ב אלא שדוד גזי עליהסאל גזר אלא
שתהיה
וא ג* פ שתדשאים לא מנית אמרת דא״כלמאי הלכתא
לבא בקהל ודאי אבל בשתוקי ואסופי לא:
ישראל•׳ הםמשאיל
ועוד סלגינהו מהדדי  :וט״ש רכינו על דברי
היכל כס יראה לי שכל מדינה שיש בה שפסה או גויה שראויה לילד וטלי
נא ונסי'
כתב
ונד דאפילו ברוב עובדי אלילים מפקחקעליו את הגל בסבת פשט הגס׳
לאמרי' ספ׳ק הרמב״ס
מהא״ב וכבי נתן ה״ה טעס לרבדיו ודין הכתובה אס עברה וניסת אח׳מאלו
כתב ה״ה כפט״ומהא״ב שכן דעת הימב״ן והרסב״א בפט״ו
דינתות יס״פלס מבואר כדברי רבינו וכבר
כתב בר נטרונאי
ז״ל לאסור לה יתבאר לקמן בדין היוצא כלא כתובה סימן קי״ז •
הרמליס
כדעת
סבורים
'
גלה אין תקנלין ודעת הרבה מן המערסיס ז״לוסיפהרבה מן המערסי
מא״יני׳ססירשו מדרכי ישראל והס פמציס בעריו׳ואין כוחבק כמוט׳ י
וןהתרמו'7י׳
דאין מפקחין עליו את הגל בשבת בתשובה פל
גרי'<ופרש״יהתס וכתב עודשסרמב״ס עצמו נפאל על מה שכתב
חולצין ולא מייבמין כיון שהיו פרוצים בעריות ולא כחבוגיטי נסים1
יו'
יוחנן סמכינן דא״ר אסי א״ר יוחנן ט ' גויס ולא גיטין ולא
יזחזס לס״ל לגוי אלא במחצה על מחצה והשיב דאדרבי
וא* א לקבלם ולהכניסם בקהל שמא יתערבו בישראל ויסאוכסיס !
באותה חצר מפקסין בחצר אפית אין מפקחין בניהם ממזרים
זעגד הנא על נת עובדי אלילים וישראל א׳כיניהס
בניהם לבנות ישראל ומרכי׳ממזריס כישראל לפיכך א״א לקבלם כל עיקר
ישראל הולד פתור
נשאי שם קבוע ולפיכך אס פירש אחד מהם וישיאו
לא
ואוקימנא כפעירסו כולם שהרי
באי׳אבות וחוזרים בהם ומקבלים עליהם עול מצות כשאי ישיאקכלו [.
ולשם נתערגונני
וכתב עוד אס
אסרת אין מפקחין דנל דפריסממכא פיישוה״ה לזה ספייס מעיר שרובה
ישראל נחורבן לחצר
מטפה קדושה ונולדו בכשרו׳וכדקו בולדותיה׳ודקדקו בהם וכלמי■
אותם שנולדו
אלילים שאין מפקחץ עליו ע"כ  :ובענק במה שקשה עליו בס״ס
ירושלים א״כלדידן גויס עובד
גו שמץ פיסול הכריזו עליו והפרישוהו ויהיה מובדל מישראל טכ״ל מצאמי!
שיש
על מחצה מטוין להחיותו לא כתב כלום ונ״ל דטפמא דהרמכ״ס משוס
לקי״ל נוי ועבד דמחצה
רכי׳סמשון על הקראים שאסור להתחתן בהם לפי סנסיתיה׳מקודסו׳ !.
כתיב שהשיב
יזנאלע תג ישראל
ליס כי בעי אס רוב ישראל ישראל למאי הלכתא לימא להחיותו אלא ודאי
בביא׳ומגרסיןנשותיס שלא כדת ומשנין ממטבע שטבעו סנמי׳בגיטין1
נשר נמו
הולד
דקשיא דמסמע ליה דאפילו כמחצה על מחצה מצווים להחיותו בפי אס יוב ישראל להם בכסף או
מסוס
הבעלממצאו הבנים ממזרי׳מא״א עכ׳ל וכן משמע כע'י׳יוחסין
*נמלא׳ לעיל סימן ישיאל למאי הלכתא דאי להחיותו שאי איריא רוב ישראל אפי׳מסצה סל מחצה נמי וניסאו׳לאחרי׳בתיי
ןה א״נ איןלחוש
גירי אמתי י הס וכהני שנטמעו בהס כשי׳י היו מפני מה אסרוס
התוספות בקושיא זו וישכוה לסי דרכם וגס כדברי רש״י נימזה דקאמ׳דכותי׳למ״ד
מיבמים את ארוסות ופוטרים את הנשואות ור״ע לטעמיה דאמר יס
הרגישו
וכבר
־
*יזסימזיי׳״יזי"
ספני שהיו
לא נראו לו דבריהם ופי׳כמו שכתבתי ולפי זה כי אמרבר לא שנו אלא
גהתחת (נ,הם נ !י והרמב״ס
ממזר מחייבי לאוין
וכו׳בין לרוב לישראל כין למחצה על מחנה קאי וברוב ישראל אשמועינן
פצ 1ע דכא ובירת שסכה אסורים לישא ישראלית ומופיין גגיורומשוחרר׳
אסאי נאמרלהם להחיותו
ה
לא ובמחצהטל מחצהאסמעינןדמצוויןלהחיותו ואין להקשות עלפי׳
•*סמנים■ "! ים דליוססק
׳ מסנ בס׳ הטיל ( דעג ) פצוע דכא וכרו׳שפכה מותרין בגיורתומסוחרר׳
כי בעי אס רוב גויס גוי למאי הלכתא לימא שלא להחיותו דאס ןכ ליסתוק
ימיי״ללכשי יא 0זה
אסירי׳אלאמלבא בקהל שכלא יבא פצוע דכא וברו שפכה בחיל יי׳ • ורזיען
מתני׳ממב גויס וממילא ידענא דאין מצווים וכו' :
ואינם
<אמי שא' נם
,
 ,״
,
.
,
<
•תחתטס רקהז
ואפי כהן פצוע דכא וכן מותרים בנתינה סס במו מרב ששת פצ ע1כא* כח 1
הכשרה
בן
זה
גוה א״כמהרי} בכפיס א ^כשיהואסת פסולה שילדו כאוכו נאמנת הסיס לומר
<ז6י י^סי ^ ודילמא ל־׳ינ -ז״ספיס ^סו י ^ לר״ס י
מי " ףזל 7ן> פנ)  8ני ימן נאמנת "־סלימי,־ נגיייר׳בקיישתיה
י'
ונא מיתי מתי־־ יאי ס־ד * * ונא
ג״ב תל  .תזמן "־ק כפסוליינית־ מ * י ני א נמלא ז יא מליו מימיאכל < ןיא מליו מימי ־־־־פי־ פניע
גקרונתיהן דהרי נדן חס לי  .־ נתון
תתמתן נס וימי ינא אמי דתס ממי קיוס־ ילאי קייס דיא יילמא מיליי ב*
נאמנת ומימי נמיס ניליו ננית אחת אמת כדן וליי נתין וממי מלא קד*
אפי גזים נוהרים אנס
מלס למא היא וי*מ נניותן נימניייימימיא׳מיי ייננן הלא ימיי י״י גלת
פוס א״ל איןלחוש
מימימלא ינא ממייימל סילילימי 0,ננס מל אמת ממ> י יננמיא נוי נס
מליו
ככשרים כפסולי׳לא גזרו רבנן הדר אסר רבא לאי מילת היא דאמיי כגייחן
חד והאמי ריוחנן אק ערעור פחות משנים אלא ערער רבנן
^תשאחנ ^ ,נ לא טיער רמאי אילימא
חתכו נתגיירו אית לסו חתמת כלו׳הילכך כיון דבנמגיירו אסיה ת1וצ
לית לה ו
בעית אימא לעולם ערער חד וכי א״ר יוחנן אק ערעור פחות מסניס
טג אז3ינ; נתל מרי :ואי
פצוע דכא מומר בנתינס אלמא לאו בקדוסתיה קאי ואינשיט^
דאית ליה חזקה דכשרות אבל היכ׳דליכ׳חזקה חד נמי מהימן ופסקו
ואש״ה
■ " ה״מהיכא
יי
ייימ
.
.
.
.
נעץ
אסר
בפש״ו מסלז״ב וכת׳ הר״ן,נאמנת
יע,ל'תיגז אחי סרי״ף והרא״ס נט& נא בפרא והן פסק הימכ״ס
יזגע{ וגשריםהם

אבץ

ז

ד ה

כהן מומר מיורת דלאי כיןדושתיהקאי ויכן' פסק הימכ״ס־ סל שמאלי אס איפסריוהרא״סהביאכל זרבפסקיו וכתב עליויוראיתי־ כירושלמי
מיין דפצוע דכא דרא
ז״ל וכתב ה״המגיך דאמג דהא דרכא בתריית׳לאו הלכה ומוכסשס דר׳ישמעאל כנו שלר״י כן במקא איירי בידייםמיסיוכן; צריך להיות דאי
גפי״ז מהא״ב וב״פ הרא״ס
פי״בדנתירם כיון שנתגיירו מותרי ד״תוכסברא :כידי אדם איירי ואינו מוליד היאך יהיה כסרימיגרע מההוא גברא דאסתיס
היא לדעת רבייוכמו שנתבאר
טבתאדשככת זרעואפיק במקום־ קטנים דפסול לפי שאינו מוליד אכל גמר דידן
ממייתאדיבא מ״מ כיון דרבסשת הוה פישיעא ליה להיתירא• ורכא דהוה דחי ליה.
קמייתאדה
יכול ר״ת לפרש דאיירי בידי אדם ולעס ץ
לדרכיה פמקי״ל צהיפיראומומרים
כגיור ופשטא דמתטתין הכי הוא דקפני שתהי׳ערוה לו החהיאיכספקאשתאיש שאין קדושין תופסיםפסק .הלכה אץ לו רא יה מן הירו׳והרי׳ף
בגיורת סתס ל״ש כהן ול״ש ישר כעריות ואיזו היאאשה• שאפשר שתהיה ,ערוה עליךכ לאשה ,שהביא כצורתה ולא פסק ,כמאןהלכה
מומרים
■ אסור דאי
אכל בממזרת סבור רבי' שהוא
סכ׳דפליגי
שאמה או אחיה קייסכשנתעברה אמו וכל אשה שנתגרשהאו איןלעמו' על דבריו שמא הוא
והלכה כרבנן או שמא סבר דלא פליגי
לא ארמני ממר מומרים
■ בגיורת לימני נתאלמנה שמא אשת .אכיר היא וא אשת אחי אכין בל ודין כדפרשר תוהדעתנוסה דסובר דפליגי
בממזרת דהוי רבותא .טפי אלא מתרלא■
הכתובה .אם עברה ונוסתאחת .מאלו לאסור לה יתבאר לקמן דאי סברדלא פליגי לא היה סותם דבריו
תנא אלא גיורת דקהלגרים לא איקרי
דמילתאבצריכה טעמאהיא׳ טכ״לוכ״ג
ברין היוצאת בלא• כתובה :
קהל אכל לערן ממזרת בקרושתיה קאי
דכא וכרות.שפבה• אסורים לישא ישראלית שהוא דעת הרמב״ס דאין הלכה כרבי
מגערת |ק;
ולא ילפי׳ממזר' שהוא לאו השוה
* ומותרי' בגיורתומשוחררת -ואפי׳ כהן פצוע ישמעאל בכולש ר״י בן במקא שהרי סתס
איסורו
ואין
לכסן דלא מערש לאדה בקר
דכאגז וכל מותרים בנתינה ד י מ" ך{ ( ,א ) גמ' חפי' לדא״נכ'7יש אושריןנ־ן ולא חילק וכתב סי שק דעתבסלה״ג
מי׳
כזהיש
חלוקים׳
■
סוהבכל והמפרשים
פניע7כא נגמרת וכן ח 3אמי כ' בהלה והרמב״ן והרסבא והרא״ה והרי^׳טבא ;*ל.
שהוא מומריאפי ' בממזרתוכן דעת והרמכ״ם כתב .שאינו מות
סכי'
אצפשיפיהיגרלב׳ר׳ירו' איו׳:
ח״ל ה״המגיד יש מפרשים שפירשו דרבי
לראב״ד והדשכ״אז״ל ובעל המאו' אוסרו אלאיבנתינ׳ובספקות־אבל
דשרי כנתיב' .ישמעאל בחסר ביצה א בידיישמי היא והוא
בגיורת כשהואכסן ובסבר ,דרכא קמיית' אשור בממזרתשהיא דאוריתא ואינו נראה 3.־דהא
סדין לשתיהן אלא דקסר לגמרי לא שכיח
דדסילפשיטותא דרב פשתע״כוהרי״ף דריש לה מקר י^ אייבא ממזר לי ,מכ( ) נמ׳תפי!,
דא״נ ללק7תעהדאנ׳ל ולפי פירוש זה הלנה כרבי ישמעאל דלא
זהרשניא
השמיש נעיאזויומאי דאיתמ׳עלה ומשמע :בהחלה' דהיינו בישרא׳לא•
פליגאת״ק וכן יתבאר כסמוך ,דבילי
ליאורה דכבעל המאור ס״לא ומ״שרכינו׳
יבא אבל באחדיגי שדי ואין.חילוק:ואיזהו־פצ1ע .ףכא לכ שנפצע .סמים בכל גווכא כסר ובידי■ אדם בכל
ואינונר׳דהא דשרי בנתינ דריש לה מקר הגירכסכין או במכתהרבאו הבצים אואפי׳א׳מהם־אומחוטי'
גווכאפסולובכ נס״ג וכן דעתהרמב״ן.
לא יבא ממד ומלא מצאתי בגתסידרשו
שהבצים תלוים בהם וכן אש נתמעך הגיד או הבצי' או החוט או והרסל׳א שלא כדברי קצת מפישיס שהיו
שהואסוכר׳
קמפשיק זה ואולי׳ מפני
שנכרת תייר או אפי׳אחתמהבציס -או החוט או אפי'ניקב׳ביצה מכ0יריב 4כיטלה אחד לגמרי בידי אדנז
דמירפיאשורי׳מדאורית עלהיעל דממו
בראש הגיד
אחתאו חסר׳בכלשהוא בכלאלו אם:נעשה מדי אדם או אפי'׳ שלא כדעת רבייכו פסל :
שז ׳א להתיר פצוע .דצכנתיני אלא מדרש'
שקודם זה מעצמו ע״י חולי פסולאבל נולד כך ממעי אמו או שנעשה מדי יש בסר ובחיבור לגיד הוא גבוה ומקיף
דהאייק״א וכירינתבאר בשימן
סביב הגיד ונקרא עטר ומואותו הבשר
סהרמב״ס סוכרדנתיני׳איית אשויי׳אלא שמים־כנוץ ע״י רעםיוכיוצא בו כשד והרמב״ם־ז״ל מכשיר בנעשה־
אינו דינו כפאר הגיד שאפילו חס■כחתך.
מדרבנן וא״ס אין נתינה מומרת מטעם ע״י חולי ורש׳ייפוסל וכן; רעתיא״א הרא-ש ז״ל ור״ת מכשיר אם־ כולו ולא כשאיאלא מלא החו ' מל פני מ: 3
דרשת הפשוק אלא מפר שנא גזרו עליה ניטלהביצה אחת אפי' מדי אדם ובלבד שהיתה :שלמה קודם'
העטרה לצד יגוףכשר שסיבמסנ ( דףמ)
נפצעואחיב
ו  ":כי היא עצ מו ז״ל בהדיא ביפי״ו מהא״בי שניטלה וגם׳ שהנשאדתהיא של ימין :אבל אם•
ואס כסתייבו מן העגיר חפי׳כחוסהסער
וז״ל ואמי׳נתיכה׳ או א׳מן־השעיקו׳מותרת ניטלה פסולה ואיזרעת רב אלפס כן: .׳ בראש הגיד ישי בשר
דף עהעש .)1מלא ד"{־
ומפרש כגמראע ((<1 1
כשר י ; 1׳י*
׳"-׳* י
החוט
י
וי
לו הואיל ופצוע דכא אשור לכא בקהל לא ובחיבורו לגיד התגבור ,ומקיף■ סביב.הניר ונקרא.עטרה ואותושלזמיו על פכי רובה וכלפי רישאופירש•
גזרו בו על הנתינים׳ ולאיעל הספיקות
אשורה׳ היקף־אינו בעיגול'ישר אלא בעליונושלגידמארכהעטר כלפי רס״יוכלפי ריסאלצדמפו נשתיירמלא
אכל אשור בממזרת ודאית שהרי
שלהשערה ע״פ רוב הקיפה אבל אסנחתכה
הגוףומתץצרתיזהולכת :בתחתיתו עד קרוב לראשו
ןמ סמויסעי׳כ׳  :בחב רבי׳ירוח' כנכי""ג
גידיבלפיהגוף .ונשתייר מלאהחוט•שלהעכיר
ק״דנראה׳ דמאחי דעכסיו עשאום גויס־,
דכא־ וכרות־ספנה־ ע" פ־היקףלב ' הגיד כלפייקדקע־ :פסול והרמב סכתב כפי״דמה״אב ח״ל וא©'-
גמורים דבץ כהן בין ישראל אשוייסכנמינה אפי ' סהפיפצוע׳
נכרת מראש העטרהונשתייר ממנו .אפי כחוט הסערה חוקף לכל הגיד כסר וכתב
טב״ל ואץ רביע מכוונים ולשון דעסאוס כגויס גמורים לא אשכחן גבי כתירסאלא
גבי מתים וגבי נתינים לא אממ אלא דדודגזר עלייהויובייתא דפצועדכא מותר• ה״המגיד ודוקא שמקיף החוט לכל הגיד אבל לרובו כלבד פסול כדאיתא התם ע״כ
נר׳שהידגורסיס :בגם מלא החוט שאמרו על פכי כולה־ וכן :מצאתיה בפסקי .היא״םל
מתינ׳במר גזיברדוד איתני' ואפ"הישריא :יואי זהופצוע״דכא כל שנפצהגיד וכו'
ואפי׳אחתמסס׳וכרו׳שפכה־ ז״ל  :ויש לתמוה■ עלירבינו שכתב כדאיתא בנסחא דגמיות ל ידן ולא חשש לכסחת
משכ'סס (דף ע ) אי $הו פצוע:דכא; כל .שנפצעו ביצי׳סלו
וכגמ' ( דעה )מ״ר איזהו פצועדכ׳כל שנפצעו ביצי׳שלו ואעו׳א׳מהס י הימב״ס וסרא״ס ז״ל ומ״ס לפיכך ניקב למטה מהעטרה לצד הקרקע כסר נקבה
כלסנכריהגייד
ךד בבולןכיותבכולן פצוע :עטרה .עצמה .אם הנקב גדול ססתי׳יוצא משם כסרואה״קיי יפסול ואס לאו כסר סס
ואפי רקבו ואפינמוקרואפי חשיו אמרבר ׳פצוע,׳בכולן
(דף עו ) אמר רב יהודה אמר שמואל ניקב וכסתם כל שאלו כקרי ונקרע פסול ואת•
בכולן בין שנפצע .הגיד ביךסנפצעו ביצים בין שנפצעו חוטי ביצים דך בין שנידך
הגיד בין שנכרתו־ לאו כסר הוי בס רבאהיכא אלימאייילמטה מפטרה■ אפיננחת נמי אלא בפטר׳עצמה
הגיד כין שירדנו ביצים כין שנידכויחוטי ביציסבמתבין שנכרת
כמו פצע־ מכת חרב וסכין נמקו־ ופי׳רש״י ניקב נקב :קטן סכסתס בכל שהו ואין ניכר מאין אס גדול כ״כ שאס האיש
ביצים בין.שנכרתו חוטי־כיציס׳ ופרש״יצפצעי
■
ססיו כל שהו • וכתב נ״יכקברפלרשו־ הזה־כקרי נקרע ומרחיב־ הנקב מחמתדוחק הזרע שמתאסף פסול היכא אי רמא :
מחמת׳ מכה צמקו והוקטנו מא ליק ואפי
כקב והיינו דלבתר הכי קתני חסרו ומיהרכתבר למטה מעטרה וכו דהא בראם הגיד למטלה מעטרה ליכא לאוקומי דהחסיודאי לא
גו נקב שאקבו חסיון דהיינו סתס
דהיינו סתסינקב וכי׳סבספ המצותלשון הרי״טבא ז״ל עכ״ל :מיקרע־סאין הזרע דוחק ומתאסף אלא אצלי נקב יציאתו  :ומ״ס נסתם הנקב תחר
בתושפות דדוךמפולש
עוד חסיו אפי׳כלישהוא ולאו מעצמן קאמ׳ אלאי קאי אנמוקי׳ להכשרו שם•ת״ר ניקב פסול מפני שהיא שותת נסתם כסי־ מפני שהוא מוליד וזהו־
וכ״כ המרדני וכתב כ״י
פיסול החחרילהכסרו ופי ' רש״י מפני שהוא שותת סמחמימות התאוה דרך הנקב
כלומד שמחמת מכה־ אומיעוך כמוקו והוקטכו מאליהן וגרסי ' תו התם־ אמרבר
יהודה אמי שמואל פצומידכא בידיסמיסיכשר־ומייתי להימקראי ופרס״י בידי סמיס׳ יציאתו אין יורה כחך וקי״ל שביית זרע שאינו יורה כחך אינו מזריע  :ניקב נקב
מפולסבראשהגיד בענין סבעליוכיו סל גיד וכו ' סס (דף עה ) ניקב למטה סכנגדו
ע״י רעמים וברד או־ממעייאמויומשמע־התס מדבריוידאס אירע בו חולי ונסתרס•
למעלה׳מעטרה סבר ר' חייא בר אבא לאכסורי־ א״לר אסיהכיאר״יבל עטרה כל
פסול וכ״כ הרא״ש ז״ל כשמו וכתב שכן משמע בירושלמי דליקוי ע׳י חולייחשיב־
שהיא מעכבת -וכתכו התוספות ניקב למטה מן הפטרה׳ סכנגדו למעלהמךסעיטרה
בידי אדם אכל הדמב״ס כפי״ו מסא״ב כתב דמסמת חזלי הוייבידייסמיס׳ וכשי
איזהרפצוע־ אומ ר ר״ידפל גב גיד הפטרה מארכת ובמחחו; נו סל גיד הולכת ומתקצרת לראש
וכו׳שס ^ףעה ^׳ר
וריחמכשיר אס כיסלסיניצה אחת אפי׳בידי׳אדס
■ והוי בתחתונד
דכא כל שנפצעו ביצים סלו ואפילו־ אחתמהס־יוכו׳אמר ר ישמעאל כנו סליר׳׳י כן הגויה וקאמרציקבלמטה מן ׳העטרה כעליונו של גלךיוככקבהפולש
במקא שמעתי מפי חכמים ככרס ביבנה כל שאץ לו אלא ביצה אחת■ אינו אלא :סל גיד למעלה מעטרה לפי שמתקצית סם וקאמי סבר רב חייא לאכסויה כיון
חמס׳ וכשד וכתבו התוספות כל שאץ .לו אלא ביצה אתד אינו אלא דמצד אחד דהייצו בעליונו הוי למטה מעטרה ומסיק; דעטרה׳ לכ שהיא מעכבת־
כסייס
חמה וכשר תימא דהא אמי מר כל שנפצעו ביציו ואפילו אחד מהן.:וליכא יפסול כיון דמצד אחד הוא למעלה מן הפטר" ונראה דכקבמפולס בעינן דאין לומר י
כשריס
למימר דהכא בידי שמיס־דא״ב אפי׳סניהס־נמי ועודדבידייארס נמייהא חזינךכמה אפי׳לא ניקב:׳ אלא עד חלל הגיד ואפי ,י למסה מפטרה פסול כיון שאס היה רקב
מיאדס שכורתץ מהם :ביצה אסת ומולידין ואומי ר״ת שיס לחלק; בין ניטלה מעבריאל עכר היה בצד אחד למעלה מעטרה דהא מכשדי׳בסמוךכקולמוס״וכמרזב.
לפציעה ' דכשניטלה לגמרי־תולידמידי־דהוה ארטל הטחול .כשרה־וניקב וכיון דאפי׳כחתך לגמרי כסר כל שכןניקבי־מ״ב ::ורס״ייפירשגיקב־־למסה מעטרה
הביצה
דאמרי לקמןכין שנכרתו ביציס־בין חוטיביצים היינו דוק  6בסוף הגיד כלפי קרקע והולך הנקב באלכסון ויוצא כנגדו למעלה מן העטרה־ כלפי
בסומכיה טרפסוטא
ןמ הבציס כסר ואף את׳ ל דר׳ישמעאל לפלוני אתא הלכתא׳ הגוף וכתכ המרדכי ואין; נראה לר״י דכסנגדו לא משמע שניקב׳ באלכסון ועוד כיון
סכיהס איל נכרת אחד
כותיה כיון ששמע מפי חכמים בט־תביבכה דהוי סמכאכדאמרי׳בהחולץוכימשלמי־ מיקבי הגיד למעלה׳ מן העטרה פשיסא דפסולי דסא לא בעינן שיהא הנק' מעבי אל.
עבר אלא אע״כיסלא ניקב אלא מצד א׳ולמעל׳מהעטר פד חלל הגיד נובת דשכבא
כמי משמע דכשד אבל משמ׳דאין מוליד דאראיד־סמעתי שהלכה כר ישמעאל ואמי
בעל' ביצה־ אחת אכי מכשירו אמי ר יוק כי חכיכא נראהיסהוא פסול  -נחתך מהגיד למעלה מהעטרה בשיפוע וכו' סס אמר רסהוכא
כמי שמואל התם אס יבא לפני
לפרש בתריי גווני :כלומר דוקא שמטלה־ האחת והאחת הקולמוס כשר כמחב פסול האי שליט ביה־ אוירא■ והאי לא שליט כיה אוירא ורב
יכלבד סל ימיןאר״י־שיס
׳שלימה כפייה אבלכפצעו אפי׳אחת גרע טפי כדפרישיתאבל יותיכרא׳לר׳ י לפרסי חסדא אמר כמחב כשר כקולמוס פסול האי גריר והאי לא גריר אמר רבה מתיה
לחתוך דרב סונא מסתברא א״ל רבינא למדימי הכי אמר מיזוטרא משמיה דרבפפא
שהם ב תיבות וכלבדיסל ימין וסומרא גדולהיהיא זו וטוב^ להזהירהרופאיס

ב ^

הלבתאכין כקולמוהבין כמח 3השר יסור! עובדא דהיוהכמתאמחסיא שפייה מי סודו להם חכמי ישראל אלאס״ל דכיית שפכה נמי חיזר וכדתציא *מריי& מל
8ר רכאשי הקולמוס ואכסדי ופרש״י בקולמוס החיתון* קולמוסשמקתכין 5ומ חודו דידן  :אסור לפצוע הגיד 15ו הכציס וטלו דברי רבינו סמומי שהביא ראיה מדכתי$
באלכסון לכתוב בה :־ כמחבשנחקק הסילון ויש לו דפנות מסכי צדדין והסקק ובארצכם לא תעשו ולפי זה היה לכו לומשאין איסור1ה נוהג אלא בארץ והרמב״סי
באמצע כמין מור המרזב סליסהב אדרה הרות נמס לתוך הדפנות ומתקרר הגיד בפי״ו מהא״ב כתב וז״ל אסור להפסיד איברי זרע בין .באדם כין בבהמה חיה ועוף
לתוכו ואין הזרע מתבשל בקולמוס לא
אחד טמאים ואחד טהורים בין בארץ בין
מליט אויר בתוך הניד ומפבשל הזרע גיד ואותו הכשר אין דינו כשאר הגיד שאפי׳אם נחתך כולו ולא בח״ל אע״פ שנאמר ובארצכם לא תעשו
בחימום כהלכתו  :ההוא עובד דהוס נשאר אלא מלא החוט על פני רוב העטרה לצד הגוף כשר מפי השמוטה למדו שדבר זה נוהג בכל
במחב שפייה הפך הבשר מכל צד וכטל
מקום ועכיןהכתוב לא יעסו זאת בישראל
דופני מחב ומשאו כקולמוס ואכשריה לפיכך ניקב למטה מהעטרה לצד הקרקע כשר ניקב העטרה
כין בגוק כין בגוף אחרים וכל המסרס
גרב הונ ׳ ע כ וכתב כרא״ס פיי רש״י ההוא עצמה אס הנקב גדול ששכבת זרע יוצא משם כשרואה קרי
לוקה מן התורה בכל מקום  :וכתב הרב
עוכד׳דהוה כתחבוא״ב משמע דלית פסול ואי לאו
כשר נסתם הנקב חוזר להכשרו ניקב נקב מפולש המגיד אסור להפסיד איברי הזרעוכולי■
הלנתא כפיסקא דמר זוסרא דמכשר צראש הגיד בענין;שבעליונו של גיד
שהעטרה
מארכת
כלפי
בהרבה מקומות ומהם בת״כ בביאור אין
בממייסו והך עובדא כרבא דאער כותיה הגוף הוא למטה מהעטרה ובתחתיתו של גיר הוא למעלה לי אלא בהמה חיה ועוף מכיןת״ל בארצכ'
דרב הונא מסתברא פ״כ כלו' רהא
פשיטא מהעטרה פסול נחתך מהגיד למעלה מהעטר' כשיפוע כקולמוס אין לי אלא בארץ בס׳ל מנין .ת״ל בארצה'
דהלכס כהאי עוכדא סי מסו ' דמטשה רב כשר כמרזב שביטל הללו של גיד
ונשארו
הרפנו׳פסול
והרמכ״ם
לא תעשו בכ״מ שאתה ומנץ אף באד ת״ל
ואי משוס דמר בר רב אשי בתראסוא זיל מכשיר ורש״י פי' כסברא ראשונה וכ״כ א״א הרא״שז״ל:
בכס עכ״ל-ובפ״ס שרצים תני׳מנין לסירוס
והלכה ככתראי ומאסר שפרס״י דהאי
באד שהוא אסו' ת״ל ובארצכם לא תעשר
עובדא הוה כסהב ושפייה בקולמוס
להכשירו פלמא כמרזב פסול כיב הוכא
וסרמנ״סבפרק י״ו מהא״ב ססקדבין
פקול מום בין כמחב כשר כפיסקא דמי
זוטראוצ״לשדוא מפיס ההוא עובדא
לא כמחב היה שאלו כן היה מכשירו בלא
שיפוי אלא ננע היה לו והוצרכו לחתכו
וחתכו כמין קולמוס והכשירו והוא הדין
סא היה חותכו כמרזב היה מכשירו אלא
דחדא מינייסועבד ולא איצטריך תלמודא
למי כתב האי עובדא אלא לאפוקי מיב
חשדא דפסלככקולמייש •
עיין כיבינו
ירוה ס נכ״ג ח׳ד בדינים דשייכי לסימן זה
המסיל מיס בשני מקומות וכו' סס
(דףמו ) אמר רבה בר רב הונא המטיל
מיס משני מקומות פסולי ואסיקנא דלית
הלכתא טפיה  :נסח□ מקום הזרע
ויוצא במקום יציאת מי רגלים וכו ' שבז
(דף עה )ההומ עובדאלדהוס בפומברימא
אסתתיס גיבתא דסכבת זרע ואפיק
נמקים קטנים סכר רב ביבי בר אביי
לאכשוריאמר בר ספי מסוס דאתיתו

המטיל מים כשני מקומות במקום הוצאת מי רגלים ובמקום
הוצאת הזרע כשר נסתם מקום הזרע ויוצא במקום יציאת מי
רגלים אם הוא ממעי אמו ממילא כשר ואם הוא על ידי חולי או
לקוי פסול כתב הרב ר׳ אליעזר בניקב הגיד דפסול וכן כנסתם
מקום הזרע לאו אגברא קאי אלא אולר קאי פירוש פטול הולד
הנולר לו שאינו מוליד ובודאי ממזרהואיאבל הוא כשר לבא
בקהל דלאו כרו׳ שפכה הו-א ואין הלשון משמע כן אפור לפצוע
הגיד או הבצים או הגידין התלוין בהם כין באדם בין כבהמ׳חיה
ועוף טמאים או טהורים בין בארץ בין בחוצ׳ לארץ ועובר בלאו
רכתי׳ומעוך וכתות ונתוק וכרות וגובל ובארצכם לא תעשו ואפי׳
המסרס אחר המסרש לוקה כגון אם א׳ כרת הגיד ובא אחרוכר׳
הביצים או נתקן ובא אחר וכרת חוטי הביצים וא שאחד מעך
הגיד ובא אחר ונתקו ובא אחר וכרתו כולן לוקק בין בארם בין
בבהמה אע״פ שלא סירס האחרון אלא המסורס ואסור לשתות
כוס של
לבהמהעיקרין אפי׳איגו מכויץ אלא לרפוא׳וכן אסור להשקותו
י
ואשתו מותרת
לשתותו
ך** ס (ד ) נהגה׳אלפסי פ׳ ניזה גסמה
כרי
שלא
תלר
כתב
הרמב״ם
ז״ל
<חזת' לינמ טנ־ 1ע לנקיו׳נדי שלאיעליז
הרי שכפה את האד׳ושיסה בו את עליה זכר ולאתקייקרופדהא איורודמוע'
הכלב או שאר חיות עד שנעשה ליטולנרנלתושל תרנגול אע׳ג דתיסתרם
ע'י! גןיקאתר< האליה יינאיס לג 1נזת
כרות שפכה או שהושיבו במי' או
להיינו שקושרין עור על זנרותן שלא יעלו
בשלג עד שנטל ממנו
אברי
יגל הכקינות ש׳יו דכל שאינו עושהמעשה
נאינרי הזרע שרי:

ממולאי ופו במקומה מבשלא שלא נמקות'
ונגער התשמיש אינו לוקה עד שיסרס
לאמכסלא פרש״ימתבשל ס״ז
בידיו וראוי להכותו מכת מרדות ע״כאסור לומר לגוי לסרס
'להוליד ולעשות פרי • וכתב סרא״ש וט״י
בהמה של ישראל ואם מעצמו עשאו מותר בדי׳א שאין שום
חולי ולקוי כא ולא ממילא דלא
גרע ערמה בדבר אבל אס הערים ישראל ברבר או אפי׳ לאהערים
מציות שפכה בידי שמיס דאינו מוליד
והגוי מכירו ומכוין י5טובת ישראל
וכס' יכ״כ נתשובכלל ל״ג ח״לעל מי שלא
אסור

בכס לא תעשו ופרס״י לא תעשו קריבי׳לא
תעשו -וכתכו התו ת״לובארצכ ,לא תעשו
מכס קא דריס והא דאמרי כחגיג כפ אין
דורשין שאלו את בן זומא מהו לסמסי
כלבאאמרלהו מארצכם לא תעשו כל
שבארצכס לא תעשו התם מארץ .קא דרית
כדמפרש בסאלתות דרב אחאי יהא
חובת הגוף הוא מה לי בארץ מה ליבח״ל׳
הילכך האי בארץ לכל אשר בארן אתא
והכא מכסקא דריסכדפרישית עכ״ל
ולזה נתכוון רבינו אלא סס״ל לערש ולא•
לסתום  :ואפי' המסרס אחר המסרס
לוקה כגון אס אחד כרת הגיד ובא אחר
וכרת הביצים
אונתקןוכו׳כל זה לשון
הרמב״ס בסרק הנזכר והוא מימרא דרכי
יונתן בס סמנה סרצי ( 0דף קיא )ויליף לה
מקרא :
כתב הרמב״ס בפרק הנזכר׳
המסיס את הנקבה בין באדם ביןבשאר־
מינים פעור וכתב הרב המגיד בתורת.
כהניסרבי יהודה אומר אין הנקבות
בסירוס וכן מבואר כפרק .סמנה שרצית
ופי׳ רבינוחיובא הוא דניכא הא איסורא
איכאמדלא תני מותר לסרס הנקבות
ולזה כתב רבעו פטור מכ״לג  :ואסור־
לסתות כוס סל
דים (נ ) זנתג
נהגיה סיימון
פי'זמהא' 3זניזרזכי
ע׳חשדנים ( מ׳ייי׳יתר
לאנלמודאסר רתמנא
לגגוה מכלל ללהלימו
גריעניל:

עיקרין אפילו אין
מכרן אלא לרפואה
וכן אסור להשקותו
היה לו נקב בפי האמה אלא שמוך לכיס יש לו כקב ודרך סס יטיל מימיו וגס אין לו לבהמה ואשתו מותרת לשתותו כדישלל! תלד כן כת׳המנב״ס
ביאס ביכה אחת אינא לספוקי אט הוא מוליד או סס אינו מוליד אס הגיד בפרק הנזכר וכתב הרב המגיד מהסוגיא סבפר סמנה שרצי'
חלול ועוכר הזרע טל פי האמה וחתר לנקב ייוכא אז אינו יוצא כחץ אלא שותת מתבאר זה דכל היכא דלא נגע באיברים ממש לא מחייב וסס
ואינו מזריע אבל אס מן הנקב והלאה אין הגיד סלול איפשר שהוא יורה כחץ דרך מבואר דאסור הוא שאמרו סס לירקונה רפואה פלונית ומעקר והעמידוה דוקא
אומו נקב ואט 'פ סאינו מזריע בעומק הרחס אפשר סמתסמס וראוי להזריע מידי באסה ובתוספתא פרק ס מיבמות האיש אינו רשאי לשתות כוס עיקרין שלא יוליד
רהוס אביזא דחכימא דאימא בגת ומכל' מקום אין קפידא בזה להמירו בקהל דבין והאסה רשאה לסתות כוס פיקיין שלא תלד טכ״ל וכן משמט בסוף פרק הבא מל
מזריע ובין אינו מזריע ראוי לבא בקהל דגיסי בע הערל אמר רב יהודה אמישמואל יבמתו דאשס מומרת לשמות כוס סל עיקרין שלא תלד • וכתב הר״ן בפיק שמנה
פצוע דכא בידי סמים כשר ובירושלמי כמי מוכח דכשר לבא בקהל אף ע״פ שאינו סרציס בשס הסאלתות דהא■ דאסור לסתות כוס לש עיקרין אף ע״פ שאינו מכוין
מיליד וההוא עובדא דאיסתי גובתא דסכבת זרע ואסיק כמקום קטנים וכו ומטיק אלא לרפואה אפ״ג דקיימא לן כרבי ״שמעון דאמר דבר שאין מתכוין מותר ה״מ
דפסול דשלא נמקומלא מכשלא איכא למיפרק דאנסתס בידי אדס ע״י מכה ומי' לטנין סכת אבל בשאר מילי כר יהודה קיימא ןל והקשו עליו בתוספות דמסמע
בספר המצות מפרס סבר לאכשורי לא על האיש קאמר אלא על הבנים קאי דינא בכמה דוכתי דליכא פלוגתא בין־פבת לסאר איסורי דבכולהו קיימא לן כר שמעון
ובדוק מאין• סס דבעל האישה אינו מוליד והאיש הלזה כשר לבא בקהל עכ״ל  :כתב דדבר שאין מתכוין מותר והכא מ״ה אסור דהוי פסיק ריסיה דודאי מעקר ואפילו
'׳ר שלמה בן הר״ש כר צמח על מי שיש לו נקב בגיד מן הצד ואינן מזריע אלא דרך ׳ לדברי הערוך שאומר דבפסיק רישא דלא ניחא לי? סודה ר שמעון איכא למימר
אותו נקב כל שמוציא זרע דרך|[ נקב שבעטרה פסול וכופין אותו להוציא ואינו יכול דה״מ לענין סבת מסוס דכתיב ביה מלאכת מחשבת אבל באיסורי דעלמא לא
לישא אלא גיורת אמנם אס הנקב אינו בגיד עצמו אלא בקרוס השני של ערלה כתב הרמב״ם הרי שכפה את האדם ושיטה בו את הכלב וכולו בפרק י״ו מהא״ב
המל אופו לא פרע אלא נקב הערלה הפכית וכשאר מכסה על כל העטרה וראש אסור לומר לגוי לסרס בהמה סל ישראל וכולי בפרק הפועליס ( דף צ ) איכעיא להו
הגיד ומשתין דרך
אותו נקב חייב לפרו' והרי הוא כאלו לא מל וחייב כרת אס אינו מהו שיאמר אדס לגוי חסוס פרתי ודוש כה מי אמריכן כי אמיינן אמירה| לגוי
פורע ולענין
גירושין
אס
אינו
רוצה
לפיוט
אס
שהתה
משר
שנים
כופין
אותו
לגרש
סכות ה״מ לענין סכת דאיסור סקילה קבל חסימה דאיסורלאו לא או דילמא לא
דתן כתיבה
עפ
"
ל
;
(
וכ
כ
הרמכ״ס
פי״ו
מהא״ב
)
כת׳ה״ר
אליעז׳בניקב
הגיד
דפסול
שנא תא שמע דסלסו לאכוה דסמואל הלין תורי דגמין ארמאי ומגנאץ יתקון
ומלאי
אגביאקאי
אלא
אולד
קאי
וכו׳ז״ל
המרדכי
גפ
הערל
דאמר
בספר
יראים
מהו
סלח
להו
הערמא
איתעביד
כהו
אעיימו
עלייהו ויזדביון אמר רצפפא בני
ביקב
פסול
פי׳כולד
הנולד
מאשתו
פסול
וממזר
הוי
דבר
ברור
הוא
שאינו
מיליד
מערבא
דשלחולאכוהדשמואלהכיסברילהכר
חידקא
דאמרבנינתמצווק על
אכל
האדם
כשר
הוי
לבא
כקהל
שאינו
אלא עקור ואינו כיו' שפכה דאם הוא כרות לסירוס יקאעכרי משוס ולפני עור לא תתן מכשול סכר רבא למימ׳ימכרו לסחיטה
.
שפכה
היכי
תניא
גסמס
כסר
חסו
פיסול
החוזר
להכשרו
דתניא
בספרי
פצוע
דכא
א״ל אכיי דיין שקנס עליהם סס מכירה בעולס פשיטא מו גדול' כאחי־ דעי
חוזר
ביות
שפנה
אינו
חוזר
זו
היא
מהלכות
הרופאים
אב״יה
עכ״ל
•
ואין
נראה
כן
בנו קטן מאי רב אחי אסר ורב אשי סריימרימר ומר זוטרא ואמרי לה הנהותרי
מדברי הנושקים אלא דאגברא גופיה קאי ובריתא דסערי ואת״ל
דפליגא אאילך חסידי מקלפי אהדדי ופירש רס״י ומגנסין יתהון מסיסי ' אותס ואס״ה מקזירין.
בביתא פשיסא דכברייתא דאיתא בתלמודא דידן נקטי׳אי כמי ההיא ביית א תברא לכעליס ומחמת אהבת בעליהם ישראל גנבו הגוי שהוא מכירו ומסדסו בדי שיהא
בצדה דקתני זו היא מהליכות הרופאים צ-למא לערן סלטת המפאיס מיתנ׳יאולא יפה לחרישה וחדמון ולא־ יהנה ישראל בעבירה הוא עשה כדי סיהאיסקליזמש
לפי׳

אבץ העזר ה ו

ח

םד

לפי׳יקנשוהישלל) יחיוש בו מחלפי אהדדי שוורים שלהם שגנכוס גייס מכיריהס אבל לענין לסתירה לכהן לזין חילוק בין מיאון דחכרי׳למיאון דידיה אע״ג דלבאורה >0משייעדייןא
ום■שו׳וכתיו התוספות מחלפי אהדדישלל) מדעתן היו מסרשיס אותם ומ ' מ היו דברי רבינו דברי טפס מ״מ יש לומר דכיון דלפניןסלא תחזור לו ^ אתימי ^ אינא'א3ל י ח "מ
מזל־עין■שמל) לא יאמינו העולם שהיה שלא מדעתם או משוס שלא יאמרו אחרים לחבריה ומבטל גיטא דידיה ה״ה לענין פיסול כהונה דלא נתנו חכמים דבריהס גער״נ תגניבא■ 8
לגיי לע שות כן ויאמרו שלא מדעתנו עשו ע ":ל -ונתב הרא״ש וז״ל כתב הראב״ד לשיעורים לחמר לענין זה אתי מיאון דחבריה ומבטל גיטא דידיה ולענין .זהלא אפייכ״כתהיא״יסימן
ק״הדכלדנרהגרץ
יצא קול פלוני כהן גירש אתאשתווהרי
דהךבעיארששימה לא איעשיטא ואזלינן
לבנוהיא יושב׳ תחתיו ומשמסתודצ זמוצי ^ יז ננ^היכ ^'ש,כת
געיא אסור וקוגסין אותו למוכרו לאחר ומיהראפילו אם מכרו
לקולא ונראה דאפשיטא .שפיר
מיחרוי,״״'כ,ג,י
ניף־״״יצמחס
למוכרן מידו וכולי פשוט בסיף
£0
בסוף פרק הזורק (ד ף
לשחיטה אלא יכול
איתילמוכרו
כני קטן ס! ; י ואין קונסין
דנז שימה ושינוייא דיב פפא• דמוקי
סא ) ואמרינן; בהמגרש דלקלא דבתר מא־׳״ע קרס אן
לחרישה:
אף
מ !עא כי חיד ? ^ ל יתא י  60אביי
אירוסין נמי לא חיישינן ג וטעמא :דאס שהסילס מיגעים
ורב ו1יימ י ימי זיט ־£יה.נהו  1רך״ן הדיוט אסור מדהתורה בגרושה זונה וחללה ואסור
ונזזריןמשוסדגר¬
ניסתלכהן .אחר־תצא׳ מבואי־ משו ס
צהס נאגזריי יל נ
,
]י .
י בחלוצ' מדרבנן לפיכך אם־׳עבר ונשא ספק חלוצה
מייחשייי6י־ז /הו ד^':וה ד£מיא ו^ ית
 :באג׳ה כימן ל"
דלגביא־־ידיההוי קלאדמ ?מי
^ה,ל סמואל לא אין צריךילהוציא אסל כגרושה אפי׳ אינה אלא ספק גרושה יצא קול פלוני כהן כתב גט־ לאשתו אס לכל לנר הנלין
", 1־,־!ל* " " יא.1ו־לגוי צריך להוציא ולש נינגרשה סןהאירוסין :,או מןהנשואין ואפי קורין כאותו ' מקום־ לנתינת־ הגט כתיבי־ לרפואה אילשאר
* •. ;,, . ,,
ריחהגטפוסל בכהונה הרריה הגט כיון שאמר לה הרי את הוי כאלו יצא הקול פלוני גירעאתיאסתו־(5רזצ5גר '״;הנח:^:״)
ראש־ פ  :ו :׳  :הרמי׳ס בפי" ומ.הא״ב
ג״ז סס ומפיס בגמראלסאס באותו
ו־תי■:מ ך י4שףש :ן סשצינד האחרונים מגורש׳ממני ואי את מותד׳לכל אדם ואע״פ שלא הותר׳בזה הגט

זן שהמיאין
לאחר ומיאנה כו שמיתרת לכהן ואע׳יגרקי׳זל מיאון רחבריה לא
מנטל גיסא ריריה ה״מ לענין שלא תחזור לו רטעמאמשו׳דמכר׳
או גגלכפ״׳שיוכלי
_ "
״
1
ברמחותיו וכקדיציתיו אזל ומשבש לה ועבד דממאנה בחבריה
וסימנם■ נפיק '  3 6,0ע״י״סג׳•^ ,
יג־וזקול
והדר אזיל ונסי  -לה אבל לענין להתירה לכהך אין,חילוק כקל כתב סתם■יצא עליו קול איש סלוניכחל־ שםנזה:
מיאון דחבריה למיאון רירייהי ניצא קול' פלוני כהן גירש לאשתו גט לאשמו או נתן גס לאפת־ו והיאיושב ' (ג)<נמנהרחבים
והרי היא יושכת תחתיו ומשמשתו איןמיציאין :מידו שאין תחתיו ומשמשתו אין מוציאין ;5ותה פי"! 7א נ מא
לכהן אחר
^ "יצ ^להחל אע?
וניסת׳לכהן
נישואין ואם
אחר תצאתצא מתחת בעלה ואס נשאתלכהן )5ח/
חוששץלקלאדבתר נישואין
זוששין לקלא דנתר
מת־' וניסת׳
ואם מת
וטעטא מפורש במוספית לפי שקול זה יע״לסימן
לא לחנסיצא אלא לאסרה על בעלה וכיון ! ) 0יזס יי׳שם
שהכתיבה אינהכל וסןד5ן  ,מסוס .נתינהלכופי; איתו נמטי'

קי  :שין שיתו ומוכרה לישראל אח* ובבנו
ק 1ןפשקה־מי״ס כמאןדאשר וכתב
הי• :המ  :יד שיש מי שפשקכרסאשיוכן
הש רב■י רבינו כתבו הגהות מימין בער׳
ה : !:ייש ־ זל שיש לו שיר קטן מות׳ליתכו
לגוי למשנית ס  :ראע״פ שהגוי ודאי
ים־שכו דלעני עור לאתתן מכשול לא
רכן נח מצווה
דלא־י׳ל .כ .ז ' _)
שיזה :ש  .י
_)
אסיקורין באותו־ מקום" ק השני ־עב 'ל■ ולא חילק■ כיז אי קיו ש^ חה גנ״ל
כהןכתבגטלאשתו
יצא קול פלוני
מל הש־יוש לאמיר׳ לטי לאשייך ה :א דלא
יעלי(גידשאשתו ואם" לנתינה כתיבה ללא קרו וכבר תמה עליווהדאנ״ד ׳ה0
דהוס ל  :ת* נת .הגט כתיבה הוי כאלו יצא• ההול פלוני
עב־ד רמז וגלוי דעת לש־ש* מירי
הח״מהשכים■
אעןן־־ן הר״ן ויש לתמוה על־סרב י המגיד סלאשם !
הוחג ס
מת
לדנרי לסס
סה סנתק!ךסה זב ג^
קן ל•על . ! £.
הרגיש כן?  ^ , .י
ודוקא
ונתיגרשה מיד חוססין לקול לאוסרה לבסן עלייז קול זגול!
הקידושין
ודוקאשיצא הקול בלא  -אמתלאה ומ״א־ן תוששיולה
 3פ־הצ־  : :יש ופסקו הפישקי
או הגירושין אבל אם יש בו שוסיצד לבטל כגון שיצא הקול
בפרק בת־רא דגיעין (דף פח ) .חכןיצאדאינשיקמלהיווג'
נראהדאפשר למש־ימשום דכיוןדיש
צית
פר-
ש קי דשה ארגרשת על תנאי אוי שזרק להקידושיה" או הגט ספק :שס־ס 3נדר •מ ק ודסת־ -כרי  -זןמ ק 1ךשת משום
לגויחלקכו אמיינן גוי ברנפשיס קא
נאסר'
 ,גיגלמ׳ואין
■
י
עכידובנה״גליצא למקנס מש \ הערמה קרוב לר ספק•קרוב לה איןחוששי' לקול ואם יש" אמתלאדז מגירשת ^רי זו■ מגויסת׳ ובגמיאו י!סרי אשה כ':ו אלאגעל',
וכתיומת הדשן סימן מ״ט׳ כתי כגירושין ולא בקידושין חוששין לקולהקידושין־לאוסר1לעלמא• לה אגברא .והא אמר  /רב״אסי ' כל קלא נרורהיאו נה7,אפ
דבתי נישואין ׳ לאחיישינך ליה הכי פיהעל׳ל יע5
אם מותי למכור לגו י״תיננוליס זכריס; ואין חוששין לקול הגירושין לאוסר׳לכהן ודוק׳שיצא האמתלא׳
"יי ־
האמתלאהי' קאמריצאשמה בעיר מקודשת הרי זו
הקו׳ברורולאח׳זמן יצא
לסרסם עם הקול מיד אבל אם יצא
שהוא יורע שאינו קוניכה אות אלא
' ואם"
אינה מבטלת ההול4 ':
מקודשת? מקודשת•'< ומגורשת ' הריי זו *
האמילתאתליא׳בפלוגתא ״
י ׳
דסמ״ג פסק
מגורשת מ״ט־ קול ושוברו עמוופרש״י ;
כיני חידקא ורי״צבא וקאשיריפרק■
הפועלים פשק דלאכרחידקא ואפי' לסמ׳ג יש לצדדקצת־להתיר׳ אם הגויהקונס ואסרי׳לה אגכראבתמי׳ ואמגורשת קאי אשת כק שיצא עליה קול שגרסה בעלה
קתני מתני ' חיישינן לקלא ואסרי' לה והא אמר רב אשי כל קלא שיצא עלי האסה:
אינו משדסו בעצמ! אלא מושיו לעבדו או לשפחתו לשיסן ^ :
משנשאת ולא יצא עליה קול קוד נישואין,לא חיישי׳ליה ה״ק וכו׳נאי קול דסגורסת י
סדיוסיאסור מן התירס בגרושה זונה וחללה י מפורשז בתורה ׳וכתב ׳ ארישא קאי אשה פנויה שיצא עליה קול מקודשת סייסינן לה ואסורה לינסא אלא
ו כחן
לאותו איש חזר ויצא עליה קול מגורשת״סגרסה אותי י פלו׳סיצא עליה קול קדושין
הדיועדאלו גדול אינו־אשויבאלו בלבד דאף באלמנהאשור כמו
שמפורש כתורה ומ״ש ואשור בחלוצה מדרבנן בכמהדוכתי תקדסלוצה אסורה׳' ממנו הרי זו היא מגורשת ומותרת לצל מ״ט הרי קול סחשסנו לו תחלהסוברו עמו ׳
וםיש ורוקא שיצא• הקול
לכהן ובפי־קכ*צד ( רףכ ) איוריכן דאינה אשורה אצא מדרבנן ועש לפי' אס עכר ע״כ * :
כלאאמתלאה־ ופו' סם כמסכה ןכ סי,י ס• ♦נ״ה ואיגייו 7עלמה כמנ לבינו חידדאפי לא
ונשא ספץ חלוצה אץ צ־ין להוציא כפרק כיצד חלוצה דרבנן וספק חלוצה :לא גזרו'
ששין {הונזמשמע
לשנפגרשהתי 7נחיח!
!  . , .ינאהת1
.
• \, ,
ותני ובלבל* שלא יהא סס אמתלא ? אי ) י ספרש״יושמאי״ל7לרנותא נקטיה7איג'ג)7צא
ומ״ש אבל בגי־ושה אפי׳אינה אלא ספק גמשין צריך להוציאכ״כ:
בה רבנן •
ענידאינשי 7חגרשי מי 7חסעין לה:
הרמכ״ם כפי״ז מהא׳ב וכת  :דה״ה לספק זוכה וספק חללה וכתב הרב־המגיד זע־ היא אמתלאה גירש איש פלוני את אשתו
פשוטדספי־קא דאוייתא הוא ומתבאר כהרבה מקומו-תיולקמן בסימן זהאכתוכ׳ על תנאי זרק לה■ קידושיה ספקקרוב לו'
ספק קרוב לה זו אמתלאה ופיר רש׳יי גירש פלוני את אשתו על תנאיזהו סובר של
כיצד כופ*ן אותו להוציאלומיס ואפילו ריח הגט פוסל בכהונה ה' ד ריח׳״הגט כגון
שאלד לה היי את מגורשת ממני וכר' בפי־קסאשהרכה (דף צב צד ) ודרישלה -גרושין שמא לא -נתקיים׳התנאי .:־ זרק לה קידושיה או־הגט ספק קרוב לווכו׳זהויי•
מדכתיגואשה גירשה מאישה אפי׳לאצתגרש' אלא מאישה פסולה וזהו ריס־הגנר אמתלאהיסל קידושין הוא הדיןנמייאיפכא  :ומ ש רבינו ואס יש׳ אמתלאה־
ספושל ככהונה ומ׳ש אבל אם׳נתן לס גט על תנאי ולאינתקיים התנאי אינו גסי׳ בגירושין ,ולא בקידושין חושסין לקול הקידושין לאוסרעלעלמא ׳ ואין ח ' שסין לקול
הגירושין לאוסיהלכהן פשוט כוא ומ״שיודוקא שיצא :האמתלאה עס הקול מיד
ולא פוסל מחלוקת ב״עוכ״ה כפרק:הזורק (דף פא ) במשצה והלכה ככ״ה דאמרי
כתעיהכללמ״הסימןכ״ד דלכתחלה׳ נמי יכול הכהן לגרש ,אבל אס יצא הקול כדור ולאחר זמן יצא האמתלא' איכה ' מבטלת כקול סס לא אמרו
הני וכתבהראי ש
על תנאי א שה שיצא עליה קול שנתקדשה לפלוני וכפי הדין לא היתה צריכה גט י דבר זו היא אמתלאה לא אמרר והא לא אמת כלוסלאפוקי מדרבא בר רבהונא
וחששו לו וגירשה אם כפסלסלכהונה־ ית  :א־ בתשובות הרא״ש וכתשוברהרשכ״א דאמר־אמתלאהישאמרר אפי׳מכאן ועד עשרה ימיס קמ״ל לא אמרו הוא דהויא
אמתלאה יהא אמרו לא כויא אמתלאס ופרס״י קמ״ל לא אמיר דבר זהו אטתלסה
שאכתוב כסימן י״ג וכמירכי דקידושין כפ האומר ^ כתביהייב״ש בסי׳שמ״ח אשת
כהן שיש כס ריס גט והיא יושבת תחת בעלה כופץ אותו להוציא ושם כתב כיצד וה״ק לא גמרו הדבר להוציא קול מקוייס ומסוייס אלא הוציאו שובר עס הקול כגון
נתקדשה פלוני בספק הוא דהוי אמתלאה אבל אמרו דב־ר מקדים ומסוייס תו לא
כופיןב  :קטנה שמיאנהבבעלה מופרת לכהן ואם גרשה אסורה משכה בפר ' ב״ש
(דף קס ) הממאנת באיש הוא מותי בקרובותיה" והיא׳ תותי־' בקרוביו ולא פסלה מהכיא אמתלאה ומ״ש ואס אס״כינתכרר שהקול סקר מבטלין אותו כלומר ואפי׳לא
מן הכהונה נת! לה גט־ הוא אשור בקרובותיה והיא אשורה בקרוביו ופסלה מן היה שס אילתלאה כפהכזי ' איפליגו אמוראי אי מבטליק קלא או לא וכתבהרא״ש:
הנהונה  :ומ״ש ואם אח־שי גיר שסי החזירה ומיאנה כרמיתית לכסן ב׳ כ הרמכ״ס׳ שפסקהרי׳מ דמבטלין קלא ומ״ש וכל קול שלא הוחזק בב״ד סיני קול לאסו׳בסבילו
םש )כתן לס גט והחזירה מיאנה בו נשאתלאחר מימרא^ דדב אסי שסכתו׳בא״ח כתב רבכטרונאי־כהן דנסי׳גרוש׳או אח מהפסולות:
כפי״ז מהא״ב ושעמו מדתכן התס (
נתאלמנה או נתגרשה מותרתלשזור• לו אלמא אתי מיאון דידיה ומבטל גיטא :ושמיתו יתיה תרי תלתא זימני ולא שבקה ואח לא ניחא לי דלהוי כהן מסמפין ליה
ד׳־דיה וכיון דמיטל לים לעניין זה משמע דמבטיל ליה לענין פיסול כהונה  :ומ׳ש לעולם עד דפריש מינה ומגרשילה דאמראקדספו בעל כרחרובתשוב אחרת לגאון
מתבעי' לאפרושינון ואכדוזי עלייהו׳ דליפרשו כהניס מינייהו דלא ליתקלו כהר
ונראה לי דהוא הרין כמי אס אסר שגירשה ונשאת לאחי־ ומיאנה כו מותרת־ לכסן
למפכעילסמותיעדדפריש מיכה ואלקייה ואיסייסי׳דאויל לדוכת אחייכא ופריס
ואע״ג דקי״ל מיאון דתבריה לא עכטל גיטא רידיס ה״ע לענק שלא; תחזור לו וכו'
ידיה
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והימב״ס׳ מן הכהונה מהיי איכה אסורה להכשילן לו עכ״ל• • ודין נובעת לבהמהפש 'נ- 1פמן;
1ירים
ידיהקייצץ ליה לראש אצבעותיה וקבעין כיה מומאדיללוליפיוס
העיידף נט ) ובסוטה פ׳ארוסה ודין הבלן לע הנדה כתב הרב המגיד שהוא מתהא׳
סתב בפרדסי* סלחה בנא א מון על כהן שפישל/גרוש והסרי שניכם במצרי׳וסלקהרא
ושלח הפתיחה למקום שעשה המעשה רע ושיחרימו' אותם בשמם והחרים כל בר ממה שאמרו בסרק הע״י (דף ס )מאלה אתה פושה תלל ואין אתה עושה חלל מנדה 'י
יסר•זל ובת ישראל שיש 15ייתן עימהם ויאכל וישתה• וישב עמהס תוך ד אמות ומי ואס איתא דהבא על הגדה 5ונה משוי לה הרי הולד סלל ממנה ובכלל אלה היא וכן
כתבהרשב״א בתשובה סימן אלףוק״קף
סיננס עמרם לשמחה ולאכילות שיהיה
פהס ורדי שישתתף עמהס בחיים ובמות ואם אחר כך נתברר שהי׳קולשקר מכטלקאותו וכל קול ש׳לא והאריה להוכיח כן •.וכתב הרא״ש בפרלן:
הנזכר ח״ל אע״ג דמקריא זונה מחייבי
וחייב לסקול אמנם כשימותו וקבורתו הוחזק בבית דין פירוש כשיצא הקול בורקו בית דין אחריו ולא
כריתות' הבא על הנדה לא הויא זונה דהא.
יהיה בללו צידוק הדין ולהראות שמחיוששון מצאוהו נכין או שאינו ברור כמו שמפורש לקמן בסימן מ״ה
תפסי כה תדושיןוכהן שבא על אשתו כדה
בלובדס וצוה ליפים בתכלית האזהרה
אינו קול לאסור בשבילו  :כהן שנירש לאשתו לא תתרעמו
אל שויא חללה דתניא את אלה לא יקת־
מלהכנס עס הזוג כשוס מקום ואפי׳לבית
המרסןוכזה ראוי לנו השומעים בקולהרב במבוי וחוץ למבוי מ* תר ואם היו דרים בשכירות או בחצרשל מאלה אתה עושה חלל ואין אתה עושה
שניהם היא נדחת מפניו ואם החצר שלה הוא נדחה מפניה לוה
חלל מנדה ע״כ ובתשובה כלל נ -ע -האריך
שנפריש ונבדיל כל הקידס עליו ועוברים
ודין בא על הפנוימ
פל מצו ממצותיו ולא נניח בינינו ובעיה' ממנה קודם שנרשה לא יפרע לח אלא ע״י אחרים ואם שניהם עוד להוכיח כן •
שתוף ולא שייכות בשום ענין ולא בסוס באין לפנינו והוא תונע׳מננדינן להו בד״א שגירשה מן הנשואין בפרק הנזכר אסיקנא דלית הלכתא כר
אבל אם נירשה מן האירוסין לא ואם רגילין זה עם זה אפילו אליעזר דאמי סטי הב 6על מינויה שלאי
פכים׳ עד שישובו לשי״ת וכסישובו יגרשנה
ויבאו שניהם לב״ד וילקה כל א׳מהס מכת נירשה מן האירוסין נמי איזו היא זונה זו שנבעלה לאחד מן לשס אישות עשאה זונה  :ומ״ש אפילו"
מרדותוישבי! גל אחדמההכסת המקור העריות לא שנא חייבי מיתות ב׳יד ולא שנא חייבי כריתות בין היתה קדשה הוא דלא כר ע דאמר בפרק,
סלא ישובו לעשות נממש הזה לעולם וצא באונס בין ברצון בין בזדון בין בשוגג בין כדרכה בין שלא הנזכר (ףד סא ) זונה זו המופקרת אלא׳
ישא נשים בעבירה לעולם ויתורו תא
כדרכה משהערה בה עשאהזונה ובלבד שתהיה סבת שלשה כחכמים דאמרי אין זונה אנא גיורת.-
ומשוסרית ושנבעלה בעילת זנות  :ומה
עוכס ברבים כמו שמרו ברבים אז
נתיר להם החרס ואט יתמידו במרים שנים ויום אהד ומעלה ויהיה הוא מבן תשעה שנים ויום אחד
סכתכרבינו בין כאונס בין כרצון בין
תוריעוכוכדי שיצאו הפתיחין לעיירות ומעלה חוץ מבא על הנדה שלא עשאה זונה אפ י /מדרבנן אבל בזדון בין בשוגג בין .כדרכה כין שלח
הנא על חייבי לאוין אפי׳ חייבי לאוין דשאר לא עשא׳זונה כיון כדרכה משהערה כה משנה כפרק הע״י
הקרויות והרחוקות ותחדשו עוד עליהם
כחרם סרביס אמלא ישיבו כי לא יתכן דתפשי בהו קידושין חוץ מהבא על יבמה שעשאה זונה דאיהי (דף נג ) :דפישובלבד שתה מבת שלשה׳
להתי־שלככמו המעשה הרע הזה הגדול נמי לא תפסי' בה קידושין לפיכך נעשית זונה בכיא׳זר והרמב״ם פנים ויום אחד ומעלה ויהיה הוא מבן
להרים יד בערי ולבעור במשה ובתורתו זיל כתב הנבעלת לאחד מחייבי לאוין השוין לכל ואינן מיוחדי׳ תשע סנה ויוה אחד ומעלה פשוט במשנה•
הקדוש  :בגלוי ובפרהסיא ונתעלס מזה לבהנים או מאיסורי עשהעשאה זונהוא״א ז׳יל כתב כסברא כפרק יוצא דופן ובכמה דוכתי דפחות
וסלילה לשס ית ' שנסביר פייס סס או
ראשונה הנכעלת לבהמה לא עשאה זונה גיורת
משכים אלו אין ביאתן ביאה  :ומי ש
שנפחד משוס אדם או נעשה לכבודו ובעל
משוחררת
חוץ מבא על הנדה וכולי אכל בא על חייבי
הרחמים ארך אפים יחזירם למוטב ענ״ל:
לאוין וכולי כבר נתבאר  :ומה שכתב חוץ
וצבר■ כתבתי כסימן זה שהי״יבש בסי' • שמה כתב כיצד כופין • כהן שגירש לאשתו מהבא טל היבמה סעשאה זונה וכולי בפיק האשה רבה ( דף צב ) אמר רב דלא
לא תדויעמו במבוי וכולי בספ״ב דכתובות (דף כז ) תניא המגרש את אשתו לא
תפסי קידושין ביבמה לשוק וכיון שתלה הרא״ס עשיית זונה באין קדושין תופסין
תנשא בשכינתו אס היה כהן לא תדור במבוי זה היה מעשה ואמין כפר קטן כדון בה ממילא משמע מעשית זינה אבל קשה דכיון דאסיקנא התס דהלנה כשמואל
׳־־
ומ״ס.
דאמי צריכה גס מספק ה״ל לכתוב שהבא על היבמה עשאה הפק זוכה :
כשסנה ופרש״י לא תנשא בשכונתו לפי סמכית במרזותיו וקריצותיו שמא יבואו
לידי מבירה ואט ריה כהן אפי׳לא כסא' לא תדור עמו במבוי שמא יבוא עליה וכהן רבינובשכז הרמב״ס וכן מ״ש מבעלת לבהמה לא עשאה זונה כבר נתבאר • גיוית
 %יוכתבי התוספו׳ לא תדור עמו כמבוי דניון דפנויה היא קיל ליה ומשוחררת אפילו נתגיירו ונשתחררו פחיתות חבת ג שנים דוס אחד הריין כזונות
אשורבגרושה
ואסורות לכהונה בפרק הבא ע״י (דף ס ) תניא רסב״י אומר גיורת פחותה מבת
אכל אס נשאא אץ צריך להרחיק אלא כרי שכונה דהיינו ג׳כתיס דכיון דנשא׳חמיר
ליה ע״כ נידש״ל דבמכוי גדול משכונה  .אבל הרא״ש סובר כהפך דשכונה גדולה שלשה הניס ויום אחדכשרה■לכהונה שנאמר וכל הטף מסים אשר לא ידעו משכב
ממבוי וכן הכריע הר״ן ז״ל י ( ומשאת אסור לדור בשכונתו כדלקמן סימן י׳ וע״ל זכר החיו לכס והרי פנחס טמהס ורבנן .לעבדים ולשפחות אמר רבי יעקב בר אידי׳
סימן י כדינים אלו ) • ומ״ס ואס היו דריס בשכירות או בחצר של סניהס היא נדחית אר״יכל הלכה כרסב׳זי וכתבו הרי״ף והרא״ש וליתא לדרשב״י דאמריקההוא
מפניי ואס החצר סלה הוא נדחה מפרס פשו© סס י  :ומ״ש לוה ממנה קודם כהנא דנסיב גיורת פחותה מבת שלשה שנים רום אחד א״לבר נחמן מאי האי א״ל
דאמר רבי יעקב בר אידי צמר ר" יכל הלכה כרשב״י א״ל זיל אפיק ואי לא מפיקנא
ד״מ
סס׳
טגרשה וצו אפי׳גישל מן הארוסץ נמי
(לק כ ' ג י3שם אגלרנפיסין• פ׳3
רמה שיש לדקדק במה שכתכמ!;גךי׳
יאסהיז לך רבי יעקב בר אידי מאוניה וכתב הרא״ס ואע״פ שלא כבעלי־ קרויה זונה לפי"
דריטנמנוישצזניהסמפוכתיזזצנדאסר;
.
.
י" 1
״
.
סהגויס עובדי אלילים שטופי זמה הס ומיהם ילדי זנונים המה נראה מדבי־יו
אכתוב בשימן קי ט בס ד  :איזו כיס זונה
וז היא שנבעלה לאחד מן העריות ל״ס חייכי מיתות בית דץל״ש חייבי כריתות דמשוס זונה מיפסלא וכן כתבהרמב״סכפי״א מהא״ב והראב״דכתב כליואיג׳
וכו׳אכל הבא על חייבי לאדן אפי' חייכי לאוץ לשאר לא עשאה זונה כיון דתפשי משוס זוכה אלא משוס דכתיב בתולות מזרע ישראל וכתב סרב המגיד טעם לדברי
 3הו ק״וש־ן סע סבא ע״י ( דףסא ) תכן וחכמים חומרים צץ זונה אלא גיורת הרמב״ס וכתב סהרשב״א הסכים לדברי הראב״ד ורש״י הסכים לדעת המןב״ס וסכן
ומסוחררת ושנבעלה בעילת זנות וכתב הרא״ס כגון חייבי כריתות דלא תפשי כה נראה עיקר • אשת כהן שנבעלה אפילו באונס אסורה לו ולוקה עליה מסוס זונה
קדושין או גוי ועבד אכל חייכי לאוין דתפשי כה קדושין לא הויא זונ׳והא דגוי ועבד ומשוס טמאה כפרק הבא על יבמתו ( דף כו ) אמר רבא אשת כק שנאנסה כעלה
פסלוה מבואי בגמ ' פ אלמנה לכהן גדול ופ״י יוחסין ובסוטה פרק ארוסה ורס״י לוקה טליה מסוס זונה משום זונה אץ משוס טמאה לא אימא אף מסוס זוכה איכא
דאמרי אמר רבא אשת כהן שנאנסה בטלה לוקה טליה משוס טמאה מסוס טמאה
פירש ושנבעלה בעילת זנות כגון ישראלית הנבעלת לפסול לה וכתבו עליו התום
אין משוס זונה לא אלמא באונס לס קרען בה זוכה ופרש״י משוס טמאה אחרי אשר
וא״א לומר כן דמחייבי לאדן דתפסי בה קדוסיןלא סויא זונה אלא מחייבי כריתות
הוטמאה לרבות סוטה שנבעלה ופסק הרמב״ס בפרק י״ח מהא״ב כליסכא קמא
צדפי׳בהשולץ חבל הימב״ס כתב כס י״ח מהא״ב שהנבעלת לאחד מאיסורי לאוין
הסרן ככל או מאיסורי עשה ואין צ״ל למי שהיא אסורה לו משוס ממה או לגוי וכתב הרב המגיד טמס למה פסק כלישנא קמא • וכתב עוד הרב המגיד שמדברי
ועבד ה״ז זונה • והראב״ד השיג עליו וכתב שאין זונה אלא מחייבי כריתות אי מגוי הרמב״ס בפרק א׳כראה שסובר שאינו חייב מלקות מסוס לאו דאחרי אסר הוטמאה
מפני שהוא לאו שבכללות ונדחק ליישב לשונו שנתב בפרק י״ח לוקה עליה משוס
ועבד שאין בהס קדושין וכתב הרב המגיד שטעמו של כרמב״ס מדתניא כפ ' אלמנה
טמאה והניח הדבר בצ״ע • אשת יסראל שנאנסה אע״פ שמותרת לבעלה אסורה
לכק גדולידף סח ) ק ט׳שניס ויוס אחד גר ממוני ומואבי מצרי ואדומי כותי נתין
קלל וממזר שכפו על כהנת לויה וישראלית פסלוה מה״מ אמר רב יסודה אמר רב לכהונה מימרא דרב עמרם בפרק המי (סס ) ופירש רס״י אע״ס שמותרת לבעלה
פסולה לכהונה אס מת
דאמי קרא וגת כהן כי תהיה לאיש זר כיון שנבעלה לפסול לה פסלה אשכחן כהנ' דכתיב והיא לא נתפסה אסורה הא נתפסה מותרת •
לדה וישראלית מנ״ל מבת ובת אשכחן לתרומה לכהונה מנ״ל קל וחומר מגרושה בעלה לא הנשא לכהן אשת כהן שאמרה לבעלה נאנסתי או סגגתי וכולו עד כדי
ימה גרושה שמותרת בתרומ פסולה לכהונה וז שאסורה כתרומה חינו דין שאסורה לצאת ידי ספק הכל דברי הרמב״ס בפרק י׳ח מה״אב ומחלת דבריו מבואר במשנה
לכהונה והקשו ו• ,:מזהייין מן הדין ופיצו גלוי מילתא בעלמא הוא ומפורש בפרק סוף נדריס (דף צ ) דתנן התס בראשונה היו אומרים סלסה כסיס יוצאות ונוטלות
י׳יוחסץ שהיא זוכה מחייבי כריתות וכן נתבאר כהרבה מקומות בחייבי לאוין כגון כתובה האומרת טמאה אני לך וכולי חזרו לומ שלא תהא אשה נותנת עיניה כאחר
פצוע דכא וכרות שפכה עב״ל  .והרי״ף כתב בריתא זו ומאי דאיפמר בגמרא עלה
ומתקלקלת על כעלה אלא האומרת המאה אני לך תביא ראיה לדבריהובקדושין
פהאומר ( דף סו ) אשתו זנתה כמד אהד מהו כלומר אמר לו שד אחד א פתו זכתה
 3ערק אלמנה לכהן גדול וכתב הרב המגיד קצת סמך לדעת הרחב״ד ואיני יודע
היאך אפסי להראכ״ד ולתוספות ולהרא״ש לדחות כריתא זו דגר עמוני וכו׳דקתני מהו אמר רבא הוי דבר סבעמה ואין דבר סבערוה פחות משנים ואיתא תו התס
גסדיא• דשייבי לאוץ
■ וחייכי עשה פסלי מן הכהונה והיינו ודאי מטעם סעשאוה להוא סמיא דהויא מסדר מתנייתא קמיה דמר שמואל וא״ל חד גברא אשתוזכתה.
זונה ועוד סהרי הרא״ש כתב בריתא זו ומאי דאיתמר עלה בגמרא פ' אלמנה לכסן וא״ל שמואל אי מהימן לך גברא זיל אפקה ופיר רכא דה״ק אי מסימן לך כבי תרי
■ ודע שכתב הרמב״סבפ הנזכר סהנרבעת לבהמה אע״פ שהיא בסקילה זיל אפקה ואי לאו אינו צריך להוציאה  :ומ״ש ואסורה לכהן אחר בעדותה ופו'
גדול וצ״ע
.לא נעשית זונה ולא כפסליו לכהונה והבא על הנדה אע״ס שהיא בכית לא נעשית בסוף כדרים (דף צ ) אמרינן שהאומרת טמאה אני לך אף ע״ס שאינה נאמנת
זונה ולא נפסלה לכהונה שהרי אינה אסורה להנסא לו וכן הבא על הפנויה אפילו לאסור עצמה על במלה כמו שנתבאר אם נתאלמנה או כמגרשה אסורה לאכול
ליסשא-לכק .דמאישנא והראב״ד כתבבהשגות
היפה קדשה שהסקירה עצמה-לכל -אע״פ שהיא במלקות• לאנעשי׳זונהולא נפסלה במיומה ומשמעלהמזב״סדם' ה

שאס

•אםאמרלאחר־מיתתבעלהילאאמדתיאלא כדי■ שיגרשניבעלי אם־היתה קטטה שורדהי< 1מלאתמישמך המעין ובאנסדיא״ר־ יוחנןבןינורי אש־ רובי המיר־ משיאץ
ניניהם ה״ז נאמנת :והה• דתה -דבריהדאב״ר ונתן;טעם־לומר שאפשר ־שאין לסמי־ לכסונההרי־זרתנשא למונה ובגמרא׳א־ ל רבא לרב נחמן ר״י בן סורי דאמרכמאן
באןעלנתינתאמתלאהודעסא׳שאשהיא נאמנת לו אוי העד נאמן .לו יוציא אי כר״ג אפי כרוב פסוליסינמי מכשר אי כר'יהושע אפילו כדוב .כשרים נמי פסול.
■ וכדרביאמי■
כדי לצאת .ידי ספק :לאודוקא בכהןדה״ה בישראל דהא ההוא סמיאלאמשמע .אער ליההכי אמרריב יהודה -אמררבבקרונותשל צפורי היה מעסה
דאמר־ והוא .שכיתה סיעת בני אח>
דהוה כהן :וב כ סימב ׳ש דין ז ס כפ כ ד
עובדתלשס .וכדרבי ינאידאמר
מעגוחררת־אפי׳כתצייררונשתחרדרפחותרת־מב ^ ג׳שנים ויום־אח׳ כסריס
מהלכות אישות סתם ולא :שילק בין כהן׳

לכהונה׳
■ אפי׳באוניסנבעלת׳ בשעת יןי־וכות כשרה
דזויין מונות־ ואסורות־ לכהונה אשת כהן .שנבעלה
אפורה לו ולוקח עליה־משים זוגהומשום טמאה אשתיייגרא ^ אבל פיר אחד מצפורי וכעל הולד סתוןי•

לישראל וגס רבינו־ בשימן.טק ו׳ כתב כן
סתם ולא סלק;  ■:כתב סמידכי בפ״ב
דנתוכותמעשה׳ באשה שהלכה בדרך עס׳
לכהונה אשת כה ן
שמותרתלבעלה■ אסורה:
שנאנסה אף ע' פ
 3יהודים וכשבאו׳ כיער ישבו לכותבו א
שאמרהילכעלה נאנכותי או שגיגתיובא עלי אדי אחר או שכא-
האחד ותקפה והשני׳ כסמן וצעקה ואין
ביןברצוןאינהאפורה
עד־אחדוהעידלועליהשזינת׳מן כאונפ:
מושיע לה ובאתי .לפני רבותי וספרה
לושמאיעיניה :נתנ' באח' ואסורה לכהן אחר בעדותה אחרי מות־
המאורע והתירוה לבעלה משוס מגו דאי׳
חתיכה׳דאיסורא׳ואם :היא נאמנת לו אד
כעיא אמי־ה לא נבעלתי ורכיט שמחה׳ בעלה רשויתה לנפשה
אשרה משוס׳ דכיון דפכדה־ על דת הער נאקלויוסמכה דעתו לרבריהסיוצוא כדי־לצאת ידיספק,
ונמיחדה סמאהפסידה המגו־שלה׳ ועיין כהן׳ שקדשאישהי כין גדולה כין קטנז־דולאחר זמןכא עליה וטען
סס  :כהן שקדש אשהניןגדולהבין שלא■ מצא לה׳ בתולים נאסרה :עליו׳ מספק; שמא לאחר
וטען שלא מצא הקידושין נבעלה• אכל :ישראל שטען; טענה■ זו אינה:
קטנה ולאחר זמן בא עליה .

ל :בתיליםנאסף עליותספק; וכליכפ ק נאסרת עליו כאשר יתבארלקמן בדיןטענת בתולים,בליהאשה
י פתותשהינהלהבעלהונסתדהולאשתת׳אסור׳לכהדמשזם ספקזונה■
דכ לבו ל י  /לזי ה *?
מצ5ןת ינ^מןלצ1סיס פלייי^מ6יםפי<; בין שלאדצתה היא׳לשתות׳או שלא :רצה הוא להשקותהכין■
מז•1הנשיםי,שאינן
שהיא
תחתי ים־?^י ו תחתיי ישישפיעדותשמונעהימלשתות :ביז
סכיקאסו^פס ?
ו־
1
כאונס׳ספקבי־צון 1׳ /
ויזת ל תחתיו ספת
ראויות לשתות ואפי קנארלה בית דין כל זמןשלא שתתאסורה

ועירי• א י'
כי הא דכי אתא רב
והואל
דימייאמר־העירי
הנינא הולכין .אחר רוב־
דאיכארוב סיעה כהדה :יאין־הולכץ אחר
משהעיר גרידתא ולא• אחי רוב שיפה׳
נרירתא מ״ט גזרה רובי סיעה אסורוב
העיר לרוב העיר נמי איי דקא אזלי אינהו
לגבה לכ דפריש מרובה,פייס לא• דקא
אזלה איסי לגכייהודהל קבוע וכל קבוע■:
כמחצה על מחצה דמיי ומייבעינן תדי:
רוביוהתניאט ' חנויות מוכרותי כשר־
שקועה ונו ' מעלה עשו ביוחסין ופירש:
רש״י בקרונות סל צפרי־ ביוש• השוק;
שסיעות ושיירות ממקישאהר באותסם־י
וכדרב אמי דהשתא איכא רוב סיעה ורוב:

העיר בשעת קרונות שהשיירות כאות.
לעיר כשרה לצהונה■ כדקאמר והוא׳
שםשהיא• מזנה שהיסה־ סיעה סל כסריס עוכרת שש
ספקזונהאשה שיצא :עליה•
בה הילכו סד ספקהוא  :וכמבוהתיספו ׳ לכהונה משוש
שראוהשנבעלה והלךלר דאיכא לרדמר מסס היה • אבל פי ' אחד
ה׳ז ונוקשה אחזקה שהיין כשיה:לכהוכס* אין חוששין להילפוסל׳ לכהונה פנויה
וי״לדאדיבא־
מימא דלא תחתיו זיכתה׳
הבועלאויאם־באת :לפנינו מעוברת׳ ואומרת שלכשר נבעלה מצפורי דידפינן,ודאי דמן העיר היה אף
■ רוב פסולי׳אצלה ורוקא׳ על פי סצסורי פיר שרובה משיאי ן לכהונ'
דאוקמה נאמית והיא ובתה כשרות לכהונה :אפי
אית לן למינד דהשתא נבעלה•
איןמתיריןל* כולד סתוקיידבסד מבא לאמכסר מאי
בריעכר יאכל ' לכתחילה שבא ׳בהן ' לפניני לימלך
אחזקת סגוף שכיתה כתולסיעכ״ל • ואס■
לישא׳אותהעדשוהויובכשרים־אצלה/בד׳״א־כשאומרת ל(  :שר טפמא אסררוב סיעה לא■ גזייכן אסו
קידש וכעל מידי נראה שאפי•אשת כהן■
יויעינמיהוא? ה בוע ל .או  .שהיאשוטד •,רוב העיר דקביעי ופסקו היי״ף והימ״ב'
י״״ייי־ נבעלתי אבל א * אינה׳
מ/תית דהא כידן דוד5וי
והראש ז״ל כי האי׳ מסקנא דבעיא מרי
אלמת
או־
כודדעת
?
שאי
ילסיו
יי
=
ךיןלשןח
מעלה פיי׳ ור־י
מביימסמע דס״ל דני שני רב יהודה
4 .
למלב״ס שכתבו ולאחר זמן בא עליה יכר
דה״הלכא עלים לאחרזמן ועדים מעידיס שלא נפרדו ממנה בכל אותחמן :בפניך בקרונות־סלצפויי־היה־מעשה־ לאוקונר לרבי יוחנן בןנורי כר ג הוא דשני הכי
שאין לספק■ שנבעלה לאחריבאותו זמן דאפי היא אשת כהן שריא־וכתב ה״שבפי״חז ודלא כרש״י־שפי׳דכר יהושע מוקי׳ליה וה כריח לפרש כן כיהיכי דלא מקסירלכמא■
אסלכתא דאיפסיקאהלכמא בגמראכרבן גמליאל והדר־איפסיקא הלכחא כדבי׳
מהאכדעשששכתבאר סהאשה נאמנתלומ׳מוכתיעקאניייאוימשארסתכיינאנסתי
לענין ממק׳הכתובה וישמן סמפרשי׳סיורים שא ס׳ להיות נאסר ' עליו־סאש טעכה־ יוסי אליבא■ דרבי־יוחקבןנורי הי־לכן ע״כ לפדושי דר״י׳ כךינורי אתי גרבן גמליאל
ומה שישלדקדק,ע $ה אכתובבסמון בסיד י י -וכתב הראי' שגבי -הא דבעינן תרי׳
בבריא דבר המתא׳־ס שסיאמותי' ולא אמיו כאמקילאסרה אלאבסכחשת וטוענת
■ שנתארסשי רוכיייומייריבדלא־טענתיבריא הילכך בעיתדי רובי־אפילדלרבן :גמליאל ודה לשוך
לתולה שליימהלנבעלתי א״נ בשותקת אבל במודאיוטוענתשנאנס' קלל
כאשתכק אושטוענת מוכת ען אכי מותרת וי )/אי מלוקים עליו בזה ואומרים•׳ רה ןוהן־שמעתא בשפיכה טוענת היא דאי כטוענתהא־פסקינןלעיל בסמור הלכס
דלענין אסורה בכה״גדליכא אלאתרסעיקא אסורה:הלא :ואין מסגייחיןעל דבריה :כרבן; גמליאל אעילו־כרושפסוליסאלאדלכתחלהמשושחומרא• בעלמא בעינן רוצי
וזה ני דעת יבינו והראשון דעת הימכ״ן והרשב״אזי׳ל וככר׳ סאלו למהיאמרו שאץ י כשריסי• ומיהו משמע דאפילו לכתסלס בסד רובא פגיודיעבד -אפילו חד רובא לא:
כאן אלא ספק אחדי והלא שמאמוכית־ען היאויש כאן כ׳ססיקות■ ותדצושמוכת עץ; בעיינן/דאפילו בדוצ יפסוליסמכםרינן אבל כשיגיא דהכא כשאינה' טוענת עסקינן
■ ולאי וסתמא׳ לנדלתאזהכי איתאדתינוקותיהות ולא ידעה למגען ואנוס הותולאידעה
אשח שקינא לס :כעלה ונסתרה
דבר שאינו מצוי הוא ואין אוששין לו :
שתתה אשורה לכהן משוס ספקזונה־וכו׳כל זס דברי הרמכ״סבפי״ח מהא׳ביוכתב :מאייוכיוןדהוה ליה שמא אפילו לרבךגמליאל בעינן תרי רובי ואפילו בדיעבד
ה״ה כבר נתבא ־ו בהלכות סוטה פ״אופי ב הנשים שאינש שותו׳אחר קיכדיוסתירש דכסוגייא דהפאלא מפלגיכן בין לכתסלה ץב לדיפכד ונמצא פסקן סל דברים
ושם נתבאר שכלאלוישהזכיד־אותן יבינו כאן׳ בצליל הן אסורות על .בעל^הץ בין׳ דכטוענת ואומדת לכשי 4נבעלתי קיימא לן כרבן גמליאל דמכשר ואפילו ברוב
ישראל בץ כהן וביאררבינויבכאן שאשמתו בעליהן' ולא גרשוס שסןיאיסורו׳לינשא פסולין מיהוידוקאדיעבדיכלומר סאס נשאת כבר לכהן אפילו ברוב פסולין־ לא
לכהן ומבוארסב ק דסוטסיבמשנסיובהרכה מק׳ומות שסבמשכתא שאמרו אסורה :תצאוכן ינמי נאמנת להכשור העובר לפי שלא החמירו בו כלל שאס כיו מחמירים
לכיתה ואסורה בתרומה ואמרקכאותן שבית דיןימקנין להש לאלהפקותה אמרר וב לבא בקהל לא הישלו תקנה ולפיכך דין הולד׳ כדין כאשה שנשאת ומיסו
אלא לפסלן מן הכהונה ואמרו שם ונטמאה סלששפעמיס א׳לכעל וא ' לבועל ואחד לכתחילה :אין סתירין האפה לסנשא לכהן אלאמקאברוב כסריס כדאסרינךלעיל
לכהונה ופשוט הוא סם שכל שאסורלבעלםמחמת :קיינוי וסתירה אסוד׳וכן׳אסורה־ הלכה כרבן גמליאל ואפ לא מעביד עובלא עד דאיכא רוב כשרים ומיהו בחד רובא
לכהונה כנזכר פ״במהלכ סוטה עיכ ל  :׳ אשרז שיצאעליס ששסהיאמזנה אין סגי אבל כשאינה טוענת כסוגיין דהכאלאאשכסן פלונתא בין לכתחלה לדיעבד
יזושסין לה לפסלה לכהונה כסוףיגיטין (דיף ,פח;) אמר־רבאיכאלשסס בעירשמזני הילכך אפילו ־נשאת מצאאלאהיכא דאיכא תרי רוביבסייס אבל הרמב״ס כתב
אין חוששין להמ״ט פריצותא' הואדחזו לס ופרש״י סס־מזנש לגויולעבדשפוסלי׳ בפי״חמהא״ב דאפילו טוענתכעינ תרי רובי להתירא להנשא לכתחלה ובדיעבד
פריכותאבפלמא הוא דחזר אפילו חד רובא לא בעינן; כיון שהיא טוענת ואומרת לכשר נבעלתי־ וכשאינם'
אותה מן הכהונה אין חוששין ליו לאסרה׳לכהוצש
ססיחקה בשוק אומיפך לה בין דדיה  :־ פנויהסראוששנבעלה וכלך לויהבועל .סוטנת־אפילו נסאתכל היצא דליכא תרי רובי תצא  ,ותמהני עליו דכיון דסוגיין
או אם׳ באת לפנינו מעורחא ואומרת סלכשרנבעלה־ נאמנת והיא' ובמה כשמת; דהכא כשאינה טוענת ועלה אמרינן דכעי׳תרי׳ רובי ולאי מפלגי בקבתחלה
לדיפבדמנ״לידב טוענת נבעי לכתחלה תרי רובי דכהי דלעיל אמרינן אפי' בטוענת
לכהונה וכו׳בסוף פ״ק דכתוכו< 1ףיג ) תנן ראוהימדברתעם־ אחי״אמחילהימה
טיכו׳לש זשאיש פלוני וכהן הוא' י״ג ור״א אומרי כאמכתר יהופע -אומד לאמפיס• דלא נעביד עובדא עד דאיכא רוב כסריסיהייכדדבמי חד רובא אבל מי־י רובי מכ״ל:
אנו חיץ אלא הרי זו בחזקת כעולה לנתין ולממזרעד סתביאראיה:לדבריה־היתש  -דכיץ :דמדינא אפילוברוב סשולים כשר־ כטוענתנהי דמשושחומרא בפלמיאאמר
מעוכרת אמרו לה מה סיבו־של עובר זר מאיש פלוני וכהן הוא ר״כור״א אומדים דלא נעביד טובדא פד דאיכא^ רוב כשרים' מ ' מ משמע דכחד רו 3א סגי דבדובא•
נאמנת רבי־ יהושע אומי לא מפיה אנו חיץ אלא הרי זו־ בחזקת מעוברתמכתין דלא בעיא ליה אלא׳ משושחומרא בעלמא לא משמע מגזר ביה אטו קכוע־תכעי
מי׳התרי דוביעכ״לוכתב' הרב המציד שדעת הרמב״ן והרשב״א כדעת הר״ןוטעמו־
ומממוד עד שתביא ראיה לדבריה ואיפסיקא בגמיא הלכתא כרבן גמליאל ופירש
יס״י נאמנת וכשדה לכהונה ולא מססקיכן לה בנבעלה־לפסול לה ובגמראאמר¬ סל הרמב״ס ז׳׳לכי׳לשהו׳משוס דמסמע ליהדעובדא יתינוקת דרבי־ יוחנן בן נורי
י יוחנן לדברי המכשיר בה מכשירבבתה פי׳אס העובר הזה נקבה תנשאלכהונה' כשנכדקה וחמרסלכשר נבעלתו סוא דאל״כמאיהאידא״ל־ רכה לרב־נסמן ר״י-ןב
ורבי אלעזדאמרלדברי המכשיר׳ בה פוסל בבתה׳ ופסקו הפוסקים כרבי יוחנן כורי דאמיר כמאן אי כר״ג אפילו ברוב ססוליש נמי מכשל וכוי מאי סיאטא דר״ג
ודבייהושעיהכאהתסכשכבדקהיהכאכשלא־נבדקה־הילכלעיב דהא־דריבןנורי
ואמייכ? כמדהכיאמייליה שמואל; לרב יהודה שיכנא הלכה כרבן גמליאל ואת לא
מעבידפופדאעדדאיכא רוב כסרישאצלה׳ומתמהיכן עלה הלכה־ ואת לא תעביד כמיכשנבדלןה היא וכיון ' דאסיקנא הכ דבעיאמיי־ רובי א״כ כייאמיינן בדר״ג
ואת לא תעביד עובדא עדד־איכא רוב־ כשרים אצלה היינו־עדדאיכא תרי רובי׳
עוכדא ומשיק; האלכתחלה הא דיעבד ותכן תדהתש אמרר ' יוסי מעשה בפנוקת

כ

ג ו£

כדמפרש.

(י ).מו־כ למיג -כדמפרס בדר״יכןכורי וא׳ת -היכיאיפםרלומר דל^ וקרמי לדר״י ק כורי כרבן
•^ י יו־ -ח? יי 3גמליאל שכי רב יהודה בקרונות סל צפרי היה מעשה האמעיקי־א קשיא לן אי
^נ ״י דרבן גמליאל אפילו ברוב -פסולים כמי מכשר ור״יק כורי מצריך רוב והיכי מהדר

פפא3) 5$שע 6ה2
מפני שלבה גס בשפחתה לזמר רצפפי כשכויס הקלובר -
דידה הא בשפחה דדיה רב כושי אמר היא והלן בשפחה דדה ושפחה מסוא חזי ^;
אוסרתהמהימני
ושתקה המס דשת־יקתה מתירתה לא מהימנאיהכא דסאיקפה

בקרומת סל צפרי

עדותי איש ואסה;

ח.י נ'  !%דר״י בן כורי מצריך פרי רובי דכ״ש דיקשה -עפי ונ״ל כד -י אהדר

היהמעשה לאסייס מילתיהעדדמסיק
■;,,
^3
גתדי״נאג ואמר מעלה עשו ביוחסין וה קלעולם
יע״צ"'0ג רבי יוחנן בן נורי כר״ג -ס״ל והאדמכשר
ר״גאמילו ברוב פסולים היינו־מדיצא
"
,
העכויה■ ;מ!7ה<זי ,
; אבל משוס דמעלהעשו ביוחסין מודהר ג
ן ^ ! נןהו׳ז דלאמתבשרא עד דאיכא רובכשרים
^ ציי יי ־ ,וכדא׳ל שמואל לרב יהוד

ואתלא תעביד

4ה ^' יי '(-נ״צ ^ עוכדא פד דאיכארוב כשרים ולארובא'
נלכר קאכני צלצ תי ' יהי נפי  #ציני
ע עלכ ^ג(מ ״ ל ר ג וריקנורי משוס מעלה דיוחסין
מתלשים וכדאמיירב יהודה כקרונותשל צפרי היה
על
סח'|.-סמ .ישצ( מר מעשיולעכין מה שכתב הרמב״סדבשאינה
יי " ־י עצה35־׳ז שענת אפילו נשאת תצא כל היכא דליכ'
הואדע״כ -לא׳ הכשיר

1
דובי פשוט < 1
<זהות ־גהגאמנים תדי ״, 1
<גי!נ'
לה.ני<7גציו . "" 0י ג אכא כשנבדקםואמרה לכשר נבעלתי
ש ;א נעחתמשל׳-ן אכל בשלח ►אמיה כן לא וכבר כתבתי כן
לחושנזהש־רא;׳ בסימן .ד גבי א רוסה שנתענר כססהרי״ף
לק'׳ל 7:כמ '"שיש והמפרשיםז״ל ומשמע לסימב״ס דאסילו
ביוב אשד כשי־יס תצא עד דאיכאתרי
'־וגי ומשמע מדקדוק לפונו דאפילו
לדנלתחלגעיל אי בדאיכאתרייתבי נמי לכתחלה לא תנש
מלמין:,־י ם״ייה משוס מעלם• דיוחסין .דלא עדיף אינה
כ) טוענת בתרי רוסי משמנת כחדמכא ה
יזרלנדן,ביי^ת ,

השתא

נמיאתיא

ומפקרא

פרתי לא

עברא לימא

כתנאי

וז

פינוק ותיכ ' קת אבי' ואמה אחיה ואחותם־
אבל לא גגה ובתה .עבדה ושפחתה ותניני
אידך הכל נאמנים להעירה חוץ .מהימניה
דרב פפל ודרב אשי תנאי היא דדב פפא
לימא תנאי היא אמר לך .רב -יפפא כי תניא.
ההיא במסיחה לפי תומה כי הא.דכי אמא;.:
רבדימי אמר ממשה בא לפני רי״בל.
באדס אחד שהיה מל״ת יאמר אני ואמי׳
נשכינולבין הגויס יצאתי לשאוב מיס■
דעתי על אמי ללקס עציס דפתי מל אמי-י
והשיאה לכהונה מל פיו ופסק היי״ ףכרכ:
ספא וכן סס׳הרמב״ם בפי״ח מהאב וכת׳.
הרס״סשי פוסקיס כרב אתי דבתרא הוא,
והרי״ף פס כיב פפא וכןמסתב דברייתא•,
יקמייתא מסייע ליה ובמרייתאמוקי לה••
וכתב שד וכך;
במסיחה לפי פומה ■:
הלכפא דמה ובתה ועבדה ושפחתה לא,
מהימני אלא במסיסים לפי תומס אכל..

אלמת אפי׳בדיעבד תצא דע שתהיה תרי רובי רוב העיר כשרים
ורוב שיירא של כשרים הבאה ממקום אחר עוברים שמכתב
הרמבי׳םדוקא שנבעלה בפרשת דרכים שאין ,שם דבר קבוע
אבל ראוה שנבעלה בעיר אושנתעבר׳ בעיר אפי׳ אל סוכןהב
אלא גויוא .עבד אחר לא תנשא לכתחילה שכל קבוע כמחצה
על מחצה דמי ואם נ-יסת לא תצא הואיל ואומר׳ לכשר נבעלתי
ע״כ ונראה דאפי' נתעברה בעיר אט הלך הבועל אליה תנשא
לכתחילה כיוןראיכא רוב העיר ורוב סיעותכשריסאא״כ הלכה
היא אליוי וסתמאגמי שאין ידוע מי הלך למי נראה דתנשא
לכתחילה:
ויום
שנשבית יתירה מבת
לכהן שהיא ספק זונה שמא נבעלה לגוי ואם.
יש עדים שלא נבעלה לגוי אפי׳אשה או עבד או שפחהאפי׳היא.
שפחת בעלה או אביה ואמה .ואחותה נאמנקאבל בנה ובתת
נעברה ושפחתה אין נאמנין .ואם מסיחין לפי תומן כההי׳ עובדא
באחר שנשב׳ הוא ואמו והיה מסיח לפי תומו ואמר נשבינו לבין
בעלה אפילו מלת לא■ מסימן • וגס הדין,
הגוים אני ואמי יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי נאמנין אבל
כתב שהראב' ד פוסק כרב פס י ורבאשי־
השכול
היא עצמ׳ובעלהאין נאמנין אפי׳מסעזין לפי תומם היו
והרי״ף והרמב״ס פסקו כרב פפא משום-
דלרכפפיורכאשיפנאי היאורב פפא•
שתים וכל אחת מעיר׳ על חברת׳נאמנותולאחיישינן ,לגומלין
כהן שמעיר על השבויה שהיא טהורה לאיישאנה היישיקשמא מציאמרככולהו הילכן נקטינן דתנוק

ז שבויה

אח׳אסירה
ג׳שנים.

ופנוקת אביה ואמה אחיה ואחות מהימני
ידע־ שהיא
שאיל־ לא
נתן ־עיניו .בה ואם פדאה והעיד בה ישאנה
בפי״ח.
י
׳
־1
־ הי. 6־־־ .
לפשישא לת׳לת ^
הייט טהורה לא היה נותן בה מעותיו  -:אשת שאין לה עדים שנשבית אפילו מתכווניס להעיר אכל מה יכפה
לא !,א:א מהא״ב ימ״ש לא תנ סא לכתחלה
וכאתלפנינו ואומרת נשביתי וטהור' אני נאמנת שהפה שאסר ועבד ושפחפה לא מהימני אלא במסיחים־
יצא לכק וכןמכואי בדברי סרמב״סז״ל :ומ״ס
ל׳ה־,צ
לפי פומסוהיא או בעלה לא מהימגי אפי'
וזואהפהשהתיר י ואפי' היא אומרת יש לי
^ יממיי
לןזשלי
י״״דביט זנילול
■ הרסב״א
במסיחיס לפי פומס עכ״ל • וכת
עדים
" ^ . " ;,הלוהדנעל ^ הת״צלנרו־זלהוכו'
דטנ 2מאדלא מהימני היא ובעלה אפילו•
^ ^ .לעניןעל,׳ דברי יבינו הס לסי הגירסא שכתבתי לא
דקאזלה איהי לגבייהו דה״ל קבוע אכל רש״י כתב ומשני איכאדאזל■ לגבייהוול״ג
אפה •
במ״לתמשופדחיישיכןדילמאאערונדקא מערמי להראות עצמן כמ״לת ואינם-
׳(ד) 'ה י׳ /יכ ׳ז ; מ6י איכאישסהולכתהיא אצלו וה״ל קגועהילכך אפילו במבכשריס או רובהעיר אלא מתכוונים וכתב עוד הר״ן ויש לתמוה עלהרמב״סשכתב כפרק הנזכר־
י־יי׳^ן
אורוב-סיעהפסיל ומשום תרי רובי אכסרה דליכא-למיגזר מידי וכן,נראהשהוא דבקטן כעיכ׳ שיהא מל״ת יאמאי והא בריתא דזועדותאשה תינוק ותינוקת-
'כ נפ( חנ׳ ,דעת התוססותשהיו גורסים דילמא אזלא איהי לגבייהו וכ״כ הרי״טבאוז״לפירש
במתכויןלהעיד הוא מדקתני אבל לאבנה ובתה וש״מדתינוק אפילו מתכוין•
יבפלהשיא בפגי א׳מצשרי ובעל הולדשתוקי -יפ אף ע״פ שפירש ודאי ואזל איהו לגבה דתרי רובי להעיד נאמן בעדותוז ע״סוגס הרב המגיד .תמה על הרמב׳ -ם בזה ומישהרא• ת•
קשל יעלהם 3׳ בשאוכולה-סוגיארהטא להדיאדהאאפי' שידעו ודאי דהך מבעלה הוה חדרובא סובר כדעת הרמב״ס שכתב בתשובה .כלל ל״בוז״ל ודאי אס הימה הנערה ככל*.
ר;יי זצ הסזמ׳י!:ס להשרות לאימסשרינןלה כלל ולא כמאן דמפרש לכל היכא דידעי ' דאזלי בני העיר עשרה פנשבי עמה מסיחהלפי תומה מעצמה בלא כוונת עדות-שמדיר הי ת עמה
היתהמותר לבעלה כהן דאפי׳בנה ובמה הקטנים נאמנים להעירה כדאית" גירוש׳
לזבתת ^ ג׳ ' ,לגכה בהכי סגי ולא בעינן תרי רובייאלא היכא דלא ידמיכן יא אזלי איכסולגבס
^6יל׳(א( תר׳לתם וליתיה כלל כסאי פימשא עכ״ל וגס הרשב״א כתבהולכי' אחר רוב העיר והוא
ס״כדכתובופוכתבעודהרא־׳ס בתשובה הנזכר .יהא דסריק במ״לת צריך שהיא.
סתור׳אניוה־עירו דאיכא רוב סיעה בהדס פי׳והוא־סלא נודע מאיזה מקום פירש אם מן העיר אס מן
אצלה מתחלה ועד סוף כההוא טוברא סנפבה הוא ואמו ואמר יצאתי לשאוב מים
ג״ל; 'נשא 'נשא " הסיעה איל אם טרע שפירש מן העיר אין רוב סיעה מסייעת וקהדין ברובס־יעה
דעתי על אמי ללקט עצים דעתי טל אמי אלמא בפיק שהעד המעיד יהיה תמיד
עמה כתב הרב המגיד בע ׳י ח מהא״ב מסתברא לי שהגוי או העסול בעבירה מן
.^ " 3ל ^ ^-טכ׳׳ל :כךלהס־דבייהיצנב״ס•ז״ל־סתתס־וכתכ• מבעלה בעיר לא תנשא -לכהן
נא<תרפ להס לכתחלה ולא סילק כין אזלא איהי לגבייהו לאזלי׳ איינהו לגבס וג מדבריו דאפילו התורה כשם שהם פסולים ,לעדותאשה לומר שמת כעלה כך פסולים לשבויה ואס
שטהןרההיא '! הם בדאיכאתרי רובי רוב עיר ורוב סיעה כל שנבעלה בעירלר 4מנשא לכתחלה
■ כמו שכשרים לעדות אסהוהרי -הן בכלל הכל
היו מסיחין ל״ת איפשר שהם כשרים
ומע
■! "  ' ^ 0'3דאפילו אזל בעל לגבה חשיב כקבוע גזיה אש היכ דאזלה איהי לגביה ולאמכשרי' .נאמנין להעירה חוץמהמינאונעלה דאוקימנא במסיתין ,ל״ת וזה החלק האחרון
לה בתרי מבי אלא כשנבעלה בפרסתדיכיס או בקרנותשבשדות .שהכלעוברים צריך לעיין .עכ״לא  •:והרא״ש כתב בתשובה כלל ל״ב על השבויה בערות גוי אשר
גשאתי
כתנת שתשובת רב פ לטוי גאון שהתיר שבויה לסק בפדות גוי מל״ת שהעיד
^פי׳ י״א ^לא .סס והיורובהעובריס• סס כשרים ורובי העיר שפירשו אלו העוברים ממנהכשרים
**ל עלין־ ׳ומ״ש רגלנו ע״פ גרסתו וסטתו וסתמא נמישאין .ידוע מי הלך לעי תנשא-לכתחלה עליה שלא נטמאה מכח ק ו־ לאיסור כרת הסרת לאיסור לאו לאכ״ש -מאד תמכתי
סהמידנ״ללי״א נראה שטעמו דכיון דאין .זה מן
■ הדין אלא משוס מעלה בעלמא בלהיכא דלא לע דבריו מהיכן הרגלים דלא משתמע כסוס מקום בתלמוד שיהא גוי נאמן כעדו'
אשה סבויפדגרסיקבס״ב דכתוכות לימא כתנאי זו עדות איש ואשה  -תינוק
שאת,אער^יא! .ידעינן אזלינן לקולא כתב הרא״ש בתשובהכלל ל''ב סימן י״ט על כהן שבא על
ני
ותינוקת וכו׳ומשני כי תניא ההי ' במסיחה ל״ת אלמא דוקא שפחה מל״ת מסימנא
הר ^) פנויה אלמנה וילדה ממנו בן נ״ל שכשר לכהונה אע״ג ד3׳פ ק דכפובותפריךלר״י
(ע״שלמתצקבץז( דאמרלדברי המכשיר בה מכשיר בבתה מדתכיא בר׳יא בעדות אשהבגופה אבל
אכל גוי מל״ת לאמהימן והבל נאמנים דבריתא קאי אבכה ובתה ועבד ' ושפחתה
למשלא־1דשנ1ספ ;בעדות אשה בבתה שלד שתוקי מאי לאו שתוקי ופסול לאשתוקייוכשר ומי איכא דהא מפקא ברייתא קמליתא אבל גוי לא-מצינו בסוס מקום־ שיהא נאמן וק״ו של
גאון פריכא הוא דאשה  .עצמה תוכיח׳ דג אמנת לומר מת בעלה סתנשא■ ואינה
'־' שתוקי וכשר אץ כדשמואל דאמי־ י מניס ופירש אחד מהםובעל  ,הולד שמוק
^׳יה
שמשתקי׳אותו מדין כהונה אלמא אפי ' לר״י דמפשיר בבתה מודהשססול לכל דין
נאמנת לומר טהורה אני כסיס עידי שבוי' וכן עלפי בת קול מסיאיןמש כבסבדס
פהונה לסמש ע״ג המזבח וליסא כפיו אלא סשא כשר לעניז זה שאינו פוסלכביאתו אלא חכמים סומכים על אשה דיקא ומינסבא מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה
י״ל דה״מ היכא שאין הבועל לפנינו דבהכי איירי סלוגתאדר״גור יהושעהדמסע
ע״ככ ואם עד מסי עד מעיד עליה שלא נטמאת איפשר שהוא נאמן <.מו בעדות
אשהסממהעלהג היו השבויות סתיס וכל אתת•מעידה על חבירתה נאמנות
התם גגי שכדא דארוסה וארוסתו וכ״סלענין ,זרעו מיוחס אחריו דאינואלא
כהן שמעיד לע השגויה׳שהיא טהורה לא
מעלה כיון דשניהם מודים קרינן ביה .זרעו אחריו ואין לומר מדאפקרהנפשה גבי ולא חייסיק .לגומלין .מסנה סס ■:
בועל אפקיס נפשה גבי עלמא ואע״ג דאמיי בפרק החולץ הכל סודי בבא עלחייבי
י׳שאנה וכו׳ואס פדאה והעיד כה ישאנה והו ברייתא פרק אלו נערות  . .אסה
 .נריפו' שהולד־ פגום וסתם פניות בזמן הזה בחזקת כדות הן דהיא מחייביכרימו-ת שאין לה עדים שנשבית ובאת לפנינו ואומית נשביתי וטהורה אני נאמנת וכו'
■ ומס ואפילו היא אומרת ישיל■ עדים שטהורה אני
דהא איססיקא המס הלכתא נראב״י דאסר מאלה אמה עושה חלל ואי אפהעושה משנה פרקב דכתובות׳ :

חלל מנדה:
? שב 1יה שנשבית יתירה מכמ ג שנים דום אחד אסורה לךהן שהיא ספק
זונה שמא נבעלה לגוי בפ״בדכתובות  :ומ״ש ימרה מבתה'שנים
ויום אחד פשוט שא דפחות מכאן אין ביאתה כלום כמבואר בכמה דוכתי  :ומ׳ש
,ואס יש עדים סלאנבעלה לגד אפי׳אשס או עבד או שפחה וכו' מסכה סס אס יש
לה עשם אפילו עבד ואפילו שפחה נאמנים ובגמרא דאפילו שפחה דידה מהימנא
ורעינהי אל מפיסד עמואלא בפני עדיס ואפילו עבד ואפילו שפסהחוץ,משפחתה

ומה סספב בסם סי־מב״ס דאפילו יצא קול
אין צריך להמתין וכו׳ברייתא סס
שיש עליה עידי טומאה הוא■ בפי״ממהא״ב וטעמו מדאמרינן בפ״ב דכתוב' צבי
בנתיה דמד שמואל והאיכא עדיס כמדינת הים השתא מיהתליתנהוקמן עידיה
בצד אסמן ותיאסר ואסיקנא דעידי שמא׳אתמר ופירשו התו דס״ק והמיכא הקול
דאיכא טידי טומאה במדינת היס וכ כהיי״טבא וכתדאפי׳אתחוק קול זה בב״ר
שריא :התירוה ואח 'כ באו עדים סנסבי׳אפי׳לא נשאת עדיין תנסא בפ״ב דכתוכות.
מנן אמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת ואס משנשאת באו עדי׳לאתצא פע אבוס
אעי׳ב
רששא׳לא? שאת גשא/זמשאלאכיוקשהמיהה לינשא

ז

דימ

והנאץ ז״ל וגסה״הכת׳פירשרכל הגאייי׳דוק׳אכו היה ,יבעל כק והואהדיןליגסא ()ה 31מש1נ׳הר״ל
אעפשלא נשאיהאלאתצא קמנילא ^ צא׳מהימר היאשון :ומ״פואפמככ ' השבאו
גס• לכתר! לה לכסן אבל לישרא׳ודאי לא היישי׳סמא נתרצית וכןהכריח! ,כל ו;אסרוני׳;י'^ :כהן נית י1׳ כ׳ ע5
אפייה וכו׳פש־טשס כעוברא דבנתיהדשמואל • ומשמרין .ס ותה עד שתפדה
וכשין־
עב׳לט  •:וכת׳עוד ה״ה ונגע׳ 6מיו< עי נפשי ,כגו ן כסי דגנכיול וי אמיכגוז ^ פתו ש־שטת ^
זה שם גבי עובדא דאבוס דשמואל* ימ״ס ואס באו מידי סומאס אפילו יש לה כמה
עד א׳ שמעיד שהיא שנויה היא של ק דיכצי ולא נזכרבהל׳ובדברי רבי׳ונר׳סהס מפרשי׳סנסי לולוהרוצהי׳וסגנביס־ ופהק 7א׳׳כלשאול
כניס תצא בריתאשס  :כתב־ .הרמ״בס אפי' יש
נתפשות למלכות מחמתשיודעו־ כמעסה (לדקדק לתהנשאס
נאמנ ' אבל אס יש שני עדיםשנישבי׳אינה
בעליהן ומסייעו' אות' והרי הן ספק שמא דיינתמא אתלינן
תשדאע#
מדתנן עדי׳שמהור׳אני אין צריך ילהמתין דע שיבואו העדי׳אלא מתירין תמותינה ע״י המלכות ןלן ^ -,הוצרכן .לי(לעבה7
נאמנת וכר בסי״ח מהא״ב .וטעמו
 .״  ,לח נטמאהוקודם
 ! .״
אותה מיד וכתב הרמי' בם זי׳ל אפילו יצא קול שיש עליה עדי ,
וטהורה
בפב־ דצתוכותאמיה נשביתי
שרא "א( פה5א
להזכיר ןכ אבל י מ שכתבו שאס פ שפין
אטנ6מנת ו!5ש פי עדיספכפבית'והי^ טומאה מתירין אותה מיד התירוה ואחר כך באו עדים שנשבית לנשים חשש מיתה כיון שבעליהן נתפשין היה' י( לענהאדם
אומרתטהורה אני א ינה נ 5ןמנתומפמפ
אפילו לא נשאה עדיין תנשא ואפי' נכנס השבאי אחריה והרי להריגה אין המלך מקפיד סל נסיהם חס" אלא היאאזמי־מ
היא שבויה ׳לפנינו כיד אדוניה לא
ליהז ,דכיון -דנקסעדיס• לפ ח רביסת יי
תצאמהיתירה הראשון ,דעת רס״י  : ,עוד סס כגמ׳אמר חזקי'ורץ5ן שנשניתי,אליה
צדדי' ומשמרין אותה ער שתפר' ואם באו עדי טומאה אפי׳יש לה כמה שנגמר דינן להריגה יר״י אמי ^נ״פ סל ^' ני״ילאליןולנלי!
בתסובה כ
הי ^ש
יהאעלכעי וכתכ
חזיתי על צידי
השבוי׳הזאת
י( :
בנים תצא כתבהרמב״ם ז״ל אפי׳יש דע אחד שמעיד שהיאשבוי׳ נגמר דינן ובהלכות לא הזכירו זה נראם צ׳עלדעלגי:
למצוא
ונלאיתי
היתר
פתת
לה
למצוא
היא נאמנתאבל אם יש שני עדים שנשבי׳ אינ׳נאמנתעדשיעיר
שדפתסלפסוקכר' יוחנן חה דפת רכינן(ז ) (נינהלמנ״ס
כי אחיישנור' לבעלה־כי היתה כקהגויס דע אחר שהיא טהור׳ היו שני ערים שנשבי׳ועד ׳א מעידשנטמא' סכ״ל  :וכתוב בהגהות מרדכי דכתוכ ומ פי״חדאסור׳ניאז
אשהליתירת
דאפי
׳- < ,
״
ושלח׳ שלותיס אחריה סיי־כאן עירי שביה
תקפה׳ .חע״״״ע סלד סזר
דאיכא דייני גויס בעיר אפי <
'כי עירי שביה האמוריס בתלמוד לאו ועד אחד מעיד .שהיא טהור׳מותרת אפי׳זה שמעיד הב הוא עבד היכי .
כתישה(נ״נהר״ן
אינו נאמן ידינו עליהם ואין נר' כן מדברי הפוסקים "
לוקאסראוהשנשבי' אלא שידו ' ששהתה או שפחה 5האב שאמר על בתו שנשבית ופדיתיה
שלא סילקן־ בכך • וכתכהר״ן ומ״מ מאי פ"• :לנמו״ת!אין
לאופרה
תור׳
נקסגויס יי היו שני עדים■ שנשכיתועד לאוסר׳ בין םא היא קטנ׳או נדולה שלא האמינתו
דאמריכן דיד האומות תק פה עצמן חילק אש העד
א׳מעיד שנסמא׳ועד א׳ מעיד שהיא טהורה אלא בעניץ אישות .י דכתיב אתבתי נתתי לאיש הזה אבל לא
דאפי׳ע״י ממון אסורה לכהונה כיקסאיט תחלה יא,הא1כלה
מותרת וכו׳בפ״ב דכתובו׳ת״ר אני טמאה לפיסלה משום זנות :אשה שנחבשה בידי גויס ובשביל ממון.
מתירא מהפסד ממונו דוק׳ בסנחכס ' א3ל ' כדמונח שסנלין
טהורה מותרת אפי׳ לכהונהת בשביל נפשות כגון .שבעלה רוצח וננטי אשת כהן שנתייחדה אף על גב דלא שייך דף תע״טע״א:
וסדרתי טהורה נאמנת אני
י ^;ז*  7 .דינו להריגה אסור׳ אפי׳ לבעלה ישראל כד״א שעל ירי ממון בה הפסד ממון כלל שריאדכיון שאינה ( "' "3. 0פי״יז
ינש
ה6ד
יח לת
ננשהרס ^א
■ רזחו1,
בנחבשה .
כמו דו־חדחה
בידו היוו
מסורה דידד
לי,מירר!
אפילו בלח<י7׳..ח , , ,
דנמזנל זמ  ,:ז ,״ומית ובי,פ ^־ 1י מותרת כנייד ישראל תקיפה אכל אם יד אומות העולם תקיפה
"" ־מוי ופביתז אפי על ירי ממון אסורה לכהונה  :עיר שכא במצור ונכבשהלכ
הפסד ממון לא ממסרא׳ וכן מטין דכי ,־ געלתיטא׳איםר
!< 5ע ;ל 6נ,
הרמ׳כסכפי״חמהא״ב ע.״כ וכן כתב כרב א-נ! י -אעןענ״ל
חתיכא הנשים שבה פסולות לכהונה כשבויות שמא נבעלו לגוים לשון
סמאה איסי• סויתא לנפשה
המגיד בפ׳הסכר ה״ל וממה שכתב רכירן ס׳׳כנמה׳אלפשי
דידה הרמ״בם
דאיסורא :וחבירתה משתיי ' אפומא
׳שגפארחלר,
הא1:
כיון שנעסית ברשות גר׳נאשרה ונא כתב
כיון ,שנתיחדספס הגויס ,מסמע ךךן י ^ פרשנוייהשא,סרפ
לכשכויה האמינו סכמיסעדא׳לסקל ואפי ' עבדואפי׳אשה וכל מקונו שנאמןרכ
'
, .
י .
שנים וסיפא כשהיא חבושה תחת ידס אבל נתיחדה מדטתה ואינה מפוסות־בידיה מות י ת ו5זי! טמאה אנינא״נת
טדא׳הריהוא• *שנים ואין דברי א' שכנגדו לטמא עומדים במקום
אוסרין אותה בייחוד בלבד והסוגיא טכס אין מעמידין דמחמע דע״י יחוד אוסרין לא(0׳עגת׳לד.עלפ
קחני אני טהורה וחברתי טמאה אינה נאמנת סלל משוס דאמר הל עד את טמאה
אותה ככר פירש׳כעל התממ׳ בשם י״י דלמסקנא בנתיחד' מדעת לא אסרי׳לה ולד אפי׳ יגד עלאת׳
וחגייתיך טהורה איהי כיוךדאיכא עד לאו כל כמינה חבירתה משתרי ' אפומ ' דעד
פי׳הרש״כאז״ל סס עכי״ל וכ״כ התוספי׳והר״אס כפ׳ אין מעמידין וכ״כ עוד לרש" ^• המעי׳לקתיוהואם
וכתב הר״ן רא״ת כשלמא רישא חדרתה משתריא אפומא דידה לפי שהיא העידה
שמא״סהירת
ל גוי ממות עציה
כתשוב׳סיאלף ורנ״איא וכ״ג עוד הר״אש כתשו׳כלל לכ׳עליה' מ
תחלהכב״ד׳ ו?זיכ 15ללזוקמוה שהתירו חבירתה על פיה תחלה קודס שבלז סעד
והלךלו היהודי ונשאר הגוי עס אשתי בבית ואוכל ושותה וישן בבית וידו הקפה לאי כל למי"
המכחישה אכל סיפא היכי משתייא אפומא דעד כיון שהיא אמיה תחלה חבירתי
עליהם ויצא על האשה חשד בעיר אין לחוש על אותו חשד לאוסרה על בפלס דחפי ' לאשור ערמתלע
טמאה והא ה^׳ל עד א כהכחשה ועד א' בהכחשה לאו כלוס הוא־ אפי היכא דעד אחד
נסתר׳ק״ל דאין אוסרין על היחוד ולא דמי להא דתנן בפ״ב דכתוהאס'םכס 3ח׳3וךר• נעלה ואס פנדה
נאמן כבי תל־י כדמשמע פר ' האש׳שלוס ובסוטה פ׳כשס י״ל דה״כ כדאת׳עד ה' מטהר
את טמא ' וחבירתי' טהורה גויס וכו׳דהייכו דוקא נחבשה סנתמשכי׳לו עבור אותו ממון והיא בבי' הגוי הילכו ע'מ  -נ^ ,רינ ע ׳
בתחלה והתירוה על פיו עסקינן ואע״ג דאמיי׳וא״ל פר
כיון דידאומו העולס תקפה על עצמס ואינו ירא שמא יפסיד ממונו ובהאי עו״דא עלים מכ״ל  :י
לארדוקא אלא סירכא דרישא נקט ואיח־ים אומייס דלאצריכיס להכי אנאבסבויה
דלא נחבשה אפי׳אי בעלה כהן שרית ליס ואו משו׳דיצא עליה סס־חשדןכעי' רא נז״ר (ח ) כ/פאו׳נכ/
הקלודאכ־לו ערא ' כהכחשהדעד פסול מהימן והרמ״בס ז״לכתב עודבפי״ס•
לאחיישינןעכ״ליב וכתבו הגהות מימון בפ״יח מהא״ב ח״ל י׳א ^ להא
מהא״ב דאפי׳אשה מתירתה אף ע״פ שעד כסר מכחישה ומשמע דמפיק לה■מרישא■ אשיקלא דבתי־נשואין
דודאמשל!
"5־  '0י״תר '
טמאה וחבירתי טהורהכאמה' דמשתריא חבירתה אפומא דידה אע״ג ,ובתחמ׳הדשן בשם הר״ס דאסת כהן שנחבשה כילי ג1ייס
דקתני אני
דשריא לבעלה והביא ראיה לדבמאשה שנחבשה מחמת שגנב ' והודיתוהית ' הסכמת עליה"אי" עלנעלי?
דאיכא עדכשרדקא מפיך מיסך וקאמר את טהורה וסיירת־ך טמאה וסתמא קתני
הכל סאס׳דתה להמית ואח״כ הצילוה ע י שוחר אסהיא נדותר׳לבפלה ככתבי מה״רממיןשיוא׳להפשי׳
אע פשלא ספייו חבירתה אפומא דידה תחלה אלמא בשבויה הקלו להתיר ' אפילו
על בתו שנשבית ופדיתיה אוסרלן .סי׳צ״ב וכתבו עוד ההגהות ישם תשודת רסב״א דישראל שהמיר־הוא ואישתו תמילי אגל הנ-י
עפאשהאע״פ שמכרדשס עד כשר עכ״ל  :האב שאמי
שהוא מותר כה אבל אס המיר' לבדה בלא כעלה אסור' לו וכתבו עוד תשוב׳הר״ פש ץ מכמגגניא!
איני נאמן לאסיה מן אס היא קטנה או גדולה וממשנה וגמבקדושין פ' האומר:
שנחבשה כידי גויס■ על ידי כלל ל״ב סי׳י׳על כפי׳שהמיי־ו כשע׳היזידה מפני אימת מות וכאש׳מצאו כס והמלטה אמדהשאיל'תפר
אשה■שכקכשה בידי גויס ומ׳בפ״ב דכתובות תק האשה
חזרו לדת האמ מופרו׳לבפליהן ובסגה״ה מרדכידקדושץ כתב תשוב אחת על אשתמשלו י מס לנר
ממון מות״ת לכעלהע״י נעשות אסורה לבעלה וכגמ'אמר רב שמואל בר בר יצחק
ישראל שנאנסה להמי' ולא .שמעכו שבקש׳טצדקי לסכצל ואח׳כ השתדלו אביה ואמהמניס! ענ״ל זנת! ׳
אמד רכל״ס אלא שיד ישראל תק.יפ ' על א״ה איל יד א״ה תקיפה על עצמן אפי׳ע״י
והחזירוה ובתרומת הדשן סי רמ״א האריך בדין נסים הכמלטומסגזר׳ אס מותרות דע״ז נפיק,אין,
ממון אסויה לבעלה ע״י נפשות אשורה וכו׳אמ׳רבכגק כשי גנבי ולוי אמר כגון של
שא (רהמ ^הע.
' יוחנן אמר אע״פ שלא נגמר לבעליהן ולכהוכה ומהר״י קולו׳כמב כשורש ק״ס לע אשת כהן־סהלכה ל בית הגויכד דנה 7
גי ת.רינאי אמר חזקיה והוא שנגמר דינן להריגה וי
ואמרה להמיר דתה ואח״כ חזרה בה והתירה  ,לבעלה האריך הרנה בדיניס אלוו״! הר י1נעלה
דקלהייג ' וסרס־׳י ע״י ממון מותר׳לבעלה־דמרתתי להפסי׳ממונם ואינן מפקירין
והגהת מרדכי דכתובו׳כת׳ג״כ בזה באורךינ (וכת׳דיס סולקין ומתייי׳אותה ) וגס ישי!!ועיש7ףנ״ל.
איתה ע״י כפחות שהיתה נדונת למות אסורהלכעלה דהואיל ונוהגין כה הפקר
בסוף הגהו׳המרדכי דקידושין כתומה וכתר״ה סי׳רמ״א ורמ״ב האריך ירבה ככמה (ע) " ינפכ׳*ו
סוסשין שמא נתרצית באמהס■ ל״שדע״י ממון מותרת לבעלה אלא שידישראל
ג״כןברבי׳ירןח ׳ מייי,׳ י״ףן צ׳ב
תילוקי׳כדיני׳אלו ובתשוס ה״ר דוד הכהן בית״יח האריך
תקיפא על האומות וידאיס לעשות שלא כדין סמא יפסידו ממונם־הני נשי דגנבי
בע״ס;.
נתיב כ״ג ח״א  :עיר סבא במצור ונכבשה כל כהנות שכה פסולות וכו נושב בפ
שבעליהן נתלין ודרך המלכות להפקיר ביתם ׳נשיהם י בן דינאי רוצח היה אכל נשי
דכתומ׳עיר שכבשהכרקום כל כהנותסבתוכה פסולו׳ובגמ ורמינסי בלשת שבאה (י) לעללפסק,.
דננבי הגונביהמעון לא מסקרי• וכתבוהתו׳והר״אש והר״ן עי ממון מותר׳לכעלה לעיר בשע׳שלוס חביות פתוחו׳אסומסתומו׳מותרו׳בסע מלחמה אלו ואלו מותרות מהרא״י סימן צ׳ג
אפי היא אשת כהן וכן• מוכתבגמ׳ע״י• נפשות אסור ' לבעלה אפי הוא ישר דחיישינן
.להס למצוא חן בעיניהס -וכתבו עוד הרא״ש והר״ן לפי שאין פנאי לנסך א״ר מרי לכפול יש פנאי לנסך ^ ץיענ ^ יייצחץגי ^ לפזי ליל צ  7ילד 7א
טמא מהמת פחד כפשה נתרצית
משמיה דחזקיה אמר כאן בכרקוס סל אותה מלכות כאן ככרקוס סל מלכות אחריו ישה״יס^ י7ןשנמ
אכל יד א״ה תקיפה על עצמסאפי׳ע״י ממון אסור פי׳לבעלה כהן כיון שאינן יראיס
שלאותה מלכות נמיאיאפסרדלאערקא חדאמינייהוא״ריהודה אמר שמואל מחמ׳פשענעליהן
להפסדממונס־סיישישמאיאנסוה ובפלוגתאדסזקיה ור יוחנן פסקו הלכ׳כחזקיה
כמסמרות מאות וז את זו א״א דלאניימא-פורתא סמר רבי לו׳ -כגון דמהדר למת א אז לריןשנלמ׳לינן
ססיס רבושל ר יוחנן וכך הס דברי רבי' וכפלוגתא דרבי ולוי פסק רבי" כלוי שהיה
באשת סושילתא וכלבאוגווזא ואווזא אמררב אידי רב אכין אס יחסס מקבו)5ה ^ קמ להרעה ^ אלל אם
גדול" מסנווהדי״טבאפסק כרב אבל הרמ״בם בפי״ח פי׳באפ׳כהן דוקא אכל
דלא חיישי׳שמא נתרצית־וכתב הר״ן שכך פירשו ר״ח מצלת לע סכסנות כולן בעי רבי ירמיה אינה מסזקת אלא אחת ס׳לו  :ומ פמפנו ייוצקלהרק^
ישראל אפי׳ע׳יינפשו׳מותרת
[־שלא ממר דינן
סמל,
משז׳ר׳שמלוה נ 5חקוס שהיא סנורה לחזור ע" ,
נעינ׳כלל ממר דינ^ להרינהאפי׳ניושנמיוחמ׳ביעליהן -זלעת הפז׳ו-זרא׳שזהד׳* ן.נ 7עמהמזר נמ׳נפסקימהרא״יסית׳צ״ג
להרעה .אשומעלנעליהן עכ׳ל ! מ׳׳תכ׳פי״ח 7עת; הריף והריזנ״סדלא
ק״ס משמעדיש להחמיר לינשא לדתחלה לכהונה  ( :ינ )ו'ע״כ נמ״הסי׳רמ׳ב אשההרגיל? להתייהדננתי גייס
< אע פכלא מלאנילני להקל להעיר כו׳ועיש נפש ונע מהרי״ל שי ,פ״ב ( :יא ) ונתהריק שורש
פדי! ןמחפיעדנדאילא נערצה לזסע
המעפיסשהריעה לעשות כיין שאינה בידס סיו הנחבשתיחהרי נת־ייחד מרצונה ושרי אפי׳לרהןוישתחמירין
ניוסע״ימשא! מתן ;יש לה עם גויס נע״י כןבאעלילי־עפישה שנחנשה יחידי נין הגויס דאין לאיסרהמחמע
(לפ ! צמיסנליצהכעו
בהלאהפסיד אנל נראה דעינר' ע״ד מקריעק״ל  ( :ינ ) וכ' הראשנתח' 1נ1ל נ׳ט סי' א׳אשהשנשתחדה ונעאלזומ׳העידה
צ> 6יו־כפן אשנפייחל׳ניןאנזיםישה־זה זיזן רבזת״תנר׳אס נמנהאחמצאהציוה נע־יחדהכ״כלזמןמדונ׳דהמקיל
אפיי<
■ מוערות לנעליהן להאקולס שנשתמדה לאהיתהניצלות במר־ שעתר צה להם לזנית ולאחר
כללל״נסי׳יי׳על נשיס שהתירו בשעת השתל תפני אימת תות וכאשר תצאו נס ז״מלטה חזרולדתהאסת
עלירשלאזינעה נאמנתיובתזז׳הראש
כ׳שסדאףנתונת׳לאהפסיזהוכןמשמ׳בהגהימקכילכתונד׳ע״נלףתקת׳חועייןנוהתשו׳נהגה׳תללנידקדושיןע׳נלףתרס׳׳ה
מתלה לתה להלהערצותיל׳׳ח שמא הפקירו עצתסשהרירואי׳שלנה לשמיםימידשהימ׳ימלהלנרןח נרמה (
שנש
 1״| יסיגזפיןגדילהיוית מיתרת לנעלה ישרקל אנלצנעלה בהן צ״ע להתירה!אסהרדרה י! י!י׳ת אונס !יוידסיכולה
הארין,חרנה כדיר וצידד צדדיםלהתיר והכלל העגלה מדבריו דבל האשהשנחבשה' חתמת שמלות ועומדת כעכ
יבולה סי׳רחיק
אוסטריין הומרו ע' פ גדולים ג׳כ גבעליהן אפי׳לכהניס יאפשר נתנו הצי פשיאחתלאזת לדנ 7יהםנו' וע׳ ;וניהארין
\״מ'ת! פי'צי6ר^ נעלה ואסזד׳לנהן אבל הית יכולה לנרסולא נרחה נרא׳דאפי לנעלה ישראל אש ורה אמכם נבזירת
לו.ור1ש3
לנעל נינוריהןשלא יקלקלו ולק הקילו ואין לומר כן דישלהקל נמשש אים1ר דאורייתא נ'צ לשיוכואהאדארירי׳כל
פפתידי לאזמלינא אלאימשום ,כירןשגגהשדאו שישמ׳י למס לפתיל לנשים מאם י7י <1שלא יחזרו
יל'< ! לאפשדיהגלו לים
'עלאשת.כהןכ!1שהלכהלנין,הגוי 0ואתרה להמירואח׳כחירה נה והתירה לנעלה ־הואיל ועליין לא
תקישויש גיד •3ל לאפקזעי קידושין מיכילהוזרוה כפנויות ואף אס זנתה מותרתלנעליהןכ^׳לומהריק שורשק׳סכ
המקלשק־עתילרננן
ולע 7נל .ת;,ס שאנו מת*רים
נזי אזעת׳דזנות אסורה לכהן;! ע' שכי הארץ נדמיםאלוי ! צ׳ע מיש לק אז ישראל הואיל ונתייחדהלשם זנית
פשעה מעפמיפ^יי! לאמיןד.מןתמ 7מ-וכ׳ש© לכן יזוא וסמני א׳ותכ׳ע שם לאם גמיימל׳עם
נ?ן שריא ;איןחילןק ני! כהןצישראל אלא לעכיןאוען בלבד ופיז׳גמל 7ניסוףע''1חסיןת 7מיסאצו ז
באשתישראל יועעסשאג! למתריפ שלאצבעלה נלצגסאשת
׳

אבן העזר ז
ואיפפרניסידרבמריהוה מוקילהולתמייהו מתני׳בכרקוסשל אומה מלמע
ס 3ילין 15חד טמא ואחד טהור וט״הכיהשתא־ המס ודאי איכא טומאה הכאמי־
יימר דאיטמי בעי רכ אפי אמרה לרו נחבאתי וליו נטמאתי מסו מיי אמרינן המ לי ולכו הוהפליג בכי־קוסשל מלכות אשית לאסור׳ הנהנות ע״כ ודע סל/צל גדול של
אע״פישרדפו
לסקראו לא ומ״ש מההוא גברא דאגי חמראלחבי־יה ויכוהכא ודאי אי סמי סששא מלכות אתית סייס הרמ״בס וכתב ואס שכונשיס ונעשוברשותן
הוא וממיס חששא אמרי׳ופרש״י• לבעולשי פנאי דתהיף להו יצרייהו רבי יצחק בן אסריהס ישראל והצילו אותם מידם כרי הן אסומודבריו מבוארים דלאאמיו אין
י
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פנאי לבעול אלא בגדוד לפ מלכות אסרת.
סלעזראוער אף בבעולה פעמים שק
מותרות כרקוס סל אות' מלכו אינו רוצה הרמב״ם עיר שנכבשה אם היו מקיפים אותה מכל רוחותיה כדי שפשט ושטף ועבר שבעודם בעירטרודי©
להשחי׳את מי סעי׳וכסכובש עיי הסמוך שלא תמלט אפי׳ אשה אחת עד שיראו אותה ותעשהרצונם .לשלול שלל ולכמת ומתוך כך אין פנאי
לממשלתו שומרה והיא לו למס עיבד כל הנשים שבתוכה פסולות כשבויות ואם היה אפשרשתמלט לבעול אבל כששבו הנשים ונעשוברשותן
משמר מקום מעמד השומרים שהעמיד אשהאחת ולא ידעובהאושהיתהבעירמחכוא׳איאפי' אינו ככר יש להםסס שבויות ואף על פי שלא
המלך שלא יחבל אדם כאנשי העי׳ דמהדר מחזיק אלא אשה אחת הרי זה מציל על הכל אפי׳אינהאומרת היה להם פנאי לבער ' שתכף שברחו רדפו
ישראל אחריהם והצילו הנסים מידם לא
דילזל
אין נתנו חכמים דבריהם לשיפורי׳וכל שנעשו
נחבאתיומ׳זןמ טהורה אני וי׳יא אם ל י
!
אומרת לא 1
שנחכית אלא ק5
הכשצ חיש
חילממוי קוג3
 0נ בחל שישמעו
^
י
מל ,י ׳מלד,י
המחבא מחזיק אלאאהת לכתחלה לא תנשא ואם נשאת לא ברשותם פסולות * ונראה עוד מדברי
וקי״ל תצא רב אלפס פסק שתנשא לכתחלה וכן דעת א״א הרא״שז״ל הימב״ס לאפי׳ גדוד לש מלכות אחרת
וקסמי׳ ל  :כשל בהם וכתב הי׳״אש ־
בשינויים ד כ מרי דכמס ע״ז רמי מתני 7כתב הרמ״בסז״לבדי׳א שהנשיםאפורות ?גרודישל אותומלכות אס היה שוקט ובוטח ואינו נחפז לברוח יש
אהרדי ומפני לסו כדרב מרי ולא כשנויי שהם מתישבים מדר ואין יראים איל בגדוד של מלכות אחרת פנאי לבעול הוא וכל כמיס שבעיר
אחי־יכ׳ולכך לא הביא הרי״ף סוגיא זי לפי לא נאסרו הנשים לפי שהם פושטים והולכין ואין להם פנאי פסולות שלא אמרו אלא בשם שט ושטף
ועבר  :וטל מ״ס הרמ״בס שאס היתה
שאינו מחלק בין אותם מלכות למלכות לבעול ורב אלפמלא חילק אלא אסורין בכל ענין וכן היא
בעיר מחבואה אחת אפילו אומרת לא
אחר אלא בכל ענין הכהנות אסוחי' והיין מסקנת א״א הר״אש ז״ל אשת כהן שנאסרה עליו משום
מלתי ובעי ,דאין המחבואה מחזקת שבויה מותר לרור עמה בחצר ובלבד שיהיו בניו ובני הבית נחבאתי ומ״מ טהורה אני מצלת כתב
הר״ן מכלל דס״ל דלא מטהרן לה אלא כי
אלאאחתהיי״ף פסק לקולא כיקדדחי תמיר עמם בחצרלשומרם!  :איזו היא חללהיד
מלמודא רכא מי יימר דאיטע אלמא
אמרה טהורה אני במגו דנחכאתי אבל
דמקלינן כה דאמרינן ככל חדא והד סמא זו שנולדה מאיסורי כהונה כגוןכ״ג
סתמא לא ולי נראה דכל סיס מחבואה
נחבאת וא״תל לא נחבא' ש :לא לא נטמאה שכא על אלמה או כהן הדגטשבא
אחת סס אינה צריכה לומר נחבאתי אלא
חצלי' :
חלל צנני־סשים
על הזונה או על הגרושה הולד
מסתמא תלי' בה והביא ראיה לדבר
וים שפסקו דלאתנשא לכלןואסכשא׳לא
תנא ומשתי׳כרב אלפס דקל היה לחכמי 7ל״ש הוא זכר או נקבה והיא עצמה
מהגמ  :אשח כהן שנאסרה עליו משו ''
בדב זה ובכעי׳דלא נחבאתי ולא נטמאתי נתהללה בביאתו משהער׳בה בין שבא עליה בשוג׳כין במזיד או שבויה מותר לדור עמה בחצר וכו' כפ״ב

ג״כפסץהרי״ף לקילאוהר״ן כתכוז״ל !יוד*? מלית ר*}דר׳* יו דמיו?ידלו*}ימזיהי׳רה? מד? ט׳דזנים ויום *וחד
שבא עליה באונ׳או ברצון והוא שיהי׳כהן מבן ט׳שנים ויום אחד
נר' מדכרי רש״י דר יצחק כן אלעזר לאו ומעלה והנבעלת מבת שלש שנים ויום אחד ומעלה אבל כהן
למרוצי מתני׳אתי דלי) מתייצי אלא.כרר' שקדש אחת מאיסורי כהונה ונתארמלה או נתנרש׳מןהאירוסין
מיי ור״י כן אלעזר אתא לאשמועי'

לא נתחללה אבל מן הנשואקאע״פ שלא נבעלה נתחללהשכל

דכתובות אהאדתנן אמר רבי זכריה בן
הקצב המעק הזה לא זזה ידה מתוך ידי
משעה שנכנסו גויס ועד שיצאו אמרו לו
אין אדם מטיד ע״יעצמו תנאאעס״כ
ייסד לה בית בחציו כשהיא יוצאה יוצאה

נשואה בחזקת בעולה היא אע״פ שנמצא בתולה :כהן שבא על
דמתנילין מקא ככיקוס0ל מלכו יןתרת
תעמידה^ יי א' מן העריות אין הולד חלל אבל עשאר זונה ואם חזר ובאעליה בראש בניה וכשהיא נכנסה נכנס' בסוף
רמלד ,יודמ ,,
ימתיו0
מיה ופרש״י כשהיא יוצאה והוא כחצר
גיורתאו
על
הכא
אנל
לשוק
יבמה
לע
אכ
אם
ובן
חלל
הולד
יתו־ה
^
י;ל ל
יוצאה בראש בניה שיהיו הכניס עמהס
שלא יתייחדו וכסהיא נכנעת ככנסת
סל משוחררת
־' : 6ל ככיקיס סל אותה מלכות דפתו
מלך שישתעבדו לו כני אותה הפי׳ולפיכך אינו מפקיר ממונם ונשיה ,אדרבה שומר בסוף בניה כדי סלא יהא הוא כחצר והבנים מבחוץ ונראה מדברי הרמ״בס בפ״יס
אותולישנא דכאן וכאז לאו דוקא ונראה סהזקיקו לפרש ק מסוס דבע׳זס השוכר מה״אב דדוקא גסלא נאסרה עליו אלא מספק אבל לכ שיש עדיס שנטמאת אסורה
־מקשי ממת .י׳דהכא למתני׳רהתס דנולסת ולא מייתי להא דר יצחק כלל אלמ׳דלאו לדור בחצרו  :אי זו חללה זו שנולדה מאיסורי כהונה וכו׳ בריתאפר י' יוחסין
לממני מתמלהדדיסתאאלא לאפלוגינדינא דכהנמוה״ל כאלו אמר ל״ס אלא (דף עז ) ומייתי לה מקרא  :ומ׳שהולד חלל ל״ס הוא זכר ל״ש הוא נקבה בריתא
וסישוהיא
ב זרקום של מלכות אחרת ועוד שסרב ז״ל גורס בכרקוס של אותה מלכות כמי א״א סס ודריש לה מדכתיב לא יחלל זרעו מי כתיב מו זרעו כתיב : :
דלא מיסחמיס הד מיכייהו ומנסך אלא ודאי לאו לתמצי איתמר אלא לאיסלוגי עצמה נתחללה בביאתו ג״ז בריתא סס ודריש הל מקיא ומ״ס משהער בה בין סבא
ברערכהכת ובירושלמי נמי משמע הכי דמסליג בין כ יקים סל אות מלטלכרקיס עליה בשוגג בין במזיד או שבא עליה באונס וא ברצון משנה פרק הע״י (דף נג)
סל מלכות אחרת בלאו רודאדמתני׳אהדדי אבל ר״ח יפ ' דלתמצי למתני׳אתא ומ*ס והוא שיהיה כהן מבן ם ירום אחד ומעלה והנבעלת מבת ג שנים ויום אחד
וה״ק דלא מפלגי ' כין לבעול ולנסך אלא מתני׳דהכא בכרקוס שלאותה מלכו,שיש
ומעלסוה פשוט בכמה דוכתידביאתקטן פחות מק ט לאו ביאה הוא וכן ביאת
להם פנאי לפי החץ מתיראין ומתר׳דבולשת בכרקוס סל מלכות אחרת שאין להס׳ פחות מבת ג  :ומ״ש אבלןכהן שקדם אחת מאיסורי כהונה ונתאלמנה או נתגרסה
ןמ האירוסין לא נתחללה וכו ' משכה כפ כבא ע״י ( דףינ ) אלמנה לכ״ג גרושה
לינאי נפי שלבם רדוף עליהם ויריאיס הס שמא יבואו עליהם אויבים ומקשי ' מ''מ
ובכרקוס סל אותה מלכות אמאי אסורות והא א״א דלא משמט חדא תינייהו וז היא וחלוצה לכסן הדיוט נתאלמנו או נתגרסו קהנסואין פסולות מן האירוסין כשח:
גרסתושל ר' ח כלומר וכיון סנן איכא למימלי לקולא ולמימר דכולהו מוחמר! וכדשמן הנסואין אע״פי שלא נבעלה נתחללה כ״כ הרע בס בפר ' י״ט מהא״ב
כדאמרי׳לקמןדאס יש מחבואה אחת מצלת על כולן ויש הוכסא לפי' זה בירוסל' וכתב סרב המגיד שלמד כן ממה שאמרו סחס מן הנשואין פסולות ולענין כתובה
ולפי גמרפנו יותר נ״ל פירושו של דש״י ולפנין הלכה הריף הבי׳ משנתנו כצורתה אמרו סכל אלמנה מן הנשואין היא בחזקת בעולה וכל שכן באיסור של תורה
ובפ׳השוכ׳כת ג״כ מתניתין דבולש כצורתה ולא הביא הא דרב מרי ולא הא דר״י בן עכ״ל ול״נ דמייתורא דמתכיתין דקתניימךהגסואין פסולות שהיא משנה שאינה
אלמזר משמע דס״ל דלא מפלגי׳בץ כרקום של אותה מלכו" לכרקום של מלכו׳אחרת צריכה למד הימ״בס דהיינו לומר דכיון שנכנסו לרשות הבעל לכשואין אף על פי
אלא לבעול יש פנאי לנסך אין פנאי וכדרב מריואיפסר שטפמו משוס דהתסבע* שלא נבעלו פסולות מצאתי כתוב אס קודם שנתעברה היו הכל ממנים אחריה ויצא
השוכר כי פיכי׳ממתנידהכא למתני׳דהתס דבולסת מייתי פיחקיהדרכמרי ולא קול שהיא מזנה ים לספק להכשירו לכהונה מדאמרינןבסרק ארוסה אסה מזנה
מייתי לדרבי יצחק אלמא ליתא לדר יצחק לא לעכין במות ולאי לעניין יין נסך ולא בניה כשרים דרוב כעילות אחר הבעל משמע דאי לאו לאי טעמא חוססין אף
לבתהוהכאלא ממיהאיסטמא כיון דאשת כהן היא אס איתא :סזינתה מהאי
נהירא דהיכי דחית הא דר ' יצחק מקמי דרב מרי דהא ר׳יצחק משמיה דחזקי׳קאמר
לה ורב יהודה משמיה דסמואל ולוי סקלו וטרי לתרוצא להא דר יצחק ורבי אבא בר
ינוקא,הויא זונה אפילו זינתה באונס ואסורה לכהן וכסחזרוכא עליה ככהן שרא
זבדא ור׳יהודה נשיאה ורבנן משמע נמי דהכי ס״ל וא״א למידחינהו לכולהד מימ״ב־" סללה והבן חלל  :כהן סבא על א' מן העריות אין הולד חלל וכו' בפ״י יוחסין
בפי״ח מהא״ב חלק בדין הכמות בין כרקוס סל אומה מלכות לכרקוס סל מלכות (דף עז ) אהא דתנן אין חללה אלא מאיסורי כהונה א״ר אפי הילכך כהן הבא על
אסרת ע״פ דרכו של ר״ח ובפי״ב מהמ״א לעניין יין נסך לא חלק ונרא׳שהואימפ' אחותו זוכה מסילה נמלה לא משרהל חזר ובא עליה עסאהחללה ופרש״י חזר
בפרס״י דר׳יצחק לא אתא לתרוצי מתני׳דמודה לרב מרי דלצנולס לנסך אין סנאי ובא עליה או הוא או כהן אחר עסאה חללה שהרי אסורה לו מסוס זונה שאינו נוהג
אלא ד 6ף לכפול אתי לאיפלוגי דהא דאמרי׳יש פנאי ה״מ ככרקוכושל אותמלכות אלא בכהונהומ״ם וכן אס בא על יבמה או גיורת או מסוחררת הולדחלל .טעינו
אבל בשל מלכות אסר לא הילכך נקטי כרב מרי דלנסך בכל עכץ אין פנאי ולבעול סופר יס כאן וצריך להגיה וכן אס בא על יבמה לשוק אבל הבא על גיורת או
מפלגי ' בין כרקום של אותה מלכות לכיקוס של מלכות אחרתכר״י קאלעזר מסוחררת הולד חלל וה״קוקאסבא על ייבמה לשוק דיכו כדין בא על אחותו
עב״ל הר״ן ז״ל  :וה״ה כתב שהרמ״כן והיסב״א סוברים כדעת היי״ף ותמה הוא דבביאה ראשונה אין הולד חלל נפי שאינה מאיסורי כהונה אבל עסאה זונה לפי
ז״ל עליהם היאך איפסר לדסו׳ כל הנך רבנן מקמי ר 3מרי ועל דבריהרמב״ס כתב שאין קדושין מופסין הב ואס חזר ובא עליה הולד חלל כמו באחותו אבל אבא על
איפשר שהוא פוסק כרב מרי כדין היין נסך מפני שכע״ז לא הזכירו תירוץ אחר גיורת ומשוחררת ליון שהיא מאיסורי כהונה אפילו מביאהראשונה נעשית חללה
ואס אימא דבכיקוס סל אותה מלכות היו אסורות אפי׳ בשעת מלחמה היה והולד חלל  :חלל שנשא כשרה זרעו ממנה חלל עד סוף כל הדורות וצו'אכל במה
להם להזכיר סס ופסק בדין הכלבות כסוגיין דהכא משוס דכולהו הני אמוראי ס״ל סל אופה הבת כשרה לכהונה אס נשאת לישראל וכו" משנה פ״י יוחסין בת חללזכי־
חלל שכסא.
לכהונה .
כשרה _ .
חללה בתו _ _
_
שנשא
לעולם ישראל _
הכהונה " _
_
מן
דבנרקוס של מלכות אחר' סלן מותחת והולכין כאן וכאן להקל מפגי שהכלהשש .פסולה _י
לע ספק הוא וסוגיין דמכרען הכיכלסדאבדוכתא ובירושצמינמימשמע הכי נתישראל פסולה מןהכהונה ופרש״י לעילם בת לצו ובת בן כנו עד סוףלכ
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מאותס־מספה-ה ד©15נשאו 4לאיתצא מפנישהן ,שמי ט (א )זכתזג״י

ן ^י,מ של ח׳לליצוזצר׳בן זפי גת-האת^( פסזל־ה אבל כת־־בתו מישראל בשיה רליו לכפחלה■אסור לושא־יסיאל
כתה של חללה מישראל כשרהלכהונה  -:מי ופכר ספיקות -כמז באלמנתחללואסנתערב בהודאי ממזר כל אשה מסס אסורס-לישראל:
; 9ץירא כתחלל׳ -מחללס דאעריכן
כשר לכא כקהל פגום הוא לכהונה והיא -עד שיכדוקואס כשאת תצא אכל סראב ד פיר כמסכת עדיות דלא אמרו אלמה'י.
■בא על כת ישיאל אף לע פי שהולד
?
דף מה ) ופרסי כנה פגום לכהונה לאו -דוקא דהא• עיסה כשרה אלא-כשנתערב בהספק חלל שאינו מפסולי קהל .אכל אה נתערבבה־
נתחללה בביאתו כעהחולץ (
אחד מספק ,פסולי קהל׳כגון ,ספק.ממזר
.
פשהא כן הגוי לאו כהן הוא* ואי מסוס
משוחררת הולד חלל חלל שנשא כשרה זיעו ממנה חלל עד סוך ספקנתין ספקעכד אותה העיסה :אינה
רלא ישא כהנת כיון דמותי בישראלית
כנשית כל הדודות וכן בןב3ו כולם• הלליסשבן; הזכר החלל הוא חלל' כשרה אע״פי שהיאספק .ספיקא והכי
מיח־ נמי בכהנת דאין קדושה
אותה הבתי אימא ככתובות והפס מפרש טעמאע״נר א־ן נכן < £ןס כן
לעולם ואם ילרה כת אסורה לכהונה -א ^ כתה
לאפי' כשרות מומיות לינשא לפסילים
פי׳התובפזת<ד 5א
ואמת הדברדתכיאכס״פק דכמוכותאי¬
כשדה לכהונה אס׳ניסת לישראל שישראל שנשא חללה הולד
כישיי זקוף פ"׳ב
מש [בתה כ?ט ד3ןס פלד צת פסולה
זו היא אלמנ׳עיסהכל סאק בה לא משוס
לכהונה  :כהן הכא
לאן!.
' עבדי 7י<מ! ת
בקהל
לבא
כשר
מפו
'
שהולד
ולא
ומן רנעי כשר גוי ועבד הבא על בתישרא' אע״פ
ממזרות ולא משו' נתינות
גנתגרשה עכ״ל
ל .ספק גי־ושה או נתיזצלה בביאת! אינו פטם הוא לכהונה והיא נתחללה בביאתו חלוצה אסורה לכהן
מלכיס ומ״מאיןמשם ראי׳סהרי העמידוה וכ׳כהר'ן ריש פ*
ס ! ־ חלוצהוכו' זה
דה״ק אי זו היא אלמכתעיסה גערה שנתפפפה
מרדבנן לפיכך אם בא עליה הוי חללה
יילי׳זחדא'!
מדבריהם וגם הולד חלל כמסקגא
!
י
1
הימב״ס
אצא1
מדברי
כזונה
מאישורי
סוף פ' נ
וננ׳י
שכפשיה מדבריהם כהן הבא על םפק ג רושה וא ספק חלוצה הרי זו ספק כל שאין בה לא שתוק ממזרות ולא שתוק
סצת׳כמי״ג• מהא״כ המ; -ל,תד
7יבמןמ נת׳כדגרי׳
ישראלי'
כהני׳וחומרי
לפי חללה והולד ספק חלל רנרתנין עליו חומרי
נתינותולא שתוק עבדי מלכי׳ ולא שתוק דש״ין/יעיין גתשול
ח״ל כיד ביארנו לכזזנה נניאע!
ואינו אוכל תרומה ואינו מטמא למתים ונושא אשה הראויה' חלל ומשמע מדברי כרמב״ס דפ״כ לא הרא סנללגיג עי'
שי״אהזנה:
<סהסלוצ'אשור׳לכ
קאמר דמספחה שנתערב בה ספק חלל .חז!-גןום;
לכהונה ואם אבל תרומה או נטמא או נשא גרושה מכין אותו
מ
ס״ז
התלוצ׳
הסלפי׳ כהן שבא על
דאס כשאת לא תצא אלא כאלמנה דאית
חללה וזיעה מכהן חללים והכל מדבריהם מכת מדרות ופן הרין  .בחלל של דבריהם אבל החלל של תודה
שנש' גיורת וילר׳בת לא תנשא■ לה חזקת כסריתדגופה אבל ככתדלי׳לה־
בהן שבא על ספק זונז ,כגי וםפ ז נץ י ת היראי הרי הוא כור לכל דבר גר
חזקת כשרות דגופא תצא ודייק ליסנית
דסכרהכי־דבריסאגבי -ספק נקט אלמנה־
ובסיפא גבי ודאי דאפי׳ נשאת תצאכתב־■
כל אשה מיס אסורה כדי לכלול גס הכת
דבכללאסה3יןאלמנ' בין בת ולכ התוס׳
גדושה זינה וחללה אבל הבהנות -ילא הוזהרו י^פיכך בהנ׳מותרת ג״כ ומי עוד כתבו התוספות סר״ת סוכר־
ושומרי יש־אלי׳א״נו אהל בת־־ומה ואינו
דגם הכתכשרה ד
מסמיז למת־ם ונושא אשה הראויה לכהן ביר ועברמשוחרר  :משפחה שנחערב בה ספק חלל כל אלמנה
מותרים׳
ח כד!ני 0לוייס וישראלים
ואש אכל או נטמא יזו נשא גמשה מכין שמאיתח משפחה לא תנשא לכהן דשמא היא אלמנת החלל
זה בזה משנה פ״י יוחסין׳
אתו מכת מרדות וה״ה כחלל של דבריה' ואם ניסת לא תצא דהוה ליה ספק ספקא אבל אם נתערב ודאי
ומ יש והולד הולך אהד הזכר וכולי הסנה׳
אכל חלל של תורה הודא-י היי הוא כזר חלל אפי׳אם ניסת תצא עד־שיברוק שאינה מאותה התערובת
בקדושין פר האומר ( דף סו ) ומ״שישראל■
ונושא גרושה ומטמא למתיםשנאמ׳אמור
וליש אם נתערב בה ממזר אי ספק ממזר שאסור לכהן־שישא וחללי גידי וחרורי מותייט זה בזה ג״זשסר
אלהכהכיס כני אהרן אע״פ סהסבני
מאותו משפחה ואפי' ישראל שנתערב בה ספק איסור שאסור במסכה • ומ״ס וגי ומסוחרר שכסא לוייה
■ ",
הוי
נשא
ואם
ממנה
לישא
אסור
ונתינה
ממזרת
כגון
לישראל
ל:
 55ישיסיובכי,הי נס עכ
או ישראלית או חללה הולד סולן גס כן
:
הויצרספקממןר
״י׳״־י1
אחיהזכר כחללה לאשמועיקדאקהולד׳
סקודסז וגדשוכל
בשימן ״! יצי
מכאר צ־י
״
לויםוישראלים מותרים זודמה והולד הולך חלל אלא הולך ,אחי הזכ׳כדין ישראלשנש';
,שש
ספקתצצ כותנין עליו שמיי כהניס ד!
אחר הזכ׳בן הכהן כהן בן הלוי לוי בןחישר' קללה סבתוכשרה -לכהוכה כמוסנתבאר־
כושצזין
וחומרי ים־אליס וכו במפנה פיק
ישראל וחללי גרים וחרורי מותחן זה מה וגד ומשוחרר שנשא 4ובלוייה אשמעינן שסין הולד ליי ולמדנו־
(דףצס ) שנינו דמי שהוא ספק ישראל
ישראלית .או חללה הולד הולך גם כן אחר הזכר לא סהוא הולן אסר הזכר מדתנן בקדושין"פ
ספק כהן מת;יץ עליו חומת׳ הללו ומלזי לויה או
שנא גד שנשא ישראלית או ישר׳ שנשא גיורת אכלכלהני־סת הא ומי בל מקום סיס קדושין ואין עבירה־
היבשאףע״פ שאיני לדקה מכין אותו
הולד הולך .אחר הזכרוישראלי' כדי< סב
מכת מידות דל־ז גרע מאיסור של דבריה באיסור הולר הולך אחר הפגום כמו הנולדים מפסולי כהונה אד
אכל הרמכ״ס כתב בפי״ט מה״אב כלסון
ומייש והוא הדן כחלל סל דבריהם כת 3אלמנה לכהן גדול גרושה וחליצה לכהן הדיוט הולד פגום :הזה הגר והמשוחר שנשא לוי׳ אוישראלי׳"1
חכמיס ■ לכהונה וישראל שנשא ממזרת או ממזר שנשא ישראלית הולד
כ ^.
סשוט ^
ךכ סמגיד
או חללה הרי הכן ישראלי ולדידיה לויה
מכשר
נתעברר
שמאי
לבית
כמותן
וילדן
נכרית
שפחה
ולד
ממזר
־^
סי
ייי
.
להת
׳?ז׳*,ע''י
וישראלית נמי איצהייך ליה לאפוקימדר"-
^ או מפסול ודין הכתובה באחר מאלו שעברו ונשאויצפפולים יהודה דאמ בס״י יוחסין בת גי זכרככת.׳
־י״מ^ 5המג,לי
4
יתבאר לקמן בדין היוצאו בלא כתובהעב ה ד חלל זכי ויש לתמיה למה כתבשכס' לויה
פהס ״ : , .ניסנ ^,
מ .נ
ומתולאתנשאא לג שככר או ישראלית וכו׳ולא כתב ג״כ שצשא כהכ'
אשר ,שנשאת לשנים
ט
גיויתולמבמוסלימסנהנע׳ייממץ
שהרי לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולים׳
גיורת הוחזקה להיות אנשיה מתים ואם ניסת
(דף עו )ראל׳י אומר יש ראל שנשא
לשלישי
כמו שנתבאר בסימן שקודםהז ומ״סל״ס•
גתו כשרה צכהונה וכן גר שנשא בת
ישראל אכל גר שנשא גיורת בתו פסולה לכהונה אחד גריס ואחדעבדי׳משופרריס־ גרשנשא ישראלית או ישראל שנשא גיורת כלומ׳גס ישראל שנשא גיורת הולד הולך
ר׳יוסי אומר אף רג שנשא גיורת אחר הזכר ואין לולד דין גר כמו שנתבאר כסימן סקודס זה דישראל שנשא גיורי !.
אפי' פד עשרה דורות עד שתהא אמן מישראל
לו כראב״ינסא אין מוציאין ממנו בתו כשרה לכהונה ומ״ש וכן כל הניסת באיסור הולד הולך אחר הפגום וכולי עד־
גתו כשרה לכהונה ובגמרא בא לימלך מורין
כרכי יוסי רנתביהרמב״ס אצל תב גר וגיורת דאס נשאת לא מכא דטעמא הואיל הולד ממזר מסכהבקדושי ן פ האומר ומ״ש ולד שפסה ונכרי׳ולדן כמותן ססבמסכה־
נתבאר דגיורת ומ״סל״ש נתעברו מכשר או מפסול ודין הכתובה בת מאלושמברו ונשאוילפסולי'־
מורתה ולידתה כקדושה ופשוט הוא דאל' כ אפי׳נסאת תצא שככר
יתבאר לקמן בדין סיוצאה בלא כתובה בסי' קי״ו:
אפ׳פחותה־מכת גפסולסלכהונס  :הכהניסדוקא הוזהרו וכו׳אכל הכהכות לא
 0אשה שכשאת לשנים ומתו לא תכשת לשלישי ובר' כם 'פ סבאע״י אמרירן
הוזהרוונו׳מימדא -דרב יהודה אמר רב בערק יש מותרות • ומ״ש לפי׳כהכת
דכפלוגתא דרסב״ג ור היא דלר שמעון כן גמליאל לשלישיתנשא׳
משפחה שנתערב כה ספק
מותרת כגר ועבד משוחרר כפרק עשרה יוחסין :
אלמנה שמאותה משפחה לא תנסא לכהן וכו' ז״ל הרמכ״ס כפי״ס מסא״ב לרביעי לא חכשא ולי לשני תנשא לשלישי לא תנשא ומסיק התם דהלכס כרכי ומ״ש
חלל כל
רבינו כשה הרא״ש שכופי׳אותו להוציא דסמירא סכנתא מאיסורא וכו׳בי פ נערה
משפחה שנתערב בה ספק סלל כל אלמנה מאות׳משפחה אסורה לכקלכתחלה ואס
סנתפסתכ״כ וכ״כ נמקי יוסף בס׳פהכא פ״י וז״ל כמ׳הרי״סכ׳אע״גרבעי־ ל מינסר׳
נשאת לא תצא מפני שהן שתי ספיקות שמא זו אלמנת אופו חלל שמא אינה
אלמנתו ואת״ל שהיא אלמנתו שמא חלל הוא שמא אינו חלל אבל אס נתערב בה סלל אתתא קטלנית ולאחזוקי בנפשה לא סבקי' ליהדסא איסורא הוא ובכלל שופךדסי.
ואס כשאת תצא והוא הדין אם נתערב האדם ומנדיןאופו בב״ד דע שיגרש וק ראינו ליבי׳סעשה מעש׳ עכ״ל אבלהרמכ״כו
וזאי כל א שה מהן אסויס לכהן דע שיבדוק
ואשת חלל לכהונה אחד הוא וטעמו כתכבפכ״א מסא״בסאס כשא׳לא תצא ואפי׳נתקדשה יכנום וכתב ה ה ששפמו לפי
גה ספק ממזר או ממזר ודאי שאשת ממזר
ו )' ומייתי לה בספ קדכתוכותידף■יד )העיד יבי שאין להוסיף על גזרות סל דבריהם ומשמע לא תנסא הוא לכתחלה אבל דיעב לא'
מדת־צן כפי כפרא דעדיות( :דף
לע אלמנת עיסה שהיא כפרה לכהונה אמר להם וסוכר ז״לשהקדוסין בכניסה וביוצא בזה כתוב בתסו׳להרמ3״ן;סימ קכ׳אוהרשכ״א
יהושע ורבי יהודה ק נתירה
■ להושיב כתי דינין על כן הכהניס וכתב בתשובה על דברי הימב״ס חזרתי על כל צדדיס ולא מצאתי לו מקוםשיסמך
קגלנרפדותכס אבל מה נעשה שגזר ר״יכזשלא
הר״ן עליו זולתי שאני מדמה אולי סמך פלימה :ששנו סתם לא תכסא ולא סייעו
סומעי׳לרס לרחק-אבל לאלקיב ודברי הימכ״ס כפי׳יפיסה גפי׳התוספ׳וכתב
כמגיד דהיינו כד״ג בה ואס נשאתלא תצא וא שסמך .על דאביי דאפ״ג שהיה סבור דכמילה פליגי אבל
ומיששאים נשאת לא-תצא כתבו סר״ן והרב
שצן פיקי :
לא בנישואין וע״בנשא מ״מ הא שמע דרב יוסף רמה וכן יכה רבים פסקו ילמד
וטש
יציין :דמיי ספיקי איכאמדיכא כשרס אלא שכב־־ניס■ נסנו בו סלסול:
המגיד זו היא■ משנתינו בי׳יוחסיןידף עי) בנישואין ומלקיותנר׳זאפ״ה לא גירסאחפכפאה וכן רכא -דתפיס עליה ואמי מי
אגל אה נתערב כה חלל ודאי וכולי כתב
למעלהשהיא-בשקר' עליסערער איכא עמד עובדי׳בצפשי המואס ה לא אפקוה חיניסוא״כ מדממריבשלהי -פ כיבד
יהנושאאשה כהכת צריך לבדוקד׳אמהותהצזבר
ומ״ס עודהרמכ״סוה״ה-אס כתעיב בהספק מאי לאו מיתה אמיתה .וגיושין אגיושין ודלא כרכי ודתואל מיתה אגרוסץ
סהעידוישנטמעבה אחד מן הפסולין
■ בה ספקממזר וגירושיןאמיתס דאלמא מיתה אמיתוגרוסין.אגרושיןלא<ישאובודאי כשנתגרסס
ממזי וא ממזר ודאי וט' אכולה מילתא דלעיל  %שאם נתערב
ונשנים אע״ס שלבפחלה
ע׳מ׳י ק> תכ״ה
ע"א לאף א*
לג*
י׳תא־סה
וכו' וכ׳כ ג׳ ' י
נהיה זפת׳בהלת
סייפריאדה׳ א׳<
חיל דוקאחפזאנל
נפ^רש כת׳פעמים

)׳

ד״פ

אבן העזר טי

(ר ) כתב נתזי כפ
מידי־י' ( שיתן קפ׳ג
אין ה  1ילסגזהר
גלא ילעכא את אי
סת :ל
על־כדא

למיעגל
ננפש -יהו

י׳׳אשאשהי׳א׳חהן
יית ׳ -לנר

דן ן אל
אינו " ן המבין
אתנס היכא זכילן
"תל בחילי אתל יש
לתיש ואפי' לדברי
הרמג״ם שכ׳ אין
להוניאת/ו
כופין
נהא תולה עכ׳ל :
למסייםסש
(ג) .
בנליים
ליי בשים
שאני רואיןדנשאת
לשלישי לתאריכי'
לחולידיה
ימים
נניס לגנות:
(ל ) לחיה! יש
להשתפ־ן אי דוקא
לשלישי קאמר נח׳ז
אל אפי ' לרניעי
ולחמישי :
י ( א )< ע ' להיתן
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הון סימן י׳ב:

לא תישי! לשלישי ונדע ' קצת מגדולי הראשוני׳ז״ל ואפ״ה אס נשאת וד 5וי לא תצא לי15םון מילתוז דפשיטלזםסיכ׳ 1צסורה כי היודע סנתגיסה מה יודע שרנרושץ $
ומינה דמיתה אמיתה כמי אס נשאת לא תצא לבד זה מצאתי ולא נתיישב' בו דעתי היו אלאילרווחא דמלתא • וכ״ת יכריזו שלא היתה צריכה גע איכא דשמע בניע(*
פכ״ל  :והרי״כש כתב שדעת הימ״בס נכון והביא סעד לדבריו וכתב דאפי ' אס ולא שמע בהכרזה כדאמרינן בחליצה ציכאדשמע בחליצה ולא ידע כהכחה^
סתיו בו ב״ד והמרה את פיהס אין כיפין להוציא  :ודע דאיתא כגט ס״פ הבא על ועיין בתשובת הרסב״א שכתבתי בסימן י׳ ג ובמרדכי דקדושץ פ האו' ומי׳ש יבינו
ואסור לו לדור עמה בכל השכונה ואכן
יבמתו אהא דאמרינן דלא תנשאלשלישי
גרשה השני או נתאלמנ ' מותר לדור עמס
לר׳או לרביעי לרש״בג מ״טא״ר מרדכי לשלישי כתב א״אז״לשכופין אותו להוציא דחמירתאסכנתא
מאיסורא וכמו שב״דחייבין להפריש האדם מאיסור כך חייבין בשכונה וכו׳יתבאר כסי קי״ט בס ד:
מעין גויס ורב אשי אמי מזל גויס מאי
ומ״שואס לוה ממנה קודס לכן דינה
בנייהו איכא בינייהו דאירס' ומית אי כחי למונעו שלא יפשע בעצמו ואם הכיר בה יש לה כתוב' לא הכיר
כדפרי ' לעיל וכו ' בסימן ו ' ויתבאר עוד
דנפל מדיקלא ומית עדש״י מסב ' וסליק בה אין לה כתובה אבל משני יש לה כתוב׳אע״פ שלא הכיר בה
כסימן ק״ס  :ומ״ש אכל אס זנתה אחי
לדיקלא ונפל ומת למ״ד מעין גויס לא ואיש שמתו לו שתי נשיו אין צריך למנוע מלישא השלישית:
הגרושיןמותר לחזור לו מבואר כמשנה
הוח; קה זו שהרי מעיינה לא גיס לו שימו'
אשתו ונשאה לאחר וגרשה או מת
סהיילא מת מחולי והה כתב בפכ״א
ספ״ב דסוטה ( דיס ) וכתכו הרי״ףוהרא״ש
לא ניסת לאחר אלא נתארסה לאחר
בפ״ק דיבמו דטעמא משוס דהויה ואישות
מ  :א״כ עי׳אח ' מן הראשונים לא נסא׳אלא
אסורה לחזור לראשון ואסור לו לדור עמה בכל השכונה ואם כתיב בה הויה דכתיכ והיתה לאיש אחר
אירסה ומת או שמת ע״י כעילה מן הדקל
למ״דסמעיינה גורם שמביאה המשמש גירשה השני או נתאלמנה מותר לדור עמה בשכונהב ובלבד דהיינו קדושין אישות דכתיב או כי ימות
ממה לידי חולי ומת לע למ״ד מזלא גורס שיהיה חוץ למבוי ואם לוה ממנה קודם לכן דינהכדפרישת האיש האחרון ומלא יוכל בעלה הראשון
איכ׳וק״ל ברב אשי דבתי ' הוא ולזה סתס לעיל בכהן שלוה מאשתו גרוש׳אבל זנתה אחר הגירושין מותר וכי׳מפמע דככה״ג קאי לא יוכל אכל מזנס
רבי׳דבנל גוונא לא תכש לשלישי וגס בהל' ג לחזור לו המוציא אשתו משום שם רע שיצא עליה או מפני לא  :המוציא אשתו משוס ש״ר שיצא עליה
או מפני שהיא אילונית או שהיא נרינית
לא הזכירו סוגי ' זו וכן פסק ג"כ הרס״בא שהיא אילונית או שהי׳ נדרנית לא יחזיר ורוקא שאמ׳ לה משום
לא יחזיר ורוקא שאמר לה מסוס ש ר ובו'
בתשובה  :וכתב הר״אע בתשובה כלל כ״ג
שם רע או משוסאילונית אונדרניתאני מוציאך וכפל דבריו
פיר׳מזל גור' כ״ל דהאש ' מזלה רע שאנשיה
משנה בפרק השולח (דף מה ) המוציא את
מת־ש ודבר זה תלד כמזל יכ חיי האנשים לומר אילמלא השם רע או אילוניתאו הנדר לא הייתי מוציאך אשתו מסוס ש״ר לא יחזיר משוס נדר לא
ואז יאמרו לו הוי יורע שהמוצי' את אשתו משו' שם רע או משום
יחזיר ופרש״י מסו׳ש״ר שיצא עלי ' לעז זנות
להחזירה
ופרנסתן תלוי במזל אס נוגד בספהשיש אילוגית ונדר לא יחזיר אבל .אל כפל דבריו יכול
משוס נדר שנדרה ואמר אי איפשי באשה
לו להיות עשיר או עניוהאשה כלואה
כביה ו '־זינה יכילה להתפרנס ע״יעצמה והלימה ז״ל כתב שאם אמר לה משו' שם רע ואילונית ונדר אני כדרנית לא יחזיר ואפי׳נמצאו דברי בדאי׳
אס לא עהכפל מפמישה ונגזר על אשה מוציאך אע״פ שלא כפל רכריו אינו יכול להחזיר׳ וא״א ז״ל כתב או הנדר התירו חכס ובגמ א״ר יוסף בר
כסברא
מניומי א״ר נחמן והוא סאת לס מסוס סר
זי שימותו בעליה כדי שתחיה כל ימיה
אני מוציאך מסוס נדר אני מוציאך קסבר
כעיני ואין מי שיפמסנ ' אכל אקלע'
שנולדה באותו מזל שימותו בעליה דלא מצעו כתלמוד שיהא תלוי במזל אלא או סעמא מאי משוס קלקולא אי אמר לה הכי מצי מקלקל לס ואי לא לא מצי מקלקל
עשיר או ע :י או אורך ימים וכיוצא בזה אכל דברים אחרים אינו תלוי במזל ע״כ לה -איכא דאמרי א״ר יוסף בר מכיומי א׳ר נחמן צריך שיאמר הוי יודעת שמשו'ש״ר
וכתשובית להרמ״בן סייקכ״א על א ' פהתיר אשה קטלנית לשלישי איני יודע על מי אני מוציאך ומשוס נדר אני מוציאך קסב' ספמא מאי שלא יהו מות ישראל פרוצות
בעריות וכנדריס סילכך צריך למימר לה הכי תניא כלישכא קסא תניא כליסנא
סמך המתיר הזה שכבר כעסקה הלכה כרודן אני את הסתיר קצת לזכות כי שמא
לא מת הראשון או השני על מעתו אלא שמא כפל אחד מהס ומת או שמא טבע ומת בתרא ופרס״י מסוס נדר אני מוציאך כההיא אסרו רבנן להחזיר ואי לא אמר מותי
ופסק כמ״ר מעין גויס ועכ״ז איני אומר שהו כן דלית הלכתא אלא כרב אשי דסבר להסזיר -קסבר רב נחמן טפמא דמתכי׳מסו' קלקולה שלא יקלקלנה על כפלה נאחר
מזל גויס ובין שמת על מעתו וא נפל וטבע ה״ז אסור לשלישי וכן תמצא בה׳הרי״ף סתנשא לאחר ויאמר אלוהייתי יודע שהדברים בדאים או שהנדר יש לו הפרה אפי'
נותנין לי מאה מנה לא הייתי מגרשיך וכן אמרתי בשעת גירושין שמפני כך אני
ז״לוכ״י בתשובות הרש״באכ ובתרומת הדשן יס ' רי״א כתב על מעשים בכל יוס
שהנמיס גדולים ואנשי מעפה לא קפדי לישח אסה שמתו לה ב אנסים ואין מוחה מוציאך וכשגרסתיך היה בדעתי להחזירך אס ימצאו דבריס בדאים ונמצא גט בטל
בעס • יראה דלא שפי׳עבדי דלא קפדי דהא אסירי כתבדכופין אותו להוציא וגס ובניה מן השני ממזרים לפי׳אומרי׳לו קודס גירושין הוי יודע שלא תחזירנה עולמי'
הימ״בס כתב דחסו ' לינשא לשלישי אמנס בא״ז כתב הא דקבעי הלכתאכר׳לשליסי ושוב אינו נאמן לומ רן שכיון שידע שאסו/לולהחזירה אפי׳לא תכסא לאחר ולא חש
לא תנשא לא לאוסרה ולא לודאי חששא אלא לספק סשש׳ע כג ואפשר דאהני מילי להמתין ולברור אחר הדברים גילה סלא היתה חביבה עליו ואי לא לא מצי מקלקל
דא"! סמכי עלמ׳ולא ס־ישי לספק חשש כמו שאין אנו מהרין מכמה מילי דאזהירו לה שהרי לא אמי שמוציאה משוס ס״ר וכיון דלא מצי לקלקל ' משניסת לא אסרו< ו
רבנן עלייהו משוס חשש סככה וגס מתוך שאנו מתי מפה וצריכין אנו לישא מאשר להחזירה עד שלא ניסת וצריך שיאמר וכו׳חכמיס תקנו למוציא׳סיאמר לה כן ומיהו
נמצא דשו בס רבי׳וסומיפהאיס יי'  7ג״ע אי שייך למימ׳האי טעמא דשומ׳פתאיס בין אמר בין לא אמר לא יחזיסקסבר טעמא דלא יחזיר מסו׳קנס הוא שלא יהו מות
לת״ח שהוא יודע ומכיר ונזבר למופלא בדורו ואפילו באיניס דעלמא קשה הדבר ישראל וכו׳ופסק הרי" ף כליסכא קמא וגס הר״אש כתוכן הלכת' כלישנ׳קמא כסעס
סיפא דאילונית דהוי מטע ' קלקולא וכן בפ׳הבא על יבמתו גבי נשאת לרביעי והיו
לצדד כ״כ להתיר הואיל ואיכא חשש סככה ?!דאמרינן בפרק אין מעמידין פימקא
15
לסכנתא בתנד׳אבל נך׳דנזקקין אנו לדקדק מסוס עיגונא דנסיס ילדותדאיתרע לו כני׳סייס תלמוד׳לקלקולא וגס הרש״בא הכרימ מסוגיא דגמ׳ דסלכ כליסנא קט
כהו כי האי מילתא אס היו אסורות למשא היה לחוש שמא ח״ו תצאנה לתרבות וכ״ב ה״ה בשמו ובסס הרמ״בן ובסמוך אכתוב דעת הרס בס בזה • וגבי אילוני' סנן
ב פ  ,הסולח המוציא את אשתו משוס אילוצי' ייהודה או׳לא יחזיר וחכמי׳אוסרי'
רפה ושמעתי במקצת מדינות בודים סברות מלבם לחלק היכא דמת בשינוי אויר
בדבר או אס נהרג ונשרף בגזרה פס הצבור כה״ג לא שייך לומר מזל גורס דמכת יחזיר ובגמ׳למימרא דריהוד' חייס לקלקולא ורבנן לא חייסי לק לקולא והא איפיא
שמעינן להו דתנן המוציא את אשתו מסוס סר ומשוס נדר לא יחזיר ר יהודאוריד
מדינה הוא וקצת יש יאיה לדבריהם מס המקבל דמכת מדינה לא תלינן במזלא
דגבראעכ • וכתב טור תרומת הדשן דבספר חסידיסמשמע דס״ל דמקוס גורס כל נדר שלא ידעו בו רכי׳יחזיר אמ׳סמואל איפוך אביי אמ׳לפולס לא תיפוך וריסס*׳
אמנס משמע דק״ל כיש בג דלרביעי לא תנשא וכת עוד דבר תמוה דלחמיסי אינו בההיא סבר לה כר״מוכר'אמר כרבא דר' יהוד אדר 'יהודה קשיא דרבנן אדרכהן ל״ק
מזיק ולכך ני׳רליכא למסמך עליה עכ״ל• והרי״בש כתב מה ששאלת אס מת א ' מהן אלא אמר רבא דר׳יהודה אדר יהודה ליק כדסנין דרבנן אדרככן ל״ק מאן חכמי׳ר״מ
במגפה עובדי סובא ידעכא שנעשו בזה להקל ולא היו מוחי׳בידס חכמי הדור וכ״ל דאמר בעינן מנאי כפול וסב״ע כדלא כפליה להנאיה -וכתהר אש הא דאמרי רבנן
סמך להקל מדתנן בפ׳המקנל אם מכת מדיג היא מנכה לו ממכירו וכו׳ומ״מ צריך יחזיר מוקי לה רבא כדלא כפלי׳לתנאי׳הילכך אסי׳לעז ליכא ורישא בדכפלי׳לתנאיה
שתהיה המגפה חזקה שרוב אנשי העיר ימותו בה כדאמרי׳בההי ' ה״ד מכת מדינה ודברי רכי׳בפי׳כפליה לתאני׳נכון וכך הס דברי הרמ״בס בפי' המסנה :ומ״ש רבי'
אמר רב יסודה כגון דאשתדוף רובה דבאגא או אפשר דדיינינן ליה בדבר כההיא בסם סרמ״ה סאע״פ שלא כפל דבריו אינו יכול להחזיר׳כך נר'מדברי הרמ״בס בפ״י
בפ״גדתעניותאיזהודנר עיר המוציאה ת״ק רגלי ומוכן שימות מחולי מה גרושין שסתם וכתב דמוציא את אשתו מסוס ס״ר ומשוס נדר ומשוס אילוני׳לא
דתנן
סמגסה ולא מחולי אחי דאס ק ה״ל כההי׳דאיבעיא לן התס של כל העולם בסדפון יחזיר ולא חילק בין כפליה לתנאי׳ללא כפליה ויש לתמוה עליכם דהא כיון דלסנויי
וסלו בירקון כו ' וסלקא בתיקו והכא אפשר דאזליצז ביה לחומרא לנגיסר מסוס רומיא דמחני ' דרבנן אדרבק אוקמה רבא למתני' דאילונית בדלא כפליה משמע
סככתא עכ״ל :
וס״ש רבעו ואס הכיר בה יש לס כתובה וכו' אכל מסכי יש לה בהדיא דכל היכא דלא כפליה יחזי׳ועל הרי״ף ים לתמוה יומר שכהב מתכי ' דמוציא
כתובה וכובר׳ע נפרה שנתפתתה כתב הר״ס שיש תדקדקי׳מהגת׳דאין לה כתובה את אספו משו׳ס״ר ונדר ומתני׳דמוצי׳ את אסתו מסוס אילונית כצורתן ולא כתב
משני משוס דאיגלאי מילת׳למפר' דקטלני׳היא והוא ז״ל דחה דבריה והעלה דמשני עליהם כלזס והא ודאי רמי רבנן דמשוס שס רע ונדר ארבנן דאילוני' וליישב זה יש
שי לה כתובה ומסלישי אס לא הכיר כה אין לה כתובה ואס הכיר בה יש לה כתובה לדקדק אביי אמאי לא הוה קסיא ליס דרבנן אדרמן כי היכי דק׳ליה דריהוד ' אדר'
ורבי' ירוחם כתב שי״א דמשני אין לה כתובה  :ואיש שמתו לו שתי נשיו א״צ למנוע יהודה וכן איכ' למידק על מאן דרמי מאי אמר אלמ ר יהוד לא סייש לקלקולא ולא
מלישא השלישי׳ כ״כ הר״אס בתשובה כלל נ ' ד ונתן טעס מסוס דאס איתא דמדה זו סייס ואמר ורבנן חייסי לקלקולא ומתוך כך משמע דלא קסיא לן אלא דרכי יהוזה
אדר׳יהודה אכל לא דרבנן אדרבנן וסעמא משוס דמל מתני ' דמוציא אשתו מסוס
באנשים כמסיס לא הוו שתקי חכמים מלדבר בזה :
המנרש אשתו ונשאת לאתר וגירשה או מת אפי׳ לא נשאת
י
לאחרוכו׳ ס״ר ומשוס נדר אתמר והוא שאמר לה מסוס ס״ר ומשוס נדר אני מוציאך משמע
בפ״ק דיבמות ( דף יא )ר 'יוסי בן כיפר אומר משוס ר״א המחזיר דאי לא את לה הכי אע״ג דידעיגן ודאי דלא מגרש אלא מסוס סס רמ ומשוס נרי
גרושתו מן הנסואין אסורה מן האירוסין מותרת וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו יחזיר והשתא אתיאספירמתני׳דאילוניתדאמו׳בה רבנן יחזיר דההיא כדלא אמי
להמסוסאילוכיתאני מגרשך היאומ״ה אמיר רבכךיחזי' אכל דרבי יהודה אדר
אסור 'וידוע דהלכה כחכמיס :וכתג הר״צש בתסוב כלל ל״ה על אשה שיצא עליה קול
סלא כב״ד שנתקדשה והכריחוהו קרוביה לגיס ונשאתלאחר וגרשה ורוצה לחזור יהודה קשיא דהשתא דמתני׳דס״ר וכדר דפסקיק בדאמילה מסוס ס״י ונדר אני

י המגרש

אפילו

מוציאך

בי

אבן העזר ייא:
סוצי^ך א״דיהו׳דהידנדרשלא■ יד־עחשרססירמיד ולדחיית לקלקולא גבי מסו©׳
אילונית דבדלא-אמר לה כלוסעסקי חייש רבי יהודה -לקלקולא ושמואל אמר איסוף׳
ומתניתץ דמוציא׳משוסם' ר ונדר משוס אילוניתיוייהו בדלא אמר להוכתמייהו
אמר ר יהודה יחזיר ורמן לא יסזיר ואביי אמר לטולסלא תיפוך וכדאוקימנ מתני'
דמשוסש״ר־ונ-דר בדאמי לה ודכזילונית
נולא אמר להודקשיא לך דר׳יסוד אדרבי כסברא׳ ראשונה יאבל האיש שהוציא אשתו משום נדר שנדר
להוציאה יכול להחזירה :
יהודה תריץ דר יהודה חייש לקלקולא
וטעמיה כמתני׳דמשוס ש״רונדר מטס
יך ^ןך ^ ך^ לע האשת והוציאוהכייר מבעלה לעהז
דס״לכר״מ וי״א ודרבנן אדרבנץל״קמידי
לא ישאנה הנחשר ואם נשא׳אם יש ערי
דכאן .כשאמ לה -כאן כשלא אמר לס ור
153
אקשי ליה לאביי דמשס דמוד׳ליה לשמוא' טומא׳ תצא אפי׳יש לה בנים מהבעל אין עדים כדב׳אלא שיצא
דלא אפשר לתיוצי מתנייפא פמייהו וקולשזינת׳מ כני שראו הב רכר מנוע' כמו שראו אותה הונית
נדאמי או תיוייהו בדלא -אמרוכדמפרץ בסינר אח׳שיצא הנחשד מהבית וא שראו רוק .למעלה מהבילה
להו שמואל אא״ס ניע אזפוך ואיהו אתא א; מנעלים הפוכים תחת המטה אחר שיצא הנחשד ועבר
לאיפצרגי עליה דשמואל ועליה דאביי ונשאה םא יש לה בנים מהבעל לא תצא ואם אין לה בנים
מהבעל
ואמי דכלא איפוך מזי ממיצי ספי׳אפי'
אק״ל דתרוייהו ברא׳מ' אי תרוייהו בדלא
>

ל״שאערהל ול״ש לא אמר הל
כדעתרכי׳ופירשו הידהי מפדפיס שקלקול ז*
אינו קלקול גמור׳ שכיון ,שלאנסתנה ממש אינו יכיל לקלקלה אלא השש־ לעז הוא• וכן
עיקר עשל■  :אבל האיש שהוציא אשתו מסוס נדר שנדר יכול להחזירה ססאהא•
דתנן א״ר יוסירב ר יסודה מעשה בצידן וכו׳ססורי מחסר' וס״קבד״א בסנדרה
היא אבל נדר ציהו יחזיר וא״ר יוסי בר

רבייהודה מעשב בצידן וט' :
כתב
הרמ׳בס בס 'י מכלה' גרושץ במוציא אפ
אשמו משוס ש״ר וכדר אוי מסוס אילונית
או רואה דסמחמת משמיש אס עכר
והחזיר קודס שנתקדשה לאחראל יוציא■
והוא מסקנא לגמי'ס ,,ב דיבמות דאס כנס•
לא יוציא וכתב ה״הוסי־ ' מיס וז י״לדוקא
נפואין וי״ל אפי' בקדושין בלבד ולמס•
יתבאר בסמוך בדין השליח ע״פ וז״ל בדין
השליש יש בירושלמי נכחאופחלוק׳והא'
הוא קדש אץ אומרי ' לו סיבנו'אלאשלא■
יכנו׳אס כנס אין מוציאקמידו וזו הנסתא
אפומאן סטר ר״ס דאמבעיתנאי כפו " וכאן בכפל כאן בדלא כפל וכיון דמפנייחו
סהמבהרמ׳בן ז״לאכיל לרש״בא מצא נסחא אחר' קדש כמי שכנס אמרו לו שלא
סיתיצן שעיר הא כר אמר הא כרלא אמר וכדמשע כגמ דמתנית דמטס ס״ר ונדר
יכנוס
וכנס
מוציאין
מידו
ופירש
הוא
ז״ל
אסרו
לו
וכנס
אחר
התראה קונסין אותו'
אוקי בראמומתנית׳דמשוס אילונית לא איקימנא במידי ולא צייניק לאוקומינהו
וסוציאין מידו עכ״ל ואיכא למידק כיון דקידש כמי שכנס למי למה יאמרו לו סלא
דוזא כמ״ר בעינן תנאי הפול אית לן למימר דרבא נמי הכי ס 'ל ולא אתא אלא
יכנו׳ואף אס אמרו לו וכנס אחר התרא׳למה מוציאיןמידו וי״ל דהא דאמרו לו שלא
לאיפלוגי א שמואל ואביי דמשמע להו דלא איפש"
לתרוצי הני מתניית ' מיוייהו יכנום בסלא קדש היא א״נ אע״גדנמי שכנס דמי ואץ מוציאין מידו אס -נראה
בדעמי או ת־ריהוכדלא אמראא״כ ניעא איפוך
דבלאו
איפוך
אפשר
לתרוצינהו
לב״ד לומ׳לו שלא יכנוס ועכר וכנס קונסץ אותו ומוציאץ מידויומשוב זודהרס בא
ומאן חכמיה ר"מ דאמרבעי תנאי כפיל :
והשתא
שפיר
עיור
הנירבייתא
דלא
אכתוב
באורך
בס
"
ס
י״א
•
והא
דאמרו
צו
שלא
יכנוס וכנס כתב רבינו בסי קמ׳א
נתט ה־״ע ידלא כעליה לתנאיה דההוא
תימצא
לחורפא
בעלמא
אפמר
אכל
והרי״כש
3
סי
רטב
)
הביא
גירסאות
אלו
ונתב
טץ שיש חילוף בנוסחאות ססיקא
לקש׳1א רמילתא ת־וייהוכדלא כפליה לתנאיה וכאן כאמרנאן כדלא אמר ודברי הוי ומספיקא אין כופין להוצי ' וכת׳עוד והיכ' שהתרו בה וגא התרו בו הדב פשוט
סרי ף■מבוארים דעל עתני׳דמשים שר ונדר כתב והוא שאמר לה וכי׳ ועל מתני׳
םאיןכוס י ןאותו ונ״יתכ ' על דיןזה ופירשו
ך״(  ) 7( £זהל־״ן פ״נ דינמית דן תכ׳ו ע׳א
דעשוה אילונית לא כתב כלום וממילא משמע דבדלא אמר לס היא דאלו אמר לה בירושלמי דכל היכא דאמרי כנס לא יוציא
מ; נ דאג קידסחניא ונתנהוא׳ש
: 3אנעי לאיחזיר כמובמשוסש״ר ונדר וז״ל הימ״ב כפ״י מה ' גמשין המוציא את
היינו כסכנס ממש אבל לא כשקדש בכבד
נתשונהכיצלנ׳פימןג' אפיל( אס ריזכס מדגל
אשתו משוס ש״ר או משוס שהיא פמצה בנדריס אימרי ' לו הודיעה שמפני זה אתה
וזה אינו כסי סוס אחת מכנסהאו' לנזכר שנעיר גיסשלאיבכלשואחריס סזיול ללמ׳יי
לאסיהלןלענלרתלפיהנדול יאסתנר ( מס
מיציאה כדי ליסמז ודע שאין אתה מחזירה לעולס ומפני מה המוציא את זו לא
ויש לפרשה בדוחק ע״פ גירסת
דלץלהוציא י* נ"ל
יס -ןיי־ס לעילם גזרה שמא תנפא לאתי ותעשה תשובה ותהיה צנועה תחתיו ויאמד
וכתב
עוד
והיכא
דהחזירס
בעל וחזר
וגירשה אמרו בירושלמי שמות ' להחזירה
מאשון אלו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי מגרשה ונמצא כמגרש על מנאי ולא
נפקייס ש  :מצא הגט כטל למפרע לפי׳אומי־ לו גמור בלבך לגרשה שאין חוזרת לך סא״לכ אתה מוציא לעז לט כניה פי׳סיצ׳לטזעל המי׳ שהיו לה אחר סהתזירס
לטלה וכן המוציא את אשתו משוס אילונית או משוס שרואה דס בצל עת תשמיש
וש״מדכיליכא בניס אל יחזיר וכ״כ כרי״טבא בססהרסיבץ עכ״ל וניזכר זה גנז
ה״ז לא יסדר לעולם שמא תנשא האילונית ויהיולה בניס ותתרפא הנדה ויאמר בדברי ה״ה כס הנז ' :
בחבהרס ' בס בפי״א מה גרזסין סרם שגייש ברמיזה
אלו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי מגרשה ונמצא הגט בטל והכניס ממזרים עכ״ל•
כמו שביארנו והלכה ונתקדשה להרס אחר ואצ״ל לפקח אסורה לחזור לבעלה סחרת
ואע ג דכאילונית נא כתב שאמר לה כלום צ״ל דבדאמי לה הוא דקאער לא יחזיר אבל אשתו׳ של פקח סנפגרשה והלכה ונשאת לחרש ונתגרסה מיותר ' לחזור לבעלה
וכן משמע מדכתב וכן המוציא את אשתו משוס אילוכית וטולישנאדוכן משמע
הפקח וכתב ה״ה שקר״אבד הסיגודבירושלמי פ קרש גרפי׳אשתו סל .פקח שגירש׳
פטא שוהממש למוציא משוס ס״ר וכדר הלכך כיון שמוציא משוס ש״ר וכדר לא
הפקח והלכה ונשאת לסרס או לפקח קורא אני עליה לא יוכל כעלה וכו' והוא ז״ל
אמדי דלא יחזיר אלא כדאמי לה ׳שמוציאה משוס ש״ר ונדר משוס אילונית כמי לא
כתב
סנסחת
הרמ״כס
היתה
איני
קורא עליה לא יוכל כעלה וכו ' והכריע שכך היא׳
סנתס׳האמיתית • המוציא את אשמו משוס סרואסדסמהמת תשמיש 6פ רשאי
אמרו דלא יחזיר אלא בדאמ׳לה דוקא אכל לא אמי לה יחזיר• וה 'ס כת׳דין האילונית
משנה המוציא את אשתו משוס אילונית ר 'יהודה אומר לא יחזי ' וחכ״א יחזיר ואמרו
לסחזייס ביאר ר בינו כסימן היא :
בגמד מאן חכמיס ר״מ ומתיך כך הלכה כר יהודה וק״ק למה לא ביאר רבי' דוקא יא הנחשדעל האשה והוציאוה ב״ד מבעלה על זה לא ישאינה הנחשדואפו
כשאמר לה דע ה מוציאה דהא ודאי כא־לוניתציכא משוס פריצותא אלא מסוס
נשאת אס יש עירי טומאה מצא וט בפ״ב דיכמות תנן הנטען
טל
קלקולא א ' אמי לה אין ואי לא לא ואפשר דאילונית כיון שהוא סוס גדול סתמו
א״א
והוציאוה
מתחת
ידו
א
^
״פ
שכנס
יוצא
ובגמרא אמר רב ובעדים מימיבי
נפירושו ואע״ע שלא אמר לה יכול לקלקלה ולהוציא לעז עליה ולפי ' לא
יחזיר
בד״א
כשאין
לה
כניס
אבל
ים
לה
בניס
לא
תצא
ואס
באו
עידי טומאה אפילויש¬
וזהו סכגמ׳לא הזכירו והוא שאמי לה גבי אילונית ודין הרואה דס הוא
כספ״ק
לה
כמה
בניס
תצא
רב
.
מוקי
למתניתין
ביס
לה
מיס
ויש לה עדיס ומתניתץ
מדה ואף כאן הוא משוס קלקולא ואפי׳לא אמר לה סתמו כפירושו כמו שכתבתי
קשיתיה מאי איריא דתני הוציאוה ליתני היציאה אלא כל הוציאוה בכ״ד וב״ד
גאילרני ' זה נ״ל לרעתו אבל סרמ״בן והרש״בא כתבו דיך סשיטו׳פ״ק דנד׳דבאילוני' כעדים הוא דמסקי׳ואבע״א האי מתניתץ רבי היא דתני ארוכל יוצא ואסה חוגרת■
דיקא שאמר לה מפני פך אני מוציאך ולפי שעדיין הוא היה יכול לקיים האילונית
בסינר אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא רוק למעלה מן הטלה או אקוס מנעליס׳־
הלכך אין סתמו כפירושו אכל ברואה דס מחנות תשמי ' י״ל שטון שלא היתה יכולה
הפוכים תחת המגיה אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא והלכתא כותיהריב
נשמש פלל ׳שתמו כפירושו
ע״כ דבריה עכ״ל ויש לתמוה עליו כסה שכתב סהךת״כס והלכתא גותיה דרבי קסיא הלכתא אהלכתא ל״ק הא בקלא דססיק' הא בקלא
פסקכר׳יהורה משוס
דאמיינן
מאן
חכמיס
ר״מ
דהא
כיון
דשנה
רבי
לדר״מ
בלשון
דלא
פסיק
קלא
דלא
פסיק
וליכא
עדיס
כרבי
קלא
דפסיק
ואיכא עדיס כרב וקלא
חכמיה משמע דסבר דהלכתא כופיה בהא ועור דאמרי ' מאן חכמים ר״מ דאסר דלא פסיק עד כמה אמי אביי יומא ופלגא ולא אמרן אלא דלא פסיק ביני וביני"
רעיק תנאי כפול
וכיון סהיב רב יכו משה בר מיימון סובר דהלכה כר״מדאמר אבל פסק ביני ביני הא פסק ולא אמרן אלא דלא פסק מחמיראה אבל פסקי מחמת'
בעינן פנאי
כפול
וכמו
שכתב
ה״ה
עצמו
לדעת
הרמ״בסבפ״ו
מה׳איסותה״ל
יראה
מחמת יראה הוא ולא אמרן אלא דליכא אויבים אבל איכא אויביס אויבים:
לפסוק כחכמיכובץ במוציא משוס ש ר ונדר כין משוס אילונית דבנולהו אי כפליה הוא דאפקי ליה לקלא וכתב הרי״ף אמד רב ובעדים כלומר אס הוציא אותה בטלה
לתנאיה לא יחזיר ואי אל כפליה יחזיר ועוד דאס איחא דכרבי .יהודה ס״לה״ל
בעידי טומאה מחמת זה מטען מוציאץ סופה מתחת ידו אבל אס הוציא אותה׳
למיעסק נמי במוציא משוס ס״ר ונדר כרכי יהודה דאמי כל כדר שלא ידעו בו
רכיס
בעלה בלא עידי טומאה אלא כעידי דבר מכופר בלבד וכנסה זה הנטען סין
יחזיייועוד דרר״יף מסטע שפוסק כחכמים שהרי כתב המשנה כצורתה סתם ואץ
סוציאין .אומה מידו ואותבינן סליה מהא דתניא בד״א לשאין לה בנים מן הנטען
לי׳דהימ״כס פליג עליה דסר״יף כל היכא דאפש׳הילכך כמו שפירשתי עיקר
ומדברי
הוא סמוציאין אותה מידו אבל אס יש לה בניס מן הנטען לא תצא ואס באו פיד* י
הימ״גס שכתבתי כיאה שהוא פוסק כפרי ליפני וכ״כ ה״ה ח״ל רכי׳ססק
כלישנא
טומאה אסי׳יש לה כמה בניס תצא דאלמא מפקינן לה מן מסען בלאעידי טומאה
3רת 'לחומר׳דאפי׳לא אמר משום ש״ר או מפני מס לא יחזיר ופסק כלישנ '
קמא
ג״כ
ואוקמה
רביכרבי דתניא רוכל יוצא ואסה חוגרת בסינר וטקסי׳ הלכתא מהלכת׳
דתייש לקלקולא כיון שאמי לה ואפשר שהוא מפ׳דליסכאבתר ' מוסיף
טל
לישנא
דהא
רבי
לא
מפיק
לה
ןמ
הנטען
אלא
במידי
טומאה ורבי מפיק לה פעידי דבר־
קמא להחמיר סאע״ם שלא אמר לס לא יחזיר ועי כשאמר להיג״ראיהא
מפו׳קלקולא
מכוער
ל״ק
בקלא
דפסק
עלדינן
כרב
ולא
מפקינן
לה
אלא
במידי טומאהובקלא•
ולטלסילטלהולישני לכ סיכאסא׳לה מעני מה מוציאה אייכלמיסס
לקלקולא
וכ״ל דל א פסיק עכדינן כרבי ומפקינן לה בסידי דבר מכוער • ושמעינן מהס דתניא
תהבי5־ו לפי׳זה סוגיין דהתס דמשמע בהדיה דסיישינן לקלקולא
וכהלכותילאגתכו
בד״א כשאין הל מיס־דהיכא דאית לה בצים מן הנטען אט״ג דאיכא פדים בדברי
׳*לאלישנא קמא וכתבו הימ״כן והרש״כא-ז״ל ססמט על
סוגיא
זרדאתי
'
ללישנא
מכוער
לא
מפקינן
לה
מיניה
אכל
אי
איכא
טיזי טומאה סזיינתה עמו תחת במנט
?מאוכןהסטמו ' הסז4
'לורבי׳סיבור דאסאיימאדללישכא' קמאבלסודאתיאה״ל מפקיכן לה מיניה ואע״פשיש ול כמה־ בניס וה״מ מיבועל שמא הנטען אבל מבעל
להייטיט מקשו המס דרבנן אדרכנן ולמימר־הניחא' ללישנא בתרא אלא׳
ליליסנא
עצמולאמפקינן
לה
אלא
בעירי־
טומאה׳
בין
יש
לה
כניס
כץ אקלה בניס
? ^אה -י איצא למימאל א משמעדלטלסו ל.ישנ י קאמר דסא מתכי׳סתמאימיתני'
נדגרסינןבקדוסץ,פיק,.האומר איבעיאלהר אשמו זנתה בעד אחד מהו אמ רבא
הוי־

י

כי־מ״דן

ד׳פ

אק העזר יא

דבי שכפרוה ואץ דבר שיפרוס פחות מזכי פדים • ורפ״י פירש אהא דאמרי' אלא לענין ובעדים דקאמדבר סמז פדי טומאה ולא עדיכיעויפמו פעלה עלדפל*
יא (  0נהי' 1הוי
ומכוער הדבר תצא מן הבע וכתב הראש קפה לר״ת דהא איןהאש' נאסרת ר״ת ולשון הר״אש דייק רבי פלא כתב וכן דעתהרי״ף והרמ״בס אלא וכך היא פטר3
ע״א ,?7מיס ע 5הואיל
כעלה אלא ע״י קינוי וסתירה אבל בלא קינוי אפילו נסתרה בעדים פריא ועוד הרי' ף והרמ״בס דעסמע שאינו ספוה אותן אלא לפנין פי׳שטת דברי רב ולאלפניך
נ 5״לא'כאי טל
דלקלא דבתי נשואין לא חייפי׳ ומערש ר״ת תצא מן הרוכל אס גירש הבעל הדין ועוד יש להוכיח :כן מתוך דבריו סעל מה שכתב ובהכי מוחא סעעתא דללו
דק״ל
למיב) ליכאלמי",
מסתבר כלל דלימארב כעדים׳סתם אי
לקלאזנמ-לכיסין׳ ונשאה המכל אבל מבעל גא מעקי' אלא
רתלמודא דקאמר מהבעל תצא אפילו לא ראו עדים הדבר המכוער אלא שהבעל לא איירי בעידי טומאה וכו׳ואחייכך כתב
י׳ ' כעדי' וכן מוכח סתמא
 9 '9שם
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״
״
על יל ' א1יגיס1 , 1 ,
כגון שלא וכך היא שטת הרי״ף והרמ״בס משמע
כל הוציאוה כב ד וב ד כעדי הוא דמסקי ראה אותו ובלבד שיהא ממשות בדבר בקול
לא פסק לא
אבל אם .אין בקול בהדיא דלאאמר וכך היא .שטת הרי״ף
נצוסהוי א־ג׳ג אלמאדדברפשוטהואדלאמפקיקמבעל הוציאוהו אויביםא ולא פסק עד יום וחצי
והרמ״בס אלאלענין זה בלבד  -והמרדני
ל"*יקיאלא י (א אלא כעדיס אף כשאין לה בני' מןהראשון ממשות כגון שהוציאוהו אויבים או שבתוך יום וחצי יצא קול
■ הסאלסות
כתב שהר״מ כתב לקיים דברי
עי
ראו
עכ״ל וכי קאמי נמי וסבע״א מתני' רבי היא על לעז הראשון שהוא שקר אז אין מוציאין ממנה אא״ב
וכתב אחר שדבריי הסאלתות׳ מיושרים
עדים
ל 6סניק ל^ אי״ניא י־י־־יקיא  ,ילא העדים רבר מכוער אבל לא בראיית הבעל ומיהו על ירי
מי יחלוק עליה ׳להקל ועודשכל דבריהם
ש־>יןמ <משה מ מפקי' מבעל אלא בעדים אלא הקהך
ר היא ורב שראו הכיעור אסורה בין לבעל כין לנחשר לדעת ר׳ת אבל לרב דבריי קבלה וכדי לסמוך עליהן כמו
ד^אפשקתסת^ מתני' דהפקיכן מנטען בקול
אלפסב כשאין בקול ממש אזאין מוציאין לא מבע׳ולא מנחשר התלממאף המייבפבדדאישו' כדבריהם
דמשמע
הוציאוה
כמתני'! דקתני
מיזחפאלל
ייא־
אלא
 .ו,
ס'ל יראה,
פ כ ודביי תיש הס שהרי המיימוכי חולק
מפקינן אלא
מנטטז ,לא
״ מתת ? היא בפריס ואפי
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.
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חת־ז ת ירא
הואפלדכריהשאלתות כמושנתבאר  .והרש״בא בתשובה כתב חהלשון ר״ח
בעדים אף כשאין לה בני מן הראשון וכן פירש ר״ח ובה״ג דתצא מהכל אבל מכעל
ענ*ל .
והרי״ףור״ת הסכימו סאין מוציאין אשה מקעלה אלא בעדיס ל״ש ישלה בניס ל״פ
(נ) נרץ עיין לאמפקינן אלא בעדים ובשאלתותדרבאחאיאי איכאדבר ממער וקלא דלא
להבין מבעל כץ מבועלדתניא רוכל יוצא וכו׳ור תחזרלפ׳בעי' אין לה בני׳ובקלא דלא פסיק מנטען ולא מבעל ורב אחא ורש״י׳סוברין :דאפי׳מבעל
דהי> האלפ -ילי׳ פשיק מפקינן
^ע נ'7נח' ] השאלתות 601דאער רב בעדים היינו דאיכא עדים בדבר מכוער ופלוגתא דרבי מפקינן בקלא דלא פסיק וכפאץ לה בניס מבעל והוא דליכא אויבים וכדעתהרי״ף
,
!
!
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חנס כענזמכ*גצ
דבר מנוער לא והגאונים הנז׳אני סובר עכ״ל כתב דעת ר ת בדבריו הראשונים וגס התו' כתבו כן
וימן כרוכל ברבר מכוער בלא עדים אלא בקול ומי בבעל שראה
לאמ1ק .׳ נק ,ל
בשמו ולא כתבו מה שחזר ופי׳בפי׳הסאלתות ונ״למסוס דמשמעלהו ז״ל פמה
עיע ש־׳זנו תיזשאן משריכן לה אנפשיה סתי־כה דאיסור׳בהכי אלא בדבר מכוער בעדים דאיכא לעז טפי
שחזר ופי' דברי השאלתות אתא לערוסי אכל דעתי אינו כן אלא כדבריוהראשוני'
נ 1-ילי דנר־יכ׳עי סיתפיסם ויצא הקול וקשה לפירושו כל מה שהקשינו תחלה דלקלא דכתר נסואין
חו;' אי; יק .לאחיישינן ועיר דאיןהפש  :נאפית על בעלה אלא כקיכיי וסתירה ועוד מאי פריך ועליהן הוא סומך הה שלא כדברי רבי שכתב דלדעת ר״ת ע״י עדי כיעור אסורה
׳'7
׳ /י
'
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 .״! . ,
נעילי*ט;י(<ז וכ כ ״
מדדי דבר מנוערותירץ ר מ לכפל ומי המרדכי כתב כלשון הזה ושוב חזר בו ר״ת והודה לדברי השאלתות חם
נ ,ב .בר>רי .מהפי בייתח כד ח כ שדרן נה כניס נימח דמיירי
קינוי וסתירה עדים כדברי רבי' ומ״מ כתב דלר״י נר כדברי ר״ת  :ראשונים דכולה שמעתא ק'לדבריו
תש,ם ל, :,יקלא דהא דאמרי׳בשי׳ק דכתיבות בשמעתא דפתח פתוח וליטעמיך
' בעד האחרונים וגס במ״ש רבינו אחר מ״ש שטת הרי״ף כפי מה שעלה על דעתו ויכן היא
דנת־ני״א-ן ׳צא לס ה ק אין החשה נאפית כבעל בעד א׳יסלא כשני עדים וקינוי וסתירה אפי
ז<  "' <3נחי{ א ' א ' ופתח פתוח  :שני עדיסדמי ס נ נאמר אס יש עדיס שראו דבר מכוער בשני מסקנת הר״אס ז״ל יש לדון סאע״ע שהר״אס׳ כתב אותה סטה לע׳דבריהשאלתו'כת'
דבתי נישואין לא סייסינן היינו בלא פדים אכל כן נאפוקי ממה ספר״ת בהס ואין מסס הכרע שיסבור הוא ז״ל כן ואפשר דכדברי
טדי טומאה דמו והא רק״ל דלקלא
עדיס שיאו דבי מבוער רגלים לדבי כאלו ראוה שנבעלה ואסרינן לה הרי"ף והרמ״בס ס״ל וכ״כ בתו בשם ר״י דלעולס לא מפקינן לה מבעל אלא בעירי
יזאול הינא• שיש
האיין < ז־ "א (ל
ושעיר פריך מהא דתניא בד״א טומאהממש • וכתב נ״ייסכן דעת הר״אה והריט״בא ז״ל וגס הר״אש כתב בתשוכה
ול דרנ״כי ט ער אבעל  :בפתח פתוס או בעד א' אתי קינוי והתירה
עידי כיעור דאי איכא עירי כיעור כלל ל״ב סי׳י״ז על א״א שזנתה בעד א' וגס קלא דלא פסיק דעכי בע״א איןא״א
ג׳״ייק
נליג׳הייץ־׳תי׳ת בשירן לה מיס מן הראשון דע״כמיירי כשאין
 7נרי האז ולי
והא דקתני סיפא ואס באו עירי נאסרת אלא לאחר קינוי וסתירה כדאית פ״ג דק־ושין אין דבר סכעררפסות מב׳
אפילו יש לס כמה בניס תצא כמו כעיד טומאה
שהניא ד^רי הריק
דבר מכוער עידי טומא' קרי ליהואבע״א ובקלא דלא פסיק פסקו ה״ג ור׳ת דלא מפקי' מבעל דלקלא דלבתר נישואין לא
נקנרהכו' "[ 1נ,לא טומאה היינו אפילו לא ראו שנבעלה וראו
היא וס״ק הך מתני'דססרה בלא עדיס שראו דבר מכוער רבי היא דאמר תיישי׳וכסאלתו׳דרב׳ אחאי פסק דכקלא דלא פסיק מפקי׳מבעלור״יהכריע כדברי
קש׳תיזייזצחד.רל מתני' רבי
ראה רובל יוצא תצא ואסו' לקיימה ופליגי רבנן ה" ג וכן פוסקין־ עכ״ל ואע״ס שראה רבי נו תשובה זו לא נמנע׳ מלכתובשמסקנת•
לי־י3" 0קי' אפי' בלא עדים אלא הבעל לחודיה
לי ני'
ולא מבועל ומסיק הלכתה כיתיה דרבדקלא הר״אש באותה שעה שכתב בפסקי׳משוס דמשמע ליה ז״ל שאות׳סטה סכתבפסקי'
מבעל
לא
מפקינן
לא
ואמרי
טליה
"
השש
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אחי שהשיב אותה תשיבה אמרה וכ״כ ז״ל לע אותה תשובה וז״ל ועתהכשלמדנו
דפסיק נלוהאדקחמר רב ובעדים סרסו דבר מכוער דוקא אבל אס הבעל לבדו
היינו בקלא דפסיק פבל בקלא דלא פסיק סגי כראיית יבמו׳דקדקא״א נר״ו לשון השאלה מפיי כע״א מל מתוך דברייהסאלפו׳סכתכו־ואי•
צ! ;ע>ד .טו״ לך.זר ,רפה דבי מנוע לא מפקיכן
איבא דכר מכוערבשני איכא דבר מכוער וט׳נ״ל שלא כיוונו לדברי ר״ת ובו דע ובהכיירווחאשמעתא דלא
ליה ׳כיניישנית הבעל לחוד • ולי נראה מתוך דברי השאלתות שכתבו ואי
רוכל יוצא וכוי שלא כיוונו מסתב׳כלל דלימא רב וכעדי' סתם אי לא איירי בעדי טומא פכ״ליולפימ״ס בסמוך
הרא.זזלז .־כ׳רגעי עריסוקלאדלא פסיק מפקינן מבעל ומבועל דסניא
' נן ;'<יאמש^נ^ לדברי ר״ת דלרב מפקי' בפירי דבי מטפי מבעל וא״כ מאי האי דקא' ואי איכא י״ל דלא לפס הלב אמר אלא לחלוק על © י״ת בדברי הפאלתו׳ואע״ע שכתבמשובה׳
ווו1
י ; .
כיח-זוהמדקדק
דלת פסיק תרוייהו למה לי והלא בעירי ביעור לחוד סי׳י״ג שראה את הי״מ פוסק ודן כפר״ת כדבריי השאלתו הרי חזר וכתבבחשוב!זו"
מ3ר  . ,הרא* 6דבי מכונני בסר עדים וקנא
בלא עידי כיעור מעקי' רק שהבעל ראה דבר לסוגיין דעלמפוסקץ כה״ג ור״ייוכןבדין דבעלי סגיה זוהם רוב כנץ .ורוב מניןג::
מי<ר׳ש?ניא! מ8וי בלא קלא מפקי' ובקלחדלא פסיק
רב בעירי טומא׳ובריתא בעידי דבר מכועוי ועייןכתשו׳המיי' דסייכי לסער נשים ומיש רבי׳כנחסד ועבר ונשאה אס ישילה
יו׳:ר'ם ש^ייז מנוער ולכן נ״ל שהשאלתו׳מערשיס דברי
(יש' ר' סכר דבעידי דבי מנועי מפקי' מבעל ורב סבי דלא מסקי' מבעל אלא• בעידי מי׳מהבעל לא תצא ואס אין לה מי׳מהכעל תצא הואי ע״ע פרס"' 1דאהאדתנייבד״א
.
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,
בדרן ז 1כש
ראו1עדי ,דבר מבוער וגס בשאין לה בניס אבל יש לס בני׳לא תצא כתב בד״א דאס כנס הנטען׳ יוציכשאין,לה
לנל ,טימאה ופסיק תלעורא הלכתח ביב בקנא דפסיק שאס
דפס; ק לא מפקיק לא מבעל ולא מגועל וכותי' דרכי בקלא כניס מן הראשון אכל יש לה כני׳ מן הראשון׳ לא תצא דכי מסקי לה קא מחזקילקלא
הרייןהכי<אע  /יצא הקול אס הוא קלא
כיעור־אבל בי־איית הבעל לחוד אפי' בקלא דלא פסיק לא מסקי' קמא ועכדינן להר ממזרים אבל הרי״ף כתב בד״א כשאין סל כניס מן הנפק הוא
?ייחלת ס־/ם3ח דלא פסיק ובמידי
כפת פתוס או עד א׳אחי קינויוסתירה־ סמוציאין אופה מידו אבל אס יש לה בני׳מן הנטען לא תצא וכך הס דבריהימי׳גס
סילוני׳ אי6יו ׳< ועידי דבר מכוער וקלא דלא פסיק חשיב
כפ״ב מה סוטסונת הר״אש במסו׳דא״גיג דמסתבכפרש״י כלהארצו' פוסקיןודכין
היע!נקלא ובהכי מוחא שמעתא דלא מסתבר כלל רלימא רב בעדים סתס יא לא איירי בעירי
טומאה וגם לא מסתבר לפיוסי ואם באו עירי טומאה׳ דבריתא כעידי כיעוד וכך ע״פ הר״יף והרמ״ב׳ז״ל וכת' עודבמסר (כלל לב סיכנ )על הנטען על א״אוכתארמל'
י:שק א..ל וקיא
7
והימ״בס ז״ל עכ״ל הר״אשז״ל  :ויש לתמוה עליו שהרי לפי אין כאן מקו׳הראוי להסתפק דמאי נ״מ אס גרש או מת אםשי עדיטומא תצא ואס
ללא פסקאין'ח;ק היא שטת הרי״ף
שפי' דברי השאלתית דכקלא דלא פסיק ועידי כיעור מפקינן לס מבעל םי עדי כיער וקלא דלא פסיק וליכא אויבי תצאממ״שרבי׳דבדברמיכועבקלאדלא
דהדנעידיע,תא' שטה זו
פסיק אע פ שלא ראו עדי׳אלא שהבעל ראה אותו תצא מהנטען מתוך דבריהר״אש
מיאיינ ^ ולסר״יףוהרמי' בס לא מפקינן לה מבעל אלא כעידי טומאה כמבואר בדבריהירי״ף
הריץ ^
ובריתא ומסקכא דנמ עלייהולא הויא שכתבתי נתבא׳שאין דברי׳הללו אמורי׳אלא לפר״פבפי׳דברי הסאלתו) אבללדברי
לפר;)7עת ,שכתבתי בסמוך דבל שקלא וטמא דרב ורבי
מיציאין אופס מנטען אבל מבעל אין מוציאין אותה אלא בשני ערי כל שאר פוסקיראיי׳הבעל אינ׳מעלה ולא מורד לענין זה וכ׳ב הרמ״בס בפ״במס'
נ; !א*'פשא מ אלא לעצין אס
וכך הס דברי הרע' כס כפכ״דמה׳איישות ופ״ב מסל' סוטה וא״ב היאךכתבי סרטה ח;'ל באו עליהפדי׳שנסתר׳עס איש זה ובאו ,ומצאודבר מכוער כגון שנכנסו
כ למפעי' נ׳' ח׳מ טומאה
אחריו ומצאוה חוגר תגור ומ אסהוציא׳כעלהבדב' מבוע כזה ה״ז לא תנשאלנטען
כתב
דלא
וצ״ל
והרמ״בס
הר״יף
שטת
היא
1א ' יט'.גנ|ז ^הר״אש על פירושו בדברי השאלתות וכך
3יא
אלא אסורה עליו ואס עכר ונשא׳והיו לה בני׳ממכו׳ לא תצא ואס לא היוילו בנימצא
 7נר '^רא ;ז כן אלא משוס דלפימסו כדברי השאלתות בעדים דקאמר רב היינו בעדי טומאם
סומאה ממס וכך מפרסים ג״כ הדי׳״ף והרע בם כד״א כשרננו העיר עליה ועל הנטען יוס ומחצה או יותר ואמיר פלו זינה פס פלוני'
לב כפשוטןיאי! וגס עדי טומאה דבריפאססעדי
דלאכר״תסחןר כוופי׳דובפדיס דקאמר רב וכן עדי טומאה דבמתא היינו־ עדי ולא פסק הקול וכמרא׳מדבריו כהדיא דכל שלא באו ב'פדים בדבר מכוער לאמצא
אני מ־יניו לליייז
מנטען :ומ״ש רכי׳גבי דבר מכוער מנעלי'הפוכים מחת המטהלישנא דבריתא נקט
ני דבר מכוער אבל כמסקנא פפיטא דאיכא כינייהו דלפירוסו בעידי כיער' וקלא דלא
^'י
פסיק מפקי׳מכעל ולהרי״ף והרע בם לעולס לא מפקינן מבעל אלאכעידי טומאה ומקשי פלהבגמ׳ליחזי דמאן כינהו ומסי׳אלא מקו׳מכעלי העובי תחת סמטהופרש׳י
לענק להוציא אופס מנעלים הפוכים פיכם למטה ודאי של נכרי הם והפכו כדיי שלא יכיר הרואה מקום
יהרמנ״ם ללא ואף בדברי רב איכא כינייהו דלסירושו רב כי אמר ובעדים
מבעל בין מבועל אמרה ולהר״יף והרמ״בס ז״ל לא אמרה אלא לענין להוציא מנעלים הפוכים ניכר מקום ספיכתוכעער שתחהמטה -ואהא דתניא חוגר'בסינור
ייכקי' יינעלא לא בין
ביה רב ולא סוגיאדגכל'  -פיש״י הוא כעין מכנסים שהיו הנשי׳קוגרוילצניעות ואמאי דתניא רוק למעלה מן
אותה מבועל אבל לענין להוציא אותה מבעל לא איירי
ץ' ד (טי (אש
נ
בסים כקול ממסםא ים עירי ביעור הכילה פרש״י ארוכל יוצא קאי ומצא בעל רוק למעלה מן הכילה שעל,מטתו מיזיק
#יסעימ*כיעור ומעתה יתבאר לך שמה שכתב רבינו דלהרי״ף
כרפכ׳א מוציאין בין מבעל ביןמנססד נמשך אמי פשט לשון הר״אש לעוס ריהעא שכתב הרוק למעלה כי אס השוכב ופניו למעלה הילכך זיכתה זו ורקקה בשעת הסמים •
יכל
השאלתות וכך היא שטת הרי״ף והר״אשועלהעל דעתו והימ״בס כתב בפכ״דמהלב אישות גבי דבר מכוער כיצד׳ כגון סהיתה בחצרלכדה
נתשגייקלעתר׳" אחר פירושו דברי
וכבר נתברר האמת שלא הסוה אופס ורוכל יוצא ונכנסו מידבשעתיציאתוומצאואותה עומדת מעל המט והיאלובשת
''7'3י'5.7׳י י'יא'ה שלגמרי משוה אותה ולא חשש לבדוק אחריו
זידרימגאז׳ל:
המכנסים
ליני׳מאחר
(כ ) (

הראשגפסקיו ומה שנ׳שראה הר׳סלןנסאלמיפכייג! לפי מס שפרשן הוא היינולמפקי׳מן .הגעלנשהסנ׳דנריסניחדזהימיקלא ללא פשיק ועי7יניעת־ |?וא
רר  3אל 3א עס ק :לנל מןהנקלונהא מודים השאלתות לפי מה שפרשם
אי ,כ ^ י
 4״נל 7עתלנינויהלאש ( כ ^ ללעכיןהלנעץנוז <7ריהרא 6המל 7גחלנינןטצ* 9מעני 75מי 0יג ׳ ןאי :מסעע(רגגללו? ואמזנדחנ 7נליכ©כמגןארלמשנ'צ"
 7עת הלי׳ן> ( המ( ניס
מ,ני '* *

יאק העזר יא
׳רמכנסי׳או חוגר׳אזור׳אי פמיאומק לחלמעל׳מן הכילה או שסייומצאין ממקו'
אפל או מעלין זה את זה מן הבור וכיוצ׳בו או שהיו מכשקין זה את זה או מגפפץ
זה את זה או שראוהו מנשק ע״פ חלוק' או שנכנסו זה אחר זה והגיפו הדלתו׳וכיוכ'
נר5רי' אלו אם רנה הבעל לסוצי׳תצא בלא כתוב׳ודברי הללו איתנהו בימ׳פ׳המדיר
גבי דבר מכוע
סוטה _
מה ' ..
ואע״פ שבע ב _
_

יג

׳אצא כד״א כשמנו העיד־עליו ועלה יוס ומחצה ונו׳אבל 15ס לא היה מה לדב זה
■בעיר או שפסק הקול שלא מחמת ירא׳אס נשאת לנטען לא תצא אע״פ שאין לה בכי'
אפי׳בא ע״א סזנת׳עמו לא תצא כ׳״כ על מי ששאל על בתו שהיתה נשוא׳לראובן
׳וחשדה משמעון ינאגרש מראובן מרצונו ונשדכה לשמעון ואו׳שאסור׳לו כדתנן
הנטען מן האשה והוציאה מתחתיו אע״פ

ורוק ■ווו
לא כתב אלא סוגר חגורה ליי
מוציאקבקשכנס יוצי׳וכ״ל ולכל חבירי בדב שאין •זה
למטל׳מן אלא בערי מומ׳וכשיש כקול ממש או יש ערי כיעור
■ נטען דאפי׳להסוא שינוייא דאין לה בני׳
אין לה בנים אבל בראיי׳הבעל לחור
אם אין
ביןמנחשד אם
לכלול מבעלז בי] מנחשד
הכילה כבי־ כתב וכיוצא בזה כדי
מפהינןואי עדים דמודרב מ״מ לפי ההוא שינויי'
,
גםיעארדברים שכתב בפ״כד מה׳אישות
הוציא קתני משמע מציאהכעל משוס
יי
י
וש״מ משמע■שאס לא היה כיעור כדברים

מיל

מל מי שחשוד בא״א ונפטר הבקל ובקש זה הנחשד ליסא אותה אס אותזיקול של
רימן הוא קול שאינו פוסק ^בון שעמד ייוס תמי׳והצי יוס7לא יכנוס ואף ע״פ שאין
סם לא עידי טומאה ולא עילד דבר מכוער ויש מן הגדולי׳שאמרו שאס כנתיוצי׳ויש
לכס ראיה ביבמות על נ ^שיספוכו וקרובים דבריהם להיות כן עכ״ל :כת׳סרמ״ב׳
כפי׳ב מה סוטה על דבר מכוער אס לא היה רינון לדבר זה בעיר או שפסק הקול
שלוא מחמת יראה אם כשאת לנטען לא תצא אפי׳אין לה בניס אפי׳בא עד א שזכת '
•ע^ רלא תצא ע"כ :כתב הרס״בא כתשובה סימן אלף ומ״א הגפת הדלתו׳סאמר
אקיזה יסור פד שיה׳בית כעול דתרע׳טריק דירו׳סער כעול במנעול משמוכדמשמ '
סתם בירו׳כפ המדיר דגרסי׳התסתרעאי< 1ריק סוטה מוגף צריכהזוכתב פוד והת'
כפ' המריר אמרו בפיל הנך דאמרן התס ־וכולן אס כביאה ראיה לדבריה נאמנת ואין
לך ראיה לדבריה '׳־ותר מזה שלא נאיחדה לרצונה אלא מתוך האונס ואמאי
דאמרי׳הא כקלא דכסיק־פיש״י שיצא קול אחר לומר סקר הוא הלעז וכך הסידכרי
רכי׳וטל מאי דאמרי׳אויביס הוא דאפיקו לקלא כתב המרדכי א״נ אס ע״י אויבים
לא פסיק לאו נלו׳הוא ע״ג דמעיקר לא יצא ע״י אי־כי׳ניפתב ני׳י בשם הדי״טבא
נראין הדברי׳דכי פסיק כיני ביני אס שתק קול ההפסק וחזר הקול הראשון׳ונמשך
יומא ופלגא לא פסיק חשיב לאסר׳עליו וכת׳עוד דכל היכא דאיכא בעיר אויבי ' בין
לנטען בין לכטעכ׳אפי כמשך הקולי ומ ופלנא ויותר בלא סוס הפס לארקלא הוא
ושריא ואיפסר דאפי׳לכתתלה לא חיישי׳להלאוסר׳על הנטען עכ״ל ודברי׳מגוארי'
כגמ׳סס ולא אתא לאשמועינן אלא דלכתחל׳כמישרי  :כתב מהרי״ק סורס קל״ה טל
נטען על אשת איש ואח״כ גירשה בעלה ואבי הנטען השביע שלא ישאנה ויצא קול
שקדשה לא ביארת שאלתך האס על ב״ר מצווין להפרישו או אם האשיה תובעת
סיוציאנ' כיון שאין יכול לכנסה מחמת השבועה אס על כ״ד היתה השאל׳הלא ידוע
הוא הדכרי׳המכוערי׳שנזכרו כתלמוד ואותם שהוסי רמ״כס ור" מ ע״פ הירו׳ולדוז
מה יקרא דומה לאותס הנזכרי׳בתלמוד בבלי וירו׳הלא אין זה תלוי כ״א בשיקול
דעת הדיין ואולס כדי להרבות בחקירות בכל כיוצא כלע״ד שלא מן השם הוא!ואי׳
כבוד אלים חקור דבר זה אך למעלים עין בהתגלע הדבר ע״י עדים שראו דב׳מכוע׳
ח״ו אלא נלעי׳ד דכזה מצווי׳להפריסו בגט ואס לא ירצ׳הנטע 'לשמוע לישמתיה עד
דמנרש לה מק״ו דמקדש תוך ג׳חדשיסלאחר סיתת הבעל ומ״מ כדי להסתלק
מכל ספק היה נלע״ד לעשות כמו שכתב ר״ת גבי האומרת מאיס עלי תגזרו באלה
חמורה על כל איש ואפה מזרע ישר׳שלא יהיו רשאין לדבי עמו ולישא וליתן אס לא
יגיש ואס האישה רוצה שיוציאכה כיון שאין יכול לכנסהנלע״ד שהדין עמה ויעשו
ב״ר דרך כקשה ואס לא יאבה סמוע לדברי חכמיס נלע״ד סיכולי׳לכופו אס היא
באה מחמת טענה דחיטיא נירא ומרה לקבורה ע״כ  :כת׳המרדכי דעידי כיעור
דאמק אע״פ שלא ראו בכת אחת אלא בזה אח *1זה ואע״ג דכיעו׳דחזא האי לא חזא
לאי הא קי 'ל בהלואה אחי׳הלואה דמצטי־פין ואמי ג דאמנה דמשהיר האי לא מסהי '
האי מיהי תיויהו אמנה קא משהדי ה״נ תיוייהו אדבר מכיע׳קא מסהדי וכן משמ '
בימפ״ק דסוסה עכ״ל וכן משמע ב״ס דכתוכות.דכי היכי דמצטרפי לפרו׳מעון
מצסיפץלענץ איסו׳לדיק דקי״ל כר״י כן קרחא דאמ׳אפי׳ראו זה אס׳זה מצטרפין
דמייקי התס דפליגי רש״בג ור אליעז׳אי מצטרפי׳ב׳העדים להאכילו תרומ׳על פיה '
וקאז׳דפליגי בפלוגת׳דר״י כן קרחא ורבנן והרי אכיל תמתאיסור'הוא אלא ודאי
לר״יבן קי׳סא לעדו׳מילתא דאיסוי נמי מצטרבין איל כפ מי שאחזו כתהר״יף
מיס? ת׳מןתכי בה ראוה שכיס שנתיחדה עמו צריכה הימנו גט סכי א׳שחרי׳וא׳בין
הערבים זה היה מעש' ואמרו אין מצטרפין וכת׳עליה הי״ן דאע״ג דלגבי ממון קי״ל
בפזה בורר דהלואה אחר הלואה והודאה איור הודאה מצטרפין לגבי אישות דשייך
בדיני נפשו כבת אחת בעינן להו ע :״ל :ויש לחלק בין דיני אישות למילי דאיסורא
דקדוסין מעש׳בנהן א׳שהיה חושד את אשתו
(ופיי׳בת״ה סי׳ל׳אכתו׳בהגהו׳מרדכי 1
.מאיש א׳ופמס אח ראה אית נככס׳עמו לסתר וסמך אזנו לכותל ושמע קול נשימת׳
כדרך משילשיס מטותס יאסי־׳ה״ר יחזקאל ומהר״ס אומ׳להיתראיכ׳למימ׳שלא היה
סס כי אס מיעוך סדים ושגעון כיון שלא יאה גוף המעסה והכי׳ראיה מרוכל עכ״ל
ובתשובות הי 'מ שבסוף תשובות הר״שבא תת׳!בל ותת״לג כתוב מכין זה כא■־ ך י
.לתשיבו' סר״־שבא סי׳אלף וקפ 'ז כתוב דברים דשייכילענין זה עיין עליו ועיין
בהגהו׳מרדכי דיבמית פ״ט ובתשובת מימוני דשייכי לספר נשיסנכתב הרמ״בס
בפ״ב מס׳סוטל כל א  " !:שהי ' לה קיכוי וסתיר ולא שתתה מי המייס בין שלא רצה
בעל׳להשקיתבין שלא רצתה היא בקשבא לה עד טומא׳או הודית או שהיתה מאלו
הנשים שאינה ראויים לשתמת או שקכאו לה כ״ד הואיל ונאסרה על בעלה מ״מ הרי
היא אסורה על זה סכתיחדה עמו לעולם כדרך שהיה אסורה טל בעלה ואס עכר
ונשאהמייציאקאותה מתחתיו בגט אפי׳היו לה כמה בכיס ממני מפי השמועה למדו
נסם שאסור' לבעל כך אסור׳לבועל אבל אס לא קרס קינוי וגאו עליה עדי׳סנסתר
פס איש זה ובאו ומצאו דבר מכוער כגון שנכנסו אחריו ומצאו חוגר׳חגוי או מצאו
מק למעלה מן הכילה וכיוצא בזה אס הוציאה בעלה בדבי מיוער כזה ה״ז לא פנס'
לנשען אלא אסור׳עליו ואס עב׳ונשא׳והיו לה כני׳ממנו לא תצ׳ואס לא היו לה בניס

ד׳מ
(ד ) וב״כ נמשו נו׳
מייתויני השייכים
לה׳נשיסכ׳מהרי״ק
חורש קש" 7כל
הינאדשריקנאז'
ישראל פצאייטענרג
או נש אלא דאתרי׳
שלא ננעלה גם
נא .זעכלן מדינן
עכ״לוכ כמהרא׳י
סימן לכ״נ מתנע
ועיין נהגס׳מרדכי
דינחית ע״ג 7ן
תזידתשו׳מוהר׳ם
ע( אשהשואו נה
עלים 7נר מנוער

פסיק
והוציאה הבעל משו׳האי קול שאס לא הוציאה משוס סר זה לא תצ׳מן הבעל דלר'
הוציאה תנן תדע דאמרי׳בפ׳המגרש יצא לה שס מזכה כעי׳קולס שתכשא לכהן אין יהוניא׳תנעלה יכן
הו׳תשו׳וונארינזת
חוששין לה ואפי׳בקלא דלא פסיק אכל אס היה רוכל יוצ׳והי׳חוגרת בסינר חוששי'
נתשו׳חייחון שיחן
לה חונה לכהן בלא נשאת כנשוא׳לנטען דהיכ׳דאמ׳במל אי לא מפיק מבטלין קלא כ״הלה׳נש -ס :
להחמי׳גבי מזנ׳לכהן איכ׳למימ הכי והכ׳אי לית׳לקלא כדפי׳אינו כטעןועוד שאינה (ה )ו גייןריש שימן
נאסר' כקול זה אא״כ הוציא׳הכעל מחמת זה וצריך שיאמר כשע׳גרושק מסוס שיר זה לנתנתי 7אס
אני מוציאך או לישנא אסרינ׳כותי׳ובזא׳האש׳לא היה זה ולא קול האוס על הנטען איכאק :אתמ ; אף
ני נעאלסנ׳אשור ,
ולא איתחז׳בב״ד ואין לחלק כקולו' היכ׳דמאסרא לכל־העולס בעי׳ב״ד היכדלא דלאנפשזב׳זו :
אתסר׳אלא לנטעןילא כ״ססא׳אמ׳אד׳משו׳ש״ר אני מוציא׳ולא הי ה סקו׳כרפרישי' ( 1) 1נ' כ נ״י נשיי
' לא הית' אסור׳לנטען ־דאיכ׳למיתלי כפריצות'כדמפר׳במזכ' אין חושסין.הצ אלא שזה מ׳ו נ׳תשי׳הרש׳נא
 7ע7יס המעידי׳על
האד׳מקפיד על זבוב שכפל לתוך כוסו ולכתחלה מותרת לינש׳לשמעקועורשראובן
הקן{ לריכיןדרישה
אין
ושמעון היה אויבי׳ואפי׳היההקול כקול דמכל כטל הקול ולא הלכ אני או׳שא״כ
וחקירה הטינכ״ש
לך נטען אלא אפי׳לזות פפתי׳אין צאןועוד מאח׳דלא אתחז׳לאו קלא הוא והא קמי נמקזסשנר׳שזלין
נישואין בע״כ וניראין הדכרי׳ק״ו באיסו׳כרת התר כאיסו׳לאו לא כ 'ש שהרי אלמל' מרומה ועיין נח״ה
לא היה האונס-לבת שבע היתה אסור׳לדור אבל האונס התיר דלגבר כמי סרי׳אבל שיתן ל׳ןלקמן סימן
ת" נ :
היכ׳דלגבר אסיר׳אלו היה־יודע כעל לבועל כמי אסיר׳מןהתור'יעק׳ב״ר מאי׳עכ״לה
היכא דאיכ׳דבר מכועריוקלא דלא פסיק וכנסה הנטען כיצד מוציאיןאות׳מידו כת׳
הרס״ב 'בתשוב' אכתבכה בסוף סי׳י״ז כתבו התו׳בפ״ק דסנהדרקכ״ל לפי'ר" ת שהי׳
מותר' לבעלה כשלא כיוונו עדותןאוכשהוכחשי דאי לאו הכי מחייב ק׳סלעי׳הא לא
קרי׳ביה ולו תהיה לאשה יס ללמוד מכאן דאי אתו עדיס ואמרו חסת פלו׳זינתה
דבעי דרישה וחקיר לאוסר׳על כעלה וסבר'הוא דלא גרע מגזלו׳וחכלו׳וכ׳כ נ״י וכיב
סמ״ג במ״ע סי׳מ״ח ח״ל כשס רבי׳יעקב׳אמרו סשני׳סהעידו על א״א סזנתשצייני'
ז־רישה וחקיר'לאוסר' על כעלה־וכתבוהרהגהו׳מרדכי דיכמו' (דף תה״ב ע"כ ) והגהו'
מימון פכ׳ד מה׳איסו׳ובתוס ספ״ק דמכות כמי חשיב לדיני נשים דיני נפשו והר׳אש
יג״נ כת׳כתשו׳כלל מ״ו סי׳ד׳חי׳ל תסלס אני כות׳סלא כהוגן עשו שקבלו העדו׳סלא
■ כפני האש׳ושלא בפני בעלה שככר נשאה סיבא בעל השור ויעמוד על שורו ועוד היה
ראוי שעדות זו תתקבל כפלי גדולי יסר הבקיאי בדריסה שידרשו ויחקרו היעל כדי
• פלא לאסו׳אשה על בעלה דמני בשלהי יבמו׳אקכודקין עידי כסיס בדריס׳וחקיר׳ר׳
טרפון ור׳עקיב' אומריבודקין ־פידי כשי׳ברריש וחקיר 'וקא מפלגי בדר׳חניכ׳ואמר
ידבר תור׳ אריכי ממונו׳וא דיני כפשו׳כדריש׳ וחקיר שנ׳מספט א׳יהיה לכס ומפני מה
אמרו בדיני ממונו׳לא בפי דריש׳וחקיר׳כדי שלא תכפול דלת כפני לווין וכה׳קא
מיפלגימ״ס כיון דאיכאלמיסקל כתובה כדיני ממונות דמיא ומ״ס כיוןדקא שרינן
א״אלעלמ׳כריניכפשותדמי׳וכנדוןזהלאסו׳אשהעלכעל׳הכל מודי׳דבעי׳דרישה
וחקיר׳ולקבל העדות בפני בעלי דינין וכפני גדולי יסי שידעו לחקור ולדרו 'ולא
להסתיר עצה במחשכים ולהיצי׳לעז על האס ' היושבת תחת בעלה ואף בדיני ממונו'
אין מקכלין עדו׳אלא בפני בעל דין וכת׳ ר״יבא שאס קבלו שלא בפני בעל דק אינו
עדות לדין על פיו וראוי להעניש לכל מי שהיה באות׳ענה ובאותו ומד לקבל יעדו'
סל לעז ופגם על אסה היושבת תחת במלה שלא בפניה עכ״ל וכת ' כ״י בסוף^ כמות
והלכה כת״ק דאמר אין בודקין מידי נשי׳בדריש׳וסקיר יכן פסקו סגאוני׳וא׳ת היכי
פסקו כמ״ד דאין בודקי׳דהא טעמיה הוא מסוס כתוב דאית לה למשקל ולא תקנו
ככתוכ׳דרישוחקיר׳והלא עיקר עדות העדלהתיר׳לשו׳הוא והוא ערו׳א״א דהוי׳דיני
נפשו׳וכתר הכי אתי דין סתטול כתוב׳וכיון דסריות׳קדיס לא תשרייה ולא תשקול
תירץ הרמב״ן דהשת'בזמן הזה טפי דמי האי ענייכ׳דעדו׳אשה לד״מ מלדיני נפשו'
דהא רונ׳דכשי אית להו כתוב׳הילכ׳אעי׳אמסה דלית לה כתיב׳לא מפלגי בה דאלו
דיני נפשוליתנהו כזמן סזה מכ״ל ולדברי המרדכי שכתבתי לעיל בסמו׳שאט״ע
שלא ראו העדיי׳הכיעו׳או הטומ׳בבת אחת מצטרפין כיון דלדיכי ממונו׳מדמי לה
היה ט־׳לומר דלא כפי דריס וחקיר׳ויש לדחו׳דדרישה וחקיר שאני דלכ מילי צרי׳
דריש׳וחקיר 'אלא שאמרו דבדיני ממונו׳לא ליבעי כדי שלא תנמול דלת בפני לווין
והנא לא שייך למימ׳הכיו והרס״בא כתב בתשוב׳לעיקר הדין ולהלנ׳למעש כךנ״ל
באמ׳דעידי קדושין אין צריכי׳דרישה וחקיר דהשתא מיסא לאו אדיכי נפשות קא
משהדי מש״כ אף לר״ע בעידי מיתה דהיא אסורה לכל וסבא עליה כמיתה והשתא
ע״פ עד זה שרינן לה לעלמא ואפ״ג׳דכקדושין איפשר דאתי לידי נפסו׳הסתא מיה׳
לאואכפשו׳קא מסהדיוכולהו סוגיו׳משמ ודאי דלא בעי דריסה וחקירה בעידי
גיטי׳וקדוסין ולפי׳ישנן בב״ד הדיוטות וכדאמרינן בסמגרס אנן סליתיתייהו
עבדיק מידי דהוה אהודאות והלואות וק כתב כל רבותי מורי ס״ר יונה נס מורנו
הרמכ״ן ז״ל ותדע לך ג גיטין פסולין ואס נשאת הולד כסי ותר מינייהו אין בו זמן
וכן לגבי קדושין דאמרי׳דאין כותבי׳ בו זמן דהיכי פביד וכץ' סלמא גיטין וקדושין
ליתכהו בדריש׳וסקיר׳דאף הס כדיני ממוכו׳דבדידהו נמי איכ׳מסו׳נעיל׳דלת ותדע
לך מדמכשרינ׳כות' סנה שבוע ועוד שהרי אמרו שתקנו זמן בסטין משוס פימ׳או
משוס כת אחותו וההיא דפר׳היו בודקין לא ידענא ;.מאי קיו דייק מיניה דהסי׳לאו
בעירי קדושין הוא אלא במי שנתקדש׳כבר ובאו עדים ואמרו נעיהמאורס׳זו זנת'
ל א ועדות
*** € 1

ד׳ס

אבץ העזראי <ב גי
ועדחוצריב דרישה וחקייה דמפשו׳קא ססהדי ע״כ  :דין אשה שאמר לבעלהממל) ,במכין דאמריקלגבי כמל תצא מאח׳שהפסי׳הקול האח׳שנשא׳לא תצא אכל לראשון
אני או שא״ל מד א׳אני ראיתה שנטמאת צתבס כסי׳ו׳ויתבא׳בסי קט״ו ' ודין קינא
י הסכימו כמה פוסקי׳וכ״כ סרמ״ס עכ״ל:
לה ונסתר או נסתרס בלא קינוייתבא בסי קמ" סבס" ד ת המוציא את אשתו משו׳ יב
המביא גטממדיכהיס סצרי׳סיאמר ב״נ וב״נ יכו׳משנ׳בספ׳ב דיבמות
ש״ר אס מותר להחזיר נתבאר בסי׳שקודסיזה :
הוציאההבעל במידי כימו׳וכיס׳
(דף כה ) המביא גס ממדינהיס ואמ׳ ב״כ וב״נ לא ישא את אשתו
לאחר וגירשה לא תנשא וכו׳ואס כשא׳לא
מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו

(! ) ובמרדכי׳פ כ
ליבחו' משמעקכת
לעל א׳נניעור הוה
ביגיא בזנות למל
תנא נעלי כיעור
אנלנתשוימוהר׳ס
שהיא בסוףבשים
מדיסוניכ׳נהליא תצא אפי׳אין לה בניס כ כ הרח״בס
בל מפקינן אע״פ שיש ממש בקול! וכן היא מסקל א״א הר׳אשז״ל ובגמרא (סס ( סעמאדמסדינת היס דעלי׳
ללא מהימן עי א סוטה לב והוא כריתא כלב דיבמי '
הוציאה הבעילכערי כיעור וניסהלאוזר וגירשה ל! א
תנש׳אחריקא סמכינן אבל מא״י דלאוטליה קא
בניעו' לאלהפשיל' ועיין במהיסאכתובבשוף סימןזה' ב' 1:ס
כן
לנחשד
לכתחלה
ואם
ניסת
לא
תצא
אפי׳אין
לה
בני
׳
הנחעןר
סמכינן
כלומר
דכא״י
אינו
צ״ל
ב״נוב״כ
נתובת׳ולאלאסר׳ רבינו ירוחם כתב הר אש בתשובה אותה ריייוהיזז־
משפחה• יי \ -י* \יד1
״ווללד*' יי 'יו\מז־1רירידי
ונכרי׳ונתגייר׳ונשתחררה לאידידלד
יכניס! י^
ירזי!<4א^יוציא :ישא את אשתו זואמאי דתכן הרגתיו לא
ואם
יורז \~כנס
על נעלה אפילז שאמרו סכמיס לא יכנוס אפי כאותו מבוי׳
ישא אתאסתו אמריי בגל'הוא ניכהו דלא
בי
גט ממדינת הים שצריך שיאמ׳בפני
מהימן ליה כני מרי ראוי שלא תדור כ״ש שלא -תשמשנו בביתו
ישא
את אשתו אכל לאחר תנשא ולא
ואם כן ; 0לנרי
ובפני נחת או שמעיד על בעלה שמת או
וכתבמוד בתשובה אחרת מל לאה
שהלן
אמרינן רשע הוא והתורה אמרה אל תשת
המרדני
נריכין כמלה למ״סוכא מד אח׳והמיד מליושמת־ שאמר הרגתיו לא ישאנה משום חשד ואם כנס לא יוציא אבל
ל־יש׳כדנריומאתר
ידך מס רשע כדרבידאמר רבא קרוב אדם
שכל לנרי המרדני והלכה ונשאת ומת הבטל השכיואס׳נכנל' המביא גט בארץ ישראל כיון שאין צריך לומר בפני נכתב אצל עצמו ואין אד משיס עצמו רשע ודע
 08הס דנדיתשו'
וזוהד״ם נחנואר בבי ב״ה־א ' לשרתו ויצא קול שנתיחדה ובפני נחתם ישא אשה שנדר׳הנאה מבעל׳ולא היפר לה ובאה' דהיינו דוקא במד אחד המעיד אכל אס
לפני
חכם
להתיר׳ואפר׳שלא
מצא
לה
פתח
להתירה
לא
ישאג
היו
למדים
מעידים
מותי
א ' מהס לישא
ממו ואח כל זה בא במל הראשון וגירשה׳
שם :

המביא

(ח ) נ'הרלדיכש׳
פנ״דחה׳אי׳אעיג

חס יכולה לדוד בבית לה לשרתו כאשר שמא יאמרו אפר׳כדי שישאנה ואם כנס לא יוציא מיאנה או

עכיל :

אותה סאיץשניס מצויי׳לססוא בשביל אח׳

בתחלה נ״ל שמותר להיות עמה בבי׳דמט חלצה בפני ב״ר יכול אהד מהם לישאנה כיון שהם ג׳לא
הין כדאיתא ביתוכתכו הר״יף כפ הנזכ׳אצל
שיצא עליה קול פנתיסדה עמו כמוד׳א״צו אהרי' א חוטאים בשבילו וכל אלי שאסורי׳לישא משום חשד אם החכס שאסר את האסה בנדר גיל בעלה
לא נאסרה עליו אחר שגירש׳ כעל בשביל היו להם נשים  £זכם בשעה שאסרה ולזה כעןעה שהביא הגט לא ישאנס וכן מפורש בדברי הרמ״בס

לאיןמוניאיןמגיעל
נעלי לנר תנוער
וןימ אםרונ' הנעל
להוניא תנא ז.לא לי * קילי^ף ״ל=ע הלא ־'״? נאסי־
נתונה זכיכ יר כשביל קול כדאמרי פ ב דה תובו
פ׳ב לינמגת וע״ל
סימן קיזיזמלינים
אלו נ ' מוהר״ם
פלו' נמשו׳סי׳ל״ג
לאף נדנר תנוער
אין.אשהכא1ר'על
ועלה רהן ואין
מולד מתזר נלל

נכת׳

נ ,^ 3 ,,ני־ 1ץו ^
ל
ו3תונשואז  4 ,״ולא ^;־למל^ 1

לי

לנופל' 15נ׳נ5וסי-׳זהו 15ס ־זומר פלא ^
טליה אבל ים להזהירו ולומר לו הוי
סאס באת עליה אסורה דלגבי דידיה
בעדי׳אע׳יס שלא נאסר טל הבעל בידיעתו
מ״מ הוי חתיכה דאיסורא גביה דידה

או מעיייכה ומתו מותרי^ינשא להם וה

^ ^ אחשדכ, !,

מי״הגייוסץשכתב ח ל המדהי)?!ד

ואסרינז1
..
י שהעיד לאסה שמת במעה ונשאת על פיו
דבאותה שעה היתה אשתו קיימתגרשו ־!
נשותיהן
אם
גרמו
הם
?,
6
*
6
*
ינ
*
נ
נפיס׳וסי״ן
כפ״ב
הגירושין אסורו ואם נשותיהן נדמו הגירושין פותרותובי ק ,דכחונמווהלוימנן היג־הו ל ^שניס
מותרות לקרוביהם שאינם השורים להוציאן מבעליהם
בשביל פטירי׳נןיולי! נלו' סהינו עס לנפי׳הינ'
יודע1
קרוביהם •
ומ״ס ואס כנס לא יוציא סס מסקכ׳דגמ׳
הוי הגישימשמתו בעליהם או גרשום לא יתארסו
עדאליבא דרב אשי (דף כה ) דתבאר בסמוך*

שיהו להן ג׳חדשים אחר מיתת הבעל או
הגירושין חוץ מיום המיתה והגירושין

אחר אסה סכדיה הכאה *3׳ה נת3
רבי׳בסי׳
וחוץ מבעלה ולא ספי
לה קתיא
ג־וית
:
!
ובאת לפני הסכ סי הי' אז ז׳ל שאיג׳סשי!

י ב (א ) ובהגה' וראיה מפ״ק דכתובות גבי מעשה דדוד
מרדני דינמות ובת שבע • הנחשד משפחהונכרי׳ונתגייר׳וצשתסרר׳לא יכנוס ואם כנס לא יוציא להתירה וכו׳משנה שס ( סכן)הח  :ס
סאסה 5זסה3כדר ^ יגדים המכירי׳ חפ'וי!מ
לן פס״ב דה״ה
שטם נו' נמו מסכה בע״ב דיבמות ( דף כד ) וכתב הרע בא בתשוב'איפשר סאפי׳לא כנסבכשואין בעלה ה״ז לא יסאנה מיאנה או שחלצה כפניו ישאניה מפני
^כ׳אהגע צדי׳ה ^ח
סהואב״דובגמאוקימנא
אלא
מתניתקדקתני
החכם שאסר את
לוידד ' נפיג ונפ׳ג
שקדש אין מוציאי׳מתחת ידו שכל פצריכ גע מוציאין קיי׳ביה ואי׳מוציאין
שכתנתי לעיל'31
האשה מדר על כעלה לא ישאכה ביחיד מומחה דקי״ל
דמצי
ספ נשם הפוסע' בדיעבד וכסוף סי׳י׳נתבאר דעת המפרשים בזה וכתב רבי בסי׳קמ״א בשסהר״אש
(אסורה ל! :
לאחשידי .כדת1. :
לאעיג לםדית״מ דכלכיכא שהתרו בו ועבר ומלא מיקרי דיעבדומפקי׳לה מינים וכתב נ״י
מיפר וכיון דיסיד הוא אתא לירי חשדא אבל בי דיכא דכי תלתאב״ס. . . .
נעל נפש ירחי׳מוה
דיבמוח אהא דתנן ואס כנס לא יוצי ' דביכנה לא יוציא ולאו דוקא רננה אצת אפי ' מיאכ׳או שחלצה בפניו ישאכה מפני שהוא בית דין כתב רבעו ירוחם בסם הרמה
ולן הוא נהגהות
מיימיןפ׳ו הלכות בא על השפחה ועל הגויה בודאי ובתוספת׳קתכי לה הכי בהדיא ומטמא דלא יוציא דוקא אסרה אכל אס התירה טל בעלה וגירשה מותי ליסא אותה הסכם ואפילו
*■ ייי !' 6׳ע׳לסימן דכיון שנתגיירו וקבלו עליהם חזקה הוא דאגב אוצסייהו גמרו וקבלו דגמ' גמיר המירה יחיד ואפילו הדיוט :ומ״ש ואם מס אל יוציא מסקכא רגמיאםש אליב דרב
ק׳ל :
לה דאסד האיש שנתגייר לשם אשה ואחד האסה שנתגייר לסם איש גרים גמורי׳ אשי וכתבו הרמ״בס כפרק י׳מהלכות גרושין על שליח שהביא גט ועד המעי׳סמת
הס !עיון דג יורת מיסא סויא ומותרת היא לו ל״ס יש לה כנים ממנו וא אין לה כניס בעלה וחכם שאסר את האשה בנדר מל העלם וכתב סיב המגיד ןכ פירש רס״י
לא יוציא וכ״כ הרמ״בן ז״ל עכ״ל כתוב בתסובו' הרש׳ בא סימן אלף ויר״ה על ראובן דסא דאמריכן סא כנס לא יוציא אכולהו קאי וכן דעת רבי אחא וגס הימ״כן כטל
שהיה כסוי אסה וקנה שפחה ונתעברה ממנו ואח׳ה גיירה ולא פי׳ממנה סצריכין
דעתו שהיה סבור שעד המעיד לאישה אפילו כנס מוציא והסכים לרפת הראשונים
הקהל למסות בידו וכסי' אלף ורל״ז כתב דינים דשייכי לסימן זה וכת עוד הרס״בא והרסכ״א ז״ל מחמיר בדין הפד  :וכתב עוד ויש בירושלמי־ כזה נסחאות חלוקות
סאלת הנמען מן הנכרית דתכן ה״ז לא יכנום ואס ככס לא יוצי׳אס עמד זה וגירפ האחת היא קדש אק אומרים לו שיכנוס־אלא שלא יכנום ואכוככס אין מוציאין מידו
מהו שיחזיר כייוןסגירס ובא לכנוס ה״ז כלכתחלה או דילמ׳כיון שכנס הרי זה כדיטב׳ חיה הנוסח סכתב הרמ״ק אבל הדש״בא מצא נסחא אחרת קדש כמי שכנס אמרו לו
ואפי שגירש לא יצא מהיתרו הראשון ואמרת שמצא בירו׳גכי הנמען מן האשה לא שלא יכניס ויכם מוציאין מידו ופיר' הוא ז״ל אממלווכנס אסר התראה קוכסין
ישא אמה גירשה מהו שיחזיר אס׳ אתה אומר כן לא נמצא לוזה על בניה ולפי זה
אותוומוציאין מידו עודבירושלמי גירש מסו שיחזור םא אומר את כןלא נמנא
נרידוקר) בסיס לו בכיס מחנה ומשוס לעז בכיה הא לא היו לו בניס ממנה לאיכנום* מוציא לעז על בניה פירש אס אתה אוסרה להחזירה נמצאה מוציא לעז על בניה
תסוגה עעמא דלא יכנוס לכתסלה אינו אלא משוס לזות שפתים שלא יאסרו וכ״כ הואיז״ל ונראה שהיה להיכדס מכניסה ראשונה לפי הירו׳הזס עכ״ל ותשובת
בסביל זה נתגיירחהו הפי הנכון אע" פ שרפ״י לא פיכן וע״כ היה ןמ הזיע׳ שתה׳ הרש״כא בזה׳ בארך כתכתי כסי מן סקודס זה וכתבתי בסוף סימן י כל זה • כתב
מותר׳לסזור לו דכיון דמעיקר לא חששנו לרננה׳כ כ סיוניאכ׳מיהו אותה מכ כבר רבינו בסימן קמ״א בשם הר״אש דכל היכא שהתרו בו ועבר וכנס לא מיקרי דיטב׳
ותבטלה ומעתה בנישואין השניים אין כאן מנה ואפילו היה פדבריך שמצאת כן ומפקינן הל מיניה ומיין סס •וכלאלו שאסורים לישאמסוס חשד וכו׳מותמת
נירו גבי הנמען ןמ האשה אל ישא את אמה אינהדומלזו דהת בכל עת יפנו לחשש ליבשא להם וכו פ״ב דיכמות (דף כו )במסכה וכולן שהיו להס נסים ומתו מותרות
סמא תבוא בתה אצלה ואע״פ שאותו הירו׳סאמרת לא ידסתי כסוס מקוס אבל מה לינשא להס ובגמרא מתו אין כתגרשו לא וסתניא אפילו כתגרשול״ק הא
אעשה וגבי הנטען מן השפחה ומן הנכרית מכמן הוא בירו׳וזה מבואר לפי דעת דסואי' קטטה הא דלא הואי קטטה ואב״עא היא והיא דלא הואי קטטה הא דאי־גיל
הירושלמי דכשואין סני־יס כראשוני׳נל שאין לו בכיס ממנה לא יכניס וכ״כ הרמ״ק הוא הא דאי־גילה היאזופרפ״י התגרשו לא וע״י שנתן עיניו כזו שהתיר גירש את
בסדושיו ואע״ס שלא היה קמסיקול דעתי אין בי כח להורות מגד דכרי הירושלמי אפתו -הא דקתני נתגרסו כגון דה״ל קמטה מקמי הכי דעדין לא כתן דעתו על זאת
וגדול ' מזו נ״ל מגייסת הירו הכמצאה בספרי סאס אמרו לו אל תככוס ועבי וכנס הא דקתני נפגרשו לא בדאיגיל הוא קטטה שהוא התחיל להקניט את אשתו והא
מוציאין מידו כיון שעבר ע״ד ב״ד סכך אמרו סס קידם כמי שכנס אמרו לו שלא דקתני אפילו נתגרשו בדארגילה היא קטטה שהיא הקניטתו תחלה וכתב הרע״כס
יכנום וכנס מוני אין מידו כך היא הגירסא הנמצא׳אצלי אנא שכחדוסיהרמ״בןאיכ
כליסכא בתיא וכך הס דברי רבינו וכתב נמקי יוסף וכולן שהיו להס נשים ומתו
כן אלא כך קידש איןאומיץ לו סימום אלא שלא יככוס כנס אין מייציאין מידו ' לאחר זמן מותרות לינפא לו שהרי כשעה שהעיד הפד או שאסרה הסבם היתה
וגירס ספרינו נ״ל יותר נכונה דה״ל כאותה שאמר פ״ב דכתובולא נשא׳כשא׳ממש אשתו קיימת ולא ליס את זו נתכוון ומי' אס היתה חולנית כשהעיד חייסינן וכן
אלא כיון ססתירוה לינשא לא תצא מהיתר הראשון אע׳ס סיס לחלק דהתס ברשות משע הירו ע״כ ודע דאיתא תו במתרתין וכולן שנשאו לאחרים ונתאלמנו או
ב״ד קידש אגל הפא שלא כרסו קדש כל פלא כנס ממש לא יכנום עכ״ל ובפ ' י מה׳
נתגרסו מותרו' לינשא להס ופסקה סימ״בס כפרק הנזכר ואיני יודע למה השמיטס
גירושין כתב הה דבריס אלו ואכתו דבריו ביסי׳סאח הז ועיין במה שכתבתי
כסוף
רבינו
•
ומ״ס
וכולן
מותרות
לקרובותיהס
ונו׳סס כססנה:
סימן י׳ כתב ר״י בכ׳כ״ג ח״ב כל מקום שאמרנו אסורה לגעל ותצא אס
גירס׳סבעל יג
כלהנסים סמתו בעליהן או גרסוס לא יתארס ' עד פיהו להם ג׳חדשי׳אחי
ומסה הבועל או ממען תצא ממנו שבכל מקוס שכוסין לבעל להוצי׳הופין לזה
מיתת הבעל או אסר הגירושין מסכה בפהחולץ ( דף מנוץאע״ג דרכי
ואפי׳סבא אחר ופסק העני כגון שגירשה הבעל או תמ ונשאה אסר וגירש׳או מת יהודה וי־׳יוסי פליגי כמתני׳ואמרו הנשואות יתארסו ואמר רבי יוחנן דסכי הלכתא
ואת״כ נשאה הנטען תצא ממנו וכ״מ שאמרנו בבעל לא תצא אס גירש ' הבעל או פסקו הפוסקיס כת״ק שהוי ר״ע וכתבו היי״ף והרא״ס דטעמא משוס דא מדינן בתר
מת וכיס הנטע לא תצא ממנו ולעולם לכתחלה לא יככוס נטען אסי׳ככל אותס הכי כגמ דהדר כיה רבי יוחנן ועוד דקי״ל הלכה כר"מ בגזרותיו כדאיתא בע אע״פ
המקומות סאממו שלא תצא אס כנס בדיעבד אפמשא׳לאח קודם הנטען לעילם ומ״ס סו ) מיום המית' והגרוש ין מסקנא דגמר שס (דף מנ׳צריכה להמתין ג חדשים
לא יכנום לכמתלה :ומי״יף ני סאס סוציא׳כעלה כדבי מכוער וכשאת לאח׳ונפסק חוץ מיום סמת בו וחוץ מיום סנתארפה בו והא דלא יתארסו היינו שלא יתקדשו
הקול ואס כ גירש שני לא תנש לנטען לכתתלה ואס כסאה לא תצא ונרא׳סאסי׳נ
אכל לשדך מותר וכן מבואר בתשו׳ הרא״ס בתקלת כללנ״ג ועיין שם וכן בתרומת
הדשן

אבן העזר יג
? ךשן סימן רי״ז ומ״מ צריך להזהי מלתת ישו׳לשדך אם לא פ״י שישבעוהמשדך
שלא יכנס בבית המשודכת עד סוף הזמן כדי שלא יבואו לירי תקלהוטעמי'דצייכו'
להמתין גחדשיסאמי שמואל מסים דאמיקרא להיות לךלאצקיס ולזיעיךאחי־יך
להבחין בין זרעו סל ראשון לזרעו של שני ופרש״י ולזרעך אחריך שאין השכינה
סורס אלא על הודאי שזרעו מיוחס אחריו

בקרוביו וסולן אסור בקרובותיה ולזין השכועעוש׳כלום דכל סנת! גטמעצימו
שלשה
כופין אותו אפי׳ליתן כתובה כדאיתא פ האומר כ״ס שהיא אסירלינסא תוך•

דם
יג (א ) נהגה׳
אלפש פ ' התזל׳ן
דאלזנ׳חדשי' הם
 5יום כל תלש { '
יום :

חדשים וכתשו׳אחרת כתב וז״ל כבר נשאלתי על דבר זה בלשון רסב ומבואר סכך
היה המעשה שנערם זו היתה משודכת לכן ראובן ולא נתקיים המעש'ואח״כ סדכ
יא״ז כ׳
אבי' ליהודה ונתקדשה לו קדושין ודאין (נ )
ואמר סהוא דאשגאנס ' תחת
אונתגרשהמן ואסר הקידושין עמד ראובן
שנתארסובו אפילו נתאלמנה
ר3אאמ ר גזרהשמא ישא אחותו מאביו וחוץ מן היום
ולא נעלהמינ׳להמת־ן
ריבם אשת אחיו מאמו ויוציא את אמו
היה סליס בנו לקדשה בפני אביה
האירוסין אפי׳ היה לה כעס עם כעלה או שהי׳ הוא או היא חול׳
ודווקא שלא ננעלה
לנעל
לשוק ויפטור את יבמתו לשוק פי׳אס לא
מיסה וסקדס'בפני ב' והא׳מת וסנעיה תחילה
ואילוניתכלן
שודאי לא שמשו או קטנה או זקנה אועקרה
ואביהמכסישי' אותם ואותו עדשאמר אנל אם נגעלה
תמתין האשה אחר בעלהג׳סדשי׳איפשר
לנעל
צריכות להמתין שלשה חרשיםא ואם נשתהה הגט בין כתיבה כפניו קדשה זו ודאי לא היתס צריכה גס תחילה
סתהא מעובר' מבעלה הראשון ואוסרים
לנתינה כתב רב אלפס שמונין שלשה חרשים משעת
כתיבה דע״א בהכחשה לאו כלוס הוא ועוד דאינו תציין שתנעלה
מו סל אחרון הוא ופעמי׳סישא בתו סל
ואינה
נתענר׳
שנתכרשה
וא״א הרא״ש ז״לכתב משעת נתינה מעשה כאחת
חציף
אחותו
דלא
ראשון שלא מאמו ונמצא סכשא
שליח
נאמן לומר דבמעשאו
צריכ ' להמתין :
ויצא קול של פסול לע הגט והצריכה ר״תגט אחר מפני הלעז איכיש לשוויו לאבוס שליח ועודשאפילו
מאביו ואיפשר שימות כנו של אחרון בלא
זרע ומייבס זה אשתו בחזקת שהוא אחיו אע׳ פ שכשר היה והתירה לינשא מיד ולא הצריכה להמתין ג
״יד קול סחוששי׳לו לאחר אירושי׳לאחיישיכן
י1י-
דלייויי׳
ות
מאמוואיפש חדשים אחר הגט השניכייר? מזלאה^
ידירדר גטהשני אלא לבטל ומי שאמר שיגרש כגט שלא כראוי עשה
מאביו והוא אינו אלא אחיו
השני כיון שלא הצריכה
חדשים אחר הגט
אומר שצריך להשתין שלשה חרשים אתר הגט השני שאין כאן בית מיחוש כלל וכל שלא הימה
ואשתו
כניס
שימות זה האחרון בלא
הקול ור״י
ביאת זנות כגון צריכה סג ממנו אפי׳נתן לה גס אותו
זקוקה ליבום ומדמין שזה בנו הואומוציא וכן היא מסקנת א״אהרא״ש ז״ל ואפילו אחר
גט אינו פוסל לכהונה שזו לא נתגרשה
את אמו לשוק בלא חליצה וגס איפשר
שנאנס׳ או נתפתתה צריכה להמתין ג׳חדשים ודוקא גדולה אכל
מאישה אלא מאיש שאינו אישה וכאותה
סיחו' בכו של ראשון בלא זרע ואין לו אס
קטנה שנאנס׳ או נתפתתה
אויוצא׳כמיאון אינה צדיכילהמתץ ששנינו פ׳האחה רבה שדרש ר״א בן מתיא
אחרמן האב אלא זה והס מדמץ שזה
וגיורת שנתגייר׳ושפחה שנשתחרר' אפילו גדולות אינן צריכות
בכד של אחרון הוא ואין לאותו המת אח
וכאות'גיסי׳שברי פ'כל הגס ואיןחוששין
להמתין
משוס הרואי דכל שהגט אינוגטחספא
ליכס את אשתו ונמצ׳יבמתו נפטר׳לשוק
כלא חליצה ומכאן משמע בסדיא דססזיר גרושתו אינ׳כריכה להמתץוכ״ה כעלמ׳הוא ואינו פיסל לפהי־נה וכל שאיצו פוסל לכהונ׳סמא דכי תור כ״ס באשה זו
כסמ״קוהריב״סכתשוב׳סימןתס״ב מיהו גר וגיורת שהיו נשואים כשכתגיירי שאינ׳צריכה גס כלל שאינו מעכב מל תש מיל מסוגזירותיו דר״מ דזו ודאי אי נ ככלל
צריכים להמתין סלסה חדשים מליזקק זה לזה כדי להבחין בץ זרע שנזרעכקדוש ,הגזיה ואס נפש לומי והרי שנינו בפ׳האו'קדשתני והוא או׳לא קדסתיך ואיתמר
לזרע שנזרע שלאבקדוש ,כדתניא 3פ' החולץ ומ״ס אפילו נתאלמנה או כתגרשם עלה בגמ א״ר פרפין אמאי לימא לא ניחא דאיתסבקרובתי׳ואס איתא היכי מתסר
מן הארומין סס במשנה ( דף מא ) ומ״ס אפילו היה לה כעס עס כפלה אושהיה הוא כקרובתיה והלא הוא צווח שאינה אשתו אל היא דשאני התם דכיון שהיא
הוא או היא חולה וכו ,כולן צריכות להמתין שלשה חדשים כריתא שם אומר שנתקדשה לו ואיפש׳סהוא כדברי הרי הוא כסס גט אבל לאחר שנתבררשלא
(דף מב )ובפ׳אע״פ (דף ס )הרי שהית רדופה לילך לבית אביה או שהיה להכעש היה כדברי ראוביזה הלוםמאומ׳סטעמי הגלויס גט זה שנתן שגעון בעלס היה ואין
כבית כעלה או שהיה נע לה חכוש בכית האסורים או שהלך בעלה לס 'ה אושהיה בו ממש ולאחיישי׳ליה לכלום לא לאסרה לכהונה וכ״ש להצריכ׳ג חדשים עכ״ל פיין
נעלה זקן או חולה עקרה וזקנה אילונית וקטנה והמפלת אחר מיתת בעלה ופאת' במרדכי דקידוסין פרק האומר כתי רבי׳ירוחס כל אשה המתגרש מחמת קולשיצא
ראויה לילד כולן צריכות להמתין ג חדשים דברי ר״מ ומסיק בפאע״פדהלכה עליה שנתקדשה מותר לינשא מיד ואיל צריכי׳להמתין ג חדשי׳פשוט כתו׳פרק
כרבי מאיר בגזרותיו ופירש״י הרי שהיתה רדופ רוב ימיה להיות בבית אביהוכו׳כל
המגר וכן תוכח סס עכ״ל ואפי׳אח ביאת זנות כגון שנאנס או נתפתתוכו׳ודוקא
אלו אין דרכן להתעבר שאיכה ראויה לילד שנעקר בית הריון שלה כגזמתיו בכל
גדול׳אבל קסנשכאנסאו נתפתתה אויוצא׳במיאון אינה צריכ׳להמתין וגיורת
שט
מקוס שהוא מחמיר מדרבנן דאע״ג דאין כאן להבחין כין זרעו סל ראשון לשל
שנתגייר וכו׳בס״פדאחץ אסר שמואל וכולן צריכות להמתין שלשה סדסיס חוץ
דהא לא מעכרא לא מלוג רבנן בתקנת גזרות שלהם בין אשה לאשה וגזרו סתם מ גיורת ומסוחררת קטנה אבל קטנה כת ישראל צריכהלהמתין ג חדשים במאי אי
שתמתין כלאשה ג חדשים כתב רבי בסי׳קס״ד דיבמה שמת היבם צריכה להמתין במיאון והאמר שמואל דלא בעיא ואי כגט הא אמר שמיאל חדא זמנא אלא בזנו׳
ג חדשים אסר מיתת היבם כתב סריב״םכתשו 1׳סי כ״ב דאשת סריס אדם נמי צריב ׳
דגזרו רבנן קטנה משוס גדולה ל׳ ,א אמר שמואל כולן צריכותלהמתין ג חדשיםחוץ
לשני
להמתין ג חדשים רבי׳ירוחס בנכ״ב בח״ה מיאנה בבעלה בקטנותה ונשאת
מגמרת ומסוחררת גדולה וקטנה כת ישראל אינה צריכה להמתין ג חדשים במאי
בתוך ג׳חדשיס הולד דשני הוי והרי הוא בנו לכל דבר פשוט כפמשאיןוכי"כהרמ״ה אי במיאון הא אמר שמואל קדא ־זמנא אי בגט הא אע שמואל דבעיא דאמרשמואל
עכ״ל ובככ׳ג ח״ג כתב קטנה שיצאה במיאון אינה צריכה להמתין פשוט כפ״ד אחין מיאנה בו אינה צריב להמתין שלשה חדשים נתן לה גט צריכה להמתין שלשה
ואס נשתהא הגט בין כתיבה לנתינה כתב הרי״ף סמונין ג׳סדשיס משפת כתיבה חדשים אלא בזכות וזנות כקטנהאל שכיח גיור ומשוחרר דשכיח בה זכות ליגזור
וכו׳כפ״ב דגיסין ( רף יח )איתמר מאימתי מרנין לגט רב אמי משעת כתת ושמואל הוא דאמר כרכי יוסי דתניא הגיור והשבויה שנפדו ושנתגיירו ושפחהשנשתחררה
אמ׳משעת כתיבה וקאמי תלמודא תניא כותיה דרב ות״כ דסמואל וקאמי בתי צריכות להמתין שלשה חדשים דברי ר'י רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד ותניא
הכי רב כהנא ורב פפי ורב אשי מבדי משעת כתיבה רב פפא ורב הונא בריה דרב תו אנוס ומפותס צריכות להמתין שלשה חדשים דברי ר״י רבי יוסי מתיר ליארס
יהושע עבדי משפת נתינה וכתב הרא״ש רב אלפס לא הביא אלא ת״כדשמואל ולינשא מיד ואסדקנא דסעמא דרבי יוסי משוס דאסה מזכה מתספכ׳סלא תתעבר
וכתב וכן הלכתא ודבריו תמיהץ למה פסק הלכתא כשמואל הא קי״ל הלכת כיב ואידך חיישיכן שמא לא נתהפכה יפה יפה וכת הר״יף מל בח־תא דאנוסה ומפותה
באיסורי ועוד דרב פפא ורב כוכא כריה דרב יהושע דאינין אמוראי בתיאי עבדי חזיק למקצת רבוותא דפסקי בהא הלכת כר״י ואכן לא ידעי׳מהיכן גמרילהאי
כרב ויש ספרי׳סכתוב בהם והלכתא משעת כתיב ,ומשמע דהרי״ף אינו גורס אותו פסקא דהא קי״ל ר״י ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי וכתב הרא״ס על זה וז״לוהרז ,ה
מאחר שלא כתבו כהלכותיו ובכל אשכנז וצרפת נהגו משעת נתינה כרב עכ״ל כתב כיון דמסמירי׳כולו האי בהבחנה דפסקיכר״מ דעקרה וזקנה ושאינה ראויה
והימה״ס פי׳א חה״ג פסק כשמואל דאמי משעת כתיבה ואיפשרשהיה גור׳כגירס' לילד צריכות להמתין ואין הלכה כר״י במה שמקל בענין זה כ״ם דאין הלכה כרכי
ספרים דידן דגרסי והלכתא מסעת כתיבה ואפי׳אס לא היה גורס כן י״ל דכיון דר' יוסי בהא שהוא מיקל יותר וסיישינן שמא לא נתהפכה יפה יפה ועוד דסמואל
אשי דהואבתי טובא ומאריה דתלסודא הוה עביר משע׳כתיבה הכינקיטי׳ואיפשר בלישנא כתרא לא סל כרכי יוסי באמסה ומפות מדלא אק ממעט אלא קטנה
שזה היה טעמו של הרי״ף ז״ל ועוד סבימפ החולץ כ״כ בפי׳וק פסק סמ״ג וכן דעת בת יסראל בזנו׳אבל גדולה צריכה להמתין אע״ג דבגיור׳ומסוחררת סברשמואל
הרש״כא והר״ן ורי״בשז״ל -וגס כספר אורחו חיים הביא סברתהרי״ףבלבדנמפש' כרבי יוסי באנוסה ומפותה מיהת כר'י ס״ל ולאו מטעמיה אלא מסוס דגזר בגדולה
באחתשנתגרפה ויצא קול סל פיסול על הגס והצריכה ר״ת גט אחי מפני הלעז בת ישראל זנות אטו טשואין ובקטנה דלא שכיח הב זנות לא זג יו בה אכל בגיורת
וכו׳ולא הצריכהלהמתין ג׳חדסיס וכו׳ור״י או׳שצרי׳להמתיןגחדסי׳אחד הגט השני ומסוחרר אפילו גדולה לא החמירו כהכסכ' דידה למגזר זנות אטו נישואין אבל
מחלוק ר״ת ור״י כתבו התוספו׳והרא״ש והר״ן והמרדכי בסוף גיטין וכת ה״ה בפ״ס בנישואין אפיצו גר וגיורת צריכות להמתין כדתניא בפרק החולץ ובשבויהאל
מה׳אישו׳שנ״ל דינו סל ר״ת אמת ומ״ש רכי׳וכן היא מסקכ׳א״א ז״ל אע״פסהרא״ש סבר שמואל כרכי יוסי שהריאל הזכיר אלא גר וגיור׳סון דבת ישראל הוא מחמיר
לא הכריע בין ר״ת לר״י משמ׳לרבי׳דמדהביא דברי ר״י שהו דוחה דברי ר״ת ולא בה כר״י עד כאן ורבי׳סתס כל דבריו אליבא דהרא״ש ז״ל ומה שכתב כשםהרמ״ה
בת עליו כלום נריסהו׳סוכי דדחיה ככת היא וכ״כ בפיבתשוב'כתבתי'כשי׳י׳וכן דשכויה אפילו גדילה אינה צריכה להמתין טעמו מסוס דסבר דהלכה כרבי יופי
נראה מדברי הרס״בא וכ״כ בהדיא בתשובה ודאי משני היא מונה שהוא הוא
בהא נמי והדס"בס כפ״יא מה גירושין פסק באנוסה ומסותה כדעת הרי״ף שפסק
שמתגרש'בו וכל גט סב״ד תצייכין ליתן ממנו מוכה ובתשוב אחרת כתב והיא כרבי יוסי וכתב ה״ה פיש מן האחרונים שהסכימו לדביי הגאונים הפוסקים הלכה
בתשובות להרמ״ק סימן ק״לב מסתברא אחר שיצאה בגטצריכ׳לסממין גחדשי' כר׳יהודה אבל מדברי הרמ״בן והרס״כא נראה שהסכימו ־לדעת הרי״ףב כתב
ואין לך יוצא׳בגט שאינה צריכה ואפ״פי שאץ קדושי קדושין גמורי׳ויכולה לצאת הר״י ב״ם בסי׳קי״א סהמזנה תוך צ׳יוס לגירושין או לאלמנת אין קוכסין אותם
בלא גט ססיי קטכ׳סהסיאוה אמו ואחיה הכל יודעיןשיכול' למאן ואפ״ה כלשיצאה מפני שעברו על גזירת חכמי׳סלא תנסא עדצ׳יוסואין מענישין אותם אלא
בגטכריכי'להמתין וכ״ש זו סינ׳פליה קול והציכתה אותה גט יאסרו קמו רבנן מפני הזנות עצמו  :וכתב בסי׳ל״א ספלגס מיוסדת לאיש שרוצה לינסא לאחר אפילו
בקידושין וקידושי מעליא הוו ואפה לא אציכוה לאמתוכי ואע״ג דלמוס דמילת׳ רל י צריכה להמתין צ׳יוס וכן כתב כר״ןבתשובה :וכתב עוד הרמ״בם כפרק הנן׳
הוציאוה בגט נמצאת מצריכ׳כמז ואפילו מכריז איכא -מאן דשמע בקידושין ובגט שפחה שנשתחרר יגיור׳סנתגיירה מממינין צ׳יוס ואפילו גר ואשתו שנתגיירו
ולא שמע בהכחה וכההיא דריש פ׳נזחולץ וכיוצא בזה כתשו׳אסרתבסי׳תק״זיוע״ל מפריסין אותן צ׳יוס כדי להבחין כץ זרע שנזרע כקדושה לזרע פלא נזרעכקדושה
סי׳ו׳מדין יצא עליה קולגייושין )וכתכ בתשובה אסרת על אלמנה שיצא עליה קול הממאנת אינה צרת להמתין לא גזרו אלא כגרוש וכן המזכה אינה צריכה להמתין
שנתקדשה לראובן והלכו אוהביה אצל ראובן וקבלו גם ממנו ואותו ראובן נשבע מפני שמשמרת פצמ׳סלא תתעברה וכתב ה״השפחהשנשתסדר' וכו׳פי׳דברי רבי''
לאחר נתינת הגט שאותו קול היה שקר ושלא קדשה מעולם נ״ל פשוט שהיא אסור׳ הס בשפחה וגיור שהיו נשואות לבעלים בגיותן ובעכדותןהא לאו הכי אינן
צריכות
גב
£
***

אבן העזר <ג

דם
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 6אשרזלעמ( ׳3ין!7
ירורילסלרם :
שלא
(ל ) אחנס מהרי'ז
וחשרי׳בואכפסין!

צריכו׳להמתין שאעמ פ שהן בחזקת מזכות אפה מזנה השמית עצמה שלא תתעבר * ליה .ואין נראהכןמלנריהפזסקי׳שפממז כ כ 5פ סנז *  :נתב רבי׳ירו׳ אס פייס
לנריהן ומ׳גו לא יישתנ׳< נ 7;1א';נ 3זנ 1תתקנ!'
להרבה נער הלחלל טטק ונשאת תוךג׳חדשיס בדקינן לה מל מיני
וכרי דאמר הכי והכרת הוא שהוא סובר כן דכשאינן נשוא ו׳פלוגתהיא דרכי יהודה
חכמים אינ :טענה
ור׳י וכן נחלקו באנוסה ומפותה ואחר סמגי׳סוסק כר״י באנוסה גת ישראל וכדעת
בדיקו׳אס היא מעובר' וחע״ג דאמרי׳דאץ
מלאכתו נעיר( דלן {ןנזרח לעיר אחרת :
בווקין נשואות כדי שלא מתגנה על
ההנכו שהריפג י פסק כן שס שמוחל כלישכא במרא וב כ המפרשים בודאי בגיור
בעלה הכא שנשאתסלא ברשות תתגנ׳
ושפח שאין להם כעצים פקצריך להמתין
ג חדשים א" עפשיש ל
באנוס׳ להמתין אכל! גר וגיורת שנתייירו כיחר צריכים להמתין ושכול ותתגנה נךכתב הרמ״ה בע החולץ עכ״ל:
;הס חלוקים
ומפותה חסו פלא כתב
שאינן צריכו׳ להמתין וא״א הר״א׳ז״ל וענין בדיקה זו בס הס  :לא ישא אדם
אפילו גדולה כתב הר״מה
ב רביכשבויהציינ '
צריך מעוברת חבירו ומניקת חבירו בריתכם'
כתכ שצריכין להמתין ואם קדש או נשא תוך שלש׳ הדשי)
להמתין לפי ששנויה  ,א א שתבעל6^6

!ספי! אותו לגרש
בשוטי׳החולץ וטעמא מס המס כגסומ״ש עד
וקהואנתהסי כזכות ולא הוצרך רבי לפרש כאן דדוקא לגרש ומשמתינן ליה אי לא מגרש אבל אין כופין אותו
ר חדש חוץ מיום שנולד בו
כר
לולד כ
שיהא לולד
 1שיהא
ישרא1,,
הוא ישךא
גרש ואם
ך 1,לגרש
צריך
ןאם הןא
כהן שתאסר
הוא כה?
עליויןצרי
אם הוא
שתאסף ^
ואפילו אם
ואפילו
קרנה נ(יליםן ^ כשהיו נשואית לפי ששמו לי ע ל מס
דוס סנתארסה כומסקנא דגמי סס
י
י•
י
מ-ד ,׳׳סית( ע  /כסמוך וכן המזנה אינה צריכה צסמתין
ררמגאוכמב?
וכרח
גיחרשים
תוך
קדש
ג׳חדשי׳ואם
אחר
המרדכי סס כסס מור״ס
יחזירנה
משמתינז! (ד מג )וכתב
יי
זי׳
! 7קא נחענל ואס אין דעתו כן איני יכול להלום דבריו ?
חצהדכ״י סדש* י--
שאינו רו^ד!
שגילה כדעתו
נחזילא נ{ לסי הגמ׳עכ״ל ויש לתמוה שאס זההיה ליה ואין כופין אותו ליתן גט כיון שגילה
לש ־
יק
מלא;ס נעי׳ולוס ש־המפונית
בדעתו שאינו
ליה ואין כופין אותו ליתןנטכיון
" " 7י ? פרשה דעת הרמ״כס ה״ל לכתוב דין שפס' וגיורת לכונסה והורה ה״ר יחיאל ב״ר יוסף שלכתחלה אומרים לו
לתינוק וככגה׳הסיק הנזכר כתב שיש
,
י,
, ,
ן,
וליקששניהש 1גג
ברחה ובהכי פגי וכתב א׳יא זי׳ל ויראה דבריחה זו
צריכ׳שתהיה גדולים שפירשו דכ״ד חדשיס בחדשי
כשחינן נשואו ויפשוק כר יוסי דאינן
אנלכפהיא
לומר למרחוק שירחיק עד שיהא שיעור חזרתו אחר שלש׳חדשי׳רלאו הלכנה דהיינו א׳מלא וא׳חסר סהס תש״ח
?יינהל* צרימלהמתץ ולק נרסאיפשר
ימיה וכהגהו׳מרדכי דקדושין כתוב נ״ל
שיקדש כעיר זו ויברח לעיר י
באנוסה מסתבר
זכשמפרישים אותן דא״גיגדפסק הרמב״ס כר יוסי
דלאותס דמפקי בשנים מלא תבשל הס
פסק אחרת
6י)נייכי| ה י?}ה ומפותה מ״מ בגיורת ומסוחררת לא
לאותם
רדי״ן אבל
.
כ״דחדש וב׳יכ״א  .ז
*
3גרתלעיראתרת כותיה אלא כר יהוד דאמצריכולהמתיןוסממימדתכי כס החולץ גר וגיור צרי  :ות
י׳זלן נ׳א! ג׳ימיס להמתין ג' חדשים וההיא בפסטה כרבי יהודה אתיאג ואס קדש או נשא תוך ג׳חדשי ' המפרשי׳דמפקי כ׳סני ' מן הנביא שמואל דב׳סניס יניק מאמו אס כן שתי שנים הוי
וגס יעש׳שנועה צריך לגרם ומכן כתב הר״אש כתשובה כלל נ״ד סימן ז׳ומ״ש ואס קדש תוך ג חדשי׳ כמו שהס אס מעוברת אס שלימות אמכם לפי מסקנא דפ׳בתר דערכין נראה שאין
מחשכין אלא כ״ד חדש של לכנה ע״כ והגהות מיי׳כתכו בפי״א מס׳גרושין מדתלו
^ וברח לא משמתי׳ליה וכו׳בר״ס החולץ ידף לז ) אתמר קדשה כתוך ג׳וברח פליגי בה
רבנן בחדשים ולא אמרו שתי סניס ש״מ חדש העיבור סליק למנין כ״ד חדשי׳דקיס
ג״דחד ^דג ^ רב אחא ורפרס סד אמר מסתתינן ליה וסד אמר עמקי ' מסתייה הוה עוכרא ואע

מעוברת ובת" ה סימן

לכנוס עד זמנו

להו לרבנן דתינוק סגי ליה ביניקת כ״ד חדש ואפי׳אס השנה
רי״ו האריך בדין זה עיין עליו ובכתבי מה״ר איסרלן סי׳פ״ב וקע״ח ולפנין הלכה

וכתב נ״י על זה כתבו מן המפייסים דמדבריו נראה שאלו כנס ממש כייפינן ליה
בסמתא עד שיגרש או יהא בנידוי עד שיגיע זמנו לכנוס וכן כתב הרח׳כד ז״ל
והוסיף עוד לומ'שקונסין אותו לאחר זמנו שלא יכנוס עד שיעברו!עליו כמנין הימי׳
שעמד עמה בתוך צ׳יוס ואץ זה דעת התו׳ודפת אחרים מן המפרשים וכתבו דיינו

נקטי כדברי ההגהו׳דמסתבר טעמייהו ומ״ם ל״ס אם היא אלמנה או גמשה כתב
כןלאסוקי ממה שפסק רבי׳סמשון דגמשה אינה צריכה להמתין כ״ד חדש דלא
מסעבד׳להניק את כנה וכתבו התו הר״אס והר״ן והמרדכי בע אע״פ והגהי מימון
בפי״א מהגירושין סר״ת חלק עליו ואסר אף בגמסה והביא ראיה לדבריו וכ״פ

יא״ז וע׳םזכפנ אבל אין כופין אותו להוציא ואפילו בכונס אלא סמפרישין אותו וכסברת
עימקיה מסתייה דעבר אדרככן וכתבו עליו דאינו מחוור עכ״ל  :וכתב עוד והא
י:נימ ' 1׳
^7א 'י דמשמתין למקדש או כונס פוך שלשה חדשים כיון שעברו ג חדשים ונמצאת שאינה
נכ^ -שאס  ^ -,7מעוברת סרינץליה וכנס לה אבל אס נמצאת מעוברת עומד בנדרו עד סתל׳ותניק
אסורה ל! להתויר כ׳ד חדש או מד שיגרפודעת קצת רבותי דכל שהיא קטנה ואינה ראויה לילד שאין
אגל גישראל צייו המתנתה אלא משוס גזירה דר״מ אס מבר וקדם או מס לאכייפינן לגרש ולא
לגישה ־(נכ׳לי ,יי ,משמתין ליה ואיסורא דעבד כדי שלא יוציא אלא כופקאומולהפרישה ג חדשי׳כיון
"73ה|ת הישלק״ ל' שזמנו קצוב ובתו' מגמגמים בזה הר״יטכא ז״ל עכ״ל וז״ל הרמי"כס בפי״א מהלכו׳
<גלל<ל ' נ דגנה! גרוסץ המארס בתוך צ׳יוס מנדן אותו אירס וברח אין מצדין אומו כנס בתוך צ׳
' 1לשמן ו א לנ יי מפרישין אומה עד אחר זמן ויעמוד מס אשתו וכתב ה״ה לדברי רבי׳אין מכריחין
"י" ', 07י יהי׳ | אותו לגרש לא באירוסין ולא בכניסה אלא מנדין אותו מפני שעבר פל גזר חכמים
יס״לסמוך ' אינ  7ואם ברח הועיל לו להצילו מן הכדוי ובהשגות כתוב או׳אכי מנדן אותו סד שיגרש
״הרי׳! מ׳להלכה וכו׳ואין בדבריו הכרח ומ״מי ,מ ססובריי כדעתו שהנידוי הוא עד שיגרש וכוסין
למעש׳נ׳ריליש סי׳ אותו לגרש ואס ברח עירוקיה מסמייה ומ״ם אבל כנס לא סגי ליה בלא גמשין יש
"6ס דאם ני£כ מן המפרסיס סבורים כן וי״א דה״ה לכונס אם ברח עירוקיה מסתייה ומ״ש ונר' לי
^בויאהנ׳רי ^ שמפרים אותה אחר צ׳ממיס שעמד עמה בתוך צ׳היא חומרא יתירה ואין לה סמך
כ׳דללל׳שהי׳דרננ;  3גמ וככר נחלקו עליו בזה הרמ״ק והרש״בא ז׳'ל ודברי רבי׳נראץ להקל בשל דבריה׳
אינה אסלה צ-א עכ״ל ומדברי הר״ן במשובה שאכתוב לקמן בסי׳זה נלמוד שיש לסמוך על הרמ״בס
* 7ייעמה גתנ י כזה וכן נ״ל לפסוק דכדאי הס הרמ״בס והר״ןלסמוך עליהן וכ״ם דמידי דרבקהואי
וכת הרי״בש במסו סי׳ר״ב על אסה שנתגרש מחמ׳סהיה כעלה סריס אדם וקדשה
2״ ^ ? ?
עלל ^  %אחר תוך ג׳חדשיס והשיב עבריין הוא דקי״ל כר"מ שגזר בכל הנסים ולכן עכ״פ או
י׳א נתמ1י ל׳ ילך לו או תנדיהו אף אס לא תרצו להחמי׳ עליו לכוף אותו לגרש והשתא מ״ס רבי '
!ו| 7י אס קדש או כסא תוך ג׳חדסים צריך לגרם ומשמתינן ליה אי לא מגרש ואס קדש
יי,א76אם' ,
כתוך ג חדשים וברח לא משמתי׳ליה ואין כופין אותו ליתן גט כיון שגילה בדעתו
שאינו רוצה לכונסה כבר נתבאר שיש מפרשי' ססוברי׳פן ומשמע מדברי רבי׳סהוא
יייהר׳ס לאס לא סובר כדברי רש״י והמפרסי הסוברי דלא אמרו עירוקיה מסתייס אלא בקדש דוקא
יפ יאזמ יעד אבל אס כנס לא סגי ליה בלא גרושץ ומ״ס גבי משמתין ליה עד שיגרש אבל אין
\ 6מפין אוהו גשוטי׳מבוארכתשובו׳הרא״ש כללצ״דוז״לוהא דקשיא לך למה אין
ם ^י ?ח
^שעלר׳ענרה כופין בשוטיס הנה ידעת דברי ר״ח שהביא ראיה מן הירושלמי סאין מעסיס אלא
עלל !נ״ל ? ' לנרי לפסולות ואף לדברי ר"י שפי דכל כפיה היא בשוטים יש לחלק דסאני הכא שאץ גט
ח *7נתי זה אלא לומן ומ״ש ואסי׳אס כק הוא שמאסר עליו צריך לגרש נלמד מדברי
לעיג 7,ם'׳ל דאף הסאלתות שכתבו גבי מעוברת חבירו כמו שאכתוב כסי׳זה ומ״ס יבינו שהור ה״ר
להיוניאיירק ^נד " יחיאל כ״ר יוסף שלכתחלה אומרים לו ביח וכו׳אהא דאמר 3ר״פ החולץ עירוקיה
אות ,ע ^ ענו על מסתייה כתב הר״אש סרש״י ולא כעי למכפייה למיהב גיטא דגלי בדפתיה שאין
תקנת חכיייס א׳כ רצונו לכנוס עד זמנו משמע מתוך פירושו דלכתחלה נמי אמיינן ליה עמק דסגי
אףלאתר י• ׳ יא(י בגילי יעמו סאץ רצונו לכצוס וכן הורה ה״ר יחיאל ב״ר יוסף מפריז ז״ל מארץ
ליד "״כן ^א היון ע"כ • ומ״ם רבינובשס הר״אשויראה דכריסה זו צריכה שתהיה למרחוק וכו׳
סא׳ין צ,חין'אותן

מציק אותו כלל ואפילו בשכר עכ״ל '  :וכתו׳נהגהות מרדכי פ׳הסולץ (דף תס״ג)
מניקת שנתעברה בזכות בא מעשה לפני ה״ר מרדכי טור״משא והתירה ואמר דאפי'
ר״ת האוסר הוי מסוס שכוסה אבי התינוק ובזנות סי יכוף ולכן התירה ולא הודו לו
חכמים דמ״מ ב״ד יכוסו אותה והביא ראיה לאסור מדברי התוםת :ומ״ס אפי׳אס
גמלה הנער או נתנתו למניקת אסורה אפילו נשבעה המכיקת או נדרה פ״דרבים
)ת״רנתנהמהלמניק׳גמלתואומתמותר ' לינשאמידרב ספא ורב
וכו 'םס (דף 0
הונא בריה דרב יהושע סבור למעבד עובדא כי הא מתניתא אמר' להו ההיא סבתא
בדידי הוה עובדא ואסר לי רב נחמן איני והא רב נחמן סרא להו לבי ריס גלותא
שאני בי ריס גלותא דלא הדרי בהו ואסיקנ׳והלכתא מת מותר גמלתו אסו׳ופרס״י
לבי ריש גלותא אלמנות שהיו בהן מניקו׳ונתנו מיהס למניקה והתירוםלינשא
דלא הדרי כהו מניק שפסקה להניק בניהם יראה לחזור בה לפי שבני אדס מאויימי'
הס אבל באינשי אחריני דלמא הדרא כה המציק וסתר הבן אצל האס ומסתכן וז״ל
לר״אש אסי׳נתכה מה למניקה או גמלתו אסורה לינשא עד כ״ד חדשדחיישי׳שמא
תמהר לגמלו כדי שתנשא ויסתכן הולד וכן נתנו למניקה חייסי׳סמא תחזור בס
המניקה והא דסרא רב נחמן לנסי דבי ריס גלות׳ אלמיס וחזקי' ס יו ולא היו רסאות
לחזור ודבר ידוע דלא אתי למישרי באשה אחר'אכל שאר נשים אסי׳נשכמה המניק
או הדירה פ״דרכיס שלא תחזור בה אסור דאתי למיחלף ולמיסריהיכא דלא
נשבעה וכ״כ סם המרדכי בסס ר״י הזקן דאין להתיר פ״י שתתן המכיקר ערכון
גדול שלא לחזור בה ולדמות ע״י כן לדבי ר״ג כי דבי ר״ג לפי שהכל יריאי׳מהט
היו ידועים וניכת ואין לגזור כהן אטו שאר כני אדס כי החילוק סבינס לשאר בני
אדם מפורסם וידוע לכל אבל לשאר כני ארס אין להתיר ע״י סוס ערבון דלא כ״ע
ידעי באותו ערבון ויבא להתיר בלא ערבוץ וכ״כ הרי״בש סס וכתב ואץ לנולחוש
לחרבן ביתו ולא לקלקול הבחורה דלא עקרי' תקכתא ךרבנן מפני הני טעמי וכתב
עוד הר״אס בתסו׳כלל נ״ד כבר היה באשכנז בא׳מגדולי הארץ והורה הלכהלמעשה
באסה מניקה ששכרה מניקה לבנה והדירה ע״ד רבי שלא תחזור בה והתיר׳לינשא
תוך כ״ד חדש וחלקו עליו כל חכמי אשכנז והחזירוהו מדבריו והוא הביא ראיה
לדבריו מדבי ר״גדמחמת יראתם לא הדרה המניקתהנז׳כיוןדהדירה פ״ד רבים
ליכא למיחשלחזר' ומורי הר״ע גס הוא נחלק עליו והאריך בתשובתו וכת'דלית
הלכת' כרב נחמן דשרא לבי ר״ג מדמסיק תלמודא הלכתא מת מומר גמלתו אסור
אלמא דס״ל לתלמוד דאין סוס צד היתר דאי הוה סוס צד היתר לישמועי הא וכל,
שכן מת ופוד הבי ראיה לדבריו ממה שהשמיטו הרי״ף ז״ל ולא הביאו בהלכותיו
טכ״ל ומ״ם יבי׳אפי׳אס נשבעה לאדם גדול כמו אלו שהולכים בחצר המלך ומכן
כתב בתשובה הנזכר וגס כסוף כלל י׳ח משוס דאף רב נחמן לא התיר אלא בר״ג
שהיה יחיד בארץ שלא היה כי אס ר״ג א׳והיה כמו מלך ביסרא׳אכל אס באנולהתי׳
לכל אנסי בית המלך נמצא שנעקור מקנת חכמים והרב המגיד כתב בפר י״א מה׳
גרושין על הא דרב נחמן סרא לדבי ר״ג ים מפרשים שפסקו כן ואמרו דלאו דוקא
לדבי ר״ג אלא לכל הדומה להסכזהויסמי שכתב שאפילו באי דעלמאס נשבע$
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ד״מ

מנ& אצלאכופין אות ומניקתו מפני סכנת הולד כמו הנזכר פר כ 'א מה אישית אדם מניקתחבירו מפני מקנת סולד נתקנה היכא ישלןין לולד תקכה6ין ל 6סוי־ ע׳י .ד3עינן7פ0ק׳
אשה מלהנסא וידוע הוא כדרכן סל נשים* סלהניק נקיי נעל
עכ״לוגסהר״ן כתכ[ בפרק אע״פיסמי
ספוסקותקצת זמן מלהניק ופסק חלבן '•1יי׳ יכ ןי הרי״י
סכתב דלאו דוקא דכי ר ג אלא כל כיוצא אחרת דאם כן כטלה תקנח חכמים ולא ישא אדםמעובר׳חבירו
ואין ראויות עןד ל הנ דק ןהןמ ןהןה צב נתשו׳סי׳ת נוסי'
נו ואחרים התירו עוד אפי׳לאיניש דעלמ ומינקת חבירו דע שיהא לולד ארכעה ועשרים חדשים חוץ מיום
אס נשבע' המניק כל ימי ההנקה ולא נ״ל שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו ל״ש אם היא אלמנ׳או נדוש' ,הגאון זלאיפשר שהלך בו אחר רוב ",הר״ספלי,
ויש0׳י צ ' :
נשים שיש שנפס חלב כהפסק חדש
נן דבגמ אתרינן רפרס ורב הונא בריה אפי׳אם גמלה הנער או נתנתו למינקת אסור׳אפי נשבע המינק
זרב יהושע הוו סביי למעבד עובדא או נדר על רעת רבים שלא תחזור בה אפי׳אם נשבע׳לאדם גדול בהפסק ו׳סבועות ויש כהפסק בחדשים (י)וקהואנמש;,
5ן חר ם,1,שה חךשיס ס  3ןר הג^ " תהרי׳ו סימן יז״נ
א |<3
נכריתא וכו׳ וא״ל רב פפי ואתון לא
מסכמה מסא דמני וכו כלומר דאע״ג כמו אילו שהולכים בחצר המלך ולא אמרי׳כיון שארם גדול הוא
ז״ל שרוכן נפסק חלבן ולא יפאר לאם׳ עמ׳ ^׳ל׳״ללת
דאין כאן להבחין בין זרעו סל ראשון דהא תיר׳המניק׳לחזו׳ בה אבל אם מת הולד או שגמלתו בחיי הבעל חלב אחר הפסק סלסה חדשי׳אלא לאחתחילוק ניןהמחיל׳
לא מעכרא לא פליג רבנן וה״נ לא פליג או שאינ׳חולבת לעולם כגון שיש לה צימוק דדים אושפס׳חלב׳ מני אלף ולמה שהוא מיעוטה דמיעוטה להכיק ניןלא
המגילה *
רבקבמכיקה שמת בעלה בין שהיא בחיי בעלה או ששכרו לה מינקת בחיי בעלה כתב אדוני אבי לא חיישינן ולא עבדיי תקנת' ואיפשר ג״כ
מניקתו כין שאינה מניקתו ומעתה ק״ל הרא״ש ז״ל שאינ׳צריכה להמתין עבר ונשאה או קדשהיגרשג׳ שנסמך קצת השלשה חדשים להא
מעוברת
פליג וצריך ליתן לה כתוב׳אס תתכענה לו ולכשיגיע זמנו לכנו׳יכנוס דאמרינן בפרק אע״פ לענין
כיון דאפילו בשאינה ראויה לא
אמאי מפלגי בדבי ר״ג א לא ודאי צ״ל אם ישראל הוא וצריך לכתוב לה כתוב׳אחרת וכתב ה״ר מאיר שהחלב נעכר לאחר שלשה חדשים יכירן
שזו שפסקה ג חדשים כחיי בעלה אינה
דשאינה ראויה לילד וכיוצא כהליתלה
מרוטנבורק
הלא ואתי לאחלופי אבל דבי ר״ג הלא
ראויה להניק את בנה כשעה שמת בעלה
אית להו ומעתה אין להתיר משבעה דהא לית לה קלא והרי״ף לא כתב הא דר״ג אינה קמי׳מניקת חבירו ואין תקצה לולד בעיגוכ׳זהו דעתי בתשובת הגאון ז״ל
ולא הרס״בס בפי״א מה גמסין ולא ידעתי למה שאין לרשותה מהלכה מדתני׳הרי וכיון סהאיסו הזה אינו אלא מדבריה ראוי לסמוך על זאת התשובה הלכה למעשה
להוט עכ״ל כתב הרש' בא בתשובה שאלת האשה שנתאלמנה והניחה בעלה מעוברת
שהיתה רדופה וכו׳דאלמא לא פליג רבנן בהא דר נחמן גופיה דפס כר״מ שיא
לדכי ר ג אלא ודאי היינו טעמא משוס דדבי ר״ג קלא אית להו ולא אתי לאיחלופי וילדה ותוך ל׳יוס ללידתה פסקה מלהניק את בנה ונתנה מה למניקה ותוךששה
איפסיקא
לאלמנותה היא רוצה לינס לבעל הודיענו אס מותרת אס לאו דהא
ואיפסר שהשמיטו זה משוס דס״ל דדוקא ר״ג ואין לנו כיוצא בו טכ״ל ובתשוב׳כתבו
הלכתא גמלתו אסור או דילמאהתס בססניק׳אותו עד צ׳יוס שכופה ומניקתו
הרי״ףוהרמ כס שהשמיטו ההידר״ג אין ספק סדעת׳הוא שאין ללמוד ממכה וכמה
מפני הסכנה אבל תוך זמן לא דסכנה ליכא תשובה נ״ל סלא נאמרו דכריס אלו
מעשיס באו לידי בדבר זה ואסרתי אע״פ שהיו רוציילעסו בענין כמה חזוקי׳וכל ימ
שמבקש עילה כדבר זה להקל אינו אלא פורץ גדרס של חכמי׳ולפי בנדון זה אס אין אלא בגרושה שיצאה שלא לרצונ׳ושיס לו אב למסמס לי ? ביעי אבל אלמנה לעולם
כאן אלא אירוסין כלבד כמו סכר מכתבך ראוי להפרישו ממנה אבל אין כופין אותו לא עד כ״ד חדש ותדע לך מדתני נתגרשה אין כופין אותה להכיק ואס היה מכירה
כופה ומניקתו מפני הסכנה ואס איתליתכי נתאלמנה אונתגרשהאין כופין
לגרששאע״פסישמיססוב׳כן כיון דבפ החולץ לא שכינו אלא ואס כסא יוציא אץ
לנו אלא בנש אכל במארס לא וזהו דעת הרמ״בס וראוי לסמוך עליו אבל אס נשאה אותה להניק ועוד תניא מניקה שמת כעלה בתוך כד חדש ה״ז לא תנסא ולא
תתארס פד כ״ד חלש ומדקתני התם שמת כעלה בתוך כ״ד חדש משמיכל שמת
כופין אותו ־לגרשה עכ״ל ומי׳ ש אכל אס מת הולד ככר נתבאר בסמוך דהכי
תוךזמןזהואפי׳מתבוביוס שנולד ועוד תדע מדתניהתס נתנה בנס למניקה
אסיקכא כגמימת מותר :ומ״ם או שגמלתו בחיי הבעל או שאינה חולבת לעולם
גמלתו או מת מותרת לינש׳מיד וגרסי ,התס רב פפא ורב הונא כריה ־דרב יהושע
וכולי או שפסק חלבה בחיי בעלה או ששכרו לה מינקבחיי בעלה כתב א״א הרא״ש
סכו׳למעב׳עובדא כי הא מתנית 'אמרה להו הסי׳סבתא בדידי הוה עובד' ואסר לי
שאינה צריכה להמתין ז״ל הר״אש בס אע״פ היכא שגמלתו בחיי בעלה נר שמותרת
לינשא דליכא למיגזר מידי ולא גזרי׳אטו לא גמלתו כחייו דכה״ג לא גזריכן דא״כ רב נחמן א״ל רב ספי ואתון לא תסברוה מסא דתני׳וכו׳אלמא אף במניקה שמת
היכי שרא לדבי ר״ג ליגזור אטו לא נתתו למניקת אלא לא גזרינן אלא שמא תחזור בעלה גזרינן כמי בכל צד כיון דמקשי מהא רב פפי לרב פסא ורב הונא כריה דרב
בה המניק או שתמהר לגמלו דודאי מינכר בין נתנלמכיק ובין לא נתנ׳ובין גמלתו יהוס' ואף סס הודו ואמרו לאו אדעתין ולא מפקי מינה אלא מת ודבי ר ג דמסתפו
בגמלהיתירהאף
ללא גמלתו וכן משמע הלשקמניקת שמת בעלה סהיתה מכיקתו כשמת בעלה אינשי מינייהו ולא הדרי בהו ואי לא דמתפרשי הני תרתי
ומטעס זה נר להתיר אשה סדדיה צמקו ואינה רגילה להניק לעילם או שפסק חלבה אינהו הוה אסרי בגזירותיו של ר״מ הא כולהו אחריני אסירי עכ״ל כתוב כתשובת
בחיי בעלה ושכרו לה מניקת בחיי בעלה עכ״ל ומשמע משכרו לה מציקה אדלעיל הרי״בש ס תס״ב ראשה שמת בעלה והניחה מעוברת וילדה ולא הניקה את בנה
סגס זו צריכה להמתין כ״ד סרס דכיון שזו נאסרה משוס מעוברת חבירו דסתס■
קאי שצמקו דדיה או פסק חנכה ולאו מילתא באפי נפשם היא ורבינו שכתב או
מעובר למניקה קיימא אפי נתנה בנה למניקה אח״כ איכאלמיגזר אטולא
ששכרו לה נר שמפרש דמילת באפי נפשה הוא וכתב הר״אש כתשובה כלל נ״ד מה
נתנהי ומשמע מדבריו סס ובסי׳י״ג דה״ה לגרוש׳סילדה ולא הניקה את כנה וכתב
סכתוב כספר המצות בתשובו ' הגאונים שאינה נקרא׳מניקת חבירו אס פירשה
מלהניקו ונתנתו למניקת ג חדשים קורס .מיתת הבעל אס הלכה נקבל ואיפשר בסוף דבריו ומה ששאלת איך נוהגים כאן אין לומר מנהג בדבר כזה שאינו תמידי
שזהו טעמם של גאונים פלא מצינו בתלמוד אלא מעוברת חבירו ומניקת חבירו אך כשאני נשאל מזה אני מורה להם לאיסור ואף אס איפשר שהורה אי זה מורה
ומשמע הלשון שמת בעלה והניחה מעוברת ומניקה וכיון סהיתה מניקה כשעת הגס לבו בהוראה להקל ופשו מעשה על פיו פעס אחת כשקרה באי זה זמן אין זס
מנהג ואיני חושש לו לפי שנשמרה שלא כהלכה עכ״ל ומדברי הרש״בא שכתבתי
מיתת בעלה החמירו בה חכמיס שלא תנפא בכל צד אלא אס מת סולד אבל אס
פסקה מלהניק ונתנה ככה למניקת בחיי בעלה לא מיקייא מניקת חבירו ולא חלה בסימן זה שכתב ה״ה בשמו ובגרוש פרי כה״ג ואפילו בהתחילה להניקו
מליו תקנת סכמיס אבל לא ידעתי טעמיה .למה צריך ג חדשיקודס מיתת בעלה כפודה תחת כעלה אס אינו מכירה שרי וראיתי מורים פוש יס מעסה כדברי
דמידי
ושמא היה ידו׳אצלס שבתוך ג חדשיס איפשר שיחזור החלב לאשה אכל כשפסקה ג' הרס״בא ולא מחיתי בידם כיון שיש להם אילן גדול על מי שיסמוכו ועוד
חדשים מלהניק איפשר סצמקו דדיה ולא ישוב החלב אף אס תרצה להניק וכת עוד  -דרבנן הוא כתב ה״ה כה אישות פי״ס על מה שכתב הרמ״כס יורש שאמר לאלמנה
כנה כתבתי לך זה העמיס מה שקבלתי מרבותי לפי סכר׳התלמוד וסל מה שכתבת טלי מעשה ידיך במזונותיך אין שומעין לו אבל היא שרצתה סומפין לה דבר פשוט
סר״מ מקוצי כתב בחבורו שאס פסק חלבה ג׳חדשיס קודם מיתת הבעל דלא מקרי׳ הוא וכן כתב מן המפרשי׳ואמת שאפילו הימה מכיקה יכולה היא לומר איני מניק
מטקת בעלה ומותרת לינסא על זה כתבתי ותבררו הישר בעיניכם כי רציתי אלא בשכר ויכול׳סיא לתבוע כתובה לאלתר ואע״ס שאינה רשאה לינסא תוךכ״ד
להסתלק מן הדבר כי לא אורה להתיר מה שקבלתי מרכותי לאסור אמנם תליתי חדש לליד סולד וכן הסכיס הרשכ״א ז״ל עכ״ל וכ״כ בת״ה שאס באה לגבות כתובת
מיד מגבי לה  :עבר ונשאה או קדשה יגרסנה וכו בר״פ החולץ תניא לא ישא
הדבר בך אס תרצה לסמוך בשעת הדחק על מה סכמבסר״מ ז״ל בסס הגאונים
הישות בידך אמנס חדשת דבר בכתבך שכתבת סלפעמי׳היתה מטקה כתענוג אדס מעוברת חבירוומניקתחבירו ואס כסא יוציא ולא יחזיר עולמי דר״מ וחכמים
פירשם 6ומ׳ יוציא ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנו׳אמר רבא ולדברי חכמיס יוציא בגט ופרס״י
לבתה באותן ג'חדשים ולשון ר״מ הוא כך שאינה נקראת מכיקת חבית אס
מלהטקו וכתנתו למניקת ג׳סדשיס קודם מיתת הכפל ומאחר שלא מצי התר אא״כ ולדברי חכמים דאמר לכשיגיע זמני לכנוס יככוס מי עד שיגיע ־הזמן יוציא בגט ולא
סגי ליס בהפרשה בעלמ ואסיקנא דאפי׳אס הוא כהן סמגורשת אסורה לו לא
מת הולד ובאנו לסמוך על הר״מ בסס הגאיני׳צריכין אנו לדקדק בלשונו שכתב
אס פירשה מלסניקדמשמע פירשה לגמרי ופס חלבה ואינה מציקה כלל וע״ז עבוד ליה תקנתא לומי דליסגי ליה בהפרשה אלא יוצי בגט ולא יחזיר עולמית :
כתבתי טעס לדברי הגאונים וזו האסה לא פסק חלבה שהיתה מניקה לפעמים ומ״ש רבינו שאס קדשהיגרסנה התוספות והרא״ש כתבו סססה״ר יוסף
מאורלינס הורה באחד שקידם מניקת חבירו שלא להצריך גט אלא להפריש
אף לדברי הגאונים ז״ל איני רואה היתר ומה שכתבת שמעכשיו צמקו דדיה כי
אינה מניקה אותו אס״ה אסרו חכמים דחששודכלאסה תגמול את בנה כדי בפלמ כיון דבלאו הכי אסירא ליה דכלה בלא ברגה אסויס לבעלה כנדה ידוקא
סתנסא ולא רצו להתי׳אלא מת בנה ואף בזה יש אוסרי׳ מפום עוכדא דההי׳סוטס כנשא הוא דאמרי הכא דבעיא גטא והס ז״ל חלקו עליו וכן כתבו הגסו׳מיימוניורו
סרק י״א מהלכות גרושין בסס סמ״ג שה״ר יוסף מאורלינש הורה להתיר במקדש
הסנקה את בנה הרי מצינו שמאד החמירו חכמים כדבר מי יפיוץ אשר גדרו  :וכתב
מטקת חכירו ולא הודו לו כל גדולי סדור וכן כתב השאלתות מעוכרת או מניקת
עוד סם ועל המניקס אם היא אשה שיש לה חלב להני׳את בנס אפי׳לא הניקה דלא
פליג רבנן בכל אסה שראויה להני׳בין הניקה בכה בין לא מיקס לא תנסא אכל חבירו אי עברה ואינסיבא או קדישא מפקי׳לה בגט מיכי׳אפילו הוא כהן וכן כתב
אשה שיש לה צמוק סדים ואינה מניק כשום פכים אותה ודאי לא מלןריא מטקה הרי״בש ( סי׳רי״ו ) פרס״י עימקי׳מסתייה ולא בעי למכפייה למכתב גיטא דגלי
פד
דעתיה דלא בעי לכנוס עד זימניה נראה מדבריו שאס לא ברח כמדין• אומו
ואינה צריכה להמתין כ״ד חדש עכ״ל  :וכ״כ הרי״בש בתשובה סי׳תס׳ב וז״ל הר״ן
נתסובה על דברי הר" מ מקוצי שכתב כשם תשובת הגאון שאין קרוי מניקת חבית סיגרש אפילו באירס וא״כ בנדון זה שלא גילה דעתו שאינו רוצה לכנוס אף אם
!* * ¥
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טעמא לזעירי דלא למיחש לטעמא דרב כיון דמידי לרבנן הוא נקטינן
דמיקל וכן פסק הרמ״בס בפ״א מה .׳אישות וכך מסק -דכיי סי״יף וסר״אש וטעמים
הללו כתבו הגהות מיימוןואע״ס שכתבו סרא״מ פסק דלית הלכתאכזעירי לא דחי׳
דברי הרמ״בס ויבינו המפורשים ומאי דמסמע מדברי היי״ף וכר״אש מקמי רא״מ:
אחותו אסורה לו מן התורה ל״ס אחותו מאביו אי מאמו מפורש כתורה עמת
אחותך כת אביך או בת אמך  :ומ״ש כין אחותו מן הנשואין או מן הזנות אפילו בא
אביו על הערוה והוליד ממנה אחותו היא וחייב עלה בפ׳כ׳דיבמות יליף להמקראי
ומשאתומן

השפחהומןהנכריתשסיליףלהמקרא
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.דעלייא אכל אס כא אייו מל שפחתו והוליד ממכה אחותו היא מירק כ ' דיבמות.
כתב הרי״ף הא דתנן מי סיס לו כן מכל מרןו׳מו הוא לכל דכי חון ממס שיש לו
מןיהשפחה ומן הנכרית קא תמרי רכוותא ה מ שפחה דאסייס דומיא מכרית דלית
ליה קרן בגוה אכל שפסה דידיה לאדאיןאדס עושהכעילתו בעילתזכות
ואיתמר משמיה דרב כטמנאי הצי דאס

ד* מ
כר -׳פכושאץ ( דףצו ) תנןכושאץ לע האנוסה ועל המפותה ופירשרש״י לאחר (נ ) .זע׳הו״אש
שאנס ופתה אשה מותר ל ישא כתה ואחותה ונימה ובגמרא ( שס ) ורמינהיהכנ 1ע ן עמשו׳כלל ל׳נסי״ן
מן האשה אסור כאמה וכבתה ובאחותה מדרבנן י -להיכא יאיכא 6יסו יא מדרמ ו ליי ' פאשנ 'שיהיה
תניכושאיןלנתחלה טתקמתניתין לאחרמיתה וסיר׳שר& ׳י מדרבנן משוסעזרי־ח ;לל!אמר!
גיירה שמא לאחר שישא כתה יזנה מסשהית•ז מקודשת
?' :

אושהןספקערוה הי 15סוכה ^חר ,מית ,הסמתה ה15כוסה ( ]
3א על שפשה דידיה וילדה ממנו כת אף תפסי בהו קידושין כלל ואותן שהן מדרבנן
התורה והמפותה דתו ליכא למיגזר מידי  :ומה
דהא כאשר יתבאר לקמן כלה צריכות נט :אמו אסורה לו מן
על גב דלא נקיש גט חירות כתו היא
ואח אחד אהודה ריו חדריי* ורדאח אח אחו מד יווייח ואח * רי שכתב וכת כת כת אשתו וכת כת כן
6סרי רבנן אין אדם עוש בעילתו בנדל ' ואס אמו אפורה לו מדרבנן וכן אם אם אמו ער עולם ואם אבי
אשתו אסורה לו מדרכנן כפרק כ דיכמות שכיקלשיונלתאינו
זנות ואס בא עניה חייב משוס בתו ואס אמו אפו׳לו מדרבנ׳אבל אס אם אבי אמו ואסאבי אבי אמו מול
תנירכיחייא שלישי שככן אשתוושכב' נחל׳ן נעל לעת
כאעליה -סייב משוס אחותו וחזי' לגאון לו אם אבי׳ אסור׳לו מדרבנן וכן אם אם אביו ער עולם אם אבי
אשתו שניה ומה שכתב אכל מכאןן־ ^ יך חנמיס שאחרואק
אס *:דמשפקא ליה מילתא ומתוך דבריו
נקטינן בהא מילתא לחומרא לגבי אביו אסורה לו מדרבנן אבל מכאן ואילך נכון םא אם אבי אביו
נעולותוכל
לו יא״א
וכולי כתב הימ" בס
איסויס והרמ״כס בפ״י מהלכות גמשין או אם אבי אבי אביו מותר' לו :אשת אביו אסור׳לו מן התור׳בין
ז"ל כתב שהן אסורות לו עד עולס ככר .ניוצאחה והארץ
כתי שדברי הגאונים בזה רחוקים מדברי שהי׳ אשתו מן האירוסין בין שהיא אשתו מן הנישואין בין כחייכתבתי בסמוך דאייעיא לןבגמרא (שס)שס ,ר*,ע!ע!,
ההוראה מאד שלא אממ חכמיס חזקה אביו בין כשמת אביו או כירש׳אבלאם אנס אביוכ אשה מותר' שניות דרביקיי 6אס יס להס לפפק לישסי׳ל"׳-יס־״ו
לעא׳זמשחע
זי אלא באשתו שגירשה בלבד אבל בשאר לו ואשת איי אביו אכודי&י מדרבנן ובן אש' אבי אבי אביו ער וללן איפשיטא פסק הימ״בס לקולא )0
שייי״אצק
לסומרלז  :אס אשתוחסורה " 1
נל הנשים הרי כל זוכה בחזקת שבעל עולם ואש׳אבי אמו אסור׳ לו מדרבנן אבל מכאן ואילך בנון .והר״אש
נשע7ל עמ,.עית
אחותוול מן הפורה וכן אס אס 3זשתו ואס אבי
לשה זכות ואצ״ל בשפחה או גויהשאיכה■ אשת אבי אבי אמו  .או אשת אבי אם אמו מותר׳לו :
3תקדישין שאין חוסשין להס כלל והרי
הק בחזקת גוי ועבד פד שיודע בודאי
שנשתחררה אמו או נתגיירה • וכתב
׳ *י
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עוד בפיק ס ' מהלכות עבדים יסיאל כר״א שפהה דעלמא אכל אם בא אביו על שפחתו והוליד ממנה
אבי אבי אשתו אסורות לו מדרבנןג״ז 7מ 1חעלערעטפי
סבא על שפחה כנענית אף על פי שהיא אחותו היא ומותר בבת אשת אביו ואפילו הורגו הגדלה בבית
 3פרק  3ליבמות ך סס ץר  3י ע י׳ סבחמין נשעמה עמו ננית
שפחתו ה״ז הולד כנעני לכל דבר ונמכר
המלזמיליס וכ' עול
לא2יכן אם אחר
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מותרת לאחיו ולא חיישינן למראית העין לומר שנראית
■ לו מן התורה וכן בת בנו ובת בתו ובת בת
כאחותם  :בתו אסורה
בנו ובת בת בתו או בת בן בנו או בת בן בתו אסורות לו מדרבנן
אבל מכאן ואילך בנון בת בת בת בגו ובת בת בת בתו כתב
האנושה 7אפ־;ו
הרמ״בם שהן מותרות לוולאנהירא לאדוני אבי הר״אשז״ל
פל״לחותדצהא
התורה אשה ובת כנה אשה ובת כתה לילק־ חמי
אבל כולן אסורות לו עד עולם  :בת .אשתו אסורה לו מן
וכן בת בנה ובת בתה ויומא בת אשתו מן הנישואין אכל בת שניה ומה שכתב מכאן ואילך וכוליכתבקרונופ-ם אמי
תילוקא
שאסורות
הרמ בס שחותמת ולן 6כתב
ובת בת
אנוסתו מותרת לו לאחר מיתתה

ונקיה ומשתמשיס בו כשאי העבדים
עד כאן לשונו והר״סס נת׳בפ׳ב דיבמות
וחאה אני את דברי רבנטמנאי מהא
דאמיינן כפרק השולח אמר רבי זירא
אמרר' עבד שנשא אתה בפני רבו יצא
לחירות וכולי הילכך הבא על שפחתו
וראי שחררה מעיקרא ולא מפלגי בין בא
עליה דרך נסואין בין בא עליה דרך זנות
וכרמ״בס לא נראו לו דברי הגאונים
ואין דבריו נראיין עד כאן לשונו  :והרב המגיד כפרק ד מהלכות• כחלות האריך
להחזיק דברי הרמ״בס וכתב סהרס״בא הכריע כדברי הרמ״כס כראיות ברורותג :
וכתב עוד שס הרב המגיד דהא דמשמע בפרק השולח דכותב שטר אירוסין לשפחתו
הרי היא בת חורין משוס חזקהדלאעביד איסוראסטר אירוסין שאני דמסמע
ממעשיו שהוא רוצה אותה דרך אישות אבל בבא עליה שלא בקדושין אדרב׳מסמע
ממעשיו שהוא מצה בזנות ורבינו סתס דבריו כאן לדעת הגאונים והר״אשז״ל *
ומותר בבת אשת אביו שיש לה מאיש אחר ואפילו חורגה הגדלה כבית• מותרת

לאחין וכו בפרק ב'די 3מות ( דף נא ) תניא דסורגו מותר כבתו ואף לע גב דגרסינן
בירושלמי חורגי ' הגדלים בבית א ' אתא עובדא קמיה דרבי סנינא ואמר יסמן
באתרה דלא סכמין לון בגמרא• דילן בסוף משוח מלחמה אמדו חורגה הגדל הבין
האתץ אסור מפני מראית הפץ ולא היא דקלא אית לה ואף על פי שכתב הר״אש
שי ח ובעל הלכות כתבו כדברי הירושלמי נמקי יוסף בסס הרי״טנא פסק כמסקנת
גמרא דדן וכן נראה שהוא דעת הרי״ףוהר״אס וכן נראה ג© מדביי הרמ״בס בפר'
 3מהא״ב : 7בתו אסורה לו מן התורה וכן בת בנו וכת כתו בפרשת אסרי מות
עמת בת כנך או גת בתך לא תגלה ואף על גב דלא כתיב בהדיא איפור בתו אתי'
מקל וחומד ובת בת בכו ובת 5ת בתו או בת בן בכו וא בת בן כתו אסורות לו
מדרבנן אבל מכאן ואילך כגון בת בת בת בנו ובת בת בת בתו כתב הרמ״כס שהן
עותרת לו ולא כהירא לא״א הר״אש ז״ל כךהיאהכסחא האמיתית ברברי רבינו
ובקצת נוסחאות יש חסמן הכיכר • ומ״ס ובת בת בנו ובת בת בתו וכו ' אסורות
לומדימן בפרק ב׳דיכמות ( דף כב ) תני רבי חייא שלישי שבכנו ושבבתו שכייה
ופירש רש״י שלישי שכבנו בת כן בנו דהא בת בכו ערוה ושבבתו כת כן בתו
שהרי בת כתו ערוה הילכך כתה שניה :
וגלש אבל מכאן ואילך וכילי כתב הרמ״בס שמותרת לו ולא נסירא לא״א ז״ל
אבל כולן אסורות לו עד עולם שס כגמרא איכעיא להו פניות דרכי
מייא יש להס הפסק או לא וגעו למיסשט דאין להס הפסק ודפי לה ופסק הרמ״בס
 3פרק א׳מהלכות אישות לקולא וטעמו משוס דספקח כדרבנן הוא והרמ״בן כתב
דלא איבעיא לן אשלישי שכבנו וסבבמו דהנך ודאי אין להס הפסק אלא אשאר
מניות דתכי רבי חייא כדאיתא התס בגמרא הוא דאיבעיא לן והקשה הרב המגיד
עלפירסזהאבלהר״אסכתב עלפירשזהוה״ג אמרינן בירושלמי אברהם אסור
ובכל נשי ישראל שרה אסורה בכל אנסי ישראל וכתב עוד ממה שכתב הרי״ף ולא
איפשיטא בהדיא משמע דאזליכן לחומרא אף על גב דד״ס הוא משוס דתלמודא
0קיל וטרי למיפשט להיתרא ודחי ליה אלמא דעת כני הישיבה לחומרא וקרי לה
ולא איפשיטא בהדיא וכן כתב בספר חק לאיסורא וכן כתב הרמ״ה ז״ל והרמ״כס
גתב דכל שניות דרבי סייא יש להן הפסק וממ״נ כתב דלא כירושלמי דאברהס
אשור בכל כפי ישיאל אלמא דבכו ובתו אין להס הפסק היליך כרדכולהו אין להן
לפסק עד כאץ לשונו  :תג אשתו אסורה לו מן התורה וכו׳מפורש כתורה בפרשת
אחיי מות ערות אפה יבתה לא תגלה את בת מה ואת בת כתה לא תקח :ומה
*כתב ודוקא בת אשתו מן הנשואין אבל בת אכוסתו מותרת לו לאתי מיתתה

ושבחמותו שניה ופירסרשי רכיעי לקמ 1ס,ח> '! ״
שבסמיודור רביעי שכסמיו היינו אט א,תומול; ,א! 1
ח-צ
אס חמיו והוא דור רביעי לאשתו ואשתו נע׳ר
ככלל ושכח מותו אס אס חמותן סכיה נתחנו שמונו׳ כ׳
משאי! ע,
ואססמותן עמסשהס 3כ ^ עיריש
דאסחמיו

לו לעולם ככר נתכפר בסמוך

דאיכעיאח

לשאמךעילין
לן בגמרא שניות לרבי חייא אסשי להס הפסק ולא איפשיטא ופסק הרמ״בס א 'להי
לקולא והר״אש לחומרא  :אחות אביו ואחות אמו אסוממלומן התורה מקרא עכ״ל וקה׳אשם
מפויס בפרשת אחיי מות ובפרשת קדושיסומה שכתב ל״ש היא אחותו מן האב סו?יפ ' נ7ינת! פ
כנסדא!
אסםי ,
נקייה * !
או מן האס כלומר ביי שהיא אחות א ביי מ! היןכ אי מ 1הינ ס יכןבי זשהיא אחות 1״ ^
צא
אמו מן האב או מן האס אסורות ןמ התורה ובר״פ הבא על יבמתו (דףנ״ד)
יוניא :
יליףלהו מקראי  :ומה שכתב ומותר בבת אחי אביו ובבת אחי אמו אחי אביו
ואחי אמו מותר כאשתו וכבתו ירושלמי כתבוהו הרי״ף והר״אש בפרק שני
ליבמות  :ומה שכתב אכל הוא אסור מן התורה באשת אתי אביו ומדרבנן
באשת אחי אמו ודוקא שהוא אחי אביו מן האבאבל אשת אחי אביו מן האס ואשת
אחי אמו בין מן האב בין מן האס אץ איסורו אלא מדרבנן כך היא הנספא
האמתית בדברי רפינו רכל זה נתבאר בבריתא ובמסקנא לגמרא שכתבתי
בראש סימן זה  :ומה שכתב ומכאן ואילך כגון אשת אחי אבי אביו מן האס
ואשת אחי אמו בין מן האב בין מן האס מותרות ג״ז נתבאר לעיל בהא דאמר רב
ומה שכתב ובאשת אחי אבי אבייו מן האב
ארבע נסים יש להס הפסק :
ואחות אבי האב בין מן האס כין מן האב ואחות אס האס פסקר״י שהן אסומת
מדרבנן ובשאלתות פסק שהן סותמת וכו ' בפרק ב דיבמות ( דף נא ) סלח
ליה רב מסרסיא מתוסניא לרב פפי ילמדנו רבינו אשת אחי אבי האב מן האב,
ואחות אבי האב מקו מדלמטה עמה למעלה כמי גזרו ביה או דילמ א הא אתפליג
לרתא ופירס רש 'י אשת אחי אבי האב מן האב דהא אמרן לעיל אשת אחי האב מן
האס יש לה הפסק דהיינו היתרא לאשת אחי אבי האב מן האס דלמטה רימז
לאו עמה היא אלא סניה ופיקא מיבפיאליה באשת אחי אבי כאב מן האב
איתפלג נתרחקה קורבת ת״ס מה הן
דלמטה דידה עמה כגון אחות האב •
שניות ולא קא חשיב להו כהדייהו תנא ושייר אמימר אכשר באשת אחי אבי אביו
ובאחות אבי אביו אמר ליה רב הלל לרב אשי לדידי חזיא לי שניות מר כריס
דרבינא וכתיבן שיתסר לאיסורא מאי לאו תמני דמתנית ושית דבי רביחייא
והכך תרתי אמר ליה וליטעמיך אי הוה כתיק לאיסורא מיהות סמכתעלייכו
דמר בריה דרביכא מי חתיס עלייהו השתא כמי דכתיב לאיסורא לאו מר
בריה דרבינא חתוס מליהו וכתבו התוספות פסק ר״ס הלכה כאמימר וכן
בשאלתות וכן משמע דסבר רב אשי ונראה לר״י דאין הלכה כאמימר דסוגיא
דתלמוד בהחולץ דלא כותיה והר״אש כתב שתי הסבמת ולא הכריע ועכ״ז
משמע לרבינו דכדברי ר״י ס״ל מדהבי ' דבריו" לכסוף והר״מכס בפרק אחד
מהלכות אישות לא מנה הני תרי במנין הסניו' משמע בהדיא שהוא פוסק
כאמימר והרי״ף השמיט האי בעיא ומאי דאיתמר פלה וכתבו הגסות מימון
דמדדילג דברי אמימר משמע דס״ל דלית הלכתא מתיה ואין דבריהם כראין
כלל אלא מדהשמיט בעי׳זו ומאי דאיתמר פלה ולא כתב אלא בריתא דמה הן
סניויוברית דרבי חייא משמע בהדידהנך דוקא אסירי וכל אינך שרי ואע״פ שכתבו
הגהות שהר״יף נראה שסובר כדברי ר״י העלודכיון דלא איתמר כהדיא דלאו
הלכה גאמימר והנך תרתי דאכשאמיער איבעיא לן בגס ולא איפשיט בסל סופרי'
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׳' בגמר
ושכב נ/יש אותה שכיבתה אוסרתה ואין
שכינת אחותה אוסרתה ומותר בקרובות
סניה לישא בתה דקיי׳ל נושאיןעל האנוס
ומל המפותה• ובגמיא (שס ) ואע״ג דאזיל
אשתו וגיסו למדינת היס דאהניהני

עולם אם אשתו אסורה לו מן התורה וכן אם אם אשתו ואם
אבי אשתו אבל אם אם אם אשתו ואם אם אבי אשתו ואם אכי
אבי אשתו אסורות א מדרבנן מכאן ואילך מקאט אם אם
אשתו ואם םא אם אבי אשתו כתב הרמב״ם שמותרותוא״א
דקא מיתסרא
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ימ ^ ב
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םיס־י םג חין מא־א שנשא׳ פ׳פב ד רר״ע
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׳*״׳ . * *#י "* ׳■ו ׳ .ו׳ -וז*/־ %׳■*ו׳יי"

״׳ * ׳• { ו׳ -ו ׳׳* *

בכריתא ושכב איש אותה • אותה שכיבתה אוסרתה ואין שכיבת אחות׳אוסדתה:
ומ׳שוכן בכל הקרובות הנאסרות על ידי אשתו אס מזנה עמהס לא
נאסרה
אשתו עליו שס בבריתא ( דף צה ) לא נחלקו ב״ש וב״ה בבא על אחות אשמושלא
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ופסור־ מן ־קרנן מל פי טדיספנא וסיינה נקרכן יפסנס ביתדיושפסר־ סן
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 ( " " ,י־יישע מומי לישא אפית־ ומעש־ נאחד שקייסנתו שלא מדעת־ פ פ פייס פצא ו־־יא מיסית לנמלה יקתני סיפא יאשינובאמאשמומומית
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^ " ־ " י־אי ^ תליפפססינפאאנן ^ ־ואס׳ננאס

גיסו סייא לתזרי לנעלה ל ש פל פי פו א ואשת גיסו אסיים אשתו סייא וקא לי
יוסי

אבץ העזר טו טז

דס

יוסיבע״פב״דפליגאעלךדמאילופוסלע׳יאחרי׳פוסל פ״יעצמואבל בע״פסדי'*
קרוביוכדפנןנושאיןעלהאנוסועלהמפויז׳ומות אדסבאנוס׳אכיוובמפות׳אביו ()1כי!יהר׳ן ס׳
מודינא לך לפולס אסיפא כדנקיט ואזיל סידרא דמתני' משאה בע״א ומ)5י פיתל
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כצה ״י
א־ג׳ג6
ואין פוסל אינתסדא דאזיל אשתו וגיסו למ״ה וחדא דאזיל ארוסתו וגיסו וקא'ץל י ' ? 3מ '"3ר^יכ ןע״ס די 3וי ^3ל יןס י }מיה ? דשנ ׳־  -״ י
 . .׳-׳*׳■־־׳ ׳*׳ ״ ׳■  1לכית גט
יוסי אשתו דליכא למימ תנאה ה״ל להאי באשתו ראשונה וכ״ע ידעידנישואי ף ניס בלכורכלוס לקדושין שלא בפני עדיס לאו קדושין ניכהו ואפי׳האיש והאשה מודים ס־ ? ,אעלמללה
כפות הן ולא אתי למימר גירשה בעלה
י.
שאין דכר שכעמה פחותמב׳עכ״ל :
נקלסין גאסר
ונשאה זה דהא אפי׳ גירשה בעלה
אסורה
מררבקאבל מכאןואילך
כנוגות ק בן בתו מותר׳לו אשת
ק טז
גרה אע״עס איןבה לאןאסורה נקרלנתי׳ שלא
להאי ומידע ידעי דסהדי אטעינהו אינו
אשתו כיות׳ללו וכן אשתו מותר׳באשהו אש׳אחיו אסו׳לו קהוץר׳
מדרבנן כלו דיך זכות קאמ
^י!,נ
פוסל ע״י גיסו כשאר אשה הנשא בעד א'
בקאם הו׳אחיו מןהאב או מן האם  3ין מ ן הנ יען ואי י בי ן מןך{יןנו׳ שאין בה לאו דלא אסרה תורה אלא דיר (
סלנהגה׳אלמסי
דהתס הוא דאתי למימי גירש זה וכו׳ואי
אלא שאש׳אחיו מן האם אסור׳ילו מזדזתרר׳הלערל׳ ואש׳ אחיו מ  .אישו ואע פ שאין לאו בדרך זנות אסורה עיא7ן>מל' י7א0
מסזיר אמר זה מחזי׳גרושתו מן הנשואין
אבלהכא לא הילכך אין פוסל נמי על ידי האב מותר׳ילו אם מת אחיו בלא בגי־כאשר יתבא׳לקמן כה׳יבוםמד י מ1יה?י!אמריבפא ין מנ 1תידיןאהא אי^
אשמי נת
אסרמ
ביי׳מות׳ כל א׳באש׳חמרו ולאחיישי׳ ידסורית היא דכתי נא ^מ
תתחתן;^
בסו ^ם
ומשני עליו לאסהיתל*
עצמו אבל היכא דהואי קמייתא ארוסתו ל
בע״ה, :
יל ,י ,
ב׳הותיןהגדליןיחר ,
דאיכא למימי תנאה ה״ל בקדושין סכרי ׳למראי העי] לוט שנר כאש אחיו :אשת חמיו אסורה-לו ונם חמיו דל)ויימ'איסיידיו סתגו׳ולופי לוינהוגזיי "! ד"" ב
אינשי דנישואי שני ' ניסואיןגמוריןדאמרי אסור כאשתו ומותר כאש בןאחיו וכאשת כן אחותו אחו׳אשתו יופי׳ייו ונו־ומ״ש ואס ביו פלי׳נזניס יון "־■ *ן**" .".
אע״פ שהיתה ארוסתו גירש בעלה ונשא' אסו׳לו מןהתור׳כל זמןשאשתו קיימ׳ל״ש אם היא אחות׳מןהאב מקרה תכין 6ומו מכתמרדו׳ו6סיחדה ^ענ׳ל
לי״ילע נ"׳
פ׳האשה רנה לאין
זסל־אי ;,שו׳אחו ' אשה תנאי ה״לבקידושי או מן האם ואפי׳ניר׳את אשתו י אבל ל! אח׳מיתת׳מותר באחות׳ כזנות חייב עליהמד
;מדרבנן
משונשגזכ׳כ
,,,
,, ,
לחלק נין חמותי
ראשונ׳ ולא ׳ נתקייס ואי הדרא אשת גיסו הלכ׳אשתו למ״ה ואמרו לו שמת׳ ונש׳אחות׳ואח׳כ באתה אשתו לרמ כס בס יכ
מהא
ב
וכת
ה
ה
סכל
*
טל לשער עריית כ׳ ר׳
לכפלה אמרי אינשי מותר להחזי׳גיושתו אם הית׳אשתו נשואה לו מותר׳לחזור לו שהכליודעי'
שבטעותהגוי דרך זנו׳מכיןאותו מנת מרדו׳מד״ס ירוק׳
נספרלתא'!
משניס ה -ילכךהוא פוסל ע״י אסרי׳והואיל נשא את אחות׳דאין זנות שמזג׳עםאחות׳אוסר אשתן ע 1,ין אפי ׳3פהרוא'(
דףנח) רסילא חזיי׳ לההו׳גבר׳נלגח) נ כל
עליית
ואהנו מעשיו פוסל כמי ע״י עצמו
ולת״ק במזיד וכן בכל הקרובו'׳ הנאסרו׳ע״י אשתו אם מזנה עמהם לא
דכעל גי יה
ונגדי׳ומ״ס י אסיחד ?וכול! אם נמא.נהןל^1
עעמא דהניסת כע״א אשורה לחזור לא
נאסר׳אשתיומותר בקרוב ׳שגייה היתה ארוסתן ןאמךן ^ בפרק אין מעמידין אמט ישראל סבא עללהן אינן
צריכות
מסו׳שמא יאמרו זה מחזי׳גרושתו משניס
אלא דקנסוה רבנן משוס דלא דייק שעיר שמת׳ונש׳אחות׳ואח״בל באת_ארוסתו
אסו׳בשתיהזמתה
הראשוג'
^ ^ 1:
יןנ6
יז,פוג
שהי?ני ז
שצשא׳ע״פ
עלי•
,י "
י
אצא
דאוריתבפרהסיוגמעש
ואתו
בי שצשאעפעלי•
סילכ׳כל מאן דינסביפסל לה אקמ וכתבו מותר כשנייה אמרו -לו מתה אשתו ונשא אחות ואח ־ אמרי לי 5־י־היו״יר!״י׳כג־מ5
> והקפו
בצנס׳גמי * י,׳־* י׳י
הרי׳יףוסרא״ש ואיסתפ לן נגמ דהא דאמ קייט חית הולדהראשחממן והאחחןאיכו ממל הית אחות אשתו נ״י סל״שמו״ה גויוישישל הריו על יב ■6^ 1
•סמואל הלכ כר יוסי אליב דמאן אי אליבא נשוא׳יהלכ׳אשתווכעל אחו אשתו ואמרו לו מתה אשתך וניסך הניי׳ידיבמשי'ושני! ותיגי הססומיי" ־ע׳עעדיס^
שתת
לר אמי או אליב דר יצחק נפח׳וביון דלא ונשא אחות אשתו ואחייב באו אשתו וגיסו אשת ניסו צריכה נט לה אבל סכא אקראי בעלמ׳ע״ב דגמ׳<!פי אחיו
אלע׳פנ׳ד
איפכרי כמאן פשק לא סייקלאשת גיסו ל״ש נשאת ול בב' עךים או בעד א' ואסור׳לגיסו ואשתו אסורה גירסת רבי׳ויש שםגרס3ןןת5
)חרו׳עב
״ל  .לאחי יך נא
אחי!
אגיסו מספיק' ע״כ וכת הר״אש על זה וז״ל
עליו ל״ש היתה נשואה לו או ארוסתו :
כת הרמ״כסז״ל בא על סגוי׳משאהאומר'שהלכהא^
לכת!
כתג סרא״בד ודוק כשנשא' לו אשת
גיסו
דרךאישו׳לוקמןסתויוטגפי׳במסא׳בלמ׳ה
ושמעשתמוי
ט? ^ ףך"! אע׳יפ שאין בה לאו אסור׳מדרבנץ ואם בא עליה
ע״פ כ״ד דכ־א אסר ר׳יושי לשינויא דרבי
בזנותרר 1מקרהמכקאותןמכתמרדו׳ואםיחדה ומ״ש רבי׳ונ״ל שאינו אלא ' 13אומו׳דלא<<שאאח!ת׳ואת '<
״
.
״
.
אמי אבל אס ניסת לו ע״פ עדי׳אשת גיסו
מותר' אגיסו ואשתו מותר' לו דבהא אפי׳ לו בזנו׳חייב עליה מדרבנן משו נדה ומשו׳שפחה
ומשו׳גוי׳ומשו׳כי ס ו ?1אפ,י 'אומו אץלוקין ׳מס ינא!
יצייי ^עכ׳ל
לר׳יצחק נפחא שרי ריוסיכדאדלאשתו זונה כתב הרמי׳בם ז׳לבלא על הנוי׳משאר האומו׳ררך אישו׳לוההלא ^תחת 61לא '? חסכתגיירווךי ?וא (ח)
ופ׳שסלאהוי׳
וגיסו ואע׳גדאשה שהלך בעלה למה מןהתור׳אוישבאלי׳שנכעיל' ׳לנוי דרךאישו׳-לוקה ןמ היזק׳מ^
גפלמ׳אסור להזו׳לו אפי׳בפדי׳דלא אמרי' לא תתחתן בם א זעממי? ואחר כל האומות כאיסור זה ע' כ ונללישולא <ל
כימי׳אלל! כרכנרלןמר׳  * * ,51,,״־׳־־״•
מינס אניסא המס היא דאיכ למימ׳גירש שאינו אלא מאומות דלאיה ל כר שמעוןדאט כי יסיר לרנו׳כל־ן! ומ ל! ,ממ 0תן£ל5ןנו׳אומי׳ ,ןיי1ו ,״ע!־ ־•״'<״־.
זה ונש׳זה אכל הכא כיוןדאחו׳אשתו היא המסירין ואפילו אומות איןלוקין משום לא תתחתן אלא לאחר דאפי בז׳אומו׳אסיקרבבפ הערל דבגיותןאחל!"" " ן
לא מיתסר׳כליתא דנפש' אלא משו׳דאתי שנתגיירו אבל בגיותן לא שייך בהו חתנו׳ואינו לוק׳ דע שיבעוללא שייך בהו סתנות וקרא דלאתתחתן .
לק״!
סי׳קע׳ס
לאיחלופיבאשה אתר׳שהלך בעל' למדיג דאז לוק עלי׳משו׳לא תקח ואם אב עלי׳בפרהסי׳לעיני י׳מישראלמתגיירו דוקאהוא:וי״ל דהימיבספסק
היס מסתיא דגזרינן בה בעד אחד דדמיא קנאי' פוגעי׳בו פי׳הממהר וזריז להורגו ה״ז משובח והו׳שמעצמך בהא כר״ש מדאמרי בקמשץ ס״פהאומי
לפשיעות' אבל כשנשא ' כעדים לא גזרינן
יקנא לה׳ויפגע בו אבל אם בא לב״דלעןאךלאי ןמורין  1,עשןת
נכרית דולדס כמוה מנ״ל א״ר
יוסנןמשוס
3ה דהא וראי ב' עדיס שישקרו
מילת״דלא
ואי ןרשאי  ^ ,פגןע בו א1,א כשעת מעשה אכ 1,פירש מםנה א" רשב״י דאמ קרא כי יסיר את בנךמאחרי
שכיחא היא והשיב עליוהרמ״בןודאי אשת
גיסו שנשאת ע״פ עדים לר' יוסי מותרת הורגיןאותו והורגו נהרגעליו ולא ער׳ אלא אפי׳ בא הקנאי  1,ךזךןנ וכו ההוא בשבעה גויס כתיב שאראומות
 3יןלשנויי' דר אמי בין לסנוייא דר ' יצחק הבועל ונשמט הבועל והת הקנאי להציל עצמומירי ^יןהביע'
נפח׳ומיה אי מתני׳כר אמי מיתוקמ׳לא נהרקעליו לא פנעוקנאין ולא הלקוהו כ ר הרי עונשו מפורש ליננ׳מוזי סעמייהו וכולי
ומוסוינ׳וסממ
קי״ל כר״י אלא ככל שפוס׳ע״י אחרי פוסל בקכלה שהוא ככרת שנא כי חילל יהודה את קדש ה אשר
אה־דמלמייא ני״ם 6למא רלנתא
כוחי׳וכיון
עי׳י עצמו דהא נמי פלוגת׳דידיה ודת״ק ובעל בת אע נכר יכרת ה לאיש אשר יעשנה וכתבהרמ״בס עון  1.דדרשינן טעמא דקרא אית לןלמימדלא
אבל במאי דקאמ' ע״פ ערים דאינו פוסל זה אע״פ שאין בו מית׳ב״ד אל יהא קל בעיניך אלא ישבו הפסד ' 1אסרתור׳להתחת׳אלא מסו כי יסיראלא
ע״י אחייס אינו פוסל ע״י עצמו ובהא
שאין בכל העריו׳כמוהו שבן מןהערוה בנו הוא לכל דבר ובכללבגיותן דבכי הסרה נינהו אבלכגירותן
מודה לת״ק בדב זה לא פסק שמואל
הלב'
ישראל הוא ובנו מן הגויה אינו כנו ומסיר אותו להיות אחר ע״ן דלאו בניהסרה נ יכהו לא והאדאמרינן
נר׳יוסי כי לא פסק אלא באשתו
ע״פ
ב״ד
ודבר זה גורם לירבק כגוים שהבדילנו ה' מהם ןל^וב מאחרי ה ' כפ הערל כגיותן לית להו
חתנו׳נתגיירו
דפליגי ביה אבל במה שרבי
יוסי
ות״ק
עדים היינו משו' ולמעול בו ושפחה שהוטבל' לשם עבדות
איתז־ לסו
סתמאליבא ל־רמן קאמראכל
_1
אסור׳לבןהור וקאחר דר ;
■ מתירים אשת גיסו ע״פ
דרי אורלר־ד־א ר
לר״ש הוי איפכ דא״ל נאע לא תתחתןאלא
שפחתו ואחר
■דסבריכר״שדמפליג
באשה
שהלך
בעלה
בגיותן דוק ואפ י /תימא דאליב ד״כע
למ״ה בין נשא ע״פ
ב״ד
ובין
נשאת
בעדים
ואנן
קי״ל
דלא
עכדינן
עובד׳כמאי
ה״ל
אמי הכי לא קי״ל כמסקנ׳דרכא אלא כדהוס ס״ד מעיקרא דלא נאמר לאתתחתן■
למיעבהילכך ע״פ
עדי׳נמי
אסור
'
שמא
יאמרו
גירש
זה
ונשא
זה
וכן
באס׳גיסו
אע״ג
אלא בגיותן דוקא משוס דסוגי־ן דתלמודא סבר הכי דבקדושין ס ' פ האומר קאמרי
דלאשייך למימ
גירש
זה
ונשא
זה
כשכא׳אשתו
עס
גיסו
מ״מ
זמכין
דאתי
גיסו
תסל'
נכרי׳דולדה
כמוה
מנ״ל
אעיקרא
לא תתחתן כס וכן אממ בס אץ מעמידין בנותיהן
ושייךלמימ׳גירש זה ונשא זה שמא מתה אשתו וצריכ' גט ואף אס תבא אשתו אח״כ דאורית׳נינהו דכתי ' לא תתחתן בס וכבר נדחקו המוס לישבזה כמושאכתובסמוך'
כיון שכב נתן גט לאחותו נאסר אשתו עליו כי המא׳שגירם אסות׳שמא אינו יודע והרמ״בס תפס עיקר כפשט הסוגי׳דמלא תתחתן גופיה כפקא ליה וס״המגיד כתב•
שזו היתאשתו תחל׳ויאמ זה נושא אחות גרושתוהילכ׳חיישי׳לפירוק׳דר אמי לאסו' טל דברי הימ״בס ומה שאמר רכא בס הערל בגרותן אית להו חתנו׳בגיותן לית
אשת גיסו אגיסו אפי׳נשא׳בעדי' אליבא דהלכת דלא מפלגי׳בין דע א׳לשני עדים להו חתנוכבר תיצוה המפרשי׳וכודאי בגיומן כל דרך אישו׳איכא־למימר דאיכ׳לאר
וסיישי׳נמי לדר' יצחק נפח׳למיס לתכא׳ואחיו שקדש אשה וכן הוא שקידש אחו׳אסה דאוריית׳עכ״ל ורש״י כתב כריס קדושיןנתיכיס גבעונים שמלו בימי יהושעואמרי־"
כלהדרכי׳האלו כה וכןהלכת עכ״ל וכך הס דכרי רבי׳במסקכ׳הרמ״קוהר״אש ועיין
ביכמו׳דוד גזר עליה וכתעליו הר״ן ולפי זה איסור נתינים אינו אלא מדבריהולעי־
3מ״סרבי׳ירוח'בנכ״ג ח״ב בשס הרמ״ה וכתבו התו׳בפ' הנז׳דהא דשיינן באמרו לו זה לא קי״ל כיבא דאמר התס בפיק הערל דלאו דחתנו' דכתיב כז׳עממין בגירותן
מתה אשתך לישא אחות׳היינו דוק כשאמרו לו ב' ערי שמתה אשתו אכל ססאמ׳לו כמי הוא אלא כל מי שנתגייר מהם מות לבא כקהל חוץ ןמ הנתיני׳מ׳פכי שדוד גזר־
עד תעל מית אשתי איןיכול לישא אחומ׳ומדכרי רש״י לא משמ׳כן וה״המגיד בל׳י עליס׳וזהו דעת הרמ״כס כסי״ב מה א״ב אבל אתרי׳סובריס חעממיס בנירותן נמי
מה גירושין כתב כדברי התוסאהבא על א״א והיא אחות אשתו ומתה אשתו אח״כ
אסירי וכדרב מיהו היינו דוקא איותס שמתייירי׳בנממם׳ אכל בניהם מותרים וכרן
גס מת בעל האש אס אסור' לו מטעםדנאש׳לכעל׳כיון דבלא״ס הית׳אסור׳לו
תמצא
דוד
וגז
על
הנתיטלעולס
ואף
רש
"
יי
עצמו
כתב
בפ״ד
סיתו׳כיותי בלאי תתחתן וכץ
 3כתבי מה״ר איסרלןסי׳כ״טח איזו עריות אס נשאו לאסור להן אימתי צריכות גט
הנתין וכ׳כבס אלו הן הלוקין עכ ׳ל :ומ״ש יבינו ואינו לוק׳עד סיבפול ואזילוקה
זאימתי אינ׳צריכו׳פיין ברבי׳ירוחס נ״ג ח״ב• כתב הר׳אש כתשו׳כלל ל״כ על ראוק
עלי׳משו׳לאתקת הואי סיום דבייושכת דכגיותן לא•שייך ׳ : •:וחתנו' וכת׳הןמפני
 .ט־יתלופלגש והיו עורריןלומ׳שהית׳עמו בקדופיןוהוטל סיס על כלמישיוד׳שסי׳ שכתבו האספות ב $רק הערל אהא׳ דאמריכן כגיותן לית להו־ סתנות
■ וכא
3יניס קדושין שיעיד בב״ל ולא גא פוס עדו׳על זה כלל שהי׳מותר׳לכן אחיו וליפי
לפיין בפיק אין מעמידץ במתיסס דאוריתא מכהו דפתיבלא סתת׳תן בם
אפיפא

טז זי

דם

* ואק  53*.אסיפאדהרא סמיך דכתיב כתו לאתקח למך וכן בשלהיהאומ׳בקדושין ול״ג התם מעיזה ומעיזה וכתבהי־"  6שו 5וידך כי אתמר דרג המנוני וכי ה .הונא גופי מודה
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^" מייסדמ1א תלזח דייש כדפי ואיייי בגיו כדדרשי כי יסיר לרכו׳כל העסיק אינה נאמנת אלא סבי דמהני מיהא שלא בפרו לאסיה אקע והלכתא כשמואל בהא
סלאנדניי
דלא סייר בגירות עכ״ל ואס בא עליה בפיהסיא לעיני י׳מישר קנאין פוגעין נפיק דשלא בפניו לא מיתסיא בל ; דממש רב ושמואל עבד עובדא ה -י ועוד דרב המנונ
זמו םא מ״ג דלא שייך בגירות עס סוחסבח ענ "
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דוק בפניו קאמ וכן מוכח סוגי דשמעתין
בפי 'ב דכתובות שלא בפניו מעיזה וכיון
דמעיזה לא מהני כלל אפי׳לאסיה אקמא
ע״כ וקפסק ג כבתשו׳סוףכלל מ״ד וכת׳
היש״בא בתסו׳סי ' אלף וינ״ג שאף על פי
ע יי׳-׳ו ^־ ^ ^ 1ן ^וז•
..
הקר׳להתחלל ולהיותם עבדים והכא ער השפחה אפי בפרהסיא שהתחילה להעיז פניה שלא בפני בעלה
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אין־'קפאין פוגעין בו נתערב ולד של ישראל בוי!ד שפחה שניהן אינה עשויה להחזיק שקיה השתא בפני
איש' ^ ^ ,מהא״ב וכתב ההשלמדכןמדאמיי׳גבי
עבדי׳וכופק בעל 7השפחה
ומשחר׳שניהן ואם היה הבן
מן
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דכול׳ישראל וכתב שלהעבר כשיגדלו ישחררו זה את זזזויהי*־ מותרין לבא כקהלתקס ח שהארוסה והנשואה דין אסרלהס
להחמיר שאסורה מי׳בני אדס ואמרו שם
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וייל" י״יי
סכנ^ ^
לרוייר^
צרי׳סתרא שלא מצינו התיא׳אלא לחייבי
מיתו׳אבל זו הלכה היא ואינן ישאץ
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וקבלה
קידושין

חינו שניהן לשם גרות וכל אחד מהם גר :
מאחר כפני בעלה מקודשת וצריכה גט
איש בכלל עריות ולא תפשי בהו קידושין
בד״אמשני אס תשאר עס היא שקב ואס לא
אלא בוראי אשת איש ז אבל
ין
ירצה
לגרשה
חריהשני
מקודשת לו
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 .והח ודחי ניתח דחזקה דחין חשהמעיזה
תן״ע נמ ,נה ויפגעבו/ 5כ ׳ 1 * 5י! גן3ן5ן  11במערב או ששלחו לה בחייל ולא אמרבפני נכתב״ ובפגי נחתם פניה כפני בעלה אפי במערערהיא:
לא־נה כאיזנת מו ריןלו לפש  -׳ ד איל רדי־מלכררו ושאר פסולי גט ררבנץ שיתבארו לקמןבה׳ניטיץבעיה אם קדשה ומ״ש או אפילו כפניו וישעדא
שמעיד
היימגעני^ 1׳
■ ' ב1עת ,
 %יי״רי
דמי־וםרדיזודס
חי׳) אחר
אחר צריכה
צריכהגט
גט משניהם
משניהם ואם
שתצא ויש כדבייה אינה נאמנת וכו כפ״ב
דכתובורז
:י״יי עליו מימר
מפ׳דדר
יוחנןבס
הלשרפין (
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ואםנשמת
נשאת קשני
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^
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טל
סהזשילאתצא
כאשר
״״; 6יכתוב כא״ח בשס הרמ״ק ישראל הבא על מהן שלא תצא כאשר יתבאר'
אישישקכי! ה (דףכ ):ינפ־תקבל( דןסד )ינת־יב-׳
" :
יתבאר לקמן
׳לקמן בע
בעיהה אשת
אשת איש
כ 6מנמ
דמי והאשכסימן קנ כ ואפילו אס היא בפניואס
הגוי׳כק סהו׳מחייבי מיתה שהרי קנאים קידושין בפני בעלה מקורש׳רכאלו אמרה גירשתני דמי
 7תנע
היה קטטה ביניהן או שתובעת כתיבתה
""תשהאייןנ 7ין יכולין לפגוע בו הרי הוא
בכלל
ג
עבירות
שאמר
לבעלה
גרשתני
נאמנת
שאין
האשה
•
מעיזה
פניה
בפני
דאיכא למימי־ שאומרת כן כדי לגבות
״ יעי ! גסי״ו ואפי׳הגויה מתכוונת להנאתה יהיג ואל בעלה אבל אם
נתקדש׳לאחישלא בפני בעלה או אפי' כפניו ויש
 * ־ ׳ ;־' ',,ללדה״־ו דוק.׳ ,־' ־ '— -
״
ביוןשר "
־־־
לבעליה כפי־סי'׳ ,דע אחר שמעיד כרנריה אינה
נאמנת שאז -מעיזה -כיח
שהעי

בעלה
^־׳ * ,טנ״ל-וע״ס ^ ־נפוס ^ יילייקי " מסייעה ואין וקדושין כלום אשה
שהייךענ ׳לה
לכתובוהניזן ^לפי שפמן טל מ״ס נסיק
'ש־״חילליהו״ת ^ש י £זס'י?"נונטלנת־זל־־רינירו"
׳לאינול)שייפשג׳ מזכי ונחבטה מי׳ו מהלחישות שהפשיט שילקי־
מסישלסושלסנולווו
^ 4״ .״• ערועוגס ונו׳ססומסיי׳נה)5ס פ״סהובז לא יהיה לועיבסכמיס ועונה בפלמיייס
י־״נ׳־אמ ? ?" ?

שמחמת א ותה עבירה ערנתונמשכ וחינו ניגר עסוסע ^;! "שי " ":.מן הפרוה

לומ דעת הרי׳יף אינו כריכן סהוא לא כבי 6לדיבהונא כלל וכן

״״ל
בנו הוא לכל דבר וכנו מן הגויה אינו בנו מבואר כמשנה ס' ב דבמות ( דף כב ) :
7" 3׳ד ושפחה שהוטכלה לסס עבדות אסורה לכן חורין וכו' ז״ל הרמ״בס כפי״ב מהא״ב
נשטענה גרשני הפכדיס שהטבילו אותם לסס עבדות וקבלו עליהס מצות שהעבדים חייבים בהם
יעלי א'אעדהת ׳' יצאו מכלל הגוי ' ולכלל ישראל לא באו לפי השפחה אסורה לבן חורין אחד שפחתו
ואחד ספחת חבירו והבא על השפחה מכין אותו מכת מרדו׳מד״ס ולא חייבה תירה

בפ״ד מה אישות ומ״מ כל בפניו נאמנת אפילו לסכשא לכתחלה וכן דעתהרע״כס
בפי״ב מהל' גרושין והכי מוכח בפיק האשה שלום וכיון דמהימנינן להלינשא
לכתחלה ה״ס דמהימנינן לה ליפול כתיבה שמספר כתובה נלמוד סכך כותבלס
לכשתכסאי לאח׳ תטלי מה ס^ תד׳ליכי וכדתין ביבמות התס ומי׳דוקא בעיקר כתוב׳
יהכי מוכח בפי הכותב יכמו שאכתוב סס בס״ד ויש חולקים ואומרים דהא דוב

^״' ^ , ' 1׳ מלקות ־בשפחה חח
היתהנחרפת
נחישעכ 1ג
לא '
גס
עגגע׳^ וג!
הרמי׳־.בם״׳״.
אל■־.י-
היתה
בזה כתב
יהי
אא"כ׳ ׳
״
נחרפת —
לאיש׳ -
פכ״ל _• _ .
גצי_ 4
אס טענת את ' נ מון זה קל בעיניך וכו׳בס הנזכר ות״ש והבא מל השפחה אפילו בפיהסיא אין קנאץ
צפני הנעל גריעה פוגעין בח״ל הרמ״בס כפ׳הנזכ הבא על השפחה אפי׳כפרהסיא ובשעת העבירה
מא(_ל ' אין קנאין סוגפין בו וכן אס לקח שפחה דיך חתנו׳אינו לוקה מן התור שמעשטבל'
גי '^ אי וקבלה מצות יצפה מכלל גויס עכ״ל כתוב כא״ח כסס הגאונים בר ישראל שנתפש
ע־״ל יע׳לסייז 1עס שפחתו מוציאין אותה ממנו ומוכרים אותה ומפזר׳
■ דמיה לעציי ישראל ומלקץ
קנ״נבזץזי  :אותו ומגלסין סערו ומכדין אותו ל׳יוס עכ״ל  :ומ״ש נתערב ולד ישראל בולד
שפחה שניהם מכדים ומעד סוף הסימןהכל דברי הרס״בס כפרק הנזכר וכתב ה״ה
נתערב ולד ישראלית זה פשוט ומתבאר בפר ' נושאין במשנת כמת שנתערב ולדם
בולד שפחתה ובנמ יעל מ״ס הרמ״בס היו התערובות בנות וכו כחב ה״ה זה פשוט
ונרא' מדברי רבי שאין כופין האדון לשחרר שתיהן ספכ לא אמרו בגמרא סכופץ
לשחרר עבד אלא מפני ביטול פריה ורביה שהרי אינו יכול ליסא לא שפסה ולא
בת חורין ואסה איכה מצווה על פריה ורביה • ומ״מ נראה שאינו יכול להשתעבד
בהן כלל מספק שהמ״עה וכל אחת מכחה אבל סא היו שתיהן בנותיו כגון האב
סבא טל שפחתו וילדה לו ונתערב בתה עסבתוישלובהן הזכות שיש לאב בבתו
ממ״נ וגס זה פשוש עכ״ל :כתב רבעו ירוחם בנכ״ג ח״ב זרע שפחה וזרע גויה אינו

.
המנונא .
לא —
הגי' אפילובפניו לינשא . .
לכתחלה . . .
וככר כתבתי זה בס התקבלבס״ד
עכ״ל ובס'התקבל כתב וליהמנא לדידה מדרב המנונא וכי ' מהא משמע דהאדרב
ממנונא אפי ' להתירה לינסא לכתחלה סגי׳וה״נ מוכחבפ׳האסה שלום וכן דעת
הרמ״בס בפי״ב מה גמשין ואחרים כתבו דרב המנונא לא אמר אלא בדיעבד אגל
להתירה לכתחלה קשה הדבר לאומרו ובס ' המגרש כתב יצא עליה קול מראשון וכו׳
לא צריכה גש מסכי דלא כרב הונא דאמ׳א״א שפשטה ידה וקבלה קדושין מאחר אפי'
שלא בפני הבעל מקודשת כלו׳להצריכה גט דאיכאלמיחס דאי לאו דראסוןגיישס
לא היתה מקבלת קדושין מאחר זהו דעת הרי״ף לדחותה לדרב הונאומ״מאס
קבלה קדושין מאסר בפני בעלה הכל מודים דמקודשת דה״ל כדרב המנונאדאמר
האשה שאמרה לבעלה גרשתכי נאמנת והכי מוכח בגמ' עכ"ל :והרמ" בס כת׳בפ׳ד
מה'אישו׳ אשת איש שפשטה ידה וקבלה קדושין מאחר בפני כפלה ה״זמקודש׳לשני
שהאסה שאמרה לבעלה גרשתכי בפניו נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני
בעלה אבל אם קדשה אחר שלא בפני בעלה אין קדושין תופסק בס עדשתביא
ראיה סכתגרשה קודם שתקבל הקדוסץ כל שלא בפניו מעיזה וכתבה״הא״י*
שפשטה ידה וכו' כסוףהמנרש אמי בר הונא א״א שפשטה ירה וקבלה קדופץ
מאסר מקודשת וכריב המנונא ומואמרו סס דסמואל פליג אדרב הוכא וכי אתמי

קרוי זרעו ומותר בקמביס וישראלית שילדה מן הגוי קמי זרעה ואסור בקרובים
פשוט בפרק כיצד וכן ביתי פכ״ל :
יז
אשת איש בכלל עריות ולא מפסי בה קדושין בד״א בודאי א״א אבל ספק
א״א כגון שקבלה גט או קידושין הפק קמב לו ספק קרוב לה ומכל
ז,ה ססיט :אפמ איש שקבלה קדושין בפני בעלה מקודשת וכו׳והאסס שאמר לבעלה
'גרסתכי נאמנת וכו׳בסוף גטין ( דףצ ) אמר רב הונא אשת איש שפשטה ידה וקבלה
קדושין מאחר מקודש כדרב המכונא דאמר האסה שאמרה לבעלה גרסתני נאמנת
חזקה  !-/ן
אין אשה״׳^ ׳^ ״
בפני ׳ ,יי
—' -
ומ״ס - ,
שלא
בעלה
מעיז פני י
כפלה -׳
אבל■ ־1
אס ־ "•-י^
נתקדש' *-
לאחר■*׳ -
־־־י —
בפני - -
שס בגת סלחו ליה מבי רב לשמואל יצא עליה קול מראשון ובא אחר וקדשה מהו
שלח להו תצא והעמידו דבר על בוריו והודיעוני מאי היא דאי מגליא מילתא

דרב המכוכא דוקא בפניו אבל שלא כפניו מעיזה ומעיזה ופסק רבי כשמואל וכן
נראה מן ההלכות ויש מי שכתב סחוססין להא דרב הוכא ואף נתקדשה שלא בפניו
צריכה גט וככר העלה הרש בא ז״ל בפיק התקבל כדעתו סל רבי׳ וכדין האשס
שאמרה לבעלה גרסתני כתוב בהשגות א״א אני אומר אינה נאמנת אלא שתופסין
בה קדושין אבל לא ליכש ולא ליסיל כתוב פ״כ וכדעתו סכרו קצת מפרסים ז״ל אגל
כבר הכריחו הרמ״ק והרש בא ז״ל בראיו׳סנאמנ׳אף לינשא ודעת הרמ״בןשנוטלו!
כתובה ולא תוספת ע כ ( וכ״כ הר״ן בפ״ב דכתוכות דף תע״ט ) ג ובפיי״במהלב
הרמ״כס
דכא דאמרי׳דכאמנת אשה לומר
ו״לייאדמחיירילהאדלהיכאלבעלה גרשתכי
חזקה
־י ^׳ייי־
גמסץ"ייי ".
כתב-
מעיזה־י " "
י־ייא
דאייאדמחיייילהממיזה
דאינה
ה״מ
סיכא
דליכאדמסייעלהאבלהיכא דאיכא דמסייע לה
משוסמעיזה

דקדושי קמא קידושי מפליא כדי לא צריכה גט משני ופליגא דרב הוצא דאמר אשת
איש ספסטה ידה וקבלה קידושין מאחר מקודשת וכדדבהמנונא דאמרהאסה
שחמיה לבעלה' גירשתני נאמנת ואידך כי אממרדרב האבונא בפניו שלא בפניו

ומעיזה וכדאמרי בפ״ב דכמובו' וכפ התקבל ובא״ח כתוב בסס הרמ״ה דכי אתמי
דרבהמכונאלאו לחומרא איתמר מיהו מסתבראדה״מ בדומת הראשוניםאכל
האימא דכפיסי חוצפא ופריצותא בעלמא איתרע חזקה דרב המנינא ולא עבדנן
בה עובדא אלא לחומר י ובתו עוד בא״ח שיש מי שאומר דהא דרב המכונאולרב
הונא

גבן העזר יז

חי

דים

סונא יייירי באיש ואשה דאתו מפלמא ואין פדות כרורה שהיא אסתו מלא כחזקה סל 6להחזיק ידיירשעים הכלזים לפרוץ גדר וגזירות חכמים פצ״לח  ( :פיי' כתשוב׳ ( 0נת׳מהרא"*
לאפיא חזקה בתרייתומכפל קמיית׳ דאתי דרככן ומבטל דרככן אבל איידפיכן מה״רם בהגה ובהג'מרד' דכתובודף תקסי׳נז דין ריקים אלי ) ומיש רביטכ י) ין׳במשקי!סיסןק־ב
נפדות ברורה שהיא אשתו ליתא לא לדרב הונא ולא לדרגהמנוצא פ״כ ואין דבריו ואמר הרגתיו תנשא וכו' פלוגת דתנ 6י כספ ׳ב דירמות' (י! 0כה ) י50׳1־ 0כת" ? אי 1א -ת!של הנרני
נר אין לי דהאי חזקה לאו דרכנןהיא אלא דאורייתא דהא סוקלין ושורפין פל החזקו' דאער הכי כתב א״א ז״ל כתשו כלל כ״א סימן ה אס שנים מעידי׳סמת אפי׳לזס יפ י (:
שענןליי־ו(תר׳
וגס כל הפוסקים והמפרשי' שראיתי נר
הכחשהכדכי־יה' מסיאי׳את אשתו וכו׳לא דלאמקלי איאאלא
בעלה
מל
"
זו
ה
והעידו
עליו
שמת
שהם סלוקים עליו ומ״ה לא אישתמיט
אפי
'
חד
עדא׳אפי׳
העד
עבד
או
ידעתו למה תלה דין זה כתשובה הד״אסאשת מלאןושרי׳
מינייהו לפלוגי בהכי י וכתב
שערי מםנס ם 1,ימה ה י5
היא״ש
ן,
^ להנשא
ינפקא
שפחה או אשה או קרוב מותר׳ לינשא ואפי׳ עד מפי עד או א ^ ה
, < ,
,
,
" מ -נ  :א& יזכדאי*
כתשובה כלל מ״ד סי ' ב פל
אשה
שהיתה
מפי
אשה
או
עבד
או
שפח׳כשרי׳לעדו׳זה
ופסולי
עדו׳אם פסולי׳ אחת אומר מת ואחת לווארת כהי ג י מ בתיתןעכ׳ל:
בחזקת נשואה ונשא׳לאסר ואין לה לא
גט
אומר הואי ומכחישו' זו את זו הרי אלו לא (;) ,ס לי
פ׳ראש*
מדרבנן כגון משחק כקוביאות ומפריחי יוני׳וכיוצא בהם כשרים
ולא עדות וראיה שנתגרש מן הראשון לערו׳זה אבל פסולי עדות דאוריית׳פסולייואם משיחי' לפי תומם ינשאו ור יהודה
ורס״ת ןזו חומוד ן׳ קמא7ף תל־ג נתב
ואומר לו גישתני אס היה הראשון בעיר
שאינו קייס הרי ^מ :ס)5ו ןוךןע סז< כה סעם איך<א גיל
כשנשא׳ לשני מותרת לשני כיון שנשא׳ לו כשרים בא א׳ מהם
ואמ׳הרנתיו
תנשאדאין
אדם
משים
עצמו
כר יהודה וד ש והר׳אש עצמו בתשובה
בתרו׳דאוריית׳כ'
בפני כעלה דאער בשלהי גטין א' ר הוכא רשע ופלגינן דבוריה כתב א״א ז״ל בתשוב׳אם שגי׳ מעידי׳שמת
ממשנה וז הכיא ראיה ופיין כתשוב ' הר״ןרינ״שנתשו׳סיחן
אמר רב א״א שפשט ידה וקבלה קדושי' אפי׳ אם יש הנחשי בדבריה׳טישאי׳את אשתו כיון ששניה׳מעירי' שאכתוב בשימןהז אצל כל הבא להעידשע״ת מגמחכמים
מאחרמקודשת וכריב המכונא וכולי ואס על מיתתו אפי׳ לא שמע אלא קול שאמרה פלוני מת והלכו שם פל פדות אשהאין צריך דרישה
וסיזיר ^מרפתי׳והאשכנזי׳
 . ,,ן
י י .
1
חקיליז נע<7אשש
לאהיהבפלהיפעיר אסורה לשניה׳ דתנן ולא מצאו שום ארם משיאי׳את אשתו והוא שראו צלו דאי לאו
פד א כאמן לומר מת כמלחמה או בלבי,לא ק הגא.נים
נפ״ב דכתובו' האשה שאמיה א״א הייתי הכי חיישי׳שמא שר הוא בר״א בשרה או בעיר בבור וכיוצא
בו
יתבאר
לקמן
כסימן זה  :אפילו לא שמע ז׳לולא המחנרי•
וכולי ואס ישי עדים׳ שהיתה א״א והיא שהוא מקו׳הח־ב אבל בעיר שלא בבור אפי׳לא ראו צל משיאי' אלא קול שאמר פלוני מת והלכו שם ולאשלג ,אכל ה!
אומר גרושה אני אינה כאמג ' וזו
שהיתה את אשתי כתב גאון האידנא לא בקיאין בבבואה דבבואה היכי מצאו סוס ארס משיאין ל^ ת ^1שתר 3ס^ף חקחייי׳ הרנה,ך
נחזק' נשואה כשיש עדים שהיתה א״א הוי הלכך לא ענרינן בה עובד׳ כתוב בשטר איש פלו׳ מת איש יבמות ( דף קכב ) :ומ״ש והוא שיאו צליתכחיסעלליכתנ
דמי ולא מהימנה לומר גמשה איי ואף פלו׳נהרג פליגי בה בירושלמי חד אמר משיאים את אשתו וחד וכולי סס בגמרא ורילמרז שד הונז שיאונהגה,׳חרלכיס,ן-
אס הבעל הראשון בכאן עתה והיא אומר'
לו דמות אדם אלנהו כמידמודסזו ,לישינתז׳תשוית׳הר ' *
כפניו גרשתני לאמהימנא והאדקאמר אמר אין משיאין אשתו
■ וא״א הרא״ש ז״להבי׳רברי שניה׳ ולא
בכוא׳אינהו נמ י5ן ית ^ בכו3ןה דר״ן ^ י? לכל היכא7איכא
רכהמנונא האשה שאמי לנעלה גישתני אסיק כחי מינייהו ולכאור׳נר׳דאזלי' לחומר׳והרמ״ב׳כתג מצאו
כתוב כשטר מת פלו׳ נהרג פלוני וידוע שהו׳כתב ישרא׳ תנשא בבואה דכבואה ודילמי* צרה הואי
אזלי׳^
תימר׳הןא״יל
נאמנת ה״ת קודס שנשאת לאחר אכל זו
דכי ר ישמעאל בשע׳הסכנ כותבין ונותנין י?,׳חיס׳7א,ריית׳
אשתו
שככר נשאת מעיזה ומעיזה שלא תעשה
אפ״פ שאין מכירין ופרש״י בבוא' דבכיאה  ,ק ה!אנפסקים
עצמה זונה הילכו תצא מזה ומזה ע"כ *  * :כ״ה זנסי׳קנ״נ כתג רני׳דה׳ה אסנתקדשה
ק,דם שנא נעלה אינה גאזל לפיזת׳ש
אשהסהלך בעלה למ״ה
והעידו עליו שמת הרא׳ש כלישלא תעשה ענתה ו! נהצא ,למימרא
אפידע א ' אפי העד
עכדאוספחה
או
דככה״ג דוקאה,א 7אינ' כ £מנ! אנל אסכמקדש׳
כאמן
ומ׳ש
כשדה
או
נלנלתהא
בפיר
נאמני
בכור
וכיוצא
כו
דאפי׳נתקלש׳נלנד
א
וכו
ינ
'
כ״כ
נאת
כ'
אסה או קרוב מותר'
לינסא
התושפו׳והר״אש
שס
ואפי׳עד
מפי
דחזוליה
כבואה
היחשזן לא העיד
עד או אשה מפי
אשה
או
פכד
או
ספח'
אלח
מפני
שהשאלה
הית
'
בנשאינתנק
:
הא,מרת
בירושלמי
הדל
)
דתימא
כשדה אכל כעיר 5זפילר לא ראו כבורזה פל אדםוהלז ד ^< ןכפני נ׳ל אלא
נישפני,המכחישה יל
עליםא,ת 7ש י מי סהיה ממלך לבור ואמר כמט גט לאשתי הרי אלו יכתברוימבירא״־י
■ כתןרהד 5ןסיפור
דנרי׳נעלמי
כשרים למדוזה משנה כשוף יכמו הוחזקו לנעלה וה א׳
לא
י״י״ז״״ז
להיות
ות משיאץ
משיחיןפד
מפי יעד
מפייאשה
חשפ מפי
(הי
עד מע
גנך מפ
מפי
סראו
ככואה
סל
אדם א״ר כון מזיקין מצויין בבורות כדרך שהן מצויץ בשדות וכ״כ עליין העדהרא־זי!
ענד מפי שפחה וכתב הר״ן כפ ' שבועת העדות שאס עד א׳אמר לאס כינו לכינס ה״המגיד כפי״ג מה גרושין כשם הרמ״בן והדש״כא וכתב דהכי איתא כתוספתאא* נלשל,חסחרי,
מת כפליך אינה צריכה שוב לעדותו אלא באה לב' ד ואומר' מת כפלי אכל אס בת וכתב סהרמ״כס לא הזכיר מדין זה כלום ולא נתבאר לו למה וניויפשו־שטעמ ןמפכ יאלא לי נעל "פי
סעד שאמר בשמו מת ואמ סלא אמי מת ודאי ככה״ו .לא מהימנא שכך הדק ככל עד שסובר כסברת הגאון דבסמוך דהאידנא לא כקיאינן כככוארךבכן£ה .
כתכעלעכ׳לוכ׳הרי׳ג•
מפי דע אס הראשון כפר איןהכהאומ׳כשמונאמןוהבי׳ראי׳לדבר וכפ המדי כתב כן הגאון האידנא לא בקיאינן בבבואה דבכמז׳היכי הוי היללך לנז עבדי׳בה עוביל* כ׳׳כ דכ^הסאע״עיע
ט׳הרמ״כן וכת' בסו ' דבריו וכך קבלתי דין זה ואפ״ט סממ״ש ישם הר״ן בס׳הרש״בא רבי׳ירוחסבשם גאון וכשם הרמה ונמקי יוסף כתב ססייט״כא כתב בסס רב וע׳א לזיןלהלישא
והירושלמי נר׳שאיפשר לדחו׳ראית הרמ״בן ז"ל ( וכ״מ כתא״ו נכ״ו והגהות אלפסי ^
דמיון דלא חיישינן לציה בשע' הסככה ה״ה דלא חייסינן לשד כלל ואע״ג דלתחזו לא עפ לל ,כ!
ללושכקיכן משוס הכי קבלת הרמ״כן ז״ל ודעתו ודעת הר״ןז״ל ( וכן מסיק א״ז ליה כבואה דבכואה ולהכי מייתי הא דר׳יסמעאל לתמצי אפילו קושיא דס ד; כתו 3ה,א מניס! ^אב
3שס רבינו שמחה ) כתב מהרי״קכשורש ל' אין לנו להקל משוס עיגונ׳אלא במקו ' בשפר איש פלוני מת איש סלוני נהרג פליגי
כהכר״^ש הבי ^דכרי םניה׳ א "/הרמי נססימן
שהקילו חכמים ונתן טעם למה הקילו חכמי׳כאיסו׳א״א י ועיין כתשו׳הרי״בש סי׳
בסוף יכמות ולא אסיק כחד מינייהו וגם
היי״ף
הביא
סס
דברי סניהס ולא אסיק קי׳ע,כ ' לאםלס
שפ״ח ומ״ש ופמולי פדות אם פסולי׳מדרבכן וכו׳כשרים לפדו׳זה אבל פסולי עדות כחד מינוהו וגס סמ״ג פשה כן וכת־ נ״י בשם הרי״טכא פסק הר״יף ז״ל הלכס עמלה כעני דל
דאוריתא פסוליס מימר׳כספ״כ דיבמותידף כה)ומ״ס ואס משיחין לפי תוע׳כשריס כמאן אכל כס מי שאחזו כתב הא דמני כסס סבודקין15רמי
כ ך3וד קי ןאןתן אי! נדנרי :.על
3״כ הר״יף וסר״אש בסוף יכמווטעמא משום דלא גרע מגוי וכן פסק הרמ״ב׳ וכתב למשאות ולמתנות ולעדויות ואוקימנה בפדות אשה דאקילו בה רבנן אכלבס ^י סייניי^כ׳1
שאפיל!
קר״ן כתסוכה דלפי דעתס ז״ל ה״ה לישראל מומר לע״ז ולכל התורה כולה שהוא
עדיות לא דרחמנ׳אמ מפיה ולא מפי התכה וגס הר״ן כתב בר" פ מי שאחזו הר״יף נשאת מענת ,ע׳ע
נאמן כמל״ת ואף לרש״כא ראיתי כמעש׳ א שכא לפניו מישר׳מומר סאמ' לפי
כתב
תומו
כפ״כ
דיכמות
ירו׳מצאו
כתוב
בשפר
אישפלו׳מת
איש
פלו
'
נהרג וכו׳ ולא פסק ע׳א נלא ה,ראפ
סמת והוזכרה סס סברת׳ סר״יף כמי שתופס בפשיטות שלפי הרי״ף אין חילוק כין שם הרי״ף כלו׳ו־שמא סמך פל מ״ש כאן וכעדות• אשה אפי׳מפי כתכ סמהנ יוכ ן מ 1ת לדיאת׳כלא ע' 0
פסול למכירה לישראל מועד ומ״מ יש שחלקו על הר״יף ע כז כת׳הר״אש כמשובכלל
הימ״בס כפ-י״ג מה״ג וגס הרא״שי״ל שסובר כן שגס הוא כתוב כר׳סמ יס5ןתזן ,אמר לאתעלא
כ״בסי׳ה׳ עדות זה כ״ל טוב כיון שחזר כתשובה וכן עשינו ספסהבאשמזכשפת דכעדו אשהאפי מפי כתכסמהני וה כ בהגהו מח־כי פ האסה רכהס ועיין בהגיה הר׳ל מןניתח'
הגזימסתרנונשיס פ״פ פדות כעלי
תסוכה וכתבתי על זה מחמת תשיבה גדולה הגז׳פ״ק דיכמות וכתב רביכו ירוחם דאיתא בימש שאס כתובךכ בשפר בלא עג׳לכ׳־רש׳נאסי׳
ונכלל נ״ד סי ' א׳כתכוז״לאמנסעדות העדים צריך דרישה וסקירה אס ידוע שהיו חתום אין משיאין אשתו זולתי אס מצאו עדככתכעכ״ל וכת־נ״יבשס הריסכ״אןחשמט,יגש׳ןדנ'ל
אנשים מוכים והגונים בשעת הגזירות ועתה סבו כהוגן אס אונס נפשות חטאו כסוף יכמות לע הא דמצאו כתוב כשטר איש פלו' מת ומ׳משיאץ תא אשתןוכ״כ החקנלעדויננרין
וכאשר מצאו נס והמלט׳סכו מיד לא נפסלו ואף אם מצאו מקום ופעה לימלט ולא
הרמ״בסודוקא כשנתקייס כתב ידו סל אותו עד אכל קצת המפרשים ובכללם לליד' ," .
,לאנלז*
עשו ואכלו נבילו׳לתיאכון ונפסלו להעי על מה שראו באות' פפה מ״מ מה שמעידים
הרמ״ק ז׳ל כתבו דאפי ' כשאינו׳מקוייס נמי כיון דקיוס סטרותידרבכן הוא הפא <;ריני1
להי,׳רח,קי׳
על הייגתס זה היה כשעת הגזירה ועדיין לא נשתקעו בין המיס וכאותה שעה
היו
אוקמוה
אדינא
דאוריתאופעמאדמשתב׳ הוא כעיני מירי ומיהו כל כיוצא כזהנר׳ מי ,דיןהעדיס
נשיי׳להעיד ואף אס אח"כ אכלו נכילות ואח כ שבוס״ל תחלתו וסופו בכשמ׳
כמי
סאין לו לדין אלא מה שעיניו רואו פ״כ וגס סר״ן בר׳פ ימ שאחזו כת׳בשסהרמ״3ן ^האו/נאפ־וג׳
שהיה יורע לר בפדות עד שלא נעשה חתנו ונפשה פתני ומתה כתו דכשר
להעיד
להיכן
כה
פלוגתא
איכא מ״ד דוקא היכא דמקוייס אבל אין עדים מצייין ליךימי נע׳כיצד ע נ 3לן
אמכס צריך לדקדק הרבה בפדות לאפוקי ממוג ' כי ים הרכה מן האנוסים שאף אין מסיאין ואיכא מ״ד אע״ג דאין עדיה מצויין לקיימו דכיון דקיוס סטרות דרככן ת׳עוי.זל7קד'נענין
קודם הגזירות היו חשודים ודא כעדות עגונה היה לנו לקכל עדותן אך בהוצא׳ בעדות אשה לא תקץ רבנן והדין סברא עדיפא טפי הילכך אפי ' בע״א מפי כחצר זי״פי שלא יכדן
ממון צריך לדקדק וצ״ע עכ״ל ואותה תשובה גדולהסינ״ל באה לידי וכתוב כה עוד ואף על פי שאינו מקדים משיאין ע״כ וה״ה כתב לע דברי הרמ״כם שכתב בם3ן לה-
ד׳כלל׳זאל,א;׳ח
אחי שהמירו לא היה להם עוד עת מלחמה וראה וידע ולא אמר כדדמי וראיה מפ׳
דמצאו כתוב כשטר מת פלוני משיאין את אשתו ונודע שזה כתבים יאל י ןפפ י פלעי ;שאטראיפי
לאשה שלום דאמר רב אידי אשה כלי זינה עליה אלמא דכמלחמ קטנה דאיג'יריאס שכונתו הוא למעוטי אס הוא כתב גוי והטעה לפי שלא הוכשר מי אלא במל״ת שת0נעל׳לא,מל׳<*
ואנס כויחת לא אמדה בדדמי ריקים הממירים וחוזרים׳ אך לא תשובה גמורה אס אכל לאיכתכו לפיכך צריך שיודע שהואכתכ ישראל אבל אין צריך ׳שיתקיי׳סי ^ירן היא להא מפכוין
דינם כמומרים וא כירשעי ישראל לענין עזות אשה בכתבי מה״ר איסרלן סיי' קל״ח מי הוא שכתבו שאב היה אומר רבי ' והוא שיתקיים או סצודע מי צתבו נלו׳אתילן
להיני׳ולהתייעלל:
יו "כורכ״א | וכתוב עוד גכתבי׳הש סימן רכ״ר׳ ךה איתת' פריא ויוכל מי להתירה בע״א שיעי׳שפלו כתבו אכל הרש״באכתבנס ^סרבי' סובר ׳ק
דידוק -בשנתקיי ' ..
,
אימי );55
•1
מזרייחי״ןקשד
וי ! בתנאי זה אס ידוע למד שהועד העדות בלי רמיה כי איני מכיר הפד אם הוא מן כתב והוא ז״ל הסכי׳לדפת
האומרי׳סאפי' ^
<ת'ןי אס חפיתין
כלא מקויים' משיאיןעכ״ל* •רמ״ש רבי' * נה  ,מ/זשנאה,כפרג,יא' אח 5תא׳גללא ליעי״א
פשיח׳שכשרי׳
לייקי׳הפוסרסדלא סיישי כמידי לאסהודי שיקרא וכ״ס כה״ג דסבוריס שבודאי
כתני אין לי חעס,שאם כפג ,נתינה דלא ;רעמגייכמ׳6
לא יבואו לידי הכחשה מחמת ריחוק הדרך לכך אם נרלמד שיש שום עיקול וככל וכן מי שנשתתק בודקים אותו וכו׳ ז״ל
נדיןמסל תצמהינך .ג:
^  ^ ,נהדיאסיחןר׳ן:
יעוקכא בהעדאת עדות זו כגון אם חשדוהו להעיד וכה״ג איני נמנה להתיר כלל הרמ״בס בפ׳הנזביוכן מי שנשתתק ובדקו
,נתנאס
אותו

ג״י :יגמיי

נסי^ג-." :אי
דריאי-
,מיז ^

 1׳;אז "*־•׳ס
״־■

יי ^ ;' לתשומת דאש
יגלו,גשטר שזזא פד מפי עד גזשיאיןאשת,
יא׳ז כ׳אם נא מעשה לידי אני אושר ,נ״הר׳ן נע' נ דכאונותע׳א דןעת '  ,אפיל ,למ׳ד איןמשיאיןנזםר אס אמיימ׳ש השערשמעי, ,שכחי ,תישא א״ת,כלומר  ,לי ראי ת
<.זייי נוכרי משמניעה׳ל :
לבתיה
סימן
ר׳ס
ב׳א׳ואש
ידוע
שישראל
כ׳סשטר
אפיליכ׳ננתבמיסתשיאיןאשהעלן
,
,
כ׳עודשם
אם
ראינן טבע בתיםשא־ןלהסס ,ן,אזתי<מז,ק| !.הימנ ,גמלכזתאתגת1-יצאק 1ל במקומהשנעצה
ימאי! רנןכתנ בת,רא׳לתכירי 7רן פמ ועזת אי דדן התאוננות עלראיב ן כלוה
שייע,מזכיר.עליו ניתינהלהדיא מיתה ימניע לא הזכיר א׳א נתירתא אשת ,אלא
חיישיג ן דהא7ניהנ0רו על לאונןשמת 1זרמתמת המניעהכת,שיצא
הק,ל כנר,נענול שלא שמעמעליית ,סן המיםואין י, 7עק אנא ה,א נא החזיקאותוונ  7אי תת עלל :
׳

1ר יז
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ניצנכין לפי שלא נר לן שיהיה מל״ת מחמת שהוא סאל כמאי עסקיתו ומציית הסיכהלו
י( )!נ׳מהייתסי׳ 'אותוצדרן■שבודק■ ן לינייסץ ונמצאתדעתומצוונ׳ח ׳וכתב תמת פלו קאלר׳&
׳לכתיבתו מתנשא עכ״לגהוא מימ״ס בסמוך דאיתאיבר״פ מי שאחזו כתם סכודקץ דבמו ב יהודי ששמוךצ סהיה עמכם בספינה אם הוא חי או מת וניךל סזהכמי
יי״ה ץנ״-׳יי־יי׳' ,
. .
י' ר׳ן לאם איורו< "  .־ • '■
ואוקימי צעדותאשה ששאלוהו ואתכנה■בידן בל שצא לב״ד ואמר אט מעצמו בלא שאלה נקר מתכוץ
הת<ג1קן ׳ ז3ר0ה ,אומו לגיסין כך בודקין אותו למשאות ולמתנ׳ית ולעדויות
בסי קצ״א בס״ד שאתי כתובשהשיב להעיד ואין גוי נאמן בערן זה אב אס לא בא לב ד ואמר מעצמו איש פלוני ספ
שפלצי׳ -י ,דאקילו בס רבנן וכיצד כורקין לגיטין יתבא׳
"־ך  .פן
ואיכוצרין■
כמספר דברים מל״ת נקרא
ת כתו^ש^ שב
בסחורס׳ולא
שהלן
ראיכן
על
רבימסדלס
ססיאמקיניאא
.חלוכון' שיאמר בדבריו כל אותם הדבריםשהז:׳י
<זדוםזעושנ־ינ פס יל 6כלו יועילו נוי
זתיגוקו' הרמ״בסהו׳לאהביא' אלס לרווחדמילא
אםיא זע.ד ,לא;ת׳ מל ת לומר אני ראיתיו הרוג טוןששמעו
ןך
לומ דשבזה ככיר 60יכומתכוין:לה?
לח מחני עלותןמפי גרס שנהרג מטון שלא כשמעעליו שאמרו מת פלו׳כן פלויבקכיונו לשם עדות יין כיונו שלא ילשם
וכמו שהזכירום בגמבקצ׳עובדי גוימל׳^ן
אפילינמל״מיע׳;! שהוא קייס סימני' עליהם ומשיאץ את
עדו משיאמאת אשתו ואם שומעיןמהם שאומדי׳ הרי אנו באי' אלא יל סאמ איש פלו' מת מטמו$ $ 31ו
אשתי ובתשו׳להימ בן סי' פ כתוב המ
כך
יאמרו
אא״ב
אשתו
^,ב ןא״ז
מקנורתוואין סומכים • עליהם להשיא
דברים זהו מסיח לפי תומו ואף ־אצולגן
כן
ששמעה שמת כעלה נר שלם שמעה
הנןיל1
שמור׳
דכר
שיש
הממה
אהד
וכך ספרנים היו שם־וכךוכך ־הלכו
דבר דברים אחרי׳כ״א דבי זה לבדדימיא
גא-׳ניס ל׳מ׳ :רא( אפי׳מפי עד אהד אלא קול הכרהבעלמא
מות־־־פ על הענין שהוא אמת גוי שמשיח לפי תומויא שמת ואינו מכוין דהסו גוי דאמי׳ מאן איכא כי חיואיסביל
שיצא בעיר ואםהדבר ק איכה
נ?ט< ימן
לשש ערות משיאין את אשתו וכן השומע ממנו ובא והעי׳בפני קיואי סאמ״פ סהיה מבקס אנסי ביפו
* "ש ; ליינשא לאחר בקול וכ״ב בתרומ הדשן סי׳
משיאי? את אשתו כיצר מסיה לפי תומו כגון שאמר אני שישמעו דבריו וגס לא סיפרדכרי׳אחרי׳
אית דיש נסמוך קצת ב״ר
,נת1׳אע׳נלתנמי; רככטעלסיזו
מל״תכיוז
יי
נקרא .
אלאסאמרסכיבחיואיי׳ ־׳ .
1
י ^' ׳
רקילייז זים ענינה 'אקול )אפי' סמעו מןסתינוקו׳שאמרו מת ראיתי לפלישמת כמה היה נאה או כמה טובה עשה עמי וכיוצ'
שומט עליה להשיא כזה שמוכיח שאינו מבוי? לשם ערותאכל אם מכוין לשם ערות סלא בא לב ד וגס לא אמר כןבתפוכת
•יאמינימימל׳ע פלו׳קפלו׳וצויואין
" י׳י1־!"75־לקלק את אשתו אא״כ יאמרו ךפ וכך סופדי׳היו
שנר׳ שאמר כ? לפי שירא מפניו כגון שאמר עשה דבר פל וני שאלה וכן באידךערבדמ^ ןא יכב;יזסא
או
נ ״ררמא;מ על י סס בסוף יכמו (דףקכא^ תגן אפילושמע
^םב סיקרי ^ל״ת ואפילו ^סלאבנ״יאי 5י4
^כ
 ^יאהרוגליתךכ " ^ .יג״: -
י> תג׳ ,ע׳א  :מן הנשים אומרות מת איש פלו׳ דיו רבי  :ואסי!"יא״_ '־)־־ ־־״ י־־־ ת -
סאומו־יאמון
יספר כמה דביי׳אחרי שכר'
צא שהאל וגוי מעמנו למקום אהה יובא גוי
^
:יהוד אומ׳אפי׳שייע ^
וכי׳שאעומתכוין ובגמ ודילמ לא ־חיה מבואר בגמ׳גבי פוכדא רפונדקי׳ ' א״כ כזה הנדון נוכל לומר שכיון שאיןזסבא
מתכוץ
כין
פלוני
איש
את
"ריל״י׳לספוד ולקבור
מלספור ולקבור את איש פלו׳ לב״ד וגס לא יאמר זה כמשיב על שאלה קדמה לדבריו אבל הוא התחל #ימ* למ
*זייי׳א״ר ימדה אמי שמואל דקאמרי ־׳הרי אנו באים
קמצא העלמשכיב ליה במאי עסקיתוניא׳ שמעצמו היה רוצה 'לספילהם כל מה שהיה יודעבעצץהאת
׳* חחיית י״־פ הצי אנו יולטלבתינו שצאנו מלספויורילמא
וכן ספרני הוי התם וערס״י ההוא לפי שהבין מדבריהם שהיו מדברים כו רכן נראה מדבריוסלא ם3ץהוא
"*ח ,רו ליי לע שמיהלקאמרי מ וכן רכנן הוו סתם
פלו כדרך סהתינוקרמססקץ ׳שישאלוהו כלל אצזיסוא סי או מת סא״כ ה״ל להשיב מת הוא אבל השיב להס6ך
רמצ׳כעלמ׳או גמל הסיתו התינוקי־והעלו לה שם אישכן וכן רבקיוספמי הוו התהאלא 'אתם אומרי שהו חי נר שאינו תסו׳סאלה אלאעמתמיה מעצמו וחולק עלדבייסז
*ר6ר מדברי רטש הוא מפ שלא הצריכו לומר
כמשיג
מתפלו׳משיאין ' והאריך בדכי ובסוף כתב אלא שמרו׳ זה סהוא־תלויבסכר׳אם נאמר שהוא
כאומרי׳ירי אנו באים מלספור ולקכו׳אתאיש פלו׳אבל אס אמרו
את אשתו אע״פ סלא אמרו דבר אחר אבל אין צן דעת 'הרמ״כס סכת־כ בפיי׳ג נוה׳ ׳על שאלה אולאירח־כר זה חמי הוא מאד שהרי אס אקצה מל ת אין כאן עדותכלל
הסוכגי׳
כשר לעדו׳ יאחה בד״א ששמע מפי בן דעת שמת •זאס כשאת תצא היה ראוי שלא להתירה אלא בהסכמת רוב חכמי הארץ
־׳גדוסץ כבר אמרנו שמד מפי עד
אינו מעיד ואץ סומכץ ־' בגלילותינו רוב מכידורוב בנין לא שיסמוך חצם אח על סברתו להתיר ענ״ל:
פלו׳כגון עבד או ספחאעל אס שמע מפי שיטה או מפי יקטן
אומרי׳פצשיו באנו מהספדפלונך וכך ספרנים מבתשוב אמית כתב וז״ל מאי דאמר מר שעדות המלח אינו מל״ת לפי סלאהימן
יעל דבריהם שמע מן כימינוקו׳שהס
נרא׳סשמן
' ־פלה אחימטתויפן־זכך עסו צמסתו ה״ז מעיד מפיה׳ע״ע ייהחחלת שיחתו מן המת שפה שאמי ליהודי ולגרה ממה אתם מדברים
היו שם ופלוני החכ׳ופלו
עכ״ל ולישינא דמתכי׳הצי דייק דגני מהבין ממה דברו אצי תמה והלא מעדות זה אינו נראה שהגוי סבק דלייהםאדול
היס
׳הדכריסהאלו־וכיוצא; 3סי ומשיאין את אשתו
דבריהם
נקס ? די אט הולכים לספודוהר' ! טא שלא הכין  .םה ט שאל להס מסה הס מדכירי׳וא״כ אין לכולומד־שהכין
 .־"
 :נםיס נקט אוממ מת איש
תינוקות
ת,יו׳ ׳' רדי סו חלר> יהי׳ייי ייי"י ז"י  ,׳־׳י׳יי י^ ייי'"1יי־  "* ,י ־׳ '־ '' ' יי " ״׳•  -׳יי׳* ־4־׳
יש עלוני וגבי
דיסירז ר> ו מדהחיוורזוח ס־ס ר׳יס
בצל וירי יחי־ו״ ^ יג׳■,
■ואם

מן הנשים או מן־התינוקות מת איש סלו׳ • כדי0כ סלא יהי׳לו דין מלת שאס באנו לחוש א״כ
וייסרי רןיזי׳ סמול מל
איתא ליערבינהו וליתני אפי׳ שמע
אא״דיאמדיצ 1וכךספדלס היושםוכו׳ ׳' במיתת יסודי מעצמ' 1שמא יסודו דבר עמו והלך לו וב בפ טקי׳
דיהאיפשרדמ׳פואץתומטן עליהםוכו

כסראתי^

^ל ^ יי־פנל־־יל ^ ־ץל ^ וםאמיומפווישעלו־־ץלפמפו ^ ססאומיי׳
5ספ״צז ־וליייגינוסכתובר*

*י5ול!) פ־ס־־מייי!1י־י* 1מו(1ו(מי־
"יי ־" י א' 1ל־י לאי־ יליסיאיל' ־יא סמי י־יילס וספעס מפמפל 1
יספיקסאא"־<ס גייר '־יכ״א ־־יאסנו־דלאי ! י דביםלמ ״צ
£
דקימסייסי! ואפיאסנא״׳שסמפובייי-סלר ם !־,
■לאספספא יה־יא
^ יע?
^ *
^
 00 •.מי * י > 00ל^ ^ 0
־סיפיי א־ מיסי0ס דניי־׳ס ויבוא נם היא בת כסלספי""ש

;אמיניקי אצי מימה מלימילמ :י הם־־ה פיי שלא יביאו להפיא את אפתי ינייצא
מה מצאתיךל  .נש כמפופיקס־סל אפהפמפלסגסלס ינאסדא״ד מסיו
ולא ד־ בפיית; נד■ להתייה ישפפש־ית קייאה למקימילספו לכפלה ולגפיתו
פסיבקנהשמופליהיהעיעייםיאחי־ושמע
ופלמצכיידסצממיתגיי־וק

' סליו לא יצא סיד מל״ת פהיי נם הוא סוס־ פאי לספיקה פוס ^פית־אלא "
׳מספד נאשר יספי איה אל ראהו איו קיהלצזלו פלו נמלסמהפלו,? 5ך~ /י "!
'וזה אוסיבמ שאי־ם אלא סיפיי יביים והשלישי השומע * לי ; ( ' 1יש' 6

היי6ניבא -ספקנייפיפופי־ילימיסנס״פ
למ׳־׳י [* 'י י 5"*4י* " יי־ייייי י<י״1
אאססומי •,־ פ־ס אי־סמ־ייגי .יגייו
יסילןסיפן י ־ יא־א י״נן אפי <00סן־(־' 8אימיייז  00איש
■בכתבימהי ר<׳.
׳פלילי ליו סיס ' אפיססס ? * #ס פלא ביי ממביני ל־פיי ומפיחות לפיפימן
ידיו ויכול לילךיל־פיד יל־סיא את אפתוולפב 0הסגיר לפ׳־נזכי דאיתאלפיס'
אפי שמם קול סקי־־פמז־יימו5ץ המתים איזפיות גדילה מזו ונתבה הים נא ו״ל
"פב נ ופליז־ פני סופך למסותבידאפהסצפפלס בפלל ואין פיות לאפייה ויס

יאיצמו־וץ •לפוש שהיא סת־וץ להסייואם
שמסיפל ת שמת
ס־בשהפחיי־ס ואמי שנם־ה יאיי למניעלה ׳ :גוי

*׳  ' " ,׳״1
■ ״■ ׳״׳ 1 -״ד* ׳
"י *
 ^ ,״׳גק* ׳
.הודולוהכמיס אלא מתניתץ דקתני וףי אס היה מתנין אץ עדותו עדית היט
־מסכסת לה כלומר היט משכחת• לה רלאצתכוי־ן להעיד ולא לה־תייבמסיח ל״תט
ההוא דקאמיואדל מאךאיכא בי חיואי שכיב חיואי ואנסבה רב מםףלדבית הו
ההוא דהוה קאמי ואזיל ווי ליה לפיסא זריזא■ דהויה כפומבדיתא דסכיב ואנשבס
'רב יוסףזאיתימא רבה לדביתהו ופדש״י מאן איכא בי חמאיתי מאנסיביתועל
־בי סיוסי סיסמגי דכדי 'דסכיב סיואי וכתב הר אש נתסובה כלל י׳ס־כל הנך עוברי
'דפייקא בתרא ייבמות דמל׳ת נאמן לא משמע שהגוי א מר דבייו בפני ב״דאלא
' ? שומעים דכיי הגוי באו והעידו לפני ב״ד וקילו עדותן והתירו נשותיהן י  :ומ״ש
י יבינו או שיהאה סאקר כן לפי שיירא מפניוצגון שאמריעסה דבי פלוני ואס ילא
אהרוג איתךוכולי בפיק האשה כמיא ועיין ינמבי מס״ר איסילן ^מן רכ״ג ח״ל
הימ״בם בפי״ב מהלכו׳גרושץ אפילו גוי המל״ת כאמן ומשאי על פיו כמו סיתבא׳
ואס נתכוין להעיד אינו נאמן וכפי״ג כתב כב אמרנו שהגוי שהסיח לפי תומו
משיאין על פיו כיצד היה הגוי מל״ת ואמי אוי לפלוני שמת כמה היה ? אה וכמה
טובה עשה עמי או שהיה מסיח ואומר כשהייתי בא בדרך ונפל פלוני שהיה מהלך
' עמלי ומת ותמהנו לדבר זה כיצד מת פתאים וכיוצא בדבייס הללו שהם מיאיס
סאץ כוונתו להעיד ה״ש נאמן ויסרא ששמע מגוי המ״לת מעיר׳ססמע ממנו ותנש׳
9ל פיו פכ״ל וכתב הרי״כש כתשוב׳ כמס שדנת בענין האש סלא להתירה בערו׳גוי

ד״־׳ י׳* ' ,,׳ '׳ '־י " י׳" ׳־׳׳■,׳5׳* ,׳• ״',׳■* ׳• ״'־י ׳*יי ״ ׳•׳••׳־' י׳"י ׳• דגי חושבסתמרקרב
׳לעיציבא דהאמסמע בגמרא מעוצדא מזיראי וחסא דבל שאמר הנוי מעצמולכ)5
'סאל׳ איש פלוני תמ בז ? די דהא' :לאקא מר אלא שכיב סיור,י טבע חסא ויייאכוד
האיות לדבי־ובסוף צתב א״כ בנדון שלפנינו נר שיהיה עדות רגוימל״תוארילו
אס שמע דבדיסס מתחלה כל שלא סאלוהו וצ״ס סבנאן אין יובסא סיריי ממי
יהיו מדבריםטר אבל בכאן אין אנו צריכץ אלא שיהיה לכו הוכס׳סמהסאמיולתלם
יאנו מדברי׳כאימפלו ש״יא שמתשלא 'יהיה זה כשאל׳למלחוכיוזשימלס׳תתחיללו'
לכסממה אתם מדברים כי־אה דברי היהודי והגויה למלח אינםשאלי׳אלאתשונ'
לשאלתו וכן צר׳שהמלח לא הבין מתסוכת׳םישאלראת שו אתתי אסמתתאלזבל
אמי להסאיואתסאומריס סהו׳סי נר שאינו ת&ובת שאלם אלא' צמממימעצמו
׳וסולק על דבייכס ואיפשר שאס היה שהיהודי והגויה התחילו ליממלמלמרא^
" מדניי׳אם הוא שיאו תמ והמלח או׳אני יורע סמ׳סז׳לא ' יקי מל״ת אלא רויכנ ׳^ו
ומשיב אכל כשהגוי סואל־מקל׳ואוע במה אתםמד־כרי׳ני׳כידנ 'שהשיבו "לוכפלו
אנו מדצרי׳וכו׳אינו שאל כלל אלא תש וב׳לסאללזו סשא׳להס ימ״מ כל זה אניאונ1
כהים וטחן לפי יסכלכס וסוגית התלמוד והסברא אכל למעש׳לכי מרפ 1, ,חומר ^
פסיי אץ־זה בצור כ״כ להתיר א״א לפלמא ודי לנו בהיתר מ״לת כשיהיה לנו במי
פיסי ? פל״ת גמור אבל כל סיש לססתפ כסיפייו אס הואכשאל ה״ז ספיר ראותו'
ואוקי אתתא כחזקת איסורא שהרי איפשר סכל מה שהתירו בככויות כוימפוס

דהוי

אבץ העזר זי

יט

וכ״ש הכא שאפ לו׳סדרך כל ומסין דכל שהוא או׳מל״לןששמע :מפי גויא׳מל״תשפלו׳מת הרי היא כאשמפי אשס
*הדאיסורא דרבקוט׳אכלבאיסורא דאורייתא יכו׳
שכמה גדוליהדו' כתבו כתוב בהגה מרדכי דסוף יבמות מעשה בגוי שא ' בשמה שדנוהו למיתה ממולם לא
השומעין ספורי להגיד מה שהן יודעים בסיפור ההוא ועוד
חוכך אני בזה להחמי׳עכ״ל פשעתי כ״אפעסא׳הרגתי׳ יהודיבין כיקולא לאורו״יקישהיה מוליך יליטרין ששלח׳
נגוון זה ודנו לאיסוסאין זה מל״ת ומקיקל כנגדם ולכן
ואע מל״ת איש פלוני מת .מרת יהודית לאחיה בניקולא והתירו אשתו משוס מ״לת מ״י ששאלו לה אס סלסה
והר״ן כתב בתשוולעכץ מה שאמרת כי גוי שבא לפנינו
המעות ואע״פ שלא הזכיר סס היהודי
י
לכד אס נא שהו כובד ן להעיד כל זמן שלא
אלפיכדאמרי׳פ״ב דיבמות בעובד' דפרס זריזא
משיאיןאתאשתי
תומואיששיצ׳עמימכאן מון
קריה דברים אחרידומיא דמאןאיכא בי והסי׳לפי
יורע דפומבדיתא • כתוב בהג׳מרדט דכפוכו'
וא חבל על פלוני ודומיהםיןי ן םפ ין שאין הגוי יורע את האיש והוא שאמר קברתיו ע" כ ואיני
סשא
שהיגולפלוני
תומס
מסי״י׳לעי
ואחרג־ניס
הסי׳לפיתומן לע
*ל *י *< * ח לי״יי * " י5יי * י  0־ י^ מה צריך שי א מ ',ן כרתיו התחי 1,מוי ^
ימים בא יהודי שהמיר וסב ולא בכל
לכדו ומי שהוא או' מ״לתאינו
כתב
אומאותו לו ואח״ב פי׳כל הענין קרוי שפיר מסיוזי^ פי תומר
מלויני'*"5י " " י
לבו כי אס בתשובה של מדה כמושעושץ
י1
דכר לבדו אלא במשעני ןלפניו וא לאחריו
אותו דבי לבדו ואינו אותה רילןיס הסובכים׳ כעיירות פעמים נראי יהודים ופעמים נראים כגויס והגיד
וכל שלא אמר כן איט או׳כמשפר דברים אלא לרוצ ' להודיע
ראיתיו חי בצרפת ושלחו יסודי׳ א ' עמו לראו׳אס יש ממס בדבריו ויבוקש הדבר
נאמן וכולהו עובדי דגמ׳הכי איתנהו והכי מוכחי על לנוה״ר דוד הכהן בתשובותיו׳
ולאנמצ׳והתירההר״מיועיין סס וכתוב־בהגהות מרדכי דקדושין גוי המ״לתואמר
החזיק בדעת זו סל הד״ן והאריך־מאד להוכיח שהפוסקים סוברים ק ושלא כדברי־
ובתשובת הרגתי פלו׳נאמן ושדי׳אתת׳לאינסובי דכי היכי דביסרא׳אקחילוקבין אמ׳מת ובין
היר״י טאיטצק שחלק עליו ונדחק־ ה״ר דוד הכהן ז״ל בתשובה להרמכ״ן
כתל לי כי ראיו' לר׳ן הרגתיו דמהימן כדתינן בפ״בידיבמותה״נגכי גוי המ״לת וכ״כ בתסוב׳מיידסייכי
מסר״ס וכתשו׳מסרי׳ק לישכסלדעתו :וההר״י טאיטצאק ז״ל
לסדר נסים וסייםהב וליכאלמפסליה משוס דלמא למירמא אימתא ליהודים הוא'
בחשחו הן מלושודאפשר לומר בכולן מעשה־סהיה כך היה ושבכל בפי דינים שהיו׳
דקאמדהט דכיקדלא; מוכחא מלתאמתוך דבריו לא מקמי הכי ולא בתר הכי
כסאלונ״ינן בימי איתני גאיני׳ עולם שהיו בה פשט־ המנהג להתי באמור הגוי אים
דלמירמאאימת' אמר הכי לא תלינ להחמיר ומהימן שאס באנו להחמיר כך היכי
פב״פ או ממקו פלו׳מת אע״ע שלא יקדי׳סוס דבר אח׳וכלכד שלאיפכוין לא להתיר׳
סמכי׳על שוסלעדות גויי מל״ת נימאדלמא לא מת ולקלקל האש' מתכוין או למצוא
ולא להעידע״כוכך הםדכרי הד״יבש בתשובו שכתבתי כסמוך וכן אס ' לי מורי סרב
חןכדי שייסיכו לו האפס וקרוביה לאחר זמן אלא ודאי לא חיישי ' למידי בכל מל״ת
הגדול ה״רייעק• :בי רב ז״לשהוא מורה להיתר בפשיטות ומעשה כשלפניו באחד
היכאדלא מוכח מתיך דבריו דמשקר • וכ״כ הרא״ש בתסו׳כלל י״ח וי־כ־־א ראיה
שהעיד שיהודי זימין יסמעאליס לסעוד אצלו ושאל היהודי לחברו שמעת מה נעשה
זי־ לדבר וסיים כה והיהודיששמעמפי הגוי יבא לב״ד ויעיד ויתירו'•כתשו הר ד הכק
מפלו׳ופלו׳והשיכו הישמעאלים אנו מכירין מי הרגםוהתיר נשותיהם ע״פ .עדות
הכיאלסה דינים וחילוקיס גדיני ערו׳אשה וכפרט בגוי מל׳ת והחמיר מאד להוציא
כיקסלאישאלו לגויס והס השיבו מעצמם והביא ראיות מתשוב׳ הרי״בש שכתכתי׳
לספי' דברייהגיי מחזקתי מ״לת רש לי גמגומים מל דבריו דאין לנו להוציא דברי גוי
וגס מתשו׳מסרי״ק סי׳קכ״אוכ״כ בתשו׳מה״רמידאיפא בתשוכו׳מיימ׳ידפייכי
מחזקתמסיח לפי תומה כמבואר בתסזכת מה״רמדשייסי לספר נשים ובתשובת
נשיה שכפל למה לא יחשב מל״תאימשוםדקאמר למה אינכם מביאין אותו יהודי
ליטר מכסומביאו כעגלס־ מהרי״ק סורשיקכ״א וכת״ה סי׳רל״סיע״ל אס גר מל״ת נאמןכמקו׳שאין ע״א נאמן
סנהיג כיהואשוכ׳באותוימקו׳הדר אש ואני הייתי לוקח
דאליסיסהדותי׳טפי עשאר׳ כגון כמלחמה וטוצא כזה עו' ע״ל אס הגוי העיד מל״ת שיהודי נהרג שסימנו כך
שליווךא חיישיתו משו' ססזכיריממון בעיותו איו־ב׳צ״ש
סהקרובי' ובך־וכו' ) :׳ כתב הדמב״ס יצא יסר׳וגוי מעמנו למקו׳אחר וכו' בפי״ג מה גרושין
מל״ת האומ פלו׳מתאו נהרגסתמ׳דלאעבי׳לאיגלויי ושנסתפקת׳מאח׳
סיילי לם וכתב הרשב״א בתעו׳על דברי הרי״ף והרמב״ס והח״ה שאמרו דכעי קכרתיו כע״א
הוציאו קול בכל סעיירו׳ סמסכיבידדמי יקצת לאיהיחכימו׳ לא דעי דהתס
וגבי גויי המ״לת אבל מקצת נון האחרונים אמרו שהוא נאמן באומר מת סתם ולא
 3הדא אבל הנא דלא שיילי לה איי גופיה עיקיי שפיד מל״תי אע״ג דידעסמחפשין
אמר קברתיויואע״פ שאין דעתי מכרעת כך דעתי נוטה מסכי שיש כזה כמה ראיות
אותודאליב היכי סהימני׳לשוס גוי מל׳ת־בעדו׳אשה־שהלךכפלהלמ״ה נימא דלס
מגמ׳ומהירוש׳ומ׳מ מי יקל ראשו להקל כדב׳של ערו ' כנגד אבות העול׳אין לנואלא
משן,־ ולפי שידע פהלךיכעלהלמ״ה־וא״א ל  :לינשעק' שיעידו לה שמתאומר כן כדיי
לשית לב לדעתם ע״כ וכ״כ הריכ״ש בתשוב ' גבי גוי סלא אמר קברתיו כיון שיצא
לקלקלה אלאודאי לאפליגרבצן בין גויהמכי ' כרתיהודי׳ויודעשישיאוה־ע ' פ וכין־
עדותגוישבשעהשכא לפנינו הוא' מל״ת תאליר הדבר״מפי הריי״ף וסרמ״ב ' להחמיר ראוי לחוש לדכייהס כמ״ש הרסב״א כתשו ' ומי
גוי שאינו מטר אלאשמכי -אנל
^ש׳הרמ״ס־ לא יחוש אחריו וכי הרי״ףוהרמב״ס קטלי קני כאגמא כינהו הלא הם גאוני עולם
נזהמנינן ליה מתייך סומ׳שהסמר'עליה בסופה וכו׳כתרכי׳ירוענכ״גח״ג
קששא? ועמודי ההוראה ומי יתיר לשוק אשה שהיא ערוה לדעת חלילה עכ״ל וכיוצא כזה
גוי ^ל״ת משיאין את אשרוד דוקאדליכא־חשסא דשקרא אכל היכא דאיכא
וכתב יעוד דאין!׳ כתב הר״ן בתשו׳סאכתוב לקמן בסוף סי׳זה* ומ״מ משמע לי מדבי־י הרמב״ס שלא
דשנןרא שמא אשתו אמדה לגוי שיאמר ק אין מתידקאותהיליכשא
סצריךסיאמר קכרתיו אלא בגוי אנלילא כישראל ודלא כדמסמע מתסוב הרסכ״א
גוי מל״תנאמן אלא דוקאבמקוסיסעד א׳ישר או אשה׳ נאמניה אבל במלחמהיוטוצ'
סכתכתי כסמוךואפשר דמאי דנקט בתשוב ' הנז׳עד א׳לסח״ה נקטיה ולא לסרי״ף
לדבריםשאין עד א׳נאמן אין גוי נאמן •• וכתב מהדי״ק בשורשיקל״א אשריגעגמת.
הרודפים כל העניך והרמיב״ס ובתשו׳סרשכ״א סי׳תת״קף כתוב סהסיבמפידפל אשסצ״ל מת וקברתיו
שלא להחשיב הגוי׳סמדפיס מל״ת מפני שכבד הגיד השופטיאל
סיכל1שראואי ותו שטבע או שירד במלחמה או כיוצא בזה סומך ואו׳ טל דרך הדמיון
לע״ד פהדעמכרעת שלא לחלק בכך דהתם כעי בהאשכתב מהרי מ דחשיב מ״לת.
חשוב :ומימ אסינסאת לא תצאיויש מי שספיר כלאאמרקברתיו והראשון עיקרעכ״ל
ולא דמי לאיה חפיריכו היו הגויםיודעי׳שסיו מחפשי ' אותו הקרובים ואפ״ה
מחפשיןאותר והיא כסוב׳כקיצור ודברי הרשב״א ככתבם וכלסונ׳כתבתי בסמוך ועוד כת שס אס
מל״ת כיון רלא שיילי להאי גיד גופיה ואע״ג דהגידולו שאר גוי׳שהיו
כא׳ישמעאל תחלה־ואמר מ ׳לת מת והתירוה לינסא ואח כ באוב ישמעאלי' ואמרו
וכן משמ' קצת בפ הגוזל בת׳דשפי׳מיקרי מל׳׳תאע״ג׳ דידעהענין ואפי׳סמפה מפי־
מל״תי־לא מתנר׳לכאור׳ה דתצא כמ״ס כשאר הפסולי ' דאזלי' בתר רוב דעו׳ודעתי
סבעלי׳עצמן טץ שלאאמררלהידבר־ולא שאלוה להעידלהס ה״כרנ ' להתיר אע״פ:
נתעורר אותו הנוצרי לומר להס הנס־ כוקז־יותרידלא 1תצא ונתן טעה לדבר ותשו׳זו כחוב ג״כ בקיצור ושרי ליה מאריה
שנ׳פע י רדיפת היהודים כנקמת דם השפוך
נתפסובו׳וסכה הוא הרג היהודי וכו' • וכתב עוד דסמטאעדותגוי־היכ׳דפשיטא* למי שקיצר כי בתפו׳להרשב״ן כתוב'־ בארך בסי ' קכ ח ח״ל אס הגוי הראשון העיד
לפי יתומו והתירוהעל פיו להנש' הדברי ' פשוטי ' סמבסלין דבריו ומוציאין אותה
לן שאינו מתכוין להעיד כי הכאידאק סהדי דאסיהיה• יכול לכפוי ולומ׳פלא הרגר
מודה שהרגו־ כדי לחייב את מסיתירה״ע״פ ב׳הישמעאליס׳ הבאים באחרונה שאימ לא מת כדרך שאמרו בפסולי
שהיה עושה דפסיט׳שאש לא היה אמת שסרגוילאהיה׳
פדות• כגון נשי׳ועבדיסישהולטן בהן אחר רוב דעו ' אלא שיש לדון כדב ' לפי .שי״ל
ראשו למלכו׳ואפי׳את״ל שסמך על דברי הפופט־יסאמד לרשלאיגיעכוהיזין־בדב׳ררן;
סא'' אכן כיסמעאלי 'ו  :ויס אלא כיון סהתירוה ע״פ גוי א ' מל״ת אע" פ סבאו אח״כ
י סיאמי האמת מ״מ למה היה לו לשקר ולו׳שהרגו אס לא הרגו והאריך־ברבר הזה ל
שהיה שתוגר א אמר ליהודי  '6ממש ס ס וסי־ ק־׳גדס אפי ' 'מסיחים׳לפי־ תומס אין מוציאין אותה מהיתירה^הראסון ואינם דומים
־ וה״ר דור הכהן כתל בתשו׳על מעשה
ממנו דכי אמריסתזגרדמולי הרגו׳ לסאי׳ פסילי עדו׳לפי שפאר פסולי עמת וכר ' זהו דעתי כזה אלא שאני סוכך אס
לא שמע ממנו כלים אמי היהודי לא שמעתי
הדקיק אלא־לזה קצת דעתי נוטה אלא שראיתי הסלמת כל רבותי כסברא ראחיני
מוגר פלו׳דאףםא■ היינו אומרים שכל גוי האו ' פלו׳מת בלי שישאלוהו נקרא מל״ת
ושאל לא סמע׳ממשהיסוסי כלום־ סלא חילקו כין גוי לשאר' פסולי׳ולולי ששלוחך נחון הייתי מתבודד להתבונן בדבר
מ״מ כנדון דידן פשיטא דלא חשי' מל״תדהואיל
זה־ואנרמסכימין דעתנו לדעת אחר שכולה מורי׳ כן יב ענ״ל • ועיין במרדכי פ'
נראים הדברי׳כתשובת שאלה ואע״פ שלא שאלוהרמ׳׳עינד שידעשאבד זכרו והס לא
האסבת׳ועיין בהג׳מרדכי דכתוכו׳ וה״ה
ידעו מה נעשה ממנו־ולכן שאל הוא עטן לאשמעתממנויכלוס׳ שהוא מצה להסיב־
כתכיבפ׳ כתר דיכמו׳ מעש׳ בישראל וג וי ד״מ(יב ) ירן "שייעבינקי׳מ,הי׳םש.דטא,
על שאלתם ובקשת׳דט היטדכפונדקית חשדי׳בכיתה כאלו התחילה׳היא להודיע:
.
!: 1
הבה׳תרדכילללדתקנאימרדמדינחיין
י־' ^ י פ׳האשהיפראדבזיסישלהס7ימפם?לי׳ לעי•,מ
מסלכיןכדדנ־ו'י ^
להס קודם סישאלוס איה חכימו ה״נ י״ל שמה שהיו מבקשיס לרפתמס כעשה ממכו ,סהיו
ואמלא שמעתםללו׳ממהישאתס חוקרי' ודורשים לאסמעתם ־ סהי׳עמישמ ' וקברתיו והשיאו את אשתו
סאכד וידע התגר
■ של בני אדם שהיו מהלכי' כאכטוטא ובא גוי א׳ואמסבל לע קולר
כלום ועדין אתה מכקשי׳לדעת והיהודי' השיב לו לא ומדן אני עכקשי׳לדפת ממכר סוב' מעש' בקולר
וא״כ הרי הוא משיב על שאלתםואו' להם שהרגו תוגר פלו' דלה״ג :לא הוי מל״ת בצי אדם סמתווקברתי׳והשיאו את נסותיה׳ועוד שס מעש אח כיוצ׳באלו ובכולם
נז׳קכיתיס וסוכר׳ רבי׳שכדוקא הוא והרסב״א נר ' שסובר כדעת רבי' שהוא מצריך
ע״כ  :ותשו׳מהר״מומהט״ק שכתבתי בסמוי הםנגדדבדיויוהואז״לימסכץ מצמר
טאיטצק נר״ר ככל גוי המל״ת שיאמ׳קברתיו והשיב עליו מהמעשי׳הכז׳סס בגוי מאן איל בי הסא
לסלק בין התשובו׳הנז׳לכדון דידיס ולא נראו דבריו כעיני׳ וגס הרר״י
הר״דהכהן ז״ל הכז׳ועוד האריןכדינים מאן איכ׳בי חיואישכיכחיואיואסכה רב יוסף* לדביתהווכתב דלאו דיק' הזכירו'
התי׳באופו מעשה• .משה סוסי כמבוא׳בתשו
עליו ועיין בכתבי מה״ר איסרלן סימן כאן ואני או׳סאף רבי׳סבור שאין צור ' בגוי המ״לת ואו׳מת פלו׳סיאממת וקברתיו
אלו הר״ד הכהן כתסו׳ביתכ׳ובית כ״א עיין
וכן מבוא׳בדבדיו למעל׳סכת׳היו הגוי מ״לת ואו׳אוי לו לפלו׳שמ׳ולא סזכי׳שסקבור
מצינוגוי־מפייגויבמל״תנלע״ד
דלא
כתב׳
קס״א כת מהר״יק בשורש קכ״אעל אשר
וכ״ל ואפי'׳היה• היגוי הוא שהסי לפ״ת ואמ׳טבע פלו׳ביס הגדו׳ונסא׳על פיו לא תצא
שיש להביא ראיה שהוא נאמן מק״ו וכו׳וכ״ל גס כת"ס סי׳רל״ט וכתב שמאס שהגוי
וכממקומו׳שמוכיחין ןל כדבריו אבל בכאן הזכי׳שצ״ל קיברתיו לפי שאין הגוי מזכיר
האחרון סי פ' הדכריבמ״לתאע־׳פ שלא הגי׳היאך שמע אות׳שמיע מהטי׳ פברואם־
* ♦יל״צ יכ׳נ ממרי הרמבים נפשינה סס היסודי אלא שאו׳איש יהודי שהיה עמי ואלו יודעי׳סט פלוצייך סיאמ׳קברתיו
כמ״לת ואם בדרך׳ התפארות וכיוצא׳ אמתא שריא
ה־ר״ן בתשוכ' התיר בגוי והטעם שבלא הזלר׳השס די מש' כ כפאר מקומו׳ הצריכו סיאיןר דבר ברור ממיתה
הזיאגעלהשאכפונבהגסי״ולקיזן • ועיין בכתביו סי רל״ג וגס
מדברי סד״ך שהוא׳ מצריך שיגיד וקבור׳ואפי׳ת״ל שיש להשיב עז מ״מ כך הוא כוונתו של רבי ' כמ״שעכ״ל ול״כהר״ן
'מפיגויושלא כדברי פדיב׳ס שאשר־ ומ״ממיסמע
גויסשמעהדברינראין• כתשו׳שאץ ספק -סכל שהגוי מטרוא״צ שיאמר אלא מת בלבד והיינו עובדא דבי
■הגוי השני סגס הגוי הראשון פיה  %לתסבתב ^ לוגוישמ
א 1ס חיואי
ך

העזר <ז
(יג )יניירדריסזן>
ינתזמ סשתפי׳ו

ג7נר :
(יד ) וכעב הלכה
למעש  :ללאנע \ נן
לדעת
הרחנ״ס
קנרתיזא ; אכ,זא־ן
מכי׳האי׳היי׳ת א^צ
אסמממלא בעינן
קברת•! (משמעש ס
דנהגן העילה שלא
להצרין קברתי(
וגנוי חצית יע״ש
והארץ בוז מה״רר
גב־מןסב ס ימ ' א'
סיחןק ' ;
(טו ) כ׳ נפשאי
יזהרא״י סי' קליט
אשה שנאבד בעלה
ושאלה לנד א'אוזר
סיתת! זהניד להס
שניזרנ
זהניל
הזכמות יס־תט'
נהריגיגו
יפסק

צף ע*
ששלנעחלה
צסור׳להנשאהןא־ל
ישאצהלגד א״כלא
מקרי הבד יול״יב
מ״מ אס נשא' נבר
נג׳ע חנם די רה
ה 1ראז לא תנא

חיואי וכי חסל! ולוין כזה ספ ואפי׳לדכרי הרמכ״ס ז״ל סכ״כ הול! ז״ל ככל כיוצ׳ כזה והשיל! ו את אשמו וכגמאמרב כהנא פונד־קי׳גויה הית ומ״לת זה מקלו־ ויזה תימילוי
בפי אחרון מה גרושין דכל שסו׳מכירו אינו צ ל אלא מת בלכד אבל כשאינו מכירו וזה קבר סקברתיו והא איה חכירנו קאמרי לה כיון דחזיתינהו ככתה אמיו לס איס
הוא שסבור הרב ז״ל דלא סגי פד דא׳קכרתיו מפני שהמטסי' שכאן כגמ׳בכיוצ׳בזה
חבירנו אמר להם מת וקברתיו וכתכו הרי ף והראש שמעי מהא רהיכא דמתחיל
ככולס יש כהה קברתיו כדאמרי חבל על ס כני אדס שהיו מהלכין באנסוכיא
וכי׳
הגוי
ומלת אע ג דהדרי׳ומגלינן למילת מיניה שפיר לא נפיק מתורת מל״ת אלין
וסבל מל ס כני אד שהיו מסלכין ככרקוס
^
נאמן ומשיאין על פיחלב סרמ״ב כפי' ג
סל ביתר ומושכל על יהודי א שהיה
עמי
כתב
הרמכ״ם
ז״ל
שמע
מערכאות
של
גויס
הרגנו
לפלוני
איגןמה גרושין ודברי רבי׳ירו בזה כמעורב י'י
בדרך ומת וקברתיו ואמרי׳
נמיסונדקת
נאמנין ויראה מדבריו שאם אמרו נהרג כדין ושלא על
ירם וכתכנ״יכשס המפרסי ' דקנמיישלנו
גוי׳הית וכוחה קבר סקכרתיו בו כלומר נאמגי □ ומרכרי א״ א הרא״ ש ז״ 1,יראה שאפי ׳ אמרו נהרג ש ל א לומר דכי היכי רכל שהתחיל לומר במ״לת.
שאינו מכיר אותו איסס 6מ י ^ יוסמת
אלאאי " ^ יסודי סהיה ממווניוצל!
בזה לא סגי פד דאמר קמתיו ואף ע
דאיכ׳למימרבכל הני דמפשה שכיה כך היה ולאודבעי ' קברתיו סובר הרב ז״ל
לאס איתא א״א דלא משתמיט תנא ולימא בחד מינייהו מת בלחוד אלא ס״מ דנהי
דכמכירו סגי כמת בלחוד באינו מכירו בעי׳דאמי־ מת וקברתיו זהו דעתו של הרב
ז״ל בזה וטעמא דמילתא שיותר אדם בקי כמי שהו מכירו מבמי שאינו מכירו הלכך
במכירו כל שאמר מת בלחוד סגי אע״ג דלא אמר קברתיו ולא חיישי דאמ ' בדדמי
אכל כשאין מכירו חיישי דאמר כדדמי לפיסאין הדברים כדורי ' במי שאינו מכירו
פד דאמר קברתיו וככר חלקו מן האחרונים בזה על הרב ז״ל אבל דברי הרב נכוני'
בפשוכץלש שמועות אבל מ" מ במכירו במת סיי וא״צ שיאמר ראיתיו שמת אלא כל
שמומר מת די וכהנהו עובדי דבי חיואי וכי חסא ע״ב וכ״כ הרי״בש בתשובה שלא

על ידם אינם נאמנים בא אחד
פיצוני אמור י! הם

הצריך הירמכ״ס לומר קכיתיו אלא כשאין הגוי מזכירו כסם כי כן מזכי׳כגמ׳בהנהו
עובדי דאבא יורן בכול הו קברתיו והנהו הכי הוו שלא הים הגוי מזכיר המתי׳בסס
אבל כשאומר הגוי מלי ת איש פלו׳מת חלילה לרב ז״ל שיצריך קברתיו שהרי באותו
ס עצמו כתב .כיצד משיאין ע״פ גוי מל״ת ולא הזכי׳כלל קביתיו וכן ככמה מקומות
כפ ההוא ובפ׳סלפניוכי סיב ז״ל אינו סובר סנא׳ככל הנהו תלת עובדי מעשה שהיה

גיון דנפיק קלא כך סיס ועשה זם החילוק ומי' אין הסילוק ההוא נכון וכו׳וכשמזכיר בגת' קברתיו
פיות ובעלםש היה מעשה שהיה כך היהיעכ״ל • ונ״י כת' סהרסב׳א והרי״טבא תמהו על דברי הרמב״ס
דשל! קי־זבי׳הרנה
וזה כמה פניס־ ולתקן דבריו כתב הרי״טבא דכל הינא דגוי מכריז ואמר מאן איכא כבי סלוני כזה
פנשתמק שמו סגי בלא קגיתיו•לציון דממייל כפסים לאכרוזי ולמימר הכי אי לאו דקים.ליה הכי
מעז גופי נל עכשיו דסכיב אל הוס׳ אימי חבל בגוי מל״ת דפלמ' חיישי' דלמא אמר כדדמי וצריך שיאמר
אגו
מפחדים קברתיו וניעס דמסתב ' סיא׳ פכ״ליג ועיין בכתבי מה״ר איסרלן סי׳רכ״ג יד וכתב
הנליותימו< <1היה
עוד
הרי״כ
ש
בתשו׳שאפי׳למצריכין
שיאמר
קברתיו ודאי קכרתיו לאו דוקא אלא כל
יזי נרתוקתאת ס
שנתעסק כטלטול ממקו׳למקו׳כדרך המתים ולא היה נודד כנף ופוצה פה ומצפצף
פרשה היה
תמנו וכה ״ נ הזי או שהו לא■ נתעסק אלא שמעיד סנתעסקו בו אחרי׳כהא סגידהסתא ליכא למיחש
כרוב׳־שטחישנבר למידי שכיון סנתעסקו בו הכירוהוויליכ ' למיחש דאמ׳בדדמי וכן ליכא למיחש שלא
פעולא
פנאודמי' מת אלא דממו ליה בממחא או בגירא וכן במים אפש׳סהמיס בלבלוהו וסבר שמת
לחכם שהפי ' נמים
שהרי
התעסקו
וב
וראו
בטוב
סמת אבל באומר הכרתיו לבד לא ס גי במלחמה או
 5אץ להסשזףדאש
שג אפ 5א■ תנא במים והדי״ף שהוא בעל סברא זו דבעי׳קכרתיו במלחמה כתב כן בפי׳דבמי דוקא
הזאיל ! ריבי ייפים כדאמאסקוה לקמאי וחזיתיה לאלת ואשתמודעכא ליה דאיסו פלו' וס״ס למלחמה
ה״ה באן .דע׳ש כי הימן ראימר מת וקברתיו עכ״ל • והביא ראי ' לדבריו דהא בפי׳יסמרי׳דמי׳כמלהמה
הארי ן בזו :
(ט ז )  1עייןגא' ז דמי ואיך יחלוק הרי" ף אלא ודאי דקסקוה אגישיא דסביסהכא  .דההואדטבע
סוף יבמופ נדק ,בדינלת הוי׳ כמו קבימיר כיון שנהססקו בטלטולו כמו שכתבתי מ"כ .וכ״כ הר״ן ז״ל
ש1י מג׳ע שהארץ בתשובה ח״ל ומ״מ הוו זהירין ברב' דלא בעינן דאמ וקברתיו ממס אלא כל שאמר
בתשז׳זלזןלקים נזה דבריאשהן ברורי׳שאין לספק בהם דאמ בדדמי סגי כגון לאמי' אני נגעתי בו לאחר
מדץמפביולתתה:
שמת או שיכיתיו ממקו׳למקוכו וכיוצא באלו וכדאמרי' כס׳האשה שלום כגון לאמרי
אסקמהוקמןוסזנהו לאלתר וכד׳ וכבר יצא להיתר במוצא בזה על ידיכו ופל יד
חבירנו אבל מ״מ צרי׳דקרוק גדול בעדחה כדי שלא יהא בו שוס צד דאיכא למימר
בדדמי אמר־ע״כ ( ועיין בתשו׳ריב״ש סי׳סע״ח כדיני'אלו ) וכ״כ בפסו׳אחרת וסיים
בה גויי זה סאמשרא׳אותרטמ על שפת הים וששאל לצופה המגדל כמה יש שהגיע
ליבשה וא׳ל כמו ו׳ימיס כל כה״ג ודאי׳ לאו משמע דאיכ׳למיחש דאמ׳בדדמי • והוי
יודע שיש מקופו׳סצריך שיאמר קניתיו לדברי ככל אס אמרתמ במלחמה או ענץ
שהוא כמלחמה ולדעת הרי״ף אפילו שני עדים מעיזים שמת כמלחמ׳צריך שיאמרו
וקנמוהו וכןאס יש רעב בעולם ונאה ואמרה מת איכה נאמנ׳עד שתאמ׳וקברתיו
וכתב כל זה רבי׳לקמן׳ בסי זה ומשמ מדברי הריי״ף 3פ ' האשה שלום גבי בעיא דע״א.
במלחמה׳ דכטבע במים •שאין להם סוף צריך שיאמר קביתיו וכתב הרי״בם על פד
שהעיד שראה את מבלוף מת פל שפת היס לדעת הר״יף שמצריך קברתיו אס 'לא
אמר קכדתיו אס כשאת תצא כיין דחיישי' דאמי בדדמי אין כאן עדו׳ ברוד שמת
דסא סל לרב ז״ל דבעיין דפ״א במלחמה קכיתיו היא דאי בלס קברתיו פסיט׳דלאו
נלוס הוא דהא אפי׳משכי עדים ס״ל לרב ז״צ דבלאקכרתיו לאו כלוס הוא דומיא
דאשה פצמ דקתני מתני׳דבלא קכמדו אינה נאמנת ואיכה נאמנת לגמרי משמע
ומ״ס הרימב״ם דע״א במלחמה או כמיס שלא אמ׳ קברתיו אס כשאת; לא פ -צא דפת
אחרת יש לוידס״ל דבעיין בלא קבר־מיו אבל בקברתיו פשיטא דמהני ולא איפשיטא .
כעיין וכיוןדלא איפסיטא אמרי סב לא תנסאואס כשאת לא תצא כמו שכתב ז״ל
יכן כע״א דקטטה וכן כהסזיקה• היא מלחמה בעולם מסו' יהוו בפיין ולא איפשיטו
אבל בכל סאר דחייסי׳דאמרי בדדמי אס כשאת תצא שככל סי״ג לא כתב הרב .אם
נשאת לא תצאאלאבאלו שזכרתי דלא איפשיטו 3גמ ובמיס שאין להן סוף נר' שכל
האחרות אס נשאת תצאןכ "ל א״כ לרמת הרי״ף דפסיטא ליה דבעי׳קכרתיו אם לא
לומד קכרתיו 6ס נשא׳פצא וכברמפכפי לך שאץ הכרתיו מועיל כמ-ו קברתיו א' כ
פלס הימר מדק שלפנינו שאף אס יהיה עדות המלח,עדות הנה לדעת סרי״ף כיון
שלא אמר קברתיו נר'■שאס נשאת תצא ולדעת הרמכ״ס לא תנשא ואס נסא׳לא תצא
אבל משוס דאסתהי אס נשא׳תצא עכ״ל :
התחיל הגוי להסיחל״ת וחזרו ושאלו
לו וכו׳כסוף יבמות (דף קכב ) מק מעשה בבכי לוי שהלכו לצוער עיר התמרים וחלה
; י!

א מהם והניסו׳בשנדק בשירנו׳אמיו לפונדקי׳איה שביתו אנל׳להה מת וקברתץ .

ואמר אמרו לי כ ש תלךלמק ום אע פ ששאלוהו לבסוף והגיד עפ שאלת׳
שמת '" ,ף
נ 6מ קנאמ ונל שסומי לו 0' 6פלוני
עמך
להס
ג1
שהלך ייי*
י
שהנחנו י*•
כאן כל ״״
מה ״״״
שישיג ־־־
מכאן ואילן אינו כדון כמ״לת וכ״פ ה״ה כשם .הרשכ״א ז״ל ונראה דהיינו צו ' שאע״פ
סאח״ב אמר הגוי חבל עליו כמה היה נא׳או גבור וכשהלכנו למקוס פלו' נפל ומת.
פתאום ותמהנו לדבר וכיוצא כדברים אלו סהס דכרימל״ת ביון ששאלוהו עליו
תחלה אינו כדון כמ״לת :ט ,וכתוב בת״ה סי ' רל״טדהאכשסואלין תא הגוי והוא
משיב לא חשיב מל״ת היינו כששואלין אותו יסרא׳משוס דמיגיש שיש להן כפקותא
בדכר ומשקר אכל אס שואל אותו גוי שלא בפני ישראל והוא משיב חשיב שפי׳מל״ת
ואין נר כן מדברי הר״ן שכת בתשובותיו שנשאל על אשה שהלך כעלה זה כמס שכיס
למונפי״אליר והמיר שם ויש כאן עדים מכירים אותו ושמו ושם גיותו וזה כמס בא
הנה מומי מן האק ההיא והגיד שמת פלוני המומ׳בעת הדכ׳ולא אבו ב״ד להתיר
להנשא ובראותה כן סכרה שליח גוי ללכת בהר וכתב נצרי בידו שיביאנו ליד אשת
המומר ולא גלתה לו שמת ודברי הכת שראובן קרוכה מודיע ככתב ההוא ני הסשה
מתחננ׳לו סיתיר׳בגט כדי סתכס׳והיא התנית עס השליח הנזכר שיביא הכת לבעלה
כמומר ויביא כתב עדות מגזבר החצר שיעיד עליו שהגיע סס והשליח הלך סס עם
הכתב ושב והביא כידו מגזבר החצר הנזכר מעיד לראובן הכזכ'שזה השליח הגי ' סם
יכי לא היה יכול להשיב לו תענה ממי סנסתלח לו כי מת הוא והשליח ג״כ אמר
לשולחיו מת קאי׳אש׳שלחת איתי אליו כי הלכתי למונס״ליאד ושאלתי בית דיורתו
ואמרו לי שמת והראו לי ביתו והלכתי שם ומצאתי אלמנתו שנשאת לגוי אסר
ואמר לי שמת סלו בעלה הראשון ונתתי לה הכתב וצותה לקרותו ואחר השיגתהו
לי ואמרה כבר מת האיש ההוא ותכף הלכתי לגזבר העיר אשי אמיתם והגדתי לו
כי אני שלוח לפלו ששלחני ראובן ואמרה לי אלמנתו הנשואה לאח כי הוא מת ולא
רצתה לעסות לי מענה בבקש׳ממך פשה לי כתב עדו׳סכגפתי הנה ענה הגזב׳ואמר
להתנצלות׳אדרוס ואחקור בדבר אס מת האיש ההוא ואקבל עדו' וסלח בעד אנשינו
ו ^אלס כמיתת פלו המומר ומקצת אמרו שהיו בקבורתו וקברוהו והשיב בכל זה
חומש אני הרבה ואיני מוצא צד היתר כי אין ספק שכל מס שהשיגו אותם סאנשיס
בפני הגזבר שנתכוונו להעיד שהרי הגזבר שלח כעד כדי לקבל 'יעדו' מהדברולפי׳
אע״פ שאמרו שהיו בקבורתו וקברוהו לא סמכי ' עליהו כיון שהיו מפבוונין להעיד
וכן דברי אלמנתו שאמר׳שמת האיש פלו' בעלה הראסון איכה מספיקין אצלי כלל
חדא דכיון שאמרו אלו דבסעתהדברמת אלמנתו לא פדיפא מע״א נדברדלא
מהימ ן עד דאמר קכרתיו ועוד כי סן הנראכשאמיה אלמנתו לשליח זה שמת האמן•
פלו' בעלה הראשון שזה השלי׳ שאל אות עליו וכך נראין הדביי׳מפוך דברי הסלע!
שהוא או׳והלכתי לביתו ומצאתי אלמנתו שנשא ' לגוי אסר ואמרה לי סמת פלוני
כעלה הראשון והדבר רחוק כעיני שהתחילה הגויה ההיא לומר לאיש אשר לא
הכיר׳מעולס שבעלה הראשון מת אס לא שהוא שאלה עליו כי כן היה פנין שליחותו,
וכל כה״ג לא הוו מל״ת דכל סשואלין לגוי א על פלו' היכן הוא והוא מסיב מת אין
זה מל׳ת וכדאמרי׳בסוף יבמות והא קאמרי לה איה מכירנו ואע״ס סנר ' מתוך לשון
השאלה שהשליח לא אמ ' לה דבר אלא סהי׳התהילה סעצמ׳מפני סהדב׳רחוק בעיניי
אני תולה זס לקיצור בלשון או שהשליח מרגיש בדבר וכיון לומר הדברים בענין
שיועילו בדיני ישראל אס אולי גלה איש אזנו בזה ומכל אלו הצדדין איני תא' לחסה
1ו צד היתר עדין ע כ י וכתב עוד בתסו׳הנזכר ודברי שליח זה אינ' 1אצלי דברי
מ״לת כלל כיון דשייך כאי שליח בהאי מילת׳וכדאמרי׳בפ׳כל הגט דלמלתא דסייכי
בה עבידי לאחזוקי סקרייהו ואפי׳מ״לת אינו נאמן וגוי זה ג"כ אע״פ סאיןסבימתו
תלוי בדבריו עבי׳הוא לאחזוקי ולומר שהוא כאמן לשולחיו ופסה סליחות ביות' מה
שמוטל עליו ע"כ♦ וכתב עוד סס עוד אמרתי אגלה אזנך שאפי היה כאן גוי מל׳רן
בכל דיניו שאומר איש פלו׳מומר שהיה שמו כך שהיה דר במקום פלו׳מת במקו׳ס
אין מתייין את אשתו סד שנדע שבעלה סלדז היה דר באותו מקוס אה לאו הכי כיון•
ססיירות מצויות חיישי׳דלמא איכא גברא אחרינא דסמיה הכי• והאידאסיקנא 3פ
האשה סלוס דלתרי יצחק ר״ג לא קייסי ' התם מסו׳דהוחזק סד יצחק ר״ג בקורטובא
ויאמרי׳כאן נמצא וכאן היה עכ״ל וכתב עוד בסי ' נ״ב על מי שהעיד סא״ל מומר ׳א
סיס לו אח' באר״גון סמו משה די קסטרי״ס ואח״כ מת אותו מימי מה שאמר' שאין
פדות זה מספיק להתיר אשת משה די קשער״יש לשוק דפא פנן כאו׳זה אחי איכר
נאמן וגס מה שהסיד סא״ל גוי א׳סאותו מומי היה אחיו של מסה די קסטרי״ס אין
כאן עדו׳כלל לפי שאינו במור ' עדות אין קושט קאמר דלזסיחו בנחלה אמו בתורו!
טדו׳אבל לטכין מל״ת שהוא כשר בעדו׳אסה מסתבר דסגיעכ״ל  :וכתב עודםס מה
שכתבת בא׳מסעדיס שהיה מטורף כדעתו איני סובר שיניע לכלל שטות שאס כן
תמהני למה נתקבלנזז  :כתב הרמ״בס ז״ל שמע מערכאות סל גויס הרנגו לפלי׳
אין נאמנים כפ״יג מה׳גרושין והוא בפי׳כל הגט דמני׳סתס שמע מקומטריסין סל
א״ה איש פלו׳מת איש פלו' נהרג אל ישיאו את אשתו ובא ק״ל דמסיח לפי מומר
מהימן ה״מ במלת׳דלא שייכי בה אבל כמלמא דסייכי בה פבידי לאסזוקי פקרייהר
וסרס״י דלא שייכי בה שאינה תפאר' להן דשייכי בה כי הא שמפפאיי׳סהרגו בדין
טבידי לשקי ולומד נהרג ואע״פ שלא ראוהו יוציא לירון וכתבו זה סרי״ף והר״פת
_
כסוף יבמו׳ומשמ׳ליה להרמ״ב׳דלא שייכי בה אלא כסאומרי׳שמת .
או נהרג .טל ידה
אבל סא וא שנהיה ע י אסריס אפי׳אות׳ ^ סרי׳4ס הס ערכאו' לאשייכיבה,

וךבינו

י־מ

כ

!אבן:׳העזו־״מ

יאיןיגתיהמז
אא־ ^© א״כי  3היממןר"• י  .:לחומדא? 6לפ  .בפליגמ #ךאךיעדכא דאנחיישי׳לתרי יצחק ^ ריגק■ לממגךגלי  $ה( , .ח).
והתירוה,בעךיגחיהא ביח6תר
לכל• הערכאו׳וקענ^נריכן מדבי " 4,פס ^ דל ^ תיישל ^ רי׳יצקיןדהרבה סשוחכמיס• לתקנת עגו .נו'
ם:יאאא' אהעיכאר ' סורגים האמאדות ופחקשוא
 5הדב ' בהרא״ס שהרי־הרא׳ש העתיקזלשק׳ הגמ׳זמס:־ ••,מפי -מרומ׳סרל/אתקרדאה שק 5נהקולומ;ה?ןלי ח.כמי.ם^ מקופ מק;3פ 1ןגינמ -וג ^^ .מ ץגיא £־£
!■ ^ וומ^מיאיצ-י -יוריעלצןה תלי
 .סמכו על;הז שמתוך תומרשהחמתת ^לל ^בסגפידייק ^ /ומלנסל לקזל ^ ^הרי׳׳ף ;37ר< ־'הך״^ ם
ם^רש>■סר ^ ב^בר ^גזא׳ינא -־־א׳מדא ^ מ גתו׳ככתבי־מה״האושרלךסימל״ד׳'
ז״ל להחמיר בכאן וכן ראוילכל מורה לחזור־על כל צדקן להתיר ומור אני אומר " זמע לסיגדגלי
גשי הקדושים מאוש״טייין הותירע^פ גויס ידדוקא סזע מקומטריסין גופייהואץיי
,1ר ^ תקיא״דא^ לנ ^ שיי/גי נמצאו■ המניס< £ןי דרך,לפמוך על אס .הדרך אלא ./הי■ "־׳ נסתיי׳}
מ%,אין א:של[י מ שוס דאיצהו דהעלילו ודנו■ עבי-ד1לאמזזקי;־ סקדיהו סי5רגו בדיך:
יבמוידמוסל״׳צו אינונ! אשןמךין עדו<ן ;•,מולגכ?ס-.וא <וס-ל -מ<[(ס; יחודובורגיןג 6ןמס יאיך.לדבק :אלאמקומו זשפתוואכו .ן7פ ^ ' .ר '!7א .
נדפידס״יאבל שאר גיוי׳לא צתיב כ״יבסיף
כן0
^אום';רוצחרשמה,והבגר הילק.:לנ: 2ש,כיחי סיירתא
לגר לאו כר ערות הוא כלל אלא משוס■ דק״ל דקו ^טא קאמרי כיון־ דמ״לת׳ומסוס .
כן יס לו . _.ולאפוחזקו גאיגנקגוי .סיחייתא5לצ?י  £אלא-בשגקי ^.',.היכ ;}5רשלני .כ -ימנ ^ אוגי (יח ) " ׳ל שםע3עיגונא הקילו כה ואץ ' לנולאילש שמא תשכו׳גוי סיאמי כן מל״מ אעי׳פ
 .דינאידרב הונעשהכל באיאפס:ל #7הכ״לוב(1שו׳.כרי״בע-גוי 'סמ״ס :לע מי ם 5עיך א׳ שהיה ייאיז
שובה
^
ןב
" הר׳/
^לדוץלד'ק.דץב -זהיפה אס נר׳ם־בי רמאותהרס ^ז״ליעעצ כתב
והלן
 - -< .״
יון י״י ." . .׳ !<),״ד ״ "׳  ■:ו״ת׳ ' ' 1׳״ *■׳ג• ״
קשע** '•.יץייוהל
סלאהזכיר שס ^ידו וה״אריך
מת ׳-אסורהב
'' ת כשם שאינונ'אמ |• להתיר כךאינו׳ :,נאמן צאסו׳אס מכחיש ' ' סאגראס -־פאור׳יח ׳ממלכות השטי״ליא
ושמו
סי 'נ ' בשגוי :סאיכרמל
' אסדואמך אמררליצשתלך_ • בדבר עדן פליו יח מנס כתשובת הרין שכתבתי.לעיל בסמוך . • ,ומהר .י קולןכפב אנרסש פאי״ת
למי שאומר שמתועיץבהגתמרדכידיסאףי־יכמות^ :כא
״ בסורשיקא״יהנלע״ד דאע ^ דלאצמצאבשוסעדות׳שסמפוימסוס כ) ד,ס סאועשמת׳!. .אחיכ באאחל
למקום פלו אמור להס׳שמתוועף׳בןשמעוןא־כו' בר
׳> מ האשה פלוס• ייצקק ר׳י׳ברב ייי '" ואזר בר ס׳למסמענרלענברט אלא סתם אמרו שמת רדוד בר שלמה מרוסיאהולא מירושלים זהעיל
אסתיה :דיכ ביבי הוה קאזיל סקורטוכא לאשפעמשכיב שלחו מתס :יצסק ר״סבר
קאויל -מקורטוב׳לאשפמי' ושכיב מי־חיישי׳לתרי ייצחק אי לא י '•סזכורו׳שה עירובפרסות והרי כתההרמב״ם .בא עד־ואמר .א מריל3 , ,״ד א -,אנש 1ס; שאבים קלןי׳ח
צחאיה דרכ ביבי הוה׳
פתקו פפותקי' ופרש״י' :כשתלך.:למנ( מרפלו :אמור .להס; שמת׳י ^ סקק מיכאלדמשמע דוק כשאמי־רלוכ״ד סעחגללאייוכיד
אכיי׳א :לי חיישי׳יבא אמלא׳חיישנ׳וירועדהלכהכרבאוצן
רבא א.מ :לא• :או אישיס־כשתלך למקום :סלוגי ,אפוי להם ובו' הוא דאין חוססין ליצחק בן מיכאל שס עירל ונס לא
מיסייס -׳לתיי יצחק' היכא דלא^ביחזקו ב׳-יושף כן ממעון כפיר אחת
אחיררא< ;יון .שאממ .לו כשתלך למקום פלונד מוכיחים הדברים; שאותו יצסק־בןיןע-שהיאבעלאש'
סיישע ' הואיל• ולא הוהזקויאכל היכא דהוחזקו מודה,כרא.מרי' לקען וכ 'כהראב״ד־
 :העומן ; ? ,אותו ,העיר שזה הולך סס  ! .אי לא תי מ א ,הכ י ל מה .ת $י ל! והוחלק! הרב*
מיכאלשמתהוא
בהשגות פי״ג -מםג ונתב פ'למ ה׳ ה ואני או' שאף;בהוחזקו אסיירוע :םהאחר קייס . -
לא־]
תש י י מות י ת ד ^י ל מימ יד^ |י הוהקםגיליאאיפס׳ב
מזיאין אשתו של זה ופשוט הוא׳אבל אס ה ? כאן ב1ואין .ירוע.באחד מהס שהואזחי ,שלישותו .בהלימו ל אתו מי[וס ונמווס־כך6
א״א וגס רסנו  .ךצת־ןבן מיכאלאחר' באותוהעיר סה^ה ככר ידוע־ לאנשי העיר משמ׳סאין לויד־ קסשיאקהאשה על
גו4אי אין משיאין אישתו של אחד מהס ואם ;שאת תצא ול׳ל ספק
פיירתא דאי־לא י כשלא נורע סצרהעירכפרטזתדסייסי׳ליצתק כן מיכאל אסר בא׳מהמקויזותואפי ' עדות• "?הואיל
יודה כזה עכ״ל וסתיכתבו דמיירי רלא הוחזקו תיי יצחק ובשכיחי
שהיא׳ממלכות^ פלוניי כגון וחיסיאה אר .כיוצא בה דהא א״א,לבדוק ; ככל להוחזקי נ׳ י אין
סציחי סוייתא -ולא הוחזקו התנןבפק דבבא מציעאדכצ -מיעשה ב״ד הרי זה יסזזר־ ־ נודע להם
המקומות וליכאלמיקס■ עלה׳דמילתאוכ״ס־בי־' ישעיה מסרני להייא בפ י $ 3 -לי :רי'ניחן יאשמ< כל
ואי־שנחזשי׳ירתא והוחזקו תיי יהחקאמאי לא חייס רבא דהא לקמן גבי ענן נר־
־־ע׳ב
 סלוס׳וז׳׳לבאופרצו והעידושמתלוסף ב״ם מעיר .פלוני מתייין אתאשתוייאץהחבלשיםז׳ל-סייאסיישרבאכיוןשהז־חקשםענןאח ' וכשכל הגסאהא דתנן המביא געויאבד•'
■ .וי׳נש לחאארשזה
ואם לאו פסול ורמינהי מצא־גיטי נשיםיוכו׳ הא אמי־ סוס שין ספת .יוסףב״כךמתד היה .כאות העיר.וכו' עד ואס יאמרו העדים יוסף ב״ש*:
ממצואס מ  :אד לאלתר כשי
מת ולא ידעו מאי זה; עיר:היה אע״ג ד/לא הוחזק יושףב״ש אחי בעיי הזאת חוסשין הע ל שלאלד-
מנו נוח  :יןואפי' לוזן ממבה אמי רבא לי׳ק כאן במקום שהשיירות־ ' -מצדיותכאך
• ליוסף ב״שיאחי-בעולס ואין• מתירין אשתושל .יוסףב״ס הידוע לנו עכ״ל והרי ילך׳נ' י 'של'!,י ! א 7י !׳
נמקום שאין השיירות מצויות ואפי׳במקיס שהשיירות :מצויו׳והוא שהוחזקו ב׳יוסף־■
להןכירשס :עיך .ו .ונא -סגי בהזכרת שמו ושם חביו ואע ג דלא הוחזקעול אויעיישלההיי'
נ׳שימיראר׳ןירא משצייבאן כמקום ססשיייו' מצויופכאן במקוס{ סאין השיירות , :.בהריא שצריך
לנו אזר בעידו שיהא שמוכן־מכל מקיס׳נלע״דדהנ א דאיכא כמה וכמה הוכחות נגלהשיו■ א!שה׳׳
מצויות איכא דאמ״י והוא־שהוחיזקו שני יוסף כ״ש בעירא■ הוא דלא :נהךרוהיגנו׳
לאותלר דוד כר שלמה היה כעלה; סל דבורה :העומדת בלענברע בארץ רוסיאס תעיראס" !!,שיאי!
דרב  :דא״דאע ג דלא הוחזקו לאינהדר ופ  4גא .דרכהופסק,הרי״ף לחומרכלישנא*  .לודאי סריא לאינסוכי ח׳דאסיהרי־העיד זה ר אברהם בל׳יודא סהגידו לו סס שאחי י .האזה ינ ע' 7ת׳ז ׳
נלדאדרויראוכת  :עלזה' הרא׳שועוכדאדיצחק :ר׳גע' כמיירי" ,רלאהוחזקו־
העל איחותוישל איתדר דוד כרשלמאשמת בעיר פוליצ״ה מאיי צינ״יליח ל יה? 5י^ י-אר ^־נתשוב׳לכי
ושציחי שיירתא ופיליגא אכיי ורכא יעלוגתא דרכה ור׳זירא רנא סבי כיבה דלא
־שמו יונה 'ול ^־ דברי׳ר '־ אברהס־האמת כן הוא סאחי בעל אחותו סל ר דוד הנזכר פסלאין ,לשיס.
מייע עד דאיכאית״תי שיירתא ו׳הוחזתו וא׳כיי כ־רזירא ופסק הרי״ףשנז סלעכיבא/
צקר׳שמו׳כףוגס העיד ר׳אכרהסלהנז׳ססגידו לו סס איך כיס לו כן לאותו דוד סנזה ,נ׳ל ליתן פט -י
ואיפשי דהכא פסק ארי• ף* לחומיאיונא סהדריג* גט לכעל ' לגרש בו כיון דאיפשר; "
דרךי ע?,רד 1אשס ילה
■ הג ז׳סמצא כתב בתוך ספרר׳ דוד סי; ׳סה
י סניקרסמוסלמה וגס העיד ר׳אכרהס
פיצתובגטאחר:
אבלבעובדאדיצחקרגאיחייסי׳לתריייצסקצריכה להתעגןכ^ סולח־לי ^פיויריתגי׳וכותילו סנפטי אמס ושיתאבל עליראמ עליה סריס וסג יךן לןי ש־עילי עלי*
■■ לפנ־הס :אס ־א {■
, 1
•ימיה פשק לקולא כמו שמצינו׳שהקלו הרנה קולובערותאסה ועל חומי שהחמירו־:
י .
. ,
״ יי ■
י.
קד/שהעיויממויוהנהר;א 3מ־הס• מכיר אחיו ושגו ר חייס ועודנא׳תזעלו׳להתיד'•
משוס דאשה ד ייקא:ומיצס'3ע״כ ועייןבמשג׳הרי׳׳בש■ ;:שכךעשה שאמר-
בסויה סמכווהקלו -בתחלתה
העיד ר^ אפרהס• שאגלרללו׳רכלאליס איך ידע שאותו רדוד היה .לו .אשה אחר ' באין ,אסלחיכימינפיד!,
סימשק ח ונתב הרא׳ש בתשוכ׳על עד שהעידשמכלו״ףיבן מ״לנל נהרג קרוכלפ׳יאת*
 . ,ךוסיאהשכךהגידול .יבסזך ^דוד:הנזכר והרי לנו כמה אמתלאות שאותוירכי .ךמ הייעס פלאהשיא!
ניכר מ תיך עדותו סל העד שהכיר אותו האיש הנקדא־מכלוף בן מלול בטכיעו ' עין
לחוש ^ אל
מקומו ים לחפש :לה׳ .הנפקר בפומצה שהוא כעל ^שלידבוירה העומד־ 3לליליטב ^יז י וסי^ יו^ ס נ '^ ליז ^
אך לא ירע אס הוא כעלה של אשה זו וגס לא העיד על סת
מכלוף כן מלול :׳ לחוס ולומר סמא איינוילעלה סל דבורה מזכר יצטין לומר ססני דוד פי חלתה היי ב׳לשאיק 6חי]חי! ין
היש־ כיון שירועשהיהישסיכעלהסל א שה זו מכלוף בן מלול ואין
זעייןשםלנמ׳דרס־■
ושפכוהס.ה י/ז ' מרותיא<שנגהס;׳יהלכו3,.צלצליאושנ :הסילקסו ב נסיס ושניה 'היו .להס
אח־ בעיר כ״ל דאיתתא סריא לינשא וראיה מעובדא דיצחק ריג והוא דומה לגדוך
איזות׳כשואה־ -ואחיבעלהסוהנקראיובהושניהס  .מהילהסי5ןס .נקיישלמה וגס אק לא ה!; יי! שםעיר*
זה שחיי המעיד׳לא העידו כי אסעל שמואבל לא הכירו לא את מקומו :ואת אשתו
ללאהיחזק!
סנקדא תייס־וגסייצערךלופר שלשניהם היה״להסאס שנפטרה בהיותס בגיצי״לי |5חע׳ג•
אלא כך היה שס האיש עגעער ככאן סאלו העידו׳עדותיגמורה־שידעו שהיה בעלה
ופסיטא דלהולי׳האי־ליכא למ-וחשעכ״ל והביא ראיה לדבר הרי״סכתב נהדיא יל^ י.זל־ ^א ^ ע׳ע
שלאותה אשהבהאילא הוה אמראביי חיישי ' לתיי יצחק אלא ודאי־ההואיעוכדא׳
ירויחמיי׳
התיד־הרמב״ס אלא בשאמיו.לרכשתלך למקו׳ פלו׳סמוכיחי׳הדברי׳סאיתו יצחק בןשאיולש-
הוסדלאהוחזקושנייצתובס  :יחישיירת' והלכתיכרכהילכךככדוןזהאפי'אי -סכיתי׳
מיכאלשמתהואיהעומדבאותוסעיר ס זה הולךלסס משמע שאין לומר כן כשלא !פ! ף!א נתשזני;
שיייתא אס לא הוחזק מכלוף'בןמלול אחר אתתי' סייא ליגשא:וכן מצאתי בחנורר
נודעשס׳העירבסרטודחיי׳שי׳ליצסק בן מיכאל .אחי בא׳מהמקומו׳וכ״סר3י ׳ יסעיה הרא׳ש׳ נלל ג׳א
סליהרעב׳״סשנתצכאזאזואמריאמרו לי 'בז ראו אנשיים כשתלך־למקוספלו׳ :אמור:
מסמי בהדיא וכמו סהביא מהר״יתבתס ובתו סכת בסמוך וזה שלא,כדברי הרא״ש
 ,שדול ש ׳ו! ( לן 00׳<
1
'
' 1
לצכסמתיצסק ק מיצאל וכאהסליחואמ' לט והשליח אינו יודעימיהוא זס־סואיל
<ו
ז^1ל :ומה סיס.לדקחק ןעהדצרי מסרי ק בז־האכתוב בסמיך וגס דברי נמקי יוסף הס ! מתיני.ו5ל(ש*
ואנו יודעיס פלוני הידוע כשםזה אשתומותרת• ואין אנו חוששין שמא יצחק׳ ןג
וכך׳ סלא כדברי הרא״ש ז״לשהת ^ על׳סא דיצסק ר״ג עובד הכי הוהשילוט ה.יה כי יצקק ! שסאני! אע׳פ
מיכאל אתי■שמת ועור כתב -ישראל סאמ־־ שמת יהוד עמנוכךץכן־' צורתגונף
ר״ג:יצא• מקורסוב ^ ^ מאספמי' איש• אחד ססמו יצחק ך״ג .מת בעירם והעידו שלא הזכיר!מם
י ^ו הסימניסאץ אומריס־באומד הדעת:הז ' הואאלו' עידשיעיר־הפד שהוא פלונד
הביאיסיעמו-ס-יצא עמהס; מקורטו 3א :לאספמיאבל לאהיוהעדי׳ולא ^שי• ^ סהמי  1דדענוחא׳ ^ ״י׳
ויכיר שמרושס עירו אבל אמר־א׳יצא עמנו ממקום פלו־ מחפשיןכאותה העיריאס־
' וכתוב■שסי בתשובות שהיה מי שחל? מכירין סיהא:הו־ ^א.ןתו; יצהקיסל קורטובא והיינו דאטרי׳מי .תיישי׳ סמא יצחק ר״ג׳ששי!! ק נאנל לא
לאיצאמשס אלא הוא תצסא אשתי עכ״ל •
אחוז <אי' ממקוםי-אמר :לקו .לעובא ויצא והלך; לאםפמיא  .ומת סס או לא חייסי ' .אב?י חיישיג׳לאחרועיש
עלהרא׳ס כדין זה דלא דמי' לההיא ד׳יצחק ר״ג דשאל התס דקאמר״דהוה אדל
סבי חוסשין :מסוס :דסיירו 'מצו;י ותהיו ורב׳סבר כיון סכטדי שלאו סמת באסיפמיא• שלאי־י׳נתשונותיו
מקויגיוכאלאספמיא ופאותיפ׳ לא היהססיימישהלך מקיודטובא ' לאססתיאזולתו
ראו שאותו .יצסק^סל .קורטוב׳יצא.עמהכו :וכאלאספמללא ס! יסי' ממ' אח ' לי^'  ^ 0נמ -זוגתל [ -אנ
ו^ וד כי אנס־בא לבדוק כ״ע היינו לומיסכל ארןנהרדע ^ינה־־צריכס־בדייק דסיינו
לקויטובא והו-יהושבאיעמה לאספמלא גאותושל, ,קורסג 3אזל לטלמ׳אלא אמיל' מסן טאטיי<להול"
כלהיכאדאזילקבאדנהרדעאאבלכהרדעאיגופה וכל עיירותיה צריכה כדיקאפי׳
כאןכמצא ^קורטוב׳וכאן הלהגאין מוליקגאד א׳סאינו ידוע,כיין דלא״סי כקורטב ' כינויהרא״זוכע'
אליב׳אדרבאוהילכךמכילאנייתשמעדצריכין אנוילידנג׳ סוס־סהךסהואזה־בעלה׳
יצמק  %ג ^א :א' ע''כ ..וגס; פמרדכי כתב והבא להעי ' .על הפס לבדי״לא .הגי אס .ל |  5י^ילדנ י/ייהיי״יו
של זו או סילאמצאן ועורכי ר״יף פשק דבעינן תיתי לאיכות־ לא הוחזקו•שני יוסף
^ שורט קפ׳השהניא•
מןכיר -ג״ב־שס מיר^ כי• סרבהשמו׳שויעכ"יל ומיהו ישצדסיג׳דנש ^ ^
ואעראמיו־
ב׳־ש ולאשסחי סיירתיאיואף מה ' 1שהכיאמרימדכדי ימז"ל :שבא אחד
 .־׳' 1נ 'םאס יאז
כתויבתסג7
/יימייריע* ג* רחליחרזו־
אלאשמו ^
^ ^מ
בלב׳ -מנירי ׳
מהריק׳ תשונע
וכשיהיה
!
רג
ליכ־יד או' אנשיס׳לךאמרשמת־יצסק פן מיכאל סמךעל ההיאדיצסק:
שהזכיר6מוושס הרא׳ש היה חוור
הימב״ס^ראוכן היס׳נ ^ ונותןבחו ^ *ב״ה } אפסילגסילהרא׳ש אע׳פ
י< 3ר;סמי 3ממנ | יק -עי( ^ל באימו־האקמו־ואין' שה; א ^והרא1ה• * אייתרמר־ממריו׳
־למימחעיישיאמר ויצא•לי
דבדי״מרהיה־ליס
עמנויוכולי ולפי
$

'א׳ואאריאת־איאיהוד׳י

אשמו סליל אלאש״מ' 1אצריךהעד שיכיר שהוא •זה־וה.שיב :הרא״םפלימה::שאמר
שבאותדהפרץלאהיה׳מי שהלך מקוויעוכאלאספמ^א ^ תו־תמהפי־ושיהושיגר
שוערי^ננליפדרסס־או יסגדו שארי׳קורט׳וכא .שלא יצא ארסלמשצז ועלדמה שאמר
^נהרדעאגופהועיירותיה׳ציריכהיב ^קה השיבדקדק בסוגיאותמצא :דבריי ממי'
יל 5א ליו מצריך בדיקה כללי דאל עובדא דייצחקיר״ג קאמרדבא לאחייזשיצןילמחי׳
ילמקולאמצלךברקה צלל והולאצנוידיריאיות׳לדבר :ועל :ססישאמר־דיי״ףיבפי
תיפי לטיטת׳השוב לדצרק תעןשילרי^ ףירידי׳אדירהשפסקיסבמומיפדבאדלא
^ 'ל ^ ס־יצסקונ ^אה -כלתוךלברךשבגעשא ^חלועלזלכ ^סגשו ^ד ^ בדמן
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׳ן׳וני׳יירוח׳כתנ -נעןנדא דמג ^ ן ק  5ף לג״דלםשיש
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קי׳ח( ,ע׳ששהאיץ גזי -

העזר יז

דימ

כ( ) כ׳ ״״<׳היא* מה אירע לו אמרה יצא מפיר סלוני ללכת לעיר פלו׳ יצאו אחריו והרגוהו שאלום סייס וכתב עוד ראיה ממה שאמר הרמב״ס כלן אחדיואמי כזמרי לו ב״ד לוו אצשי^
סלואמורלהססמתיצחכןמינאל וכו ' הרילךסדילנובמהסהזצימ:־
נצצנא '0י' ' ,•,3•,מאין תדעי זה האיש אמרה הוא היה מודעתכו כשהיה בעכו ועושה מלאכתנו כסתלךלמלןו '
יצחק בן מיכאל ואפי' שלא הזכירו עירו וכתב דסאני התס סאמיו לשלי-חפשת־לך־
וסיפרה להם דמותו וכשבאו העדים השומעיס לב״ד שבעכו השיאו האשה על פיהם
פאמ׳יה71י
י ? ע ^א;ת! יה״ ,וים אצלינו מי שממת ה בדבר ויביא ראיות וסם יגיעו אל שער דינו לס אדוננו יורנו למקוס פלו׳אמור להם וכו׳דנר מתוף דבריהם דמאותו מקום פלו' הו-א -־מדשלחו זסזי■
לאכשיאותו המקום אתי -ספיר הכ׳סאמור
תנ ;(היגס 1ז  :.נד ויקבל שכרו מהשם ית '• תשו׳זאת האסה'
לי אתה מנחם סאתסמבנימדיכ׳אליש״זם
׳י-י׳י צפני י' 7מותר' לינש׳שזו׳ הגד משיסהיאל״ת ונזף יוסף בן שמעון ובא ואמרכןואנומכירי' פלוג* הידוע־בשם זה
' 6״יי 1ז האי €ע״פ שחזרו ושאלו אות׳כמעס עיר התמרי' **יזודזי ייוחרח■ אוי״מ מוריא אדיו• ריר חרורי וזוורירגומד* .רדד ואי* אוו כלום אתה מכיר אמבט פלוני וכו׳נכתוב
אשתו מותרת אלפ שלא אמר וב סימן שנכירגמגלידו ואין אנו
,
מציהעשוההמי <1 " .
בתשו׳הרא״ס על תלכאס שבא לטוליטולה
|־־ז
ו!5ע פשנ<ו  0וכיי 50וותו נ *! ונמנננמ חוששיךשמא אחר היה ששמו כך וי״א דוקא כשלא הוחזק אחר
ללמוד לפני הרא״ש והעתיק .התו' שחיבר
ם ^(ה ^חאשת ,דציידץ ואנסוציא וכל נזלו הדברי סחרי
■ שיירות שעוברים שם הא
באותו מקום בזה השם וגם לאשכיהי
הרא״סאסר כןיצא לשובלארצו ואסב בא.
תרי
שכיחי
אפי׳
כתב
אלפס
וצא הזניקו 3״ד לעיקר א׳והוא שלזין סדקדקין בעדו' אשה איכא חד מיגייהו אין משיאי{ .ורב
תלמוד א׳ממיורקא והעיד שעבר מליו
לתזי ,ר ״ז הגד 06עגונה וכל המחמיר ודורש וחוקר בדברי'
^' 7י אלו לא יפה הוא־ עושה ואין דעת חכמים בהאי שמא או שכיחי־שיירו׳משיאיךעד דאיב׳ תרוייהולריעותא׳ תלמיד אחד ששמו רבי אשר וסיפר לו
^ 5
.
י,
נת,וא^ מוטשחת
■ א -אהרא״ש-ז״ל  :כתבהרמכ״ם ז״ל ישרא׳שאמי סכאימטוליסולה ושלמד לפני הרא״ס-
הקלו וכןהיא מסקנת
הל  ,נוחה הימיט שעיקר תקנת כעיגונ
ל!!*,
צללנו  3<0נתל! ה משו׳עיגונא דלזיתתלז עכ״ל ׳י ויש  -לתמוס מת יהודי עמנו במקו׳פלו׳וכך צורתו וכך וכך סימנין איןאומדים• והראה לו תוספות היא״ש ואחי
■' עלתשוכ׳זו אסהרמ״בס היה המשי' שזה באומד דעתן פלו׳הואעד שיעיר שהוא פלויויכיר שמו ושםעירו ימיס -נפער והתיר הרא״ס אשת רבי אשר
עמואחי (א־ת
מז א;א ;יו|:1א<תו' סותר מ״ש כפי״גמה'צרושין ישר שאמי׳ איל :אםאמרשיצא מעמנו מעיר פלונית ומת מהפשקבאותה -ערוסיא ע'' פ עדות זו ותשובה זו• כתבה,
■לא יצא אלא הוא תנשא ע״ב וסעמ׳משוסדקי׳לסימנין■ רביגו באוקי בסוף פי׳ קי״ח׳וביאר תשוב'
תל ,ק .״א,שא<תן מתלז־יש-יהזדי עמנו במקיס פלו כך וכך העיר אם
* יש נשי׳שאין זומהרי״קבשורש׳קפ״ה  :כתב סרמכ״ס;
היה " מ־ל ומהרי׳ן צורתו וכך היו סימניו לזין לזומרי ' בלזומד לאו דאורייתאיכא ולא סמכינן בהו לעניןאיפורא־
ישראל שאמר מת יהודי עמנו במקו' פלד
הא׳  -ן גת>; ׳סי" ! הדעת פלוני הולז וכו׳ וצ״ל שמה שסמך סומכי־ן;לע עדותן אם העירה לאשה שמת בעלה מפניששונאו'
וכובסוף הל' גמשץ כ״כהיח״ס כתשובה־
עי ך ני "' |_;'ח־ 1/ם בתשובה להתיר לזותה אשההולז עלמה זו את•זו מתכוונת לקלקלה לאוסרה־על בעלה ואלו הן׳חמותה
על אשפמישהוא מביר למנלוף כן מלול'
מיס סגריה ישרותו יסודי
בעכו' ונודע לה ואפי׳איגה חמותה עתה אלא מצפה להוות' חמותה כגון שהיא
א' נזר '7;.ךןת; יק עושה מ 1' -כת :שהיה'
שהיה בינוני בקימה פנירסדומיס ומיניו־
ב! 7א■ שא  1^.שאותו היסודי היה עוש׳מלאכאה וכמסש' סא יבמה ולא אם בעלה ומעירה שמת בעלה אינה נאמנת וכן שסוריס־ונכרג בפ״אס יקרינו זה הכת על
יה!  .י הוא ועיין דאנטוכיא .א״ל שלא־חסר שוס יהודי מעכו הכלה לא תעיר לחמותה ואפי׳באהיואמרה מתבעלי
■ ואח״כ מת אש ה פלוני׳והכירה הצורו' והשם שזכרנו
חמותה
ובת
נתשיהע ת־וי׳ו כי אה זה ואף ע' -פ שפשט דביי השאלה המי שלפי דבריה אינ׳עור חמות׳אפ״ה אינה נאמנת
שהוא היהבעלה והסיב פיס־ מתוךעדותו
 7תקי .הרנה
ויהא
בעלה
אחי
שם והתשובה׳ בסתסצ״ל שדכר ידוע־היה ׳ וצרתה ואשת אחי בעלה שמא׳ימית בעלה או
סל יעד שהכיר אותי האיש הצקרא מהלוף
נ7יהים ח !3כמג
חהרייק ש; רז ביניהם שבך היה מעש ' ולא הוצרכו לפרש צרות זו לזו ובת בעלה לא תגיד לה ולא היא לבת בעלה  :לכ
ןפ מלול בטביעות עין אך לא ידע אס הוא
במלה לש אסה  -זו וגס לא העיד על סס-
<ז■ שה
ק ע'י נל6
שמרגה ועדייןשי * לתמוה שלא הצריך .שיאמר הבא להעיר על עדותאשה א' צ דרישה וחקירה ומעידין לאור
מגיר 'עצע;('
■ לאיר הנר והלבנה מקומו -ומה שהאשה אוסרת■ שהיא מכרת.
ש־סלאהי 1קירת־ו כמו שהצריך בחיבור והר״י סגי״ס הנר ולאור הלבנה שאפי׳ לא ראו אותי אלא
אע' פ
נר״ו תי -ר׳ן דלא הצייך הרמב״ס שיאמר והכירוהו המעידים עליו שהוא' הוא־ראו אהד שאמר על עצמו בצוחתדמות פבניתיסהיה כעלה לא■-
מניריס תומואצח
סמכי -על זה ולאסמכי׳אסימנץ באיסורא -
על עין להשיט א קברתיו אלא כשהגוי נימצא בעת
מיתתו שהוא פלו׳בן״פלו׳ממקום פלו׳ והרי הוא מת־סנחש נשכו־ והלכו■
7מ ; ניואפי׳נפ־ 1ס• או הריגתו דסיישי׳דלמא אמי־ בדרמי כי
דאוריתא צדאמר רב חסי כפ״ק דמציעא
א׳של1זדששמ ׳כ \ הנהי עובדי דיצא גוי וישראל מעמנו ופו' םש ומצאוהו שנשתנה ולא הכירוהו משיאין את אשתו  :אק ואפי ' אי סימנין דאוריתא סימנין כי הני
? 0נהני ל והה־א דקולרשל בני אדם וכובנמצהגד' מעידין עליו אא״כראו פרצופו שלם עדיפדחתו וחוטמו וכת׳ דית לאו סימסץ נינהו כדאיתאנאאלו מציאו׳
<
! \,
<ן . ,
ראייה1
דג^ שהניא
לד 0ג׳ל.ש״ סד׳כ 1בעתמיתתהיישראל אכל היכ שלא נמצא י דוקא כשאין,שםאלא-הראש -אז אין יכרלק להסירו בטניעהעין;■ ,כי יס הרבה בכי ארס• בענין זה יס ארוכי' '
נדירירטוי ^ ני׳ שס הגוי בעת ההריגה מודההרמב״ס־ אם לאיייהא כל הפרצוף שלם עם החוטם•אבל• אסכל גופושלם -.ו -יש־קצריסויש בינוניים ועיניי אדומים■י
תשו׳היאשהשייכתס׳א׳־צ שיאמר קניתיו כתוב־ בתשובות אפי׳אין כאן פרצוף ופדהתוחוטפיכולקלהכירו בטביעת עין או ועיניו סחויו ורביכתב על דברי הרמ״בס׳'
דלזוריתלז
פימגיןוטעימא מסוס דקל פימנין לאו
ל :א ^' '"' 3יי{ש,׳ מהרי״ק שורש קע״ו על את' שהעיד פכ״ס לי סימנין מובהקין שיש להם בגופו ושומה לא :הוי
ר י.ה .
חשובים
מת אע פ שכס לא היו מכירין אותו ולא מובהקין להכיר על ירהלכישעשויה להשתנות ואם אקמכירין  ,וכלומר ד6פי' היו סימניףותר
סמכינן־פלייסו
■ כטביעת עין ; ,אפי' ישילהססימנין בכליו■ ופ -גדפףאי *מחלו-דמפלוףבן■מלולל3ז
(כאאג״ל לסשיאי׳ יודעים ש מו כי אס על פיו פשיטא דמהני אותו
ולקמן בסמוך-יתבל) ר ע״י 6י זה סימנע;
עלסימן" .ילהק ואפי בפעם אחד סאומרי׳סשמו כך .די בכך
ונהנו? בעמו־..יתבאר מ״י אי זה סימייו
א ין
סומכי | עליהם אם אק מובהקי{ ;
ססיאין־לזסס  :ומה סלזמר עוד הרמב״ס
י' 5*3איז '־היא והביא ראיה לדברי ואס כפתאדס לומר"
היי כתי הרמב״סישראל■ שאמי מת איש יהודי עמנו נמקות סלו׳ וכך ופך צורתו לזבל אס יזמי סיצ " עמ^ ,מעיר פלו׳ומת מחפשץבנל העיר והו' כתכיה״ה דהכי
? "י
איתא בתרספתח -חץ מעידין סד שמכיריןסמו וסיסיעייו אבל אממ א׳יצא■מעיר
חלפ זי פ׳.,אש-.-דן< וכו אין אומרין באומדן הדעת-שהואפלוכי• עד שיעיד העד שהוא־פלולי ויכיר שמו
תנ״ח הזכרים ושם טירויצג׳כ משמע ידכעינןשמזפייר סס עירו בערותו וה״כתניא־בתוספתא אץ פלוניימפשפשק כסותה העיר אה לא יצא אלא הואתנסא אשתרע״ה '••:ועיין כתשו'
י .דמיםל־אלהכגש'׳ מעירין עליו עד סיהו מכירין שמו ושס עירויכלע״ד" דהייטידוקא -סייכאישאץ מזכיר סרא״שכתמלת כלל צ'* א  -וכתב הר ן שנשאל על -א' שהיו״קוריס אנכודט ניבוט
דמאישטיי אי צ״ -אק׳ד רגיי ויצ׳חון מעירו ואח״ס־העודו ששמעו ממי שאמ שאיש
שס אבא אז־צ״ל יוסף־סממקום פלוני אבל אס אע יוסף -ב" שמת :אז אין צריך׳להעיד
העס גאחן; ^ .על סמקו׳רטפי איכאיהיציר ' ב׳שס אבירמבשס מקומו ותדע דק הוא שהרי הימב״ס־ א׳ניבוט דמפי סטרי יצאק די ויגיר היהי במקום פלו' ומתואמי סימטו׳ותאריו אלא
להת־רהלעיל׳יאנ{ עצמו כתב מצא כתוב בשטר מת פב״פ ונודע שהוא כתב ישראל ה״ז תנשא־אסתו שאחי שהיה נקרא שמו סייס והאריך--בתשוב■ עיין עליה • וכתב עוד כאותה תשובה
לאיצהידר׳לעגמ; י וכ״כ בסמ״געודכתב הרמב״ס -וק מי שנשתתק ובדקו אותו י ובו־ עד וכתב■שמת סאע״פלסאמרו באות' תוספי'אין מעיוין עושמכירין שמו וסס עירו לא בא למעט
■ דאריךוגון וכן לממס שאין
פג״פ תכשא אשפו ע״׳כיהרי שלא הזכירססי־העיר מאחר שהזני׳סס האב ומה שכתב אלאשאין סומכץ על אימד הדפפגון סמעידין טל גופו
■ אבלי ודאי כל שמט-י' כדבי ברור שא״א לספק
סיימכק סל עדות• שמו בלא סש עירו
הימב -׳ס ראראסד עומד מרחוקיויאומ׳שהוא פכ״ע־ממקוס פלו׳והרינסכז נפח והרי
היא מת והלכו ומצאוהושנשתכ׳ולא־הכירוהו משיאץ את אסתיו עיכ אפילו־נאמי באחר משיאין את א שתו ואע״פ שלא הוזכר שמו ודבר ברור הוא זה מדאמרי׳בפרק
האסיהיסלוס אלא היכי דמי כגון דאמרי אסקיכסו -קמך וחזינהו לאלתר וקא אמרי
דדוקא צקט ממקוסיפלוני' ואפי׳שסזכיר־יסס אבי־רססיסא די״ל דדוקאגקס הת׳צריך
לברריהעדו׳יותר שהרי כשמצאוהו מת לא ימצאוהו כצורת 7אותו האייש שהזכיר" ואס סימציןוכיו׳ "■ ־וכתובבמ׳שוב׳מהר״מ• בתשיפו■ מ -יימוני־דשייסי לסדר נסים אח׳שהגד
לא ססזפיר שס מקומו היה לנו לפלותכתרי יוסףב״ס טון סאץ אנרמכידץאותו לא העיד בפי׳פלוני נהרג אלא אמי היסודי מעיר פלו׳בסת יבדקסלא יצא מאותה
כצורתו ולא היינויתילץ כהשתיו׳דנשיכת נחש אבל עכשיו שהזכיר שסיעירו ייש לנו העיר סוס יהודי הדר סס -סלא -סזרכי אהשהדאפו ' לרבאדלא הליש לתרייצחק
הכאחי יש כיון שלא הזכי׳ישמו אובסוה ים  :אחר מובהק■שנוכל לידע מתוןכךבבירור
לתלות יותרבהש ת  :ות־הצורה מפמת הנשיכה משנתלהכתרי יוסף ב״ש הדרים
■ אלא זה שהו' בעלה של זו אבל היכא סהוא הוא פ״כ  ' : 0יש ־ל  £ים שאץ סומכין על עדותן וכו׳משנס בפ ׳ האסהסלוס
בעיר אדפ מאסר סלאהוחזקר ואץ אנו יודעים
שהעדים הכירוהרמורתז פש וטדסגי־ בשמו ושם• אביו וכן מוכיח מתוךתשוב׳רביצו
(דףקח ';הכל נאמטס להעיד חק -מחמותהובתי -חמותהדבמת׳ובת בעלסיובבריתא
יואל וששאלת על סאשה אס מותרת לינשא אומר אנייאחרי שר׳יוסף־מעיד מפי טל בגמרא■ דאסת האב היי׳ היא בכלל בת הבעל כלה סרי היא בכללי יזמות׳כלוי׳כסס
סמת רבי אישררב ' יוסףיאשתו מיתית־ ליכשאמסמע בהדיא דא״צ להזכיר סס סבת הבעל אינה מפידהלאשתהאב כך אשת האבאינה מעידה לבת הבעל וכשם
העיר יכ סא שמו ושס אביו ע כ ני׳סהוא סובר כדברי" הר־א״ס כההיא■דמצלוף בין שאין החמות מעידה לכלתה משוס דסניא לה כך הכלה אינה מעידה לחמות דסניא
מלול סאע״פ שלא הזכיר סס עירו כיון־שהזכיר שמו ושסאביו משיאץ תא אשתו לה דכתיב כמיסהפטס לפנים וכו'  :וכדש ואפי׳אינה חמותה עמיה• אלא מצפה
ולא חיישי׳לאתר ששמו ושס אביו כשמו ושס אביו ויש לתמו׳עלא שהרי ' כתבבשורש
להיות חמותה כגוךשסיא אס יהמה ולא אס בעלהםש כעיא ידלא איפשיטאוהרי־׳ף
■ המגי ד ולא גמבדר לי בזה טעם
קפ״ה שצריך שיזכירססיעירו וכתבשכך' הוא דעת הרמב״ס וכמו שהעתקתי כסמוך השמיט בעיא זו וגס לימב״ס לא הביא ה ו כתב הרב
ובתשובה זו כתבה דלדע הרמב״ס ליון סהזכי׳ שמו ישם אביו אע״פשלאהזכירשס נ 5ון שאין לומר שסמכי־ על פסטהמסנה סאמבגמיא לא סמכו ' ונסתפק להם אפר
עירו משיאין את אשתו וצ״ל דספוקי מספק־׳ למהרי״ק אי סבי לסרמב״ס-בשמויושס  .היא-ך נסמוך וכ״ש להקל וצ״ע■ עס״לוהראי׳ש* הביא־ סכעיא וכתב .דלא איפסיטא י
אביו או אי מצריך כמי שס עירו ובשור קפ״ה אמי לאפי 'את״ל :דלאסגי לי ' להרמבס ■וסוכר־ רבינו דכיון דספיקא היא נקעינן להומרא וכדברי ס״הלו 'פ; רבינ \ ירוחם
בשמו ושס אביו עד שיזכור סס עירו ההיא איתת ' שריא דכל הנהו הוכחות' דש־יתי ול״נ דטטמא דהרי" ף והרמב״ס דכיון דריצן קא מהדרי להקל בעדות אשהככמם
התם עדיפי משם עירו ובתשו׳זו סבשור׳קע״ד מפס דע׳הרמב״ס ע״פ מאי דמשמע 'דברים בהא כמי" דססשא בעלמא הוא שמא יקלקלנה במילתא דעבידא לאיגלויי
מפשט אותם לשונו׳שהביא דכל שמזכיר שמו ושסאביו ייא״צ להזלר סס עירו וסיים
נקיטינןכ 3לקולא . :-ומז׳ס ואפיבאה ואמרה מתבעליל ואחי יכך מת׳חמיוכו' מסנה
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3.ה דאפייאת״ל דסבר הרעב״ס שצריך להזכי׳שס עירו ה״נ כבר הזכי׳ס ס עירו שהרי

סס ־ כל הבא להעיד
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עדות אשה א״צ דריסה וחקירה פלוגתא דתנאי כסי^
• יבמות.

אבץ העזר זי
יכמו <דף קכב ) וכתכו התו׳שר״ח פסק כמ״ד אין כודקין מידי נשי ' בדריש וחקירה
וגס נ״י כתב שכן פסקו הגאונים וכ״פ הרא״ש וכ״פ הרמב״ס בסוף ה׳גרושין־וכתב
.?.רין כתשוימסתברא דעידי נשים המוכחשים בבדיקות כשרים כשם שכשרי׳בדיני
ממונות וע פ זה כתב שאס ע״א העיד סיבמ׳של זה שמו אביהם מת ועד אח העיד
שילמו סל זו שמו שמואל מת כיון שנר מדברי כל הבקיאים בבעלה של זו ומכירים
אומו שלא היה לו אלא אח א' מותרת • וכתב עוד הרסב״ס שם כבי הודענו שהעד
שאמר־עמעתי שמת פלוני אפי׳ שמע מאשם ששמעה מעבד ה״ז כשר לעדות אשה
ומשיאין על פיו אבל אס אמר העד או האשה או העבד מת פלוני ואני ראיתיו
סמת שואלין אותו היאך ראית ובמה ידעת אס העיר בדבר ברור כאמן ואם העיד
כדבייס שרובן למיתה אין משיאין את אשתו שאץ מעידין על האדם שמת אלא
כשראוהו שמת ודאי ואין בו ספק וכתב ה״ה מה שאמי׳בכאן שאם אמר העד ראיתי
שמת שואלין אותו כיצד דבר ברור הוא שאע״פ שכשהוא אומר שמעתי שמת אין
אנו יודעץ האומר הראשון כיכר היה יודע שמת ועל מה היה אומר כן אין דנץ
אפשר משאי אפשר דהכא כיון דאפשר ודאי שואלין אותו שיש לחוש שהוא אומר
כדומה לו והראיה מעד א׳במלחמה דחיישי׳ליה כמו שיתבאר ונר שריינו הוכיא זה
ממה שאמרו בפ בתרא דיבמות מעשה באדם א ' סבא להגיד עדות אשה לפני רבי
טופון א״ל בני היאך אתה יודע בערו' אשה זו דקדק עמו ב׳וג״פ וכיון דבריו והשיא
ו׳טרפון את אשתו ואמרו שם דתכאי כינהו דתניא אין בודקין עידי נשים בדרישה
וסקירה ר טרפון ור״ע אומ׳בורקין עידי נסים בדרישה וחקירה ואע״ג דק״יל כת״ק
ע"כ לא פליגי אלא בדרישה וחקירה אבל לומי כיצד היה כ״ע מודו דאי לא לימא
מ״ק אין כודקין עידי נשי׳כלל ועוד דאקלהקל אלא במה שאמרו חכמי' בפי׳ואיפשר
שסם טועים ג״כ בדברים שאמרו חכמים שאין יכין אותם כמת והס סבורים שמת
כמו שיתבאר בסמוך עכ״ל כג כתב
הר״ן בתשוב עלאדם א׳ שהיה מערער ד״מ ( ״ ) !נהנה!׳ אלפסי סון> יניזומ ע׳א>ק
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ואח כ הוא בעצמו בפני ב ד
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לתשזבימי! סי׳
ששמע שמת זה זמן רב שסומכים עליוס־רי׳ו
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לספי־רמאועעכיל:
וב כ בתשובו המיימונידשייכי
נשיסיוהביאהמרדדף תק״כא וכהג״מ
לכתובות ) :ומעידין לאור הנר ולאור הלבנה וכו׳משנה כסוף יבמות ( סס )ראו אחד
שאמר על עצמו שהוא פב״פ וכו׳משיאין את אשתו גס זה משנה שם  :אין מעידין
עליו אא״כ ראו פיצופו סלם עם פדחתו וחוטמו משנה וגמ שס ) דף קכ׳ץכתב רבי'
ירו׳כשם הי״מה זה הפרצוף פנים הס הלחיים עצמם ואין סשגיחין לא על העיניס
ולא על כפה♦ וכת ר״ת דוקא כשאין שם אלא הראש אז אין יכולין להכירו בטביעו'
עין וכו׳אבל אס כל גופו סלם אפי׳אין כאןפרצוף ופדח' וחוט יכולין להכירו בהביעו'
עין או ע״י סימנין מובהקים שיש להס בגופו כן כתבו שם התו' והרא״ש ונ״י בסס
ו״ת וכת׳נ״י על זה שאינו נכון בעיני הרשב״א והרא״ה והרי״טבא דהא מתני ' סתמ
קתני ואפי׳כל הגוף פלס ולא עוד אלא דכיון דקתני אפי' יש סימנין משמעשאפי" פ
שגופו שלא ויש בו סימנין אין מעידין אלא לע פיכוף פכים עם החוטם ומיהו ודאי
אס יש להם סי׳מובהק בגופו מעידין עליו בכ״מ אזבגוסו וכדאמרי׳כפ האישה שלום
גבי עוכדא דב ' ת״ח דקאמ׳ראסימניס סמכי׳כלו בסימכין מובהקין והכי מוכח בגמ
לקמן דאיפליגו בשומא אי הוי סי׳מוגהק ע כ וגס הר״יבש כתב שדברי ר״ת דחויים
והסיג עליו וכתב שכן השיגו הרסב״א ומה שכתב יכינו דע״י סימנין מובהקים
כגופו משיאין יתבאר בסמוך  :ומ״ש ושומא לא הוי סימנין מובהקים להכי׳על ידה
וכו׳סם ובפ״ב דמציעא תני׳אין מעידין על השוע ר״א כן מהבאי אומ׳ממידין ופסקו
שפוסקי הלכה כת״ק ופרש״י בפ״ב דמציע אין מעידין על השוע' המעידין על האשה
להשיאה ואמרו סי היה בו שומא כאבר פלוני• ומ״ש ואם אין מכירין אותו בטביעות
עין אפי׳יש להם סימכין בכליו ובגופו אין סומכין עליהם אס אינם מובהקים האי
אס אינם מיבהקי׳דמאער דמשמע ־שאס הס מובהקי׳מעידין עליה אסימנין דגופו
<ןאי אבל סימנין דמיו אפי׳מוכהקיס לאו כלום הס וכמו שיתבאר בסמוך ודין זה
מישנה שם אין מעידין אלא על פרצוף פכים עס החוטם ואף ע״ס שיש סימנין כגופו
ובכליו ובגמ' למימי־׳דסימנין לאו דאוריתא ורמינהי מצחו קשור בכיס וכו' אמ אביי
ל״ק הא ר״א כן מהבאי הא רבנן דתכיא אין מעידין על השומא וכו' מאי לאו בהא
יןמיפלגי דמי ' ס סימנין דאורי׳ומ״ס סימנין דרבנן אמר רבא דכ״ע סימכין דאורית'
הכא בשומא מצוי בבן גילו קא מיסלגי וא״ד אמר רבא דכ״ע סימנין דרבנן והכא
כסומא סי׳מובהק קמיפלגי ולהך ליסנא דאמר רכא סימנין דאורית' הא קתני אף
ע״פ שיש סימנין בגופו ובכליו גופו דארוך וגוץ כליו דחיישינן לשאלה ואיחיישינץ
לשאלה חמור בסימני אונףהיכי מהדרי׳לא שיילי אינשי אוכפ דמסקיב ליה לחמיא
ואג״עא כליו בחיורי וסומקי • וכתב הרי״ף והרא״ס לישנא בתיא דרב דאמר דכ״ע
סימנין דרככן ומשמ' לכאורדס״ל דאקמשיאץ את האש׳ע״יסוס סי׳דכיון דסימנין
דרבנן לא סמכינן עלייהו אלא לענין ממון אבל לא לענין איסור וכ״נ שהוא דעת
שימכ״ס שכתב בה ' נחלות פ״ז אס באו עדים שנפל לגוב אריות ונמרי׳ או שראוהו
צלוב והעוף אוכל בו או שנדקר במלחמה ומת או שנהרג ולא הכיר פניו אבל היו לו
סימנין מובהקים כגופו והכירו אותם ככל אלו הדברים וכיוצא כסס אם אבד זכרו
אח"כ יורדין לנחלה כעדו׳זו אע״פ שאין משיאין את אשתו שאני אומי׳שלא החמירו
נדבייס אלו אלא מפני איסור כרת אכל קשה על זה מההיא דב׳ת׳ח דפ ' האש שלום
יקאמר דסמכי׳אסימכין וגס מדאמרי׳דפליגי בשומא אי הוי סי׳מוכהק אלמ' דכסי'
מובהק מיה משיאין אשה לכ״ע וכמו שכתבתי כסמוך בשם נ״י ולכן נ״ל דיש סימני'
מובהקים סובא דלד״ה הוו דאוריתא ימסיאין אשה על פיהם ולא נחלקו הני תיי
_ לישני דרכא אלא בסימנין מוכהקי׳קצת ובהט הוא דפשקו סי־י״ף והרא״ש כלישנא
ופרא דסימנין דרבנן אכל בסימנין מובהקין לגמרי לא נחלק בהם שוס אדם דהוי
דאודיתא וכדמוכס בהדיא הא דקא' כלישנא דסימנין דרבנן דפליגי בשומא אי הוי

סי׳מובהק אלמא אפי׳למ״ד סימנץ דימן לס סימנין מוכהקין סמשיאין על פיהם
וכן כתבו התו בפ האסה שלוס גבי ההיא דשני ת׳ח ואי סימנין לאו דאוי־ית'איירי
הכא בסימנין מוכהקין דהוו דאוריתא ואע״ג דהא דשני ת״ח איכא לדסויי ולמימר׳
דלאו ראיה היא וכסי שכתבו הס ז״ל בתירוץ שני דהת' דמהנו סימנין היינו בדאית
להו נמי טביעו׳עין בגוייהו מ״מ ההיא דקאמי דפליגי בשומא אי הויא סיע מובהק
מכרעא ודאי ועוד ראיה מדמוקי רב אשי ב-מ״ק דמציע׳ובפ׳כל הגט הא דתנן המכי'
גט ואבד ממנו אס מצאו לאלתר כשר כגון דקאמי נקב יש בו בצר אות פלוני דה״ל
סי׳מובהק ודוקא בצד אות פלו׳אכל נקב בעלמא לא מספק ליה סימנין אי דאוריתא
אי דרבנן ופרס״י ודוקא נקט רב אשי בצד אות פלו׳דהוי סי׳מובהק דאין עדו ברורה
מזל מספקא ליה סימנין דאוריתא או דרבנן הא דאמרי ' באלו מציאות שמחזירין
אכידה כסימנין ואיבעיא לן התס דאורית׳או דרבנן לרב אשי נמי מספק ליה הילכך
כאיסור א״א לא סמכי הרי כהדיא דאע״ג דרב אשי לא שרי באיסו ' א״א ע 'י סימצין
דאיבעיא לן אי הוו דאוריתא או דרבנן מ״מ ע״י סימנין מובהקין לגמרי שרי ואין
לדקדק מדכתבוהתוס ' ב־פ כל הגט אהא דקא׳מספקא ליה סימנים מן התורה או
מדרבנן הא דמהדרי׳אבידה מן התורה היינו כעדים ואס איתא למה להס לתוספות
לומר בעדים ה״לל כסימני׳מובהקיס לגמרי די״ל דסימנין מוגהקין כי הני היינו
עדיס וכדכתב רש 'י אין עדו׳ברור מזו וכן מבואר בדבריה ' פ״ק דמציעא שכתבו אי
סימנין דרבנן מדאוריתיצריך עדים או סי׳מוכהק וגט כמי דאיסור הוא לא מהדרי'
אלא בסי׳מוכהק הרי בהדיא דאפי׳את״ל סימנין דרבנן סימנין מובהקץ ביות הוו
דאוריתא וכ״כ ה״ה בפי״ג מהל גמשין על מ״ש הרמב״ס מצאוהו הרוג או מת אס
פדחתו וחוטמו ופרצוף פניו קיימי׳והכירוהו בהס שהוא פלו׳מעידין עליו ואס ניטל
א׳מאלו אע״פ שיש להם סימנין בגופו ובכליו אין מעידין עליו שמא אחר הוא ע"כ•
כבר כתבתי בה גזלה ואבדה שיש מיני סימנין מובהקקביותר שהם מן התור בכ״מ
ואף כאן מעידין עליהם וכן כתבו הרמב״ן והרשכ״א וכן מוכיח בסוגיא בביאור
דאמ׳הכא בשומ סי׳מובהק קא מיפלגי ורבי׳לא נתכוון בכאן אלא לסימניןשמחזירין
עליהם אכידה ואע״פכ אין מעידין עליהן כאן עכ״ל יע״פ זה צריך לע מ״ש בפ״ז מה
נחלות שאס היו לו סימכין מובהקין בגופו והכירו אותם היינו דוקא במובהקין קצת
בגוונ׳דהנך סימנין דתרי לישכי דרבא דקי״ל כלישנ כתר דהוי דרבקאבל בסימנין
מובהקין לגמרי דלכ״ע דהוו דאורית׳משיאין אשה על פיהס וכך יש לדקדק מלשונו
בפי״ג מה גמשין שכת אע״פ שיש להן סימנין בגופו ובכליו ואפי' סומא ומדנקט
ואפי שומא #שמע כהדיא דהנך סימנין דקא׳ דאקמעידין עליהס כסימכין דומיא
דסומא דלאו סי׳מובהק הא לרבנן דפליגי אר״א כן דהבאי אבל בסימנין מובהקין
ביות מעידין עליו והשתא איכא למידק למה סתמו הפוסקים דבריהס ולא כתבו
בפי דכסימנין מובהקין ביותר משיאין אישה על פיהס וי״ל דהרי״ף והרא״ש סמכו
על שכתבו ההוא עובדא דב ת״ח דפ'האישה שלוס דאמרי ' בה דאסימנין סמכי ' וכן
סמכו על מה שכתבו כלכל הגט ההיא דכקב יש בו בצד אות פלו' וכן מבואר בדברי
הרא״ש כתשו׳והביאה רבי׳סוף סי׳קי' ח סימני .גופו כגון אריך וקטן סיור וסומק לא
הוי סי׳אבל אס היה חסר אחד מאיבריו או ימי בידיו או רגליו או סוס שינוי באחר
מאיבריו הוי סי׳מוכהק  :והרמב״ס י״ל שסמ׳על מ״ש כפ״ג מה' גרושין הא דמחזירין
גט ע״י סי׳דנקב יש בו כצד אות פלו׳וכן י״ל שסמך על מ״ש בפי״ג מהל ' גרושין אס
השליכוהו ביס והשליכו מצורה אחריו והעלו ממנו אבר שאי אפשר שניטל מן החי
ויחיה הרי זה מעי ' עליו שמת ומשיאין את א שתו וע״כ בשיש להס סי׳מובהק באותו
אבר שהוא של אותו אדם דאסלאכן האאיכא למיחשדילמא אכרדאחרהוא
כדחיישי בפ'האשה שלום כעוכדא דחרוכא וכ״כ נ״י ודקדק מדכפב הרמב״ס אבר
אחד ממנו נר ' שניכר להם בודאי שהיה האבר ממנו וכ״כ ה״ה ז״ל • והר״דך ז״ל כתה
בתשו׳שסמך על מ״ש הנהו עובדי דסוףיכמות דקרלר כני אדס שיצאו ממקו׳למקוס
והסיח גוי לפי תומו קולר בני אדה שהלכו ממקוס פלוני למקום פלוני נהרגו
וקכרתיס והשיאו את נשותיהם ודס׳כני אדס שהיו מהלכין לכרקוס ביתר ובא גוי
מל״ת ואמר חבל על סכני אדם שהיו מהלכין בדרך ביתר ומתו וקברתיס והשיאו
את נשותיהם וכיון דבהני עובדא אע״ג שהגוי לא היה בקי לא בהם ולא בשמותיהם
השיאו נשותיהם ע״׳י שאמר הגוי שאמר שהיו הולכים למקוס פלוני כ״ס היכ דיהיכ
ביה סי׳מוכהק ביותר שמשיאין על ידו ורבי׳ירו׳כתב לא סמכינן אסימניס אפילו
מובהקין לעדות אשה אלא בדבר ברור שאינו נמצא כך בגוף אתר וכתבהרמ״ה
ומסתכרא דכיון דשפקא היא אס נשאת בסי ' שאינו מובהק לא מסקי׳לה׳מבעלה
עכ״ל• ונר׳רהאי שאינו מובהק דקאמ׳היינו שאינו מובהק לגמרי ומ״מ מובהק קצת
הוא ולהני קרא מובהקין בתחלת דבריו דאס אינו מובהק כלל אפי׳נשאת תצא :
ובעל העטור כתב באות ק׳ומסתברא דליכא סי׳מובהק אחרינא בגופו אלא הכרת
פנים דהא ק״ל סימנין דרבנן ואפי שומא לאו סימן מובהק הוא ואין מעידין עלי׳
וההוא שינויא דמשני גופו דאריך וגוץ אליבא דמ״ד סימנין דאורית׳הוא ודחייתא
הוא ולא סמכי׳בשוס סי׳אסר אלא על פרצוף פני׳עס החוטם עכ״ל ני סהוא סובר
שכל הסימנין דרבנן ואפי ' מובהק שבמובהקין אבל א״א לומר כן שהוא,עצמו כתב
במאמר עשירי גבי המביא גט ואבד ממנו ומסתברא דוקא נקב בצד אות פלו ' אכל
תיבה פלוני לא דמספקא לן סימנין אי דרבנן אי דאוריתא וכדאוריתא בעי' סימן
מובהק ואזלינן לחומרא ע"כ לכן צ״ל סמ״ש באות קוף ה" פ הא דפק אע״פ שיש
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)
:
ומ״ש
בד״א
שהו׳
ביבשה
אבל
אס
היה
במי׳ מעידין אלא עד ג׳ דיכול להיות דהיכא דאין ידוע מתי נהרג אין תולין אלא כתו!
אפי שהה שם כמה ימים מעידן עליו
וכו
'
והוא
שראוהו
מיד
אחר
עלייתו
מן
המיס
ג׳ימיס
מסתברא
לי שאינו פנץ לנדון זה דיכיון סאיףקיפורו אלא שעה אחת אין
וגס שאין בו מכה וכו שס בגמ׳3ד
קכא
)
ההוא
גברא
דטבע
בדגלת
ואסקוה
אנישרא
לתלות
ולזמר
שתוך
אות׳שעה
שנפלט ראהו שיותן מצוי ששהה יותר משעה אסח
דסכיסתל ואסבס רכא לדביתהו אפומאדשושביני׳ בתיה יומיומסיק סתםדה א
ועודשאפי׳נקל ל ומר דתלינן לקולא ואמרידלמא בשפתיה חזייה עדיין אין להתיר
לכתר תלתא יומי מעידן עליו היינו משוס
דמיא צמתי והאמרת מיא מחו מכס אשה זו שהרי גוי זה אומר שכופה המגדל הגיד לו כי כמו ששה ימי עבדשפלטוהו
ה״מ היכא דאיכא מכה אכל היכא דליב
מכה
מיצמת
צמית וה״מ דכי חזיו׳בשעתיה המיס ומס סספקתס לומר שאולי אין לחוס לדברי הצופה ? זה דגוי אינו בן פדווו
אבל אשת הי מתפח תפח ופרש״י
צמתו
צומתיס
צורת הפנים ואין מניחין א ותו כלל ואפי׳במל״ת אין בזה מקום לספק כלל דל מ הכא דאין גד זה מכחישו ^לצופט
לתפוח ולהשתט • היכא דאיכא
מכה
מקו
'
סמכמחו
מכבידץ
הכאב
ונופח
*
מיפתח
המגדל אלא אפי היה מכחיפו ואומר שלאלמך!פלטיהו המיסכ! כתיגא מנשא דה ל
מחת לאחר שעולי? אותו
ליבשה
ומשתנית
צורתו
•
וכתב
נ״י
על
זה
נראה
הדברים
כאותה
ששנינו
אסה
אומרת מת ואסה אומר לא מת הרי זו לא תנשא עכ ל
ידלומי לא 1דוקא אלא
ה״ה
אפי׳זמן
מחכה
כל
שהוא
כתוך
המיס
אינו
משתנה
מן
ונר׳מדבריו
סאותס
סימנים שאמר הגוי שהיה לו בראשו ובזיועו לא תשיבי סימנים
^מסו ^
וסלמיאסה
מעשה
לאחר
י״ז
יום
ובגמריןמעשס
שהיה
כךהיהוכ״נ
מובהקים
לגמרי
דא״כאע״פ שנשתהה סוה יה למסרי אשה זו •
וסידור הכהן
רטח ררמכ״סז״ל אכל מלשון הרי״ף
משמע
שהוא
מחמיר
שכתב
אבל
במיס
אפשר
בתשובה
בית
ח
כתב
מסיח
לפי
תומו
נאמן
להקל
ולא
להחמיר
:
ואפילו אס היה
*יסד ^־י׳ ׳ד וס׳ י מ יס  4נוססמנה״ 'ל היעב׳ס בפי״ג מס ניופין סנט כיס
ניבסה5ום5
ויניחנילמניימעידץ .סליו נוסילו ל 5וחי נמס יפיס על ידי סכיטף
*סלינו סיס לינסה אפי׳ אחינססיפיס אנו סכיייפניו יחוטנזי
מעיח״ליי ץש -לני־ ייצ יי ת  :ינזנת5י ״י ספימיכ
^י ? ? י/ל נמ ״ ^ י"
 8ססי יא^נפל לייח ופלס לאס׳ ׳ק יום וסנייו שציפתו צנה והשיאו את אשתו
*"לונתב * ו ־' יו־׳מסינ׳דאפקוסומיוסבשפתיה1ס הלשון מוכיח שלא שטס

ואפילו היה סבול בפניו סאין מעידץ פליו אלא פי ג ימים אס מצאוהו9יינ
ומניוין אופו נסניפת עין ואין ׳ויעץ ספי נפיג תולץ שנסוגמון כ ימיומעירו

אבן העזר־ יז

כב

עלץ גס זה כתבו סתר והיר׳אשבשס י״ת וס״ה כת־ בסי׳־׳ג מה ' גירושין סהרסב״א י אץ מקום לתמיה ז ושגסהואכתכדן המשכ׳כצורתה כמושפסס פדי״ף וכמו שאנו
 3לןכ סיכא דאשכחוה ואשתמודעוה ולא ידעי אי סוס תוך ג או אסר ג׳איכא למימר מפרשי בסייף דסעמו משוס דחיישידלמא בסכין מלוכנ׳נמגייר כך נפרבהרמ״בם■
בל־״א שאץ מפידין לע מי שחיה אוכלת בו כמקום שאין נפשו יוצאת בו אבל אס
7אין מעידין עליו דה״ל ספיקא דאוריית׳ולסומרא ואיכא למימי דחסשא דרבנן
3וא ולקולא ולישנא דמתני׳מכרע לחומר והניס הדכר בצריך תלמוד וגס סריב״ס ראוהו וכו׳מעלדין עליו סס (ףד בק ) מימרא דרב יהודה אמר שמואל -ראוהו שנשחט.
בו באו רוב 3מעידין עליו ג״ז מימרא
נתב בתשובה סי־ש״בא הניח הדבר בצ״ת
וגס המוספו לא כתבו בבירור אלא ויכול ואפי׳היה חבול בפניו ע* אק מעידין עליו אלא עד שלש׳ימים אם סס  :ראוהו שנפל למיס שאין להססוף
ומכירין אותו בטביעת עין ואין יודעין מתי נהרג והרי הס גדולים כ״כוכו׳סס במשנה ( דף
להיות -עכ״ל וכ״כ הד״ץ בתשובה ונמקי מצאוהו הרוג
קכא ) כפל למיס בין שיש להססוףבין
יוסף כת שסרי״טבאכתב דמשתכלקולא תולין שנהרג תוך ג' ימי׳ ומעירי׳עליהנפל לגוב אריו׳אין מעירין
שאין להס סוף אשתו אסורה דר״מ אמר
כיון שאי־ כר לכו שוס שינוי פניס ושמא
חשסא דרבנן הוא וכת׳הוא ז״ל ויש עליו שאפשר שלא אכלוהו נפל לחפיר' מלאה נחשים.ועקרבים ר״מ מעשה באחד שנפל לבור גדול ופלס
נתפח
או לתוףכבשן האש או לתוך יורה מלאה יין וא שמן מרותח׳על לאחי ג ימיס א״ר יוסי מעש בסומא שירד
חוששין להחמיר חף בזו וכתב בשס רבו
התו׳היכא שיצא קול גבי האש מעידין עליו ראוהו צלוב או מלא פצעים אפי׳במקום לטבול במערה וירד מושכו אחריו ושהו
?ר״אה יכ לסי דברי
איש פלו' מת ולאחר ג ' ימיס מצאוהו מת שגעשה טרפה או שחיה אוכלת בו אין מעידין עליו עד שראוהו כדי שתצא נפסס והשיאו את נשותיהם
ויכירוהו שהוא אותו פלו' משיאץ את שתצא נפשו וכת׳ הרמ״ה דווקא שראוהו מגוייד בסכין המלובנת ובגמרא ת"ר נפל למי ' בין שיש להם סוף-
אשתו ממ׳ 'ג אס הקול הוא אמת אין אנו באור וה״ה נמי בסכין שאינה מלובנת ונכוה אח״כ כרקאמר רבי כין שאין להס סוף א-שתו אסור דברי ר״מ
צריכץ עדות אחרת ואס הקול אינו אמת שמעון כן אלעזר מפני שיכול לכוות ולהחיו׳ אחרי כן אבל אם וחכמי׳אומריס מיס שיש להס סוף אשתו
סוף אסתוי
כרי אינו לאתר ג ' * נפל לגוב אריות אין נחתכו גידי שוקיו ולא נכוה מעירים עליו כרבנן דפליגי עלי׳ דר' מותרת ושאין להם
מדברי א״א הראיש אסורה ה״ד מיס שיש להס סוף אמר אב י י
מעידן עליו וכו׳כפל לחפיר'מלאה נחשיס שמעון כן אלעזר וכן הלכה ע״כ ואין נרא׳כן
כל שעומד ורואה מד רוחותיו ופרש"
שאין
במקום
בו
ועקרבים ונו׳כסוף יבמות (דף קכא ) ת' ר ז״ל  :יר״א שאין מעידין על מי שחיה אוכלת
אשתו אסור שמא לאח׳פריסתו מסס יצא
נפל לגוב אריות אין מעידין עליו לחפירה
מליאה נח שיס ועקרבי' מעידן עליו רבי נפש יוצאת בו אבל אם ראוהו אוכל בו החיה במקום שנפשו והלך לו דסב׳ר״מ אדס יכול לחיו' ולסהו'
בן כתירה אמר אין מעידין עליו יוצאת בו כגון בלכאוכמוחאובמעים מעירים עליו  :ראוהו כמיס יוס או יומיס מער ' מלאה מיס שיש
יהודה
שנשחט בו שנים או רוב שנים מעידים עליו :ראוהו שנפל למים
להם סוף הס ופליג רבי יוסי ואמר אשתו
סיישי' שמא חכר הוא ות״ק אגב איצצא
מזקי ליה ופירש רש״י אגב איצצא שדוחקן שאין להם סוף והרי הם גדולים כל כך דע שהעומד על שפתו מותרת דקסבר אין אדס יכול לסהו׳במי'
כשעומד עליהם אבל גוב אריות רחב הוא אינו יכול לראות כל ד׳ רוחות אין מעירין מליו שמא יצא לצר כ״כ ואי משוס שמא יצא לאלתר אץזר־
ואין עומד עליהס ופעמים פאינס רעביס אח׳ואם עד א׳מעיד ראיתיו מידאח׳שהועלה והכרתיוע׳ י סימנין חשש ' דהא אי נפיק הא חזו ליה אבל כמי׳
ואינס אוכלים אותו וידוע דהלכה כת״ק  :שהיה לי בגופו נאמן אבל אם אינו אומר שהכירו כז לי סימנין שאין להס סוף מודה ר׳יוסי דאסור ' שתא
יצא לאלתר למרחוק ולא ראוהו מד'
,
ומ״ס או לתוך כבשן האש או לתוך יורה אלא לי טביעת עין אינו נאמן
,סי״ם מ׳.^ ,ל6ןא<י רוחותיה כגון מפיה מליאה מיס והמאה
.
״ן
.
),נ
0
דםי
העדשנפ׳לשם
מליאה יין או שמן מרותח על האש מעידין בריא שראוהו
׳׳
 11׳<
״^*
הגידי יגלייי מימניס שלנגדמוהט שנעל שוהה שס בכדי שאין יכול להיות חי
מליו ג״ז בריתא שם וכת׳ה״ה בפי״ג מה״ג
יןצ
<
ל
!
לאהדסימןהיינ
(
עלגנלשיייןלכלי
>
ןאן
שנפשם
העד
שראוהו
דביק
בשם הרסכ״א מסתברא כתוך כבשן האש אומר בררמי ואמר שהוא הוא לסיייןלמ״יי יש״יקי דיז הרנס עליםכי.גא כתוך המיס ובאלו עכ״ל וידועדהלכה
נהןאנלנסי׳םונשקנמליחטזקוסלליכאלמיחש כחכמי׳ועיין כתשו הי״אס כלל נ״א סי ד׳:
״״״ .ז . . . . . *"" . . !, .
קלא יוכל לעלו׳ממנו כגון שהוא עמוק הא
גוןהכישנס׳ג8י' גאזמןמל
^ ^ שת׳סל גלליו
לאת׳כנוןהכ׳פנס׳למי׳גאזמומלי ,ואס עד ח חמר ראיתיו מיד אחר שהועל'
^ ^ ^
לתוך מדור אין מעידין עליו פמ יצא משס
אחר גאמןלהיגי׳יגל זה אעי׳גוימצי׳ת עכ׳ל ג
שראהו מיד
נאק אא׳יה
יעיי׳ג-־ */׳ והכרתיו ע״י סימנין סהי׳לו בגופו נאמן
לשע אי נמי לתוך מדורה והוא ששה עליו
שהועלה ומכירו ע״י סימני־אבן} מה רר מיק זאנמדיןמים ע6עלהן ס׳ף :
וכו בד״אשראהו העד שנפל סס וכוכר״ס
נדי סיס י ף ע״כ וכת׳עוד בססהרס״בא
האסהשלוס איבעי ' להו פד א' במלחמה
ונפל ליורה של מיס לא נזכר אס מעידין אחר שלא ראה שטבע נאק
מליו אס לאו ומדברי רש״ינרא ' סמעילין אפי׳לא ראהו מיד אחר שהועלה ואפי׳בטביעת עין בלא סיממם מהו ת״ש מעשה בב' ת״ח שהיו באים פס
מליו וכן נר גירוש דמיס ויין לגבי האי חד והואשיראנו שלם בכל נופו אבל אם אינו שלם אלא פרצוף אבא יוסי בן סימאי בספינ׳וטבפה והשיא
' עין לחוד בלא סימנין :ניסת ר׳את נשותיהם עלפי נשיסוסא מיס
דיכא אית להו עכ״ל  :ראוהו צלוב או מלא פנים עם החוטם לא סמכינן אטביע
שהעירו עליו במים שאין להם סוף לא תצא נפל למים שיש כמלחמה דמו ונשים אפי׳ ק' כעד א' דמיא
מצעים וממשנהשסידף קט ) אין מעידין ע״י
וקתני השיא ותסברא מיס שאין לסס סוף
מליו עד שתצא נפשו אפי ראוהו מגוייד להם סוף ושהה שם כדי שתצא נפשו תנשא לכתחילה וכן אם
וצלוב והחיה אוכלת בו ופר״סי אסי׳ראוהו
כינהו ומיס שאץ להם סוף אשתו אסורה
נפל למים שאין להם סוף.ובאו להעלותו והעלו ממנו אבר שאי
אלאה״דדאמרי אסקינהוקמן וחזנהו
מגוייד לסין גודו אילכא מנותח
ומלא אפשר שינטל אותו אבר ק החי וחיה מעירים עליו להשיא את
מצעים וחבומ׳חרב או צלוב על הצליב ' או
לאלתר וקאמרי סימני' דעלייהו סמכינן
חיה דורסתו ואוכלת בו אין מעידין עד אשתו עיר שהקיפה כרקום וספינה המטורפת כים והיוצא לירון וסיים הרי״ף בזה וליכאלמיגמר דסמכינן
מאילו
הרי הז בחזקת תיים לפי׳אי? מעירי על א'
אנשי ' וה״ה לעד א׳ולא איסשיט כפיין אלא
פיראוס תצא נפשו ובגת למימר דמגוייד
מיהו כיון דאמרי' כפרקא דלקמן ההוא גברא דעבע בדגלת ואסקוה אגישרא
קיי ורעינהי וכו׳אמאביי ל״ק הא רסב״א הא רבנן דתכי׳מעידן על המגדיר רסכ״א
דסביסתנא ואסכא לדביתהו אפומא דשושכיניה לבתר ה יומי שמעינן דעד א במים
אומר אין מעידים מפני סיכול לכוות ולחיות רבא אמר כסכין מלובנ ' וד״ה ופרש״י
מלובנת באס שמתוך המכוה מתרפא והר״מה פוסק כת״ק ומתיי ' כסכין מלובנת שאין להם סוף נאמן ודוק היכא דאמר אסקו׳לקמיה וחזיתיה לאלתר ואשתמודענא
וד״ה כאוקמפא דרכא אבל אס לא ידענו שהסכין היתה מלובנת ולא נכוה מפידין ליה דאיהו פלו' וכדאסיקכא למעשה דשני ת ח שהיו באיה עס אבא יוסי כן סימאי
וכדאמרי׳כההוא גברא דטכע בדגלת ואסקוה אגישרא וה״ה לעד א' כמלחמה היכא
סליוכת״ק וסרי״ףוהרא״ס כתבו המשנה כצורתה ולא כתבו מאי דאיתמר עלה
בג ממשמע דס״ל דרכא ה׳ק טעמא דמתני׳משוס דכל שראהו מגוייד חיישינן פמא דאמ' מת וקברתיו ( ועיי כתשו ריב״ס סי׳סע' ח האריך בזה )ו אי לא קא מסהדי הכי
ואפי׳תרי סהדי לא סמכיכן עלייהו וכ״ס עד א׳או אשה חיישי׳דילמא אאומדן דעת׳
בסכין מלובנת היה ואין מעידן עליו לד״ה וברייתא כשידעו שלא היתה מלובנת
חהו שכתב רבינו על דברי הר״מה ואין נראה כן מדכרי א״א הרא״ס ז״ל וכן נראה קא מסהדי וכן הלכתא עכ״ל וכתב הרא״ס על זה מ״ש הד״ף דתרי סהדי מסהדי
שהוא דעת הרמ״כססגס הוא סתם דבריו בפי״גמה״ג וכתכ ראוהו צלוב והעוף באומדכא לא משמע כן בגמ' מדקאמי והא מיס דכמלחמה דמו וק נסים כעד אחד
אוכל כו אע״פ סדקרוהו או ירו בו חיציס אינו מעיד עליו שמת ח״ל ה״ה שס רבינו דמו משמע אי הוו כשני עדי ' לא אמרי כדדמי וכן מסתב׳דכתר סהדות׳ דתרי ססדי
לא הזכיר דין מגוייד כלל ו 3גמ הקשו למימרא דמגוייד חי וכו׳והרשבא כתב היכא לא דייקינץ והראב״ד כת׳דעד א׳כמלחמ לא בעינן מת וקברתיו ומנסכי׳לס לכתחל׳
דראוהו מגיייד ואין ידוע אס בחרב מלובנת אס לאו אזלינן לחומרא ואין מעידן ודייק לה מעובדא דחסא דפ' בפרא דאינסיבא אפומא דחד סהדא דאמי מאן איכא
עליו וכן מפורש כירושלמי ואני אומי שאין נראה כן מן הגמ' מדקתני מעידין על בי ססא טבע חסא ולא אפקוס אפי׳במיס שאץ להס סוף אלמא כמי׳שיש להם סוף
המגדיד ואס בסתס מגוייד אץ מעידן עד שידעו בודאי שלא הי בסרב מלוכנ' לא אפי׳לכתחלה מנסבינן לה ואפי׳לא אמר קברתץ אינו כ״ל ראיס דמי׳שיש להס סוף
הל״ל מעידן על המגוייד ורבא נמי הל״ל בחשש סכין מלובנת וד״ה אלא משמע לא דמו למלחת דל א שייך למימ׳בהו בדדמי דכיון שעומד ורואה כל סביבות המ? ס
דלרכנן מעידן על המגוייד בסתמא כל זמן שלא נודע סנתגייד בחרב מלובה' אבל ושהה כדי שתצא נפשו ודאי מת וירא הא דבעי׳ואסקונהו קמן וחזנהי לאלת' היינו
לאותס שראו הטביעה דמהו אמרי בדדמי דכיון שראו שנפלו למיס בדבר מועט
בידוע אין מעידיץ והירושלמי פליג אגמרא דידן כנ״ל ומתוך לפון ההלכות נראה
יאמרו שאלו הס שנפלו למיס אבל מי שלא ראה הטביע ומצאו שמת ואמרו שמכירו
כדכרי הירושלמי שכתבו משנה כפשטה ולא הביאו כלל משת דמסתת אין מעידן
ויש תימה על רבינו למס לא כתב מזהכלוסעכ״ל • ואין דברי ה״ה נראים לי שמה בטביעות עין לחודיה נאמן ואין מדקדקץ אחריו ואותן שראו הטביעה היינדמסוס
שהוקפה לי מדקתני סתמא מעידן לע המגוייד וגס מרלא אמר רכא בחשש סכץ דאמרי כדדמי וכן פי' ר״י הא דבעיק הכא סימנץולאסגי בטביעופעין לסודה
מלובנת הלא התלמוד מלא מדברים כאלה ססס סתמים זלל דמיירי בדבר פיטי
היינו משוס דראו הטביע ואמרו בדדמי וכ״כ הח״ס ור״ח פי' מדבעינץ סכא סימניס
והכי־עת הירושלמי דלא ליפלוג אתלמודא דידן הכרע היא ודאי דכל היכא דמכיכ' שמעינן דאשה ועד א׳כספינ׳סטבע והכירוהו מת לא מהימני וכ״ס גוי מל״ת ונהגו
סאידנא להתיר נשי אנשים שטבעו ע״י הכרה בטביעות עין בלא סימניה ואיפשר
לפרושי בגוונא דלא ליפלוג עדיף טפי אע" פ שהפי ' יהיה דחוק קצת • ומה סתמה
דמיירי הכא כשלא נמצא הגוף שלס דאכלוה כווי ,ולא נשאי מהם אלא מס ששנוי
על הימ״כס למה לא כתב תזה מוס זהו לפי מה שהוא סכור שלא הזכיר דין מגוייר
גלל אבל לפי האמת כבר הזכירו במה שכתב אפ״פ סדקרוהו או ירו פו חצים וא״ת במשנה פרצוף ספנים פס סחוטס אבל אס גופן שלס מכירץ אותו ואפי' אסר כמה
דמ׳ע יש לתמוה עליו למה לא ביאר דבריו אי מייד דוקא ברומח ארחץ מלוכנים יומי ממי טביעו׳עין וכן פר״ת לקמן גכי אין מעידץ אלא עד ג׳ימי׳ולמאי דפיישי'
יאיבתאינס מלובניס מאיזסטעס אין מעידץ עליו סא דקרוהו במקוס דלא חיי שיש חילות בין אותם שראו השביעה לאחיי ניחא עכ״ל סרא״ש וסתם רבי' הדכרי©
לדעתו

ד״מ
(נת ) כ׳מוהר״ס
והיא נתשיג׳
להם
השייכו׳
גשיסיהני׳ הגה׳
מרלני ס1ן> ינמ! ת
סא דאסנשאפנא
תצא היינו דנשאת
ע' פ נ׳ד שטעה
והתירה אושהיא
טעתה
געצמה
וסגרה שמיתרת
אגל אס נשאת
נענרייניתוניזרד

אבן העזר זי
כגון כמיס שאין להס סוף וכן כראוהו מגוייד או צלוב והחיה אוכלת כו ולאאזלי
לדעתו והרמב״ס כתכפי״ג מה״ג וז״ל ככר הודענו שסעד שאמר שמעתי שמת פלו,
אפישמע מאשה ששמעה מעבד ה״ז כשר למדו ,אשה ומשיאין על פיו אבל אס אמר בתר אומדנא דסכיס ומה סלפעמי הקלו מסו עיגונא מפורש בס יש בכור כי אקילד
העד או האסה או העבד מת פלו׳ואכי ראיתיו שמת סואלין אותו היאך ראית ו 3מ ' בסופה פי׳אסר שנסקר העדות יפה בשביעות יפה אבל כתחל ' סיר בגוף העדות לא
ידעת שמת אס העיד בדבר ברור נאק ואס העיד בדברי ' שרובן למית ,אין משיאין הקלו וה״כ מוכח כולה שמעתין דריש פ האישה שלוס דתלינן לחומר ראיס א דעבדי
לה סמתרי וחיי ואמרי ' כי היכי דלדיון־
את אשתו שאין מעידין על האדס שמת
שכבשהאיתרחיש ניסא יכו׳ ואמרי׳ כמי איניס
מאילו שמת להתיר את אשתו ואפי' על מי שבעיר
אלא כשראוהו שמת ודאי ואי בו ספק כיצ '
שהםאחרינ׳ אתי לאצולי וכו ' ואע״ג דלא שנינו
כרקום וספינה שטבעה בים וך( יוצא ליהרג גמי אין מעירים
ראוהו שנפל ליס אפי המלביס הגדול $ין
חיים; עד אסורה לעולם אורחיה דתלמודא לכדתני
מעידי' עליו שמת שמא יצא ממקוס אחר בספק חיים ונותנים עליהם חומרי מתים וחי־מרי
וכאעראחרוא מר ל אמתאפ ,׳ל! סוי ספס ועתיוט לפולס מכ״ל • ומן
מעיה אח׳ אומר מת והתירוה להנשא
ואס נפל למיס ינקו־ציכגח כויי׳ו

םעי״ייי'= 15לםב'־"
נפשו ולא עלה מעיד שמתומשיאי
משיותינן לליגיה
אליעזר אין להס עלמהשיסמוכו וכל
תנשא ו
שמת אבל אם בא השני קורם שהתירוה לא
ע״ש אשתו וכתב עוד עד א׳אומ׳ראיתיו
דע שתוניאה1
(נט ) ועיין עוד במלחמה או במפולת או ששב ביס הגדול וכיוצא בדברים אלו שרובן למית׳אס אמ ,הגס לבו בהורא׳להתיר אשה ע״פ אותה תשובה עתיד ליתן את הדין לכן שומר נפשו
לקחן גני ליגא קברתיו נאמן ותנש על פיו ואס לא אפר קברתיו לא תישא ואס נשאת לא תצא ירחק ממנה כתב סמרדכי כסוף יבמות אס כפל למי׳שאןן להס סוף ע״ס עדי׳כסתי
עיאנמלחיו? לגוי
ייל״תעלא׳שנטב׳ וכת ה״העד א׳אוראיתיו שמת במלחמ׳וכו׳כפהאשה סלוס איבעי׳להועד א׳ מהו יורשי' לממון דגכי ממון אמיי׳מיית וגבי איסור כגון ליכשא אחמור ולא דמי לאין
תה דיג? יניגד ת״סמעשה בכ׳ת״חוכו׳וכמדומה לי שכוונת רבי ' וסהלכוהיא לפרש דבעיין כשלא האחים נככסי׳לנחלה על פיה לא על פיה נחתי כי אס ע" פ המסיחים עכ״ל (וכ״כ
לנין לשין עליתו :אמר מת וקברתיו אכל נאומי' מת וקברתיו לא איבעי' לכו דאס אית׳דמת וקברתיו הגהו׳מררכי דכתובו' )  :וז״ל הרסבא בתסוב׳אס לא היתה ראוי 'ל יכש ילכתחלה אלא
שאס נשאת לא תצא י״ל שאינה גובה שאין אני קורא כה לכשתנשאי לאח׳כל שאינ9
(ל ) יע״לנתנתי קא איבעי׳להו מאי קא דחו כההיא דכ׳ת״ח כגון דאמרי אסקינהו קמן ומאי הוה
לאס יש סימן כפאמיי אסקיכהו קמן ואמרי סימני׳והא בעד א׳כי אמר מת וקברתיו סיישי' דלא יכולה לינסא לכתחלה וי״ל דכל שאס כשאת לא תצא אף היא גובה כתובתהדשפיר
תונהקלאיתואב׳ משקי א״נ דבעיי' ככל גוונא הי' ומיהו ט אמר מת וקברתיו לא חיישי' ליה מהנך קרינן בה לכשתנשאי לאחר שכב' נשא׳ולא תצא וזה נ״ל יותר והיתו׳איכו יכול לירד
שחתנו הוא מש אין
זכ' כ ני י '3נ׳י  :עוברי אבל כי לא אמ׳מת וקברתיו ה״ל במיא ולא איפשיש׳ההו שכת 'רבי׳לא תנשא לככסיס דאין היורשין נכנסי׳לנחלה אלא ע״פ שני עדי ' נט אבל אס היה האבחייב
ואס נשאת לא תצא אבל המסרשי׳כתבו סכווכ כהלכו בדרך אחרת ומ״מ כוונת רבי ,למלמד והיה דבר כמר שחייב לו ושלא פרע כגון שהי ,תוך זמן בזה מגבין הא לאו
כךהיא כמו שכתבתי ולא כסכיס רבי עט ההלכו׳שכתבו סאפי׳כב ערי׳חיישי׳דאמרי הכי לא דמלוה ע״פ היא ואינה גוב ,בכי הא אפי׳מן היורש ין דשמא פרעו אבעכ״ל:
ומ״שוכן אס כפללמי' שאין להס סיף ובאו לעלותו והעלו ממנואברומסס
בדדסי ואדרבה נר׳מתוך דבריו דכב׳עדיס שאמרו מת סתס נאמנין כלשמעידיןעל
במשנה ( דף קכא ) מעש' בעסיא באח׳ששלשלוהו ליס ולא עלה ביר אלא רגלו אערו
המיתה ואף הרמ״בן ז״ל כתב על דברי ההלכו שחומר' יתיר היא ויש בזה ששה אסר
כמלחמ נאמן אפי׳באו׳מת בלבד ומשיאין אות לכתחל׳דבעיין אע״ג דלא איססיטא חכמים מארכובה ולמעלה תנסח מארכובה ולמטה לא תנשא ופרש״י מאיכוכה
הכא איפשטא בדוכתה אחרינא וששת רבי' עיקר ומתבאי־ מדבריו ג״כ שמיס שאין ולמטה הואיל ויכול לחיות לא תכשא שמא יצא ולא ראוהו דמיס שאין להס סוף הס
להס סוף סא״א לעמוד על בוריו סל דבר לעולם אינו מעי׳העד מד שישה׳כדי שתצא ח״ל הרמ״בס בפי״ג מס׳גמשין אס השליכוהו ביס והשליכו מצוד אחריו והעלו ממנו
אבר סא״א שניטל מן החי ויחי׳ה״ז מעיד עליו שמת ומשיאין את אשתו וכת' ה״ה סס
נפשו ולא חיישי׳דאמר כדדמי וזהו שכתב רבי׳או ששבע ביס הגדול וכן עיקר פכ״ל:
ומ״ש שמתבאר מדבריו שמיס שאין להס סוף לעולס אינו מעיד העד עד שישה ' כדי מעשה בא ' סשלשלוהו ליס ולא עלה כידס אלא רגלו וכו ' והרש״בא כתב מסתכרא
שקשרוהו כרגלו והעלוהו אבל אס השליכוהו והשליכו מצוד׳כיס ולא עלה בידסאלא
שתצא נפשו וכו׳היינו לומר דמ״ה אס נשאת לא תצא ואע״פ שבמי' ס אין להס סוף
לא מהני לשהות עד שתצא נפשו היינו לאסרה להנשא לכתסלה אבל לעני׳אס נשא׳
רגלו או אפי ' כל גופו בלא ראשו אץ משיאי' את אשתו דחוששין שמא זה הלךלו
לא תצא וראי מהני וצריך לומר לדעת ה״ה דאס בריא לנו שלא שהה וממד עד כדי ממקוס זה ורגל זה מאדם אחר היה והביא ראיה לזה שחושסין שמא אותו הלך לווזה
שתצא נפשו תצאכח  :ניסתע״י שהעידו עליו כמי׳שאין להס סוף לא תצא בסוף שהעלו אסר הוא והביא דברי רבי׳וכת׳עליו ושמא שלא נתעל' מן העין עד שעלתה
יבמית גבי גוי מל״ת ההו' דהוה אמר ואזיל מאן איכא כי חסא טבע חסא א״ר נסמן רגלו בידס קאמר עכ״ל וכ״נ שרבי׳כוכתו הוא כשידוע להס שאותו האב׳הוא מאותו
האלקיס אכלוכוורי לחסא מדיבורי׳דרב נחמן אזלא לכיתהו דחסא ואינסיבא ולא האיש וזהו סכפ׳והעלו ממנו אבי שידוע שהוא ממנו האבר ההוא ל וכתבוהימייכן
והרש״בא כדין המשכה סלא התירוה אלא לאחר י״ב חרס לפי שידוע שטריפה אינה
אמרו לה ולא מידי א״ראישי ס" מ הא דאמו׳רבנן סי׳שאין להס סוף אשמו אסור ה״מ
לכתחלה אבל אינסיבא לא מסקי ,לה וז״ל הרמ״בס בסוף הלכו׳גמשץ וכן האשה חיה י"כ חדש וכן אמיו בייושלמי עכ״ל  :ח״ל נמקי יוסף הא דאמרי תכסא משוס
דכיץ ססלסלוהו הס כרגלו הא ודאי רגלו הוא אכל אדס שנפל ליס והשליכומצודה
שהעיד לה עד א׳פטב׳בעלה ביס או במי שאין להס סוף ולא עלה ואבד זכרו ונשתה
שמו הרי זו לא תנסא טל עדות זו כמו סביאמו ואס נשאת לא תצא ואפי ,היה הגוי והעלה רגל אח מן הארכובה ולמעלה אץ מעידין עליו אלא אס כן יש להס בו סימן
שהסיח לפי תומו ואמי שבע פלו׳ביס ונשאת על פיו הרי זו לא תצא וחכס שהתירה מובהק שאני או רגל אחר הוא כדמוכס מההוא עובדא דההוא חמכא ומסהיא דשני
מכדין אותו־וכת׳ה ה אין סילוק בזה בין אח׳לב׳דבכל גוונא שאין מעידין על המיתה ת״ח וכו׳ומיהו סי׳מובהק בידו או ברגלו או בא׳מאיבריו אין לך שי' גדול מזה וזהו
אלא מל הטביעה כמיס שאין להם סוף אסורה לכתחלה ואס נשאת לא תצא גבי גוי מ״ש הרמ״בס שאס השליכוהו ליס והשליכו מצודה והעלו אבר אס ממנו שמסיאץ
המסי׳לפי תומו דהו אמ׳ואזיל מאן איכ׳בי חסא שבע חסא וכו׳ונר שמכאן הוצי׳רבי ,את אשתו ומדקאער אבר א׳ממנו נראה שניכר לסס בודאי שהיה האבר ממנועכ״ל
דבמיי ' דלא איפשישו לו׳סאס נשא' לא תצא דהא הכא דאמרי בכרית׳אשתו אסורה כתוב בהגהות מי־דכי דכתיכות נפל למיס שאין להס סוף גובה כתובתה כתבה״ר
ואסיקנ דלנתחלה קאמרי׳ואס נסא׳לא תצא וכ״ש במאי דמספקא להמומ״ש וחכס שלמה ק היש״כץ מי שאבד זכרו אין אשתו נשאת אישה שכתיעלס כעלה וסתירה ר3
שהורה להשיאה לכמחלה מנדין אותו מתבאר סס 3גמ כעוכדא דההוא גבר דטכע אח' ונשאת ואס״כ בא רב אחר ואסיה מס משפטה בכתבי מה ר איסרלן סי׳קל״ט :
באגמידסמקי ועיין כתשובת הרי״בש סי' סע״ש ובתשובות המיימוני שבסוף ספר עיר שהקיפה כרקום וט ואפי על מי שבעיר שכבשה כרקום וכו ' משנ ׳ בפרק כל הגט
נשיס־דין אסה ששבע בעלה במי שאין להם סוף והלכה וכשאת בלא הורא׳חכס מיין
(דף כחי) ג דבריס א״ר אלעז׳בן פייטא לפני חנמי׳וקיימו את דבריו על עיר ססקיפס
בהגהות מרדכי סוף יבמות כתבר״י בשס הר״מה ה״ה ככל מס שאמרו אין כרקום ועל ספינה המטרפת ביס ועל היוצא לירון שהס בחזקת קיימים אבל פירי
מעידין סמור' כסס להיתר מנדין אותו אעיהיכא דאס נסא׳לא תצא כתו׳בתסוכות שכבשה כרקום וספינ' שאבדה ביס והיוצא ליהיג נופני׳עליהס חומרי חייםוחומרי
להימ״כן סי ' קכ״ח צר 'ך לחקור אס ראה שטבמ ממש ושהה כדי שתצא נפשו ולא מתים בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל לא תאכל בתרומה ודע דאיתא כגמרא
ראהו או שמא ראה ספינה מטורפת ביס והשבה להסגר או שיאה שנשכרה ספינה
(סם ) על מפני׳א״י יוסף ל״ס דיוצא ליהרג נותכין עליו חומרי חייס אלא בב״דשל
בלב יס כי רוב העולם קוריס לדברי האלו שביעה ואין מדקדקי בין שנשברה במקו ,ישראל אכל ב״ד סל אומות העולס כיון דגמיר ליה דינא לקטלא מיקטל קטיל ליה
רחוק מאד מהעיר שיחשבו המאיס שאי אפשר למי שכפל סס להכצל ולצאת אל א״ל אבייביר סל עובדי אלילים כמי מקבלי סוחדא א״ל ה״מ מקמי דלחתוספורסי
היבש' ובין שראהו טובע ממש וכסוהו המיס ושהה עליו ויש הפרש גדול בין זה לזה סמכג פייס דיין גדול סלהסבחרדחתיס פורסי סמנגלא שקלי איכאדאמרי
אפי כמיס סאי׳להס סוף כי במעיד סטבמ ממש ושהה עליו אס נשאת בדיעבד לא א״ר יוסף ל״ס אלא בב״ד סל אומות ^מולס אבל בבי׳דין סל ישראל כיון דנפקליה
מצא כמו שאמרו בסוף יבמות ואס אינו מעיד אלא שנשברה ספינה בלבד זה אינו דינא לקטלא קטלי ליה והרי״ף לא כתב כהלכותיו מי תרי מימרי דר 3יוסף וכתב
כלוס ואפי׳כשאת תצא כי שמא ניצל ע״ג עץ או קורה כדרך סכצוליס הרכה פעמיס
הר״אש ויראה דס״ל דבב״ד שלישראל הלכה כלישנא קמא לסומרא דנותניןעליו
ובספינה המטורפת ביס הרי הוא בחזקת קייס לכל דבר ואס נשברה נותנים עליו חומרי חייס וחומרי מתים דבריתא מסייע ליה ובב״דשל אומו ,העולס איפשר דלא
חומרי סיים וחומרי מתיס כדאיפאבפ׳כל הגש עכ״ל ועיין כתשובת הרי״כס סימן פליגי הני תרי ליסכי לישנ׳בתר כדלא חתי׳פורסי סמנג ואף אס פליגיהלכ׳כלישנא
קת ח שאכתוב בסי ,זה נפל למיס סיס להם סוף ושהה סס כדי שתצא נפשו תנסא קמא לקולא כיון דת״כ ככ״ד סל ישראל ובלבד סיס' ישראל מעיד שיוצ ' ליהרג פכ״ל
לכמסלה כבר נתב' כסמוך שזה דעת ר' יוסי וחכמי׳דקי״ל כותייהו כת' סמידכי כסוף זלפי זה לא ה״ל לרבי ,לסתום דבריו אלס לפרש דיוצא ליהרג מבית דין סל אומות
העול׳וחתו׳פורסי סמנג משיאין את אשתו אלא שחשש להרש״בא סכת כחדו& יו כיון
יבמות בתשובת ה״ר אליעזר מוורדון דקדק מדקאמר מיס שאין להם סוף אשתו
אסורה ולא קאמר אסורה לעולס ס״מ דלאו לעולס קאמר וכן נראה שתלו רבותינו דלא איפסיקא סלכפא בהדיא כגמרא כסאי ליסכא או כהאי ליסנא נקטינן לחומרא
על חכמי הדור ויראי שמיס שיתבוננו וישכילו על ענין המאורע והאריך למצוא
ובין כבי׳ דין סל ישראל בץ 33ד סל אומות העולס נותני׳עליו חומרי סייס וחומרי
עלילה להתיר אשה סנתעגנה ד׳ שכיס כי כטבע בעלה וחזקות מוכיחות סכטכע כי
מתים ואפילו חתיס פורסי סמנג עכ״ל • והרמ״בס נראה שפוסק כליסנא בפרא
הכלים אשר אתו בספינה נמצאו מל ספת הים ועל זה המשמעות יש לתמוה וה״ר שכתב בה גרושין פרק ג' והיוצא ליהרג מכ״ד סל גויס נותנים עליו סומרי חיים
אכרסס כתב דקשס בעיניו להתירה וכ״נ לרב וכן כתב ראכ״יה דסזיכן דראו לשמת וחומרי מתיס ונ״ל שזה היה דעתו סל הרי״ף ומשוס דססתא בעונותינו איןכ״ד
המתיר כעובדא דרב שילא ולא קבעו חכמי׳ זמן לדבר ואין בידנו לבדו׳דברי׳מלמו
הויגין ועונשין אלא ב״ד סל גויס סתס וכתב המשנה כצורת ,דיוצא ליסרג נותניס
בלא ראיה ולתת אמתלאות כי במקוס שיצו חכמיס להתיר פירשו הדברים כגון עד מליו חומרי סיים וחומרי מתיס  :עד אחד אומר מת והתירוה לינשא וכולו 3פיק
האנוס
מפי עד ומסיח לפי תומו ופסולי עדות ויס מקומו׳סהחמירו חנמי׳ולא חסו■ לעיגון
לינש׳אלא משום?לזות שפתים
שנשאת מותרת
את1קורם
"
ל

אל

■
תנשאי ^ ״י ? י״זזפל י5יל-־■"
מוורדון בטעמי נכוניס וברורים ודברי ר

ין
מת קריהז

-יט
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היכי דעד אח כטל דאמרי ראשון הרי הכבשנים (לא) יע״ל כ׳ רי!
אפיק׳נשים כעד אחד דמיין .וכי
' ב 'ק׳נשיס נמי נטלו לגכיהובכה״ג לאאסמופי׳מתניתי׳ ס^ו?אשנפא׳עיע
ואין דכריו של אחרון במקו
יזיסיש
פ שנשא׳תצא כגון דאתאי אשה מ עי'?ר ינס ^ מ י׳ פיה נ׳דינא א׳
דתצא אלא מתני ' דקתט אע
שתי בשיש הכאות אס״כ ולא מוקמי׳קמייתאבמקוכר הי ^זין .אספנא
ואשמועינן מתט דתצא ע״פ
עדכשרואע״ג דאחשכינה כמרי׳למשרי־מאחי דנשאענלא
ג״י
כעד ׳א׳א אומ׳מח
פלגאיופלגא בעד
פומא כי פלנאיומלנא
אוממת
כאחדעל שומא
שלא־מתחשובים ד& חד
■ חמוורוח
ואומרים•מו5ל^  .רוח
ואומרוח

שלום (רף קיז ) תנן עד אחד אומר מת׳ ונשאת וכלן אחר ואמר לא
וכגמ טעמא-דנשא׳ -הא■ לאנסאת לא תנשא והאמ׳עולא כל מקוסשהאמינה
$חצא
הרי כאן שנים ואין דבריו סל אחד במקום שניסה״ק עד אחד אומר
^וה עד אחד
לינשא ובא אחר ואמי לא מתלאתצא מהיתירה הראשון  :ומיש
^ והתירוה
אלא מפיס לזותשפתיס לאתנשאבפ״ב
באו שנים נ? םוילים ^תםוץ6
לאתנשא-מהאימהאי ואם ראו
פסויליסלכסוף
דלכתסל׳לאתנשא
רדס
ך־וי'
ד״בא) דלכתקל-
תיגע״ניפ׳האש׳
דף־ך״ב
' 153אחדו3זמי^ אמת
ימו׳ (
תצא מהיתירה הראשון לאהתירוה־■והתיריה ^ י
לא
שבאו
הוד׳
התירוה
סלו׳מתקכת• ואם
^ דאמרי׳כ -מתני׳ לא תצא מהיתרההראשו וקמא ד!קאשהיא
היא׳ש-בעהפש׳
ל
"
"
א
מע
^
שבאו לא יתידוהצאשזז שאומרת מתלכ ושתים אומרת
מלמייא עד
היא
 לוהרי״ף כתסט־המירש׳וליא הכרי־ שפקה אגל אסאלא־דקאעי
סיינדליכשא
,דכנן
עכ
.
שלא פכש׳מסו השד תמ אלפי שכשאת תצא שתים אומרת מת■ואח -אומרת לא מח
דבתרנז אומדת ג"כ• מת
ומשמע דהלכת כתימיצ׳דואב״עא
דכתו׳רטובהוא
.
3מ״כ ׳
ה׳ל מרי ותרי
מת
אלפי שלא נשאת תנשאאשה אומרת מת ראשה אומד לא
לז
עב
פה
גןמן עקשו
פסק
וגסיהרמ״כס
'
רני
הוא וכך .הס דכרי
אגל הבעל אינו
הא 5או עדאחד אומ׳ מתועד א׳אוילאמתאו שנים
*ומ״שאבלאס ^ * .ביה והלמ״נס נפ׳י
אומרי׳מתושניכן כלישנא כתרא שכתב כפי״ב מה״ג באו
תה׳ גיסי! השמיע
,
1
נשא׳למי שאינו מעיד תצא שכיס ואמרו לא מת אע״פ שנשאת תצאנ15מ}עכ״צ ^מ '
■ *,יקוושמךיל* ' 17א1טס
",מ אומרי׳ לאימתבכולן לא תנש׳ואם
מנשא ק.משיל בהדי שעתיש אדרב־ כתב
אומר׳בריא-לי שמת לא תצא נשאת כר״א כשהיה הא׳סנשאת על פיו כמו שני' (לנ ) וב״כ המימי
ואםנשאתלא׳מעידי׳והיא
.
ועכשא׳ וטעמו משום
.
ד,לוס
5ן׳פ״פ5דש ה׳ף האשה
סכש
כך באו ב' ואמרו לא מתאו נשאת על פי־־סכאו והכחישו אותו כגון
ממןקימנא -סכא דהייסלמאידפלי'אגיי
ואחר
כשר
עד
פי
על
תזהר״ס
,
תש;
ואומר לאי מת אפי׳נשאת לאחדובאו כ׳ואמיואל מתאו ס5ס)5׳ע״ה^ ב׳
העד שאמי לאמת מיתר'לר"־• אבל
דאפיל! אסניפת
רבא אשה ואחר כך בא עד כשר
 .״
חחרשהתירוהלינש מערש לה המס בבונ'
'
ילומר שמת'בע^הותנשא׳ יאו ע פ-עצמה ובאו כ נפי׳ אושני פסויליס׳ע״פ נייסשצ״מ
חזרינא ו!פוס הא׳ משריה תצא:האשה בעצמה נאמנת
שלדבריהם׳ ואמרו לא מת־ אכל פד כשרואת״בנאעלכשר
?ןל אס• בא-יקרדס
כריכי׳ ,או תתיבסעל פיה ונותנים לה כתובתה ואסתתיבם נכנס היבם
פירוש' 7רנא לא
אומימת ונשים רכות אומית לא מת$ןן• ! אתי לא "תלא
שהתירוסלא תנשא
:
אסל
לבד
לתימרסני
לנחלה על פיה בד״א־שאומ׳מת בעלי והתירוני לינשא
פסולים אומרים לא מתר:רי -זה-כמיןצה תגאמיהואס גא
ודוק'
ן;"כ:רפ״י וז״ל
 ,העדי' הגשר אתר
אל אם אומרת־תנו לי כתובתי והתירוני לינשא או אפי׳ התירוני
,,
>,
אכל
נשאת לסחד תעידיס והילד שהימיוהלהינש
המכחישו
שני
עד
שיב
התירו קוד
צמחצה ואס׳
ותנו כשבתי אין מתירין אות׳ לינשאוהרמב״ם ז-״ל כתב .אומי־תוראי מת ה"! לאי תצא ע״כ ודכייר ק; דם שנשאת
ןודסיתייוה מור"עולא דלא סמנינן אקע
לינשא
מכואייסשהס בתירוצי דואכ״עאן :״כ'ונשא׳את״נתגא*
ולאאסש״־ין כפיי וכת'ה״ה־בפי״כמה״ג בשניהם מתירין אותה לינשא אלא שיש חילוק ביניהםלעניל
^
,
מתוהתירו׳לינש לע פיה
'הראשונ':יש להז הרש״ב כתשו׳ועיין במידכי דכתוכו׳פי" ^ (לד)להיירדגיפ'
וה״ס -לאאאועי
הא:.ה בתרחע יז
הכתיבהכרלקקוא״אהרא״שז־ילכת־כםכר
^
מועיל להתיר צרתה אע פ שהיא מותרתהצרה כי סס האי; בדינים מלי ורבי ירוחם־  7מס לייל״ת
חהמ1ס:ס להו־ת 3צרה אין עדותה
י* י״6יי
אלו  :ומ״ם ואס נשאת' שייכחישיןז תא ז!
צרה ואוכלת בשבילו ר׳ממ׳אםיהוא׳ ג״םסאייך בדינים
לגבי
אסוריוחשבינןליהבוזי
נ״י יהא דפולא רכל מקל׳ שהאמינהתורס
לא׳מעידיה ינונלמד מהדיןםיתכא׳לקמך דען ל .איפסילי
כהן.
תורה
בסמוך .וכתב ה״ה רביכו פסק הלי פנ5ן■ עלותוהאל־ץנזו
עד אפי׳ אשה-יבמשמע דסא האמינה
עדותבפנין•
.נדאמיי׳הצא דפדו׳אשה הוי
אס
אחב
לבנין
ןנ
•
^
ןהשכ  ,נשיס ונה >ק ^ מינה ^ יסנ י!כצ לנרי דנרי
פל יפ האשיה׳ להכחישה־ הוי ליה חד־ כתראיוצר׳פפירושו כשבאו
^ כשד .
!
זה וא׳ /כ אפי ' בא עד כשי אחי שהיתירוה לינשא
מעידיה ומכצמקוס וראי שאף הוא סודר שאס' הגי םהחל׳ת•,אי!
ועדותה סהיה ראשץ ה 1וכ נב ' ואין עדותישל אחד כמקום סניס ל ג וכן משמע בפ׳ בתרא מה סכת הוא כשנשאת לאחדפל פי\ ואח כ באו הנשים המכחישות׳ שלא תצאי' מנהישין דאי!!>
כשר ובירו׳ כא העד הכשר בתחלה והתיידה-
האשם•שיתא־מלה גבי את• וחבירתיך ט שאו ' דחשיבא עדות אשהכפד
חיתר׳ ליס׳!!לנד
נתריד 3ייי ס1,
מהיתיר הראשון דכיון דפלנא ופלגא כינהו הוה ליה קמא
האשה
כאיש
כי מנימץ כשס רב כל מקום שה  :טרו עדותאשה
איתרוונולהמי'
שלשביס■ וכן פירשרש-׳ייואיפשר סרביצו לא הוצרך ליאר ^ מפכ-ישכמ
נמיגרשיצן גידול :ויש ימ שאומיידאשה לגבי עד כשר אע״ס־פהתירוה על פיה או כמקום
מנחשת את האיש
שהולכי אחרהרמסוןוכק כתב הרי זה כמחצה על ע*פ שיף• ינמית
ה־תס גבי את• וחבירתיך דבשכויה מה שכתב כתחילה -בסצי עדים
ושאני
תשיייוובהגה 'פי׳ב
כשייימכחיסה
שעד
לוט נשאת תצא כיון
דתיתי כ״חואףהוא מפרש כפי'רש״י ומצאתי לרש״בא שכת ' פר׳סאסה־
 אויסהיא אוצרה מת בעלה אח״כ^בא■ מחצה -וצ״להקלו וכן דעית היס בס שנתי אשה אומי מת
ופלגא כשתי נשים המכחישות זו א 5ן זו ו5ןע״(די מרלכ״ו וחןע
והרמ״בן מור לו כשהתיררע״ע רכה אבל הרמ״בן פירש כפלנא
עד צשייואמ־ לא מת ה״ז לא תנ שא ואס נשא' תצא
רא׳י■
הראשון אכל אס נשאת לא/מפידיה ואומית יר י ^ נמ-יסונינ׳יו-
כססתירוס ס״פ אשה ק הטעם סהתירוה לינשא תצאמ־יתיס
עצמהישאמייה מתיבעלי־סיתצא■אבל חולק עליו־
עד־ת
סלשוךהנע דאת פד יכשר מעיקרי פם^י '^ ' 0
לילאפצאוג״כגמ ^רמ״כן בשסרכיצרוכודאי
סאזינו עיכ״ל וה״ה בפי״ב מה״ג כת׳שטעמו של הימ״למדאמרי' כתירוצ׳דואכ״עא
רש־י ולפי שטת׳הימ״כן ׳שאמד בטד א' יפי ^ דאוריית׳חסייולפי
כח הנשיסלגכי עד ק׳נסיס כעד א'-׳ דמיין מורה כדברי
הוא לפרש כפירש״י שאם '3כשבאר מומן ואח׳ פמ!ל
סאנת־ו׳לקימן כסמוך שתיכשיםיכער אשד דמיין -דכיוךשסורע
קמא■ כשבאו שביסס ה'׳ז תצא אפי׳לאח׳ימפדיה׳הכרח
מי ונגן•
הורע כח אשה לגבי ער כשי והירושלמי׳ סובר רבי׳דאתיכלישצ 'עדות
כשי הבידמ
לא צפקא לן מידי עכ״ל • -ועיין פצלרדט פהאשהדכה ובתשוהרש״בא־
והרש״בא חיליקין עליו באשה אומדת מתישלא׳ שני-סס כאחד
דגמ׳ דלן וכתב עודיאבל הרמ״בן
דבייס דשייכי לדינים אלו כסוף־כתב וכל עד מפ״ע נר שאינו כאמן דעות
ונראה דאף חנינו מודה בשתי ' אוממת סימן תשמ״ס
,מצא■מהיתרה הראשון ומודים כהיא עצמה
הראשון ואפי׳שכיס מעידים מפי שטם דעד הראשון ל׳ל כתריאלאה
אחד אחר כך'לאי תצא מהיתר הראשון דאס לא -לפסול העדות
מת והתירוה על פיהן שאם• באיעד
למעשה פכ״ל וכ״ס בתשו׳להימ״ק סימן קי״ט עיין עליויוכת' סריב״ש
ואפילו לפי מה שסברו הרמ״ק והרש״בא כדעת; שיש להחמיר
כן ליישמיעינן רבינו בשתיסנפים
כמקו׳סאמרו אס■ נשאת לא תצא דבר ברור הוא שלא נאמ כו אס התירוה־
ולקמן בסימיוך שתס רבינו דין זה כדעמ-הרמב״ס ז״ל :כסי׳שע״ט
רטט איפת־ שהוא כן פכ״ל
■ מהיתיר ושתנס לכתטל׳ואע״ססכשהתימיסתייוה^ כדין כיוןיסאח״כי
לע פי עד אחד אינה יכולה להנשא• ב״ד לא תצא
כתובבתשו׳להרמ״ק סימן קיי׳ס כל הצפאת
:מו " סעוד רבי׳שתיס אומד מת ואחת אומר׳לא מת אע״סשלא!
ץא דברי העד כלום וכן כי מתשוריב״ש נולד׳ ספק כהיתירס
כמשנ׳כ׳אומרי׳מת ועד אומלא מת אע״פ שלאינשא׳פנשא ונו .מ'
חלס ג־סות ביד וסל שלא־עמדה בפני כ״ד
כסאתפנשא סס
■ על יפ ע-׳א בלא
מעצמה
נשאת
'
שאפי
כתב
ס :וכתוב בשיאה והר״ן כתשו׳סימן נ״ב
פדותוכדר כחמים דאזליצן כתר רוב דעות הייט הך מה ד כי
מאי קמ״ל בפסולי
'כ כא -עד אחד ואמי לא מתלא תצא וכ״כ כתשוכו' ה״ר דוד הכהןרוב דעות לחומיא אבל לקולא לא קמ״ל• וכת הר״אש פ״ז קמ״לדחפי־'
הוראתב״ד ואח
שהיה בס לסקל ולהחמיר וכתב שדעתו זא ל יק בתר
ביפת' • וכתילהי״ן עודיסש על פדו׳אשה
התירוה עדין -.לינסאית5שא :אסה אומיתמת ואסה אומר' לא מת
מוטל לחוש לעצמו וירבה סקימת לקו־לא ואעס שנא
להקל אמנםסאשר הדבר׳ חמור מאד על הבעל
שכיס אומן ' ,מת וב אומרי׳לא מתבכולןילא מנשא וכו׳  :דין סט׳אומרי׳מין
וכו׳או
מה שהקילו סז״ל כדבדיי׳הללו הוא סל סמך שהאשעצמה תרב כדרישו'
מתבפ׳בדכתובו׳ כ אומרי׳מת בו אוימרי' לא מתיה״ז לא תצש״א וחס
ובדיקות שכל
גדולי העיר לדרוש וב ' אומרים לא
וחקייויעד שתעמוד על אמתפן של דבדי׳יבן המכו' הזאתעל
ר 'מנתם ב ר אומי תצא וידועדהלסה כתק ואמרי עלה כג־מ מכדי
נשאתאל תצא
בענין כדי שיצא לאמתו עכ״ל ועיין כמרדכי פי האשה־בתד וכהגסו׳מימון
הבא עליה באסם מלוי קאי א״ר ששת כגון שנשאת לא׳מעידיה היא
ולחקור
קול -שבעלה חי אץ מוטאי' פרי ותרי כינהו
פי״גמהלכו׳גירושין כתב רבי׳ירות ' אםאחי סכשא׳יצא
תלוי קימא באומר בריא לי־ופירש״י לא' מעידי׳סאמרו מת דאץיאשס
גופיהבאשס
 :ומיש ואסכאושטס
אית׳מתחתיבעלה אלא-בראיה ביורה ועיין עוד שם
כוקפו וזה אומד ברי׳ל׳יבאומי בריא לי אין לבי טקפי שברי' לי
תלוי אלא למי שלבו
ואומרי׳שלא מת סשובי׳כא' ואס התירו קוד׳ סבאו לא תצא מהיתרה
אב וכתב הר״ן נר׳שהזקיקו לומי ק דאלו באומרת בריא לי שמת
פסולי׳לבסוף
לאי יתימה״אשה אומר׳ מתושתי׳אומרו־לא תמ אע״פ אלו היו קייס היה
הראשון לא התירוה עד סבאו
שאמי' מתבעלהנאמנ' ואין פימסו מחוור בודאי כיון סאיצ'
דע אס אומר מת־ושגיס אומרי׳לאמת אע״פשנשא' תצא
מיפוק .ליה שהאש׳
שנשאת תצא שסיבמשנה
כאשס תלוי קיימאאלא ודאי ה״ס באומר 'כרי לי שראוהו שמת
יודעת הדבר כבירור
וכדרבי
■דאין דבריו סל איחד במקום שניס לא צריכא בפשולי׳ עדות
תמ בעלי נאמכהיינו כדליהיפדי׳דמכחשי לה טכ״ל רש טפיו'
ובגימד׳פשיטא
הלך אחר רוב דעות וכי אמיי׳סהאש׳סאמר
נחמיה דפכיארנחמיה״או׳כל מקיום׳ שהאמינה תורה עד אחד
שכתב והואאומ כרי׳לי וצרי׳להגיה והיא אומר ביי לי ודין אשה
סופר כדברי רבי׳
חא ' כשצי אנשיס באיש אם' ואכע״א יכל היכא דאת א עד אס'
ועשו־שתי נשיםכאיש
לא מתאו עד אומרימת ופד אומר לאימת שהוא סוס לדין'ב
אומר׳מת ואסהיאומר
אפי' מאס נשי' כעד אח׳דמיין אלא־כגון דאתאי אישה מעיקר 'ותרצה
הרמ״בכפי״ב מה״ג ח״ל באו שני׳כאח ' זהיאומ מת
בשרימעיקרא
אומרי׳מת ובאומרי׳לאמתכ״כ
ר נחמיה׳ אומי כל מקום סהאמיצםתורה עד אחד הלך אחר רוב
אימלא מת אשה אומר׳מתואש ' אומר׳לא מת ה״זלא תנסי' ואס כסא׳תצאימפני
לדר' נחמיה הבי
אחת כשני אנשים באישיאחד אבל ב׳ נשים באיש א׳ חה
דפותיועשו שתי נשים באשה
' לעד שהעיד לה והיא אומר' ברי לי שמת ה״ז לא תצא וכת'ה 'ה
דמי ופי׳רש״י ע״א אומר תמ ובאו עדי' ואמרו לאמתיסשיטא דמודה שהי׳ספק ואס נשא
סלו׳עד אומר מת ועד אימ לאימתאסהיאומר מית
כפלצאופלגא
אמרי׳תיי ותרי כינהו כפסולי עדות ואע״ג באו שכיהכאש׳וכו׳מסנ׳פ׳האס
הולאידלנבי תרי חשיב כחד וכטל ולא
מתה״זילא תנשא וממה שלא אמרו ואס נשא' תצא דקדק רבי' שסם
ואיצטריך לאשמועיכן כה״ג ואשה אומר לא
דשט׳שאמריאל מת נשים היו יהדי פד־ראשון בטל אצלו
עד האימ׳מת והיא אומר ברי לי הוי כשני' אומרי' מת ושניםאומרי׳לרו
היכי דחד חשי׳פסולי עדות נשא׳לאותו
כל מקוםסהאעינס תור עד א' אין סס תורת עדות כי
וב״כ כיךו׳ובכ רבי׳ירוח׳וכתכ עוד ה ה שהרמ״בן
לבדוק אםכשרי׳ אס פסולים ועשו מת סאסנסא׳לא׳מעידי׳לא־מצא
היליכך הלךאחר רוב דעות ואין עליך
כלום הואוהבי ראיה לזה ודחה ה״ה ראייתו וקייס
נמיתשיבי באיש א׳שתי כשיס שהכחישו עד אאאמר לא מת כפני אנשיס כאיםאח
חלק בזה ואמדעד׳א׳כהכחשלאו
סתיכשיס
דברי הרמ״בס־ז״ל ודעת הר״אש בזה אכתוב כסמוך• וכת הר״ן כס״בדכתוכו׳אהא
היכאדאת דע אח׳כשר מעיקר׳והתירוה על פיו
גאע״ג
דאמרי׳דכתרי ותריאס נשאת לאח מפיריה לא תצא
׳מהראשון בטל ואפי׳טספתצאכל
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י חייסיק ואף ע״ג דאיכא מרי ל
קעעה
ואנה
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והתירוני לינסא ' סי בעי׳ דלא איפשיט־(
א< * נת , , , :אמרי׳האי דנסא׳כמאן דליתיה דמי ותדע י
(לן )  ,ע׳לגני דין. .לךדאפילו בחדאסכצס אל יוציא כמו' אינהנאמנת ואם נשאתכתבי-
הרמ׳'בםז״ל לא תצא כיק שהעיי ופסק בכל־מיקו
שבממון ,שאס תפססאי!;,
נויהיוש' 5ת איזז שיתבאר ס״י כדעת רובי המפרשים ולא ' מסייעה וק אםשי מלחמה
ואמרה־מתיאפל -בסמם אינה נאמנת .מוצ.יאין מירס כדעתו׳ ז״ל עכ״ל ולא פ<
7רנ ח  :נ י קמו אמרו אלא לכתחל' ומשוס חמד ' לא אמרי׳י אע״פיישיש שלומבינולבינהיזאפי' לא ידענו שיש מלחמה אלא.לכויליישב :למה באמרה תכו ליכתובתי;
׳ ! [ נימי* ; כמאן דליתיה דמיכנ״ל עב 'ל והר״אש לע פיה והיא אומרת מת כמלחמה אינה פאמנ׳והרמ״בם ז״ל כתב וקמירונילינש׳ פסק דמתירין אותוהלא;
כתב
מה שאם נשאת לא תצא וא״א הרא״ש ל! ל לא כתכ .כן  :כתב .כיון; -יי
•׳־■■•
ה״ל ־למיפס בהלחומר׳'.
במשובה כלל ל״ב סי'׳ ד וכלל נ״א סי /
לפלק;ב -תיקו
בעולם אפי׳אומר '
איגת ,,וסמא
ל ז״ל
ורעד א .או מת ועד אח
וח׳ אומי
אומר לא לאמת
מת הרמ״בם
הרמ״כם כיון
כיון שיש
שיש מלחמה
מלחמה בעולם
אפי׳אומר׳־־ מת
מת והכרתיו
וקברתיו אינה
וסמאי׳יצ
י״ל.-םדדס״ל
ז״ל דכיין
דכיה דמרינא
דמרינא אתתא;
קודס שיתיחט ד נס ׳ |ס ננ  3י ס
וכש
5
זת
,
נאמנת
ואינו
נראה
כן
כגמרא
אלא
אפי׳היא
אומר׳מת
^
מטתו
1
.
מהימנא
לומי־ מת נעלי אי משוס
,
דמילת׳;

חד לנכי ^חד ואוקי 1״ אתתא^ ״
שחזקת נאנ־־תאף יש^ ^
שישמ־לחמהחי ״ ^מים ־"-עימתל׳ קו< ־רת,ויאם; " *י׳
שהחמרת ^
עליהד ^
ימץכי ^
איבעילו<
מלחמה* ח^
כסופה וכו

<

דפוק
א״אואפיי למ״דבסניס ל^ מייס
מתוב׳ יש מלחמה כעולם לבא
עי
 ,אחד
בתנו לי כמיפתי והתימנו לינשא *
אומרי לא מת אס נשא״לא׳מעידי׳לא תצא שאני התס דאיכא תרי סהדי דמפקי לסי חייסי׳דמשוס צתומיקאמרה כופיקא בדרבנן היא ולקולא והר״אש לא כריס את״ל;
מחזק'  6 "6אבל הנא דליכא אלא חד סהדא מודה פ"כ  :נשאת עימעד כשרואח״צ' :וא״כ קמו להו תרי בעיי בתיקו ומשמע לרבי׳דספיקא בדאוריתא היא לחומרא / :
באושניס ואמיו לא מת וכו' הז פשוט כמה סכתכתיידיאמתני׳דעד או׳ מת ושנים• ומ׳'ס רבי׳אלא סיס סילוק היניהס לעפין הכתובה כדלקמן הוא בסי ק ' • כתב רני/
אומרים לא מת אע״פ שכשאת תצא אקשינן פסיטאדאין דבריו סל אחד במקוס ב'' ירוחם ( נכג חג ) שוטה שבאה ואמרה מת בעלי פשוט פ האסה שלום וכ״כהרמ״יש
משמע בהדי דגמקוס׳ שכיס אין סוששין לדבריו סל א׳כלל אפי אומרת בריא לי' ודווקא שיודע' בטיב נישואין ואלמנות  :יפלה צרה אין .עדותה מועיל להתי׳צרת?:
וכשאת לא׳מעידיה תצא וכפ״ב דכתוכות לא שרי י משאת לא׳מעידיה ׳אלא בתרי־ משנס פס האסה שהלכה היא ובעלה למדינת סיס ובאה ואמיה מתבעליתנשא:
ותרי והירו ' כחד וחד אבל בחד אות מת ותרי אמרי לא מת הא ודאי לא • ומ״ש ותגיול כתובה וצרת׳ אסורה ביתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי ר' טרפון,
אי נשאת ע״פ אשה ואחי כך בא עד כסר ואמי־ לא מת אפי ' נשאת לאח׳מעידיה ר'עקיבא אומר לא זו הדר' מוציאתו מידי עבירה עד שתהא אסורה להנש ' ואסורה,
תצא ככר כתבתי בסי׳זה מחלוקת הפוסקים כ! ה ודברי רבי כדברי הימ״בס  :כתה
לאכולגתרומה ובגמר א״ר יהודה אמר שמואל הלכה כר טרפון באו שתי הנייח;
הר״ן בתשובה יס נ״לאס שכיס משדיס שישמעוכל א' מהס מפי אחר סמת פלז׳ועד־ אחת אומר תמ ואחת אומרת לא מת זו שאוסר מת מכסא וממשנה סס ( דףקיז,).
אחר מעיר ששמע מפי אחר שהוא חי דאיתחא סריא דק״יל בס"פי האסהסלוס
ומס אחת אומר׳סת ואחת אומרת נהרג שתיהן מותרו׳ג״ז סס 3מסנ ' אחת אומי/
דבפסולי עדות אזלינן בתררוב דעות בין לקולא -בין לחומר׳כתב הרמיכס בפי' הנו׳• מת ואחת אומרת נהרג ר״מ אומר הואיל ומכחיסחו את זו הרי אלי לא ינסאו רבי,
אשה אומר לא תמ וכ נשיס אימרות מתה״ז תנסא וכן סא אמת י׳אנסי׳לא תמ וי״א :יהודה ור׳סמעון אומיי הואיל חו וזו מודו' שאינו קייס הרי אלוינסאו וידוע דסלנס;
אומריס מת ה״ז תנשא שאין אומדיס־סניס כק׳־אלא בעדים כשי־יס אבל בפסולי׳הלך כר׳יהודה ור שמעון לגט ר״מ יא משוס דרבי׳נינהו אי מסוס די'' מיו ' יהודההלכה,
אתר התב כין להקל בין להחמיר והואפסוס ממיס■ שכתבתי בסמוך בפרק האסה׳י כר'יהודה :בד״א שהיא נאמנת על עצמה כסיס,סלוס בינו לבינה ושישיפלוס בפולס)
שלום כפסולי עדות וכר׳נחמיה דאמר הלך אחר רוב דעות -כפב הרי״בש בתשובה■ אבל יש ,קטטה כינו לבינה וממשנה ר״פ האשה שלוס (דף קיד ) ובגת׳ ה״ד קטטק
■ להנסא יכ אס׳ בהיתר ב״ד כיון ביכו לבינה באומרת לבעלה גרסתני ולהמנא מדרבהמנינא דא״ר המנונא וכו)
סי׳תק״ת אף אס היה לה עדות מספיק לא היה לס
סאין לה זולתי עד אח׳אף אס נתקבל העדות בב״ד כמו שמוכיח בערהאסה יכה; באומר גרשתני) 3פני הלו וסלו' ושאילנ ' ואמרו לה״דמ ג ומ״סל״ס התחילה היא
ומבואר הוא שס כתו" הר״אש וטס• שאץ לס עדותי כלל שיספיק בהתירה כדאיתא הקטטה או שהתחיל הוא סס מ״ט לקטטה רב חנני' אמר מסוס דמסקר רב שימינר,
בתוספתא בכה״ג אין מעידין וכל הכהו דתנ׳בסו אין פמידץ .בכריתאובמתני איה■ אשי אמר מסוס לאמרה בדדמי מאי בינייהו איכא בינייהו דאחגיל הוא קטטה ונחל
נשאת תצא כדמוכס בכמה דוכתי כפר'האש ' זוטא ועוד שהפרו בה הבתריסלבלתי־־ ה1׳׳אס ועבדי למומר׳וכ״נ׳ סהואדעמהרי״ף שהשמיט מסלוק׳זה משמעדככלל גוונא
הנשא בעדות זס ולזה ראוי ליסרה ולעשות בס משפט טאפות ותצא מזה ומזה וכל דאיכאקטטה לא מהימנא וגס ה
■ ה כתב בפ״יג תה ' גירושין על .מחלוקת זהוקי״ל
הדרכים .האלו בה וצריכה גט גס משני טון שנפא׳ופכדת איסור׳ואף אס לא כבעלה לחומרא דחייסי׳למשקרא ואפי'
אמר
מת
פלמטתו
וקברתיו
איכה
נאמנתהוססמס
לא פילוג רבנן' וכ" כ הר אש ז״ל אע" פ שאינו צריך לפני' עכ׳׳ל וכ״כ עול בסי׳שע״ע רבי' וכתב שזו הוחזקהשקרנלת עכ״ל ל?
■  :ומ״ש ואפי אס דע מסייעה אינ׳נאמנת
דכל הנך דקתני בהו אין מעידין אין כאן עדות כלל ואס נשא -תצא וכן ׳בהנהו תלת סס ( .ףד קיו ) איבעי׳ לה ו פד א בקטטה מפו ופרש״י קטטה כינו לכינה והלך למדל
דל א לעור בן פיגיא סנותניס עליהם חומרי חייס וחומרי מתים אסנשאתתצא .היס ובא עד את ואמר מת מי מהימן ולא איפסיטא ומשמע דלחומרא נקטי' לס
ואע״ג לחד מינייהו ספינה שאבדה ביס אין זה טבא במי' ' שאץ להס סוף שאס נשאת ופרמ״כם כתב בפ״יג מה׳גירושין האשה שאמרק לבעלה גרשתכי כפני פלו ' וסלוה
לא תצא לטבע כמיס שאין להס סוף מעיד שטבע ביס ושהא שיפור שתצא לפסו ואו ובאו אותס העדי׳וקכחיסוה ואח כ הלכה היא ובעלה וכו׳בא סד א׳והמידלה שמת
כפלהלא תכסא ססאהיא סמה אותו ואס נשאת לא תצא שהדי יש לה עד• וכחב
הצלתו ע״י מחיל׳של דגיס או שיצא במקו׳רחוק הוי מיעוט 'דמיעוט׳דלא שכיתומ״ס
אמרו שאס נשאת לא תצא וא״כ לפי מה שכתבתי היכאדאשפהי אס כשאת תצא ה״הויש קצנו תימאכזהסהרי הוא סבור דטעמא דעד א ' משוס .מילתא דעבי 0
ו£ף סא יש ספק יא אשתסי אס נשאת תצא כדעתהרש״כא מסתפק לאחר ג' אלא
לאיגלוייבמושפתוב כארוכהכסוף הפוא״כ אפי׳לכמסלה תנס ואולי סאע״פ שמא
דבאשתהי בודאי אין כאן פדות כלל והכא עליה כחטאת קאי ובניה בחזקת ממזריס
סוכרשסטעכן הוא לא סמכינן עליה היכא דנפקא לן מידי לפנין דינא כיון דכגח
ובספק אשתסי איפש'שאינו כן אבל מ״מ אס נשאת תצא ואס היה בכאן מי שמעיד לאאיפשיטא־ •• ומ״מ יש תימה מאין•הוציא• שמא סכרה אותר שכתב טוןשלא
בשכיעהבמי׳שאין לסם סוף לוז לא הית' אסור אלא מדדבנ׳לכתחלה אבלבבאןיא׳ין נזכר כגמ' טכ"ל  :ומ 'ש:וכן צם יממלחמה ואמי מת אפי׳כסתס .כלו שלא אמרה מס
מי שמעיר על הטביעה אלא שאומר שאחרייוס שנספכה הדוגיאראה מכלוף מת על.
במלחמהאינה נאמנת אע״פ סיש פלוס בינו לבינה שס במשנה  ( .דף קיד )ובגמרא
שפת היס ואינו אומי כפי׳סמכלוף היה בדוגיאישהואראהבטביעתו ושהאשיעור (שס ) אס רכא־מאי טעמא דמלפמה משוס דאמרה בדדמי ס״רכלהני איקטול ומא
שתצא נפשוסכ״ל -ובמה ם  :תכ שכל מקום שאמרואיך משידין אסנסאת׳פצארנ
פליט ואת״ל כיון דשלוס כינו לבינה נטרא וחזיא זמנין דמחו ליה,בגירא אוברומח
מדביי י״י לסס המו'ה שהוא
■ חולק בדבר  :האשה כעצמה׳ נאמל
לומריסמתבעלה■
וסברא.ודאי מיתליה ואיכא דעבזד  .ליה סמתיי וחיי  :ומ״ס .ואסי׳לק ידענושמ
ותנש׳אותתיבס על פיה
ונותנק
לה
כתובה
מסנה
פ
ץ
האפ׳
;
םלום
(
דף
קיד)
:
ומ״ש
מלחמה אלא על פיה וכו' סס כפיא• דלא איפשיטא וכתב הר״אש ועבדינןלסומרא
ואס תפיכסנככס היבם
לנחלה
על
פיהשס
(
דף
'
קיז
)
אמר
רכ
חסדאנתיבמה
יכמה׳
וכן
כר
'
שהוא
דעת
כרי״ף
שהשמיט
בעיא
וו
וכתב
סתס
מחני
'
דקמני מלחמהבעולק
לככס לנחלק על פיהדיקוס לע סס אחיו אמר' ראמנאוהריסק  -בד״אשאומר ' מת אינה נאמנומדסתס ולא חילק משמדבכל גוונא אינגאמנ אפי׳החזיק היאמלסמה
בעלי והתירוני ליצשא ילכד יאבל אס אומר׳ תצול׳י -לתוב׳והתיצופי לינש' וכו׳ססא״ז■ והרמ״בס־׳פסקביצ׳וגמה׳גרו׳שין דלא מנשאיאס־נסאת לא ךוצא וטעמו נר סקוא
נחמן באה לב״ד ואמיר מת בעלי סתיריוט לי־נשמתיירין אותה לינשאי מופניןהל
כעעס שכתבתי■• אצל פנו לי־ כמוהתי והתירוני ליכסא • כתב הרמ״בס כיוןשיש
צתובתה תצו יל כתובתי אף לינשא אץ מתיטן אימה נל׳נואדטתא דכפוב׳אתאי י מלחמה בעולס אפי׳אומר מת־וקברתיואינה כאכ! נ' ז״להרמ״בס כס״יג מסניושין
וכת׳כ״י כשס הרי״טבא מסתצרא דה״ה אס הביאה היא׳ פד א' לב״ד שמת כעלה ׳והיא אסהית׳ימלחמס בעולסובאהואמרה ממ בפלך אי 3הנאמכ 'ואע״ פ שהיה סלוס ^וג
מובע כתובתדאמרי׳אדעתא דכתובה אפאי ולאסיי׳לה עכ״ל ואין ׳דבריונראיה לבינה תסמוך דעתה מל דברים שרוכן למיתה ומאמר מתכנון שנהרגוראשיגיס
געיכי -וגרסי׳תו בגמ׳ (סס ) איבעי׳להו הפירוני להנשא ומנו לי כתובתי מהד כיון ואחרוני׳סהיה בעלה באמצטן סהריהוא אומרת מאח' סכהרגואלו ואלו נהרג הוא
דאמר כתוב׳אדפתא דכתוב׳אתאי או דילמא לכ מילי דאיניסאמ׳להולב״דואת״ל צכללו לפיכך אינה נאמנת ואש׳ אמרה מתבמלחמה; וקברתיו אבל סא אמרה,מת
ל< מילי דאית ליה לאיטקאמלהילכ״ד מנו לי כתובתי והתייוט להצשא מהו הכא לע 'מטמי5אמנ^/
לופשטא׳דג ^י•ל'
ארמשםעכ^גד ?ית )
ל״ניה§ <סלו' (
דף,׳
אמר

אק

ין

כד

על מסת! מהימן שלא חששו שאמר בדדמי כה ' ג אלא כשהיא יראה אלא מההוא׳ עובד׳דוקא כי סהיצן עיכדא דליכא למימ׳כדרמי דהא אסקיכטו אגשר^ "קי ^לא ^פ*
^׳נ״י הא מת
•
_
לסהר׳פמרר-שבק ' ליה ואתיכיההי׳דרעמן
ז׳יל1שאם נשאת א׳במלחמ' דוק' באו׳מת וקברתיךוכ ן דעת ה1אנרנהי ׳מייתין
הניחה א' ואו' מת במלחמה אינו נאמן וכתב הרמ׳יבם
דפיוב קא לנביא מפס׳ רעבון וכשלא
מת וקברתיו נאמן וכתב ר״יף דה״ה נמי הרמב״ם כפ׳אחמן מה כיוסיןעד לן׳ ולח) 7לני״י*מ :
העד
אמר
ואם
תצא
לא
אמר׳במפשה
ול שבמאכל והניחתו חולה
< נ!משס?ג
שמת במלחמה ארבמפולתיאו ספבע בים,
וקכרנוהו
מת
אומרים
אא״כ
נאסיים
דאינם
במלחמה
כשנים
זמ/
^
במ
יה
3
6
ודאימיר^ כמל חמט כיחזי
הגדו׳ומת וכיוצ׳בדכרי׳אלו שרובן למיתה שנפימי5עי3גנ*
וא״א
קברתיו
אומרקברתיו
אומר
אינו
אפי׳אם
נאמן
דאפי׳א׳
כתב
עהא מוכהחרכ יל אס גסצנפשה ו.שתיש והדא״בר
זנת׳ה
סא אמר קברתיו כאמ' ותכסא על עין ךכ׳ך גלי־
והדא״בדכתם דאח׳ אינו נאמן אא! ׳ר אומר מת והכרתיו אבל
להדכהאי גוונאלאחיי
דאת׳ איט נאמן אא״י אומר מת וקברתיו אכל דס״לז׳ל דכיהיכי דבאסה עצמסחייס ו׳ סי׳י' סמש־׳,דעס׳ץ
פירמות דדמי מקו' שאץ סס פחד ולא הרא״ש ז״ל כתב
ןןנ] יששב לבית־
שנים נאמני' אפי׳אם אינם אומרי' קברנוההואם יש רעב בעולם׳
דאמרכדדמיכלסיכא ד6יכ 6ל מיחשה״ כ אלנ״יס ^ ׳פ
מפתו
על
מת
'
כשאמר
ודאי
ס קא ליס הא.
ובאה ואמר׳מת איני נאמג׳אפי׳ אומר׳מת על מטתו עד שתאמר בפד א ' וכיון שכן דפ א׳ שמעיד מת פלו' לאמרי נ77מי<ע׳*
רינומשו דשזיתיה דמת ממש ובן כרעכון
דלא וקברתיו ואם באה ואמר מת תחת המפול' שנפלה עליו או שיש כשעת הדבר לא מהימן דחיישי׳דילמ׳אמר פפשו׳ מ־רי׳יסי"
נשתמרה מת וקברתיו היא נאמנת
דבר בדדמי כדחיישי באסה עצמה וכדאמר׳ר׳פ ע״עהחמיר תאיד
^ר׳קכרתיו בדרמי ואנן לאתיישי׳בכולס שלוח נחשי׳ועקרבי' ואומדת שנשכו נחש או עקרב או שיש
שמעתיה דמשקד׳כמתכוין עב״ל • ומשמע בעולם ובאה ואמר׳שמת בכל אילו דינו כמלחמה ואינה נאמנת הלס׳שלוס דני 6מיי לה היי יה נמלחמיי ״, 6־מ־"' " ,מל
הבית והוא׳ מת ואני נצלתי אינה ואמרי לה אינו כמלחמ׳וכיון דלא איפסיט' לעי ששיזע< על
נאמג׳ ואם אומדת עישנו עלינו את
דייוןדרע3דץגריע ממלחעוברעכץ
בגמר׳נקטינן לחומר ' בסל תורה שכן דרךיהודישנהר׳זאתר!
נאמנת
נצלתי
ואני
מת
והוא
לסמים
או
נוים
עלינו
נפלו
נאמנת
?״יקיו
כ״ס מיאמנ כשאמר׳כמלחמה מקו
הגאונים וכ״פ הימ״בס 3פ ' הנז׳פכתכהיה לדאימהלא ;םחה
שאין דרכן להרוג הנשי'  :בא בעל ' אחר שניס׳ל׳ש ניסת לפ לא
וכת׳כ״י ש :ן  :תנו הרס״כא והיייהכאז ״ל
*״ ,־,אמדל
■5מלי
עילס י ^ס .י״״ף ״״
ה ; ,־ןב הרש בא שמן הטעם הזה לא נראו אול׳פ ב׳ערים תצא מזה ומזה וצריכ׳גט משניה׳ ואין לה כתובה יך?
נאמה וכו וכיון £דלגכי אשה עצמם נקטינן להיליכלהל לתי,ל9
מיניו דברי הימ״ב' וזהו שכתב רבי׳ואינו
משניהם ולא פירות שאכל מנכסי מלוג שלה אלפ שאינ׳חייבי' דדב׳הרי הוא כמלחמ׳ה״כ עד א׳עד דאמר "! מיג והראהו
ך :ן כגמי׳וכו' וכבי יישב זה ה״ה לדעת
הרמ״ב׳וכת׳רלדעתו ז״ל סכי סירוש׳דאילו בפרקונה ורוק׳ שאכל השני קוד׳ שבא הראשון אכל מה שאכל וקברתיו ואל יקשה בעיניך שאס באנו י*״ה אזמ 7נ׳ א״יי
כיולאישלאראל
כ,
אחד שבא הראשון צריך להחזי' ואינו חייב ליתן הבלאו' מנכסי להשוות עד א ' לאסה עצמס
. .£פי׳  .הגוית שהרגואופל
לסבה ני אמר מתבמלחמ אינה נאמנת
,,
י
צאן ברז׳שלה והוא שבלו לגמרי אבל מה שיש מהןבעין נוטלתו א במלחמ אפי אמר מת וקברתיו לא יהא אלא כש& ילעיכול־ג
השוס גווי' בין אומרת קירתיו כיןאינה
■ אומר' מת על מעתו אע״פ שלא ואם נטל׳ מזה או מזה כתופ׳או פירו׳צריכה להחזי' ורוק׳ שנטלה נאמן סכך הדין באשה עצמה במלחמ ' לעי יהו7יאמיומבתמ '־
אומיהא
מחלני אחר שבא הראשוןאכל אם נטל' ממנו קוד׳שבא הראשון דעת הרב ז״לסנך כתבבפ הנז׳שהאסה טאיי קיא" ענ״ל
אכרקבירציו כאמנ׳ואילו ברעיון כי אמיה
שאומרת מת כעלה ^ז ^ ,׳ ׳ )ינה נ5ן מנת פפ״ה שייר מ כפ|
מפעל מיטתו ושלא מחמ׳רעב איכ' נאמי' אינ׳צריכ׳להחזיר ושטה׳ איןמטמאין לתאם הן כהני' ואין זכאין
ואסי׳אומר׳מת וקברתיו שזו אינה קושיא יה^ ,׳ ש-יעה
במציאתה
ה* שפא מר מת וקברתיו וי״ל לדעתו ז״ל
שכשאנו מסרס ע״אלאשהעצמ אין אנו גספינ ' זהג,ישהיו
סהי1ע סוכז דאיע״ג דאכן לא חיישי׳דמשקר
יזמיה מת במלחמה אע״ג דאמרה קכרתיו חיישי׳לה ומשמ' סהרש״כא חלוק כזה־ מסוק אותס אלא לענין דכי היכי דסיישיק באשה עצמה דאמיה בדדמי ה״נ חיישי׳ נבפינה ענעלהז
בעד חא לפי דעת הגאונים ז״ל ונ״מ לנדון זה של דבר אכל ל $ן סנסןה)3ותס ל גמרי וכ׳ ל״ל פ״עשפיר
ואומד דכאומית תמ בעלי במלחמ׳וקברתיו דלעולס לאחיישי׳דמשקר אלא דאמר'
דבאשס עצמה חיישי דמשקרא לפי דעת הרמ״כסז״ לוכע׳׳יי ^ חייסי /אלי ,ד ^ישראוה ^מת<)( *
בדדמי והביא ראי שהרי ברעבון כי אמי מת וקברתיו נאמנת ומשמ אפי' באומר
בדדמיומ״מכיק ידאסיקנא כגמ׳דבאשה־עצמה דבר הרי הוא כמלחמה הדבר במרשאתר 'שנאענלל
משכ״עב א״כ כלפ :ן במלחמ באומי' קביתיו שהיא נאמנת עכ״ל וכתב עוד הרב
וקברתיו אינה נאמנת דדוקא עד אחד לפי שטת הגאונים דע״א כדכ׳לא מהימן מד דאמ ' מת וקברתו ולפי׳בנדון שלפנינו קיועו לההגליס
מגיד כך נר׳מן ההלכו׳כשט יכי׳דהיא במת
נאמן אבל היא אינה נאמנת עב״ל -ולי נר׳דאין הביע בדביי הרי״ף סאע״ס שפסק; אין להתיר אפה זו מפני דבריו של אותו מומר שהיה מל״ת כיון דלא אמר מתטגק׳ה קן׳לרל ך 7
׳ ! !"5
וקברתיו וכ״ש לפי דברי .ר״חשכתב דכעי׳דעד  /א׳כמלחמה
עיא׳אומ* מת במלסמ׳וקברתיוכאמן אין להוכיח משס דדווקאפד אח׳נאמןכאבל
לא איפשיטס //שלפי דבריו יז י .ת<? גס<7ר סר
! ׳׳ !
י
היאא־נה נאמנת דאיכא למיס דהייא וער א׳שוים• אלארמשו׳דבעי׳בגמרהוה כעד אפי כאומר מת וקברתיו לא מהימן■ וככר ידע שיש סוצקי לע דברי,כרי ף וסובריס יכ כן 7ניההלה
ומינה כשמע להיא עצמה ואדרבא אי איכא למידק מדברי־ דפד אחד כמלחמה 6ף ע׳' ג דלא אמר קניתיו מהימן וטעמייהו משוס דבעיין דפר ויגיל כל קישסאה
אכאיה הרי״ף בעד אחד
בגמ טעמא דעד א׳מסימ ן א׳במלחמה ליתא משוס דחייסיק דעד א׳אמר כדדמי אלא מסוס דמספקא לן 5י א' טנעמה׳גדלל
הד״ךאיפכא איכא למידק דהא בעיא דעד א׳הכי איתא
טעמא דעד א׳משוס דהיא דייקא ומיגסכא,והנא כיון דאיכא מלחמה בפולס לא
משוסדמלתא דעבידא לאיגלויי לא משקי ה״כ לא משק׳או דילמא ט־עממשו׳דהיא•
דייקא ומינסי א וסכא זימנין ,דסנייא ליה ולא דייקא וכיון דפישט הרי״ף דנאמן א״כ דייקא ומינסכא אכל צאמ בדדמי לא קי ישי ולאזמ ה מסהקח ל זהילכ וכי חדחזינ ן שעלה קהמי©
' רעביד׳לאיגלויי לא משקרא וכל שכן דהיא עצמהלא■ בעובדא דדגלת דעד אח מהימן פלמא טפמא דע״א לאו משו' דהיא דייקא ומינסבא ק יא עליו יש  .פ
'קסליה טעמא משו׳דכמילת
תמאהרפכנוי■
טעמא דעביד' לאיגלויימתוך חומי ססחמר׳ עליה בסוס לא משקרא־ דהא במים לאדייקא דמים כמלחמה דמואלא ע״כ טעמא דעד א ' מסוסדמהיען !א"
משקילדכלאו
■ זהו טעמן של בעלי סבר זו" 0ל׳ז,ני' שק
אמ׳ה מת בצמאנר׳סדינו כאומר מת .כרעבון -ואם יש מלחמה בעולם ובא עד אחד אפי׳כשאיכו אומקברתיו סגי דלא חיישי׳דאמר בדדמי
ובודאי שדברים נכונים הס וקרובים אל הדעת אכל מחחר שהרי ף והרמ בס למילק צגפרי'
ואמי מת דמלחמ' ונו' סם{ דף קטו ) בעי'דלא -איפשיט ' וכתכו הרי״ףוהר״אש דאע^׳ו^
הסכימו דכל במלחמה ודכוותה חיישי׳לעד א׳דאמר כדדמי מי^ ייקל את ראשו להקל ! אייה עיין י 7פ
ולא איניש־ט׳הכא אי  :למיפשיט מדאמיי׳בהיהו פייק׳גבי מיס שאין להם סוף דע"פי
והו׳סיאמר קברתיד באיסור א״א כנגדם וכ״ס סר״ח מחמיר כדבר יותר דלדידי' אפי׳באומ מת וקברתיו קיפפו אלא אית
דע א׳משיאץ את האשה איכ למיגמ׳דה״ה דעד א׳במלחמ׳כאמן
גיושין וז״ל עד א׳אומר ראיתיו שמת במלסמ' או במפולת׳ לא סגי וכמו שכתבתי הילכך בנדון זה אין לסמוך על דברי אותו סל״ת סמתלז ^ ׳ א אזימרשרסה
לע סימ׳בן בפי״ג מה
החויקיהו■
כעת הדבר דכיון דאפי׳בע״א גמור כעי׳דאמ׳קנרתיו כ״ש בגוי מל״ת עכ״ל  :לח וכת ' עלי ^
אויששבע כיס הגדול ומת:וביוצ 'כדברי ' אלו שרובן למית׳אס אמי קביתיותביש ' על
היי״ף דה״ה נמי כשנים כמלחמה דפינס נאמנים אא״כ אומרים מת וקכמוהו גידים תחת !לים
פיוואס לאאמ׳קביתיו לא תנשא ואס כסא׳לא תצא ודברי ה״המגיד על זה כתבתי
שאין לסם סוף והטעם שפוסק הימ״ב ' ככל אלו הבפיו' והרא״כד כת' דאפי׳א׳כאמן אפי׳אס אינו אומר קכרתיו וא״א הרא״ס כתב דאח׳אען עדשילצאתנשילפז
לעיל בשחה אצל עד א׳במיס
כ?ישלא י!ווסלינאי
דאס נשאת לא תצא כתבתי ג״כ בסי׳זה אצל האש׳סאמר ' תנו לי כתובתי והתירוני
נאמן אא״כאומ׳מת וקברתיו אכל שנים נאמני ' אפי' אינם אומרים קגמוסו
נתבאר בארוכה בסי׳זה אצל עד א׳במי' שאין ל הס סוף :וא  0יס י פב כעו ^וב^ ה מותר׳סלאסהעיד
לינסא־וסמידכל כתב כפ׳האשה בתרא גבי עד א׳במלחמה מהו תיקו פי״ח ורא״כן
ואמרה מת אינה נאמנת אפי׳אומרת מת פל מטמו פד שתאמ׳מת וקברתיו מימראהעד לאתרג׳ימי*
לחומירספק דאוריתא הואי ומיהו נר לראבי״ה דאם נשאת לא פצא מדמדמי ליס
' מירו׳עכ״ל• וכתבו עור וכל מה!שאמיכו שאין דרבא ר״פ האשה שלום כתבתיה כסמוך :ואס באה ואמר מת תחת המפולת שנפלס זכהרג לאאמלינן-
פלעודלנרססאין להם סיף ועוד ראי
!לגל
נאמן כמלחמה כגון פסי׳ה־לך להלחם להרוג או ליהרו .והיה בתיך המלתמ' אבל אס עליו או שיש שילוח כחשים ועקרבי׳ואומר שנשכו נחש או עקרב או שיש דבר בפולס לאעהגי ע7
הלךסמיך למערכי המלחמ' לקנות שלל וביזה בהא לא אמי בדדמי ססיי ניהוג הו׳ ובאה ואמרה שמת וכולי סס מסולת הרי הוא כמלחמה דאמרה בדדמי סי^ וח נחשי׳ עליליג ימיהלאחר
סכני אדם ההולכיבלא כלי זיין לראו׳המלחמה שאין מקפידי׳עליס׳סילפך לא אמרי ועקרבי׳הרי הן כמלחמ' דאמר׳בדדמי דבר אמרי לה הרי הוא כמלחמ׳ואמיי לה איני  #כהתדכיל^למעי׳
כמלחמה אמרי לה הרי הוא כמלחמ' דאמרה כדדמי ואמרי לה אינו כמלקמ׳דסמכא נפחם שדהדג
כדדמי ועוד לא אמיי׳מת כמלחמה אא״כ נהיג או מת במלחמה כדאמרי ' בסשא ה
מטתי מהימנ׳אלמאדוקא מת במלחת' קאמר ואם מת או נהיג אדאמרי אינשי שב שנין הוה מומנא ואיניש בלא זימנא לא אזיל ופרש״ימפול׳סנפלאחרמן לידע ללייי־
ואילו אמי' ימת מל
כירוןאלש־י'
הבית עליו או בא רוח• סמר והיה מפיל כל כתי העיר• ועל שילוח נחסי׳כחר״ ידיר ?^ סיד ^
■ האסם שלום
גיסוק־מקו׳שלא היתה המלחימס היינו כמת במלחמ׳וכן משמע .בית פ
עוד דכמקוס שאמר העד אפי׳בשעת המלסמ ראיתיו הרוג אח כ והכרנו יפה כשהיו משולחים ברוב בכי אדם אבל אס נסךא' מסס ובאת אשתו ואמרה מת כפל י ' עםההודגי׳לראיז
ונתב
היללהל־ע״ג
נאמנת -ובדנר פסק רבי׳כליסכא דמחמיר וכ״ס רבי׳ירוחס ל׳,בל הרמ״בס פס בפי״ג חנירל "
יסהבטביעו׳יפהבהא לא איבעי לן דפשיטא מאמן דלא גרע עד אחדמאשה לאי
אנדה מת על מטת ו נאמנ׳דלא שייך למימי בה בדדמי דלא שייכא אלא בהריג ' שיש כלישנא דמיקל וכתב ה״ה דטעס משוס דכתרא הוא וכתב עוד ה״ה ובכולן אס אמ יה אלייא אללינן גתד
11־ ' ^ א 0גרי׳יאלא תלע1
■ הדבר מ״ל עת מלחמ׳מ״ל עת שלום וסבר הלב היא תמ על מטתו נאמנת דומיא דמלחמה ופשוט הוא בדברי רביניו ^ס י }מיס 3י
לאמיעל הספק אבל כאמיתות
ילאשירא אות׳בעיא בגוי שאין נאמן אלא במ״לת דבשלמ ישרא׳המתכוין להתי׳י״ל וקכי־תיו הרי הוא כאומרת מת במלחמה וכפי השטות הנזכרות ל מעלה נגכ״ל :ז!5ס לידע נללא ^שסת
לתאלר'
אומרת עישנו עלינו את הבית והוא מת ואני ניצלתי אינה נאמנת כפלו עלינו נא־זה ענין
ימע׳מלסמ׳נמן לבו להעיד ולבתי ' על הנדמ׳ודבר ההיה להיותי אבל גוי שמספר
חהואי״לשתיוללמו׳
גויס או לסטים הואימת ואני נצלתי נאמכ׳שאין דרק לסרוג נסיסס ופרס״יי פישנך
תפשה לפי תומו ולא שס כוונתו לשם אותו דבר אינו או א׳הנדמ כי אס כאשר ראה
ידןלההי 6
עלינו את הכית הציתיהו כאס ונתמלא הכית עשן ואני ברחתי והוא נמלן׳ס ס■ ןממ לנלע7
עלל וכן הסכימו ה״ר כתן ורבי׳שמס׳אך בזה נסתפקו וגמגמו פיכ׳סהגוי חס שראהו
אינה נאמנתדאמיי' כסנהמלאעשן ברחה ולא המתינה פד שתראהו מתואיכא אמל יססימנלנר
פלו׳בסעת
וכת׳הר״ןכמשוב׳עד סמעי׳מת
■
ב״ללז :
 $היאך כתן טביעו׳עיןבכת'ע
דרגילי• עלמא
למימר
^
וכתשלנ׳מזהר״ם
לילימר נ5לגדדמילאסתכי ' אסיזסדנריל אלאתלינןלחוזרחשפח גמאידרגילי עלתאלמי־מר עכ״ל־
׳זימרנהל נלדמי אלאשאמנאי! לתלם שמא לאחר ג־׳ימיס ראלהל ללרן סילגי׳אסללם לגריל אבלבנדלןדידן דרגילי אגשים
לל<ז<כן להחמיר להעירלע 7נרי הרמנ׳ם לאיןסיןילין .נגועלשלעל!,ת כ7אימ' נתרדכיפ׳אשה נמרא להנאיגיו לקחן נ׳נהגה׳אלפסי רישע׳הא׳זה0ל?ס ל׳ת״״מע ע׳ג אס אמרה קמ גמלתמק יחנאעיו והקר מיולשגרתי(לנאמני!
?אסי׳ל״ו
וויןאשאמר 9הנרתיו ע׳יסימני'לומיא? מים שאין צהם עןן> י

יק
דשביסתכא וכדאית התם׳ ודמות נמי כמד פלעד׳תעכ״ל ונן

םד
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עלינו ממחזיר גרושתו לוחי סנס 6מ ובמגרש׳לפ  6ימצינו רהמיןצמ מנמיס לומרהולך
(לט ) וו׳ ' 5פ'15י למימי יי סיני דלדידה אתי־חיס כיסא לרידיה כמי אמרסיש כיסא וגבי כפנו
ממזר *ומ״ס נמקי יוסף שהראשון ץדןן
נכ׳גח' גמיש ;
שרן■ גויס וכו כת'כיון דמלחמה קט  :היא דאיהי הוה בהדיה לא אמרה בדדמי אלא נטרה
*3׳ה ולפ׳׳ז 5רין לפרח פיו׳ש רגיסואם החזירה
אותן פ״כ ה המג״יד בפ״י מהל גרושיה
וג־גקה אשמו ראו וחזיא ליה דמית דאסה לא מסתפיא מלסטין נדרב אירי דאמ אפה כלי זינה עליה
הראשון הילל מחזר מ 7נריה  0הייני
נפהחזיר הקולס פניר ^השני • * הרס״כא ז״ל :כתב הרי״בשכתשישי׳תק" ^
 3מלישנשרףי.אתע׳ ועיין בהגהות מרדכי ליבמות פ"ס גרסינן בר״פ האשה פלוס ההוא גברא דבפלהי
ו ;ןקא שלא נשאר
כיון סנשא׳ועבד׳איסורתצא מזסומזסוכל
הלוליה איתלו נורא בי גנני אמר ליה
?א ! שום
מר דביתהו חזו גברא אתו חזו גבי א חיוכא במציאת׳ובמעש׳יריה ובהפר׳ינדריה ונפסלה מהכהולומהתרומ׳הדרכי האלו בהואע ס.שלא נ3עלהכ״כ
שיזזרה שהיה שם
אחר אנל אס דפדי ופסתא לידא דפרי סבר רב חייא ומהמעש' אם היה כת לוי מתו אחי? של זה ושל זה חולצין ^ א הר ׳אש ואע פי שאינו צריף לפנ׳יסוכבד
נסאר ידו אנו בר אבין לחימר היינו עושנו עלינו בית מייבמי יוהןן ,ך מ ,השני הוא ממזך מ יהתור ׳בר״ א ש 1,א גירשה כתבתיהז למי בסיזה־^ אש אסרסנס^
מלירין שאין1ה
הוימשניא ל א ממ? י אמרו לה בעל היה ק :יס ומתבן שנולד לן
מאיש סגשרן• אמר רבא מי דמי ונו' ורב תייא רכ אבין הראשון אבל אם נירשה או מת אז לא
קוד' שמת ממזמן התור ושנולד אחרסמ5ן
לע פי שאמרה בעלי גברא חמכא דפדי אימור איניש אחרינא
דרבנן ואם החזיר הראשון הולד ממזר מדכריה׳ואם אחר שניסת ממזר מדרבנן מסנה סס (דף צג )אמרו
גשרן* אינה נאמני
אתא לאכולי ובו' ומשמע מדברי הרי״ף אמרו לה בעלה היה קיים ומת בן שנולד קודם שמת ממזר מן
וע׳ .ז*.
להמתבעליך וניסת ואח״ב■ אמרולהקייס
והראש דהלכה כרב ח י יא בר אכין וכתב
התור׳ושנולד אחר שמת ממזר מדרבנן ואם אל ניסת לשני אלא היה ומת הולד הראסוןממז׳והאחרון אינו
(ת ) ונ'כר׳יבש
)נמקייוסף שכן פסקו רוב סראסוניס
ממזחומש רבישהאחרון; ממזר מדרבנן: ,
גמשונהסיחןמיןח ורכינו ירוחס בשס הר״מה ה אריך במעשה נתקדש׳לבד ובא בעלה אינה צריכה גט מהשני ומותרת לחזור
<כ' כ הראשזי׳ל :
נתקרש׳
ומ׳ש ואה ללז ניסת לסבי אלא
לראשון וכן מותרת לשני אם מת הראשון וא גירשה5
(יוא ) וכתב נהנה !זה לט  :בא בעלה אתר שנשאת וכו תצא
מהשני
לאויןא וחייבי עשה וכ״ש שניות דרבנן תפסי׳לבד ובא כעלהאיבס׳ צריכה גט
אלפשידן* תלי
אש מזה ומזה וצריכה טג מזה ומזה ובו ' ר״פ {ן*ן
ע״ נ ל אפילו
בהו קדושין לפיכך אחד מאילו שנתקדש' כין ,ומותרת לחזור לראשו׳וק מותר׳ לשניא*
האשה שהלך כעלה למ״ה ובאו ואמרו לה
החז ר׳הרא ;ין אין
בעליך ונשאת תצא מזה ומזה וצריכה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט או ממזוי׳ונתינהמתהראשון,או גירשהג״ז• מסנהשס:כתכ
לה נמוכה ממנו:
פטי׳נזני
מזה ומזה אין לה כתובה ולא פימת לישראל או מחזיר גרושתו משנישאת לאחר בכולןצ ןי< כות נט הרס׳אב שאלת רחל באה ואמרה
יךן(א) א
לחייני ןגט
לשמעון .לשם פלגסבלאנתוכן
כריתות לא מפס־ ולא מזונות ולא בלאו על זה ועל זה ואס ואפי׳מקדש יבמה לשוק נמי כאשר יתבארל ^ יב? 1זרת השם  .ונתקדשה
קד!שין! אפילו נטלה מזה ומזה תסזי׳והולד מעז׳מזה ומזה
מדרמןימיין
55
=
*י שהוחזק בשאר בשר מין ע" פחקה זו אע" פשאין
נהנהות מרדכי לא זה וזה מטמאקלס ( לאזהסהזכאין
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פניסויוחי כלוה נודע שהבינו לי;
שס ראיה כרודה שזה קרוב ומלקין וחינקי!
לינתות ע נ דף לא במציאתה ולא כמעשה ידיה ולא
כהפר נדריה היתס בת ישראל נפסלה מן ופוקלין,על חזקה זו כיצר הרי שהוחז שזו אחותו או כתי אי אמיסיאוב! בעל׳ טיאשין גט לאס׳ומןק־ו״י
עסג:
ובא עליה בעדים הרי זה לוקה או נשרף או נסקל אע״פ שאין שני מה יהיה הדק תשוב אסה זו צרלג8
(א )במשז3׳ הכהונה וכת לוי מן המעשר ובת כהן מן
התלמידי׳
ואשהבין מראשו בין מב׳ ומה שאמרו
מהרי״ק .שרש התרומה אין יורשיה של זה ויורשיה סל ראיה שזו אחותו או בתו או אמו אלא חזקה זו בלבד איש
פו מיה! ל ;.נין
זה שבאו ממדינת הים היא אומר' זה בעלי והוא אומר1ו אשתי אםשאינה צריכה גט מסכי טעותהו6וססנז
זה יורישיס כתובתה ואס מתו אחיו של
מלקית לאנעיגן
סיב
&
ב'כ תוקיז כיין ואחיו של זה הולצין וצא מיכמין ר״ש אמר הוחזקו בעיר ל׳יוס שהיא אשתו הורגין עליה משום אשת איש שלמה סכינו הצזש׳שהלך בעלהונסא׳ו
בא בעלה תצא מזה ומזה וצריב גטמוז
לעגייןתית׳דהתם ביאתה או חליצת׳מאתיו סל ראשו׳פוסית
אכל תוך ל׳יום אין הורגת עליה משום אשת איש •
שיש
נע־נן
ומז ' ואס מפני שלא נכנס עמו לחוס וסס}5
ך כא
י
*
חוקהלענק צרת ואין הולד ממנו ממזר וחס נשא שלא
נהמעזה !
רוצי׳ לומר דאין זו אלא כמי סא״לשמנן
חלקית לא נרינין בישי ב״ד מיתית לחזור לו וכתבו הרי״ף
אוקימנה לריש דמתני׳רקתכי תצא מזה ומזה שכשאת כרסו ב* ד ובעד אחד בעלה ועמד ונתקדש'סלזיכ׳צריכ' גט משניכמו שאמרו ביכמו׳ ובסוף גיטין גבייצא
זע־שנינז י
והר״אש
דאי אית לה שני עדי' לא צריכה לב" ד ומ״ה תצא מזה ומזה וסיס דקתנינשאת שלא עליה קול שנתקדשה ועמדה ונתקדשה זה אינו דאסה זו כיון שנתיסדה אצלולאחו
בית דין מומרת לחזור לו שלא ברסו ב״ד אלא בשני עדים ולפי׳מותרלחזיור־ הקדוסין הן הן עידי יחוד סן ק עידיביא׳ וכל שכן זו שמתחילת לא נתקדשלואלא
ברעות
ול דהויא לה אנוסה דאמרי׳ימאיהוה לה למיעבד וסן אכן רב ל״ש אלא שכשאת בעד ע״ד שתהיה לו בקדושין לבד ואינה מחוסר מסירה לחוס שהכל יודעץ למהנמס?
עמו לבית הסתר וגדולה מזו אמרו כפ׳הזורק המגרש את אשתו ולנה עמו ממון
אחד אבל כשאת כב״עדיס לא תצא מהיתיר׳ סל בעל :ראשון ילית הלכתא הנין אלא
ב״האומרצריכה ממניינם שני ואע״פיסמן האירוסין־ איכה צייכה ממנו גט ימ
ל״ש נשאת ע״פ כ״ד ובטדא׳ל״ש נשאתפוי׳פ ב' עדיי תצא מזה ומזה ובל הדרכיסהאלו־
מפכיסאין לכוגסבה זו אינה דומה לזו לעי סאות׳ אינה אלא במתיחד עמהלאחו
בה דאמרי׳לקתן רב פפא סבר למעבד בה מוכדא דמאי ה״ל למיעב' ולהחזן׳לכעלה
בעדים א״ל רב סונא בריה דרב יהושע והא אנן תכן כל הנימתנייתס גרושץ דכיון שנתגרסהקודסי שהי' לבו גס בה חזקה לא באעליה אבל אסנתיחו
א״א שכשאת
א״ל ולאו סנינהי ח׳ל ואק אשינוייא ניקום ונסמוך דאלמאלית הלכפא כרב דאמד ספ ארוסתואע״ניסאין לבו גס בה כיון סהיאעתידה להיות לו נותן :דעתומליו
לא תצא מהיתירהסלבעלה הראשון ולא כר״ס דאער נשא' שלא ברסו׳מוהר׳לסזוד ובא עלי וכמו שאמרו בימש׳סרק :הזורק מן הארוסין אינה צריכ׳ממנו גט שנימעני
לו ואע״ג דאעררב הכין הלכתא לא סמכי׳עליה עכ״ל וס״פ הרמי כס בפי" י מהלכות שאין לבו גס כה והארוסה שביהודה הרי היא כנשואה והטעם מפני שביהודההיו
וכתב נמקי יוסף ונשא' משמע אסי׳נככסה לחוט ולא נכפלה וס״כ :הדי״טבא מיס דיס החתן והכלה כדי שיהא לבו גסיבה וחזקה שהוא אב עליה וכל שכן.סנכנס'
גיושין
עמושהיאודאיצריכהגט־מסני כדין מי שעמדה ונשאת כיון סנתיחדה עאו אחו
ז״ל ע״ביי  :וכתב עוד כסס הרש בא ואין לה כתובה סס כתוב׳מנה מאתי תוספת
ונדוני י 5א דהא עוברת על דת היא ובעובר על דת וחבירותיה אמרי בכתובוסאין הקדושין ולא עוד אלא שחמורה היא מאסהשהלך בעלה למ״ה ועמה ' ונשאתדהתה
אףנדוני׳מפסדת כדמוכ׳בגמ ולא פירופירש ו בירוש וכן רש״ישאין אינה צריכה גפ אלא מן הקנס אבל כאן צריכה גט׳ מן הספק דכיון שידע זההמי
להס תוספוכזו
מוציאה ממנו פירות שאנל דאע״ג שאינו חייב כפריזיכה היינו משוס דקנסו רבנן שיש עדיס שנתקדשה כבר לראובן וראה הגט ביד האשה שגרסה ראובןכודפהוא
לדד אבל מה שאכל הוא קודס שבא הראשון כדין אכל וכן סירסו בימש דמה שאכל שאץ קדושין תופסין בא״א וגע' ובעל אחר גרושי הראשון לססקדושיןוכדאנור'
לאתר סבא ראשון תוציא ממנו ולא מזונות ואפי׳מה שלומה ואכלה תחתיו ולא מן במקדש את הקטנה דהיכא דבפל אחר שגדלה ועמדה ונתקדש לשני אינהצריכ׳נ*
היורשי דכיון שאין לה כתובה אין הל תנאי כתוב ולא בלאו' נכסי צ״ב סבלר לגמרי משני סאדס יודע שאין קדושי קטנה כלוה ובועל לסם קדושין כסברתו סל ת 'מ
שלא יפחתו לו אבל כלאו הקיימי נוטלת ויוצא כדאמרי׳בשלהי אלמכ׳סוצת היוצאת המדיר ובפב״ש וקי״ל כותיה ובודאי אע״ס שהוא אסור לו מונטמאה ונטמאהמ״מ
משוס ש״ר נוטל׳מה שבפניה ויוצא' כדמפרש טעמא הפס דאס היא זינתה בלאותיה קדושין תופסין בה מן התורה הילכך אינה יוצאה כלא גע מן הספק הזהואסי^
פדיס סנתיסדעמו אחר שגרסה צריב גט ממנו כמו ששנינו המגרש אתהאח׳ולס
לא ונו וכ״כ הרי״ף בהלכות וכ״כ הימ״בס בפ״י מהל׳ גרוסין אכל רש״יפירס אפי"
&ט
פמו בפונדק שצריכה גט שני ומה שטען זה המקדש השני שלא נתיחדעמהל
שחקי בגדי׳שהיולה תוציא משם ואינו מחוור בעיני המפרשיסי ואס נטלה תחזיד
כביאה
כס ואין ולפי׳יכול הוא לכנו'אין ממס בטענתו כמו ס אמרנו שהייחו הרי הוא
\אפי ' נטלה פלא בעדי׳ דלאמהני לה שוס מגו למאי דקא תפסה סספא בעלמ סוא
ופירשו כירוש דדוקא מה שנטלה לאח פכא ראשון אבל מה שתפסה קודס לכן לא להחמיר עליו ואסורה היא לו ומי סהבי ראיה לאשר עליו מהנטען מא״אוהוציאה
פתחת ידו אע״פ שכנס יוציא ראיס ככונס היא שזה שכנסה וקדשה והיא יושבכחלי
תרעיר ואפי׳תפסה כעדיס כיון דקור' לכן תפסהיוהולד ממזר אס ילדה משני ממזר
גמור הוא ואס המירה הראשון וילדה הוי ממזר מדכריה׳ואסור בבת ישראל ואסור יותר היא מדבר מכוער וקלא דלא פסיק וקרוב הדבר לעידי טומאה ולפיכך אסהיא
סיוציאנ׳חוי
בממזרת כדאיתא בגמר • וקנסא בעלמא הוא להחמי׳לעסויסייג לתורה  :ולא זה וזה כונסה אצלו לאחר מכאן כופין ומיסרין אותו בשוטי ' ומנדין אומו פד
פסולה היא לו לכל הפחות מדרבנן וקי״ל דמפשין לפסולות ואסור הואלהתיחו
מטמאי׳לה ואפי׳בעלה הראשו שאשתו גמורה היא ומטעמ ' דפיישכ בנמר ' דאין כהן
מטמא לאשתו פסולה וזו פסולה היא לו מן המורה דאשת כהן אסי׳נאנסס אסורה פמה כלל ואס כתיסד עמה מלקין אותודקי״ל מלקץ על הייסוד עכ״ל כתהרש׳נא,
קדושי!
בתסוב׳סי׳אלף קפ״טעל אשס שנתן לה המשודך טבעת וחסכה שלא היו
לבעלה ומ״מ הראשון יורש אותה דע״כ לא קנסו לבעל שלא חטא אלא במציאתה
הדרכי׳האלו
והלכה ונשאת אשם זו מקודש גמורה היא לראשון ותצא מזה ומזה וכל
זבמעש ידי׳כדישישכא׳אבל בירושת לאחר מיתת׳לא קנסוהו כלל והייכודלאקתני
מ״
בהוא״ת אנוס' היא זו סללו ידמה שתהא אסור'להכפא הא ליתא דה״ל למידקוא
אינו זכאי כ ירושת' :נפסלה מן הכהונ׳מסו זונה מן המעש קנס׳וכן תרומ 'אין יודסין
לפלטי
סל זה ומיורשין כתובתה בגמרא מפרש כתובת בנין דכרין חול כין אחיו של ראשון א״כ מיכל איך הותר׳ לדוד המס אנוסה גמור היתה או שאנס ' שאול והשיאה
יאמיו נשא זה והיא ע"כ כבעל׳ א״נ התס טעות גמורפל הודא היא■ שהורו להב״ד לפ פאולכמליי
מולק מדאורית ורבנן גזור דלא ייבם והשני מדרבנן חולק מסו" שמא
האחי)
בנמר עכ״ל וכדין הכלאות כתב הר״אש כדברי הפוסקים ודלא ופרוטה דעתו אמלוה ועל הוראה זמסמכ׳וטפות כזה כאונס הוא עכ״ל דין
וגירש זס וכו כדמפ
■ בפלס לעניין כתובה וממון מבואר בפ׳האיי*
כרש״י ובדין הסירות כתב הירושלמי שכת נמקי יוסף ובאם כטלה מזה ומזה תחזור שהלך כעלה למ״ה ונשאת ואח״ב בא
■,
שהלך כעלה יכדכרי רבי׳בסי׳קס״ו :
כתב ג״כ הימש הנז׳לעיל והרב המגיד כתב בפ״י מה גרוסין לא נתבאר זהכירו־ש'
בהלכו׳וגס רבי׳לא הזכירו עכ״ל ומ״ס נמקי יוסף בהולד ממור מזה ומזה מפו׳בגמ" יח חייבי לאוין וחייבי עשה וכל סכן שניות דרבנן תפסיבהו קדושיןוכי׳5ג
אלו נפדות ( דף כט ) ובפהאשה רבה (דף צב ) ובקדושיןסר׳האומי,
וכתבא כדברי הרמ״ב׳גס״י מה גיושץ וסט״ומה׳איסוריביא 'הד א דהול׳מן הראשון
לצו!
חע ) ובכמהדוכפיאמיינן דרבי פקיכאסבראין קדושין מופסין בחייבי
ממזר מד׳ס דווקא בשבא עליה קודם שגירש סישני אכל אחר שגירשה השני לארג * (דף
וסכמיס

כ כא

כה

ד״מ

ליה ומה מצריך גט והלכה כשמואל כאשר יתבאר לקמן ב״ה בסימןקנ״ט  :עמה אי להקל ׳ראש ואפיילהריח בשמי׳סעלי׳או להביטביופיס6םר' רמכין לימתכיין נפעגל ^השנה
יט מי שסוחז' כשנזר כסר דני על פי
.
לדבר זה מכת מרדות והמסתכל אפילו
גסהנתולי׳חחיי•
חזקה זו אףע״פ סנזיןסס כ
הכא על אחת מן העריות או שבע^ ביאה אסור׳בין באצבע קטנה סל אסה וכתכוין ליהנות
 1לן לו־מ׳
כירושלמי
ראיה כרורה סזס קרוב ומלקין וחונקין
כדרכה בין שלא כדרכה משהערה בה חייבים כמי שנסתכל במקום התורף
ואסי׳לסמי" עליח " מי לצי
וסוקלין על חזקה זו וכולי מימרא וברית
שניהם או כרת או מלקות או מיתת ב״ר בין שהיו שוכביםאו קול עת או
לראו׳שעי־ס י1
סי/מכ״ לי ^כגפ׳ וגו׳( נן״מי
סימני
כסוף קדופין ( דף פ ) ופסק הרע ב כפ 'א עומדי׳ומה היא הערה משהכניס העטר׳מהגיד אל׳פישפיר׳ מיר שהזכיר מכת מרדות קודם איסורסמיע' 3לל׳תשל ק״ז
מהלכו איסורי ביאה  :איש ואפה שבאו
ממדלהיס וכו׳אס הוחזקו בעיר פלשים ולאנמר ביאתו ולא הוציא זרע חייבים חוץ משפחההרופ׳לפי
* עיוהיר6יי *סנניה משממ יבי״ י "ני׳ גם
רסימני'
יום וכולי ופסקה סרמ״בס בפרק הנזכר:
ב
הבאעל אחת מן
פבעל כיאה אסורה עריו׳הס

העריותאו

אותםשסייביןעליה כר׳בעל ביא׳אסור הן
סייכי לאוין וחייבי עפה  :ומ׳ש כין
כדרכה בין פלא כדרכה מפהער׳כה חייבי'
סניהם משנה ר״ס הע״ <דף נג ) ומ״פ בין
ססיושניהס סוככין או עומדין כ כ
הרמ״כס בפ״א מה״אב ומ״ש ומה היא
העראה מפהכניס העסיס מהגיד ומפס
(דףנה ) פלוגתא דר״י ושמואל ופשכר״י
לאמי הכי וכן פיר הרמ׳כס כפ״א מה״אב
משוס הוא דהלכ׳כר׳י לגבי שמואל ומ״ש
אףע״פשלאגמר ביאתו ולאהוצי׳זרע
חייכיס כר״פ הע״י ומ״ס חוץ מספח חרופ
שס ( דף נלובכריתו׳פ״ד מחוסרי כפרה
3מםנ' (דף צ )ומ״פ אבל מי שכעל בלא
קושי באב מת והכניסו בידו אין חייבי׳
כלום בפ״ב דשכועו׳אמר רבא זאת אומר'
המשמש באכר מת פטור ואע״ג דאביי
דחי ליה ידוע דהלכ׳כרבא וכן פס' הרמ״ג'
כפ״א מה״אכ ומ״ש כפס הרמ״כס פמכין
אותו מכת מרדות קכתב כפרק הנז׳ומ׳ס
ואם כעל כעיל ' איסור כמתעסק וכו׳חייב
חטאת מימרא דשמואל כפ״ד מיתות

שאין

חיידיח

מליח 14לא

דוחר די ^ ח

אדל חי

שדייל ריל ^

י־לייייי " 1הכי ' נפי מכי ^" תי מ? ת

מידות ל מ ס מי/תדי׳ לנ! א

•

שאיןחייכיס עי* יח אלו■ מם 1כי * ז
^ ״ 3״׳ ? •* ? 5ימיונז״שויוליהונרי'5זסורי'גסנס״בילאוין ״
באיר מת והכניסו כידו אין חייבים כלום וכתב הו־מ בם א־ל־״־ הימ׳בס בפיק מז־י ־תו כ6״״ כשם  ?,״״
מכין אותו מכת מרדות ואם בעל בעילת איסו כמתעסק כגון
־
הר׳יונה יאסור להסתכל כא״א מן התורהואל יעניר ־1
סיח
שהיה .סבור שהוא ביאת היתר ועלה בידו ביאתאיסור חייב . . .
שכאמולא .
תתורו .
.
לכככס .
אחרי
ואסרו אס לא עשהאינז
חטאת אבל הבא על הערוה והיא מתה פטור והבא על הטרפהעיכיכ׳ואסו׳להסתכל 3פט ,׳מד3רי ק3לה ך! מיתה מיי׳
אפילו נשחטהבווב שנים שוראי לה למות בחולי הז חייב עדמאמר כרית כרתי לעיני ומה ^ 3ן
הנע׳י "
שהארץ
שתמות או עד שיתיז את ראשה הבא על אחר מן העריות דרך עלכתול׳וכל המסתכלבנזש איש מכשיל״<!עיי! י"
אברים או שחבק או נשק ונהנה בקירוב ישר הךלזה לןקה ^ ומכחיש כח יצרו הטוב והודו נהפך עלץעיא
לא״נשהארין
התורה שנאמר לא תקרבו לגלות ערוה דברים המביאיםללירי למשחיסבו א מ
כלסמסתכ׳כערי^
קשתו
נילוי ערוה והעוש׳דבר מחוקות אילו הרי זה השוד על העריות כנער ואשר לא כסא עיניו אל 3"6זזוכה דיניוו<ע ' ע׳נ פלן
ותחזנ׳עיכיו בנועם ה מדה כנגד מד׳שכך ת׳ח ?מאנסים
נשי׳המסוללות זו בזו פירוש מתחברות זו כזו דרך תשמיש אסור
פז״ל כל הכובש עיניו מן העריו׳זוהומקכ ' שונני׳יוע ז אתי׳
וזה מעשה ,ארץ מצרים שהוזהרנו עליו שנאמר כמעשה ארץ פני שכינה שני עוצם עיניו מראות כרע
שלא' כדיי'ואפילו
מצרי' אשר ישבתם בה לא תעשו ואמרו חכמי׳ז״ל מה היו עושים ונאמר אחריו מלך3ו פי ותקזעה נ1יני .העדינהחיי׳ח־תת
איש נושא איש ואשה נושאת אשה ואשה ניסת לשני אנשים
ואסו׳מן
להרהרכ ^׳ו5-ן
הנןיה !<
שרה
נגה
״
ני
י
 -וי
התורה ־־ י■
,־־*
פי׳ ׳״־׳ ־־י
וניל
לזיורעשלז ; כ׳
ואף ע פי שהוא אסור אין לוקין
עליו ואין האשה נאסרת על
וחמור הרהור פנויה ממגע שעל ההרהור יניס נעל
הטוליס
בעלה בכך איל ראוי לנדותה ולהכותה מכת מררות הואיל פוכר בלאו מן התור סנונשמר מכל דכר
נתהדיס׳נאיזביא׳
ועשו איסור ויש לאיש להקפיד על אשתו בדבר זה
ולמנוערע ופירשו ח״לסלא י'ליה יביוס י* " *5יאה׳חאת0חיי6ני׳
הנשים הידועות בכך מליכנס לה ושלא לצאת היא עליהן כל ^ידיט.ומ
5זה ,כ ^העכ"^ ^ י^כו ,בנוי; ני יש
ללמממהם
אשה האסורה אם היא בת נ׳ שנים א ןמע^ ה גרו ^ ךןבא

. ,

ישראל סתמו ראש בשוק וכולי בס המדי׳ נאיוה ניאהאשת

מזה (דףמב
ותר '
הסתכל ב*ני
דא)?נננ״
ננניתן1
חייב והיא פטורה א״אב היא נתלה אבל אם היאל פחותה ל
לכודקה ^אם
היא יפה
שישאנה ובו ולא3ן\
ראמ;א
לי
י
ביאתה כיאה *
עו /
פוי[
{ \6
ל(
\5
ז ׳^*-זעו
ם־י־ו יי75ור
!וי ׳•׳׳*ע* ולג
שניהספטורים
שאין
וקאשה גדולה שנאתיה
לפשית כןובל' נ'ן ׳דל"א ייא:,׳צ *איש"עם־
קטן אם הוא
בן
ט
שנים
ומעלה
היא
חייבת
והוא
פטור
ואם
הלא
הרמ׳כס
כפ
כא
מה״אב
והוא
כר
פ
כ
א״א
?
תעדראחל
מבן ט שנים ולמטה שניה פטורין היה אחד מהם ער ואחד ישן לקדושין ( דף מא )אסור לאדם
שיקדש "ש,ם",י'חנה
הער חייב והישן פטו ' א' מזיר וא׳ שונג המזיד חייב והשונג מבין אסה עד
שירא:שמ אתתגכה עלין
ומזמכ׳הוא ! לן לך
אמרי׳
קרבן א׳אנוס ואחד רצון האנוסב פטור ואין העריסהמעידיס6מר ואהכ׳לרעיך כמוךוהר״אבדכמעל לנר^ט״כ׳ללל
צריכים שיראו שיכנסו כמכחול בשפופרת אלא משיראו אותם לכרי הרמ״בס חכמים אמרו האי
לנילי ס עג א3
בפשו׳הרשנ׳סי׳אל'
שהניא נ״י
דבוקים זה 1בזה כדרך המנאפים הרי אלו נהרנין בראיה זו :מרמן דאזיל לקדושי אתת׳לידבר ע״סקס׳יו

(דף סב ) המתעסק כחלביס ובעריו׳חייב
שנןנהנה  :ומ״ש אכל הכא על הערו׳והיא
מתה פטור בפיהע״ < דך נס ) ומ״ש והבא
על הטרפה וכולי כפרהנסרפין (דףי )
זהתשס׳דאלו
אמררבא הרוכע את הטריפה חיימומ״ש
£0
ארם להתרחק מן הנשים מאר מאףא וא©•' בהדי ' ׳דילמא מחלפי לה מיניה אלמא אין ס/ז
אפילו נשתטה במכ פנים וכולי כ כ
׳
לו לקרוץ בידיו וברגליו ולרמוז
בעיניולי 1יתס3כימכ ^ וככי סםיבע1ייה״ר1
הרמב״סבפ״א מה״אכ וכתב ה׳המגיד
סהואנלמדמדאמרי׳בפרק העור והרוטב לאחת מן
העריו׳ואסור
לשחוק
עמה
או
להקל ראשו כננדה
או'פה |^ ,י  7מו דכ יי הרמ כס ז ,לכדה,כ,׳ .
תלביי
שחטכהשניס אוהב סניה ועדין היא להביט ביופיה ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור
ו,ןמו ר
להביט כאשתואף ע פ הטול שי׳לחטה
׳• ' ׳״ ״1
 11י
׳•׳ ^׳ 7 1י־־׳־״ ' ״ ״ ׳4י
״ש
1,
שהי נדה והיא ערו לו וכולי כ כ הרע כס דאסו׳כהשטיהכ<׳
מפרכס הרי היא כחי׳לכל דברי׳הבא על להסתכל בנשים שעומדו על הכביסה ואסור להסתכל אפילי כפכ׳א מה״א,־וכת 3ה״המגיד3פרק
3ןלו א׳כ אסשי
דאנילה
אחת מן העריות דרך אכריס או סחבק בבגדי צבעונין של אשה שהוא מכירה אפילו אינן עליה שמא מותרי המסתכלבע קכה סלאסה '
כקערה
כמיאשוי
אוסנפק ונהנה בקירוב בפר ה״ז לוקה מן יבא להרהר בה פנע באשה בשוק אסוף לה לךאחריה אללא ר ץליס
^ מהוגניס אמר ןייב
י ,עיי ליום
לכוהני!
התורה וכו׳כ״כ הימ״כס בפ״כאמה״אב ומסלק׳לצרדקאו לאחריו ולא יעבוד כפתח אשה זונ׳אפי׳ברחוק
ובאשתו
נדה
אמר
ר״ל
עקכה
דקתני
(
כ־
)
כ/־מ־תפ׳כ׳א
וכ״כ כספר המצו׳ שלו וכתב דהכיאיתא
ארבע אמות והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכווןמקום התורף שהואמכוון כ נג
׳יעק ־כ׳מסמ׳
לא׳כלכ״ש
בספר'והרמ״כן חלק עליו בהשגותיו וכב ליהנות ממנה כאלו מסתכל בבית התורף שלה 3ואסור לשמוע60
מקומות ^(זרוכן י )ממ שליכ׳נע ^כג?
האריך ה׳המגיד ב! ה בפיק הנזסנשיס
הו1,
שמותר לאסה להתקשט בימי נדתה כל־י חי ' ששם אכנע!
המסיללות זו כזו כל זה לשוןהרמ״בס
שלא
תתגנה
על
בעלה
אלמא
שמותר
נכית י.
פורן>של
כזשותר נכית
העור]
בפכ״א מה״אב וכתב הרב כמגיד נשים המסוללות וכו 'כמעשה ארץ מצרי׳ומה היו להסתכל כה ומ ש אכל לא ישחוק ולא יקל ראש עמה כאכו׳דרנתן ואסור להשתעשא׳א פריכ?'ננדו5ק
1היוסתכ׳
עושים נושא האיס לאיש והאפה לאשה ומבואר בס׳הערלידף עו )שאין הלכה כרב ,באשה כלל כין גדולה כין קטנה וכו׳בפ״י יוססין(ד ף נו ) :ןמ״ ס33ן י זה סמוש 15ממ היאואעי׳המו
הונא דאמ נשים המסוללו׳זו בזי פסולות לכהונ׳וכתבו התוספו׳פי׳רי״כן הממוללות ברחיצ׳ פניו ידיו ורגליו כ׳;כ הרמ״בס כפכ״א מה״אב וכתב הרב המגיד
סלמדכןאנ״צר! מענ׳ל נ
מטילו׳פכב יזרע שקבלו מבעליהן ולא יתכן דבפ' במה אפה אמרי׳רשמואל לא שביק
מהירושומכוארככמ מקומות שהיו משתמשי כשפסו׳ואמרואמתי׳דרוכוע״כנומ״ש (נ ) י אכל
לכגתיה דמיין בהדי הדדי וטורש״י פירש המסוללו׳דרך תשמיש זכר ונקבה אטי ליצוק לו מיס לרחוץ וכסוף קדושין ( דף פא ) רכ אסא כר אכא איקלע לכי רב ראתי סהנין
משפשפות נקוכתן זו לזו • כל אשה האסורה אס היא בת ג׳סניס ומעלה גדול הבא חסדא חתניה שקליה לכת כרתיה אותבה בכנפיה א״ל עכר מר אדס מ ואלד^ מ׳אין כדכיי מחרדכי
ייישה כרסי׳
עליה חייב והיא פטורה וכולי וקאש' גדולה סבא עלי׳קטן אס היה בן ט׳שני׳ומעל' *0
משתמשין /
כנשים א״ל כאידך דשמואל ס״לדאמרהכללשסשמי׳ ןכת3ו !
התוספות ?ע
יאיןל1ןל!
^ל
היא חייבת והוא פטור וכולי כל זה מדברי הרמ״בס פ״א מה״אב והוא משנה פרק וע ז אנו סומכי שאנו משתמשים משים כתב המרדכי בפרק אף על פי י׳ נכאה היימציין
יוצא דוקידף מ ' ד ) ואיתא בפ״ק דקדושין (דף י ) ומ״ש היה א׳מסם ער ואחד ישן הר״ש כר כרוך אומר אף על פי שאין מפתמפין כאפה דרך שפחו פרי כדרך שאמרה ייערעא ' לימטו
וכולי אחד מזיר ואחד שוגג וכולי משנה בכייתות פרקדמחיסריכפרה ( דףיא) אכיגיל לרחוץ רגלי עבדי אדוני והא דמשמע כירושלמי דאסור היינו דכרי׳סל יחוד צ״עדית׳דאכרהם
ומ״סאחד אנוס ואחד רצון האנוס פטור פשוט הוא • ואין העדים המעידי׳צריכיס במקום יחוד אבל במרחץ כיון פרוב בני אדם מ צויום מותר מכ 6ן לגיןת ןשססןת אשכחייכו׳עדוהוא
סיראו כמכחול כשפופרת ופו 1בס״פק דמכות (דף י ) כל זה הסיע אע״פ שרובו אינו
מותמת לרחוץ אותנו במרחץ עכ״ל ואני אומר נשתקע הדבר ולא נאמר ודכר זה דשרה ^קאמעייל
נוהג בזמן הזה כתכורכי׳כדי להודיע חומר סדכריס ומשפטן:
אסו׳להעלותו על לב ואין ספק אצלי סאיזתלמיד טועה כתב כן מעצמו ותלה סרב ליה נריחאכו׳עד
כרבו ג החפוד על שום אתת מהעריות דקהוא שיתרו כו שלא ימכור עלפ ת ח3י תה איל ליעזל דיויזע
צריךאדם להתרח מןהנשי' מאד מאד ואסו׳לו לקרוץ בידיו וברגליווכו׳כל
זה מדברי סרמ״בס בפ״כא מסא״ב  :ומה שכתב ואסור להסתכל כנשי׳ ואס ימכור ילקו אותופפוט כפרק ר״ג וכפ״ק דקידוסין פכ ״לר3ו׳י רןח ׳ן ^ ן סן ׳ןלי ׳ ילעי דינר׳נקאי
שעומדות על הכביסה כפרק חזקת ( דף כז ) ומ״ש ואסור להסתכל בבגדי צכעוכי׳של בפלוס אפס כלל אפי ע״י פליח ואפי׳ע״י כעלה וכולי ג״ז כפ׳י יוחסין ( דף ני ) :ומ״ס דף״קע׳לע׳ ^שס
אסה וכו׳בפ׳ק דע״ז עדף כ )ומ 'ש פגע אשס כחוק אסור להלך אחריה וכו׳בפר הרוא' אכל מותילשאול לנעלה איך שלומה כ כ סס התוספות מדאמר כפ הפועלי פואלי׳ פמע! ק מהגדה ׳״
(דף סא )ו 3סוף קדוסין ( דף פא ) רכ ורב• יהוד הוו אזלי כאורחא אתת ההיא איתתא לאיפ כשלום אשתו  :המחנק או המנטק אסד מן העריות פאץ לבופל אדסנו
ן< פן לרן ארקשאיס
קמייסו א״ל דלי כרעיך מקמי גהינ׳ופרש״י דלי כרעיך מסר ללכ ' שנקדמנ׳  :ומה סכ' עליס׳וכולי כ״כ הר״מבס בפכ״א מה״אב וכתב ה המגיד ע״ז כפ״ק דס^ ׳מרלאכי הןס ראוי להתנהג עם
ולא יעבור כפתח לושה זונס אפילו ברחוק ד׳אמות כע״ק דע״ז ( דף יז ) ומה שכתב
אתי מכי מדרפא היה מנפק לאחתיה אבי ידייהו יפליג' דידיה אדידה דאמי עילא לא ^ נמכיאתרים
יהמסתנל אפי׳באצבע קטנה של אסה וכו׳בפ במה האשה ( דףסד ) ופרק מי
שמתו
אמרינן לנזירא תסור סחור לכרמא לא תקרב כיצד האב מותר לחכק לכתו ולנשק׳
עלל
*** * £
ה
א
וליפן

¥

כא כב
וליפן פמה כקיירוכ־ כשר וכן האס פס מהכל זמן סהס קטנים הגדילו סיס .לכתי״א
סני׳וכו׳בסוף קידוסין (דף פ ) תנן מתיחד אדם פס אמו ופס בתו וישן עמה כקירוב

דא״א ואפא דוד וגזר אפי׳אייתוד דפכויי׳ואתו תלמידי שתאי והלל רגזו ,אפיאייתו׳
דגויה וכתב המגכ״ס בפכ״א מה5ן״ב איסור ייחוד העריו׳מפי הקבלה וטעמ ס15ע״ע
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סכה ויו א הה וזה כדי שיהיו סדי נכונו יכו
םתכ נוה קור' שכפל 5םו' לסתייסד עמיוכויכנו
אשראדלעשוקאכלל ^
כתולה או כעולה ולא עוד א?
ס׳ ,מו] ה ?מבי 0לשדים ננ ,ני
פמןצ״ב  :והמתייחד
כתג בהררךזנות ועל זה נאמר כרית כרתי לעיני ומה אחבק ״לנתלוו כעור י״י
עיילזפי׳פס פנויהוכו׳מליךן י1ופו<1גלהי£
נ־כ״י) סהיו״ג הגדילו וכעסה כק גדול בתול וכן מות׳לאדם להביט כאשתו אע פ שהיא נדה והיא
זמןלל) נפסלה וכוי והמתייחד פפ וז״לווויו
נכונו לו אע' פ שיש לו הנאה כראייתה הואיל והיא מותרת לאהר
והבת גדולה מד שירו סדיס

בכסות

שאלין עושה לאיש דברים אלו אלא אשתו לבד ואין שואלים

^

אחותו הגדול׳ואחות אביו וכיוצא בהן אע״פ שאין ?! ו שום הנא' רישא בפנוי׳וסיפא כא״א וכרלפרדסיני'
פרימה אסור מ״ט יצר אלבסהופ יר׳רס״י
כוסה לפמוד לפניו בידופ סיס כה טע ס י כלל ה״ז מגונה ביותר ודבר זה אסור שאין קרבים לערוה כלל נמי מיירי בפנויה ולחוסר לכהן מסוזונה
האבפכ״ל  :וכך הס דכרי רבי' :בחבהר״יבש
כבת בין נדולה בין קטנה חוץ מהאב לבתו והאם לבנה כיצר
ביא ואפ״ג דלא איירי רב חסד׳אלא
א״סהונן
וכן ל האם בסי רס ה פל א״א ססענעל איש אישה
לגב
בשר וכ
בקירוב בש ר
עמה בקירוב
שן עמה
ולנשקה וליש?
לגבי מותר לחבק לבתו
גכי אב למד מסס הרמב״ס לאס
)
רודף אחייה והוא מכחישה שאין להאמל
בפכ״א
וכתב
בנה
ולבן
 1מהא״כוק אס האס עםבנהכליזמן שהם קטנים הגדילו שישלבתיי׳אשנה
כדי לייסרו ולהפכיסו אכל כדילהפרישה
בושה לעמוד בפכ
יכנה ?נרושה י0!6ע״ג ־ י״ב שנים זה ישן בכסותו וזו ישנה בכסות׳ ואם הבתבוש׳לעמור מאיסור יגזרו פליו נידוי לבל ידברעמס
סהס קטנים ^,הגימי להכלס מהט6יו בפני אביה ערומה או נתקדשה אפילו היא קטנה אסורה וכןאם
מטוב ופד רפ וכן שלא ידורו בשכונארת
האם בושה לעמוד ערומה כפני בנהאס ייא3י ויהיא ?ט! י
ואם הוא מוחזק במיניהם לחשוד טל
בנזיפהולאיים
ראוי
העריות
בו ״ ,״
לגעור ״
.
,״ .
ז
קהתויה י! איששיתייחד עם הערוה כי
אסור
33
סביח׳לפמוי מיומה צבלל 5ונוס׳לעמו '
יהוד עליו שאס לא יתנהג כשוריבדילוסו
הספרי׳ ילדה בין זקנה וחכמים גזרו על כל
עממה לא וכתב הר״ן שאקגירס
חיץ מביניהם לרמה רידכזוסו בשתי ידיס
אפילו של פנויה וגויה ובלבד שתהא מבת ג׳שנים ומעלה
בן אלא :כמו שכתבתי לעיל והיא גי רסת
השמועהה1
טובה ה מ מוי!
לא מורה
פל לא
מלקין טל
שאז״ל חלמיד
אשתו סאז״ל
עם אשחי
והבעל מם
בנה והבעל
עם סנה
והאם מם
בתו והאם
להתיח׳עם רחו
שמותר להחיח׳מם
האב מומותר
מן האר
הרמכי׳ס והרא״ס ומ״ס רכי׳סאסכתהדש ׳ ה?

״

" -־־ '־' ״״

נדה וחתן שפירשה אשתו נדה קודם שבעל אפור להתייח׳עמה
אבל אחר שבעל בעילה אחת מותר לו להתייחד עמה והמתייחד
.
,
.
לא״
אפי׳עם פנויה בין גויה בין ישראלית מלקין אותו אבל היא
מ ידמ? דס /יפי ^ ׳י5ןי ז3ןדוני יודעשהי^ נפסלה אם נתייחדה עם הפוסל בביאתו והמתייח׳עם אשת איש כשורש כ^ט כפנוי הטוענת על אישסמ1
סיסינונ
כטה שהם ממןרים כתב ס יה כסע פילופה והבטיח אות
מ?ידפת רסלילהתרח? ^ ^ ימפמ^ אין מלקק אותו שלא להוציא לעז
כשורש
 ,שאינה נאמנת  :שהב מהרי ק
״״, ..״

■ .״ ]
התם דקטנה הימה והרי ף *כתב אהא
קפ״ט אין ט״א נאמן בהכחשה וחסספיד
ה
 ,ם ד'ל כה ע
חי אחת?גם
הרמב ם לל לא תת
דאמר רב ססדא ל״ס אלאשכןש ^ -
הרבה בדכרעלחכירו איכר כלזמן לבייסולא
שם אשתו של א מהם וכן לא יתייחד איש א אפי עם נשי
א6
לפניו פרומה וכו" אמרכ *ל
ואינילהרחיק חבירו שהעיד מליו ואפי׳לסנו'
כה ונשים הרבה עם אנשים הרב אין חוששק משום יהוד ע כ
אלא דמקדסא אבל לא מקדשא לית לן
מבין דבריו פיון שאוסר אשה אחת עם אנשים הרבה מאי נ״מ אותו אינו נאמן ואפי היה המעי׳אדסכשו
וכתסר״ן פ״ז תמהני ה גרכ חנן איקל ע
כרתיס שאשתו של א' מהם שם אכתי איכא למיחש לאחריני וא״א ז״ל וכל שכן אסה שאמרה שנתעברהמפלוני
לכי רב חסדא חתניה שקלה לבת
שהביאוהו כתב שא שה אחת מתייחדת עם שני אנשים כשרים בעיר ובשד׳ שאין להאמינה ואין שייך בכהאיגוונא
א ותג ה במפי׳ומעש זה אע״פ
מלקיןפל לא סובה השמועה דהיינודוק'
בעירובי׳נמי לא ורש׳ י מתיר לאיש
על משנתינו נר שאין לו ערן לישן עם ג׳אכל בפריצים אפילו
בקלא דלא פסיק לאפוקי הכא סיצ ׳הקול
אה׳עם נשים הרבה אא״ב עסקו עמהם שאז אסו׳אפי׳עס נשים
עמהס בקירוב בשידמכז י עו י דכהי תנ ו
מן הפרוצה שאין להאמינ' ולמכוכבלקראו
בת בתו תןז331.י' 1עי3ד^ ^ הרבה כיו? שלנו גס בה ור״ת פירש דאפי׳איש א׳עם נשים הרבה
לס״ת  :וכחב פודסיש פי׳האראמיי'
ואם
אסור אא־כ אשתו עמו
פמ ״" :
מיני'־י י,53נלל י פיי פפפ !
האיליסנא כיסא אע״גדלסבולי לאנטי
מראה דהיכח דמקדסה אע ג דליכא
שדיס נכונו ואפילו בבתו אסור אס בתו וכת בפו שוות בדירן אבל נראה סגירסא למיחס ליה כפי כת׳הרמב״ס לא תתיחד אסה א טס אנשים הרב פד שתהיהסה
יזסרת היתה לו להרי״ף ז״ל פכ״לזוהרא״ש כתב על דברי הר״יף מסמע דקאי לבושה אשתו של א׳מהס וכו בפכ״ב מהא״ב וטעמו מסוס דבסוף קדושין תקלא יתיחדאיש
לעמוד לפניו עממה ולא ראיתי גירסא זובספריס וגס מפוכדא דרב אחא בר אבא איפס ב נסיה אבל אפה א׳ממיחדת טס ביאכשיס רש״א אף איש א׳ממיסדטסכ
בכנפיה וכו׳וא־מ ליה רב חסדא חתניה לא ידע מר דמקדש משמ׳ נשיס כזמן שאשתו טמו וישן טמה בפונדק מפני שאשתו משמרתו ופרס״י עסכ'
דסקלה לבת ביתי
פכין אסורעכ״ל והרמ״בס כתב כפכ״א מהא״ב ואס היתה הבת נסיס מפני סדפתן קלה ושתיהן נוחו׳להתפמו׳ולא תיריזו מחכירת שאף היאמסס,
דכי מקדסא בכל
כמות׳פס ב אנסיס שהאח כוש מחכירו ובגמ אבל אסה אימתיחד עסב אנסי׳אמי
כוסה לעמוד לפני אביה ערומה או שכשאת אין יפנין פמהס אלא בכסותן וכת ה״ס
רב יהודה א״ר ל״ס אלא בכסרייאבלבפרוצי׳אפי׳כי ' נמי לא ואת רב מי יימרדכשוי'
מ״ש רכינו אי סנסא׳לאו דוקא שאפילו נתקדשה כלבד אסור כנזכר כגמ עכ״ל :כמ'
כגקאנן אלא כגון ר חרכא בר פפי וחכיריו וכיון דרב לא הוה מחזיק נפשיה בכסי
הרשכ״א בתשובה אהא דאמרינן בס״ק דשבת עולא הוה מנשק לאחתיה אבי ידייהו
דא׳עולא כל סוס קריבס בעלמא אסור משיס לך לך אמייכן לטכין זה אין כאן כשרים ולפי׳סתס וכת לא תתיסד אסה פס אנסים היב וכ״כה״יז
ופליגא דידיה אדידיה
כזירא וקי״ל כי הא בתריתא לא אסרו בהן אלא קריבה המביאה לירי הרגל עבירה ומשמע דס״ל להרמכ״ס דר״ס לאו לאיפלוגי אתא אלא לפרושי ומ״ה פסק דמק
שאשתו סל א׳מהס סס מותילהתיחד אסה אפס אנשי׳הרביוה'" ה לאיש א׳טסנר
כישן עמהס אפי הוא בבגדו והיא בבגדה א׳ /כ בנסיקה ואפי׳אבי ידיייהו וכן אפילו
הושטת כלי מיד אשתו נדה לידו אסוי לפי שלבו גס בהובקריבות מועטאיכא כרב ואפי׳את״ל דפליג את״ק מסמ דהלככמותו מדמוקי סמס תלמוד בריש פיק
למיחס להרגל עבירה אבל בשאר כסיס שאין לכו גס בהן כדברים אלו כגון הושטת דס״ז מתניתץ אליב ויות נ״ל שהוא גורס כזמן שאשתו עמו יסן עמה בפונדמפני
שאשתו משמיתו וכן גירס הרי״ף והר״א׳ולא מדברי ר״ם הוא אלא סתס מתנימין
כלי וכיוצא בו אין בהם משום סרגל עבירה למי שאין לבו גס כה :
מן התור לאיש שיתייחד פס הפרוה וכו כסוף קדוסין ( דף פ )א״ר היא דקתיי הכי ומה שתמה עליו רבי׳דמאי נ״מ שאשתו סל א׳מסס שס אכתי6ימי
כב אסור
יוחנן משום רבי ישמעאל רמז לייסוד סןהתורס מניין שנא כי יסיתך למיחש לאחריני י״ל דכיון דאסתו סל זה לא תזכ׳מפני כפלה שהוא סס חכירת גיג
דדוד גזר על ייחו' לא תזנה סתיר שזאת ובמלה יגלו סודה ומ״ש רכי׳וא״א ז״ל כתב סאש׳א׳מתיחדפנז
אחיך כן אמך וכו׳והכי אית׳כפ׳ב דסכהדרין ( דף כא ) ומסיק התם
וכו׳סכתמתכי׳דלאיתיסדומאידאיתמעלהל״שאלאבסשרי'יןנצ
פנויה ונע אץ מעמידן גרסיקייחוד דבת ישראל דאוריתהיא דא״י יוחנן משור״ש כ׳אנשיכשרים
כפסולי׳אפי׳בי' נמי לא אמר רב יהוד׳א״ר ל״ש דאסאחת מתיחדטסב׳אנשי׳אל^
בן יהוצדקרמז לייסוד מן סתורה מנקשככי יסיתך אחין קאסך וכו׳ייחוד דאוייית'
בפיר

אבן העזר בב כג
ין1יד־ 6כל כדרך עד סיהיו ג׳סמלןיצהרןצחד מהם להטיל מיםונמצצ מתיתד עם
$ערוה וסרי״ף כתב ההיא דל״ש אלא משרים אכל בפריצים צפי יב עשרה כמי לא
לישמיסהא דל"ש אלא בעיר ומולאידעפי למה וכתב הרא״בד בספר בעלי הנפש
 י ו !! /!,
,
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דאשה מתימרת גנם שני אנשיםכפרים־ ה מ ביום אבל בליללישן,
8י א דכי אערינן
אמהבבית א עד שיהיושם ג אנשים מפני

ה:

שהוא דומה לדרך דאמריק לא שאנו אלא

 5עיד אבל בדרך דע שיהיו בשמאיצנייו"
&י-זה ממיחד עם_
6מי מל״לכקכיו ממ׳
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'נ
אדל חד ועכיד א׳סור ומפפברא כוותיס
ומיהו שמירת ׳נשים•־ לא בעי׳ממעש ' דר
יסושעשהלך י לפדות ריבה אסת הוא
ותלמידיו ובליל׳השכיכ׳למרגלותיו עכ״ל
בטי־ישקפ:ט הגס דלפוסקיס
נמ׳מהר״יק

ביונים

בעל שלשה אנשים כשרים

שפש• ־הרב עישיו
שדרמנייכי ג ת'ח  :יון

ללכת אשה עםג׳אנשים :ל
דמי לסו אע ג דלאומןאילפ ^הי5־מ'.מ
פשושש?ןיז /־יי י גם לא ל 7יי '
לכר
יאזהר
1כי'" ע 'כ,',כי ^
היבסאאכעסקו.עמהס ובו׳ פס 6זא
דהו וכה־תןך

כו

ד׳ם

ודינו פשושבטעמו  :זמי ש י?כ-להי ^ ש׳מתיהד עססל־נדרוגיינוס ומס סטומעוס פל בכ (א) ׳כ׳
יהי'1פ״י
זה לשוןהרמכ״ס -סס ותמהצי דבתוספתלז דבכוריס פרק כתראיתנילזדצנדרוגינוס
דןינילו
תתסי!
להרמב״סיבזס ;ת
איממתיחד עס סאנשיסושמא נוססא אחרת\ ,היפה
גלסמסאנשים
ק מ<; כמיס ע
.
י
ה,איל
הנשיס־מספרות -זו עס -זובב ה כדי שלא יכנס סס איש ויפיסד עמהסבס כ " ריס3ם
שיסו

דסנהדרין (דףיס ) ומ״ש ולא תלך אסה ילא הוחזקו
עמהם׳ שלפו גס כהן אפור אף .לפשאשתו עמו עיני בשוק ובנה אחרי׳וכויג״ז-סס ס ת?יןר׳יןסד נפרימתזכןה.א
ואם־עסקו
זה לפנים מזה ונשים בפנימי ואגשים בחיצוןאו בהפף בצפורי סלא פהא אשהמהלכ 'בסו? ^ תקפ״ז־ע'שאנמנ
בתים
• חוששין משום *אחריה מסוס מעשה שהיה ופירשרש־ יבמ״׳חהרי״יסימ׳ן
ופירשאשה לבין,אנשיםאו איש ^בין הנשים
ובנה אחריבנס הקטן לא ילך אחריה אלא גיהאלמ}א׳ש0נר
יחור מי שאשתו עמו מות׳להתייחר עם הנשי' שאשתו משמרתו לפכיסימשיום מעשה שהיה שגנבוהו פריצי׳ אלמנה משרתת
אבל ישראלית לא תתייחד עם עוכר אהילים אע״פי שאשתו מאחריה ונהנוהו בבית וכשחזר׳ ^ יכנה עמהן׳אסל
עמו שאץ אשתו משמרתו לפי שאין ,להבושת אשה שבעלה
יגופרו הפיו־לסצועק ומכהב5ז 5ו׳ממז
בעיר איןהוששין להתייהר עמה מפני שאימת בעלה עלי׳כתב ואש בואייואראני לך ונכנס אחרירועינד פלפעמי׳הןלן!? 10
בה כיון שידל׳ עמו או שהיא קרובתו לא אופה  :אין .ממנים אפי׳איס נאמן וכשר אונטילתחנהוא
הרמ״בם■ז״לואש-זה גס
ק כפ  3מתייחל עםכאשה
לסין־מ שומר 3סכר ש י ש  3י בש י ס
יתייחד עמה אע״פ שבעלה בעור בית שפתחו פתוח לר״ה אין
עם ב׳יבמות או עם שגי הרמב׳ס כסוף א״ב וכפב ה המגיד דסכי ' ע !׳ ! ) .כ׳
חשש להתייח׳שם הערו׳מותר להתייהר
נ תא י נ׳ נ ביז א
,
״
}
או עפיאשה ובת בעלה או עם אשה איפא בירושלמי פ ק דכתובות נא ימנה ועי!חא לכעמן
צרות או עש אישה וחמותה
אדם אפטרופו׳על ביתו שלא ינהוג אשתונשלה לשמאיצער*
עם
וכן
זו
על
מחפו׳זר
ואין
זו
תא
זו
ששונאות
ובת חמותה מפני
לדבר עבירה כריתא בפ 'הרואה (דף סג (! :א׳ י* י4להשתין
אשה שיש עמה קטנה שיודעת מעם ביאה ואינה מוסרה עצמה
^ יךןר ה׳י ח  -חצר פיס בן  3ןצמנה ןכן ׳ יי״אי 31עשהאש׳
לכיא׳שאינ׳מזנה:לפניה לפי שהיא מגלה את סודהכת׳הרמ״בם אלמנה לא תגדל כלב כפרק אין מממיייז שהולנים״' 5ע 7
מ ) בישניםי מות׳להתייח' עם הנשים שלא נזרו (דף:בג ) וע׳ איזהו כסך (דף עא ( ארמלפ לשומרה אזנרינין
זלתינוקפהת
הראיוי לביאה אנדרוגינוס אינו מתייחד עם הנשים לא תרבי כלכא ולא תשרי בר בי רב שניםשישאר!עקה
אלא י איש
פפ -אבל האיש באוספיזא וכתוב בהסגו׳הראבף לא י7ץר לאי ל׳ה למאינמו! ׳
ואם מתייח׳אין מכין א; תו מכת מררו׳לפי שהוא
סיסמ ^ מנה הכייז פ־י מה
מתייחד עם האנדרוגינוס ועם הסומסום  :תקנו חכמיםש־יהו
ת״ ח 3חצר
הנשים משכיות זו עם זו בבית הכסאבכדי שלא יכנס שם אישי מדותיוסלא אמרו חכמים אלאש לאסנייו עמ״ינימה
יתאכסן עמה וכת ס'יה ע״ז איפש שיבינולי -לה ענ״ל:
■ תלך אשה בשוק ובג׳אחריה׳ שמא יתפו׳בנה
ויתייחד עמ הן לא
סכור ' שהאפא  :סנות -ססוא<3ךרך מקרה (נ )כהנה 'מ ייתו ני
הרשעי׳שתפסוהואיןממנין
בת
ויתעוללו
ירו
;
ותלך אחריו לחח
כל זמן שאין שס יסוד מותר וכדמשמ׳ 3פר ׳ פכי נ מא׳נוננ״־ן
שנשל! תיירי שנתי
.
,,,
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אפי׳הוא
נשים
בו
שיש
בחצר
שומר
להיות
וכשיר
אפי׳ ארם נאם]
כמאכסנתי כהא־תשלהסהי,
כיסד מעברין ארי בל פמא
אפיטרופוס
ארם
ימנה
לא
עומר בח״ץ שאק אכיטדופוס לעריות
אצל אלמנה אחת וכן משמע בחולין גבי נשלה חוץ לעיר
על ביתו שלא• ינהיג אישתו לרבר עביר׳לא ידורתיח בחצ׳שיש
הנופי לפינדקי ' אכל לא אמרו אלא דיר ׳ והכלנפני׳לשה .
טיאלמכ׳אפי׳אינו מ זייח׳עמה מפני החשד אא״ב אשתו עמו  :שהוא קבע והוא בחצר צ טכ״ל  "; :מ״ש כג(א ) נ׳הת׳י
פ״ק דינתות
אלמנה לא ת ; יל כלב ולא תקנה אשה עברים זכריסאפי׳קטגי' ולא יתקנה אישה עבדים  :כריס קג׳ני׳מפני
והכיא; התרדכישם
קונה
מפני החשד מי שאין לו א־ש׳לא ילמוד תינוקו׳מפני שאמותיהם החשד בריתא בע איזהו נשך האשה
לקענה ואיילנות
החסד
עכדיס מפני
שיל הבנים באות לבית■ הספ ונמצא■ מתגרת בנשי׳וכן .אשה לא
לוע נ7לא! ננ! ת
ספקות ראינה קונה /
ומיס לאסור אפי׳קגיניהס דברי הרע בסהקמת !לעלינהו
תלמור קטני׳לפניי אב^תיה׳שבאי׳בשביל בניה׳ונמצ׳שמתייחרי׳
מ"מ איני אתור
אינ׳עמו׳ סס ובסוף .סלכו׳פבדים כתב שאיכה אסור
עמה ואם יש לו אשה למלמד יכול .ללמד תגוקות׳ אפילו
לקנות אלא מבן ס ומעל -,ך  33ניף מהכי■ לשמשנהלייהויאיו
ללה שוט י;:זי! מת
בבית הספ׳אלאתיאבכיתה והוא מלמד במקומו':
ניכח מסר ורכינו כתב בעור י ד בסימן זרע זנ׳יכנ״יפרק
^
להוציא .שככתזרע' לבטלי־ אפילו לא יהא :רס״זדכ״ל דאפי ' פחות מבי׳ מסע אסור הנא ע״יוע״לסי׳
דש״מבפניסי וזורה מבח וץ ולא ישא קטב
 :מי שאין לו לאשא׳רונהלי& א
■א וכבר השבתי עליו כסי׳סנזכר
שאינה׳דאוי׳לילר ואלו שמגאפי' בידיומוציאשכבת זרע לבטל'
א'מאל ז אי מ(חין
■ תינוקות וכו׳וכן אסס לא
אסה לא ילמד
בילו :
לא רי לו באיסור הגדול שעוש׳אלא שהוא בנידוי ועליהן נאמד תלמוד קגיני׳ומ מסכה בסוף קדושין ( דף ׳/
וכו׳עדסיףכל היי* א־דפפא
יריבם רמים מלאי וכאילו הורג הנפער ואסור לאדם שיקש׳לרעת פב) ומ 'ס ואס יסלואסה
יביא לידי הרהור ןסיח נפשו הסי הס דברי הרמ״ב׳כפכ״ב מהס 'ב ומ״ס ש׳ח יוכנסיםאסור
או שיי־ביאעצמו לידי הרהורנ ואם
כתי׳ועשולהס
שהיא אילת׳ אהבים ויעל׳חן לפיכך ה״ה בביאור דבריו כתבתי ככץ י״דסי מ ןי׳הא
מדברי הבאי והשחתה לר״ת
תכנסי בל ההוא
רמ״ה כלו׳הרא״ס כתס,י'כלל ל״ב סימ ,
י ■ כדאניא תכנסי
,
אסור לישן על ערפו ופניו למעלה עד שישה מעט כרי שלא יבא
.
!.
שנשאל טצ פנויה המשמש בבית ילזיק כהני'לחה יןממיס
לידי קישיויי ולאייסתכל בבהמה חיה■ ועוף בשעה שנזקקי? זה לזה
ויצא קול סמתיחד עמה צס יכולים בני כמי! פלחנ״יא פל
ומות׳למרביעי 7בהמ׳להכני׳כמכחול בשפופר׳מפני;
שהןשרורין׳
משפחתה למחות סלא תעמוד אצלו כי פחשיס לתעלהעד
במלאכתן ולאיבואו ^די הרהור בתב הרמכ״ם
ז
גסו והסיכ ^ ה״ר^יים5

שעסקו עם הנשים לא יתיסד
פיה הנ שים פייש רש״י כל שעסקו עם
צנקים שמלאכת אימנותו• נעשית לנשים
ומשים צריכות לו לא יתיחד עס הנשים
אפי־עם נשים הרכה לפי שלבן גס בו
וכולן מחפ/ת עליו ואילו איש אחרינ כין
סחיי -נשיס תכן אכל עם ג אי ד׳שפיר
 .ומי ונתבו התי׳ע״ז וקשה להר״ם דאמרי׳
לעייל אנשים מכמנים ונסים מבחוץ
חוש עץ משים ייסוד משמ דאשי׳לסתייסד
פהיאנשיס הרכה לכ״ע לנכ״ל לא יתיחד
עם הנמים אפילו א שמו יעמו׳ דשיי׳לעיל
וכיון דהוי רובצ איכא חששאעפיעכ׳ל
ופירש זה כתב הרא״ם ישם ר ת וכת׳מוד
היצ״פשר״ס פי׳כל שעסקו עם הנשים
אע״פ שנושא ונותן׳ תמיד עמסס י לא
יתיסד עמיהס משעע שר 'ל אף ע״פ שהיה
ראוי להתיר לו משוס ׳דכעכידתיה טריד
או משום שאינו יכול ליזהר אפ״ה אסור
ענ״ל ונראה שזהו דעתי הימלס ז״ל
סכתי בפנ״ב מהא״ב אפי ' איש שעסקו
■ עס הנשי׳אסו׳לו להתייחד עם
ומלאכתו
^
הנשייכיצד יעסס יתעסקעמה-
צלזרת" :ב בתי׳זם
עמו או יפנה למלאכה
לפצי׳מזה ובשים כפנימיואכפי© בחיצון
ווו בהפך וכו׳שם מסיק אביידכיןאגשים"
■ מבסוץ או כספך שיט טין
מיפניס״ונשיס
לייחוד ונראה מדברייש י דבסתמ חי ישי/
ענד
איש
יכנס
סמאיצא
ויתייחד י*
כתיא'דרי *-.ד
ידזר
הימי"יד
אבלאו דימר
ור ^־ויד*
מהא״ב
בפכ״ב
©
הנשים
ופירפה־אשה אחת לבין האנפיס או איש א׳לכין הנשים אסורים מפוס ־ייחודמשמע
דכעירשדוקא הוא־דחוששין משום ייסוד אבל כל זמן שלא פירשה אין תוששין משוס
ייחוד מי שאישתי עמו מותר להתיחד עם הנשים וממשנהםש כתבתי׳בסמוךומ״ש■
אכל ישיאילית לא תתיסד עם הגוי אע״פי׳ שאשתו עמו וכו׳משנה וגמ רפ״ב דע״ז
(דףכב ) אשס שנעלה בעיר אין חוש שין להתיסד עמה ונו' מימרא כשוף קדופין (דף
פא )וכתכ כת־־והרשן סימן רמ׳יד שאם קינא לה כעלה מאותו האיש חופש ין לה
משוס ייחוד אע ' פ שבעלה כעיך  :בתי הרמפ״ס ואם זה גס בה כגון פגדל׳עמו וכי ׳
בפב״ב מהלא״ב ודבריו מבוארים בסוף
בעירבפב״ב
נל פי שנעלה בעיר
לא יתייחד עמה אף על
קדושין בעוברא דרב יוסף עס רב ביבי  :ביתי שפתחו סתזס לר״ה אין סישש להתיסד
סס עס סעמה מימרא שם :מותי להתיח עסישתי יבמות או עס כ׳צמת-וכו׳וכן עםי
אפה שיש עמה קטנה ונו הבל מימרא שם ובספרי רביכתוב קטנה שיודעת טעם
■ שלשון הגמ׳הוא ואינה
כיאה איכה מוסרה עצמה לכיאה בלא וי״ו מעות סופי הוא
מוסרת־עצמה לביאה כו״יו ופירש רש׳י שיודעת טעם׳  .ביאה כלומי מה היא ביאס
סאדע לשפר דכרים־בפוק ואינה מוסרת עצמה לביאה מתוך קטנ׳עדיין לא לבשה
♦צר הרעסילכאץ כאן משו דעתקלה פלא תהא נוחה להתפתות :כתב הרמ״כם
מיטק פחותימכן ט שנים׳ מותר להתייחד עם הכפים וכיו׳פב ב מהא׳יב ומה שכתב
אנדרוגינוסיאינו מתיחד עס־הכשים גס זה םש והוא מבואר בתו׳פ כתיא דככוריס
ומ״שואםנתיחדאיןמבן אותיומכותמדרדלפי סהואספקיגס אלהדברי הרמבם

הוא פגס׳ להם סתהיס פל
מיהעיאכני משפחתה שיכולים למחו׳אכא ב״ד כופין אותו להוציא׳מכיתו כי דכי שעי''(אי} להא נית
ידוע סואישסיאיבוסה לטבול ונמצא בועל נדה עכ״ל  ■:ובתנה רבינו בסימן פ״ה  :הנקכ ! לא נית
כג אסור להוציא ש״ז לבטלה בפר כל היד ( דף ייגאומ״ם לא יהאר  0מבפניםהעלזהעכ״להנמ׳
 _,וזורה מבחוץ כן משמעשסיובפ״ד אחין ומ״ש ולא ימס קי-נ 3ס! 5ינה וכתבת הר׳אש
גפסקי! דחלתסו׳
ראויה לילד שם יוכפ והטעם מפני שהוא בסל מפריה ורכיס כל ימי קטנותה :ומ״ם שרוב לי^ ולסגזהג
בלנישפ
ואלו פמנאפיס ביד לא די לו באיסור׳הגדול שעושה אלא סהוא בנידוי וטליה׳נצמר היתר
ארסיביא ׳עצמו לידי הסכנסיג) בפר*
ידיכסדמיס ימלאו וכאילו הורג הנפש ואסו״לאד סיקש לדעת
צליעז׳מי׳ד ־*ידיס,
א״ר אליגממ׳ד
היד א״ר
יכל היד
הרהור כל זה מדברי הרמב״ס פס״א מסא״כיוכתה׳ס כ־פ' כל
דיס׳נמלחק!נ״לי:טעם
הרהור כל זה מדכרל הרמב״ס פכ״א מסיא״כיוכת׳ה״סכפ
"י 5מהל רק לנהייס
׳דמים מלאו אלו המנאפים ביד דתלדכי ר יסמעא׳לא־תנצףכין בידבי 5 1רג
המקש עצמו ל דעת יה א כנידוי אמ׳ ר׳אמי כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין׳ אמלי מרוח׳להוא
אותו במחיצתן של הקכ״ה ומדבריי רנינו נראה פמה שאמרו יהא כנידוי סחכמי/דובמיתה כפאונל
כל מי שיעשה כן וזהו שכתב בנידוי יושב אבל הרמ״בן סמב פירשו כמום ' לאסהו א .תלותה בטומאת
■,
ך,'"7
מנוד מעצמו כנידוי של רבותי׳אלא׳שבי׳דין מצווין לנדותו ועד סינדסו איני מנודה ^ 4ין
כך פי׳רבי׳יעק ע״כ וכן פי׳הרסב״א ז״ל משמו עכ״לב ומ״ש ואם יבצילייי הייהו י ממה^״״סהמתירד
יסיח עצמו מדברי הבאי לד״פ וכויכ״כ סירמ״ב פכ״א׳מסא״ב והוא על דרך מה שאמרובאישור נרתשהוא
בפ׳אספגעו כך מנוול זה משכהו לכיתסמדרש :לפיכןיאסור לישן על ערפו וטבע׳איסיי נידהלנעל׳
שאקנריכ׳גדיקיםלא
היה קור (דף יג ) וכפ כל היד ( דףיד )ולא יסתכל  33המ היה ועוף וטס וףפ ״קךע״ז
צר״נה^נליקהלרן
( דף כ )ומותר״לימר 3יעי בהמה להכניס כמכחול בספופי׳וצו' 3פ הפועלי ' ( יף

זהלח
כתב געגיז
<
תועעת א־ןלתוש  ( :ב ) כ׳החרלכיפ׳מקום שנהנו כ׳ל׳חאיר לרחוק עם אניי יחיייי יבעל אתו ינעל אחזתו
ירן נרא? שינית הגת׳ אן תדברי הר״אזלא נראה הכיואפשר לתלקלבתרתקשאינו רק לשעה
התעיל־{ רק לנהנים איפלי תרומה
■ החרס ק ) 7( :גהר'' |ס׳השוכר הפועלים
במרחק שלנו מוער דמנ״׳ל לחלק משברת הכיס ונאמדהכ׳לענשי! בזת} הזה תותר הואיל ועכשיו מכסין עריתק בבית
איני יודע היתרונתה עעתים הוריתילאשור ( אין נראה לחלק להפסנגיגי׳א׳גל
מיןושאיכ ( מ^נו לדרמש! פ כלאי׳(מי ^ית 5ז 17.קא המסה לזיר הוא דשרי דלא תני אמי לידי איס יר באורייתא
אק  :לינא[תיתש •(^ :ינות 1-דגנלי אגלשא אינן מי תורה א! דא־נ׳לתיתש לפריצית׳דעמי אשיר אשו׳להכניש
■ היינול(
יציג >}7קי׳נ
ב
ה
£
2.
*
ע ;' צ 51נר כתןפי 7יןז? ני׳לשיאןלנ׳ה1

אבן העזר כב כג
לרביעה רכ אליעזר והלכת׳כרמן דלא סיישי ליהיעה מרין כמ 3על מתני׳ן  $ן
כתב הרמ״ב׳אסו׳למי .שאינו נשוי לשלוח יד במבושיו וכו׳כל זה לכרי סרמכ׳בס
מעמידין בהמה בפונדקאות הגויס מסתברא דס״מ במקומות סהגויס סנוורים על
כ״א מהא' ב והוא בס כל היד,וככר כתבתי כזה בסור א״ח סימן ג׳כתו' בספ׳הזוהר
הרביעה אי כמי בסתס גויס אכל כגון גויס שבמקומות ,הללו שאיןחשודי׳
סתמו׳עון הוצאת זיע לבטל׳מכל׳פאר עבי רות שבתורה לכן צריך ליזהמאצו מאד:
כותבי הרא״ש בתשוב כלל׳לג׳סימן ג ששאל׳אשה שית לה אופס ברח בענין שאין בה אדרבא מכין ועונשין עליה מותרת וכ״כ ה״ה בפב״ב מהא״ב וכתב ועלהז נהגו
היתר במקומותינו:
השמש דש כראוי לו ומתוך האוטם פעמי׳
כתבהרמב״ס אין לך דברבכל
כה
מהוא דש בחרן ולעולם הוא זורה בחוץ הרמב״ם ז״ל אסור למי שאינו נשרי לשלוח יד במבושלו כרי שלא
ואפי׳מתחיטיבורו לא יכני׳ירו כדי שלא יבאלליך -י התור כולה שהו קש ליוב בני אדם לפיוש
יבא לידי הרהו
ירא שהו׳אסו׳כיון דלעולס סו׳זויהכהו ז
הרהו׳ואם הוא נשוי מות׳ובי? נשוי ובקשאינו נשוי לא יושיט<ךן ממנו יותר מן העריות ,וכו עד באהבתה
קרי ביה ושפת ארצ׳ואע״ש של סעמי /הי ^
ל׳ 3חו ן באמה כלל אלא בשעה שנצר ך  £ק ביו ןאני כתכתי באי׳ ח ךאה תשגה תמיד בסוף הא׳ ב ואשתו של אדם
דש מבפני׳מ״עכי מ
ז  .מותרת לפי כל מה שירצה לעסותבאשתו
^ יד
מסמר ״ ויי * חו ׳* ח ^ מה( ^ ,
אסו וגרוע ממשמש כמוך דהת הוא
נשוי אסו אם מהעטרה ולמטה^דצ האיץ■ עיסה ספל בכל עת שירצהוממי!מל
כדרך כל הארק אע״פ שאין זרעו ראוי
31רשייצהו 3לו עליה בין כריכהמל
ישראל לא נחשדו על משכב זכור ועל משכבל
להזריע מידי דהו׳אעקר זקכ׳וקטנ׳פכ״ל :כ !
ינריסובלנרשל
כהמלפיכךמותלהתייחד׳עמהןוהמחמירשלאניינביןריו6
אסור לרכוב על בהילה בלא אוכף פ״ב
הרמכ״ס
יוציאש ז לבטלה כל זה לשון
עצמושלאלהתייחאפי׳עםבהמ׳ולאעםאביוהזמשובהאומו
דנדה וסע מצות קטן סי׳רצ״ב :
בד
בס״פכ
ישראל לא נחשדו עלמשכב עע״ז חשודי׳על הכל לפיכיאין מוסרי׳להם תינוק ללמדו ספר או בפכ״א מהא״ב וכתב כן מדגרסי
דנדריס(דףכ) א״ר יוחנן בן דהבאיחגיי׳
זכו׳ועל משכ׳בסמ'וכולי אומנו׳ואיןמעמיריןבהמ׳בפונדקאו׳שלה׳אפי׳זכרי׳אצל זכרי׳ולא
כסוף קדופין (דף פ"א ) אמ רב יהודה אמ'
רב אשי מתיחד אדם עם אחותו ודר עס

שולחנם
מוסריןבהם׳לרוע׳שלה'אפי׳זכרי׳לזב׳ונקבו׳מפני מה הויין מפני שהופכים
נקבו אצלז נקבו׳ואין
לנקבו׳מפני שכול׳הם בחזק׳מנאפי׳ וכשיב׳הזכ׳לשכב עם הנקב׳ אלמיס מפני מה הויין מפני סמנשקיעל

יזמו ופס בתי כי אמרית קמי דשמואל 6מ

' ישכב עם הבהמור״ת פסק שמות׳להעמי׳ בהמות אצלם דקיימא אותו מקום חרסי ' מפנימה הויקמסני
שמסערי׳בשעת תשמיש סומים מפני מס
לן שאינן חשודי׳על הרביעה:
הוי־־ן מפני סמסתכלין באותו מקוםא״ר
הרמ״בםאקלךרברככלהתור׳כולהשהוא
3113 1*13
יוחנן זו דברי ר יוחנן קדהבאי אבל אמרו
העריו'
יות׳מן
ממנו
לפרו׳
אדם
בני
קש׳לרוב
חכמי׳אין הלכיכיוחנן בן דהבאי אלא כל
ומביאו׳האסורות ואמרו רבותינו גזל ועריו׳נפשו שלאד׳מתאוה
מה שאד רוצ׳לעשו׳כססתו עושואמייתו
להם ומחמדתן ועוד אמרו רוב כמל ומיעוט בעריו׳והכל באבק התם ההיא דאתאי לקמים דר א״ל ערכתי
_'
כדר :
סבא עלי׳סלא _
לוסלחןוהפכו כלומ _
לשון הרע לפי׳ראוי לו לאד׳לכוף יצרו ברב׳הזה ולהתילעצמו  . ..י. .
בקדושה יתר׳ובמחשב׳טהור׳ובדעת נכונ׳ כדי להנצל מהם ויזהרא״ל כתי התורה התירתך לו וכןאמרר3
מהיחוד שהוא הגורם הגדול גדולי חכמי׳היו אומרי׳ לתלמידיהםלאימת׳ אחריתי דאתאי לקמי׳ופססלכ׳
שלא
הזהרו בי מפני בתי הזהרו בי מפני כלתי כדי ללמ׳ לתלמידיהם נמכמי׳וכי וכרב ומ״מ כתב שיזהר

אסור צהמיחד עם כל טריו שבתור ואפי '
ע ס בהמי תנן מתיחר ארס עם אמו ועם
בתו תצפי היא דתכי׳אמר ר״מהזהמבי
מפני בתי אמר ר״ט הזהוץ בי מפני כלתי
ופרס״י מתיח אדם עס אחותו לפרקי׳אכל
מינו דר תדיר בייחוד אצלה ודר מס אמו
מו עס כתו דלא תקיף יצר עלייהו דאהני
ביה אנשי׳כנס הגדול׳דלא מגרי בקרובו'
מכי כהיינו לעיניה אמר ר״ט לאנשי כימו
הזכיו בי לסיוי עמי ועס כלתי שלא אתיח'
עמה וגרסי׳תו בגמ (סס ) אפי עס בהמה
אכיי מכלי לס מכולי דבר רב ששת מעבר
ליה מצי ובתר הכי תכן ר׳יהוד׳אומרלא
ירעה רווק בסמ'ולא ישנו ב' רווקי כטלית
א׳וחכמיס מתירי׳ובגמר תניא לא נחשדו
ישראל על משכב זכור ועל הבהמה וכתב
הרא״ש פסקו התו׳דהלכה כרב אשי סכרא'
סהי׳גדול משמוא׳ואע ג דכל הני אמוראי
דבסמוך מחמדי אפי בבהמה איכא למימ'
דמחמירץ על עצמן היו והמתע״ב עכ״ל:
והר״ןכמ׳כיון דמותבי ' לשמואל ממתני'
ומשני תנאי היא ה״ל סת במתני׳ומחלוק'
גברית והלככסתולפי׳פסהרמ״ב׳כפכ״ב
מהא״ב וכממני׳דלקמץ נמי מנן ר יהוד'
אומלא ירע רווק בהמה וכו ' וחכמיס
ממירים וליס למימ׳דסת׳ואח״כ מחלוקת
הוא דבריס מיץ ׳מתיחד עס אמו ומשמע
דכ״ס עס בהמה מדאמ' שמואל ואפי׳פס
בהמה דדילמ׳רופה שאני מפני שהו׳רועה
ממיר ברבייתה ומ״ה א״ר יסודה לא ירע׳
רווק זה נ״ל אגל תמהני משוס דחזי בגת
אמוראי סובא דסנרי לה כשמואל אלא
סהרמב״ס כתב בפס׳ב מהא״ב דמדינ׳סרי
וחכמי הללו מחמירים על עצמן היו עכ״ל
ח״ל הרמ״כ׳בפ' הנז׳אסו׳להתיס׳עס ערוה
מןהעריו׳חוץ מהאס עס ככה והאב עם
בתו והמנ׳פס אשתו נד  :לא נחשדו ישיא'
מל משכב זכור ועל הכהמ לפיס אין אשו'
להתיסד עמהן ואס נתרחק אפי׳מייסוד
זכור ובהמ ' ה״ז

הלכת'
שלא יתביישו בדברזה ויתרחקףמ ל הידןוד וכ ןיתרח ׳מ להשחו ׳יוצי׳ש״זלכטל כי היכי דלא תיקסי
יוחנן
ומהשכרו׳ומדברי עוגבים שאילו גורמי׳גדולי׳הם והם מע1,ןת ש 1,אכלכת ודר יוחנן אדר יוחנן דא״ר
עריו׳ולא ישבבל אאשה שמנהג זהגורם 1,טהרה יתרה ^ך .כפ כל הידהמוציש ז לבטל חייבמיתה
וירחיבמ<■.י ! וסי־־יי בחל־ תירוצכמו
מכל זאת אמויץ יפנה אדם עצמו ומחשבתו לד״ת
סאכתו בסמו ומ ס רבי בסס ר י דאפילו
׳
,,,לן
,
אחין
בחכמשאין מחשבו׳העריומתגכרו אלא בלב הפנוימן החכמה בהוצא׳ ש״ז נמי מותר וכו כס״פד
ובחכמה מה הוא אומר איל אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת(דףלד) אהא דקא׳דמעס׳ער ואומהו0
באהבת׳תשג׳תמיד ואשתו של אד׳מותר׳ לו לפיכ׳כל מהשירע' שלא כדרכ׳הקשו התו׳ מהא דסרימדריס
הוצא׳
לעשו׳ באשתו עוש׳כועל בכל עת שירצ׳ומנשק בכל אב׳שירצהשלא כדרכי׳ואור״י דהת׳איירי בלא
ובא אלי׳בין כדרכ׳בין שלא כדרכ׳בין דרך אברי׳ובלב׳שלא יוצי׳זרע דשרי דכיון דליכא השחתת זיעלא
ועודאור״ידלאהוי
ש״זלבטל׳ור׳ייפיר׳דאפי׳בהוצא׳ש״ז נמימות׳לשמ׳שלאכדרכההויכמעסער ואונן
להשחי׳
בעלמ׳שמתאו׳לאשתו לשמ ׳ כמעשה ער ואונן אלא כסמתכוין
ובלב׳שלא יהא תי׳קאלא אקראי
באקראי
הרמ״בץ^ מדת זרע ויגיללעסות ק תמיד אבל
שלא כדרכ׳אלא אסרלהיויתיל בכך עוד מדברי
סלא
חסידו׳שלא יקל ראשו בכךושיקד׳קימו בשל' תשמי׳ולא יסור בעלמא מתאוה לבא
אשתוסיכוי'
סרא״סעלסס דה אי
כדרכה שרי וכתב
מדרך העול׳שאיןדבר זה אלא כדי לפרו׳ולרבו׳ולאירב׳בתשמי'
בתראסיקר ודבר קשה הוא להתיר לו
להיו׳מצוי אצל אשתו תמי׳שדב׳זה פגום הוא מאדומעש׳בורות
להכסל בהוצאת זרע לבטלה אפי באקראי
הוא אלא כל הממע׳בתשמי׳ה״ז משובח ובלבד שלא יבטלעוג'
ושומר נפשו ירחק מזה ומכיוצ׳בו וכבר
העונ׳האמור׳בתור׳הטיילי׳שפרנסת'
אלא מדע׳אשתו ע״כ ואיזהו
*  ( * 9* ' 031י  * 9ב׳ה ( אילו היה ל׳י
מצוי׳להם ואין פורעין מס עונת׳ככל יום הפועלי׳שעושי׳ מלאל סכת רבי בטור א חד! אל מ'6הוןה׳ניגומ
דא״ר החוניאזרעלנטלהני
בעיר אחר׳ולנים בכל לילה בכתיה׳פעם אחת בשבוע ואםעושין סי ר״מ דהא
מלאכ׳בעיר׳פעמי׳כשבוע והחמרי׳אחת בשבועוהגמלי׳אח׳לל׳
ין חנן א יןה ל כ׳ כיוסנן הזאגדזלתשאר ענית'
^ <1שנתורהצא היהמתנ
וכל
יום והספני׳אחת לו׳ חדשי׳ועונ׳ת״ח מליל שבת לליל שבת
 .־מ־
3ן_ד0ד 6יאיכו6ל!9
האדם חייב לפקוד את אשתו בלילטבילת׳ובשע׳שהו׳יוצ׳לדרךעל הפיכ׳הסלחןאבל
השולחןמ י
כת׳עוד הר״מב׳ז״לבעמי ןריחוק התשמי׳שכב׳זן־עךץוא כח תן ף כל האתרים אסוריסי והפיכת
ומאו׳עינים וכלזמן שתצ׳ביות׳ הנוףכלהוכחו כ£ה ןחייןאובר׳י  /שהתירו פי היאב דדוקאשסיאממתצלי
םון>
חהושאמישלמ׳כחכמתו אי! תתן לנשי׳ חיייך וכל השטוף כבעיל גם בלאדעתנפש ל,6נוו'התמרני'3
זקג קופצ עליו וכהו תשש ועיניו כהו וריח רע נודה מפיוומשיחיו
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בשא׳חולאי׳והאלף ברוב התשמי׳לפיכך
האוסות חשודי אפל הרופאי׳אחד מאלף מת
וק סס דברי רבי׳ :
כשימצ׳שבת לליל שכת בע' אע״ <דף פח )וימבא׳
ללמדו צריך אדם ליזה׳בדב׳אם רוצילהיו׳ בטוב׳לא יבעול אלא
הכל לפי׳אין מוסרין להם תנוק
ומ׳ש וכל אדם
רעתו בסי׳ע״ו בס״ד :
ברי׳וחזקביות׳והוא מתקשה הרב׳שלא לרעתו ומסיח
מעמייין גופו
ספי או אומנות בשלהי פי אין
כשהי׳וימצ׳כובד ממתניו ולמט׳וכאילן־ ך !וטי קייב לפקוד את אשתו בליל טבילתה
(דף טו ) ופ״ק דסב (דף י  0גז ייע ל הימ ? לדבר אחר והקישוי
,י " £י ?יזהבצי׳נמשכיןובשרו חם זהצייךלבעו׳ורפוא׳לושיכער׳; לאיבעו׳ ובשעה שהוא יוצא לדרך בפ׳הלרובפרק
גוי ׳ס1ינ1מ|י .כ]יבה
ישראל רגיל ריצ׳יבמסכב ,זכי  {:מ

׳ /ין

אדם והו׳שבע או רעב אלא לאח'

שיתעב׳ המזו %כמיעיו ויבדן

ק הע י (דף סב ) יחב עוד הרמב״ם בענק

כיוםלה |זה ל א ביים הכל פ״ד מה׳ דעות ואףפסיססס־כספגו
המרחץ ביר שנכנס
ולא נקכו׳אצל נקכרוכןמ״ס ^מוסרי ן בב ת
גהמ׳לרוע וכו׳מפני שכול ' מנאפיכסיבא יציא לדרך או ביום ביאתו מן הדרך לא לפניהם ולא לאחריהם העונה לא יכוין להנאתו וכוליול^:יכעול,
אלא מרצונה בס״פב מדרי'אמרי׳דקרא
לא
ע כ ואף כשישמבשעהעונ
הזכר לשכב עס הנקבה ישכב סססבהמ׳
הכל סס וכ״פ הרמב״ס 3פ' כ״ב מהא״בופירש״י דטעמ׳דאסו׳מסו׳דבכי נח נאסרו דוכרומי מכס המורדי׳והפושפי׳ ־3י אלו בני ט׳מדות וחד מינייהוכני אנוסובסוף
סממרצה־
עירוביןאסו׳לאד׳שינוף אשמי לדב'מצו׳ומ׳יש ואסאינ׳מיוצ׳יפייסנ׳סד
על רביעי׳בהמ דכתי׳והיו לכשר אח יצאו בהמה וחיה ויש כאן מסו' ולפני עור :
ומ״ס שי״ת פשק סמות׳להעמיד בהמו׳אצלס כמס המו׳והרא״ש ששעמו עשו׳דס״ל פשו׳הוא ו3סוףעימביןאממ למדנו דרך ארן מהתרנגול שמפייס ואח״כ בועלויפי!
־.
י
'״יי '
רהלכבר׳פדתדמוקי״מתניתאדעיי ^

אבץ העזר כה
כשפ׳פשמי׳ול^ יפמש כפני כל חי כפר כלפידוכמוסכתו׳כסמוך
צנועמ^ד
ותינוק שאינו יודע לדכר כבהנן' דמי וסא דאסו' כפני כל סי דוקא ככעור וכו׳כל זה
נתכאר כשור א׳ת סיר״מ  :ובדים ויש להסתפק אי סגי בהפסק׳מסיצ׳י׳ומסתכר׳
דלאמהניוכו׳נרדסכר׳ספיכ׳היאזוטעמ׳משוצכיעו׳במסיצ׳י׳מוצנעהואושמ׳י״ל
לאע׳ג דכמתיצ׳יהואסזוי מעין היושב חוץ לססיצ׳מ״מ מרגיש הוא כשעה ספלה
משמוכיון שכן אין כאן צניעו/־ביח שיש בו ס ת לא ישמש עד סיעש כפניומחיצה
י ואס יש לו כית אח נרי׳שיוציאנו ואס יש כו תסלין וסו' אסו׳עד שיתן אות כלי כתוך
כלי והוא שלא יהא הכלי מיוחלו וכו׳ואס פיר טלית על הארגז חשוב ככלי תוך כלי
הכל סוף פרק מי שמתוידף כז ) ומ' ׳ש דחומשין וספרי תלמוד אסו׳עד שיתן אית
כלי בתוך כלי כן כתסרא״ש סס  :וימס הדב באית ובירא׳לא בתחלהליל׳וכו כדאית
כנדרי׳פר אלו מותרי׳ (דף כ )סאלו לאימ סלוס וכו׳בשוף הפרק  :גרסי׳כמסככלה
הוא למש׳ והיא למעל' זו דרך עזות וכו׳ואל יסער עמה לא כספ תשמי׳ולא קורס לכן
וכולי בספ״ב דנדרי' (דף כ ) איא דקאמ׳חרשי׳מפני מה הויין מפנישמספרי׳בשעת
משמי רמי מדתני׳שאלו את אימא שלום אשתו סל ר אליעזר מפני מה בניך יפיפין
ביות א״ל אינו משפ׳עמי לא כתסל הליל׳ולא בשועה אלא בחציהליל׳וכשהו׳משער
עמי מגלה טפח ומכסה שפח כלומ׳אלמ מספ היה כשעת תסמי׳ומשני הא במילי
דתשמיש הא במילי אחיניית' ומדלא שני הא קורס תשמי׳הא בשע תשמיש משמע
דל״ש קוד תשמיש ל״ס כשע' תשמי׳לא ישע עמה :י  £״ש ואס שיער עפה עליו כאמ
מגיד לאדמה שיחו אפי שיחה בשל׳שבץ אדסלאשתווכו׳בפ״ק דחגיג׳ ( דףח)
ומ׳ש אכל געניני תשמיש יכול לספי עמה ככר כתבתי כסמוך דהכי משיק כפ״כ
מדרים (דף ג ) וס״ש כדי להרכו׳תאותוכב הר״אשס והר״ן כת׳דכמילי דתשמי'
סריכדילרנות׳חהושכת רכיכסמו׳או אס היה לו כעש עמה וצריך לרצות׳וכו׳ומ׳ס
כדאיתבברכופרהרוא' ( בדףסד ) רככהנ׳עאל גכא תותי פורייה דרבוכו׳בפ׳ק
דסגיג (דף ה ) נמי איתי׳כתבסרמכ״ס אסו׳לשמש בשווקי׳וברחונות ובגנים
וכפררסיס ונו׳כפר'כ״א מה״אב  :וכתב ה״ה בפר׳נגמ׳הדין מעש׳כאחדשהטיח
אשתו תחת התאנה והלקוהו  :אשור לשמש משתו כיוס ובליל׳לאור הנר ובכית אפל
מותר כיוס ומ״ח וכו׳בפרק כל היד ( דף יו ) וכתבו הגסות מימון כני״ד מהלכותי״ש
שדקדקו סתו׳שנליל׳אסו׳לשמש אצל הנר אפי׳מל ירי האפלת ^ שלית אסורלשמש
כשני רעכון אלא לחשוכי כניס כפ ' ק דתעניות ;דף יא )א  :ס :אי אל ישמש עד סיב׳
לכימוכסוףפרק אףעל פי ( דף סה )ומדברי הראב״ד צריך לברר אי זו מחשכה
ומ״ס
נכונ׳וכו כספר כעלי הנפש :
לא יכוין להנאתו אלא כאד׳הפורע חובו שהו׳חייב בעונתו ולקיים
מצות בוראו בפריה ורביה ושיהיו לו בנים עוסקים בתורה
ומקיימקמצו בישראל ולא יבעול אלא מרצונ׳ואם אינ׳מרוצ׳יפייסנ'
ערשתתרצ׳ויהי׳ צנוע מאד בשעיהתשמיש ולא ישמש בפני כל חי
גרסי׳בנרה בפ׳כל היר רבה מקרקי׳ נזי דכלתי׳אביי באלי דרבי פיר׳
היו מבריחים אפי׳הצרעי' והזבובים שסביב מטותיה׳בשעת תשמיש
תרסי׳נמיהתסאמ׳ליהרב יהודה
'ומיהו הם היו מחמירי׳על עצמן
לשמואל אפי׳בפני עכברים פירו' שאל לו על מה שאין משמ׳מטתו
בפני כל חי אם אסור אפילו בפני עכברי' אמר לו כגון של בית פלוני
שמשמשי׳מטותיהןבפני עבדיהןאלמ׳שמות׳בפני עכברי׳אלא שהם
היו מחמירי׳על עצמן הילכך מות׳אפי׳בפני בהמי וחיה ועוף ותינוק
שאינו יודע לדב׳כבהמ׳דמי והא דאסו׳בפני כל חי רוק׳כניעו׳אבל
בישן שפי׳דמי ויש להסתפק אי מחני בהפסק׳מחיצ' עשר׳ומסתבר'
דלא מחגי אע״גדמהגי נכי ס״ת הכא כיון דטעמ׳משו׳צניעו׳הוא לא
מהניבית שיש בו ס״ת לא ישמש עד שיעש׳בפניו מחיציעשר׳ואם יש
לו כית אחד צריישיוציאנו ואם יש בו תפילין או שאר ספרים ל״ש
חומשי? או ספרי תלמו׳אסו עד שיתן אות' בכלי תוך כלי והוא שלא
יהי׳כלי השני מיוח׳לו אבל הוא מיוח׳לו אפי׳מא׳כחד חשי׳ואם פיר'
טלי׳על הארגז חשו׳ככלי תוך כלי ויעש׳הדב׳באימ׳ובירא׳לאבתחיל׳
הלילולא כסופ׳כרי שלא ישמע קול כני אדם ויבא לחשו׳באש׳אחר׳
אלא באמצע הליל׳כדאית בנדרי׳בפר' אלו נדרי׳ שאלו לאימ׳שלום
אשתו של ר״א מפני מה בניך נאים ביותר אמרה מפני שאינו מספר
עמי לא בתחיל׳הליל ולא בסופ׳אלא באמצע הליל פיר׳מספ׳בשעת
תשמיש וכשחו׳מספ מנל׳טפח ומכס׳ טפח ורוט׳ כמי שכפאו רש פי׳
באימה ובירא׳כמי שכפאו שר כת׳הראב״ר י״מ מגל טפח מכס׳טפח
!' דומכמי שבפאו שר שלא היה ממרק האב' בשע׳תשמי׳כרי למעט
הנאתו ורוט כמי שכפאו שד שעוש׳הדב׳מאונס ונ״ל מגל טפח באש׳
כלומ׳מגל׳אות׳לצורך תשמיש ועכשיו מכסה אות כלומר_ שלא היה
מאריך באותו מעש׳כמי שכפאו שר וגבע' והגיח המעש׳כל כך היה
כקצכתשמי׳ואם תקש׳לך א״כ לא היה משה׳על הבטןואמרו חכמי׳
שכר פרי הכטן בשהשמשהין עצמן על הבטן עד שיזרעו נשותיהן
הוייןלתובניזכרי׳ישלתרץכי כל לבבו דורש ה׳וכל המעשי שהם
לשם שמים טובי׳הם מי שיורע בעצמו שיוכל לעשו׳המעשה ולא
הכנס בו מחשב׳אחדוהוא משהה עצמו כדי שתהנ׳האשימןהמעש׳
ותזריע היא תחל׳מכוין לעשות מצוה ועושי אותה הקב״ה משלם לו
שכרו במי זכרי׳ומי שאינו בטוח בעצמו וממה׳כדי להנצל־מן החט'
גסהוא עוש׳מצו׳והקב״ה משלם ול שכרו ככנים זברי׳ע״ב וי״מ מגלח
טפח על הסיג שהיא חונרבו שאף בשעתשמי׳היה מצריכ׳לחגורבו
מגלה רק טפח ממנו ומכס׳מיד לאת׳תשמי׳ כדי למעטהנאוגו גרפו"

מ טי

כה(א)
במסכת כלה הוא למכרז והלא למעל' זה דרך עזות שמשו שמהם זה
דרך עיקש :ואל יספר עמה לא בשעתשמי׳ ולא קוד׳לכן כדי שלא נה 'ט ,ק מאה
יתן דעתו באשה אחר׳ואם סיפר עמה  .ושימש מיד עליו נאט מגיר חשיגי׳הגת'פ׳ב
לארם מה שיחו אפי׳שיח׳בטלה שבין אדם לאשתומגירין לל בשע׳ לנץ גני האלאיו
מפגיתשתישהמע׳'
הרין אבל געמני תשמיש יכול לספר עמה כרי להרבות תאותו
כראית׳בברכו׳פר הרוא רב כהני עייל נגא תותיפוריה דרב שמעיה  .מאהשס מ3שין
שח ושיחק ועשה צרכיו או אם היה לו כעפעמהוצריך לרצוחרי חתינהנינלצט
שתתפייס יכול לספר עמה כדי לרצותה כתבהרמכ״ם ז״לאסור הנרצףע׳נדאור
לשמש בשווקי׳וברחובו׳ ומנים ובפרדסים אלא כבית דירה שלא הנרעליןנלאה
עשןע
לאיעשר ^
יראה כזנות ויתילו עצמן לזנו׳והבועל אשתו במקומות אילו מכין
אותו מכת מרדו ע״כ אסי׳לשמ׳מטתו ביום ובליל׳לאור הנר ובבית מחיצה נסדין
נודאיהאלרנלאה
אפל מות׳ביום ות״ח כיון שצנוע בכל דרכיו מאפיל בטליתך ושפיר !
!*'*
רמי :אםו׳לשמש בשנת רעבון אלא לחשוכי בנים אכסנאי אל ישט׳
עד שיב׳לביתו מרבדי הראב״ד צריךלברר איזו מחשב׳נכונה שצריך
שתהי׳לאדיבשע׳תשמיש ודרשתי וחקרתי ומצאתי תוכן המעש הזה
על ארבעה כוונו׳שלש׳מהןעיק קבול השכר והרביעית קרוכ׳לקבול
שכר ושכר׳מועט מן הג׳ ראשול לשם פריהורביה והיא הנכונה
שבכולן לקיי׳מצו עשה השנייה לתקון הולד כמו שאמרו ח״ל שלשי׳
חדשי הראשוני׳קשה לאש׳וקשה לולד אמצעיים קשה לאש׳ ויפה
לולד אחרוני׳יפה לזה ולזה שמתוך כךיצא הולד מלובן ומזוח ונם זו
הכוונהנמשכ׳לכוונפ״והשלישית אסילרה אשתו והיאמניקתו
ומשתוקקת אליו והוא מכיר שמשדלתו ומרצאותו והיא מתקשט׳
לפניו כדי שיתן דעתו עליה כן בצאתו לדרך שהיא משתוקק׳ אליו
נם באלו יש קבול שכר והיא מצות עונה האמור בהורה והרביעית '
שהוא מכוין לנדור עצמו מן העביר׳כדי שלאיתאו׳לעשות עביר׳כי
רוא׳יצרו נוכ׳ומתאו על דבר ההוא נם בזו יש שכר אך לא כראשונו׳
לפי שהיה יכול לדחות את יצרו ולכבוש אותו כענין שאמרו הכמי'
אבר קטן יש כאד מרעיבו משביעו ומ״מ מי שכוונתו לכך שישבע
מן ההיתר כדי שלא ירעב ויתאוה אל האיסור כוונתו לטובה ויש לו
שכר כאדם שיכול להתענות יום אחד בלא טורח גדול שלא יחלה
ושלא יצטער הרבה אעפ״כ הוא אוכל מעט כדרך שאר בני אדם
שאינו נתפס באות׳אכיל׳ומקבי עלי שכר שמרא לנפשו מעט הנאה
ואינו רוצ׳לצער אותו כענין שאומ׳נומל נפשו איש חסיד ונאט צרי,
אוכל לשובע נפשו אבל מי שאינו צריך לרב ואין יצרו מתנכר עליו
והוא מעורר תאותו ומביא עצמו לירי תאות קישוי פדי שישביע את
יצרו ולמלא תאותו מתאות העולם הזה הוא עצת יצר הרע בקההית
יסיתגו אל האיסו׳ועל זה אמרו רז״ל המקשה עצמו לרעת יהא בנידוי
ופריך ולימא אפור דמינה יצר הרע כנפשיה וזה דומה לאדם שהוא
שבע ואוכל ושותה יותר מדאי עד שמשתכר ומקיא ודומה לבהמה
שאוכלת עד שיאחזנה דם ותמות ויש עור מחשבות המפסידות את
שכרו והן בני תשע מדות בני אנוס׳ בני שנוא׳בני נידוי בני תמורה
בני מורדת ע״א בני מריבה בני שפרות בני גרוש׳ הלב בני ערבובי'
בגי חצופ׳ותניא לא תתורו אחרי לבבכם מכאן אמר רבי נתן שלא
ישתה אדם בכוס זה ועזן עיניו בכוס אחר ואמר רבינא לא נצרכא
אלא אפי׳לשתי נשיו בני אנוס׳אין צ״ל שאם אנס אשה והולי׳ממג׳
בן אלא אפי׳אנס אשתו וכן שנינו במסכת כלה מפני מה הויקלאד,
בנים בעלי מומין מפני שתובעת ואינה נתבעת לו פיר אינ׳מתרצה
לו ורבי יהודה אומר מפני שאומר׳לו בשעת תשמיש אנוסה אני
ואיכא בינייהו רוצ׳ואינו רוצה נמצ׳כי האונס נם באשתו אסו אלא
אם הוא צריך לאשתו יפייס ואח״ב יבעול בני שנואה כמשמעו והוא
ששנאה בשעת התשמיש אכל אם רצויה בשל תשמיש שרי אלפ
שהיא שנואה בני נידוי בני נדה אלפ שאינו ממזר מ; התורה וי״מ
שהו׳או היא בנידוי שאסורים בתשמי׳המטה וה״ה נמי אם אח׳מהם
אבל בני תמורה שהיה מכוין לערוה ונזדמנה לו אשתו וי״מ אפילו
שתי נשיו שנתכוון לזו ונזדמנה לו אחרת בני מורדת דאמר׳ ליה לא
בעינא לך ואף עפ״כ משמש עמה והרי היא אצלו כמו זוג׳אלפ שהו׳
מדעת :בני מריב׳שהם מתקוטטי׳יחד בכל פעם דהוי ביא׳זו כמו זנו׳
כיון שאינה מתוך אהבה :בני שכרות שהוא או היא שכורים  :בני
גרושת הלב שבלבו לנרש׳אפי אין בלבו שנאה כגון מאותן שכופין
להוציא ונמר בלבו לגרש ואחייב באעליה בני ערבוביא שמשמשלם
אשתו ונתן דעתו על אחרת אפילו שתיהן נשיובנייחצופה שתומגו
בפה והרי היא כזונה ואסור לקיימה אבל מי שאשתו! מרצה אותו
בדברי ריצוי ומתקשטת לפניו כדי שיתן דעתו עליה על זה ארלל
שיבואו ממנה בנים חכמים כלאה שיצא ממנה יששכר ; וכל אלו
מדות אפי׳צריכים לפריה ורבי׳כנון שאינן מעוברת א״ה באלרהמהל
פוגם הולונקרא רשעזויש עוד דברים שפוגמיפ המעשה ומקלקליז ׳
אותויוהןמת שפי׳צנרדי׳א״ר יוחנן בן׳ -רהבאי דלבריישחו מימלאפי
שז  1ת  -־׳ ^
־ ה  -ג1-

■ם

אבץ

העזר כה מ

ומישכ&ושאמרוחז״לג׳חד& י׳הראפוני׳קשה לאשה וגועד מלובן ומזוח וכו׳בע׳
■ עף (א )!הר׳י
■י׳ז המפלס( דףלא) ומ״ש כענץ שאמרו חכמי׳אבר קטן יש באדם מרעיבו
'י׳ייקג "
*יגני 1׳ ^ י"׳בת' החליל ( דף נב )ומ״ש וע״ז אמרו ז״ל המקש׳ עצמו לדפת יהא מדוי בע כל היד (דף
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 5 $שמ הרא״ש

פנויההמשרת׳

ואיסיל*
בבית ראובן וכו׳במשובה כלל ל״ב סי׳ט״ו וכתכתיה בסוף סימן כ״אומ׳ע
אס הכניסה לסופה אינו קונה להיות כאשתו ור״ח כתב שאס הכניס׳להופ' צריכןמ
מספק ברים מסכתקדושין (דף ה ) אמר רב הונא חופה קונה מק״ו ומסיק דאתיפ
מבינייא משלשתן מכסף וססר וביאה

^^(לקכהא)| יג )ונתבא׳בסימן כ״ג ומ"ש וים עוד מחשבות המפסידות את שכה והס בני ט מדו׳
שי " ' כר׳עקינלן בני ארוסה כני שנואה ובו בס״פב דנדריס
#,ץ הכיס״ע ומ״ש ע״א בני מריבה סי׳ יםסגורסין 3ני השרת חגוין מפני מה הויין מפגי שהופכים שלחנם פירוש ופריך תלמוד מה להצד השוה שבהןוכולי
הי^ י !מ ש
שמסתכליםושני רב הונא ופריך רבא על מילתי־ דיב
שנוהנין כמעשה בהמ׳סומי] מפני מה הוי] מפני
תתורו
^ מריבה במקו כני מורדת ותק'
7נ;א מיקר
הי.נן אחרי לבבכ׳מכ אן א׳ ר נתן שלא ישת אדם באותו מקום כשעה שהם רוצים לשמש אע״פ שכשעת המעשיהויא סתי משובות ושנינהואבייוכת׳
"לן ארע יכע 'ל בכוס זה וכו׳ואמ רבינ׳לא נצרכ׳אלא אפי׳ מצניע עצמו אם ביום מאפיל כטלי תו ב ^ךן מכבה הנר מ״מ הראש פסקו התוספות דלא כרבהונ£
•*;צ וה צא נראה לשתי נשיו ג״ז בסוףפ״ב דנדרי׳ומ״ש בכי
_ ^ ר יב^ ,
שאשתו נוהג כה מנהג הפקר וכ״ש כשמסתב׳ שלא בשע׳התשמי׳שהוא 2מי ח ^רץיד
•־7א' "3י' הר״ר מצופ׳סתוכעו בפה וכו׳אבל מי
ככיולצו 0״לנוותיהוגסהיי״ףהטא
מיצי ־וומובדניי יצוי מו׳  1*9נז־״ל משס׳י״הו׳בעצמואיצמיןמפנימההויןמפני שניש ^ כאותו; מקו׳
שמספריןבשעתשמיהראשונומפנידניי יבהונ 6משוס דם־ל ילאוסלנסא
לעילסי׳,׳דאש,ר׳ שיבואו ממג כני חכמי ויו שס וכפ בת חרשין מפגי מה הוין מפגי
■צסזן־איכןנרינ״י דעמביןומ״ש וכל אלו המדותאעי׳צריכין שנוהג בה מנהג הפקר הרביעי׳מפני שנותן דעתו כאשי* אחרת כינהו וכן פסק הרמ״בן ז״ל דלא כת
י,ז
לפ״ו כגון שאינ׳מעוכר וכו' נתכאר בסוד ומה שא׳ר׳יוחנן אין הלכה כר׳יודונן כן דהכאי שאום' אינו אלאהוכא דהקשה רבא על דכייו אף טל גג
צמה דכזרזלפתי
ענזיה א״ת סי׳ר״מ ומ״ם. .ויש עוד דבריס אחרים על הפיכ׳שלחן אכל כל האחרי׳אסורי׳והפיכ׳שלחן נמי שהתירו דשכינהו אביי הלכת כרבא ועודדסינויי
נשרה! סםא
^ת?(מה ^ שפוגמיס המעש וכו והן מס שפי כנדרים דוק׳שהיא מתרצה לו אבל אם הוא כופה אותה לכך קורא אני דאביי לאואליבא׳ דהלכתא סלקילזה
שכתיוהא
חוט׳זההסכימו כל הפוסקי׳ודלא כר״ח
ביי ענת  /ליישב א״ר יוחנן בן דה באי וכו בס ' פב דנדריס עליו גם בלא דעת נפש לא טוב שהרי אמרו אץ כרגלים
ןן>דנ',א נ י :ע'ב ?מ״ס דהא דא' ר יוחנן אין הלכה כר יוחנן הבועל ושונה ופריך והאמר רבא הרוצ׳לעשו׳בנים זכךים יבעו ^ לרבהונאסםק" הוא דהא פירק כל מה
<׳גגימ׳' ;א
בן דהכאי שאוס׳אינו אלא על ספיכ׳סלחן וישנה ומשני כא ןלדע׳כאןשלא לרע׳השתאאפי׳ זהעןבוע לכךי שמקשו עליטכ ל:והר ן כת כגטמעיקי׳
מדברי
כן
נר
אין
אסורים
האחיי
כל
אכל
"מ
,
3
"ע 1מ ך׳
־ג׳דריידר?1יי
^
לעשו׳בני׳זכרי׳אם ת<א שלא ^דעתאסו י כ״ שאםהופ1שלחני
החמ!רה

נפזל־:

הרמ״בס שכתב רבי

בתחנת סי׳זה

שכתב

מיירי נ־לי בה׳ * ,מנשק ככל אבר שירצה ומ״ס שהרי אמרו
שגא עציז 75יו אץ ברגלים חוסא זה הבועל ושונה וכולי

שלא ידעת שנקראחיטיי *

^' 1מהא דאמ'יצ י י !, ",1יא?יח ־קצי!! צל5וס נמס לסיפס קי־׳מת^

תהא שמאל דוחה וימין מקרבת כיון שנתנו חכמים עוגה לכל בכךולינסרנלו דלוסיחזעהקינרמק־ו
לאמרי׳
השמאל למעוטי חליפין והרי־״ף לא כ׳מאי
איש לפי כהוכדאית׳בכתובו׳א״כ מה תהא עוד דחיית
ףד ק )וס״ש וים עקשין
;
נפיבפיערונין מינו ואישה תהא סמאל והקרב הימין ויש לתרץ שלא אמרו כץ אלא על הטיילי׳שעונתן בגמר׳דמנייכ דרישא למטוסי חופהונהג
יק כלרן ק 7״י 4מהא דאמרי׳יצר
כגמאליבי׳
בכל יום שעליהם אמר תהא השמאל דוחה למעט מהן ברשות' דלמטוסי חליפיןאתי כדאמרי
בקדושין דוחס וימין מקרב' בפ׳חלק ומ״ס כדאית׳
ממקים
א־;שסיינ-ז יל״י בפסחים אמר רבא חייב אדם לשמח את כדי שלא יתגבר יצרו עליו אכל מעונות ת״ח אין למעט וכל שכןלרב הוכ׳ואע״פכ לא כתב׳לדרב הונאדא׳
לרפויי
שנתנו חופה קונס מק״ו וסובר הרמכ״ן
אפי׳שלא כשעת\ ,עונת מעונות אחרות כגון הגמלים והספנים ועוד י״ל כי עונות
,
לדבר מצוה!
אשתו, ,
ע1!,יסי> י ,
אי״'מי
♦?כת(ל -ם
ואפי היא מעוברוכש  :יא צריכה לאותה
מעשה קאמר בפ׳אלו דברים וכסהי׳צריכ
לאותו מעש פרש״י אס רוא שהיא מתאוי'
לוומ״שא״ר יהושע ק לוי היודע באשתו
שהיא יראת חטא ואינה פוקדס נקר חוטא
ומ״ש ר״א אוע יפתנה בשעת תשמיש פי׳
אבל אינו צריך להוסיף על עונה הקבוע'
לה רבי יהוד אומי ישמחנה בדבר מצוה
גלוע יוסיף לה על עונתה אס רואה
שהיא עתאוה לו :

הלכות קידושין

תהא,

,

,

הדרך הזה הזהי׳שיעמ׳כנג יצרו ולא ימלא כל תאותו אלא
נ׳יסתי
למפי־י"יפה ^
ילאי " "גמור'כיש3א ? ? 1״ * ״ילסמינר* .
שמאל יי״יימץ
עם יצרו לדחותו יבטל עונתו אלא ההא ימין טקי בלק" "" 1י ק הספקיל 6ני,פה לוינ־וני)לי 6כמי
למטוסי
אותם גס כן מאי דאמיי דמניעא אתי
ועוד יש לומ׳כי העונות שקבעו הכמים ז ל ע׳ד כתם קבעו
כי אמרו דעת האשה שהיא מתפייסת בכך אכל אם תאה שהיא חופה אכל מר יהודה גאון ז״ל כפג
מבקש׳יות על ידי קישוטה והשתדלותה לפניו חייב לשמח׳בדבר בפסוקו׳שלו דליהא לדרב הונא ופ״כבמל
הרי״ף
מצוה כראיתא בפסחים אמר רבא חייב אדם לשמח את אשתוהלכות גדולות ז״ל ודומה ליסאף-
משנתינו
כדב׳מצו׳אפי׳שלא בשע׳עונתה ואפי׳היא מעובר׳וכשהי׳צריכ' כך היה דעתוסמכיון שהביא
שנשנו בה ג׳דרכיס ממילא משמע דגמי
לאותומעש׳קאמאר״י ק לוי חיודלכאשתו שהייירא׳הטא ואינו
הכי נקיס דחופה אינה קונה שאי אפסי
פוקד׳נקר׳חוטא ואם הוא בשעתעונת׳פשיטדאורית׳ היא אלא
לסטות ולומר שחופה׳ תהא מכללן אגל
חיי׳אדלפקו׳אשתובשע'
אפי' שלאכשע׳עונת׳קאמ׳ואמרי׳נמי
חליפין מתון שאפשר לסטות ולומרשאף
יעשה
שיוצ׳לררך אפי׳בשע׳וסתה ואיתא נמי במסכת כלה המ
כס קוניס מדין כסף לפיכך הוצרךלכתוב
אדם ויהיו לו בנים זכרי׳יעש׳חפצי שמי׳וחפצי אשתו חפצישמי'
גס ׳  -ןנ.י.יו ע/ס
מליפיןולא מצאתי >00
למטוסי '< ׳> ע ן׳׳■ ׳!
ס! ״״
,
קלהר״מב
,
,,
ן
יפזר מעותיו לעניים חפצי אשתו ר א אומ יפתגה בשע תשמיש ז״ל שפסק בחוש ודבריו מטין סח,יפאינה
אות׳פליכו
ר׳יהודה אומר ישמחנ׳ברבר מצוה ואחר שצריך לעשות חפצי ' קונה אבל מאשר סר״ח מספק
אשתו לשמחה בדכר מצות בכל שהיא צריכה ע״כ הזהירו א״א להקל כה עכ״ל וגס כרס״בא כתב
לדברי
ותמשיכהו בתשובה סי׳אלףיי״ססיס לחוש
שתהא שמאל דוהה פן תסיתנו לעבור עלהמר׳הזא'
בדבר
רח שהוא רב ומובהק וכל שכן
אחריה להכלי העולם ע״כ מדברי הראכ׳יר ז״ל ;

ב 1אין האסס נחשיתא״א.אלאט״י
קידושין שנתקדשה כראוי אכל
אס בא עליה אדס בלא קדושין לשס זנות
לוקס משוס לא תהיהקדשה כ' כ הימ״כס
נפסלת האישות והרא״בד כתב בהשגות
אין קדשה אלא מזומנ' והיא המופקר לכל
אדסאכל המיחדת עצמה לאים אחד אץ
כה מלקו׳ ולא איסור לאו והיא הפלגש
הכתובה נמוי וכת׳ה״ה שכן כתבו קצם
שכערוה  :וי ? ש ומשנתקדשה נחסכת
; המפרשים ובסוף תשובו' להר׳מכן כתוב
ש רבינו והיא זונה
־>■ כדין הפלגש
לס״נ הנא עליה יציינה סג -זס
קיתשי ]
הלסת
 .סשוסיומס סצחב ס  :נ ווינה חסויהכא״5
האמורה בתורלכאורה משמע דהיינו
יי
_!*
י
^ בסי  :דנימוי'
<־׳< ״
לנליני ־15
ך ייי קיישי?
האשה נחשפת אשת איש א ל א
כר אליעז ואמר בס״פ הע״י (רף נט ) פנוי
הבא על הפנויה שלא לסם אישותעשאה
בביצס
כלאסילו מתקדשפ בנסס5וי נססי או
שנתקדשה כראוי אבל אם בא עליה אדם
' 5ונה ותימא דהא לא קי״ל כותי׳ולא כי״ע קידושין לשם זנו׳לוקה משום לא תהיה קדשה והיא זונ׳האמורמשנסוגסי !5ביישקייוסין (יף כ)ופה
דאמ׳ סתס זונה זו מופקרת אלא כחכמים בתורה ואפי׳לא בא עליה לשם זנות אלא לשם אישו׳בינו לבינ׳ שכתב אבל חכמיס אכיו לקדשבביאה
שהמקדש
■ דאמרי אין זונה אלא גירית ומשוחררת אינ׳נחשב׳כאשתו אפי׳אם יחד׳אלא אררב׳כופין אותו להוציא' משוס פריצות ולאפוד אלא
קדושין:
ראובן כביאה מלקק אותו אבל קידושיו
י■ דשנכעל בפיל׳זנוי כלו׳סנבפלה לפסול לה מביתו וכ״כ א״א הרא״ש ז״ל בתשוב' פנויה המשרת׳בבית
ו׳כגון אחד מכל הטייות או בתישראל ויצ׳קלא דלא פסי׳שמתייח׳עמה אל מיבעי׳שבני משפחת׳יכולין ואפילו המקדש בכסף וא בשטר ולא
וקידש
י לנתין וממז׳וכן פס׳סרמ׳ב׳בפי״ס מהא״ב למחו׳בידו שהו׳פגם להםשתהי׳פלגשו אלא בל ת די לכופ ץ אותו שידך תחלה או אפילו שידך תחלה
■שהבעל הפנויה אפי׳■היתקדששהפקיר׳
ההוא
דקידוסין (דף יב )
וכו בפיק קמא
בוש׳לטכולןנמצא
להוציא׳מכיתו שרב׳ידוע שהיא
 ■,ימצמה״לכל לא נעשית זונה ולא נפסלה
גברא דקדיש בסוסיתא דאסא כשוקא
 מן הכהונ׳וכך הס דברי רבי׳עצמו בסימן ו׳ונ״ל שמה שאמר כאן רבעו והיא זונה סלחה יבאחא בר רכ הונא לקמיה דרב יוסף כי האי גוונא מאי סלח;האמורה בתויה לאו .למימרא דזו היא זונה האמורה בתורה לאסרה לכהן אלא לו' ליה נגדה כרב ואצריך גיסא כשמואל דאמר תיישינן שמא סוה פרוסה
' שנקראת זונה בכתוב.כדאשכחן כתמר זנתה תמר כלתך וגס הנה הרה לזנוני׳א״עג במדי דרב מנגיד אמאן דמקדס כביאה ועל דמקדש בלא שדרכי וטל
דמכטל גיסא וכו׳ ועל חמנא דדייר בבית חמי' נהרדעי אמרו בכולהו לא
דפנויה היתה קרילהזונה ולא משמע ליה דמשוס דסומי' יבס היתס חשיבה כא״א
.למקדייה זונה דלאהוה יכום קודסמ״ת ואפילו את״ל שהיו נוהגים ליבם קודם מנגיד רב אלא על דמקדש כביאה בלא שידוכי ואית דאמיי ואפילו בשידוכי נמי
מ״ת כדמשמע מדכפיב בא אל אשת אחיך ויבס אותה מ'מ לא היה הכתוב קוראה משוס פריצופא ופסק הרמכ״ס כפרק שלשה כלישנא קמא דאכל הנהו מנגיד רב
"כסס זונה כיון שעדין לא ניתנה תור אי לאו משוס דאפילו ביאת פנוי׳ מקרי׳זנות והר״אס כתב ועל נהרדעי סמכי האידנא חתנים הדרים בבית חמיהס אף לע גב
־לענין השס בלבד אכל לענץזונס האסורה לכהן אץ זונה אלא גיורת ומסוחררת !*בר יוסף לים ליה הא דנהרדעי דהא אמר נגדוה כרב וכן רב יהודה לקמן בפיק י,
! וכו׳וכדברי חכמים ואי :זו ילפותא היתה להס שממנה למדו זונה האמורה בכהן יוחסין עד כאן ומשמע לרכינו דמכיון שכתב ועל נהרדעיסמכי האידכא .דהכי
•  £ינה קונה דגבי תמיא  :ומ* ש ואפילו לא בא עליה לסם זנות אלא לשסאישורן סבירא ליה דסלכתא כנסרדעי ואינו מוכרח בדבריו דהא אפשר דסמכו
ונו׳אעהנסשבמ כא& תווכחה פשועורייק לכתוב בינו לבינ׳שאלו היה בפני עדית וליהאל סבירא ליס שהרי כת? ורב יוסף ורב יהודס לים להידנהרדנג?
כתב

כו מ

בח

ד׳ס
כז 09לתג

נתב הר״ש כר צמח כמשב׳ ראויליכןר מקה* זה דרג מנגיד מ*5ן דמקדש בלל* ואסלזומר' שאינ׳מכרת אינה מקודש׳ולהר״אש אפי׳אומרת שלזיכה מכרת מקודשת
חת״ראיסימן
שידוכי אלא סיס ללמ׳עליו זמ׳שלא נאמ זה אלא כשהקידושץחלץ בודאי או בספק ואיפס׳דסר״אש מודה לסאר מפרשי׳כענין האש המתקדש ואיהו לא איירי אלא כדי׳
יןצ׳נ ; נפ״ה לחני
אכל היכדליכ׳קידושי׳כלל לא כיוןדלא אהנומעשיו ומ״מ סא יחזיק כרשעתוויוצי '
האיש המקדש דכ-יון שהוא הוציא מפיו לשונו ' הללו סזקה לשם קדושין הוציא׳אבל <וי״<ר הוי יותר
לעז ראוי לנדותו ולהכותו על זה• וכתב עוד עלמי ששידך אסה ואח״כ נשאת לאחר האשה שומעת דבריו וחזקהשאיני' מכרת באותן לסונו׳סהס לפס קדושין ומ״ה צרי' מפרוטה וכ״נ סי"
ר׳י:
שתאמר שהיא מכרת -ומ״מ יש לתמוה על
וטען זה שקידשה כביאה בלא .עדים לזין
רבי׳סלא הזכיר סברת הר״אש בזה כלל • (נ ) ונמ׳הד״ן רי6
כדבריו כלו ומ״מ ראוי לגעור בזה שהעיז
ונמצ׳שבועל
נדה
ואפי׳אם
הכניס׳לחופ׳
אעוקונ׳להיות׳כאשתו
פ״ק לקדושין7
>ן
כתב
המרדני
בריס
קדושין
היה
מדב
עמה
פניו לומר שקידש בניאס עכ״ל :
ה׳דאסקדשהנש ' פ
ור״ח כתב שאם הכניסה לחופה צריכה נט מספק ומשנתקדשה
נחשבת כא״א לחייב הבא עליה וצריכה נט אכל אינה חשובה לאו דוקא עמה אלא ה״ה אס מדברי ' עס מת! נר לקרקע
ט בכסף כיצ׳נותן לה בפני כפמע׳
אחרים בפניה י גרסי בגמ' (ס ) 0על הך מקודש׳ ובתו׳ ריגו
אוסוה פרוס' בפ״ק דקדוסין
כאשת איש לכל דבר כאשר יתבאר לקמן כעזר׳האל :דכר תורה
קדושין7ף ה"
מתני
'
דהיה
מדבר
עמה
על
פסקי
גיסה
ומ״ש שמשקל חצי שעורה כסף הוי
פרוע'
<נתש 1נ׳ הרשנ״א
כ״כסרי״ףז״ל שס :ומ׳שולזומ לה הרי את היא מתקדש׳ככסף אלו כשטר או ככיא׳אכל חכמים אסרו לקרש
וקרוסי
'
וכולי
ר
יוסי
או
דיו
א״ר
יהוד
אמ'
סי ' אלף רכ״ו
בביאה משום פריצו׳ולא עוד אלא שהמקדש בביא׳מלקין אותו סמואל והוא סעסוקי באותו ענין וכן א' ר האריכו גזו:
מקודש לי לזו הרי את מאורסת לי לזו הרי
אבל קדושיו קידושין ואפי׳המקדש בכסף או בשטר ולא שירך אלעז׳א״ר אוסעי כתנאי ר״א והו׳סעסוקי' (ג ) כת׳ הנלנו
לזת לי להזנתו כריתלז ססיומ״שוכן ככל
באותו ענין ר ' אליעזר ברים אומר אע״פ וכשמקלס אותה
לשץשמסמעותו לשקלןדוסין ומזי באותו תחלה אואפי־שידך וקירבשוק א״ר
שמלקין
אותו
וכ״ב
הרמ״בם
יאתר לה הרי את
מקו' שס ( דף י )אי בעוא להו חמפתי מהו ז״ל אבל ארוני אבי הר" אש ז״ל כתב שאין הלכ׳כרב אלא בהא סאין עסוקי' באותו ענין מנא ידעה אמר חקו למת לי נכסץ
אכיי מענין לענין באותו פנין ופרס״י זה א< נלנר פלוני
ת״ס האומר חמפתי מקודשת סנאמ והיא
הלכה כרב שמלקין על המקדש בביאה ולא באינך :
והוא סהיועסוקי ' בדבר פסקי קדושיהס כדת משהוישראל
נסרפת לאיש ועוד ביהוד' קורין לארוסה
0
 £ [£03כיצד נותן לה בפני שני׳פרוט׳או שוה פרוטה
עד סעת נתינה • מנא ידעה כיון דבספת עכ״ל וכן נזהנין
סיופופרכינן
■ ויהודה ועוד לקרא ומסקי׳
י בין כסף והו׳משקל חצי שעורהח בין כל דבר
וכהנונ 'כלכתקיל'
אלא הכי
קאמר
האומר
חירפה
ביהודה
נתינה לא היו עסוקין בדיבור הקידושין לקדש נטנעת ויש
ב ואומר לה הרי את מקודשתנ לי או הרי את מאורסת לי או
מקודש שכן כיהודה קורץ לארוס' חרופה
מנא ידעה סלסס קדושין הוא נתנה לה לן נועם נתיקוכי
הרי את לי לאנתו וכן ככל לשון שמשמעותו לשקקידושין ודאי
הזהר :
שתרצה אף על פי סיברו ככר בכך הרי
וכת׳הר״אש וכן בכל הלשונות של
אירוסין באותו מקום ובלבד שהיא תבין שהוא לשון קידושין ואם היה
פסקו אותו עסק מענין לענין שפסקו (ל ) וכן דייק' 5
סבכל מקום ומקו׳וכ״כ הרמ״בס כפ״ג וז״ל

מדכ׳עמה תחלה על עסקי קדושין ונתנו לה אפילו בשתיקה הוו מלדבר בקדושין ממש והיו מדברים
וים לאיש לקדש האשה בכל לשון שהיא
היה חדנר לעסקי
מירכו ויהיה משמעהדכרי׳כאותוהלישון קידושין והוא• שעדיין עסוקים באותו עמן וכ״ש אם אמר לשון בדברים אחרים ומי ' לדבר צרכי זיווג'
קידושין ולא כתג
עתה :
סקנאה ומיהו בענין חרופתי כת׳הרמ״כס קידושין וראי אלא שאינה מכיג׳ אותו דהרו קידושין אמ׳לה הרי היו כמו כמה יש לך נדוניא וכמה
את אשתי הרי את זקוקתי הרי את קנוי' לי הרי את ארוסתי הרי יש לך שדות להתפמ׳מהס וכת'הר״ן הלב ' (ה ) דף תרי״ת
בפ׳הנזכ' ה״ז מקודש׳סתם ומשמעו ככ״מ
ע״נ' ,וע״ג
ותמה 'עליו הר״ן דניון דכעיא היא כגמ
כר
מחבירו
וכן
דעי
'
הרי״ף
והר״אס
שסתמו
את
שלי
הרי
את
ברשותי
הרי
את
לקוחתי
מקודשת
אמר
לה
הרי
 7אס היה מרע■
את
מיועד׳לי
מיוחד
'
לי
עזרתי
נגרי
צלעתי
סנורתי
תחתי
עצורתי
חרוסתי מהו ולא איפשע׳סתתא
וכתבו
מקודשת
והו
'
שעסוקים
באותו
ענין
וכך
הס
נעסקי קדושין
גמור' אלא כיהודה כהי דמעיקר'הוה ס״ל
תפוסתי שהן ספק אם הן לשון קידושין אם היה מדבר תחלה על דברי רבי' וכ״נ מדברי סרמ״כס פ״ג וכתב וגיטין אע' ג להיא
ה״ה שקדעת בעל העיגיו ' וססרס״בא כת לא השינס כלום
ומקודשת למ״ד דכחציה שפחה וחצי' בת עסקי קידושין אז הויין ספק קירושקואס לאו אינם כלום אמ׳לה
שהיא מקודש והכי ' ראי׳מן התוספת ואס אפ׳ה חקרי היוז
מדנרעתה ־ כתג
מורין הכתיב מדבר כיון דלא סלי ' הכי הרי את מקודש׳ ולא אמר לי אינו כלום ואם היה מדבר עמה על
ואידסי לי׳סיכי נסמוךאהא ונימ׳דמקודש
לא
היו
עסוקיןכלל
כזה
ונתן
לה
כסףסתס
הרשנ״א נתשונק
גמירה ולא ניחוש לקדושי שני דהא ודאי עסקי קידושין הוו ודאי קידושין וכתב הרמ״האבל אם קידש
אינה מקודשת אפ״פ שהוא אועד לקדשה סי ' אלףקפ׳טעל
תחילה אשה אהת קידושי גמורים
ואבוד
נתכוונתי וכתב הרס״בא שאפי חזר ואמר אשה
שהית?
לא• גהירא ומ״ה משמע דחרופתיהויא
ספק מקודשת ע״כ וה״ה כמי שהעלה הרש״בא כדברי הרמ״בס דחמפתי הרי הוא לה הרי את מקודשת לי והיא רוצה צריך שיעול הכסף ממנ׳ויסזו רתננו לה בתורת מסזדכיל לראובן
וביקש
שיפיל;
לשונות * :
ומ״ש ובלכד שהיא **3״ה!׳; ריט ) , ,
,
נחכת׳נתידוסידשטעתזשלהדח״ נ' קידושין עכ״ל ה״המגיד והמרדכי כתבס״פ האיש מקדש בסס תשו הר״מ לפי העדו' המשודכת אכלו
כא׳משאר! ,
.
שמ1םדהאיענאלקי 3נידלאהד׳מקודשפ פלא בחנו דבריה אס נתרצי' תחלה להתקדש לו אע״ג דבעידכ דיהיב לה לא שמעו ולא רנה חמי 1ע7
מנין שהוא לשון קידושין ואפ היי .מדכי
ז״ל
קידושין ,מפיו אז ודאי צריכה גע כדאי' פ ק דקדוסי ' היה מדבר עם סא־שה וכו' רבי יופי שיתן להטבעת
עמס על עסקי קדושין ונתנו לה אפילו אלא ניהוד׳משוסדגוזרפמדקרו!אקלשי!
ונתיכת מנעת הוא
כשתיק׳סוו קדושין והוא שעדיין עסוקים ,דנ6
פתהכנייגנ-מהכתונ יודנריאק קינללנתניה אומ׳דיו והלכ כר יוסי ומסיק והוא שעסוקין באותו ענין ואפי מפנין למנין ובאותו
אנלס
כנחיכת
באותו ענין וס״ש אס אמר לה ל ' קידושין6ף*
׳
ח
ך
ה
נפ
״
1
יי
|
הכ
״
,נ
ס
7
ני
ד
״
י
'
ן
נד
ענין
מיהו
ה״מ
כשנתן
לה
בשתיקה
ולא
דבר
מאומה
אבל
הכא
מיידי
ב
&
דבר
כשנתן
קדושין ונתרנה
ודאי אלא שאיכ׳מבינ׳ אותו דהוו
קדושיןק 'וש1בה( הג נתיפפ ' ישנא "
ןד,שי 1י
לה ומפמ׳בלשון הזה לפון סבלונו ' וקי״ל חוששין לסבלונו׳ספי׳לזען ערוכה ואס אין ונתן לה • מנעת
פדים שנתרצית אלא שניהם יודעים והיא מודה סנתרצי׳קודס צריכה גע אז אפילו נפגי כל התהובין
יפכאר בסמו' :אמר לה הרי אח אשתי הרי את זקוקתי וכו׳בריתא שם וכת ' הר׳ש״כא
בתשו׳אין אשתי כנסואמי שאילו האומר הרי אתנשואתי לא שמענו שתס׳מקודש׳י לא דבר עמה כלל כי אס בשעה שנתן לה היה בלבו לסם קדושין וגס היא קבלתם 1פש׳ דהוימקודש׳
אע׳ג דהנתבונר ,
י דלא תקרינ׳סוא עד שתבעל או עד שתכנס
לסס קדושין דלא גרע מגמר להוציא פת חעיס והוציא
פתכתסדאזליקבתר
ואין לאנרשות
לסיפ׳ * אס׳לה הרי את מיועד׳לי מיוחד׳ *ינ״ה ד0לתמוהע3י(מתישכ׳ננריתא הזי אתליי
מחשבתו
ואינו
אסור
אלא
בפת
חעיס
ועוד
נ״ל
כיון
דאמר
אני
נותן
לך
בסביל
לקדשה והאייןעו7
 1״
^ ! ,
.
 ,ז
לאנתוה זמתולשת ותני ת! שאם את"
וע"ש5
משמע אהבה וחכה שיש לחוס לקדושין ושמא כך ר״ל ע״מ שיהיה אהבה והבה כינינו
ליוכי כל הכי איכעיא לן התס ואמיי עלס׳ הייתאאשמיה /
מק־לשת .סמס אסמי
ותהיה אהובתי דלא גרע האי לישנא ממיוחדת לי מיועדת לי עזר־מי נגדי צלעתי
במאי עסקינן אילימא בשאץ מדבר עמה שםיא נשואממחשואעי'ליוה£ר!נ '
לתליןנין ז!"ל
על עסקי גיעס וקידושיה מגא ידעא מ$ןי ה״לל שהיא ספק מקולפת ושתא גס הוא ז״ל כן
סגורמי תחתי תפוסתי לקוחתי חמפתי ואס כן אהובתי נמי אייכא לספוקי ואס
קאמ'לה י ^לא 3מדכ ׳ עמה ע< 1עסקי גיסה ,דעת!לו פר שאינה ודאימקודשת אנל ממי ספק׳ בן אס היה דעת שניה לקדושין צריכה גע פכ״ל :
עיין בהגהות מרדכי בסוף
הטור שנמנעתם

קידושי' אע״ג דלא אמי' לה כמי דתנן
היה שיהאלאכעקא ׳
מדבר עם האשס על עסקייג ' עז וקדושי׳ונתן להגיעה וקדושיה ולא פיר' יוסי איומד
דיו ר' יהודה אומר צריך לערשוא״ר הונא אמר שמואל הלכה כר׳יוסי אמרי לעולם
כמדבר עמה על עסקי גיסה וקדושי' ואי דיהיב לה ושתיק ה״כ הכא במאי פסיקנן
דיסיב לה ואמר לה כהני לישני והכי קמיבעיא ליס הני ליסכי לקידושי קאמ' לה או
דלמא למלאכה קאמי לה מיקו -וכתב הרי׳ן הילכף נקפי ' דבסכילישני דמספקא לן
בהו כל פלא היה מדבר עמס על עסקי גיעה.וקידושיה ליפא למיתש לה כלל דהא לא
ידעה מאי קאמר לה ואי אמיס דידעס ולשם קדושין קבלינסו ספיקא הוי מסו׳דלא
לעינן אס יש במשמע לפונו ' הללו לשון קדושין או לא ובאידך לסונו׳אחריני דלעיל
דאיפשיעא לן דמהני כגון לקוחתי קנויה לי והנהו אחייני דוקא במדבר עמה על
עסקי קדושיה די דע ס מאי קאמר לה א״נ דאמיה לשם קדושין קכלתינהו הא לאו
הכי לא שאץ האש מתקר' אלא לדעת׳עכ״ל וכ״כ ה״ה בפ״ג וז״ל ודע שאלו הלפונו'
מועילי׳וסוא שתהא האשה מכרת כסס אע״פ שאינו מדבר עמה לע עסקי קדושין
ואס אומר שאינ׳מכר בהס כיון שלא א״ל לסרן הקדושין שכל הנשי׳יודעוומכימ׳ולא
הה מדביעמה על פסקי קדושיה אינה מקודשת אבל היה מדבר עמס על עסקי
קדושיה ודאי לא גייע מאס שתק ולא אמר לה כלום שהיא מקודש׳וכל זה מתבאר
בדברי רבי׳סכתב בסמוך ככל לשון שהיא מכרת בו וכן העלה הרש״בא ז״ל עכ״ל •
וכךםה דברי רבי׳שכת' לעיל בסמוך ובלבד שהיא תכין שהוא לשון קדושין ואס היה
מדני עמס על עסקי קדושי' וכו' והא ודאי דלא קאי אאומר היי תא מקודשת דסא
ודאי כ״ע ידעי דלשון קדושין הן ואי אמר דלא ידעה דלפון קדושין הוא לא מהימכא
^לאאסא׳לישניקאי ודברי רבי׳ירוח בשס רבוצ״ע והר״אש כתבהני ליסני דבריר׳
לן דהוולשון קדושין לאו כל כמיני׳למימ לא הוה ידענאדהרו לשוןקידוסין וכל אלו
יספקוכשסי׳מדב ' עמה על עסקי קדושין ואם לאו אין כהס ממש פכ״ל וכי מדבריו
שהיא מל מה שכתבתי בסמוך בש׳המפרסי׳דכל הנך לישני דאיפשיע׳לן דמהכו אס
מ עיה מדב עסה על עסקץקדושי' צריך שתאע׳שסיא עכר׳כהס שהם לשם קדושין

גיעיןה :
אמרלה הרי את מקודשת ולא אמר לי אינו כלום סס ( דף ה ) אמר
שמואל בקדושין נתן לס כסף או סוה כסף ואמר לה הרי את מקודשת היי את
מאורסת הרי את לאנתו ה״ז מקודשת א״ל רב פפא לאביי למימרא דסכר שמואל
ידיס שאין מוכיחות הויץ ידים והתנן האומר אהאה״ז נזירוהויקכה ודילמא
אהא בתפנית קאמר ואמר שמואל והוא שהיה נזיר עובר לפניו עעמא מזיר עובר
לפניו הא לאו הכי לא כלום והבא נמי כיון דלא אמר לי ידיס שאץ מוכיחות נינהו
שאץ כאן הוכחה גמורה דלדידיה קדשההב״עדאמר לי• ובתשובת להימ״בן סי*
ק״ל משמע דספוקי מספקא ליה היכא דלא אמר לי אס היא מקודשת ואותתשוב©
מצאתיה בתשובתהרש״בא ( סימ׳תפפ״דואלף רל״ד ) ועיין בהגהות מרדכי
בסוף גיעין • והר״ן כתב שיש מי שאומר דאע ג דקי״ל דידיס שאין מוכיחות לא
הויין ידיס אפ״ה לענץ גיעין וקדושין אזלינן לסומרא וה״ל ספק מקודשת והוא ז״ל
דחה דבריו והעלה דאי לא אמר לי פסיסא לן דלא הוו ידים כלל והר״אס גסןכ
העלה דאי לא אמר לי אף גיעא לא בעיא וכן כתב הרב המגיד כפ״ב וז״ל ואס אמר
הרי את מקודשת ולא אמר לי כתב הרמ״בן והרס״בא ז״ל והרבה מן המפרשית
שאינה מקודשת ע״כ וכתב רבינו ימחס בנכ״ב ח״ה שכן נראה עיקר וכן נר׳ שהוא
דעת הרי״ף והרמ׳כס שסתמו וכתבו שאומר הרי את מקודשת לי מסמס דכלדלא
אמר הכי אין חוששץלו * והר״אש
בתסוב יכלל ל״ו סי׳ד ' )האריך מאד בדכר * נ׳*  1הרי׳ גט כמג נסימף״ח איןח
וששין

י=סיףינייו־ * י *־ייני׳ "'לר" ,־י

" " ; ׳כ

כל דברי הגדולים אשר דסתיכולס מסכמ הנתונה נשם הלמנ׳־ן א!
דבקדושין היכי דלא אמר לי דלא הוו
לסייכאהיא:
קדושין וצן הביא סרי״ף ו״ל דברי שמואל נתן לה כסף או סוה כסף ואמר לה הרי
את מקודשת לי וכו׳משמע סא לא אמר לי אין כאן בית מיחוש הלכך בנדון זה שלא
דברו בפניה עדים סל עסקי הקדוסץ אלא אמר כסתם הילך קדושין לבתך ולא
מריש לעי קדשה איןכאןבית מישוש ואיכהצריכהטג וראיתי מהשכתבתם
נסם

זכרי

הלשינאלא,

אבן העזר

ד* £

זכ

כח

(י ) ילסו^ הגהזיו דברי החוליךה והאומרים שצריכה צפ ואיגי רואר כדכריהט מעש ועיגן' סיפא כדאי להפלו׳פלבל שיחלו׳אדם עלייה לפישהיג> חלמוד פרוךכמו מצמכ ^ ״ודסיי ^ 0
•. < 11י דניטין גת לספיב עליהס עכ״ל ורבי כתב תשו׳זו בקוצר כסי׳ל״ז  .וכתב הרי״בש כסי׳פ׳פל מי בכל,דיני׳ אלו במשו׳סי׳רי״ג  :וכת׳הי״ן וטעמדסאכי לן בין כחן הוא ואער׳הי^
מ ־יי ; כ! ויגיקשס
לכתנה היא ואמר הוא מסוס דכסלמ׳נתן הוא ואמרה היא כיון סכשע נתינהאמרח
ע״נ שאמר כשנתן לה הטבעת הריני נתנו לך כתורת קדושין ולא אמר הריתא מקודש
ארונה
ו׳ג
 4 !. 1שהארי ן יל אין כאן ידיס אלא דבור שלס שכיון שהזכיר שהוא הנותן לה כתורת קידושין היא והוא שתק הרי הוא כמסכי׳לדבריה ואע״ע שלא פיר ה״ל כמדבר עמה על עשרי
נד־ טס אלו :
קדושין ונתן לה קדושיה ולא פי ' דקי״ל
כבר נראה מלשונו שהוא המקדש והיא
׳אלפםי
(_< ) בה! ;
מוכיחות כר יוסי דאמר דיו הילכך איכ׳למימדס״לל
המתקדש־ דלא שביק איכיש מטה דכפשיס ואמר לאהדת בפניה תהא מקודש׳ ולא אמר לי ידים
ע* י .ךן>יד יכ'א
כינהו וחוששין לקידושק  :אמ' לה הריני אישי׳הריני בע ^ יך־הריני כנתן הוא ואמר הוא אבל נתנה היא ואמר
ה״׳זדק ׳חין ומידי דימי עליה • ואפי׳אסידענו שהוי*
ארוכדך אינו כלום אפי׳היה מדבר עמה תחלה על עסקי קידושין הוא כיון שאינו חשו׳ליכא למימ דקרי כיס
מנ 1זגא' ׳•£ת! כ1:ש ? 0לי׳לאחי* והיא נעסית םליח ^ חר
נתנה ול היא ואמרה לו הריני מקודשת לך בזה אינה מקודשת כי יקס ומ״ה ליכא לספוקי דליהויקידושי
אמרי׳דלא)5ינ1יש מי יי דימי
מי<,1זי; לחטה אפ ה
(איר הר אלג  !-מי
אבל בה' ג כת דנתנה היא ואמר היא הוי
כ ־?
*' י ^ ?דמרייי י} ״!ימ' עת1ה
ן;'ח אמד ..ירי נתן ע
ואם נתן הוא ואמרה היא אם היה מדבר עמה על עסקיקידושין נמי ספיקא ולא נראו דבריי מכ״ל * כתב
מין לשי -הזרה ד 6י' |

כאן ז"; !־) כצל

טמנתזן

על
^ אלן

ס|5ינ} הוו וראי קידושין ואם לאו הוי ספק קידושין וכתב הרם הבו ש
סהאשה אסענה הבעל הן בשעת נתינ דהוי וראי קידושין אפילו אם אין

הרי״בס בסי׳'ה על אימסי שגעשו מימושי

עב׳צ  :כלוסס ^ ^
הגוי׳אין ספק שאין בהס חשש קידוסקאף
(ת ) נייןנתש( ׳ הוא מקדש וכתב עו כתשו דבעיק שיא מר
עסוקי׳כאותו ענין ואם נתנה היא ואמר הוא הרי את מקודש לי אס יהיו כפני ?די ^רי׳סהרי לא נתקיי׳
הרד״ני! סי׳מרי/
מקודש׳שהיא נהנית
כיס כתן הוא ואלי * הואואףאסנאער
גכי במה שקבלתי ממך אם הוא אדם חשובת
לשון שיוכיח להבא כדמוכ בפ השולח
סזאלי־ן נזו יפש־ן ביטול גט אהא דאיבעיא לן הרי הוא חרס במה שמקבל מתנ׳ ממנ׳כאילו נתן לה שוה פרוט' ואם אינו אדם שכיון שנתקבצו יחד להתארס הוי כמדבר
דיש •:/־!תירצעלין
אמי חשוב אינה מקודש׳וכתב א״א הר״אש ז״ל וצריך חקירת חכם מי עמה על פסקי גיס ' וקידושי׳וכחן לה ולא
מ,שןר י׳ייח שנתג' מהו והיא שאמר קידושין הן ולא
היא פתח א ו; א
נקרא אדם חשוב להתירה בלא גט והרמ״בם ז״ל בתב נתנה היא פיר דקי״ל דיו מ״מ בכאן הרי נא נתן לס
קידושין יסו או הרי הן קידושין אינו כלום•*
אמד' אתקד ז אגי כתב׳:מ ~כיכפס^ומ יע לפרי זסכככס ואמר הוא אינה מקודשת נתן הוא ואמרה היא מקודשת מספק כלוס רק שהכהן מברך אותס בקול גדול
לן יהוא
ומתן הבע לכל א ' תשלוס תשו׳זו אכתוב
אומר במת נעיה אחת עס ב׳עדיס ונכנס עמס וסברא ראשונה היא סברת רב אלפס וכ״ב א״א הר״אשז״ל :
התזדשיציושתק־
כסו׳סי׳קמ״נזנוגס ה״ר דוד כהן כת 'כתשו׳
י
_
א־גי׳ג דלאגצתז בדברים ונתן לה טבעת ולא הזכיר שוס
בית כ״ד להתיר וכ״ככתממ ,הדשןסימל
^
שמקדש בו צריךשיהיה ^5׳*,
דעיז  :דגיחזתצ קידושקעד לאח שעה אז אמייהוו עלי עדי' ר !"!,
י אוגזל ^ וקדש בו קודשנתייאשו ה בעליטר״טט  :כתב ה״ר שלמייבן הר״ס ביצמח
ליזשקישיע״ש .־ סקדשתי׳ואחד מהעדי׳אמר אני ראיתי
(ע ) כדיןמשזחל
ילי
התקדשי
ילה
ואמר
לו
שנתרצ׳ילקדש
תהילה
אותה
אפי׳שידך
משושלת נתינת הטבעת והשני אמר אף נתינת
יהודי נשא גוי' ונתגייר עמו בלא קידושין
*נשא
וחת ה את כ לדת הטבעת לא יא יתי כי גוף הפריץ הפסיק בזה ואמרה אין אינה מקודשת אבל קדשה לאחר יאושמקודש' וכתוב ואח״ב הלך והניחה אינה כריכ' גט
האזתורת־רי־נלא בינו למנה ועיין שס -ומ״ס ואס סי׳מדבר אפי לא שירך וכתכהרמ״ה דוקא בגזל דעלמא מקודשת לאהד שאפי׳יאמ שבא עלי׳לשס יךרושי 'כ ;וןשלא
ודי אב /דש  :ה על עסקי קידושין הוו .
ודאי קידושין כ״כ יאוש דאיכא יאוש ושינוי רשות אבל אם גנב או גזל משלה ולא נתייחד עמה בעדי׳אינוכלו ' ולא כתר ח
עמה כמה שנים
עמה שידך אותה תחלה וכשנתגו לה אמר לה התקדשי לי בזה וקבלה שצריכה גט מספק אלא אס הכניס׳לקופה
הר״אם דמסתירא דמה שהי׳ 'מדבר
נ כיי תו :
וכאן אין שוס חופהי :
(י ) יכ״לישי׳צ׳כ שתתקדש לו הוי טפי הוכחה מסיר עובר אותו ושתקה אינן קידושין אבל אם שדךכ תחלה או אפילו לא
הכסף שמקדש בו צריךשיהיה
כר1
׳ לה
וכשאמר
שידך תחלה
דמשמת אפילי אס ל פנ יו ^ ; נ־ה יעיין יהנה׳תילכים.ן>כיטי! :
סלו אכל אס גנב או גזל
נתייחד' עמס כת' הי־מיה אבל אס קידש אשה א׳קידוסץ
ונתדישליכתצמיחש
צזם גמורים ואמר לאחר בפניה תהא מקודש ולא לזמר לי ידים מוכיחות כינהו וכו׳נרא' קודס סנתיאשו הכעלי׳אפי׳שידך אותה תחלה אינה מקודשת וכו׳ -בפ האיש מקדש
דנא עצי :
רבי׳ירו׳
וכ״כ
מוכיחות
יוייס
שטעמו משו׳דמדמי ליה לנזיר עובר לפניו דאמרי׳דהוו
לדף נבאההוא גברא דחטף זחי מחבריה ושדא לה איל מיקדש׳לי אתא לקמי׳ דיכא
קידושין •-
□״! (א )<מ,־׳מת בשמו ומדכת וחוששין לקדושין משמע דאינה מקודש גמורה ונר' סהטעס מעצי שיש א״ל לית דחש להא דר״ש דאמר סחס גזלה יפוש כעלים הוי וגרסינן תו התם
( שס ) ש׳' מ תמתני׳קדסה כגזל אינה מקודשת אפי כגזל דידה מתיבי קדשהבגזל
כנחרא פ״כ לסלק ביניהם דהתס כיון שאומר אהא ונזיר עובר עליו מוכחא מילתא ודאי דאהא
דקדושין דשתם נזיר קאמר אבל הכא כיון דקידש לעצמו אסרת בפני כי אמר לאחר תהא מקודשת בחמס ובגניבה או שחטף סלע מידה וקדשה מקודשת התס בגזל דידה הא מדקתני
נגינה ונזילה לאו
לא מוכחא מילת כולי האי דלעצמו קאמר דאיפסר דלחבירו הוא רוצה לקדס׳שהוא סיפא או ססטף סלע מידה מכלל דריסא כגזל דעלמא עסקינן פרוסי מפרס קדסה
יאיש יזוהועייןנזו
נת״ה הלי נזילה כ׳ ככר קידש אתת ותרתי למה ליה הילכך ספיקא הויא :אמר לה הריני אישיך הריני כגזל ובחמס ובגניבה כיצד כגון שחטף סלע מידה וקדשה בו והא מתני׳דגזל דידה
וקאמי רב אינה מקודשת ל״ק הא דסדיך הא דלא שדיך ופיס״י בגזל דידה כיון
מהרי ונתשזיסימן בעליך הריני ארוסיך אינו כלוס מימרא דשמואל סס ( דף ה ) ומפ טעמא כגמ׳משוסדקבילתיה אחילתיס • הא דקתני מקודשת כדסדיך מקמי הכי וכתרצדת להתקדש
קל 'חדהמקדשכנזל דכתי׳כי יקח ולא שיקס את עצמו -ומ״ם אפי היה מדב עמה על עסקי קידושין כ ' כ
אוכנינת גויהוי
סס הר״אש וטעמא מסוס דהני ליסני גריעי מנתן לה כסתיק  -וכתב רבי׳ירוחס שיש לו דאי קכילתיה לגזל דידה בשס קדושין אסילתיה וכתבו הי־י״ף והר״אס ס״מ דגזל
יוקידש׳דחינואשו ,
אלא משום חילול חולקים ואומרים שהיא מקודשת ודאי וי״א שהיא מקודשת מספק י  :נתנ׳לו היא דעלמא היכא דלא נתיאשו מהס הבעלים איכה מקודשת כלל כין שדיך בין לא שדיך
השש,־ ג 'ששהאריך ואמרה הריני מקודש' לך בזה אינה מקודשת ואס נתן הוא ואמרה היא וכו׳סס ת״ר וגזל דידה בדשדיך הוי קדושין ובדלא שדיך לא הוו קדושין ובפ״ק דקדוסין ( דף יג)
גרסינן ההיא אתתא דהוה קא מזכנא וורשכי אתא ההוא גברא חטף וורסכא מינה
ועיי׳ ית ו׳תהרי׳ל כיצד ככסף נתן לס כסף או סוס כסף ואמר לה הרי את מקודש' לי ה״ז מקודש׳אבל
סי׳נ״ושסחרי׳י׳או׳
אמרה ליה הכה ניהלי סמר לה סי יהימא לך מקדשת לי שקלתיה ואיסתיקא אמר
היא שנתנה ואמר הריני מקורס לך אינה מקודש ' ובגט פריך דיוקא דריס אדיוקא
נלין קדשח נכזל
דידה אז■יל אחרי'  :דסיפא ומשיק בתירוצא בתרא הא נפןהיא ואמר הוא מקודש נתנה היא ואמר' היא רב יכולה למימר אין שקלי ודידי שקלי תיתיניה יבא לרב נחמן קרסה כגזל ובחמס
ובגניבה או שחטף סלע מידה וקדשה מקודשת סתס בדשדיך ומנא תימרא דשאני
(נ )כ׳בסכה' לפשי אינה מקודשת נתן הוא ואמר היא ספיקא הוי וחיישי׳מדרבנן וכתב הר״אס על הא
פ״קלקדושי! נרא' דנתן הוא ואמר היא ומייר-י שלא דבר עמה תתלה על עסקי קדושי׳דאילו דכר עמה לן בין שדיך בין לא שדיך דתניא אמר לה כנסי סלע זו שאני חייב ליכי וחזי ואמר
דמקרי שידוכין אם תחלה אפי׳נפן לה בשתיק מקודם ובשביל אמירת׳לא גרע• ומ״ש רבי' בסס הרמ״ה לה התקדשי לי בו בשעת מתן .מעות רצתה מקודשת לא רצחה איכה מקודשת
שדן עמה והיא
אב״פ סג רבי׳ירו כתב כן בשמו וטעמת דמסתכר הוא-ומ״ס ואס נתכ' היא ואמר הוא וכו׳ לאחר מתן מעות אפילו רצתה אינה מקודשת מאי רצתה ומאי לא רצתה אילימא
יותיצית
שאינה רונה .ליתן כפ הנזכר כעי רכא הילך מכה ואקדש אני לך מהו אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא רצתה דאמרה אין לא רצתה דאמרה נא הא איסתיקא הוו קדושין ונתנומקודשת
סתם אלא רצתה  .דאמרה אין לא רצתה דאשתיקא וקתני דאינה מקודשתמ״ט
צו נדוכי #כ׳כיי! ( מקודש' ומסיק דהיינו דוק באדס חשוב דבההוא הכאה דקא מקבל מתנה מינ׳גמרה
שהו׳ שואל הרי א־! ו ומקני׳כפש ופרש״י ואקדש אני לך והו׳קבלו ואמ׳לה התקדשי לי בכך וכ״כ הר״אש יכלה למימר אין שקלי ודידי שקלי ואלא קשיא הך דקדשה בגזל ובחמס וכו' אלא
שדוני]
הואל בראשהפיידה  :כשאמר הוא מיירי וכ״כ הרמ״בס בפ״ה תה לשונו אמר׳לו הילך דינר לאו ס" מ הא דשדיך הא דלא שדיך  :ופרש״י גזל דלא יהיב דמי חמסן דיהיב דמי
והמרנית בנשוחין
זה מתיה ואתקרש לך ולקחו ואמר הל הרי את מקודשת לי בהכאה זו שקבלתי .ממך אבל לא נתרצו בעליס למכור בדשדיך סדכר בה קוד׳לכן ונתרצי׳להתקדס לו דסחס
ענ״ל .־
מתנה אס אדם חשיב הוא ה״ז מקודש שהנאה יש לה בהיותו נהנה ממכה ובהנא׳זו כי שתקה משוס דניחא לה הוא  :לא רצתה דאישחיקא וקבילתיה ואפ״ה אינה
לאחר מחן מעות אפילו רצתה דאמרה אין לא
היקנת עצמה לו ומ״ש רבי בשם הר״אש וצרי׳חקיר׳חכס וכו׳סס בראש הפר • וכת ' מקודשת דדידיה שקלה ♦
הר״יף אברית' שכתבתי בסמוך וכן אס כתכ׳היא ואמ׳הוא לא הוו קידושי כלו׳ודוק ' מקדשה דמעיקרא קבילתיה בחובה וכי הדר אמרה לא יהיב לס מידי וז״להר״יף
באדס שאינו סשו׳וק כתבו הר׳אש והר״ן ומבוא הוא בדבריו שהרי כת לקמןבסמוך והר״אש ההיא אתת רכות מזבב ' וורסכי וכו׳א״ר נחמן יכולה למימר אין שקלי ודד
לאס אדס חשוב הוא מקודשת • ומ״ס רבי׳בשס הרמ״כס שאס נתנה היא ואמר הוא שקלי ואי קשי׳לך הא דתניא קדם'בגזל ובחמס וכו׳מקודם המס בדפדיך ובדלאשדיך
אינה מקודשת כתן הוא ואמר׳היא מקודשת מספ׳הוא בפ״ג וכיון שראה רבי׳ססתס נמי לא אמרן אלא היכא דשקלה ליה ושתקת אבל אי אמרה אין ושקלה ליה אפ״ג
לכריו מתנה היא ואמר הוא אינה מקודש עלה על דעתו דלא שאני ליה להרמ״בס דלא שדיך קידושין קדושין דתני׳אמר לה כנסי סלע זה שאני חייב ליכי וכו' אלא
בין אדם תשו׳לשאיכו חסו׳ואץ ספק סכעל׳מעיכי רבי׳מ״ש בפ״ה והעתקתיו בסמוך לאו רצתה דאמרס איןלא רצתם דאישתיקא ואוקימנא בדלא שדיך ולפיכך לא הויא
שאילו ראה אותו ודאי ה״ל להבין דמ״ס בפ״ג איכס מקודס׳היינו לוק באדס שאינו מקודש׳וכי אמר אין מיהת כוי׳מקודסת אלמא כדאמר׳אין אע״ג דלא שדיך קידושין
קשוב אבל בארס חשוב מקודשת וסמך על מ״ם כפ״ה ויש לתמוה על רבי כיון שלא קידושין בין כחוב רילה בין כגזל דילה וכן הלכתא ודוקא בגזל דילה אכלבגזל
דעלמ אפ״ג דשדיך לא הוו קדושין אא״כ קדשה ביה לבתדקכיי ביאוס בעלידה״ל
רמה דברי הרמ״בס בפ״ה ומפני כך עלה על דעתו דסבר לבין באדס חשוב בין
בסאינו חשו אינה מקודש למס לא הקשה עליו דא״א לומ׳כן דהא כגמ אמרי׳בהדיא כדידי׳פכ״ל וכ״פ הרמ״בס ז״ל בפ״ה ח״ל המקד את האסה בגזל או בגניב או בחמס
לבאדס חשוב מקודשת • ומ״ם עוד בשס סרמ״בס נתן הוא ואמר היא מקודשמספק אס נתיאסו הבעלים ונודע שקני' אומו כבר ביאוש ה״ז מקודש ואס לאו אינ'מקורס
שנר שגס בזה סברתו היא סברא מחודשת תימא שהרי נס הוא פסק כן בסמוך ואס נזל את האסה וא גנב או חמס׳ וחזר וקדסס בגזל וכגנב׳ובחמ'סלה זאמ׳לה הריארג
מפני פה״ל לכתו׳שאס היה מדבר עמה על עסקי קידושין הוו ודאי קידושין זו איכס מקודשת בו אס קדס ביניה׳שדוכין ונוטלה ושתקה ה״ז מקודש ואס לא שידך אותה
קושי׳דכיון דלא נאמ' כן בגמ׳על זה לא כתבו שככר נודע דרכו של הרב ז״ל שאיני מפולס אע״פ ססתקס כשנתן לה דכרי׳אלו בתור׳קידוסיןאינ׳מקודש׳ואס אמרה הן
אלא מעתיק דכרי הגמ׳ועוד דאיכ׳למימר שסמך על מ״ש כאותו פר עצמו שאס היו ה״ז מקוד׳החזיר לה חוב שהי׳לה אצלו וא״ל הרי את מקודס׳כו קוד׳שתטלנו ונטלתי
טסוקין כאותו ענין ונתן ולא פי׳ולא אמר דכר דיו והיא מקודש' הרי נפכאר דאין ושתק׳אס היה כיכיה סדוכין ה״ז מקודש ואס לא שידך אינ׳מקודסת עד שמאמר הן
ין ואס א״ל אחר שנטלההקוב סלה הרי את מקודשת מ אפי׳אמרה הן אינה מקודש' 'מ
באן חילוק סברו'כלל אלא סברתוהראשונ׳שכת׳היא מוסכמגס מהרמ״כס ז״ל וא
שהרי

טכ

אבן העזר כח
סהרי לא הגיע לידס ממנוכלו׳אלאסלה נטלס־יככר נפרע חוכו משע שנטלה ואיכה
עול׳לחזרולתוכעו כחוב פעס אחר׳עכ״ל -וכת ה״ה ודע שאס אחר שהסזי׳לה גזלתס
א״ל הרי אח מקודשת לי בס אפי׳אמי הן אינה מקודש דרומה להחזיר לה אתי החוב
ומכוא׳למט וכן השוו א ומ׳כגמ׳כפי׳ ודבר פשוט הוא שכיון שבשע'חזר נתן לה בתור
השנה אתר חיבא לידה והוא סלה כעס

דם
(ג ) ומיה! אם היה
מדנ׳עמהתחל׳על

ומתבדי מחיימא בהו הכא כתור׳קזושין יה 3יכהי ניהלה אס איתאדלא ניחאסל
לסדיכהי פו־יךרב אחאי אטו כולהו נסי דינא גמירי ה״נ סבר אי סדיכן לסו ומחברי
ע״ק ונתןלה הכסף
מחייבנא באחריותהו סלחה רב אסא בר רב לקמיה דרבינ׳כה״ג מאי סלה ליה אכן סתם יימקה היי
לא סמיע לן הא דרב הונא בריה דרב יהושע אפון דסמיעלכו סוסו לה •:
כמו
וכתב קדושין
לעיל
הר״אס והא דלא חש לה מסוס דסמואל שנתנאר

סי׳כ׳ויכן הוא נהו'.
■ אין הוי קדושין אבל
כת׳ססע לה התקדשי לי בזה ונתנו בירה אמרה
מתקד כו פכ״ל ואצל גזל ראשיי
אם דאמר חייסי שמא סוה פרוטה במדי שאני מרזני סוף כיטין
וק הכא שחזר בו ממה שרצה לקדש׳בפחות ע  /דףפיי״ת :
סכשנתיאשו הבעלים הויא מקורש׳אע״ג אחד שבא לידה אמ׳התקרשי לי מ ואמר׳אין אינהמקודש׳:
כשאמר ( ד ) כ׳ נהנה׳
לק״ל יאות בלבל אינו קונה הכא שהו ' ביד הרין אם קדשה בחוב שהי׳לה בידו שאמ׳לה כנסי סלע זה שאגימשוה פמס וגס היא לא נתרצית
אלפסי ע ׳קדקדישין
ךבשתי ׳ק
האש הרי יש כאן יאוש ושינוי רשות כשהוא חייב ךל וחזר ואפ׳התקרשי לי וב אם שיד
לה שאינו סוס פמטה יהי ן כתבדאפסר דף הרנ״ז ע״א
בירה וכיון דקנאתיו היא אף הוא קונ׳אות'
דס״ה אם לא חזר
־י 1
^
* * ** 1ש יו£,חי!ה
נ1כ 'ל • והשתא כל דברי רכי׳מכוארי׳אלא מקודש; יכן אם
במ׳נילציפת יאתר התקדשי לי
שיש לתפו' למה הוצרך לכתו בשס הרמ״ס בשתיק ולא שרך תחלה אינה מקודש :א ל כנסי " י? " נפ קיי 1לי־5
היי
> למי״ח סהיי מתחלה היה יפתי אלא׳ אמר
אוקורםלקדשה סודיאיתהה הלומי3הוכסה בתוכ' ש״פמקודש'
מ״ש דהא תלעו׳ערוךהוא -ודע שיש בקצת וחזריואל התקדשי לי בו אם אמרק בשעה שנתנו ליד
הוכח שבתיבה אלא שהם חשבו שלא היה שהיב תספק עכ״לנתב
איב
גוסחאו מספיי רבי חש־ון£ייכ בכ׳מקומד' לכןאפי׳קכלתו בשתיק מקודש רכיון דשו1ק וקכלתו
הר י'שנ כתשו ' סי'
בי ש״ס
■ —-
^ _  _ -־־׳■■_ 1־ *
^ ^ •)■,יויייו^ י דדייהי׳דד .״• ^" ^ ד<' *  |*-ד*.י1$י .־די ^ ״יו> דיי!  1ו• ^ וייי*ו■■ג( ^וי• י^
א׳אצל ס״ש איל אס שידך תחלה וכשאמר
דאפילי
ק׳ע
דאית כה
לה התקדשי בזה ונתנו בידה וכו' צריך
תו ן כדי דינור
דתנז זרה דה פירושי׳ אמרי הצכך צביפתא ליכא צמיחש
להגיה ולכתי׳אבל אס שירך תחל׳או אפי'
סהו׳לא למתן מעות לא
אמרי׳דנדינור דמי
לא שדך תחל ' וכשאז לה התקדשי לי בזה
ן ;׳ששהארי׳נתשו׳

'ונחנו כידה וכד' הש :י אצל מ"ש קבלתו
3ש דק' ולא שדך תחלה איכה מקודש צייך
לכתוב אכל אס לאחר שנתנו בידהא״ל

סהר׳ס פד'< כרסן
נ׳ד כתג נייעשה
קרון אמר לה התקדשי לי בו ואמר אקמ )
חשפה
היו בה שקלת כלו׳כקטא לה ולא השליכת' שהאשה
מאחל מעות והוא
אינה מקירשת בר״א שבא לירה בתורת פקרון אבל בא לידה ?*יבהי ^צו
שאלמסנ׳שתחזיר׳לו
בתור׳ הירדשץ שאמ הל התקרשי לי בחפץ זה ואמרי לו והרי אינו
ולא מתה ואמר לה
שוה פרו;
אמאמר לה ישובתוכו שוה פרוטה התקדשי לי
בודכי קבילתיה איעתא דהכיקבילתיה .הרי אתמקודש' לי
ושתק
חפציםדסתקא מש ת? ולארצתהלקאס ה״קלא ושתקה והחזיקה
־תק הוי ספלןקידושין :היה לו פקדון בידה או שהשאיל
ואמר
נשתיי׳ממנו אמירוצה אני לאו כלו היא דהאידסתקה המעו  ,ופסק דלא
םר לה התקדשי לי כזוונמצ׳שנגנב אי נאבר אם
מקודשת
הוי
הרי״ף
שוה פרוט׳ מקודש ואם לאו אינה מקירש׳ וכתב אי׳א הר׳אש זי׳למשוס דלאיאיכפת לההוא• וכתבו
שתיקה
דהוה
רב והי״אס אהא דמסיק אתון דשמיעלכו דל אקר חתן תעזת
דוק׳שאינ׳יורעת סכום הפקרון ומתרצית להתקדש לו הן אם
סוסו לה הלכך לאפוקה כריב גט ולסיולס וא !.נה נדירה ג ע
ך,ו*ן

התקדשי לי בו ואמרה אין אינה מקודשת•
דברי הרי ׳כש בדינים אלוכסיק׳ע• כתב
רכי׳יממוכח בש מ־וב שאם קדש׳כגזילה
אס'ייאוש לחוד מקודש' מדרבנן יאהא דא׳ר׳
כסמן יכל׳למימ אין שקלי ורידי שקלי כת'
הי״ן ( פ״ק דקרופין דףתרכ"ז ) בש הרש״ב'
דטעע דמילת הוא דקא מפי'דמי ה הוא דלא
הוי קדושין ומי׳אפי׳אמר בתר הכי דלסס
צריכה קדושי אחריני ולא סגי כהנהו והארין נתש 1נל
קדושין קבלתינהו לא מהני דשמו חכמים
ולנסןףני׳ומ׳יו ( א
דעתה דלא ניחא לה לאיקדושי בגזל דידה אלא בדשדיך או דאמרה אץ כהדיא דהר
קדושי אבל הרמ״כס בפ״ה פסק דלאו כלו הוא דשתיקה דלאחי־ מתן מעות כפקדון לא נאתילהקל כ׳ כ
כרבא וכתבו סר״ן וה״ס דטעמא מסוס דהא קאמר רביס י ׳נהו לא חיישי׳לרב הובא לומר שתהא מותר׳
גווני מהני׳גבי כי היכי דתקדי ' ביה והבי מונח ברית׳דקתני לא רצתה אלמקודש
כריה דרב יהושע אלא דשלח ליה שהס יחוסו לעצמם מפני סהס חייבין .בכבודו נלא נם כילנל
לגערימשע ואפי׳פירשה דמתה אח כ סנמכיוכה לפס קדושין מכ״ל -ואמאי דאמרי'
עלינו
הפתו'
גביא״ל כנסי סלע זה שאני חייב ליכי וכו׳דאינה מקודש אלא כדשדיך א״נ בדאמר
וקבלו הדבר מפיו וכתב ה״ה שכתב הרס״בא דטעמא דמסת־ר הוא וכתבהרי״בש
להחמיר ייהמע
סלע
אין כת היינו דוק כראמ לה מעיקר כנסי סלע זה שאני חיי׳ליכי אכל א״ל כנסי
כלוס
לאו
מעות
מתן
דלאחי
דשתיקה
ושי״א
האחרונים
הסכיתו
שכן
שכן
בסי׳ק״ע
קלא :
הוא כדשדיך ושכן דעת הרמ״כן וכ״כ עוד הר״ן ( פ״ק דקוושין ) ח״ל ובכה״ג ליכא
זה סתננא וחזר ואל לה התקדשי לי בו אע״פ ססו׳חייב לה סלע מקודש׳ולא אמרי׳
לאיפלוגי בין שדיך ללא שדיך ג דהא בהאי עובדא דציפת גופיה כבר נתרצית לו
דלפרפוןקבילתי׳אכל כל שהזכי׳לה פרעון החוב אע״ס שחזר ואל לה לא לשם פיעון
אנינותכו לך אלא לשס קדושין אערי׳דמשמללשס פרעון שקלתיה והיינו דקתני שהרי קכלה ציפתא דאסא לשס קדושין ומשמע ודאי דלא גרע זה משדיך ואפי הכי
אמיי׳דאע״ג דא״ל התקדשי בד׳זוזי דאית בה דהויא שתיקה דלאחר מתן מעו׳ולא
סו ! י ואללה התקדשי לי כו כלו׳חזר בו מדיבורו הראשון ואל שלא יהי׳לשס ערעון
אלא לשש קדושין אכל מדברי הרל׳בס כפ״ה נר שאינה חזרה מ זש אלא שבתחלה
הוו קדושין עכ״ל וז״ל הרמ״בס ז״ל בפ׳הנז׳נמן לה אגודה סל הדס וכיוצא בה וא״ל
אמי כנסי סלע זה שאני חייב ליכי והוסיףואמהתקדשי לי בו ואפיי ככה״ג בדשדיך הרי את מקודשת לי כזו וקבלה אותו אמרו לו והלא אין בה ש״פ ואמי'התקדש בד'
זוזין שיש בתוכאס אמר׳הן ה״ז מקודש ואס שתקה אינ׳סקודס במעו׳אלו סהסתיקך
א״נ אמי־ה אין מקודשת וכ״נ מדברי בה״ג זי׳ל ולפ״ז אפשר דסיכא שחזר בו ואמר לא
לשה ערמון אני נותנו לך אלא לשש קדושין דמקודשת אעג דלא ט דיך עכ״ל וכ״כ שלאחר מתן מפות איכה מועלת כלום ותהיה מקודשת מספק מפני האגודה שמא
ק״ס כפ״ה כשם הרש״כא דלדכיי כעל הל׳והחלב אפש ' שאס חזר ואמי לה לא לסס
מסוה פרוט במקו׳אס עכ״ל וכת ה״ה ויש סולקיןעהוא הר 'אס והר״ן ס״ק דקדוסין)
ואומרי׳דהכא ליכא למיחש ל ־כי שלא היה דעת המקדש לקדשה באגודה אלא בד"
פיעוןאלא לשס קדושין וקבלתו ושתק 'מקודש ואפי׳לא שדך וצריך תלמו׳ומ״מ כשלא
הזכיר במחלה סיעון אלא שהוא חייב לה מנה והגיע זמנו ואמי כרי את מקודשת זוזים שהיו3ה ודברי רכי׳נראין לו עיקר להחמיר מכ״ל י  :ומ׳ש רבי בסס
במנה זו ונטלתו ושתק מקודש אע״פ שלא שדך ואע״פ שאמר לא נתכוונתי להתקדש
הרמ״בס דוקא דסקלתינהו ואישתיקא אבל זרק לה קדושין אפי׳לתוךחיקה ומלא
אלא כדי להפיע תסוכי קכלתיו איכס נאמנ׳עכ״ל וכתי עוד ה״ה על מ״ש הרמ״בס כמצ׳כן בדברי הרמ״בס וטעו׳סופר יש כאן וצריך להגי׳ולכתו הרמ״ה  :היה לו פקדון
בידה וכו׳בע׳ האיש מקד׳תניהאומי לאסה התקדשי לי בפקדון סיס לי בידך והלכה
ואסא״ל א ח־ שנטלה החוב סלה הרי את מקודשת בו וכו' אינה מקודשת דע שאין
ומצאתו פנגנ׳או שנאבד אס נשתייר ממנו ס״פ מקודש ואסלאו אינ׳מקודם  :ומ״ס
חילוק בזה כין שדך ללא•שדך שציון שבא לידה בתורת סימון במה תתקדש אח״כוכן
פמכאי בדברי רבי׳ופשוט הוא עכ״ל • ואהא דאערי׳כפ״ב דהא דקדשה בגזל דידה רכי׳או שהשאילה חפצי כן משמע סס בגת  :ומ״ס בסס הר״אס דוקא5זאינה יודעת
מקודש' היינו כדשדך ופיש״י דכי קיילתי' לגזל בידה לשס קדושין אחילתי׳כת׳הר״ן סכו הפקדון וכו׳סס כת כן  :היה לו מלוה אצלה אפי היא בשט׳וא״ל הרי את מקודש׳
(דף תי־מ״ה ע״ב פב דקדושין ) לפ״ז נראה שנתקבלה קדושין ונתקבלה גזלת אבל לי במלוה שיש לי אצלך אינה מקודשת וכו׳מימרות אסוראי׳בפ״קדקדושין ובפהאיש
כירושלמי אמרו מצה היא מקודשת ויהא חייב לה סלע • כתב הרש״בא בתשו׳סימן
מקד' דאמרי המקדש במלוה אינה מקודשת משוס דלהוצאה ני תנה :ומ״ס אפי עדיין
אלף רכ״ז על האומ ' לאשה סלויני דינר על משכון זה ונתנה לו הדינ׳ובפע שנתן לס
המעו׳בידה וכייכן פרש״י שס וכ״כ הר״אס והרן :וכת׳עוד הר״ן וכיון דלהוצא נתנה
המשנין אמר לה התקדשי לי בזה וקבלתו ושתקה מסמכרא לי ססיא מקודשת אלא ה״ל כדירה ולא יהיב לה מידי ואיהי אין דעתה על הנא׳ מחילפמלוה אלא אזוזי ולא
שכזה ראוי להחמיר ואס קבלה קדושין מאחר אס׳מגרש ואח נושא ולמי מסן שת5ש' יסיב לה מידי והרמ״בס כתב כפ״ה כל הזה המקדש במלוה אפי׳בשטי אינה מקודש׳
כיצ׳כגון שהי׳לו אצלה חוב דינר וכו׳מפני פהמלוה להוצא׳ניתנה ואין כאן סיס דבר
צריכה קדושיןאחרי עכ״ל־וכתשו אחית כתב שנשאל על אסה שאמי לאים אח שיתן
לתקן טבעתה לאומן וכאשר נעש אמ 'אראה אס יכיל אצבעך ואמר בפני עדים הרי קייס ליהנו׳בו מעתה שכבר הוציא׳אותו דיני ועבר הנאתו עכ״ל כלו׳דכיון דלהוצא'
נתנ׳אע״פ שעדיןהמעו׳ביד׳ה״ל באלו כבר הוציא׳אותה ואין כאןשוס דבר ק״לימו'
צופ מקודשת לי ואמרו לה הערים ראי מס את עושה והיא נרתעת לאחוריה וצעקה
וחיפה האיש ההוא והשיב שאין בזה חשש פל כלום לפי שהפדי׳כבר מעידי׳שהטבע׳ 3ו :ומ"ש -ל״ס מלוה ל״ס שכירו׳הכי מסמבפ׳האיש מקדש דתני עשה לי סירי׳נזמיס
וטבעו׳ואקדש אני ןל כיון סעשאן מקודש׳ דר״מ וחכ״א אינ׳ימקודש' פד שיגיס ממון
שלה היתה ואפי קרש בו והיא קבלתו דרך שתיק אינה מקודש׳בדלא שדיך וכדאמרי '
ליד כלועממוןאח׳אבל בסכ׳פעולתואינ׳מקודס׳ואוקימ לפלוגתייסו בישכ׳לפכידו'
בפ״ק דקידושין בעוברי דוורשכי וכ״ש זו שצעקה מיד כששמעה עכ״ל  :א״ל כנסי
מתחל׳ועד סוף או איכ׳אלא לבסו׳דרבנן סברי ישנה מתחל׳וטד סוף כלו דכל פרוש'
סלע זה בפקדין וחזר וא״ל התקדשי לי בו וכו׳ואס אחי שנתנו ליד כתור פקדוןא״ל
כסכגמר נתחיי׳בה בעל המלאכ׳לפופ הלב כשמחזירו לה ה״ל מלו למפרע א״כ פליגי
התקדשי לי בו וכו׳בד״א שכא לידס בתור' עקרון אבל בא לידה בתור יןדושץוכו׳הוי
באומןקוכה בשבחכליורבק סכרי אינה קונה כשבח כלי הלכך ה״ל מקדס במלום
ספק קדושין כפ״קדקדושין ההוא גבר׳ דקדיש בציפת דאסא אמרו ליה והא לי בה
היה פרוסה אמ׳להו תקדוש בארב זוזי ראית בה שקלתא ואיפתיקא אער רכא הוי ואינה מקודש  :ומ״ס אפי׳הגיע זמן השכירו׳והמלוה לגבו׳כן משמ' ודאי מהא דתניא
שתיקות׳דלאתר מתןמעות וכל שתיקות ' דלאחמתן מעות לאו כלום היא אמר רב ' עשה לי שירי׳נזמיס יכו׳דהא כסעשאס ונתנםהל היי הרי הגיע זמןלגבות סכירומו
סאיכ׳מיקודש'
מקודס' :ומ״ש ואפי׳התזי׳לה השט כת׳הרמז״ל
ואפ״ה אמרו חכמי׳דאינ
וחז' וא״ל התקדשי לי בו בשע׳מתן
 6$אמינא לה דתניא א״ל כנסי סלע זו בפקדון
ממות מקודש לאחר מתן מעות רצתה מקודש לא רצתה אינה מקודשת מאי רצתה ואפי׳יש בו סוה סדוטה וכו ' זה נלמד ממס שיתבאר כסמוך בהתקדסי לי בשטר חוכ
ימאי לא רצתה אילימא רצתה דאמר אין לא רצתה דאמר 'לא ממל דרישא כי אמר' זה דאיפליגו כה תנאי וע״כ לא פליגי אלא באימלס כשע׳קדושין התקדשי לי כשטר
לא נמי הוו קדושי אמאי והא קאמר לא אלא לאו רצת׳דאסר אין לא רצת ' דאשתיקה חוב זה אכלכל שלא אמילה כן בשע קדושין לכ״ע איבמיקודס ' וכ״כ רבי ירומם בסס
ממתק וש״מ שתיקה דלאח ממן מעות לאו כלום היא קשובה בפו׳נהרא משוס דרב הרמ"ה  :ומ״ע אבל אס א״ל התקדשי לי בשטר חוב זה ונתנו לה שמין תא הנייד וכו'
להו 3פ׳האימ מקד <ףי מז )לע הא דאער רב המקדשבעלן? ציניש מקודם אמרי׳לימא
דש ^ נא
|נא5ריס דרב יממע מי דמי סתם בתור פקדון יהבינהוינ ?ל' שבר אי
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מלמ  3מן 8

גפגאי

העזרחב
קה #ו
ימלןדצ 1כס אינה מקודפתוט׳נוספופפות
היה לו מלוה כידה ומיויח להזמן

1$נ*5יהתקדשייל בתטוירימ״אלוינה' מקאיש ור״א אומ׳מקודש׳וסצמי׳אומרי׳סמין
אס יש•בו ם״פ מקורס׳ואס לאו אינה מקודש האי סהר ה״ד אלימא ס״ס על פרש״י דכה״ג רבילו גמורה היא ואמאי קאמר דאינו אסור של־ז משו׳העימיט*
את הכייר
ופי״ת דאייריהכאשהית׳סייבת מעות .לארםאחר והגיע זמנו לסמע ובא
דאחיי קשי׳דר״מארימדאמבאירןברית׳דא״נ׳מקודש׳אלא כשטתובדיד׳וכמקד'
ונותן פתטלמלוה לאיווסי לה• זמנא וקדשה באותה הנאה כלומר שא ל כשע׳
3פצוה :קמיפלגי ודחי הי״ע כגון שקדש׳ כשער שאין .עליו עדיס ור״מ לטעמיה וט
מתן מעו התקדשי ני בפתטה זוותשורי
ומשמע -דטון .דכעג׳ל 6וקומימעיקר'בשטר
לעשות כן אע ג דלאו רבית הבא ממנוח
עוב רידה ובמקךש במלוה לזע' ג דדחי׳לה הוא או מעט אכל אטלודעת סכוםהפ־ןדון ונגנבאו נאבד ממל
ללוה הוא משוס דהוי כחוזר ונוסצומן.
ילאוקמה לדרב• כר״מ מ■ מ ילפינן מינה
אלכה מקודשת שאינה מתרצית• להתקרש אלא בסכום ׳הפקדון האשהכתב הר ' מ וכיון דאינא פלוגתא
ד־בש ח דידה אס יש בו ש״פ מקודש׳וכפב שיורע׳שהו כידה וגסהוא אינו חייב להשלי׳לה כיון שלא הזכיר
דרביותא אסקדס בהרורסת ז-מןדמעיקר׳
הי ׳ן שיש מי שאו' כן וגס ה״ה כתב בפ״ה
שיש מי שכת -שאם היפ׳מלוה בשט 'והחזיר לה סכום הקרושיןהיה לו מלוה אצל׳אכי׳היא בשטר וא׳לה הרל הוי ספק קדושין וט כלומר היכארבשע-
את מקודשת לל גמלוה שלש לל אצלן אינה מקודשת•אפי׳עהיין; שהלוה לה אמי לה■ הרי תמ מקודשת לי
לה השכר בשעתהקדושין ויש■ בנייר'"0פ■
המעו׳בלר׳ולא שלח' בהן לד דהני מעו׳רירה נלנהודמלוילהוצאה בסנא הרווח׳זמן שאטיס לך במלחו וכמו
שכירו׳ואפי'
ס׳ז מקודשת דהי׳ל כמקדש במלוה ופיוסה נלתנה ולא יהיכ -לה השת׳מלרי לא שנא מלוה ל״ש
שכת הרמב״ס ז׳ל פשיטא שהיאמקודשלן
וכן נ!כ בגמ כאוקמתע אתת שעשו פסעל
הגיע זמןהשבירו׳והמלו׳לגבו׳ ואפי׳החד׳לה השטר כת׳הרמ״כם בודאי לד״ה אצל היכא׳ רקודס לכן היה
בריתאחתוכ״נ מדברי הרע ' ק והרש״כא
ורבי ' לא הזכיר חזרת השטר וגס-בהלכלא• ז״ל שאינה מקודשת ואפי' יש בו ש"© כיון דלא אדכרא כעידן לו מלו ' בידה ועכשיו א״ל הרי את מקודש׳
לחודי׳רמי אבל אם בהנאת הרווחת זמן שאני ממיסלך
מכר כלל ואפשר שאף הוא ז״ל יודה בזה קלדושיןלקרושי כיה סתמא כמקדש במלוה
באותה מלוהשאת חייבת לי וכדברירש״י
אא״כ היה דעתו כשהזכי' דין המשכון ה״ל אמר התקדשי לי בשטר חוב -זה ונתנו לה שמין הנייר אם ישיבו
והרי״ף ז״ל דבהא פליגי ר ח וסעיעור הוי
להזכיר זה עכ״לה  :ומ״ש ואס־לאוהוי שוה פרוטה מקודשת■ ואם■ לאו הוי ספק קדושין אבל אם אמר
ספק קדושין וטאבל אס היה לו משכון
פפ קדושין ט דהיינו '7מ (ה )(תם=ז ' סהדן
 1מ׳מלתקןדש׳ודצא התקדשי לי בהגאימחילתמלוה מקודש׳אפי׳לא■ מחל לה המלוה־ ממנ' במלוה■ שיש לו אצלה וקידש' מ
מראע שמואל סייפי'
כחשת׳ תדבר' נ״יזס׳ל אלא אמ׳לה הרי את מקודש׳לי כמה שאני מרוי׳לךהזמןמקורשי מקודשת־ ואפי 'משכנה בשפת הלואה
שמיש פ כם די• ^זסברפ׳השו׳הוצצסגר'
שיש בהנאה זו ש״פ ואסו׳לעשותכן :משום -ריבית ובעל העיטור ואפי׳לא החדר לה המשכון וכובפק
ןגהח׳מ:
לההר'
א ^3א 0אמר
זמן;
כתב שאין .בו איסור אא״כ -אמר לה הריני מלוה לך מנה עד
דקדושין פלהי״ס אמר רבה אמר מ
התקדשי לי כםנא׳מסיל׳מלו׳מקודם יאפי'
לה המלו׳אלא א״ל הרי את מקודש' פלו׳לימ שתתקדשי לי בההיא הנאה וכיון דלא קץ לאו ריבייהוא נחמן המקד׳כמלוה שיש עליה מסמן
לא מחל
אלא אבק ריבית• ער דאמר לה ד׳בה׳וכ״ב ר״חישאם היה לו מלוה׳ מקודשת מדרבי יוסי ברייהודה דאמגביי
לי במה שאני ממיס לך הזמן מקודש וט'
מקודש׳אלא שמלוה לה אמה העכייה מעות הראשונים לאו
ואסו' לעשו׳כן משוס רכיתבפ״ק דקרושין בירה ומרולח לה הזמן ומקדש בה אינה
וכיון ראיכא פלוגתא דרבוות׳אם• לקדושין ניתנו וכו׳וכתכו התו 'וסר״אש
(דףו) אמראכייהמקדשבמלוהאיכה עתה ערזמןפלו׳וכתכהרמ״בם
אין לפיס■ דמשכנו שלא ב שעת הלואתו
מקודש׳כהנא׳מלוה מקודשתואסו׳לעשות קדשה בהרוחת זמן; מלוה דמעיקרא הוייספק קידושין ולא שריא
דקגי ליה כדרבי יצחק דא״כ ה״ללהביא
כן משו הערמת• רכי האי הנאת מלוה ס״ד לעלמא בלא טג ואם קבלה קידושין מאח׳צדיכ׳ גטמשניה׳אבל
ההיא דרבי יצחק אלא אפילו מ ^ נובשע
מקודש
אילימ׳דאזקפא דא״לדכה הא רכי׳מעלי' אט היה לו משכוןממנה במלוה שיש לו אצלה וקידש בו
הלואה איירי דומיא דאמה העטיהונרא׳
הוא ועוד היינו מלוה לא צריכ' דאמוה לה
אמר
אלא
ואפי׳ משכג' בשעת־הלוא' ואפי׳לא החזיר לה המשכון
דאפי׳אינו מחדר לה המשכון אלאסא״ל
זימכא וערש״ידאזק ; -/ :־!יקרא דכה'
לה התקדשי לי במלוה שיש לי אצלן כיון שיש לו משכון מקוד׳ הרי את מקודשת לי במלוה שאת חייכת
והשתא א״ל התקדשי לי בזח חמישי רכית
 רבית והרמ״ה כתב דוקא כשהחזיר לה המשכון וכתב עוד דוקא דמטא לי על המסכקשלך שבידי מקודשתאע״נימעליא הוא ואמאי קיי לה הערמת
לידיה דמקדש בת1ר משכון אבל יא לא מטא לידי׳בתור׳ משכון שהמשכון מדיין בידו דהא המקדשבמלוס
מחוייב'
ועו׳היינו מלו' שאף הזוז הזסייככר
ועומד׳לא• צריכה דאיווח להזמךהלואתו אע״ג דמרינ-א מצי למיתפשיה אזוזי רכל כמה דלאגלידעתידן סיס עליה משכוןקא׳ולא המקדשבמשכון
דנקטי׳ליה בתור׳משכוןאינ׳מקודש׳ואם יש לו מלוה אצל אחרי' וכתבו עוד סתו׳וא״ת כיון דמקדש בהנא'
ואיל התקדשי בהנאה -זו שאת-ה יי ת -נותכ'
וקדשה בו גם בזה כתב חרמי׳בם שבכל ענין ,מחילת מלוה אפי׳בלא משכוןאמרי׳לפיל
ערופה לאדם שיפייסני על כך או לי ואפי' ויש לו משכון .מהם
למקודש ולמה אנו צריכין ללמוד מייוסי
לאגר נטי לא■ דמי פלל
■ ואס סירס• לס כך מקודשת וא״א ז'׳ל כתב -דוקא שמשכנו שלא בשעת -חלוא׳אבל
על אחרי׳ ואמר ד״ל דהיכא דאיכ משכון גרוע טפידסלק׳
מקודשת והערמת רביתיהוא דהויא ולאי אם משכנו בשע׳הלוא׳אינ׳מקורש׳זחיה ול מלוה
דעתן־דלא סמכה דמתה כיוןשאינ׳מסזיר
רבי ' גמור דלא קז לה מידי ולא מידיסקל• לה הרי את• מקודשת לי בהוב שישלי־ בידוז ! במעמד שלשתן■
לה משכון קמ״ל מילתא דר' יוסילמקודש'
ממה וכ״ם אס מסל לה כל המל-וה וסמלה־
היא
מהוישתאפילו
והי״ן כתב דאינו מחזיר דלא אמרו
התקדשי לי בהנאת מחילה זו דהסת׳הוא
לה צעיקי המעו׳לא מידי יהיב למקודש' אלא דוקא כססחזיילה המשכון דומיא דההיא דר״י בר יהוד וכ״כ הימ 'נס
דקא יהיב לה הך פרוטה דסנא' מל-וה אפל ט מקדם
והס שלס:והר" ןכת:דאפיש רכל שמחל המלויעצמו אפ-׳א״ל בההי' בפ״ס וזיל היה לו אכלה מלוה על המשכון וקידשה כאותה המלוח והחזיר להאת
הל שכב׳הס כרשות
■גריר׳ולא• המשכון,הדי זו מקודש שהרי היא נהני׳במספון מעתה והרי הגיע הכאהליד׳וכפב
תנאה דעת אזוזי ומ״ה נקיט הל בגע באמש לה זימנא דליכא אלא הנאה
דאיא״ל התקדשי לי בהנאת ה״ה היה לו מלוה אצלה וכו׳פ״ק א״ר נסמן המקד במלוה שיש עליה משכוןמקודשת
נקטה במחיל׳פל הפלוס ורבי׳ספס דבריו כדכרי׳רש״יי
ופי׳כמלוס הוא מקלסה ומחדר לה את המשכון ויש שהיו סוכי־ים לומ אפילואינו
מחילת מלוה מקודשת וכ״ס הר 'אש ז״ל -ובפ׳סמדיר כתב יש״י' המקדש כמלו׳סמחל
ססיתהייבלו וכתבו התו׳על זה ולפירושו צריך לסלק בין מקדש במחיל' מחדר המשכון בשעת כקדושין היא מקודש ודעת רבי׳עיקר וכן הסכיםהרס״כא
לה המלוה
כפ״ק דקדוסין ולר״י אין ' נראה ז״ל וכ״כ מדברי הרמ״בןז־ ל דבעי חזר המשכון עכ״ל• וכבי כתב רכי׳סבר זוכסמוך
מלוה למקדש בהנא׳מחילתטלוה רמקודש' כדאמרי
דאמר לה התקדשי לי במפו 'מלו שאת בסס הרמ״ה וים לתמוה עליו למה לא כת׳שגס הרמ׳כס סובי כן וכתברבי׳ירוסס
דשמא אין לסלק והכא יש לפרס דמיירי צנון
דהתס ודאי אינה מקודשת עכ״ל ולעניין מה ספירש״י באמוח לה זמנ׳צן בשם הר ' מה אפי׳לא הזכיר לו משכון בשע הקדופין כיון ש החזירו בשע הקידושין או
חייבת לי
זל והרס״כס ז״ליכפב גפ״ס המקד בהנא׳מלוה ה״ז מקוד׳טצד שהי ברשות מקודס׳נוכת׳טוד דוקא דמטא לידיה דמקדש בתורת משכון אכל איאל
תירשו היי״ף והר״אש
עתה ק״ק זוז ואמר לה הרי את מקודש׳לי בהנא׳זמן סארויח לך מטא לידיה בתור משכון וט איכה מקודש׳ כ״כ רבי׳ירו׳בסמו וכתב עוד מוכחבפיק
כגון שהלוה אותה
בידך כך וכך יום ואיני תובע ממך עד זמן פלו ' ה״ז מקודם שהרי'יש¬ דאה• הקנה לה משכון סלו כגון סא״ל התקדשי לי בכך וכך מעות ותזכה בהםבגוף
גמלוה שתהיה
משטני ה״ז מקודש אפי׳מסכוןשלו עב ׳ל־ועיין בסי׳כ״טנואס יש לו מלוה אצלאסרי'
לה הנאה מעתה להשתמש צמלויה זו עד סוף זמן שקבע ואסור לפשות מפני שהיא
! ופירשו רבותי׳בהנא׳מלוה דבריס׳ שאין ראוי לסמעס עכ״לזוכתב הר״ןנרא' וישלו משכון מהם וקדשה נוי גס כזה כתב הרמ״כס שבכל עניןמקודש וא״א ז״לכת'
פרביר
דברי הר״יף וסוכר שאילו הלוה א-ותה כבי אע״פ שהוא מאריך לה עכשיו דוק שמשכנו שלא בשע׳סלוא׳וטכרית׳בפ״ק דקדושין קדשה במשכוןמקודש׳ומוקי
שהוא דוחה
' לא יהיב לה מידי אינה מקודשת ולא ידעתי למה שאפי׳הוא מלוה לה במשכון דאסרים וכדר יצחק דאמר ב״ח קונה משכון ופרש״י במשכון דאחויס
סזמךכיון דהשת
אינה מקדשה במעות עצמן אלא בהנאת מלוה זו וכיון׳ שכן אפיי׳קדמ' שהיה בידו וקדס׳בחוב סיס לו עליו הילכך מקודשת שהמשכון עצמו קנוי להוכמכר
אותה עכשיו
והרי מכל מקום הוא מסנה אותה עכשיו בהרוח זמן שהוא התו׳אט״ג דר יצחק איירי במשכנו שלא בשעהלואתו מצינו למימי כיון דב״סקונס
מלוה לקדושין מה בכך
לה פרוטה וכל שהוא מהנה כיוצא ' בוה מקודש א״עפ שאינו נותן לה כלוס מיד משכון שלא בסע הלואה קנין גמור עד שיפדהבשע׳הלואה נמי אליםשפבודי׳ליסשנ
סוס
לפני ואדבר עליך לשלטון לא יסיב לה מידי ואף ע״פצ ממון לקדש בו האפה וכן צריךילפ בפ׳השולח וכפ' כל שעה והר״אש הביאדבריהם
ליד דהא שחוק לפני רקוד
וכתב אס"פ ומי׳צריך לדקדק בס״פ האומכין דבס״פ שבועת הדייכין משמעדססמי
מקודשת למ׳ד אינה לשכירות אלא לבסוף כדאית׳לקמן פ סאומר :וה״ה כתב רצינו
ישרו בעיניו דברי ההלכו ' דא״א שתועיל יותר הנאת מנוה ממלוה עצמי וטון דר יצחק לא לוי אלא ש״ס ודלא כרש״י שפי׳כמ״פ האומנין דלר יצחק קונההמשכו!
לא
להתחייב באונסין דלא משמע התס סכי ור״ח פי׳סס דלא להתחייב באונסין וציין
דכשע הקידושין אינו נותן לה דבר לא עדיף סרוחת זמן ממלוה גופה וצן דעת ר״ח
?"ל והרע״כן וסרש״בא ז״ל מסכימים לדעת ההלכות וראיתי'לסוס לדבריה עב ומס לדקדק[ אמאיקנאו להיות עליויס״ש אי חשי׳קנין גמור באוכסין כמי כיחייב ואילא
שכתברבינו יבעל העיטור כתב שאין בו איסור אא״כ א״ל הריני מלוה לן מנה עד חשיב קכיןאפי׳ש״ס לא הוי אלא ודאי היינו שכרו דקני ליה להיו׳ממוכו לקדש בואיז
בעל העיטור חלק על פירוש זה בהנא׳מלוה דא״כ היכי מסיי' האסה וכן פר״ח ולפוס האי טפמ׳לא נוכל לס בסמעתין דבשע הלואה דכיוןדשלא
ומן פלוני וט׳פירוסו
בספת הלוא ' לא הוי אלא ס״ס משום שנהנה שיוכל לקדש בו א״כ בשפ׳הלוא׳איןל'
3ה שאסור לעשות כן והלא כיון שאינו אומר כן בשעת הלואה וגס עתה איג כותנת
לו דצר וגס לא קן איןכאן איסו׳כלל אלא אם א״ל כן בסט הלואה דאז ודאי איסורא צח זה וכן משמ'לקמן פ״ב הלב לא איירי הבא אלא במשכנו שלא בשע הלואפו וסי)
איכא ומ״מ רכית גמור לא הוי כיון 1לס קץ כהדיא ד בה׳ והיינו דמסייס בה ואסו' ז״ל כת׳והא דר יצחק ככל עכין היא אפי׳משככו שלא כשעת הלואתו וכמושכתבתי
במקומות אחרי' בס״ד והרמ״בס כתב בפ״ה וז״ל היה לו משכון על חוב סיס ולאצל
לפפו׳כן מסוס העימת רבית מ״מ למדנו מדברי בעל העטור שהוא מסר׳הא דאיוח
לךזמנא כדבריר״סוהרמ״מז ו״ל ח .שמ2ת 5ר3י? ועצד 3רעוק מנ 3״י  0י$ס צפרי׳וקדנו6ם? יםאי3ג0לו ל״זמקודס׳לפי שב״סיםלומקצ׳קניןבגופיה

משכי!
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מהרי׳ז
משכון וכתכ ה״ס כריתי שם ופרשוה כין נמשכנו כשעת הלואותי כין כשלא משכנו דקתיכי התם ביריתא עשה לי שירים תמיס וטבע׳ כיון שמשאן מקודשת דברי ר״מ ( י ) ! כ׳
אנ ,
וחכ״א אינה מקודש עד שיניע ממון לידה ואוקימנדכ״ע מקדש במלו׳אינ׳מקודשמי -פשו׳סי׳קל׳ח
בשעת הלואתו וכן העלהקרמכ״ן !"ל כמסשבועותעכ״לצים' £יש לתמוה על מש
רלש
ונינו גס כזה כתכ סרמפ״ס שככל ענין מקודש שאינו מוכרח לפיס כן כדבריו ראף והכא בישנה לסכירות מתחילה ועד סוף קמיפלגי ואיכעית אימ אדיסנה ל סכייות לחטרחח^יר^
אשהיזב י
חג י ''
מתחלה ועד סוף והכא באומן קונה בשכח כלי קמיפלגי ואב״עא דס״ע אין
אומןבו
ע״ג דסתס ולא סילק איכא ל -מימדליפנא דבריתא נקע ואזיל כמנהגו ואס היינו
מק1דשמ
מוכרסיס לס כגמ דכמשככו שלא בשעת
קונס כשכח כילי והב״עכגון שהוסיף לה
כיליש
הלואתו דוקא איירי היינו מפרשים גס היא מלוה על הפ איל סא לא אמר לה כמעמר שלשתןאפי׳היא נופך מסלו דמ״ס מלוה ופרוסה דעתה (ז)!המר7
א<! ז סך ע <3נ
״י
׳^ ^
אפמטה ומ׳ס
נדכריו כן ואיפשר סלפי שראה רבי שאץ

מליח בשטר והקללה השט׳ כראוי בכתיב׳ וכמסיר׳אינה מקודש׳
אלא שמין בגייר אם יש בו שוה פרוטה מקודשת וראי ואם לאו
הוי ספק קידושין היה לו מלוה אצלה ונתן לה עתה פרוטה ואט'
לה התקדשי לי במלוה ופרוט׳ זו מקודשת ררעתה אפרוט׳לפיב׳
אם אמרה לו עשה לי שירים וממים ואתקדש אני לך בשכר
המלאכה אינה מקודשת דישנה לשכירו׳ מתחילה ועד סוף ומיד
כשעשה קצת המלאכה היא מתחייבת לו בשכירות והוה ליה
מקרש כמלוה וכתב הרמייה לא שנא אם הוא שכיר יום על
המלאב׳ולא שנא אם הוא קבלן רק״ל אין אומן קונה בשבח כלי
וה״ל מלוה וכ׳יב הרי״ף אבל ר״י כתי דקי״ל דאומן קונה בשבח
כלי ואין כאן מלוה דכשנותן לה הכלי׳ מתקדש' בשבח שיש לו
משלו
וכן היא מסקנת אי׳אהרא״שז״לח  :ואם נותן שום דבר
׳ מפחלה ועדסין
ב
ף
הו 5ן זןכה ןבסמקןירן ^
הוהמלוה כ  :צ כ'
 , .י
.
לצורך המלאכ׳מקודש דה ל מלוה ופרוטה  :קדש במלוה ובעל
שעתא ה<״י היאבמוכ י ו לו אי 1אומן קונהר ׳ירוחם גתא׳ו
שלקח
סתם בפני עדים צריכה גט דודאי לשם קידושין בעל מי
וכו׳והרי הוא כשאר סכימת ופסק הרא״ש נכ  /ח״א7אם
ואייל
חברו
" מפירות חבירו בלא דעתו וקרש בהם אפי׳ מצאו
וצזמיס
דישנה לשכירות מתחילה עד סוףוכ״ פ עשה שירים
לאזה ועדיין הס
קדושין
אינם
למה לא לקחת מהיותר יפות ונמצ׳ שם יפות מהן
הרי״ף בפ״ק דע״זובקדושין פ' האומר וכן
אצלי נשכר ו וקדש'
ובענין
י
אישות
מהלל
כע״ס
הרמל׳ם
פסק
אומי
מבושת
שאין כאן הוכחה שהוא הפץ במה שלקחן אלא
 .נשכרוהויתקי7שמ
דהוהכחקלשנמל;׳
כן וכתב הרמב״סז״ל קדש ברבר שאין מקפיד עליו כגון תמרה •אומן קונה בשבח כלי כתב הרא״ש בפרק
אריס
או איו? הוי ספק קדושין וכתב הרמכ״ם ז״ל
האיש מקדש הרי״ף פסק בפר' הגוזל קמ 5ןחי£עליז חשכו!
י

דברי הראי׳ש מוכרחים נקיט ליס סתמא
וסרמכ״ס כאלו מפר דלא שאני ליה ומ״מ
לשון גס כזה כתב הי־מב״ס שכתב רכינו
אינו מדוקדק שמלשון זה נר' שכדין הקוד'
לזה נחלקו אס בעי' שמשכנו שלא בשעת
הלואתו והרמב״ס הוא לבדו שכתב דאפי'
משכנו כשעת הלואתו מקודשת ואינו כן
דבדין הקורס לכ״ע אפילו ימשכנו בשעת
הלואה מקודשת כמו שנתבאר ולכן צריך
לפרש דה״ק כתב הימב״ס שגס כזה ככל
טניןמקודש'• כת המרדכי בפ״קדקרושין
כתב ראבי״ה קדשה כמשכוןדאשרי' דקני
ליה מולך תהיה צדק'1ה״מ כמשכון דיפר'
דבר צי־קס הוא וכגון שמשכנו שלאבשעת
הלואתו דהכי אוקימנא לההיא דר יצחק
בפי'האומנים אבל במשכונות סל גוי לא
כדאיתאכפ' כלסעהדהלכה כרבנן ולא
כר״מ עכ״לל היה לו מלוה עלאחרי׳ואמר
לה הרי את מקודשת לי כחוב שיש לי ביד
זה כמעמד שלשתן מקודש אפי׳היא מלוה
ע"פ כ״כ הרמב״ס בפ״ה ועעמו מדחניא
כ פ האיש מקך < דף מז )התקדסי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה ביד אחיי׳ והיסה
על;ליסס י״מ או׳מקודש׳וחכמיס אומ אינה מקודש ומוקי לה כגמ׳כססר חוב דאחריס
כמלוה בשטר פליגי בדשמואל דאמי המוב׳
המוכ׳
:מלוה בסטר ובמלוה ע״פ קא מיפלגי כמלוה
וכמלוה
ורבנן איתלהודסמואל
דשמואל ורבנן
ליה דשמואל
ר״מליתליה
וחזי ומחלו
לחברו וחזר
חוב לחברו
!טר
איתלהודשמואל
מחול ,י״מלית
ומחלו מחול
עטר חוב
הלכך לא סמנה דעתה סביה אזיל ומחיל ליה וכמלוה ע״פ פליגי בדרב הוכא אמר
בידך תנהו לפלו׳כמעמד שלשתן קנה מ״ס ה״מ כפקדון אכל במלו׳
רב דאמ ,מנה לי
.
לא ומ״כול״ש מלוה ל״ש פקמן וכיון דק״ל דמילתא לרב הונא הויא כץ במלוה
קבפקדון ממילא קס לה הניתא כמ״דמקודש • וכתב הלץ ויש מי שלמד מכאן
דאפיסמואכ מודה דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול דאם אית דיכול למחול היכי
אמדי׳דטעמייהו דרבנן דאמרי אינה מקודש'משו' דכי אמר רב בפקדוןאבל במלוה
לא דאלמא אי ס״ל דאפי במלוה אמר מקודשיואמאי והא יכול למחול דמשוס ההוא
סעמא אמרי׳ במלוה בשטר דאינה מקודשת ועוד אמאי דחקי׳לאוקומי רכק דלא
כהלכתא דסכיי דדוק כפקדון אכל במלוה לא הל״ל דכ״ע אית להר דרב בין כמלוס
בין בפקדון וקזיפלגי בדשמואל דמ ס יכול למהול ומ ס אין יכול ואחרים דוחים
ראיה זו וסוכריםדאפי׳במעמד שלשתן יכולין למחול ואפשר שזה היה דעת היי״ף
שיזסמיט כל זה ומדהסמיס מסמ׳ ודאי דס״ל יכול למהול ואינ׳מקודש׳אבל הימ״בם

.

התרלני ומילשעש׳

,

השכיר ■מלאכה
לשכירות מתחלה ועד סוף כל פרועה
ופרועה כשנגמר נתחייב בה בעל התלאה ;עילה סכריזע
ש׳פיכזצלקלש
לפועל בשכירות עשיית המלאכה הלכך כלי
לונרא
העכ
!
.
א
כשמחזירץ לה ה״ל !מלוה  << ,מפרע והב אב!
לומר למיידישעשה
י
,
באומןקונהבסבח כני יכו כלו ^ כש .לא מלאכה אכלאתרים
הפנה להיות שכיר ימי' אלא קבלן שקבל,לק מ-ל שע;לה
עליו לגמור המלאכה ביך וכך וכאומןשנר! ש׳פיכיל
אשהע׳י
׳
קבלן וכשמסביחו ועשה מן הזהב כלי קונ' לק 67נו; ניועח7
לזכות בכלי כשהוא
לאסעעש מלאג׳
ג׳א^" " ,,
קמיפלגיי״מ " ,
י
משביחו ;
.
סבר חומן קונה בסכח כלי ואין בזו צו מראכל האמה לאיוכל
ישנה לשכירות מתחילה ומד סוף רכל מסלין7שג! תאחר
שמשביח אינו מלוה על ה3עליסאל 5ן3כ1,י 7י.ז כה לשכירמ

גבי הא דאמ׳ רב אשי ל״ש אלא סנת ׳ל חרפדרוקוד -פ עכ ל
שהטורנמנ
^־ " " ; יאע פ
שו 3רי א 3ל בתן ל חרס פצים
שידה תיבה ומגדל לכעיץ בק מסמי
^ * לעיל נ׳ הדמיה
תיבה ומגדלועשה מהן סירה תיבה ומגד לישכ הםןר ^
,
דחטילידיה
מילתי׳ דרב6-ת  1 ,י , 1יחי6י " .״ דיזקא
הלכתא כרב ׳אסיימסוס דמייתי התם עלי י ׳
דלית י ׳
י
לישרי׳ נזמים וטבעות וכו׳מאי לאו בהא קמיפלגי מ״ס אומן קונה בסכחכלמכן׳
ודחי לא דכ ע אין אומן קונה כשבח כל' אלמא ליתא לדרב אסי ןצ״לךן) יי ןןר^ ייה לר׳ירו׳ דגלהאויין
משוס דבעי

למידחי הוא דאמר

כתנאי הוצרך לומ ׳ דכ״ע אין אומן

קונס1

הכלי שנידו הוא

דאי אומן קונה א״כ לכ״ע מקודשת וכן פר״י ור״ת פסק כרב אסי דאמר אומן הונר ";כ,ז ז 5ש ?'
בשבח כלי והלך אוקמתא הלכה כר״מ עכ״ל והר״ן כתבבפ האיש מקדש מעטי׳הריי?" " יריה,א
דאין  $ומן קינה בסכה כלי וכדברי הרי״ף וכן דעת הרמל׳ס שפסע בפ״ססהא;מר דעפיזרש3ספ״ה
• ־ ־ ׳
.
.
קונה כשבח כלי צריך לכתוב וה״ל מלוה וכ״כ הרי״ףאכל ר״י כתב דאימן קונ׳בשבחרר;
כלי ואץ כאן מלוה ועיין כרבי׳ירו'  :קדש במלוה ובעל סתס3פני עדי ; 'ריכה גט ני'א ;׳דה ; 4
שכת׳היהלןיח
י3פחות " ס״ה
וכו׳בפ המדיר אמר עולא אר״א המקדש כמלוהובע לע ל תנ6
וכעל ד״ה צריכה הימנו גט כלו׳משוסד$ןין $ןדס עוסה3עיל תוכ ^ ח ^ א  ,מזל׳ינייהחנלקי׳
והרי׳
יוסף בר אבא א׳ר מנחס א״ר אמי המקד׳בפחות מס״ פונע לצייכה ^ ^
הדייןל ולחה
לדייריהייתי
הע• י

דרבנן היא עכ״ל ואינו מוכיח דהא איכא למימי דכיון דתקוני רבנן נקנו לה המעו
וכיון שנקנו לה ה״ל כאלו כתן לה כסף והויא מקודשת דאוריתא וכת'עוד
דאמרי במלוה ע״ס פליגי דבמלוה דאחריס ליצא למימ דדעתה אזוזי דלא
אלא כמלוה דידה שכבר היתה מחוייבת לו אבל כשהוא בא לקדשה כמלוה דאחריס התנאי שמא ביטל התנאי כשבעל או כסכנס וכן המקד' כפחו׳מס״פ או במלוה ויחזר־*ס**  0* 7המס
אין דעתה להתקדש בזוזי אלא בהנאה דאית בה • ומ׳ם רבינו אכל אס לא אמר לה ובעל סתס בפד עדי׳צריכ׳הימנו גט שעל בעיל׳זו סמך ולא על אותןקדושין פסו לי׳זחקלש היינו'דזק6
קידושי!
■ עושה בעילתו בעילתזצו׳והרי3ידו למשומ׳3עיל ת ני**לעני!
כמעמד שלשתן אפי׳היא מלוה בשטי והקנס לההשטרוכו׳ איכה מקודשת טעמו חזק׳היא שאין אדםמישרי'הכפרי
ידח־מר6
מבואר במס שכתבתי בסמוך דאוקמוהדכמלוה כשטר פליגי בדשמואל וכיון דק״ל מצוה עתה עכ״ל :וכתב הר״ן ח״ל הרמב״ס השוה מקדשבמלו׳לפחו׳מש״ פ ס3סניס ׳ להוהי.
^ דקינ׳ולקפ׳הג״ל
דהלכתא כשמואל ממילא קמה לה הלכתא כמ״ר אינה מקודשת מסוס דלא סמכה הלא סוכר שצריכה גט כודאי ולא ידעתי למה פסק כן במלוסס^ פי׳ ^
^;70 *:
מימרא דערלא אי״א מנ״ל דבמלוס אמי דצריכה גט כודאי ואע״גדא פר ל ה3הדי
דעתה וה״ה כתב כס״ה סאע״פ שלא נתבאר דיןזה כדברי הימכ״ס יש לדקדק קנת
לתלןןיישום
פסק
מדבריו סגס הוא סוכר שאינה מקודשת וכתב שישמחמירי׳ואומרי' שהיא מקודשת פחות מש״פ הא כייל נמי בהדה על תנאי וכפלולמשקג' דשמעתץ אינהצריכה
ושראוילהחמיר • ימ״ש רכיכו אלא שמין כנייר אס יש בו סוה פרוטה מקודש ודאי אלא מספק ומחוורתא דפסקה דצריכה גט מספ׳ע״ב  :והשח אמ״ס ר3י׳ך!| ך ׳ןי להמסקאילעני!
שקילקזלאי
אייין
וכו הוא נלמד ממ״ש לעיל בסי׳זה גבי א״ל התקדשי לי בשטר חוב זה ונתנו לה אכל • לשס קדושין כעל נמשך אחר מסס דבריהרמ3״ס ^ דמפמע^ כ ׳ 1ןרס ךסכר
הא כתב דליכא למימי בהא שמין את הנייר משו׳מייר של לוה הוא כדפנןשהלוה וכמש הר ן אבל מאחר שהרי״ף נר שסובר שאינס קדושין מידי ספיק׳ לא כפקא ויןהוי'המע׳יה;7אי
ייפקינן
נותן את השכר ואי מחיל ליה פ״כ מהדרא ליהכיירא • היה לו מלוה אצלה ונתן לה היא מסקנת הרא״ס ז״ל שכתוב שראוי להחמיר וכבר כתבתי שכן העלה הר״ן וגפ מפס לא
^ ייעיהדכלספק
עתה פרוסה וכו׳בר״פ האיש מקד <ד מו ) אמר רבא ס 'מ מדרבי אמי המקד׳ במלוה דברי הרמב״ס כךנ״ל לפרסס דצריכ׳גט מספק קאיד מדכ ת 3צריכפ
ייייו! הייקולא
ה״ל לכתוב ה״ז מקודם ועוד הא כיון דפל מקד על תנאי ובעל סתס כת׳ןכן
ופרוטה דעמיה אפיוטה וכתבו הרי״ף והרא״ס דהכי הלכתא וכ״פ הימ״בס בפיק
ללפיכ׳אס אמר לה עסה לי סירים נזמי' וטבעות וכו׳לעיל קאי שכת׳ דמקדש כמלוה בפחות מס״ס או במלוה ובעל סתס צריכה גט ובמקדש פ״ת ובעל סת׳לא הציין־גט לתפעכיר׳״עא
הר״אזולינןנ׳העלר
קיש לו אצלה אינה מקודשת והשתא קאסי דלפי׳ אס א״ל עשה לי סירים נוסיס וכו' אלא מספק וכדמוכח מדכתב סמא ביטל התנאי כשבעל א״כ גס במקדשבפחות
אינה מקודשת מסוס דה״ל מקדם כמלוה ודין זה אימים בפי' האישמקדש [ דף מח ) משוה פמס׳או במלו׳ובעל סתס לא הצריך גס אלא מספק יא״ח כפסו׳ ^ פריטס נא! ד״סקצתז
ובעל
סי ש 1ס

שנא ל־שנ דכרי
יאלורמה אפיה לא היל בוותי' מההיא זפ׳החקנל לפי נעת 1פן הי? ציינו נ לנרי רנינו דאע׳ג דכפב שה ייסקנת גרא׳ש באחרונה ת' מ לא ס׳להכי מההיא■  7פ 'ה 1לא לשוייה רנימעיעה אלא שחפצי להראות גדולפן נקר א ע ג ״לש 1ארא 1א י '
י *51-
כ׳נהגה׳דאויפסיע׳אדןתרת׳וח׳לאורחיסהיושגיסאנללהוקילזשא׳נתלקוהוה מקודשלן :
לפניונןנ׳ל ( :ם )

זדם־׳
( י )*' -אחיי• וספל סתס׳ למה אל פסק• שיהא מקודשת קידושי•ודאי־כיון דתי־י ליסכי שוו בה י״ל וחמץ דרבנן אין סיס ס ץ לקדושיו ה׳נ בסמ׳ן דאוריתא ושעו דרבנן ענ״ל וכתב מון
שהגאוגיס:זי ;ל תח שהוא ז׳ל מע דצריכה גט דקאמר הייט מספק ואפי' אס תמצא לומר שהואמפרש■ הר״ן כפ״ק דפסחי׳אבל הרמ״קכתדמתחל׳סס אפי בחמץ דאורית סוסשיןלקדושץ
דכיון דלכמי איסורי'מיבדל בדילי אינ־סי מחמץ ובשש הכל עסוקי׳לסורפו לאמשנן׳
דצריכה גט דקאמד היינו לומר שהיא מקודשת קדושי ודאי מאחר דאית המס בגמ
א״רכהנאמסמיהדפולאהמקדש מ״מ ובעל צריכה׳ הימנו׳ גט איכא למימדמשמע להו לא-ינשי למימסר בהנחואי אמידבשש אין חושסין לקדושיו אתו למימ' הכיכד׳
 ,כ]
שלא
יישמע נהנה ' ליה ז״לדהאי מימרא פליג' אתרימימרי
וכס׳ואתו למישרי א׳ייא ומ״ה כקןטמו׳סעו׳
מרלכיזקייסיזלז קמאי וסב' דמקד׳בפחיות משוה פרוטה או אריס שנטל מן הפירות קודם חלוק' וקרש בהן איכן קדושין ואם ולמעלה דוקא וכ״ל למה נקט מששסעו׳
חבירו ולמעל דאילו מחמשה ולמעל׳איכאלמיקש
דאץ
צייכגט
וכעל  .סתס איכה
יגינ הפשנטע7המנהג סמלוה
לך נטל במרה וקדיהוי קרושין :ומי שיש לו סחור בשותפו׳עם
י1
>
.
1 ,
.
מר
כיון שצריך שומת דילמ 'הנך קדושי בה הוו אלא דטעו כין ה׳
סתס
וכעל
סנאי
פל
מקד
אצא
•
 5קדש ״״״שא(ל כריכה גט
ולקיכלאדעתחבירו וקדש בם אינן קדושין
לו׳אכל משש ולמעלה ליכא למיחסלמימ׳
וכיון דפלוגתא היא פסק בה להחרד :כתבי
כלי לקל ז י!.
לסס ב״ד השואל חפץ מחבירו וקדש בו כתב בעל העיטור איכא מאן
דה הוו וטעו בין ה לז ' שבה חמהבמזרק
( ^ )נח־״הסי׳י״י הר״אשבס סמדי דהא דאמרידכועל
דמרמי ליה למתנה ע״מ להחזיר ואינה מק,ירשת ואיכא מ״ר סתם
כרךך7־עי.נל חדוסץ היינו בדאיכעידי יסודדאמרי הן
ובז' המה במערב הילכך כסס שעוחוססין
11
שלל)
שיזזיעו היימ
עוברא
י י שאלה ל׳יום וכההיא הנאה מקדש׳ומספקילא עבדי' בה
לקידושיו אפ״ה ספיר מייתי ראיה דמאי
ויהאסג׳רהשה,א הן מידיי יסוד הן הן עירי כיאה למיסלקה■
6לז ולא תתקדש מפית' חכירובנא דעתו וקדש כהס אפי׳ ע״כ ור׳שמשון כת׳ בתשו׳שהיא מקודש׳וא״א הר אש ז״ל כת׳אם דאסרוה רבנן טליה לאו ברשותי קאיכיון
אלאמונעתעצץ מצאו חבירו וכו׳איכסקדושין בפר האיש .השאילו החפץ ולא ידע המשאיל שרוצה לקדש בו האשה אינה דאמרינן דנוקשה מסס שעות ולמעל 'אין
מקדש {דף נבא גבי הלוא
■ דקדשכפמעס מקודשת אא״ב השאילו לזמן ידוע ונתן לו רשו׳להשאילו לאחר חוששין לקדושיו והר״זה השיב עלהרי״ף
אי:לאםאמר
,
״1
״
/
סייקלש בהנאת
וכשקרשבו האשההוריע׳שהוא יא שאול עד זמזפלו׳ושמין אם שהביא הא דרב נדל א״ר כהלכותיוואמו
יףש,ט א ,.י פשלא דשכרא  :ומשבסססרמ בס שאס קדש
הודיעההזיר ^שין בד בר שאין מקפיד עליו הוי ספק קדושץ יש בהנאת אותו קשוט שוה פרוטה מקודשת אע פ שאין ההפץ דרב לטעמי׳רס״ל כר׳יהודה דאמ חמץמו׳
יודע ששאיהחפץ סטו׳ולמעלה אסור מן התורה ומתס׳נמי
נם■ " ׳ש הר״אם בפ״ה מה אישו׳כת כן :תכ הרמבס אריס שלו ואסלאו אינה מקודש׳ אבל אם המשאי׳
שליין לץןלי ישוינ שנטל מן הסירו׳וקדס כהס איכס קדושין לקד׳ בו האש׳ יב מקודש' בכל ענין דכיוןשהשאיל לו אדעת׳לקדש בהכא ' ומ״ה אין חושסין לקדושיו אבלצנן
דקי״ל כר״ש דאמ דבין לפני זמנו ביןלאק׳
ד,קאלנפתל יאגל ואס נטל במדה וקדש הויקדוסיז -ומי שיש בו האשיאקסהרי שכמ׳בלבו ליתנולו באותו ענין שיועיל לענין
זמנו אינו עובר עליו בלא כלוםחוססין
שאלה
זליעדד עא 'פ ' לו סחור כשותפו עס חבירו ולק בלא דעת בקדושין שתהא האש' מקודש׳בוואם לא יועיל בלשון
לקדוסיוואין דבריו נכוניסמטעססנכו
שלא נתן לז< ־שומ חבירווקדש בה איכס קדוסין וכו׳בספרי 'שיהיה בלשון מתנה ולכל הפחו' תהיה מתנה ע" מ להחזיר ותהא
כתבתי בחמשי דאפי׳ר״ס מודהדחמץמו׳
י',ייד״ ,זאס״ס הדמ״בס שבידינו אין כתב אלא ממי שיש
מקודשת ויקנהו מהאשה ויחזירנו או יחזיר דמיו שאס נתנ׳מוזנה שעות ולמעלה מתסר בהנאה מדאוריחא
" "־" ; ; " " ,,
לוסיזויבשוסכו׳ובינפובבפ״הופחלי! לאדם ע״מ להחזיר וקדש בו האשה מקודש' רק שיחזיר המתנה עכ״ל וה׳י׳ה כת וז״ל מ״סרכי׳ואפי׳הי׳אסו׳
דין
הדין
ומ״מ
קילש אשה נמר הדברים איכס כתובי' שס
הנאה
למי שנתנו לו אר דמיה :כתבהרמ״בשז״להכלקר' באיסורי
מדבריה למדו מאיסור החמץ בשעהששית
מקדסיסס)
החושניאהל! אם אמת והכי איתא כפר האיש
ומברו וקדש שמפורש כפסחי בפ״ב שאפי כזמשאיסורו
י
אינ׳מקויש׳עבר וס
לשנהנאתקישינו■ ההוא אריסא דקדיש; במוזא דשמכי אתא אפי׳דרבנן בנון חמץ בשעה ששית
ק.
ע״ז וא"
מרמיע״ז
וא״א ז״לכתב מדבריה אינה מקודש וה״ה לשארדכייס
לנד א * *'י לקמי׳דרבא א״ל מאן פלג לך וס״מ במוזא בדמיו מקודש׳אפי׳באיסור דאוריית׳ חוץ
חוץ מרמי
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סיןזלשת אנל אס , 1 .
וכבר תירצו המפרשים הסוגיא שהי' גבי
קדשה נאזפודגר אבלטשאמציא לאנא שקל צישאשקיל המקדש כאיסורי הנאידרבנן בנון חמץ בשעה ששית או בשאר
ומיהו המקדש בחמץ דרבנן משש שעו' חולין שנסחטו בעזרה בסוף האישמקדש
ענת! ללנייהתום' תא כיסא כיסא כי כיסא ופרס״י מחא איסורי דרבנן מקודשת
בדמיהן שנר שהו' קש על דין זה וכן הסכי הימק
שנע 'הז ץ דם״ל דסמכי מלא יד בצלי׳אבל כיסא אגוד סדר ולמעלה אינהמקודשת :וכמוכר איסורי דאורית׳ומקדש
שבכל איסורי הכאה אינה מקודשתטכ״ל:
7לאכדא ^*כ ^ הירק להיות מתחלק באגודו׳וכל אגודות
דמקורשת דווקא כשמכרו לגוי או לישראל ויודע הלוקח שהוא נר מדבריו דלהרמ״כס בכל איסוריהנאה
אלאלג ^א 1נאה הן שוות אני נטלתי■אחת טול אתה אחתי איסורי הנא׳אכל אינו יורע לא חל המכר והמעו׳גזל ביר המוכר:
דדבריהס אינה מקודשת ואפילו איןבהם
לא הזי יןלסין• והר״יףכתפיי מוזא דשמניראשי הבנלי
כט הכסףסוס צד דאוריתא וכ״כ מדברירכי׳שאחו
אע ג דיד' נ? ולפי שיש כהסגה־לי׳וקטכי' אמ מאן פלג
מד !ש 'יהזאאצ' ' לך וכת' ס״ס מל פי׳זה וזהו אכת רבי׳סואיל וצדי׳שומת כ״ריוכת סר״ןשי מי שאומר שהביא דברי הרמ״בס כתב וא״אכתב המקדש באיסורי הנאה דרבנן גכו ' אובשאר
דאפי׳כמת חס היא סוס ב׳פרוטו׳מקודששהריאח׳מהס סלו ולא צהירא אלא שאפי ,איסורי דרבנן מקודשת משמע דס״ל דלסרמ״בס בכל איסורי דרבנן אינהמקודשת
!אס -נאמעהללע היה פוה כמה אינה מקודש דכקדא״ל התקדשי לקבזהבמחא קדיש בפלגא דמוזא והר״אס פליג עלי׳ואין נ״ל כן מפו דאי הוה ס״ל להרמ״בס הכי ה״ל לפתוסולכתוב
ואפיהיה אסור בהכאה מדבריהם ולמה לו לפר ולומ כגון חמץ בשעה ו׳ומדכתהכי
לאהייקי׳שיז קלא קדיש עד סיאמ לה התקדשי ליבסלקי שבמה' וכן דעת הרמ״בסיז״ל כפ״ה וכ״כ
ה״ה כסס הרמ״כס והרש״בא ז״לדהשואל חפץ מחבייו וקידש בו כתב כעל העיטור משמע ליה דהיינו לומר דדוקא איסור דרבקכי האי דהיי חמץ דאורית ושעו׳דרמן
"? 0ף
איכ׳מאן דמדמי ליה למת ; ע״מ להחזיוכו׳ור״ש כת׳בתשושהיא מקודס׳כל זה הבי ,וה״ה לשמו׳ דאורית וחמץ דרבנן אכל חמץ דרבנן ושעו' דרבנן חוסשין לקדוסיווכן
א׳כלל ל׳ה דשתם הר״אש בפסקיו פ״ק דקדושין ומ״ש וא״א ז״ל כתב אס השאילו החפץ וכובע הנזכר משמע מדברי הר״ן שזו היא דעת הימ״כס ז״ל  :ומ״ש עוד הרמ״בס עברומכון
לדבריהובהסובותיו כלל ל״ה האריך ג״כבזס ובס״ס יש כוחלין׳ וקדש בדמיו מקודשת וכו׳משנה וגמיכס׳ פ האיש מקדס (דף ני ) :ומ״ס בשםהר״אש
היוקדש בע ..עמ והאריך להבי ראיה
המקדש באיסורי הכאה דרבנן כגון חמץ כסע ו׳או בשאר איסורי דרבנן מקודשת
שא'3נגוה יקאמ י הזכיר ק׳צת מזהי והרי״בש כסי׳ק״ע כתב בזה וגס בתרומ׳סדשן סי' ר״י כתב כזט
וכהגהו מרדכי דקדושין ועיין ברבי ירו כתב ככר כתבתי לפון הר״אש בזה ומסס יתבאר לך שדברי רבי׳סתומיס הס מאדשסתם
5משאר ׳ה^ נעת ונס בתסו המימוני שבסוף ספר כסיס
בי7הל?מריןל7עפ הרש״כא בתסו ' סי'אלףץרמ״א על יע שרצה לקדש אלמנה ולא :סיס לו טבע ואמר׳לו וכתב דלסר״אש בחמןבשעה ו׳מקודשת וה״ל לערש דהיינו דוקא כחמץ דרבנןאכל
נתקדשה ליבת האלמנה סדי לך טבעת וקבלו וקדס׳בו איני רואה להתירה בלא גס דסמ טבעת כחמץ דאוריתא אף כשעה ואיכה מקודשת דומיא דסמץ דרבנן בשעות דאוריתא•
עכ״ל ד זו במתנה נתנה לו הבת ושלה היא וע״מ להחזירו לה כתנתולו ואע״פ שאיפש ' לומר ומ״ש והמוכר איסורי דאוריתא ומקדש בדמיהן דמקודשת דוקא כשמכרו לגויאו
דמן הסת כל מה שיש ביד האש ' ממיכשיטין וכיוצא בהן של במל ואין לס רשות בהס לישראל ויוד הלוקח סהו׳איסורי הכא׳וכח״ל הר״אש בס״פ האי מקדש אהא דאמיי'
^;  /י!״נ  / [,,ליתנס לאסרי׳מ״מ מידי ספק אינו יוצא והיא בתשו׳לסרמ״כן יס קמ״מכת' הימ״בס מכרן וקידש בדמיהם מקודשת וא״ת והא הכי זוזי לאו דיריה נינהו שצריךלהחזיר
■ וי״ל למיירי בסמכרו לגוי או לישראלמזכיר
ל  :׳ יאפיאס אחי׳ המקד באיסורי הנאה אפי׳דרמן כגון חמץ כשע ' סשי׳אינ׳מקודס׳טבי ומכרו וקדש הדמיס כיון סמכי לו איסורי הנאה

לצ< סדינרים6נלנ כיון דאיסורא דרבנן עליה לא מצי מבטיל ליה דלאו ברשותי קיימדא״ר גידל א״ר
יזינ יל״'ימ י * המקד׳אסה בחמץ מו שעו׳ולמטל׳ואפי בחטי קידניית דסרירין ויביסן אין חוסשין
■י' ' ,לקדוסיו דאיסויי הנאה כינהו ופרש'5י מו׳סעות מתחלת סש קרדכיית׳הגדליי כהרי
שלאנ יך״ ם*3
ןני ץ|לאמש<זע אירס וקשים סס מחד ואפ״ה׳אין חוסשין לקדושיו אס בא עליה מיס • וכתב הר״ן
כ; מלנרי המ״ח סהקסה עליו ר״ת דע״כ משש שעות מסוף סש משמ׳וכת היכי מוכח דבאיסור דימן
לה׳אישית  :בלחוד לאו ברשותי׳ קאי י״ל דה״כ איסורא דימן הוא דחטי קרדניית חמץ נוקשה
ס״ה
הוא ולא מייזסר אלא מדרבנן הילכך מייפיראיה לחמץ דאוריתא בשטות דרבנן
דלאו ברסותיה קאי מחמץ דרבנן בשמו ,ואורית ול פ״ז איפסו־ דחמץ דרככן בשעו '
דרבנן חו־ששין לקדושין וכן דעת הימ״בס ז״ל ע״היג  :וסר ' אס כתב כס" פ האיש
מקדש מוכ׳בשמעתץ דהמקדש באיסורי הכאה דרבנן מקודש׳מדאמייי תני׳המקדש
בחולין במזיס רש״א מקורס׳אלמ' חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא מיהו אשכחן
בפ״ק דפסחי׳א״ר גידל המקדש בססי קידנייתא משש שעות ולמעלה אין סושסין
לרדושיוואע'" ג דחטיקרדנייתא קשים וחימיצו דרבנן ויש לסלק משום דחמץ בפסח
י
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מיקרו דאוריפא חבל חולין שנשחטו בעזר לר ש איסורו מדרבנן והתס כמי פעמים
מקודש׳כמו שפר״ת דוקח משש שעו׳ולמעל׳ואע״ג רחשי קייניית׳'חימיצו מדרבנן
מ״מ איסור חמץ הוי מדאוריתא למעלה משש שטות אבל בשפה ששית דאיסו׳חק
דרבנן וגס חטי קידנייתא דרבנן חוששין לקרושיו ודלא כפיש״י ספי׳מתחלתשש
ולמעלה ילישכא משש ולמעלה מסוף שש מס מ והא דקאמבריש כל שפה לא כצרכא
אלא לסעו דרבנן וכי הא דא״ר■ גדל וכולו הכי מיימי ראי כי היכי תשעוי דאוייתא

כככסיס תחתיה לאיסור נשארו הן אסורים והמעות גזל הס כידו ואנן דקי״לקדשה
כגזל לפני יאוש אינה מקודשת צריך לאוקומא כרפרישי׳ואי לאו הירושדמחשיליה
גזל לא הוה ק״ל מידי דהאי דמי לאו גזל הס בידו כי בתור מקח באו לידו ו6ע״ג
דמקת טעו׳סוא ישלס מביתו אבל הני זוזי להוצא׳ניתנו לו עכ״ל -והר״ן כתב דלוביי
רש״י כפ״קדחולין היינו טפמא דמקודשת אע״פ שהיו הדמים אסורי׳למקדש מסות
דכיון שהיא מותר לימו׳בהס וקנאתןמחמתו מקודשת אבל כירו׳גרסינן ר חגיכסס
ר זעירא כשאין תופסין דמיסס א״ר סכינא זאת אומרת שמקדשץ בגזל ומסתררי)
דלדידן דקי״ל דקדשה בגזל לפני יאוש אינה מקודשת כי תכן מבין וקדש בדמיהן
מקודשת דוקא בשידע לוקח שהם חיסורי הנאה ולקח א״נ בשמכק לגוי אואפשר
דאפי׳כמוכ לישראל כיון שהלוקח כתן דמיהן לתוכי להוניא׳סלואה הן בידויומקוש
כהס אע״ע שהוא חייב לשלם מביתו מפני
לישריו!
סמקסו מקחטעותעכ״ל * כתבהי״אס * נ״ה זמ׳ם גא־זרזנהלאפי׳ נמזכר
יייייי עיקי7דנר י׳ שלי1עשה6
בססקיו בפ״ק דב״קלר״י הגלילי בכור־
■
זלפחופתידיספיתאלאנסתא•
.
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בזמן הזה אפילו תס הוי ממון בעלים
לקדש בו את האשה ולרבנן אפי׳ככור בעל מו׳חי כזמ סז׳לא הוי ממוןבעלי׳לקד׳בי
אה האסה ויש שפסקו כר״י הגלילי ומיהר נ״ל דמשמ דסלכה כרבנן וכ״ע עכ״ל < מנ
רבינו ירוחם כסס הרש״כא סכל צבור יס לסם כח לעשות הסכמה ביניהם דכלמאן
דמקדש בלא פשרה שלא יסו קדושיו קדושין והרי״בש כתב בתשו׳סישצ״טשיכולים
הקהל לתקן שכל מי שיקדש פלא ביריעות נאמני הקהל ובפניהם ובפני פשרה יהיו
קדושיו

כפז

מקדשה בכה״ג מקודשת וכשהמשלח או' אסנתן ל .ז7!0ר-
כמתנהכן לא תתקדש וזהי תימס אלא (ר ,$יש
נתיר׳ש־פ״ןמש׳

ונ״כ הרסב״א בתשוב ' סי׳אלף ר״ו ששוית
הדן רשאיס לעסו׳כן וכלב סיסכימו בכך
של הקידושין צריך שיתנהו ילה
■אנסי הפיר ואס יש ת"ח שס צריך לפשות
י
גמורה ואס נתנו לה ע״מ שתחזירהו לוא חילו ?כי 01היאדמגיכ ן אדס חשובהיל ר
נמש!׳ כלל ל״השיפ׳
מדעתו ומעשה היה כעירכו ודנתי כרכר
אינן
קדושין
כי
?
אם
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או
לא
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מנה
מכה
משלה
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האשיז
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ממון כלל והיאכהנ׳ תתנה
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י נחפז והתיול׳
ל 1מ
ל 1ל
*
נ לשכ ל ומ ש רכי כשס הימ ה מכואר
דהןיתתודש׳ונחצא
הקדושין לא נעשה כה מעש לעולם וככר
נשאל לראשוני׳ולא סמכו לעשו׳כה מעשה בשכילך מקודשת כתב הרמ ה ואי נמי לא אמר פלוני הרי את מתוךמהשכתכתי אמרה לו הילך סנהאשה"מתנןד*מ
ונ״כ א״א בתשובה וסרסכ״א כסי׳ תקנ״א מקודשת וכו אלא עשה לבעל המעות שליח לקרש
לואשהוכו׳ג״ז מימיסס  :ומ״ש כדפ י׳ לייילכוא לפעמים
בתפוצה
׳כתי וז״ל אילו רצו לתקן הקהלות או כל ואמרה לו האשה תן מנה לפלוני ואקיש אני־ לו וענה כתרה הן כסיכ״ז  :א״ל הילך מנה והתקדש לפלוני
מביל:
קהלה וקהלה לגדור כפני תקלו׳אלו יעש
מקנה במעמד כולס ויפקיעו מעתה ועד
מולם או עד זמן שירצו כל ממון שינתן במה שקבלתי ממך אם הוא אדם חשוב מקודשת כרפרי׳ רעיללנח ססר מידי קח קני כפסיה האי גברחג יךיז"י"*
לסוס אסס מקהלם הפקעה גמורה הפקר אמר לה הילך מנה והתקדשי׳ לפלוני ואותו פללששאו שליחאי נמי אע״ג דלא חס׳ מידי קכי להאיאתמא
גמור אא״כ תקכלס האש' מדעתה ומדעת שלא עשאו שליח ואמר לה אותו פלוני התקדשי לי במנהעןנת ןופרח״יסילו מכה והתקדשי לפלוני והואי(7א,ן:
אביה או כפני פלו׳ ופלו׳וכן מצאתי לרב לך פלוני מקודשת אמר לההתקרשי ל י בחנר ןנת ןל המ
סלוסו א,ע שמקדש מסלו מקודשתואע ג (נ) ח'ל( להאס
סוירא גאץ שכן נהג הוא ואבותיו ואמר
לצבור אח ' לנהוג כן וכן ילמד אדס בתוך עד שיתן הדינר אינה מקודשת אמר לה הריי את מקודשת
ליס  /מש
הו^מ ! 7פכ 1איא היי
עסקים
ניתו וילמד לנערותיו לאסור על עצמן כמנה ונתן לה דינר הריזו* מקודשת מידוהואי' ^ים
המגה
רדייטצממיוצא'י
לסירו׳ואמ״י ^ לא סשר בענין קדושין
יהיא
ע״ד המקוס וע״ד הרכים כלא שוס פתח אכ׳צאהאמר׳צהכמנחזו אפי׳גמנהפתם והידומוניוהלךא/ה6יהרב? ציממונ^ל (ירי "*להרמכ׳ס
מקודשתכפ״ה א״ל הילך דינר זה כמתנה והתקדשי לן! כעכו
מקודשת•
מיתי וחיטה כל ממון שינתן לס בתורת
קידושין אפי׳מקכלס מדעת׳ אס לא כפני פלו׳ ופלו׳וכך הודעתי אני־פעמיס לכנותו
עירנו פכ״ל סרסכ״א וכסי׳תר״ב כתכ אשה שנדר הנא׳מראוכן ואמר כל נכסי סלוני
עלי כקרכן ואח כ כא אותו ראוכן וקדש ' נר כעיני פשוט שאינ׳מקודס׳וכן הנהגתי־
אני במקומו להסיר המכשולות מפני הרמאין • ומה ששאלת אס אמר' כל סיגי׳לידי
משל סלו׳כאיזה צד הרי הקדש תכף שיגיע לידי כזה אני חוכך לאיסור וה״לספיקא
בדאורית' וצריכה גט • וכסי׳תר״ג כתב על אשה שנדרה הנאה מפלו ' וקדשה בשטרי
דמקודשת  :כתכ מהרי״ק בשורש ס״ד קהל שעשו תקנה בחרס ששום בר ישראל לא:
יקדש אשה כפחות מעשר׳כניאדס ועבר א׳וקידש כפחות מי ' קידושיו קדושין וה״ה
למקדש שעובר על חרס ר״גוכ״כהר״ש בר צמח כתשו ' וכ״כ בא״ח בשס הרסב״א :

לפלוני וקדשה׳אותו־פלו׳ואי׳ל סרי את מקודשת לי כהנחה זו הכאה ליך כגלל ,ה״ז ^תרפהת
ש ^ש,ח'לי,
מקודש׳אע״פ שלא כתן לה המקדש כלו' וכתכ ה״ה מימרא שס ופירשוה קצ ' מפרשיס ' גתנ ^שנתמי ' :
כשזה שליח א ותו פלו׳כמו שפירשו בזה סלמטלה וככ הוכחתי כסמוך דעת רבי׳עכ״ל ( ל> דלאנמטורו
והר״ן כתב אחר דברי רש״י יסרמב״ס כתכ כגון סקדשס אותו פלוני וא״ל הרי את אלפסי׳ ע׳ת
מקודשת לייבהנאה׳ זו הבא' ליך בגללי ולפ״ז א״צ להעמיד ' שיהא האו׳זהסליס  $ןןמן לקדזשיוד׳עיכ״י
פלו׳עכ״ל וכך הן דבריי ס־רא״ש שכתב הילך מנה והתקדשי לפלוני ומשאו פלו■שליח (״ ) " נתיב ^׳נ
אל א שנותן המנ׳מש לו א ו כשלא עש או שליח ואמר המקדש הרי את מקודס׳לי במנה
' נח׳אח׳*
שנתן ליךפלו׳מקודשתעכ״ל וכן המדברי רכי '  :א״ל התקדשי לי בדינר וכתןלה מ!׳כ פיק
לקדישין
משכון עדשיתן הדינר אינ׳מקודשת מימיא סס ויהיכ סעמא משוסדמנס5־ין כ יןן לאש הקנ׳צההשנ׳ו

בס
הכסף סל הקידושין צריך שיתנהו לס במתנה גמורה ואס נתנו לה על משכון אין כאן וז״ל הימב״ס בס״ה איכס מקודש לפי סלא הגיע הדינר לידה ולאהמקלשיייייצי3כך
מנת שתחזירהו לו אינן קדושין וכו׳מימרא בריש קדושין (דף ו ) המשכון נתן להיו׳סלה וכתב הה בסס הרשב״א סאפי׳א״ל הריני חייב לך מנ ' כקנץ <כן 'מעזלג (־;!כה
הילך מכה ע״מ שתחזירהו לי באשה אינה מקודשת לפי שאין אשה נקנית בחליפין והתקדשי לי בו אינה מקודש׳ שאין כאן מנה א לא מלוה ולא קנה ואפי׳ כתב לה סטר כה! נג!ן>משליכי
ופירשו התו׳וי־רא״ש לפי שדרך הוא להחזיר הסוד שמקכין כו הילכך אי אמרת דקני עליו איכה מקודשת וכ״כ הרמכ״ן עכ״ל י ח״ל הר״ן (פ״ק דקרושין דף תרכ״ד ^ כת^ היי^ !המקודשי
אחי למימר אשה נקנית בחליפין לפיכ׳אפקעו רבנן לקידושין אע״ג דמדאוריית הוי הימב״ן דאפי׳היכא דא״ל קנה משכון זיזבשעבוד מכה והתקדשי לי בו ומש 3תו אפי
ן ש<מקודשתב וז״ל הרמכ״ס בפ״ה אינה מקודשת בין החזיר׳ בין לא החזירה שאס לא אינה מקודש ' דנסי דקכיא ליה משכון לההוא שעכודא אינה מקודש ' ככך דמנה אין
החזירתו לא נתקיים התנאי ואס החזירתו הרי לא כהני׳ ולא הגיע לידה כלום כתב כאן כלו דעיקר סעכוד'דמכ׳גכי לוה הוא ולא גכי אשה ומשכון נמי אע״ג דגכי אשה
רבי׳ימ׳יס מפרשים שאס נתן לה מתנה לזמךדוע ואמר לה תהא מקודש לי בההיא הוא סרי הוא כאלו משכון אין כאן שאין המשכון אלא להכטח׳סשמכו׳וכיון דמנה אין
הנאה סאת נהנית כאותו זמן דהויא מקודשת וי״מ דאינה מקודשת וראשון נראה
כאן גכי אשה משכון נמי אין כאןאבל הראב״ד פי׳דה״ק מנ׳אין כאן שהיי לא נתחיי'
עיקר עכ״ל  :אמרה לו תן מנה לפלו׳ואקדש אני לך וכו' סס אמר רבא תן
מכס
לה
כו
דמילי
בעלמא
כינהו
וכיון
דמכה
אין
כאן
משכון
אין
כאןדלא
קני׳ליס
למשכון
לפלו׳ואקדש לך מקודש מדין ערב ערב לאו אע״ג דלא מטי הנאה לידי׳ קא
משעכד
כמידי
דמאי
יהבה
ליה
דקניא
לה
משכון
אכל
היב
שנתן
לה
משכוןוא״ל
קני כמשכון
צפשיה האי אתתא נמי אע״ג דלא מטי הכאה לידיה קא משעבדה ומקניא נפשה זה שעבוד מנה והתקדשי לי מקודשת ע״כ ודברי רבי' ירו' בזה כתכתי בסי כ' חה
ופרש״י ואקדש אני לך וכשנתנו לו א״ל התקדשי לי מקודש ' ואע״ג דלא מטי הנאה א'׳ל הרי את מקודש לי כמנה ונתן לה דינר מיד הרי זו מקודש מיד וישלים וכו׳ אבל
לידה מדין ערב ממה שמצינו בתורה שהערב משתעבד למלוס אנו יכולין ללמוד אס א״ל במנה זו וכו׳היה כו דינר רע או של כחשת וכו ' סס אר*א התקדשי לי במכה
וגס סרמב״ס כתב בס״ה דהא דמקודשת כשא״ל התקדשי לי ? הנא׳ מתנה זו שנתתי
ונתן לה דינר הרי זו מקודשת וישלים מ״ט כיון דא״ל מנה ויהיב לה דינר כמ״ד לה
על פיך וכתב ה״ה כ כ סרשב״א והכרח הוא׳דאי לא אמר הוא לא עדיףודאי
כשנותן
ע״מ
דמי
וכל
האו׳ע״מ
כאומי־
מעכשיו
דמי
מתיבי
התקדשי
לי
במכה
והיה
מונ׳והולך
ללוחי על פיה משכשנותן לידה ואמרה היא שאע ' אלא קדוש) ספק וגס הר״ן כתב ורצה א׳מהס לחזור אפי׳בדינר האחרון הרשו׳כירו הב״ע 7אמ'במכה זו הא מדסיפא
סכדברי הרמב״ס נ ׳ל עיקר וכ כ רבי׳ירו׳וכתב אי כמי מיירי במרב ' עמה על עסקי כמנה זו רישא כמכ׳סתס דקתכי סיפ א״ל התקדשי לי כמכה זו ונמצ׳מנס חסר דינר
קידושיה נ וכסי׳ל׳יתבאר דטעמא דמקודש׳משוס דאיהי אמר; ליה מעיקרא תן מנה או דינר של כחשת איכה מקודשת דינר רע ה״ז מקודש ויחליף לא רישא וסיה דאמר
לפלו׳ואקדש אני לך אבל אס הוא התחיל ואמ׳לה התקדשי לל במנה ואמי לו תכהו במכה זו ופרושי קא מפרש רצה א׳מהן לחזור אפי' בדיני האחרון הישות בידו כיצד
לפלו׳או לאבא או לאביך אינה מקודשת • כתב סרשב״א בתשו׳סי׳אלף רכ״ד -־דה״ה כגון דא״ל במנה זו רב א שי אעימונה והולך שאני דדפתי' אכוליס האי דינר סל נחש׳
אס אמרה הלוה מנה לפלו׳ואתקדש אני לך מקודש' אבל אס א״ל סמיח לפלוני זמן ה״ד אי דידעא ביה הא סברא וקבילה לא צריכ׳דיהכיה ניהלה בליליא אי כמי דשכיח
מלוה ואתקדש אני לך אינה מקודסתזאמרה תן מנה לפלו' ואקדש אני לו כו' שס ליה ביני ; וזי האי דער רע ה״ד אי דלא נפיק היינו דינר סל כחשת א׳רב פפא כגון
מן מכה לפלו׳ואקדם אני לו מקודשת מדין ערב ומדין עבד כנעני ערב לאו אע״ג
מפיק ע״י הדחק ופרש״י מונה והולך שאני ואע״ג דאמ׳ במכה סתס כיון דחזיתיס
דלאימסי הנאה לידיה משעבד נפשיה האי אתת' נמי וכוי׳מי דמי ערב הא דקני
ליס
מוכה
והולך
דעתיה
אכולה
אבל
כי
לא
נתן
לה
אלא
דינר וקבילת ודאי לשם קדושין
קא חשר ממוכא האי גברא קני להא׳ אתתא ולא חשד מידי עבד כנעני יוכיח דלא
קבילתיה וע״מ סישלי דאשתכס כיני זוזי ולא הכיר בו מתחלה סהי׳מעורב ביניהם
קש ממונא וקא קני נפשיה מי דמי סתס הך דקא מקני קא קני הנא האי אתת קא
ופסק הרא״ס כר״א דאמר התקדשי לי כמנ׳ונתן לה דינר ה״ז מקודש וישלים וסיים
מקני נפשה ולא קניא ולא מידי ערב יוכיח אע״פ דלא מטי הנאה לידיה משעבד בה וה״מ רא״ל מכה סתס אכל אס א״ל מנה זה או אפי׳מנה סתס וסיס מונה והולך
משיה וכתב הימב״ס בפ״ה דהיינו דוקא כשקדש׳אותו פלו׳וא״ל הרי את מקודשת ורצה א׳מהן לחזור אפי׳ בדינר האחרון הרשות בידו נדא׳סהוא סובר דרב אשי לאו
לי בהנאת מתנה זו שקבלתי כרצונך וכתב ה״ה יש מי שפירש בפאותו פלו' מינה ל דחויי אוקמתא קמייתא אמא אלא לו דספיר איכא לאוקומה לבריתא אפי ' במנה
שליח את זה לקדש לו אישה הא לאו הכי אפי׳ הודיעו לכסוף ונתרצה כיון שבשעת
סתס וטעמ משו׳דמונ׳והולך שאני אבל אה״כ דלדידיה נמי לא אר״א אלא במנ׳סתס
הקידושין לא היה יודע בהס איכה מקודשת אלו דבריהס והרשב״א תמה על רכינו אכל כמנה זו לא אבל הרי״ף אסר שפסק כי״א כ וה״מ דא״ל מנה סתס אבל אס א״ל

 3מאת מפכה זו שנתתי לו כרצונך שאס לא אמי לה השליח כלוס היאך יפה כחו
יותי ממשלתו וככר נתבאר בפ״ג שנתן הוא ואמרה היא שאינה אלא קרושי ספק

קידושין וזה שלא כדברירש״י< /כתב עלה דהא דאמרי ' השתא במנה סתס לא הוו
קדושין במנה זה מיכעיא בלשון הזה השתא במנה סתס תניא ליס דינרליס לחזו כל
לא? 1
זמן

רינן

אבן העזר טכ

(  0משמעייקא קז שלא קבלה את כולו כמכההז ונמצ׳חסרדינ׳דהסמא לא קבלה את כולו מיבעי'
מהניעמיק' דמצי הדרא אלמא דס״ל ז״ל לאפי׳במנה זה וכמצ׳חסר דינר בעי חזרה וני סהזקיקו
מה״ג
הואי!!:( 1י!אמי לומר כן דאס איתא דאפי׳מן הסתס כסלי קידושין מאי פריך כמנה זה מיבעיא וכו'
^ ואע״ע כן אין דבריו מחוורין דכיון דא״ל במנה זה ומנה אין כאן בעלי קדושין וכו׳
צא
3שע;; שנ^ן צה עכ׳יל ורבי' סתס דבריו כדעת הרא״ש
היי ^ מזי7ש*
נ״אלה ^
^י ט|^ 7
הנליכ,ה רנ י׳לעי;

אתא ההיא איתתא א״ל סדי לי פרתי א״ל אי שדע׳ךל מיקדשת לי א״ל סדימיסד׳
א״ר זביד כל שדי מיסדא לאו כלום הוא איבעיא להו הב סדי אשקי מהוואסיקנא
הלכתא דאינה מקודשת ופיש״י מיקדשת לי לסרן שאלה וכתבו התו' והר״סדאיישי
מלמודא הני תלת עובדי לאשמועי דבין במידי דמיכל׳בין במידי דמשתי׳ ביןכמידי
אחריה לאו כלום הוא וזהו שכתברבי׳סין

אינה לו מיני כלום או מיני מאכל או שארכל
שפסקה לדרב אשי דכל סיב דמונה והולך מקודשת עד שישלים ל! ה כי! המנה ואם היה חסר דיני
אפי במנה סתם אינה מקודש עד סישלי׳ מקודשת ואם אמר לה דינר החסר יהא עלי כמלוה מקודשת  :דבר  :ומ״ס אס אמרה הן ונתן להה״ז
ל ,ה אותו סברה מקודשת כ׳כ הרמ כס בפ״ד ופשוטהוא
ור כ
כלהמה' :ומ׳שואס אמי להדיכ'התס י היה פו דינר רע או ש ,ל גחוש ׳ אם הכירה כו .
וקבלה לא הכירה בו כ גון שהיה יליילה או שדר ך המטבע  1,היות שהיא מקודש א״א שיש לתמי למההצריך
יהא עלי במלו ר מקודש< )פש( ס 1515מה^

|״י־ן ׳־! ־ *  ,י ^

דנסמיוכתני־יייי״־תקיי־יל'

מעורב כורעים ולא

הכירהכואם יכולה

להוציאו

ע״יהיחק

1י? טת הרא״ס וממה שאכתוב בשס
ןחפ ^ מחלוקתבפרקה^ יס מקדס וי״מ ^ ה מקודש וצריך להחל פו ואם א נה-ולה להוצ או א נ מי
מ 'ש; '
"ל"
הרמ״בן)־
1
בשסהרסב׳יפאתי
־■
שאכתוב "• ""יי * *
מה• *׳"יי
לפי""
ומי'• #
״״ .:ל ' ״ :מק״ש פ 5,וע ' ״הה > ל״מהדינו וכתבהרמי ד ,ואם אמר הל בתרהכיהתקדשי ליבוושתק חי "
שמק(<מ'ג הצ והרמב״ן כתב למקודסת״
צאח
 1וכתב לפיכך לא ספק קידושין הוא אמך התקדשי לי במנה והיא אום לא אתקד ספיר ומ״ש חכי׳שרצונ לומר רק תפןפעס
בזעלשכתכה ׳ 0כתבה רבינו דדייקי׳לה ממנהזהדדוקא לך אלא במאתים והלך הוא לביתו והיא לביתה ואח״כתכעו א׳ולא נתרצית בקדושין כלו׳שרצונלומר
ילכ<ממ?:גג ״י' מנס זה אינ׳מקודש׳הא מנה סתמקודשת זה את זה וקדשה אם האיש תבעה יעש׳ כדבריה ואם היא תבעו תן לי בלבד ולא תשחק בי בדבר אחרוכן
התקדשי לי ככוס זה והיה  .כו מים ונתנו הס דברי הימב״ס ז־״ל בפ״ד • ומ״ס בסס
יעשה כדבריו אמר הל אמרו)
צומרהן. :ג עכ״ל וכת׳ה״ה כפ״ז כפ׳האיש מקדש
ש' ^,כ
יבינ'זו
לס לה זכתה בכוס ולא כמים היה כו יין זכתה ביין ולא בכוס היה היא״ס אס• אמר בשעה שנתנו לס
כגימ דפליגי ת״ק דכריתא וי״א באומ
התקדשי לי במג ונתן לה מנה חסרדיכ י כו שמן זכתה בשניהם לפירש״י ור״ח אבל הרמב״ם ז׳יל כתב היה סרי את מקודשת לי וקבלה מקודסת
דשת ו^מ יישס ^ כו מים זכתה בשניהם היה כו יין זכתה ככוס ולא ביין הי׳בו שמן שס בפסקיו כתב סכך נ״ל וסכן
דאמי!^ינה מ ^
אהדת קזיסכי
מצאבשס הרא״בד ז"ל וה״ה כתב על
וכתן זכתה בשמן ולא בכוס  :היו לו מיני כלי׳ וא מיני מאכל או שאר
ראמי י 6התק7שי  .במנה
המעשים הנזכר כתב הימ״כן מפנישהוא
לה דינר מקודשת ויסליס לימא כתנאי
לך
אתן
אם
לה
ואמר
מהם
.
לי
תן
ואמרה
אשה
ובאת
דבר
כל
דינר
חשר
אמ־ה לשמעתיה ותרצו מגה
אמר מסלה בלשון שאלה ואפי' חזיואסר
צ״ע
חסר
מנה
ישראל כסיס׳ליה למתבעיה
אמרה
ואם
מקודשת
זו
הרי
לה
ונתן
הן
ואמרה
לי
התקדשי
מהן
לה' כשעת נתינה התקדסי לי והיאאמרה
תתן
שרצונ׳לומ׳רק
מקודשת
אינה
וקבלה
לבד
תתן
או
ן
תת
<תן
לא כשיפא ליה למתבעיה ויש פוסקיס
א ' מהלשונות האלו אינה מקודש אבלסא
כת״ק וכל שנתן לס מנה חסר דינר אינה פעם אתת ולא נתרצית בקידושין וכל כיוצא בזה שמשמעיתו שתקה ודאי מקודשתעכ״ד  :והי־״ן כתב
מקודש וזה דעת הרשבי׳א ז״ל אבלהרמב״ן לא תשחק עמי בדברים רק תתן וכתב א״א הרא׳יש ז״ל אם אומר איכא מ״ד דסעמא דאינה מקודשתמסוס
פסק כיס אומרים ודקדק ק ןמ הכריתא
! בשעה שנתנו לה הרי את מקודשת לי וקבלה י מקודשת  :דאדיבורא קמא סמכא דאמר׳ליהמעיקר'
שהביאו בפ״ק וזהו סכהלכו׳לא הבי׳סוגי'
 /צריך שיתן הקידושין לתוך ירה אלא אפי׳ ז ר ק הב שלא לסס קדושין אכל אי א״לאיהו
וז שבפר האיש מקדש וזה ג״כ דעת רכינו
מעיקרא אי יהיכנא מיקדש לי ואמי
לה מרעת׳ לתוך חיקהאו לתוך

.

י

הבא

משתמרת .
חצרהה

שמד׳ ברשות א כ הבעמיהבא כרקא איסיקא׳ומקודש׳
לרעתה מקודשת אפי׳אינה עומדת אצל^ ו ואם
ונקז אפי׳ דינר5ןחד
שלא חלק וכתב
יהו מעיקרבסי.
א--יהו
ל וכן נמי אפי היכאדאמר א
השאיל 1,
^ או 1,
דקידושין ל י
וכועכ לוכלזה הביהיזבפ ק
אס חזר ואמר לס בשעת נתינה התקדסי
מקום חשוב הרי הוא כשלה ואסזרק לה בו קידושיה מקורשת לי בו ואיהי אמרה הב או הכה מיהגא
היה כמקום שהשאיל הל מקום חלוק בפני עצמו שיש בו ארבע מקודסאבל סרשב״א סיב דאפי׳לאאמרה
^1,,ל; ^ לפס^
פ״ק '
גורס כדברי ־
מקודש■ ואהא דאוקירב .אמות על ארבע אמות או שגבוה עשרה טפחי ואין בו ארבע על איהימעיקרימידי כיון דאי א״לבל׳סאלס
■ בו ארבע על ארבע ואינו אי יהיננאלך מיקרש׳לי ואיהי לאאהדר'
ספא דינר• רע בדנפיק פ״י הדחקכת׳הר״ן ארבע או שהוא חלוק בשמו אפי׳אין
אין מקדסכא ךל אלא א״ל הב אוהבא
כלו' דכיון דבפיק ה״ז מקודשת דמסתמא גבוה עשרה אינו שאול לה ואם זרק לה שם הקידושין אינה :ליה .
אל קפד' לכ שהחליפו ואיפש שאיןהקדושין
מהבא אפי׳חזר ואמר לה הרי אתמקודש
מקודשת.
מלויין בפך ואע״פ שלא החליפו מקודשנו
לי □ה לא מהני ולא מידי דמיקרטעמא
אלא שיש לו להחליפו מדין חוב בעלמא פכ״ל :ומ״שרבי׳בשס הרמייה ואס א״ל כתר דאיצ״מקודס היינו משו דכיון דכלשון שאלם קא״ל סא איתא דארציאה׳לילאהדויי
סכי התקדשי לי בו ושתקה הוי ספק קדושין נר סהעעס מסוס דאיכא למימר דכיון אין מקדשנא לך מדלא מהדרא הכי אלא אמר הבה מיהב' ודאי הכי קאמרהבקדושי
דשתק הדי היא מתרצה להתקדש בו כמו׳סהוא ואיכ׳למימר דעל דבריו הראשונים לא ניחא לי אלא במתנה ולעי' אס חזר ואמי התקדשי לי אינה מקודשת ולילס
היא סומכת שא״ל במנה דמשמעמנה יפה שאין בו סוס דינר רע והא דשתקה לפי שלא אמרה בלשונות האמורים כגמרא איכא לספוקי בלשון קדוסיןצריכה גט סכל
שאינה חוששת להשיבו דבי־ כתב הרש״בא בתשובה באדם שלקח טורניס ונתןלאש  5כיוצא בזה אין .לנו אלא מ״ש חכמיםעכ״ל ( ::והמרדני דף תרכ״ד מסתפק בדבר) |
ל אין צריך שיתן הקידושין לתוך ידה ממס אפי׳זרקו הל מדעתה לתוך חיקה
וא״ל הרי את מקודשת לי כמנה זה דאינה מקודשת וראיס מאדקשינן השתא כמנס
או לתוך חצרה המשתמרת לדעת אפי׳אינה טומדיאצלי ואס היאעומד׳
סתס לא הוו קידושי כמנה זה אל כ״ם׳ ופירש״י כמנה זה ונמצא חסר דיני עכ״ל
ברשות הבשל צריך סיתנס לתוך ידה או לתוך חיקה בגיטין רפ ח ודף עז ) מנן
_
*הוא אומי התקדשי לי במג' והיא אומי
לא אתקדש ךל אלא כמאתי׳וכו׳תוספרן׳ *3יה_ קמש־אשה יכייזלה יל' ׳אמי)לה■ ך ^ הזורק גט לאשתו והיא כתוך ביתה או בתוך חצרה ה״ 1מגורשת זרק לה בתוך כימו
או בתוך חצרו אפי' הוא עמה במטה אינה מגורש' לתוך חיקה או לפוך קלתהה״ז
כתבוה פדי״ף והראיס כפ״ק דקידר< שיןמ־ו!7ש יב(1געמי,נמש׳ נפ הרתנ }ס 'ק י'
והרמב״ס כפ״ז ופי׳ הר״ן זה אומרלאשה התקדשי לי בדינר זס על מנת שאשלים לך מגורש׳ופרש״י והיא בתוך בית׳סל נכסי מלוג וזרקו לה על גבי קרקעה״ז׳מגורשת
מנס והיא אומרת ע״מ סתשליס לי מאתים והלך זה לביתו וזה לבית ולא הסכימו דקנתה לה חציה כאלו נמנה בידה לתוך חיקה או לתוך קלפה היי זה מגורש אפי׳
ביניהם ואסכ תבעוהז את זה וקדשו ונתן לה הדינר אס האי׳פכעאת האס יעשו־ היא בתוך ביתו וכגמ' (סס ) והיא בתוך ביתה אמר עולא והיא שעומדת כצד ביתה
דברי סאשה וישלים להמאתי׳ואם האשה תבע' את האיש יעשו דברי האי׳ולא ישלים ובצד חצרה ר׳אושעיא אמר אפי' היא כטבריה וחצרה כצפוריוהאסיא בתוך בימה
אלא מנה:אמר לה התקדשי יל ככוס זה והיה בו מיסוכו׳בפ׳האיס מקדש ( דף מח ) ובתוך חצרה־ קתני ה״ק והיא כמי שבתוך ב־ תה וחצר' דכיק דסצימשתמר'לדעתה
מ' ר התקדשי יל בכוס זה תכי חדא בו ובמה שבתוכו ותניא איד כמה שבתוכו ולא היא מתגרשת ופי׳רס״י חצר משתמרת לדעתה כלי לע פיה וצווים וכתבוהרי״ף
בו ותניא אידך בו ולא במה שבתוכו לאקשיאהא במיאהאבחמרא הא בציהרא והרא״ס והלכת׳ כטולא דסכי אסק רב אשי בפ״קדמציעא דא׳ר אשי חצראתרבאי
ופירש י כו ובימה שבתוכו בשניהם זכתה דמצסרפי לשוה פרוטה• בו קדשה ולא במה־ מידה וצא גרע משליחוגבי גט לחוב הוא לה אין חבין לאד׳אלא כפניו הילכך בעינן
סבמוכו כמיא דלא חשיבא ולא היה דעתה אלא בכלי :כחמרא במה שבתוכוולא בו שיהא עומד בצד כית׳בצד חצרה גבי ממנה דזכו׳הוא לה?כין לאדם שלא בפניוע״כ
דמבידילמסמייה ומהדר כוש למאריה־כציהרא ציר דגים שעשוי לימים רבים לטבול וכפ״קדמציעא ( דף יא ) אהא דתנן ראה אותם רצים אחי המציאה וכו׳ואמר זכתה
3ו והכוס צריך לשומרו בו ובמה סבתוכווי״אציהרשמן -לשון יצהר והתוספו' כתבו לי שדיי זכתה לו א״ר יהוד׳אמסמואל והוא שעומד בצדשדסו -ומקנו ליה שדהו דא׳ר
סר״ת פי׳במיא וב ובמה שבתוכו שהמיס בטלים לגבי הכוס בפמרא• בו ולא כמס יוסי בר חנינא חצרו סל אדס קונס לו שלא מדעתו ס״מ בחצר המשתמר׳ אבל בחצר
שבתוכו׳ שהיין חשוב ואינו כטל לגבי הכוס ומ'*'מ אינו חשוב כ״כ שנא שדעתה תהא שאינה משתמרת איי עומד בצד שדהו אין ואי לאלא ופריך ר׳אבהו מעובדא דר״ג
סל היין אבל בציהרא כמס שבתוכו דחשוב יופיי ןמ סכום אבל לאבו דהכושאינו וזקנים ודחי לי דמטלטלי אגב מקרקעי אקגי להו ולאימתורת חצר ורכפפאמשני
בטל לגבי יצהר וכת׳הרא״ס פר״ח פיר כדברי רש״י והרמ״בס כפ״ה כתב כדברי ר״ת שאני מתנה דדעת אחרת מקנה אותה ופריךמגטידדעת אחרת מקנה אותוואמר
ואמאי דאמרי׳כמה שבתוכו ולא בו כתב רבי׳ירוחס׳ומיידי ככוס של חרס:האו׳לאסס עולא והוא שעומד בצד כיתה ובצד מצרה ומסיק ת אשי חצר משו׳יד איתדכאי ולא
■ לאדם אלא בפניו וכתב הרא״ש הילכו
התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא סלדבש או בהפך כתברני׳בסי׳ל״ח :היו לומיני גרעמשליחו' גבי גט חוב הוא לה ואין חבק
פליס ארמיני מאכל או שאר כל דבר ובאה אשס ואמדה תן לי מהם וכו' כס' קמא במי׳עומדת אסי׳בחצר המשתמרת גבי ממנה דזכות הוא לס זכץ לאדם שלא בפניו
לקידושין (דף מט ) ההוא גברא דהוה מזבין חומרי פתכייתא אפאי ההיא איתתא והילכך מועיל במציא׳ובמתינה חצר המשתמר'אפי׳אין׳ עומד בצד חצרו דוכיןלאדם
אמרס ליההכ לי חדשוכא אמר סל אווהיכנא לךמיקדם' לי אמרה ליה הכא מיהב־א שלא כפניו ומטעם סליחו׳אבל חצר שאין משתמרת אס אין עומד בצדה במציאהאל
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דכנמ תניא כותי׳דר״קוכסי׳קל״ט כס״ד יתבאר דעת הרמ״מז לפנין גרוסין ופירשו ל( 1א )כלמזנת
וסבר כשינויא קמלז דמטלטלי אגב מקרקעי הקנה להס ויותר נר כאש כתבתי דרכ
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למתנה דמו דהא דעת אחרת מקנה אות וא כ אפי לחצרה שאינו משתמר מקודש וכו כפ קדקדושין ת ר התקדשי לי במנה נטלתו וזרקתו ליס או לאור או לכל דבר
אפי׳אינה עומדת בצדו לרע הר״אש ז״ל ורבי׳שהת׳דבעיכן שתהא משתמר לדעתה .האב אינה מקודשת הא שדיתינהו קמיה הוי קדושי׳הא קאמר ליה שקיל לא כעינא (ב)ז קהיאנהנה׳
לא מבעי׳קאמר לימ שדיתינהו קמיס דלאחרדכי לקדושיןלן>
נר שהוא כדעת הרי״ף דאי להר״אש אפי'
ד׳אמותיההוי ק דוסי?ןי כ לז ח ת י ^ יס יןו ^ור )5יפ תימפ׳ מ׳נ נתנתי
מומד׳בסימטא או בצירי ר״ה׳ וזרק לתוך
מקורסת מקורש׳הייתה
כחצר שאינה משתמרת נמי הויא
כיח דמי| ייכ /כהו יר וסי ק דיס נפס 6וה ^  2׳מ " ^!דת
מקורש׳אפיינכנס׳היא
מהורשת ואם נשארו תוך ר׳אמותיו אינה
וים לתמוה עליו למס סתם3בריו ש
לתוך ד׳אמיותיו כיון שקרם הוא לתוכן זכה בהם והם שלו כת ^ דקא עבדא הכי סכי אכדקיה ל ^ י ג 7י^ באליפות:
כדעת הר״אש ועוד דאפי׳להיי״ףלאכעי/
שאינואי רתחה הוא אי לא קמ ל ופרש י נטלתו (ג ) ! ננר נתנאל
הרמ״בם ז״ל היו שניהם עומדים כרשות הרכים וברשות
אליי מסת ^ רת ו ^פי ^ ,
וזרקתו ליס הפכיר לומר איני ריצה יכ״כ לעיל נסיח! יה
ולמה הצריך שתהא משתמר לדעת וז״ל
מחצה
אינ׳מקורשת
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בכסף או כשטר אינו צריך שיתן הקדושין
קיצורבדברי כן הוןמקודשת ג
כיצד קרוב לו וקרוב לה = ל שה י יבו י שן ם יי י "* ה 'א " י קרוב הרובד אינה מקויש ומ״נז יש מיצו
לתוך ידה אלא כיון שרצת לזרו׳לה קדושי'
הרמ״כסשהיה לולכתו׳ואצ״לאס זרקתו יל ) (אינימאה
וזרקן בין לתו' ידה בין לתוך סיק׳או לתוך לו היא יפול׳לשומרו ולא הוא זהו קרוב׳ לה שניה יכולין לשומרו
סצר' וא לתו' שדה שלה ה״ז מקודש ולכאור' זהו מחצה על מחצה ע״כ ; אמר לה ׳התקדשי לי במנה ונטלתו בפניו למקו׳שאינן א בד ןךכרי רי״ 3ס3דין שיס הכרח נלנלי
נרא׳ מתוך דבריו דלתיך חצר ככל גוונא הדחתו לאור או לכל רבר האבו׳ או אפי׳שלא לרבר האבוד אלא זה בסי׳ק״עזאמרה תנהו ל פלן ^ /,ליזכ^ מלנרר לק1וק יעל
הראיש
שזה מוכי׳שאינ׳ חפצה בקידושין או לאבי־ וכו׳סס תר התקדמתי לי כמנה לנריהתו׳!
עומדת זרקתו לפניו נ אינה מקודשת
מקודש׳אפי׳אינה משתמר ואיכה
בצדה ואע״ג דלענין מתנה כת׳כפ״דמה " אמרה תנהו לפלוני או לאבא או לאביך ונתנו להם ואמר לה תנס לאבא ולאביןאו לפלו׳אינה מקודשת ני הרמ״ק לאייל
אלאלפר׳לנריהנת׳
ע״מ שיקבלום לי מקודשת ופיש״י5ןי נה
כמה שאמרה ואם
! , , ,
1! ,
התקדשי לי במנ׳ שנתתי להם אינה מקורש׳אבל אס אמרתנהו
בע׳י׳ םיה ^
!ציה דכח״י יש^ יכה
ואקדש .י
הסלע שלהמקודש
לתן .מנה לפלו י
מקודש ואינו דוכל1 .
לפלוני או לאבא או לאביך שיקבלו לי מקודשת אפי׳ לא חזר  .י
פומ כצד חצרו וכדע הרי׳׳ף איפשד ? דרשיז־
לך דהתס איהי קאמרה ליה מנניקרא אכל ולא לנרכל!ס אם
לבה ואמריהתקרשי לי במנ׳שגתתי להם :אמר לה התקדשי לי במנה
עדיפי ממתכהייייג לכל^ימ
כאן משטה היא בו כלו תן מעלתך לאחרי ' מייריכנת!לחיקה
6יש1ת
^.י !.אמרה לו תנהו על הסלע אינה מקודשת ואם הסלע שלה וכ" כהתו' והר"ן *.ום״ש רכי׳א״לה רןקךסי א! עלהסלע !,מ!!
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על רלןוק שקידש לנזה חרק לה קידושיה תנהו על הסלע סתם־אפי׳נתנו על שלה אינה מקורש׳ואם הסלע הוא דכיון דסעמא דאינה מקודשת משוס אח׳כלתו ןחיקה
לתוך חיקה ונענע׳כגדי׳להשליךהקידושין■ של שניהם הוי ספק קידושין ומפרשים התוספו׳דמיירי שנתנו דמשט׳היא בו כי הדר אע התקדשי יל מאי ק ניכל לפר׳לנרי
הרתיהואיןתוצקין
ממנ תוך כדי דיבור נר'שכיון שחצ שקידש לתוך חיקה אחר שאמר׳לו תנהו על הסלע אפי׳הניאינ׳מקודש' הויניומ״ש גבי שיקכלוס לי מקודשת אפי,
ודמי לי חחונז דדא דר־ירל וזהו נראה ג ב
סס אינו שלה אפי׳זרק לה הקידושין לתוך דכיון שאמר' לותנהו על גבי הסלע הוי כאילו אמרה איני חפץלא חזרואמ' התקדשי לי פשוט הואדכיון נלשון וכוונתרנינו
ד אמותי ' אינה מקודשת אכל אס זרקו בקידושיך ואפי׳זרקו לתוך חיקה בשתיקה כיון שגלתה ברעתהסא״ל תחלה התקדשי לי מה צורך לחזור שכ׳מהשפירשהתו'
לתוך חיקה אע״פ שראו העדי' שנענעס שאינ׳רוצה להתקדש יכולה לומר בתור' מתנה קבלתיו א ^ אי ■ לומר התקדשילי• א״ל התקדשי לי במנה עלהנמ׳ אחילירי
ב
תיק׳מקורשת ** * לי י1־ 9י ייל 09ל״ 5יי " ״זיי* ,
יז אמר׳תנהו על הס ^ ע שהוא' שלה וזרקו אח־כ לתוך
נגייה והשליך 0געפ סקייישיז מ *ל ' ׳*
שזה מדביר! שיוהיתוזוד& עה בקיו־ועוין ובסילע שיל עוכיהכז ה וי ספ ק ירום היה סלע פלס פתודסוז בייתא סס אלא פי' על לנרי
ליבמתו לה5ןדלומי־י כח ק ב״ל״יי זיק ת י
׳ י ופרס י אס היה סלע סלה .מקודם סחצריה,מר ׳ זהר׳מה
<  ,י ^%
ן . .י .י
וכו אינה מקודשת וכו דשאני הכא דסמעו
סלאדס קונס והרי הוא כמי שקבלתו נסק פירש עניו
11
עי דיס דאיהיאמרה לר מעיקר 3ןפ לו׳הוא :אם חפצה• בקירושין לענין שאם יזרקע תו  | ^ 1ל /
ה
אינה וכתוהקסו עליו וכתבודכר ' לפרשךאילאחר !מר חלא
לאהיהבלכי מקודשת או לאו  .התקדשי לי בבכי" זה תנהו לכלב
וקדשכי וכו ' ואע״גדאמרה
חרחראמל חלא
אלא לשחוק ולהתלוצץ עמו דבדיס שבלב מקודשת היה שלה מקודשת אינה שלה ורץ אחריה
וללא
לנושכההטעם תלוי בקניןחצ׳ר׳אלא כשהסלעסלרי !ןל  6פליני
בכי האי גוונא סמכא דעת׳ומ״ש אס הסלע של שכיס הוי
מבעי׳ .והוי ספק נם׳—נזה מפרשי׳התוספות דימיירי *"
.
ניכהוואע״ג דאיכ׳למימר דאכן סהדי דלא
כדנרינ״י :
שזרהר
ספק קדושיןשס כעי׳וסלקא בתיקו ומ״ש
נתכונ ' אלא להתלוצץ ובכמה דוכתי אזלי'
בתר אומדנא מסוס חומרא דא״א לא נסמוך על זהיוליכא אומדן דפתא דמוכח כיון׳ בשם התו׳ה״כ הר״אפ כפסקיו וני שכל זה ככלל כמה שכתבו התו׳משום דכשהסלע
לאיהא למימר איתת ' בכל דהו ניחא להב אמנה כיון שהעדים לא ראו אס כפלה סלה סמכאידעתה • ומ״ש רכיכו לעיל כשסהרמ״הנר שהוא כפירוש זה דטעמא
טכעת הקידושין בחיק אינה צריכ׳גט ואפי׳אס היא־יודע' שנפל לתוך־חיקה והאריך דאינה מקודשת משוס דכשא״ל תנסו על הסלע סתסיהוי כאילו אמרה איני חפצה
■ סלה לאוכלוס הוא וכשאמרה תכהו על סלע
עוד בדבר ואכתוב עוד תשובה זו בסי׳מ״כ -כתובבהגהות מירכי דסוף׳גיטין (דף כקרושיך הילכךיאפי׳נתנו עלי סלע
תרפ״ח ) כשס ר״ג מה שהעד אומי שרא׳שלקח ידה בע״כ ונתן הטבעת בידה מאחר סלי הוי כאלו היא חפצה בקדושין ומשמ׳לי דמ״ש הרמ״ה כגון שיסדה לו הסלע לאו
שלא זרקה צריכה גט ואע״פ׳שישיעדסיםלאידבר עמה בשע ' נתינה כיון שדבר עמה למימרא שצריך שתאמר לו על סלע סלו׳אלא אפי׳אומית סתס תנהו על סלע סלי
מחלה הוו קידושין (וע״ל סי ' מ למדיני אלו )  :השא* ר לה הבעל מקוםחשוכי מקודשת ויחיה דכקט היינו לאפוקי אומרת תנהו על הסלע ולא אמרה סלי והכי
דייק סיפא דלישניה סכת ' אכל אס א״ל תכהו על הסלע סתס דמשמ׳דכהאי גוונא
הדי הוא כשלה וכו׳מבוא' בהזורק כעוכדא דההוא -גביר דזדק לה גיטה לדכיתהו אזל
גיטה כפל בפיסלאזומ״ס היהיבמקוס שהשאיל לה מקו׳חלוקיבפני עצמו וכו׳מבואר .דוקא הואי דאינה מקודש׳ואס לא תפרש כן קשיא דיוקא דריש׳אדיוקא דסיפ' והיכא
שס בעובדאהכז׳וכסיקל׳׳נויתבארבס״ד • היתהיעומדת כסימטא אובצידיר׳ה דאמר׳תכהו על הסל׳סתס וזרקו לתוך סיקס בסתיק לא כתבא׳דעת הרמ״ה אס הוא
כדעתהתוס׳והר״אש שיכולה לומר כתורת מתנה קבלתיו או אמרי' דכיון דסתקה
וזיק לפיך ד אמותיה מקודשת ואס נשארו תוך ד' אמותיו אייכה מקודש ' אפי׳נככסס
היא לתוך ד אמותיו וכו בהזורק תכן גבי גטי היתס עומדת כר״ה חרקו לה קרוב לה וראי סמכה איבריו הראשוני׳סא״ל התקדשי לי וזה נרא׳יותר : 7התקדשי לי בככר
מגורשת קירוב לו איכס מגורשת מחצה על מחצה מגורש ' ואינה מגורשת וכן לענין זה תכהו לכלב אינה מקודשת היה סלה מקודש׳גס זו בריתא סס • ומ״ס אינו סלה
קדושין ובגמ ה״ד קרוב לו ה״ד קרו ' לה א״רד אמות שלה זהו קמל לה ד אמות שלו ורץ אחרי׳לנסכה מיבעיא והוי ספק שס־ומ״ש התקדשי לי כככר זה תנהו לפלו׳עני
אינה מקודשת אפי׳כעני המוטל עליה לפרנסו סס ומפרש טעמ׳משוס דאמרה ליה
זהו קרוב לו ה״ד מחצה על מחצה א״ר שמואל רה רב יצחק כגון שהיו שניה עומדים
■ דאמרי מייויייהו ההא כשתי כתי כי הייכי דמחייבנה כיה אנא מחייכת כיה את -וכתב הר״ן כלב רץ אחריה לנשב מהו
3ד אמות וליחזי הי מיכייהו קדים רכה ורב יוסף
עדיס עסקינן אחת אומרת קרובי לו ואחת ארמית קייוב לה ר יוחנן אמר קרוב לה
מפרש כגע מי אמרי׳בההיא הכא׳דקא מציל לה מיניה גמר׳ומקכיא נפשה אודילמ
אמיר׳ליה חיוכי מחייב'לאצולין ושלקא בתיקו ולחומרא ואעי׳ג דכתכהו לעני פשטי'
שנינו אפיק' אמה קרוב לו סציכו אפיק' אמה ה״ד מחצה לע מחצה א״ר רב שמן כר
אכא לדידי מיפישא לי מיניה דר׳יוחנן הוא יכול לשומרו והיא אינ׳יכיולה לשערו זה בסמוך דאפי׳עכי הסמוך עליה אינה מקודשת משו' דאמרה ליה כי היכי דמחייכת
קיוב לו היא יכולה לשערו והוא אינו יכול לשערו זהו קרוב לה שניכסיהיולי׳לשמרו ביה אנא מחייכת כיה את ואפי׳הפי הכא מספקא לן משוס דאיפשר דהצלה דגיפא
סכיה׳אין ׳יכולקלסממ זהו מחצ׳על מחצ׳וכת׳הר״אש דר״י לא אתא לאיפלוגי אררב חשיבא לה טובא וגמרה ומקניא נפשה " כתכ א״א ז״ל י״א אס אמרה תן ככר לכלב
אלא לפירוש דמתני׳אבל לעכין דינא לא פליג עליה דשפיר אית ליה דאס זרק גט
וכו׳ואקדש אני לך שהיא מקורס וכו׳ונ״ל שאינה מקודשת וראוי להחמיר כדבר כל
לתוך ד׳אמותיה שהיא מגורשת דהא ר״י גופיה אמר הכי כפ״ק דמציע ולפיכך פסק זה דברי הר״אש כפשקיו שס ושס ביאר מאיזה טעס צ״ל שאיכה מקודש ' וסייס וכתב
יכי׳כותיה דתוך ד אמותיה מקודשת ותוך ד א מותיו אינה מקידשת • ומ״ש אפי' יען ראיתי מקצ׳גדולי׳שכתבו דמקודשת מדין ערכ כתכתי הנ״ל ודעתי נוטה דלא
נמסה היא לתוך ד אמותיו היון שקרס הוא לתוכן זכה בהס והס שלו כן משמע
דמי לערב כלל וראוי להחמיר בדבר עכ״ל וז״ל הר״ן ( פ״ק דקדושי׳ע״א דף תרכ״א)
מדאמרי׳וליחזי הי מינייהו קדים וה״ה סס הר״ן דמהא שמעינן שהל הקודם לבא בר' כתב הימ״בן דמאי דאמרייתכסו על .הסלע תכהו לכלב אינה מקודש 'לאו בסד גוונא
אמית זהה בסס ואין לחבירו הבא אח״ה זהות בסס כלל ע״כ וכך הס דברי הרמ׳הס אינהו דכתכהו על הסלע אפי ' אמרה ואקדש אני לך לאו כלום הוא דלאו מידי עבד
כפיה מהגיושי׳ואע״ג דלמתני׳תנז כיתה עומדת כר״יה כתב רכי׳היתה עומדת אפומא אבל כתנהו לכלב אילו אמרה ואקדש אני לך מקודשת שכיון שהוציא ממון
נסימט׳או בצידי ר״ה משו' דרב אשי אית ליה בפ״ק דמציע׳דכר״ה לא תקנו ד׳אמו'
על פיה מקודם מדין טיב ואחרי׳כתבו דלעולס לא מחוייב מדין ערב אלא במוציא
יא״כ ע״ה לוע' דר" ה דקתני מתני׳הייצו סימט׳או צידי ר״ס וכ״ה התו׳והרש״באז״ל•
ממון מרשותו לישות אחר בן דעת לפי שבזכותו של זה כתסייכ זה מדין ערב אבל
ומ״שר־בי׳כסס ' הרמ״כס הוא כפ״ד מה׳אישו׳ומה שהשוה הרמ״כ׳ר״הלרשו׳סאיכ׳של כמוצי׳ממון לאיבוד כי הכא אע״ג דאמ בהדי ' ואתחיי׳אני לך לא מהני וכן זרוק מכס
סניהס כתב ה״ה שהטעם מפני שהס מוקשים לעני׳מכיר הדאיתא כפ הספונה אכל ליס ואתקדש לך לאו כלום הוא וכן דעת קצת סכמי׳סצרפתי׳וסרש״בא ז״ל עכ״ל :
וס״ה בפ״ד הביא שתי סברות אלו -כתכ הר״אש כתשובה כלל ל׳ה סי׳י״א שנשאל על
הי״ן תמה עליו מפני שהוא ז״ל כסב בפי״ז מה ' גזילס שאין דאעו׳קולות בר״ה אלא
לאה שאמרה לראובן תן לי מה שאת' חייב לי ונתן לה ג׳פשיטי׳וכסכחכס כידה אמר
נסימטאיומ״ש כיצד קרוב לו וקרוב לה כל שהוא יכול לשומרו וכו׳מכוא׳דהיינו כי״י
ומשמע דס״ל ז״ל זרב ור״י פליגי לענין דינא והלה כר״י דקי״ל הותיה לגבי רב ועוד הרי את מקודש לי והיא כששמעה כן השליכה המעו' מידה והיימ קולה וצעקה איני
קפצס
ב¥ 2
*** ו

דם

אבן העזר ל אל

לא  00ינ״ר חפצה להתקדש לן ומרפה בשער ושרט כפניה וצעק אוי ואבוי והשיב יראה לי דלגין כתב הר״ש בר צמח כתשובה על המקדש בסכמת ונמצאת סל נפשת לזין זה מספיק
ר׳ינ * יייי כאן בית מיחוש כיון סהעדי׳מעידין שלא נתרצי׳כקדושין וזרקתן לאלת מידה ואפי' לבטל הקידושין כיון שלא לומר לה שהיא של כסף אלא שקדשה סתס והיה סברה
"יס 5קךיינה ^ קול סל קדושין לא יצא לה בעיר שהרי יצא שוברו עמו ע"כ וכתב רביבסי׳מ״ב *  :שהטבעת היה של כסף ה״ל דבריס שבלב דהא אסיקנא דאי אמר בכל דהו לא צריכי
ומירלכי
הרל/״שפנעגעיבסי׳קנ׳ל־• סומא ופית' כל דהו בסתס כיון שהןסוין פרוט אבל יש מי שא׳שאס נמצאת טבען!
שהמישזזימהגיןלת(היאאימרע;1מןאש' ^עייןנתש(׳
ציישר7,
לזין <״ה 7יןגתנד(
דקדזזין ע" 1
שלנחשת איכה מקורס ושמא טעמודכיץ
יגלנ״ט מסמ׳יהוה לא אין מקדש ין בפחו' משוה פרוטה
י פשוט בפ׳קמא דקדושין ( דף שזרקו לה לתו׳חיק׳אחר שאמרה תנהו לכלבהתקדשיל!י בככר שאין רגילו׳ בשל כחשת הוי כמפךוהדבר
ק־לושי;זכ״היתשי׳
בתסובהמימוני
הכר׳עכי׳לא •ועיין
לפרנסו צריך
"' 1'",יסס׳? ה ' יב )דאין אסה מתקדש' בפחו׳משוהפרוטה זו תנהו לפלו׳עני אינהמקודש' אפי׳בעני המוטל עליה
( נ) ^ נמחכ ,ומ״ס ומיהו אס קדש'בחפץ סתס אין צריך
פ״קזקמשי! לשוס אותו תחלה אס שוה פרוטה וכו׳שס
רבה
ילל* ל? ,תיל " ( דף ז ) ההוא גברא דאקדיס בשיראי
" , ,/ ! ,
! 11ש ח ^1׳׳׳׳!!1ו;/-׳ !_* .
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׳✓
״
!
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לך
ואקר׳אני
מוזהב או של נחש אומ הר ס שהקידושין
י
,
י
אמרלאצריכיסומארכיוסףאמרצריכי
כענ לאעי 'היה
י  .ו• .
הראשינים1 ! / , , .
קדושיו
־ייאת
תסוליס אלא א־כ
מקדשין נפחו משוה פרוטה ומיהי אם
ק(7שי 01עומ -6ג שומא אי דאמ לה ככל דהו כ ע לא פליגי
י בחפץ סתם אין צריך לשום אותו תחילה אםלי בשבעת זו במה ששו־ואמי■ אינה*]
ילקלש׳ דלא צריכי ס ומאי דא״ל חמסין ולא שוו
לחזיר
לעירי
אסאמדלה אלא פרוטה שלכך נהגי העול׳לומר
לנעיצת׳ קניא חמשין הא לא•שוו כי פליגי דא״ל חמשין שוהפרוטה אלאאסשוה פרוטה מקודשת ואבי
 61ןקימ*1,ח יי' ושוו חמסין רבה אמלא צריכי סומא דהא התקדשי לי בחפץ זה ששוה ניזוז וקרש׳ בו ולא שמו אותו תחלההקידושין בשעת קידושין טבעת זוס״פ
"
,
,
>
ענ כ • זי־ג צ 0נ]
סומא כיון םא נמצא אח״כ ששוה חמשי׳זוז מקודשת וכת׳ ר״ת דוקא בחפץבפני האשה שאס יהיה אף מנחש׳ איןזה
ןה עןל ח7י))ה שוו חמשי רב יוסף אמר צריכי
בתשוב׳
כך טעו׳משהודיפו לה וכתב הרס״בא
עול שם בתלדכי דאיתת׳לא בקיאה בשומ לא סמכ׳דעתס ששומתו ידוע קצת כמו מלבושים ואין רגילות לטעות בו כל
שעא
""צ ! .ישי׳ נהזזג איכא דאמר בכל דהו נמי פליגי רב יוסף אבל אבנים טובות ומרגליות וכיוצ׳ בהן שאין בקיאין בשומתן המקדש בעבע מוזהב ולא אמר כלום
אמר שוה כסף ככסף מה כסף דקיז אף ופעמים טועין בהן הרבה ואמ׳ לה התקדשי ^ באבלששוה נ׳ןוז בכל דהו ניחא לה ועוד עכשיו נהגובנית
דעתא
בששת
סו־ כסף דקץ ואסיקניז והלנתרזשירגוי צריך שומא רלא סמכא רעתה ולכך נהגו העולם לק דשבטכ^ת ישראל הצנועותסמכסי' פניהן
מוטבעשיש על ,,לא צריני שומא ופרש״י צריכי שומ וכיון שאין בה אבן וכתב א״א הר״אש ז״ל ומי׳ לאברירא לי האוטעמ ׳קיוסי] 1ואיןמדקדקיז אס בפרוטהאס
<!רה ענ׳ע הגה' שלא שמאוס תחלה אינה מקודש׳ כדמע׳
עי לךי-יניייייזמ ואזיל -בכל דהו התקדשי לי בהן כמו שהן למה נהנו העולם להסיר האבן מהטבעת יל* " יק יש מאי"" 5־סף ש/יממציע• ,־ב ת־א סעק ^
שמתקדש׳
הקרושיי? ע׳ב קמ׳בעיני שאס היא גדול
?'שח 7התיןדשי דלא כריכי שומא דבציר מפרוטה לא שוו כשמזכירים הסכום ואיןדרך להזפי הסכום כטבעת של
לי# 0(23הסל
דנש א. 1אי דאמר התקדשי ןלי כחמסין זוז והרי ולך קדשהברבר׳שאינו שוה פרוט׳הוי ספק קידושין וצריכ׳גט מספקע״יפצמה והיאבסתה פניה ולאראתה
<נמ5אש .
לצאת
בהיפן ללינר של אלו בדמיהן ושוו חמשין מיהולאסמאוה להתיר' לעלמא ואם רוצהלקיימ׳צריכה קידושין אחריםנ ואםהטבעת שתהא בודאי מקודשמו מ
והנזנ״צאחלרסן בקיאין קורס לכן טכ״ל ומתבאר מדברי קדשה אחר קדושין גמורים יגרש ראשון ונוש׳שני אבל לא יגרשידי ספק ראוי שיחזור ויקדסכהואפי׳
דה"
יי״׳יה״ז" "" *,הר״ן דבכל דהו דאמרי ' היינו לו' שקדשה שני וישא ראשון וכתב הר״מה םא ילד׳משני ולא גירש הראשוןבאות׳ טבעת ואפי׳לא יטלנו ממנה
י"
"
י"
אינה ייחזדשפשוט
מיאפ׳הא,שתי? דם סתס וכ כ הר ש בר צמח כתשובה• ומ ש הולד כשר דנהי דחיישי׳ לקידושי ראשון להצריכ׳גט ולהוציאה כפקדון ואפי׳אישתיקה מקודש׳דלאגרע
!י״א!7קא נזלא רבי׳בשס ר״ח פ״כ התוס' והר ' אש בשמו משני אבל לא לפסול הולר ממנו והטעםמשו' שמא שוה פרוטהמדשדיך ילענין כתובה שכתב לה אסהוא
הטד י "יולה סדקדק -כן מדאצטרי׳ תלמור׳למיפס הכא בשום מקום וכת׳הרמ׳יכם ז״ל אם קרש׳בתבשילאוביר ק ןכיןצא אתרא דכתבי והדר מקדשי אינוצריך
יוסף אלא
אגל כשהכ'ר ' ני הלכת כיב ' לבכי רב
דמקדסי
ודאי אתא בו שאינו מתקיים אם אינו שוהפרוט׳באותומק ום אינ)מק ורשת לחזור ולכתוב ואס הוא אתרא
,\ ,
\
.
וחי׳ .
כשהחזיר ע מ שתהכתובתה
יךןיה והדר כתבי
לאשמועיק דדוקא שיראי הוא דלא צתכי כלל שהריאינו מניע £מק ום אחר דע שיפסר ןיאכד
ו ? מדהדה הראשונה קיימודוקא לעיקר כתוב׳ אבל
^ ? ״ 1״ * חו
״ הר
הוייזקודש' לסברה סומא אכל אבנים טובות ומרגליות צריכי
עכ״ל
וקנלהוכ״כהרא׳ש ,שומאולפי׳נהגו העול' לקדש בטבע שאין שוהשם כלום ע כ ולפי דבריואם ידועערשוה פרוטהבש " תיספ' אין לה וכהה י׳דס״ס הכותב
מקום מקודש׳ מן התורה אבל ר י כתב שאפיידוע ש עןוהב ועיין בתשובה שכתבתי בסי׳נ״חכתב
( בה אבן וכתב הי״אש ע״ז ומי ' לא ברירא
לי האי טעמא למה נהגו העולם להסי האבן מן הטבע דהא אמרי׳ככל דהו לא פליגי המרדכי ברים קידושין אס אמר התקדשי לי בזהב של טבעה אפי׳ים בו אבן אואפי׳
סומא לטבעת סל קדושין עכ״ל ואין להקשו ' אמאי לא יש לחוש שיש תחתיו בדיל או עופר מקודש׳דכיון שפי׳בזהב סבו לא סמי׳ דעת׳כ״א
יאסגעלה נקדי ,ח ללישנא קמא ואין דרך לתת
אלי לאיןצריניןברירא ליה האי טעמא הא כיון דללישנא בת׳בכל דהו כמי פליגי ומסתמא הלכתא אזהב סבו ומקודס׳ -תנן בפ׳האיש מקדש' התקדשי לי בדינר סל כסף ונמצ׳סל זהב או
?7י }'6א ייים :כליסנא בפרא?די"ל דהא דפסק ר״ת דאכניס טובות ומרגליות צריכי סומא ע״כ סל זהב ונמצא סל כסף אינה מקודם ' ומוקי לה בגמ כגון שאמרה לשלוחה צאוקבל
כלישנא קמא אתי רטעמא דרב יוסף מסוס דלא סמכא דעתה הוא וע״כ לא סליג לי קידושי מפלו׳סאמ לקדסני בדינ׳סל כסף והלך ונתן לו דינר סל זהב ועייןברבי׳
ירוחסאסקדשה בכוס סל כסף מצופה זהב מיין ברבי' ירוחסבח ד תניא בפ*ק
רכה עליה אלא כסיראי אכל באבנים טובות מודה אכל לליסכא בתרא דטעמא דרב
דקלושין עגל זה בה׳ סלעי לפדיון בני בני פדוי ואוקימ׳בדלא סוה ה׳סלעי׳ואפ״ה
יוסף מסוס דבעינן סוס כסף דקי־ן ורבה סליג עליה וסבר דלא כעיא מידי דקיץ
והלכתא כותיה לא שני לן בין אבנים טובות לשיראי וכיון דססק ר ת כליסכא קמא בכו פדוי בדקבליה כהן עלויה כי הא דרב כהנ ' סקל סודר׳מבי פדיון הבן אמי'לדידי
אתי ספיר דמותיב על ההוא מכהגא מליסג ' קמא ולפי׳מ״ס סר״ן ( פ״ק דקדוסי׳דף סוס לי ה׳סלעי׳א״ר אשי לא אמרן אלא רב כהכא דגבר׳רבה הוא ומיכעי ליה סודרא
מיכ״ד ) דברי ר״ת אין מקו׳לתמיה הר״אש סכת׳כלסון הזה אור״ת דמ״ה נקט שיראי אכל כ״ע לא וכת הר״ן ונר דה״ה למי שדרכו להתיקר באי זה חפץ שנותן בו לפעמי׳
לפי שסומתן• ידועה לעולם קצת ואין הדבר מצוי לטעו בהם כ״כ כיות׳משויין הרב׳ דמי׳הללו דמהני ומי׳מסמ דבעי׳סיהא דרכו להתיק 'בכיוצ׳בזס פד כדי דמיס הללו
וכמ בהא הא לאו הכי לא מצי אמר לדידי שוה לי אלא שיש לתמוה על הרמ״ב ' סכת' בנו פדוי
כמרגליות ואבן טובה שיש שאינה שוה אלא מעם ואפפ׳סהיא סכור כמה
א פי׳רבה מודה דאע״ג דלא אמר לה דסויא חמסין אלא א״ל בכל דהו דצריכי סומא ולא חלק בין אס דרכו להתיקר בו או לאו ומ״ה אני מסתפק במקדש בדברשאינו
ולפי׳פירשו שיראי כדי שלא לטעו׳בדבר זה ואמי ר״ת שלפי׳נהגו שלא לקדש בטבע׳ ש״ס אי תציא אמר לדידי סוה לאפשר דכיון דלא פוה מידי לאו כל הימינ׳לתתעליו
תורת כסף והכא שאני דכיון דודפי ממונא הוא כי אמר לדידי שיה לי מהני ומי׳
שיש כה אכן עכ"ל :וכת' עוד הר״אש ור״י או דמה שהוצרך לעסוק כאן כרב׳מסו׳דרב
כלו ולעי זה אין ראיס לפסק ר״ת וגס התו כתבו פשיטא לי דכסאין העדיס יודעיס שלרכ׳ להתיקרבולא מהכידה״ל כקדושקבלא
יוסף הביא כמס ראיו׳לדבריו פ״כ
קדשה בדבר סאינוס״פ הוי ספק
גזעם זה וטוד טעס אחר למה הוצרך לפסוק כרבה ולשום אחד מהטעמים אין ראיה טדיס דלא מהנו אפי׳סניהן מודים עכ״ל :
לפר״ת והרמ״בס כתב כפ״ז כלשון הזה אמר לה הרי את מקודס׳לי בבגדי׳אלו שהם קדושין בפ״ק דקדושין אמר שמואל קדשה בתמרה אפ י /עומד כור תמרי׳ בדינר
סוים חמסין דינרין והיו של משי וכיוצא בהם סהאסה מתאוה להן אס היו שיין נ׳זוז מקודם סיישי׳סמא ש״פ במדי והא אכן תנן בפרוט ל״ק הא בקדושי ודאי האבקדושי
מקודש משע ' לקיחה ואינם צריכין סומא בשוק ואח״כ תהי׳מקודס כדי סתסמו' ספק וכתב רבי׳ירוחס בשם סתו׳שאין זה ספיקא דאוריתא ופרש״י אס ס״פ במקונל
ה״ז
דעתה אלא הואיל והן שרן כמו שאמר לה ה״ז מקודש ' מסעה ראשונה ואס אינן סרן הוי קדושי ודאי אס בא אח׳וקדשה אח״כ מותרת לראשון ואינה צריכה גט משני ואם
אינה מקודשת עכ״לגוכמב הר״ן אהא דאסיקכ׳והלכת׳שיראי לא צריכיסומ׳ומקסו אינו ם״פ במקומו קדושי ודאי לא היי לבטל קדושי סכי אכל קדושי ספק הוו ואינה
הכא אמאי פסק כהאי לישנא ה״לל הלכת׳ כרבה ולפיכך נר׳מדקדוק הלשון דדוקא מותרת לאחר בלא גט דסיישי׳סמא ם״פ כמדי-־ומ״ס ואס רוצה לקיימצריכקדושין
אחרים פשוט הואזומ״ש ואס קרסה אסר קדושין גמורי׳יגרס ראשון ונושא סני אכל
סיראי הוא דלא כריכי סומא אבל איכא מידי דצריך שומ ומתוך דברי הרמ״בס נר
דסיראי מתוך סהאסה מתאוה להן גמרה ומקניא נפשה כל היכא דסוה כדקאמר  ,לא יגרש סכי וישא ראשון הטעס משוס שלא יאמרו גירש ראשון ונשא שני וכמה' זה
אבל במידי אחרינא לא ולפי זה למעוטי דברי׳סאץ האס מחמדתן נקט שיראי ור״ת מחזיר גרושתו וכמו שאמת כע המגרש גבי יצא עליה קול שהיא מקודשתלפלו׳וכא
דמ״ה נקט שיראי לפי סשומתן ידועה לעולם קצת אבל דברים סרגילץ לטעות אחר וקידם' וכו׳ וכת מהרי״ק בשורם פד שזה שכת רבי׳אס קדשה אחר יגרשראשון
אמר
בשויין הרכה כמיגלית ואבן טובה צריכי סומא • וכתב פיד סר״ן ודברים שצריכים וכוס סכי היינו דוק׳כשאין שס אלא קדושין אבל היל׳סבא עליה השני טרס תתגרש
שומא כפי הסברות שכתבנו נר׳מלסון רש״י שאס קדם בהם את האסה קודם שומא מן הראשון הרי נאסרה על סראשק מספק כדין א״א שזיכתה תחתיו וכססשנאסרה
כיון דלא שמאו׳תחלה איכה לבעל כך נאסרה לבועל וכתב דאפילו כשאת ע״סהוראתחכס אסורה לוהולזה-
איכה מקודש שהרי כתב לרב יוסף דאמר דצייכי שומא
לדידן במידי דצריך סומ אכל מדקדוק לשון הרמ״ב׳כר דס״ל דאפי' ומשמע נגמדיב חסדא ורבנן לית לסו דשמואל וכתב כרין דמ״ה פסק בעל הלכות
מקודשת ומיכה
לא פליג אלא לומר שאינה מקודשת משעה ראשונ׳אבל לאחר סומא מודה דלא כשמואל אכל הרי״ף והר 'אש פסקו כשמואל וכ״פ הרמ״ב ' כפ״ד וכתב ה׳השכן
בר יוסף
הלכת׳דלא צריכי סומא דעת הגאונים והרמ״בן והרס״בא ז״ל  :ומ״ס בסס הךמ״ה שהולד כפר נר׳ שטעמו
דמקודשת ואע״ג דכסיראי לא נסקא לן מידי דהא איפסיקא
מפני שהוא סובר כדברי ר״י שאכתו בסמוך־ומ׳ם והטע מסו׳סמא סוה פרוטהבשום
נ״מ מיהת לאותם דברים שכתבנו למפלה דצריכי סומא אבל אחרים אומרים דמאי
דאמרי׳שיראי לא צריכי שומ׳לא אתי למעוטי מידי והא מקטשיראי ולא אמ ' הלכת׳ מקום דברי רבי פה בלפי מסודרי׳סלסון זה לא ניתן לינת כאן שאין לו ק ער וטנק ו
כרכה היינו מסוס דאיכא ליסנא אתרינא בגמ דבכל דהופליג רב יוסף ואלו אער עס הסמוך לו וארישא דמילתא קאי וכך ה״ל לכתוב קדשה בדבר שאינו שוס פיוטה
 ,הלכתא כרבה אתי למטעי דבכל דהו דוקא הלכתא מתיה ומ״ה אמר והלכת׳ שיראי הוי ספק קדושין והטעם מסוס שמא סוה פרוטה בשיס מקו ' וצריכה גט מספק וכו'
אל צריכישומא1משמ׳ בשום ענין אסי' א"ל .בתמסין ושרה סמשין וב״ם בסתם ע״כ :ומ״ש בשם סמןב״ס בפ״ד כתב שכן נר ' לו ושהוא דבר של טעס וראוי לסמוך עלי
ונתב

לא אק

קי״׳ .

אמימקודשת

לג

אבן העזר אל

דים׳
( ) 7נראה לפסק
כאביי ורנ׳לאמדי'

ו  :תכ ה״ס כשם הרמכ״ן שהדכריס נמזיס ומתקכלי׳ויש סולקין ע״כ • והר 5ז״ש כתכ התקדשי לי כתמר זו התקדשי לי כזו לזס יש ב' 6מהס פוה פרוטה מקודשת וכ) ס ל 6ו
מיישי שץא שוה פרוטה כמדי חומרא דרבנן בעלמ' הואדמדאוריתא אין להקדש • לוינה מקולש׳בזו ובזו ובזו 6ס יש בכולן שוהפמטה מקודש ו 6סל6ו אינה מקודשת
נגמ' פ׳קלקדוש'!
אלא מקומו ושעתו וכן למקם וממס ' והא דקרי לה קדושי ספק לא משוס שיהא בו
היתה אוכלת ראפונ ראשונה אינה מקודש עד שיהא כאח מסס שוה פרוטה ופרש״יל׳זיישיילקלאבכהיג
מהס שוה פרוטה מקודשת ואס לאו אינה מקוד דכיון דאמר התקדשי וללא כ 1נ יזשלא
אס יס באס
ספק מואוריתא אלא קדושי דרבנן כינהו ועשאוהו כמו ספק שאיג מותר לאס בלא
התקדשי כל חרא וחד' הוו קדושין כאנפי לפליג התם וס'ל
גט וגס הראשון צריך לקדש' קדושין אחרי'
נפשייהו וכגמ׳הית אוכלת ראשוג ראשונה ללא חיישינ׳לקלא
ודאי׳והרמכ״ם ז״ל כת שאס קדש בתבשיל ששוה פרוט׳בשום מקום לא הוי קדושין ודאי ולעול׳דוו קידושי
נכהיג וללא כלי
אהייא אלימא ארישא מאי איריא אוכלת
שכת) דהרס׳הכלנ
או בירק וכיוצ׳בהס כל דבר שאין מתקיים ספק אפייאינה מתקיימת להוליכו למקום ששוה פרוט׳וכך היא
אפי׳מנחת נמי אלא אסיפ ואפי׳כקמייתא יזסדא ס׳ל ני אינו
אס לא היה סוס פרוטה כאותו מקו׳אינה
מסקנת א״א הרא׳יש ז״ל כתב הרמ׳' ה אי קדי׳במידי דלא ידעי׳ והא מלו הוא ופרש״י אלא אס י פ דחשיבה
נכון:
מקורש׳כללשהרי דבר זה אינו מגי׳למקוס
הית אוכלת ראשונה  00וז׳לרכינו
אסר עד סיפסד ויאבד ולא יהא סוה כלום השת׳אי הוו שוה פרוטה בעידן קידושי׳ או לא אזלי׳בתר השת' ליה כללא קאמ דאס
יר׳תיח׳א נכ׳נזכ'
קדושי׳וראיעדדמתכרר
הוו
ואיאיתבהשוה פרוטה השתא
וכו׳וכיאיכא בחדא שוה פרוטה מיהת
הא דכי
הרמ׳ה
ומתוךדבריו משמ׳שאס היינו יורעי׳ששוה
בסהרי דלא הוי בעידן קדושין שוה פרוטה ואםאפשר להתברר
מקדשה ואפי׳כקמייפא אפי ' הראשונה אי אכלה הראשונות.
פיוסהבמקו׳אשר מקודש ' מדאוריתא כיון
לאי אית ליה אורחא לסת׳שויא לה פרוט' ע״י ערים שהיה שוה פרוטה כשעת קידושין חיישינן להו ולא
השנייה שוה פרוטה אע״ג שאין כאחרונה אינהמקודשת ה מ
סוה פרוטה מקודשת והא מלוה היא כיון ללא אפשק נין חד׳
והא דקרי לסו קדושי ספק מסוס ראמר שרינן להאפי׳העדים רחוקי׳ מכאן הרבה לא מיבעיאאם ידוע
לחנרתא שיעור
סמוא׳שמא שוה פרוט׳במדי ואין ידוע ' נו שיש עדים שיורעין אלא אפילו יצא קול י שיש עדים שיודעים
למיחש
דקדושקלא גמרו עד שתקכלס כולס והיא לאינא
שהיה
כבר אכלה את הראשונה קודס שתזכה לאמלוכי למוכחא
ששוה פרוט׳בודאי במקום אחר ומחמת זה
בקדושיה בויא זו הראשונ׳מלוס גכה ופריש ר אמי לעולס אסיפ ומאי עד שיהא בא' מילפא דמעיקרא
כמב שאס הוא דבר שאינו מתקיי׳להג־יע למקום היוקר אינה מקודש׳ כלל מדאורית'
לעמיה
תו בגמ ( דמו מז ) אמ רבא ל״ש כמי
מסס סוה פרוט עד שיהא באחרוכ׳סוה פרוטה וגרסי
ור״י פי׳ אפי׳ידוע ששו׳פמטה במקו׳אחר דאין להקד׳אלא מקומו ושעתו והא מקט
אנפרייתא אנל
אלא דאמ לה כזו וכזו וכזו אכל אמ לה כאלו אפי׳אוכלת כמי מקודשת כי קא אכלה
חייסי׳שמא שוס פרוט במדי לרבותא נקט דאפי׳בכה״ג אמרו רכנןדהוו קדושין גזר
היכא לאפסיק נין
מדכפשה קא אכלה ופרש״י ל״ש היכ׳דאוכלת ראסוכ ראשונה דאין מצטרפו׳לפרוטה ת7אלחנרת׳שיעו'
אטו אותו מקו' ששוה עמט׳ א״כ אין חילוק בין דבר המתקיי׳ובין דבר סאיןסתקייס
לסיחש
אלא דא״ל בזו ובזז ובזו דלא גמרי קדושי׳ולא נקנו לס עד נתינת אחרוג שהיא גמר לאינא
כיון דמשו׳גזרה הוא ומסתבר כדברי ר״י דאשה לא מקניא נפשה בפחו׳משוה פיוט
דיבורו וכבר היו הראשוכו׳מלוה אכל כאלו מקבלת הראשונ ' לא באת לידה כתורת לאתלוכילא מנעי'
הרמב״ס
נמקומ׳עכ״ל • וכתב מה־י״ק בשור פ״ד שכך היא דערש״י • וז״ל הר״ן כת
כלי דינור לאינא
בפ״ד דכי אמרי׳דקרוסי ספק הוי ה״מ כדב המתקיי ' שאס היו לו דרך למדי איששר מלוה דמשנגמ׳ הדיבור הקנס לה בתורת קדושין וכי אכלה מדידה קא אכלה ואפי'
לחיחש למעיקרא
להוליכו סס ויהיה שוס פרוט שס אכל ברב׳סאין מתקיי' ליכא למיחש כלל דהא הכא אכלה ראשינ ראשונה מקודשת אם יש בכולן שוס פרוטה ע״כ ודבר פשוט הוא דבל
היה נ 7עפ'לקדשה
אינה מקודשת דאמרי' הכא היינו לומר דאינה מקודשת בודאי אבל מ״מ מקודשת נראשונ׳לנד ואח' כ
לא שוה מידי וקוד׳פיגיע למקו׳היוקר יפסד אבל לפי מה שכתבו בתוס נרא׳ראפי'
וס׳שרבי ' בשס הרמ״ה דה׳יה אס אמר בזו נחלןאלחאפי' לא
מספק דחיישי׳סמא שוה פרוט כמדי :
בדבר שאינו מתקיים חיישי׳שהס פירשו דמשוס גזרת הרואין נגעו בה דשמ' יש כאן
קוד'שקבלה אותס כולן מצטרפות אפי ' אכלה ראשונה ראשונה הפסיק נדי דינור
א׳מאנשי מדי ואס ירא׳שאין אנו חוששין להס כאן אף במקומו לא יחוש לכס וכתב ובזו וגמר דבריו
ומתבארים מתוך דברי רש״י שכתבתי  :ומ׳ ש כשס ! ״פסק היאיק׳ל
כתוס׳דסא דאמרי חיישינן לאו למימרא דאי ידעי׳כודאי ליהוו קדושין דברים ברורים הס בטעמס
סרמב״ן וכן
נקדזשין פון כלי
גמורי׳אלא לומר דאפי׳בסתמא חיישי׳שמא פוה פרוטה במדי אבל אהי׳נ דאפי׳ידעי'
ר״י היינו לומ׳שאע״פ שגמר כל דבריו קודס שקבלה אות ' וכשקכלה אות היתה דינור לאו כדיבור
נוטלת מידו ראשונ ראשונה ואוכלת איכס מצטרפו׳ואס אין כנסארו' באחרונה שוה דמיהלכן אסיש
דשוה פרוטה כמדי לא הוו קדושין גמורין כיון דסכא לא סוה דה א לעיין גזל אמרי׳
פרוטה אינה מקודפ׳כיון שחלקן זו מזו כלומ׳שלא א״ל התקדשי לי באלו ועיין כר״י נא' ש' פ מקודשת
בהגחל קמא דסחות משוה פרוטה אפי׳בגזלה קיימ ' א״צ להוליך אתריו דאיןחוששין
ל׳ש קחייתא*ל׳ש
סמא תתיקי ולא חיישי ' פמא שוה פרוט ' כמדי ומביא אשס ומתכפר לו אלמא אין ה  :א׳ל התקדשי לי חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה וכו׳ בפ״ק דקדושין
נתריית עכ׳ל וכ׳ע
פרוטה
(דף ז )בעי רבא חצייך בחצי פרוט' וחצייך כחצי פמטה מהו כיון דא״ל חצי
לממוךאלא מקומו ושעתו כדאמרי׳בערכין לגבי הקרש אלא חומרא דרבנן בעלמא
לנמקים לאמרנזו
פסקה או דילכו׳מוכס והולך הוא את״ל מונ׳והולך הוא חצייך בפרוס 'וחצייך בפרוטה וכזו ובזו דאמרי׳אס
כאיסו׳א״א ולשון הא כקדושי ספק לפ״ז לא אתי שפיר לפי׳נ״ל דאי סוה פרוט׳כמדי
מהו כיון דא״ל כפרוט׳ופמטה פסקה למילתי׳או דילמא כל ביומי' מונה והולך הוא אין באחרונה שוה
קדושי תורה הן דכיון שהיא נתרצית בהם ושוין פרוטה באי זה מקום אילו ידעו
לאינו
פרועה
העד׳שדרכה לתת פרוט כאותו דבר ה״ל כאילו אמרה לדידי סוס לי כדאמרי ' לגבי חצייך בפמט׳היוס וחצייך בפמט׳למחר מהו כיון דא״ל למחר פסקה או דילמ' הכי
מקודשת לרש ' י
קאמר לה קדושין נתחלו מהאידנ׳ומגמר לא נגמרו עד למח' שני חצייך בפרוט ' מהו
ס׳סלעיס של פריון בכור וכדאיתא לעיל עכ״ל • וה״ה כתב בפ״ד שהרשכ״א כת 'בזה
תעופיזיזרי׳כלוחר
הכא ודאי בחד זמנ ' קאמר לה או דילמא :אין אשה מתקדשת לחצאץ כלל תיקו בעי !פורעי מהשאכלה
כדברי הרמב״ן וסכן מורה לשין הרמב״ן וכ״נ מדברי התו'  :כתב מהרי״ק בשור׳פ״ר
רכא שתי בנותיך לשני בכי מהו בתר נותן ומקב' אזלי׳והא איכא ממונא או דילמאג זל מר י התו׳ אינם
דאפי׳לדכרי הרמב״ס דווקא תכשיל אן ירק שאינו יכול להגיע למקו׳יוקר בשוס צד
ופרתך בפרוט מהו מי אמרי' חוזרים אא' נ חוד
בתר דידהו אזלי׳והא ליכא תיקו  :בעי רב פפא בתך
היוקר
ע״י שוס תיקון אבל תאנה אפי׳לחה מ״מ יכול ליבשה כחמה ולהגיע׳ במקום
נפינת1
נלקזלס
ופס משוה שוה פרוט'  :כ תב הרמ״ה אי קדי׳כמידי דלא ידעי השתא אי הוס שיה בתך בחצי פרוט' ופרתך בחצי פרוטה או דילמ ' בתך בפרוט ' ופרתך במשיכה תיקו -
האחרונה עכ׳ל:
קדושין או לאובו׳ אבל לא אסרי׳ לה ע״פ אשס או קמשאומר שהיו בעי רב אשי בתך וקרקעך בפרוט מהו בתך בחצי פרוט וקרקע׳בחצי פרוט או דלמ"
פרוטה בעידן
יודעי שהיה שוה פרוטה באותה שעה • הכל מתבאר מעובד׳ דאיתא כפ״ק דקדוסין• בתך כפרוטה וקרקעך בחזקה׳ תיקו •• וכתב -הרא״ם בסס ר״ס דכל הכי בעיות עלר
יתיב רב חסדא וקא משמי־ לה אי אית בה סות בתיקו ועבדי׳בו לחומרא והימכ״ס ז״ל כתב בפ״ג דחצייך בחצי פרוסה וחציי ' בחצי
ההוא גברא דקדיש יאבכא דכוחלא
ואי לא לא אמר׳ליה אימיה והא ההוא יומא דקדש ' הוס בה שוס פמטה פרוט ' או חצייך כפרוטה וצזצייך בפרוטה מקודסת ודאי סברתו כזה דזו היא שטת
מיוטה אין
הגאוני דכל את״ל פשיטות הוא וא״כ נפשטו שני בעיות סראשמו׳דכל ביומיה מונה
אמר לה לאו כמיניך דאשרת לה אכתרא׳אערי ליה רבנן לרב חסדא הא איכ׳ ססדי
באידי׳דידעי  .דכההוא יומא הוה ביס סוה פרוט׳השתא מיהא ליתכהו קמן • וכתבו והולך הוא וגי ' דבכאן א״א לומר כן דבעיא אחרונה׳ סניחצייך כפרוטה לא קיימא
התו׳והאיכא סהדי כאידית אין לפרש דליחו' דשמא איכא סהדי באידית דא״כ אין אבעיאיראשונה ולא שייך בה אתי ל וכה מסתכר׳למימר דמקודס׳ יות 'מכולן כדקא'
תלמודא הכא ודאי בחד זמב קאמר או דילמא אין אשה מתקדש ' לחצאין כלל וכיון
לדב׳סוף דלעולס איכא למיחש והא כמי ליכ ' לפרש והא איכא סהדי דידעי דבההוא
דעלתיה בתיקו כ״ס הראשונו׳ואץ אשה מתקדש׳כלל לחצאין אלא ספק עכ״ל הרא״ס
סעתא היה כיה שוס פרוטה דפשיסא דעל זה ראוי להחמיר אלא נרא ' לפרש והאיכא
סהדי כלומר יצא הקול שיש עדיס ב אידית או כמדינת היס וכ״כ הר״ן ז״ל וכתב עוד־ ז״ל והר״ן כתב קושיא זו בשם הראב״ד ויישב אותה לדע ' הרמ״בס וה״ה כתב קושיא
זו בשס הראב״ד והרשב״א וכת׳שאין דבריהם מוכרחי' דכיון דחזי בגמ דבהני אמרי
וקלא דלא אתחזק הוא דאי אתחזק אפי רב חסדא מודה דחיישי ' ליה כדאיתא כפ'
המגרש אלא ודאי קלא דלא אתחזק הוא ומ״ה לא חייש לה רב חסדא ע"כ  :ומשמע את״ל מקודשת ובתר הכי כעו הא' דשני חצייך בפרוע משמע דאזנהו ידעי בדקדוק
דס״ל להר״מה דהלג כיב חשד׳ואע״ג דאיתמ עלה אביי ורב׳לא ס׳ל הא דרב חסדא הלשון טפי מינן ואע״פכ׳ יש להחמיר כדבריהם ז״ל׳ ואס פשטה ידה וקבלה קדושין
כלומר להתירה משו ראיכא סהדי באידי' ואמרי׳דאשתייר מההוא משפחה בסורא .מאחר צריכה גט :עכ״ל וכתבו התו׳סצייך בפרוט ' היו׳וחצייך כפרוטה למחר כך א״ל
בפעם א׳ע״ב כלודאי א״ל היוס חציך בפרוט'והדר א״ל למחר וחצייך בפרוט פסיטא
ופיסי' רבנן מינייהו מ שום דס״ל דאביי
הנוםיו׳סנכונ׳ותשמיג דאינה מקודש '  :וכתב הר״ן ז״ל והך בעיא קמיתא לא כשא״ל עכשיו חצייך כחצי
עובדא *נ׳ה יש כאןמ׳ם ! כן זיא
ורבא מ״מ כיון דרב חסדא עייר
סמטיופתק וחזר וא״ל לאח׳שעה חצייךסאת׳כחצי פמט׳דבכה״גפסק ליה למילתיה
דאתמר
"ל התקדשילי 3תמר ןן דס״ללהרמ״ה עלית תלנפא כר״ח תשים
גקשי׳צותיה**א
ולאו כלו׳הוא אלא כשא״לכן זה אחר זה מיד מוך כדי דיבור וכן כמי הא דאמרי׳ כל
ה
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א;
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ןהלווי
זג
/
מו
וכיבפס־זישמקדשיד
ת,־זום דאיכא כוהלי באילי ואמרי דאשתייר מההיא
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ביומיה מונה והולך הואי לאו כסא״ל חציי הדיכוךבבקר וחצי הדיבו׳בפר אלא שנתן
מש1י 1ה נשזראופרשירננן ־ייגייהו ת זוס דש״לכאיייורגאהלכך את״ג דר ׳ ת ינביד עינדאלא כקעי׳כותים
ע׳כהיאהנישח׳הנכוכה  :זי׳ל בדברי הרמ״השי -תחלהכתנדאי א־ת בה השתא ש״פהזוקידישי וודאי עד לה ב פרוסות כא ' וא״ל התקדשי לי עכשיו חצייך בפרוט׳ וחצייך האחר התקדשי לי
שיתברר נעדי׳שלא היה בה נשיבת הקידושיןש' פ והאין כתב אח״ג שאם א׳א להתברר בעדים שהי' בהש" מ
כפרוטה האחי וקא מיבעיא לן איאמרי׳דגמר בדעתי׳לקדפפלגא השתא ולא מהני
ימץודשתמאיונשיפא
דנריושזתרי׳ואיזדברישאמשוילה
ח״שי׳להדמשמפשזיאספק מקודשת והרי
אידילמא• מוכרה ולך דה״ק נמחלו מהאידנולא נגמרו עד לאורת' כך פירשו ול״נ כי
משד לה מקודשת תספק וצילדמ׳ש נרישאלא למימרא דהוו קידושי וודאי ממש שאסיקדשנ׳אחר לא יחושו אמרי׳ כל ביומיה היינו בסתם ולמעוטי חצייך בפרוטה אתינן וה״ה לאומר וחצייך
לקידושיויאפשר דחשיב להו קידושי ודאי תשו׳דמשתתא כדשוייהשתא הלה שויינשעת תקילסי ^מיש ואס א׳א־
כפמסלערב דחד סעמ׳הוא ונקט׳ למחר לרכומ׳דאפי בכה״ג א יכ לספוקי דמקודם׳
להתנררע׳י עדים שהי' ח״פ בשעת הקידושין נו״סיש כאן וכריך לתתוין תינת איוהכי פירזשו איאיתבם
השפ׳היוקידזשיןעד ליותגררנסהדידבעידןקידושיןלא הוה נה שי׳ה וממילאמשתע דאילית בה השתאש׳פ לו״כ דהכי אורחא דמילתא טפי עכ״ל י וכתבוהתו׳חצייך כפיוט׳וחצייך בפרוט׳וא״ת
איירי׳דיישתמא בשעת הקידושין לא הוה נהש /,פ ושרי' לעלתא ואהאי משמעותי' קאי ואמר לה*מ כשאין אכו ואמאי לא :יועיל והאי לא אמרי׳ לעיל דלא פשטו׳ קדושין בכולה אלא מסוס דאיכא
יולעיןשיש עלי׳שהי׳ש״פ כשעת הקידושין אבל אה אפשר להתברר שהי׳ ש״פ בשעת קידושין חיישי' לה לא־ דעת אסר ואינה מתרצ׳אלא למה ססומע׳אבל אס היינו יודעי׳סמתרצ׳בכולה פשטו
חנעי׳אםיש עלי׳אלא אפי' יצא קולשיש גלים שיולעי׳ שהי׳ ש' פ חיישי׳לה! לכיון דיצאהקולשיש עדים בכן
להתברר ועדיין י׳לדכי ליתנההשתא ש׳פמאיהד ליחושעלמאבשצת הקידושיןהויש״ פ ( י׳ל קדושין בכולה והכי׳ גלי דעתה שהיאמתרצ׳בכולה וי״ל דאי סוה מיירי דא״ל בלשון
ח '!:נאפשר
דלא־יתז־ןינן אישורא כיין דלית בה השתא ש״פ משתיוא נם בסיעת קידושקלא הזה בהש ' פ והעמיד אחה על קדושין אה״כ דהוו פשטי קדושין בכולה אכל הכא איירי דא״ל הרי את מאורסת לי
יזזקפהשהיאפנוי' ־
וא״תאיתינמיאמאישרי להליחושלה שמא יו״פביזליוכלשמואל ד״ל דהרמ״אל״ל או בחדלישנידלעילעכ״ל • ואין כן דעת הפוסקי שלאחילקו בכך וסרמכ״ס ורביכו
ישיייאל וא נ״ג דרני׳פסק׳לישמואללא נמנע מלכתוב דנרי הרע׳ה למגתר מיניה מילי אחרינא שנא
כתבוה באומר בלשון קדושין ולענין קופית המו' י״ל דכשא״ל תחלה חצייך בפרוטה
כתגרני׳ נסין> סי׳וז נשם הרמ׳ס לאיקדי׳ במידי
ילנריו ואינא למילקלע מ׳ש להימ׳ה ל" לדשמואל שהרי ללמאש״פבמלי דנלשמואל < י' ללהת׳צאו משום ליכא גילוי דעת שהיא מתיצ ' בכולה וכי הדר א״ל וחצייך בפמטה דאז גלי דעתה
ייקיליזילאפי׳איןנושיפחיישי׳ומששעלטעמאמשום
לס׳לכששואלהוא אלא ביון דמיליליקיר וזיל הוא חיישיצןדלמא נההיא שעתאהד ש׳פ חל השתא  :לעוד סהי׳מתרצהככולה מאי הוידילמא בשפת אמירת חצייך בפמטה קמא לאנתרצית
לעיר יעי שנר סרע״ה כשמואל והב׳ע בלנר שאינו מניע למקום אחר
נתשו׳הרנולה׳ה נסי׳ י׳<ןש * ארץ

עולנזה:

על שיפסל וכל׳זלמנ״ס ועיין
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משודתתתתנכימרינחחזיפחנת
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נחיית׳עמה נדיכה
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פסול לקדש בו שמין הנייר וט גס רבי׳ירוהס כתב כן כשמו * להסתפק כפיידבריו
7ןא ׳י(,7ג והי ק לה דאי בעינ
למנסב
אחריתי
נסיבנ
ופרש
י
אתת
לבי תרי להנס להס אי איפס
שא•! קדושיקלי! הילכך סאי לא קדש אלא פלגא וחציה
דטוןדלאקדס׳בשס׳■
^נ ה ודנריזמפורשי
כל,ם < נעל לשס נסאר לאחר א״כ אינה מקודשת להס :
מקדש זה לשס כסף אפילו
שהיה
שוה
פרוטה
חיישינן
להו
אבל
לא
אסיינן ל! ה׳ע' פ אשה או * '״
נגמ׳פ' האיש 'י
ק.ד׳
ש'ן '־"ת,ד ומ״שאו את מקודשת לי
ולפלו'אינה ע״פ קרוב שאו׳שהיו יודעים שהיה שוה פרוט׳ באותה שעה א״ל עלהיי״ח התקדשי לי ,ש״ס חיכה מקודשת
נשטרחנ׳׳א שמין את ולא בא-להכסי׳אלון
" ,ניאז (כ״ל מקודש כ כ הרמ ב בפ ג והוא נלמד ממה התקדשי לי בתמרה זו התקדשי לי בתמרה זו אם אין באחת מהן
!נ! ה! א .לק זן
דאמרי׳אתת לבי תרי לא סדא :מי שחציו
הנייר אסיש ב! ש״פ כשרוצה לקדשה בו
שוה פרוטה אינה מקודשת ודאי שאינן מצטרפו' כיון שהזכיר תקו7שת'זא; קימנ ' לה
נטור סי׳ ״"<■יע ' עבד וחציו כן חורין שקדש בת חורין הוו
נשכחנו שלא לשמה משו׳כסף וה״ק אג1״ע
נע ^י׳״י״קשיןי ספק קדושין וטבלהםולח (דף מג ) בעיא בכל אחת לכד קדושין אם אמר לה התקדשי לי בזו ובזו ובזו
ששט זה שכתביסלא
ולא מדעתה :
שער ג1י 6
הא וסלקא בתיקו • המקדש מי סחצי׳ספסה כולן מצטרפות לשוה פרוטה היתה אוכלת ראשונ׳ראשונ׳אותן
.דאמרייידמעל .
לשם
מדעתה פסוללקדש
חלו
קדושין דוקא וחציה כת חורין הוו קדושין לחיי' עליה שאכלה
שאכלה כבר
כבר אינן
אינן מצטרפו שאות שאכל
מצטרפו׳שאות׳שאכל׳ נעשו
נעשו במלו שלא
כמלוישלא חלו
בו בתור שטר אס בא לקדשה בו משוכסף
שיודע מקדושין אשם וצריבה גט חציה שפסה וחציה כת
הקדושי׳עדשינמו׳
דבריו
נמצ׳שלא
קבלתן
בתור׳קדושיןוהו׳להו שמין את הנייר אס יש בו ש״פ מקודשת
הראשוגי׳צאוכלס
כמלו׳ואין
מקדשיז
במלוה
ואם
יש
בנשארותשוה
פרוט׳מקודש'
הוי ונטיעות היו חורץ שנתקדש לראובן ונשתתררה ואח״כ
. ,
,
,
כלו״יכרל לקדשה בו בתור כסף וקס איןבו
אכל אי לאידיע קדשה אתר שניהם היו ספק קדושין וכולי דהוה ליה כמלו׳ופרוט׳ שרעת אפרוט׳אמ׳לה התהדשי לי באילו
סוה סמט׳וקדס׳בו הוי ספק קדושיימשוס
ונמכא אח כשלא יתבאר בסוף סי׳מ״ד :
מצטרפו׳לשו׳פרוט׳ דחיישי׳סמא שוס פרוט במדי וסיפסדאפי׳
קדשה בפחות ואכל׳אותם
ראשונ׳ראשונ' נם אות׳שאכלה
היוקדושיו ק7
כיון שנמר כל דבריו קור׳שנתן לה כלוא״כ כשנתן לה הראשוג' בקדשה בו בתורת שטר קאחר דאס יש ס
(זין משוה פרוטהוסל ת ל פ 6ה״כ סבליטיןל ?
לא דמאחר דלא
בתורת קדושין באה לידה ומרירה קאכלה וכ׳הרי׳מה ה״ה נמי כי שוה פרוטה מקודשת־ מתורת כסף וזה נר׳
חייסי׳סמ
^
ש
ל
ח
ל
ה
ל'שס יודוסי ו משנ
ידיע אד־עתיא
שקבל׳אותןכולן מצטרפו' יותר מדקדוקהלשון• גרטי׳בגמר שםבסטר
7קדושין.הראשוני 0האיש מקדש ( דףנ ) :ומ״שו^ פי/ספ ? אמר בזו ובזו אם נמר כל דבריו קורם
כיצד כת׳לס על הנייר או על החרסאפ״פי
ביעל ונליןקדושי׳ י1דו ? ז 16ל :וא ס כ!£ס ^רמ ה
דסייפיומ ^ אפי׳אכלה ראשוג׳ראשונה ור״י פירש דאפי׳נמר כל דבריו קוד
אחרי' עכ׳לויעיין דקדי בכספאוכו פשוט הוא
שמא
־
־) ־
שסין בו ש״פ בתך מקודש לי כיןע״יאביה
שקבל׳אותן
אינן
מצטרפו׳כיון
שחלקן
זו
מזואמ׳לה
התקדשי
לי
נ 7נוי המרדכי חוה פרולבמדי וכדשמואל
ונמו
שנתבאר
בין
ע
'
י
עצמה
מקודשת וכתב הרס״בא
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מקנ׳וטפמו של הרי״ף שפסק כרב פפא ורב

סרבי׳מכואר בדבריו סס

״י ((0" ( '6יויי וכ ׳ הר״אס שיש לדחו׳ראיפו וגס סר״ן כ׳סיש מי ספי׳בעכיןשאץ ראי׳לפסוק כן ודברי
י
ר״ח ודברי בה״ג כתבו׳ סס הר״אש והר״ן ז״ל-והרמ״ב כפ״ג כת כדברי הרי״ף וכ עוד
7כ׳ ע׳א1מנ!הלב־ג בפי׳ההו׳דהיכא סויי׳סליחכומבו מדעהשלי׳ -וכתבו הר״ן וה״ה סנסלק עליוהרמ״בן

דעת הרמ״בס וסכן פיק • כ׳רבי׳ירו׳בפ הבא פל יבמתו

דביא׳סוגג לא קני 3אש; דין

סמתיחד פס אשה פנויה אי סייסיכן לקדושין יתבאר באורך בסימן קמ״ט •
לד
המקדיש האשה מכרך פ״ק דכתובו' ( דף ז )מברכין ברכת ארוסיןבכיה
ארוסין • ומ״ס וכן אס קדשה ע״י שליח מברך השליח כן כתב

למי שנתפס
ועם הרמ״בס
האשה ואומרתשקלשה מיאהצריכהנט ואם אינו מזלה לה נשנעשנועת התורה שלאהוזקקלהמיעולם ואינה צריכה גט ודע לך לנמרלכינגי איסטריין ליתא להאיפסק״ואילא דיוסתפינא אמרי לפסק פתוה הואזיע׳שכי האריך וקגרתידנריי
ונפ׳ה סי' ר׳טכיעל אזה אח׳שנפיענרה מאיש א׳ונ׳לאי איכא עדים שראו הנעילה1חיישי׳שמאנעללסם קידושין אנלאיליכא עלים לאחיישינןלכלוסוכז׳דג״ש כיהאריןעוד בחלוקיםוכידאס היה הנועל חשוד על הזנות אושכיה ל! אשה אחייג
ליכא למיחש לקלושיןוהארין שם נעעמי׳ועוד ליניס אלויתנארו לקמן סי׳קמיט נעו׳ה  ( :נ ) ונפשז׳מיימזן סיף ספר נשים דף שיח דנר שסממן כן הוא מנעל כמן לאינא עלי ייחודדמיועיש  ( :נ ) כ״הרין ע״אדף תר״כו פ׳ק לקדושין יא*
ק7שה תקלה ונא עליס את׳כ לזם נישןאקקנאז 7ע 7יףממוק׳ ^ ענ׳ל ונע׳המדיר ע׳א דף תק״א הא דניאה אירוסין עושה היינו לנא עציה נניפחמי! אנל אס כנסה לת 1ן ביתו 1נא עליה הוה נשיאי! •
לך (א ) משמעלהמקלשענע'
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למנה׳הפשו׳
כימכ״ם בפ״ג וכן משמע מדסתי׳ותני מכרכין כרגת אירוסין כבית אירוסין ומקדם ישראל ומלכות מצרים י כתב רב שרירא׳גאון המארס כלא ברכה וכו' ורכיכי כסיס (נ )(
פי שליח ככלל בית ארו סין הוא  :מאי מכרך אקב״ו על העריות וכו' בפ״ק דכתובות הור שאס לא בירך וכו׳סבמאלוכת׳סרא״ש כפ 'ק דכתובו׳וכתבעל דברי י3יב ןכס י ס ממיני׳ אלילייירביר ו זלחתי׳ ^לש ^""
(דף םס ) ופיש''י ואסר לכו את הארוסות מדרבנן שגזרו על הייחוד של פנויה ואף וכן מסתכרוכ זמצ יותי בנמו ? י ה״ר יינה סכתכמשתו ' ודימה5זותו<־ מי
ארוסה לא התירו עד שתכנס לחופה וכברכה כדפרי' כלה הלא ברכה אסורה לבעלה אחר אכילתו סחוזר ומכרך אחר המזון כל זמן שלא נתעכל המאכל שבמעיס וכן ס'כ ישראליע״ייזופה
אע״פ שעבר זמן מרוב ' כל זמן שלא נגמר(קלושין כמ׳ש
כנדה ואדרבכן נמי מברמן וכונו ואס לנו
נשותינו הארוסות והתיר לנו את הנשואו' ע״י חופה וקדושין כא״י מקדש ההיתר מברך וכיון שאין ההיתר נגין׳ל) לאהיא״שוללאכהר׳1
כדאשצחן מר חכו  :׳וסתי׳לנו את
ע/
ע״יסופה יכוליר לומ י ה 3רכה 3סעת !הרמניס
הנשואו' לנוע״י חופה וקדושין •
שכתנישלאלתתס
וכת׳הר״ן ישראל וכתב א״א הרא״ש ז״ל ונהנו האירנא לומר מקרש
סר״ת הגיה בנוסח הברכה והסיר לכו את
ישראל ע״י חופה וקדושין כתב הרמ״בם ז״ל נהנו העם להסדיר הנשואין מכ ל • וכתב סר יבש כתשו סי אלא מקדשישראל
משואו׳לנו ורבי' האי כתב והתי׳לנוע״י
פ״ס שנהגו לחזור ולקד' ויפה הס עושים (עיין נהר״ןע׳ק
דכפונזת:
סופה וקדושי) ואין מנהג כישיבה לוע את אותה על כוס של יין או של שכר ומברכין תחלה על הכוס ואח' כדי של3ז תראה כברכה לבטלה ע״יכין •
הנם■ אות ופי׳ע״י חופה וקידושין אף פ״פ כ ך מברכין אותה ואש אין שם יין או שכר מברך בפני עצמו וב'
ובבינפבלזר בסימן זר סלדעת "רימב״ס (נ ) נס הרבנעל
עור מברך קוד׳הקרושקואם קרש ולא ברךלא יברךאח׳הקדושין
העקיל׳נפי׳לחיייע
.
 3יכה לנסלה
 " ,הארץ נטעהלנר:
,
,
״
סקדושין קודמין לחופה היינו ע״י חופה רזו ברכי לבטלה היא דמה שעשה כב׳נעשה ואדוני אבי הר״אש
וקדושין שלןדמו לסם• וכתו׳בספר העיטור
הרי בש ( סי פב ) סרא נוהגים סהמקד ע י (ד ),כןה.׳המנהג
שעיק הכוסח׳הוא ע״י סופ'בקדושין בבי' ת ז״ל כתבשי שכתבו שצריך לברך ברכת אירוסין קודם הקידושין שליח חחרומקד׳הוא טצמו בשפ' נישואין נמדינלפאל!זעיין
אלא מפני שהדיקנים קראוה לכי״ת ההיא
כדאמרינן כל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן ויש שכתבו ולא היו מזכירייש״ש בברכ׳אירוסין סנייס ע1דנסמ(׳נדיןזה־
רפה מפני שהיא סמוכ׳לה״א שסי׳מאותיו' שצריך לכרך אחר הקרושין דלמא הדרא בה האשה והוי ברכה רק על היין שטועמים ממנו ואומר ]53״* (ה ) זנמרדני פ׳ק
!  ,דכתונו׳ע׳אדנהנז
״,
< י" ✓ " ו _
אהו״י ומרפות בג״ר כפר״ת טעו הסופרים
לבטלה ועוד שכל המצות לפי שמזכירים עשיית המצות מברך אמ ה אקב ו על העריות וכר • וכברצליב לנין אותהנשעת
וכתבו בו״יו עכ״ל •
ומ״סכשסהרא״ש עליהן עובר לעשייתן איל כאן אין מברכין אק״בו לקדשאשה נהגו כן ע״פ הר״ן אבל מורי הר״פ נישלאי! סשום
היהמלעיגעלזהמה תועלת לברך אחר 7משיים נה־
שנהגו לומר מקר יש־אל ע״י חופ׳וקידושין וכיון שאין המברך מזכיר עשיית המצוה אין צריך לברך עובר
סיע׳לנוהנחיא( ׳
סא״א ל 3רך 3סס סמיס כ1כ״< 1זכס 3ר״ס (
כ"כ כפסקיו סם • והר״ן כתב כשם הרמב״ן
לעשייתן כתב רב שרירא גאון המארס בלא ברכה חיסר את
הנגיד שאין כרכאירוסין צריכ׳עסרה וטכ *״י *'כן
שאין חותמק מקד'ישר ע״י חופה וקדושין
אירוסיו ברכה שחיא מצרה והמברך ברכת אירוסין בבית חתנים
אע״פ שכתוב כמק ;' נוסחאות לפי ' שאינו ברכה שאינ׳צריכה היא ועוכר משום לא תשא ורבינו ניסי׳הודה ז ל הי־א ש בפ ק דכתובו כתב רב אחלוי מארסיןרק תחת
ראוי לברך על סחופ' שאיכה נעשית עכשיו
דברכ׳אמסין בעשרה והר״ם הנגיד נחלק הח׳פ׳ יאזתנדני!
ועוד שמקדש ישראל הוא מעין הפתיחה שאש לא בירך ברכת אירוסין בשע׳אירוסין יברך אות׳עם ברכות עליו ואמר שא״צ י' אלא לברכ׳חתני בלבך נינת איינסץ
קודם החימסין
סקדשס בכל עסקי נשואין לפי׳אין לחתום של נישואיןה וכ״ב א״א הר׳יאש ז״ל כתב רב שמואל הנניד שאין 0ל 3ןהזכירן י׳ ^ ןבה ןעןך (:ר
אלאמקר' יש־אל בלבד וכתב רבי׳האי גמ ,ברכת אירוסין צריכה עשרה ורב האי כתב שצריכה עשר׳ולזה בפני ב׳ ואת׳׳ מצייך י׳ול״נ דכרירבאסאי א -תה קמ׳נחופה
הסכים אדוני אבי הרא״ש ז״ל:
!
דלמאי דילפי׳ מבועז הרי בועז עשה גס " ׳מ אין סנרנין
היא מקדש ישרוק■ חותמין כשתי ישיבות
מימו חכמים הראשוני׳ועד עכשיו ופוסע'
ברכת אמסין בי׳ולמאי דילפי׳ממקסלות אימסיןעד שעת
לה ךיןא ^ יכול לעשות שליח לקדש לו אשהבין
זה שאתם מוסיפין גריעותא היא שאין
הריג׳ש
היופה זב׳
^
ןר
ק
מ
קן
עס
ל
מ
ברכ׳ארוסין
גס
אשה סתם בין אשה פלוגי׳ויאמ׳לה השליח
נ 7ג1ו3
סית פ
לחזור
קדושת ישראל תלוי׳בכך ונאה לכס
הנרנה
לישא בלא ברכ׳ארוסין ודי בשני 'ליזדושי 1ל  .חזיר
עכ״ל רבינו הרי את מקודשת לפלוני אבל אם אפשר לו לקישה בעצמו אסו'
להלנ׳ולמנסי נו כהסכמת הכל
ובברכה צריך עשרה מכ״ל :
לקדסין-
סמל ן
לקדשה עיי שליח אא״ב מכירה שמא אחר כן ימצא בה דב׳מנול
האי ובהלכות רבי' ז״ל מצאתי בא״י מקדש
לה האיש יכול לעשו' לו שליח לקד ' ! לקדש תחתהח!פ
ישיאלע׳י חופה וקידושין • ובכתב ירו ותתננה עליו והשליח נעשח עד לפיכך אם עשה שני שלוחי׳לקר'
לו אשס״ר 53 3ן יס מקך ש 3ו שיהא הנדל פחון
נמחק ע״י סופ וקדושיןועיק'עכ״ל הרמ״כן לו אשה אין צריך עדים אחרים בד״א כשאין שם כפיר׳ממון כנון
אינהמ ת אך
לק*1<7ין<
חוזל
י אם
בין ״,אשה ,
ומ״ס 1
ובשלוחו "
(דף עא \) " ,
׳1
ז" לו  :ךהיא נוסחת הרמנ׳סכפ״גבא״י שקרש׳ בשטר או אפי׳גכסף והם אימרים שנתנוהו לשם קידושין חשה פלוני כ כ הימב ס 3פ ג ונר שבתוב  .חק 87היכול לנין
מקדש ישראל יכן אנו נוהגים • וכתו' עוד והיא אומרלשס פיקדון אבל אם יש שם כפיר׳ממון שאמרה
ק מדאמרי׳כס׳' התקבל ( דף סד ) האומר תחתהמיעהאע*,
גמסח׳הר״מב ' בתחלת הברכ׳בא״י אקב״ו והבדילנו מןהעריות וכתב ה״סמגי׳גרסא לשלוחו צא וקד׳לי אשה ומת השלי׳אסור בכל הנשי׳שבעולס משו' דחייסי׳שמי'התלי' שקידשהמזמןקדס
נכינ׳היאב והו׳על מה שאמרו קדושי׳תהיו הוו פרושי׳מן העריות  .וכתב הי״ן וא״ת קדש אמס או בתה או אחותה של זו ומ״מילמדנו משםדמהכי סליחות יןפי ,ליה 0לי לא היהי׳נלנרידאם
היכן מציכו כרכ׳כגון זו שמנרכי׳על האיסורג והלא אין מכרכין שאס לנו אבר מן הסי אשה סתס  :ומ״ש ויאמר לה הסליתהרי את מקודשת לפלוני בכסף זה אוכסנןר !ההראש" ניםאייח ^ר
והתיר לנו את השסוט׳ועו׳למה אין מברכין כמטי ' קצר אשר קדשנו על הקדוסין כמו פשוט הוא • ומ״ש אבל אס אפש׳לו לקדשה בעצמו אסו׳לקדשה ע״י שליח בי״פ האיש זיקישה ני׳זינרן.
סמכרכין על כל המצו׳נמטכע קצי על המילה ועל השחיטה י״ל דוראי אין ברכה זו מקדש ( דףמא ) אמר רב יהודה אמר רבי אסור לאדס שיחד' אשה עד סיראנה שמא (! ) < דלא נננימן
ברכת המצו׳ממש שא״א לבר' כפי מה שראוי לברך בברכת המצות שאין לברך בשעת יראה כה דבר מגונה ותתגגה עליו ורחמנא אמר ואהבת ל י פך 3מןך  .ומ״ס ^"כ זאב סי׳ליט לנ׳ ב׳
הקדושין אק״כו על הקדושין משו׳דאין מכרכי׳על מצוה שאין עשייתה גמר מלאכתה מכירה פשוט הוא דהשתא ליכא למיס שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו שכבד י,7 ' ,גייולי׳י׳יי'
זלברךאם חיזר
,, .
" ". .
■
.
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ני סא דאכתי מססר׳מסיר לחופיבסעת כניס׳לחופה א״א לו לכרך על קדושין וחופה הוא מכירה ואס יש בה דבר מגונה סבר וקביל • ומ ה ה ל לכתוב דאע פ שמכירה !מקדשה זמלנו
כיון שכבר קדש מזמן מרובה וכשבא לקד' ולכנו׳בא׳נמי לא ראו לתקן לו ברכס כפני מצוס בו יותר מכשלוחו כדאמרי׳בגמ ודקדק רבי׳לכתוב אס איפשר לו לקדש בפצמוכתינ׳רסנריתיולא
עצמה כדי שיהא טופס כרכה שוס לכל וכיון דברכת המצו ' ממש א״א לא יצו להוציא לומר דאס א״א כגון שהוא במקום רחוק ממכה וא״א לו לילך למקומה לראותס)3רהכריע!וט! נלנהוג
מצו׳זו בלא ברב כלל ותקנו לברך בה על קדושתןשל ישראל והייני סהקכ״ס בחר בהם
שהיא כבודה בת מלך פנימה ואין אדם יכול לראותה ^ י ניח מ }קךשה בסבי ^ ןה כת! שכתנ׳נתשך
וקדשם בערן זווג באסור להם ובמות׳להם והיינו שכונו על העריות וכרי שלא יטעה דלא אמרו אסור אלא היכא דאפס׳כתב מהרי״ק כסי׳קע׳א כתוב בספר תשב״ץ אדם י מהנין' קב:שיא
השומ׳לומר שבקדושין אלו בלבד הותרו המיתרו׳הוצרכו לומ' ואסר לכו את הארוסו' שקידש ארוסתו ע״י שליח אין לו לקדשה אח״ב ע״י עצמו שלא להוצי׳לעז על קדושין (! )חיה! נ׳למשוה
נלאו דלא תשיר והזכיר היתירן דהיינו ע״י סופה וקדושין עכ״ל • והרא״ש הקשה ג״כ ע״י שליח שיסכרו העולם שאינם קדושין והגיה ר״פ סל זה מיהו היכא דקידושיהרואי!ישלנהיג ק
קושיות אלו ותירק נ״ל כי ברכה זו אינה ברכה לעשיית המצות כי פריה ירכיה היינו הראשונים היו בלא מנין יכול לקדם ' פעס אחרת בשעהכשן)5י ןכדי 31,ר  3-רכת ייי׳ש דאםקלשה
קיוסכמצוה ואס לקח פלגש וקיים מצות פריס ורכים אינו מסוייב לקד' אשה והילכך
ובמרדכימ ?דש  :וה'של יח נעשס כ 2ד לאחזור י״זלד7ש ע׳ל
אירוסין כעשרה עכ״לא וכ״כ בא״ח
פלוגפא דתנאי ואמוראי בפ' האיש מקדש (דף מג ) ואסיקכא והלכתא של יס כעשה ייש סי׳ ?׳הדיו)
•לא נתקנה ביכה במצחו ואף בנושא אשה לשם פייה ורבי׳כיון סאיפשר לקיים מצות
עד  :ומ״ש לפיכך אס עשה ב׳שלו חים לקד׳לו אשה א"צ סדי׳אחריס מימרא סס  :חילקיז < ע'לסיתן
פריס ויביה כלא קדושין וביצה זו כתקנה לפת שבח להקב״ה אקכ״ו להבדילנו מן
העמיס וצוכו לקר א שה המותר לנו ולא א׳מן העריו׳והזכירו בו היתר נשואות בחופה ומ״ש בד״א שאין שס כפירת ממון וכו׳אבל אס יש שס כפירת ממון וכו׳איכ׳ נ5ן מנ י ס ס׳נ מדיני׳אל<
וקידושין ואיסור ארדסות שלא יטע אדם לומ שהברכה של קדושין נתקנה להתיר' לו ז״ל הרא״ש אמר לשנים צאו וקדשו לי אשס הן הןשלןח ץהן ק עיךין ירןסו ,מי ^ מףיבמרדכי• ס׳*!
לק־ הזכירו חופ  :לומר דדוקא ברכת חיפה היא המפית הכלה ולה״ג הקדימו חופה ר אבין כראין הדברים כשקדש בשטר אבל בכסף נעשץ נוגעים בעדותן אמר י דיזנרכי׳ השמחה
לקידושין לומר התיר ליו את הנשואות ע״י ח יפה שאסר ברכת כקדושין ע"כ • כתב יוסי מכיון שהאמינה תורה אפי' ככסף מהימני אמר רכא אתא עובדאקמי דרב נמעיני נסעודת
הימי״ס נהגו הפס להסדיר אומה על כוס של יין או שכר וכולו כפ״ג וכתב ה״המגיד ופשה שליח פד וה״ר יהונתן הכהן כתב כקדושי כסף היכא דליכלןכפי ימ ממו ןכגון אירוסי!ועיי!שם:
זננר
ו ("ש ואס אין שם יין או שכר מכרך אותה בפני עצמ׳דיי פשוט הוא סאין כוס מעכב סהאשה אומרת לפקדון כתכוהו לי והס אומרים לקידושין אמרי ' הן הן שלוחיו סן לה (
כתנתיא מדינים
ואינו אלא מנהג • כתב יבי' בסי' ס״ב בשם רבי׳נסים כרב׳ אירוסין אס לא ימצא יין
הן פידיו אבל היכא דאיכא כפירת ממון כגון סהאסה אומרת לא קבלתיה כלל לא אלוס׳ש ל׳ד וע 'ש
ואפי׳יש שס שכר מביך בלא כוס ברכ׳איוסין דלאו מצו׳מן המובח׳הוא • וכתב עוד
אמרי׳הן הן שלוחיו הן הן עידיו עכ״ל  :והר״ן כתב (פ האיש מקדש דף תרכו ) פל דהרי׳נש חולק לע
התש׳נז :
מנרך קודם הקדושין אס קידש ולא בירך לא יברך אסר הקדושץ כפ׳הנז׳וכסמוך כתב הירושלמי ודברי ר׳יוסי תמוהים דאע״ג דמן המורה נאמן מ״מ כיון דתיקון רבנן
יבינו שיש כזרלקי׳פליר ומה שאמר וא״א כתב יש שכתבו שצריך לכרך ברכת אמסין שבועת היסת נמצא נוגע בעדותו ואיפשר דלסצריכה גט קאמר ולפיכך יש להחמיר
קודם הקדושין וכולו  :ויש שכתבו שצריך לברך אסר הקדושין דילמא הדרה בה וכו' בדבר ול״מ כשהיא מכחישתן אלא אפי' כשהיא מודה שקבלתן אינה מקודשת ודאי
בפ״ק דכתובות ויש בקצ׳ספיי רבי׳חסרון מבואר וכך צריך להגי' אצל מ״ש ועוד סכל דכיון שאין נאמכין מצד עצמן אלא מצד הודאתו ה״ל כמקדם סלא בעדים דאפילד
המצות לפישמזכירין עשיית המצוה מברכין עליהם עורר לעשייתן אבל כאן אץ שניהם מודים אינה מקודשת ומ״מ מדברי ר' יוסי המוזכרים \ירוסלמי חוששת
מברכין אקב״ו לקד׳אסה וכיון שאין מזכיר עשיי׳המצוה א״צ לברך עובר לעשייתן•
וצריכה גט ובעל הלכות ז״ל הביא סתס הא דפסקיכן שלית פעשה פד ולא חלק בץ
והגהות מיימוןכתכו לכרך אסר הקדושץ וכ״כ התו׳והמרדכי כפ״ק דפסחי׳בשס ר״ת קודם תקנה לאחר תקנה וקהרמכ״סכתב סתסבפ״ג מהלכות אישות השליס
אכל הר״אש כתב בתשו׳בתחלת כלל כ״ו ששאלת שמצאת בתשו׳על שס הרי״ףשאין נעשה עד ולא חילק בין קדושי שסר לקדושי כסף וכבר השיג עליו הר״מך ז״ל עכ״ל:
לכרך ברכת אירוסין אלא קודס הקידושין ודאי כן הוא כמו שכתבת והמברך אחד והרב המגיד הביא דברי הרשב״א שהם כמו שכתבתי בסס הר״ןוכתב שדברי
סימב״סכראין לו עיקר ולא נתן טעם לדבר ונ״ל דיש לימן טעם משוס דבירוסלמי
הקידושין טועה הוא עכ״ל וכבר נתבאר בסמוך שכן דעת הרמב״ס וכיון דהרי״ף
י^ ימלס והרא״שמסכימים לדפתאסת הכי נקיטינן וכן המנהג פשוט ככלארן
בתר פלוגתא דרבי אבין ורבי יוסי אמר רבא אתא -עובדא קמיה
ברב
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אבן העזר לה
נאסר לכל אדם הוא דללו מהני הודאה שלוין דכר שכערוס פחות משנים רוכל למהן׳
שלוחו לקדשה לא מהניא הודאתה כמו כשאר סליחו׳אמנ צריך לדקדק מ״שדמהטלן
הודאת האיש ושלוחו לנתינהקדושין ולא מהניא הודאת האשה ושלושה לעניןקכל׳
הקדוסין והר״מבן ז״ל דקדק דשליח קבלת הקדושין צריך למנותו בשדי כשליח קנל׳
הגט ואס נוכל לחלק בין גט שבאלהתיר

(נ ) וכתב עיי דרב ועשה שליח עד ומשמע דכקדושי כסף מיידי ובא להכריע דסלכה כר יוסי דהא
.הרין ילעיל רכ עכד עוברא כותיה ובגמ׳דירן נסי כיון שסתמו ואמרו והלכתא שליח נעשה עד
לאס פטד העלים
פתילהיין ה .וניעה משמ׳דבין בקדושי כסף בין בקדושי שטר קאס דא״לכ לא הוי שתיק תלמג׳מלפלוגי
נאמני׳אפי׳תאחז בינייהו וכתברבי׳ירוחס מאחר שנחלקו בו גדולים הויא ספק מקודסולגבי הממון
סכחישפן והד ישבעו השלוחי' היסת שנתנו לה ואס הס
שא״צלקדושין שבאים לאסו׳ונשוה שליחוהאיש
קלישיןגידאיעכ׳ל אמרו במג קדשנו אות' והי׳אומר לא קדשו שאמר׳שלא קבלתו כי! י! אינן נאמני] כתב הרמ״בם ז״ל
(ע ) יג׳ר־י׳בש פי׳
אכל והאשה בקדושין צ״ע ועוד היהנר׳לדקדגן
שנתנו עדות במינוי השליחו׳ רק אם השליח והמשלח מודי' נ בדבר
קל' נ לאם תולה אותי אלא בפרום הס ישבעו היסת
שיהיה משמוע זו שאס גילה דעתו לשדכן שהוא
כשליחות האשה שהיא עושה שליח לקבל קידושי ,צריך
נפ .י ע"א לא לה המג ולעול סי לא תשב פרושי  *(,דברי
חהניןאפי׳ בפני
קק באסה פלוני ' ואמר לשדכה לו והלן
י בעדי׳והרא״בר כתב שנם שליחו׳ האיש צריך שיהיה בערי' וא״א
השלוחי נתנו אות לה כתורתקדיףין ?
שנים נרץ לומר
השדכן וקדשה לו בלא מינוישליחו׳שהיא
לאו הס ס׳*ה \נכ ל יכמריכי כ נר ,ב יס הרא״ש ז״ל כתב כדברי הרמ׳יבם והיה מפקפק לומר שאףשליחו'
אפם עלתאם
מקודשת לו ולא מסתבר לחלק כקאכיו
אצא ש  :ולה ואח׳ב
האשה אין עריךערי'וכת׳אייא הרא״שז״לדאפי'אל מינוהויש !יח לאיניש דעלע כיון שזכה מטעםשליחות
אמר שאינו א ! פ
גאיין זע״ש*שפץרשו3ש ׳ןעות ס3יפי התנ5
ןיס ־י בהדיא אלא שגילה דעתו שהוא חפץ באשה פלונית ואמר לו והרמ״כןז״ל פירש ודילמא ארצוייארצי
משמ׳דגם ככסף כןמן הזס לשדכה לו והלך וקדשה בלא מינוי שליחו שהיא מקורש׳לו אכל האב מילי קמי׳למיהוי ליה שלי׳לקדושייל
(ל )( נ; ;ש ו'.מהר' י פכועות היסת
מיק נפב
אם לא אמר לו לשרכה לו והלך וקדשה לו אינה מקודשת ולא ושתיק ליה ברא מחמ כיסופ׳ומסתמה״ל
כלנרי שליח נעשה עד והוו קידושי-וראי ושליח
ראני׳ה ואפי' אנ
תיירי חיישינן שמא עשאו שליח לא שנא אם המקר׳אביו או איש נכרי שלוחיה ולא משמ הכי דכיון דדילע׳שליס
שקנל קלןשי נפל נעשה עד ובתוספו׳מצאתי דבירוש
שויי׳אקקאי אס איתדדילמ׳ארצוייארצי
כין לו ואפי׳נתרצה בו בקדושין כששמע אינו כול׳ וכתב הרמ״ה אם
ואומרשש! ד'שליח אחר שבועת היסת ומ״ה מחלק ר אבין
אס הם ו:ופרים
הבן שהוא רוצה לקדש לו ושתק הבן .קמי׳אאב קאי ה״ל לפרושי עכ״ל ומ״ש
היסק האב הרצה הדברים לפני
איכה סח!7שפ :כסף לשטר דבכסף מחייבי שבועת
רבי בש הרמ״ה אס האב סרצ׳הדברי׳לפני
והלך האב וקדשה לו הוו קדושין גמורי' דמחמת כיסופא דאב
(ה ) ןו .פזונ׳ ונפקי מתור עדות ויש להסתלק}3ם ^
ספק הבן וכולי הוא מה שכתבתי בסמוך שנת׳
שתק ועשה שליח לקרש לו אבל באינש אחרינ׳כי ה״ג הוו
יין> מור שקבל הקמסין לוי מהכי ע י ותז ליבי
הרשנ׳א שימי א
הר״אש בסס הרמ״ק ויש בדברירעינו
לפי
מתי,יבי קדושין כתבהרמ״בם ז" ל הכל כשרים לשליחו׳זה חוץ מחש״ו
*
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,
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דכיי
ורל׳ז אנ שנתן 3ןכ 'זבכס "והדע ניטה
קיצו׳סה״ל לכתו׳שהר״א חול׳עליווהמרד׳
ענעפקלזשיןלאם
אלילים לפי שאיני
שאינסכנידעת והטי עוכר
מאימונתינו •
לן7
ן!
ל
הכלה ופזוקדלאז כתב י-ישורש כ ח פישיטא ופשיש דאס היה
וכן פ איש מקדש כתב אהא דאמרינןדילמא
כלום היא והארין ע״א כשר מבלעדי השליח וגס היה שליח העבד לפי שאינו בתורתקדושין ע כ אמר לשליח קדש לי אשה שליח סויי באב יש לחוש יותר מבאדאסר
שם :
כשר להעיד פשיטא ופשיטא דחשיב כתרי במקום פלו' וקדשה לו במקו׳אח׳ אינ׳מקודש׳וכן ככל מהשישנה שהו חייב להשיאו אשה ורגיל לדבעמועל
(י ) ןכנניתן זאנ
גי׳מ׳נכפ' שיווא שהרי הלכה רווחות בישראל דשלית נעשה שאס אמר לו לקדש סתם וקרש׳ על תנאי או שאמר לולקדש׳על עסקי קדושין משמ דאי הוהחייסי׳דשויי'
נאנולה שתוה׳רס עד עכ״ל ויש לתמוה עליו היאך על דבר תנאי וקדשה סתם או ששינה בתנאי אינה מקורש׳אמ׳לוקדש' שליח או אס הבן ודאי שויי׳שליח איארצי
הכריכה נח
יעיי׳ שהוא מחלוקת כתב שהיא הלכה רווחת לי והרי היא במקו׳פלוני וקדשהבמקי׳אח׳מקודש׳שאינו מקפידקמיה ושתק ודאי צריכהגט ע כהכתג
נמרלכיח־ש הא■ מד
איחל*אייריקזיא דאע״ג דכעלמ' היא הלכה רווח הכא אי'נ אלא מראה ' לו מקום השולח לחבירו לקדש לו אשה וקדשה הרמב״ס ז״ל ככל כסריס לסליחות זה סון
לעצמו הרי זה רמאי ומה שעשה עשוי אפי׳אמ׳לה תחילה פלוני מחס״ו לפי שאינן בני דע והגוי לפישאינו
עשה שליז כהוגן רווחת כתב הרמב״ס שלויןצ ייו עדיס
אמר לה הרי את מקודש׳ בן כרי׳וכן העב לפי שאינו בתורקידושין
יאמקל
ובשע׳נתינ׳הקדושין
שלחני לקדשך לו
רננן במינוי ה שליחות רק אס הפל יחוהמ'של ח
לקדנזין תיניה :
בפ״ג וכת ה המגי' זה מתבא׳בפ״ב דגטין
סהי^ יל סלקא דעתא אמינא לי דאמר לעשות שליחותי לקדשך למי
\36כס^ יתית
מידיס
במשנה ובגמ והקש הקדושי׳לגמשיןידוע
לשני
'
מקודש
אפי׳הכי
לראשון
מקודשת
ותהא
לקדשך
ששלחני
סיציצ
"
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כעדיס בפ ג וכתב הרב המגיד מ ש רבינו
בכמהדוכתי וגס כן מתבאר זה בסוגיא
הקדושיןשאמ פרק האיש מקדש גבי קדושין עכ״לאמר
םשלי לה צריךעדיסמוסגסהו5ןמן ודווקא שהאשה שמעה והבינה יפה קודם קבלת
המפיש!,ס דלונל;נדמשל,ת ק3לתהג ; הריאתמקידשתלישאםלאכןאדעתאשאמרתתילה לקדש
לשליח קדש לי אס במקו׳פלו׳והלךוקדשה
לפלוני קבלה הקדושין ואם טעה השליח וכשהיה לו לומר הרי לו במקוס אחר אינ׳מקודשת משנהבפרק
שאמרו במשנה פרק התקבל שצריך עדי ס
במינויו אכל משי ששליח הלב אינו צריך את מקודשת לפלו׳אמר לי אין כאן מיחוש ואם לא רצת להתקד׳ האי׳מקד (דף ג )ומ״ס וכן בכל מהשישנה
מדמיון למשלח וקדשה השליח לעצמו אין נקרא רמאי ומיהו צריך שאס אמ ליה לקדש סתס וקדשה עתאו
עדים כיון ששניהם מודי הוא ׳ג כ
קדושין לגט וחולק עליו סר״א בהשגו׳וכבר להודיעו אם יוכל העוש׳שלית לקדש לו אשה סתם ומת השליח סא׳לה לקדשה עת וקדשה סתס או ספיג
ערוה עמ׳כגון בתנאי אינה מקודשת כ״ב הרמ״בס כפ״ז
הסכים הרש ׳בא בפר האיש מקדש לדב יי אסור בכל הנשי' שבעולם שיש להם קרובות שהן
ופשוט הוא שכיון ששינה בשליחותולאו
קרובו׳ובאש׳שאקלה
ובגמרתיני אם או בת או אחות שמא קידש לו השליח
רביט וכן נראה מלהימסלמי
)מריכ! קרובות פנויות בשעת השליחות מות׳בה אפי׳אם הםפנויו׳ועתה שלוחיה הוא ויתבאר כן לענין גטין בסי'
6מרינןויי ^ש^ יח סידה3
 3עדיס ע ״כ ף ר 1בר ש ס5ןו מי ממה על ק ורם שמת הש  £יח כיו י ש 1,א היו פנויות בשעת מינוי הש 1,יחות קמ א א ל קדשי לי והרי היא במקופלו
לחבירו לקד׳לו אשה וקד לעצמו ה״ז רמאי
בעצמו ^
לא תל לע הן השל תות כ ון שהוא
דמילתא דכיון דבקדושין 3עען עךים
ומה שעש ' עשוי ר״ס האומר (דף כח (האומ
לקדשה
,
דילפינן דבר דבר מממון לא מהצי' הה־א '
דידהו כסס סהקרופי׳צריכי׳ערים כךשליחו הקדושין צריכי׳עדים ל״ש שליחו דידי ' לתכירו צא וקד'לי אשה פלוני׳והלך וקדש'לעצמו מקודש׳לסני ובגמ תנא מהשעפה
ל״ש שליחו דידה וכן סיא״בד והר״מך ז״ל בהגהותיהס עכ״ל וז״ל הרי״כש בתשובה עשוי אלא שנהג מנסג רמאו ' ומ״ס אסי׳א״ל תחלה פלו׳סלסני לקדשך לו ובשע׳נתל
סימן פ״ב אץ ספק שכיון שהשליח והאש׳סכיה׳אותרי׳שנתקדשה כהוגן למשלת ע״י הקידושין א״ל הרי את מקודשת לי וכולי סס כתב הר״אש וא״ת מאי קמ״ל מתניתן
השליח הרי היא מקודשת לו ואיכ צריכה קידושץאחריס אע״פ שאין עידי הקידושין למקודשת לשני וכי בסביל שנהג מנהג רמאות לא תהא מקודשת לו וי״ל דמיירי
בפנינו איברא ודאי שאס בא אחר וקדשה תוששץ לקידושיו עד שיבואו עדיס ויעידו סא״ל תחלה פלו שלחני לקדשך לו וכשעת נתינת הקדושין אמר הרי את מקודשת
בקידושי השליח שאין דבר שבעתה פחות משנים ואין חזקת שליח עוש שליחותו לי דסד״א דלי דקאמר כלו׳לעשות שליחותי לקדשך למי ששלחני לקדסך ותתקדש
לראשון קמ״ל דמוקדש לשני ומיירי שהאש שמעה והבינ יפה קוד קבל 'הקדושיןסאמ'
מספלכטל קידושי שגי דאמרינן בפר' התקבל דלא איתמר ההוא חזק אלא לחומת
אבל לקולא לא ולזה אס יצה הבעל לחזור ולקדס׳בשע נישואין לרווחא דמילת' כיון הרי את מקודש ' לי דאל״כ אדעת דמה שא״ל תחילה לקדש לפלו׳קבל הקדוסיןאכל
סאין עדי בקידושי השליח הרשות בידו אבל לברך ברכת אירוסין לא דהוי ברכס אס טעה השליח ואמ׳מקודס לי אין כאן בית מיחוש דהקד בטפו׳לא הויהקד׳עכ״ל:
סאינה צריכה והוי איסור ועד א׳נאמן באסורין עכ״ל והמרדכי כתב בפרק האיש וכדבריו כ המרדכי בפ הכז׳וכ שס שכן כתו׳בתשובת הר״ס ובהגהו' המסכת׳ההיא
מקדש שדקדק רני יפבץ מהגמר סא״צ אדס למנות שליח כעדים לקדש או לגרש ובתשוב׳המימוני דשייכי לספ׳נשיס הביאו תסו' הר״ס הנזב באורך ומי׳בפ׳הנזכר כ
ואס כופר המשלת לאחר נתינת הגט והקדושי׳נ״ל דהוי ספק ואזלי ' לתומרא שהרי משו לה״ר ידידי׳דצריכ גט לחומר וכ׳עוד המרדכי בשס ר״ב דהא דאמריקדש׳לעצמו
יצ׳סלישותו מתח ידו ולראכ״יה נראה דלא הוי קדושין כלל י כדאמיי' התס מי קא מקודש כגון שלא קידש כמעו׳המשלת דא״כ ה״ל כמו קדשה כגזל דאינה מקודשת5
נפיק גיטא מתותי ידי׳דלהימנס ע״כ ומה סכת רכי׳סהר״אס כתב כדברי כירע״כס ומ״ס רבי׳ואס לא רצת להתקדש למשלח וקדש השליח לעצמו אין נקר רמאיומי׳צרי'
והי׳מפקפק לומר שאף סליחוהאשה אין צריך עדים וכן מה סכת׳פוד בשס הר״אש להודי׳אס יכול סס רכין חסיד אזל לקדושי אתת לברי׳קדס לנפשי׳והתני׳מהשעשה
דאפי׳לא מינהו שליח בהדיא וכו׳בע האיש מקדש ( דף מה ) אהא דגרסינן הנהובי עשוי אלא שנהג מנהג רמאו׳לא יהבוה ניהלי׳איבעי ליה לאודועי אדהכי והכי6ית
:העושה שליח לקדש לו אש סתס ומת השליחאסו׳בנל
איכיס אחרינ׳ומקדש לה
מרי דהוו שתו חמרא תותי ציפי בבבל שתל דח מינייהו כסא דחמר יהב לתברי׳א״ל
הנשי׳סבעול׳סיס להס קרובו' וכו׳בפ״ב דנזיר (דף ב ) א״ר יצחק בר יוסף אר״יהאות
מיקדשא כרתיך לברי אמר רבינא אפי נמ״ד סמא נתרצה האב סמא נתרצה הבן
לשלוחו צא וקדש לי אסה סתס ומת השליח אסו בכל נשים סבמול׳אמר רכאומול'
לא אמרינן כלומ דאפי׳נתרצה הכן אחר כך אינו מועיל דצריךשיעש' את אביו שלית
אמרו ליה רבנן לרבינ׳ודילמ שלית שוייה לא חציף איניס לפויי׳לאכו' שליח ודילמא ר״י באסה שאין לה בת ולא אס ולא אחות פשיטא לא צריכא אפ״גןדאית להוהשתא
ארצויי ארצי קמיה ושתק כתב הרא״ס כלוע' גילה הכן דעתו לאב סהי׳חפץ בה וכיו ,לשוי שליח איגדו מ״ט כי משוי שליח הי כדאיהו מצי לקדושי אבל היכ׳ דאיהו לאמצי
שחפץ בה חכות הוא לו הכין לאד שלא כפניו וזכיה הוי מטע שליחו והוי כאילו עשס לקדושי לא משוי שלית ' וכתבוהו הר״יף והר״אש בפרק האיש מקדשוסר״מכס
את האב שליח לקדס׳לו מכאן נר לדקדק שא״צ עדיס במינוי סליחות של קדושין כפ״ט וכתב ה״ה הקשו המוספ כפרק התקבל כל הכפיס שבעולם יאסרו לינסא
כיון דמודה המקדש סעשאו שליחכו ' כ הרמבז״ל והר״אבדכתב תמיה׳היא זו כיון שמא השליח הזה קדשס לזה ואס תאמר שהן נאמנות לומר לא נתקדשנו אס
דפסקי המקדש בלא פדי׳איןחוששין לקדושי ו ואפי׳סניהמודי׳א״כ מה מועיל הודא ' כן יהא מותר בכל הנשים שאומרות קרובות שלהן לא נתקדשנו לו .ו 8יי
למס
כל הקטנותשיש להםא 3ומתאפר כך או שהלך
השליח והמשלח כיון להודאתה תיובא לאסריני ויש לסלק לודאי בגמר הדב שהיא
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אבן העזר לה לו

לה

דם

^מ״ה יאסרו שמא השליח קדשן ותירצו דעיקרו של דבר אינו אלא משו ' קנס
■ שעשה לזין כלשון התוספת׳אס לא עשה אלא הוחזק ולעולם שעסאו כטדיס)5לא שלא סיס
■ ^ שםלאסעמלו
ס לא כהוגן אבל הרמכ״ן נתלק עליה ואמר שכך הוא הדין שאפי' קטנו שמת אביהם הסליחו׳מפורסס במקו׳האשה אבל הוא שאמר לס פלו׳עשאכי שליח בעדים לקדשךהקרונית ונשא!
עותרו׳לפי שהן בחזק פנויות ואין חזק שליח עוש שליחותו מוציאין מחזקתן אבל לו ולאחר שעה קדש סתס והוא אומ לעצמי נתכוונתי והיא אותדלמשלח נתכוונתי { אחרים מיתר
^ אסור כנשי' שיש להס קרובות לפי שאין חזקה של קרובות שאינן באות לדין כיון שלא היה הסליחות מפורסם הראשק מותר כקרובותי׳כמי שאמי ^ ?דשתי ו אשם "ש״אןא״נצ
לפנינו מרעלת לו הא אלו באו קרובות
סהשליח־מוחה על ידו אבל לכ שהוחזין קרוכותיה:
ואמרול5ן קדשנו שליח ודאי מותר
כסס
להקרשה
בשעת
השליחו׳ אמר
לשליחקרשלי אשה פלוני' והלך
בעדי׳אף הראשון אסו׳ בקרובותיה שאץח( ) ולא
מנומיג
הכא דלא
מחאת השליח מחאה אצלו לבטל שליחותו כזנריו נתו׳סרק
ועל
■ אחד נאמן באיסורין וכ״ש הנא ילא
הוא בעצמו וקדש את אמה או בתה ואין ידוע איזו נתקדשה *־־* ־ ־־1
 1־־׳ 1־1
" י "'
״ע כ וגם קון $ן״ל לטעמי-,
סדעתן התקבל • שנת"
אתלזזק איסור ממשא בעלמא הוא וכ״ש ראשונ׳שתיהן צריכו׳גט ואסורו׳עליו עשה שליחוביט׳השליחות
שמתוך שנאמנו' על עצמן נאמנו׳ הן לזה קודם הקידושין הרי הוא בטל ואם אק ידוע אם ביטל השליחות סהעוש שליס לקיש לי3ןסה * " י ל עשות י היינ ,תקא י 2ס
בעדי' ומ״מ במ״ס דכקדושי סתס עסקינןקנס שניה
צקלש
טנ״ל הרמכ״ן פר התקבל והר״ן בס׳ הנז'
קודם או אחר הקידושין הוו ספק קידושין כת׳הרמב״ם ז״להעוש' שהשליח או' לעצמי נתכוונתי והיא אומי" סתם אשה משי!*
(דף תקפד עא ) כת׳שלא נתבררו לו דברי
שליח לקרש לו אשה והלך וקרשי השליח אמר לעצמי קרשתי לראשון נתכוונתי תמהני שאס יש בידההא אםייחולאשה
?רמכ״ן והכריע כ ד כיי התו' ׳  :וכתב
מ־י״נש כתשו׳סי׳פ״ב שמדץ זה יש ללמוד והאשה אומר׳לראשון ששלחו נתקדשתי״אם לא עשההשליחו׳
לומ' לא נתקדשתי לו כסס שהיא• מותרת לשליח
אקלאשור
1
,
מיהוהרמג ן חולק
שהעוש שליח לקדש לו א שה ידועה מיד בעדי׳הרי השליח אסור בקרובותי׳והיא מותרת בקרוביו והאשה כקרוביו כך היה ראוי שיהיה הוא מותי *ל טעם והוכחו
נאסר בקרובותיה מטע חזקה זו לכ שיש אסור׳בהרוכי המשלח והמשלח מות׳בהרובותי׳ ואםהוחז׳השלי
בקרובותי׳סכיוןשאין המעש 'מוכי כשהוא שכ׳הת׳ת !הד״ן:
,
,
לא בעדים הרי זו מקודשת לראשון אמרה איני יודע למי נתקדשתי אומר לעצמי נתכוונתי ה״ל דבריס שבלב (ט) ני! רל נהנס'
לספק שקדש׳ השליח עד שתאמר היא
גתיןלשתי ואס השליח אומקדשתי׳למשלת אם למשלח או לשלי׳אם לא הוחזק השליח בעדי׳ הרי וז מקורש׳ ואס המעש מוכיח 3עצמו כל -
הוכחתו לק7
ושיןלףפרס׳ל
,
! !
י
".
 ,ע א • וכנתשונע
אסרי לשני ואם,הוחזק שהוא שלוחו שניהם נותני׳גט ואם רצו ׳א נותן ו 6ין מכךוס למחלוקתן לפיכך כ ל דהכא
תוהר׳סלאשהשלית
היא אומר לא נתקרשתי המשלח
כמימי גט ואי כונס לב  :וכתב א״א ז״ל בירושלמי בריש פירקין מצאתי כאומ׳לעצמי קרסתי כפיר׳ עסקינן והיאע,תל נלינירו
נקחכותי׳מפני דברי השליח שה ו׳
אומר' לראשון נתקדסתי בפי׳ויש כאן עדי ' סקישה א! הוא
והיא מותר בקרובי המשלחח  :אם־ך
דברים הללו ואינם מובנים לי מהי דהוחזק השליה בעדי׳
היאך
שראו הקדוסץ א 3ל5ןי נס זוכריס ^ מי אסור נקרזנותיה
!
" !> !
י
<
דשווי׳נפשי ' חתינ'
לסליס קדש לי אשה פלו׳והלך הוא בעצמו נתקרש׳לראשון הרי עומד וצווח אע פ שמינני שליח בפגיעדים
וקדם את אמה או כתה וכו׳ כ״כ
נסקף והימב ס ז ל סתט דדי״ונפ
מי
^ ״ .״ * ־
הימב״ס חזרתי
כפ״ט והו׳נלמד מהדין שיכ' כסמו ' :עשה
משליחותי ולעצמי קרשתי ובריש׳ נמי למההות׳ המשלח פכ״ל וה ה כתב מפרש רבי הוחזק שעשאו הלרנ־׳!אחלנם",
שליח וביטל השליחו׳ קודס כקדושקהרי בקרובותיה הרי הוא אומר שעשאו שליח וגם האישה אמרה שליח כעדיס וביאור דבריו שהשליח הזה הייתי שקלשתי
מאבטל ואס אין ידוע אס ביטל השליחו' שנתקדשה לו ומאי נפקא מינה במה שלא הוחזק השליח בעדי׳ הודיע לאשה שהוא שליח איש פלו'ו3ן ס היה לעניוי לעכשיו
מינויו כעדי׳סיאסץמב׳ ט
לך
נונרחישקלשתי
<
הרי הורה שעשאו שליה ע״כ וצריך עיון:
קודם או אסר הקדושין הוא ' ספק קדושין
.,
" < .
,
י לשולחי מותי
יכולה
לעשות
שליח
לקבל
לה
נסזהכת׳הרמב״ס בפ׳הנזכר והוא נלמד
לראשקואס אמר איני יודע שניסס נותכין נקדונתיהאן־ע׳ו.
ומצוה היא שתתקדש ע״י עצמה םא תוכל גט אבל כשלא היה מנוי ו כעדי ' היא אינה לש״ינהומעיקרא
מדתנן בפ׳י יוחסין ( דעט )וכן היא שנתנה
וסות לשלוחה לקדשה והלכה היא וקדשה אבל איסור ליכא כמו שיש באיש כדפרי' ואומר האיש לשליח סומב כ״כ על ססליחי ' שהרי המשלח יכו ל חתינאלאיסייא
לכפור כשליחו ' ולפי׳כשאמרה ^ י ניון ךעת כיהלר גיהשרי
<
עצמ׳אס שלה קדמו קדושי ' קדושיןאס של הרי פלוני׳ששלחה אותך מקודשת לי ובת׳הרמב״ם ז״ל שהשליח
, ,״< . ,
 ,אלמא משו׳ חזקה
אומר קרשתיה לך ואם אומר הן דיו ואפי׳ שתק אם היו עסוקים חזקה לשני ובהשגו א א אין כלשון התום
שליחע׳ש׳שליחותו
שלוח קדמו קיוסייק דושיז ן ןס} 3ימ ידוע,
אס לא עשה וכו׳ואיןהכרע כשתי הפירושי' מקלי׳ולס׳!אפשל
סניהס מתני ' גט ואס יצר ^ נו יןזגס י * 3באותו ענין ונתן לשליח ולא פיר׳ולא אמר דבר ריו ואם מקרשה
אבל נר' מדברי הר״א שאפי׳כסהוסז' והיא
■ לישב
תמיה׳הרא׳ש
מנסוכר פ האומ לחנית ( מ ^
מיי בשטר אינו כותבו אלא מדעת השליח וכן בכל הדברים של
אומר׳לראשון אף השליח
אסו׳בקחכותיס נמ״שלתטה הרי
קדסה אחר וחזיה בה מהו ר״י אמ ' חוזרת
ל
׳1 ,
,
עומד ונ1וח כ! לי ל
ור״ל אמר איכה חוזרת ואסיקנא דהלכתא הקידושין דין האיש עם השליח
כדין
האיש
עם
האשהאמרה
וכן בדין שהרי א מ קדשתי! ו5זיפשר ^ להנא מיילישחזד
*ר״י דאמר חוזרת דאמר אתי דיבו׳ומבטל לשליח קבלהקיושין במקום פלו׳והוא קבלם במקום אה׳או בכל כן דעתרבי׳עכ״ל ט :
כתב המרדכי את״נ
ולבןיוקולם׳
זיסרוכתב
האומר דכל
ן׳״ר ' 1<11'.׳-׳
המידכי *-׳! *-
כס״ס 1׳!.׳•וו נ;1
דבר שישנה
כשיליחותה אינה
מקורעויאמרה לו הרי הוא
במקום "
בר ' פ ״״״ .״
האיש מקדש פסק הקדוש מרדוס לראש*] גס ״ ,
תה

לי

האשה׳ג'כ

קדושיה

סליחו׳קוד׳ ס* גמ׳יכול לכסלו
ואפי׳סליסו׳ פלו ותכלם במקום אחר מקודשת שמראה מקום היא לו
חזרה דהפוש שליח לקד לן3ןשה ומסר הט 3ע ׳׳
שתמה,מאי,גמקא
נקנין־כת המרדכיכפ׳השולח 3
דףתרט ובטלה השליחות קודם שקבל הקידושין הרי הוא בטל
ואינה לקדש אפי׳איתניס בדרך אינו יכול לפסו׳
כיעשאינעלי׳איב׳
ע"ב )לסון רכי׳סמחה על א' שעש לו
שליח מקודשת ואם אין ירוע אם בטלה
השליחות לו שליח אח מסוס דמילי מכהו רמילי לא חוקהשל*חעושה
לקדש לו אשה ואסב חזר וביטל שליחותו
ממסרן לסלי ' י ואע״ג דגבי גט קי״ל שליחשליחתו ללא ניחא
כפני כ״ד שלא בפני השלי ' אני אומ׳רשלא כדן עשה כי אחר תקנת הזקן אינו יכול עושה שליח ולא הוי מילי משוס מסירת הגס ה״כ הא א יכ מסירת
הטבעת ומי ליה ללקייזהואיכשי
לכט׳אלא בפני הסלי׳דכי היכי דשיי׳תקנת ממזרי ' ועגונות לגיכין גרושץ ה' נ שייך
דגבי גט בע״כ לא הוו תילי שהרי השליח יכול לגרש
במ״כשל יח ?דושין יןס ^ לעמומ ^ירוןאי
לעמן קדושין פעמי׳שיגיעו קדושין לידה לאח שבטלו והיא חשבה שלא בטלו ומעגנ'
תאבה האשה איכה מקודשת הילכך ה״ל מילי ע״כזטופס שטרשליחו' לקדש לו אשה ולבן "
יזזקהלשלייו
ויתבא או יגיעו לידה קוד' שבטלו והיא סבורה שבטלו קוד ' לכן ואתי לידי ממזרות כתב רבי׳ירו בנתיב כ״כ ח ' ג וגם סס כתב טופס פער סליחות אסה לקבל קדושיה :עסה
שליחות!אנל
וה״גבירוש ם השולח הילכך אין לבטל אלא בפני השליח מי׳אס עבר ובטלו
מבוטל רו
האשה ״כ יכולה לעשות שליח לקבל קדושיה מסנה ר״פ האיש מקדס ( דף אי לא עמאןנעלי,
דקי״ל כר״נ עכ״ל  :אי שוי שליח אחריגא לקדושין ולא בטליה לשליח קמא
בפי׳ואזל
מא )האשה־מתקדשת בה ובשלוחה * ומ״ש ומצוה ^ שתת!י ד׳ ע׳י נא!ןשחל ^האכ6י
כל חד מינייהו וקדיש דהי מיכיהו הוו קדושקכתב רבי בסי׳ל״ז בסס הר״מ -אס האב עצמה אס תוכל אבל איסור ליכא וכו כלומר דלא חיישי׳סמא אח״כ תראה בו דברנ חמז!ה 3נ.^ /כ ^
יכול ליעשות שליח להוליך קדושין לבתו בוגרת כתב רבי׳בסוף סי׳ל״ו • כתב רבינו
מגוכ׳ויתגכה עליה כדחייסי׳באים כמו שנתבאר בסי ' ל״ה מסוס דטב למיתב טן דו (י ) נמרלכי
סון>
ימאס יכול לשלוח קידושין ע׳י גוי ואינו מודיעו וממכה בכתבו לישראל שבאותו הכי אסרי בגמ׳וכתב הרמב״ס שהשליח אומר קדסתיהלךוכו ' עד כדין האיש עם התקנ׳כ׳י״אלמליח
_
מיןוסלהיו' שליח_ _
דינו ״ ,
כדין אס סלח גע על_ _
ידו כי _ ,
געכין זה .
נחלקו ״
בו
_,
הפוסקי׳עכ״ל_
האשהבפ״ג וכבר נתכאבסיל״ב סבמ׳ש שאס מקדש ' בשטר אינו כותבו אלא מדעין עס׳ שליח מהגה׳
ודין זה לעכין גט יתבאר כסימן קמ״א ומיהו לענין קידושין נ״ל דלא תלי בההוא השליח ונחלק עליו הרמב״ן וכתב שאינו כותבו אלא מדעת׳דומיא דגס ^ 1מ י לסל יח ד?^ ' *5
תרל״חע״ב
פלוגת׳דע 'כ לא איסליגו אלא בגט משו׳דכיון שככת סס גט עליו וגוי כיון דליתיה קבל הקדוסין במקום פלו׳וכו׳אינה מקודשת א״ל הרי הוא במקו׳פלו' וקבלס כמקום לאם מסר!3פטל
כתורת גיטין איב מאן דסכר לא יהא לו מגע יד בשליחותו אע״ג דלא עכיד אלא אחר מקודשת וכו׳נלמד מדין שליח האיש שנתבאר סי׳ל״ס  :חזרה ובטלה השליחות
לקדש " יכוללעשו׳
מעשה קוף בעלמ׳אבל מעות משלחי ' לישראל לקדש לו בהס אשה אין סס קידושין קודס שקבל הקדוסין וכו כבר כתבתי כסי׳ל״ה דהכי אית בר״פ האומ לתבירו ( דנט( ז שליח אתראנל א6
עליה׳על־ שיקדש בהס סאש׳הילכך כשיוליך הגוי הקידושין לישראל ספיר דמי לכ״ע ומ״ס ואס היא בעצמה קבלה הקדושין מאסר וכו׳מפכה בס״י יוחס 'ן(ד ף עט )
כס י קשמר5הלא
ועוד אני אומד דמטע׳אח׳לא ה״ל לרכי׳ירוח׳לדמות קידושין לגיטין לענין זה מסוס
דאמרי׳א׳כותן גט וא׳כינס כתב רבי 'ירו ' (ככב ח ' ג )בסס הר״ס כמוני וצריך לקדש
חדענילשליחאח ,
ואעי׳מ״ד בגיטין שלא יוליך הגוי הגט היינו לענין שלא תנשא אבל אס כשאת לא קידושין שכייה שהרי איפשר שקידושי אותו שגירש קדמו לקידושי כונס ולא סלועכ״לומשיו*שאם
תצאאו "כ לענין קידושין מקודש׳גמורה היא מדאוריתא • כתב הרמכ״ס ז״ל העוש׳ קידושי כונס הילכך צריך לקדשה אחר גימשיהאסר על׳ל •ומ״ש אכל אס קדשה יוסי לו טנעפ
מליח לקדש לו אשה והלך וקדשה וכו׳ג״ז בפ״ט  :ומ״ש בשס הרא״שעד סוף הסימן השליח לאב וקדשה היא בעצמה לבן או לאח׳סניסס כותנין גט
ואסורכ י כ קילסץהוינאלו
כקדושין פ האומר וז״ל סרןרב " פ הנזכ ' גרסי׳בירושלמי לא הוחזק השליט כעדים הרמב״ס כפ״ט ופשוט הוא • האסה כעסי ' שליח לחכירת׳לקבל לס הקדוסץ ^
מסר1שטר י
מא אומי לעצמי קדסתי והיא אומר לראשון השני כאומר לאש קדסתיך והיא אומרת שנעשית לה צרה וכרבפהאיש מקדש (דכ) 3אמד רב• ם 'מ ממתני׳אשה נעסי' סליה
לא קדסתני כלות 'והוא :אסור בקרובותיה והיא מותר׳בקרוביו היא כאומר לראשון לחבידת ואפי׳במקוס שנעשית לה צרה ופרם" י אע ' פ שבצל עדו׳סהאסה כשרהסל
?דסתני והוא אומ׳לא קדשתיך  :א־מרה איני יודע׳חזקת לשכי הוסז ' השליח׳ כעדים אץ הצרה נאיוכ׳סליסות מיהא דעבד׳ עבדה וכתב עלייסרא״ס ואין הז סוס חידוש
ללא אומר לעצמי וסיא אומר לראשון יחקה לראשון אמד׳איני יודפת סכיה׳נותנין כיון שעשאתה שליח׳והיא נתרצית להיו׳שלוחה למה לא תהיה סלוח׳אפ״פ שנעשית
גט ואס יצוא׳נותץ גט וא׳כונס ע״כ וטעמ' דעילתאדכשלא הוחזק בעדיסמסתמא׳ לט צרה ור״י פי׳דאשמועי'אפי׳כסקבלה סתס נעשי' שליח לחבירתה ואני אומר פי'
איןהאש' חצה להתקדש לראשץ סאינו כאן ואין שליחותו מוחזק ומ״ה כשאומרת דלא בעא־למימ׳כשקבל׳סתס שלא אמר' ילה קבלי בשבילנו דפשיט^ דלא מהני כלום
איני יודע׳חזקה לשני אכל כשהוחזק השליח בעדים־
■ היא סומכת על השליסו' ומ״ה
דאטו אס אמר אדם לאסה התקדשי לי כחנרןהד וקבלה אשה אחר החפץ כלא ציוויה
כשאמר׳איני יודע׳חוששין לראשון ומיכיון שהראשון לא הי׳כאן והשני כאן חוששין תהיה מקודש אלא ה״פ כשקבלה שת' הכיאמיילה׳ קבלי כשביל כלני והיא לא אמרם
אף לשני וסניס׳נותנין גט ומי׳כי אמרי׳ חזקה לראשון היינו לומר שהראשון אסור כ ן אקבל גס בשבילך ושתקה וקבלה סתס וקמ״ל דכיוןשקכלה״בסת׳ולא אמר ' בפי׳
גיןחבותי 'שהרי אומר לה קדשתיך וכת ' הימב״ס בפ״ט דהוחזק היינו סעשאו שליח איני רוצה לעשות שליחותהס מסתמי' בשביל כולן קבלה ואע״פ שנעשו לה צרו עכ״ל
נעדי׳ולא הוחזק היינו שלא עשאו שליש בעדים והוא ז״ל אזיל לטעמיה שכתב בפ׳ג וח״ש ואס היא שליח לקבל קדושין לחכירת'ולאחר שנתן הקדושין ביר ' א״ל את נמי
^עוש׳שליח לקדש ול אסה איט צריך לעשותו בעדי' וכתב עליו סראב״ד בהשגות וא וכן גט את וכיוצא בזה שתיהן מקודשות א3ל אם לא א״ל אלא ואת ה״ז שקבלה
בקדושי

אבן

העזר ול

וכוכ״כ סרמ״כס בפ״ד והוא מדגרסי׳הפ״ק דנדרי׳בפי רה כותי׳דרב ואמר שמואל כ״ע כיילי ליה בקבא זוטא סין מדרבנן כיילי ליה בק 3ר מ
מקדושין ספק מקודשת
יד לקדושין לזר לא ה״ד אלימ'דא״ל לאשה הרי את מקודש ואמלחבירת׳ואת ואי סיד לא פליגיאמדן י הא מיקסר ני עבר ע״בד׳במכחשתו ופרש״י אמאי קפי׳הן
פפא יש
רבבמכסשתוקאמ והאיידעבדעוכדכיתי במכחסמומבד אלא ודאי פאיןסכססתו
כתי פסיס היינו קדושין עצמן אלא כגין דא״ל לאפה הרי את מקודשת לי ולומר לס
פליגי והאיבשאץמכחשתויעבדעובדיעכ״ל • ומ״ס בסס הימ״ס דוקאכמכחשתו
לסבירת' ואת מי אמרי ואת נמי א״ל לחכירת ותפסי בה קדושין או דילמ׳ואת חזאי
והו׳יר׳שטעמו לפי סהוא מס הא דאמיינן
קאמ׳ולא איססיט בעיין וכת הרב המגיד
ספק קידושין ואכן ואי סיר לא פליני אמאי איקפד כי ענד
בץ־ןפירו׳רכי׳בה מבוא׳ויש פי' אחר ולדברי השליחות קודם קבלת הקידושין ואם לאו הוי
קורם אפור' עוכדא כמכחישתו היינו לומי דקיסליס
היל סא נתןכסף לשתיהן שתיהן מקודשו' היא בעצמה קבלה הקידושין מאחר ואין ידוע איזה
לתלמוד דבמכחישתו הוא דעכדעוכדלן
*!מזי מש ילדי וראי עכ״ל וכי כ הרא״ש והר״ן ז״ל ועיין לשניהם וצריכיגטמשניה׳ואם רצו אחר נותן גם ואח׳כינס כד״א׳
ומ״ה קאע את״ל דלא פליגי לא הוהקפד׳
כהריבשסירסו כ הרשב א .שאיןהאב
5האמ נת  ,א ,ני
כרהוקי׳אבלאם קידשה השליח לאב וקידשה היאבעצמ׳לבןאו אלא ע״כ פליגי במכחישתו דע כ לא אמ׳
כ״כ
בוגרת
כתו
לקדש
שליח
ליעשות
יכול
מדוקדק שאחר
שליה
לאחר שניהם נותק גט ואסורה לשניהם האשה נעשה
רב הרי בוגר לפנינו אלא במכס ישמואכל
זקר
מנתןהקממיןלא '־ כתפובונתן טעס גזרה שמא יבואו לומר
חה
' דומיא דקטנר לחבירתה לקבל לה הקידושי׳אע' פי שנעשת לה צדה שמקדש באץ מכיחיסתו מודהדחיישינ' לקוושי
אין פבקכל' הקרושין מתקדש
יד1יל
'יילחה
מ
אחרי (
שיאחר
לשתיהןולא מבעיא אם עשת׳שליח בפי והיא נתדצי׳להיו׳שלוח׳ פניה '  -ומיין כרכי׳ירו׳והר״מב 'כת׳בפ״ג
ע״ב והי 'אש בתשוב׳כלל ל״ה כת'שדברים
כמי אלא אשאמר
לה בזעה שהי־ תמוהים הס וגזיר׳סדש היא זו לא מצינו־ אלא אפי׳לא נתרצית לה היא אלא כשאמרה לה חבירתהקבלי־
הית׳הכתספק בוגרת כין נזקדשהאניה
כעל העיטור קידושין בשביל שנינו ושתק וקבלה בסתם אפילו הכי אמרינן שלא לדעת' בין סקדשה היא מצמהסלא
דוגמתבתלמו׳וסבי׳דברי
 0תןהיף*זס -ןטלי
שתיהן קבלה ואם היא שליה לקבל קידושין לחבירתה לדעת אכי׳ה״ז מקודש מספק לפי'צריכה
חניי1:ה ׳כן ?ם ולמד מהס שהאב נעשה שליחי לקדש בתו׳ בשביל
וכן את וכיוצא• בזה סג מספק וכתב ה ' המגיד זה פשו 'ונלמד
,אפםרלרדסדנר ,הגדול וכת הר ן בפר האיש מקדש ח הא ולאח׳שנתן הקידושין לירה א״ל את נמייאו
אמר לה אלא ואת הרי זר שקבלה מססוגיא סבפ״י יוחסין ופס חמיוקדשה
לגינל כשאיור לה לאמר רבי יוחנן האומר לשלוחו צא וקדש שתיהן מקודשיאבלאם לא
אבי בדרך והיא עצמ׳במיר וכו׳וקי״לכר3
בלבה־
מה
לראות
אלא
כיון
לא
רשמא
יכין כלידמיי לי אשהסתס אסור בכל הכסי׳יש שדקדקו הקדושין ספקמקורשת
ורכיי׳לא הזכי׳דין זס גם הסוגיא אשרסס
האב
 7נ' 7נ,ר7ח 'א' ;׳ג מכאן שארס
יכול  1להיות שליח להוליך וכאילו אמר לה ואת מה תאמר ברבר זה כת׳הרש״ב׳שאין
_
׳!
אינה מתחוורת אצלי לדעת רבינושלא
 7נפ' י נאתריגל ^
לנק־לושין לא | קדושי׳לקיובתוולקדס׳לאחאע״פ
שאינו יכול ליעשו׳שליח לקר׳ בתו בוגר׳וכ׳א״א הרא״שז״ל יכו׳ליעשות :הזכי׳סימני בגרו׳כלל כפ״ב עכ״ל::ומ״ס
שמות'
כדימר דמי היי 15כול לחדשה לעצמו דאי לא יאמרו
שלוחה והביא מדברי בעל העיטו׳ראיה לדבריו שכתב היכא
רכי׳אבל בתוך הו׳ חדשים אסקדש׳אניה
שהוא
כסס
לקאלעני! שאינו נקתבו׳הפלי׳אלא ודאי רשאי
דקירש ראובן כתו בוגר לשמעון ולא שריתיה שליה וידוע מילת! שלא לדעתה ונו ' מבואי כדבריהגמרא
יב<ל3ח״ר נ<  :רשאי להיות שליח קבלת קדושין סלה
ראביהקדשה ושמעון שרר סבלונות לבתו רראובן אע׳יג דלית .שכתבתי כסמו' :אסה שנתקדש׳ינסתסןו
כדאמ לקמן בסמוך בגמר'הב״ע דשויתי'
אביה שליח לאבדה רשות בה לקדש׳אי קבלת׳לסבלונו׳חיישי׳ דילמ׳מצבתי' ,במספ׳שנותי׳ונכדק׳ולא מצאו להסימני׳
ב״דז
שליח כלומר שהכוגר׳מנתה
גטמספ'
בהני הידושי׳וצריכ׳גט -מפפ׳ואפי׳לא שיד׳ מבלונו׳צריכ
כ׳הרש ב׳בתסוסי׳אלף ורי״ו שישלהתיש׳
ץ
*מ 1עםהליןשכ < לקבל קדוסי׳עכ״ל וכ"כ ה״ה בפס*  :מ' כ
ז״ל.
בדבר וכתבפיה בסי קכ ה כתבהרשנ״ן
והכי שדר גאון ע״כ וסיים א״א הראי׳ש
כינל סעיחלר נ׳ל שאלת הא דאמר רב אין האש׳עוש׳סליס
מי שקידש בפו וכםשמעה מיחתאסיש
5הואנ7איייי'<פ' לקבל גטה מיד שליח בעלה ור׳חנינ׳אמר
קידושין עדיס כשרי׳שהיו לה כשע קידושי׳יותר מי׳ ב סנה וששה חדשי' ויש נשיםסמעידמן
פוש וכולי ובמסקנא כי היכי דמספקה לדידהו וכולי חולצ׳ולא מתיכימ׳גבי
דהתס נמי הוי דבר שבעתה עכ״ל שראו לה קוד הקידושין כיותר משני חדשים סימני נערו׳ודאייאין חוששיןלקידושין
כה״ג מאי כך דעתי נוטה גבי קדושין נימי חולצת
מ״רא
15
הכי חוששין וצריכה גס ואע״ג דהסתא חזינן לה בוגר ' אמרי׳הפתא הו
וכלאו
ודין זה לענין גט יתבאר כראש סימן קמ״א :
לננל .ל -לי׳א שליח
שתבגר ז״ל הרמ״בס כפ״ג וכן דכגרר כראיתא פ׳י יוחסין דבעדו׳סימכין סמכי & נשי׳כיון שבאו לכלל שכיסדלאו
ש״י״ה לאת 'י׳? לז האב זכאי כבתו לקדשה משעה סתולד עד
דסמכי׳אחזכה
בירושלמי פרק האומר אסאדתנן אס ילדם עדו׳גמור הוא אלא גילוי מילתבעלמ הוא כמ" סהרמכ" ןא״נ מסים
י1
מסמ׳בכסה -דוכתי וכן
.. .
.
אינישלחזיייהלאנ!׳
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.
׳״1
מדי
שליח־ נדילחא
אדני קמיה
שתיק
(•
והאיש מקדש תנן האיש מקדש
א״אכ מדעת אביה  :ומ״ת אנשים דהוי עדות גמיר׳וכדמוכח' פ האומר נאמן האב לוע׳ כני זה ק י״ג ובתינין
והלכי כר״י לח מר אפי׳נעי אביה מקבל קדושיה ולא היא
ידנרזהיפנארלקיון
וכפי־קכערה פנתפתת' ( דף מו ) מייתי לה • י־״ב לנדרי ' אבל לא למכות וכ״ה הרמב״ס וס״הת עכ״ל : 3דיס (ב )
וכסף קדושיה שלו בפ״ק דקדושין ( דף ג )
האב זכאי׳  ,הל׳חליצה • קדשה ונתארמלה אי נתגיש ' קודם שתבגר חזרה לרשו' אביהאפיכמה
מקרא ומ״ס וכן זכאי במציאתה וכמעשה ידיה כמשנ׳ס׳כעדה׳שנתפתתה
ובמעש' ידה ואפ״פסמצ יאת ' פממי׳אבל אס השיאה ינפאלמנ׳אוינתגרס׳קודם שתבגי אץ לו עוד רסו' כהכ״ב
בבתו בקדושיה ככסף בסטר ובביאה וזכאי במציאת
מחתי׳מיתנו ומ״שאלא הרמב״ם בפ״ג וכךשי ללמוד מדתבןכפ׳כערה שנתפתתה ( דמג ) המארס 6תבתו
ומטשהידיה אינם ענין לקדושין כתבם רבי׳מישוס דכחדא
■ וגירשה השיאה ונתאלמנהכתוכחה
לקדשה מיד וכולי ארישא דמילתא שכתב דזכאי לקדש ' כין בכסף בין וגירס׳א־רסה ונתאלמנ׳ כתובתה סלו׳הפיאה
שהכסף יכול
קאיאמשעססתיולדדהא אינו שלה ומסיי׳בה סמשהשיאה׳ אץ לאביה בה־ רשות ובפ׳האיש מקדש ( דףמד )אמרי
בשטרבין בכיאסק־אי ולימדנו דמ״ש בין בביאה לא
שאס מסיה לקדושי דהא דתיכן וכולן אס מיאנו ציותיהן מותרו׳דקדיס איהיכפס ' ומיאון מיסא כעי?)
יכול למוסרה לקדושי ביא׳ עד שתהא כת ג׳שניס ויום א׳כלומר
גדום א׳לאו ביאה היא וזהסשיו׳כמשנ' דמיירי שנעשו לה מעשה ימימ בחיי האב ופרס״י כגון שהשיא׳אבי׳לאחונתארמלה
ביאה אינה מקודש ' משו׳דביאת פחותה מכת
_
^׳ _ //
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.
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נ
_ _  /או נתגרש בקטנות׳סהרי היא׳ בתיי אביה כיתומ׳דכיון סהשיא׳אין לאביה רפותכה
פ׳יוצא דופןידף מד ( ומייתי לה בפ״ק דקדושין א ומ״שומשבגר׳אין לוירשוכה פשו
ואסב קדם היא פצמ'לאחי אביה׳ דמי קדושין בעי־ מיאון כי לא היה להלהמתץאת
"
.
בכמה דוכתי ומהספי' יוחסין ( דףעט )
יעת אבי׳ובמיאון מגילהוכסס סיכול לקדש׳במצימו כך יכול לקדש 'ע״י שלוחומסג'
ימ
"
בסמזוקרשה ^
איל
 3ר״פ האיש מקדשעדמא ) ומ״ש או ע״י עצמה שיאמר לה צאי׳ וקבלי קדושיךכפ״ן
אק״כ&ס׳מסקדושי! פיפסיןבה*־
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י
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ה
פצ^
קדש
והיא
בבקי
 1קדוםץ ( דיט ) אמר רבא אי״נ אומי אדם לכתו קטנ׳צאי וקבלי קדושיך מדר'יוסי
אותה בחזק ' בוגרת מהבקר וכולי אבל
נ״ר ייהוד׳לאו אר״י ב״י יהודה מעות הראשונו' לאו לקדושין ניתנו וכי מסיירכה
בתוך הששה חדפי׳אס קדשה אביה וכו׳בפ״י יוחפין ( דף עט ) איתמר קדשה אבייה
שויה פרוט הוי קדושי ה״נ ל״ש פי־׳הא דר״י׳ב״ר יהודה גכי אמה העברי׳אמרה ונח3
בדרך וקדשה עצמה בעיר והרי היא בוגרת רב אמר הרי היא בוגר׳לפנינו ושמואל
הר״אש ואפי׳לית הלכתא כר״י ב״ר יהוד דאמר מעות הראשונו׳לאו לקדושין ניתנו
אמי חיישי׳לקדושי שציה׳אימת אלימא בתוך ו׳כהא לימא רב הרי היא בוגר לפניני
חיישי׳לקדושי שניה׳והא אמ׳סמואל מ״ת מייתי׳ ספיר רב כסמן סיוע מלבייו דכהך סברא דקאמר שהי ' מתקדש 'כשיוי
השתא הוא רכגר׳אלא לאח )י בהא נימא שמואל
פמטספליהמרפת אביה אל אשכחן מחן דפליג עלי בהא דכא דקאמרי רבנןמטו'
אין כין נערות לבגרות אלא ו׳חדשים לכד לא־צריכא בההוא יומא דמיסל׳ורב אמי
היא בפיר בו במוסרי היא הראשוני׳לקדושין ניתנו לאו מהאי טיעמ' קאמרי עכ״ל ופסקה הרמב״ס להאדר״צ
הרי היא בוגר לפנינו הפת׳כצפר׳נמי בוגר׳ופרש״י וקדש
כיום 3פ״ג וכן דעת הרסנ״א כתשו׳סי׳ אלף ורי״ט אבל הרי״ף השמיט ואיפשרסטמנוו
בוגר 'כדקכוה לדע אם יצא ' מרשו האב להיו׳קדדשי קווסיין ומצאנו׳בוגרת בו
כתוך ו׳חדשיס שבין נערות משו׳דסב׳דלא אמר'ר 5נחמן אלא אליבא דר״י ב״ר יהוד׳אכל רבנן פליגי עליהכהא
הרי בוגר לפנינו וקדושי׳ קדושין ולא של אביה אי נימא
כסהביא׳סימני נערו׳אינ ' צמי וקי״ל כותיהו וכ״כ המרדכי בסס ר״מ דהא דרב נחמן דוקא לר״י בר יהוד׳אכל
לבגרות דאמרי׳אין כין נערות לבניות אלא ו חדשי׳כלבד
וסימניה ניכרים בדדיה לרבנן לא ולא קי״ל צר' יופי אלא כרבנן דפליגי עליה לכך צריך האב לקבלקרוט'
שוהה להיות בוגרת אלא ו׳חדסי׳ופפמי׳שהיא ממהר׳לכגור
לפנינו הא כל אותן ו׳סדשי ' בתו קטנ? לאפוקי כפשיה מפלוגתא וכתב ר״ב בספר החכמ' קטנה שנתקדם סליי
כדפנן כמ׳כדה פגה בוחל וצמל בהא אמ רב הרי בוגר
בפניא ואשתכח בוגרת־מי לדע אביה צריכה גט שמא נתרצה האב משמע דכסנפיצס האב ליכא מאןדפליג
בחזק נעי׳היא עד שיכיר כסימני בגרותה וכי בדקנוה
הוא דכגר׳אלא לאחרו׳חדסיס והא וראי כשידע ונתרצה ושידך מתחלה וכ״ם הכא סא״ל צאי וקבלי קדושיך להדיאוהילל!
יימר דצפי נמי בוגרת היא ורילמא השתא
יש בני אד' כשמסדך סאב לבתו מניח לקבל קדוסי׳היא עצמ והמחמיר כדברי מירינ'
משמלאו לה ו חדשיס בגרה לה דקדיס בי ומ ' דמסלס סית אביה בבקר והיא בפו־ב
לא הפסיד וי״י כתב דחפי רבנן מודו בהא ע״כ ובתרומ' הדשן ( סי׳רי״ג ) כתבשזצ
והיום הזה היא בחזק׳שתבגחי־ מדהסתא כוגי־ת בצפיא נמי כוגית שכל היום היא
שכתוב כמרדכי דלא קי׳'ל כהא דיכא אר״נ כמרדכי דכני אופט״רייך ליתיסאדר3י!
בחזקת שתביא עכ״ל ומסיק בגמ׳דהלכתא כרב וכתב רבי׳ירו׳ דלפי נירסת הרי״ןז
התופפו׳ מצא תשו׳מהר״מ וז״ל אפ״ג דאמרי' אסור לקדש כתו קטנה וכו ה״מ כשהואבטצמי,
ורש״י אס הביאה סימני בנרו תוך ו' חדשים הרי היא בוגרת ולפי גירסת
מקבל קידושין איל נתן לה רשו׳לקכל קידושי׳והיא מקילת׳מותר וכן עשיתיבהמי
עדיין היא נער׳  :ומ״ש אפי׳א״נה מכחיסמו וכו׳כ״כ שם הרא״ש וז״ל ואסיקנ׳דפליגי
קטנ׳אמרתי לה כפי קבלי קדושיך אס את חפצה עכ״ל ופת עור נר רע 'כ לא כלע'
כשאין מכחישתו והלב' כרב ע״כ וטעמו מדגרסי' התם פניחדא הרי היא בוגרת
אלא בנותן רסו׳לכתי קטנ׳לקבל קידושין שלא כפניו לפי דעת ' ויצונ׳אכלכשמומו
לפנינו ותניא אידך וד־שי׳לקדוסי שניהם מאי לאי חד כיב וחד כשמואל לא אידי
על גבה ותופס ביד׳לקבל הקידוסיןהוי כאילו הוא קבל בעצמו ואפ״ג דאין המקיש
ואידי כשמואל כאל במכחיסתו כאן כשאין מכחישתו ונימא מדמפנייפא לא פליגי
אומר הרי בתך מקודש' אלא הרי את מקודשת אין קפידא דר״ל הרי אתמקודטי*
אמוראי נמי לא פליגי ומסברא הא רב יוסף בריס דיב מנשיא מדויל עבד עובדא
לי

אבן העזר לז

לו

ד״מ

סנתרצ׳וכתבמי כל זה ע״ד רש״י שכמה עלה דההיא דא״ל יה שימי כפי׳ ימ לא ס״לג )וכ״כ רר״ן פ׳ק
לי מכח אביך עכ״ל י וגס כתשונו׳הרשב״א סי׳תתס״ז כתו כן והבי ראיס מדאמרי׳
5פ״ק דקידושין כיצד מצות ייעוד אומר לה הרי את מקודש לי כתב רבי׳ ירו׳אהא להל! דרב ושמואל שלזין חוששין לסמעשאו שליח אא״כ שמענו ע״כ וכר׳סהוא מפרשד זד ףיוךי א ל'
לאומר אדס לבתו צאי וקבלי קידושיו־ כתב הראב״ד ולא ממור שליחו דאין שליחו׳ שאס שמענו שנתרצ׳מקודש ולפ״ז יש לחוש מתקדש שלא ל דננת שמ ^ נתרצה כיוו חיצ^ ה
למטן אלא כמי שאומר תן־ככר זס לכלב שלי מנה זה לפלו' על סלע שלי ותתקדש ששת כ״ב ואס נתרצ׳מקודש וכן יש לחוש בנתקדש׳הקענה שלא לדעת אכיה ומיחת נערהלקטנה ; ז "
ננל נ!
ף כתכת׳ד((ד ));;לנל
ואח כ כתרצ׳האב מהו דינאבל הרי״ף
וקבני קידושין
צחי וקבלי
צה צאי
סאמ לה
נפיילך וכיון סאמ
3פ
נו נל' ההאג
קידושין
הגדולה :דלא הוו קדושי' קדושיןבין נתרצ׳האכיב ן יקב קושי נינו?ע
מנה
ליך
שיתן
מי
כל
לה
אמר
כאילו
הוי
ה זו שהאב נעשה שליח
לקדש׳בתוו הגרוקה:
שקיח7ץרש,נ-ו*
תשונה
מתוך
ז״ל
 1ז ק סתוך תשונ-
אומונילן
לא נסרצ ' ודבריו ס תן מי׳ש5ןיפש׳םהן׳ר״ל שרג נגר
מעלה אני עליו כאילו נתנו לי והתקדשי
 1/ר״ו & ב זכאי בבתו ילקדשה משע׳שתולר עד שתבנ׳בין
נווהרא״פכתכדכי אמרי׳דאין שליחות
בכסף בין בשטר בין בביא׳ וכסף קידושיה שלו שאפילו נתרצה בסוף או שאפי' ידוע לני '7אמהלקנלהל1
שנתרנ׳מתחלה אינה מקודשת והו' מפ׳ (ה ) זנכתני
אבל
לקטן מקא לזכות לאחר בשליחותו
נכאן שהיא זוכה לעצמה בשליחות אביה וכן זכאי במציאתה ובמעש׳יריה אלא שנכסף יכול לקרש׳ מיד כך מר לא ס״ל להא דר׳ושמוא דאמרי שאס י׳הרא׳י שימן נ׳נ׳
מהניא שליחותה לעצמ' כאילו קבל אביה אחר שתולר וקידושיו קידושין גמורין והיא כאש׳איש אבל אינו
נתרצהאכ מקודשת שהוא כמי שא״ל צאילנריילומרלהנפני
יכול למוסרה לביאה דע שתהיה בת ג׳שנים ויום א׳ומשבגר׳אין
וקבלי קדושיך ולפי׳ חוששין שמא נתרצה קייישץ נאיי7הוי
קידושי ' כשכילה עכ״ל וכתב עוד קטנה
אומר לה אביה צאי וקכלי קידושיך ואצ״ל לו רשות בה קדשה אביה בבקר והיא קהש׳עצמח בערב ושניהם אלא מי ס״ל סאע״פ סנתרצ' אינ מקודש' כשליחלקנל׳מדין
אס דבר האב פס המקד׳דה״ל כאומתןלה ביום שנשל׳ בו ו׳חדשים של ימי נערות ובדקנוה ומצאנוה בוגרת והוא ז״ל מע'יכן משוס דאס איתדמתרצה עדיסעסיימיטני
ץן ק ד ןש יה״ל,ז חיש שמא שש דגיצוי דעת
מנהומתקד׳לך אלא אפי׳לא דב׳האב עס מחזיקין אותה בחזק׳ בוגרת מהבק' וקדושי האב אינן כלום אפי׳  3שעמ מעשה ה
המקדשה ומ״ס כין בכם בין כשער כלוע' אינה מכחישתו לומר שבאו הסימנים בבקר והרימה כתב רוקא
־״ '! ־ ^ 3
גתינ׳שהיניקיינ י ינייי ״״ 'י
במכחישתו אבל אסאינה מפחישתו צריכ׳גט משניה׳אבל בתוך נתרצ נתחלה אינה מקודש והריב ס כתב שםשי׳ ל /אל!
דכביאהלא שייךלמימצאי וקבלי קדושיך
קדש' אביה שלא לרעת׳ והיא קדשה עצמה שלא בתסו׳סי קצג הר״יףוהר״מב סוכרי׳שאפי' שש׳לחין ננותיהן
אלא או׳לה התקדשי לפלו' בביאה ומוסר׳ הו׳חדשים אם
נתיצסהא כ 3פי׳א חר ה ק ידןשיןא ינןכן ,וס הקטנית ככלות
לושפתיחד עמו  * :ומ״ש ומ״מ מצו׳ שלא לדעת אביה ונמצאו לה סימני׳ הוי ספק וצריכה גט משניהם:
בשעהקידושי׳וכתמהיכןאחי ?,#י
.דבעי .שיתרצה
קדסנס ער שתגדיל
7לינא עדיםשאמר
"
״<
רוצ' *נ׳ה בתי .הרשנ׳א ׳׳1קידשה וגתארמלה או נתגרש׳ קודם שתבגר חוזרת לרשו׳ אביה
ותאמ׳ בפלו׳אצי
למחלומי־כ [והרמב סכתכ בש ג וז ל להנפי׳קנלקדושי'
נפ׳ק דקידושק יוהא אפי׳כמה פעמי' אבל אם השיא׳ונתאלמנ׳או נתגרש׳קודם שתבג׳
נתקדשה קוד סתבגדר•׳ שלא לדעת אביס הואמואיכאעדים
אואש הסימן קאי
דתני׳כתנל! על הכיי'
סכת׳סאבזכאי בבתו או על התיש נתן אין לו עור רש* ׳בה וכשם שיכול לקדשה בעצמו כך יכול לקדשה אינה מקודש ואפי׳אס נתרצסהאב אקר שחשצחה לחופה
לקדש׳משע שתולד מקידש׳ליבין עייאניה ע״י שלוחו או ע״י עצמה שיאמר לה צאי וקבלי קידושיך* -בין שנתקדש' ואפי׳אס נתאלמנס א י נתגרשה להתקדש ס׳וליאט׳
וקאמ' השתא דהיינו
מדינא אבל מ״מ מצו'
סלא יקדשכה עד
שתגדיל וכו' והכי
וייק בפ׳האיש תקד׳
אהא דתנן האיש
מקד׳את כמו כשהיא
נעיס נערה אין
קנונ׳לא מסיי׳ לדרב
זאמ רב יהודה אמי
וכאשו׳לאד שיקדש
י)מ כתו עד שתגדיל
ותאמר כפלו' אני

נין ע׳יעגמהמקודשת
מלעת׳וזואשלאער׳
דכי יהינ לאב אי כתב
הריאתוזלוני׳מקודש'
ליא־נה מקודשת אנל
נמקלשדעייענחהאן־
ע׳ג דאישי מחרות א :
שקלאלסואפי׳נתנלה
הרי את מקודשת לי
הריוומקזדשת • ואש
אחר שנגדה נתקדשה
ע׳יהאבשעשאתושלי׳

אשכת׳לזבתןעלזנית
מקודש׳ליא־נהתקודש'
אלא 5רץשיכתזנ הרי
אתמקזדשת ליוע׳ש
נהר׳ן:

מצ׳וכתב הר״ן דאף
ע״ג דניחא לה בכל דהו דסב למית׳ טןלדו
מלמיתב ארמלו כדאמרי׳ לעיל התם

בכסף בין בשטר ומ״ממצוה שלאיקרשנה רע שתגדיל ותאמר מאותן הקדושי! איכה6ם '.רה לכהן וכין וק־,־נת״ -מ׳6
כפלו' אני רוצה 1ואם נתן רשות לשלוחו ׳ לקדשה והלך היא וכין אבי׳יכולין לעכ׳כיןאסנתקדשהסיחן תג׳טלנל
שתכיר,׳לקנ׳קדושיה
גם הואוח״־י 1ךרושיה איזה מחם שקדם הוין קידושין  :אין ידוע כפניו ביןשנתקדש׳סלא כפניו אינמקודש׳
איזה קורם אסורה לשניהם וצריכה גט משניהם וכתב הרמייה אי טכ״ל וכתב עליו הר״ן משמע דס״לדאי,לן הוי נאיליהח׳יק
כילה דמיועש•
׳< ז _
׳
כ׳הריופיקדקדושין
שוי שליח אחרינא לקידושין ולא נטליה לשליח קמא בפי׳ ואזל נמרה מפיקי הוי קדמי אבל תמהני במה
כל הר מיניהו וקדש דבתרא הוי קדושין ולא דקמא רפיון דשויה ססייס בין היא בין אביה יכולין לטכ' שזה ע א לן תרנ״ה
ל 1יןלו עכין אלא לוס נאמ׳שאס כתרצ׳אס׳כ דכשמקלשקטנה

שליח לבתר׳בטליה לקמ׳ וסיום דבריו הרין הוא סבר׳ דילן ומיהו
לעכיץ מעשה לא מורינן הלכה למעש׳אלא בעיא גט מתרוייהו:
את חקודש׳לי ואם
^ ^
^ ק וד ׳ שנתרצה סיכן^ ה
מקדש ; גשש יכתינ
, ,
1.
קטנה או נערה שקידש עצמה או נשאת בלא רעת אביה אינו
שהוא סובר שאפי נתרצ האב אח כ אינה נמהר הרי נתן
כלו׳ואפי׳מיאון אינה צריכה ואפי׳שדכה אביה תחילה וכתב רב מקודש היכי שייך למימי'סהי׳יכולה לעכבחקודשילי ! יאתרלה
אלפס אפי׳נתרצה האי כשידע ואפי׳נתקרשה בפניו אינו כלום וצ״ע עכ״ל ומהר״יקכשורשל׳כרן'לייש 3ןה נ־זעת נתינה הרי
ואם גתנרשה מאותן נישואין מותר׳לכהונה לכ״ש אם מת המקד' ולא בראן ל<• דכרין ן ^׳כ ש ? רמב״ס סוגר את " קודמת ליובן
מקנל
כשהאב
ונפלה לפני אחיו שאינ׳צריכ׳לא חליצ׳ולא מיאון וא״א ז״ל תמה
דכסאמרו כין היא בין אבי׳יכולין לפס' לא קידושי נת! נוגד'
רוקאסתם כרש 'י שפי׳סהיא יכול׳לעכב קוד ' שיתרצה יכתוג נשטרהרי
על רב אלפס שכתב אפי' נתרצה האבוכ״ב הר״מה
מקודשת לי
האב אלא ה״פ אפי' ידענו פנתיצה האב חת
דלא ירעי׳אם נתרצה אם לא כגון ששמע ושתק אבל אם נתברר
בסע׳קדוסיןהיא יכולה לעכב ופע״הסהו א !' !׳ "• " " צ
שנתרצה כששמע הוו קידושין משעת שמיעה אפי׳אם לא שידך
נתינ׳ נתןמקודש׳
יכול לקדשה בע״ב היינו כשהוא מקדשה לי■וס 'מ נר׳ יודנרי
ואפי׳אם לא נתרצ׳מיר כששמ׳אלא שתק ולא מיח׳ואח״כ נתרצ׳
מדעתו לזבל כשהמז לצו קדש' רק שנתרצה הר"ן פס דאסשיג'
נתאכלו
הובי' סופו על תחילתו והוו קידושין משע׳שמיע׳אפי׳אם
דמ 6חר סנתרצ׳הרי הייז מקודש שס6ח״כ נלנרים אצו הזי
וכן
מקודשת
קודם
אביה
המעות קודם שמיעה בד״א שלא מיחתה היא או
לא נתרצי׳כיון שהולז לל) קדס׳מתחלה כרי
היאבתשוי רי׳נש
שנתרצה אבל אס מיתתה היא או אביה קורם שנתרצה לא הוו הוא תלוי בדעת׳חה מוכר'בדברי הרמב״ס
הי׳תע״ט דאםקדש
מקו דשת ומה יש מ ק,י ס  1,ןמר ש א ס מיקמ

ננסן־א 1חר לה הרי

הוא בגדולה דכיון דפויה שלית מדע ' סבר'
וקבלה ולח חיישי' לאימלוכי אבל בקטנה
ושלא מרעת איכא למיס׳שמא לכשתגדיל
לא תתרצה בו  :ואם כתן רסותלשלוחו
לקדש' והלך גס הוא וקבל קדושיה כלומר
מאיש אסר אי זה מהם שקרס סוייןקדושין
שכתב בין אס נתקדשה בפניו דכיון דלא קטנה ואייר לו הדי
משנה כפ״י יותםין ( דף עח ) ומ״ס אין ידו'
מיחה בס באותה שעה מסתמא ' נתרצה נתן מקודשת הוי
אי זה קוד' אסור 'לשניהם וצריכ' גט משניה׳
וקרוב לפי ' זה כתבו התוס׳וא״כ אפי׳למי קדושין דאן־ ע״ג
סס במשנ׳אס אין ידוע שניהס כותנין גט כל זמןשלאשרכה עם אחר וטרח לחזור לשדכה לשני ואם
הקדישי!
למת! לה
נתקדשה לרעת אביה ונישאת שלא לרעתו ואני׳ כאן או שהלך ספוס'שאס נתרצ׳אח״כ 6יכסמ ק ודשת
ואס רצו א׳נותן גט וא' כונס ולזה נתכוון
תי׳אע״פ שאין לשונומכוון  :וכת׳הרמ״ה למדינת הים אינן נשואין ואם כהןהוא אינה אוכלת בתרומ׳ואם ענין לבין היא ובין חבי יכולין לעכב להיכ עותדתושייולומר
חקולשיוע״ז:
מתרצה בשעת הקידושין יפסק הרמב״ס נתן
אי שוי שליח אחרע׳ לקדושין ולא בטליה
קטנה
מתה אינו יורשה ואינו מטמא לוז
כרב דא בין היא ובין אביה יכולין לעכב ) 0יעיל סי׳ נ״ו
לשליח קמאבפי׳וכו׳כ״כ רכ״ירוס׳כשמו:
קשנ׳או נערה סקדש׳עצמה וא נשאת בלא דעת אביה אינו כלום וכו׳כפ האיש מקדם
תז׳דישהאישמל"6
לגכירב אסי דאמ׳אכיס ולא היא משו׳דה^ ל תל מיד במ ?ו /היב כפכ היי/׳כס
סי׳תע״ט כתב הרמ״ס כל שידענו שנתרצ׳בשע שמיעה הוו קידושין אפי בלא שי יו למרדכי שםכתב
(דמו )איממר קטנה שכתקדש׳שלא לדעת אביה אמר שמואל צריכ ' גט וצריכ מיאון
וכן אמר רב צריכה גט שמא נתרצה האב וצריכה מיאון שמא לא נתי־צ׳האב ויאממ ואפי׳לא נתרצ' מיד כששמ׳אלא שתק ולא מיח׳ואח״כ כתרצ׳הוכיח סופו על תחלתו דייאחרלהאידנא
והוו קידושין אלא שאס מיח׳כפי׳אז לא הוו קידושין אפי ' נתרצה אח״כ וזהו סליק־ אכן מיעוטי עמי׳
אין קדושין תופסין באסות׳א״ר נסמן יהו׳ש שדכו עולא אמר קטנה שנתקדשה שלא
לדע׳אביה אפי׳מיאון איכה צריכה ופרש״י שלא לדעת אביה לא א״ל אביה לקבלס הנכון בזה שהסכימו בו גדולי האחרוני׳והרא״ס שלא כדע הרי״ף והרמ3״ ס שסוברו׳ חיישי׳שסאיקלמנו
עליאחי ,י
דאף אס ידענו שנתרצ׳איכס מקודש׳ ובסי׳י״ד כת׳סכל הראשוני ' שחברו השגות
ולא ידע ובתר פכי אמר רב שימי דרבינא לא ס״ל להא דרב ושמואל וכתב הרי״ף
ומדאשכסן לרבינ׳דהוא בתרא דלאס״ל להא דרב ושמואל ש״מ דלית הלכתא כרב הריףאו על הרמ״ב׳לא השיגו עליה'בדין[זה נר׳ שהודו להס גס מה שסוקש׳מסאחרוני׳
ושמואל ופולהו רבוותא קמאי הכי פסקו כגון רב אחא משבחא ובה״ג ורבינוהאיי על דע הרי ף כבר תירץ הכל הרש כ פכ ל ועיין עוד סס ובסיק־צ ג והי שב בתסו שגח־ש אשפז ונפן
בתשובותיו כולהו פסקו הלכתא כרבינא ודחו להא דרב ושמואל בין כקטנה בין סי 'א 'ורי"ע 8האריך בדיני׳אלו עיין עליו -ועיין ככתבי מס״ר איסרלן סי׳ל״ג ומ״ט ונ׳ .לה נ׳ נמת!חתנה
ומ״ש רבי׳בשס הרמ״ה מבואר שהוא כדע׳הרא״ש ׳ ימ״ס וקטנה שקידשה עצמס ל מי עמה שהיא תטפל
בנערה דהיכא דקדשהקטכ׳אונערה עצמה כלא דעת אכיה -לא הוו קדושיה קדושין
בין נתרצה האב כין לא נתרצה וכתב דאיכמאן דחס להא דרב ושמואל ודחה הוא שגילה האב דעתו שהי' חפץ לקדשה חייסי׳שמא נתרצ׳וכו׳כר שגס זה מד 3רי הרמ״סבקולזלקולהנדיל)
ז״ל דבריהם • וכתב הרא״ש על זה מ״ש הרי״ף דהיכא דקדשס נפשה בלא דעתא
^
ומילתא דסכר׳היא אלא שמ״ש בסוף לשונו וסרח לחוו׳לשדכה לשני אינו נוח לי ומ״ס שעמלה
אפי׳נתאכלו המעו׳קודס שנדע' הוא לאפוקי ממ״ס המרדכי בסם ראבי״ה יז״ל מה האגומיחה"ופסק
לאבוס לא הוי קדושיןאפי׳כפרצה האב הוא תימא בעיני דכולה סוגיא משמ דפליגי
לחיישי׳אס נתרצה האב אבל אי בריא לן מתרצה מיד כששמע לכ״ע הויין קדושין שפס'הרי״ף כדבינא אפי׳נתרצ ' האב בזה לא ישרו דבריו בעיני דודאי היכ׳מתרצס לזה הוי כשל־ת
יכן פרש״י דלא סיישי׳אס לא כששמענו כן והר״ן כתב גרסי׳ בגמ׳קטנה שנתקדשס־ לא פליג רבינ׳ואס כאנרלהעמי׳דבריו צ״ל כגון סנתאכלו המעות של קדושין כ שעת
קלא לדע׳אכיה אמרבר בין היא בץ אבי׳יכולין לעכב הואיל ובשע׳קבלה לא נתרצ' ריצוי האב וכ" כגס משס גדולים אחרי ' • וכת׳עוד המידכיר״ ם סיר׳ י? א דעולאשפס׳עתהלהשיאן
לאב אס באה לחזוי קוד׳שיתרצה האב חוזי ולא מהני תו ריצוי דכיון דאכתי לא אל מיירי אלא כגון ראיתיה לאב דאי לימיה לאב היאך יתיר עולא ספק א״א שמא■כשיגדל! ! היאקדש׳
חיילי קדושין יכולה היא לחזור בה שלא תועיל קבלתה לשס קדושין וקי״ל כיב ונ״ל יתרצ׳האב וס״ל קדושין למפרע אלא ש״מ דאיתי׳לאב ובהא פליגי רב ושמואל סברי איתןנקטניתן
לדידן דאפי׳נתרצ׳האבכפי׳אס כ מהכימחא׳סבת סמיחת׳מתחלהומי׳ היכא שלא
מדשתיק אודויי אודי לה ועולא סבר מירת רתח ואע״ס שסמ׳ג והמיי פונ יוה״ ג ^ קדושיהנטלי!דהא
לרדשה ^משעד^ו
אל היא ולאאביס סיילי׳קידושין משעקבלתה ואע״פ סנמאכלו המעות קודם שילקו בין הוא בעיי בין איט בעיר סתמו דבריהם ולא פירשו וכ״פ אבאמ ^ יי
דשתק אנל אילא אמילק
וחילק כין איתיה בעיר ע כ  :וכתב עוד דסיכא
להשיאן !להגדילן אין הכוונה להשיאן אתר שיגדלו אצא תרימיליגינה! לגדלן ולהשיאן צחולולא ה1יקפי7א להשיאן דווקא ימעדלו ולששהאריך (: 11

ד־מ

אבן העזר זל

ח( ) אבל חלילי דסתק כשעת שמיעהלזע״פשציוח 6ח״כ השיב נפרצה דכל ששפעישתין' ול  6מיחס בשביל אביה וב״ד יל 1ממ לה קבלי קדושין כשביל6כיך מלזיש סלחה ־ וכת׳עוד■) ^
המקודשת בגזרת אמה בעלת דעת נכונה וגבר בית ל 6יכל בלילה נרהמגלהבגו|ן
ריייה זהרא" !:לא מיד כיון שעבר שעה א' ולא מיחס סוב אינו יכול למחותת כתב הרי״בש בתסוב'סי'
לגבה ואיכא למימר נתרצה האב בכל אשר תמשה כי בכס כה לב,כעלה וכישבאיש
משמע לשתיקה תע ט אע״פ שלא הושיט האב אצבע הכלה מ״מכיון סהי׳שס סמוך לכלה והזמין סס
כהודא׳דמי ונפשי'
דדייך
שהניס את ביתו עד שלא יחוור סוד שהי׳כיתומ בסיי האב אבל בגבי־א תגי
נרשזפסימ׳קנ״ג בתו מסתמא עד לקבל היא הקידוש יןואס מפני פהעי׳העד שאמ לכל' הרי בתך
בגי ביתיה ואינה נשא' נסי כבודוהשיס0
שכיוןשהקידושין
נתב ב' הסברות מקודש לי אי׳כנך כלום
כחוב לן דלא נתרצה האב ופלוגתאדכולהו
יכ׳ע דאה
מיתיז חלין מכח אביה ומטעמו מקבלת אות כרי קטנה שהלך אביה למדינת הים והשיאוה אחיה ואמה
האנ פעם אח׳מיד
דכדלתין
אמוראי היכא דליכ׳למיקס עלה
גתועלו < א־מ הוא כאילו מדב' ספ אביה עיין רכ יי כדין בשאלתות דהרו קדושין וצריכה מיאון וכדאתי אבוה לא בעיא
ואס ימצאו גמורים סהז' כרכותשנעשו
חסני אס במריה קטנה שנתקדשה שלא ל׳יעת חניה :
קידושין אחריני והתוספו׳כתכו שאינן קידושין ואפי׳מיאון אינה
יעשה
לקטנה זו ברכה לבטלה לפי ד׳שיזא
שלא
חא ''כ והארץ שם אאם נתקדשה לדעת אביה ונשא'
וכו׳ שס (רף מה ) נתקדשה לדעת צריכה ומ״מאין לאוסרה עליי י משוסדתחשב כפנויה ועומדת האב או שמא מיחס בו כי לפידכריהסלא
בחילוקי' אל! ומיי! לדעתי
אצלו בזנות יא כיון רררך קדושין ונשואין היא אצל^  :המקדש
במדרי״ל גתזונו'
כשיא שוס יתומ ואפי׳סרסתקטנהתלךנו
אביה והלך אביס למ״ה ועמדה ונשא׳אמי
0ימ' נ' נ:
רב אוכלת בתממיעד שיבוא אביה וימחה בתו סתם או שאמך לו אחת מבנותיך מקודשת לי אין הבוגרות לה רבנן נשואין וכ) ״כ ראוי לכרך עליוכמו
(ח ) זנענחהרי׳ק
דאעילי רב אשי אמר חינה אוכל' שמא יבואאביה בכלל אפי׳נתנה לו רשות לקב׳ קידושיה ושיהיה הכסף שלו והוו שאר מצות דרבנן ולספק בעילת זנו׳לן!
בשורש ל '
רמ
■ דלית למיסש לדר אליעזר דא
כמרבה האג לא הוי וימחה ונמצא' זרס למפרע הוהעובדא׳ קידושי הקמנה וראי וכתב הרמ״ה ודווקא דשויתיה שליח לקבל חייפי
ולשמו)
פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה
קזיסתאלאמשעת וחש לסרב לררב אסי א' ר שמואל כר רב קידושין סתם ולא אמרה לפלו אבל אמרה ליה מפלו׳מסתמא כי
שחיע׳וא־לןזכדנרי
סיישי׳דלן/
יורשה קביל מיניה אדעתא דירה בלחוד הוא דקכי' ואפי' הכי לא מכדע קדשה אביה במקום אחר לא
הרמ״ה זנת' דה/׳ ה יצחקומודה :רב שאס מתה אינו
מהין!
והנערות קטנה שהלך אביה למ״ס ומת תאס
אסלאנפדנ׳האג אוקיממונא בחזקת מדיה וכתבהרי״ף מילתאלאפוקישאר בלא גט אלא היא וכל הקטנות
וכן אם שידך בתו טעמא אלא נעמידנ על חזקתה ואיןאשן
אלא שמק וגדלה איכא מ' ד הלכתא סרב ואיכ׳מ׳ד הלכתא מקודשות מספק ושאר הבוגרות אינם בכלל
נאסרת עד שיעירו עליה כ עדי'כסריס
הבת ונפרכיפהד
קדושין ואפי' לא כרב אסי והכימסתבר׳וכת׳הר״אפשר״ת הגדולה והיו לו בנות אחרות ואמר לו המשדך בתך מקודשת לי
ניחוש
שהיאא״א או ע פ חזקה וכ״ת
פוס כרב והוא ז״ל דחה ראייתו ונרשהוא
ילפנא שכפרביפ
ועשתה אותו שליח לקב׳הקידושיןאין דעתו על האחרות והוי דילמא האב ממקומו מחה י״ללמחא'סל5ן
בפי' אלא שחקה פוסקכהרי״ף• ואהא דאמרימוד רבשאס
הגדולה
בתך
לו
ואמר
שידך
לא
ואפי
ודאין
קידושין
מקודשת
מקוש
בפניה לא חייסי' דאמי פי־ 7האיש
משגדלה ולא מחפה מתה אינו יורשה כתב הר אש ואפי' הוא
מקודשת לי ואין לו בנות אלא מאש׳אחת ודאי דעתו על הגדולה אמר רב אוכלת פד סיבא אכיה וימחוון
גדלה קדושיה מוחזק בנכסים איכה חזקה דככסיס קיימי
!צריכה
עמה
והיא מקודשת בודאי ועור היה אומר ר״ת אפשר לומר אפי׳ לא אסי אמר אינה א׳יכלת שמא יבואאנה
אס ה! לן בחזק יורשי האב ואע״ג דסרי לה בתרומ'
גט וכן
לוני׳
וימחה ע״ב לא סליגי אלא לשמ יבוא
היינו מסודד״ת ארוס' כתישראל אוכלת אמר לו בתך הגדולה אלא בתך סתם דעתו על הגדולה אפילו
אביה למדינת היס
חיישי׳ע״נ
בלא שידוכין דלא חשיב קידושין שאין מסורים לביאה וימחה הא למחות ממקומו לא
וקדשה אחיהואירה בתרומ' כדפרי׳ולפי טעס זה אינומיטמא
וגדלה בריכה גט לה וכ״כ הר ןדאינומיטמאה לה י וגיסי' אלא כשאמ׳ אחת מבנותי׳ומ״מ לא להודו' הלכה למעשה אמר לכתב עוד מעשה באח שקבל קדושיכמו
לכ׳עדג/ז
וראויה
קידושין קטנה ומת האב והבת הית׳יחידה
0
שהארי'ו תו' כגמ' נתקדשה לדעת אביה ונשאת כן כתב בשאלתות ראובן היו לו ד׳בנות ונתן לו שמעון
באוכ'כ מהרי
ושאל
סתם על אחת מבנותיו ולא פי׳למי היה נוט׳בתו הגדולה ברשותו לירש• נכסים מרוביסוהיתה חולנית
וע״לשית' מ׳גשגן שלא לדעת אביה ואבי כאן רב הוצא אמר
הבעללכנום שאס תמותיורשהננסיס
כשהטור ונמשו' אוכלת רב ירמי' רכ אכא אמ איכה אוכלת ואינה מקורש׳ואותן שהן קטנות שהן ברשותו לקרשן נאמן לומ׳
ירושת!
והקרובים יראים פן תמו׳ותסקע
הרש נ'א נ:י'
אלףע אמר עולא כרא ין דברי תלמיד דהיינו רב לזו נתכוונתי ועליה קבלתי הקידושין ואם אינויודעששכ׳כולן
מקצת.
והארוס רוצה לכנוס בחזק׳חנעוהו
רי״ט  -תש ז ירמיה וכתב הרא״ש ואפי' למד אוכלת
צריכו׳גט :שאלה לא״א הר׳יאש ז״ל על ראובן שהיו לו שתי בנות
דלא אתיי׳שגדלה
רבותינו כי אמרו אפי׳יסאכ בעודהקטנה
 :אא״כ מודהדאס מתה אינו יורשה כמו בהלך
קדושי׳עתי
א׳ושוב
כהן
עם
לאה
ושידך
לאחרי שגדלה אכיה למ״ה דא״ראוכלת ומודה דאינו קטנו׳רחל ולאה וקיר׳רחל לבן אחיו
דרבנן
כיון שקדושיה היו דאורית ונסואין
נעל
לא נשא הכהן חן בעיניו והסכים בדעתו לקדש לאה לאחר דליכא אב דלימסר לסופה הריהיא
זע׳לסי׳ל׳ןא ולקמן יורשה ולכך לא כתב הרי״ף האי פלוגתא
בסיחן וה כפגת• דרבהונא ורב ירמי׳זוהיא גירסתהר״אש לפוסל' על הכהן ובא אחי ראובן למקו׳שראובן אחיו מצוי ולאה בזנו' אצלה ואס מתה לא יירסנהכי
עודמגה וירשמע
סלומזא בתו והוציא טלרטגייש ואמר לראובן בפני עדים הילךקידושין קרוביה יירשוה ושלמו הדבר לפטרון
נמרדכי פ׳ האיש אבל כספרי' דידן גרית בהאי
והסיב ח״ל על הקטנ׳שנתקדש לדעתאני'
מקדש האן דמהבי תנינא נתקדשה שלא לדעת ונשאת שלא
מ״ד דקי״ל כרב ה ונא דהוא רביס דרב ירמיה בר ומת אביס ועברו עליה י״ב סדשי׳ ועודה קטנ׳ותימה הוא איך יעלה על לבאיססל}
מוי האב היינו לדעת וכך טרס הר״ן וכתב דאיכא
דסמר פולא ניאין דברי תלמיד הא רבאמפ׳טעמיה דרב הונא הואיל ירסנ׳שהרי לא נמלקו אלא שלא יבא אכיה וימס וכמוך י״ב חדש אבל הכאלאי
׳; לאת׳הב'לשליחותו אכא ופע״ג
לעולם ועוד אפי כשהאב קייס ובתוך י״ב חדש טעמא משוס מציאתה ומעשהילין
של האג כוונמי ונעשה בה מעשה יתומה כחיי האב אבל מרביי הרמ״כס בפ״חמה׳תי־ומו'נר׳דקי״ל
אגל אה איזרה
עב ל ודברי הרמ״כס 3פ' הנזכ׳כגירסתהר״אש• דאהאאמרי׳אוקי ממונא אחזקתיה ואי ירוסככסיס כפלו לה לגבי אב דאיהיגופי?
נהדיא שצעגוריגל כעולא דאמרנראין דברי התלמיד
לךנציאן
לאו ממונא הוא אבל לגבי אחיה אס מת האב אינה ברשות׳לא למלאכ' ולא
רצונו של האב מיין במשוב רי״בש סיקצ״סקטכה שנתקדשה שלא מרפת אביה אי הויקידושין
פורס ל' ט ובתממתהדשןסי׳ר״ת א״י גבי ירושה שנפלה לה לאו בחזקת מריה קרען ביה דאין אדם מוריש זכותכמו
כוונ׳להפק־מיגבת' לכשגדלס ונפקא מרשות האב עיין כמהרי״ק
ממנו אף ע״פ דינים דשייכילסי׳זה עיין בתשובת הרש״בא סי׳אלףורי״ט * כתב מהרי״קכשורש לכנו ולגבייהו לא הוי ממונא ותו לאתר י״ב חדש אין אחין יכולין לעכב :המקדש
שנתרבה אח״כלאו
רסו׳לקכל
בתו סתס או שא״ל א׳מככותיך מקודש צי אין הנוגר׳בכלל אפי׳כתכה לו
כלום הואפכ״ל • קן כשס ר״ת על קטנה שנשאת ואביה במדינת הים צריכה מיאון ועיין סס • קטנה
והר״ן ע׳נ שהלך אכיה למ״ה והסיאוה אסיה ואמה כתו׳בסאלתות דהוי קדושין וכו׳וסתו כתבו קדושיה ושיהיה הכסף שלו ומכסהאומ׳לחבירו (ד סו ) תנן המקדש אתכתוסתנז
י
קדושי'
אין הכוגרו׳ככלל ובגמיסא קטנות ככלל ש״מ קדושין שאיןמסורי׳לביאה הוו
לקמשק ע׳ב דף סאינס קדושין וכו׳ז״ל סרא״ס בפ׳האיש מקדש כתוב כס״ג קטנה שהלך אביס למ״ה
שאץ
פיי׳הא קטנו׳ככלל ואפי׳יס שס ב׳קטכיס דליכ' לספוקי הי מיניהו וס״ל קדושין
תרמ׳אדישלהחמי' והשיאה אמה נשואיה נישואין דתקיכו רבנן נישואין לקטנה כי ליתיה לאב וכי גדלה
!לאסרה מלי 1זא-ן גדלי נשואי דידה וכדאתי .אי לא צריך לקדשה ובסאלתות כתוב הא דאמרי' יבולין מסורי׳לכיאה דכל אחת ספק אחות אסה אס״ה הוו ככלל ספק קדושין וצריכותנס
כן' דעת הרא״ז
אליו
היכא דסכיב אב אבל אי אבי׳קייס לא יכלי ולכאור׳משמע ותיוכתא דרב׳דאמי קדושין שאין מסורי׳לכיס לא הוו קדושין הב״ע בסאין סס
ןאףדר" ןלאקאמ' אחיה ואמה לקדשה היינו
עלה״גדמשמע דוקא דהיכא דשכיב מצי אמה לקדשה אבל גדולה וקטנ׳פסיט הב״ע דפויתי שליח מ״ד כי מקכל קדושין אדעתירידה קאמקבל
אלא כלשמןשהאב דחלוקות השאלתות
קדושיי
קמ׳ל לא שביק איניש מידי דלית ליה הנאה מיניה מי לא עסקי' דאמר ליה
חי איל כשמת אין הלך למ״ה לא ומי׳מצינו למימי דה״ס הלך אכיה למ״ה ובלא הלך איירי ומ״ש כה״ג
לאסרה • וכ׳נפשו׳
זה קסיא אמאי לך אפ״ה לא שסק איני׳מצוס דימי׳עליה ועביד מצו׳דלא רמי' עליהכלו׳דכמוקמ׳
נרששת שית׳ קב׳ג שתקנו יבנן כשואין לקטנה היכא שהלך אביה למ״ה כאילו מת על
רמיא עליה להשיא׳ומצוס הוא עליו דכתי׳ואת כנותיכ׳תכו לאנסים אכל בוגרתלי!
7אפי׳לחא; דא! סר דחק־׳לעיל כגון שנעשה כה מעש יתומ בחיי האב ודחקינ׳נמי לשנויי בקדושי ייעוד
על בעלה היינו ואליבא דר'יוסי כ״ר יהודה ה״לל כגון שהלך אביה למ״ה וקדשוס אחי' ואמה הילכך רמיא עליה אלא שליח כעלמ הוא ואיתא להאי סוגי׳כפר האיש מקדש גביפלוגתא
דאסי ורכא בקדושין שאין מסויין לביא׳־וכתהר״ן אע״פ שסוגי' זו לרבאאיתמי
דווקא דלא ידע נר' דאין לה נישואין ואפי׳מדרבנן מ״ע אין לאסרם מפום שתסשב כפנויה ועומדת
האב מקדשה ענמה
אין זה זנותמידידהו׳אקסןשהסיאו דלא קי״ל כותיה אפ״ה מדרכ׳כשמע לאסי דל א שמעי' ליה דפליג עליה בהאוכ״פ
אבל אי ידעליכא אצלו כזנו׳דכיון דדר קדושין ונסואין היא אצלו
דלי׳הלכמא
הרמב״ס כפ״ס מה אישות וגס ה״ה כפכ שפסקו' אפ״סשהי' אליב דרבא
למיתזשמאיקדשו' אביו דלא חשיב כאילו היא בזנו׳אצלו אפי היא גדולה ובת עונשין אע ג דלא תקינו
היונשרכיןסוגיא
כותיהמ״מהאי דעקושט הואלכ״ע ונ׳לומרסעס לזהסא״לכלא
לאחר להבשילה ליס רבנן נשואין כדתנן פ האשה רבה בן ט שנים'שנשא אשה פטור' מן החליצה ומן
זו כפ האומר אלא ודאי קושט הוא לכ״עשאפי' מנתה אותו הבוגר שליח אלכנלל
ו בת' ת סי' ר״ח היבוס ועתה לפי ה״ג צריכה מיאון אס רוצה לצאת מבעלה ולפי׳פירשו התו' אסי׳
וכן עיק אע״פ שלא נזכרה סוגי׳זו כהל׳ע״סימ ש רבי׳בשס הימ״ה מילת' דסבראהיא
משמע דנקפיג׳
נדנרי השאלתומז מיאון איכה צריכה כיון דלא תקינו לה רבנן נישואין וה״ר מנחם היה אומר דאסור
לקדשה
וכן דקדק הר'ן בפי' האיש מקר מדברי רש״י ספי דשויתי׳שליח סעשאתו סליס
יא ונתשו נ' נר לקיימה מסוס דשמא קדשה אביה לאחר והקש לו ר״ת והפלה דלא חייסי׳סמא קידש
ועייןכמ״ש
לכל הבא משמע מלשונו זה שאס עשאתו שליח לקדס׳לסלחה בפי חיישי
ששת ס־מ' קנ׳ג ולעולם היא עומדת בחזקת היתר ע"כ ועיין כתשובת הרי״כש סי' קצ״ג וסי׳י״ד:
רגי׳ירוח׳בסס הי"מכרכוכי • וט׳ש רבי׳וכן אס שידך בתו הגדולה והיו לומיה
לאפי' בא האב וסר״ן כתב ולעכין קטנה שהלך אכיה למ׳הוהשיא' אמה ואחיה כתב ב״ה ז״ל דהדא
ותיה׳אפ׳ה ביאתו
אחיות וכו'בפ׳האישמקדש (שס ) אהא דאמרי' לא שביק סינים מצוה דרמיא פלי
מילת איתשאילת קמיה רבנן ואמרי דשפיר עבדת אמה דנסואין תקיכו לה רבנן
לאו ביאת זנות
ופביד מצוה דלא רמיא עליה  :כתב הרא״ש מכאן דקדק ר״ת דאס שידךארס<ז'
וחופר לקייחה עד ואס קבלה היא נקבל אבל לא מציכו בשום מקום שתקנו חכמיס כך וי״אשאדרבה
משוס
מבנותיו ואמר המשדך בתך מקודשת לי אנו אומרים סהמשודכת קידם
שמגדיל אלא שאס אסורה לישב עמו שמא קדש אכיה כמ״ה וכתב שהקשו עליה' מבת כהן שהלך אביה
דסאיית ישראל לא יפשו עולה ולא שביק איני' מידי דעכיד ניס' מנוה ועבידמיי
מקדשה אב לשני למ״ה שהיא אוכל' כתרומה ולא חייסי׳סמאקדש' אכיה לישראל וכן עבד כהן שברח
צרירה חן השניגט אוכל בתרומה ולא סייסי׳סמא מכרו רבו לישראל והאוסרי׳מחלקיס ביניהם וראוי דמכיד ביס עבירה וכ״ש אס המשודכת כמעמד החתן והאב דדעתיהועיילוסוגס
זנ׳לדאזצריכ׳לבא' להחמיר ע"כ • והמידכי כתב על הקטנה דאזל אכוה למ״ה ושבק ביתיה ריקס אנן נראה אס א״ל כפך הגדולה ואין לו כנות כי אס מאשה אחד דליכאלספוקימין
ג'כ סן הראשון
ליה במאי דאזדמכ ליה כמילתא דלאו איהו טרח ביה קיהו זוכי׳ ככסף דגדולה שבכולן קאמר כדאמרי׳לקמן 3פ' האומראמצעי' שמא אית לה ועוד אל׳מ
ר׳צכש״ל סי' ל׳א סהדימיהא
דאיפשד להיות דלא חשיב אין מסורק לביאה אלא דוקאא׳מבכותיך
לעבקספקקדושין :קדושיה אבל קטנה היא-בפצמה אינה זוכה לעצמה דלית לס יד וכ״ם להיות זוכה
כדקתני

לב?ו

אבן העזר זל

ול

דים

גרקתני כסמוך א׳מבנותיך לא׳מכצי אכל כפך מקודשת משמע דוקא' גדולה אפילו • דגרסינן בפרק האיש מקדש איתמר קדושין שאין מסורין לביאה כוכיי אמר הוו (י• )נ׳הרשכ׳א
נלאשדוכץ ולא להורות הלכה למעשה אמר קעב ׳ל ורבי׳מפשמ״ם שאס שידך א '
קדוסץרבא אמרלא הרו קדושין ופיש״י קדושין שאין מסורק לבואה קידשאחת סי-זן וצף לציי
מבנותיו היינו אפי' אס היא גדולה כלומר כוגרת ויש לו פטת אסרוי קטנו׳דכקהיכי מסתי  )5חיןתול 5ן פירס זן נןהס ך ^,ן ימל ^
מהס דסמ 5ןזן
שאי!
^ חןת לקדושי! צטאה
ובמקדש אמרי־ דלאותה ששידך איכוין לקדושי מסוס דשארי׳ישראל לא יעשו עולה אשתווקי״ל כאביי חוהיא אס מיע״לקג״ס וכהא דסאלתות כיקשהמקד׳קידש סתסמס'
נופקיי1אות! צגלש•
אחת מבנותיו ה״ל ודאי קידושין שאינס (  )/למייל י
ה' נ אמרינן כאב דאות ששידךלו־איכוין
תצה
לקדושי ליה אפילו היא בוגר אם עשאתו -לבת׳ולא פירש איזו מבנותיו ולא למי קדשה ו< 5א דבר בענין מסורים לכיאה דקי״ל דהוו קדושץלהצריך
להתקדש
שליחלקבל ? מסיהדכיץ ןד5ןי ^מ?יס קידושין כלום בפני ערים קודם המעשה אן אחר שפירשו משם גט לכולן ואע״פי שאמ האב לזו נתכוונת י הלנר גדעת,האב
^ שאלו אחר מהעדי׳למי קדשת והשיב לעצמו קדש׳ והשיב שאין ועליה ק־לתיקמשץל 6היה לנולהאמינו
לכ וגית עביד טבירהדס5ןיית,
דא כ ג כ היה לנו להאמין למקד כשיאמר ילקלדשת צל ולכן
יעףעול ה6פ } י? דיכוי קטנ דר " כאן בית מיחוש ואינה צריכה נט :מי שיש לו שתי כתי בנות מב׳
לזו נתכוונתי הו לא שמענו ולכן דברימקלי׳כה׳גקלסי!
עליה
הי 6ם 6
דלבוגר ^־יר
עבירה
איכווןע-ייף
לקדושי ^ נשים
כרשותו ילקרשץ ואמ׳קדשתי את כתי הגרומה
ואיני
*3
השאלתות כי 1׳\.
מה ׳
■*
צ״ע יג שאלה ׳■.׳1
לא״׳״11
"
אמריכן
ששידך
ליהיי ,-׳־!
וכולן ' ־! * ״״
י ״״ז ' ,,ז ״׳ יע
אז״ לעל.שנייסיילגיא'
יצנן
ךלה' וספות מנ1ס׳ ל ^״ת כמו יורע אם נתלה שבגדולות ואם נחלה שבקטנות או קטנה ר6
רכז .ססיה לו ב' 3כות ק
טכן תןכן׳ןהשי 3אס אתל האג
ל"
 .י
י ,
ן ! נתנוונתי גאיזן
ש ל פ״ר ישעיה הלוי שקידש בת ע סי'$ןחד
שבנדולו שהיא נתלה מן הנתלה שבקטנות כולן מותרות חוץ
שאין
כאן
בית
מיחוש
ואינ
צריכה
גט
כלל
אנצנלא׳ה
י
' '
י/
  -נללדאיואפר בתך מקודשת לי סתמא ולא  :פירש מן הגדולה שבנדולו׳וכן אם
אמ׳קדשתי את כתי הקטנה ואיני
צ ה סי ד ותשו ! ו א י כ ענין כאן כלל
שמהה!ס קידושין שאינן
שבקטנות שהשיב הרא״ש שאינה צריכה גט הו׳מטעסתנורי! לניאהונו!
ולא
נתלה שבק
פלונית
פלונית בתך
בתך ואור״ת
ואור״ת דמקודש
דמקודש ולא
מבעי׳
מבעי׳ יורע
יורע אם
אם הקטנ שבקטנות
הקטנשכקטנות או
או קטנה
קטנה שבגרומיאו
שבנרולו׳או נתלה
מהקטנותשבנתללות כוללן מותרות חוץ מהקטנה דלא אמר לי וסרו יךי ס ס $ןיי מוכיחןת ךל  £מסולק תמיהת נ׳י
אה שיד,־ כא׳מהס בסס ואסב קידש
סתס שהיא קטנה
✓י ז  ,עלדכריהנאלתות
יי"
הויין .ידים כמבואר .בתשובה הנזכ . .
חהלרז , ,והכת
התת ה
דאדעתא דהכי קידש אלא אפי׳ללז סי יו
שבקטנות מי שיש לו ה׳בנים ועשו כולם את אביהם שליח לקד'
כסס ^ פכתרצוכפה
שייך לסימן זה ואץ לומר דמ מ יש
ללמוד{[ ׳ע;
פל ונית אתו להם נשים ואמר אבי הבנים למי שיש לו חמשה בנות אחת
משס טעמא דלא אמר לי הא אמר לי סית
ךל יש לנו לומר
לאדעתאדה קי זי דיס
מבנותיו־ מקודשת לאחד מבני וקבל
האבהקתשיןכל אחת
מקודש לאה אע״פ שלא פי׳לאי זו מבנותיו
ושארית ישיאל לא יעעו עילס ילא יי^ יי צריבה נט מכל האחים הואיל וכולם נתנורשות לקדש להם מת
מקדש דאס זו היתה כוונת רבי׳ה״ל לפרש
^ןי ד ־,דש _,ניילה מ ] יס ילא
אחד מהם כל אחת צרים ד גיטין וחפיצה אחת מאחר מהן :האב כן ואדרבה משמע מדבריו שהטעם שאינ ׳
' לממהגע ,ו־ ל 1ניהכנייס שאמר קרסתי אתבתי ואיני יורע למי אסורה לכל העולם עד צריכה גט הוא לפי שלא פי׳אי זו מבנותיו
ה״ר מנחם מיוני נחלק עליו וא מי דה א שיאמר נורע לי למי קרשתי ואפי לא נודע לו עד שבנר בא אחר ועוד דלז ' לא היה צריך להביא ראי׳מדברי
הוי נסי כמי שקידש כ אחיות ואי כדברי ואומר איי קרשתיה נאמן ומותרת לו כיון שהאב אומ׳ אינו יודע התשובה דכיון שאחותה היתמקודשלאח
יעשה אבל אם האב מכחישו אינו נאמן אפילו להצריכה נט ממנו אץ אדס מוציא דבריו לבטלה ועשיט ' דלא
ו״ת דהגדולה מקודשת משוס דלא
נן כמקומינו זה אינו לא לרבא ולא
לאביי באו שנים וכל
אחד
נתכוון אלא לפנויה שקידוש ין תופסץבס
דהא אפי׳לאביי דאמ׳הוו קדושיןלא אמרי'
והיא מקודשת גמורה ועוד שכפי נוסחת
אלא להצריכ׳גט א״כ זה נמי צריך ליתן גט ואף ר״ת חזר בו ולא עבד עובד פכ״ל ונר
תשובת הר״אש שבידנו אין ללמוד מרתשוכה הנזכר כן שכתוב בה קידש את רחל
מדבריהם דלא חזר בו ר״ת אלא ממ״ס דאפילו לא פיר כפה יש לנו לומ דלא קידש לבן אחיו שהיה קגקמכן י״ג סנה והשתא כיון שלא נתקדש ' אלא לקטן הוי ליה כאילו
אלא הגדול׳משוס דלא יעשה קבמקומיט אבל מסא׳טענו׳לא חזי בו וכן נר מדברי אינה מקודש ואילו אמר לי היו סתיה ן צריכות גט ולכן אני תמה על רבי׳סכת תשו'
?רא״ס שמ״ש ולא להורות הלכה למעש אמד כן לא קאי אלא לדבריו האחמני׳דוקא זו כאן  :מי שיש לו סני כתי בנות משתי נסיס ולו׳משנה כפי׳האומר לחבירו
ק נר מדברי רבי׳אבל ה״ה כתב בס״ט וז״ל דע שיש מדקדקי׳ממ״ש לא שביק איניש
(דף סד ) מי שיש לו ב׳כיתי בנות משתי נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה ואיני
מצוה דרכדעליה דה״ה למי שיש לו שתי בנות קטנות ושידך אחד מהן לאחד .ואחר יודע אס גדולה שבגדולות אס גדולה שבקטנות וכולי כולן אסורות חון מן הקטנה
זמן קבל ממט קדושין ואמי סתס בתך מקודסלי מסתמא המשודכ קידש במעמדן שבקטנות דר ' מ רבי יוסי אומר כולן מותרות חון מן הגדולה שבגדולות קדסתי
שעלי' נתכוונו והביאו סעד לזה ממה ששנינו כתוב' אחץ שקידשו פני אחיו׳זה אינו את בתי קטנה ואיני יודע אס קטנה סבקעכות אס קטנה שבגדולות וכוכולן אסורו'
יודע אי זו מהן קידש וזה אינו יורע אי זו מסן קידש אסומת מן הספק אס היו • דר״מ חון מן הגדולה שבגדולות רבי יוסי אומר כולן מותרו חון מן הקטנה סכקטנו'
עסוקין בגדולה לגדול ובקטנה לקטן אומר אני גדולה לא נתקדש אלא לגדול ויש
ופסק סרי״ף והרא״ש כרבי יוסי וכן פסק הרמב״ס כפרק ט" ודלא כרא״משפס כר ' מ
דוחין ראיה זו דהתס כל אחד מהן קידש אח מהן ידוע׳ועכשיו לא ידע אי זו מהם כמבואר בדברי הגהות מימון בפרק הנזכר ופירש הר״ן ואמ קדשתי את בתי הגדול'
קידס וה ואי זו מהס קידש זה ולפיכך אומריס כיון סעסוקין כגדול ' לגדול חזקה לא אמר לבעל בשעת הקדושין קדשתי לך את בתי הגדול' ומפרש כגמר סטעמ דר יוסי
קידש אלא היא אבל כאן סבשעהקידושין אמר בתך מקודש׳לי סתס י״ל שאין הולכץ משוס דלא מחית איניש נפשיה לספיקא להזכי׳סס גדולה אס לא גדול׳סבכולן שאם
אחר אומדן דעתם וכן העלו בב ' ד סל רבי׳יעקב הלכה למעש׳שאפי׳היתה אחת מהן ישתכח הדבר שלא יהא בספק  :ומ״ש רבינו וכולןברשותו ,לקדשן היינו לומר שכולן
משודכ׳והיו עסוקין בה כולן נריכו׳גט וכ״כ הרמב״ן והרשב״א דל להסמי' עכ״ל וכך
קטנות או כערות או שכולן בוגרת ונתנו לו רשות לקדשן דאילו בוגרות במקו׳קטנו'
'הן דברי סר״ן בפ׳האיש מקרש וכ׳סגס רב סעדי׳גאון כתב בתשובה שכולן צריכו' או נערות ככ׳נפבאר דאפי׳שויתיה שליח אינ׳בכלל :מי שיש לו ה בניס ועשו כולן ארן
גט ומי׳בדחיית אותה התוספת׳כ׳עוד הר״ן ועור דעסוקין באותו ענין כמפרש דמי אביהם שליח וכו׳כל אחת צריכה גט מכל האחין וכולי מת א׳מהס כל אחת צריכה ד׳ ־
ועדיף טסי משדיך ובהגהות מימון משמע כמי כדברי הר״ן וה״ה שכתב בפ״ט אס
גיטין וחליצה וכו׳בריתא בפ׳ האיש מקד' (דף נב )תשלוס דיני קדושין שאינן מסורין
שידך אח׳מהן תחלה ואח כ בשעת קדושין אומר בסתס או ר״ת דמסתמ המשודכת לכיא׳כתב רבינו בסימן מ״א :האב שאמר קדשתי את בתי ואיני יודע למי אסור לכל
קידם וכ״ש אס המשורכ׳הוא במקו׳האב והחתן שדעתן עליה וכל שכן אס א״ל בתך העולם עד סיאמי' נודע .לי למי קדשתי בפ״ב דכתובות ( דף כב ) וכפ האומר לחכירו
הגדולה ואין לו ביות כי אס מא שה אחת דודאי גדולה שבכולן קאמר ליה וכ״כ (דף סד )אמר רב הונא אמר רב מנין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה שנאמר
יאב״יה שאס היו מדברים תחלה על עסקי אחת ולא נודע אי זו היא אפילו כסתם
את בתי כתתי לאיש הזה לאיש אסרה הזה התירס וערש״י לאיש אסרה טל הכל שאין
מקודשת דהלכה כר״י דאמר היה מדבר עמה על עסקי קדושיה וכולי אכל רא״מ
אנו יודעין למי וכי אמר לזה התירה לזה ומ״ש ואפי ' לא נודע לו עד שבגרה כן כתב
כתב דתופסין קדושין בכולן וצריכות כולן גט ואפי ' ברור לנו שדעתו סל המקדש הרמ״ב בפ״ט וכת ה״המגיד בסמוך יתבא׳סאפי׳אחר נאמן להתיר לעצמוכ״ש שהא ׳
על הגדולה אין מחשבתו מבטלת דיבורו שהוציא בפיו משמע דדבריס שכלב אינס כאמן ואפי׳אחר שכגר' :וח״ם בא אחד ואמר אני קדשתיהכאמן ומותרת לו וכו׳מסנס
דברים הואיל ושינה הלשון מלשון העולם המבררים קדושיה' ושמעתי שמעשה היה בפ׳ האומ' לסבימ ( דף סג )קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדסתיה ובא אח ואמ׳אני
 3ב״ד של י״ת ששידך בכו של ס״ר אושעיא בת רבי מוייל והיו לו ג׳כנות ובשעת קדשתיה כאמן וכגמ א׳רב נאמן ליתן גט ואינו נאמן לכנו׳רב אסי אמ׳אף נאמןלכנו׳
קדושין קידש סתס ויש שהיו רוצים להתיר מחמת השדוכין ורבו האוסרין והצריכו
ותני׳כותיה דרב אסי ולפי׳פסקוהפוסקי׳כמותו וכתב הר״מבס כפ״ט סכסבונס׳אינו
גט לשלשתן ואע״פ שכתבו סרבי׳סמחה הביא כמה ראיות לדברי ר״ת כתבו שהר״מ צריך לקדשה וכתב הר״ן אף נאמן לכנוס דלא חציף ' למימי גבי האב שקבל הקדושין
הורה כדאמי וכ״כ בתסובו׳הגאוניס רב סעדיה גאון תמה על מי שעלה על דעתו הוא דמירתת דילמא מכחיש ליה ואמר ידעכא דלא את יהבת לי קדושין ואף על פי
לומר דכא ומר בתך מקודשת לי סל א קדש אלא אותה ששידך שהרי בפירוש אמרו שאץ דבר שכעאוס פחות מסניסהתס הוא להוציאה מחזקתה אבל זה שמעמידה
סמסלוקת אביי ורבא היה באומ׳אחת מכנותי׳אבל באומר בתך סתס איס ^ דמוד׳ כחזקתה אלא שאומר שנתקדשה לו נאמן עכ״ל  :וכן כתב רבינו ירוחם הא דאמרינן
סתפטו הקידושין בשתיקואין מסגיחין לשידוכין הראשונים ולא יועיל לו מה סצוה נאמן דוק א בפני האב ומ״ש רבינו אבל אס האב מכסישו אינו נאמן אפי׳להצריכס
 3סאממ לו נאסרו עליך שתיהן ואמר לא קידשתי אצא סלונית דבארבעה דברים ממנו גט  :ומ״ש באו שכיס וכל אחד אומר קדשתיה שניהם נותנין גט ואס רצו אחד
לאיועיל תוך כדי דיבור וסדמיכיהו מקדש הילכך שתיהן צריכות שני גיטץ ואין
נותן גט ואחד כונס שס במשנה וכתב ההמגיד בפר ט׳ובירושלמי אמר ר יוחנן קדם
סשש לדבר זה פכ״ל כת־ המידכי בריס קדושין כתב ראבי״ה דאס האב מקבל קדושי אחד מהן וכנס מוכיאין מידו וכתב הרסב״א איפשר לומר שהשני כסבא לכנוס אחר
הקטנה יאמי המקדש הרי בתך פלונית מקודשת לי כדי שלא יבא לידי ספק אי זו גרושי הראשון כריך קדושין אחרים שהרי הראשון הכניסה בספק על זה מכ״ל וכ״כ
מבנותיו קידש ומי׳אס היו מדברי תחלה על עסקי סבת ונודע אי זו היא אפילו כסת' הר״ן בשמו :ומ״ש בא אח' וכנסה ואסל כך בא אסר ואמר אני קדחתיה איכו
מקודשת דהלכתא כרבי יוסי דאמר אס היה מדבר עמה על עסקי׳גטה וקדושיה וכו '
נאמן לאוסרה עליו בריתא סס וכתב הר׳ן כשס הרשב״א דמסתברא דלא סוף דבר
וכיאה להר״סדהוו קידושין שאינם מסורים לביא׳ואפי ' חזר המקד תוך כדי דיבור
כנסה ממש אלא כיון • שהתימה לכנסה אף על סי שלא כנסה כדאמרי' בס״כ
לאחיהקידושין ופירס בתך פלוני׳אץ מועיל דק״יל כפרק יס ניחלץ דתוך כדי דיבור
דפתוכות גבי שבויה וכתב ר״י בשם הר״מ כרבוכי אבל אס הביא עריס
כדבור דמי בי מע״ז ומגדף וקידושין עכ״ליכ בשאלתות ראובן היו לו ד׳בנית ונתן שהוא קדשה אף על פי שהאב מכסי' לאחרון לאו כל הימינו ותצא מזה ומזס
ול שמעון קדושין סתס על א׳מבטתיו וכו׳מ״ס בתו הגדול׳אינ׳ברסותו ואינ׳מקודשת בגט ומותרת לעלמא •
כתב ר״י אמר קדסתי את בתי ואחר זמן אמר לסלו׳
מתני׳היא המקדש את בתו סתם אין הבוגר בכלל אכל מ״ש דאותן שהן קטטת שהן קדשתיה אפילו אמר כשהיא קטנה קדשתיה ולאחר זמן כשגדלה אמי לפלו קדסתיס
כיסותו לקדשן נאמן לומר לזו נתכוונתי ועל ה קבלתי קדושין דברים תמוהץ הן נאמן וכ״כ הרמ״בס והתוססות כתבו שאס היה החתן עומד לפניו ואמר קרסתי בתי
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(יד ) זכ׳הר׳ןפ׳ ופתק ואחר שעה אמר לאי׳הזה אינו נאמן דכיון דלא אמ׳מיד תוך כדי דיבור משמע לה ע״מ שתתן לך ק״ק זוז ימפ'טעמ׳משו׳דכל תנאי מיינא גמיי׳ממנאי בני גד וכני
ה אזמר דףתרנ״א ודאי שאינו מכיר חתנו ולפי׳לא פירש מיד עכ״ל -הא& ה שאמרה קדשתי תא עצמי ראובן תנאה דאיפשר לקיומי ע״י סליס כי התם הוי תנאה דלא איפסר לקיומי ע׳י
ע״א ! מיהז סא הי'
םמ עי א ז תעיד ואיני יידעת למי וכא אסר ואמר אני קדשתיך נאמן ליתן גע להתירה לעלמא אכל סליס כיהתם לא הוי תנאה ופריך והא• כיאה דלא איפשר לקיימים על ידי שליש כי
5הוא קדשה נאמן :ל׳א לכונסה סס ומודה ר אסי באומרת נתקדסתי ואיני יודעת למי נתקדשתי ובא התם וקא הוי תנאה התה מסו׳דאיתקו' הויות להדדי ופ״ש״י כל תנאי מסיב גמרי׳
אס יעברו ונתתס וכו' דאיפשרלקיונני־
הל ( א )ונסזן> אסר ואמר אני קדשתי׳סאין נאמן לכנוס
כל הגט הניח הדג'
גטלמעש ' של תנאי דהיינו ונתתס ע״ישליח
עליו אהד אומר קדשתיה שניהם נותנים לה גט ואת רצו אחד נותן
גספק כ' הר״ןפ׳ וככריתא יהיב טעמא מפני סמספה
קדשתי כת י יאח׳כונם באאחד וכנסה ואח״ב בא אחר ואמר אני קדשתי' אינן ט התס שהרי מסה צוה ליהוש׳ לתת להם
תישאחזל ע׳אדף כלימדלא דמי לאב שאמר
תקצ״א די״אדצא ואיני יודע למי ובא אס׳ואמר אני קדשתי'
נעינןפכאי כפזל מאמן אף לכנוס דהת' מירתת דאב ודאי
ולא הן קודם ללא 1לא יחפה עליו אבל גכי אשה שאמר׳קדשתי
נגיטעיקלסין :את עצמי ואיני יודע' למי לא מירת' דיודע
הוא שתהא סחפה עליו ותתי־צה בו ונירשתי׳נאמן לפוסלה לכהוג' אב ^ אחרשבגר׳אמרקרשתיה והא ביאה הבועל לש ס יןדוסין וקח הוי
וגירשתיה כשהיתה כ.
וגירשתיה
ן
קטנה אינו נאמן:
תנאי׳תנאה כדאמרי׳לעיל הריני כועליך
ותכסישאת בל הבא לומר עוד אני הוא
על תנאי אם נתקיים התנאימקודש' עי מ וכו׳'דאיתקושהריר' והיתה לאישאח׳
וכתב הרמ״בס כפ״ט נאמן ליתן גט ותהי'
חל
ואם לא נתקיים התנאי אינה לכ הויות קדוש י ן במשמ׳כסף וסערוביאס
מותר׳ לכל אל ס חוץ ממנו אבל אינו נאמן
לכנוס שמא יצרו תקפו והיא תרגיל לו כדי מקודשת כין שהיה התנאי מהאיש או מהאשה ובלבד שיהא יכ היכידמהני תנאי בקדושי כסף וסטו
להתיר׳ וכת׳ה״ס הכוונ׳סאע״פשי כשגירשה התנאי כהלכתו אבל םא אינו כהלכתו אינו כלוםוהקידושין דאיפש' לקיומי פ״י סלי' מהכי כמי בביאה
דבקדוסץ לא בעי' איססר
עכ״ל
וכיון , ,
הלכו׳התנאיצרין״ .
אנו מחזיקים אותה בפנויה והיא מותרת קידושיןףא ע יפ שלא נתקיים התנאי וכיצד
לכל אדס אסורה היא לזה לפי שאס היתה שיהיה כפול ותנאי קורם למעשה והן קודם ללאו ותנאי כדבר לקיומי ע״י שליח לא ניתן תנאי זהלינת׳
כגו ןשאמר  1,ה בה^כואלוויש לתמוה עלרבי' שכתבופה
מותרת לו אחר הגט יש לחוש לקנוני׳ וכן אחד ומעשה ברבר אח ושיוכלל ,ריימו ע״י
םתתני ^ וכן יש לתמוה עליי למה לא כתבבתחלת
עיקר וכתב הרש״בא סאע״פ שאמרו אינו אם תתני לי מנה הרי את מקודשת לי כדינרהז או
נאמן לכנוס מ־אין הדברי׳ •שאס כנסה אץ תהיה מקודש׳נתכה לו מגה מקודעך׳לאגתנה ^ מנה אינ׳ מה.ןדש׳ סיזהדבעי שיהא תנאי סאיסשרלקיימו
מוציאין אותה מידו ומן הספק אתה בא
מה׳צויפית
ללותריס-והיש״נזמ י
לאסר׳עליו ולהוציא׳מתסתיואל תוציאנה אבל אם אס לה הרי את מקורנו לי אס תתני לי מנה ואם לא תתני
כנ״ל עכ״ל וגס סר״ן כ"כ בסס סר״סכא♦ לי מנה לא תהיה מקודש אינו תנאי כיון שהקרים הנמשה דהיינו מסליניסל6הצי-׳6ל 6יד1נו)י'ואלו
האב שאמר על כתו בעודה קטנה אן נערה הרי את מקורשת קורם לתנאיעא פ שלא נתן הקירושין לידה שיהי נפו׳ושיהי׳ק קוו ללאו ומיס׳ הת*
שאיפשר
כלקודס לממשה ושיהי׳התנאי דבר
קדסתי׳וגרסתי׳נא ץלפסלילכהונ׳אבל אס דע שהשלים כל תנאו ומלשון הרמ״בם יראה שאם השלים
לקיימו•וכתב ה'ה יש מי שהקשה עלרבי׳
קודם
לאח׳שכגרה אמר קדסתי׳וגרסתי׳כשהית'
תגאל־
למה לא כתב ג״כ תנאי בדבר אח׳ומעשה
קטנה אינו נאמן משנה סס ( דסד) וכ׳הר״ן
דכי אמי־י׳דקדשתיה וגרשתיה נאמן דוקא בתוך כדי דיבור אבל היכא שהוחזקת בדב׳אחרכההיא סוגיא דפ׳מי שאחזו וי״ל דההי׳סוגיא לא קיימ' ואין טעס הבריתא
א״א על פיו אינו נאמן לומר לאחר זמן גרשתי י־לא סימניה רחמנא בגרושי׳ • וגס אלא כדרב אשי דעכיד אוקמתא אחריתי התס זהו דעת רבי' עור הקשו עליושאיו
ר״י כתב שיש אומרים כן אכל מדברי תשובת הרש״בא שאכתוב בסמוך לא משמע תנאי בדבר שאי אפשר לקיימו ע״י שליח ומסו׳כך אין תנאי בחליצה כדאית׳ביכמו׳
הכי ודפ דמסייס במתני׳נשבית ופדיתיה בין שהיא קטנה בין שהיא גדולה אינו ואין זו קושיא לפי שכבר ביאר רבי ' פ״ד מהלכו' חליצה דין החליצה שהיא כשחז
נאמן ובנמ׳מ״ש יר שא ומ״ש סיפא אמד רב אשי רישא.חר מג ' הימני נדר׳הונא אמר אע״פ שלא נתקיי׳התנאי ובכאן לא כת׳ אלא בדברי׳שיש בהס תנאי מה הן הדברי׳
■ בתנאי כדי שיועיל עכ״ל והרי׳אש בס ' יס שאחזו כת שצריך שיס׳תנאי
רב דאמר סכין לאב שנאמן לאסור תא בתו מן התור שלא׳את בתי נתתי לאיש הזה .שצריך להיות
בנסואיץ הימנה רחמנא כשבויה לא הימכיה רחמנא ופרש״י בכשואין סימניה רחמנ׳ כדבר א׳ 'וחפשה בדבר אתר ואין■כן דעת הרמ״כם שהרי פסק כס״ח מהגרוסץס״ז
אס נערה היא או קטנה אבל בבוגרת לא אשתעי קרא דנעמז כתי׳הילכך לא מהימן .גיטיך ע״מ שהנייר סלי הרי זה געותתךומ״ש רבי׳כגון סא״ל אס תתני לי מנה הרי
בלל משגדלה אבל בשבויה לא הימניה רסמ׳ כלל וכתב הר״ן וא״ת להימניה כי אמד תא מקודשת לי בדינר זה נתנה לו מנה מקודשת לא נתנ' לו מנה אינהמקודש׳כלו׳
נשבי ' מגו ראי בעי אמד קדשתי׳בביא' לפסול לה דמיפסלא נמי מכהונה ותממס דמכאי זה הוא כהלכתו אכל אס א״ל הרי את מקודש ' לי אס תתני לי מנה וכו׳אינו
ומהימן כהכי דהא בכשואין הימניה רחמנא לאו קושיא היא דבקדושי ביאת איסוד תנאי כיון שהקדים המעשה לתנאי כלו׳דאע״ס שלא נמנה לו היאמקורש׳כאילולא
התנה כלל -ומ״ש בסס הרמ״כס־הוא כפ״ו מה אישית וכתב עליו רבי ' דל״נ דמילתא
אל אשכחן דהימני  ,והכי מוכת בירושלמי עכ״ל  :כתב הרש״בא שנשאל על אב־
דפסיסא היאוכו' כלומר וא״כ לא היה צריך שיתנו חכמים ויצריכו שיהיה תנאי
סאמר שקדש בתו ואח״כ קדשה לאחר ואמר קדוסי ראשון בפסולי עדות דאוריתא
ואינס כלוס נאמן משוסידהפס שאסר הוא הפה שהתיר וראיסמההיא דכפובות קודם למעשה כיון דמילתא דפשיסא היא שאס קדס המעשה סתס אין התנאי
לגיא איתתא וכו׳וא״ת הרי כסוף גיטין כיון דבעימא דהוה קלא לא הוה אמתלאם שהתנה את"כ כלוס • ואין זה כלו׳דכיון דג ער דברי הקדושי׳הוא התנאי שהריהוא
■ ולא הוציא וא ' הרי את מקודשת לי בזה על תנאי כך וכך אע״פ שנתן לה הקדוש ין קורסשיזכי
לאוכל כמינך דמתסזקת לאמתלאה י״ל דהתסיצאקול מעלמא
התנאי מ״מ כיון דדבריס אחרים' הס בלי הפסק ראש דבריו אסיפא סמיךוה״ל
הוא הקול עד כאץ לשוני :
נתקייםהתנאי למימר דלאחלו הקדוסין אלא על אותו תנאי אי לאו דגמרי׳מתנאי בני גדשצריך
הסקדעו מ״תאס נתקיים התנאי מקודשת ואס לא
לח
אינה מקודשת בין שהיה התנאי מהאיש או מהאישה ובלבד שיהיה תנאי קודם למעשה ולישנא דהרמ״בס הכי דייק שכתב אסא״להריאת
שיהא התנאי כהלכתו אבל אס אינו כהלכתו אינו כלום והקדושץ קדושין פא " פ מקודשת לי בדינר זה ונתן הדינר בידה והשלים התנאי ואמר אס תתני לי ק״קזוז
תהי מקודשת וכו הרי התנאיבטל • ומדכתיב הסלים התנאי משמע כמו שכתבתי
מלא נתקיים התנאי כ״כ סרמ״בס בפ״ו ודבדיס מבוארים הם במשנה ובגמ׳ ( ע
האומר דף סא ) :כתב ה״ר שלמה בן הרש״בא אפי׳נאנס ולא קייס התנאי לא הוו דתנאי לאו מילתאבאפי נפשה אלא תשלום דבריו הראשונים ־ וה״ה כתב עללשון
קידושין כדאיתא בירושלמי וכתבו הר״ן בס סאונד י*  :וכיצד הלכות הפנאי צריך הרמ״כס ז״ל לשון המסכה בדין מעשה קודם לתנאי כך הוא כל תנאי שיש מעשה
שיהיה כפולי ותנאי קודם למעשםוהן קודס ללאו ותנאי בדבר אס׳ ומעשה בדבר בתחלתו תנאו בטל ופי' רבי ' בה מבואר שהוא מפר' שיש בו מפסה שהקדיםועשה
אחר ושיוכל לקיימו ע״י שליח בפהאומ׳לסבירויסם ) תכן ר״מ אומר כל תנאי שאינו המעשה בפועל ואס״כ התנ׳תנסו אבל אס לא עסה המעש׳אע״ס שהקדימובאמירה
כתנאי כני נד ובכי ראובן אינו תנאי ופרש״י כל תנאי שאינו כפול כתנאי מי גד הרי התנאי קייס וכגון שאמר הרי את מקודשת אם תתני לי ק״ק זוז ואס לאו לא
תהי מקודש' ואיח״כ נתן הקידושין לידה הרי תנאו קיים ואע״פ שלא הזהיר רכינו
ובכי ראובן אינו תנאי ואע״ס פלא נתקייה התנאי נתקיימו הדברים כגון הרי זה
גיטי׳ע״מ שתתני יל ק״ק זה ולא פי׳לבפול ואס לא תתני לא יהא גט אין כאן תנאי זה בביאור כן נראה ממ״ם כאן מפני שהקדים המעשה ונתן כידה וכסשניתא״א
סל ק״ק זה כלל ואפי׳לא נתנה הוי גט וכמו סמצי׳שהוצר משה רבי׳ע״ס לכפת ואס לא זו הדרך אלא אפי׳אמר הכל קורס למעשה ואחר כך נתן הדינרהיי׳התנאי כטל
לא יעברו חלוצי׳אפנ׳וכאחזו כתוכב' ס״מ דאי לא כפל היתה מתנתו קיימ ' ומחלץ משוס דלא דתי לתנאי בני גד ובני ראובן שאמרו אס לא יעברו דהיינו תנאי והרי
ארץ גלעד ואפי׳לא יעברו את הירדן אף ע״פ שאמאס יעברו ונפתה לית לן מכלל וכתתם דהיינו מעשה ע"כ • וכן פירשו כדבריו בתוספות וכן פיר הרמ כן דיך
ק אתה שומע לאו וס״ה כמי דכעינן תנאי קודם למעשה מדלא אמרתנו להס אה פשיטות ולשון המשניות והגמ בכמה מקימות אינו מדוקדק לפי דעתס וזה נראה
יעברו משמע דאי אמד סכי לא אתי תנאה ומבטל מעש׳דמתנה דקדמיה ושמעי' שהכריחו רביכו לסרס המ ספי ודין זה צ״ע עכ״ל וז״ל הר״ן כפר האי ' לחבירו ואס
נמי דבעיכן הן קודם ללאו דלא אמי תחלה סא לא יעברולא פתנו ואס יעברו תאמר והתנן בפרק מי סאסזו כתבו ותנו גט לאשתי אס לא באתי מכאן ועד י״ב
יכתתסעכ״ל • וכפ מישאחזו ( דףעה ) גביהאדמוקיהמס כריתא כר״ס דאמי חדש והא הכא דמפשה קודם לתנאי ואפ״ה תנאו קייס איכא לעימר דמתני בכדי
בעינן תנאי כעול אמייכל פנאי מהיכאגמרי׳ מתנאי בכי גד וכני ראובן מה התם שליח שאני דכל תנאי מהכי ביה לפי שאינו נעש׳ חלומו אלא כמה סנר׳מתוך דבריי
לממשהלאפוקי הכא דמעשה קורס לתנאי ומה התס תנאי בדבר אחד ומ״מ צריך לומ׳דהא דתנן המס הרי זה גיסיך אס לא באתי ופרט׳עלה וניחוששמא
מנאי קודס
ומעשה בדבר אחד לאפוקי הכא דתנאי ומעשה בדכי אח׳ ומה התס הן קודס ללאו בא דאלמא הפנאי קייס שהמשכה שנויה שלא בדקדוק וכן הרכה כיוצא בזה דאי
לא הוה ליה מעשה בתחלמו ותנאו בטל אלא סהרמ״בס כתב כפ״ו מה׳אישומאכל
לאפוקיהכא דלאוקודס להן ובס״פ הפועלים (דף צד ) תנן כל תנאי שהמעשה
גתחלתו מצאו כטל וכל סאיססר ול לקיימי בסופי והמר עליו מתסלתו תצאו קייס אס א״ל הרי את מקודש׳בדינר זה ונתן הדינ׳כידה והשלים התנאי ובו׳ונר 'מדבריו
ודייקי בגס הא אי איפשר לו לקיימו תנאו בטל ואמרינן חו דברי ׳ר יהודה בן תימא דלא מיקרי מעסה קודס לתנאי אא״ב כעשה המעשה תחלה ולדבריו העסניו׳סנוימו
ואע״ג דתכמיס פליגי עליה איססיקא סס וכפ המגרש ( דף כד ) הלכת׳כותיה וכפ' בדקדוק אלא דלא כהיר׳דא״ה סיכי אמיי בפמי שאסזוגבי תקנתאדשמוא׳כניטא
דש״מ ולימא לא יהא גט אס לא מתי כעי׳תנאי קוד׳למפש דאפי׳אמי הכי כלשלא
?מדר דאמרינן חליצה מוטעית כשרה אי זו היא חליצה מוטעית כל שאו׳לו פלוץ
וסימ״ך
נתן הגט לא הוי מ עש׳קוד לפנאי וכבר הסיגו עליו הראב״ד

המקדש

אבן העזר לה

לח

־׳מ

וסרמ
מקודש י
סנתב אכל אס א״ל הרי את מקודשת לי אס תתני לי מנה וכו' אינו תנאי כיון ע״תשיכפיל תנאו כדאית׳פ׳מי שאחזו ועשה־ כןלו. . .
סהקדיס המעש והפסיק בדעת הרמב״ס כפיר תנאי קודם למעשה וכתב עליו דלא היה התנאי בלא כפול הוה איכא ב״ד דס״ל כר ' ח והוה מתיר אע״ס שלא נתקיים
גהירא והדר חזר לענין ראשון וסיים ואמר
התנאי ועיקר הדין הוא דבשוס מקום אין לוקחדנרמעשה
דה״ס אס לא כפל או שלא התנה בדב׳אחר קוד׳שנתן ליד׳הקירושין דהוי תנאיישכתב אבל אם אמר לה
הרי צוק־לכפול התנאיוהילכבגיטין וקדושין
גרי׳שיתקיי׳המנלזי
 $שהקדים הלאו

בכל אלו לא הויתכ יןי

והקדוסין חלין אע״ס שלא יתקיי התנאי :

זמשיכ זנפ  '6ס^ * לקיי^י כ,ג.׳ן

צןס

^?  1י1זי ^ יד י ,׳-י ״ו תנאי1ש
״׳  1כי1ין

את־מקודשת לי ברינר זה ונתן הדינר לירה והשלים ואמר
אם 6ט לא כפ ^ ת נ  6ו י^ 1גת ק ייס סוסשי זלה ב 7ב׳רני לאללי'©
תתני לי מנה הריאת מקודש׳לי ואם לא תתני לא תהיה מק ודש׳
ואין מחזיקי׳אותלא כמגורש ולא כאינהד,לי האי
שיתקיים
הרי התנאי כטל!מפני שהקדים המעשה ונתןב־י רהןאח
!׳ כ התנה מגורשת ולא במקודש ולאי באינה מקודש
אסלא
יתיזייס

אע׳יפי שהכל היהיבתוך כדידיבו׳הרי זו מקודשת ^ך־
או ^צך־י ^

ץ והולכין בה לההמיר מדברי סהמיה ובכ

וס ^־א-זפ׳מי

 4 ,גה־י 3י< סש 6ץבל 3ולפיסתנ *
יל״ןילרכאסחלאנהידא
^
מחממזאהיף שאם
גחןבידה
היע־יק״ינמי־ונייניממי־י״קקייס
אלא להקניטה בעלמא מרחק ורוחה
אותה כלא תנאי שהיא מקח־שתיבלא ״* יי ?5
ליי ? ** י ^ א א־! י ללאו ושיהיה תנאי יזידנו למעשה ושיהיה ״״  "' '11ע,
נוכרים  .ומ',שאבלאס .יזתנהפלדבר• אם
תתנילימנה
תהיה מקודשת
אם תתנו לי
מנהתהיה
מקודשת
■ ולא
ולא כפל
כפל או
או שלא
שלא התנה
התנה בדברבדביבדבי׳שאיסש -ליקיימו והעלה הוא ז״ל דלא אח״כ יא' לאה,י
סאיפסר לקיימו _אע״פ _ _
_
שהתורה
מקדשך וב
אוסרתו אחר
אחר אלא
תהיה מקודשת
אלא אמר אם
אמראם הדינר
הדינר שאני
מקודשתבטינ.׳ הן .קודםללאו .
שאני מקדשך
כ־ו שלי
אלא .הרי הוא  .ז
שלי תהיה
סדין תנאי מעליא נתב
הוי מנאי כגון אס תאכל
חזי׳אוחלכתהי׳ ואם לאו לא תהיה מקודשת או שהקדים הלאונ שאמר אם לא\ ה בפ ל, 3ן 3ממר ןכ
הנהי׳ "■ימ;ןפ".
מקודשת לי וכו בפ המגרש פלוגת
דאכיי תתני לי מנה לא תהיה מקודשת ואםתתנילי תהיה מפורש
בכל־ הדרך הסב למטלה וכ״ר רבי פ גמה זכי אלם א,מדסתם

ס0
; 15033גוד? !־ **  06 ^ 0^ :ה,תכ שלא כיון .אלא להפליגה בדברי׳אבל םא חתנה על דבר שאפשר
ייק״מראע״פ שהתורח אוסרתרהוי תנאיכנין .אם תאמי חיך או
 0נמכק מוגוס -,נ5מגיש .חלב תהיה מקודשת לי בדינרהז ואם לאו לא תהיה מקודש אם

היפועלי׳גבי הלכתא פסיקתא דאף פ״ג תח״הס*׳רת״א
דאתיא כד״מ כדאיפא בגת' קי״ל כותים כ׳ נתשונתתרא׳ס
כסא וכת הוא ז״לד אףע״ ג דהיה מסמע ד<נה  /ה׳יתנאי

י \6נמיי׳״״נ
?'15נ' גיי?" י|5י־ז
לכל ,"]0״,4

!!פלוגמצ! דצ ג ״ וונ 8דבסמון מת3,ו
לא אכלה אינה מקודש שאפשר הל
שתאכל והלקה ואין כאן ,מילי הוה לי למיגמ סיכא למימר דסוגיא מישאחז,ינ״בד^
גיסי! ע״מ שתבעלי לפלו׳ נתקיים ה תנ אי מתנה לע מה שכתב בתורה שהיי אפשר לה שלא תאכל ולא דתלמודא מכדען שאין כל הדכריס שוץ מקנ״א,עי-ןנח'מ
דבריו זי״ל ושיהיהס יחן מ״א תזזג,
״ס ! גט ואס לאו אינו גט פ״מ שלא תבטלי תתקר התנה עמה בשעת קיתשין ע" מ שתבעל לאבא הוי כמו ולא _ _
כתכרר הסעס אלו_ "
הרא שמז
העתה דבר שאיפשר לקיימו כדוקא מוסכם הוא
לאכ׳ולאכיך אין חוששין שמא נבעלה להם שתעלה לרקיע ותנאו בטל שאינו בידה שיבא אביו על
(ה) לנהר ן פ׳
שיתןמכיל עוסקים
הפוסקים ז'ז״לצ בכל דבר
דבר ודעת רכינוהאיש מקלשלן>
ואילו ע״מ שתכפלילאכ׳ולאביףלא קתכי ונמצא מתנה במה שאין ביר' לקיימו אבל אם התנה עליה׳
לרבא קשיא אמרלו י כא בפלמ׳ בשרזי )י י לו פלוני חצרו או שישיא בתו לבנו וכיוצא בזה תנאו סיים שהרי שהלכה כי״מ כתנאי כפול ובהן קיד׳ללאו
מדח׳נזיףלנרנ׳א

,נרמז הפו'והניאן

ולזה הסכיס בעל ה־זרלני רישמי
ן כתב כפ האומר
שאחז,,האש'רי'פ
מהדס ע"  },ךי" י נ
ללבני חמ,ןי
״
לחבירו1 ( -
וכ״כ יי
בפרק  ,האיש •"
לפעמי,
סניכגלזיי

ניזיסו' ושתבעלי לפלו׳נמיאיפש'דמשחדא
ליה בממונאואס אינו רוצ׳לבועל־ באיסו'
י& לזנ׳ויכעול בהית' אלא אבא ואביךבדיר"
קיימא עכ״ל משמע בהדיא דכל היכאדלא•
הוי׳מילתאדא״יסור'אע״פשהו' תלוי בדע
כר״מ ומי' בגיטץ וקדושין חייסי׳ ^-,ן גדין וע״ש כינל
אחרים כיון דאיפסר דמשחדא ליה
בממונא
הוי
תנאייקייס־
:
׳
כתבהרמב״ם
כל
לחומר דהכי חזינן דאתקין שמואל בגיסין כדאיתאכפ מי ס י)ח׳ ו ו?י״ לכותי/כתנ^י פ׳,ס ז ^מ "7
?אומר מעכשיו אינו צריך לכפול
תנאו
ולא
להקדים
התנאי
למעשה
וכו
'
אבל
צריך׳
קודםלמעש׳דסתטמשנה היא בפהפומלי׳ובן נמיקי״ל שיהא אפסילקיי׳המעשהנפז!'גח7׳ה ^ער"{
להתנות בדבר שאיפשר לקיימו וכל האומ׳ע״מ באו' מעכשיו למיוכו,בפ״רמהלכו ,ע ישליח נ
■ ומ ש רבינו בשס הרא ש דככ״מ שהזכירו תנאי בין באיסור כין בממון  ,לקמןסימ׳קמ״ל
אישות וכתב ה' ה כל האוממעכשיו וכו׳זה׳דעת כל הגאוני ז״לוהכדיחס לזה׳לשון צריך כל דיני התנאי כ״כ בס" פ י"נ וכ"כ בתסו כלל פ׳א כתבהר3י׳3ג1ור ח״מ סימן כל ליני ת<אי .־
המשניו׳שהס בע״מ שהוא כמעכשיו ולא הזכירו
כפילת התנאי ובעלי התוס׳חלוקי ,רמ״אדוטעסה י 3י ל מה 6ני לי מדיס מת ^י בני ג יו 3נירי)וכ ןכת׳ ה י ׳ 6ם3תפו ,ר״פניהאלח י׳ל
בזה והרמכ״ן והרשב״א ז״ל הכיחוהדבר
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וכתבתיס בסוף סיאה •כתב רבי׳ירואם לא כפל והוא בענין שכעבור שלא כפלעלל׳ש" 7נת^יה
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 3ע״מ אין התנאי כלום אס הוא דבר סא״א לקיימו ונר מדבריו שהטעםשבמעכשיו־ נתבארו יפה בדיני גיטין ומשס תלמו׳לדיניקדושין
ו3ע״מ אינו צריך לדברי׳אילו מפני שהמעשה חל מעכשיו ויתקיים אכל באס שאין יהא עליו לא שאר ולא כסות תנאו קייס וכו׳ אבל אס התנה שלא יתחייב בעונתה
צהפיך׳תנא< ינט3
המעש' סל עד שהתנאי יתקיי׳והתנאי בא לבטל המעשה שלא יחול עכשיוולפי׳צריך תנאו כטל וחייב בה כריתא בפי' אע״פ וכפ הזהב סאו׳לאשה הריתא מקודש לי על ״י״;!'  ,״״א7
>?
חיזוק יותר וכיוצ בזה הטע׳כת הר״א ז״ל בפירושו לדעת סגאוניז״ל עכ״ל ה״ה ז"ל :מנת שאין ליך פליסאר כסות וטונה ה״ז מקודס׳ותכאו בטל דר ׳מ ר״י אוע ר3ד3ר פק׳ן נהגה,׳ שס
ומ״ס סכל האומ ,ע ,מ כאומ מעכשיו דמי בפמי שאחזו אמרו כן לענקדכי מקיימי סכממון תנאו קייס ופרש״י בדב׳שבממון סאר וכסות וידוע דסלכה כר יהוד׳וכתבה7י
זה"7,קזז ינ
שנת,נח
הויניז
מנאה מקודשת או מגורשת למפרע מסעה שקבלה הקדוסין אוהגמשק • ודעת הרי״ףבפ׳האו׳לסבירו ופי׳הר״ן כדבר שבממון דניתן למחילה תנאו קייס אכלטוכ׳ י נתירה? .י'
הרי״ףכדעת הרמב״ס שכתב כפי מי שאחזו גבי הא דמ״ר ה״ז גיטיך ע״מ סתשמפי דצערה דגופא לא אתיהיב למחילהו  :נתן לה פרוטה וא״ל פ״מ שאתן ליך מנה
אתאבא ב שכיס וכו׳וז״ל ואע ג דקי״ל דבעי ,תנאי כפול ה״מבאם תשמשי אס לא התקדשי לי כשיתקיי התנאי יסולוהקדושין למפרע וכו כפ׳סאו׳לסבירו תנן האו׳
תשמשי כענץ סנ׳אצז יעברו כני גד ואס לא יעברו וכדאהקין שמואל בגינוא דש״מ לאסה הרי את מקודש לי לע מנת שאתן ליך ק״ק זו! ה״ז מקודשת וימן ופיש״י הרי
אבל בע״מ לא וקי״ל דכל האו׳ע״מ כאו׳מעכשיו דמי וכת ',שם הרא״ש שכן דעת רבי׳ את מקודש לי בפרוט זו על מנת שאתן ליך ק״ק זוז ובגמ איתמר רב יונ׳אמר והוא
האי ז״ל וסהראב״ד כתן טעם לדבריהם אבל הוא ז״ל חלק לע סבר׳זו והעלהשלדע
ימן רב יהודה אמר לכסיתן רב הונא סמר והוא יתן תנאה הוא מקיי׳ תנאיה ואזיל
י״ח ז״ל גס במעכשיו כעי׳כל תנאי התנאי וסכן הסכימו חכמי ארצו ושכן עמא
דבר
רביהודי' אמ׳לכשימךלכי יהי הוו קדושי מאי בינייהו איצ׳בינייהו שפשט ידה וקבלה
וכ״כ עוד כתסו כלל מ׳,ו וכתב עוד היא״ש בכלל פ״א אע״פ שפסק הרי״ף דלא בפי' קדושין מא * <רכ הונא לא הוו קדושי לרב יהודה הוי קדושי ומפ׳בגמ׳טעמא דיב
תנאי כפול 3ע״מ משוס דכלהאו׳מ״מ כאו' מעכשיו דמי הרי נחלקו עליו ר ת ור״י הוצא משו׳דכל האו׳ע״מ כאו׳מעכשיו דמי ופסקו הפוסקי כותיה ־ ומ״ס ואס א״ל
ויאיותיהס נכוחות למבין וכתב רבי׳תשו׳זי בטור ח״מ סי רמ״א וגס הר״ן כתב 3פ׳ ע״מ שאתן ליו מכה תוך ל׳יום אס נתן לה בתוך ל׳ יוס הוו קדושין למ״ר לא כתן
הנזכר שאין שטת הרי״ף והרמב״ס מחוורתוהארי׳בדבר • י״א דלא בעי' תנאי כפול לה תיך ל׳יוס איכ׳מקודשת שסכמשנה • וכתב ר״י בשס הר״מ הנרבוני שאס קדש'
ולא שאר דיני תנאי׳אלא באיסור כגון בקידושין וגיטין
אבל בממון הוי תנאי בלא אחר תוך ל׳יוס מקודש׳ואינה מקודש עד ל׳יוס וכישלמי ל' יום אס לא קייס ראשון
כלזהז״להרמכ״סבפ״ומה׳אישותיסמקצת גאונים
אחרוני
'
שאמרו
סא״צ
אדם
תנאו פקעי קדושי קמא וגמרי קדושי בתרא ואינה צריכה גט מראשון ואס קיים
לכפול תנאי אלא בגיטין וקידושין כלבד אבל בדיני מתון אינוצרי' לכפולואי׳ראוי ראשון תנאו אינה צריכה גטמשכי ע"כ (וע״ל סי׳מ' )  :יט ש ואס לא א״ל על
לסמוך על דבר זה שכפילת התנאי עס סאר הד דברים מתנאי בני גד וכני ראובן
,מנת אלאאמי' אס אתן לך מכה תוך ל׳יוס תהא מקודשת לי בדינר זה סיןסקדרשין
למדו אותם חכמים ותנאי זה לא היה לא בגטין ולא בקדושין וכזה הורו
גדולי
חלין אלא משעה שנתנו לה לפי׳אס קדס׳אחר קודס שיתקיים התנאימקודש'לשני
הגאונים הראשונים וכן ראוי לעשות • וכתב ה״ה יש מק $ת אחרונים
שכתבו
שאין
זה
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דע
כ
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אמ
רב
הוכא
והוא
יתן
אלא
באוע
על מכת דהוי כמעכסיו אבל
אדה צריך לכפול וכו' כן הוא דעת הרי״ףכתשוב' וקצת מן
האחרונים
סוברים
כץ
כשאינו אות לא מעכשיו ולא על מכת פסים דאינה מקודש פד שיתן  :א״לתהא
והוקשה לסם והלא עיקר תנאי בכי גד בממון היה והס ז״ל תירצו דר״מ בלחוד מקודשת לי ע״מ שירצה אבא ר״ל ע״מ שישתוק אבא כשישמע וכובע האו׳לחכירו
הוא דבעי תנאי כפול ויליף לה מתנאי בני גד וכני ראובן ואיהו וראי ברב'שבממון (דף סג ) תנן ע״מ סירנ׳אבא רצה האב מקודש ואס לאו אינה מקודם מת האבס״ז
*** ז ב ג ^
מקודשת

ואיןצרי)
וליה כתב :דאפילו במעכשלר ובעל מנת לא הול תנאי עדשלחין,
כו לכ דיניהתנאי ולזההפכים א״אהרא״ש ל וי״א דלא בעי תנאי מיש ד ) ולעני} הלנ כפב שי' ףבמשובה ק* ^ ־!>>
אלוהתנאים׳כולן אין צריכין אלא כגיטץ תנאי ,
לפעיייס
כפול ולא שארדיני־תנאים׳
* אלא
וקדושין שהן איסור וכוונתו ז״לדלא קי״ל סן־נלי
ייילתאלא

העזר

■׳מ

(ז )*כ׳פרפ״יןי 6מקודשת מת רכן מלמדין את האבשיאמר איני רוצהוכנממאי ע״תשירצה אבא
נתקיים התנאי רפיון מאמר הן׳ פעם אתקיים התנאי  .יכף־אומעל מנתס־שתון
כיי77כי;1כת' איליסא עד דאתר אכא אין אימא מציעתא מת האב ה״ז מקודש והא לא״אנד אין כיון ס שתק סעס א• נתקיים התנאי סכרי סתק והתנאי זה תלוי בדב׳סהואבמסשש
7לח
איני רוצה סבל האופל מנת שיהיה כן כיון שהיה פעם א׳כתקייס התנאי והאומ על מנתסל0
הפ״ל!׳דא ינע ׳^ אלא ע״מ שישתוק אבא אימא סיפא מת הכן מלמדין את האב שיאמר
ימחא הרי התנאי בשב ואל תעשה וגל זמן שנעשה הממסה נתבטל וה״זכאו׳לאשק
אמאי והא שתיק אלא א״ל ע״מ שלא ימחא אבא רישא בסד טעמא ומציעתה
הי׳ז גיסיך על מכת סלא תשתי ייןסהכוונ׳
■נולה למחול על בחד טעמ א״ר יכאי אקרב יוסף בר אמי
אכל בממון הוי תנאי כלא כ?ל שלא תשתי יין לעולה וכלהז במתנ׳סיתס
העיבה יעילסי״ז אמר לעולם חד טעמא הוא ומעי מל מנת
באיסור כגון,בקדושקוגיטין
כין אבל אס קבע זמןלתנאו הכל להיידבריו
אבא
>י לח״מדן י־מג' ;:נה
מכאן זה וא׳יא הרייאש ז״ל כת׳דבכל מקו׳ שהזכירו תנאי בין באיפור
י
מכת שלא ימס' ^
סירצ׳אבא על ״
"
עליזשנמזוה
כדאיתא בגמ כך העלו הרמב״ן .ו־רסלא
(ח ) !ע ״׳״נר.ה׳ ועד ל יום  :ופרש י מלמדין את האב כדי בממון צריך כל דיני התנאי וכ״ב הרמ״בם התכה בשל הקידושין
ואין ביניהם מחלוקת אלא באר טלמנת
6האריכ!נליני׳■ !1לעקור הקדוסין למערע ולא תזקק ליבם ש?! א יהא עליו שאר או כסות תנאו קיים ואינו מתחייב לה בהם
סירצ׳סירמכ״ן סוב ' שהואכאו׳פ״משלא
י גתמ5י״׳'אחי' ע"מ שישתוקכשישמע• רצה האב ששתק
אבל םא התנה שלא יתחייב בעונתה 1תנאו בסל וחייב בה נתן ימחה והרשב״א סוכר שהוא כדעתרכינו
שמיעה מקודשת לא רצה
. ..
?
.
(ע ) ונ׳בעשוי.ת ,
על מנת י!ה  3רוטהואםר׳ 5הע״משאתןי! ךמנה התקדשי <!י מיייזק״ם ־5וי־י עלמ־מס) 5-מיקיקע״זי <ל
; ,;.שסי ,/ר ןר^י ג והא• שתק ליה וחלוהקדושין אלח
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שלא
פ
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למפרע
ההירושין
יחולו
התנאי
הא בפיהנזח״לונחצייו
יכלודיני
לאסהיה ינאנחו־ן שלא ימחא אבא הך סיפא דקתנימלמדין התנאי יחולו הקידושין למפרע אע פ שלא אמר מעכשיו
לא מיתוקמ ברישא כע״מ שישתוק אלא האומר ע״מ כאומר מעכשיו דמי ואם קבלה קידושין מאחר קודםלמדיןמשמועה ז.־ דבמתכ׳ ע״מסיאסאיי
למקומובתקיאזר ע״מ שלא ימחה וכל כמה דמחי מקר להו שנתקיים התנאי ואח׳בך נתקיים אקחידושי השני כלום ואם אט' רצה האב דאמ אין מקודש אע״פסחזר1
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שמיחא:

לאוקומא בהכי דא״כ מאי רצה האבוהלא

קלן מנה תוךש

יש בידו למסות לעולם דאין כאן קדושין
לעולם ופי'כ ה״ק ע״מ שישתוק אבא שתק תהא מקודשת לי בדינר זה אין הקידושין הלין אלא משע׳שנתנץעד שימות האב לפי שאמר תחלהאיני
האב ה ז מקודשת לא שתק אלא מיחא לה לפיכך אם קדשה אחד קורם שיתקיים התנאי מקו דשת  1,שני יוצה יש לחוש שמא יתיצ׳ אה״כונמצאת
לאלתאינה מקודש'ואס אמיעל מנת שלא אמ׳לה תהא מק ודש׳לי ע ,ז מנת שירצהאבא ר"^ ^ מג׳ שי!ותו ק מקודש למפרע חקוקה ליבם והטעםלנל
ימחא סבא מת סאב עד שלא מיסא ה״ז
<פיכךאםשמערשתק חלי חקיהייז םייאפי *' ז״ז ^מ 1ס'פ  4׳^סמ5״ש 51
מקודשת אבל בל ימי חייו אינם קדושין אבאכשישמ 4
פיל1
אם אמר כתר הכי לא וכן אם מת ולא שמע םקודשתמיר אנל סת־אייאס 415מ״מ שליזימתס6
וכת סרא ש אלא על מנת שלא ימח
אכא אס מיחה כששמע אינה מקודש,ז אמר על מנת שלא ימחא אבאנפיגהה3)5מחלס ־!׳נר סקידסתי*
פי סיע איירי כשאמר על מנת שלא ימחא
העדוסיו
אבא אכל אה אמר כסתם ע״מ שירצ׳אכא אפילו שמע ושתק לו חלו הקידושין שאש ימחא אחר כך אינן15*0ימח' ואסגדלו' נתמ׳לו
מפרשי׳ליה על מנת שישתוק אכאהלכך
רצה האב ששתק
לא שתק אלא מיסה איכה מקודשת ואם
האב ולא מיחס מקודשת והטעם ככלזה
אמר על מנת שלא ימחא אבא תמ האב או שתק או מת קודם שמיעה אינה מקודשת ואדוני אפי הר אש
ראשונה 1ואם אמר על מנת שיאמר איןכתב דנל תנאי ס הוא בשב ואל תעשה כל זמן
פד שלא מיסא ה״ז מקודשת אבל כל ימיו ז״ל כתב כסברא
מעשה נתבטל התנאי כל סלא
אינם קדושין דכל ימיו יכול למחות אבל
שנעשה
הרמ״ ה מתי שיאמר אי ן מקו ישת אפי 1,י אםר תחי  1,ח  1,א
זמן לתנאי יאם קכע הכל לפימס
קבפ
ימס'
רישא לא מיתוקמא כפל מכת שלא
לעולם הוי ספק ער שימות האב ואם מת הבן אפילו אמד
האב שקבע ואס אמע״מ שישתו ' ושתקבשפת
חלי׳ל)
מיפטרא בלא דזר* י׳\
או מתייבמת אבל לא ,**■**,׳*("צ*
רוצה *•.4
איני י■ *, •!.•,
" *,י ,
דא״כ מאי רצה האב מקודשת והלא יכול
או חולצת
שמיעה מקודשת אע״פ שמיס ' אס :סאף
למסות לעולס ואפי׳אמר אץ בס ע ששמע
מ״מ אס יחזור וימחא בטלו הקדושין דעל דילמא הדר ואמר אין ומקיימא תנאה אמר לה תהא מקודשת לי ע״פ שתנאי זה ענינו סב ואל תעשכיון
כפועל
בפרוטה על מנת שאעשה עמך
שהוציאו כלשון מעש' דאמר פ״משישתוק
מנת שלא ימחא קאמר והרי מיחא ואפי׳
את״ל דאחר סאמ׳אץ שוב אין יכול למחו׳מ״מ לא מציכו לפרושי רצה האב דאמ אין דינו כתכאי׳סהוא בקוס עשה שכיון סנתקייש התנאים פעם אח ' דיין ואסמיסה
בשעת שמיעה אפ״ 5ששתק אח״כ איכה מקודם ' דודאי לזה נתכוון שהרי א״אשלגן
דדומיא דעל מנת סירצ ' אבא דהיינו פלא ימחיש לנו לפיס רצה האב שלא מיח א
וזה א״א דאפי׳לא מיסא יכול עדיין למחות ואינה מקודש ודאי ורב יוסף מפ׳מתכי׳ ישתוק לעולם הלכך ודאי שישתוק בשעת שמיעה משמע מת האב פד שלא סמע
דפל מנת שירצה אבא היינו על מנת שלא ימחה ואם קבע זמן למחאתו עכר הזמן מקודשת דכיון דתנאי זה סב ואל תעסה כיון שלא כעשה הפךהתכאי מקודשתואס
ולא מיחא מקודס׳ואס לא קבע זמן כל ימיו יכול למחו' וי״א דהלכ כרב יוסף דאוקי י אמר ע"מ שירצה כבר כתבתי שהימכי׳ס סובר שהוי נאומי' פ״מ שיאמר אין וכןדעו!
מתני׳ בחד טעמא אכל הרמכ״ס כפב כאוקמתא דר' ינאי וכן מסתבר פכ״ל ח״ל הרסכ״א ז״ל והרמב״ן סובר שהוא כאומר מ״מ שלא ימחא פכ״ל  :וכתבו הר״ןוה״ס
הרמכ״ס כפ״ז האו' לאשס הרי את מקודשת לי ע" מ שירצה אבי רצה האב מקודשת ( פ״ז דה״א ) שיש ללמוד מדינים אלו לדיני ממונות ולכל מקום שיש בי תנאית •
לא רצה או ששתק או שמת קודם סיסמע הדבר אינהמקודס׳ עלמנתסלא \ מחא וכת׳סר״ן על דברי הימב״ס ז״ל אד תמה כדבריו כמ״ס לא רצה א ו ששתק אושמת
אבי שמע ומיסא אינה מקודש 'לא מיחא או שמת ה״ז מקודשת מת הכן ואס כ שמע קודם שישמע הדבר אינה מקודשת ולא ס״ל לערב לא רצה ולא שתק פס מתדכמת
האב מלמדין סאב סיאמי איני רוצה כדי שלא יהו קדושקולא תפול לפני יבם טכ״ל מותר׳לינסא ובלא רצה ושתק יש לחום שמא יאמי אין וכדמוכח בתו׳ וכן כמ״שלא
וכתב ס״ה דעת רכינו שהאומר ע״מ שירצה פלו' ר״ל שיאמר הן בבירור והאומר של מיחס או סמת ה 'ז מקידסת דכמת מקודש כמורה ובלא מיחא צריך לסוסלקדושי
מכת סלא ימחא ר״ל על מנת סישתו׳ואס סתק ואצ״ל אס נתיצה הרי נתקיי׳סתנאי אחר שמא יחזור וימחא והראכ״ד הפיגו כמ״ס מת הבן ואח״ב שמע האב מלמדן
ואס אמר על מכת שישתוק הרי הוא כעל מצת שלא ימחא ואע״פ שאין דין האומר את האב סיאמי איני רוצה דמאי איייא ואח״ב שמע דאפי ' סמע קודס שמתהכן
של מנת שישתוק נזכר בבידוי כדברי רבינו פשוט הוא לפי סטתו שהאומר על מנת מלמדין אותו בכך כיון שלא קבע זמן למחאתו עכ״ל ול״כ דמסמע להרמב״ס דסכי
שישתוק י״ל על מכת שלא ימחא ומ״מסי סילוק בין האומר על מכת שישתוק לאו ' תלמרדא דכי אמרי ׳ ע ' מ שירצה אבא היינו סיאמי אין בשעת סמיעס הדברתלוי
על מנת סלא ימחא כגון שמתק כשאת שמיעה ואס״כמיסא ויתבאר זה למטה כמו שהוא כעל מנת שישתוק דכיון דבעל מנת שישתוק ע כ בשמת שמיעה סדני
ובהשגות א״א לא הסכים יפה לשמועה זו שהוא ר״ל דעל מנת סירצ׳אכא עד דאמ' מלוי כדפרס״י והתום ' מסתמא כי אמי אין כמי בששת שמישה הדבר תלוידא״לה
אין משמע ושמעתא לא אןל |ן הכי אלא עד דאמי בפי׳ומסתמא דא׳שישתוק משמע ה״ל לתלמודא לפרושי וטעמא דתלמוד׳משוס דבסכי אתי ספיר מאי דקמציואם
אבא לאו אינה מקודשת דא״לכ לעולם היא אסורה לעשא לאחר עד שימות ומאי־ אמס
והלכך שתק כששמע מקודשת ולתימצא כתרא דסמעתא על מכת שירצה
שלא ימחא משמע ע"כ  :והימ״בן אף הוא מפ׳השמוע׳כפי׳הר״א ז״ל ופסק כתייוצ' י מקודש דקתני אלא כל ששמע פעס ראשוג ולא אמר אין בטלו הקדושין מידוכיון
דמתני׳ומשמעופא דגת משמע הכי לא משגחי' בתו' וה״ה כמי בלא ימחאדבשסיו
בתרא דעל מנת שירצה שלא ימחא קאמד וככרפי׳סרסב״א השמוע' כדעת רבי׳דפל
מנת שירצה שיאמר הן הוא וכן הוא מוכרח מן התוסכמוסכתב ודקדוק הלשון כך שמיפה הדב״תלוי שאם שמע ולא מילזא הרי היא מקודש'ושוב אינו יכול למסו׳ובמי
הוא דע״מ שירצה ר״ל שנדע שהוא רוצה וכן מיקר ודע שכל התנאים שלא נקבע ניחא נמי מה שהשיגו הראב״ד שאס שמע קודם שמת הכן ולא מיחא סוב חינויכול
~להס זמן סתמן לעילם וכן מתבאר כדברי רכי׳פ״ס מה גרושין לפי׳אס הס במעשה למחו '■ וא״ת א״כ -דנלא ימחא נמי כשעת סמיע ' הדכי תלוי תקשה לי׳סיפ מלמדן
את האב שיאמר איני רוצה אמאי והא שתק י״ל דיס אמר ע״מ שישתוק דוקא הוא
כגון שהתנה ע״מ שיעשה כך וכך אופיהי׳כך וכך ולא קבע זמן לתכאו כל זמן סיהי'
הדבר ההוא נתקיים התנאי והאומר על מכת שירצה פלו׳שהוא לדעת רכינו כאומר דקסיא ליה והא שתיק ובע״מ שלא ימחא ניחא מסוס דססמודיעיס אותוקידושי
תנאי כנו מ״נ או מיחא או שתק אס מיס ' מאי מלמדי׳אותו הא אינוצרי׳ללימודנו
על מצת שיאמר הן אפי׳אמי כתחלה איני רוצה והזר ואמי הן נתקיים התנאי וכן
הדין לדשת רכי׳והרשלא ז״ל באומ ' פ״מ שירצה וכן שכינו בתו׳מל מכתשירכי' אכא ואס שתק תכף נתקיימו הקידושין ושוב לא יועיל ללמדו שיאמר איני רוצה אבל
אע" פ סאגהאב איני רוצהה"! מקודשת שמא יתגצה לאחר שעה פי׳ספק מקודשת באו ע״מ שלא ימח׳אע״פ שלא מיסה תכף לשמיפתו אס מיחא בתוך זמן שעסוקין
קאמר ולעולם אינ׳יוצאה מידי ספק קדושין עד שימו האב שכל זמן סהו׳סי יש לסו׳ כאותו מנין או תוך כדי דיבור ממי והיינו דאיכא בין שישתוק לפ״׳כו שלאימחא
שמא יתקיי התנאי והאומע״מ שישתוק אס שתק כשע שמיעה מקודש׳אע״פ שחזר ומ״ס רכי■ על מכת שירצה אבא ר״ל ע״מ שישתוק מבואר שאינו לא כספתהרמב״ן
ומיחא ואס מיחא בשמת ססיפה אפי׳סזר ונתרצה איכה מקודש ' והאו׳על מכת שלא ולא כשפת הימב״ס ולא כשפת הרא״ס ט ומ״ס לפי׳אס סמס ושתק חלךהקדושין
ימחא כל זמן סמוח׳נת־פל התנאי ואפי׳כתרצ ' בשעת שמיע׳ואין זי מקודם גמויה  .מיד אפי׳אמ׳בתי הכי לא כבר נתבא כן כדברי הר״ן וה״ה באו׳נהדי׳ע״מפישתרף
ס לא יהי׳כאפס להפקי׳קדושיןאלא נמית האב וכל ימיו הוא באפש׳סיתבטל התנאי ומ״ם וכןאס מת ולא שמע מקודשמיד ג״ז נתבא׳כדבריהס באו בהדיא ע״משישתו'
וכןמתבאר בדברי הרא״ס כאומעל מכת סירצ' • ומ״ס אבל אס מיחא כש שמעאיגה
והסמ׳בכל זה לפי סכל התנאי שהו׳כמעש ולא נקבע לו זמןמן הסת׳הוא לעולם לפי'
הלשהואבעפש׳כגקפ״משיאמרקאופ״ס שירצה לפי דעת רבינו כל שיאמר הן  .מקודשת פשוט הוא  :ומי ש אח׳ע״מסלאימסא אבא אפי ׳ שמע ושתק לאחלי
אבל
הקידישץ וכי־׳מבוחר כדכדיסס ז״ל ־ ומ״ש.

ואס
מקודש'
בסע׳שמיע'

אבן העזר
אכל אס אמר5ןין פעס לז׳שוב לזינו יכול למחו׳אינו מכוון שהרי כתבא׳ בדברי הר״ן
וה״ה בהפך וגס הרא״ס כת׳שיטל למחות לעולם ואפי׳אמר אין כשע' ששמע ואע״פי
שאח כ כתב ואפי׳את״ל דאחר שאמר איןשוב אינו יכול למסונרדלא כתב כן אלא
כדי להקשו׳אסי את״ל כן אבל טיק׳סברתו הוא מ״ש תחלה דאפי' אמר אין בשעה
ששמע יכול למחו' לעולס • ומ״ש ואס מת

טל

חל

תהיו לו דא״לב למה קידש והשרון הוא דכפי למיסדר כיה ואסיקכא דתיישי׳ וכתום׳
נמי תניא ע״מ שיש לי כיד פלו׳אע״פ שאמר אין לו כידי מקודשת שמא עשו קנוניא
כלו ' והוו קידושי ספק ומי׳כל שבידו חזקה שהו׳ שלו ומקודש קידושי ודאי ואף ע״פ
שאין לנו עדיס שהוא סלו עכ״ל  :גרבינו שמצריך שיהיה ידוע בעדים שהס שלו חלוק
על הר״ן • כתב רבי ' ירוחס בסס הרמ״ה

כפועל ע״מ שיש לי ק״ק זוז ויש לו והס משועכדי׳
ולא מיחה מקודשת אם מת הכן מלמדין כפועל או שאדבר עליך לשלטון אם יש עדים שעש׳עמה
מקודש' בודאי ואם אין עדים מקודש׳מספק לב״ח כיון דלא אקני ליה מעכשיו מקודשי
את סאב שימחה וכו׳ פשוט היא • ימ״ש ודבר עליה לשלטון
ע״מ שאראך מנה אינה
ודאיעכ״ל :
ע לץ ופירשו התוספו׳ שכיון שדבר עליה לשלטון ועשה עמה כפועל
נשס הימב'׳ס "כבר כתבתי
מקודשת פדשיראנהמנהשלוואסיש לו
,
המפרשי׳ז״ל :ומ׳ 1/ואס אמי עמ סי אננ מקודש׳ואינה יכולה לומר למלאכה זו לא הייתי חפצה לדברי' .
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הללו לא חפצתי וכתסופת׳קתני אס דבר עליה כדרך המדברים
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רי5ואס
ופרש״י
אינ׳מקודסת
לי
התקדשי
לה
ואמי
כלום
לה
נתן
לא
לשלטון
ע״מעוארב׳עליך
ז״־יי־יז
^
ומ״ש ^
ימי־
""
הרא על הסלחן אס היה הסלחני והרא׳לה
ואסינמת הכן אפי' אמ סאב
וס״הז ׳ל
איני רוצה או חולכ׳או מתייבמת אבל לא בשבר שאדבר עליך לשלטון אינה מקודשת שישנה לשכירות מעות שאינם סלו והס על סלחן שלפניו
מיפשיא כלא חליצה וכו פשוש הוא לדעת מתחילה ועד סוף והוה ליה מקרש במלוה ע״מ שיש לי מנה אם אינה מקודשת דלא כתכוונ׳זו אלא לראות
בוראי ואם אין ידוע מקודשת משלו ובגמר תנא לא נמכוונ׳זו אלא לראו'
שלוי מפרשי׳חוץ מהרמכ״ם דהא כל היינ' ידוע בערי׳שיש לו מנה מקודשת
דאמי אין אפי׳לאחי סיתת הקמקודשת מספק אפי׳הוא או׳אין כירי ע״מ שיש לי מנה ביד פלו׳ אם ידוע משלו • ואס הראה פל הסלחן וכו ' פסיטא
למפרע  :עיין כרכי׳יירו׳ כדיני' אלו כתב בערי׳שיש לו מנה ביר פלו׳ מקורש׳בודאי ואם אין ידועמקודש׳ לא צריכא אף ע״ג דנקיט דמי בפיסקא
לו בירי ע״מ שיאמר פלו׳שיש לי ופרס״י בעיסקא למחצית סכר היו לפניו
היש
י־ ;" א רחל האלמנה שרבה כתה עם משפק אפי׳אומר אותו פלו׳אין
מנח בידו אמר יש לו בירי מקודשת לא אמר יש לו בירי אינה מל סלחנו להחליף ולהשתכר וכתבהר״ן
ק י^ ףזוס.תכתס ה ^נמ ,ה לתת
מש־׳!*ה ,רידידייוד לריח מו ^ ד ^ד־ידדדן * מחד ייילודרוח מדמויד& וה רלדדר ימליי שי מי ספי׳סאט״ס סהרויסו ככדי שימש'
מנה לייש ׳ יששיברד יה'" יי'*יכ 1י"'5
לחלקו ק״ק זוז אפ״ה אינה מקודשת דכיון
שלא הגיע זמן כעסק ורווחא לקרנא
משתעבד כדאיתאכהמקבל לאחשיבי
ס, ,ריריכי✓ קאחזויי לה 7א הוו קף־רשין
ס א׳לקיי׳מס
■ וכת הר״מה אפי׳חיכא סהדי
שיש לידלא ניחא לה כסלו פכ״ל :
החוכ
אמרלהעמשאראך ולא אמר לה ע מ ש
ראוקושק
סוב לשני ועכשיו בא
כששרי 5
שבררו ורסס
ועדיין לא למםמ׳אשהרי עי דמחזי לה ומכי מחזי לה; אינלי מילת׳ דמעיקר׳ דיכיל לאחזויי׳ לה לא הוו קידושי עדי
שנתי׳ועדיין
שניסס■ שליש זה שנתי '
הכיאה רחל המנה ליד השל־שי ולפי' יש תפש׳ כהקדושי]* יש לה קילא מצר אח׳דאילו בע׳'מ שיש לי אם דמיחזי לה וכו׳ויש לה קולא מצד אח׳דאילו
כע״מ שים לי אס יש עדיה סיס לו בשעת
לשליש לה•ווי ' ששרי החוב לו ורשל עוענ׳ יש ערי׳שישלו כשעתקיררשיןמקידשיודאיואילא הוו קידושין
משמע ואילו בע״מ שאראך להב׳ קדושין מקודשת ודאי וכו ' עד או ממתנה
שמדין לא ביררו השליש וער אחדמע־ר ספק ריש לו פשעת קידושין
שריררו השליש ושהודה להס להיו' שליש
שנותן לו אח״כיהוו קידושיןכ״כ ר״י בשמו
נמימשפע ואע״גימחזילהממציא׳ראשכח או מתנה שניתן
וננ״א מעיד שביררו אתי שליש אבל אינו לו אח' כ הוו תידרש*? ומיהו לא חיישי׳דילמא אחזי לה בתר הכי וסיים בה ואם אמ׳ע״מ סארא׳ק״ק זוז סיש
לי דאית לי כסת משמע ולא הוו קידושין
זכור אה אותי שליש הורס להס והשלי׳או׳ למה1
אא״כ הראה לה ממעות סיס לו בסעת
קידושין ע״ב • וכתב הרא״ש ולא כהירא
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ו י■ ן *״* /י< ן? 11^ 4דאפי׳ ע״מ שאראך צריך סיראנה בסעת
מלישסיי נ! וןנ' עןי 6יכלשנית * 0ל היו בקעים עמיקישייאצהש מלאים מים הרי הם כסלעים וזק קידושין דא״לכ מה גבול יש לו לטולס
יאמר עדיין יש לי זמן להראות עכ״ל רבי'
נמררין י עמו
נמדריןעטווא; םאי{ מלאיןמים
ליחללה3י5ז העגה כידסשל-ש י 01יי 05
ירו ומ״ס רבי׳ומיהו לא חיישי׳ דילמ אחזי
לקבל' ואס ישיב הרי היא פטור׳ורסל כבר
הודית שלא הביאה ושלא סירב•השליש שהרי היא מועכת שלא ביירס וכל שאומרת הל בתי הכי למהוי ספק קידושין נר׳שבא לחלוק על דברי הרמ״ה וכעין מ״ס ר״י
שלא בירה כאומר שלא הביא׳ושלא סירב השליש אכל מתיך הלשון שכתבת יש כוי בשס הרא״שואע״ס שלשון ומיהו אינו מיושב יפה לסי פי׳זה ע״כ צייך לפר' כן שאס
מקו׳עיוןשאס כתב' הלשון בדקדוק והוא שכתבשאס ימאן שוס א׳מהס לשון מיאון לא נפרש כן קשה אמאי לא חיישי׳להכי להחמיר • וכתב ר״י בשס הרמ״ס בעל הכת
משמ שמיאנ׳אחי אזהיה או אח'בקש' כמו עד עתי מאנת נענו ,מפני המאני׳לשמוע שאראך ק״ק זוז מספק לא חייסי דילמא הראה לה למהר קידושי ספק דכי סייסינן
אט מאן ימאן אביס וכן בדברי חסמים קטנ שמיאנה וכל שיושבת ולא נתבעה אינם הכי בתנאי דע״מ פיס לי דלאו מחוסר מעשה ואיפסר סיס לו ולא ידע ביה אבל
גבי תנאי דאתן או שאראך אס איתא דמקייס תנאיה בסהדי הוה מקייס ליה כי
ממאנ׳ולפיכ׳אס הלשון הזה בא בדקדוק קרוב אני לומי־ שרחל פטור 'כל שלא תכעס
ראובן כאותו מכה להביאו ליד שליש אכל אס תבעה ומיאנה ה״ז חייבת ובלבד אס ליכא סהדי לא חייסי׳עכ״ל  :ואיפשר שלזה נתכוון רבי ' במ״ס ומיהו לא חייסינן
הסבימה בברירת השליש שה״ל להכיא ליד השליש או לדעת סע השליש אס תרצה דלע אחזי לה כתר הכי למיסוי ספק קידושין ולפי׳זה מתישב יפה לשון ומיהו• כתב
כקבלת המכס וכהש  :מ ברירת השליש הרי ים כאן ב ערי׳ש השכימה כירידת ועכ״ל הדשכ״א בתש ו׳מי שהתנה להביא לארוסתו כעת הנישואין כך וכך מעו' או חפצים
ומפני שיש ללמוד מתשחו לעכין קדושין כתכתיס פס :א״ל תהא מקודש לי בפרושה והביאם משל אחרים לא קייס תנאו וכדתנן ע ' מ שאראך ק״ק זוז וכו ' הראה טל
השלחן אינה מקודשת • ע״מ שאראך בית כור עפר אס ידוע סיס לו משלו מקודשת
ע"מ פאעשס עמך כפועל או שאדבר עליך לשלטון וכו׳לא כתן לה כלווא׳ל התקדשי
לי בשכר שאדבר עלי׳לסלשון וכו׳בפ׳האומר לחביר < דףסג ) תנן האו׳לאישה הרי את בודאי ואס אין יד וע הוא ספק בפ׳האומר לחבירו (סס ) תנן ע״מ סיס לי בית כור
עפר ה״ז מקודשת ויש לו ע״מ שאראך בית כור עפר ה״ז מקודשת ויראנס הראה
מקודשת לי ע 'מ שאדבר עליך לשלטון ואעשה עמך כפועל דבר עליה לשלטון ועש '
בבקעה אינה מקודשת ובגמ׳וניחוס שמא יש לו ועוד תניא חייסי׳ שמאיס׳לול״קל
עמה כפועל מקודשת ואס לאו אינה מקודשת ופרש״י אעשה עמן כפועל כפעולת
יום א׳ובגמ אמר ר״ל והוא שנתן לה שוס פרוש/אכל בשכר לא משו׳דישנה לשכירות הא כקידושי ודאי הא כקידושי ספק ע״מ שאראך כית כור עפר תנאי לא נתכוזנה־ןך
מתחלה ועד סוף  :ופרש"י והוא שנתן לה פוס פרוטה וא״ל התקדשי לי בפרוטה זו אלא לראו׳מסלו ואס הרא׳בבקפיו אינה מקודש פשיטא לא צריכא דכקיט כאריישות■
ולשון רבי׳פה נר'שיש בו חסרון מבואר וצריך הגהה וכסביהר״ן באריסות< כלומר
פ״ע וכו׳והא אתא לאשמועי׳תנא דדן דבשכ-ר דיבור או כשכר פעולה לא מקדשה
אפי׳באריסות בתי אבות דמכ״מ אינו סלו ואי מססי׳נמייכול בעל סקרק לסלוקס
דישנה לשכית מתחלה ועד סוף ומלוה הוא והרא״ש כתב הקשי בתוספ' מאי קמ״ל
מתני׳ותירצו דקמ״ל דמקודש 'כיון שדיבר עליה לפלסץ או פסה עמה כפועל ואינה אבל כתבו דמי שיש לו קרקע שמעלה מס כיון שהוא סלו לגמרי מקודשת ובלבד
יכולה לומר לדברים הללו ולמלאכה זו לא סייפי חפצה ובתוספתא שנינו על מנת סיס לו בכדי שיהא כבי' כור עפר שאינו מעלה מס דע״מ סיס לי בית כור עפר סלו
שאדבר עלי׳לשלטון אס דיבר עליס לשלטון כדרך המדברים מקודשת ואם לאו אע' גמור משמע עכ״ל • כתב הרסב״א שאס קדשה ע״מ שיקנה׳ לה קרקע ואח״כ היא
מצה שיקנהו לה כמקומה והוא אינו מצה אלא במקום אחרי הדין עמו ומשמע
מקודשת משמע סדברי׳ידועיס סם מס שיס לו לדבר עליה ע״כ ־ ונר׳שהביא הסוס'
לסתור מ״ש תחלה דאינה יכולה לוע לדברים סללו ולמלאכ׳זו לא הייתי חפצה דהא מדבריו שאפי׳פיה התנאישיקנו לה כמקוס שישוו שניהם הדין עמו ודבר תימ׳הוא:
היה ול בית כור עפר וים בו סלעי׳גבוהיס י׳טפחיס אץ נמדדין עמו היו בקעים
ימו ססמע * ־בריס ידועי׳הס ביניהם מה שיש לו לדבר עליה אבל אס איכס ידועי '
עמוקים י׳אס הס מלאים מיס הרי הס כסלעים וכו׳סס בגמ ' ( דף סא ) וכתב הר״ן
ניניה' איפשר דיכולה היא שתאמר לדברים הללו ולמלאכ׳ זו לא הייתי חפצה ובלאו
(פ האומ ' דףתרמ״ט ע״א )כש ' הרשב״א דנהי דהללו מצטרפקלבי כור ואמ״פ שנראים
התוסנר שאין הכרע לדברי סתום׳ שהרי לא כתבו כן אלא משוס דק״ל מאי קמ״ל
מתני׳והא לאו קושיא היא דהא אתא לאשמועי ' דישנה לשכימת מתחלה ועד סוף כשנים וג' מקומות דהכי אע״פ סחולקן רשות לעצמן מ״מ מכלל השדה הן ומי ' כי
יכדפרש״י והר״ן ז״ל  :עימ ישיש לי מנס אס ידוע כעדי׳שיס לו מנה מקודש' כודאי מלאיס מיס דאמרי׳ללא מצטרסי דוקא לבית כור הוא דלא מצטרפי אכל אס היה
סס כית כור עפר חוק מאלו דאע״גמראי׳כשניס ושלשה מקומות הא אמרי ' דלא
יט ע״משיש לי מצה כיד פלוני אס ידוע שישלו בעדיס מקודשת כודאי
איכפת לן ובור מלא מיס אע״פ שאינו בר זריעה נראין הדברים ממדד עמו דצורך
וכו׳סס במשנהידף ס )'ע״מ שיש לי ק״ק זוז הרי זו מקודש׳ויס לו ובגמ וניחוש שמא
יש לו ועוד תניא חיישי שמא יש לו ל״ק הא בקידושי ודאי הא כקידושי ספק וכתב השדה ותיקונו הוא וכ"כ גס ה״ה כשס הרשכ״א בפ״ז • וכתב עוד הר״ן וכי אמרינן
בכקעי׳עמיקיס י׳טפסים אין נמדדין עמה פרש״י בפ׳בית כוי דכטי׳נמי סיהו רחבי'
 3יא׳ואפי׳הוא או׳אקלי מקודשת מספק דסייסי׳שמא נתחרטמו .צה לבטל הקדושין
ד' על ד הא לאו הכי נמדדין עמה ובירושלמי כעי לה וכת' עוד הר״ן גרסי׳ביתסלמי
חושפת ע" מ שיש לי ביד פלו ' אע״פ שאמר אין לו בידי מקודשת שמא עשו קנוניא
פחות מכאן כמדדין עמס רסק כמה ר׳ינאי אומר עד י׳ניפסיס ׳ר יוסי בר בון אומר
ניניהם על ענת שיאער יש לו כידי אס אמר יש לו בידי מקודשת ואס לאו אינה
עדדאמופכלו׳דכלשהן יסבין פ״כ אף ע" פשאץ עמקךאין נמדדין עמה ומיהו
מקודשת וז״ל סר׳ן וניחוש שמא יש לו דכיון דקדש מתחלה אדעת דה8י רגלי׳לדבר
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אבן העזר חל
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ובס בית כור אפרשבס״ד עכ״ל וכך כתב כס בית כור וסיים נה ובסלעי שיפור אס
הוציאה כשפתה צבל אס לזמרה כן בשעת קדושין הוו קדושין כיון ששמפהטגל
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איג׳ם השיב להללו כ< נזלא ע״מ נן וכךמיכתת
חוזי נקל להוליכם ממקום למקום והרמב״ם כתב שגם בזה

מקודשת וכן היא מסקנת א״א הרא״ש ז״ל עי! מנת שאניעשיר
0יס לי3ית'כןר1
^ יש לו ונמצא עני וא עני ונמצעשיר ע מ שאני כהן ונמצא לוי או לוי
באופו מקו׳מקודש׳ואס3ןיג ׳מ?ןדש׳ ונמצא כהן .נתין ונמצא ממזר ממזר ונמצא נתין בן עיר ונמצא
וכפב הרמב״ס בפ״ז ואס אין לוכא ותו בן כרך או בן כרך וגמצ בן עיר ע מ שביתי קרוב למרחץ ונמצא
מקו׳שאמר ה״ז מקודש׳ מספק שמא ישלו רחוק רחוק ונמצא קרוב ע״מ שיש לי כת או שפח׳ גדולה ונמצא
שס והוא סתמי! לקלקלה וכי שלמד כן שאין לו או ע״מ שאין לו ויש לו או ע״מ שיש לו בנים ואין לו או
ממה שאמרו גבי אס הראהבבקעהאיג' ע״מ שאין לו ויש לו או שאמר התקדשי לי בכוס של יין ונמצא
מקודשח וכמי שכתר/,ר בסמוךוהר5ן״פ של רכש כגון שהיה מכוסה ולא הכיר׳בו עד אה׳יב שאלו ראתה
בפב ובהאמסתבייאס6ט איז ליכ)5ופו אותו וקבלתו סבר׳וקבלה או רבש ונמצא יין בכולן אפי׳אומרת
מקום
ק ידושי ספ ?(' 6כ5ןן ד6׳ 6בלבי היה להתקדש לו אפי׳לא יתקיים התנאי אינה מהודש׳ לא
סנ'
היסלי
בית
כור
עפי
63
י
^
מקיס
שנא
אם
קבלה
היא
הקידושין ל׳יש אמר׳לשליח לקבלם בתנאי
סלצסהי׳ירו־ע־ וסרכי בגמ׳לזמתכי׳פפיטא
ושינה
השליח
וכתב
הרמ׳ ׳ה דווק׳שאמרה בלבי היה ולא הוציא'
 .ומפיקינ ' מהו דתימיז נז״ל מלזי נפקלז לך
 .מינה כלונ 3י3זס הרין רחוק אמזטרחנלן בשפת׳אבל אם אומר׳כן בשעת קדושין הוו קדושין כיון ששמע
ומייתינצ הפביאה לביתי קמ״ל * וכתב הבעל ושתק נתבטל התנאי וכן אם היא הטעתו אינן קדושין
(הר״ן פ הצו׳דףפרמ״ס ע"ב )בש׳הרשב״א אבל אם כנסה סתם ואמר כספור הייתי שהיא כהנ) והיא לויה
דמדקצמרצנצ פמזנצ ומייפינצ משמע או לויה והיא כהנת עשירה והיא ענייה ענייה והיא עשירה הרי
דוקצכשצין לו קרוב בצומו מקום צלצ זו מקודשת על מנת עשאני קורא אינה מקודשת אא״כקוראג'
רחוק ממנו ולפי ' היצ מקפדת
לפעמים
,׳
פסוקי׳בתרנו׳אונקלו׳ ואס אמ׳קראיאנא דע דקרי אוריית׳נכיאי
סהינז רוצה ליהנו׳בו וטורח ' בהילוכ׳ ^בל
.׳
וכתיבי בדיוקא ע״מ שאגי שונה לרב אלפס עד שישנהומשניר־
ים לןבמ?י'כ?ייכ מ ?"
כמוסו "?ידסת ,ולדעת א״א הרא״ש ז״ל םא יורע מדרשי התלמיד מקודשת ואם
י?' 1פסס ?נ עמה בפי ע מסי /לי כ.מ< ןי אמר תנאה אנא עד דידע הלכתא ספרא וספרי ותוספתא ע'׳מ
דליכ ?
פיי מי!
ויש■
כלל—
ימי שאני תלמיד אינו אומר כבן עזאי אלא כל ששואלי׳ אותו דבר
הקפיר
יכיוןבמס
סצין כו
הפסד
צלויז דבריו
א
'
בתלמודו
ואמרו
ואפי׳בהל׳
החג
שהם
דברי׳קלים שמלמדים
ז״ל־וצינס מחוורים דהצ
תקעלמנת
שביתי רחוק מן המרחץ ונמכצ -קיוב ציג' אותן ברבים ע״מ שאני חכם אין אומר כר״ע וחביריו אלא כל
ששואליז
בכ״מואומר'
מקודשת ויהביה עלה טעמ ,כירו דינולה
.
ל
י
אותו דבר חכמה פי׳ דבר התלוי בסבראלן

^ מק״ו(1

מילתא ודאי שססכי׳ לדבריה וקידשכלא
תנאי • וכן היא אס הטעתו אינםקדושין
אבל אס כנס סתם ואמ בסבו 1הייתיסכי'
נהנת וממשנה פ האיש מקדש  :עמ
שאני קורא אל מקודש אא״ה קורא ג'
פסוקים וכו׳שס ת״ר ע״מ שאני קור כיון
שקיא ג פסוקים בב״ה מקודש דרימרבי
יהודה או׳עד סיקר ויתרגם תרגוםדידן
וה״מ רא״ל קרינ׳אנל א״ל קראה אנא עד
דקרי אורית נביאי וכתיבי בדיוקא • ע״מ
שאני סונה לרב אלפס עד שישנה
משניות וכו' ש ס ע״מ שאני שונה
קזקיה אמי הלנות ורבי יוחנן אער
תורה מתיכי אי זו היא משנה רמ״א הלט
ר יהודה או׳מדרש מאי תורה .מדרש תורה
וה״מ דא״ל תנינא אכל א״ל תנא ' אנא עד
דתני הלכת סער וספרי ותוספת ופיש״י

הלכת'הל״מימדרש ספר וספרי שהן סלט
סל מדרש ספר ויקרא והיי״ף פיר'הלכות
מסנה וכתב דמסתב כחזקיה דרכיה דד״י
הוא ועוד דהא אשיקנ כותיה .דאמרי ה"מ.
דאמר תנינא אבל אי אמר תנאה אנאדע
דמני הלכתא ספרא וספרי ותו'והרא״ש

כתב ויותר היה נר׳לומר דהלכה כר׳יוסנן
דסבר כר׳יהודה וספרי וספרא הסמדרס
מורה והא דקא׳תנאה אנא מוסיף הלכת'
ומוס' והימב״ס בפ״ח כתב כדבריסרי״ף
וגבי אמר תנאה אנא כתב שידע תוס'דר׳
צזצצ על מנת שאני נבור אין אומר כאבנר ויואב אלא כל שבני עירו סייא ונרא׳סכ״כ מסוס דאמרי בעלמא כל
למימי במי ^ מינצ מיסרפשצ
יראי׳ממנו מפני גבורתו על מנת שאני עשיר אין אומרי׳כאלעזר כריתא דלא מתני ' כי ר'חייא ור׳אושעיא
מיפרפס' צפיצ וצף כצן צמי׳יש לו במקו '
 06קרו׳ ממנה היצ יכילה לומר שרצונה בן חרסום אלא כל שבני עירו מכבדיןאותו מפגי עושרו על מנת מסבשת׳היא ונקט ר״ח וה״ה לדר' אושעי'
שאני צדיק אפילו הוא רשע נמו' הוי ספק קידושין שמא הרהר ע מ שאני תלמיד א״א כבן עדתי וכו' סע
לילך יצופו עקו׳וסוד דמדקצ׳ר״ס כפ י ?
■ תשובה בלבו על מנת שאני רשע אפי׳הוא צדיק גמור הוי ספק ע״מ שאני תלמיד א״א כבן ע ז אי ובן זומא
הצ ישמפ י ^הטפ לשבח היי׳; ימ?ייש
מכלל דלת ק לק
אלא כל ססואלין אותו דבר הלכה בכ״מ
שקיקל כותיהאפי ׳•' שבח כל
קדושין
שמא
הרהר
ע
"
?
בלבו
על
מנת
שאני
ק
עיר
ונמצ׳בן
עיר
שלא נתקיים התנצי ^ינס מקודש׳פכ״ל •
בתלמודו ואומרו ואפי׳כמס כלהופרש״י
וגס ה״ה בפ״ז הביא דברי סרשב״א ותמה זבן כרך על מנת שאני בשם ונמצ׳בשם ובורסקי על מנת ששמי
בכ״מ מא׳מן המקומות ואפי' כמסה׳ כלה
עליהן וכדכדי הר״ן כמברבי׳ירוחס בשם יוסף ונמצא שמו יוסף ושמעון מקודשת שאיני אלא בן עיר שאין עומק כה וברית היא וכך הי 'שנויה
הרמה וסיים בה וכ״סהכא סיכולה
ונמצא בן עי ר ובן כרך שאיני אלא בשם ונמצא שהוא בשם כלה בלא ברכ׳אסורה לבעלה כנדהוהד״ן
לומר כפירות של צופו מקוס טוב לי יות'
וכורסקי שאין .שמי אלא
יוסף
כתב ואפי במס כלה סהערוךפי׳בסםר״ח
קכ״ליא* ״ע 'מ שיש לי מנס כמקום פלוני
ך( ^ 5יא ) ! .נהגה' ^ .פשיע״א ק> תרפ*ב
ואפי׳כמסכת׳דכל׳סמתפסקין בה ת ח סרוצי׳לדרו בכלה דאלול או בכלה דאד'וכ״כ
פינלקלנשין הרי 0מ חק!
?
שי
3
נדנד
ויש לי במקו׳צחר יש צומרי׳שהי '
מקודשת
של נסף ( נ״נא זזנ אינהמץזדש׳שישאנוהשהויה׳ הרס״ב׳בפ״ח ח״ל כל ששואלין אותו דב׳א בתלמודו ואמרו ואפי׳בה הסגסמלמדין
וכו׳ -ז״לסרא״שפל מתני '
דבסמוךכמב
כסף נשעיזקיידזשי; אנל אתר דינר זה אחד אותם ברבי׳מדכריהקלי׳סמו׳לחגכדישיהו כלהעבקיאיןבהע״מ סאניקב'א״א
הימכ״ס דה״ס בק״קזוז
■ צס צמר שיש לד ונתנאשניסהזי מקזדשע דא׳ נכלל שנים ענ*ל כר״ע וחכיריו ורויעד סכל בני עירו מכבדקאותו מפני עושרו ססע״מסאניצדי׳וכו'
במקום סלו׳והיה לו במקום אסר דאינה גד 'ל סיח;,
ל׳אמדיןהסקידש -נטנעיו כסףמ״נא■ ע" מ שאני רשע וכו׳סם ע״מ שאגי כדי׳אפי׳רסע גמו׳מקודש׳סמא הרה תשו כדעתו
מקודשת ונחלקו עליו בזה משוס חתי
מגאזלהיסן:
ע׳ מ שאני רשע אפי׳צדיק גמור מקודש׳שמא הרה' ע״ז בדעתו וכת' סרא״ש ובמי
בקל להוליכם ממקום למקום ומצאתי
כתו
'
כדבריו
טכ״ל
:
וה״ה
כ
תב
התו
'
בפ״ז'
מרי הוו ספק קדושין ופשוט הוא מדאמרי׳שמא הרהר תשו׳סמא הרהר ע״ז <וכלוב!.
וכתב רבי׳ירו׳בשס הימ״ה צבז לצ נ־מברר שלא היו לו כצותו מקום בשעת קידושין
רבי׳ימוי״מ שאס הוא רשעלבריו׳' כגון גזלן וכיוצ׳כו אין יכול להיו׳צדיק עדשישיב
לזע״פ ששניהם מודיס שלא היו לו מקודשת קידושי ספק דחייסי׳סמא היו לו
באומו
הגזילס וי" מ דכיון שהרהר להשיב הרי הוא צדיק  :ע 'מ שאני כן עיר ונמצא כן עירי
מקום ונגנבו צ ו נצברו לצסר קדושין עכ״ל  :על מנת שצני משיר
ונמצאעני
פני
וכן כרך וכו׳עד וכמצ׳סמו יוסף ושמעון כ״כ הימכ״ס בפ״סוסוא תוספ׳כמבסאה
ונמצא פשירוכו׳עד אפי׳צומו־ת בלבי היה להתקדש לו צפי׳לא ימקיי׳התגאי צינה בפ׳האיש מקד  :כת׳הרמב״ס המקד׳ע״ת וחזי בו אחר כמה ימי׳וכטלו ה״זמקודשת
מקודשמשנה פכ האיש מקדש י ומ״ש כגון שהיה מכוסה ולא הכירה בו עד צס״כ
סתס אע״פ שבטלו בינו לבינה שלא כפני עדי ' בטל התנאי וכן אס היה התנאי מן
מצילו רצתה צומו וקבלתו סברה וקבלה פשוט הוא וכי׳ס הרשב״א במשוב׳סי׳קפ״ו ,האש׳ובטלה אומו אח״כ כינו לבינייבטל לפי ' המקדש ע״ת וכנס חא כ סתס או כפל
אצל מי שקדש אשה ככוס או בגד ואמי לה הרי את מקודשת לי בטבעת זו סצ היא סתס צריה גט אע״פ שלא נתקיי׳התכאי שמא ביטל התנאי כשבעל או כשככ׳כן הי,
לא ידעה בו כגון שפשפה ידה ופניה מכוסות שורת הדין אינה מקודשת שטמו׳היא הגירסא בספרי רבי׳המדו״קי׳ובקצת יש חסרון ודברי הרמכ״ססה בפ״ז וכתהר״ן
וו וצפי׳הפעה לשבח ואפי׳צמרה בלבי היה להתקדש בכל מס שיתן אבל אס ראתה בפ׳האיס מקד שלמד כן מדגרסי׳בפ׳המדיר אר 1מ קדשה ע' ת וכנסה סתס ר 5אמי:
שיא במה הוא מקדש׳אע״פ שאמר בטבעת זה מסתבר' לי שהיא מקודשת לפי שהרי צריכ׳ממכו גס ושמואל אמר אינה צריכ׳ממנו גט אמי אביי לא מימא טעמיה דרכ
ידעה היאסאין זה טבעת ואפ״ה פשטה ידה וקבלתו והביא ראיה לדבר ואח״כ כתב כיון שכנסה סתס אחולי אסלים למנאי׳אלא טעמי׳דרב מסו׳דקסבר אין אדםפושת:
ומ״מ נכון הוא לחזור ולקדש כדי לצאת ידי ספק שמא תפשוט ידס ותקבל קידושין בעילתו בעילת זנו׳ומדאמרי׳לאתימ כיון סכנס׳סתס אחולי אחליה למנאי׳מסמע
.מצסר ויבא ב״ד אשר ויקלקלנה אחר שאין אתנו ראיה •נוס־־סת פהיא מקודשת שאס ימ ומחל תנאו דמהניא מחילתו ומקודשת והראב״ד מצריך בהשגותשיבטל
ודאית מכ״ל  :ועיין כתשו׳ שכתבתי בסי׳ ל״א  :ומ״ש ל״ש סא קבלה היא הקדושין
התנאי בעדים והרשב״א חולק ואו׳שאין מחילת התנאי וביטולו מועילין אלא בדכי
ל״ש אמרה לשליח לקבלם סס כמתני׳סליג ר״ס וצמ׳צס הטע׳לשבח מקודשת ומורך שבממון כגון פ״מ שמתן לי ק״ק זוז וכיוצ׳כו סיכול לו ' הריני כאלו התקבלתיאכל
לה בגע כגון שאמרה היא
לשלוחה צא וקבל יל קדושי מפלו' שאמר יל התקדשי יל בשאר פגאי׳לא עכ״ל הר״ן וסס כפ המדי ' ( דתקד ) כמ' על דברי הרמב״ס וא״חוהיין
נזיכר לש כסף והלך
ונתן
ול
ו־יגי
לש
זהב
מ״ס
קסידא
ומ״ע
מראש
מקוס
ה
;
א
ול
מצי מפיל לסנאי׳בסלמא במפנ׳ואו׳ע״נן שתתנו לי ק״ק זוז מצו מחי-׳ דסו׳ליה כ0ל
א"ל[ הרי ;י כאילו
התקבלתי

אבן העזר לחלט

מ
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$מק 5לךזי וכלזילממק 'י*הרונ ' 6דמי לובל הבלן כיימחיל מ^ י הויי׳ו 6ס היו פלי ' נדריי לה5ו ד 6מרי בפ׳בתרא דגיטץ מני לזכיינז״ל סדי לזת מותר לכל 6דס חוץמר'6ובן ניב) !כ׳©מרדכי
גמבסצג סקדושין מיד -י״ל כיוןפלהנאתר התנה אין דעתו פימבסלוסקידושץ מיד ושמעון ותזר וא״ל לראוקושמעון מהו מי אמרי׳מאי ד אסר שמזאו דילמ׳מאידשרי רישמיש.אח!י ע״י
זאי1.
ולפנו׳פנאוגא( מ׳ י'
אלא הדבר תלוי־עד שידע מדריס או עד שיראנמומין וכל שלא הקפיד בסס מיןוד ' י אסר ומאי דאסר שרי אלמ אפי ' ׳ניזון דהוי שיורא יכול לפטל המ פשייר
גשע*
מערשיו
כדאמרילקסן גכימומיןראהונתפיי׳הוא ומיהו אס הקעידכהסאינ׳מקודשא״עפ ולהוסיף או לגרוע כישכתנאי ואע״ג דהתס מיירי ששזר ואמי קוד ' מסיר'׳רגט לידה ©תיגאי 4מע .
קאמ' או דילת' א! לאאמ׳מעלפיע
דאי אחר מסיר' הגט מאי 1
־שסזר אס' כ ומסל וא״ת והא תכן נפ האיש
מאי דשרא אסר כיון• דכא הגס ליד׳לאו כל (יג ) כפ׳הר׳׳ןע'
מ.קךש ע״משאני עני וכמכא עשיר נמיר יוסף ונמצא שהוא שמו יוסף ושמשץ אינה מקודש כ הרמםב
המקדש ע״ת וחזר בו אחר כמה ימים ובטלו הרי זו מקודשת כמיניה לאסי־ה למי שהתירה כבר מ״מ אףהאי׳ע״אק־תרת*
ונמס ' עני כהן ונמצילוי ובכול' אפי ' אמר
ל הרמנ״ז ז׳ל
ע״פ שכברכ 5ןה קךןש ץל ,וך
כלבי היה להתקד לו אע״פ  :אינ׳מקודש' סתם אליפי שבטלו כינו לבינה שלא בפגי עדים בסל התנאי
־ ^'
ןאםאיתריכולהיא למסול בתנאי פאינו וכן אם היה מן האשה ובטלה אותו אח״ב בינו לביג׳בטל לפיכך להוסיף על פמזו קייס ניוןסנומסל באו
לע תנאי לידה ועדיין לא נתקיי התנאי התנאי אללאהל
סלממוןאמאי אינה מקודשת תרצו בזה
המקדש על תנאי וכנס אח״ב סתם או בעל סתם צריכ׳נטאע״פ
ומיתל תלי הקדושי׳עד שיתבר׳אס יתקיי ' תנאי׳ שהלאחתנה
דפה״נ דאי מסלה אס״כ ואמרה רואה אני
אותו ;:אילו הוא עשיר ה״נ דמקורש אלא שלא נתקיים התנאי שמא בטל התנאי כשבעל או כנסוכ״ב התנאי וכן יכול לבטל להוסיף |ן גרן ׳ עמה שהם תנאים
15״"',* ''1ו ע " ־';!6
 155״'' י״' להא י
הס׳כשלא מסלה אלא שסוד׳דכשע התנאי הר״מה גרבוני בע״מ שאתן לך מאתים זוז אם אמרהמקד׳שאין י|5־''|5ס נ״|5כל י
כלבה היה להתקר לו אע״ס שלא יה׳עשיר רוצה לקיים תנאו לעולם אין כופין אותו לקיימו אלאקדושין בקדושין פ האומר על מתני׳ דהמיקד ' את לחקלס פלוני אס
ואינה מקודשיכ משודדברי׳שבלבאינס בטלים ואינה צריכה גט ומ״מ בעל נפש לא ישאנ׳בלא גט שמא האש לאח ל׳יוס מהו רב ושמואל דאמרי אילר עמיתילהיא
תמייהו מקודש׳ואט״פ שנתאכלו המעות אינה יודעת הלא
דברים אבל כשמתל׳אותו תנאי אס"כ ה״כ אח״ב יאמ׳שרוצ׳לקיי׳התנאי לקלקל על השני ואם אמרשעדיין
דמקודש׳ואץ דעתי כוסס בזה כלל דהא רוצה לקיימו אין יכולין לכופו כל י״ב חר׳כדין זמן שנותניץ מ״ט הניזחי לאו למלוה דמי יל5י לפקמןנ*״ן *"נ
ני אמרה דעתי סיה להתקרלו הרי בכלל לבתולה ומי״ב חרש ואילך כותכין עליו אגר׳מרר ואם מת קודם דמו לא למלו ' דמי דאילו מלו׳לאו לקדושי ' קיימתי זיהתנאי
דכרי׳מזילס מל עכשיו שסיי מתקלת'יועד שיקיים התנאי אפי׳חליצה לא כעי ואם מחלה היא התנאי בחיי יהב׳ניהלי׳הני כתור' קדושיןיהב׳נהו ניהל ' נאמן לכ 5תנאי
לפקדון לא דמו דברשות ' דמרייסו קכ׳ן שהלא תנאישלם
סופסלא הקפיד ואי במקפד ' השת׳עסקי' המקדש גמרו הקרושין מיר כאלו קיימו וכל הני תנאי מיירי
מתאכלי והכי ברש ות׳דיךי׳ ק 5ןמ ^כ 1,י היח נאמנת כללמן
היל למיתר הכי בסדיא ולא למיתני אינה׳
ב שלא כנסה אכל כנסה מקודשת מיר דמסתמא בשע׳כניפתה
ה נ כיון דבתור קידושין יהבינהו ניהלה תנאי שניסל3ינ©
מקודשת סתמא לפי׳כ״ל דזו מפני שאמי'
ובלבה היה להתקדש לו הורע כסה ואינה לח 5פהאחלה לתנאי כראמרי׳במקד ׳על תנאי ובעל חייבליתן אפי׳כתאכלו המעו׳יכוללשנו' תנאוואפי' כנין שי׳מן לן
להבתוכת׳ממהנפשךאם מחלה הרי נישואיה גמורי׳ואם לא אי הוו כמו קדושין אהריס קדסי ס סהוה תאתיס א! תתןלי
ינול׳למתול ולימי־ הרי את לי כאילו היית
^רת כןי דן מאתים כלל נ7ןצ
עשירשהקדושין היותלויין משעה ראשונ' מחילה באות׳שעה הרי עדיין יכול׳למחול וכשתמחול איגלאי מקךסה ע;;ש[ין
בדשת־אסאס תקפיד אס לא תקפי אכל
ישיןה-אנאמני
מילתאדנשואין גמורים הוו וכתובה ישלהול׳כא״אחרי׳א׳ז״ל כיון שאס נתבטלו הקדוסין הראשונים3קד
בתשוב׳בא׳שהלךלמרינ׳היש וקדש על תנאי אם באתי מכאן ועד היתהצריכה להחזירלוהמעו׳יכולההיא ו״יחשין׳־!*נאמן
וז&עשעראשונה לא היתהמקפד׳ואע״פ
לאיטרה ערל
להתקד׳באות׳שמייבת לו דלא למלוה
נן התנתה כיון דירבריס שילב איג' דברי' י״ב חרש תהיה מק־ דשת מעכשיו וקידם שהלך נתרצו שניהם
נתבטלו קדושיה לאלתר שלא להנאתה להא ־יך הזמן ועברו י״ב חרש ולא כא וכא׳קוד׳הזמן האחרון ול כיון שבתורת קדושין גל) ן  0דה שכ ן הרתנ״ן !נחלקו
כשהו׳סאריתנאווהקדרה ! ,חל י 1ל מסרע ננל' תנאל *יוא
התנת׳אלא תנאי גייריהיה ובעל הקדושין דהוו קיו שין רכל מעשה שנעשה על תנאי יכול לבטל התנאי
מיד איל במתנ׳לסגאתו יכול הוא שיאמר ואפי' נתעכלו תמעו ׳הוו קדושין למפרע כשנתקיים תנאי השני לה ו ו קדושין כללו של ד 3ר 6ס אריכו' ז מן נקים עשהאע״פ
התנאי חשיב כאלו בטיל תנאי הראשון שתל;י מלנכא -ס
לן היי את עלי כאילו איןפליך נדרי עכ״ל
אמרלהתהאמקודש׳לי חוץ מפלו' שלא תאס עליו אלא תהיה
יןשתה׳מקו7שת
הרי היא מקודש ' לאלתר כרפרישי׳ ^ יןז73
ומש סרמ״ב דמקר ע׳ת וכנס סתם א" עפ
ומיהו!
תנת׳? ", ,
כתוספתא כביטו׳אז םיא שח־! יי* ׳*?*0
כאשת איש לכל העולם חוץ מפלוני שתהיה לו כפנויה אינם ואס הוא חשיב
שלא כעל צריכה גע א״עג דאביי אמר לא
.
תימא,סעמיס דרב כיון שכנס סתס אסולי קדושין והרמ״ב׳כתב שהן ספק קדושין אבל אם אמר ע״מ שלא מקודש בקיום כתנאי אלס וראי נ י^ דבידס נתנאי טהואנשנ
 ,תיאסר לפלו׳אינו תנאי והוו קידושין גמורין לאסורה לו:
לשכות ומקודשתבקיוס סבאוהסני טכ״ל נאל תעשה כלא׳
אחלי׳לתנאיה אלא טעמיה לפישאין אדס
עלי׳נדרי׳ונמצ׳עליהאחת
סד ^ ף! ע״משאין
עושה בעילתו כעילת זכות האר׳אפליג 2107
ובכלל מ״ו סיר׳כתב לסכין ביטול התנל ׳ןיכאח;כשאי;חנירי
מג׳נדרים אלו שלא תאכל בשר או שלא
1
ים סילוק בין גיסי! לקיד״ץ דנקיייסיז
עציה ואמי ־המקדש ע״ת ובעל דברי הכל
צריכ׳סימנו גע ולפי דבריו פלוגתא דרב
אס התנאי לטובתו יכוג נג־טצו כהכידס שחא נטי! עכ׳ל:
או שלא
תשתה יין
ושמיאל בכנס ולא כעל היא וק״יל כר׳רא׳צריכה סימנו גט דהלכתא כותיבאיסורי המדיר שקדשה ע״מ שאין כה מומין ואיןעליה נדריה אכל אס המצאי הוא לטובת וכ״כ ר ייוחס ב ׳
האשה כגון ע״מ סאתן ליך ק״ק זוז אינו יכול לבטלו לנהי שהתנאי יכול לבסל הרמ״ה ^ כ7נרי
ר1נ״ הוי טעמיה משוסדכיון דמססתסאסולי אסלי לתנאיה וכן נר׳דעת הרי״ף
אלת דהכי הר׳!ש:אע 7/בי!1׳ל
סהשעיע לדאביי וא״עה שהשמי׳ג״כ לדר׳א איכ׳לסימרססמך על מ״ש לדרכה דאמר מ״מ אינה מקודשת אס לא יתן לה ק״ק זיז כי היכן לא נתקדשת
המקדוטין
מחלוקת כטעות אשס א כעין שתי נשיס וכו׳דהויא מטעמא דאחולי אסליה לתנאיה שיתן לה ואין האסה מתקדשת אלא לדעת אבל הגט בין שהתנאי לטובתו בין סהואי׳ התנאי(
:אסר לה תסא-י מימ התנאי הי ,
ודלא כאביי וכמו ^ כתב ^ה ^ ^ .ואכתוב דבריו בסי׳שאסר זס ח״ל רכי׳ירוח המקף לטוב'האש׳יכול לבטלו והגט גט אע״ס שלא נתקיי׳כתנאי עכ״ל
עת וביטל התנאי אפי כפלרזמי ואס לא יתקייס התנאי יהיה המעשה בטל אפ״ה מקודשת לי סוץ מפלו׳וכו׳בר״פ המגר לסלקו ר׳אליעז ותכמי׳במגר את אשתו ן^ ״ל׳ כמלוה עלי! תרין
המעש־קייס אס ביטל התנאי כדא' אביי לא תימא טעמיה דרב כיון דכנסה אחולי הרי את מותי לכל אדס אלא לפלו׳סר׳אלעז׳מתי׳וקכמי׳צוסרי׳וכעי ( 636ב ?ייסיןי א ^ אתר ע״מ
אתלי׳למנאיה אלמא אם ביטל התנאי בפי׳בסל וכמו שיוכל לבטלו כך יוכל להוסיף היאך תכעי לר׳אליעז תכעי לרבנ׳הדר פשט בעינן ויצא ' והית׳ופרש״י קדיפשט'יוכו ' שאת! לןמאתים
לראליעזהוו קדושין לרבנן לא הוו קדושין וכ״כ הר״ן ז"ל  :ומ״ס הרמ״בס שהן ספק ' זוז תין ? חן זה
או לגרוע כגון אם קדשה על תנאי אס באתי מכאן ועד י״ב חדש תהיה מקודשת
מענפיו ורצו להאריך] הוא וסאש' הפנאי הרי היא מקודשת כקיום התנאי השני כך קדושין הוא בפ״ז וכ׳ה״ה שטעמו משוס דאיתא התס בגמר אמר אניי אס אית' לדר זכנסה סתם הד
לשלסלה״מוד
צייץ
כתני הגאונים וכן גר סברת הרמ״כסיג וכתב הר" מ הנירבוני בע׳מ שאתן לך ק״ק אבא בא ראובן וקדשה חוץ משמעון וכו׳מפר׳רבי׳אס ת״ל אית לספיק ובפי׳דר
וווכודבריהר״מהנרבוני הסער דנישואץ גמורי׳הוו וכתובה יש לה וגסירבינו
דמפליג בין קדושין לגמשין ואע״פ שבגט אינה מגורש 'איפש^'שהי׳מקודס ' בקדושין נעלמא1מיה! אם
יימחה כתב כל דברים אלו בשמו ומה שרצה רכי׳ללמוד מדבריר שיכול המתנ׳לכטל ומתוך כך פס רבי׳ספק מקודש׳וק עיקר להחמי בדין ממה החמורה ויש פוסקין אייר כתתינאמן
מנאומבו׳בדפריד שהיי כת׳ואס מסלה היא התנאי גמרו הקדושין מיד כאלו קיימו ודאי מקודשת מההו׳דר״י דאמר רווסא לחברי׳שבק דה׳ל כאות לה הרי את מקודש׳ אעי' תין הזמן
אתרים• אומרים
ונתב עוד ואם לא מסלה באותשפה הרי עדיין יכולה למחול וכולי ולפניןמ״ש חוז מאות׳שיקדשוךתוךשלשי׳יוסאלמא בקדושץכק נ יןכל דהו סג י לןןיש פןס קין (
קדושין בטלי ואינה צריכה גט ומ״מ בעל נפש לא ישאכה בלא גט וכו׳יש לתמו׳דה״ל כפשטיה דר אבא אינה מקודש ופסק רבי המחוור שבכולן עכ ל ומ ש אבל אס אמריגאמן ״כ״ל .
לנפו׳לעולס היא ספ כמו שכתב רבי בדין ע״מ שיאמר אבא אין דהא להא דמיא*
ע״משלאתאסר לפלוני אינו תנאי והוו קדושין גמורין .ואסורה לו כ״כ הרמ״בז״להרט״נ׳סייתתיזעז
*נ״ה יאעשרלתלקיהמםהוח ת•י ' נדעפ אני< י הכא היא ^י׳ {ךעתענוז : ,ומ״ש אין יכולין בפ״ז ונתן טעס מפני שהתנה בדבר סא״א לקיימו וכתב ה״ה כבר נתכאר סס בג ^^ נ ־,תנו שאם לא
לטפולכ י״ב חדש כדין זמן סנותנין לבתול׳יתבאבסי׳נ״ו בס״ד  :זמ׳ש ומי״ב וכן מתבאר בהלכות דבע״מ אפי רבנן מרדו דהויא גט וה״ה לקדושין סהי 6מקיייםי '1ר!,״לאא£ה
חדש ואילך בותבין עליו אגר מרמומ״ש רבישכ״כ סר״א׳בתשוכשיכו׳לבטל התנאי עכ״ל  :כתב רכי׳ירוחס כל תנאי שיש בידו לקיימו ואיןהאשה יכולה להכחישו׳ הנ״ניאש!פסק
בכלל ל״ה כתב כן והביא ראיה לדבר מההיא דהמדיר דאמר אביי לא תימא טעמיה נאמן לומר קיימתי התנאי פשוט בתוספת ^ וכתב הר״מה וכן כלי תנאי שכידצי דהיאיל ומרמה
דרכהיון שכנסה סתס אחולי אתליה לתנאי׳וכמו שכתבתי בשם הר״ן וכתב עוד לקיימו ולא ידע הוא היא נאמנת לו׳קיימתיו כיון שאינו יכול להכחישה וכל תנאי -הנעל אלאטהתנז
ואע״ג דמיק מעש׳עשס על תנאי ונכפל התנאי שאס לא יתקיי התנאי שיהי׳המעש׳
שהוא בינו לבינה כגון ע״מ סתתןלי ק״ק זוזלכ ל בדיל יזמ יו סמ״עה לפיכ'כ ?דושי וויללאזי ' ^5^ 1
גטלאפ״היקול לבטל התנאי וישאר המעשה כמקומו משוס דמתנאי כני גד ילפינן סיא נאמנת ומותרת לשוק ובגירושין הוא כאמן שלא קיימה ואסורה ע״כ פירם ' יורשי האטה להנא
סישימזכתנאי לבטל המעשה ואף אס לא יתקיים׳ התנאי יהיה המעשה קייס ואפי'
רא* י'30א יהאולל
בכל דבר שהוא נאמן לומר קיימתי אז׳היא מקודשת מספק עכ״ל •*
מי יא כפלי לתנאיה ולהכי כעי׳שיהא התצאי לגמרי כתנאי בני גד דחידו׳הו׳ואין
התנ׳שהנכשי׳
ע״מ סאיןעליה נדריס ונמצא טליה אחד מג' נדריה אלו וכו׳איגך לאס
קדשה
לם
יו וויאלא חידושו וטון שיכן הוא שהמעש׳הואכפני עצמו וראוי להתקיי׳בלא קיוס
קדושין ואיכה צריכה גט בפ 'המדיר (_דף פג ) תכן המקדש אתא י" םיג האסה
מתנאי אלא דילפי׳מתנאי בני גד וכני׳ראוק א״כ יכול הוא לבטל התנאי שהי' מעש
האשה ע" מ שאין עליה נדריס ונמצאו עליה נדריס איכה מקודשככס ^ םלום ו^ ח״כ ילל5שליהיאייימ6
לפני עצמו ואין קיוס המעשה׳ דדיבור בעלמיהוא ואתי דיבור דביטול התנאי ומבט
נמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה וכגמ' (שס ) א״ר יוסנן משוס ר״שיבןיהוצדק׳ אזיהננסיינחזקע
דינור סל התנאי ונשאר המעשה קייס כדסזינן בקדושין פי האומ גבי׳פליגת דר״י באלו כדרים אמרו שלא תאכל בשר־ושלא תשתה יץ ושלא תתקשט בבגדיי ׳צבעונים׳ האשה מליורשי
יי לדפליגי במקדש אשה לאחר ל׳יוס^ וחזר בתוך ל׳יוס ואמר ר״י אתא דיבוזמבטל
ותכי׳נמי בברימ׳הכי הוי בה רב־פפ׳אהייא אלימ'^אריס׳כיון^ דקא קפיד א  5י׳כ למ ילי הנעל להניא ראי׳
ודמי
יינו וכת׳עוד וכי היכי דיכול לבטל תנאו כן יכול לשנו׳מנאו ׳להוסיף זא לגמע
נמי אלא אסיפ׳רביאשי אמר לעולם אדישומידי דקפדי איכשיביס הוי קפירייקפיי ' עי־תתרי״ע^ 3
י
מידי
מידיהתנה שכל זמן
■
״י ׳(
יית יק״׳התפכיד ע ^״יזשי ^חר איןמעתע לקמל י/גל/י ןע'ש יזוזהלוו* ו לת?'ד /הדי ל ןאאזלז נלויין  50א לומסלייזלזגעער (ללן׳נטלןיזעיורגי( ימליןציעלן־זעייןשסועתגתי7יכ'ם]אצ<כלזןשכ( כלללזזזד מהןלעטןיןי(7שע ;

אבן העזר טל
מידי דלא קפדי כיס אינשילא הו״ קפידי׳קפיד' וידוע דכר אשינקטינן וכת׳הרא״ש
ואע״פ סאמר ע״מ שאין עליה נדריס כסת והוא אומר שמקפיד על כל נדרי׳ורוצה
להוציאה כלא כתוכה לא צייתינ ליה דדוקא נדר עינוי נפש דדרך כני אדס להקפיד
עליהס כגון אכילת כשר ושתיית יין וכגדי צכעונין הוי קפידא אכל דברים שאין
כהס עינוי נפש כגון קליות ואגוד סאין
יוצאה או שלא
לרך כני אדם להקפיד עליה אינה
דלא אבל אם
בלא כתוכה ואפ״ג דקפיד איהו כיון
שמקפיד
קפדי אינשי לא סיי קפיייה י 1פיד ^וכ״כ
אמר לה
הי^׳ף דל וכתב עליו הי׳ ז נ* ?מ  7י לי

לפוס כן סותר לינשאכלל! גטומ״ד אסו׳שמאתלך אצלחכס וימיר אתנדר׳וקדושי׳
חלין עלה למפרע ונמצאובניה באים לידי ממזרות לפוס כן אסורה ליכשא כלא
ואע״ג דמשמ׳דקי״ל כמד מותרת לינפא כלא גט דלא סיישינן שמא תקלקלעצמס
כדמוכח כפ המגרש אעפ׳כ למדנו מן הירושל׳שאס הלכה אצל סכס והתיר אחר
שכסא׳סוששין לה סאע פ שאפש שגמיתינו

גט אינה סוכרת כן אלא כדברי התו׳סכמכסי
תתקשט בבגדי צבעונין אינן קדושין ואינה .צריכה
נמצאו עלי׳ שאר נררי׳הוו קדושין אפי' אס הוא אומ׳ אע״פכ צריך לחוש לדבר עכ״ל והר״אסז״ל
כתב כסכרת התו׳ ואח״כ כתב הימש הזה
עןאין כדרים אב ׳ אם
בד״א שהתנה סתם על מנה
ו? רא שכתבו לובו סהירוש חולק על סכר^
על מנת שלא יהא עליה שום נ דרי אפי׳ נמצא ע ,ן יה

דיש.י.י*6י כל שהוא כגון שנדרה שלא לאכו׳חרוביןאיג׳ מקורש ׳ היןע1,י
?? ד ע ב )לפי פספ ?נמ ^
?זר ?ןד״נ נדרים והלכה אצל חכם והתירה מקודשת ואפי׳ אם היא אשה
ד
3ןכל נדריסשא בהס עינוי נפשנגון חשוכהצריב גטולא אמרינן לא ניחא ליהדליהוו קדושין כרי

כ״ש
׳זו -כמב רכי ייוחס מוכחביבמות פ
דאין תנאי בנשואין סאס קדשה בלאתנאי
ובעל בתנאי לא הוי תנאי וכ״כהרמ״ס
ואם קדש על תנאי וכעל סתס
עכ״ל :

שהתיר׳חכם קודם וים עדים על היחוד צריכ' גט מספקספי'
בקרובותיה כמה דברים אמורים
שלא יאסר
? לי ות ואג חי ס וכיוצ$ן בהס 5מו מדוקדק
אחר הקידושין סאיןאוס
.
נודעו לבעל קודם שהתיר׳מיד נתבטלו
כעל לאלתר
משוס שנודעו לבע׳אבל אם
לודאי אס נדרה תחתיו מצי מיפי
צרילעוש בעילתו כעיל׳זנות ובעל לססקדושין
בהס הקדושין  :ואם קדש על תנאי ובעל סתם ויש עדי׳על היחיו'
נדר עינוי נפש אלא ר״ל דכיון שאין
בעילתו אבל כתוכה לית לה ואס נשאתלאח!
לאח׳הקדושין שאין אד׳עוש'
אפי׳בע׳לאלתר
ויש גט מספק
עינוי נפש כ״כ לא קפדי בהו אינשי
איתמר
ניסתצריכה 1
משניהם שס (דף "עב־ ') ׳
גט משנ
הכי בעילת זנות ובעל לשם קידושין אב ל כתובה אין לה ואם
סחולקין על הרי״ף ואמרו דלאו דוקא
צריכה
תנאי ומסה סמס רב אמ
קדש׳על תנאי
בשעתקי" ע;
התני' בשעת
אם לא
בעל אם
כלא בעל
נמי כלא
משניה׳וכן נמי
_ ] יוכן
לא התג
לאחר צריכה גט
אלא ה״ה לבל נדי עיטי( :פט יהכי דנ ?ט
הימנו גט וסמואל אמ׳אינה צריכההימנו
כתובה .
ק רוש * וגמצא ע ),יה נירים צחכ׳ גט מספק ןאין ^
היינו משו׳דאורחא דתלמוד לאדכורינהו
גט תכן כנסה סתס ונמצאו עליהנדרים
מןמי ן צךיכה גט מספ  -אכ 1,
בנדרי עינוי נפש וראיה לדכ י ילל)ו דייו * 5וכ ל אם ק רשה סתם ונמצאו
הנידסא אמרי' בנמוך מ״שכתוב ' דלא
לאויקירש'עליתנ6י וכנסה
אחדמומי ןגיסלזנעי׳ס ^
נסם
כעיא משו׳דאמי אי איפשי באפה נדמית קדשה<ג״מ שאין ע<!יהמומין ונמצאו %
והאי טעמא ודאי בכולהו נדרי עינוי נפש הפוסלי' בכהני' אינה מקודשת ויתרעב! מומין השסלי 'בכהני
סתס תיוכת דשמוא -׳לא קידש׳סתס וכנסה
סתם כתובה הוא דלא כעיא האגיטא
סייךדהא אמרי׳לעיל דהמדיראתאשתו כגון זיעה וריח הפה וקול עבהודדי] גסים עבים טפח מחברותי׳
בעיאומ״ש כתובה דלא בעיאראמיצי
לרד
וטפח בין דר
שלאלטעו' א׳מכל מיניהפימ׳יוציא ויתן
איפשי באש נדרגי׳א״ה גס נאי לאתיגשי
כתוב׳ואוקימנא לה כגמ׳בכדר׳היא וקייס
אמר רבה צריכה גס מדכריסס רכא אמר תנא ספוקי מספקא ליה גכיממוכ׳לקולא'
לה הוא ומשוס דהוא נתן אצבע בין שיניה הא למ״ד היא נתנ׳אצבע בין שיניה תצא
גבי איסורא לתומר וכת' הר״אש פרס״י דהאי סוגי׳אליב דשמואל הוא דלרבדמוקי
סלא ככתובה דינול לומר אי איפשי באש נדמי' אלמא לאו דוקא הני אלא ה״ה לכל
אח׳מכל מיני פימת ולדידי מהא לא איריא דהתס לעיל כשנדר ,תחתיו ומ״ה מצי
מתני׳בקדם' ע״ת ניחא דכעי גט דאין אדס עוס' בעילתו בעיל׳זנו׳ובוע׳לשסקדושין
אף אס אין כתנאי קייס כי היכי דלח ליהוי כיא׳איסו׳ולענין כתוב׳סומד בתנאו גי
קפיר בכל נדר שים בו עינוי נפס או סבינו לבינה לפי שאינו בדין שתהא נודרת
היכי דאס נדרה את״כ תצא שלא בכתובה אבל לשמואל דאית ליה אדם עושבעילתו
באלו תחתיו שלא מדעתו אכל סכא שנדרה קודם סתכא לרשותו אינו מקפיד אלא
בעילת זנות פריך ספי׳גטנמי לא תיבעיומי׳גס לרב נמידינ׳הכידהא אפיבקדש
בנדרים סללו שהיא מתענה כהן הרבה ומתעה עליו והכי מוכח בירוסלתיוכ״ב
ע״ת א״ר דמוחל על תנאו כדי שלא יהא בעילת זנות כ״ס כקידשה סתס וכנס ' סתס
הרמ״בס בפ״ז מה״א האומר לאשה הרי את מקודש׳לי ע״מ שאין עליך נדרים ונמצא
סרוצה סתהי' אשתו אף אס ימצאו עליה נדרים ומימין לענין להצריכ׳גט ענ״ל ח״ל
עליה ס׳מג נדרי׳אלו סלא תאכל בשר וכו' אינ׳מקודס׳ע״כ ומי׳ע״כ ג׳נדרי׳אלו לאו
דוקא דה״ה בדברי׳סבינו לבינ׳בכלל שדר׳מי אדס להקפי׳בהס דמי איכ׳למיס׳שאס הר״ן* הרי״ף הבי' פירוקי׳דרב ורבה בהלכו׳וממהועליו דהני פירוקיאליב׳דסמוצל
אפריקו אבל לרב צריך גט גמור מדאורית מטממא דאין אדס עוש' בעילתו בעילת
נדרה סתה׳נטולה מן סיהודי׳רלא הוי קפידיס קפידא הא ודאי לא הילכך ע״כ ס״ס
זנו׳וא״כ היאך כת גט מדבריה׳אי כמי מספיק׳ולדידי לא קשי דאה״נ דהשתלטעמי'
לנדרי' סבינו לבינה שדרך רוב כני אדס
דאין אדם עוסה בעילתו בעילת זנות לרב כל שבעל צריכה גט גמורמדאוריתא
להקפיד בהם עכ״ל *בד״א שהמנהתס ס * ג״ה׳דעשמ* נסימ״נםמ״כ״ה״ 95ןצףוע
אבל למסקנא דסוגיין לא קאי האי טעעדמסו בעילת זנות ליכא דדעתיהאמכאה
ע מ ין
מ המינים 75לן נניאלם.צהפקשטג־ס *
שאין עליה נדרי אבל אס אמר פ
וטעמיה דרג דאמר צריכה הימנה גט מסו' טעמא דאסולי אחיל הוא ואין לנולומר
שאין עלי׳שוס נדר אפי׳נמצ׳עליה נלר כל
אחולי אחיל בודאי אלא דילמ׳אחולי אחיל וכי קאמ׳צריכ׳הימנו גט הק בספקפ״כ
סהו וכו׳ירו כתבוהו הרא״ס והר״ן בפ׳המדי׳והרמ״בס בפ״זזהיו עליה נדרים והלכה
וגרסי׳תו בגמ׳אמר רבא מחלוקת דרב ושמואל בטעו׳ב׳נשי׳אבל בטעו׳אסה אהת
אצל חכס והתירה מקודשת ואפי׳אס היא אשס חשוב׳צריכס גט וכו׳בד״א שהתירה'
ד״ה אינה צריכ׳ .ממנו גס א״ל אבייוהא מתני׳דכטעו׳אסה אחת דמי וקא מותכינן
חכם קודם שנודע לבעל וכו׳בפ׳המדיר ( דף עד ) ת״ר הלכ׳אצל סכס והתיר מקודש'
מ^ וכת׳אלא אמר רבא מחלוקת בטעות אסה אחת כעין סתי נשיס אבלבטמו׳אסה
והתניא אינה מקודש׳אמר רבה ל״ק הא ר״מ דאמ׳אדס רוצה סתתבז׳אסתו בבי׳דין
אחת גרידת ד״ה אינה צריכ' הימנו גט ופי׳סר״יף טעו' אשה אחת כעין ב׳נשיסכגון
הא ר אלעזר דאמ׳אין אדס רוצה שתתבזה אשתו בב״ד וכתב הרא״ש והלכה כר״מ
סקדש׳ע״ת ואח״כ כנס' סתס וטעות אסה גרידתא כיינו שקדסה ט״ת ובעל לאלחי
דאין אדם חש על ביזוי זה שתוכל להביא ג' הדיוטות לבית ויתירו לה הילכך לרבה
דלא מצי למיס אחולי אחלי׳לתנאי׳דכיון דבע'מיד אח הקידוסיןכמאן ראתניבכפיל'
הלכה אצל סכס והמיר לה מקודש רבא אמר הכא באסה חשובה עסקינן דאער לא
דמי וכתב עוד הרי״ף ולית הלכתא כרבא דהא אסיקא א״ר כהנא משמיהדעולא
ניחא לי דאיתסר בקרובותיה ופיש״י באשה חסוב׳בת גדולי' לאפי׳למ״ד רוצה אדס
המקד׳ע״ת ובעל צריה ממנו גט זה היה מעסה ולא היה כח בחכמי' להוציא׳ כלאגט
שתתבזה אשתו כב״ד הכא אמ' אי איפשי באשה נדרני׳וגס לא ניחא לי למיתבא לה
כלו׳וכל היכא דאמ׳המקד׳על תנאי וכעל משמע שבטל לאלתר אחוקהקדוסיןוכתב
דאיתס׳ באמה ואחות׳ולא ניחא לי דליהוו קדושין וכ ,הרא״ס מצאתי כמו׳סכסתפקו
הר״אס וסא דקי״ל אין איס פושה בעילתו בעילת זגו׳ובוע׳לסס קדושין משממחיו
הגאונים סיכא דפלןגי רבה ויבא סלכתא כמאן מסוס דקי״ל דמאביי ואילך סלכמא
פרס״י ומתוך דברי התוססת דקדוסין גמורי׳הם ואס קדס׳אחר אינה צדיכגסמסגי
כבתראי אף אס הוא כנגד רבה שהיה רכס או לא והילכך יש להחמיר ולהצריכ' גט
וכןמסתב׳דהא בקטג שאי׳בטילפו בעיל׳זכו׳ממס דהא אשתו היא ואפ״ה א' רדכועל
אף באשה חשובה וא״ת והא במתני־' מכן אינה מקודש' ולא מיפלגא מידי בין הותר
לסם קדושין גמורים ואינה צריכ׳ גגי מסכי כ״ם הכא דהוי ביאה ממס שבוטללסם
הנדר ללא הותר ף־״ל דהא דאמרינן הכא מקודשת היינו כשהותר הנדר קוד׳ידיפת
קידושין גמורי צריכה גט וראיתי מן כגדולי' שדקדקו מדאמרי׳ המקדש על תנאי
הבעל וכיון שלא נודע לו אינו מקפיד על מה שהי' עליה אכל היכ שנודע לו במחלה
ובוטל צריכ׳גט משמע סצריכה גט להוציאה מן הספק וכן מדקאמ׳ולא היה כח כיי
מיד כשנודע לו רוצה שנתבטלו הקידושין שמא לא ימצא לה פתח להתירה עכ״ל •
חכמי׳לפוציא׳בלא גט משמע סנסמפקו בדבר ומספק לא רצו להתיר׳ וראוילהחמי'
והר״ן כתב הרמ״בס כפ״ו פסק כרבה שלא חילק בין אשה חשובה לסאינ חשוב אבל
להצריב גט משניהם ובקטנ׳אדס יודע שאין קדושי קטנכלוס ומיד כסגדל׳סואבועל
הרמ״בן ז״ל כתב דניון דלא אמכרר מילתא בין הגאוני ברבה ורבא כמאן מינייהו
לשס קדושין גמורי׳אבל הכא הוי ספיקא שמא היה סכו׳סמנאו קיי׳ולא נזכרלבטול
פסקינן מספברא הכא דחיישיכן הילכו הלכה אצל סכס והתיר' מקודשת ואס אשה
לסס קדושין והא דאמרי׳דבועל לסס קדושין היינו בדאיכ׳עידי יחוד דאמרי הןהן
חשובה היא אינה מקודש גמור אבל ספק
עידי יחוד הן הן עידי כיא׳עכ״ל וז״ל סר"ן ( פ' המדיר )נמצ'טכשיו דרב׳לא ס״לכאביי
^יכ 1,נ יי)ה יעת י 0 "3נע5
מקודשת היא ע"כ ^ וגס ה״סמגיד כתב ד* מ 7
דאתי לה מטעמא דאין אדס עושה בעילתו כעיל׳זנו׳אלא מטעמ׳דאחולי אחיל אתי
חשןנה״תקודשפכ ! גט
לנאינה
סהרמ״בס פסק כרכה שלא חילק בין אשה
לה ובודאי רבה גוסי׳אית לי׳מפשט׳דמסני׳דכמוב' הוא דלא בעי׳הא גיטא בפי׳ולית
*
׳1
'
חשובהלשאיכ׳חשוב' והטעם מסו' דמקפי'
ליה בה טעמ אחרינ׳אלא או גט מדבריהם או ספוקי מספקי' ליה דאיהו לא מגי
לרכא ואיצטריך לשנו " ולרכס לא אקשי מידי הילכך לא סטכינן אשינויי דרכא וכתב
אמר כטעמיה דאכיי המחב למעל׳ומשמ׳דכקטי׳כרב׳במקו׳אביי דמלמי׳כמקו׳הוג
עוד העלה הרשכ״א שהיא מותרת לינשא ואין חוסשין שמא מלך אצל חכס וימיר
הוא ועוד לבסמוך אמרי׳המקד׳על מנאי ובעל זה היה מעש ולא היה כח כידחכמי.
את הנדר ונמצאו קדושין ראשונים חלין למפרע לפיפאינ׳עשוי׳לקלקל את עצמה
להוציאה בלא גט דמשמ' בחומר׳ בעלמא ונתברר עכשיו דלמסקנא צריכה גט דא׳י
<את בניה שהיו לה מן השני־ודבך זה הוא מחלוק בירו׳ופסק הוא ז״ל כן עכ״ל והר״ן
היינו מן הספ ולא מן הודאי ולפיכ׳יפה כ׳הרי״ף בהלכ׳להנהו פירוקי דגט מדכייה
כתב על מה שכתבו סתו׳דדוקא סלקה אצל מכס והמירה קודס ידיעת הבעל הוא
ותנא ספוקי מספק ליה דרב נמי צריך לסו אליבא דרבה קיימא לן כופי׳וכ׳היי ף,
דמקודשת אבל לאחר ידיעת הבעל אין ההיתר מועיל לה אבל בירושל' נרא' כהפך
דלית הלכת כרבא להא אסיקכה המקדש על תנאי ובעל צריכ׳גס פשט דבדיודאפי
שאמרו סס עלה דממני׳דתנן זנמצאו עליה נדרי׳אינ' מקודש' איה מנאי תני מומר׳
כקידס על מנאי וכנס ולא כעל כמי אסרי הכי וכ״כ הרמ״בס בפ״ז המקדש פל מנ>5י
לינשא בלא גט  .ואית מנאי מני אסורה ליכשא בלא גט מאן דאמר מומרת שמתוך
ממורי׳אינהולבת וצב סתס או בעל סמס הרי זה צריכ׳גט אמ״פ שלא נמקיי׳המנאי שמא ביטל סמ&י
סהיא יודע סאס מלך אצל סכס והוא מתיר את נדרה יהיו בניה
•**פרסמי
כשבעל או כסכנס ועלהדרך
־ ־

ד־מ
דאשהיכול׳לסבול מה שלדין האיש יכול לסיול וא׳ת למה לא קתכי ריס החוט׳נבי
הוסיפו עליהם וי״ל׳כיון לתנא ריח ספה כ״ש ריס החושש דקש׳מריח הפס דאיפשר
דנקיטיפלסלין בפומי׳פכ״ל אין מומין מבטלין הקדושין אא״כ הס כמקו׳ספר סיכול
לומ׳לא ידעתים אבל אם הוא במקו גלוי איןמכפלי ' הקדוסין ואס יש מרסן כפיר
אפי׳מומין סבסת אין מבסלין משנה כס׳

שפירשתילא נ ר ליכןמשיו׳רכקיד׳עלתנאי וכנס■ סתס ולא כמל כיןלאכייכיןלרב '
איכ׳צריכ׳גט ובכפל דוק הוא שאמרו יה היה מעש׳ואע״פ כן ראוי להחמי׳כדבריהם
פ־־ן׳ה מ' המדיר
;״ל ונמצינו למדין דלאיסנא קדש ע״ת וכפל סרוס ול״ש קדש סמנווככס צריכה גט
ח;.מ־־! לאף ני־*,דש
עלתגיוי
ינעל
מספ אבל בקיד סתס ולא כנס ולא בעל לא אשכחן בגמר מידי אלא שהימ בים כתה
הוי נקילשיחשפק
^"ז הרי זו מקודש׳מספ׳ונרא׳לישח׳שש
כן
נראה
ילא
הוא
הגאוני׳סאפי׳
כסס
ם
׳
ומ
*
)
שס
(
המדי׳
מבטלי׳הקדושץ
אלו
עוכל
צלקת
?רב ז״ל דדילמ׳כי אמרי קדש סתס ומס׳ לדד ונשיכ׳כלב ונעשה מקומו
מדנריהר׳ן ושאר
בהשע׳אפי׳גר ונו ק כתב סס
שומ׳שיש
ישבה
ככהני׳ואם
סתסדכעי׳גיטא הוא הדין לקידש סתס אע״פשאין פוסלים
־פוסקים :
%
רירי׳גא׳ח רי* זר
1
1
_1
בש־מ '•.י ומ ס
נ ה ליענין שאינו הר חש
רדי ' מרוד דדיו 1רנסריה
בידידה ה ^ יה
נלכדדכיכקטיק להבכנס׳סתס לרכות' דלל ** ורמי רז ורדד ם
נ( ) יא'ג' פשפש 1פ
לטעון
כול
■
קטנה הרבה או גדולה פאיס׳אפי ,אין בה שער בבי* מקו©
היא
לדיןימגעיא
בפה ס רע בס דדוק .למר
ל׳איןלהכתנכ׳עכדי' אבל אה״נ דבקידש
ט' עגתמומין !משמ' לרנ•׳
שער
בה
ואין
מכאיסר
קטנה
היא
ואם
מום
זו
הרי
בגופה
שהיא
שיש לו קיובי ' וסו' לי דל א למי לזיעה
דה׳הלעניןשאיןמנטלין-
■ בלחוד צריכ׳גט ולפי החמיר וכתב
סתס
ופעמי©
נראית
שבראש׳פעמים
כיפה
תחת
בפרחתה
ועומדת
הקידסיןוישלכתגס נדג׳ כס כ" ס כתב דברי כלל לאףאםסגנב'
הרי זר מקודש׳מספק עכ"ל ב וז״ל הרמ״כס
ענייה אינה יכולה
שאקלנרי׳הללו אזורים הגאוני׳וכת׳ עליהס
נפ״ז המקד׳אשה סתס ונמצ׳עליה אח׳מן אינה נראית הרי זה מום ואס עומדת במקום אחד ,אינו מום ואם
לזעניר נל הזיעה
אלא לעני) אם תנא נצא
למומין ספוסלי ' בנשים או נמצא עליה בכל פעם נראית סבר וקביל שאין מומין מבטלין הקידושין
נלאראינת
לפונה אנללא לענק ולא יראה לכס דין ממכה
זה שאין כל אדס ואעש' לאף כשעת
אסד מג׳נדריסהרי זו מקודש מספ׳ עכ״ל אא׳ כ הם כמקום סתר שיוכל לו'ל* א ידעתים אבל אם הו' במקום
ניטול הקידושין < נ ' נ
תיזזיר
מדנרי הריז״נס שדיני מוציא כל מהשיש השמיש
ויךהסדכרי רבינו שכתב וכן נמיכלא גלוי אץ מ בטלק ד,קדושי׳ ואם יש מרחץ בעיר אפילו מומץ
ידשא׳כ
והזיע
ניטול הקידושין מפני כלבו מרבריסאלו
נעל אס לא המנה בשעת קדושין ונמצאו שבסתר אין מבטלי!׳ן וכתבו
נשעה
בחשהכה
לו
וכתבו הגאונים אפילו הוא גר שאין
חזחקנתנ נפי ז וחילוק
לכל אלא לקרוביו השינ׳דאס תעמוד
נקיוומק שמלוי למוחין
ובורק
ומיודעים
ריעיס
לו
יהא
שלא
עליה נדרים צריכ׳גט מספק ואין לה קרובות בעיר אי אפשר
הריענר
שננתד כתג נע' כ״ה וכולי  :ומ״ש בר״א ממשתה
מוצי׳
קרובי׳שאין
שישלו
דוקא
כתב
וחדמ״בם
נתוכ׳וק אס קדשה סתס ונמצאו עליה על ירי נשותיהן
חותה לנתרי ניעה
ליגנין אם תנ׳נלא כפונ׳ במקו׳שדרך המו'
התשמיש להא כל
סומכת
דעתו
מוחין גדכ׳ גט מספק ומ״מ יש לתמו׳על מה שבלבו מאילו הדנרי׳אלא לקרוביו ועוד שאין
וח״מ א״ש נמנאז נה לילך למרחץ בגלוי
רני׳שצת׳ואס קדש ע״ת ובעל סתס צדיכ'
חשה יושתכ׳ חלא
מותק לאתר שגתארסה
דמשמידדוק בבעל הוא דצריכה אלא לרידי קרוביוואי' א הר״אשזי׳ל כתב ברברי הגאוני׳ ברא
אבל במקום שאין מא ; א :א שהכל
געמספ
זכו׳עדשידעז נתרנ׳אינו
גע אגל כצנס ולא בעל לא ובסי׳שקורס שדרן הבנו' לילך למרחץ בגלוי אבל במקום שאין דרכן לצאת
אתריה
דרכן לצאת וכו׳כץ ר נין
עניו לפי׳זה ונסייקי׳ו
כתב הרא״ש במרק ולא תקרי ת! ס ומה
ראוי ליכתב :
זהצת׳דכיי סימ״בם דקידשע״ת ומס ואף למרחץ אינן הולכות אלא בליל׳בהחנא אפימומין שבגלוי
והימ״ב כס' כה וכתוב כמישריס לו לנעל אגסמשתנ'
סתס עריכה גט ולא נסלק עליו וכבר מבטליץ נכפה םא היא לזמן ידוע הוי מום שבסתר ואם אינו המדיר
נמשה נינה השינה
נמצאו בדו מזמין לאחר שנתארסה נכ״ג ח״ס כשס המוספות סאפי׳התכה
מאחר שאינו עתיי
ניצמד טעמו של הרמ״כס בשימ׳שקוד׳זה לזמן ידוע הוי מום שבילוי
פמה פל מנת שאין פליה מומין ונמצאו אז נתטה תאחר
שנתארסה נולדו
מומץ והיא עדיין בבית אביה והאב טוען שלאחר
ומ״ש אבל קוש׳על מנת שיזין עליה
בה מומין שבגלוי או מומין שיש לה׳בדיק' שא־נה משוענלת
כתוב'
בלא
תצא
ראיה
אקלו
ואם
ראיה
להביא
עליו
נרם
ומזלו
הסוסלי׳ככהניס
ונמצ׳עלי׳צ׳מכל סמומין
ל׳ לזה עי נ נראה
במרחץ במקו׳שיס סס מרסן יש לה כתוב'
דלאדסילזיע׳ אנל
אח׳שכנס'
עד
־
נמצאו
צלמקידשת משנה בסי המייי ומימי ו ואפילו הקידושין צריכה להחזיר ואם לא
שלא התנ׳אלא על דכר שאינו יודע  :ומ״ס
מ׳ח גר' לתום נלול
בגמר׳רבטממ אז האב נאמןועל הבעל להביא ראיה שהיו בה קודם שנתארס׳
הפושלין בכהייס נתבאר
נכפ׳אס הוא לזמן ידופ׳הוי מוס סכסתי ה! א * ה שלא פשנג
שנתארסה
אבי׳לאחר
בבית
המומין
כה
שהיו
'
ראי
'
הבי
אם
אבל
ת
?
כי
כית
^
 5י? {וכי? רי,ד^מ כ?
עי׳ונמעה דאיע׳ג
ואס אינו לזמן ידוע הוי מוס שבגלוי
בוגרת
בנער׳אבל
ראיה
דאינה משוענלת
להביא
האב
שעל
בד״א
ליה
יי ^רמ ^י |.ה1ל ^' 1לא מהני
מקי פ ח :
שס י דף עו )אמר רב נסמן ונכסה כמומין
לוח׳ת לא יהא ז 1א
לא
אבל
זמן
ליה
דקכיע
וה״מ
דמי
שיסת
מימין
כה
נמצאו
ראיה
ילהניא
מדו(י '):,תנ:, 6וס1,י ^■ ״״ 1,אעי׳היאככית אביה ע׳ל הנעיל
כנלר שגינו לניג*
בועלהאבלהביא קביע ליה זמן כמומץ שבגלוי דמיופרש״י
דאי׳ שבודאי היו קורם כגון אצבע יתירה וכיוצ
׳ושומאוריתהפס היזישי מ 5ז ה״ד לזי
דמנטלין קדושין.
כמומי׳סכשתר דמי לפי שנזהר'בייו׳זמנה נמו סנתנאר ריש
כה ראיה שידע בהן הבעל ונתרצה או שחזקתו שידע בהן הבעל
 *16דלית
נה סעי הב 6והכ ^ פסלה
סי׳זו ימיה! אפשר
סער צי שומא גדולה היא הכילז
והכ׳פסל׳ ואם לא תצא כלא כתובה כתב הרמ״בם בא עליה ושהה כמה לצאת כין הבריות ובסוף סיקי״ז אכתו'
לנדר שנינו לנינה
פסלה ימים׳ וטען שמום זה לא נרא' לו ער עתה אפי׳הוא בתוך הקמטי' תשוג׳הר״אש עלאסה נכפה אסכוסין
י צי שומא קטנה היא היא והכא לא
מנטל
אינו
צמח
אותה לקבל גט  :כתב הר״ש כי
הקדושין אלא־ נדב'
בכוס
אין וא בכף הדגל ץא שומעין לו חזק׳ אץ אדם שות׳
ותניא סומא שיש בה שעי ה״ז מוס
כתשוכ׳על הטוען על אשתו שיש בה מוס שמשזענדתל ! ישו
. ,
נה שער גדול ה״ז מום קטנה אץ זה מוס
שהיא משתכת כמטה בשעת השיה אין זס ממומין הפוסלי ' בנשיס שלא נזכר בגמר' ננדרה נ טולה א יט
ואיזו היא גדולה פירש רש״כג עד כאיסר האיטלקי א״ר יוסי כר חכינא כעומדלע
מןהיהוליםינ׳ע:
הדחתה פדחת׳ראס ונתפייס הוא אמ׳רב מפא בעומד לה תחת כפה סל ראשחמנץ כ לל ולא תימא דדמי לריח רע וזיעה דהנך שאני שהס דבקים כה בשעת תשמי׳ואין
דמתחויא זמנין דלא מתחזיא אמי רב פסא נשכה כלבי ונפש מקומו צלקת ה ז מוס האשה משועבדת לגמלה שתשכב אצלו כ -להליל׳אלא בשעת תשמיש ואפי' לאותם
אמרבר ססדא קול סבה באשה ערוס ה״ז מוס שנאמר כי קולך ערב מני ר נתן שהיו דנים שזהו מוס כיוןשאש ה זו גדלה עס אחרת בעלה רמה שכיס ה״ל כדוק׳כיד
נירא׳בין דדי אש׳טפח ה״ז מום תני׳רבי נתןאמר כל אשה שדדי גסין משל וזכייומי קרובתייו ואפי׳אסיה עתה מוס זה היה בה אינה נאמנת ואפי׳סיתה מורה האפס
ה״זמוס וכמ׳טפס ופרש״י זיע' זועא תמיד• שימ׳וורוא '• כעומדת על פדחת ולעולם עצמה אינה מפסד כתובתה כיון שגדלה עס אחותו מסתמא ידע ונתפייס ואילו
כשאין כס שער ובקטנ׳ינעשה מקומו צלקת שיסאר פה רושם משחית המכה ע פ היינו דנים אותו במוס יותר היה ראוי לדונו במומין שבגלוי לסי מה שהעידו
ומשמע למינו דשועא שיש כה שער או גדולה כאיס' ככל מקוס שהיא כגוף הוי מוס
שהיתי שנ פעמי רבות עס השכנו׳פעס כאן ופע׳כאן וא״כ אסי׳לא היו קרוכו׳בעיר
אבל הרמ״כם בפ״ז מה אישות כתב כלשון הזה ושומא שעל הפדחת אפי היא קטנה אינו יכול לטעון כ״ש פעכרו פליוס׳חדשי׳בנשואין דידע ונתפייס והאריך עוד כזס
'ליותר ואמי׳קרוכה משער ראשה וזו היא השומ שיתר אפה על סכהני אכל אס הימה ולענין מה סכת׳שאין זה מוס אין דבריו נראץ בעיני דמו׳גדול זה ומה שטען דלא
שומ׳פיש כה שער בסא׳־פני׳או סומא נדולכאיסי אע״פ שאין בס שער ה ז מוס דעי לזיעה משוס דזיעה דבקה בס בסע תשמי׳לאו מילת היא שהרי יכול׳לנגעצמ
נין בכהני בין כנשיס ובפ״ס מס׳כיאת מקד׳אצל מומי הכהניס כתב ג״כ מי שהימה מזיע׳בשע׳תשמי׳וזה דבר פשו ' ג כהר שלמ׳בנו הטוען מוס באשתו שהיא מצורעת
נעור פניו שומא שיש בס שער אע״פ שאינה כאיס'אלא כל שהו מי שהית כעו פניו וטמא היא מי הגיד לו או מי הסגיר' וגס סא היתטמא׳מאי איכס ליה הלא כולנו
טמאי מתיס והמצורעת איכה אסורה בתשמיש המטה עכ״ל ודברי תימא הס
שומ׳כאיסו׳או יות ויש לתמוה דהא משנן דסיגי׳דגמ׳פ׳המדי׳דשומ גדול׳או שישהב
הער הויא טעה מוס באש אע״פ סאי׳כפכי׳דקאמ׳האי שומ ה״ד אי דאי כה שעי הכא דאין מוס גדול מזה אי משוס רמאים ואי מפני שהוא סוליהמדכק * ואיפסרדלפי
והספשל׳רכר'יא״ר יוסי כי׳חנינ כעומד'על פדחת פדחת׳ראה ונתפיי הוא ואם אית דבכושלא טען אלא מגיעם טומאה קאער
נ״זיעיל שאפי׳האיה םא הואמיטרע סכי!
כתוב כמיסריס' נכ״ג חל! ככהה
ושומא לא פסל׳אלא בפני׳לא הל״ל הכא והב פסל׳אלא סכי ה״ל למיפיך שומא יאה
אות ,דאהא למין נסיף פ׳המליר יאלי שניפק■
• ןי מ
^  3י ן מףח  5 -עיר
ונתפיי׳הוא כי היכי דפייך גבי עומד׳על פדחת וכת׳הי״ן לא ידעתי למה לא הזכיר
*
לרמ״כס ז״ל הא דאוקימנא כעומד׳תסת כיפה סל ראשה דזימנין מתסזי׳זמנין נא לו כריקה וכן הדין כריח הפה נמצאו
מתחזיא והרב המגיד כסב ו' 1ל ורבי׳שכמב אפי׳קרוכ׳מפער ראשה ומשמע וס׳ש כה מומקלאחר שנתארסה והיא עדיין בכית אמה וכולי בפרק המדיר ידף עה)
וחוקה הוא מפני שסמך לו על מה שיתבאר סרק כ״ה שאס היה יודע המומין שאינו תכן היו בה מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראיה סמשכמארס׳נולדו בה
יכיל לשעון טענת מימין וכשאמרו כגמרא והא ראה ונתפייס הוא לענין כתובה זה מומין האלו׳ ונספספ שדהו נכנס'לישו׳סבעל צריך להבי׳ר איה שעד סלא נתארס׳ סי׳
נרלדפתו ז״לפכ״ל ואיני יודע למה הוצרך לידסק ולומי שמה שאמרו והא ראה בה המומין האלו והיה מקחומקס טעות ובנמ (םם )י 1עמא דמייתיהאכראיההא
■ היא דאמ לא מפיה אנו חיים אימא
ונתפייס הוא לענין כתוב׳דהא לעצין קדושין נמי איכאלאוקי־מ' גס לדעתו ז״ל ואף לא מייתי האב יאי׳כעל מהימן מני רבי יהושע
על פי סכפיק כ״ס לא מיירי אלא לענין כתובה משם כלמוד לעניןקדושק שאס הוא סיפא נמסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה טעמא דמייתי הבעל ראיה
במקום סטהגו׳הכשיס לילך בשוק ופניה מגולות ראה ונתפייס הוא ואס הוא במקו' הא לא כדיתי הבעל יאים אב מהימן אמאן לר״ג דאמ׳נאמכת א״ר אלעזר תברא מי
שדיך הנשים להטמן אפילו אס השומא בפנים אינה מקידשת  :ומ״ס אפילו קרובה ששנה זו צא שכה זו רבח אמר ריס' כאן• נמצאו וכאן היו סיס׳כאן נמצאו וכאן סיו רה
משעי יא ז ה היינו מאי דא מר רב פפא בעומדת לה תחת כיפה של ראשה דזמנץ
אשי אמר רישא מנה לאב בידך סיפא מנה לי בידך ופרש״י יבא מסלי לאוקומ׳מל'
שעי או שהיא כר
בר״ג דהלכתא כוותיס לעילם חזקה דנופעדיפ ׳וריש׳סעמא משוס ובכית אביה
עתחזיא המנץ לא מתחזי' והרי״ף לא כת'אלא ברית׳דסומא שיש בה
גדול' כאיפי־ ה״ז מום והשמיט הא דאמרי׳בעומד׳על פדחתה ותחת כיפה של ראשה נמצאו כמי־מין אתרעפזי דאה דאיכא למימי כאץ סיוקודסארוסיןרב אשי
■ וזימנין לא מתחזיא ויש לתמוה למה השמיטו ואם כך היה בנסח׳הר״ן מהדר לאוקומ׳נמי כולה כר״ג דחזקה דגופא עדיפא ורישא כהני לא מהניא חזקי
זעניןמתחזיא
דנופלפי שאין הטעכ שלה .אלא סל אביה סכתיבו ' אירוסין לאב וה״ל מכ׳לאר בידך
שי לתמוה עליו למה לא תמה על סיי״ףבזה ומ״ש רבי׳כגון !יעהוכו׳האי כגון טפו'
 3ואוצריך ל מרחקי דכיון דאין מומץ כאש ית׳על של כהיי׳אלא אלו לא שייך לומר וגבי אה לא אמרינן בגוף שלה דמהני חזקתה וכתב הרא״ש הר״יף לא הביא כל היי
אוקמתות .לפי ששובר שאין נ־פקותא כין סכויא דיכא לסנויא דר 3אמ וסר״מ׳כ׳
בגין כת' המידכי 3פ המריר ריח החוט ' בנשי׳איכו מוש שהאיש סו' חזק יסיל לסבול
יית׳מהאש׳וסי׳מ אומי' דאדרב׳מדמנן האיש שנולדו בו מימין אין פרפין להוצישי׳מ דלרב אשי אס היא בוגרת אפייעודה בבית אביה על הכעל להביס ראיה דפנה לי

כירך

(נ ) זנהגה' אלפסי
החלשות ע׳א דף

אבן העזר טל

מ

מומין ומ״ס קאמי דאע״פ שנתרפאו לזיבה מקודשת דכיון שהיו' בה מימיןבשעה
שקדסה בסלו הקדוסין וכי נתרפאו בתר הכי מצי הוי דע״מ שלזין בה מומיןבשעה
שהות מקדש משמע אבל ע"מ שלא יהיו בס מומיןע״מ שלא יהיו בס בתר הכימסע׳
ומ״ה אס רפאן הרופא אס' כ הרי זו מקודש למפרע ודע דכפ' המדירידף מי)ת״ר
הלכה אצל חכס והתירה מקידש אצלרוע׳

בידך הונן ולרכא בוגר כמי כל זמן שלא נכנסה לרשות הבעל כיון שנמצבבית אביה
אערי׳כאן נמצאו וכאן היו ועליה להביא ראי׳וכיון דפליגי הלכמכרב אשי להוא
גמרא ואני אומר דאף רכא מודה בבוגר׳דאףבבית אביס על הבעללהבי'ראי' דלא
שייך למימר כאן נמצאו וכאן היו אלא בנער״דכתובת לאביה והיא עצמברסו׳האב
לכל כדלי הלכך אתרע חזקתה כיסו האב
בודקו יפה
ועל האב להבי ראי׳וא״פג דמן הדין מיד בכוס פגום אא כ
וחזקתו שידע ונתרצה נמצאו בה וריפא אות' אינה מקודשת מה כיןחיס
י
)
ורופא
נתקדש׳לרופא חכס עוקר הידר מעיקרי
כסנתארס היא ברסו הבעל ולענין מומין מומין והלכה אצל רופא וריפא אותיאינה מקודש׳ אבל
לכל מזמין שיולדו בה אמר נסתחעשדהו לו ע״מ שלא יהא בה מומי? ונמצאו בהמו מי ? ורפא י הרופא אינו מרפא אלי! מכאן וליבאוכתבי
כאלו נכנסה לרשות הבעל מ״מ כיוןשהיא
התוספ על זה אין לפיס דבלשון מליא
הרי ם ק ודעןת :
ברשוב האב לכל מילי והכתובה שלו אמיי
^ ה־' ^יא״־מ%־י ^ לש
קדשה לאחר זמן כגון שנתן לה פרוטה ואמר
כאן נמצאו וכאן היו יקודס אירוסין.אבל.
מ
תהא ? 0לי " לי * " י * יים  ,הי' ? ייי־אראמ 6יאמיילקמ "קי ""*
,,
י ,
בוגרת כיון שיצאת מרשות אביה ואינה
טקידשתלאחרליוסאפינתאכלי המעות שאינן = *! לאח יי נקפ-י׳סמומיןתלייר״־־׳סאןעתז ^׳
נקרא׳ עוד על שס בית אבי׳כך יל עומדה
כסצוכסהי׳
בביתאבי' כאלו עומד בבית איני׳דעלע יום ואם חזר בו הואאו היא תוך ליום בטלו הקרושיןבאאחר סנתרפאת היא נמאס בעינו
וחשיבה כאלו נכנסה לרסו הבעל ולכן לא וקרש׳תוך ל׳יום מקודשת דשני ובטלו קדושי ראשון אפילו מוז בסמומין וכ״כ הר״אש והא ז״ל ונןנר6׳
שלא
השני אוי גרשה תוך ל׳יום וי״א שאם מת השט או גרשה תוך ל' מדברי הרמ״בס שאכתוב בסמיך הה
הביא הרי״ף כל הכי אוקמתו׳וכן מוכס מן
התוספו׳עכ״ל  :והר״ן הקש על פרש״י וב' יום שהזךו קדושי הראשון ולא נהיר׳לא״א ז■ ל אמר לה מעכשיו׳ כדברי רבי רע לתמו׳עליו למה פססתם
דלא ככל מי
לפינ״לדרבא ה״ק לאוכדקס״ד למתני' ולאחר ל׳יום ובא אחר וקדשה תוך ל׳יום אסורה לשניה׳ לעולם
נ׳ה *( איפשר שלא נפיז רבוותא כתב
7
תייצא בפלוגתייהו דר״ג ורבי יהושע אלא א״כ יתן לה האחד גט ותהא מותר׳לשני אבל לעלמ׳אסור
שא־ן הדכרנלש<) א! א הרמב״ס בפ״ו
דאינסו פליגי בברי׳וסמא ומתניבשמא עד שיתנו שניהם גט ואם אמר לה האחד מעכשיו ולאהר ל׳יום
ליגנין א( ״ר שאענה
ושמא פגק סאע בקיאבהס מתי נולדו ואמר השני מעכשיו ולאחר עשרים יום ואמר השלישי מעכשיו ,מוסין משזה לקשיא להז קדש ע״מסאין
אצל עליה נדרי'והיו
וסממדרישא וסיפא מסו׳כאן נמצאווכאן
מה שאותר שהלן
משלשתן
ולאחר י' ימים לדעת ר״ח ורב אלפס צריכה גט
רופ׳ורפא״לפינ׳הזנרכו עליה נדרי'והלסז
היו היינו טעמא דלא סגי ליה לבעל
עדיס משנתארסמשוס דאיכאתרי חזקי׳כדאיתבגמהאלאו הכי הוי סגי לתפט גסלחלק ניניה׳אכלימיזרחלא יהא בהעפירלייקינן הלזץלזת׳שאינ( אצל סכסוהתי׳לה
להביא
חקפ -דאלאשלאיהמבהאת כאנלאסיתצא! בה ויתרפאואינוחושש :
מקור׳קדשה
הרי זו
ליה מט עמדכאן נמצאו וכאן היו ועל פירש״י בדרב אשיתכ משמע למ שונושאפי'
האב עומן חזקה דגופה דידה לא מהני ליס ואין זה מסוור דאמאי לא לפיכך נראס ע״מסאין בהמומין והיו כה מומין והלנה אצל רופא וריפא אותה אינהמקודשת
אבל אס התנה האיש שאין עליו נדריס ושאין בו מומין והיו עליו נדריםוהין
דה״ק רישא מנה לאבא בידך כלומר טענה דידה שטוענת בריא אינו אלא מה לאב
בידך והאב אינו טומן בריא אלא שמאומה אמריכן דעל האב להביא ראיס אבל בו מו מין והלך אצל סכס והתירו ואצל הפא וריפא הרי זו מקודססאיןגנאיללןיש
סיפא כיון שהיא טוענת בריא והממון סלה ה״ל מנה לי בידך ומשוס הכי אמרי' רעל במומין שכבר נרפאו והאשס אינה מקפד על זאת עכ״ל והוא כריתא כפה״דיו
הבעל להביא ראיס וכר״גוהרי״ף הביא משנתינו כצורתה ונראה שסמך לו על אבל הוא שהלך אצל סכס והתירו אצל רופא וריפא אותו מקודשתויהיבטעמ׳כגמ׳
אוקמתדרכא דפשט דמתגיתין משמע שאין אחד מסס טוען מתי נולדו וכמושפי־' משוס דאיתתא ככל דהו ניחא לה עיין בתשובת מהר ' יק פורש ק״ה ושורשק״ז :
וכל היכא דה״ל שמא ושמא אמרינן כאן נמצאו וכאן היוואוקמתי׳' דרב אשי אע״ג ם קדשה לאחר זמן כגון שנתן לה פירשה ואמר לה תהי מקודשת לילאחר
שלשים יום ה״ז מקודשת לאחר ל׳יוס אפילו נתאכלו המעות
דקוסטא היא לא הוצרך להביאה דמדר״ג ילפינן דכל בריא וסמבמנ׳לי בידך היא:
נאמנת משוס חזקה רגופה ובמנה .לאבא בידך על הדרך שפירשתי עסיטא דאינה׳ ומריש פ האות (דף נח )תנן האו׳לאשה הרי את מקודש לי לאחר ל׳יוס וכאאחי
נאמכ׳סאק בריא דידה מועיל לגבי האב שהו׳בעל הממון התובעכשמוכן הרמ״כס וקידשה בתוך ליוס מקורס לשני ובגת' (ףד נט )לא בא אחר וקדשה בתוך ל׳יוסמהו
ז״ל הביא משנתינו כצורת בפכ״ה ולא .הזכיר שיהיה אחד מסס טוען כלו׳עכ״ל וה״ה רבושמו' דאמריתרוייהו מקודשת ואף טל פי סנתאכלו המעות מ״טהניזוזי
כתב פסק רבי כאוקמתאדרבא וכן רנ ןס ההלכות .שהביאו משנה כפשט ויש פה לא למלוה דמי ולא לפקדון דמו לפקדון לא דמו פקדון ביפות' דמי
אוקמת׳אחית רב אשי ריש מנה׳ לאבא בידךומ׳ופירשו פיס בן והרש״באז״ל דרבי מתאכלי והכי ברשות דידה מתא כלי למלוה כמי לא דמו מלוה להוצאה ניתנההאי
אשי מוקי לרישא מער׳ובפאין האכסומן בריא ואף על פי סהיא טוענ בריא איך בתורת קדושין והבינהו ניהלה ופרש״י ואף על פי סנתאכלו המעות בתוךל׳יוה
טענת מועלת לאביה שהרי כעוד ארוסה והיא'נערה או קטנה כתובת לאביה והוא דכי בפי קדושין למיחל ליתנהו למפות אפ״ה חיילי לאו למלוה דמי דנימאהמקד*
אינו טוען בריא אבל סיפא כיון שנשאת הרי כתובת לעצמה והיא טוענ׳בריא וס״ל במלו׳אינה מקודש ולא לפקדון דמו דנימא אי לא נפתיי' בס פ״פ אינהמקודמת
כמכה לי בידך ופסקהרשב״א .כרב אשי דהוא כתר ואמר דאפי״בנמצאו בישו האב להוצאה ניתנה מקמי דניתחלי קדושין וכי א״ל התקדשי לי בה לאו דידה ולאמיד
אס היתה היא בוגרת שכתובת לעצמ׳או שהיה סאב טוען ברייא שמשנתארס נולדו׳ יהיב לה אבל אלו לא ניתנו לה להוציאה אלא ע״מ שתתקדש כהן ולהכי כיאכלה
על הבעל להביא ראיה אלו רבדיו ז״לעכ״ל  :ומ״ם רבי׳כריסא ואס אין לו ראי׳תצא לקדושין דידהקא אכלה ולכי מטא זמנא מקדשה וכתב הי״ן למלוה כמי לאדמו
בלא כתובה ואפי׳הקידושין צריכהלסחזיר :ומ״ס בסיפא אבל אס הביא ראיה שהיו וכוכלו׳' מהי דמלו׳דעלמא אינה קונה היינו משוס דמשעה ראשוב סלה היאוכמהו'
בה מומין בבית אביה לאחר שכמארסה לא מהני ליה הכי דייק5גמ פהמדי' אמתני> מקדש בה לא יסיב לה מידי אבל בז ו שמתחלה על דעת קדושין נתן אע״ג דה0פ6
דנכנסה לרפות הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארס היו בה מומין אלו והיה־ ליתנהו לזוזי מעיקרא׳מקניא נפשה כהנהו זוזי דיהב לה א $״פ שאס תחוורנה
איכה
תהאחייב׳לסחזי' המעות דמ״מ הדבר ברשותה ומי׳משמע שאס הוא חחרכר
מקחו מקח טעות  :ומ״שנמצאו כה מומין שבודאי היו קודסוכו׳טל האכילהביא
כמאכלו
ראי שידע כהן הבעל ונתרצה כ״כ הימ״בס מ׳הס' ופשוט הוא וכן מתכא׳בגמ פר חייבת להחזיר דאי לא במאי בו מקדש הרי איכס קנויס לה עד סוףל׳רהרי^
דאמרי׳מקודש׳ממו'
בנתיס כדאמין זה נ״ל וכתב עוד הר״ן ודוק בקידושי כסף הוא
המדר (דף עו ( דגרסי' התס איתיכיה רב אחא כריה דרב אויא לרב אשי מודה ר״מ
3מומין הראויים לבא עמה מבית אביה שעל האב להבי ראיה ואמאי מכה יל בידך סעמא דנתיבכ׳אבל בקדושי שטר אס נקרע או אבד ודאי אי נ'מקודם כיוןדכסעת6
הוא הב״ע ביתר יתרת מאי ראי׳מייתי ראיה דיאה ונתפייס הוא :ומ״ם או שחזקתו דחיילי קדושין ליתיה בפולס וכדאמיי׳לקמן בגמ לענין נס איכא בנייהוסנתקוע
כר״ה
כגט או אבד ואפי׳איתיה בפיני׳נמי דוקא כיסנו כידה או ברשותה אבל עומד
.שידע כהן הבעל כ״כ הי־מ״כס בפ׳ הנז׳והענין לומר שאס היה המיס בפנים חזק היא
שידע בו וכיון ששתק אז ודאי נתפייס ואינו נאמן לומר שעיצס עיניו או סשפינולא לא ומי׳כתב סרס ' בא שאס יש בנייר ס 'ס מקודס׳דה״ל כמקד בכסף דבקדושיסמר
וכולי
מקודשי'
סביר באותו מוס עד עתה וכן מבואר כגמ'גבי סומא דכי אוקמו בעומד לע פדחת' דעתייהו נמי אניירא והכי מוכח בפ האיש מקד'המקד בשטר ר״מ אומ'
פריך פדחתה ראה ונתפייס הוא  :כתב הר״אש בתשובה כלל ל״ד סי׳א׳דהא דאמרי' וחכ״א שמין את הנייר אס יש בו ש״פ ואוקימכ׳התסכשם' אירוסין שאץ עליו עד
סאס מסכתארס היו בה מומין הללו נסתספה שדהו היינו משכתקדשיאבלמסול־כ' א״כ שנכתב שלא לשמה דלא מסכי מדין שטר ואפ״ה אס יש בו פ״פ מהני מדיןכסך
בלבד היינו לא נתארס ופשוט יואנוכתב כמיס' ככ״ג ח״ח בשס התו׳האדאמרי׳סאס אלמא בקדושי שטר נמי דעתייהו אנייר'והרי היא כממקדשת ככסף הלכך אף ס*פ
דכייר׳ולפי
היא ככי׳אבי׳פל האב להביא ראיה לאו דוק בביתו אלא אפי׳יצאה מבית אביה והיא 'שנשרף מקודם כדין מקד בכסף דמקדש בסטר נמי דעתייהו אישוייא
עומדת בכית הארוס כל זמן שלא נכנסה לחופה מל האב להביא ראיה כי אין רשות דעתי זו היא שאמרו בירושל׳סהביא הר״יף בריס מכילתין הדא דתימא בסט !'60
המקוס גורס אלא רשות בעל הממון וכן נכנסה לחוס אפי היא כבית אבי׳על הבעל בו ס״ס עכ״ל ונס ה״ה כתב ס״ז כתבו הימ״כן והיסכא דדוקא כקדושי כסףאנל
להביא ראיהעכ״ל  :כתב הרמ״בם בא עליה ושהה כמה ימי׳וטען סמוס זה לא נראה בקדושי שטר אס נאבד השט או נשרף תוך ל׳יוס אינה מקודש דומה לדין הגטוכי*
לו פד עתה וכו' אין סומעין לו ונו׳כפ הנז כתב כן וכתב ה״ה זה נראה שלמד רבינו הרש״בא ודאי אס יש בנייר ס" פ הרי היא מקודשדה״ל כמקד בכסף ע״כ ומ״ס וני
ממה שאמרו ונתבאר פי״א בטעכ' בתולים שאינו יכול לטעון אותה לאח זמן אף כאן ואס חזר בו הוא או היא תוך ל׳יוס כסלו סקדוסין סס בגמ אמתני׳דבסמוך לא כ6
כל שחזקתו שידע ולא טען אינו יכול לחזו׳ולטעון ובירוש פ״ק דכתובו השוו בתולין אחר וחזרה בה מהד ר״י אמר חוזרת דאתי דיבור ותבטל דיבור ור״ל אמר איגחחי
וידוע דהלכ כר״י ונירש״י והזיה בה כתוך ל׳יום אמרה אי איסשי באותן קדושיןיו
למומין בשאר דבריס ולפי דבריו הסוגיה שבעי המדיר גבי אוקמת ׳ דרבא סמשמ
סז׳הוא
הר״ן והדבר פשוט שכשם שהיא סוור'כך הוא חוזר יכ״כ הרמ״בס בפ״ז לבין
בביאור שא״א חזקה אין אדס שותה ככוס אא"כ בודקו להוציא מן הכפל כתובה כל
זמן שהוא מביא ראיה סעד שלא כפארסה היו בה המומין מע'ירכי' סהו׳דוקא בסלא בין חזרה היא אינה מקודשת ומ״ס בא אסר וקדשה תוך ל׳יוס מקודשת לשניונניץ
בעל או שלא שהה אלא שכנס אותה לחופה אכל אס בעל ושהה ולא טען חזקה ידע קדושי ראשון זהו דיןהמשנ׳סכזנרתי בסמוך וכגמ א״ר מקודש לשני לעולםוכל1
קדושי
היח״ב בפ״ז שסטע לפי שכספה סקדשה השני לא היתה מקודש ותפסי בה
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וכמכ׳הראשון
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מימין
וני הרמ כן יד ?* סדביי ?"?! כ ?סהי .
יבמיך־הווספ׳קדושי? נתן לה שתי פרוטו׳ואמ׳לה באח׳ הת ק דשר לי י ממתני דמהיו
מיתגטואינו
גטואיצטרי׳לכ׳טיי^ יני׳
ולאחרגזיר׳3ןטו
רוע׳
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■ מרי וז מקורש׳עד שינרשנה פעם שנית מקירועוי פרוטשניי'אכי! דמספק לן אי תנאה הר אי חזר הוי ועוד ולת״דלא׳גגטיין
וארלחוש ול
' :שסי'
ולהצריכ׳ גטמב עאאמ:לה .אס נתן פרוטה לאשת אישואמר לה תהא מקודשת לי לאחר בפ׳בתדא דנטין דחיתלמוד למצואאשר! האמניגי אינן
ולר״ימשכחת לה כנה״ ג פכ.׳; _$יכ<לי׳ לגרסה על
ןגיא' מעישיז ולאחר שלשי׳ יוס :ובא אחי וקדש׳ שתתכר׳או אם נתן פרוטה לאשתו ואמי לה תהא מקודשת לי .
שני _ .
מתים׳ ,
זמןשתלו
:
שלא מוך״שלשיס• יוס .אסור לשניהם לעול׳ובו׳ לאחר שאגרשך אינו כלום והרמ״ה כתב רהויא ספק
מקודשתוהר ן כת ולעכץ הלכ׳כת הרי״ף דהנכפ' ״ * > ? .׳.
׳סתם
סס ( דף נח ) כמשנה׳ מעכשיו
ולאחר האומר אם תלד אשתך נקבה תהא מקודשת לי אינו כלום
וכתב כרב ור״ח תכ רהל  :כי״י והרמ״קהכריפי -הטי.נס:
כני
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הרי״ף
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דסוגיין
כעלמ׳כפ׳יש
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הרמב״ם
היתה
אשת
חבירו
מעוברת
והוכר
העובר
הכת
מקודשת
כדברי היי״ף משוס דסוגיין כעצמ׳כפיש
כתב
יוה מקודש׳ ואינ' מקודש׳ובגמר *0ףנט  £ויראה לי שצריך לחזו׳ולקדשה מאביה לאח׳שתולד בדי שיכנס ; ׳ נוחלין וביבמו כרב וכתב דהלכת כאביי
בפ״ו לומר רב מקודשת ואיכה מקודשת
תלטולס:י
בקידושין שאיקבקדח *•
והרימך*,
אליבא דרבדהאציכא מאן דפליגעליה
1
שאין ושמוא׳אממקודשואינ׳מקודש׳עדשלשי'
ווו
ומהססשמיט־הר״יףמפניסלא יצ׳צפרס'
והיו
מס לאחר ל׳יזס פקעי קדושי שני וגמרי קדושי־ראשון־ופיר׳רש״י מקודש׳ואינמקודש" בה קולא לחוש לדברי מי שפוסק כר״י והר״מבס ז״ל כתב אמליה הרי את מקודס׳לי
הלכז
לעולם
ואפי
'
לאחר
ל׳טומד׳בספק
קדושי
סניה
'
ואסור׳
לשניה כלאיגט א־׳וירוע דהלכ' מעכשיו ולאחי ל׳יוכווכו׳אפי׳הה ק' עלהסד׳הזה כולם תופסק בה וכו׳ודברי תמהי'
תי׳לה
ביב
ומפרש
בגמר
טעמיה
משיסדמספק
ליה
אי
תנא׳הוי
או
חזר
הוי
ופרש״י מספק׳ הס הרכה שכיון שהו׳פוסקכר י שאפילו הס :ק כולה תופשין בה למה כתבשהייא•
דשה ליה האי לאחי שלשיס יוס אי תנאה הוי אס לא אחזו׳כי תזך שלשים יום יהיוקדושיך מקודשת לכולן בספק והרי סוגייתנו מוכחת דלר״יקידושי־ ודאי נינהו ובגמ׳נמי
דשת מעכשיו אי חזיה הוי ממאי דאמר מעכשיו וקאמ איני אומי מעכשיו אלאהתקדשי׳ פרכי׳יכומיינמי תתיכס וככר השיג עליו כזה הר״מך ואיפשר שמפני שכסתפ׳לויא
סוהיו
לאחר ל׳הילכך לעולם היא כספק דאי הוי תנאה קידושי ראשו׳סיילי קידושישכי¬ קי״ל כרב או כר״י כתב שאפילו ק׳תופסין בה בספק אכל עדיין אינו מספי׳לי מפני
י
לאיש
לל
)
חיילי ואי הזיה הוי קדושי שני חיילי קדושי ראשון לא חיילי  :ומ״ש ואס א -ל הא' שכת׳אפילו ק־על הסדריהזה דמשמע דוקא כשכלה זמנו סל שני בתוך זמנו סל ראשון
ה
עדיו
שיו ולאחר שלשים
יוס
ואמי
השני
מעכשיו
ולאחי
עשייה
יום
ואמי
השלישי׳
וכבר כתבתי דלר״י אפילו אמר לה שני מעכשיו ולאחר ארבעים קדושיו תופסין ולא
מ3גמ׳ מעכשיו ולאחי י׳ימיסלרעת ר״ח והדי״ף צריכה גט־משלשתן וכו'
סש ) דף קס ) אמר׳ נתכררוילי דברירוהרשב סוכר דהלכת׳כר״י וההיא דפרק יש מחלין ודיכמות לא
קז  :אניי ולטעמיסדרב כא אחד ואמי ליה הרי את מקודס׳לי
מעכשיד
ולאח־
שלשי׳יוס׳
מכרעא למיפסק כרב ולדברי־ הפוסקים כר״י דשיורא הוי המקדש בשטרמעכשיו
לאחר
ונא אחי ואמי לה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר
עשריס
ימיה
ובא
אחי
ואמר
ולאת
ל׳יום
צריך
שיהיה
השט׳קיים
לאח
ל׳יוס שאע״פ שמעכשיו מתתילץ הקדושין
מעות
ה! הרי אתמקודשתילי מעכשיו ולאחר עשיה ימים מיאשון ומאחחץ צריכהוגט־׳ לחול אינ׳קונין קנין גמור עד לאחי ל׳יוס וכדאמרי כירו דכל ל׳יום קונס ואינו קונ
:א
לוחו
מאמצעי אינה צריכה גט המ נפשך אי תנאה הוי דקמא קדושי דהנך לאו קדושי אי לאחר ל׳יוסיקוכה קנין גמור הלכך בעי' שיהא השטר קייס וברשות כשעהשהו' גומר
וס
מהו
סודה
הוי
דבתר
קדושי
דהנך
צאו
קדושי
פשיטא
מהו
דתימא
האי
לישנא משש תנא" קנינו אבל בכסף לא צרק־דהא קי״ל האומר לאשה הרי את מקודשת לאחר ל׳יונז
זניזחי
ומשמעיקזרה ותיבעי־גיטא־מכל חד וחד קמ״ל עולא אמררביךוחכן אפיק'תופשיך מקודשת אע״פ־שנתאכלו המעות־ על׳ל ודכרי הר״סבא בדיניה אלו בתשובה כסימן
דמוי
אמי ליה רב משישיא לרב אשי אסברא לך טעמיה דר׳יוחנן שוו נפשייהו כי שרג׳' תש״זב ויש לדקדקכדברי הר״אששכר' מדבריו שהר״יף סובר שצריכה גט׳מכל אחד
:ההאי
דלימי־דכל חו וחד רווחאלחבריה שבק ופרש״י לטעמיה דרב דמספקא ליה בחזרה׳ וא׳וא״ב היינו כרי ומה הד שכתב אח״כ ור״ח־ססק כר״י.ומסתבר הכא כפסקרב
ופיאה בא׳אחד ואמר מעכשיו ולאחר שלשים
ך
ובא
ל׳יוה
אחד
ואמר
מעכשיו
ולאחר
ע־שריכר
אלפס ומשמע דפליג ר ח ארב אלפס ואיפשר לו׳דאף ע ג דבין להר״יף ביןלרי׳ס־
מקדש
מלו
של
שני
בתוך
של
ראשון ואם דראשון חזיה ה״ל דשני קדושין דהא ראשון הדר צריכה גט מכל א׳מ״מ לאו מחד טעמא הוא דטעמאדר״ח משוס דפסכר״יוהי״יף•
ודשת
אמיר ניהממעכשיו ובא אחר ואמ מעכשיו ולאחר עשר והוא הדין בהאי בתר אס קדפס פסק כרב אלא דמספקא ליה דילמא׳לא קי״ל כאביי דאמר־דלרב לא מספקא לן
ספסיהואיל
ולא
בא
אחר
אחריו
המ
לי
ולתנאו
אלא
סידרא
נקט׳
ותנא
אי
חזיה
הוי־
בהאי לישנא אי משמע־ תנאה אי משמע חזרה אלא בהא נמי מספקי' אליבא דיפ־
יאכלה
לאדמו דנתי הווקדושיןשלא בא אח׳אחריו וגמרו קדושיו לאח׳עשיוהנך קמאילאו־קדושי ואף על גב דלא נפקא לן כינייהו מידי לענין דינא לא נמנע הר״אש מלכתו׳מחלוקת׳
האיליפנא משמע תנאה ומשמע־חזרה שתי הלשונות במשמע יש אומרים־ בלשון וטעה הדבר ומלהכריע דמסתכר כרב אלפסי ומ״ש רכינודלהר״אש אינה־צריכהגפו־
כמהו'
׳ויש אומרים כלשון חזרה ואיכא למימר להאי תנאה ולסאי חזיה ותיבעי גיס׳ אלא מראשון ומאחרון היא מפני שכתב ותימא פוא בעיני לכוה לא יהא הלכה
שתא
מכל
דח
דילמא
קמא
לסזרה מכרן וחלו של שני ושני לתנאה איכוין וחלוקידושיו כאביי דהא ליכא מאן דפליג עליה אסר תהא מקודשתלילאח׳שאתגייר או לאחד
ו!ורנה
ואינה ואון סל ראשון ואסרו^ וןדושין ובעיא גיטא מאמצעי ואיכ למימר דקמאתנא׳ושלר שתתגיירי וכו׳עד אינה מקודשת משנה בפ'האומ <דףבס ) ופרש׳י טעמא דאינס
פאכלו יןיימיןואיכ'למימ דכולהו חזר'ושל אחרון לכד קיימיז קמ״ל דלאו תרוייהו מסתמעי מקודשת משוס דהוי דשב ל ועכשיו אין בידו לקדשה ומ״ש ואס אמר ליבמה לאחי
משו' מינס אלא ספק־ תנאה ספק חזרה ואי תנאה הוא לכולהו סוי תנאה ואין ל חזר כלל סיחלו־ן ליך יכמיך הויספקקדוסץ ססבמסנה האומר לאשה הרי את מקודשת לי
פעתא ואי חזרה הוי לא הר ביה לשנ׳דתנא׳כלל וממ״נ דאמצעי לא הוי קדושין אסבי לך לאחר שאתגייר וכו׳לאחר שיחלוץ ליך יכמך־אינה מקודשת וכתב הר׳ן לרבדאמי
דהאליכא למימי טעמי׳דר״י משוס דקסבי שתי לשונו' במשמע ומספקינן לגביהאי־ פב האשה רכהידאין קדושין תופסין ביכמה אתי שפיר ושמואל דא׳התס כעניותיצי
תקוע
בתכאה
ולגתי האי בחזרה דא'כ לא שייך למיתני תופסק דאין תפיסה אלא באחד צריכה גט כלו' דמשפקא׳ ליה אי תפסי אי לא מוקי לה יר״ע דאמר איןקדושיך
כו״ה
ומס
ואקלא
ידפיכן
בהי
מיכייהו
ומדקאמ׳תופסין
משמע
דס
ל
שיש
כהדצ קידושין תופסין בחייבי־ לאוין והכי מוקי־ לה ר״ל התס־ולדידן דקי״ל כשמואל ולאקי״ל
שישטי
וכולי לנולךע״כ וסייס בס הד״ץ אלא טעמיה משוס דכיון דלא נגמיו קידושי שום אחד כר״עהויא ספק מקודשת דדילמא תפסי בה קדושין השתא וה 'ל כחומר לאשהרי•
יועד' מהס־פלדק שבק רווחאלהיות׳כתפסין בה קדושי פני כמי ססיד׳לבניס ונותן הלבנ' תא מקודשת לי לאחר ל׳יוס עכ״לוכך הס דברי הרא״שז״לוהימ״כם כתכבפ״ו
מקכתה
על לבנה זו ומקצתה על חבירתה כדי שישאיריוח לסידור למה אחרת האומר ליבמה הרי את מקודשת צילאחרסיחלוץ לי־ יבמיך ה 'ז מקודשת הואיל
כסן>
ויהיה
סידורו
נקשר
ולא
יפול
והכי
נמי
כל
חד
שבק
מוחא
ולפיכך
קדושי
כולן
ואלו
קדשה
עתה
היו
קדושין
תופסין כה מספק וכתב ה״ה כדברי הר״ן דלדידןדק״יל
!ף
ע״פ
ממין
הב
כודאי
ואליבא
דרבי
יוחנן
ל״ש
לזמן
הראשון ול״ש אמי מעכשיר דיכמה יש כה ספק קדושין אף כאן היאיספק מקודשת ודבר פשוט הוא לפי הסוגיצן
׳ולפי
ולאחר
ארבעים
שהוא
לאתר
זמנו
שלראשון
תפסי־
כמי
קדושי
שני דסא רווחא שבפ האש רכה וכ״כ מן המפרשי׳ז״ל ע״כ נר מדבריו דלהימכ״ס נמי האומר לאחרי
!:שאין
שנקקמא־לכל מאןדמקדש להתוך שלשים יוסאכל לרב דמספקא ליה אי תנאה שיחלוץ ליך ינמיך׳ סויא ספק מקודשואיפשר שהיה גורס כדברי הרמ״בס ה״ז ספק
ףאנל
טוכת לוי לוי הזיה הוי אלו קדשה שני לאחר ארבעים אין לחוס לקדושיו שכבר הלוקדושי מקודשת אבל לספריסדידן דנרסי ה״ז מקודשת כראיה דמקודסת ג־מורה היא דכיון
׳סרני יאשון בין דהוי תנא׳כין דהוי חזרה עד כאן והר״מבס כתב בפז הרי את מקודשת דעכסיו נמיתפסי כה קדוסימספ׳לא הוי דשב״ל וכיון שהי׳דכרשבלעול׳כשהואי
הא לי מעכשיו ולאחר פלשים יוס ובא אחר ואמר הרי אתימקודשת לי מעכשיו ולאחר מקרש עכשיו שיחולו הקדושין לאח שיחלוץילה יבמה ש״ד ועיין מ״ס רביכו ירוחס
לא
חוזר עשרים יוס ובא אחר ואמי הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עפרה יום בסס־ הר״מה כתן לה כ'פרוסות וא״ל באחת התקדשי לי עתה וכאחת לאחשאנרשך
* #
ק ק על הסדר הזה קדושי כולן תופסק בה וצריכה גט מכל אחד ואחד ה״ז מקודשת וכולי כפהאומר ( רף סב ) גרסיכן מגן התה אין תורמץ מן התלוש על
שיןוני
ימי
שהיא
ספק
מקודשת
מכולן
וכתב
הרב
המגיד
בהלכות
לא
הביאו
אלא•
המחובר־ ואסתרס אין תרומתו תרומה כעא מיניה רב אשי מר י־וחנן אמרפירור!
ז׳הוא
#דיבושמואל בלבד ושם כתב וק״יל כיב וק■ הכריע הרמב״ןז״ל ואף על גב ערוגהזרתלושיסיהיו מדומה טל פירות טיוגסזו מחוברי' לכשיתלשו־ ונתלשימסו
יונטלו
םוכמי 1יל וי״י הלכה כר״י־ הא סוגין מכרעץ כרב ועוד דכי ססקינן כיב דאמר ספיקא א ;/ל כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי אלא הא דא״ר אוספי הנותן פרוטה לאשתו
לוי
ל') נו יוצאין ידי כל
החששות שאין לך סומר׳גדולה בקדושין מספקקדוסץ ימן וא״ל הרי את מקודשת׳ לי לאחי שאגרשך אינה מקודש ה״כ לר״יידהוו קדושין נהי
דושי
לטפס יזה פסק יבינו כיב ומן הטעם הזה
לא
•
רצה
לסמוך
על
הא׳דאכיי
דאית
בה¬
דבירו
לגרש
בידו
לקדשה
תפשוט
דכעי
לבאופעיא
הנותן
ב׳פרוטות ליאסי באת'
אשון
־ל׳יוס
ריידאמרדמאמצעיאינ׳צריכה גט משוס דהאי לישנא דמעכסיו ולאחר זמן כיון א״ל התקדשי ליהיו׳וכאחת א״ל התקדשי יל לאחר שאגרסך תפשוה מינה דלא הוו
?עליגי בס אמוראי און לא מכרעי׳ ביה אלא נקטיקלכולהו חומרי ומספקיקליה
קדושי דילמבי היכי דמפיס קדושי סםת *5תפסי
נמי
מון'ל

אבץ העזר מ מא
נמי לאח כןופרש״י כידו לקדש בתמי׳וכי כידו לקדשה 06יגרשנ׳שמא לא תתרצה נ 1רסי לצזוקומיה מלתיה דראב״יבסחת דהוי דבר סבא לעולם כי היכי דתי5ןוס
בקדושיו דלמ כי היכי דתפסי וכו׳כלו׳להרי מספק לי׳לר אוסעי׳בהא משו׳דאיב למי ' אליבא דהלכתא דקי״ל משנת יאנ״י קב ונקי ואביו ס״ל דראב״י אפי׳כאגסואעילו
דלמא סכי׳לן מגו מזי כעי לקדושי השת מקדש תפסיבק קדושין לאח זמן מהשתין בפחות מכן לזמר דקסבר אדם מקנה דש״כל ומ״ה אוקמיה כססה ומיהו כולהומחז
אבל המקדש את אשתו לא חזיא השתא למיתפס־בה קדושי שהרי מקודש ועומדת דשת והוכר עובר בא לעולם מיקרי וכתב הר״ן ואע״ג דראב״י בעי דלמא משיגיו
שליש ויתלסו והכא לא אמר משתלד ^
היא ומשמע דבמיין לא איפסיטאהלכך
מקודשלן
למימ׳דכיון דאס אס ילדה תהא
והרמ׳יה כתב ואפילו הוכר העובר אינה מקודשת:
ספק מקודש 'הויא וזהו דעת הר״מה שכת'
אדם כמה נשים כאחת והוא שיהאבשרה כאומר לכשתלד דמי ואסרי׳אומ דר סנע;ן
רבי כסמו' אבל הרמ״בס כתב בפ״ז הנותן
מוקי לה דא׳כהדי' לכשתלד אבלהרמ״3ס
ב' פרוטות לאסה וא״ל הרי את מקודש׳לי
!
פרוטה לכל אחת ואחת מהן יכולה לקבל ז״ל כתבה באומר אס ילדה וכת עודהר׳
כיוס כאחת ובאחת לאחר שאגרשיך ה״ז
אותה תהיה מקודש ' עד הקדושין בשביל כולן לדעתן המקדש אשה ובתה או שתיאחיו׳ ולפ״ז מזב ' לעובר בשהוכר עובי קנהול;)
מקודש׳וכשיגרש
פעם שנייה סןקדושי פרוט׳ כאחת שאומר הרי שתיכן מקודשות לי איקמקודשות ואין שום מחוור דבפרק מי שמת משמע דכלעולר
שיגרש אותה
• וכתבו ה״ה והר״ן בשםהרש״בא אחת מהן צריכה גט ואם לא קדש אלא אחת ולא פיר׳איזו כגון ממעטי ' אפי ' הוכר לא מיקרי באלפולה
סניה
דלי־צב״י
דאיפשיטא לן מדוכת׳אחריתי דאמרי׳בפ' שאמר לאב אחת משתי בנותייך מקודשת לי אושא׳עשת׳שליח ורבה ורב יוסף כמי ס 'ל כאביי
אדסמקנדברסלא בא לעולם ור חנינ!ן
אע״פ גבי מקדי׳מעש ידי אשתו ומי איכא לחבירתה לקבל קידושיה ונתן בירה ואמר לה אחת מכם תהא
ולקמי׳קדוש מתקיף מקודשת־לי הוו קדושין ואסור בשתיהן בכל אח׳שמא היא אחו׳ נמי דאמר כשהוכר עוברה מקודש'משוס
מידי דהשת לא קדיש
■ רע
לה ר׳ינאי אלמ'לא אלו האימ׳לחבירו שדה אשתו ונותן גט לשתיהן היועמהץ נכריות ואמר כולכם מקוישו' דס״ל דראב״י קאמ הכי והאי דדחקי
מקורשו׳ ורב יוסף לפיושי מילתיה בסס לאומשוס
זו שאני מוכר לך לכשאקחנ׳ממך תקדו׳מי לי וקבלה אחת מהן בשביל כולן לרב אלפסאחיו׳אינן
דתיקוס אליבא דהלכת אלאמשו׳דלישני׳
לא קדשה מתקיף לה ר ירמי׳מי דמי התם ונכריות כולן מקודשות ולבעל הלכות אף נכריות אינן מקודשו'
אח׳ מן דראב״י סוכדבפי׳בא לעול קצתוצוקמא
בידו להקדיש הכ אין בידה לגר את עצמה אלא אם יאמר הראויה מכם לביאה תתקדש לי ואז כל
אביי לדרבי׳י בשטה הילכך ליתאלדראג״י
אלמ כל שבידו להקדיש עכשיו חייל לקמי'
לי
מקודשת
הנכריות הוו מקודשות ואם אמר א׳מכולכם
ואפיבשחת דכי כבסא והאומר אסילדה
ראוי
אע״פ סיבא בנתיס זמן שלא יהא
כולן ׳
אשתך נקבה מקודשת לי אע״פי שהכו
להקדיש ואף כאן כיון דסניה רוצי׳עכשיו
בכך ובידם הוא שתתקדש מעכשיו ולעולם אע״ס שכשיתן לה גט לא תהא ברשותו עוברה אינה מקודשת ע״סוהרי״ף השמיט משנ׳זו ומאי דאתמ׳עלה ונר שהואסוני
להתקד'לו כיון שביד שניהם מכסיו שתתקד׳לעולס אסי׳קדושין דלאחר גרושין מהני כדברי האומר סאע״פ שהוכר עיברה איכה מקודש ומפני כך לא הוצרך דיןהממה
ומי׳כתב בתשו׳דמסתכרא דקדוסי בתראי לא עדיפי מסאו׳לאשה הרי את מקודשת דמהנך דקתנימתני ' לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי וכו' אינהמקודס׳משוס
דהוי דבר סלא בא לעולם נשמע לאומר אס ילדה אשתך נקבה דאינה מקודשוכ״נ
לי לאחר ל׳יוס סכל שלא אמר מעכשיו יכולין לחזור כהס בתוך ל׳וכאן נמי הרי לא
א״ל מעכשיו ולא עוד אלא אפי׳א״ל מעכשיו ולאחר סאגרסיך י״ל כן שהרי א״א להם שהוא דעת הר״אש שכתב המשנה כצורת וממילא משמע דבכל גוונא אינהמקודשת
לחול מעכשיו שכבר היא אשתו מחמ קדושין הראשוני' וכתב הר״ן על זה ואני חוכך וכתב ה״ה סיס מפרסים סבורים כן סאע״פ שהוכר עוברה אינה מקודשת וכןדעת
ההשגות ודבר זה מחלוקת הוא כין סראשוניס ג״כ ורבי' האי כדעת ההשגותויש
להחמיר ולומר דלא מפסטא בעיא דר אושעיא מסת׳דפר אע" פ דהתס היינו טעמ
סכיון שבידו להקדישה עכשיו יכול הוא ג״כ להקדישה לאחר זמן לפי שאותו הקדש לחוש לדברי רבי ' וקצת מפרשים מ״כ  :ומ״ס ויראה לי שצריך לחזור ולקדשהמלזניה
יעצמו שהוא מקדיש לאח ; קאף מעכשיו הוא יכול להקדישו דכי קאמ׳פדה זו שאני לאחר שתלד וכו' הס דברי הרמ״כס כפ״ז • ומ״ס והר״מה כתב דאפי׳הוכרהעובר
איכה מקודשת כבר נתבאר שיש סוברים כן :
מוכר לך היינו שאמכור לך מש״כ כקדושי אשה שאותה לקדושה סניה א״א שתחול
כקדש אדם כמה כסיס כאחת והוא שיהא בשוה פרוט׳לכל אח' ואחתמהן
עכשיו שהרי היא מתקדש 'קדושה ראשונ ' דבכת א׳נותן לה כ פרוטות הללו רלזומ׳כן מא
יכולה לקבל הקדושין בשביל בולן לדעתן במשנה ס' האישמקדש
ואיכא למימי דקדוסין שניים דלאחר גרושין לא חיילי עכ"ל :ול״נ דאפסר לומר עוד
דהרמ כס נמי סכר דלא איפשיטא בעידר' אוסעיא ומאי ה״ז מקודשת דקאמר ה״ן (דף כ ) המקדש אפה ובתה סו שתי אחיות כאח' שאומר הרי שתיכן מקודש ליאיג
מקודשת וכו׳בפ האיש מקדס (סם ) תנן המקדש אשה ובתה או אשה ואחותהכאחת
מקודש מספק והכי דייק ליסניה שכתב יכשיגרש אותה תהי' מקודשת פד שיגרש
אומה פעס סניה דמסמע תהיה מקודשת לפנין שצריך שיגרש אותה פעם סניה אינן מקודשות מעסה בה׳נשיס ובהם שתי אחיו' ולקט אח׳כלכלה סל תאניםואמו
מקדושי פרוטה סניה ולא לענין אחר • שאס פשטה ידה וקבלה קדושין מאח ' כריכה להן הרי כולכם מקודש לי בכלכלה זו וקבלמ׳א׳מהן ע״י כולן אמרו חכמי׳איןאחיות
גס ממנו גט דאל״כ כך ה״ל לכתו׳וכשיגר אות׳יחולו קדושין סנייס -ודברי הרש״כא מקודשו׳ובגמ איתמר קדושין שאין מסורין לביאה אביי אמ הוי קדושין רכאאמלא
הר קדושין פרש״י קדושין שאין מסורקלביאה קידש א׳מב אחיות ולא פי׳אי זומהן
בתשובדין זה כסיימס״וג  :ומ״שרבי׳
אבל אס נתן סמטה לא״א וא״ל תהא ד* מ (נ ) ! כ׳דאפי׳אם אמרנתסונמי דאין יכול לישא אחת מהן דשמ זו היא אחות אשתו ופרכיכן כגמ עליה דרב'מממני'
סהקילזסיןיהיוחל '] מעכשיו איני גלים
" ׳
_
_
><1
דתנן המקדש אסה ובתה או אשס ואחותה כא׳אינן מקודשות הא אח ' מאסהובתה
דמיי׳שנלג אינן לגריייגב׳ו ועיששהארץ :
#קורסת ל ' לאמיש י 1תג ים
אחת מאסה ואחותה מקודשת כלו ' דוקא כאחת הוא דאינן מקודשו' וכדרכהדאמי־
האומר וטעמא משוס דהוי דבר סלא בא
כל שאינו כזה אסר זה אפי׳ ככת א׳אינו הא א׳מאשה וכתה א' מאשה ואחותהולא
לעולם ועכשיו אין בידו לקדם ' :ומ 'ם או אם נתן פרוט׳לאשמו יאמ׳לה תהא מקודש'
פי׳מקודשמואפ״פדקדושיןסאין מסורין לביאה כינהו ותיוכתא דרבאאמולן
לי לאחר סאגרשיך אינו כלום נתבאר כסמוך שהוא מימרא דרבי אושעיא  :כאן יש
ובהן סתי אחיו' וכו׳ואמרוחכמים
מסרון מבואר בדברי רבי׳וכך צריך להגיה ולכתוב והרמ״ה כתב דהוי ספק מקודשת רבא וליטעמיך אימא סיפא מעסה בחמש כסיס ,
האומר אס תלד אשתך נקבה תהא מקודשת לי אינו כלוס -וכתג הרמ״כס הית אשת אין אחיות מקודשות אחיות הוא דאין מקודשות הא נכריות ^עמהן מקודשותה״ד
קבירו מעובר וכו׳וכן מצאתי בשפ מדריק־ומ״ש והרמ״ה כתב דהויא ספק מקורס׳ אי נימא דא״ל כולב׳קכי את וחמור הוא ואת וחמו׳לא קנה אלא לאו דא״ל אחתמנם
ארישא קאי שכתב כמן לה ב פרוטות וא״ל באח התקדשי לי עתהובא׳לאח׳סאגרשך כלו׳ דלאו את וחמור הוא דאם קידש זו לא קידש זו וקתני אין אחיותמקודשות
וכבר נתבאר בסמוך דפסטא דמילתא הכי הויא דבעיא דר׳אושעיא לא איפסיטא  :לאביי קשיא סיפא ולרבא קשיא רישא ימפרקיכן אביימתרץ לטעמיה ורב 6מחין
לטעמיה אביי מתרץ לטעמיה המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחתאיכן
האומר אס תלד אשתך נקבה תהא מקודשת לי אינו כלום משנה בפהאומ׳וטעמא
מסוס דהוי דס״בל -וכתב הרמ״בס היתה אשת חבית מעוברת והוכר המוכר הבת ־ מקודשות הא אחת מאסה ובתה א ' מאסה ואחותה מקודשות ואס אמרהראויס
מקודשת כפ״ז וטעמו מדגרסינן כגמ׳עלה דמתני׳דבסמוך תני׳כותיה דר״י דאמר מכס לביאה מקודשת לי אין אחיות מקודשות ומעשה כחמש נסיםוכו׳ואמ׳הראויה
ממקדש לי ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות ורבא מתרץ לטעמיה וכו׳ ומב
הל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי אין תורמין מן התלוש על המחובר וכו׳יתר על
כן אר״א ב״י אפילו אמר סירות ערוגה זו תלושים יהיו מתמה מל פירות ערוגה זו הר״ן הרי״ף לא הבי׳מזה כלום וכ ת משנתינו כצורת׳ולא הפמיד׳כאומרהראוי׳מנם
לאלו
מחוברי׳פירות ערוגה זו מסוכרים יהיו תרומה על פירו ערוגה זו תלוסי׳לכסיביאו לביא תתקדש לי וטעמו משוס דלא איצטריכיכן לאוקומ ' בסכי אלא משו' פירכ'
סליש וימלשו והביאו שליש ונתלשו דבריו קיימין כלו' אפ״פ שאין בידו לתלוש וחמור הוא כלו׳ומקשי למ״ד לא קנה ואע״ג דק״ל קנה אשכחן דכות׳בתלמודפיונלי
ולהפריש דפבואה שלא הביאה שליש לאו תבואה היא ואיכא עלה מרי לישני בגכל' אליבידלא כהלכת' ומי׳לדידןדק״ל דאת וחמו׳קכה מחצ׳מתוקמ לןמתכי׳אליב׳ראכןי
ובלישנא בת׳אמרי׳אמר רבה לא אמר ראב״י אלא בשח דבי כבס׳אבל כסחדביסקי׳ דק״ל מתיה כפשטא בדאמר כולס ולא קשיא לן מידי אבל בעל הלכו׳והרמ״ב'3פ״ט
העמידו משנתינו דוקא באומר הראויה מכס לביאה מקודשת לי הא לאו סכיאין
לא כלו׳דתיתי כעי׳סתהא התבוא׳כבר סחת כלופיהא ראוי לקצור ולהאכיל לבהע
אבל באגס כלו׳סאין התבואה עדין אלא צמחים רכים לא דכיון דלא חשיב לא חייל אחת מקודשת ויש לתמוה למה וכ״ל שהם סוברי דהכא אליב דסלכתא מקשינןדאפי
עליה שס למפר' ובעינן נמי שיהא האי סחת דכי כבסא כלו׳שדה בית הבעל פסותס לדידן דק״ל קנה מחצה הכא לא מקדשה חדא מינייהו מסוס דבשלמא במקנהאינא
ממי גשמים אבל בשח דבי שקיא דהיינו סדס בית השלתין שצריכה להשקו׳לא אמר למימ' שדעתו הוא שיקנה מי שיוכל לקנו׳סאץ טעם לומ' שמפני סזה אין לו ידלקני
שלא יקנה מי שיש לו יד אכל מקדש זה קונה הוא אות׳נשיס בכלכלה סל תאני' לא
וכיון דעבידא דפסדא כי לא משקה לה כדמכפי לה כמי שלא בא לעולס כלל ׳הוא
נתנה להם אלא כדי שיזכה ב כולן סכן דרך הלוקח ליקח רע ויפה כאס וסברו ז״לכ!
ורב יוסף אמר אפי׳כסחת דכי שקיא כלו הואיל והגיס לכלל סתת ואמרי׳עלה כמאן
אזלא הא דתניא האו׳לחברו אס ילדה אשתך נקבה תהא מקודשת לי לא אמר כלוס כדי שתהא עולה סמועפינו להלכה ואע״פכ אין הדב מחוור להקל בכך כיוןדאחנחן
פירכאבתלמורא אליבא דלאוכהלכתא פד כאן לסוכווגס הר״אש כתבסהטגים
וא״רחנינא ל״ס אלא שאין אשתו מעוברת אבל אשתו מעוברת דבריו קיימץכמאן
בשהוכר עוברה ודברי הכל כלו׳דבין לרבה בין לרב יוסף הוכר מוכרה בעינן דומיא שלא הביא הרי״ף אלא המשנה בלבד הוא משוס דס״ל דהך פירכארפריךיני*
דשח דהאי נמי לשחת דבי כבסא דמי שגמרו בידי סמים הוא הלכך מהני מדראב״י לאפיי היא דלא כהלכתא ומיהו בעל הלכות מוקי מתני' דוקא באומר הרל 1יה
וכתר הכי גיסינן א׳ אביי ראכ״י ור״מ ור׳כולהו ס״ל אדם מקנה דשב״ל ואף על גב מכס לביאה תתקדש לי ור״י פירשה דרבא דפריך מאת וחמור לא פליג 6י3
נחמן רביה אלא אליבא דמאי דאמר לא קנה פריך דלזיהו ע״כ מפרש ממני ' הי
דמוקיס לראב״י כשטס דאלמא ס״ל דלית הלכתא כותיה סוכר הימ״בס דלא פליג
בהדי רכס ורב יוסף בדינאדכולהו מודו דשחת דבי כבשא דבר סבא לעולם הוא ולא אשכחן אמוראי אחרינידפליגעליה באוקמתא למתכי׳ ויש מסלקין יסווה
דמפין להו בתרי דאמי את וסמוי קאמי רב נסמן דקני מחצה אי
מהני במיומה ואשתו מעוכרת נמי כשהוכר עוברה מקודשת מי' רבה ורב יוסף
כפא
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הנא דה־זד לישנא מפיק להו דאז כלכסמודס רב נחמן דלאיקנה עכ״ל הר״אש וכל ב שאנסה האסה מפני שאס היו הקדוסץ קדושין לא ? ימס יכולה להפקיע עצמה מב ר ^זקאי׳
תס<׳ ״נהגה׳
מקודשת
הרי ^הוא
היא ;*[ ץ! 1
זה סיר כדכרי הי׳ה וכת  :שרעת הרמי'בץ כדברי האומרים־ דהך סוגיא אתיא דלא
והילכך הרי ׳{ \ 1/
כפ״כע 1׳  \.׳עען
לגרשה< -׳׳ *
יכול^  1*1*/׳שגל
ו׳׳ו ׳עו
האיש^ ׳•יי ־
אבל^ ׳ .י ^
ברצונו ; וי-
אלא < -׳ ׳• י ג!
ממנו ׳יו׳״׳•ו
מרדני לקדושין
כהלכתא והרשי בא הניחהידבר ב  ' :ע והשתא מ״ס רבי ' המקדש א שה ובתה -או שתי
והרב בעל העיטור נחלק בזה וכבר הכריע .סרס״בא ברברי רבי ' ובהסגו׳ א״א והוא ״',׳תר״סנע״נוכנר
קיי׳כמבואר
אסיומכאחשאומ הרי פיתלה מקודש לי אינן מקודש' וכו היינו מתני׳דהמקך׳אשס־
כמבותר פפ״יי מהמה׳כ1מנמי סקלמש,׳
שיאמר רוצה אני ע״כ ואני או׳פה״ז כמי׳ שמכר באונס שהמכר ■ךי
מכיר וכ״ש כאן שהוא קונה שאע״פשהוא זילעילסי׳ל׳•
וכתה או אשה ואחותכאח ' איכן מקורשו'
ייקי׳ם
וכןבאונס שקנינו קנין ולא ראיתישהצריך )0יע״כ
ומ״ש ואס קיר אחת ולק פי׳אי זו וכו׳ הוו כולן מקןידשו׳מספק וכ"כ הרמ״ב׳ וא״א הר״אשז״ל'בת׳כהרי״ף
חרו '׳ פל. .
}ייי שהו
^רכל,ו זמן
יי אלא
מצ׳אני
סיאם
סס הר״א
ליוהיה כהן שפחה אן נויהאן ^׳  ^ #סס
סי־ל״ז
<׳ גתפי׳
מ׳רו ^
כי״אםי6
קדושין ואסור בשתיהן וכו' ונותן גע אם אמדכוילכםמקודשת
 1515״ נ 'ל :נו ״ ש י ני' לי־
״' 50הינ י ? " ״
אחת מכליהעריות :
לשתיהן היינויקדושי! שאין משורין לביא׳
?אץ האשה מתקדשת אלא לרצונה נתקדשה שלא בשסרי״ף ומ״ס סכ״כבפל העיטור הוא יש להתמיד וני.ר״ו
;-איפסיקא כהו הלכת' כאביי דאמר דסוו
באות מ' מודעא וסמ״ג כת ' וז״ל אין האשה פ״ג דכתונותלף
קדושין  :וגדיש היועמהן .נכריות ואמר
מתקדשת אלא לרצונה שנ ' והלבס והימה תע׳ח ע״נ ל
כולכם מקידשו לי וקבלה אחתמהןבשביל
אנל1
נמכחשתו 1מ נא״
והמרוד ' ! !י !
.משמעות"המקר׳
שמתקדש ' מדעת' 1
י1
מלן לרב אלפס אחיות אינם מקודשות
אסה בע כ אינה מקודשת אבל האיש נשומק חיישינן
ונסריות כולן מקורשו' ולבעל הלכות -אף
המעות ואמרה איני רוצה לקד׳ וערים מעידים בזה והשיב שאין שאנסוהו שיקד' בע״כ ה״ז מקודש ' לאמימ ' שמא נעקדש׳ נמי
נכריו׳אינן מקודש*.׳ אלא אס יאמ' היאויה
מ:ה לביאה תתקד ' לי כבי נת־א בסמוך כאן בית מיחו׳ואינה צריכה גט וכתב הרמ״בסז״ל אבל האיש ולמר בר רב אשי אינה מקודשת כדאי מ ׳ פ ׳ שדיםועיש:
שאנסוהו וקד׳ קדושיו קדושין ורי״ף כ׳שאיןקדושיו קידושין וכ״כ חזקת וס ג או נ י׳ מופס יןעיקר ד3רי מר3ר \ 0ק הואנהליא
טבם מחלוקתן • ומ׳ש ואז כל אחת
סהנכריו' הוו מקורשו' מספק הוא תימא בעל השטוחהמקרש שלא בערי׳ואפי׳בפני עד א׳ אינם קידושין ר אשי עכ ל ובהגהו מימון פ ד תמה עליו׳7ף תע׳חע״ב
דהאכגממסמעדאיירי יגון שדחקאשהיעיין נמהרי׳לסי׳
למס לא יהיו מקידש־׳ודאי כל הנכריו כיון ואפילו שניהם מורים ברכר ובספר המצות כתב שחוששין
ואנס לקבל קידושין דקאע<לוא עוסשל 6ע־ד שהאיץניי
שהן ראויות לביא ' ואין לומי דמשו׳דאמר
לקדושין
כהוגן לפי׳פשולו סלאכלוגן ר6סק־עינסך יליןחןסץסי׳ת*ה
׳1
1
סואוי׳לכיאה דמשמע שאינו מקדש אלא
אחא .מ״ה קאמי־ דכולן מקודשו פשפק־דהיאויהי לביאה לא כשביל אחת בלבד רבנן לקדושיכדמיניה׳ וכן ער״י והרש• כה־  :כתב הר״ם בר צמח על מי שקדש ואמי־ו0י׳ל ? נמשונממ
ששניה,
הא דאע׳־פ
קאפ׳אלא כל שראויה לביא ק־אמר וכ״כ מדברי הרמ״ב' שכל הנכריות מקודש קידושי שהיה ישן הישן אינו מדבר ואי ניס ולארס תירולא תיר מעשיו קיימים:
ואפי׳כפניע״אאינסקדושיןואפי׳סכיה׳מודיסבפיהאומר מודי׳לאהו!קלסי!
המקדש שלאבעדי'
וראי שכתב כלשוך הזה ואם אמר להן הראויה מכס לביאה מקודשת לי הרי כולן
א״ר נחמן אמי שמואל המקד׳במ״א אין חוששין לקדוסיו וסעי׳ סנוה /מ וך י,ןכן ^ מרן אם הלחי! עזים
קודשת לי חין מאח־ות או אשה ובתה וכיוצא בהן הילכך כרא ' שזה שכתוב כאן
^
נעפרי רבי' מספק שיש למוחקו • ומצאתי בקצת נסחאי' מספרי רבי' שכתוב אחר
מסמי ריב ופסקו כן סרי ף והי אש וכ פהר־מ ב בי! ד ופס ג כי ממג כסוף ססוגיחששחר ה'3
אוממאי הוי עלה רב ככנ אמר אין סוסשיןרב פפא אמר חוששק ולא נפסק הלכהאמדה 'לה7׳סהזש
כנא זויואסיאמי אחת מכולכפמקורשת לי כולן מקודשות מספק וכן כתב הי־מ״בס
קידושי!זש!נ אינה
וכהא ודאי שפיר כתב שאינן מקודשו׳אלא מספק שסרי פי ' סאיני מקדש אלא אחת כמי וראוי להחמלי־ כך פסק ה״ר אליעזר עכ״ליוכתב הר״ס כר צמח בתשובה דאעי׳
ואף סאחיו הם בספק זס כיון שאמי אחת מכולכס ולגבי אחיות היינו קדושקשאיק לדברי סמ״ג סחוסשין לעד א׳לעדו׳כשיס לא חייש כלל ואפי' בע״א לא הססהחישסנאיזנ׳לומרשסחקי
החרזץ
כןועב' נ״עש נ
מפורק לביא' דאיפסיקא הלכתא כאכיי דאמ׳ דהוו קדושין כלוילהצריך גט לכל אחת אלא• בסשניהסימודיס אכל אם יש הכחשה ביציה לאכ כמו
עדקיתרכנפ׳
שכתסי־ס״בא",^3ש ' "
".
מהשוזהו שכתיב כולן מקודשו' מספק .דמשמע דאף אחיות כמי ככלל ומ״ש רבינו דמשטה היתה וכתב עוד שאין .דברי סמ ג ככור בזה שפסק כרב פכא וכ כ היש כא האומרב;םרא׳ם
לא׳מן התלמידיםשהיה רוצה לסמוך על סמי ג בזה מי סנו ה״ג .ולרי״ף והרמ״ב ' וכל ל־יכא לעדאיז׳מן
סהי־״אס כתב כרה אלפס אינו נר׳ בעיני שהרי הי״אש לא הכריע בין ב׳ השכרות
ומ״ש וק אשאמי כולכם מקודשו׳לי והיה בהן שפחה או גויה או א״א או אחת מכל .הגאוני וכל האחמניסשאתהמחמיר על עצמך יותר מכל אלו עכ״ל • וכת מסרי״ק רע 7יס לא ראה
כנתינה י"שאי!
בשורש ק״א שוו כל הסוסיזיס מלבד סמ״ג סהמקד'בפ״א אין חוששין לקדושין
העריותכ״יהרימ״בסכפ*טויפשוט• הוא
י־ " ,לנעל נכו הקידושין
י
, 1״ ץ י
מב אץ האשה מתקדש אלא לרצונה ברי׳ 'קדושין ( דף ב ) האש ' נקני ' מדעתה׳ שניהם מודים ואע פ סכת סמ ג והמרדני בשס רא מ ( דף תרסב ) דיס נהחמימ מ לאסעלרואהלנר
חזינאסמ״ק דהוא בתראס טפי ומחמי טובא פוסק דאין חוסשין לקדוסיי ספי סניה ' מיכיא יינללהעיל
אין שלא מדעפהילא :ומ"ש נתקדש שלא ליצוב' אינן קךוסין בפ׳חזקת׳.
>ן
מודיםע״כ ומדברי תרומת הדשן ( סי׳ריב ) נר' שנוטה להחמי׳ואינוכרלע״ד וכתב כאל!דאה נ!
(1ףמח )אמ ' אמימ תליוה וקדיש קדושיו קדושין מר בר־רב אשי אמר לא הוו קדושין
עוד דהיכ׳דהוו תריסהדי אצל המעשיוהא ' מעיד שנענש קדרשין 3פנין ן 3פ3רח 3ירןהייעש׳אחנ׳נתשו׳
סוא פשה שלא -כהוגן לפי׳עשו לו חכמי' שלא כהוגן ואפקעינהו־ רבנן לקדושיןמיניה
אינ"
אע״ג דחבררמכחישו מ״מ לפי דבריו סל זה היי הס קדושקגמורי׳אס האמ׳כדגריו " " ?־* .,לנ"17־ל
עצמ׳לזה
ופרש״בם תליוה וקדי קבלה קדושין קדושיה קדושין דדמי לזביכיס שמוכר
קמנאע
,
, ,
״
״ 1״ '
,,
,
״.
״ ״ ,
מרכררב אשי את במב׳מודיכ׳דהוו זביכי אכל גבי אשה תקון רבנן דלא ליהוו קדושי וכה ג ב ע -מודודחושסץ עסל  -ואינו נר לפ ד כלל כו בהרס  63בתשיכססכתו הינם אומדנות
מוא עשה שלא• כהוגן שהבריח׳ לפי׳נעשה עמו שלא כהוגן שלאי כדין דאע״ג דמן בסמוך והוא בעצמו סתר אחי כ סבר זו וכתב הר״מ במשוב המקדש בע״א מדקאמר המוכיחותאי!נאן
התיר הוו קדושין רככן עקיינסו להפקיעו אות׳ופשו מעו׳מתנ והטעס משוסידכל' אין חוששין וכ״ת־נצריכה גט לחומרא נמצ' אתה פוסלה לכהונ׳ואי כישן קלל! ד ק מי כלום  ,עדשירא!
נשואין הוי קול ושוברו עמו אבל אי נפיק עלה מעיקר קלא דקידושץ גמןר י׳ן3ן חר העדי הנתיגחמש
דקד׳אדעתא דרככן מקד'כרת משה וישיא' ורבנן אמו׳לא ליהוי קד־שי׳נמצא שלא
זמןנוד שלא קידש אלא בע א אי לא מבטלי קלא צריכ גט 6מנ אבי הפסק דמבטלי נמשח ת מ״חוני
קדשוה שהרי בדעחכמי' תלה וסם• אינם חפצי ' בקדושי ' הללו ואע״ג דאמימי פליג
■ והר״אש כיב אשי וכ״כ הימ״ב בפ״ד-לקח ידה גע״כ ונתן השבע' קלא׳עכ״ל -כתהרש״בא כס״פ הזורק גבי סמגי את אשתי ולנה עמו בפונדק והוא סיף ס׳נשי '*חייתי
פסקו הדיף
סצתיחדה בפני שנים והיו השנים ביחד אבל בפני ע״א וספי׳כפני א בשחרי׳וא׳כץ לה רי׳<-דכי) סיף
כידה בהגהות מרדכי דסוף גיטין וכתב תיו כסי׳ל' • נשאללא״א הר״אש ז״ללאה
סיומד׳לראוכן תן לי מנה שאת חייב לי ונתן לידה ג׳פשיטי׳ובשנתנם לירה א״ל הרי
הערכי׳לא דאין כאן קדושין דאפי כא -עלי׳לסס קחסין א ? !,דוסיי ?דוםי 1דסמ? ד /רלזנ ישעל ^
לאשר
אש מקודשת לי וכו בכלל ל״א ש י׳י״א וכתשובת מהרי מ .ח :סוף ספי נשים כתוב על .בע״איאץ חוס שין לקדושיו וגרסי בתו ראוה שני ׳שנתיסדה עמו צריכ׳ממנו גט שני והעדים לא יא1א0
ראובן שקידש לאה ^ןרק לה קידושיהילתוך ח־קה ונענעהכגדיה־להשל־יך־הקרושץ א' אין צייכה ממני גט שני אח׳כשתרית ואח ' בין הערבים זה היה מעשה ושאל רכי נפלה הקילסין
סזנסימזךכד דיכוי ני וראי כיון שחצר שקידש שם אינוסלסיאפי׳זי־ק־לה הקדושין׳ אלעז׳בן תדאי לחכמי׳ואממיאחד אין צריכה מחנו גט סכי עכ״ל ותוספת זו כתבוה לתין חיקהופסק
חוךדאמותיה אינה מקודשת כדתנן כהזויק אבל אם זיקה לפיך חיקה או לפיך
הרי״ףוהר״אס בס מי שאחזו וכ״נ מדברי הרמ״בסיפ״ס מסגי־וסץ סכתכ כ ל המג י ^ ר׳ ^ (ד,׳ ׳י7אי
קלפה מגורשת אף ע" פ שראו העדים שכענעה בגדיה להשליך הטבעתשל* קדושי'
להקדלשץ ' 7לתץ
ע״ת וכו׳ה״ז לא יתיסד פס אסתווכו׳והדכ׳ידוע סאס׳נתיח עמה כפני
מעילי׳איןלדמותולהא דא׳מריכפ״ק דקדושץהתקד שי לי כמנה נטל תי וזרקתו׳לים־ אפי' נ תקיים התנאי אח כ ה״ז ספקסגורש פ' כ וכ״כ עוד כפ״י מהי'גרושיןיוכת' עוד חציי׳! לאישמית!
היש״בא בס״פ.הזורק; מסתבר" כגון שראה הוא את העדי׳אבל אס ראו אומוסני׳מןהקדישי! כנדאויר
אולארי־ אולנלדבריסאבד אינה מקודש׳וכו׳ער ל '.מ שריתינהו קמוה דא י נ מקודש׳
ונו דסאכי התם דאיסי לא אמי' מעיצ׳מיקדשיי לך אכל בנדון זה כיון דשממו העדי' החלון והסירואיס יאינס נראי׳לו אינה צריכה ממנויגס לפי סאד יודע סהמקד׳כי 3ן החני אע/דלא
צהמיזינות
י־ 00לתץחללי! <הלה
דאיסילומיס לו מעיקרא פלוני בואיוקדשני וגס שוכ כשע הקדושין כשאמריבפבי׳ לבין עצמו׳שלא בפני עדי׳אע׳פ ססכיה׳סודי׳איכ׳מקודש הילכךכסבכ 1׳זה
מהאיסו' היי חקייישת אנ3
סנענזנו 'בעלמא
בענ אלא^ לזנו
קדושין בעל
וכ״כבשמוהר״ןבפמיסאסזווה״הבפ״ג גמה סיסו
בענמח וכ כ־בסמויהר ן בע מ׳־ שחחזו וה הבע
טלם פלונית בקשה ממני לקדשה וכן א עשה ושתקה אע״ג דבתי דנעול לתוך חיקה
סדיתיכהו איכא למימר דמעיקי ' קבלה לסם קדושין וכי שדיתינהו בתר הכי מהררי וכס'/י מה׳גרדסין וכ״כ הרי״בס כסי׳רס״ו על עדי׳שהעידו שהכמץאות׳המקד בחד׳ בכדי! זז כי!!שזרק
קא הדיבה ואע״ג דמיך כדי דיבור לקטלה סדיתינסו בקדושין משוס חומיא דא״א  ,אפל ומשם ראו מעשה הקדושיןכ ץןסס5־סה  $ר! 5תה סס נ 1דיס 3סע ׳קךןפין )$ין מרחוק לילמא לא
קי״ל תוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי כדאיתא פרקיי״נ ופ״ב דנדריס ואע״ג דאמרס־ לחוס לסס דכל שאינ׳רואה שיש סס עדי ' אין ראיה שהיא מקכל׳אויין ל םס ?ידץסי ן זכ 7ולהלת' ומ "ליל
■ שבלב נינסו ואיני דברים ואף׳ אס שמפו מפי שהיא מקכל׳אותס כתור קידושין אינה ראי׳סכפדצי' בקידוסץ׳ לאפי' קזימ״סה7י
כלבי לא היה אלא לשחוקומעולםלא נתיציתי לו דברים
לקדש,
ואננ״ג דאיר למימר דאכן סהדי דלא נתכוונ׳אלא להתלוצץ גבי קדושין מישו׳חומרא׳ אלא שאומר כן מפני שסבור׳סאין סס עדיס ויודעת שהמקד כלא פדים אין חוששין שנכנס עחה
דא׳א לא נסמוך על אומדן דעתא לומד לא היה בלכה כך ודאיוליכא אומדן לקידושיו וכ״כ הרס״כא בס' האי ' מקד׳גבי^ ההיא דאמרי׳דלא בעי׳צתס עידי בעירי נכס ^ ולא ראוה
יעתאדמוכחכיון דאיכא כמי למימי איפת' בכל דהו ניחאלה אמנ׳דקדקתי בכתב קידושין וז״ל ודווק'בסקדשה כפני שני שהם אצלם אבל הכמין לה עדי׳אחורי הגדר ^ל ^ינ^?)ייכה
שקידשה7וקא
והיא אינ׳מרגש׳בהס לא דדילמ׳אי ארגיס׳בהו לא מקבל׳קידושין אלא הסת׳דסבר חמש
העדייות וכתוב בו שהעדים לא ראו אש כפלה הטבעת של הקדושין בחיקה לסי זה
<*ל דאינה צריכה גט ואפי׳היא יודפת בטוב שנפלה לתוך חיקה כעי' דלייהוו סהדי דליכא סהדי קבלתן משו׳דמידע ידע׳דהמקד בלא עדי׳איןחושסיןלקידוסיו ורצתם נניאהאי׳רי׳הן!9
שהגיעו הקדושין לידה והיכא דאיכא תיי שהדי וא׳אומר קרוב לו ואחד אומר קרוב לצ :סק וב וכן הסכימו האחרונים ז״ל ובסי׳ו׳כת על דברי הרס״בא הללו שהודו לן כל על•ייזול ק ס!
לחי5וראש
המכרשי׳סכאי׳אחריוג וכת׳הר׳סנא כתס'' כ סי׳ תם״ס כשניס סהיי פיתדי׳ ^^ ,"1דאיכאא
לה הוו ספק קדושין והיכא דליב אפי חד שרא׳שהגיעו הקדושין לידה אי נ ' מקודשת
י ^ ינתיכה ממש ננעירת " 'יאינה
אפי׳סדרבנן אע״פ שהיא בפצמ׳מורה שנפלה הטכעת בחיקה דומיא דאמרי׳המקדס־ גדר בית א׳ושמעו פאמ׳ראוק ללא׳התקדשי לי כאתרוג
שלנ<
אפי ראו האתיוג יוצא מתחת ידה אין כאן חשש סל נלוס ואפי היא מידה סלקחתו ש! רפפ זעול
3מ״א יא חוסשין לקדושי ו ואפי שניה מודיס והאריך בדבר ובסוף כתב וטוב בעיני
5ילל) להחמיר להצריכה גט לחומיא פן יתן המקדש כתף סורר כדי לעגנה אי ירחיק לשס קידושין דפדות ראיה ממש בעי׳ ובסי' אלף קפ״ט פלאסה שהעידו שהכניסה גסכהועזלשא״א
קי׳כ״כ א!
גדוד ונמצאת זאת העלובה צל ימיה עגונה • יי וכפ׳הרמ״בס אכל האיש שאנסוהו ידה בחור שבכותל החוצץ בינה וכין מקיס סהמקד והעדים עימדי /סס ונת ז המ
עדיס 3ןמס ה( א' סיולנןדבע7י
וקידש קדושיוקדושין בפ״דוכת׳ה״ה זה דעת רכי׳והטע' ללא אפקעינסו רבנן אלא מעות בידה וקדש׳בקוהאריך בדברנאכל אס קידש בפני
יחהתליק למלן
עדי -
א# 1
ח
אנ עציה א נל כאן 7ילמצ ציז נפל לפיקה נו ׳:

אבן העזר מב
( ? " ' .גש -׳י׳א פדי ש״ר כ״כ הימ״כס כפ׳ג מה איפות והכי איתא ענ הרזי׳ מקדש כמכ הרש״בא ידן וסלה״דמשלכן ר6ר הקדושין ולכן סתמו ככר .הסיתי על עדית הסתימהשלוי!
 '5 *£ •■*;! ! .מיין
'/־ • ׳חי־ -י '■■■ '' בתשוב אותו סעדשהעי' סכפנינו נתקדשה כיון שהאתרים אוסרים שלא נתקדשה סומכין עליהדמפיסס בעי׳ועל מה שהוספת שהעדים הראשונים הכחישוהוסור[,
בפניהם
אין
•־׳ ; .דזי לינטיפיס
חוששין לו דלא הוי אלא חד וקי״ל המקד׳בע״א אין חוסשין לקדושיו 7הדין בעלמא אלו הכיא עדים אתרים והעידו כדבריו היו נאמנים אבלכל)ןיש
עדם.:׳ :-גל אישור ומ״ס העד הסכי באותו מעמד האחר שבפניו ובפני חבית נתקדשה אינו כטס דכל לחוס הרבה שזה עשה שלא כהוגן לעשות בנות ישראל כזונות ורגלי ס לדבר סה ^
א 'אלתי ה(:י1של שאומר שלא בפני ב' ד מיקרי ואמר ויכול
ועדיו שקמים ובסוף דבריו כתב ודינס
כאי'•
־־ ן מה את זח:
וכילחיננט• לחזור ולהעיד שלא נתקדש סכל מהשאו'
לקדושין להצריל גט אבל קרש בפני עדים אפי' אל אמר
׳
להםששואלת מב״ד לכתוב מה שהיה בפניהס
י .זלזן1נאמנקיי 1חון לב״ד אינו ילוש כמו סמלבפי' שבועת אתם ערי' שפיר דמי המקדיבפסולי עדות דאוריתא אינם
קדושיןכדין אמרה וראוי לב ד לכתו' אסי׳מפצק
השטר
נפקימ העדו׳וכל שלא העיד בפני ב״ד 0יי/קיש,
וכת' הרמ״כם אבל בפסולי עיו׳ררבגן או בעדי׳שהם ספ ק פס ^ י וליתן לה להסיר המכשולות ושלאליתן
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ונסיף

א .ףר ז ' 1ל■־,א ! ' ;( בא ויאמר שנתקדשהבפניו ונמצ 5זו מי ?
לכנוס צריבה גט מספק ואפי׳אם כפרה האש׳ו אומר׳,ל א ק רשתני ר החכיףה תכ וכח ^ עוד ססכס 0
נחק־יס■ ;שטר לא ממזרים והנה זה עובר על שאינו מפי
דישיי איחל ליתי ו ת
•
העדים השניים והכחישוהו ואמיו
שאיר
מהמגגכיןק ; ; *} ואס אינו רוצה להעי' יחרימו בב' ה
סכל
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^זה כתב ידן אס אין כתב ידן יוצא
ממקוש
על תימאז ייגילז מי שידע בזה עדות שיבא ויעיד ואס זה אינו מעי׳נשא מונו אחר כך ראיתי כת' אחר אחר סס נאמנין כמו ששנינו בפ״ב מתו' ואפי' אס היה כתב ידן יוצא ממקום
צוחר
גפיהם שכעקזשה
געניטס או שהאש־ .בשאלה זו סבא לאחר שסאלני ע״ז וכבו שהשל שאמת בפני ב״ד שלא ידעו בקדושין או שאמת העדים כתב ידינו הוא זה אס אמרו מעולם לא חתמנו ומזויף הואה
ולא
כממון
שהוא
תובע
ממנה
אלא
סא׳מהס
חזר
אח״כ
ואמר
סיס
לו
מזכרת
מהענין
הכל
תלוי בראיי׳הבית דין אס הוא יעיין וידקדק סיבה בדבר ויחקור רדת'ויאייס
; 5ת ; לכמו ' טשפר
ועי ש ואי כ לנרי הזה כיצד היה כוינציאה ואס הדכר כן אין בדבריו כלום שאפי׳חזר ואמרשנתקדשה .סרגלים לדבר וכזה ראוי להורות עכ״ל ולפי מה שכתב בתשובה שקודם זודצין
ח׳ ; רי'׳ ק לחנים אין בדבריו כלום סכל מד סאומ בפני ב״ד איני יודע אינו יכול לחזור ולומר נזכרתי סומכים על עדות קידושין שכשער עד סיבאו ויעידו בפיהם וכו' צ״ל שזה סנ:תכ
מאחר שלא לאה ויודע אני כמו שמבואר בשבועות ואס הדכר כן הרי היא מותרת בלא גט ויתירוה
בתשובה זו לענץ שגירי ממונות הדברים אמורים ולא לענק שסר קידושין לכךיש
 7גרי הראשנכי׳מה
נמ 1שמשמע מס ב״ד ויכתבו לה פסק דינם לראיה ולזכות -חזר השואל ושאל אמר' שכל שהעידושלא לדקדק מתוך לשונו בתשובה זו :
הבקדש בפסולי עדות דאוריתא אימז
מלנלי!  30א לא] בפני ב״ד אין עדותן עדות א״כ מה נפשה ממה שאמרו בס המגרש גבי יצא שמה קדושין בס זה בורר אמר רב נחמן חשוד על העריות כשר לעדות אמ' רב ששתעני
נאם ראן היה בעיר מקודשת יכו׳לא שישמעו קול הכרה אלא פלוני מהיכן שמעמפלו׳ופלו׳מפלו' מרי מ' בכתפיה וכשר אמר רבא ומודה רב נחמן לענין עדות אסה שהוא פסול
חחל כ: 1
והלכו לסם למ״ה הרי אלו העידו שלא בב״ד ואפ״ה מקודסתנתשוב מן הדומהשלא בין .לאפוקאבץ לעיולא כך היאגירסת הר״יף והר״איש וכך הס דבריהרמ״׳נס
( ! 0כי׳ה
ס/שוגה
חזר"' תיגץשי׳י׳א עמדת על דכי־י משובתי אלא בהעלמ עין שכונת דברי סאס העיד בפני בית דין בפ״ד ודלא כספרים דידן פ זה בורר והיא גיר׳העיפור דגרסי לא אמרן
שבפנינו
נתקדשה
אפי' חזר ואמר בפני ב״ד שלא נתקדשה אין סומעין לו אבל זה לאפוקא אבל לעיולא לית לן בסופי ר״ת סבא על הערוה וכן משמע מדברירש״י.
להחמיר נהמקלש
נעשילי על נע שאמר מה שאמ׳שלא בפני כ״ד יכול הוא לחזור ולהעיד ולומר שלא נתקדס׳ומותרת ומדברי הר״יף אבל התוס׳והר״אס פירשו דהיינו חשוד בעלמא בלא עדיםוכתב
לאורייתא משנס
לחיישי׳לילחא חורי לינשא שאין כאןאלאע״א שבפניו נתקדש׳ואין חוששין לו ואע״פ שסז׳ואת׳בפני ב״ד הרמ״בסאבל בפסולי עדות דרבנן ונו' עד סוף הסימן בפ״ד אלאסבמקו׳מ״ש
כששאלוהו
באותו
המעמד
האחר
אס
היה
אמת
שאמר
כן
והוד׳סאמי כן כיון סהב״ד בספרי רבי׳כופין אותו ליתן גט כתוב סס כופין אותה ליקח גס וסיים שס עודוכן
נתשזנה ! ל (' :
(י! ) ! כן מהר״ם שאלוהו פס ראה הוא הקרושין והשיב הוא ואמר שלעולם לא יאמר עדות אחרת אין כל דין קידושי ספק ואס רצה לכנוס חוזר ומקדש ודאי ואס לא רצה לכנוס
כריכ׳גג!
פי נ' יס ' ל״ז כתג לנו לעגן אח האישה אס מת אותו העד ולא העיד כלום בב״ד שנתקדשה ואפי בקול ממנו מספק וכתב ה״ה דין הפסולי עדות מן התורה פשוט ומבואר כס׳ זהבורר!
דלינא ליויחשלהכי בעלמא לי :א כיון שקראוהו ב״ד ולא העיד כלום סא״כ לא הנחת כת לאברה' אבינו סהפסוליס אינס כשרים לעדות אשה לא לעיולח ולא לאפוק'ודין הפסוליעדות
זכיהנתז,׳
בר
ששתסי׳י׳לנכ׳עול אבל עכשיו שהוא עדין חי יש לחוש שמא למחר יבא ויעיד ונוציא את האשה ונמצאו
מדבריהם מבואר כדברי קצת גאונים שדנין בהם להחמיר והרי דינן כקדושי ספק
בניה
ממזרים
ע״כ
הנה
שלא
התרתיה
לינסא
עכשיו
כל
שהו׳
סי
מחמת
חשש זה אלא כמו סכת׳רבינו ודע שבפסולי עדות יש מחלוקת בין המסרשי׳ז״ל אי אלו הןמדברי
מוהר " ספלו' סימן
ל״זלאףללנרירש׳י שחזרתי וסתיתי מפנימה ששלחתשהג' אמרו בפני ב״ד כל אחד וא׳כשנחקרה מורה ואי אילו מדברי סופרים שקצת מן הגאונים סוברים סכל אותן שהןנלמדים
 7וקא • זהאנוסים פדות' כב״ד שלא ידעו בקדושין ולא כממון שהוא תובע אלאשאח' חזר אח"כ ואמר מן המדרס כקרובי האס הס מד״ס וכ"כ רבינו בפי״ג מהעדות והואג״כמהשורש.
סקילשבפגיה׳חזח שיש לו מזכרת מן הענין הזה בויניציא ועל זה כתבתי אס הדבר כן אין בדבריו כלום השני שהניח בספר המצו׳וכבר חלקו עליהם ז״ל ואמרו שכל הבאים מן המדרש הס
את ' כ בת שננה אז
חיי6י' שגם תתחילה אפי' חזר ואמר שנזכר סנתקדש׳סכל דע שאמר בפני ב״ד איני יודע אינו יכול לחזור מן התורה כין קרובי האס בין קרובי האב וזה דעת הרמ״בן והרס״בא ז״ל עד כ6ן
הרהרו תשנב׳נלנם ולומר נזכרתי ויודע אני כמו שמבואר בפרק שבועת העדות ואס הדבר כן הרי היא
ובתסוב׳להרמ״בן סי קי״א וסי קכ ה האריך בזה ועיין במשובה לסר״ש בן הר״סכר
אגל נלא׳ה לא מותר' כלא גס וכיון שכן מה הסע' סנסתפק׳אחר דברי אלהעכ״ל :כתב הרפ״בא צמח שכתבתי בס״ס ז.ה והעיסור כתב סי״א דכל הני דפסולי מדרבנן אסקידש
חיישי' מין  -לי״גש בתשובה אין בודקין עידי נשים כלריש וחקיר׳בין בגירושין בין בקדוסקדקי״ל כת״ק בפניהם אפי׳שניה׳מודים לא תפסי קדושין כלל ואינה צייכממני גט ויב אחא כת׳
בתש! ג' שייי״אג'
שנריןחקירה איזה דר״ע ור״ט וכן דעת הגאונים והרמ״בס והרמ" ק (וכ״כ כ"י סוף יבמות ) ועיין במה דצריך גט ומסתבר דהדרי וקדשי קדושיתורה ואי לא כעו יהבי גט מספקואפילו
שכתבתי
בסי
'
י״א
ובתשובו׳הרש״בא והר״אש שאכתוב בסי'מ״ו  :וכתב הר״יבש הכחישה האשה את סעדי' צריכה גט מספק וכן דעת רבי' האי עכ״ל והביאו
א  (:״ייפה (  .ים אי
כשרים למי שיוכל בסימן קי״ג אין בודקין עידי נשים כדרישה וחקירה דלדיני ממונות מדמינן להר
המרד׳בפ״ג דקדושין ודברי הרמ״בס כדברי רבי האי ז״ל ובתשובה להרמ״בןסימן
להמי -ם :גל נפשי
זלא עודה עש ול וה״ה לכל דיני קדושין וגירושין דסא טעמא דסלא תנעול דלת בפני לווין איתי׳נמי קכ״ס הביא סברות אלו בארוכה ועיין במשובת הרי״בש סימןי״ד :כתבמסר״יק
בגסין
וקדושין
כדאמרי׳לענין
כ״ד
של
הדיוטו׳דטעמאדלא
בעינן
מומחי׳משוס
שלא
בשורש
פ״ה
מעסה
היה
כפנירס״י
באנוס
שקדש
בפני
אנוסים חביריו וחזרו
א גלמי שאיי ! יוכל
לנרות אושממנגין תנעול דלת כדאי בפ״ק דסנהדרין ואמרינן כפ המגיש אביי אשכחיה לרב יוסף בתסוב׳ואמרו סקידישיו קדושין להכריכה גט דאי׳עפ שחטא ישראל הוא ועודשמא
להוניא ג  /בכי< דהרה מעש־ אגיטי א״ל והס אנןהדיוטו' אנן א"צ חנן שליחותייהו קא עבדינןמידי הרהרו תשוב׳בלבס וה״ל צדיקיעכ״ל  :י ותשוב׳זו היא באורחות חיים ודבריתמוהי׳
סקי! כי' אעיג ללא דהוה ההודאות וסלואותטי״ל  :וכתב עור כזה כסימן רס״ו ועיין סס כי סס
הסח והרי״בש כתב בדין האנוסים בסי׳ד׳וי״אוי״ב :אסקדשה בפני רביםונמצא
שפיר עגיל לאת
לא פדה יפלה 'איש האריך בדיני עדים ושם נתבאי ג"כ שאין עד ודייןמצערפין  :כתב המרדכי כפ' בהם קרוב או פסול יתבא בדברי רבי׳בטח״מ סי׳ל״ו כתב ה״ה בס הנז׳דיןקידוסי
אחד
דיני
ממוצות נשאל ר״י טל א׳סססעה להעיד עדו׳סקר והשביעם להעיד שקדש
ספק כתבו כאן רכי׳ועוד יש להוסי׳סאס עמד א׳וקדס הרי היא מקודס׳לשנימספק
ןגו׳ת״משוגגי׳הם
בסנדניג׳שומרייהל אשהא׳וצ-בסוף חזר כוא׳מן העדי' והשיב ר״י להצריך גס להסיר הלעז ולולי כן לא וצריכה גט משניהם או מגרש ראשון ונושא שני אבל לגרש שני ולמר' ראשוןלא
המכו׳לקנפרהסיי' הית נזקקת לכך יי מן הדין יש לפטרה בלא גט כי עדי׳סבאי׳לאסרה צריכי׳דריסה שמא יאמרו החזיר גרושתו ןק הארוסין אחר סנפארס לאח דומה לדיןהמבוא׳ס״נז
עוכרי' מפני השכ)
וחקירה הואיל והיא מכחיסתן וכל זמן שלא נחקרה עדותן יכולין לומר אנוסין יצא עליה שנתקדשה לפלוני מכ״ל :מצאתי' כתוב שאחד קדש כפסולי מדות
כו ' זע׳ש
היינו
כדתניא
בתוש׳ועוד
כי
זה
המעש שייך לדין מיומה וכל דין מרומ צריך דריסה והתירה ר׳חייס הארוך וחלקו עליו סכמי טילטולא וגזרו עליו נדר שיחזור בו מפני
וחקייסה  :כתבסרי״בש כתשובה סי׳מע״ט המקדש בפני בעדים אין צ״ל אתם שסה שהעידו על אותן עדים שעברו על שבועתם אס היה סבוע׳ביטוי כענק
עידי כדאמרי׳בפ׳האיש מקדש א״כ אף כשהוזמכו סכים לעדות יכוליסילהעיד אותם
סבסנסבעו לא יצתה שבועה מפיהםלשק' לדעת הר״יף והרמ״כן והר״מה כשרי הס
סלא הוזמנו :
וכתב עוד סס אע״פ סיסהכחש' בין שתי הכתות מ״מ כיון
שכולס
^
'
ואפי ' לר״ת שפוסל גס כזו מודה הכא שצריכה גט שאינו פסול מן התורה אלאמי
סוים שהיא
מקודשת הרי היא
כתב
־
המוצי׳סטר
מקודשת  • :-־*־ * —
׳!
מהר״יק —■
בשורש ״ ־
ע״ד < * ׳< ׳**־■
״^*׳ -׳
שעברי־*■ ־ •
עביר'■ ״ ן
בו אבל
דסייך ׳•■•י
בה ״׳■ ׳ןי < ׳■*׳* ׳ -
מלקו׳ואע״ס •׳י׳■ ׳*
שלא ״׳■*׳ י
לפרוע
התרו ׳!-
^
שבוע י .׳ כווי
ביטוי בוגכשבכג
שנשבע בכ!ו וע
סתום בב עדיס
*
שקידש
לזשה
בפניהן
ולזח״כ
חזר
וצומך
המקדש
עצמו
סהול
)
שקר
ולרז
פרע
ל
5
ז
שייך
בה
מלקות
דהתר
6
ת
ספק
היכז
סיכול
לו׳עדיץ
יש
לישהו'לקיי'
והפדים אומייס ׳
שאין זה כתב ידם ומעולם לא ר6ו סקדשה 6״ה יש לחוש לקדושין
שבועתי וכ״כ הרמ״ב ז״ל וספ׳מצו׳גדול לזיזסו רשע כל סעכ׳עברסחיי׳פלי'חלקות
וצריכה
חתמנו
פלונית והוציא שטר חתום בעדים סקידס׳כל שסר שלא כמשה מרצון המתחייב אינו
אלא בפנקסכעלמצז• ומפי כתבם ולא מפיהם הוא וזהו סאמרו מודעה כפני סכים
וצריך לו׳כתבו ואס כתבו שלא מדעתו אין עדותן עדות כדאי׳ כס זה גיורר וה״נ אס
כתבו העדיס וחתמו שלא מדע׳המתקדש׳ אין סומכין על עדות זה עד שיבאו ויעידו
בפיהם ואין אומרים כזה חזקה ידעי ולא חתמי עד שאמרה להם חתומו דאנן סהדי
1לא ידעי וה' ל כאידך אודיתא דהתס דלא סוה כתיב בה במותב תלתא כסדא הוינא

עדות סל דבריהם מקודשועוד אפי׳סיו פסולי עדות דאורית׳אס לא נתקכל׳עדות
פיסולם בפניהם עדות הפוסלים כטלה ומי שהורה להתירה אס ידע שלאנתקבל
עדות פיסולם בפניהם ראוי לנדותו ולהחרימו ולקללו ולהענישו סא לא יחזו׳בומיד
שכיון שיצא קול שנתקבלו עדויות פיסולם שלא בפניהם היה צריך לחקוראח׳הדכר
כת הרס״בא בתשוב' שניכו כפ' האו האומר לאשה קדסתיך כפני פלוניופלו׳והיא
אומרת לא קדסתני היא מותר' בקרוביו ואע״ג דמסו׳לה חתיכ' דאיסורהבקרוביו

שאכתוב בסמוך :
וכחב עורכסי׳אלףר״י על ראובן שאמרקדשתי רינה והיא
מכחישתו וטען
ראובן
ששמעון
ולוי
היו
עדי
'
ובאו
ואמרו
לה״דמ וחזר וטען שיהודה
ומימין היו עידיו והוציא ממימקובאמסיהודה ומימין ואמרושאיןזה כתב

׳שהוא קדשה בפניה אין סוששין ומתירין אותי
.
.
לאשקדשתכי שמתירץ אותה מיד ואין חוששץ לזה סאומ סיס לו עדי׳אלאספלכי
למ״ה ואמרינן כפרק סנידכמובות והא איבא עדים במ״ה ־ כלומר עיד
'
טומא§

אבן

מד

העזר מג

העדיו׳והיית׳שואלי׳אותו אס היה לו סוס זכות לטעון בעדו סיס אומ׳לכססהיו
סס עדים כשרי׳ג״כ ואס הייתס מסכימים להתיר היית כופכיס הטע' בממש '

ד־ם
מג (א)לנחרדכי
ב״דהנע* י

ןןמ אס ואמרו עדיה בצד לוסתן ותיאשר ואפי׳יוציא זה שטר מתום בעדים ונתקייס
וש0ר ע פ שנים עדיס דעלמא מחזיקץ אופו במזוייף כיין שבאו אותם שנים ואמרי
'1אין ^ניאי!!
סלה אמ לזיוף אותו וכדגרסיי בפי'אלו נעת האי שטר ריפא לא מנכי ביה וכו' כיון ואס היה חול׳כדכר הייתם סותרים דבריו קודם סתנשאול א היה נשאר מ ?ו ל הוכי,
דמסדרזזיופי זיופי זייף וב ואע״ג דהתס לא אמרי׳אלא דלא מגבי׳ביה דמשמע הא לעז על הנישואין עכ״ל כתב רכינו ירוחם בסס הר״מ המקדש בפני שני עדי׳והאסד ניאת זנ*מהואיל
מהם קרוב מתירים אותה לינש 'לכתסל' ( "א׳לרן "!אין
^רפ לא קרעיכן ודמות הכא לא שרי׳
ןמוער< 1לעמוד
כללןטט :
מי ^ל שקדש או נשא איני כלום דלאתקינו רבנן
לכתחל׳לא היאדהכאבחזק׳היתלעלמא
מג הסן סקדש או נש5ן$ן ינו ל אגל ,יכן משמע
היא ואם את׳אוסר' לעלמ׳סרי את שציא'
! י נישואיןא לקטן ואפי׳שלח לה סבלונו׳משהנרי׳
מאתקינו ליה רבנניסואץאישמקדש .כתב
.
נגב׳כו
מסזקת ע"י סטר זה דריע וכאילו
אינוכלו׳דלאחיישי׳שמא שלח לה לשם קדושין ולאחישינדיל
כר״ פ חרס ( דף קיב ) אמרינן הכי דלא כרא״ש נתשתה
שנתי'
דכיון
ותוצי׳ממון מחזק בעליו ועוד
חלין הקדושין ואפי׳אין עדים שבא עלי׳משהגדי׳אלא שנתייחד
תקינו רבנן לקטן נישואין דלקטנ מקא סימן ל״ה קט!
אומה עכשיו קוד שיוציא השטר ונשאת
נכירוראומרי׳לא תצא וכל שאין מוציאין עמה צריכה נט ואם קיימ׳משהגריל כתובת׳קיימ׳וא״צ לכתו׳לת תקינוכשואין כלי .שלא ינהגו בה מנהג־ שהגיע  .לש״י)'י
לןוחלאחרשנשאת אפי׳לא נשא׳לא תצא כתוב׳אחר׳ורוק׳ מנהומאתייאבלתוס׳אין לההמקר׳קטנה אינן הפקר • ומש לקק שקדש אפילו שלח ילענו אם הגיא ג'
קדישי
סהיתיר הראשון וכדאמרי׳כפ״ב דכתוכו' קדושין אבל לאח' שתגדיל חלין הקדושין ואיג׳צריכה קדושין סבלונו׳משתגדיל אינו כלום וכו׳מבואר שעי פה! י
ופרקהיןש  :רבה ועוד דכל שלא באו עידי אחרי׳ומיהו תקנו לה נישואין עי׳י אחי׳ואמ שאם אין לה אב או
במשנ׳פהאי׳מקד' ( דג ) ומפ' טעמיבמתני׳ ספק ואס בדקוה,
שהשיאה אביה ונתאלמנה  .או נתנרשה שאין לה עור רשו׳בה מסים רעל דעת קדושיןהראשמ; יס סןן ח את כ זנמנא! 3׳
הששרממש נאמכהיא לומר פטר מזוייף
שערות אמריין
.
י, 1
.
!
והשיאו׳אחיה ואמה לרעת׳הוו קדושין ומז׳מ אם רצה לצא׳ממנו הסבלונות כלומר ולח שלחם לשסקדוסץ דיושעה שהגיע
הוא מגו דאי בעיא אמר גירשתני ומותר
ליכשאעל פיה כאומר׳לבעלה גירשתני אינה צריכה גט אלא יוצאה במיאון כאשר יתבא׳לקמן בהלכו׳ וכ׳ר־ש״י בפיהמדי׳ קען אין קידושיו כלום לפנית־! הי.יא! :
זנלמישמ כשלהי נדרים וכפ׳התקב׳וא״עג מיאון בע״ה ודוק שיש בה קצת דעת להבחין בין טוב לרע בנון ללאו כרקיסה הוא לכי יקח איש כתיב ( נ ) !0x0׳ *יסי
מישהי׳כסויואם
דמנו כמקים עדי׳ לא אמיי׳אי אתו מדים שאם טתנין לה צרור זורקתו אגוז נוטלתו בך יש בה דעת מי נאמן להעיד עלה קסן ן  -ק טכ׳א ס ^ ריש
{אכ׳לה נשהו׳קיזן
עיין בסיקס״ט־ומ׳ש ולאת' שיגדיל חלין כשיגדיל א צ לכתוב
גופייהודחתימי בשם אבל הכא ליכ עדים לשמור קידושיה אבל אם אין בה דעת כזה או אפי יש בה דעת
הקדושין ואפילו אין עדים שבא עליה לה אלא יונה לתא
דאימו׳מזויף היא ולענין גדלותו שאמר והשיאוה אמה ואחי׳שלא לדעתה לא הוו קדושין כלל והרמ״בם
מסהגדי׳אלא שנמייח׳עמ׳צייכ׳גט כערה משהגדיל בעולה
שחור אודיו לוייף השטר משתבר שהאב כתב דפחו׳מפת שש אפי׳היא נבוג׳לחש ביות׳ומכר' ומבחנ׳איג׳
היא ענ׳ל'•
המד' (דףמגאתני׳קטן־שקיד אע״פששלח
נאמן וכאות' ששנינו בפ׳האו׳בני זה בן י״ג
קדושין ואיל צריכ׳מיאון ואם יתר׳מבת י׳אפי' היא
סבלונו׳לאח' מכאן אינו מקודש בעלו קנו
סנה וייס א׳נאמן לנדרי' ולערכין וכו׳אכל
לא למכות ולא לעיכשיס ועדות זו לא למכות ולא לעונשין היא עכ4ל  :כת הרי״כש ר׳ש בן יהודה אומר בעלו לא קנו ומשמע דהלכה כת״ק וכתב סס הר׳אש דהיכא
נסי׳קכ״ג על א שה שנעליה סנתקדש׳והוציאו קול עליה שיש עדי׳בדבר אלא שיצאו לאמרי בועל לשם קידושין היינו דאיכ׳עידי ייסר דאמרי׳הן הן מידי ייחו׳הן הן עילי
שהמיר לא הרחיקו יותר ממהלך שני ימים ועתידים הם לחזו׳והיא מכחש' ואומית ׳ ביאה וטפמ׳דחיישינן בביאה טפי מבשבלונות משוס דק״ל אין אדם עושה בעילתו
בעיל׳זנות הלכך איכא למימר למסיק אדעתיה דילמא קידושי קטנו׳לאו כלו׳נינהו
שלא נתקדשה והמקדש אומר יבואו עדים ויעידו ני סקול זה לא הוחזק ככ״ד בשום
א׳מהורכיס שנאמרו כו אלא שהאיש ההיא אמר על האש' ההיא שהו קדש׳כפני עדי' וגמר וכעל לשם קדושין וכ״כ עוד במשיבה כלל ל"ה וכבי ראיה אחר וכת סס הר״ן
סהלכו להם והוא המוצי׳הקול והיא מנח ש׳אותו ולכן אין ממש בדבריו ואין מעכבין דסא דאמרינז גבי קדושי קטן שאס בעל משהגדייל קנה היינו לומ לקדושין גמורים
אותהמלינשא והיא תחום לעצמה וכ״כ הר״ש כר צמח בתשובה דלא נתנו חכמים הם* ומ״ש ואס קיימה מקהגדיל כתובתה
הקידושין
קיימת וטמבואר 3משנס ס״ פ הכות♦ . 3ב״ס ות׳ש רכינז ולאשר שיגדיל סלים
דכרי׳לשיעורי׳בין מקו׳קמב למקו רחוק והיינו ממש ההי׳דפ״ק דקדושין והא איכא
אינו נכון להאכשיש עדי׳שגעיייזד עמב לא מחתי
׳
יות־״א־"# ,ודי
א־ד״מא^
הח-״״-ן־-
סהויואמרי' השת׳מיה ליתכהו קמן ואפי׳אכיי ורבא דחיישי דוק' התם שאינו ערות וש ט ודוק מנסופ5ומיס*• לפיסחיי
נביאהענשיו *.
ימנהשקידשה
בקדושין אלא אי ש״פ מיהו למעש הכל תלוי ומסו׳לדייניס יראי שמי' אס רואין שיש לה מימרא לרב סונאשס • ופלש
מס׳כסענומיו ובין כך ובין כך יכולין ב״ד להחרי כל מי שטוען דב'שאינו א״כ יכולין ומאתי׳שהן תנאי ב״ד לאלו בשם לא גבי׳דסספ בעלמא הוא ונתכא׳עוד זה בדברי
לכוף אותו מיד לגרש׳אס רואים שיש צורך ברב זה וכ״כ הרש״בא בענין אש שיצא רבי׳סימן ס״ז וכתבו התו למשמע ממתני׳דהיכא לנשאה בתולה א״עג דכשגד פכר
פלי קול מקודש פמחיימין על הטוען דבר שאינו עוד כת׳שכופין אותו לברר טענתו היא בעולה יש לה כתובה ק״ק ספ״מ כן קיימא שיהא עכשיו כתחל נישואיהב כתד'
לוו לגי ומוכח להמראמרי׳בפכתדכתו׳אבא פסק מלי או כנוס או פסי׳ה״נ אומרו׳ מהרי״ק בפורש ל לקטן בן י״א שקידש לו אביו שצריכה גט לדע קצת פוסקי׳ודברים
אני איני מיד ' בדב אתס ברר או גרש וכ״ש בענין זה סאיןכאן קול כלל אלא טענתו
ממוהי׳הס כתב הרש״בא במסו׳סימ תת״ג על ענין קקשהשיאוהו אסר אמרתמה
?לנד ואחל שעומד כדיבורו וקבל עליו החרס כופין אותו לביר טענתו תוך זמןקרו' חשש יש בדבר באמת אסור לעשוק מכמה טעמים והר״אס כתב בס האיש מקדש
או לפטור מיד והכל מסו׳לב״ד יראי שמיס עכ״ל וכתשוב׳אחרת כתב עוד אין לחוש קטן שהשיאו אביו לא חשיב כאלו היא בזנו׳אנלו אפי היא גדולה ובת עונשין א״סג
נלל לדבריו ולא חיישי׳בזה משו׳ממדוי דהא אשה עצמה נאמנת לומר מת בעלי וכן דלא תקעו רבנן נישואין • המקדש קטנה אינס קדושין פשוט בתלמוד בכמ׳ דוכתי
לומי־ לכעל׳גרשתני אפ״פ שהית' בחזקת א״א ואין ראוי להחמיר בזה משו שלא יהו ומ״ש אכל לאחר סתגדינ חלין הקדושץ ואינה צריב קדושין אחרי׳ז״ל הרמ״ב בפ״ד
כנות סח שובה מדרך כף יגל לבני פריצי ממנו וכמו שכתב הרש״בא בתשובה על גבי ממאנ׳ולמה יוצא׳בלא גט מפני שאין קדושי׳קמסיןגמורי׳מן כתוראלא מד״ס
תלמיד א׳שרצה להחמיר ככיוצ בזה וכעס עליו וכת שהיה רעס חולה שיתפלל פריץ • והן תלויין שאס ישבה עם בעלה פד שגדלה גמרו קדושיה ונעש י /א״א גמור ואינו
א׳פל א׳מכטת החשוכי׳כדי להוצי ' ממון מידה ומה שנתבת סכך היה המנהג לעגנה
צריך לחזור ולקדשה אחר שגדלה ואם לא רצת צריכה למאן ותצא בלא גט וכת׳ה״ס
ולהאמינו הוא מנהג בורות ואם מפני חומר חימרא דאתי לידי קול' הוא למנין אס עד שמס רבי שאס יסבה ספ כעלה עד שגדל׳גמרי קידוסי׳ונעשי׳א״א גמור' הוא
יקדשנה אתי או אס יקדש זה אחותה וכמו שכת הרש״כא באות' תשוכ׳ואין חוששין דוק'כשבעל אחר שגדלה אבל לא בעל אחר מכאן איכ׳א״א אלא מד״ס וקידושי אחר
כזה לקול דלא חיישי׳אלא כראיתא בפ׳המגרש לא שישמעו קול הבר ונו׳דבעינן קול
תופסין בה וככר כיאר רבי׳זה בארוכה פי״א מה גרושין ומ״ס כאן נעשי׳א״א גמור'
יוצא' מדברים שראוי לסיש לסם כאותם הנזכרים בגמיאכל כשיהיה הדיוט מוצי ' קול לומר שצריכה גט ואס בא פלי׳אס שגדל היא א״א מןהתור׳ואס לא בא טלי׳היא א״א
פקד/אשה ומדבריו יצא ריטן בעור אין זה קול כלל פכ״ל וכתב עור כתשוכ׳על מי מד״ס ווה מבואר שם בה׳גמסץ עכ״ל־וגס רבי׳כ״כ בסי קנ״ה וז״ל הביא׳סימניןאח'
שקדש כת קטנה שלא כפני אביס והעדים קרובים זה לזה מצד האס סאפי׳התז״כם י״ב ולא בעל אח כ הוו סע קדושין ואס בא להוצי׳צריכ׳גט מדרבנן ומי׳אס לא גירש
ששוכר ספיסול קורב׳סאס אינו אלא מדרמ יודה שעדותו בטלה משני טעמים האחד
ועמדה ונתקדש לאחר צרי כ גט משניה ואס ירצו מגרש ראשון ונושא פני אבל לא
שאפי' יהיה פיסול זה כשא־ פסולי עדות דרבנן ונאמ׳שסוששץ לקידושיו הכא כיין יגרם שני ויסא ראשון שמא יאמרו מחזיר ראשון גיושתו משנתארסה וכ׳ הרמ״בס
שהיתם קטנה פלא לדעת אביה אין כאן חשש קידושי תורה ואפי׳לרש״י שסובר שאס
נתרצ׳בפירו׳סוששין לקידושיו אפ״ה אין כאן חשש קידושי תור שאנו צריכין לשמוע
יל
מפיושנתרצ׳וכיון שאין כאן קידושי תור' אפי׳יודה רכי׳לכה״ג דתקנו רבנן קדושין
 1כאן רבי סתם דלאח׳סתגדי חלין הקדוסין ומשמ׳ראפי׳לא בעל כמי
לקטנ׳אפ״הי אמ כאן שאין זו מקודש לפי שקידושין דרבנן כפסולי עדות דרבנן הלו הקדושין היינו מדרבנן ונ'מ׳ שאי  :יצריה קדוסיןאחריס וכדמסייבה ואינ׳צריכ׳
הס וליל'מאן דחייש להו והטע השני שמה שכתב הרב דפסולי קיוסס סבא מדרש' קדושין אחרי כלו׳לעכין זה כלכד הוא דסלו הקדושין אכל לענין אם פסט׳ידה וקבל׳
הוא מדרבנן הוא מפני ששוכר ככל מדרש חכמים שאינם קרויים דאורית אינו שהן
קדושין מאח לא דהא ודאי תפס בה קדושי אחר כל סקדס׳אחר קודם שבע ומהרי״ק
מדרגנן אלא שהם קרויי׳מדרכנן לענין שאיה׳ נכללי׳בדכרי רבי שמלאי לעכץ מנין בשיר׳ל כ בדיני׳אלועייןעליו ומ״ס ומי תקיצו לה ניסואיןע״י אסי׳ואמ וכו׳ומ״ס אם
המצות אכל מ״מ דין תורה הס וא״כ המקדש בפניהם איפה מקודשת עכ״ל מצאתי רצת לצאת ממנו איכ׳צריכ גט אלא יוצא׳במיאון בפ׳ב״ס תנן איזו היא קענ׳ סצרע
כתו 3עלמעש 3ס8גה כאישה שנתקדש לראובן כפני סרים שסם קרובים ואחי כך למאן כל פהפיאת עמס או אפיה לדעת השיאוה שלא לדעת איכה צריה למאן וכבר
הלצה ונתקדש לשמעון כפני פדים קרובים ופסקוהחכמי׳שאלו ואלו איכס קידושין כתבתי בסמוך דבר פ חיש קאמ׳דקטכתקינו לה רבנן נישואין כדי שלא ינהגו כס
והתימה לעלע והלכה ונשאת לאחי ואח״כ עמד אחד וערער על הורא׳החכמי׳לפי
מנהג הפק ומ״ש דהשיא׳יאביה ונתאלמנה או נתגרש דינה כמי שאין לה אב מבואר
שהקיוביס סיוע״י איסו׳והס פסולי עדות דרבנן וצריכה גט והקידושין השניי׳ג״כ כמשנה פ׳נעיה יפ׳ב״ס ומ״ש ודוק' שיש בה קצת דעת וכו׳בפ התקבל אמר רכא ׳ג
חלו אע״פ שהעדים סיו קרובים כיון שהקידוישיס הראשונים לא היו כעדים כשרים
מדות בקטן צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים וכנגדו בקטנס
והחכמי׳דחו דבריו והשכים ה״ר יהודה כן הר״אש על ידם מפני שרכים חולקי׳עליו
מתקדשת למיאון הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין וכנגדו כקטנה
וסוברים פקורכת אישות היא מן התורה ועוד פהרי״ף כת׳כתשוכשהמקד כפסולי מתגרש׳ כקדושי אביה הניעו לעונות הנדרים נדריהם נדר ובואו היא גרס' ספרים
מלות דרבנן אין סוששין לקידושיו עכ״ל ונ״ל לסמוך על זה הי  ' :דככר נשא׳איל אם דידן והיא גירסת רס״י אכל הרי״ף מחליף הגירס בשתי מדו ראשונ׳ושניה וגור כמד׳
לא נשאת מדיין הדין פס החולק להצריכה גט משניהם כדברי הרמ״ב׳ז״ל וכת׳עוד
ראשונ׳וככגדומתגרש׳בקדוסי אביה ובמד׳סכיה גורס וכנגדו בקטכ׳מתקדש׳למיאו'
ה י יסודה כתשובס הנזכר אבי היערה הטעה אתכם שלא הניד לכס שבקידושץ וכתכהרא״ש דמשתבר כגירסת הספרים שהיא גירס׳ רש״י ופרש״י וכנגדו
שטיס נמצאו עדים כפרים עם הקרובים ואם הייתם שולסין בעד המקד כשקבלתם כקטנה חשיב' לה יודע׳לשמוקידושיס ומתקדש בקדושי אמה או אחיה לדמתה אי
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אבן העזר מג מד

דתכן 5זשת חרסהפקחת הייהז מקודשת לשני קדושין כמורים ונותן גגי והיאמותמן
() 7וכ' ליפ׳תדט כקבלת סצמ׳אס יתומ׳היא למיאון שצריכה למאן ואיכה יוצאה בלא ממזון
7יש רשות לנ״ד כיכמו כל תטקת שאינה יכולה לשמור קדושיה איכה צריכה למאן וזו יודפת לסמור לבעלה החרס ג״ז בפרק ד וכתב ה המגיד דבריס פסו סיס הס
צפהיק־ג 5הקטנה
ובכל היא ומ״ס או אפי ,יש הב דעת והסיאוה אמה או אסיה סלא לדעתה לא הוו קדושין שהקדושים הס מ-ד״ס קדושי תורה סלין בה וכתב רבי ,ונותן גט והיאמוחרע
בנדוניית'
לכעלהתיס ובהשגות ס״א טעה בזה שאיג מותרת לחרש שמא יאמרו גיר זהעשן)
צרכיה לנעל המכון כלל במסכה פ'ב"ש (דף קז ) אי זו סיא קטנה שהיא כריכה למאן כל סהסיאתה אמה
לה מידי דמיה וא אהיה לדעתה־ השיאוה שלא לדעתס
הניסולוין
מן
זה ונמצא מחזיר גרושתו
אאחיה !לומה (לא אינה צריכה למאן ומ״ש בשם הרמ״כס היא סכלה ביותר הואיל ונתקדשה ?!רעת צריכה מיאון היווה ע״כואני אומי לא טעה רבידע״כ ל■[
עוד אלא שיכזלין
דפחותמבתסס; אפי׳היא נבונתלחש.
סוף י׳בודקין אותה אם מכרת ומכהנת עשק הקידושין אמרו קבל מגרש סכי ונושא ראשוןלי!
מכת ו׳ועד
להתגו׳על נכקיה
שמא יאמיר מחזיר ראשון גמשתוונילי
שאה פי׳ אןמפשיל כיותר וצו עד ואס לאו אינה מתקדשת והנישואין צריכ׳מיאון ואם לאו אינה מתקדש׳ ואיג׳ צריכ׳מיאון
אלא כשהראשון יש לו קידושין מןהתורן
5ל נל<נייי '5דכל ואינ׳כריכ מיאון הכל כפ״ד והו׳ז״ל גורס וכל זמן שלא תמאן בעלה זכאי במציאת׳ובמעשה יריח ונהפר׳
שאז יש לחוש שמא יאמרו גירש)ל3ל
שהלא :למקנמא
ולמזג מ' יש להן כגרסת היי״ף וכתב ה״ה דכרי ר בזמנים נדרי׳וחייב במזונותי׳ובפדיוניכל זמן שהיא תחתיו ואוכל פירותי׳
ב״ם
פרק
ביבמות
רש 1מ מכהיה אגל אלו למדס ממה ששנינו
חרש שאין לו קדושין ולא גמשין ד׳ת ^ן
שגירש
י רף קז \בי חנינא בן אנטיגכוס אומכל אכל אס הלך למ״ה ולותה ואכלה וא לצורך פדיונ׳ועמר׳ומיאנ׳ לחוש שמא יטעו בו שאפילו יאמרו
שאין לו
קטן
צישואין אין לב 'ד תנוקת שאינה יכולה לשמור קדושי׳אינה אינ׳חייב לשלם אע״פ שאכלפירותי׳ואפי׳הן בעקעדיקשליקטן ואחר כך החזירה אייו עיבר באיסור'תוך׳
?שומיעל כןעליל :צריכה.למאן וסמ שמואל הלככרביחנינ ומונחק ברשותו אינו מחזירן ודינן בענין הכתובה יתכאר לקמן
ואין לנו להוסיף על הגזירוסל דבריןן
כדין היוצא׳ כלא כתובה :
ס״
וזהכ״למבואר בדברירבי׳עכ״ל  :ו 0
בן אנטיגנו' וכס התקבל ( דף סה )אמ רבא
וחרשת אינן בני קידושים מן התורה
אינה יכולה למאן וכולי בר״פחרשמ״ש
הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר
15מ
נשאו כיוצא כהן ל ש חרש שנשא פקחת קטנה דממאנה ומ״ס הרשת דלאממ
כמהלטלק וכנגדן כקטנ׳מתקדשת למיאן
דסכ מימנעי ולא נסבי לה ופרס׳י
ושני המאמרי׳האלו בהלט וזמן הפעוטו' או הרשת שנישאת לפקח אכל חכמים תקנו לה נישואין וכתב
מימנעיולא כסבי לה הואיל ולעולםהיא
ידוע בפר הניזקין שהו׳מבן ו׳עד י׳כלדח הרמ״כם לפיכך אם בא פקח וקדש אשת חרש הפקחתהריזו
יכולה למאן מפני ח־שות אבל קט :גמל
לפוס חורפ׳־׳וכבר נזכר זמן זה בהלט׳כאן
' התקבל והסכים רכי׳בין ב המאמרי' מקודשת לשני קדושין גמורי׳ונותן גט והיא מותרת לבעל׳ההרש ישלה וסבר מיפייסנאלהפל שעתאעו
3פ
ומ״מ אינה יכולה למאן שאם היתה יכולה למאן לעולם לא היה
שיעבד זמן מיאונס  :וכ׳״ש וכתובהלא
האלו ספי׳יכולה לשמור קידושי׳שאמ רבי
חנינא יודפת לשמור כסף קדושי במקסם שום אדם נושא אותה וכתובה לא תקנו להם כאשר יתכא׳לקמן תיקנו לה נאשר יתבאר לקמןבע״סגסי׳
בלה ושוט׳ושוטה אין להן קדושין לא מדברי תורה ולא מדברי ס א ושוטה ושוט׳אין להס קדושיןלן)
וממכר בפעוטו' וכןפיבפ י ,המסנששיעורו
של ר חנינא היא מכת ו׳ועד בת י׳וכן כת' סופרים לא שנא נשאו עם כיוצא בהן לא שנא עם פקחים כתב מד״ת ולא מד״ס ל״ש נשאו טס כיוצאכק
ל״ש עס פקחין בר״סחרש ( סס ) אמררמי
אפילו
הרמג׳ים שיכור שקדש קדושיו קדושין
בעל הפישור וכן מוכח בירושלמי כמו
שכתב הרשב״א וכן הסכים הוא ז״ל וכן עיקר ויש בהשגות כזה שטה אחרת עכ״ל וכ' כר סמא מ״ס חרש וחרשת דתקינו לה רבנן נישואין ומ״ש דסוטה ושוטה לא תקעו
נ״י בס ב״ש שפר״ח מדקאמר ר חנינא בן אנטיגנוס כל שאינה יכולה לשמור קידושי' להו רבנן נשוא ין חרש וחישת דקיימא תקנתא רבנן תקיצו לסי* רבנן נישואיןשוטה
איכה צריכה למאן ש״מ דבפנוי׳היא ואס לא נבעלה כלל שריא לעלמא ואפי׳גדלה ושוטה דלת קיימא תקנת דרבנן דאין איס דר כס כחש בכפיפה לא תקינו לסורבנן
וכתב עליו הרש״כא שאינו רואה הכרח ברבר זה לפי שיש לפראינה צריכה למאן נישואין ופיר ר 'שי דקיימא תקנתא דרבנן שדרכן להיות סלוס ביניכם אפילוחרש
דקאמר לומר דאינו יורשה ואינו מטמא לה ואינו זכאי במציאתה ובספרת נדרי! וסרשת וכל שכן כשהאיש פקח אבל סוטה אפילו .בפקחת לשוטה ושוטה לפקס אין
צלולה
אף הקטנ׳שאינה יכולה לשמור קדושיה איכ׳יוצאה סלוס ביניהם וכ״ס סוטה לשונ! ה :כחב רבינו ירוחס בשס לרמה מי שדעתו
ואיפס׳דלר חכינא כן אנטיגנוס
ככדי אלא במיאון דאינה צריכה מיאון דקא׳אינו אלא לדכריס הללו כלבד כמו ומבין ומשיג כדבריה על בוריין אפ׳ס שדלה וחלושה קידושיו קדושין גמוריםוכן
שכתבתי  :וכל זמן שלא תמאן בעלה זכאי במציאתה ובמעש ידיה וכו׳כס ב״ס ( דף גירושיו ואס דעתו משובשת שאינו משיג סוס דבר על בוריו הא בחזקת שועלואן
קח ) איפליגו ר אליעז׳ור'יהושע ופסקו הר״יף הרא״ש כר יהושע דאמר קטנה הצריכ' קדושיו קידושין גמיריאאס עתים צלולה ועתיס משובשת ולא ידעען העתשהון)
עומד ברעתו ה״זספקכתב הרמבס סבורסקדס קדושיו קדושין וכילי הגיע
מיאון כעלה זכאי במציאתה ובמפש׳ידיה ובהפרת נדריה ויורש ומיטמ לה כללו סל
דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה במיאון ומ״ס וחייב במזכותי׳ובפדיונס לשכרותו סל לוט אין קדושיו קדושין ומתיישנין בדבר זה בפ״ד וכתב ה״הבייפא
לכ זמן שהיא תחתיו ואוכל סימתיהאבל אס הלך למ 'ה ולותה ואכלה או לצורך כפ הדר סכור מקסו מקס וממכרו ממכר עבר עביר שיש בה מיתה ממיתקאוחו
פדיונה וכו׳בס״ס אלמנה נזונתידף ק ) תנן דמאמנת איןלהפירות ולא מזונות מלקו׳מלקין אותו כללו של דבר הרי הוא כפקח לכל דבריו אלא ספטו׳מןהתפלה
וכפ סכי דייני גזילות (דף קז ) תניא כיצד אמרו ממאנת אין לה מזונות אי אתה עוד סס ל״ש אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט אבל הגיע לשכרותו של לוספגיוו
יכול לומר ביושבת תחת בעלה שהרי בעלה חיי׳במזונות אלא כגון שהלך כעל׳למ״ה מכולם ומפני שהוא בעריות החמות ע״כ כתב רבינו ומתישבין בדברזהפכ״ל:
לותה ואכלה פמדה ומיאנה ואהא דתנן דאין לה פימת כתבו התוספותוהרא״ש וכת מוד סריס שקד בין סריס חמס בין סריס אדה וכן אילוני׳שנתקדש הווקדושין
אין לוער תקנת פימת דהיינו פרקונה דבפודה יושבת תחתיו פשיטא דאס כשבית ג׳א בפ״דוכתב ה המגיד סריס שקדש וכו׳נתכא׳פי״ו מה איסורי ביאהשסריס
קייב לפדותה ואס מיאנה ואח בנשביתפשיטא דאינו חייב לפדותה ואס כשבית אדס אינו ראוי לבא בקהל והוא בלאו ומי׳מ קדושיו קדושין כדאימא כיכמו' ואיןצ״ל
ומיאנה ועודה שבויה פשיטא דאינו חייב לפדותה דאלמנה ככה ג סנשבי׳ סרים חמה שהוא כסר לבא ע כ ובדין אילוני׳כת זה מתבאר בסרכ׳מקומו׳ממונמ
וביבמות והעלה רבינו יעקב ז״ל במשנ ' אחרוג' דיבמו' דאף ע״פ שלא הכירכס
בחיי בעלה ומת אמרי דאין סיורשץ חייבים לפדותה ובפימת שאכל כמי אין לפרש
דאפילו קרן גופיה אס אכלו אין לה דאמרי׳כגמ׳אי דליתנהו אידי ואידי לית לה כשקרסה כריכ׳גטוכן עיקר עכ״ל ומ״ש רבינובשס המוס׳דאילוני׳שנתקדס לאהרן
אלא איצסריך לאשמועינן דאין לה פימת שליקט אפילו הן מוכחין בעין בתוך ביתו קדושין אפילו מדרבנן ואינה כריכה גס כד״א כאילוני׳שיש לה סימניאילוני׳וכו'
ופוד יש לפרש תקנת פירו כגון שנשבית ולותה ופדת עצמ ואח״כ מיאנה דומיא אבל ספק אילונית צריכה גט ברישיכמות ( דףב ) כתכוהתוססווהר׳אשדמשמו1
דמזונו רמסי' בס׳סני דייני נזילות כ הר״אש בתשו׳סוף כלל ל״ג כיון שהגיע לכלל דאילוני׳לא כעיא גיס אפי' מדרכנ׳דאי בעיא גט מדרבנן לא היתהצרמ׳ממיממו
שנותיו ומשכסינן ביה הסת' סימני׳מחזקי׳ליה בגדול משהגיע לכלל שנותיו והביא וקשה דתין כהשולס המוציא את אשתו משוס אולוכי׳לא יחזיר ומשש התםדכעיא
ראי׳לדבר סו ועוד ראי׳מדאמרי בסמי שמת אע שמואבודקץ לגיטין ולקידושין פי' גיטא וי״ל דהתם מיירי שמוציא מסו' ספק אילוכי׳שאין הסימנין ניכרי׳כי יפהע״כ
אס הגיע לכלל שניו וקדש בידקין אותו אס הביא שתי סעמ׳קידושיו קדושין והא וסימני אילונית שכתב רבי׳מבוארי בפ׳סערל  ( :דףפ ) וס״ששבא׳מאלוחשוכה
דבדקיקליה לאו משום דאי לא משתכחי ליס סימני׳לא חיישי׳לקידוסיו דהא אמרי׳ אילוכי ' נר שלמד ק מדין סימני סריס דאיתא בס הערל ואיפליגו המסאיכעי,
שיהוכולס אוסגיבא׳מהס והלככר״י דאמידכא׳מהט סגי ומשמעלרכי׳דה"?
 3פ יוצא דופן קטנה שהגיע לכלל שנותיה חזקה הביאה סימני׳וכו׳אלא להכי אהני'
בדיק ' דאי מצא שפמיופשטס ידה וקבלה קדושין מאחר שאינה צריכ׳גט משני ואס לסימני אילוכית כחד מינייהו סגי ואיכא למידק היכי משכחת לס ספקאילור׳הא
לא מצא שערות' צריכה גט משניהם דחיישי׳שמא נסכוופר״י דצריטלמימר דהך אס אין בה שוס סי׳אפילו לכלל ספק לא באת ואס יש בס אפי׳סי׳א הרי היאאילול'
בדיקה קורס קידושין היא דאי לאחר קידושין אפי׳אס ימצאוסעמ׳נריכ גט משניה' ודאי וצריך לומר כגון שאותו סי שנר בה אינו מבורר יפה אכל מדבריהימ״מז
דסמא השתא הוא דאתו ובשעת קידושין לא הוו דהכי איכדליה לשמוא׳גופי בפרק כפ״ב מה אישות נר׳שצריך שיהיו בה כל הסימנים האלו וכן נרא׳מדכיירכי׳יחחה
בתרא דקידושין גבי קדשה אכי' כדיך וקדשה היא את פצמ׳והרי היא בוגר' לפנינו טומטום ואנדרוגינוס שקדשו אוסקדשס איש כתב הר״מכס סקדושיהס ספק
וצריכה גט מספק בס ד וכתב ה״ה הרץ  .הזס הוא בברית בפ הערל ואנדרוגינוס
וכו׳ומיסו לא דמי דהת׳וכו׳אבל סב כיון שהגי ' לכלל שנותיו ודאי אית לן למימ כיון
פוסק רבי׳כר יוסי דברית 'סס ( דף פגאדאמר כריה בפני עצמה היא ולאהכריפי
שלאחי קידושין מצאו חזק שגס בשע קידושין היו בה כל זה פר״י וכ״ש אליב דהלכת׳
בהסכמים אס זכר אס נקבה ועל מ״ש רבי׳צריכה גט מספק כתוב בהשגות א״יי
דקי״ל כיב דאמר הרי היא בוגרת לפנינו מכ״ל וכן כתבו התוספו בפיק מי שמת
וכת' מירי הי׳י בי רב ז״ל שה״ר מראן והרס״בא סולקין על זה וכתב שצריך שיעידו ולמה הס צריכים גס מספק והלא" אינס ראויים לינש׳כלל ע 'כ ורבי׳הזכיר בדברי,5
עדיםוש ' חדשים קודם היה לס שתי סעמת כדאמרי׳אץ בין כממ ' לכגמת אלא ו' כשקדשו הס וכשנתקדשו הס ובודאי כשקדסו דבר פשו׳סצריכיס לתת גסלסתי׳אשה
חדשים וכל זמן שלא יעידו על זה אפי׳תסיה כת ט״ו סניס היא כספק קידושין ואס זו אבל כשנתקדשו הס י״ל ססצריכן רבי׳גט לעכין הבא עליה דרך כקובתןשלא י ^י
משט מה וקכל קדושין מאח׳ צייכ׳גט מסניה׳ועיין כחידוש י הרשכ״א כסמי שמתד  :כבא טל ספ׳ א״א עכ"ל :וט״ש רכי׳שכ״ב רב אלפס כס״ס הערל פס כר יוסידברייך
וחרשת אינן בכי קידושין מן סתור ' לא שנא נסאו כיוצ׳כהןל״ש דאמ' אנדרוגינוס כריה בפני עצמ׳הוא ולא הכריעו בו חכמי׳אם זכי אם נקב' :ימ׳;6
□ד חרש
חיש שנשא פקחת וכו׳אכל חכמים תקנו להם נישואין ז״ל כשס התוספות והר״אש סס כתי דאמרינן דליתא למתני׳דקתני רבי יוסיאומי
אנדרוגינוס כהן שנשא כת ישראל מאכילה בתמס׳מקמי כריתא דקתניייום'
הרמכ״סכפ״דסרש שנשא פקחת וק חרשת שנשאת לפקס אץ קדושיהן גמורין
אומי אנדרוגינוס כריה בפני עצמה היא ולא הכריעיכושכמי׳אס זכר הא נקרה
מן התורה אלא מד״ס וכתב ס' המגיד ביכמות פיק סי < רף קיב ) במשכה ובגמרא
אמרי׳סמיי כי רב מסמי׳ררב הלכה כרכי יוסי באנדרוגינוס וכתב הר״אש מתיו
מתקנו חגמיס לחרש ולחישת נסאין וסן מדבריה ויש חולקים כגמרא ואמרי שהן
לפרי ר 3אלפס משמע דהא לספק מסמי דרב סלכ׳כריוסי -אר׳י דברית' קאיורמ׳י
וקדש
ספק הדופיתור ואין הלכה כן  :וט ש רבי׳כשס הימ״כס לפיכך אס בא פקח
פירש

סד חרש

ל״ש

מה

אק העזר מד

עירם לאו יוסי דמתני׳קאי יפליג5זה ?5דאמר לעיל משמי׳דרב וליתא למתני׳מקמי
וצריכה גט כפ״ד והי בפר השולסידף מנאבעי׳דלא איפשיט׳נכתב הימ״ב השקד מי
נויתנן וכן פר״י וכיון דפליגי אליביה דרב מסתבר כדאמרי בי רב דסמואל סבר שחציה שפס וחציה ב״ח אינ׳מקודש'קדושין גמורין פד שתשחרר וכיון שצשתחררה
נופיה דאמר ליתא לבריתא מקמי מתני׳ולהאי פיסקא חייבים פליו סקילה מכ ,גמרו קדושיה כקדושי קטנה שגדלה ואינו צריך לקדשה קדושין אחרי׳בא אחד וקדש
מרומות כרכי יוסי דמתנ י/פ״כ :כתב הרמ״בס המקדש א׳מכל הפריות לא פשה
אתר שנשתחררה ה״ז ספק קדושי לשניהם פכ״ל הרמ״בס בס ד ורבי׳ כתבו בקיצו'
ולא כלוס וכו חון מן מדה שהמקדש נדה
ודינים אלו איתנהו בהשולח דגרסי' התם
מקודשת קדושין גחורין ואין ראוילע׳שר '
אפי׳נשתכר הרבה הגיע לשכרותו של לוט אין קדושין קידושין• דרש רבה בר רב הונא כשם שהמקדש חצי
נן כפ״ד והא דמקדש א׳מנל העריות ל6
ומתיישבין בדבר זה וכתב עוד פריס שקדש בין סךוס ח מ ה בי ן אש ? אינה מקודשת כך חציה שפחה וחצי׳
עשה כלום מכוא׳בס״פ האומר סיףס 0
סרי׳אדם וכן אילונית
שנתקדשה הוו קידושין והתוספות כתבו ב ח שנתקדשה אין קדושיה קדושין וא״ל
וילפיכולהו מייות מ דכתי׳כ ל 5ןשר יעסה,
דאילוני׳שנתקדשה לא הויין
קירושי׳אפילו מררבנ י ןאינ ׳ צךיכ׳ י־ב חסדא מי דמי התם שייר בקנינו הכא
מכל התועבות האלה ונכרתו סוק׳שיכל
גטבד״אבאילונית שיש לה סימני אילונית שאי? להדדי םאו לא שייר בקנינו הדר אוקי רבאבררב

אפי׳כשעתנדתהתהיהבהויותוענמש
הומכ״ס ואין ראוי לעשו׳קכתב ה׳המגי '
שכיון שאינה ראויה" לביאה ^ לזף
לחופה כמו שיתבאר פ ׳י אץרו^ י ל ? י סה
ויש מי שכתב שטפם דברי רבי׳הוא שמא
יגע נכסיה פכ״לומ״ש ה מקדש אחד מן
השניות או מאיסורי לאוין או מאיסורי
עשהוכו׳כלזה לשיןהרמ״בסבפד אלא
סכנסחת הרמ״בס בתחלה כתיב חוץ
מיבמה שנתקדשת לזר שהיא מקודשת
כספ ואח״י כתוב אע״ס שאסורלו לכנוס
אחת מכל אלו ה״ז מגר בגע וכתב הרב
המגיד השניות כבר נתיא׳ריצס פ״א שהם
ולדבריה ואיסורי לאוין ואיסורי עשס

זברהואוכן
_ז
.. . .
_
_
אחת מכל העריו׳לא עשה ולא כלום שאין קידושין תופסין בה ן
כך חציה שפחה וחציה ב״ח שנתקדש אין
חוץ מהנדה שהמקד׳נרה
כקודש׳קדושין גמורין ואין ר אוי ,ז עש ן׳ קדושיה קדושין איתמר חציה שפח׳וחציה
כן  :המקר' אחת מן השניו׳או מאיסורי לאן י ן אן מאיסן רי
בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה
וחזר ' ונתקדשה לשמפו רב יוסף בר חמא
וכן היבם שקד׳צרת יבמה הרי זו
א ' ר נחמן פקפי קדושי ראשון רבי זירא
מקודשתא קידושין גמורים אף
ד״מ(א ) ! כ׳תהריק שיר״ש פ־ד דחישישלו
אשה״ר  -חידשע -ד אחרת הדאייזילשת אמר ר נחמן גערו קדושי ראשון וכתב
ע״ פ שאס ןך  *,ן  1,מו׳ אחת
^
אעיה שענד על חריגופשויש הוא ועיל סי׳ל״ה:
הר״אש והלכתא כרב חסדא ורבה כר כר
אלו מהדי
הדי זה מגרש בנט חוץ
הונא דסוגי' דשמפתין כוותייהו והא
,
מיבמה
מקודשת ן
!שנתקדש׳ן לזר שהיא
מספק ע״כ־• המקד׳גויה דקדושיה קדושין לאו לחיובי מיתה הבא
אושפחאינו כלום שאינן כני קדושין וכץ גוי ועבד
שהרשו .עליה אלא אסם וכן מוכח מדקאמר ואס
ישראלי' אינו כלום ישראל מומר שקידש קדושיו קידושין נפשך לו׳וכו׳וכן ערס״י בסמו גמרי קדושי
וצריכה ממנו גט וי״א דמומר לחלל שבת בפרהסיא ולע״ז דינו ראשו׳ומעיקרא היה חייב עליה אשם

ואפ ס שהן מדבריה קדושין תופסין כהס
ממס משנס שבע האומיוכרונ עוד יכז

כנוי נמוד ואין קדושיו קדושין ולא נהירא ובותי הוה עוברא
ואצרכיה גט רב יהודאי ומר רב שמואל ריש כ,ל ה וכת׳ הרמ״ בם
מי שחציו עבר וחציו מ חורין שק יש ישרא  ),ית ןץןן קידןשין

והשתא הוי כמיתה כדקאמ בתר הכי לא
יומתו כי לא חופשה הא חופשה יומתו
וגבי פלוגת דרב יוסף בר חמא ורבי זירא

מסשיוישצית־״היט־ו ^ יעיקי
מסח בדברי רבי וכקצתןנמצ צית
וטעות סופרים הוא לפי שצרת פמה

ספקוצריבהגט
כתבהרמיבם המקדש מ  ,שחצ ,׳ שפחה' וחצ 1,,
עמס 1ררדחרריי <.י 5ד ריריד .״ ת ד
י יי
היא1
1 1
1 ^ 1
גמור ם

נתכ^  ' ^ 6פסיק5ז הלנת 6נמ 5זןיכןרנ
חסד בגמ מספק ליה הילכך צריכה גע
משניה ואס רצו א׳מנרש וא׳נושאואס

אשת אח שלא כמקו׳מצוה והיא בכרת ואין קדושין תופסץ כה אלא צרת יכמס סוא
ופי׳שהאח שמת היו לו ב׳נשיס וכתיבמה האחת מהן וצרתה אסורה לשאר האחץ
בעשהשב׳ייבמה יבא עליה ולא על צרתה ולאו הבא מכלל עשה עשה וכן מבוא׳פ״א
מהיייבום  :וכתב עור חוץ מיבמס שנתקדשה וכו בפרק האשה רבה ) דף צב ) אמר רכ
מנין שאין קדושין תופסין ביבמה שנאמר לא תהיה א שת המת לא תהא בה הוים
ושמואל אמר בעניותנוצריכה גטמספקא ליה לשמואל האי לא תהיה אי ללאו הוא
דאתא אידלא נתפסו בה קדושין׳ אתא ושם אמר אמי־מ הלכתא כותיה דשמואל ו
המקדגויה או שפחה אינו כלום שאינן כני קדושין כ״כ הרמ״בס כפ״ר והוא פשוט
כמשנה ס״ס האומר^דף סו )ויליף לה בגמרא מקראי ומ״ם וכן גוי ועבד שקדשו בת
ישי׳אינו כלו׳ג״ז כתב הרמ״כס כפ״ד ובכמה מקומו׳אמרי׳דגוי ועבד אינן כתורת
גיטץ וקדושין וכפ'החולץ (דף מה ) אמרי' דגוי ועבד לאו בתורת קדושין נינהו וכתב
וש״י דילסי׳לה מדכתיב סבו לכס פה עם הסמור עם הדומה לחמו׳וגד נמי ליתיה
ככלל קדושי׳דכתי׳כז׳אומות לא תתחתן בס לא יהא לך בהם חיתון ובשאר אומות
כתיב ואחר כן תכא מכלל דמעיקרא לית בה הויה ומהני קראי נפקא לן בקדושין
דלא תפשי קדושין בנכרית וגוי נמיימצי למילף מיניהו ובשאלתו׳דרב אחאי מפיק
ססא והיא בעולת כפל ודרשי׳בסנהדרין בעולת כעל יש להם נככסס לחופה ולא

מתו אח סל סאחד חולץ ואח סל השני או חול ן או חייבם פכ״ל כלומר אבל לייבם
הא׳בריש׳לא דילמ פגע ביבמה לשוק וכדאמרינן בפ״ב דיבמו׳והר׳ן הביא דברי׳אלו
בפ״ק דקדושין ופס גס הוא הלכה כרבה כר רב הוצא ורב חסדא ואפ״ג דרב ששת
פליג עלייהו משמם דקי״ל דמקודסת מסוס דרב חמא ורבי דרא ס״ל דתפסי בה
קדושין מדסליגי משתחרר אי גמרי קדושי ראסו׳או פקעי וכת שכן דעת הרמ״ב'
וגבי פלוגת׳דרב יוסף בר חמא ורזירא כתב נקטינן דספיקא היא וכן פס הר״מבס
ז״ל אבל יש לתמו׳על מה שכתב המקד׳אשה שחציה שפחה וחציה ב״ח אינה מקודש
קדושין גמורים עד שתשתחרר וכיון שנשתחררה גמרו קדושיה מדבריה אפ ' פ
שלא בפל כל שלא בא אח'וקד כקדושי קטנה שגדל ' ואינו צריך קדושין אחרי׳שאינה
יכולה למאן אע״פ שלא בעל ולמאן צריכים להכי והא כיון דמספקא לן אי גמרי
קדושיה או לא ססיטא שאינה יכולה להשמיט ממנו ומה ענין זה לקטנה שגדל׳ואס
כא לומ׳דמדאורית׳גמרי קדושי׳א״כ כשבא אחר וקדשה למה כתב שה״ז בסס קדושין
וכבר השיגו הראב״ד ז״ל וראיתי מי שרוצ׳לקיידבריו וה״ק אס כעל לאח שנשתחרר'
גמרו קדוסי׳כקדוסי קטנה שגדל׳ובעל לאס׳מכאן שהיא מקודש׳גמור ואין זה כלום
אצלי דקטנה שגדלה ובעל לאחי זמן היינו טעמא דמקודש גמורה היא לפי שאדם
יודע שאין קדושי קפכ׳כלוס כדאיתא בכתובות ויבמות אכל בחציה שפחה וחצים

'שיאל מומר הוא וקדושיו קדושין והכי אמרי׳נמי בע עד כמה וכתב העיטו׳דמל־קא'
קדושיו קדושין ולא קאמר חוששין ש״ מ דאורי' תפסי קדושין וכך הס דברי הרמב״ס

במקום הזה מחוורין
כמה צדדים לישב דברי הרמ״בס ובסוף העלה שהוא פוסכמ״ד דמקודש סי׳אבל
אינה כא״א שהרי אין כה מית׳ובפלוגת דרב יוסף בי חמא ור׳זירא פסק שהו ספת
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ומחלל שבתות כפיהסיאליתא אלא כעבודת קרקעות וקידושיו קדושין וגרושיו
דאנן לא ידעי׳ואיהו ידע ולי נר׳דאינה קושי׳ראנן אערי׳הכי אדם יודע סאקקדושי'
גרושיןוכסס רש״יכתב דאפי׳מומר לע״ז ולחלל סבתו ,קדושיו קדושין וכן דעת
תופסיןבשפח׳ובסהי שפח׳וחצי׳ב״ח ספוקי מספק ליה אי תפסי אי לא וכשנשתחררס
הרמ״בס בס״ד וכתב הרב המגיד בפ׳ד מן הסוגיא שבפ״ק דיכמותב׳ /לם ^ י זרמ י
גמ׳ובעל לסס קדושין ונר שיש לייס׳דכרי סרמ״ב׳בסלא בעל והכי קאמ׳אף על פי
שהוליד משהמיר דתו אס קדש אותו זרע ישראלי׳קדושיו קדושין ודוקא שהולידו סקדושין אלו איפליגו בהו אמוראי אס היא מקודשת היינו דוקא לענין פס בא אחר
מישראלי׳ואסילו מומרת אבל הולידו מן הגויה אין חוששי׳להס שהרי אפי׳ישראל וקדש׳אבל לעגין להתיר למקדש פל ידיהם לדברי הכל פלו לו אותס קדושין ואינו
גמור הבא לע הגדה והוליד ממנה ק אינו קרוי בנו אלא בנה וזה ברור עכ ׳ל  :כ
צר>ך לקדשה קדושין אחרי׳דקדושין הללו סיס כהס צד סל תור׳דהא לא שייר בקנינו
יסיאל מומר שיש לו בת קטנה או נפרה
.
"
לא גרפי מקדושי קטנ׳סהס דרבנן וכי גדלה עלו לו אותס קדושין ואינו צריך לקדש
אס
יכול3|5יה,ל יקב
 ,ל גיס
0
דמנ
^
ננ
^
לכיסוןף
זע׳איפסת
אשה קדושין אחרי׳וה״נ דכוותה ומ״ס סר״ן בשם הרמ״בס וכיון שנסתחיר גמרו קדושים
,
י
זגסותד שהי להנןנגיות ואותו הנן קיד
גמסובו מימוני שבסוף סער נשי  :וכותי צריכה גט!ע״לס/ן לז משויול שנשא אשתמש!מל
מדבריהם אפ״פ פלא בעל וכו׳אינו נוח לי שהרי בנוסחאו הרמ״כס אינו .כתוב כן
'הוה עובדא ואצרכיה גיסא רב יהודאי מהלינווע׳ל סי׳מ׳ג מליןאונסשיןילש לפני ועוד כין סתאמ׳שכך היא נסחתו סל הרמ״בס לפי דעת הר״ן בין שתאמ סהו׳ביאור
)מר בי שמואל ריש כלה בסער
הפיטורא! נסיו:
לדברי הרמ״בס כיון שכתב דלהרמ״בם כיון שנשתחררה גמרו קדושיה מדכריה׳א׳ כ
,ואע״ג דאמיי בפ״ק דסולין דעסאוס כגויס גמורים לכל דבריהם משמע להני
היאך כתב אחר כך ואס בא לו׳דמדאוריתא גמרי קדושיה ונראה שהוא ביאר לדברי
קדושיה
כך
י״וותא דהיינו .דוק .
לענין שלא .
נסמוך עליה באיסור והיתד אבל להפקיע ,
הימ״בס אבל לפי שהיותר נראה מדברי הרמ״כס הוא דמדכייהס ו;
סאמר מעיי ,
לא
־
ובמג הרמ״בס סי שחציו עבד וחציו בן חורין שקידש ישראלית הוו קדושי ספק כתבו כאילו היא מלשון הרמ״בס והקשה עליו ואח״כ כת' ואס בא לומר דמדאוריתא
חג ן ?ר /
גמרי

מני7יע>
1

( <)

ןכ׳צ  7עמ

הי־״ןע׳קלק״עיז
זכארין נזי ■

גמרי .

קאמקש למי

ן־;
סן זז וושץננללסת1
דךהויפרש
־־<,־.״*״ כה חושי& יןלסכלונית
שילתסאעי' ;כ" ג וכו׳כפ האיש מקד' (דף נ )איתמ׳ רב הונא
עכ״ל(כ׳כחהרי״ק אמר חוסשין לס־לונות וכן אמר רבא
שןיש י^״אדאי* ואסיקנא אמר רב פפא כאתרא דמקד־שי
דנית ,להסתי ^ והדי מסבלי חיישי׳מסכליוהדר מ ק״1י
*"ר " גילאהגה לא חיישינן מקדשי והדר מסבלי פשיטלא

״י״י־ קמ ?ופ ^

״י

שסיז לס לומ׳מ

לאחר קדושין דבנה״ג הסבלונות מוכיחין לסי מנהג המיעוט שקדמו להסקדושין
אבל היכא דלא קפדי מסוססבלוט׳כלל
גמורי׳עד שתשתחרר ולאחר שתשתחרר
אינ׳צרילקידושיןאחרי' אע״ס סמיעוק מקדשי מפני חששדברי׳
וא״א הרי אש זי׳ל אמר דהוו קדושין גמוריםנ וצריכה גט ומיחד אסרי וחס כ מסבלי אקחוששיןלסכלונו׳
הבא עליה אינו חייב מיתה כמו על שא ר אשת א  ,ש א ),א חייב שיהיו קדושין או שקדמו לכסקדושין
אשם ואם נשתחררה לגמרי וקדשה אחר
מקודש׳לשניה׳וצריל ינ '_ £1נז
מ !״ה׳?עי!
טג
^
ניהםאיא״רמ ^
יאחיד־ישאיאם
^ א״יי

3
מה

ג המדלה 0פ

החלץ ואחיו שיל שני הולץ או מיבם:
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נאת! ליקאצאחר דלפר״ח שהוא חושש לסבלונות עצמן משוס קדושין דוקאבשנתנן לה כפני עדים
ששלח השנל ף'אנל סהמקדש בט״א אין חוסשין לקדושיו ואפי׳פניהס מודים כדאיתא לקמן כהריא ולפי
פירהר׳יף ז״ל כל ששלח סכלוט כודאי אפי בלא עדם חושסין שקדמו קדושין ואהא
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אסר הקידושין ועוד אני אומר שאפיהיו מקומכם מקום סמקצ׳כני המקוםמקדשין
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בספ רבי ירוח וכת עוד בזה הרש בס בתסוב סי תק 3ח וגם מקריץג פ
ץעש
שאין לחוש כלל לאותן סכלויט הנעש' אחר הקנין תכף בו ביום או למחרתו לאלפי'
שר יי ולאלפי/הגאוני׳והאריך בטע הדברה כת עוד הרש״באבתסו׳סי׳אלףורכ״ג
פרש״י סושסין שמא אותן סבלוט עצמן לשם קדושין ניתנו וכששלחן ע״יסניפדיס

^תסבלונזי ^״מ מסבלי והדר מקדשי ומיעוט׳מקלשי וסדר מסבלי לא חיישי׳אבל הגאונים גורסין
^!!ןאינא ^ש לאצריכא דרוכא מסבלי והדר מקדשי ומיעוטא מקדשי והדר מסבלי מ ד לא
לפי׳ ריח7ליי 0ניחוש למיפוסא קמ״ל וכן כתובה בהלכות ולפי גירסא זו לעולס חיישי׳אלא באתר'
קל1ה יזידם לכ! דכולהו מסבלי והדימקדפי והיינו טעמ מהי דבעלמ לא
חיישי׳למימוטהכאסייסי^'
׳ — 1 - - -י . .״ 1. .

כשרי׳או שנתנם לה השליח בפני עדי׳והואז״ל פיר דוקבססידך מעיקרא והדיןעמו
שאס אי אתה אומר כן אין לך נותן לפטי׳סתס סוהפרוטסאינצריכגטאכלר׳ח
והי־י״ף סירסו שהסבלונו עצמן אין חוששין להם מסו׳קדוסין אכל כל דמסבליחזקה
סככ׳קיד שאילולי כן לא סיס סולח סבלוטוהילכך מקומו שכולן
כן
מ ~,י<.״? יי איר יזי.ו־  .־זיי ^ חי-י * אר ^ /חב־חוח/חרזי איי מץ!ז־ ■ זיו רזי^זר לתו ; ־ן־זירד
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לקאינ אפילז כהשתנות סין 5ס רוב חשוב סנחצסוש כמיעוטו עב ?
רב׳ יו־ו/זק ״ט ׳ 1
גא*ר $דייק "' פדים שלא קידש קודםסכלוט׳לסר״ח אין לחום ולפרש״י יש לחוש פיר כגון דאמרי
יהדר מ״ונלי ני׳י סהדי הוינא בהדיה משעת שמכין עד פילוח סכלונות ולא קדשה גס לא עשה שליח
6לא ",ל^ ",יס ^ לקדם וכתב עוד הר״ןכמצ' פסקן סל דברים דהיכא דשדיך ואס״כ כתן סבלוט סתם
נין י' השילוס! בפני טדיס אי אתרא דמקדשי והדר מסבלי חייסיכן לקדושין ודוקא כסנתכן סתס
לסנלזס! א׳ג לינא בפני עדים אבל נתנן בפי׳לשס סנלוט א״נ אפי׳נתק־ סתס ושלא בערי'אין חוסשין
לייייזרדלמאקדשה להם לפרש״י
נתכן כתור סכלוכו גפי׳ואפי׳כלא עדים חוששקשמא
1
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משתדל עם יצסלשדך ב בנותיו לבכניו והבי׳בידו טכפו׳לתת לבט ויצח לאנתו־צ'
בכך לתת בנותיו לבניו וכשרא׳זה כן אמר שמואל זה לאשת יצח אע״פ סאיןיצחק
בעליך מתפיי בשידוכין הא לך הטכעו׳לבנו כי אנסי׳אסיס אנ-חנווקבלתןסאשואח״ב
טען דלסם קידושין נתנ׳אס הכנו קטנו׳אונעמאין להן יד לקבל קדושין סלאמדעת
האב ואסי׳אס הס גדולו׳והיה שמואל זה נותן ליד המו בפי׳לסס קידושין לאעסה
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״״>4י
ככו׳לפי שהמקדיזיי* '
אתיי -<.ידי
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מקודש׳מתי
דזדרו׳ ^
עשאות יר.רזד
אותו* ז ^
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י• ״״ מסתמא דסייסי דכיון שחין בה מנהג מחין חותה כמסכה עג מחנה זעור םי.ירי
לגירסת הגאונים אפי' למיעוטא סייסי׳וכל היכא דחייסי׳אפילו אמיו שניהם שלא
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קטנו'אין א׳מהן מקודש שאין הכת מתקדש ע״י האסאלא א' כ גדול׳ועשת האססלי
לקב לה קימשי׳והקו׳ססוצי׳אין סוסשין לו דכל קלא דלא אתחז׳בביעד לאוקל׳סי'
עכ״ל כ׳מהריק בשור כ״ח מאח'ירכן הוא דאיכ׳מיעוטדשכיח ביכייכו דמקדשיוהדי
מסבלי לודאי יש להחמי כפר״חוא״עפ פיס לסראו׳פט ולומדלא נאמרוהדכרי׳אלא
התם הוא
כשהכע
כשאין הבע עומ לפנינו סחת און \,
הלךלמ״ה !
דחיישי׳לסגלונו׳אבל ♦
לפנינו ועומד וצווח שלא נתכוון צשס
קדושין

לסנלונות :
למיסמך האי מיעוט לחזקה דידה שעומדת בחזק פנויה ועוד שאלו נתן לסם קדושין
(ד ) ומרי׳ 36
ז־נ
*
ע
ה״ל
לפרש
קמ״ל
כיון
דרובא
מקדשי
תחלה אין תולין להקל מפני המיעוט ואע״ג
7איח"יי׳זל6ה>ה דלישנא דניקוש לסומרא מסממצינולשון חשש לקולא ולפי,גירסוז כל היכא דרובא
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נתכוונולקמשיןחייפי'ג ולדברי האומרים לקטנה שנתקדשה שלא לדעת אכיה אס
נתרצה אביהבפי׳סייסינן וכמו שכתבתי למעלה אפיי כקטנ׳נמי חיישי׳לסכלוט אם
נתרצה בהן אביהולא עוד אלא אפי׳ בקטנה שאין לה אב כל ששדכ׳כחיי האב אע״פ
שלא סלח סבלונו׳ עד לאחר מימת האג
אבי׳קדושיס
*
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■ סוס כ .סףיליד () )!!"ל נינ׳הסי׳
^ישיי סדע מסרמרן שאץ לחוש׳לסוספוסק כומס־מ׳מתיוךל׳המרדכי פ׳האי׳מקדם• כיון דכזלהו מסבלי והדר מקדשי וכן דכי פשוט ׳הוא שמומן כסףלזו
*5מ אע'פ סאני מדמה כע״ד איני רוצה לעשו׳מעשה באיסור עמה ממור כזה ואף האישה אפי כפני עדים אע״פ סהיה דעת שניהם לקדוסין אינן■קדוסין עד שיפי'לה
מ פ שאין להחמי׳בו ככיא״כהוא דלכל הפסו ׳מבא מסבלי והדר מקדסי דהאחזיג' סנותכן לשם קדוסין או עד סידבר עמה בעסקי קירוסיה בפטהפדי' הסס במעמד
נסמ:י רבנן ארובא לענין שאס כשאת לא תצא גבי מיס שאין להס סוף מ״מ אין ההוא ויתן לה כעוד סעוסקין בענין הקדוסין ממש ולאיאפי' מעיין לענץ ובאותו
עכקואס מפני שהעזי קויין אות בעדותן
להקל לכתתלה לעד ע״כ ועוד כתב כזה
כשורש .קע״א וכת' בשור ק״א סכת מהר ' ס וחוששין לכתובה שאס כתב לה כתובה ולא הניע עדיין לידה אישפוז'׳( ה כן הוא מנהג' לקיו' כן לכל
צל א׳להתיך כז׳זכן
?תשו' דמי יכניס ראשו לאותו ספק לידע רואין אם דרך מקצ׳אנשי העיר שמקדשין ואחי׳ב כותבין כתובה משודכת אפי' בלא קדושין וכן לפעמים
משמ־־.נ נמהרי/ן
שאין
סופר מצוי ואין אומרים שקורץ אותה נוכי״א שידוע לכל
שורשק':א (צ ע שם
מנהגסמקו שהיא יוצא משם ואץ כר כך חוששין שמא נתקדשה אע״פ שאין שם
כובי״אממש אלא לאס כניסה לתוע וכאן זב' ייהיייקשמ־ש
שכותבי׳
העיר
אנשי
מתיך דברי כעלא״סססרי הביא דברי שמא הפופ׳נזדמן לו וקדם וכת׳ואי דרך כל
הכל מורי שלא נכנסה לתופס וקמב אני קע׳ט דאפי׳נמקי׳
ו״ס להחמיר ולחוס למיעוטאשמקדסץ
ליייעיט מקדשי
הכתובה קודם הקרושין אין הוששין לקדושין:
מקדשי
העיר
בני
קצת
היו
'
שאפי
ליער
דבי־יו
ואס״ס שולחין סבלונו׳ משמע מתוך
<הל 'מסגלידח*#שי׳
שיצ׳עדיה קוד שנתקדשה חוששין לו
דחקא היכא ראינא מיעוט' מיהאדמקדשי
והדי מסבלי כיון סאץעושץ ק אלא דוקא לכתחילה
גט והוא שזזקול ברור והוחזק בכי ד פי׳ כשיצא
בפרסו' גדולבסזן ובעשרה ומהמנהג אנל אש נשחת לא
וסדי־ מסבלי הוא דסיישי' וכ!׳ נ גס חתוך
ססוס בגזירה וסיס קהלות שלא היה לכו תנא■ נלכן  .אין
וכוי כל הפוסקים מלכד מסר״ס הלא הקול בדקו ב׳יד אחריו ומצאוהו נכון אבל אם אינו כדור או לא
לחחמיר ננפיקא
המסהרי״ףוהימב״ם וסמ״ג וכן מצאתי הוחזק בביר לא וכיצד הקול הברור כגון שבאו עדים והעידו לסוש לסכלונו׳דלמאי ניסוש לשמאקדשה
ס' :
ומסות
שראו נרות דולקות
נתסו׳להרשב״א וכתבבשור׳קעי׳ח שדבר
בעשרה כמנהג א״כ קלא אית לה למילת (ז ) זמשח־גתזברי
פשוט הוא שלא היתה כוונ׳הר״מ להחמיר
ואס שקדש בעדי׳בלבד ושלא כפי׳המקנה הלשנ׳אסית' אלן•
אין לחוש ןמ הספס דמסתמא לא פכי על ססרס ועל הגזרה ותסחי מצאתי כפסק ק׳ת זקפ׳ט דאין
 6לא במקום דמיעוטא מיהא מקדשי וכדר מסבלי דביןמיעוטא לפלג׳אולרוכ׳עבידי
חילוק נין  .שילת
איכשי דטעו אבל היכ׳סכולס מסבלי תחל' בזה לא דבר הר״ס וכת'עוד שם לנשת״ל א׳סכתב מהר״י ן׳סביב ז״ל על ענין סבלונו׳וגס הרא״ס כתב בתשו' שאכתוב בסוף
סגלינו׳ לנין  .כפן
ממצא דאות עובד׳סעלי׳דבי סר״מ היה באי נירי סבאמארץאחי׳וטתן ססבלונות סי׳שאסר זה סאע״פ שהיו קוראין אותה ארוסה אין כאן בית מיסו' לסצריכה גע
להחחתן .ה  0נלונ('
מדמאממי יכניס ראשו לידע המנהג שהיא יצא משס משמע שיצא מארצו ובא לכאן
שכן דרך העולס לקרוא למשודכאמס' • כתהרפב׳א בתשו׳סי תלףקפ''ט על אפס נ׳צצמןוכן תשמע
והמס דאיכא למיטמי אבל כסהו במקומנו וידוע לנו מנהג אנשי מקומו על הברור
סהיתה משודכת לראובן ובק פ שיושיבו המשודכת אצלו ולא רצה תמיו מד סיתןלה מדנרי הר'ן  .פ' ק
טבעת ונתינת טבעת הוא אצלס כנתינת קידושין ונתרצה ונתן לה סבע בפני כל ד־־ 7,חיןו 7לאמנרי
נלע״ד שהי׳מתיר לפי פרש״י דס״ל דלא סייסי׳למיעוטא וכ״ש שיתיר אפי׳לדכייר״ח
הכאין מושר׳ש
המסובין כל שהדבר מפורסם אצלס בנתינת הטבעת סתס כתור קידושין היא גנז
הינא שהוא עומד במקומנו וקיס לן בגויה דהוא מאתרא דכולסו מסבליברישא •
זצק׳ל^ תזו׳נעגי ן
וכמי ע יש ויתר על זה ראיתי להתיר בנדון זה כסרט כאשר נעשה הקיץ סמוך
זו ודאי שהיתס משודכת לו וקבלה טבעת סתס הרי היא מקודשת ועוד כיוןשהאב השנלזנית■ שחילק,
נדני ;י
להכנסת  :לה ממש בבית הכנסת בין מנחה למעריב ותכף התפללו וקבלו סבת הקפיד בדבר ודאי משמע שלכך נתכוין ואע״פ שהיא בוגרת כל סנתכוין האב לקבל'
כמינו'לטיגני בלי הפסק בין הקטןלקכלת שכת ובלילה ההוא ליל סבת ניתכו אותן קידושין מן הסת גס היא הודיעה וה״ז כמדבר עמה על עסקי קדושי' וכ״ששהדבר
סכלונות וא״כ א״א לומר שנתקדשה לא ע״י היצוע ההיא לפרש״י ולא ע״יקדושין מפורסם ביניהם שכל נתינ׳טבעת ממשודך למשודכת אינס אלא קדושין עכ״ל:
אסרס כפי׳סגאונידהא אין מקדשין בשב׳והאריך עוד סס בדיני סבלונו׳ובתרומת כתוב בכתבי מה״ראיסרלן סי רכ״ו ראפי היכאדחיישי' לסבלונות היינו בדידעינן
הדשן כתב כשם רכי׳סמחה דאפי' לפיש״י לא כעי עדים בשולח סכלונות אי הוי בוראי בשליחות הסכלונו' אכל קלא דסבלוכות פשיטא דלא מסמירי' ביס כולי האי
כאתרא דרוכא מקדשי והדר מסבלי משוס דהך סברא דשולח סבלינות חששכמרה עכ״ל ועוד כתב סס בדיני סבלונות וכתב בא״ח אס הוא טוען שלשס קידושין נתן
היא כחזקה שאינה פוסקת שהיא באה מכח הרוב ובטור א״ה כתב דלפיש״יצריך סבלונו׳וסיא טוענת שמתנת חנס היו ולא לשם קידושין כר׳סהיא נאמנת כדין אסס
שישלחם כעדים והא דכתב רכי׳שמסם דאסי׳לפרש״י לא כעי עדים נר ליישב ולומר שאמרה לבעלה גרשתנידנאמנ׳דקזקה דאינה מעיזה ה״נ במשודכת עכ״ל  :ואין
וודאי בעי פדים בשעה שהמשלס סולח סכלונו׳אבל בשעה שנותנים הסבלונות דבריו מוכיחים ואדרבא פשט דברי הגמ'והפוסקים סיירי כשהיא טועה' שלא קבלה
לאשר סכר רבי׳שמחה דלא כעי עדים התם ונוכל לומר דהאבן פזר כמי מודה בזה הסכלונות לשם קידושין ומה שרימה זה לאומיה לבעלה גישתני אינו דוס לו אלא
פלל ואין דבריו ניאץ לעד כלל דהא פשיטא שדעת רבי׳דלרש״י צריך עדיבשעת
לאומר לאשה קידשתיך והיא אומרת לא קדשתני וכיון ששלח סבלוט ומנהג המקום
נתינת הסכלונו׳לאסה וכ״כ הרי״בש ביתשו דלפרש״י צריךשיהיומדיסרואי׳שתקבל דמקדשי והדר מסבלי והוי כאלו יש לו עדים שקדש שוב אינה נאמנת לומרקדשתני:
האשס הסבלונות בידיה או שינתנו לתוך חיקה כדרך שאר הקרושין ע כ וכך הס ; וחוששין לכתובה סאס כתב לה כתוב' ולא הגיע עדיין לירה מאין אס דרך
מקצת אנשי העירשמקדשין ואח כ כותבין כתובה חוששיךשמא נתקדשה ופו' בפ
דכויהר״ן שכתבתי בסמוך דלפיש״י דוק בשנתן לה בפני עדים• וכת עוד בתיומ
כדשן' בשם א״ז ני דסבלונותיס לחוש אפי קבלה אשה אחרת דדילמא שליח סויתה האיש מקדש בעא מיניה רב אסא בר רב הונא מרבא הוחזק סטר כתובה בשוק מהו
רון שכבר קבלה קנץ על הקנס וכ״ס אס קבל אביה דיס לחוש לפרש״י ע״כאבל ואסיקנא אמר רב אשי באתר דמקדשי והדר כתבי כתובה סיישי׳כתב והדרמקדשי
מהרי" קכתכ בשורשקע״א שלכך נהגו הקדמוני׳סלא תקבל הסכלונו' הכלה עצמה לא חיישי׳מקדשי והדר כתבי סשיט לא צריכה דלא שכיח ספרא מהו דפימא ספרא
ניהיכי דלא ליהוי קדושין ועוד האריך בתרומת הדשן בדיני סבלונו'• כתבהרי״בש הוא דאתימי קמ 'ל ופרס 'י הוחזק סטר כתובה בשוק שראו שטר כתובה מהו אם
על א שאירס אשה כפי נימוס הנוצרים ואס״כ כתן לה סבלונות לפרס״י בנדון הזה נתקדשה לאחר מהו להחזיקה כמקודשתלראשון • דלא שכיח ספרא אין הסופר
אין חושסין להס שניתנו לסם קדושין אף אס היו סס סדים שקבלה אותם הבחורה מצוי כעיר תמיד ספרא הוא דאתרמי ליה וקדס לכתוב קוד׳ קדושין וכת׳סמלב״ס
מעה שנשלחו לה סהדב׳ידוע שלא היס מנהג מיורק״אשהרו' יקרסו ואח״כישלחו בפ״ט הוחזק סטר כתובתה אס דרך מקצת אנשי המקוס סמקדשין ואס״כ כותבין
סבלרנות ואףסא זה היה מנהגם הכה בעונות נתבטל המנהג ההוא בעתהגזירה
סוששין לה ואע״פ שאין שס סופר אין אומרים שמא מפני הסופר שמצא הקדי׳וכתב
וכיין שאין בס מנהג לקדש קודם סבלוכות אין לחוש לפכלונו שיהיו ניתני׳ בתורת ואס דרך כל אנשי המקו׳שכותבץ הכתוב קוד׳הקדושין אץ חוסשין לה ונ׳דלטפמיה
קדושין כיון שלא פי׳או לא היה מדבר עמה על עסקי קדו־זי׳וכ״ש כנדון סלךשכבר אזיל שגורס בעכץ מקדשי והדי מסבלי כגרסת הרי״ף והגאוניםדחיישי׳למיעוטא
ממלמס בסדוכין כמנהג הנוצרים אס באונס אס״בי -צון שיש לומר שלפי מנהג להחמיר וליש״י דגריס בההיא דסכלונות דלאחיישי' למיעוטא ה״נ דכוותהוכ״כ
מוצייס ולדעת אותן שדוכין הוא שולח דומ׳למה ששנינו במקד בפחו׳משוה פרוטה מדברי ה״ה ורבי׳סתס וכתב בלשון הרמב״ס ז״ל ולא שת לבו לזה ואיפשר שטעמו
מפני שהעלה ברין הסבלונות דסוב לחוס לשני הפרושיםלהחמיר :
סאע״גי ששלח סבלוט אין חוששץ להס סע״ד הקדושין הראשונים הפסולים הוא
פנויה שיצא טליה קול שנתקדשה חוסשץוכו' בסוףגטין (דףפח ) תכן
סולח ולפי׳הגאוניס אף אס איפשי דבעיר שאין בה מנהג סוששץ לסבלוכות שמא מל
יצא שמס בעיר מקודשת ה״ז מקודש ובלבד שלא יהא שם אמתלאה
קדש קודם לכן מ״מ בנדון סלך הרי אתה מודה שלא קדסת בכסף קודס הסכלונות
יילל* סאתה טוען שהסבלונו׳ניתנו לשם קדושין ולדע אלו אין לחוס כלל לסבלונות וכגמ׳ (ףד פח ) אמר רב אסיכלקלא דלא אתחזק בב״ד לאו קלא הוא ונר מדברי
עצמן לומר שניתכו לשם קדושין ואף סא באת לטעון שקודס קדושין קדשת אותה הרמ״בס כפ״ט דהא דאמריק יצא שמס בפיר מקודשת ה״ז מקודשת לאו למימרא
בראה אין חושסין לזה שהרי מנהג כל ישראל שלא לקדש בביאה דיב מנגידאמאן
דמחזיקיס אותה בודאי מקודשת לאותו איש שיצא שמה שנתקדשה לו אלא בחזקת
ספק מקודשת היא דמה וקיק לה וכך הס דברי רבעו שכתב חוססץ לו וצריכא
דמקדש בביאה וא״כ אץ סושפין לסכלוכו' לומר שמא קרש כביאה ומס שטענת מן
הייחוד שהיה לשם קדושין גס לזה אין חוששין דלא אמרי' הן הן מידי ייחוד הן הן גט  :ומ״ש וכיצד הקול הברור כגון וכו׳אי שיאמיו סלו׳מהיכן שמע מפלו׳שס אמי
עירי כיאה אלא במנר אשתו מן הכשואין ולנה עמו בפונדק מסכי שלבו גס בה אבל פולא לא ששמע קול הברה אלא נדי פיהו נמת דולקו' ומטו' מוצעות ובני אדם •
נכנסיםויוצאים.ואומרים פלו׳מתקדשת היום מתקדש ודילמס לא איקדסה אימא
מןהאמסץסאין לבו גס בה אין הייסו ראי׳שבעל אא׳ כ אמי'לה כפני עדיהתקדשי
ליבביאה ועוד שבנדון זה אע״פ•שראו העדי׳שבא עליה כיון שלא סיר׳לשסקדושין פלוני' נתקדשהיוס וכן תני לוי לא שישמעו קול הברה וכו' א״ר אבא אמר רבהונא■
א״ר לא ששמעו קול הבר אלא כדי סיאמיו פלו׳מהיכן שמעמפלו׳וסלו׳מפלו׳והלכו
אין אומיי׳ס אץ אדם עושה בעילתו בעילת זכות ולשם קדושין כעל כיון סאת טוען
לע הסבלוטת שהם לשם קדושין הרי הביא' היא ע״ד קדושין הראשוני׳ואינסעכ״ל :להם למ׳ס ואמרי תו בגמר'יא' ר תסדא עד שישמעו מפיכשרי' ופר ישי מפי כסריס־
וכחב עוד בסי תע״ט לפרש״י בנדון זה ששלי־הסכלוט הנעשה עד או׳שאבי החתן שיאמרו מפלו' שמעכו והוא הלך למה וכתב הר' אש לא פניג רב אהנידאמרי לעיל
?תן לו הסבלוטת ולא החתן אין לחוש לסבלונות אלו שהרי אפי' אמי האב כסי׳ נרות דולקות ומטות מוצעות דשני עניכיס סס וממייהו חתיכי קול או זס או זה
סטא נותן בתוית קידושי בנו אץ חושסין להם כדאיתא 3פ' האיש מקדש ואף ע״פ ועוד קול דלעיל שייך בקדושין דוקא וקלא דסבא שייך אף בגרושין ומיידי בתרי
משליח אמי לכלההז שלח לף החתן אין בכך כלוה מיין בכתבי מה״ר איסילן סימן דפמפי מתרי כגץ ראובן יסמעץ מלוי ויסודה אבל דח מחד ותרי מחי לא תדע
ע״ד י ובספרא״ת  :והרי״טבא כתב בתשו׳על ענין המשדך .שראו עדיםשנתן מדפריך עדית מפלייתא הוא ומסיק והלכי לקה למ״ה משמעי דאיירי בתייועוד
מאצות למשודכת אבל אינם מעידין שאי״ל שים לשון קדושין ולא שדבי עמה בעסקי מרמ״ר ססדא פדשישמעו מפי כשיים מכ״לומ״שדרכלא׳פליג־אהני דאמרי' לעיל
נמת דולקות וכו' כ״נ מדברי הרי״ף ומדברי הי׳מ״גת פיק ט וק דעת הרש בא
קדושין אלא קס המתנה סתס בידה או בחיקה ושאל על מנהג אותה העיר בענק
מבלוטת וא״לסמנהגלעשו׳שידוכץ בלא קדושין ולתת סגלוט' כשעת סדוכין או במשובה שכתב סא-דאמר ר אבא לא שיעממו קוליהכרס ונו׳לאפליג׳ אדעולא־ אלא
מר אמר סדא,וער אמי הזאולא ניליגו שאלו היה בשעתובעיי'כדעולא -ואצו לארת
איזרסדוכין ואין א׳סיקדש ואקסן יתן מפטת והשיב שאין כאן מסו׳לסוש לשבלוט
ר׳ז -זנעסקח סיח|
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 : 15315וגס התו׳כתכו מסתמר! לאפליג ר אבא זוכה או גרושה לא מפלך לה מיניה אלא כעדו׳ברורה וזמשואה ועומדת היא  .ס"*
סן (א ) < כיבכ זמן בבדיקת סקול מפי פדיסכדר'
המ״תסח' " '5אעולא דלעיל ואבריית דלעיל וכן משמע מדלא קא ' ור אבא אמי אלא לעיל דאיכא וכו האי קול דמגורשת אריס קאי אשה פנויה שיצא עליה קול מקודשת חייסיגן
ואסורה לעש אלא לאותו איש חזר ויצא עליה קול מגויסת שגירשה אותופלוני׳
רגלי׳לדבר לא בעינן שיגיע לדבר במר אבל הכאדליכארגליס לדבר בעינן שיגיע
לוומיננלק הסס לדבר במר ח״להר״ןא״ר אבא וכי אלא כדי שיאמרו פלוני מהיכן שמעמפלךיופלו' שיצא לה קול קדושין ממנו ה״ז מגורשת ומותית לכל מ״ס היי קולשחשסנוא
תחלה שוברו עמו •י וכל קולסיסלו
וכתנא מפי " ים מפלו' כלו דאיכא קמן עד א ' שאומר אני
ספי קטנים גייל שמעתי מראובן ועד אומר אני שמעתיומטות מוצעות ונשים שמחות לה ואומרות נתקדשהפלוני׳היום אמתלאה שסובר ' אותו כגון שיצאהקול
^מסמעוךהשת איכא תרי סהדי דמסהיילפלוני או שיאמרו פלו׳מהיכן שמעמפלו' ופלוני ופלוניופלוני שקידשה ע״ת או שזרק לה קדושיןסמק
^ר ,רנא
קרוב לו ספק קרוב לה סס במשנההנזיר
מפ ,על גלנד מפומא דתיי אחייני והלכי מי ק ^ י מפלו׳ופלו׳והלכו להם למדינת הים ודוקא תרי מתרי כדפרישית
דכלחדוחי כגון ששמ׳ראוב? משמעון ולוי ושמעו? ולוי משישכרויהוד׳אבל מסיים ותני ובלבד שלא יהא אמתלא׳אי
למה ורבותא קמ׳לדאע״ג
עלל:
זו היא אמתלא ' גירש אי׳ס פלו ' אתאשתו
קלא
!*ז ב ,חד מחד או תרי מחר לא אבל חד מתרי כתב הרמב״ץ דהוי
כ
ןין
3
ו
ססדי
"
כלחוד
א מסוס חד
ן
ש
^
ינ7/נתלי
ע״ת זרק לה קדושין ספק קמבלהספה
למדינת
שהלכו
בשנים
שתלו
ודוקא
תרי
מפי
שאמרה
אפי׳אשה
"
סראי
עג׳יד
ל
^
ד״ר
?
אמי
^
דכד
7
"'
היזזל
^
קמב לו זו היא אמתלא׳ופרשי׳יגירשסלו׳
שמלן
שמע משמעון וליי ^הול־ה והלכי לס 0הים דמרתתי היום או למדך אתו אכל אם תוליץ כשני שמתו לא את אשתו ע״ת זהו סרבי הל גרוסץ
^.הס "! .׳שמעון ויהודה ובא לפנינוי5ןוכןולד הוי קלא וא א ז ל כתב דלא מוזגי אלא תרי מתרי וכן אםאינם לא נתקיי התנאי• זרק לה קדושיהוכו׳זהו
קייני,נ׳אינ חיי׳ והעידו שהם שמעו כמו שהקול יצא והאמזכירים שנתקדשה לפלו׳אלא שנתקדשה סתם או אפי׳אופרים אמתלאה סל קדושין וה״ה נמיאיפכלן,
ת'ז י 1םא׳ י׳ מים דר אבא לא פליגא אדעולא דא׳ כדי סיהו נתקדשה לפלו׳ואומרים שנתקדשה לו בעיר אחרת או שאומרי' ומ״ס או אפי׳אס יש לסו'לאמתלא׳לכטל
לוין תוססין^ מנת
דאיכא פלונית תתקדש היום לפלו׳אינו קול ואם יצא הקול שנתקדשה הקול כגון סיס להסתפק אס ישכקדוסק
את ; מיד להנשא נרות דולקות וכו' 6לא בדעולא
ס״סאוסמאקטן היה אין תוססקלהול
זני כ ג״י נ' רגלים לדבי לא כעי׳ כדי סיאמיו פלוני לפלו׳ונירשה אין חוששין לאוסרה משום הקידושין ואסור׳לכהן
הרפ נ 'ץ ללא נתנו
דאיקדש׳
משום קול הגרושין וכל קול שיש לו אמתלא ששובר' אותו כגון םס ( דפט ) הסיא דנפק טלהקלא
מכתים לנריהם מהיכן שמע מפלו׳וכו׳דמשמע 15־מ יקיי
 ,י שיצא הקול שקדשה על תנאי או שזרק להקדושי? ספק הרוב לו באיצפאדתי־חלא שלחה רב אידירב אק
י,
לשיעורין זלאתלקי י* 0,דבר בי ייי* ״
לקמי׳ דאביי כה״ג מאי א״לאפי׳למ״דלא
יכנור ד,מ תי י" ^ ספק קרוב לה או אפי׳ אם יש לחוש לאמתלא לבסל הקולכגון
ג
יכןדכ י! ־לייכה
נין יויןום קר; נ ?*:
מכגילי׳קלא בהאי מכטלי׳קלאמימאמרי
רחוק
למקום
זמיתו הכל תל1י לאשייכאאלאבקדושיןומילתיהדיא ^
שישלהסתפק אם יש בקדושין ש״פ או שמא קטן היה אין עיינו רבנן בקדושקולא הובהוס״פמי׳
יחש רללייני ' יראי
מירעסהקולאנלאםיצא דנפק עלה קלא דאיקדש לחד ממיסלני׳
שיצאהאמתלא
חועתויןלקילוכגון
נ״נמ -סי ^ סב ^ יסי ^ ו ^
השם אס יראו להם
51ו קול: 1ריה הקיל כרור ולאחר זקיצא האמתלא איג מבטלת הקולוהרמב ם אמ׳רכא אפי׳למ״ד לא מבסלי׳קלאכהלן
1מ־
חיש תתש ת גלנר כמו״״ת ;ןתםץוג
בקדושין
דנ! לס נ דגהחרי׳ ושמענו מפלו׳שנתקדשה פלוכי׳בפני עלו׳ כתב יצא הקול שנתקדשה ולאחר ימים יצא האמתלא אם מבטלי' מימר אמרי עיינו רבנן
וקדושין קטן הוו ההיא דנפק טלההלון
נראין
על מישט 11ןלנרי' ופלו׳וני מדבריו דבדעולא היינו ששמעו
< נ 'כ
שאינם
דאיקדס׳לקסן הנר כגדול א״ל בר מרדכי לרב אשי הוה עובד'ואמרו עדין לאהגיע
דקאמרי טובא פלו׳נתקדש׳היוס וכר׳אבא אע" פ שלא שמעו אלא מא׳ולא אמרו ג״כ
ס 7םג ' אש ״ סי! ' נ:
נתקדשה היום אלא נתקדשה סתם סגי כיון שהקול גומר לב שהלכו להס אבל תה לפלגית ראובן שכא׳לפלגות ראובן גדולי׳חקרי לב • ופרס״י באיצפא דתוחלא יס
סהוא אומר דסגי בב׳מעידיס ששמעו מה ששמע כן מפי סני׳איני יכול ליישבוללשון תמרי׳סלא בישלו כל צרכן ומניחין אותן בתוחלוח כלי ' העשויים מכפיתתמייס
ימתבשלי׳קצת וכשאוכלין אותו נשאר מן האוכל על הגרעינ׳סאינו נפרדממכ׳יפה
הגמ אא״כ גור׳כדי שיאמרו פלו׳שמע מפלו׳ופלו' והלכו להם למ״ה עכ״ל הר״ן ז״ל:
מפני סאינ ' מבושלת וההוא אוכל קרי ציסא • מימר אמר כשתנשא לאח לא מ)מח
וכתב ה״ה סהרשב״א פי׳דדוקא בדאיכא תרי דסמעי מתריוכדפל' הרא״ש ז״ל ח״ל
הרס־כ״א כתשו אס יאמרו שנים שמענו מפלוני ופלו׳או אפי׳ע״א אמר אני שמעתי ראו א״א שנסא׳דמימר אמרי עיינו רבנן בההיא איצפא ולא הוה כיה ש״פדסתמים
לאחשיבדהא דמכטלי' קלא אינו אלא מפני החשד והבא ליכא חשד :לחדממי
מראובן ועד שני יאמר ופן שמעתי אני משמעון סוששין לזה ואין מבטלין הקול הא
לאו הכי אין חוששין לו ואפי׳אמר ראובן אני שמעתי משמעון ושמעון זה יאמר אני סלניא ולא היי אומרי׳לאיזה מהן לקטן בסני׳סנר׳גופו כגדול והיו מכירץ בו•עדין
סמעתי מלוי ולוי אמר אני שמעתי מיהודה ואפי' אלף כיוצא בזה אין כאן אלא ע״א לא הגיע לפלגו ראובן כלו׳אין סכמילקקבשני׳כדכתיב בגדולי הואדאי׳להוחקןוי
וכתב עוד ה״ה ומדברי רבי׳סאפי׳באיש א׳מוחזק הקול כל שיאמר ב ' שמענו שאמי לב וזה אע״פ שגופו ארוך ציכר הוא במעשיו שקטן הוא בשני׳וכסתנשא לאח מימו
שנתקדשה בפני ידועים וכן מורה לשון הגת עכ״ל י*  :ומ־ ש רביכו בסס הרמב״ן אמרי עיינו רבנן בקדושיה וקטןבשני'הוא :והר" אס כת׳שר״ס גויס עדין לאהגענו
להוי קלא אפי׳אשה שאמרה מפיתריוכו׳לא מצאתי כן בדברי הרמב״ן וגס כחדופי לפלגו׳סהיו בהם חכמי׳גדולי׳חקרי לב והס היו יודעי׳אס הגי׳זה הקטן מר׳בדרלו
הרמכ״ן סוף גיטין בדקתי ולא מצאתי כן ובסס מדוייק מצאתי כתב הרמ״ה  :ואהא כשאר גדולי' ולחשנו גדול אכל אנו אין בכו כס להבי בין קטן הנר כגדול וכין קק
דכל קלא דלא אתחזק בב״ד לאו קלא הוא כתב ה״ה כס״ט פרש״י כל שלא בדקו ב״ד זולתו ואין לנו אלא בודקץ לקדושין ולגרושין הלכך בעי׳י״ג סכה ויום אח'ולמעל?
אחריו אס הוא קול גמור כשמיעת פלו' מפלו' שהלכו להס או בנרות דולקות עד והוא דאייתי בשערו עפ״ל • והרי״ף והרמב״ס השמיטו כל זה ואטסר שסמך הד)
שבאו אותם עדיס והעידו בביטול הקול דכל קול שהוחזק אק מכטלין אותו ואס לא על מ״ס מתני׳דקתני ובלבד שלא יהא סס אמתלא איזו היא אמתלאהוכו׳והימנ״ס
הוחזק מכטלין אומו וכן אס לא בדקו עליו בזמנו ולאחר זמן לא מצאו ולא ידעו ג״כ כתב בר׳א שלא היה שס אמתלא׳וכו כיצד היא האמתלאה פלוני נתקדשהע״ח
סמעי׳לכס בדבר הברור אין חוססין לו ולזה הסכימו הרמב״ן והרשב״א ז״ל וכ״כ או קדושי ספק לא הוחזקו אלא שואלין וסומכין על דביי׳הואיל ואין שם ראי כמו'
ולא קול חזק וכת' הר״ן הא דקתני סיפ׳דמתני׳ובלב ' שלא יהא סס אמתלא׳איזוהיא
מדברי רבי ,שצריך שיוחזק בב״ד בזמנו עכ״ל ודברי׳אלו כתכוס הרסב״א והי״ן בש
אמתלא׳וכו כתב הרמב״ן דלאוקמתי׳ררב אשי לאו אריס קאידאסי׳יצא קולמקודש'
הרמב״ס ז״ל • וכתב הר״ן (סוף המגרש דף תי״ד ) על זה וא״ת כל שלא הוסז׳ממש
יחזיקו אותו עכשיו ויבדקו עליו ושמא אס נסא׳קודס בדיקה אקבודקין אח׳נשואין ומגורשת ע״ת קול ושוברו פמו הוא דהא חזיהן בשמעמין דלא ססורמןלספייך
והטעם לכל אלו שהרבה אומרים פלו׳שסע מפלו׳והס אוסרים שמענו מסלו' ופלוני לקלא כלל דאמרי ההיא דנפק עלה קלא דאיקרש ' כציס דתוסלא וכו׳ההיאמפין
סהלכו להס למ״ס ואלו יבאו לב״ד ויחקרו יאסרו לא שמעכו ולא ראינועכ״ל :,וגס עלה קלא דאיקדס׳לחד מבני פלניא וכו׳אמר רבא אסי׳למ״ד לא מבטלין קלאבהא
לרשב״א כ״כ בסס הרמב״ן ז״ל וכתשו הרשב״א כתו ,על קול א׳שיצא כל היכא דליכא מבטלין וכו׳אלמא אע ' פ שלא בדקו הדב׳כלל פיון שהיה אסש להס לתלו׳ תלולסקל
בדעילא או כדרכי אבא קול הברה בעלמא הוא ומכטלין אותו ועוד דכל קלא דלא סלא חשו לקול אלא כשהוא בלא שוס סוכר שמא יוציאו לעז טל המשפחות ואףנאן
ומגורשת
אתחזק בי דיכא לאו כלוס הוא ואלו באו ב״ד עכשיו לחזור ולדקדק אחר הקול עושין תולין שמא כתקיי׳התנאי והוי שוב לקול דקדוסין אלא מתני׳ה״ק מקודש'
וראוי לעסות כן והר״יבש בתסו׳סי׳רס״ו סי קכ״ג וק״ע האריך בדיני' אלו וכתב ה״ז מגורש ואסור׳לכהן ואימתי חששו לקול במקו' שאין סס אמתלא ,אבל בקולסיס
מהרי״קבשורש פ 'ז דהא דכעי דאתסזק כב" ד היינו בכה״ג דליכא אלא קלא כעלמא אמתלא כגוןשהוציאו קול על האש ' סכתגרס׳ע״ת ואח״כ מת בעלה וכןכקדושיןאין
חוששין לאותו קול אבל הרא״כד פי דאגופא דריס קאי שאס אמרו מקודשת ספ5
משוס דא״לכ לא הנח בת לאברהם אבינו מותר׳להנסא שלעולם יצא קול שנתקדש
ומנורס׳ע״ת אין קול זה דגרוחין סובר דקדוסין וחוששין לה  :וכת הרמכ״ןסלדעא
לאחר אכל היכא דאיכא חזקה טוכא א"צ שיתחזק כב״ד עכ״ל והאריך סס בדברב
ימ״ש רבי׳וכן אס אינם מזכירים שנתקדשה לפלו ,אלא שנתקדשה סתם או אפילו הראב״ד אפשר שלא מלו בשמעתין בקדושי קטן ופחו׳מש״ס אלא לוס שאסנמצ ק
אומרים נתקדשה לפלו׳ואומריס שנתקדש לו בעיר אחרת בריתא בסוף גטין שלא מבסלץהחול דמימר אמרי הכי ולא חשדי להו ואינו נר' דהא לא חזי׳בגמ דבדקו מלה
לפלו׳אין חוסשין לה בעיר אחרת אין חושסין לה ופרש״י שלא לפלו' יצא עליה קול דמילת כלל אלא בסת׳תלו להקל והא דא׳רבא אפי׳למ״ד לא מכטליןקלאסכ׳מבגילץ
שמקודשת היוס אבל לא הזכירו שמו לו׳לפלו אלא שנתקדשה סתס אין חוששין לה קלא היינו לו׳שאפי׳לדביי המחמי׳סלא לבטל אפי׳בידיפה גמור הבא מבטליןאפיי
בסתמא אלו דבריו ז״ל ולי אין ודאי הכהו עובדי מוכחי דבסתמ׳תלי׳לקולא ואע' מ
בעיר אחרת יצא כאן קול פלוכי׳נתקדשה היוס במקו' פלו׳ואיני יודע למה הרמב״ם
בפ״ט השמיט זה ולא הצריך שיאמרו כתקדס לפלו׳כאץ * *:ג״ה ונר׳םחכלצ לניי׳ יזייע ליסנ' דמתני׳מוכס דאגיפא דריס קאי וכדברי הראב״ד ז״ל ואין הנדון דומהלראיה
שנתקלשה נמקוס שגרות דולקוע׳ חטועווונע ת :

ומ״ש או שאמרו

פלותתקדש היום לפלוני

סכל שהקול יוצא

כאמתלא׳וזו בחזק פנויה עומד ' אין לבן של בכי אדס מתיש ' שתהא

מקודשת וככל מאי דאיכא למיתלי חלו ומ׳יה אמרי דמימר אמרי עיינו רבנןכהי
בקדושי וכו׳אבל כשקול קדושין יוצא כלא אמתלא׳ומחזיקין אותה כמקודם'גמורה
לא תצא מלבן מחזק ' מקודש ' מחמת קול גרושין שיש בו ספק ולא אמרי עיינורבנן
בגיטא ומעליא הוא אדיבה אמרי אס איתא דעיינו קלא הוה לה למלתאכיי!
שמתחלה החזיקו אות כמקודש׳גמורה וכסכי אתיין מתני' ועובדי בגסכפשטייהן

אינו קול כתכתיו בסמוך ואומרים פלו׳מתקדס׳היוס מקודשת ודלמא לא איקדשה
אימא פלוני׳כתקדשה היום • והר״ן כתשו האריך בדיני ' אלו וגס כתסוכו ' להרמב״ץ
סי׳ק״כ וקל״ה כתוב דינים אלו  .ואם יצא הקול שנתקדשה לפלו׳וגרשה אין חושפין
לאסרה משוס הקדושין ואסורה לכהן משום קול הגרוסין שס כמישנייצא שמה בעיי
מקודש ה״ז מקודש׳מגורשת ה״ז מגורשת ובגמ' (דף פח ) ואסרי׳לס אגברא הא א׳ ר
עע״ל *• ^"ה ודגרירביייכתי א! אפי׳אס ישלחסלאתתלא׳לנטל הקיל ( ס׳היינוכדמוסזיהניעינד1
 6שי כל קלא דבתר נפואין לא חיישינן ליה ה״ק יצא שמה בעיר מקודס׳ה״זמקודש׳
.מקודשת ומגורשת ה״ז מגורשת מ״ט קול וסוברועמו ־ וסיש״י ואסרי׳לה אגביא דגסתמאתליקלק׳יא  :וכגון שיצא האמתלאה מיד עם הקול אבל אס יצא הקול ביוי
ולאתר זמן יצא האמתלא׳אינה מבטלת הקול סס אמאי דתנן ובלבד שלא יהאהם
בתמיה ואמגורש׳קאי האי אשת כהן שיצא קול שגירשה כעלה קתני פתני ' חיישי'
אמתלאה אמר רכה כר רב הוצא אסתלס׳סאמרו אפי׳מכאןעד י׳ימים רב זכילמא
לקלא ואסרי עליה • והאמר רב אשי כל קלא שיצא על המשה משנשאת ולא יכא
וכתבו
במקוס אמתלאה הוששין לאמתלאה
עליה קול קודם כשואין לא חיישי ' ליה כגון אס נשאת לכהן ויצא עליה קול שכיתה

מ
ןיהטהרי״ףוהרא׳ש ומסמכי* כרב זייד דהאדרלככי דנזאה ר יוסק לעיל כלומי
ן־איתא הפס אמ׳ רכה כר כר חכא אר״י לא סשמעו קול הכרה אלא כדי פיהו נרות־
ןץלקחימטות מוצעות ובכי ארס נכנסין ויוצאין .אמרו דבר זהו קול לא אמדו דבר
זסואמתלאהלא אמרו והלא לא אתרו ולא כלום לאפוקי מדרכה בררבסונאדא'
,
אמתלאס סאמיו אפי' מכאן ועד י' ימים

הדירלהוציא קול מיקוייס ומשוייסחנלז
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לאחר מחלה אס/י אחר האירוסין אין חוססין וכר' סס אמי רב אשי כל קלא דבתר
נישואין לא ח״־סי' ליה הא דבתר אירוסין הייפיכן .ליה רב חב יבא אמר אפי' דכמר
ארוסין לא -סייפי׳ ליה והלכתא לא סיישי׳ליה וכתב רבי׳ירו׳ר״ל שלא יצא עליה קול-
קוד ארוסין אלא אחר שנתקדש לאחי או
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כמימי זה לעיל
:בר
עכ״ליוכבר כתבת
וקולש׳וצאאחףשיאקי כתרכיפואין
פלו׳נספק הוא דהוי אמתלאה אבל אמרו הקול כיון? שלא יצאה עס הקול ממש:
בתפו כלל מ״ו
כתי הרא״ס
לו־יצריבת (בפס סד״ן ) • •כתי
הרא״ס במס
אפי׳אח׳הארוסין איןחוששין .לו
מהכי׳אמפלאה שנתקדש׳לאח׳ תחל
דגרמקויי׳ומסוי־יס ומ לא

מראשון
סי ג היה כתבו לייעל אודו' ערעור הייחוד
יצ*£
גט מראשון
רב גט
ונתב הר״ן ( סוף המגרש דףמר״ד )
פהלכו לפיפיניאן ועפו קיבוץ כבי' קילס
וניד אמי אפי ' אץ אמתלאה אלא מקום
מפח ים לדכי שיוכל לומר פס אמפלא׳פופשין שמאאמתלא׳סי לדבר והקול בטל והעידו לפני ג הדיוטו׳שלאכפני האש׳ופלאבפני הבעל פנפא׳לג שראוה׳ מתיחד׳עס
■ פרש״יז״ל ולפ״ז מרמא ' חדאומי אמ׳חדא ולא סליגי אכל הרי״ף כת' דמסתכרו בעלה אחר שנתגרשה בחייו כמו ה שכיס שחי אחי נתינ ' הגט תחלה אני; כותב פלא
ק
כרבזכידוכי׳משמע דס״ל דרב זכיד פליג עליה ררבה לפיכך פיר' הרמב״ן ז״ל דרב ההוגן עפו שקבלו העדו׳פלא בפנייהאשישלא כפני בעל׳סככ׳נשאה ס יבא בעל הפו'
זביד פליג ואמי שאין פולין באמתלאה שמכאן ועד י׳ יפיס אלא שאס היה מקיום ויעמו׳על פודו ועוד היה ראוי שעדו' זו תתקבל יפני גדולי ישראל סבקיאי׳בדרישה
אמתלאה כגון שאמרו שמשעה ראשונה זרק לה קדושיה חושישין שמא קרוב לו היו שידרשו ויחקט היטב כדי שלא לאסו׳א שה על בעלה דכנדון זה לאסו׳אשה על בעלה
לפי רואן סס לא יצת' אמתצאה מכאן ועד י׳ימיס ואמיט כן היו תולין כה ומתירץ ההל מודי׳דכעייק דריש וחקיר' ולקבל העדו כפני כעלי הדיני׳וכפני גדולי ישר שידעו
אות לינשא לכתסלה ואס לא יצאה סס אמתלאה לעולם אס כשאת לא תצא אלא לחקור ולדרוש ולא להסתי׳עצהכמחשבי׳ולהוצי' לע! על הא שה היושב תחת בעלה
סלכדגתלה אין מתירין אותה ליכשא והיינו לשון חושישין והדמב״ס כתב כפ״ט יצא ואה בדיני ממונו׳אין מקכלין עדו שלא כפני בעל דין וכ׳ר״יבא שאס קבלו עדו' שלא
עליה קול שנתקדשה לפלו׳ולאחר י׳ימיסאמט אמתלא׳אם נראו הדגרי׳לב״ד שהוא בפני כעל דין אינו עדו׳לדון על פיו והביא ראיה לדבר וראוי לקמניש להל מי שהיה
כן סימכיןעל האמתלא׳ואס לאו הואיל ולא כשמע האמתלא בעת שנשמעו הקדושין כאותה עצה ובאותו ועד לקבל עדות של לעז ופגם על אשס היושב׳תחת בעלה פלא
אין חו 1שין לאמתלאה וגס זה על דיך הרי״ף עכ״ל • וגס ה״ה נתב לדעת רבי' רב בפניה׳עכ״ל* וככר כתבתי תפו׳זו כסי׳י״א וגס הרשב״א כתב כתשו׳סי׳אלף ה״ט על
זכיד סליג עליה לרבה ואמר דאין סומפין על אמתלא׳שלא יצאה בשעת הקול אלא א שהוציא קול פקידפ אפה א׳אכי רואה כי רבו סיוס אנ שי׳מתפיצי׳ולפיכ׳מן הראוי
א״כ אמתלאה כמקום הוכחה שאמתלאה אמיתית וכן דעת הסלט דרב זביד פליג לחקור הרב ולדרוש ולהוצי׳דכר לאמתו דאף כשת״ל שהו׳כדיכי ממונו׳סואיל ועדיין
לא כשאת לאחר ואין כאן עדיין דיני נפשות ראוי לנעול דלת בפני בעלי הוללות
עליה דרכה והלכתא טתיה וקרוב לזה פי׳הרמב״ן ז״ל וכתב כמקום אמתלאה כגון
שמעיקר אמרו זרק לה קדושין ואח׳ י׳ימי׳אמט שהיו קיו'לו תולין באמתלא׳ומתירין וסכלות ודורשין ופוקרי׳אותן להוציא לאמת משפט ונדא' כפ״א דיני ממונות דבדץ
׳אופה לינשא כיון שמתחלה אמרו שהיו בזריקה וכן כיוצא בזה עכ״ל • ורביכי כתב מרומה אפי׳כדיני ממונו׳צריך דרישה וחקירה וכ״ששאפש ' שדכרי׳אלו כדיני נפשות
דברי הרמב״ס כאילו הוא חולק על מ״ס תחלה וכב' נתכא' שמ״ם תחלה הוא לפסוק הואיל וראוי לבא לידי נפשו׳אס תזקק לאחר והיא מקודשת לו  :יצא קול שהיתם
כרב זייר ואין חולק בזה ודברי הרמב״ס הס פי׳לדברי רב זכיר • נתברר אח״כ ע״י מקודשת לפלו׳וקדשה אחר קדושין גמורין וכו׳שס א' ר ירמיה בר אבא סלחו מבי רב
אותה שהוציאו הקול שסו׳שקדמבטלין אותושס א״ל אכיי לרב יוסף מבטלי׳קלא או לשמואל ילמדנו רבי ' יצא עליה קול מראשקובא אחר וקדשה קדושי מורה מהו שלת
.לאואסיקנא אתטותא נינהו ב -סורא מבטלי קלא כנהררע לא מבטלי קלא ופרש״י להו תצא והעמידו הדכ׳על בוריו והודיעוני מאי והעמידו דבר על בוריו דאי מגליאו
שמעגוקיל יוצא מפי כפיס ותינוקות משתקיכן להו לנטולי קלאאו לא משתקי׳להו מלתא דקרושי קמא קדושי מעליא כינהו לא צריכה גט משני ופליגא דרב הונא דא׳
הואי׳ואמ־י פלו׳שמע מפלו׳וט׳ולי תנהו דלשייליכהו א״נ חזרו אותן פלו׳ופלו׳ממ״ס א״א שפשטה ידה וקבלה קוושקמאחר מקודשת כדרב המנונא דאמר האשה שיאמים
ממולי׳או לא וכיונו התו' מראה כפי׳סני וגס הרא״ס כתב לסוס צורתא דשמעתא לבעלה גרשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה ואידך כי אתמ׳דרב
המנונא כפניו שלא בפניו מעיזה ומעיזה ופרש״י מקודשת וצייכהגט משכי ואידך׳
.דפליגיכביטול קול מיירי בקול שיצאה כלא ביטול סוכר ואמתלאה ונתחזק ככ״ד
ושוב נעביר לביד ע״י אותם שהוציאו הקול שהוא שקר ואין כדבר אלא חשד ורינון שמואל דאמר העמידו דבר על בוריו למימ׳דלא כעי גט משני ופסקו סרי״ף והרא״ש
שימנו על כ״ד שמתירץ א״א וכת' עוד שפסק הר״מ דמבסלי׳קלא דסורא אתרי׳דרב כשמואל וכ" פ סרמב״ס כפ״ד וכפ״ט • וכת׳הר״ן לעת סרי״ף לדסות׳לדרב הוכ׳ומ״מ
ונהיקעא אתריה דשמואל והלכתא כיב באיסורי ואעי׳ג דרב ששת דהלכתא כמי אס קבלה קדושין מאח׳ כפני בעלה הכל מודי׳ימקודש דה״ל כדרב המנונ׳והכי מוכס
טפי' באיסורי ס״ל דלא מבטלין קלח כר׳דרב ששת מנהרדע׳סיה ושם נהגו כשמואל  3גמ' שכ״ל וכ״ד הרא״ש ז״ל ומ״ש לא נתאמתו קדושין הראשונים מגרש ראשון ובר'
הלכך אין■ להביא ראיה מרב ששת דעיר באתייס דשמואל כשמואל ועוד רמיחש סס לא מצאו דצי על בוריו מהו א״ר הוכא מגרש ראשון ונושא כ' אבל מגרש שני
ונושא ראשון לא מ״ט אתי למי׳מחזי׳גמשתו מן האמסין רב שיננא ברייה דרב אידי
לקלא חש שא דימן׳ היא וכשל סופיים הלך אחד המיקל ועוד דכירוש' משמע דרכי
יוחנן סכי דמבטלין קלא וראיתי בפר״ח שכתב אתיוות כינהו בסורא מיקרי ואמרי א׳אף מגרש ב׳וכושא ראשון מימ׳אערי עיינו רבנן בקדושין וקדושי טעו' היו ופיש״י
ונושא סכי אס ירצה י אתי למימ מסדי גרושתו מן האירושין דאמרי ע״י סגרשה
הלכך מבשלין קלא בנהידע׳לא מיקרי ואמרי הלכך לא מכטלין קלא ינהרדע משמע
ראשון תחלה קדשה שני וע כשיו שוזר ומחזירה • עיינו רבנן בקדושי סכי ולאו קדושי
שאינה מחלוקת סל אמוראי׳אלא בחילוק המקומו׳הדכר תלוי יש מקו׳שבקל מוציאין
הקול ושס מיסלק ובמקום שאין מוציאין קול בקל מסתמ' אס יצא קול יש בו ממש כינהו מפני ש הית ' מקודשת לראשון ולא יאמרו שגירשה תחלה שסכל לא ידעו בגט
סהצרכיוה עשני ופסקו הרי״ף והרא״ש הלכה כרב הינא והביאו ראיות לדבר וכ״פ
ואין מגטלין אותו• ומ׳ש רבי׳בשם הי״מה דוקא שנתברר בודאי ששקד היה וכו׳בבר
נתבאר סבך פירשו המפרשים • ומ״ש אכל לא נתברר ספקי היה אלא באמתלאה הרמכ״ס כפ״ט • ומ״ש דלא מבטלי' לקלאוכר' אע״פ שכשאת פשוט הוא דכיון דקול
הקדוסין דראשון קדס כי נתקדשה ונשאת לשני מאי הוי• ומ״ס ודוקא שקדשה השני
וצד ספק אע״פ שנתברר שהיה האמתלאס מעיקד׳אינה מבטלת הקול וכו׳שם בגמ
ההיא ונפק עלה קלא דא־קדשה לכר כי רב אתייהרבס׳מא לאמה א״ל א ' זו גופא ולא כנסה אכב אם כנסה אסורה לו וט' פשוט הוא ימ״ס אבל אס לא קדשה השני
דעוכוא היכי היה א״ל עת קדש אדעת דלא אזיל לכי חוזאי ואזל א׳ל כיון דבעידכ׳ קדושין גמורין אלא שיצא לה קול גס ממנו וכו׳א׳מגרש וא׳נושא בין ראשון כין שני
פס יצא עליה קול מזה ומזה מהו אמר רב פפא אף זו מגרש ראשון ונושא '3אמימי
דהות קלא לא סית' אמתלאה לאו כל כמינך דמחזקת אמתלאה ופי׳סרא״ש א״ל ע״ת
כתב הרא״פבתשו׳כללל״הסי׳י״ב
קדיש וצו' כלוע בירר בפניו סבך הקול יצא בעיר ע״כ פי' לפירושו בתסלס יצא סקול א ' מותר לשניהן והלכתא מותרתלשניהם :
כלישוס אמתלא׳ולא שוס תנאי בעולם ואח׳כ יצא הקול דע״ת קדיש דאלו מתחלה על ראובן ששדך רבקה ושלה לה סגלומ׳שאלו כני העי' למוליכי הסבלונו׳למיאת©
כשיצא סקול יצא דע' ת קריש היינו היה שם אמתלאס דתכן דלא חיישי׳לה ונר שבך מוליכין אלו הסבלוכו׳אמרו לרבקה מאורסת ראובן הכז׳ ויצא לה קול בעיר שהיא
הסדביי הי״מה שכתב רבי'  :ומ״ס אע״פ שנתביי שהיה האמתלאה מעיקר היינו ארוסתו יראה דאין כאן קול להצריס׳ גט דמשוס סבלונות אין כאן בית מיחוש כיון
לומיישאמ״פ שנתברר עכשיו שהאמתלאה יצא מעיקרא סמיך ליציאת הקול אינה שנהגו בארץ הזאת דמסבלי והדר מקדשי ואי משוס קול של מוליכי ססכלונות לאו
מבטלת הקול כיון שלא יצאה עם הקול ממש • וה״ק מכשלין קלא או לא מבטלי' כלו' קול הוא להצריכה גט סכן דרך העולם לקרות למשודב׳ ארוסה ובכל דהו לא מציני׳
סזחיפלו׳ופלוני ואמיו להד״מ מכטלין קלא או לא מבטלין ומשקין חת־וותא כינהו גט כדאי׳בפ״ב דגטין אמ׳עולא לא שישמעו קול הכיס וכוי הלכך אין כאן בית מיסיש
לסצריכס גט עכ״ל  :שאלה לא״א הךא״ס ז״ל ראוק היה לו בת וכו' תשוכ׳צריכס גט
ונישעבסיו בסתס מקומות אין מבטלץ הקול בשום מקום אפי׳בנענין זה ולפי׳לא
־נתבההרי״ף ז״ל בהלבותיו עב״ל ונראה שבך הוא דעת הרמב״ס שגס הוא לא כתבה מלוי וכו בסוף כלל ל״ה ח״ל התשו׳כיון שיצא לס קול בעיר שקדשה סמעוןשליח לד
3פ טוהרא״יש בתב בתשי׳כלל ל״ה סי י״א על ראוקשכשבא לפרוע תוכו לאשה אחת
צריכה גט מלוי ואף אס לד כופר ואומר לא היה שלוחי וגס שמעון מודה כן אין זה
אמי־ לה הרי את מקודשת לי וכששמעה כך השליכה המעות מידה וצעקה יראה לי שובר לקול ולא אמתלאה לבעל הקול ולא מקום הראוי לאמתלא לכסל הקול אלא
יאיץ צאן בית מיחוש כיון שהעדים מעידים פלא נתרצית בקדושין וזרקתן לאלתר קול גמור הוא וצריכה גט מכ״ל• אסרת לו לאה סיצא עליה קול שנתקדש וט והשיב
מידיהואטקול סל קדושין לא יצא לה כעי׳שהיי יצא שוביו עמו ולא מקרי קיל אלא שאסורה לייכשא לו גז״ש וז״ל התשומלתא דפשיטא שהיא אסור' דליפידץצריך כשש
פלושמעמסלו׳וט 'והלכו להן למ״ס ד האי קיל אית לה אמתלאה כיון דליתיסו עירי כי היודע שכתגרשה מה יודע שהגרושין לא היו אלא לרווחא־ דמלתאוכ״ת יכריז ו
סלאהיתהצריכה גטאיכא דשמע כגיטאולא שמע בהטיזהיכדאמ' כחליצה איכא
קמןדלישיילינהו דסכרייאינסידקוסט' קאמיי׳ אבל הכא שהעדי' לפנינו הוי קול
יישוכי־ו עיבנר דקי״לכסוי׳אתרי׳דר דמבט לי קלאועוד מדקא׳תלמוד' אפי׳למ״ד דלא דירע בחליצה ולא ידעיבהפרזה עכ״ל • כתב עוד כתשו' כצל ל״ה סי ג׳פנשאל על ר״מ
״3עלי׳קלא מכלל דלדידן מבעלין קלא עכ״ל< ועיין בפשוב' הרי״בש סי׳רס״ו וקב״ג סקירת אלמנה א ובאר׳ יעקב ואמי אני קדשתיה תפלה אמרו לו סיכן העדים אמד
הלך
איני זוכר אותם ' לכש אצטרך תביא אותה
^ .
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אחר דאמ נתקדשה ואמאי והא עדמכקדופין
שקר לכתוב גע משש ר יעקב והוי כאילו שני וישא ראשון שלא יאמרו מחזי׳ גרושתו מן האירוסין
אלאלאו כלום הוא כדאיבקדושין פיהאומו
הודי׳שקבלה קדושין ממנו כ״ל דלא היא שנתארס לשני אבל אם לא קדשה השני קידושין גמורים
וכיון
מהראשוןמשוס דאין דבר שבערוה פחות מב
והכיני שיצא לה קיל גס ממנו שקרשה אחר שיצא לה קול
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קיל
כסמכחישתולאוכלוס הואומותרת
ומותרת
והשיב שאסורה לינשא לו :
כפני׳שנים
אומרים ראינו שנתתרשה וב׳אומרי׳׳לאראיין• בשותקת סיישי שמא0נתקדם
וכע א או מקודשת ופ!
ליודמדידיייו׳זדי״י לי רלרזויד״ליומ
מט

_
־ן־־־־״ _
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דאעיר נאמי 'אי׳א  - - -י — וממרין
לא תנש׳ואם ניסת לאחד הביאה״ה דבר זה במסהראב״דסכפנ
שאס היתס מודה היינו אומרים שויתה השני׳שמעולם אל היו לה ספק קדושין
^
רכי׳וכפב
כלאכתוב' מעיריה ואומר ברי יל שלא נתקרש׳לא תצאהא לאוהכיתצא ח״ל הר״א הקשה בהשגות על
ק; עק;ל מעיקראלנפשסתיכה דאיסור ויוציאנ
איאומר נתקדשה יא'או׳ייאנתכ|רשה אם אמר שמעוילסילאהית אוקמת׳דרכה בם אינה מכחשת היאמון שיתן
שע״א או' אביס קדשה וע״א או' לא
קדשה למת:
הל
א״נ פלוני זרק לה קדושיה והיו קרוב
הל
כה ספק קידושין תנשא לכתחילה ואם זרק
^
^
ליכסא
והא׳אויקרוב לו ואינה מכחש ולפי׳לא תנם לכתחלה אבל במכחם מותר היא
דאש(ר ׳ יתצא נלא א״ל לאו כל כמיניה דאימיך דאסרה ליך עילואי ואיססר שים לחלק כיןכשהיא
עכ״ד וכ״נ להרמב״ן והרשב״א ז״ל ולדבייה׳אעי׳פ שהיא מסופקת בדבר כיוןסהיא
עצמה מודה לכסאומית כן בשס אחריסי :
יפונה ק ניל
עכ״ל:
בחזק פנויה ואין סס עד סנתקדסהאלא א' וא' מכחישו אס נשאת לא תצא
ממרג 'עלנ*' מ? שנים אומייס ראינו שנתקדשה וכ׳אימריס לא ראינו שנתקדם ה״זמקודש
י
אמרה היא כעצמה נתקדשתייחזי׳ואמרה פנויה אנל תוך כדי דיבור נאמנתונו'
אפי׳טלס וייס עמס בס־י יט׳פ״ס ינ״י״׳ (יף ננ )ת' י ב'5וועייס
־^ ל״ !:א' *
ה ׳ז לא תנסא ואס נשאת לא תצא פניםאומרים בפ״כדכתו' (דפכ ) תנן האשה שאמרה א״א הייתי וגרושה אני נאמנת סהפהסנזסו
נתקדשה וב׳ אומרים לאנתקדשה
נד;ר. ,.
תנשא ואס כשאת תצא מ״ס רישא ימ״שסיפא הוא הפה שהתיר ת״ר אמרה א״א אני וחזרהואמר' פנויה אני נאמנת והאסוייה
נתנרשה ה"! לא
מן (א) כמינינתגרשהבו או' לא
 " —■.י
־־ -־־■ ; *
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נסאת תצא פסיסא אל ראינוה אינס יאי׳לא גיי־א יייייי גסצי א׳ ע״י אס איתא אעיס א״א אני וסויסואצות!תנוי׳א־י6ינס נ6ת^ת אס6רס כרי ר5יי׳' ?' " 1
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ינת?רס־ ק לאאית לס לסילתאקס ל ועברי

ר 6עוס הוי הכסה כ מו סכפסתי למעלס ססיסב״יו ו׳ל צופ״ס אס נסיזת תצ 6עב״ל
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^ מיוני
נתקרסתילאפצאוהנלערסריןב או
נתוני
נוינירס פלו׳ייףיושיו שלא בפני ערס לאו דס סע נעה עכ״לי
ל ס אשיי ססני המעילה לאטו לס ספקקדושין א אממקדסה יא׳אילא נתקדש׳
" י אקלה
דאריס
ס״ו לא תנסא יא־ נסא׳לא תצא באי־־תגישסיב׳או' לא־תגיש׳־ ולאת־ס! ואס וסלכו לסם למ׳ה^וטא אוסר׳לאקדשתני
^ 1פפ' ו ?:פני פלוטופליד יללול;
אותיי
דאיןישי' פלה מי׳ש טסא וע׳ש סיפא ושני יזשי איפיך וכו' אב״ שני
נסאתתנא
פיגמא בעד א עד אומי נתקישס ועי או לא נתקדש תיריהי בפניי־ קאמססדי סותי׳בקרוביו ופיס״י סוא אסויבקיוטפי' ישוינסועלי3
להנד
וסאי דקאשר נתקדש ־ ל שד ואין דני־ושל א בנ״יס ב סיפא תיוייסי דא״א קא ובגמ׳מתיב ממתני למ״ד סמקדש מ״א אי  ,סוששין לקי״ע דאי איכ? ע  ,סא %אושהי
סיפי׳נקייניו יא' יל' ־ >5שיי אמ^ י> 5״י יקיוס תייאלא לא 4א  1גיי״־ ;על׳ל.
מססדי ופאי דקאמנפגישה ס ל סי ואין ינייי סל א במקיס סניועיש׳י תייי־י
בפניי קא מססדי לדברי שניסס עי עכשיו ב״ .ק פניי־ סיתס ו־חבי ספי׳תיייי־י סגק יא״ל קדשתיו כפני שלי ו־לי׳וסלכי לסס לס״ס *
^  £, .ישנות
דינור
:
שאניי

דשי

סויקל־קדושיס ומספקאלן אי ?

יונליאיקמסל־ יסני״יי ס־די

ילאלו
בקיובי סאס וסיא אסוי׳בקרוביו סכל שס בעשגימישובשאו׳שישתנטסואאפלל 1

אין ל־ בפוב׳אא כ כת' לס ולדבריה נשאתיו מפין איתו ליתן כתוב ריא 4ס'יל
מומיתלסתקדשכיאפייבסוף־מגייסיאינתקישסיעיאולאגתקישבאותס
ע־ ל וירי בתב כרביי תירוצא קמא וסיעב ס נתב נס ס אמי פי אמקודשת או ת סיאן־ יגול לוש לא קישת ? י״ל ימייי׳ נמסו•שייתבע יי ^' ,ג  .י
שמס
אומי לא גסקדשתי־ו מיתרת א אי מקודשת יא׳ אוס אינה מקורס״ וכ" נ סרעבין וכ״כ סי׳ן ויל וכ׳סי״ן וסיס בסס סישנ׳אז׳ל אסא דאעיי׳אס*(?" 0
־• אוו והיא
שהיא6פןרה
מעצמו כופין אותו ליתן כתוב מסתבר דאס קו׳תנס דוד'

1

אבן העזר מז פח מט נ

דט

בק״וביתיה נדי שלא יא * מ ש הו׳כו־שא קרובתגרושתו וכ״צ ה״ה בפ״ע י*■
וסימכ״ס כתי כפרק הנזכר כ' מ שאמינו
ממ
שאמרהאשה לתיש קדשתני והוא אומר לה קרוש ץ אחד אומר קרוב לו ואחר אומר קרוב לה לא תנשא ונמצ^י קדושיןתופס זבאחותס ימותרת אם
לישר
פסקו
א
יץ
לו ״
ל5ן קרשתיך מבקשים ממנו שינתו לה גט ואש ניסת לא תצא אמר' היא כעצמה גתקדשתי וחזרה
}מי ,
כאמיל"ופי
ואומרתי?נסמע
ומשמע ^,
ר,לשמץ והיא
15י
ודאי ״י.ה ^״ה
דסלכה כ3
וכן;.פס י?; י,דשמץ
״,״
הרי
ף
והיא
ס
ז
ל
כו
פ
הרמב
ס
ז
ל
ב
~
ל
אימי׳
לא
קלשתני
ל ^ יר לפאי המס ש.זין לו בזה הפשד • פנויה אני תיך כרי ריבו׳ נאמנת לאחר תוך כרי ריבו' אינ׳נאמג׳ הרי״ף והיא
■ס ז״לוכ״ע הרמב״ס זילבדל' אזמר׳ לא
קדשתני
מתנ-0׳ה ולשון רבי שכתב שאץ לו בזה
זכיה ומתנה לו ח״ל המקדש את הלישה זכפא! לנטמש1ס
הפשל 5״מ ויזולי רי׳ל שאין לו בזה הפסד ואש ניתנת אמתלא לדבריה שאמר׳כן תחילה כרי שלא יקפצו
אפי קדשה באלף דינר בין שחזרה הוןף
חפשהנתגעלנשא׳
עליה אנשים שאינם מהוננים וכיוצא כזה נאמנת ואם לאו אינה
א׳ה אינה נאסרת
בין שחזר הוא בין שמת הוא בין שמת היא * ״
מן!:ן והרב נשי׳יכול לישא חיץמקיובותי'
בקרוביו
ועיש
נמנההשכי׳א כתשובה בהתררשל אחות נאמנ׳כתב הרמ״כ׳ואש
הטעם:
קדש׳עצמה לאחר הוי ספק קידושין לפיל איןהקדושץ חוזרין לעולם אלא הרי הן
ניתן גט ותהא אסורה עליו ועל הכל עד שיבא ארוסה :
לאהליכשא לשמעון זה צריך דקדוק במה
מתנה גמורה שאין לה חזרה ואס היו מט (א )!אפי׳
להחמיר לא
פ 11
לאש׳קדשתיך בפני פלוני ופלו׳והלכו
להם
ס־1ען כיצר אמי ללאה בשע שבא לטעון
קדושי טעו ' תחרין המעות והמקד אחותו
למדיני הים והיא אומר׳ לא קרשתני הוא המעות מתנה א דס יודע ^
י" הד
פין נדי ליגור
עליה שלשם קדושין פתנו לה שאס בא
*
"
י
כלינור
נהידושיז
כדיבור בקידושי}
אסור
בקרובותיה
והיא
מותרת
בקרוביו
ואם
היא
אומר׳סדשתני
הלשון שכתבתם כדקדוק שאמר לה
יש
)
)
תופסין בעריות ואין זה טועה אלא גמר ונןמשחע בתשובת
;י׳י
עדים שלאחר מכאן אמיתי לך
התקדשי
והוא או׳לא קרשתיך היא אסורה בקרוביו והוא מות׳ בקרובותי' ונתן לשס מתנהעכ״ל • וכתב ה המגידבי ששתסייקיע:
לינווא״נסנתכו לה סתם
ואח״כחזר
הוא אומר קרשתיך והיא אומר׳לא קרשת אלא כתי הוא אסורהמ?דש}5תהאשה<
ימ׳מפורש בנמ׳ פס ? נ מהרי׳ל סימן
ואמרלאתר שקבלתי הת־קדשי לי
בו
אץ
בקרובי האם והיא מותרת בקרוביו והבת מותרת בקרוביו והוא הלכה וכן כהלכות ואמרינן התסטעמיי סיח האדקרוש־ן
זהנלוסשאפי'לד 3ייו איכה מקידשת ולא
:קרובותיה שאין האש׳נאמנת על בתה קטנ׳לומח שקדיש׳ דאי הדרי גזירה שמאי)5מ (ו ?ףשי ן אינן ח״רין
קבלתי
מחזי ב )
נאשר בקרובותיה אכל אס היה
דעתו
ןומדה
הד־יזתי את
מפי מוריהיי "
ללק׳
_כרי
לאוסרה ול .*,,״■
־־מד והיא י , .״,
אומר׳ לא יהדמווי ם " " חי ^
תופסין באחופה -וכתב הרמב ן ז ל  .בסס .
יטעמא,
י
גאון דבממאנ הדרי דתנ 7הממלזי ריזית בארוסה
לוע ; אץ לפקרון אמיתי וא ז ' כ אמהתי
כשעת נתינה התקדשתי לי בו וקבלתו הוא אביר
■ בקרובי הכת והיא מותרת כקרוביו ומיתיב ?י י־י  ■* * * ,בקוובופיס ור־א מותי!,
■א" "
א״כלפידבדיד מקודשת הוא לו ואפילו האש והיא אשורה בקרוביוומואומרח קהזתני והיא אימי כקיוכיוותוסר' סיאתיוקהסץ תיפסיר "אצא "1׳"א[!'
ינתישנוהעדשדקרובותייאנפשיחתיכא
לאקרשתיך מבקשין אותו שיתן גט להתירה ואם מעצמו באחותה אבל קטנה היוצאה בגט כיון בנשואה ננמ
לליכא
דאישודאוהוא  :אמן על עצמו יותי מק' נותן גט כופין אותו ליתן כתובה מעשה באחד שאמר קרשתי דאסור בקרובותיה איתא להאיטעמא■
ליייח׳להכיהקדושיו
עדיםעני׳ל • מעשה בא׳שאמ קדשתי אחו׳ אחית אשתי בפני פלוני ופלו' והלכו למרינ' הים קורם שקדשתי ע״כ בחמשיהר-מב״אז ״לענ״ל  .רדבריסת״לין !כ! ל!
אתתי כפני פלוופלו׳וכי־ וכת  :ר״ת שאינו את אשתי ולא גירשתיה והרי היא נשואה ויש לה בנים וכתב אלו בטס גאון כתב ג״כ נ״י כע מישמת  .הלנהי ^
זהכו>
נאקלאיש־־׳על בעלה וכו׳עד סיף הסימן ר״ת שאתי נאמן לאוסרה על בעלה כל זמן שלא יביא עדים וכתב עוד ה ה ואס היו קדושי טעותוכו׳
ה:ל כתכוסתר ' והרא׳ש כסיף
גיסין וגס ואפי׳ אש תאמר אמת שקרשתני אי נה נאמנת ל אםור עצמהעל פי׳שהוא טועה וסיור שיהיו קדושיןוהוא
המידכיכתב סם ממשה זה:
בעלה ואפילו יביא עדים שקרשה אם הוא היה בחופת דבר בדאי לטעות ומפורש בהא דמקדש
אחותו דאמרי ' אדס יודע שאין קדושין
מם ה ב קדים אחד מה׳ נשים
ונו' אחות אשת׳ מותר׳לבעל׳כיון שנתקדש׳ לפניו שהאש׳שנתקדש׳
משנהבמהאש׳שלוס
תופסין וכו' הא לאו הכי הדרי ואמרינן
(דףקיח )קירש אחד מה׳נש־ס ואינו יודע לאחר בפני כעלה הוו קדושין וזה אסו׳באשתו כיון שאמר שקר' בהדי׳בפ׳המדיר אפי' למ״ד לא הדרי ה״מ
לא חותר תחילה ואסור בקרובות שתיהן :
איזו מהן קידש כל א״ואחת אוממת אותי
קדושי ודאי אבל קדושי טעות לא וזה
ןך
^ ןך* ^ אחת מה׳ נשים ואינו
יורע
איזו
קייש נותן גס לכל אחת וא׳ומניס כתובה
מבואר • וכתב עוד והמקדש אחותו וכו׳
מהן
קידש
וכל
אחת
אומר
'
אותי
ביניסס ומסתלק דברי ר סיפון ר״ע אומ׳
מקדש
ז 1ין ן
י■זה ־״— 1״
מחלוקת ־
רב י״״׳ 1׳
ושמואל -־' ׳׳״
בהאיס ׳■ ח׳"
לא זו הדין מוציאתי מידי עבירה עד
קידש
אסררכק
^
ופרת
כרלן
רכרתן גט לכל אחת ומניח
כתובה ובפ״ק דמציעא דרבאמי מעות פקמן
דידיהדומהה^ ה רר' *! ־ 1מוהדמו ר•הרז
הדמורדר
*
<ור
הידמו
רחרו־ררןו 1רזמרממויחריחר׳מ־יירחר)
י־ו־תיר!
שקנסוכתיבלכל א׳ואובגעאיקימנא ביניהן ומסתלק כי׳יא כשקדש בכסף או בשטר אבל אם קידש ושמואל אמר מעות מתה׳ והלכתאכותיה
למפני נישב״א ומאי קיד דק זני ב מתני' בטאה קנסוהו חכמים שיתן כתובה לכל אח׳ ואחת וכגון שהרב׳כדיניעכ״ל * :
*ביה ( :לשון נמבטלן
קידש בביאה דתניא איש ":א לא נחלקו ידוע שח כתובה של אחת מהם נאבדה וכל אח׳ אומרת
קרשתני וכתוב במרדכי הקידושין שכתב רנינו
ר׳סרעון רר״מ על שקידש אחד מס ' נשים ואכרה כתובתי המ ) ש אשה וחזר בו מיד ואמר
שהמעות
יהין
בקדושין
פ
האומר
אינו מדוקדק שאם
חזרתו" כלום וצריבה גט בלמי בהגהות בקדושין
גתנט׳מפניסהי! נטעו׳
יי "יי•*
ואינו יוד׳לרזי זו מהן קידש שמניח כתוב' מתנה אפי׳תוך כרי דבור א "איז
ע״ת ולא נתקיי׳או חוזרים מעותהקידושין
ניניה' ומסתלק ועל מה נחלקו על שבמל
הו׳נורפוןאוממניח כתוכ׳כיניה׳ומסתלק שאיני יורע בטיב קידושין לא יהיהלועסקעמהן להורות בהן
בקדושי ספק מוכח נמו שנתבאר נסתון :
יי״ס אומר ישלם כתובה לכל אח ' ואחת שבקל יכו׳לטעות ויתיר הערוה וגורם להרבו׳ממזרים בישראל:
בפ המדיר בסופו דלכ״עלאו לטיבועץ
דאע״גדא־סורא דרבנן הוא דעכד קנים {
ק $יך ^ האשה ונתבטלו הקרושין אין כסףהקדושין
ניתנו פכ׳׳ ל והא דסוף פרק המדיר הכי
1
חוזר אליו ל״ש מת הארוס או הארוסה או
ופי־ש״י דאישייא דרבנן קא עבידדרב
אימא אמר רב יהוד'אמר שמואל המחליף
מנגיד אמאן דמקדש נביא׳ וכתבו הרי״ף חזר בי הוא אואפי׳חזרה בה היא והרורנו׳ששלח פעמים חוזרקפיה בחמור וכולי ותנא תונא כלה ס
והרא״ש וקי״ל כר״ע מחבירו ור טיסון ופעמים אינן חוזרין כיצר שלח לה בגרי׳וכלי מיל' דברי׳שעומדי׳כלה אלימא וכו׳ אמר רב נחמן בליצחק
ח־ימהואכדא״תא כפ ' הכותב וכן פסק להשתמש בהם בבית אביה ואפשר שתשמש בהן ער שיבלוכלה בכית אביה ולקדושין ולאמיבעיא
מ־מכ״סז״לבפ׳ט*אח׳ומ״ס וכגון שהדבר ושמשה כהן כבית אביה ובן אם שלח לה מיני מאכ ל או משתהאליבא דמאן דאמי קדושין לאולטיבופין
ידוע שהכתובה של מסס נאבדה וכו׳ אש אכל ושתה בכית חמיו שיה דינר
כששלחם שכ ךדרך ניתנו ה״מ קדושי ודאי אבל קדושי טעות
נכ הימב״ס כפ׳ הנזכר וז״ל והרבי ידוע
סהכפובס שכתב לא ' מהס אידס וכל אח' להאכילו כששולח הדורון אז אינה עףיככרז
ילדזוחזיףנם ^ פי' ד־זן אימייתי ראיה אין אי לא לא
ופרש"
אליבא דמ״ד קדושין לאו לטיכועין כיתנו
עדיין כעי; ואפי׳הן שוה מאה מנה לא אכל שם כלל או שאכל
ילו׳אומי־ת אני הוא סקדשתני וכתבת לי שם פחות מדינר צריכה להחזירם בד״א שחוזר בו הוא אבל אם סתם קדושין לאו לטבועין סאסמת
כתובה ואבדה כתובתי וכתב ה״הע״ז
החתן בקדושין חוזרין הילכךהכא דהוו
הכוונשהרב'יידוע שדין משנתינו בשכפב היא חוזר׳בה אפי׳כישי רירקי חוזר׳אפי׳אם אכל שם וכשמשלמ' קדושי ספק אץ כחה יפה בהס וצריכה
לו מנכה השליש ממה שהיתה שוה
ופורעת
להביא ראיהא כתב רבי׳ירוחס במישריס
כתובה היא דאי לא הא  .נך״ל דאיוסה
י)י! לה כתובה וזהו כפי סטתווססת הגאונים ובהשגות א״א מפני שהסכימו בגע' נתיב כ״ג ס״ב כסס הירושלמי כן אומס שיש להם כתוב׳ דרך קנס כגון אלמנה
יליייס אין לה כתובה אא״כ כת לה לפיכך הוצרך לכל זה ולא היה צריך לא לכתובה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט כסס שקנסו לטנין כתובה כך קנסו לענין
ילאלאבדה שאס התני לה כתיב אע" פ שלא כתב חייב ואלו הנשים לכ אח אומרת קדושין שאס קדשה כליטרא זהב מאבד הכל • וכתב עוד סס נדוניא שנהגי לכתוב
ך ,קידש והתנה לי כתיבה ע״כ ורכי׳תופס לו אחד מן הדרנים ובודאי דמשכחת־ באלו הארצות שמחייב עצמו החתן כסמשדכין ומודה שקבל כך וכך ומחייב עצמו
נהבדיו שכתב ה׳״״א ז״ל ועוד דרכיס אסריס כגון שכתב לארוסתו ולא הזכיר שמה חוב גמור נראה סנגבית בכל פנין אפי חזרו בהן או הוא או היא שככר הודה וחייב
סוסהיוסמומיהן שוות או שקנו מידו והלכו להם עדיסומתווכ״כ הרמכ״ןז״ל
עצמו ושעבד ושאלתילרבותי על זה והודו לדברי עכ״ל:
?יל• המקדש אשה וחזר בו מיד וכו׳אפי׳תוך כדי דיבור אין חזרתו כלום וכו' בפ
והדלרנות
שסלח פעמים חוזרין ופעמים אין חוזרין כיצד סלח לה בגדים
ישנחלין ( דףקכט ) וכפ' ,כפ  /מדרים ( דף פז ) אסיקנא בכל התורה כולה תוך כדי
וכלי מילת דברים שעומדים להשתמש בהם בבית אביה וכו'
ייטי־ כדבור דמי חוץ ממקדש ומגרש ומגדף  :כל מי שאינו יודע בטיב קדושין לא
משנה כפרק מי שמת (דף קמו ) הסולח סכלונות לבית חמיו־
י '"5לי פסק עמהס מימרא פ״ק דקדושין ופרש״י לא יהא לו מסק עמהן להיות
דיין
יסלח
סס
כק
'
מכה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אינן נגבין לא אכל סס
בדהרססא יתיר איסור פרוס חהו עיוות שאינו יכול לתקן: .
סעודת חתן סרי אלו כגביןשלח סבלונות מרובין כדי שיבואו יממה לבית במלה
נ קידש האשה ונתבטלו הקדושץ אין כסף הקידושין חוזר אליו לא שנא מת הרי אלו נגבין סבלונות מועטין כדי שתשמש והיא בבית אביה אינן נגבין ובגמרא
.
הארוס או הארוסה וכו׳בפ׳מי סמת ( דקמה ) איפליגו תנאי אי קדושין אמר רכא דוקא דינר אבל פחות מדינר לא ואסיקג ' כגמראדאכל דתנן לאו דוקא
ן ׳';,עי! ניתמונו' פי כשנתןלה הקידושין כאילו נטבעוליס ולאישובאליו
עוד! י דה״ז־אסשת? בדיניאינןנגביןואמרק
ב-גמרא י
עליה והא דרב

מט

אשיי

בדותא היא דאיכא דסמע בהא ולאשמע בהא ופרטי גזרה נאשר^נקרינותיה
שמא יאמרו קדושי טפות היו ולכך חזרו אע״ג דאיני״לה

אבן העזר נ
3מג (םס ) היכאדאכל לזו שפה בכית חמיוומת זו הלכה המלה ר אחא שר הכירה מועטין כד שתשמיש והיא בכית לזניה אינן צגכץ  :וג 7ש! 4ישמשה בהם ככית09$
לפני סכמיס באושא ואמרו סבלונו׳העשויים ליבלו׳אין נגביןושאין עשויין ליבלות דמשמע שאס לא שמשה בהס בכית אביה אע פסהן משרץ לעלי" סדרי כיוצאב!5
א^
■ ומ״ש וכן אס שלח מיני מאכל וא משתה אס אכל
כתב הרמ״בס ז״ל :
כגבין ואיבעיא לן סבלונו׳העשויים ליבלות ולא בלו מהו ולא איפשיטא• וסרשב״ס
השולח סבלונו׳מנהג חתנים לאחר קידושיןלמחרתשללח .לביתחמיו לככוד אשתו בבית חמיו שוה דינר וכולי אז אינה צריב להחזירם מבואר במה שקרס  :ו;זע
אס אכל או שתה וכו ' כששלחססכן־ורך
מכשישין ומוט פירות וכדי יין וכדי שמן
שאינםלהאכילו כששולח הדורון דמשמסאס לן
אס ופורעת שני חלקים שלח לה כלי כסף וכלי זהב ובגרים
ופעמים אוכל שם עמה • אינן .נגבין
חוזו־י׳בכלענקאפי׳אכל שם שלחן אכל בשעששלח אע״פ שאכל אסכהדיי■
תמ הוא אומתה■ היא אוחזי בו ורוצה עומרים ליבלות בבית אביה
ואפיש׳
שלוחו ?' 6ייו י/מני[לו ולא יא יתי " י"?0כ
לגרשה שמסמ ' חיבת שאכל ושתה ושמח לו לאכול בביתו כששלח הדורון או ששלח הדורון ע״י
מו ׳
דס ל ז ל דע י אכיל דשע סליסי ססכל
פמהס מחל שבלונות העשויים טבלו יןכ ל והאכילו לשליח מבעי׳ אם חשוב כא לר אכ ל שםר ל א איפשיטא
^
ממיאות׳שמחוגמרומחיהסבלונו
שםשיהחעידינףאםמח ל ע ל חצי׳ ותומפעי׳
סאכל ןתומב?גי׳ אםאב ל
אין עשוייןליבלות הדרי אע פ.
ע אכילה דבת הכי מחי וחפש דסבדע״י
״״״״ ,
ושתהעמהם כדתטאבגמ ובסבלונות ״ _
בסשלקס
^ ?׳ 1אכילה דבת הכי כמי מסילנומ״ס
אם ה שב חו הסבליני אם אותו ה ^ כח חיז י עם הסכ ^ ונ ,
סתם מיירי דה3ן לקמ  ,מפל יג 3סבלןכות
חוזריםכתהרמבםלאו דוקא אלא אורחדמלתכקטנוס׳ש
חוזרין ולא אפשיט .ואין מוציאין מספק ואין
ששלח כדי שיבואו עמה לכית .בעלה
ליעייאינ׳צריכ׳להחזיר אפי׳הן עדייןבעיןהיינו
לסבלוט שתשמיש בבית אביה והנסו לא הורו רבותי־אם מנהג המרינ שיעשה כל ארם סעור ויאכל
העם מדאיבעי׳לן סבלונוהעסוייןליבלופולי)
בסתם וא יחלק מעות לשמשין וכיוצ׳ מה ועשה כדרך שעושי׳ כל
מלי באכילת חתן מכלל דרישא
הגורםבלו מהו ולא איסשיע וכיון דספיקאהוא
סבלוט והנהו תלויין בשפוד חתן אם אכל וחזרה בה משלמת לו הכל שהרי גרמ׳לו לאבד ממונו וכל
ולועי׳
הוציא אינה צריכ לפזור סהמפ״הז־וט׳ש
שלח לאבד ממון חבירו משלם לו והוא .שיהיה לו עדים כמה
עמהןנמסליןואסלאונגבין .
עםהן סוה מנה מבואר במשנה <שס ); וסיש
עמה שאין זה נשבע ונוטל והשיג עליו הראליד וכתב אינו משוה
סבלונות מרובין ופי ' כדי שיבואו
רבותיו כזה דגרמה זו דומה למוכדירעוני גיגהך ^ א צמחו שאינו לא אכל שם כלל או ש אכל שם פחו'מוינו
לבית בעלה וה״ה למוענגי 0 )51פלחז ל ?
ובגמרא:
צריכהלהחזירס מבואר במשנה
ומ״ש בר" א שחוזר בו הואאכל ססהא
חזרה בה אפי ' כיסי דירקא חחרתהיינו
יל
י
ל1
נ״נרו?
מידן־ו״״שצפילי צ־לסס
""׳ לשמעוןופסגןעמוליתןס־ים ,ייוע ימאיתי י" ? ." 5ק יל
שייץל,נל.ח ייםנ,שי6 6
ס־1
־עי׳ס,ר
״״״ ? = ו־־יניח הוא יצי כילל׳ צ־ל שס5
למשודכת תכשיטי |
' ,׳״,״ נדנ '-נו ^, 0י שלש מאו זהובים ושמעון שלה
;,,ל
וכשמשלמוז
 3מתט  /וש אץ עשדץ ליבלר׳ כגון ת 0שמןי • זהובים והלך ראובן ושירך בתו לאחר ותובע משמעון שיחזיר לו־ כיה איהי נמי הדרי  .:וכדש
ששלחלו מנכה השליש וכו׳מכואיבגמשכתנתי
זהב וכסףיהר״ן פי׳שלח סבלונות מרובין השלשה מאות זהובים והוא יחזיר לו בלאות התכשיטים
אתהפסקתליתן לי סכום ידוע וממנוי נתת לי ג' והטעם מכוארבדברי רסל׳ס •ומששלח
קאי ושמעון משיב
סיחזרועמה לבית בעלה וכו׳ארישא
רזפי׳אכל
והוצאות לה כלי כשף וכו׳חוזרין בכל ענין
חתן מאות זהובים והוצרכתי לשלוח בשביל זה תכשיטים
לומד דכי תנן אס אכל שס סעודת
ושאיןעשויין
ברבורי סס מבואר בכריתשכתבתי
שהוצרכתייואח״ב חזרת בך וביישתני ואני עומר
במועעץ אחרות
אפי' בדינר אין אלו נגבין מקא
אכל מרובין נגכין ומרובין ומרעטין לאי וכיון שחזרת בך אין לי להחזירך הג׳ מאות .זהו ^ ים ותכ שיטים אגי ליבלות נגבין אפי׳ אכל ושתה סס־ונסו
ישלח
וההוצא׳שהרצאתיבתכשיטי׳ןןץ ב 1,א ן׳ שכתבתי שפל המפרשי דהיינודמנן
אומר שיש לד להחזיר לי
דוקא אלא מתקיימין קי י מריבץ־אן* ע פ
שתהיה אשתווכי ון סכלונות מרובין כדי שיחזרו פמהלנימ
שקמועטי לפי סהןעומדץ נרכוי ין ונגכי ן יהא שלך כי לא שלחתי לה אלא על דעת
"לס היי צלו מניו •• ומ ם יה הץל
^
1
,
^
^
שחזומתחןיר ^ ע *
י״ז״יי זיי " " " ]
וצח פישצכל ^
 1מכוא בדברי הרשב א בתשושכמכתמוף
■
*
׳׳ ,
^ !ך'
שאכל.
וסונכין וכרן
לפיי שהן מתמעטין והדלכין
וכק שא
גדול
סכום
.
בהם
לו
מבקשים
והיו
ואומרע״כידלא משמעכן מדברי־ הי״ןומיהו
ארכן נגבין והביא ראיה לדבר וכ״כ כ״י
שלחולוילאכול
אפשרדהר"ן; נמי׳סבר׳הכי ובגדי׳ שכתהיינויכייבא -וסבכת׳ -ומ' ש
כשס הרייטכא וכ״כ סרסב״א במשובה וז״ל ירדו־ חכמים לסוף דעתן של בריות
סהשולסלבית חמיו לא ע׳ד לימן לחלוטין הוא סולח אלא ע״ד שישובו׳ לו מבית בביתו כששלח הדורון או ששלח הדורון ע״י שלוחו והאמלרלסליח מיבעל' אסחשוב
חמיו עס אשתו וע״ד לכנסי סלחזאפי ' אכל בבית חמיו דינר או יותילא מחל אלא כאלו אכל שסילא איפשיטא וכתב הרא״ס ואען כגביןוכן כדיןדכיון׳ דספקהוא
לע סבלונו׳מועסין סעסויין ליבלות דהיינו דמיכל ומשתי וכלי׳קגיני׳כייב׳וסבכת׳ המ״עה וכך הס דברי דבינו שכתב לקמן ואין מוציאין מספלן ואינן חוזריןואהני
בהיאלא
בעיי כמי קאי ושלא כדברי נמקי יוסף שכתב דכיון דלא איפסיט לית לן
פי׳מיכי צעיפי׳וקשורי נשים שהן דבי מועט אבל כל שאינו עשוי ליבלו׳כגון,בגדים
ותכשיטים חשובים אפי׳אכל סססעודת חתן הריאלו נגבין׳ דסיפא -דקתכי סלח מאי דתנן במתטאבל הוא בכיתחמיו או בפתח בית חמיולאסוקי אכלסלוסואו
סבלוכות מרובין וכו׳פירוש׳ררישא הוא דקתניאכל סס סעודות חתן׳ כלומר מם סלחו לו •ומ״ש ותו מיכעיא אסאכל שס שוה חצי דינר אס מחל על סצי׳ותומיגסי'
ססנינוברישא אכל סם סעודת חתן אפי׳בדינר אין אלוי כגבץ היינו סבלונות אס׳השביחזהו הסבלונות אם אותו הסבח -יסוזריעסהסבלונות וכוי׳ סס איכעיא׳מהו
מועטין כגון מאכל ומשתה ודבריםקטנים העשוייםלבלות בבי׳חמיו כייב׳וסבכתא שישלם שבח סבלוכות ופרשכ״סכסס ר״ח דאמילתא דרבא קאי דאמרדוקאאכל
סהדעת נותכת על אלו שמחל כל שאכל סס טעודתחתן בדינר אבל כלהשארכגון דינר אבל פחות מדיני לא וקאמר אס אכל פחו׳מדינר מהו שתגבה לפי מהסאכל
אם אכל חציידער תגבה החצי וכןפי׳התוספזת ושבח סכלונות פיר רסב״סהינא
בגדים ותכשיטין וכלי כסף וזהב הכל חוזר ואפי׳אכל סם סעודת חתן בדיני לפי
סלא׳שלח• אלא לע מנת נישואין עכ״ל וכן דעתי הרמ״בן דאהא דאסרינן כגמ׳יתיב דהי־רי־מי הדרי שבח שהשביחו כגון סלחילבית חמירצאךובקר וילדו׳ •• רמ״שולא
■קנויה דרב פפא• ויתיב וקאמר בין שמתה היא ובין שמת הוא ואפי׳הדר איססיטא ואין מוציאיןמספק ואינן חוזיין פשוט הוא וכן פסק כנמקי יוסףכשנח
רבץ סבא
סבלוכות -כתםכנמקי יוסף הסולח׳ סבלונות לביתחמלו אמר המחברפי׳לאחו
הוא סבליונות הדיימאכל ומשת׳ללדהדרהדרהיבה איהי אפילוכישא׳דירקאהדר
אמר רב ה ונא כריה דרג יס.יסע־ו 1מין להס מד כדי בשרבזול עד כמה־עד תילתא קדושין דבלא-קדושי־ן ודאי לא מחיל כלום ואפי' אכל שם ואפילו איכא שידוכיןכיון
דמצולמהדרבהזולהכיינקטבית חמיו הריטב״אז״ל • ואין נרא׳כן מדבריהרסכ״א
כתביסבלוכו׳הדרי פירש׳סבלוכות ממביןובסאכל סס ימאכל ומשת׳לא הדר סיינו׳
לכ דבר שעשוי לבלות וכשאכל דאסיפא דמתני קאי וכדמוכח שמעתין לעיל בהדי' בתשו׳שאכתוב בסוף סימן זה •* וכתב עוד נמוקי יוסף בשם ה״ר יונה־דמעותוין
עשוייםליכלות יש להם דלהוכאה ניתכו׳ ופירסויהמסרסיס דה״ה מלבושיםוקסוי
ורבץ סבא לפרושי למתניתין אתא■ דלא תימא דוקא סבלונות מועטיןשעשויין.
להשתמ בהן בבית אביה והן כלין אבל כדי יין וכדי שמן הדרי־שהרי איפס׳להפקייס פשתן וכיוצא בזה נקרא עשוייןיליכלות ואינן נגבין כיון שאכל סס ומסתברא ד^ס
ולא שלח לה ע־מ שיאכלו בכיתאבי׳אתשלויקמ״ל רבץ דכל שעשוי ליבלו׳ילהאכיל שלח ג׳או דזוגותי מלגום י םשאין דרךכלל לכלותן בבלתי אביה דודלזי יש לאלודין
בין מרוב׳כץ מועט לא הדר אבל כלי כסף וזהבהדרי לעולם ואפילו הדר בים איהו׳ סבלוכות־מרוביןוכגביןיוכ״םה״ר יונהז״ל • וכתיביעוד נמוקי יוסף סכסיסבלונות
וקמ״ל כמי דהדדאבה איהי אפי׳כיסא דירק הדרה־והאי דאמרה בלשץ הלכת ' לאו כלומר בסבלונות מועטין שאינן כגבין כשאכל אס לא אכל ודאי דכגביןמאלכגלין
משו' דאית כס פלוגת אלא אורח דתלמודבסכי אבל לא' אכל כולהו הדרי כדאמרי'
עם שבחן כגון שהשכיחו לאחר־ מכאן ואחר כך בלו קודס חזרה מי לימאכיון
לעיל ולא תצית להכהו כללי דכייל רב יוסף ז״ל בעניןזה עכ״ל וגס הר״ן כ׳בסדושיו דבשעת־ נתינהי היה דעתו לאוכלם ססוישארו להם לא׳ יפרע אלא כמוסרי
כדברי הרמ״בן דרכין סבא לפרוסה למתט׳אתא ולא לפלוגי־וכשאכל .מיירי וקאמר סוות אז או דילמא כיון׳ פלא אכלויכרשותו קיימי־עד שעת חזרה־ אססן־חייכים
דסבלנות הדרי כלומ׳הימתקיימים בכסף וזהב אבל מאכל ומשת׳אפי׳הוא מרובם להחזיר סשכס וסלקא בתיקו והוייספיקא דממונאוהמוציא מסבירו עליוהראיה
כיוןדאכללא הדרוה״ה לבגדיכיוןשהןפשוייןליבלרופירוש׳דמתני׳קא׳לדמרובין■ אבל בסבלוטתסאיך עסויין־ ליבלות ממ"נ איתכהו כעינייהו פשיטא  .מגבין הה
היינו סבלונות המתקיימין ומועטין היינו מאכל ומשתה וכגדי׳קמ״ל כמי דהדרם השבח ואס הוציא אותן׳ שלא ברשות פשיטא דמסלמין מה שהשביחו קודהוצא
בה איהי אע״פ שאכל סס הדר אפי ' כישאדירקא ומיהו לכ היכאדלאאכל הדר וזהי ואסיהסביחו אחר ההוצאה לא־־יהא אלא גזלן ונל הגזלטן לאי משלמין אלאכשסי*
וז״ל הרמב״סבפ״ו־מהלכותזכיה
סלאכדברי הרץ מיגא״סז״ל שפירש דרבין למדחי ' למיתני׳אתאולכ הדמיב׳ז״ל 5הגזילהיהילכך ודאי לא יחזירו השכח עכ״ל *•
השילח־סב־לונות לבית חמיו בין מרובין כין מועסין בין׳ ס אכל ססיסעודתארוסי!
כפ״רמהלכותזכיה ומתנה דסבלוכות הדרי אף ע״פ שאכל ומאכל ומשתס לאהדרי־
ואע״פ שלא אכל היינו מחוורעכל •ומדברי היי״ף והר״אש נד שפםסובריסיכדברי־ כין שלא אכל כץסמת׳ הוא בין שמתה היא או שחזר בו האיש יחזרו הסבלונותכול!
המפרשי׳ז״ל שהרי כתבו הא דאמי רבא דוקא דינר אבל פחות׳מדיצרלא וכן־ הא חזן מן המאכל ומשת׳וכן כלים מועטי׳ששלח להפתמ׳שס בבית אביה אסנשתמחה
דאיבעיא לןסתהמאי וכו׳וכל מאי דאיתמי־ עלהדמתטואי־ הוי ס״ל כדמהרי״בן׳ בהם ובלו או אבדו אינן משתלמץ אכל אס היוקיימין סוזי הכל וגובה אותםכרי*
מיגא״ס והר^ מבס ז״ל היה להס להסמיס כל זה * נ׳ה <מ 'מ לעני! הלכה נקטינן נהרמ׳נם
דיןסהדבר ידוע שלא פלתס אלא דרך נוי כלכדנחזדהיהיא בו חוזר הכל ואפיהמאהל
לס־
אמחורבינושכתב כיצד סלח
דסזניין 7עלמאכ(( מיהנ 7יטממנ( מ ( עזלדנשטפהל״'ן'מי 4ש
והמשקה חוזרתידמיו בזול וכבר הסכימו הגאוניסישאם היו דמי מאכל ומשקה׳שסר
בגדי׳וכלי מילת דבירי׳סעומדי׳להשתמ׳כהם כבית אביה ואיפשר שתשמש בהם עד משלמת ארבע אס חזיה בו סלא נתן לה מתנה אלא על דעת סלארתחזור כר עכל
מיבלוהמנד דמטא הבלונד
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שאירע אונ כזה ראנן סהדי שאם היה יודע שרב זה עתידליעשו׳
דאמדן דשת הוא שלא שלח ? אלצןע ל מנת
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שאם יארע רבר כזה שיתבטלו השידוכין ואם חזקו שטרות על בכלל מזכ׳סימןכ פ ל סדרכים שעסה כל ני״י ס ^ירב "?
בנגדי׳אפי חזר בי הוא פוח ישליש כדאמרי '
עצמם ונתנם ביד שליש יחזיר לכל אחד שטרו ואם שלח סבלוגו׳ אחד שטר שלעצמו בקנס לקייס הדבר נ7דיאונסיןנתגמי
נפרק מי שמת הדרה ביה איהיונו׳ושמין
יי•
לו דמי
דהתס
מאשיזח
שכתב עליו סטר חוב חייב הוא שד כאן וכן שענשאלאיש!מת
>< ׳,
ופייס בס שלא שלח אלא על מנת סתנש׳לו
כתב רבי' בסמוך• כחב הרס״בא בסימן והיא " אהלאחר
גפו ואפי׳כתאים לא מחל עד שימי במו
בפי אע ' פ נתאלמנה או כמגרשה תש״עא סנשא על ראובן סשידך את בת בתו לבן שמעון וחיי׳עצמו לתת לןד3ר  ,דןע אסבגי .פטורי׳ ס!
אע״סי שנתקררה דעתס באיוסין וכעניןשסנינו
בקנס ושבועה לזמן ידוע ואחר כך עמד ושדכה ל^ ח יוטעןכי בת בתו ^ ינה י וצ׳ בבן י״טנתנ ^תשד"
בין מן האמסין וכו׳לית הלכה כתנא קמא אלא כרכי אלעזר ב״ע דאית ליססלא
ואע״פ שחלקו בפ נערה סנמפפמ׳בין שמעון והשיב שהדין עמו שזה אנוס גמור הוא ומיהו ה״מ כשהוא כן ודאי ולא ע״ש .עיי! מרמי
כחג לס אלא על מנת שהוא כונסה בנשואין
רבי כתן ורבנן בכותב לס כסות וכלי׳שיבואו כמסבב וגורס האונס והלב יודע אס לעקל אס לעקלקלות < -כתוב גתשו׳להר״מק שם ליש ללקלק
ליד לדיר ובין דידה לדידי׳דאיסליגו
בסימן רע' ח ראובן ושמעון היו דריס במקום אחד ושדך שמעון בפו לבנו סל ר )3ן 3ן נאיפהפש!נה7לא
פעה מבית׳לבי׳בעלה ע״כ לא אמר רבי אלעזר ב״ע אלא מלידיה לדידה אבל מדידה
דקש ^ לאמססה
רבי אלעזר מודה משוס אתתוני הוא וכו׳מכל מקום לא קיימא |לן כרבי בשבועה וקנסות לינשא לזמן פלוני וכשהגיע הזמ 1טמי המסד ושי ? דסנה
לדדיה אפי
55
אחר אס יזמינוה לו סס וטען שנפער מידי שכועס וקנס בכך ואבי הבת טוען60יןלר ש? נת אינה ד,״
מון אלא דתנ׳קמא דשב דלעולס לא זכה עד שתכנס לחופה עמו ותכן כס מציאת
וכו׳ומקשה בירושלמי ולא דברים סנקנין לסזסינ׳אלא במקו' שסידכו כך נראין הדברים שאין לשמעון להוציא בתו ממקומה ! עיין שםנס בע׳
האפס הפוסק מעו׳לחתנו ומת חתנו
הלומי כל הפוסק אינו פוסק אלא על מנת להנשא במקום אחר שהקפדת הכל היא זו וסתס מסדכי בנותיהם דעתם סינסא־ן מישמע^לן־רנ״ה
מזמירה הן ומשני פוסק על מנת לכנוס
י התנו 3סי נל םכז ^!לו סהיו םניכס דיים יעילסי׳ 'נ״אלאנ
במקומן ואפי׳סיההכע ל במ ?׳ו ^ח
לכיוש ומתניתץ דסשולח סבלונות כשנתארסס היא והא דתנן לס כשולח סכלוכית
כלה לחתן אורח׳דמילת׳נקס דאיח 'דחחןלשלוח כמק וס י)חד ד * כמכ ר״ישכל ? נסות סעו'שי ז בענ ' 1סדוכי זשמי םת״ יבו יתחייכ שפיסק.גקכפלתת
לבית חמיו ולא פנן נמי בשולח אבי
תנן לה בכל דוכתא בשולח לבית חמיו לחבירו כך וכך דלא הוי אסמכת כןכסכו הפו׳כפר'איזדוכשך וז״ל קנס שעושיןבסע׳ לנת!.םן ,לנלן*גםי
לכלתו ולא לשלוח הכלה לבית התתןולסיכך
כלים מבית האומן לשגין לבית חמיו עכ״ל סדוכין מהני אפי' לא קנו כבית דין חשוב כיון•שנוהגין בו כל העולם מידי דהוה 'שמעין > י׳ת אין
כי הא וההיא דתכיא כפ האומני׳הלוקח
נה ^ ו׳חל*0
חבימ יכ^
אסיסומתא דקניא ועוד דבדין הוא להתחיי׳ כל הסח׳בו כיו זסמביים
שאלה לא׳״א הר״אש ז״ל ראובן שידך בתו לשמעון ופסק עמו ליתן סכום ידוע
כתב הר״אש ז״ל כפסקיו פ״ד נדרים ת״ל וערבונו,׳ £לשדוכי ז ז^ נו< ס החח י כי י}פ״גי דעמ ^ע׳ 'הת!לז
ומכלל ליס סימן ס :עורשאלה לו ראובן שידך בתו לבן שמעון וקבע זמן לסופה
להודיע שסדין כן.וכן כתב מסר׳י קולים לגזים לא הוי אסמכתא דלית כאן מילתא יתירסא כי כדי הוא שיתחייב הסחר כי ע /מש" ,לישחרם
ונולי כלל ל״ד סי' איוהאייך מאד בדבר
הקנס שהתנו ביניהם לדמי בושת שבייש את חבירו והוי כמו אס אוני ' ולא אעביד הק? לות על מי־
כשיש ק״א על מי שנשתעבד בקנס לישא אשה פקחת ואחי כך נשטתיס פטור מן
אסלס במיטבא עכ״ל וכ׳ כ בתשובותיו כלל ליד בסס ר״י הזקן ז״ל * וכתב מהרר״ק שחוךנשי7וגיןואין
הקנס אפילו כשהיתהםש שבועהכ ובסימן י 'כ ראובן טען על שמעון אירסמי בחך
הרלה קגש ^אד
מומקוכו׳ ומה שהאב תובעו סגר לו להוציא בצרכי סעוד׳ששלח בשורש קצ״ד ע" ז אע״ג דפשיטא דלפעמי׳איןדמי הבשת ע יל יס כמר ס!^ הק נס
נחזק שלא היה בהם
וכו׳וישלס לו מהישיברר בעדי׳סספסידו הכי לא הוי אסמכתא דלא חשיב גוזמא אלא דבר שהוא רחוק מהדעתה  4ומ׳יעז שיפטרו זהאפז©
לו על ידי גיסו סיזמין ויקכ׳לו צרכי סעודה
יע׳ש:
יבינו הילכך אס כל אחד עשה שטר טל עצמו והסלישוס ביד שליש וכולי יעסה
ככן ענ״ל ודבריו צ"מ  :כתב הרש 'בא שנשאל על ראובן ששדך בתו לסמעוןוקבעו
גמורומעצשיג והשליסו השטרו׳ביד ס ליש שלישותו כן כתב הר״אס בתשובה כללל״דומ״ש רבימואס כלאחד נותן (ז )! קם!אגעש! ׳
זעןלנפואץ ונתסייבו זה לזה בסך ירועבחוב
סימן השטמת .לחביח תוך הזמן קלקל משכון לחנירו טל הקנס סמתחיי׳לחבירו וכו׳כן כתב הר״אש בפיק קמא דקדושין לי ששת סי׳קע ו
^זיואמרו סכל המעכב מהס אחר הזמן
לו אומנות אלא הוא גס עשה עבירו׳סבגלל ' אהא דאע רבא א״ר נחמן אמ לה התקדשי לי במניהכי׳לה משכון עליו איכ מקודשת עוד ^ הארץ י"
המשודך מעשיי ונתפיס'במשחק ואין
מנה אין כאן משכון אין כאן וז״ל יש מפרשי׳דהיינו דוקא כקצין אפהועבדי׳כיההי׳ ^ועילסי׳וחתשו׳
גחנדה ובאמת כי ממחלהיסיה שוחק ואני הבת יודע אלא שלאחי מכאן החזיק בדב'
מסיב מליתנה לו והסיב שהדין עס אבי עובדא דאמתא דבסמוך וכן כקרקע לפי סנקנין בכסף ואין כאן כסף שיוכל לקנות הרשב״א אסשעגלו
?רכה עד שאין לו אומנות אחרת ואבבהבת
ונדרים וכדאמרינן לא נתכוונה זו שאין המשכון קנוי לה שלא נתנו לה לזכו׳בגופו אבל אס׳ ארם נותן מתנה לחכירו עניו! שאס ימאן א׳
הכת דאזליכן בתי אומדנ 'ואפילו בתקו׳שבועה
ונתן לו משכון בשביל המתנה מסיכת המשכון כאילו זכה במתנ׳וליתכי אין תילןק יתתייג בקנסבעל
אלא להגון לה ואס החזי השליש השטר לבחור השליש פסה שלא כדין ומס ספס׳אינו
עיין״יגח״השי׳ ^יג
כת שובל כלל ל״ה סימן ז׳על ראובן ששידך לאה ושלח בין מתנה לקדושין וטעם א׳לכילן לפי שאין המשכון משועבד לכליס משום דא יס (
?לוס עכ״ל כתב עוד סי״א־ש
אבלבדכ׳שלאנתחיי׳לאחלספכודעלצכסיו דאןיאסנזע^הקנ"
לסשבלונות והלכ׳ונשאת לאחר ויאובן מובע ללאה שתחזיר ססבלונו ' והיא אומית יבול לשעבד נכסיו לדבר סנתחייבו
ובמתנ שאמי לימן לו לא נתחייב ולא יתחייב בה לעולם לסי שיוכל לחזור בו לפי׳ מחויבלקייםחיןנין
ואגלה וכלתה כל הסבלונו ' פאי׳לס ממה לשלם והשיב שאס הכניסה לאס לבטלה
ואס אין לה נכסי מלוג ויש לה סטר נדוני ' לא נשתעבד לו המשכון הלכך כשעושים שדוכין ונותנין ערבונחה לזה לס׳קנסל א שקנל אסאינו
ככסי מלוג גובס מהם ראובן סבלונות
"ל
השטר כל זמן שתיכה ראובן גובס סכלומ׳מבעל דכי היכי יאמר אם אחזו׳ בי אני מתן לך כך וכך והרי חפץ זה בידך ע ' י ממון סאתסייב לך אס
?נל כעלה סיכולה לגבות
נתן אבל אס אין שטי נדוניא עומד ליגבו׳בכל אחזור בי דבכה״ג לא זכה במשכון כל זמן .שאינו חייב לו כלום אלא צריך להקכי׳לי שנתב פי״אייסה׳
ומשועבד לה משועבד לבעל מדרבי
או מתגרש לא אמיינן תמכור סטר נדוניא בסודר דלא כאסמכתא בב״ד חשוב כדי שיתחייב לו מן הדין אס יחזור ואס יתן לו מביר׳לאףנשימכא
זמן שהאישה רוצה אלא לכשמתאלמן
החובל אממניתין דהעב׳והאסה החפץ במשכון אז יחול השעבוד על המשכון כיון סנתחיי׳לו הקנס אם יחזור נו יש גק משים
סלה בטובת הנאה לפמע למשדך כדאימ׳בפרק
ולא נדוניא סיכול לגבו' מיד יחזרו לה ב״לי או יאמר לו אס אחזור בי מזכ׳ככךוכ ך ממ ץ 3גו ףח קהןה עכ״ל ףש לתמןה על אסתכתא) ועיי!
מגיטתן רעה ואי לית לה נכסי מלוג
לס כסו׳ לי״ב חדש והשא׳ימנו למשדך־ מיש צריך להקני׳לו בסודר דלא כאסמכת בב״ד חשוב וכן יש לתמו׳על מ״ס במשובה הארכמ ^ נזהכ\ 1
מלבושיה שהכניסה לבעלה ותכשיטיה ויחזרו
שמעו

א^ 1
שכתבתי
10
״
למי בזשלבו דלא גרעתניישז נלנריסישהוא פטור אלא שאין נוגין אות! נזיזן הזה מיהו אס תפס א! שאגידה גי׳יישזסחששקילושיןיכ< 5לעפויג ואין נופין
^יאעיילא ענ?י קנס א /,ה קרוגהוא כעיני לתייג לשלם לו
ק9ס! מגנ1ולזי 1אוי( ןקגא 1מהויא אסמנתאןלאכגי׳וע״ש:
 4הרי״קסי׳ר,ל!' דלוק ^ יץנסשעושיןנשעת ^ וציןגזצייןמעעםטושאינל־&י*

עוד מהרי״ק שירז
אופוצגי 6ה 13׳נת 3פו7

אבץ

םד

העזר נ

אנ

נב

מוס׳וכ״פ הי״מבס כפ״כג מהכזיסות וכחב שמימנו מפני שדממו סל 6דם החבי

שלכ״יגירא ? עום סכתבתי3סמוךשי מכיס ?זחרי׳לבטל כל המכין מטעם5וםמבמ5ו דכעעז בב״ד חשוב ׳
ריהעאדאקלו זני' סהרי הוא ז״ל פסק דקכסות סל סדוכין לא הוו אסמכתא וצ״ע ומדברי הר״מבס נרא'

אצל בנו ומרוב שמחתו בנשואי׳ הראשוני גמי ומקנה ליה באמירה ומ״כ בסססר״5ן

ספרדמצי '

כספסק לה אז הוא קיי5י

צתניע א -א עי

דגס בשדוכין יש דין

אסמנת

סכת׳בסוף פי״א מה ' מכיר ח״ל כשהיו סכמי

על זה ורמיזא

במרדכי בפ

הנז׳מיהו אס אסותו הימה מניה

*" יךיאי|ז מללנג | להקנו כאסמכת׳כך היו עושין קמין מזה סהו׳סייב לסבירו ק דינרי׳ואח׳סחיי־׳עצעו מסוס צדק׳בפיך זו צדק' וממסכנין מל הצדקה ולא יהא אלא אסר כדאמרי בירו׳א^
לפני נעשה כמו נדר פ״כומ יץכר3י׳ירוקס
'
קוניימכעל חובו סכל זמן שיהכך אושימש׳
שלישותו וכתב הרי״בש בסי' שמ״ה שאיפסרסלא
יעש׳שליש
שכננדו
שיתנלמי
שיחזו׳בו
כתנאי שכל מי
לא
שדכנותאלא א* כ כך הרי הסוג הז מסול לו מעכשיו ואס
משכון לחבירו לע הקנס שמתחייב לו אם אמר סילקו בין נישואין ראסוניס לשכייסאלא
תמרו הי.ש<א*| יהיה לזו לאיעס הריני תובעו בממקשסייב ואם כל אח׳ נותן
בפוס ע״י בנו ובתו אבל סתן עצמיהטוס■
ויגל־ל
העליון עצמו בו ועל דרך זה היינו עוסק בכל הז לזה אם אחזור יב אגי בותן ךל כך ' וכךוהרי ,זה החפץ בירך
גוהגין צנבות׳ תיל
לאשתו אפי בנסואין שניי' יכן כי 'מדברי
ובכל
בשדוכין
לאשתו
אדם
.
ך!)•] להקשות• לפי התנאין שכין
בשכיל הקנס שאתחייב לך אם אחזור כי אינו כלום דכי האי
הרמ״בס בפ״כג מה אישות (וע״לסי׳ק״ב
ידנהנינז חד׳■־ל י הדרכים הדומין להס עכ״ל * נ״ה ילענ ע;לכ
יכול
שאד׳
בלום
גוונא לא קנה במשכון כל זמן שלא נתחייב ול
אבל כדבר שלא נתחייב כו מדין המרב לחתן במד נדונייתו המ דינו)
א' ז דכתג למיג א.־ןלה! ניאתמ<ן ני אס ע' פ לרן חכתי שפרד תשוב לשעבד נכסיו כדבר שכבר נתחייב
ודברי הרי״בש מוד בדינים שבסי' הז סה
שנעפ,ים 1עמי סרש״בא בפנץ תנאי שדוכין כתבתי בסי'
*י] / {3הי ^' ל״ח כשחוזרים בהס אי גובה השדק סכרו אל יחול כו שעמר אלא צריך להקנות לו בסורר רלא כאסמסל בסיקכ״ס :כתבה ר שלמה בן הי־״ס כר
׳ ;י ,
1
״ ,
האוצאידיר־־אצא
בבית דין חשוב כרי שיתחייב לו מן הדין ,אם יחזור בו ואז יתן צמה בתשובה מי שנדי לתת לכת אחותו
עיקככתבי מה ר איסרלן סי ס ה5
> נע׳,
,יאכ 7-את יי
בעל ממן זיתיפייס נא שנים שיש ביניהם סדוכין וכולי לו החפץ כמשכון ואז יחול השיעכוד לע המשכון כיוןשנתחייב בשע׳נישיאין בראש כל הקהל ממנ׳ממבס
ללכןמידשיתפישו  3ר" פהנושא ( דף קב ) אמרב לו כקנס אם יחזור בו או יאמר לו םא אחזור יב תזכה בכך וכך לכאורה נדר כזה אינו כלום שהאותאתן
אינוכלוסאפי׳קנומידו לפי שהואקנץ
!>נל גידל אמר כמה את׳נותן .לבנך כך וכך כמה
ממון בטף חפץ זה:
1,11
! ,
נשח5זא :לא־נכ צ • ,
 0 ^ ^ / £0שיש ביניהם שידוכין בנו של זה לבתו של דברי׳ ולא תופי המתנה אלאבממכשיו״או
(נ ^תיל(אח׳ 5אתה נותן לכת כך וכך עמדו וקדשו הן הן
במתנ׳ש״מ והיינו במתנה מרובהכדאיתא
אש נליכיש לש;ם הדברי׳הנקנין באמירה אמר רכא מסתבר
זה ואמר זה לזה כמה את־נותן לבנך כך וכך וכס׳
בהזהב אבל מתנ׳מועטת שיש בה מסוס
לשלנן מילה< ייי כדלתיס דיב בבתו נערה דקא מטי הנאה
אתה נותן לבתך כך וכך עמרו וקרשו קנו באמירה בעלמא כלא
מחוסרי אמנה נרא' דקנתה וצ״פובטנץ
נדע י< ט נחזי !ם לידיה כלו׳סכסף קדושיה לאכי׳אבל בוגר
דלא מטי הנאה לידיה לא וסאלהי׳אמ רב קגין וכלא כתיבה לא שנא בתו גדולה ול״ש לתו קטנה וכתב זה אס כבת עניה נר׳שקנתה אפילומתנס
!גריני! אפילו כוני׳דאי לאתי מ הכי אבי הכן מאי הרמ״בם צריך שיהיו הדברי׳שפסקומצויין ברשותן שאין אדם מרובה ובלא קנין מדאמרינן בימ׳סהביא
פע;לי " י
הנא׳את׳לידי׳אלאבההי׳הנא׳דקמתסתני מקנ׳רבר שלא בא לעולם ודוק׳שקדשו מיד ולא הפסיקו בדברי' הד״יף בפר אע׳יפ דמפקיד רב לסמסיהאי
לשלם!3ונמק!ם
אימרלךהב מתנה לכי נס אי מסקהוא
שסה -יןשצא-צשלס להדדימג ' ומקנו להדדי  :ומ״שהרמ״בס אחרי׳ אבל הפסיקו בדברי׳ אחרי לא ואפי׳לא הפסיקו בדברים
כשניים לא ודוק׳באב הפוס׳ הב ליה מידכו "כ המפישי׳כפ׳הזהבננכ״ל.
אש ״ '?'  1צי־י׳שיסיו הרברי׳ספסקו מצויס ברשותן אחרי׳דוקאבנשואיןראשונים אכל
על בנוב או בתו אבל מי שפוסק בשביל אחותו או אחת משאר (ועיי׳בח״ה ה ' מתנ' ) רעל מ״ס בתקלדבריו
מ .ג׳נמרןכיפרק שאין אדם מקנדבר שלא בא לעולם בפ ו
נקנה באמיר׳בלא יס לתמוה דכיון דקי״ל דכל קנץכמננכסיו
ימ!1י מגיא ;?יניא מס ' זניה ושלא כדברי בעל העיטור שכתבו קרובותיו או אשה שפסקה בשביל בתה אינה
הוא כשקנו מידו לתת מתנה אמאי לאקנס
ע״אלאסנעלהי־י* הגהות בפ״כג מה אישות דכל תנאי שהוא
קבין והרמ״בם כתב ג״ב איש ואשה שהיו ביניהם שידוכין ואמר כמו כשאומר מעכשיו ולר״מכס כ׳ג״כאיס
אזילש7נ י;דלאהי׳ בשעת קדושין נקנה באמיר אפ״פ שלא בא יזה כמה תא מכנס׳ לי כך וכך וכמה אתה נותן לי כך וכך שקונין
ואסה שהיו כיניכס שדוכין ואמר להכמס
 !,הנרין נעול ואע פ שאקבידו ועיין במה שאכתוב
י,א
לשנעו־זוהר״ספש*' בסמוך בסס הר״יכס ומ׳ש ודוקא שקדש ו באמיריומכעיילןרכרים הללו שנקנין באמירה אם ניתנו ליכתב את מכנס׳לי כך וכך וכמה אתה נותןליכך
דנרין לשנע! זני מיד ולא הפסיקו בדברים אחריסאבל ואסיקנא שלא ניתנו ליכתבופרשי׳י שאפילו אם שניהם רוצים וכך שקורן באמירה כפרק כ״ג מה'אישוש
לכותבם ולהחתים עדיסבדב׳אין שומעי] להם כרי שלא יוכל וכ״כ המרדכיכפי׳הכוסאובשהאי׳והאשה
גקטי/כימשיתנאר הפסיקי כדכרי׳אסרי׳לא כת׳הר״אס סס
פוסקין לעצמן זה לזה כ״ש דכיקניןבאמיר'
״ 60 0 "61דתק לקמן הפוסק מעות למתנו לטרוף ממשעבדי וכן נראה רעת הר״מכם שכתב דברים אלואל
נכה  /עול כת נ ופשטלו הרגל תהא יושבת עד שתלבין ניתנו ליכתב לפיכך אינו כשטר דע שיטרוף בכך ור״י פירש ודאי דבההיא הנא׳דמסתני אהדדי גמרי ימקר
התרלכי פר׳ המזל ראשה וכיון שהן דבריס הנקנין באמירה אם שניה׳רוצים לכותב' הרשות בידם אבל מרעת אח׳לברו אין מכ״ל ומבעי׳לן דברי הללו סנקנקבאמיוס
אס ניתנו ליכתב ואסיקנאסלא רסנו
לנו לכותבם ולעשות שטר דע שירצו שניהם:
הכזכי7אם~־חדנ ' יוציא ממנו כב״ד מה שפם לו וי״ל דמיירי
ליכת׳בפ הנוש סס ומ״ס ר׳בשס רש״י סאט
מישונוץ שניים ויש־בס תיין דהכ׳נויירי
מעות לחתנו ולא רצה ליתן והחתן אינו
33
סניהס רוצי׳לכתב ולהחתי׳עדי׳בדכר אין
גמר תינאו( נ׳ה סקדשו מיד בשעת הפסיקתא וכן משמע
ו יכול להוציא מירוכטן בנשואין שניי׳או
סוחעין להן וכו׳כ״כ הרא״ם דמשממפרס״י
לכנוס
שלא-שכר! מדקאמר עמדו וקדשו והתם בקדשו לאחר
אומר
שאין י! ווהחתןאינו רוצה
רם" ש וכן נר ' דעתהרמב״ס שכתבדברי׳
לכ וא!אל 'ץ ישנע זמן ובשעת הקדוסין לא הזכירו הפסיקתא
הג'׳ה ׳'פ ךהשדנו והי״מה תירז דמיירי בשאין לומעו ' לפרוע הפסיקתא עכ״ל והשתא כיון שהקושי׳ אלו לא ניתנו ליכתם לפיכך אינו כשטר עד שיטרו' בכךדברי הרס׳׳כס סס בפ״זמה'
זכיה ומ מ נר שאין פירושם כקס ד דרבי׳דכיון דסייס ואמר דאינו כסס׳עד שיטרוף
השלנט־ כ ^ עיין סמסמתה כתברש כס כןפית לס פתר אי כתירוצא קמא ואי כדסר מה שי לתמוה
בכך מה לנו אס יכתב אלא פירושם כמו שכ׳ס״הסהר״מבס מפר׳ דלא ניתנוליכמב
נחה סי"] ,רש״ל על רגי׳למה פסק כן ואיפס 'דכיון דדייק לה מדקתני עמדו וקדשו משמע ליה לרבי׳
הארכ״ינ7יו דגס בלא אותה קושיא צ״ל כן ואע״פ ס התו כתבו כפ״ק דקדושין על דברי רש״בס הכי קאסר אין כתיבתן עוס׳אותס סטר לגבות מן המשועבדין שלא עלה לע דטתס
להשתעבד כאמירה סלהס משום הנאת איסתוני אלא אצל מי חריין ולאאצל
נ ' דאין רא־יה מלס ובעמדו דאורסיה דתלמודא בהכי כמו קטנה שלא מיאנה והגדילה
ם 7ננ ^'
דהר׳אס כתב דברי רסב״ס דדייק לה מדקתניעמדו משועבדין והילכך אפי׳נכת׳מהס סטר אינו טורף וכן נר׳דטת הרי״ף בפ״קדקדוסין
צר?0,לםל ^״י ^ ועמד ונסא׳מפמע לרבי דכיון
לנזדנן הרנה וקרסו נר סהו׳סובר דריוקא מעליא הוא ומ״מלאהיה הכרע זה כדאי לכתוב דין וכן דעת הרס״בא ז״ל מכ״ל וגס הר״ן כתב בפ׳הנושא שזה נר שהוא דע׳הרי״ףז״ל ג:
נדר
ומ׳ש ור״י פי׳ודאי אס שניהם רוצים לכותבס הרסו׳בידס וכו׳כןפירעו סס החוט'
זהסתס כאילו אין עליו חולק וכ״ס שאי הדב׳כרור כ״כ שיהא זה דעת הר״א׳וכתבו
<־צי
אינרין צשצסלי
י ד ' התוסבפ נעיה גבי אבא סוראה השתא כמי אהדר כי ואע״ג דהן הן דברים הנקנין והר״אס דהכי קאמ׳ניתכו ליכתב דכמאן דקנו מידו דמי דסתס קנץ לכתיב׳פומד
מה סג 7ן
וכותכין אפילו שלא מדעת המתחייב :
ש ! '.באמיר' היינו היכא דעמדו וקדשו יהכא כשרצ׳לחזור עדיין לא קדשו א״נ הכא כבר
 *"\^ 3ר
הפוסק מעו׳לחתנוולא רצהליתן והחתן אינו יכול להוצי מידו כגון
נב
סרשרא,.מ קדסוק׳מי׳לכן ואח״ככתיולא אמרי׳הן הן דברים הנקנין באמירה אלאכסקדשו
נלייי
בנשואיןסנייסאוסאין לו והחתן אינו מצה לכנוס אא״כ יתן לו
י!יזזסרה "־ ייעל אא'כ • וכתב הרי״בש בסי׳סמ״ה אס היתה המתנה על מעות בפין אלא שלא היו
השכ יהמעחיל אי אצלו בשעת המתנה והיינו אומרי׳סתועיל המתנה אפי׳על מה שאינו עתה ברשותו מה שפסק יכולה היא שתאמר או כנוס או סטור וכו׳כפבתרא דכתוכו (דקסקש)
תנן הפוסק מעו׳לחתנו ופשט לו את סרגל,תהא יושבת עד סתלבק ראשהארמון
י " ( א' יאנללא ,תפני שנעשה בשעת הנישואין ויהיה כקנה באמירה בעלמא מההיא דרב גידל כמו
אומר יכולה היא שתאמר לזילו אני פסקתי לטצמי הייתי יושבת דע שתלבק ת)סי
חשפ ׳ ק ^ר 7׳ פ ׳ שכתוב זה בעיעוי בשם רבוותא וכמו שכתב הר״י יחיא היה צריך שהתנו כן בשעת
אבא פסק פלי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פטור אר׳ ג מאה אני את דכיי
הסשא ע  /לחז־יע קידושין כלשוןרב גידל עמדו וקדשו וגס איפש דה״ה בשע נישואין אע״פ שכב׳ קדשו
דההיאשעתאהויגמי החתון ואיל איקרובידעת׳ורב גידל נקט וקדשו לרבותא ארמון ואיססיק׳ בגמרא הלכתאכאדמון ומ״ס רבינו והחתן אינו יכול להוציאמידו
ללא תהנינשא י
כגון משואין סנייס א ו שאין לו נתבאר בדברי הרא״ש שכתבתי בסי׳ שקוד זה ומיס
דכקרושי׳לחור מהני אע״ס שלא נזכ׳התנאי בשעניפואי׳וכן נר מלשון הרמ״ב׳פי״א
שעת ניסואי ' ^ וכ״כ בעיטו׳סאס לא התנו כן אלא אבל אס היא פסקה פל עצמה או תתן או חשב עד שתלבין ראשה סס כנמר '(דקס)
נדנריהמ־לאמכס סמ ' מכיר שלא הזכיר סס אלא
שעשו כן מעצמי הוי כשאר חיוב דעלמולא מיקני באמיר פכ׳ל ומ״ס רבי ' ואפי׳לא מתני׳דלא כי האי תנא דתניא לא נחלקו על הפוסק מפית וכו׳סיכולה היא סתאמי
צקחן ס־׳ס״וכפג
"
* 1
* ׳
אבא פסק עלי וכו׳על מס נחלקו על שפסקה היא מל עצמה שחכמי' אומרי׳תשביע
שתלבין ראשה אדמון אומ׳יכולה היא שתאמר כסבורה אנישאכא נוחןעליועכשיו
שאץ אבא נותן עלי מהאני יכולה לעשות או כנוס או פטוראר״ג רואה אני !$ת
דברי
נן תעציון הדכשא׳ח! נדללמא ולא יזקני׳' נ)5מיר' ענז'ל (ב ) כת׳ המרדניפ׳המשא נשס הר׳ס דוקאייה ! ומסקנ 7כרהתלדנ 1נזהי £נוממס י אנלאספםק לבנו מי התלד גננו נג .ן ללכת אחלי׳למקוס פצו׳או כל בה  /אין פסק הקממץ
שלו לא מעלהולאמורי׳רתו על אדס איורושתא נ ממה הון לא איורי׳זפן׳ןכ׳ה נתשזג׳מהר״סע׳ מישמת זנמרלכי ע״ד לן רנ׳ה זהאריןשסנוו ועיין תשינ׳ תייח׳ס׳ס נשים סימן כיחשהאדיך נווהרנה  :נ' נר שפתניגשוגהשי׳קנש
לנרים הנקנים נאמירה א! ,זקנל האי .קנץזתת האב החתן מגה הכל כחז שפס׳ואיקנו חייו או שהי׳ שנזר נמו׳ על זה גונה אפילו ממשמגדי ועוד האריךדצ״שועייןנוה נתשוב' מהרי׳ל סי׳עיהולקמןשימןע׳׳ו לא ״שממ כן ; כ׳מהריי
נתשזנהסי״קת״ג אסכתנ כתנאי׳ ויעשה כך וכן לכתובה וכך זכךתלנושי׳ונששת החופ׳ לא עשו שטר אחר על זו נר׳ ללא זכתה האשה אפי׳ קבלקני־ן סולר ע! זו דהאזתר ליתןלאכקני׳המתנ׳זמיהוכופין אותו ליתןשנזר מאחר ס? "
ק׳ס על ד אבל כל ותן שלא נתן חער לא זכתה האשה גהןעכ״ל* וב״י כ/׳ב לאם ר,גלו קני) לתת תתנה צריך לקיים ולצא כתשו׳ר״ש גר צתח לכתב לא״נ לקיים אם לא שכתב מעכשיו או גמהנהש״יי* לנח׳ה ריש סי׳רמ״ה כמנ גהד ,א ללאקניי
מודגרסי׳ ע׳נטפשיחפניי
וללא נדנריב״י וע״ש דא"נ לקיים ודלאכדירימהרי׳׳ו ( ג ) כינ׳י מ׳צט פשוטע״ג לףדל׳זדהחתןנותןשכר התנאים זהנימילי ' לשניהם אין להם אלא שטרא׳אגל כשכל א׳ל וקח שטרשלו כל א׳ פורעלעצמו •
אירוסין החתןננתןשכר !אמרי/זס לא נצרכה אלא אפילו החתן ת״ח ויציין נהגהות מרלכיע״ל7ן> תקמ׳ט מסת שסר פסיקתא •־ כתג מהרי׳ו נתשו׳סי׳ק׳הםא פקק האג וסת איןגגיו צריכיןלקיי׳ופטורין חן הקנס וכ*פ תהר״ס3רןש!' ענ לוע״1
גח״הסי׳ריטנתנתימשו׳תהר״םןע׳ש^״כשי' רס/ולעילסייזומשמ׳יזלנרירי״נששאסקנלקניןחוניאיןמןהמרשיןזע״ל !כ״עמהרי" 6ס סי׳ק״לאספסק נדןלנמזמת צי! הנךנוטלאותזחלקנראשאלאמחלקירושתזיה״ע באותןנ׳תשו׳דמפיז
לסתריאהלליומיה!שי לתרק לאם קנל האג קכיןתייגי' הבנים ליתןמהשהאג פסק וכמושכתנתיב׳הרי״נש וכ״עסי׳קמ״ב שאם פסק לצנן ומת ללאגניא סן׳ האמצעאלאיומלקימשתז לאיןנאןשוסקייןשתזכה נהן הנתואן> אם גאמריתיי'
•ןהא־זצ  /היינולוקא מה6מנוארננת׳הקנס והאדאתרי׳להימוסיס סטוריןמן הקנס לזקאכשלא נתןש״ח על עצמו רקקנס בעלמא אזפטורים מטעם אונס אגל אם כתנ שטר על עצמו תייג ואינו פטור מכח אונסןעי שלמשמע!י3׳,
י׳רןי"ח נתגמי הונה ליניסהקלע •גתנאי׳וננלוניות שניןיא6לאמתו1ניןאנ5ג<! :
האמגי;ןע״ל0
יןאיןמנניןצ< ממלין ירושתו אלא נשלעקצה^)ה שמשקסן
מלנריולאה הי׳05ןי<

נה

דם

לכרי אדמון וכתב הרי״ף וקי״ל כתנא דידן וכ״פ הרמ״בס בסרק כ״ג מהנצו׳איסות
נז
כפסקי
^
מפית לתתנו בשעת הקידושין ונתנה לה קודם החופה וכר פד סיף
הסי׳ג״ז מ
והר״אש כתב וקי״ל כתנא דידן וי״א כיון ששאל רבא לרב נחמן הא דהלכ׳כאדמון הי״אש בפהנז׳יהפוסק
♦הפוסק מפות
מפות לנדן
מדן בכי
בכי ונשארו
ונשאיר נידו
נידו ומת
ומת אס
אס יש
יש ליג־ס
זכיה
ציבםזכי'
~ סס עיי 1אלפסי״ל ^תרל׳ה
אפי׳בכרית נמי והשיב לו רב נחמן דככל מקיס־קאמי אלמא דס״ל כתנא דברייתא במסרי״ק שורש ע״ג כתב המרדני כס אפ״פמפשה בא׳ישצדר מעורו להשיא ימימה מ׳נ דייני גזייוע
והלכתא כותיהו טכ״ל ולא נתבאר דעת הר״אש אס הוא פוסק כתנא דידן או אס אחת והמית בסם ונפטר' היתומה ותבעוהו יורשיה ופשרי ה״ר חיים ולראבי״ה נרא ' כתנ־אסיש נילה
דסיי ופיין בה ובס מי שמת ובס ק דמציע לימן הרש וי נידה
פוסק כתנא דכרית׳אבל רבי׳סובי שפוסק
לעגנה על שתתן
ובתרומת
הדשן
סימן
ס״ן
יז:
נתנל! דכיית וכדברי י״א מפני שהביא לכנוס אלא א״ה ייתן לו מה שפסק יכולת היא שתאמר או כנוס
עכ׳ל יכ׳יג דהרי
נד
כ
7
שנתןמפו׳ליר
שליש
סיקרו
בסס
יא לאתסקישמק■
לגריה לכסוף ולפי כת בסמוך וי״א שאפי' או פטורא אני לא פסקתי לן פלוס אפל אש היא " "י־׳יי־
ייסק־עפ1י עצמ
קרקס לבתו כשתנשא ונו בסוף אתהלית:ונתשי׳
פצקה היא אס כפני אביה פסקה אומרים או ,
תתן .או .
תשב ,דע שתלכי. ?,
ראש׳ . .
וכתב הרמב״ס ד! :א בגדולה
לן לוי כנוס או פעור וכך היאססקג' א״א אבל בקטנה שפסקה על עצמה פרפין אותו ליתן נס או יכנוס פ' מציאת האשהידף סש ) תכן המ ;! לי מעי ' מי־ח ן■
שנשין־ה׳לו
הרא״ם ז״ל ולי נראה דאין הכרע בדבריו
לבתו והיא אומרת נאמן נפלי פלי יפשטכדנרי ^.הת ׳^3
ואדרבה יש להוכיח שפוסק כתנא דמתכי' בלא נדוני׳עי׳ב
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 75מיילד חיים יע' ס ( אפשר ליתר 7א |' הרש״נאמייה צדנרי הר׳ר חיים דאם מת'המ־ןות חוזדי׳ית־הזצרין לית! לה מיד ׳איןתמתינןעדזתן הכשזאין אעשרמיז כ״יע מולה לדבריו יצ״ע נהי ממכה שימן יל׳ג בח״ה וםס יתגאיגעז״היועיי׳ני״ל
הי״! מ/חליכיסאלו :גדין (א ) וציירדציוייש פרק קמא ינתיבות
דאשיור־ ! ייחד ארוס עם אריסתו לקהמנהג דאדישוא־וסתוהשואיןיח  :בבית א׳מנדכיןז׳נרצות פן יתייחיו עג״ל יכן הוא לקמן שיחן ס״בביויר וכן משמע במשוב׳
^שיצלל" חלא0ירלםתימןד נלאנרצהןלק־יןסייין ע׳וניונמי אותה תשויוגכלמניב׳ראגי׳דאריס יאיישתי'אשוריים לדור ביתי פן' 'מייסדו עס יש לחישמשום שנאהשילן! נ! זה גויה מיהו כ׳אר  ■{,אם רוב עם מימ איןצחוש עכ״ל ונר 'משוס
י1״זקאמ׳-לאין לחיש גוחידושי אגודה פיק דלעובות כ׳דנמנאגשס מיצי' לאפי'ש?( ניןלב 7בלא אירוסין איןטוגשיידו גיתד ננית ולא משיםא־שי( אלא שיקינן זה נןז יכ1
נמ7יש ענ׳צ •
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דמ

אבץ העזר נה ונ
מיסת לא סנדס׳לי מסבר אית לה דכיון דאירס לא ניחא ליה דתמזיל א״ל

יא

גובהןי ת הכל רבי6לעז י בן עזריה אימי מןמשו)5ין

מיסת

הלזירוסץ כין מן הכשו)5ין

במארס

גוב את הבל מ ^ הארוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מכה סלא כתה לסיאללןע״גן

אמנסבמהדי״קש׳׳ לא שמיע לך מסברא לית לה דלא סדי אירש זוזי בכדי ל״א איפכא ומפר לה
נ״א הגיא היייי יתומה הנזוג' מן האמין ומשוס דידעארוס שאחר פנתארסת איכה נזינ׳מן האסין

לכוכסה ובגת דף כה^)א מי שמואל הלכה כר אלעזיב״ע וכתב סימ בס בפ״ימהלוכ ׳
דקי״ל כרב מספק ליה אי אירסה אדעתא דהכי סיזוננה או לא ופסק סלכ׳כלישנ׳ אישות המארס את האשה וכתב לה כתוב ולא כככסה לסופה עדין ארוסה היא ו!5יכה
 .ק״/י׳ ׳*■״;־
מכללן • * ׳*־ ד ־ד ד׳־׳־י ׳־ד
״א *
״*■
נשואה שסין הכתובה עושהכשראץר)3ס
ונ״״ השית] !כ״א בתר ד לזית לס ופרש י עיקר דמוידךפיר
כתנלפסקיכ׳ל׳ת דס״ל לפרושי ארוסה יתומס יש לס מן עליה ביא׳ שנייה ער שתבנ׳ לחופה ואינו חייב במזונותי׳ומיהר מתה או גירשה גובה עיקר כתוב מברקרי
<לאמסקמןתמ;נא הארו׳אולא עכ״להר״א-ש ז״ל ודע'הרמ״ב'
כ׳רב אלפס שהאדום ואיג גובה תוסב כלל הואיל ולא כסאה $
יתומה קטנה שגיזונ׳מן האחין ונתארסה
הארוס אס ארס אשה ולס כתב לה כתובה ומת$וו
כדשת־הרי״ף סכת,סמאר
דןהאנ י ^ 5בפי״ט מס אישו
חייב במזונותיה וא״א הר״אש ז״ל לא כתב כץ מתה איץ
1
. ,
נהג ה מימן ןכ פ
גירשה והיא ארוסה פין לה כלוםואפילן
משעת
מי:ר,׳קשזרש3׳א בתסנזובמןסאהיןחייב במזוכיתי
הוא
מת
מטמא לה אם הוא כהן ולא היא חייבת ליטמא לו אש
העיקר שלא תקר לה עיקר כמוכהזע
הלנהלמעשה•! כת׳ האמסייסהרי אקלס מזונו'מאתי' אלא עד
המולכיפ׳ גערה שתתאר או עד שתבגר חי איצס בוגר כדי ולא יורשה ולא חייב בקבורת׳אלא אביה יורשה ואביה קובר׳ב׳ סתכש׳אועד שיכתו׳והרא״ש הביאדבריו
לה אביה פירות כסות וכלים שיבואו עמה מבית אביה לבית
וכתב עליו נראה שהוא מפרש שלא כ'לס
שתזון
אי
ע״ייייקא^ 0
גער׳ואין ,זאדםו
'
טצמ׳אלא קטכ׳או י1
,
י
אולא0
לי17מע(ל
פי׳
בעלה ומתה אינה יורשה פרש״י אם מתה מן האירוסין ור״ת
אלא ע״מ לכנסה שהכתיבה אינה כלוסלכ
גא!5יןן ן?״י<ר  .רוצס שתתבז ארוסתו ותלך ותשאל על
לדנריי״ת גי ב׳ המתסיס עכ״ל וסר 'ן כתב על מ״ס סי״יף אפילו ניסת אם מתה קורם שיבואו לירי הבעל אינו יורש אותם זמן שלא כנסה ומנה או מאתים גובכמלו׳
אף
הכלעל׳ל • יגת״ה וקא פסקי רבנן כי האי ליסנאבתר׳נמצא וכן היא מסקנת א״א הר״אש ז״ל תמ הוא או גירשה מן האירוסין ע״פ ומי׳אהני כתיבה דאית לה כתובדהא
הי׳שכ אנ.תג "י 8בנסחי הלכות מדוקדקות וס״מ לאסר י״ב יש לה מיה מאתים מתנאי ב״ד אפילו לא כתב לה כתובה ואפי׳ איהו מפיה כתב בסיכויו דאתסה איןלס
׳> 1
׳
׳
^
משו סיימו לאשילו
נת, 3יב7ש{יש אין חדש וס פ דבארוס שכתתלמנ עסקי וכגון ממשעבדי טרפה אע' ג שלא כתב לה ותוספת שהוסיילה אינה כתובה אס לא שכתב לה ואין דבריוניאץ
מן האירוסין אבל אם דילמא לא תהא כתובת מנה אומאתי'
הנעל גונהנל.ש• שכתב לה כתובה והגיע זמן בחייהבעל גובה אפילו אס כת׳ לה בד״א שנתאלמנה
כשאר .מלוה כשם' לגבות ] ממשעבדי נהי
לנרי דע*נהה׳ל! וקא מיבעי׳ליה אס יש לה מזונו' מיורשי ניסת ובלל מנה מאתים עם התוספת וכתבם מזמן הנשואין
דמום לא כתב לה אלא ע"מ לכנסהמ״מ
סי׳צ״ה
סין אישות
לליישנא בתר' /
דאית לס׳
ואסיק 1 ,
לאס• ארוס או ,לא ן , ^.
ונתאלמנה או גתגרשה בין עיקר בין תוספת אינה גובה אלא
זנמרלכי כתג
שגיר גמור הוי לערן מנס או מאתי'ואע״ג
יב
רנז
דתתזי
ליה
ניסא
לא
דאירסה
דכיון
זיי
.
.
י,
י
חה גות ״ליל ש׳6
היא מנכסיו וכיון דאכל בחיי הבעלאוכל מזמן הנישואין אפילו אש כתב לה כתובה מן האירוסין׳ ורב דאמריק בפירקין דלעיל והלכתאאחדזס
תזלרןי עכ״ל :
אייגס נהנ״הה אף לאח מיתתו דכל יומי מיגראלמנותיך שרירא גאלן כתב אפילו כתב לה מנה מאתים ונתאלמנה מן ואחד זה מן הנשואין מיידי דסוזר וכתבסל
ייי 7כי 7ז׳ת<י דח בביתי קיינן כיה ואע״ג דתנן אלמנה ק האירוסין לאטרפ׳ממשעבדי וכיב הרמ״בםהמארסאשה וכתב בשעתנשואין דאמרינן אסוליהאסלי?
"* " *7ר " ,האמסי׳אינה מוכר אלא בב״ד מפנישאין לה כתובה ומת או נירשה נוכה העיקר מכני הרי ואינה נובה לשעבוד קמא ונתרצית לגבותמזמןהכתו׳
1
, .
ן.
ו. ,
ידיקאשלאגאל־ד
תוספ׳כלל ואס לא כתב לה אפי׳מנה מאתים אין לה ולא נהיר' בססי ביןעיקביןתוספו׳ועודמסמידגמה
חקען ס.ג 1לס ז" לה מזונו ההיא כשלא הגיע זמן אבל הגיע
לאונהנקא־.לאס זמן כהדיא אשכחןכירו׳ובתוסמת׳שנזונ׳ לא׳יא ז״ל מנה מאתים יש לה אפי׳ממשעבדי אפילו לא כתב לה מן הארוסין ממשעבדי כמו מן הנסואץ
ותוספת אפילו מבני חרי לא נביא אפילו אם כתב לה המארס עכ״ל וסר״ן כתב הלכה סיבי אלעזיב״ע
הקנה ל! נלינ״תא היא מנכסיו והמגיד פירשה דיתומס
ע'יס ׳יכ"' ייי״׳־ץ סנתארסה קא מיכעי' ליה אם יש לס את כתו ונתאלמנה או נתנרשה מן האירוסין אפי׳כמה פעמים דאזיל בתראגמדנ׳היל  ':אלמנ׳מןהארוסין
אינו גוב׳אלא מנה מאתי' ומי׳משסדאפי'
קנלנ י׳0גת,גרני מזונות מן הארוס אפילו לא הגיע זמן קורם שבנדה כתובתה של אביה נשאת ונתאלמנה או נתנרשה
מן המשועבדין גובה אותן אלאפהמז״נ'
בנגל! !? אל ״א כמי אמרינן דכי בעי הגיע זמן ה״מ
מן הנשואין אין לאביה בה כלום אפילו בראשונה:
ז״ל כתב בפ״י מה׳איסות שאינו גובה}5ל6
מתןנניוניית׳סנ׳ בסנתארסה בחיי האב דלא מפסדי מזוני
 13אר* 1סרן
שתבעה הארוס לינשאנותנקלהי׳יב הרש מבני סוריןעכ״ל ח״ל ה״ה כתב רבינוממי
"ימ^פיש?לא*י ^ משוס ארוס דהא אץ האב חייב במזונות
משעת תביעה לתקן עצמה ותכשיטיה חרי למעט את המשועברין וכ״כ רבסרירא
^ " " בפו אנל ימופה דקי־ל דנ 1פםד,)5מזוני ק
לבחו'
נותנים
מי אמרינן דכיון דמפסדא מזוני אפילו אם עסת לאלמן וכשם שניתנים לה זמן כך
גאון והס נסמבין בזה על מה סאערונפי'
מאן דפליגלזכה האחץ
יקנה החמןעכ״ל משו׳לתא דאמ׳איתלהמן סארוסיןאו י״ב חדש אפילו נושא אלמנה עשתה ו׳חדשים לפני הראשון כעדה שנתפתתה מגבא מאימת גביאונו׳
מ,הי'׳ם '? י היא דילמאל״ש ואסיקכא ללישכא בת׳יא דאית ומת וכתארסה לאחר נותנין להי" בחדשנםלשניואיןמשלימין ואסיקו בגמלא דחפילו מנה מאתיםןמ
חולקין
הנשוא ין וכי"כ בסל-העיטור ז״ל ויש
לה ובלשון הזה כתב הרמ״בס ז״ל בפ׳י״ט לה על ו׳חדשים הראשוני׳ 3שעשת׳בפני הארו׳הראשוןולאלמג׳
*י1ו
נותנין זמן ל׳יום בד״א שנותנין לבתולה י״ב חדש משעת תביעת׳ כזה ומפרשי׳הסי׳דפרק נערהדוק׳כשמס
גדןז?ןכע׳נהג״מ מה אישות ולפי זס איפש דלית לה מזונו
ראשון
כשנתארפה בקטנותה או בנערותה ולא תבעה ער שבנרה אבל וחזר וכתב לה סמסלה שעבוד'מזמן
אלפסי7ן, -תכ״י אלאעדסעתבגרו׳דלאמפסדטפיאמטו
אפילונתאדסהבנערות' ואחייב עד זמן שני אבל אס אירס ומזה דעת נל
ע׳נ7ל)ם "זי !1לתאעכ״ל :ומשמעבתשו׳הר״אש כללל״ד כנרהיום א׳ואחיב נתארסהאו
ע!י! נמצוה כאלי
הגאונים ועיקר ראייתם מדאיכעיאלהו
גא ליד חתן זיז סימן א׳ובתחלת כלל כ״ג דמשורכת איןלה בנרה אין נותנין לה י״ב חדש אלא מיום שבנדה ואם עברו עליה
פר הכומ׳וס' קמא דמציעא אי איתכחוב'
_
ינפ״ה _ש■ס0״כ' א דיו ארוסה כל זמן שלא קבלהקדושיןודב י״ב חדש בבגרות׳ואח״ב נתארסה אין נותניץ לה אלא ל׳ יום כמו
הצרפתי'
לארוס הילכ׳אקלה כלו׳ורכותינו
<״לי7ביס !אפיל! פשוט הואנמתה אץ הארוס מטמא לה עד
לאלמנה ופרש״י משעת קרושקוהרמ״ה פירש משעת תביע׳וכ״ב סלוקי' בזה ואף דעת האחרוני׳ג״כלחלק
גפן•!לי! ש״ייזינ ולא יורשה בריתא סס (דף כג ) :מ״ש ולא
ח״ם " אע״הפ ״י' חייב כקבורתיה בס נער׳סנתפתתה (דף א״א ז״ל ואם לא עברו עליי י״ב חדששלמי׳בבנרות׳קוד׳הקדושין כדין זה ודע'הרמ״כן ז״ל כדע׳הנאוניסז״ל
משלימיךלה י״ב חדש משע׳הבנר ואם שלמי' לה י״ב חדש בתוך ודע סרש״בא ז״ל כרע הצרפתים ז״לעכ״ל
דלא  " ,א? ,׳ישל ,מ) 5כתב לה אביה פירות כסות וכלים כו
נניס מתנה לא קנה סס ת״ר כת' לה פימת כסותוכלי׳שיבואו ל׳יום של שעת ! עביעה משלימין להשלשי׳יום משעת תביעה וםוגייןדעלמכרמ"ב'דאיןלארוסכפוב'כלל
שהגכ׳לה
היא־דניעול ל מחה מבית אבי 'לבית בעלה מתה לא זכה הניע הזמן שנתנו לה ואין הארוס כונס חייב במזונותיה ואם ומעולם לא ראינו ולא שמער מי
!כ׳
מעכבו
כתוב' כלל 7דין הכתו' לארוסתו"צדאלן
הבעל בדברים הללו משוס ר נתן אממ
בערכאו׳כת׳הרי״כש כסי'צ״ז :הפארס את בתו ונתאלמנ' או נתגרש' וכו׳עד פון
מש ל״לן 3׳ א ^ זכה הכפל בדברים הללו ופסקוהרמ״כס^ וסר״אס והר״ן הלכה כת״ק וכתבהר״אש
דאמר
פרס שהיתהאנלבפסקיו פי׳רש״י ושר״ת הקשה עליו ופי׳דבנשיאץ מיירי ומשמען לרבינו דכיון דב׳ הסי׳משנ׳כפ׳נער םנתפתתה (דמג ) ומ״ש אפי׳בראשונ הוא לאסוקי מדריהוד'
שתכפה
ארוסה
נעלה ומת* הלל כן מסתמא הוא מסכים לפיר ר״ת ולי אין משס ראי׳סיהיהסבורכןדא״כלאהוה התס (סס )הראשוכ'היאשל אב הואיל וברשותה נכתבה :נו
האויוס ליכשא נותכי׳לה י״ב חדש וכו׳מסנה בפ'אע"פ ( דף נז )כותכין לבתול׳י״בחרס
סלאנית ךאי׳ ';א שתיק מלמימר וכדברי ר״ת מסתבר והר״ן כתב שדברי רס״י נראין עיקר ובסיכ״ז
משתבעה הבעל לפמס את עצמה וכשם שנותנין לאש כך נותנין לאיש לפתםאת
^ ^1 1"7ד''כ יתבא׳דסרמ״ב נמי כיש״י ס״ל 3תשוב׳סרא״ש ככל׳נ׳ד דשייכ׳לענין זה כתבתי בסי'
הת!,ן א<ז " 1ג יאין קי ח מהיי ק בשורש צ א האריך בדיני דסייכי,לעכיןזה  :יאס נשא ואח כ המיר קודם עצמוולאלמג' ל׳יוס ופרש״י לפרנס את מצמבתכסיטין לפרנס עצמובצרכיסמוי'
סידודינוללומ׳קים שהגיע הכדוניא ליד הבעל ואח״כ תפס ' בעל הנדוניא האריך בכתבי מה״ר איסילן וסופה ולאלמנה ל׳יוס סאינה טורחות כ"  :בתכשיטין שככר יש בידהוכת׳סר״ןדקא
לי׳כרש*י ייףע״ה סימן רס״זג מת הוא או גירשה מן הארוסין יש לה מנה מפתים מסנאי ב״ד אפי׳ באלמנה בעולה אבל כאלמנה מן הארוסין דינה כבתולה וכן נראם מןהירו׳וכ״נ
נא ,לא כתב לה■ כתובה וכו בפרק אע״ס ( דףנד )מנן נתאלמנה או כמגרשה בין מן מדברי הרמ״בס בפ״ימס׳אישו' ועיין כרבי׳ירוחס י* ומ״ש אפילו אס ניסתלאלמן
יכ׳נ י1״ה סלאמס
ואפילו
אלא קידם שנולי
הספק דהייס קמ׳שמפה הגת אכל אפר שנולד הספק אפי׳השאיל ממנ ׳ נמייה ולאת׳תיתפו רונה לתפוס לא תהני ועוד הארץ נלמיסאל<1ע״םזנמש!יידיתוןסי׳ל״ה ל לאף מהשנת ן האג לנעל 3רין להחזיר מנה התקנה שנתקנה כקהילוה ני'
שימגארנסמלףכיע שם דהנינל אינו חייננקנורתה הואיל ואינה יורשה ונןזשמעמדנרי המר7כישאגת 1נגסס :ך עודנ׳שסדאס נדרה צדקה א' נ הנעל לפרועאנל אס אתר מדיר כן וכן לנלקה תייג ליתןמשלועכ״ל ־ ועייןנתש(3׳מהוייל
סי׳ס״א אס י* לסלק נז ז נין נדזניא לנכסייזלוג־כ׳תהרי״ק ן; רס פי א דנאלו המרי׳אק חל! ק נין אס סת׳לנתז או לחותנו ל״ע המרדני וו״לסנאתי נת׳ר״ת הזרי׳עליישנינרפתולומנריאהוהסכ-מזעת( חכתינרנונאעלנזשאאשהומתהתוו
שנתה בלא ולד קיימאשישוגר כלהנלונייאותכשיטי׳לנותני׳לה אוליורשיהמז שכשאר בידו סן הכדזניי׳שלא נלתה ונלנד מלאיעתס לכלות הממון רק לצזרן קנורת' לעי כנזל יעוד זיון ג״ל ל׳עס ומצאתי נתזו  ,ר ' נ מילגענ׳גא שזקזילמפזי
תקנהכלאיש ואזהשעש! נישזאיןונפער אימקבלאזרעקייתא נתיך שנתיים שיחודו מניהנדזניאליורשי המת יגנ״ל המדדכי ותשחע סלנריל דאין חילוק נין מ ת החתן אז הגלה לענק תקנתר׳ת זק הוא בהגהות תרדכידףתקס״סע״דגפיי
דלעילדאיג,
מוהר׳ם אמנם נהג״המרדני לקדושין ע״ג דף תרם׳ד כ* לאס מת הנן אין הנלוניא חוזית • להתנהג כתקנתהקהילותשוסדאקלחלק נין נת לנת אלא ב ז ידה ס שנה ראשונה חוזר הכל ונשנ׳ שנייה חציהנדוניא ומשמע מדברי ר״ת
מהראלאמהשהוא עדיין בעיןאנל לא מה שהוכיח או נגנב ארכאכד וכן הוא נתד׳מיימו) סוף אישות סי׳ל״ה וללא כתשו׳ ננימן ואנסית ' ס׳דחסתפק נלנר * וכ׳נהגהות א ' פסי פ׳ייניא׳ האשה ע׳ 3דףתק״א לאס הבעל רונהלסכורקרקעאי
נכסיםשלנדזניאאפי׳האשהמתרנהיורשי׳יכולי) למחית*וכ׳הרא״שכתשו׳כללנ״ל לתקנה זו לא נתקנה אלא מלוני'שמכנסת ל! אבל אס נפלה לה ירושה נעולה תחתיו הנעל יורשה וע׳ש ש?אריןנזהוזהמש־זעשלא נלנריבניתןזאנשנמג
סי׳נ״ה ליזתמתשו .ןמני; להחתןתוזר אף שנאליד! עכיל ' מזרי״ל שי׳ש״א נתשו׳הארין נלין ! הזנתלוקי׳אלוגסנסי׳ע׳׳ו 6ס מלינים א! זגס סי׳פ׳האריןסש מלינים אל 1זע׳ש זנר׳לדקרק חדנרי ר״ת סהתקנה היפה ל׳זזיר לנ! תניהנדויניי׳ולא
ליורשיי
ליורשים וכןהוא נהדיאנמשו׳מיימןהשייכי׳להלכות אישות שכן עזה מוהר״ם הלכה למעשה וכן משמע מדברי המרלכי ריש אע* פ זפ׳נלעילש׳ש נ״ג מדברי הנאקשהגיא•הטוראנל כ׳נתזו׳חיימוןסי׳ליה וכו׳דיזנהג הקהילות להחזיר
זנתשזנינ
ולאלנותןוכישזהזמיהגפשזטלפסזקנך וכל : 1במקום ,שאין מתנין לחי יחזיר אושאין שנהג אנל נמקים שמתנין אושיש מנהג הכל לפי המנהג • כ׳נת׳׳הסייין שכ׳א נ תשו׳יוייחון דאין חילוק נין האב נותן הנד וני׳א!שלמי קרוניגז
פהרי״ו סי׳ס״׳ד להתקנה לא ז<י אלא כשאחדיס נותכין לה הנדוניא אנלכשהס כענזס ניתנין הנדוניא לא תקיזעכ״לי י \כ דתזנתהקהילוז לאכתעשטה ברענכש׳פורקוהנגרריסאחרמיאוסטריין עכ׳ל • ונתדי  0תאלונזהגין:לנמונ
שטריעדור׳וללמנושא ע"? המנהג הוא נושא יכ״כ הרשניאנתשו׳סי׳איף ס״ח דאע  /ללא כ׳נכתוג למיורן ה!אנתשז׳ידיסון שוףאיש! ׳ שי׳ל׳ה כירינם שי׳ק״ה אם לקח אזה ביזקוס שאין זו התקנה אלא הבעל יורש את אשתו זאח״כירניייו*
שהיהתקנהזו ! מתה אשתו שס הולבי׳אחרהמנהגהמקז׳שנשאהשם •י ( ג ) וע׳ל שי׳קי׳ח עול מדינים אליושש אס היז תחולקין אס הניחה זרע קיימא גס לקמןשי׳נ״ז נליני'אילו( :ד )!וכןי! שמע נסרדנילב׳׳חס׳השואל ע  /ונר׳דלא קא■׳־לם"■',
דעלמ׳כרמ״ב׳לא בללאכתילהזלזהקא־ור ללא יאה מי שגגה כויאבל גדכת׳להכתמה וזאיגניא אעי׳לדע׳ודרמביס אלא שלדיריהש״ל דלא נביא מחשענליונזה לא נקטי׳כטתיה אלא כדע׳הגאוניהאהרוני׳ז׳ל ועיין נתשי׳מהרי״ל הי׳נ״אזהארו
נדיןזוזנחילוקי׳אצ( סימן ׳ע< האריןשס מלינים אלו גס סי׳פ׳הארין שםמדט׳חלזזגמרדכי נפ נער' שנתפתתה כ׳אזי׳למ׳דיש לה סייכז דוקא ניתיקדס שהיה דרןלנתזננתונ׳ליוקנת אדום ותאכל נזיין הזהשא-ן לרן נכתוב לא גניאגזל*
כת׳להזראנ״יה אמרהא לא־זרי׳דלארזחה יש כתונ׳ה׳מ נימיתכאיסשלא היה דרכם לנתיב כתזנ׳אנל יזמן בזה שהמנהג לכתוב נתונה מן  -נשזאין עשיטא לייןהאיריסין לית לה כתובה כיון ללא כתנלה עכיל זכ׳הריב׳ש נתזייח•  !"5דנןנזמי!
ימ■
וכ״ע דאע״יכתנלה לא פהני אלא לאחר אירוסין אגל נתב לה נתיבה קולם אירוסין אינו נלוס דלאנתב לה איא ע׳מ לכינם־ ועיששי -ארין עוד (^ :י ( א )יכ" נ״הא דלעיללאסרי׳עשתה לפט הראשון חנז ' ין נותנין !שנ■ א'כש4'8
ד ( ג ) נתב הר׳ןפיאעיג לף מלבע׳יא ? ג׳ה א 8עשאתהלכ יגיח לפגיהראשוןיז( זדין ונות*ין! ב יגיח לשני;
דנותנין יריח לאלמנת מן באידושין

אבץ העזר

נו נז

נח טנ

ס

נא

דמ
(ל ) !מיהי <תנ
הי*! פרק אע״פ
לף תג  /עיאלאי*
חייג
הלוחש
גתג
נמווכתיה

^פי׳לזס כוס א ל׳זלמכה ית כתבו הר״אס ז״ל סס הול) אלמון והיא בתולה והוא בעי וכתבו התום כפרק נערה דלדער״ת הא דתכיא בהאי בייתא אע״פ שכתובת' כבית
אביה מתה בעלה יורשה אתיא כר נתן דבריתא דס' נפר אכל לרבנן דפליגי סליה
למיסב יכלה לומר סיבתו עלי יית מן הבחור בחור והיא אלמנה והיא בעית למיס
ינול הו׳לומ חיכת׳עלי יותר מן הבתול׳אבל הרמ ' בס כתיגפ״י מה״א סהזמןסנותנין אביה יויסה ולדע רש״י אתי ספיר כרבנדע ,/לא אמרי רבנן התס דלא זכה הכפל
רכי׳3סס
הבעל
הנשואי׳זכה
אלא במתה מן האתסין אבל מתה ןמ
לאים הוא כפי הזמן שכותנין לה שאס נושא נער בתול נומנין לו י״ב חדש ואס נושא
;ומ״ש .
לדכריהכל !
״
,
"
היוי*
הרמבס הוא בפכב מהלכות איסוי* החרדלי פרק
אלמנ׳אפי׳הוא בחו׳אין נותני׳לו אלא ל׳יו'
מקלש ע ל דף
ומדפסקבבריתאדפאף ט״ס מסמ׳דס״ל
וכ׳הר״ן שכדבריו נר כג?ן ' דיקומ״ש עשתה מעככו אונס כגון שחלה הוא וא היא או שפירסה נדה אושהגיע
כפרש ' י בההיא דפ נער כתב הר״א׳בתסו׳תיס״אמעש לת׳
ו׳חדשי׳לפני הראשון ומת וכו׳ואיןמשלימי׳ זמן כאחר בשכת שאינו יכול ליכנוס כדלקמן אינו חייבילזרנהג
כלל ל״ח על מקו שנהגו לאר נ< £י׳ול התוחד שקילל קלסי לתו
להעל וחדשי׳הראשוני׳וכו׳סם במשנ׳בד״א אין פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא קטנה ואם תבע׳הארוס
חוסה יכלא בכי ' * 31** 7סלמ
ממ  :ס ילדור עמהס
שמממן לבתול׳י״ב חרש משעת תביעתה
נשנתאיסה בקטנותה או בנערותה ולא שתנשא כין היא כין אבי׳יכולין לעכב י אבל פוסקין על הקטנה מנהג רע הוא זה וחייבים הקה׳לבסלו ואשיהית׳ יחילסוראייה
מסיה
אתסיקובאיסליל־ש
מנעה עד שבגרה אבל בגרה יוס א׳ואח״צ להשיא׳לכשתגדיל ופרש״י דוקא בלא קדושין אבל אין לקדשה כתבת דפעמי׳מתות תחת
רע שתגדיל ותאמר בפלו׳אני רוצה כ׳ הרמכ״ם ואם רוצ׳לכונסה
לדין על עסקי ירושתם ונסתפ אס יירשב ׳הדינים והיתה
געארסה וכו׳שס המארס את הבתול בין
כשהיא קטנה כונס ואין ראוי לעשות ק:
155
סתכעה הבעל והיא מעכבת בין שתבעה
היא והבעל מס  :נותני׳לה י״ב חדש משע  0 ? 3סר* רז האב לשלוחי הכל או שמסרו׳ שלוחי האב לענין ירוש כדאמרי בפ נערה נכנס עמסירסנת וקרוליס
לשלוחי הבעל או שהיה לבעל חצר כררך ונכנסה לחצ׳סתס חני דידי׳לנסואיןאוכל במממ׳מוחים לללייפסק
מניע׳ אבל לא משעת אירוסין ובגרה הרי
היאנתכוע כיכד בגרה יוס אח ונתקדשה עמו ונתייחדה עמו מסתמא לשם נישואין נכנסו ויורש אם הניע אס הוא כהן ואס מתה יורשס אע״ס סל $ן ר״תלאיןהקחלים
נרונית לידו אכל אם לא הגיללידו אינו יורשה לרעת ר״ת כדפי׳ הכניס׳לחופ כי הייחוי׳3רשות ףהי ^ החןפה ינולין למחותלאחר
ינית ועש ולפ
נוחכין לה י״ב הדש ולארוסס ל ' יוס מאי
ולאחססל׳יוס אמררבפפאס״ק אמסה לעיל והרמב׳ים כתב שיורשה אפי׳ נרוניתה בכית אביה ואם יש וברכת חתנים אינה משכבת יאמריכן נמיכ׳ל מה׳א להגהה
מיימון:
שהאב בפ מי שמת מעשה באס שאסרו לו אשתו
נוגר׳שפברו עלי׳י״ב חדש כבגמ ונתקדש תקנה בדבר שיש מקומות שתקנו שאם תמות בלא כנוס
תותמית ונכנס אחריה להרבה לבדקה(ה) ע׳ל רישסיתן
נומנין לה ל׳יוס כאלמנה וערש״י ולארוס' נוטל כל מה שנתן ויש מקומות שחולקין הכל לפי המנהגא א^ל
וכמאמרו חכמים הואיל ולא נכנס5ן חרי ׳ ל• ׳!לקמן שיתן
ליוס ים ארוס שאין נמ/נין לה אלא ל׳יוס אם הלך האב עם שלוחי הכל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי
(השיא אם חותר
^ ^ מד ק ק ׳ ןס מתה ׳ ןיכן יןרשה ןפף״ י קג ה
יתומה
מתנין לס ל׳יוס משע איוסין אכל הר״אש
היעל אי שהי׳לה חצר בדרן ונכנסה עמו מםתמ׳ לא נכנס׳אלא דארוסתו היתס והחרבה סלו והו׳היה
קי1נה:
נחכנומנין ל׳יוס כאלמנ׳משעת תביעה
מו שרכי׳דאפי׳נתארס בנערותה ואח״כ ללון ולאיצת׳מרשו׳האבואפי׳אם נדוניתיבידהבלהאב יורש :טוען שנכנס עמה לשם נשואי׳ אס לא נז (א ,ע׳לשיחן
כתו סתם לא יפחו׳ לה מכסות ששוים
ל׳הכתלתי
ימצאנה תותיני׳ולא מצאה בעלת מוס
נגרה אין מתנין לה י״ב חדשאלאמיוס
 זהובי ממטבע סלע מדינה בד א כעני אבל והרי היאאשסו חכם 3י רןשת ׳י)5מרך חגהגינו ללקזה:סנגר כ״כ הרמ״ב כפ" י מה אישות וכ׳ה״ה
דמהא דבגרה הרי היא כתבוע׳הוא נלמד בעשיר צריך שיתן לפי כבודו התנ׳עם החתן להכניסה לוערומה חכסיס הואיל וכניסתו היתה כדי לבדק׳
ומ״ש ואס לא עברו עלי׳י״ב חדש סלימיס לא יאמר לכשתכ׳לביתי אכסנה אלאמכס׳אות׳ועוד׳בבי׳אביה :לאחשבינן להך כניסה נישואין ואינו
יורשה אע״ס שהרש בס פיר פירוש אחר
המש* א לבנו גדול כבי׳קנאו שאמדוחכמי׳רעתו
נבגיומקודס לקדושיןמשלימין להי״ב  3ט
סרס משענו הכגר היינו מאי דתניא בגיס
ונתנו לו במתג׳ ודוקא כמה קושיות הקשו סליו הילכך כיון
שמרוב שמחתו גמר
סנתיחדה עמו בבית היא כאשתו לענץ
ינתקוש׳
הרי היא כמבוע כיצד בגי יוס א
שיש לאב כית אחר לדור בו ורוק' בנו הגדול והוא שיהיונשואין
ירושה עכ״ל ועיין במה סכתבתי בסוף
לה
שלמו
ואס
מתנין לה י״כ חדש  :ומ' ע1
ראשונים של זה הבן ולא השיא בן אחר קוד' לו אבל אם השיא
סימן ס״א :
י״בחדש בתיך ל׳יוססל סעת תביעה
בת קורם לו אין לחושושישי' לו בתולה אכל אי בציר חד מהנך
המשיא בתו סתם לאיפחור*
נח
משלימין לה ל׳יוס משעת תביעה זהפשוש
ואפי׳עבת עליה י״ב חדש משעת שבגרה לא קנאו ואפי׳אי איתנהו כל הני לא קנאו אא׳יב פינ' לו כלהבי׳
לה מכסית סשויס 'נ
זהובים ממטבע סלע מדינה
מתנין לה ל׳יוס משע תביעה הגיע הזמן לגמרישאפי׳השאירבוכלי קטןכל דהו לא קנאו כי בזה גילה
שנתנו לה ואיןהארוס כונידחיי במזונוסי' רעתו שלא נתנו לו ואם יחד לו בית וכלי בית ושייר בבי׳ כלי א׳ משנה 3פ מציאת האשה (סס ) המשיא ארו
ססבמשנה :ומ״שואס מעכבו אונ׳ כגון בענין שלא קנה הכי׳אפ״ה קנה הכלים שיח׳ לו ־ואם יחד לו בית בתו סתם לא יפחו' לה מכ׳זוז ומפר 3גמ׳
.סחלה הוא וכו׳אינו חיי׳ .לזונה משקנ׳דגע ויש עלייה על גביו או שנייבתים זה לפני׳ מזה או בית ואכסררה
(דףס () דהני נ׳זוז הס מכסף מדינה :
3ריסכתובו' (דף ב )אין פוסקין על הקטנה לפניו לא קנה אלא הבית ולא העלייה שעל גביו ולא האכסדרה ומי ש בד״א בעני אכל בעשיר צריך סימן
לפי כבודו כראם מפשט דבריו שאס הוא
להשיאה כשהיא קטנה ואס תבעה הארוס
ס דרך
ולא הכית החיצון :
עשיר כופין אותו לימן לפי כבודו חו לא
וכו׳בפ׳אעפידף כז ) תנא קטנה בין היא
סמענו והרמ״כס בפ״ב מה׳אישותי• כתבו כלשון הזה צוו חכמים שיתן אדם מנכסיו
ובין לזביס יכולין לעכב לזניה5זי איהי ניחילה מ״נ ליס מיג סבר השת׳לא יל־ע למחר
מימררא ונפק ואתיא ונפלה עילואי ופרש״י תיןמר בבעלה פלא תוכל לסבול ותצא מעט לבתי וזה הוא הנקרא פיכסה המשיא את בתו סתם לא יפחות לה מכסו׳
■'האב עני אבל אס היהעשיו־
ותבא אליעדשתגדל ונמצאתי צריךלתכסיטין אחרים א״ר אבא בר לוי אין פוסקין ספוסקין לאשת עני שבישראל כמו שביארנו כד״א כשה׳
על הקטנה להשיאה כשהיא קטנ׳אבל פוסקין על הקטנה להשיאה כשהי גדול׳פפיט׳ ה״ז ראוי ליתן לה כסי עשרו וכה״ה מתבאר בגמ׳שלפמסה שמין באב כסי מס
מ״ד לישיש דילע מעיילא פסדא מהשתא וחלשה קמ״ל ופרש״י אכל פוסקיןוכו׳ודוקא סיתכא׳בסמוך והוא לפי עסרוומ״מ אין כופין את האב בכך אלא כך ראוי לו לעשות
קדושין בקטנו׳לא עד סתגדל ותאמר בפלו׳אני רוצה עכ״ל וטעמו וזהו סכיה״ן ראוי עכ״ל  :ומ״שכמו סביאינו הוא בפי״ג שכתב שם כסה כסות חייב
בלא קדושין אכל
מואזיי כפ׳האיש מקרש אסו׳לאד׳שיקדש את בתו כשהי׳קטנה עד שתגדיל ותאמר אדס ליתן לאשתו בגדי׳של נ׳זוז מסנ׳לסנה ממטבע אותןהימיס שנמצאו הנ דינרים
מלו׳אני רוצה ומ״ש רכי׳בשם הרס״בס הוא כפ״י מה״א וכר דמשסע ליה דהא דא'
ודינרי׳ורביע דינר כסף בד״א באותן הימים ובא״י אבל בסא׳ומניס ו&אר המקומות
אץהדמיל עיקר יש מקומית סיהייושס הבגדים ביוקר הרבה צו בזול הרבה אלא
אסור לאדם שיקדש את בתו סשהיא קטנה איסורא לאו דוקא אלא לומר שאין ראוי
לעשות כן וכן משמע מדתני׳קטנס כין היא ובין אביה יכוליןלעכב דמשמ' דאי ניחא העיקר ססומכין עליו סמסייכין א ולזו ליצון לה בגדי׳הראויי בימות הגסמי׳ובימות
הל ולאביה שיי וכ"כ גפ״ג אע״פ שיש רשות לאב לקדש את בתו כשהיא קטנה אין החמ בפחו׳שלובש כל אשה בעלת בית שבאותה מדינ׳פכ״ל ומשם יש ללמוד לשיעור
#לעשות כן אלא מנו חכמים שלא יקד אדם בתו כשסי׳קסנה עד שתגדיל ותאמר נ זוז האמור אצל המשי ' בתו סתם שלא אמרו אלא באותם־הימי׳ובא״י אבל בשאר
זמנים ושא המקומו׳העיקר שסואכיךייליו שלא יפחו׳לה מבגדים הראויות לה כימו׳
געלו׳אני מצה ומדברי התוס ני דאיסור' נמי איכ' וכתבו ועכשיו שאנו נוהגין לקד'
בנותינו אעי׳קטכות היינו משוס שככל יום ויום הגלות מתנכר עלינו ואס יש ספק הגשמים ובימות החמה כפחות שלובש כל אשה בעלת בילו שבאותה סדיכ׳נהתנד!
גיד אד עכשיו לתת לכתו נדוני׳סמא לאח זמןלא יהא ספ׳בידו ותשב כמו עגונ׳לעול׳ עס החתן להכניסה לו ערומה לא יאמר לכסתב לביתי אכסנ ' כו׳סס במשנה :
המשיא לכנו גדול בבי׳קנאו וכו׳בפר׳צגי אמת ( דףקמד ) א״ר חנינ׳המשיא
? מ מסרח האי לשלוחי הנע׳' וכו׳משכה בפ' נער׳שכתפתתהי;דתח ) :ותכי׳התס
נט
אסה לכנו גדול בכית קנאו ודוקא גדול ודוקא בתול׳ודוק׳אשתו
( 1שהמהלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב טס סלוחי,הבפל או שהיה לה
חצי כדר ונכנסה עמו לליןא״עס שכתובת כבית כעלה ממה אביה יורסה מסד האב ראשונה ודוק שהשיאו ראשון  1 :מ״ש ודוקא שיס לאב בית אחר לדוד בו כ׳כרש״כס
וז״ל במסגינ 1ץ צנוקמי׳לה כגון סיש .לאביו בית אחר בעיר לדור בו ואני לא מצאתי
לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל או שהימה לו חצר כדר ונלנסה
עמולססנשואיןאע״פ שכתובתה בכיס אביה• מתה כעלה יורשה הא גופאיקשיא כן כמס גיטץ ואיפפר שנתכוון למה שכתיב רס״י בע״וןדגיטין בבית בית מיוסד
לועיתנמסה עמו ללין סעמא דללין הא סתמא לשם נשואין אימא סיפא נכנסה שאינו דר בה אלא עסאו לו לבי׳סתנו׳אכל הרי״ף והר״אסוהרמ״בס כפ״ו מהל׳זכיס
עמו לשם נשואין ה ^ סמיג' ללין א״ר אסי סתמי סתמי קתני סתס חצר דיר ללין סת׳ לא הזכיי־וכן כ׳הר״אס ודוקא גדולואפי' קדמוהו מו׳ודוהא שהשיאו ראשון לזכרי׳
רמ״ש ואשי׳אי איתנהו כל סכי אל קנאו אא״כ פינה לוכלהבי׳לגמרי שאפי השאיר
יוצרדידי׳לכשואין ופרש״י סתמי סתמי קתני הא דקתני נכנס עמו ללין לאשפירש
בו כלי קיק כל דהו לא קנאושס ואמרינן התם כגמרא׳ דהוא הדיןאםסי6
ללין נכנסתי ולא לסם נשואיןוהא דקתני נכנס עמו לכסואי׳לא ספי׳לנסואיןככצסתי
אלא זו סנ כנסה סתס וכת הד״ן וא״ת מרישא משמע דסתס חצר דידה ללון האי של אוצרו סל אביו אופובכו פתוחי׳לאותו בית לאקנאו :ומ״שיאס ייחד לו בית וכלי
בית וסיי׳ בבית כלי אחד וכו׳ג״ז שם  :ומ״ש ואס ייחד ול בית ויש■ סליה ע״ג וכולי
אניהס סתמא לכשואין אימא סיפא סתס חצר דד׳לנסואין הא סל סניה סתמא ללון
פשוט סס -וס״ישאו ב בתים ;ה לפנים מזה או כיח ואכסדרה לפניו אל קנס אלא
^ל״ קביון דהת חצר דידיה לרשואיך כ״ש חצר סל סכיהס דאנן לא אמרי ' אלא
יזילא ביה מילת סיסא אשה בחצרסאין לו רישות בה אכל כשהחצר היא סל שניהם הבי ספ בעיא דסלק׳בתיקו ומספיק_׳לא נוציא ממון מחזק׳בעליו וכן פיר׳הרמ״כם
אדיב׳דפתו מתיסכ׳בו יותר וכ״ש דסתמ לנשואיןעכ״ל וכ״כ ה״ה בס״כב מה׳איסורו בפרקי ששי מהלכות ז כיה  :ס ךרי הבחורים כשאחר נוסא אפה חביריו שולחין
גשס הרמ״כן והרש בא ז״ל וכת׳דהא דא ערי׳דםתס חצר דידה צלוןכ״ש חצר דאחרי' לו דומו׳וכו׳ודין מלוה יש לופאסי אחד פלח לחבירו ונשא הוא אח״כ ולא חזרחכירו
ימ״ס יבינו אכל אס לא הגיעה לידו אינו יורשה לדעת ר״ת כדפי׳לפיל בסיסן כ״ה ופלס לו יכול לתובעו בלדי מסנה וברימא פ׳מי סמת ( דףקמד ) סהשוכינות נגכינו
בב״ד
ב7
ס

וסכייז *׳־ ״*= ?' 3יי* *יי
אי-

נח המשיא

נ'

םד

אבן העזר ס

(( £א ) זפקהוא
נצ״י פ׳מי
 5מפדן רע״זע״ב
כת׳ נספרמשרים
נכ״גח״א מיששלח
לחניר! שסני נוע
יהוא ממאן ליקק
יזה
תפציר נו
זנשניג סיקתנל
יכן כל ניוגאוזה
הרי זז ייתיהלאיני
חוור •

בכ״ד:ומ״ס מיהו אינו יכול לתובעו קודם שיפאסש ככריתא (רקמה ) וכתב ה״ה ז״ל ליה למיתי שמע קל טבלא איכעי לי ,למיתי,לא שמע קל טבלא איכעי ליה לאודים
בפ״ז מאעכי ^ פ״י ז״ל ל״מ שאין כופין למי שנשתלחו לו להסזי עד שיש המשלת כדרך
תרעומת אית ליס שלומו משלם ועד כמה אמר אביי נהגו בכי גננא עד זוזי
שנש הוא אלא אפי׳רצה מי שנשתלחו לו להחזיר קודם שישא המשלח אשה יכול לוע
בכפי׳אכלי
בכריסי
עד
ד
;
ח
משל' פלגא מכאן ואילך איניש איניש כסשיבותי׳ופיר^"
אינו רוצה לקבל שאיני רוצ׳לסמוח עמך כדרךששמח עמיא ודוס׳למלו היא גס
בזה
הוא
במת
אותו שעליו להסזי׳שושבינו הוא בעירכשכש'שושבינו אש ולא בא לשמחתן
כי פעמים שאין הלוה רשאי לפרוע שלא
איבעי ליה למיתי ונגבית בל י קול נ!בלא
מדעתהמליה כגי זהלוהו כייסוכ יביוש
0
דרך* .הבחורים כשאתן
אשה חבריו שולחין
לו שהיו משמ עי׳ קול לבא לשמוחעס
להסזי׳לו במדבר חס כמדבר סוא לו
שהוא
׳
דורונות
כרי
שיתחזק בהן על! ההוצאה שהוצו׳ ^ החתן איבעי ליה לאודרעי ומילל*אודעיס
מגרע מכבודו עכ״ל  :ומ״ש
ואפי׳כסטש׳
החופה
ובאי׳ואופלים
עמו
ז
'
ימי
המשתה
או
מקצתם
וכשיצאו תרעומ' אי׳לי׳עלי' כדמס ואזיל אכלשלומי
אינו יכול לתובעו אא״כ נושא כדיז& נתא גם הם הוא פורע להם מה שעשו לן ושולח ^ א ׳ ןא ׳ מהם כפי מיהא משלם עד כמס דכא ודאיצרי׳לעו׳

הר5
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ל משנבי ז:י
תוסשמחה כ״ין מה ששלחו לו ואוכלרשות! -ושמח עמה יוזה גק רא שןשבינןת דמי אכילתו שהרי לא אכל עמו עד זוז׳ומ׳
(ב ) לעיין נלנרי
בגדעון
אינו
חייב
לשליח
לי
ו
?
יליסס
,
ת
?
פי׳מריעות
ורין
מלוה
יש
לו
שאם
הרתנ״ם שהארץ
אישלח לחבירו רנשא הו׳ אח״כ םוםלמורו\6ייחיי ד?מ!׳ז ^ ^מדמי
נל-ה ועיין עוד נ}•7
שישכיצות

המשעטימ ׳

בחשן לדמ׳ל ר 3סומכ י5ןעש׳ עס ך כדרך שנ1שי׳ עמ  ,ולא חזר חבירו ושלח לו יכו לתובעו בב י מיהראי{ י יכר לתובש בבטנו עד ד׳אס נפחיי ' דזחי׳משוסכינותן
רפ׳ז; עסה עכןו 3נמןל ׳ש לעשו׳נגמו ב5ןלמנ ׳ קורם שישא ואפי כשנושא אינו יכול לתובעו אא כ נושא
כירך משלם פלג דכיון דמביאד׳רגיליןלהאכילו
יכול לומ׳כמוול׳אפס׳עסןכדרך סנגסי ת
שנשאהראשין אכ ל אס משנ ב ח כתיספו שמח ב ק
בגיחנק
א
ל
|
בייוח פד ב זוזים וכיון דלא אכל יפחות נ׳
עמי עשה עמו בשניה ובקש לעשות
עמו
חייב
לשלוח
לו
כגון
אם
הראשון
נושא
אלמניחה
נושא
בתולה
מן
סד
כחשיכותיה לפי מס שסו'חשו׳ומני5ן
בראשונ׳יבול לומר לו לכסתסא אשה
אסרת
יכול
לומר
כשתשא
אלמג׳
אפרע
לך
או
איפכא
או
אם
הראשון הרבה ורגילין חשיבו׳לכבדו בסינימעדני׳
אעסה עמך עשה עמו באחת ובקש
לעשות
עשה
משתה
בצינע׳וזה
עשה
מלוי
או
שהראשוןעשה
מלוי
וזה יפחתו לו מדמי שושבינות וכפי מהשהיה
עמו בסתי׳יכול לומר לו באחת
אעשה
עמך
בצינעהאינו
יכול
לתובעו
שזה
יאמר
לו
איני
עוש׳לך אלא כך ר ך אוכל׳ והר ׳מכס כתב בפ״ז מה׳זכיהמסלע
כדרך שעשית עמי
וסרס״כס
עשה
ממי
.שעשית
עמרי
כך
פרש״בם
והר״מה
כתב
רוקא
אם
בא
המשלח ימעלאומדץ דעהמסלוסיעו הסוסבעו׳
בפומביבג ליי
םמחה
מפו
י
סמת
חה
שי
1
ז
?
ל
$
נות
ולפחות
השמחה
אין
המשתלח
שומע
לו
אבל
אם
בא
6
ס
15
דם
_
חשי
3
מנצה ל ו מחצ,ה י?ס צ ימ ז
ונש ^גם6(1
06
3
'
5
י
^
עשו
חופתי
בצנ
"
י
לשנות
ולהרגו
'
בשמח
אין
המשתלח
יכול
)ל
ומ
׳א
יני
רןצ
׳,
1
שמוח
ומרקד להוצאתו אינו מנכ לו אלא
שיעור
בפומבי אני עושה עמך בשמחה יתיר אני
ן
 ,י
,
מה שאכל וסתה ומשלם לו השאר וכתהרב
קפז כמו שעשיתי לך וכן כל הנך דמפרש ^ מ ר א
כ 'ר1
.ע מ יא  ~ 1י
רכ
רס*1
המגיד שטעמו מפני שהוא דל מפרשהא
^לכסמס ׳ 6סה
^ ^
יותי
לשלוח
על
מה
ששלחו
לו
ואין
שביעי
משמטתו
אם
עכרה
עליו
דאמיי׳מכאן ואילך איניס אינישכסשיכותי׳
ממה שסמחתני
חק
3
שמסה
ית
,
רה
דלא
קרינן
ביה
לא
ינוש
שאינו
יכול
לתובעו
ךע
שיבא
זמני
ואין כדביי הי"א ז״ל שפי אס היה המשלחאדס
ומ״ש ואין בו
מסוס
רבית
וכר׳סס
ת״ר
׳ו
הבכור
נוטל
פי
שני׳בה
כשחוזר
ליורשיו
ואין
היבם
נוטל
כתכנון
חשיב
סאפי׳יתר מד אכלו כפחות מד׳אצל
לברים נאמרו
בשושבינות
נגבי׳
בנית
דין
שאחר
שנעש׳שושבין
לחכירו
וחח׳חירו
לעשו׳לו
שושבין
ואכל
אחרי׳משלס
ליה
פלג
ומנכה פלג
כדעידי׳
וחוזית
בעונתה
ואין
בה
משוס
רבית
ואין
ושמח
עמו
ולא
הפפי׳זה
לפורעו
ער
שמת
החתן
ויבם
אחיו
את
בפחות
מד
באח־י׳ואס אינו אדם
חשוניון
השביעית
משמעתה
ואין
הבכור
מסל
בה
אשתו
אין
היבם
זרכ׳כו
רהוה
ליה
ראוי
ואינו
נוטל
בראוי
ראובן שיתר מד אצלו ממון חשוב בידוע שלאהיה
פישנים  :נגבי׳בביתדי ןמ׳ט ׳כמלודמי^
ששלחלשמעוןשושבינו׳אין שמעון חייילהחזיר לו אא״ב יקרא^ן בדעתו בשעה סשגרן לו אלא לדקדקכדכר

ואין בהמשו

יבית ד לי זו5ןדשת דשכי יהיכ

שיאכל וישת׳וישמחעמו ןמיך;ו אם הוא בעיר או סמג

ךכ״ מ הילכו

מנכה לו בכדי מס שאכל

ושמתעמו

ל יה י^ יז הסכיעף
משמטתה ^ 7יןיינן שאפשר לו לידע משם שזה נושא,אש' יש לו לבא מעצמו לאכולוה *זמחז ׳1ננכ  1ש
11
נ'ה ל ״' 15'/
ולשמוח
.
עמי
לפורעו
לא
בא
צרי׳לשילס
נמלםא
,ך
,
*
 1י דוק נמקו שהוין דיו לקרותלכל6
כסי׳הנז ' :םת המשלח קוד'שישא אושנשא
? _3מוח ,ק_ועי־.ש ,1,לא,, ',,,״״־ ,״״״
רונית י,ב אכל עמו וכת הרמב ם ודוסא נמקו שאי דרך לקרות
הכל
א
וא
^
ומת בתוך ימי המשתה אין מי

,
ששלחולו
לי5ש ^ יגה " " " ל ,מתווש״״ ׳ י י עומ
אלא כל השומע יכא
אבלאסרדך לקרות לכל א צריך לקרותו סיי׳להחוירו ל  #סיו סיאמ תני לישושביני
ואשמח
עמו
מבואר
שם
כגש
אהא
דלזמר
 0יננדויוןדל 5וקיעז ניהלא ינוששאי■0
קראו
לו
לאכול
ולאבא
צריך
לפורעו
משלם
לא
היה
בעיר
ולא
.
.
.
יכול לדוחקו בב״ד בשביעי׳סהרי לא הגיע
'
בשקו׳שיכול
לידע
משם
.
שזה
נושאיצריך
.
החתן
להודיעו
שיבא
שמואל
הכא
כיבס
עסקינן
וכתבתיהלעיל
זמנו עד שיסא הוא אשה ויחזיר לו אז
וכת׳ לא הודיעו משלם .לו מה שהוא חייבאלא שמנכ׳ממנו
מהשהיהבסמוך :סמס עמה וכו׳הא דסמס עמומבוא׳
הרב המגיד בפרק ז׳מהל׳זכיה
אהא
.
דאין
אוב
'
אילו־ היה מורי׳ופורע המות׳כיצר היה חיי׳לו זוז אינו
משלם בגתשכתבתייבסמו׳הכ״ע כגון ששמס עמו
סכיעי׳מפמטתה מקא כשלא עבר' שביעית לו כלום שלא היה מאכילו פחו׳מזוז היה חייב ול סלע
מנכ׳לוהציז׳ימי המסת׳ ולא הספיק לפיעי עדשמת:
אחר שנשא המפלח קי ^ין ^1ב לעב ? סלע מסלע ומעלה צליאח׳מנכה לו כפי מה שראודלהא ^
יל וט ש או סקר לזה ולא בא או שלאהורמו
יו 5ןי 5ןינו יטול לר1וצעו סהר׳י יכול ל נג ל ו ־
ששלח דורון כזח ש ל פ י ריבוי הרורו ן מכיני ן ^ אח׳׳  1,:אכו  1,מת ושלמו ימי המשתה אינו מבואר בגס אלא

שנש

^ו ?ייישש 3י,סכיפי 306המשלחקוד׳שיש''או שנש׳ומת כ ^ ד<מ יהמשת׳איןמי

^ך הימ ב כ כבע.הנזב
■ונפןטעס הואי
ושלמו

ימ״״ " ?
 * •¥ז ?
המתין"• י ול ח״־לחח 1ירוי! יורשידשיאמ'
תנו■ %שושביני יאש  4ע ^
נוטל בה וכו ש < דקט ז/א.הא דתנן
י י ■^ .¥
4י־
׳4י- ,״1
םששומ 1,צת ,ש ; 4 £״ש נ" :רא ^ק) י '
עפו :או שקרא לזה ולא אכ או שלא הוריעו ושלמו
יסיהמשתה
6וש ^ נו'ת ש ,יל׳ אשצש
מותנ ,א םלס
ואת כ תמ החתן חייב האח להחזיר תשושבינו ליורשיןאו כולה
;לו 5וניי שושבינות
כשה
י
5
!
,
ן
״ומ
חו
,ר׳
ל
י
או
בניכוי
אם אל
חוריעוכ׳הרמכ״כג מת ימ ששלחו ול אח' ש ;'ש
וסירן שמולול כני) מנע  .עסקינן שיזינו
המשלח ושלמו ימי
המשתיולא שלח כופין את היורשייומשלמין
יו ויויו
ו־דרייחזרז״מרללדאידר מחלת
היזוייזורירית דרי״רז
מודרדי רחדזילד
נתחייב ^ די .ד!זר
ייולחל -ויר
^דד
כולה רימיר^
ו־ו י ".
*־
^,וטל בראוי
דימויי כבמוחזק עכללי דאידו
מסלם השושבינות
ככ״מ . ,שהרי
אביהם י^לשלם
משלם
ואם
^חמ

ימי המשת 6
ליורשיוח כ עת כמשלש חייהמשחלס
להחזי
וכ הרב המגיד שהואנלמד
מדין שמח עמו ואס כ מתי .כ הרמ״כםמת
מי ששלחו לו אחר שנשא המשלח וכוכופין
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נישואין איירי כמו שושבינות דרישא כדרך השושכינו׳אבל אם אכל עמו אין חילוק יין פירות למעות
טעמו
משו׳דכיון
דמספקא
ל
ן
אי
חופ
דלא
ועיין לא״ח סימן
ו?וסב" סמפרש לה בשולח דורון שלא אחד מן האחין שעשה שושבינו׳לרעהו בחיי אביו ואביו נת ן לו
חזיא לביאה קונה לסוס מילפא לא קייילא פקיע אי יש להם
גשענישואיןאו בשעת נישואקואינו הולך מה ששלח ומת האב ובא אותו שנעש' לו שושבינות לפרוע אם
ליורסה ולא ליטמ לה וכ״נ מדברי הרי" ף להתעמתיר״ת
ססלשמו׳עמו בחופתו איןזה דין שושבינו׳ יחד האב לזה כששלחו שאמר לו לך ותעשה שושבינות לפלוני סכ׳על בעיי רב אשי הלכך אי נ קונה וכ ה״ה
"זמכה" :
ללא מתנה בעלמא וגמילות חסד ואינו עתה כשחחר׳היא לו לבדו ואם לא יחד לשום אח׳אלא אמר אח'
ם־ן<
ימוביימקגתהג 5ווניסי־לי ״'ם ^ 6ל־־(^־ ח
(נניח בב״ד :א 'מן האחין סעש׳שושכינו' מכם יעשה שושבינו׳לפלו׳ועמד זה מעצמו ועשאו חוזרת
לכולם
חולקים ואומרי דע כ לא איבעי לרב ^י בייל ס מן קנ״ב
לרעהו בחיי אביו וכו ' עד וחוזרת לכולם וחולקקבו בשוהכמו כשאר מלוות אביהן ואינו צריךלהחזיר אלא לענין כתובה אבל לשאר דברי׳סופה כתבתי טעסלמה
וסר״ן כתב
עכשיו
מו׳נרימ׳שם שלח לו אביו שושבינו בססי' הכל בנשואי הראשון שנושא אלא ראשון ראשוןשנוש׳משלם
;
גמורה היא— .
-בפ׳אע״פ על —
דברי ,נ!  :גין ! .
אוזרת חוזר לו סלח אביו שושבינות סתם
כשהיאחתרב! חוזרת לאמצע ופי' רס״י חלקי המגיע לו ולעניץ שמחת המשתלח עם האחים כתב הר״מההימב״סיהןב י ^ כי?ן ן 7ל ביבמית הר״ךג,ל
לניהגין
אם שמחו כולם עמו פשמחזיר לכל אח׳וא׳צריךן) שמוח עמו ואם דיס חוסה לפסולי כדה למה לאת?נס לכתיג הנתונה
שלת לו אביו שושבינות כלומ׳נתן לו אביו
מעות ושלחו לעשות סוסכינות כסחיזרת או אפשר לו לשמוח צריך לגבות לו ואם לא שמחו ע£ר אלא א'
ניכדברי׳
מ^ ^
כ׳דנתוג1
סחרת לו לכדו אבל סלח אביו שושבינות מן האחי׳גם הוא אין לו לשמוח אלא עם אותו ששמח עמו
ואם
נננין
תום כ -
הרא״ס ה5י
—
קונה
עכ״ל• וגס
בס• הנז׳'דחה דברי *,-״, -־•־ "
 1״  , ,י,
1.
 ,מעליות ' (הרמב ם
פמסולא ייחד לא׳מבניו אע״פ סע״י אחד •א״א לו לשמוח מנכה לו מחלקו אבל לכל האחרים
כשישאו
הימ כ י  3ילא לןי  3נגי ל1
ל עני ן תום פ"י לאישות .רתב
מכניו סלס אי נ קחר׳לו לבדו אלא לאמצע
נותן לכל אחד חלקו ואינו מנכה לו כלום
:
אבל לשאר דברים קונה ובהגהות] אסירי מרץ לכתוב
שיכניס אשה לחופי היא כאשתו לכל
כתוב ר״י פי׳הא דבעי רב אשי נכנס'לסוס ' הרתונה זי !דם
|* 0שוא״צ להחזירהכל כנשואי
הראשון
חופה משום לס״ל
שנושא אלא ראשון ראשון
שנושא
משלם
ומה היא החופ שתתייחד עמה אפי׳לא באוכו היינוסופהש החתן סבור שהי ׳טהורהי ) י
יק חיפהראוי*
מלקו המגיע לו זה לא
מצאתיו
מבואר
עליה כיון שנתייחדו לשם נשואי] היא כאשתו לכל דבר ונוכה בשעת חוס ונמצאת ניה יי'׳המספ? ליה לני1ה!
ורלכתג \ר
ממאכל דברים של
נועסהס־ימ״ש
ולעכין
עם האחים כ׳הימ״ה אס עיקר כתוכת׳ותופפ׳אם תתאלמן או תתגרש בריא דחזיא לביא׳אי קניאדשמא חיבת בעילה קכיא יאלידלאק
רלהלי 'כי
סמסת המשתלח
אכל אם פירמה נדה ואחייב כנסה לחופה אינה כאשתו ^ כות
ידע החתן שאינו יכול לבעול פתה שמאהיא׳ש
נתש.ג׳כ
33
שמחו כול׳עמי וכו׳ער סוף הסימן דברים
ננוניס הס וטעמם מבואי ויש להרמב״ס התום אכל לכל שאר מילי אקרי שפיר חופי והרמ״ב׳
למשתכנס ? הכו ?עת׳ה 3ןב? 6מי ל?
זצזי$י יישס '5׳ >
אחד
פי׳אחי־ בכיית' זו דשלח לו אביושושבינו' לחופה נקראת נשואה אע״פשלא נבעלה והוא שתהיה ראויה שהיא כדהואפס כ כונסהלסיפ הא ־ייאישצ.ה קיקעלנלן
וגוגפ״ט מה׳נחלו' וכתבו■ רבי׳בטש״מ סי '■ לכיאה אכל אם היתה נדה אע"פ שכנסה לחופ׳ונתייחר עמה
לא י\
כת , ,התנה
שאס
רפ״ג :ועוד כתב סם רכינו דינים במכין גמרו הנשואין והרי היא עדיין כארוסה ,ולא תינשא יניח
מיהיא גוסורסיד5וס ליוו ונזנכיןלפסי' -יי־מימ"
סושביכות. :סא
האיששיכניס אשה שתטהיואין מנרכין לה ברכת חתני ער שתטה ע כ וא״א הר אש ענ״ל־נ • ותש עוד בסססרמ״בס■;"!^
לחופה הרי היא
כאשתי
לכל
ל
ב׳
כס
'
נערה
ז״ל
כתב
שנקראת
חופה
לכל
דבר חוץ מזה שאינה נובה
תוכפתמבוכי 1ל־ ו־פזי״ו־־^
תכן לעולם
היא
ברסו׳סאב
עד
שתכנס
ויכולין
לברך
ברכת
התנים
•
אבל
אינה
נכגכת עמו בכתר אלא
■ נרנםספניפוסשפהרכפ׳מז׳וסייסב? מי״ה << מ
למוס
ובפ״ק
רקדושיןאמרי
'
דחופ
גומרת
הוא
ישן
בין האנשים והיא ישנה בין הנשים:
׳י ואס עבר ונשא ובירך אינו חתרומבךך ^ נחליה עםלוחל
ומיש״י גוער ' ליורס׳ולהפר נדריה  :ומ״ש
 0 *122 20ן ברכת חתני' קודם כניס' חופה והן ששה ה״ה ולא תכשא עד מס פהרכ ־כ*<'ז׳ ! יגשלחיפל״תרנל^
ומי היא החוס ' סתתייח׳עמו ז״ל הימ״ב'
יברכו׳בא״יאמ״השהכל ברא לכבודו בא״י ופן׳ דעת קצת
הגאוני׳ונראיסדבריה׳דה ^גרנות כלי
שירשה
וכת׳היא״ש כריש כתובות אהא דאמרןדהאימא אשה נשאת בכל' יום האי בכל יוכו סא (א)1לתו׳
לאו רוק׳דביום סבת איכה כשאת דאמרי׳בירו׳אילין דכנסין ארמלן כע״ש צריכין פ"ק ליומא נפג•
למיננש מכע״י שלא יהא נר כקונה קנין כשנת לסי שאלמנס ^יןחושה ו 3סעת ׳לחיפהשל יגת!לה
ייסודו של ביאה הוא זוכה במציאת ובמעש ידיה הלכן־צרי׳לסתיסד עמי'כע״ש מבע י נהי״מא!של ^עה
הילכך אין להכניס בתולה לחוסה כשבת משעת יחול (לכן

סאהאיש

דבר

מ״ימה׳איסו׳ואפי׳אם קדשה בביא׳אסו' אמ״ה יוצר האד׳ כא״י אמ״ה אשר יצר את האדם

לו לבא עליה ביאה שנייה בכית אביה פד
שלאות לתו׳ביתו ויתיח׳עמה ויפרישנ׳
ל'ריחו' ז  :הוא הנקר כנישה לחוס והוא
?נקיא נשנאין ככל מקו׳והי״ן כתב בריש
נחוס׳אהא דאמרי׳דהיכא דפירס׳כד׳אינו

ימי'תכנ ץיהת,י!י 1ל ,״״

׳גדי

כצלמיפצלםביוןסאסו׳לבא ס ^
האפי׳להתייחדפמה

״י מ 'י־ ימ י״י״ 5״״

־?•" """ "" *; "־:׳ * ־יז״ו

" ו׳יז־ןר־

אכ י משמח חתן וכלה  :נא י אמ ה אשר כרא ששון ושמח חתן
?! עלה לה מזונות איכ׳דיליף מהכי דחופה וכלה גילה רנה דיצה חדוה אהבה ואחוה שלום וריעו׳ מהרה•יי,
?יינוייסו' דאסאית דחוס'לאו היינו ייחו' אלהינו ישמע בערייהוריובחוצו׳ירושל' קול ששון וקול שמחה
וקול .כלה )קול מצהלות חתנים מחופתם
ונערי׳ממשתה.
למה אינו אעלה לה מזונות והאסזיא
,
קול ,
חתן ,
.
_
לנעואין ואחרים אומרים דחוס
לאויהייני נגינתם
"חודוראיהלדבר מדאמיי׳לקמן
דאלמנ׳ מכיאין
ן.הנשואיןאין לה אלא מ :
אע״פסעידיס ונמצא
מעידיםלנלי ? סלאנסתר׳ולאנבעל:אלמ
..
^ה לאצהיילו ייחור אלא סופה היינו כל

י הזןינללא

״־פב־ס?,

צבע

מלהמ!
המקרמומ:ס6יכן1
־
"
יאיתי :ל
רזוששיןל 3ילך.עצי! ! ק נוהגין:

ברכת חסצי׳לבלה נדה אבל אינה כמסת סב(א) איינם
עמו לסתר אלא הוא ישןכין האנ ^ ' 0לרי׳״תיי׳יגדאח׳
ישנה בין הצשיס,עכל :והי 1ברי כתיבי שתלג׳ לחיפהוכ'<
בא״י משמח חתן עש הבלה כת' הרמב״ם אם היה שש יין כ ב׳הסברות ובסוף כת ולפי שאנו מהגיס מלנרי נה״געכ׳ל•
כוס של יין ומכרך על היין תחילה ומקודד• כולן על:
הכוס עכשיו לעסות , :יוופה ׳,בלא ייחוד אין אנו ימ ״£
ידנ יי
מכרד כ ז׳ברכו' ויש מפומו׳שנוהגח להביא הדס עם
יין מקפידי׳אס היא ^ נדה ^ לאו .ןמ״ מ0 .שר;
הראש 7פילש
"
 7לא
בעיקחופה
 1הדבר שלא תכנס■ הזופס^ עד סתפה י ע כ ראוייה ־,לניאה
1 .
.. . . .
3 :;■ . . ..
 ,ומברך
י
ומ-׳ש רבי׳וא״א ז״ל כ' שנקראת חופה לכל.
כן ס״ל

המצוי ידין :שקורין
? ^! ינ״ש מש עושים סוכה מורדיס .או מהדס ובה מתיחדי׳פניהם שקורץ
? ^ והחומר סוגיה הוא סודרשחופין בראשים׳ בשעת ברלילאו מילתי' הי׳מדגרסי ;.
^ י ןו ^על .שיכנש לחופ׳ש״מ מקו׳מלוחד כעין כילה שיושכין שניה' עסהשושפינן•;
ובילוש ' בסוכה אלו הזסופומ חתכי׳סדינים .המצויירים ויו׳והמרהו הזה

,
.
. _ , - -- - . .
_ _  .כייו-ן
מנל1מדו.לפ  5כשאין הרי היאהאשתו .לכל דבר וג׳וכה ,עיקי כתובתה ותום אס
התאצמן ^ר תתגרש בר״פ אע״פ ( ..ףד  .כו ) אהא דפנן נתאלמנה או נתגישה מן
?נשימין גובה את הכלבעי נכנסה לתופהולא נבעלה מסו חיבת חופ׳קונ׳או חיבת
ליאה קוכס כעי רב אשי נכנסה לסויפה ופייתס נדה מהו את״ל חיבת חוס קונ חוס '
ישז ^ לביא׳אבלחוס׳דלאחזיאלביא'לא או ממ׳ל״ס תיקו וכבר נודעדרךהגאוכי'
| ^מצ״ס' ז״ל דכי בעי בעיא באת״ל דבעי קמיית הוי כאלו כפשט ' ההי׳בעי׳קמיית
״ ש בד״א.לחזיא לביאה אכליאס סירסה נדה ואח״ג כנפה לחיפה אינה,באשתו.
 3יפ כתו כבד כתבתי בסמוך דבמי רב אישי נכנסה לסופה ופירשה נדה מהו וכיון
** בתיקו מספיקאאל מפקינן עמונא וכן פסקו היי״ף ׳והרא״שוהרמב״ס ז״ל;

מקודשת קדושין גמורים ול/ין רחוי

כעבות כן י-

י.

ז11

אינה יחיל וצק אין

לעשות ק שבמן שאיכה ראויה לביאה ולא אף לחופה אץ ראוי לו לקדש׳ויש מי £ )£ .מכרכץ אלא תחת
ססעס דבי׳י רבי׳כאן הוא שמא יגע בבסךפ -ע״ב
׳י׳עייןבתסלהיס-״ם סכתבתיסב
םקתותה לכן ה,א
נ״זוכדברי״אותס-
תשובהנדא׳מדבייהרמב״ספכ^ ייס
לחופה ולא בירך  .ברכת; חלןמ' הרי היא ככסוא ^ מור'  ..: .ספ
סברכי [ ב י כ־^ ח ^5
י ■:גנרנת י האירושין
דכתובותן ^ דף׳זו ) מברצין ברפת סתדס בבית חתנים  ,נרנת .נשואי!

לחופת בשואין ומ״ש רכי׳קודם כניסה לחופה צ״כשחנרכיןתח׳החוע׳
הרמכ״ס מה אישות והטעם מבואר משוס דכל המצות מברך עליהן פוב׳לעשייתן .,
ללארזנויראלית
והר״ן כ׳בפ"ק":לפסחיכן .ולענץ כרב נשואץ נהגו .שאין מנרצין ^ ל ^ 0יסח* נ 0זנעונ ^
דבץברב׳
לחופה לסי שאין ברכות הללו אלא כרכות מפלה י־שבח תדע שהרי מביכץ אותן :כל איל,ש ץוטןנרכת
ז׳וכינ מדבייי כה" ג:אבל הרמ״בס כמב -שצדיךלברן אותס קודםכפיאין ' .וכן דעתגשואיןמלרניןע3
הרמכ״ן ז״ל ולא מפני שהיא ככלל מס שאמת כל הסצו כולס מכרך מליהס עובר הגס ך
נאחר,כה.
תיהזואח׳הםעוית.
'לעשייתן שהרי אלוביכת השבח הן אלא,מפמ שחותייחוד־הוא!עמייראויה 'לביימרכשמנרכין ירכת
וכלה בלא ביכה אסורה לבעלה עכ) לא !' :
■ דון ו׳ביכות ש& כלבלא לכבודו וצו'צרסא נש .אק נוהגי!
ביכו׳אלו בפ״ק ךכתובו'רדח )ופ 1תש' תשא' שם בדברי רס*ךוסר״ן׳ז״ ^ כחכ היימב בדגלי לאני ,ה.׳
סא היה סס יין מגיאין .מסשל יין ,וכו׳עד ואת׳כ מברך שכיכותבפי׳ י מה'אישות:
יבינו׳

אבץ העזר סב

רם

ן ' ^ /נ < *< 1 /*1ו1

,
.
,
.״״״ , .״ ,,,
ג׳הישנ׳א ?כ ל כתוכס מ זהחתנימכניסיז ,י א
ע׳מת״
ששני ^עצנןו מי שיהא ניכר םיששס ב חתנות
עני״י0י
{יכפ'ג'י׳
רס׳הלאע׳ס
אקתנים אי ל גני ת
א׳ ת'מ אש כמנירן
גראשונ׳ היה דעתו
על השג• א'?
לנין ז
(ד ) וככ 3/די■'
?כריות אין
היה
*
וכןן *
/׳•
למס1
גח7׳

ואין מברכקלזה בפני זה להערי בחתונת'
וזהו בענין ז ברמסעושין מחמת כניסתן
לחוס ובביכ אירוסין אבל לענין ז ' ברכו'
הרמ״ב׳יש ל,
שמהגין א״צע״כ  :וכן כת
ללןדס ליש נסי׳ומבס״ומהאיסו׳והמרדכי
כ׳בפ״ק דמוע קטן שיש נוהגי׳שלא לעשות
י״ט
וכ״ה
 3חופות כאחת
סגה״מ כפ״ז מה ^
>
11/111

?!י,ג הי״ימפר ״ישוסמ קסיקצ ו מ שס בש ספחסידיםלזין

ן'1^ 1

ן ^׳ 1 ,ן יי **■* יי *

׳  *" -י •

\

1

ץ ^ ׳ י״*י

שהכל דלאסגי בלא כסא אבל ברכת אירוסין אם י^ א ימצאיין
ואפי׳יש שם שכר מברך בלא כוס ברב׳ אירוסין דלאו מצוה מן
המוכח׳ הוא אבל ברכת חתני׳שהיא ז׳ברכות חיי׳לברך על הכוס
כפ״ה או שהכל על השכר אם לא ימצא יין כל עיקר ואם יש ב׳
חתניםמתברכיןכא׳וכןהורה א״א ז״ל הלכה למעשיילכרך לשניג
חתנים כא׳וכ״ב הרמב״ם יש לו לארם לישא נשים רבות כא׳ביום
א׳ומברך ברכת חתני׳כא׳אבל לשמחה צריך לשמוח עם כל אח׳
וא׳שמח׳הראוי׳לה עם בתולה ז׳ועם בעולה ג׳ולא מערביןשמחד,
אח׳האירוסין
הכלה
בשמח׳ע״כ
?י
כמקו׳שנוהגיןשהחתן מתייח׳עם ן
י/י
; 1
מברך ברכת חתני מיר בשע האירוסין והאירג אין ניהנין ליארס

 ,זביכע
.
,
״״
חתני חלת ככרכ המזון כדאמיי הכא ני
תניא ההיא בכרכת המזקוליז כמושנהגו
עכשיו לכרך ברכ חתני בו׳ובז׳שלאכשממ
סעודה ולית שהרי שנינו כמ״ס ונהגולו׳
בכקר כ״ח על הכוס בעשר' ופניםחדשוו^
כל ז׳אלמא קורס סעודה היומברכיןאוון׳
לפי שהיו רגילין להתאסף בכית הוזק
בבקר ובערב לשמח החתן וכלה והיו
ג״ככששי
מברכי׳אע״פשאץ אוכלי׳ואנו [
ובשבת שהחתן יוצא מב״ה ומוציאיןכלס
השמח׳
מחדרה ונכנסקלחופה זו היא מיק
וראוי לכרך עלי ' וה״נ מוכח בימשואע״ן

נישואין יחד
אירוסין ו!וברב׳
ברבת
מכרך
אלא בשע׳חופה הלכך
לעשו׳חופות,ב אחיותבש טע ־! במ ? וס
תת,נה
שהיה י״שה
1
י
! _
יל ל י׳
_
ות,ח וירו ותת
כתכהרמב״םהמארסהאשה
זהאחרזהוצריךכוסלכלא׳וא׳ ^
שטהגיןשהחתןמתיחד עם סכלה אחי
"!אי׳׳ ת " ;
* * **
 ^ *£״י ״ האירוסין מברך ברכת חתניס מילכשע !יי־יי־י■ יייי.י־׳״ מי ;״* * 1ייייי״ר מתת י־ייהיי
"׳קדמ״ק י*״א ל האירוסין בפ״ק דכתובות כדף ז 0ומ״ש
דאפיל! ללננריופ והאידל' אין נוהגין ליארס אלא בשע חופה כרסז חתני עועוה נישואין אלא כנים;לחופ אידם ונכנס לחופה.םל5ו י&י־מנ׳א• של 6סיה אממולר•
זההיהמנה׳מקומואבלהאידנ׳קצ׳נוהגין ולא בירך כרכה חתכי הרי היא כנשוא גמורה וחוזרומכרך אחי״ סשממץ עלמהש 5ומיו נתור נית * *
שוכים
הי ,הר6
ראשון
עכ״ל• ושב׳ויי׳ס
בני סבת באו פני חדשו
כמה יימי׳ע״״ב אין מברכין ברכת חתני׳אלא בעשרה גדולי׳
יי זי, . ?,״׳״* כן וקצת נוהגין ליארס שלא בשעת חופה
הלילה
(ע״ל סי ל' ז מדין זה ) וס ש וצריך כוס חורין וח׳תני׳מץ המנין ומברכין אותה כל ז' אחר יי אכילה והוא ושני הוי כפניס חדשות בסעודות
ננת א ,משים אינהלכל א׳וא׳יתכא׳לקמן פסי׳זה  :כ הרמב״ס שיהא שם פנים חדשו׳שלא אכלו בחופה אפי' היו בשעת ברכהושחרי׳אבל לא בסעוד שלישי׳העעסמפני
דיוצא
פי׳ שמא הא׳ יפה המארס האשה ובירך ברכת חתנים ולא ואינו נקר' פנים חרשו׳ אא״ב מרבי׳בשבילם ויש מקומו׳שנוהגיןשאינהעיקר כ כ דהא איכא למד
'אתד' 1' 3לאי3א נתיחד עמס בביתו עדין אסור
היא"וכולי שהקהל הולכי׳עם החתן מב״ה לביתו כיום שכת שחרית אחר בה בסיני תיגימה וכתו׳בא׳*ס סיסימ
_
<
אייה ניניה או אם
אפיניו׳א׳
התפילה ומברכי׳שם ז׳ברכות ויראה שאינו מנהג טובשאפי׳ אם שאו׳שאין אומרי׳ז׳ביכית כי״ט
ק 3״ ין0א ,ימר עד וחזר ומברך אחי כמה ימים כפ י מס

לימיש15ץ־!5ימןקמג 0י 5ץמיק ג׳ עושי׳מצוו! חגיל־ת חכילו׳אץמכרכין
ד־״ -ז

"־ "

שאכליונןועתודלנע״סמס׳מעל׳וה״ס

,

עלכוסאאלאמכיאיךטסומכרכיןעליוברכהמק; ולאח' שסיי'

".

 .״ --

-

-

ב׳קמסו׳פל -נוס 5זמ־ 0לפיע5וין סמץ

נוהגין
ו׳ברכו׳ ׳מצות חבילוחיילוכתיו התום יש
מצטיפץ :נשאל ברכת המזון מניחו לפניו ומביאין לו כוס אח׳ ואומר עליו
■? לכל דבשצריך י׳שאין
הגמ,
*? 7
אדם ומניחו ונוטל הכוס שבירך עליו כרכ׳המזון ואומר עליו בפי׳ה וקי בחופי' מטעם זה שלא לומר ז ברכו׳ עלנוס
ממקו׳ נוהגים באשכנז ובצרפת ובספרד אין יב גוהנין כן אלא אומריםי ברכת המזין אלא מגיאין כוס אחיואין

אשר ?5מוהניס הרשב״א על עיי שאין בה י׳ בני
?.
להפסיק ניניהם לביבת נישואין וא״א להביאם סס
יאתי״ז• אקרוהשי׳כרכחתני׳אינה בפחותמ״י :
יקיי ^
>והנלות דהדושי יבכתבי מה ,ר חיסר? סי ייק מ כ בשם תסו
ד1תרכ * /׳ג המיימוני דאין ברפות מעכבות דיפבד

דאי!

<י"^סן,י^
יי ^{־
הניייפדמסתברא ד ^

יישום ללדןמימ
לעשי׳תחי! לחופה
^נל יזנרפוע אינן

עשרה '1א
דצינא £רה
שוא■! ^
יעשה 3א•
אסיןידשאש׳גייע '• ,
*י* " 3

הכל על כוס א׳ואיןמברכיןאות׳אלא כמקו׳חופה וכ׳א״אהרא״ש

ייי ^יי^יי מברבין אותו כרחובהעיר

עניו בורח פרי הגפן וחנ תתמה ס
תנש חסה מסו דברכת חתני בי מכ ? ואין
לאכול בכי אחר ודעתו לחזור אח כ לחופתו אין מברך שם שבעי כוס לו׳כרכות ואין אומרים עליו סי)5
דבריו צראקדמה טענה הי^ !ך ך!5ה״כ
ונעשה פרי הגפן דכה״גאמרינן לקמן רכאשי
אלא ברכו׳אכל אם הולך^ לגמרי^ לבית אחר וכל החבורה עמו
אץ סס י׳סלא תנשא אשה ואין זה
ברכתי־ חתנייוכן כריך אכסא קמא ותו לא עכ ל •והמום
שם•־־־״ "־׳ *
״־״ יייי
שם* י נקרא חופ ״״״״ •
גם*ייי־־
כל .׳ ז׳ אותו הבית עיקר יי־
ומביכיןאותה—1
^בעצמו .יי
כמכרי׳סדבי  . -״
—ומברהין
כתבו עוד אך רבינו מסולם היהאומו
לברך
ופו׳ לפעמי׳שהגלכים החתן והכלה לעיר אחרת צריך
אחי אכילה והו׳שיהו שספניס קדשו'
הכל על כוס א׳ דלא דמי לברכת המזון
מברכין ביכת
מיר מברכין
דף ז ^) מ״י־
^ דף
דכתוכו׳ (
כפ״ק דכתובו '
׳ בפ״ק
חתניס כל ז׳אמירב יהודה והוא סבאו פניחדשו׳ופיש״י והוא שבאוכל המשתס וקידוש דתרי מילי נינהו אבל הכא חדא מילתא היא דברכת המזון גורסלכרכת

הדרכותשניר ^ פנים חדשות בכל יום שלא היו• סס אתמול והוא שבאו פנים חדשות שלא אכלו פד
היה גייעילד א״ת עתה אפי׳היו סס בשעת החופי' והימ״ב׳כ׳בפ״ב מס׳ביכות אס היו סאוב ליס אחרית
א׳י ל״״י י 5נ יז שלא שמפו 3רכ נסואין בשעת כסואין מביכין בשבילם אקר לרבת המזון ז׳ ברכות
^
ולכשש

כייהפל
מברכי׳פל השני בפ״ה כיון שכבר

כדרך שמברכין בשעתכשואין  :ומ״ען רבי׳ואיכו נקרא פכים חדשות אא״כ מיביס
דאמרי׳כמדרם
.י?
דפוס דאמיי׳במדרש
כעכים חחדשות
קשירה כפנים
וסכת חשיבה
עוד וסבת
וכתבו עוד
וסרא״ש וכתבו
התוס והיא״ש
בשבילם ככ'׳ /ככ התוס
נפש -׳ בשבילם
עוד!. - . 5
מזמור ליום הסבת אמי סכ״ה פנים

חדשות באו לכאן ודרך

להרבו׳בסב׳סמח׳ומכו'

נסואין וכתבו עוד וברכת אהוסין ונישואין נהגו לימר על כ כוסות וטעמדרגיליןום
כלא זה כדאמרי׳בכתובות מביכין ביכת אירוסיךבכית האירוסין וברכת חתנים
בבי׳סתני׳ועוד דנהגו לקח־פ כתוב בנתיס והוי הפסק והרא״ס כ כלשון הזהוברכת
ארוסין ונשואין הנסיג רבע ו מש ולס לפשות על כוס א׳ ולא דמי להא דאממן
דברכת המזון וקידוש תרתי מילי כינהו דהתס זה בא אחר הסעודה וזה באלקות
היום ור״תאומר שצריך ב כוסות לפי שאומרים ברכת ארוסין בבית הארוסיןוגם
לפעמים אדם מקדש אשה ונושאה לאחר זמן מרובה ויס מקומות שנהנו לקחת
הכתובה מתי הילכךצריך ב כוסות פכ״ל • ואין מברכיןאות אלא במקום חופהנן
כתבו המוס והרא״ש והמרדני בפר הישן אהאדקאמר התם חמןוהשושבינים
וכל בני החוסה פטורין מן הסוכה משוס דכעו למחדי וליכלו וליחדו בסוכה אי|
סמחס אלא בחופה משמע מכאן דאסהחתן יוצא מחופתו ואפילו כלתו עמווהולני!
לאכול בבית אחי אין מברלין י שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים כיוןשאין
שמחה אלא בחופה • והר״ן כתב ח״ל כתבו בתוס ' דמהא סמעישאס יוצאסם!
בביר*
מחופתו אפי כלתו עמו והולכין לאכול

אש! נ׳ יש״י דאע /
 7ןרץ לחזיר<5קדש
ס'מ א"? לחוור
ולנרן זלענתשו׳
ייהריי  .שימן ז׳
ונעסי/י מהרא״י
סימןק״ם ונפשזגת
םייתונישזןהל 5וי| *לה ומדברי הרמג״ם ני׳לאפי׳ נסעזלמא קחייתא ליומא קמא לא מנרגינן ז׳ ניכית אא' כ הי!האוכלין
אישות סי׳י׳חוי׳ ע אתרים שלא שמעו נרפות הנישואין גשעת הנישואין זכתג עליו קרמין לעי סונית הגמ׳נרנת תתכי׳נסעידה
הארין גוה וכן נתקנו וכיון שכן אין גנוןישישעור גרנת הגישואיןנרכת סעודה ומנהגינו לבדך חתני׳נסעולה אעיעשהיו
הוא כתוספות לק כלהקרן{ נשעת הנישואין ישמעו נרכת חתנים עלל ווה נלנרי הרא׳ש ורני׳ יגן הוא המנהג הפשוט:
לאס
מעונות
() 1
מגסהלחופש א הנרכה מעכג וע׳ש נזף ו׳ע״א :
(ח ) וכתב הרא״ש נעןו ' נללס׳סימן 5.י'
ואין דנריו נראין אלא אין הנרכות חעכנות כמו שנתנאי לעיל נסיו ון ומיהו לכתחילהישליוה ר ולהדר אחרעשרה •*
ולעני! חהשפירש רנינו לאיתן שלא אל ו שם נקראים פניםחדשותהמיימוןפליג יכענדדוקא אותר שצאשמען הנרנה ג־ןראים פנים קלשות ונם"*
(ט )
ימי החופה יותקיצין סיללאחרז׳נרכות שנירןנראשונה עלל !
ןקנ7א! תס המשהים שם מתמת תחומה גקראים פנים חלמית אע״ע שהיו נשעת החופה ועיש י (י ) אחנס מיון הוה אין מהנין כן ( :יא ) חנאתי נתנהגיסנהגהזת סוף המנהגים נמקום שכתונ המנהגיסנקינור ני ^לרשס קיא נפל
ק 7שית על כן נהגו לנרן ז׳נרמתגסעוגה ג׳של 6נת ני נוהגיםלדרוש ; (יג ) ימנאתי נתננחנהגיסישיניס דצפיהמנהגנניאשכנזאפי׳לאשר נראנעינן לכוסות עלל ולא ראיתי נוהגי ןנןוטונלהמתיר ;

ואהא דאמיי׳כגמ׳רב אשי איקלע לבי בר בהנ׳יומא קמא בריך כולהו מכאן ואילך
אי איבא פנים חדשות בדיך מנהו ואי לא אפופי שמחה בפלמ׳ הוא מכרך סהסמחס
במעונו ואשר ברא כ׳סרא״ס יומא קמא י״מ סעודה קמיימא ומי' אס לא אכלו עד
הלילה מכרכין משו׳דלא גרע מפני׳חדסו׳כיון דאכתי לא אכלו בני החופה * :

דם

מג

אבץ העזר סב סג סד

ןנית אחר יזין מכרכין שהשמחה כממונו ולא ביצת חתני? דאין שמחה אלאכחופ
כל ז׳ודוקא אלמנה שנשאת לבחור לזבל אלמנ' שנישאת לאלמון לזינו טעינה כרכ'אל5ן ( <) ונ״כהר׳ןמןי
ומשמע ואפילו באותה חצר עצמה וכדכתיבנא ובודאי שהשמחה במעונו אומרים יום א כלבד אלא הא דתכן שקדו סכמי' על תקנת כנות יסר''שיהאסמח עמ׳ ג׳ימיס ד מ!נות ק-תע *
6ות  :אפיסלא בסופה דהא מכי רמו שערי באסינתא אמרינן ליה דליכחוסוכיון כמאי -כבחור הא אמרת ז ואי כאלמוןהא אמרת יו׳א אבע׳א כבחור ואבע״א באנמוןאשר נרא לחודאין
אבע״א בבחור ז׳לברכה וגלשמתה ואכ״עס באלמון יוס א׳לברכה וג׳לסמחה דליכא.
הנרניןאלאנתקדס
 8נך יש לנו לומי דאפי׳שלא במקום סופה מברכקב״ס דהא ברכה אע״גדמשו'שמס
בתול דכנירא חז' ולינא אלמנה דבצירא
סופה• "
^אתיא לא תליבחופיוהכ׳ה״ק דעיקר
שמסהליתס אלא בסיפה וכך נוהגי היום לברך שם ברכת חתנים וי״א שאם אוכלי׳בשני׳או בלבתים שאין מיום אחד וכ׳הר״ן איכא מ׳ד דהני תרי ^ 'נ" ל'! 1
לנרך ברכת חתנים בכל סחת מבתי מברכין ברכת חתנים ולא שהשמחה במעונו אלא בבית החופה לישני לא פליגי הילכך ליכ׳ אלמנ' דיתיי ^רץ עשרה סיס./׳
לשמחה מגואע״פשנשאת לבחו׳וכ מ״שמ־ה! כעיולכ׳יג
גשתונ׳כלזמן שהחתן או הפלה הסשם ולי נרי שאש יש שמש שמשמש בכל הבתים השמש מצרפן
דבבחור שנשא אלמנ נפיסי ימי ברכ׳מימ י להשיוק־ נמעונו
צנלמ״מ יש לסו' לדברי רכותי׳סצרפתי'
נ!:ציהת\ם'פכ״ל  :יג וכתב א״א ומברכין כ  :ולן שבע ברכו׳וה' ר יחיאל אומר בשש מר ה״ר יהודה
שמחה ובא למון שנשא אלמנה נפישי ימי .
י ,״ ,
. ,
 ( ,טוא והאידנאאין
סרא־־ש ז״ל יגדיך לדקד־ק מה כקרא סופה שאפי׳אק שמש כיון שהתחילו אותם של שאר הבתים לסעוד
 0מח מימ 'ברכ י לסהכל ל יפ ענינו משו סנדניןשהשמחה
^כמקום שמכרכין ברכ נשיאין וכו׳עד כשהתחילו אותן של החופה כולם חשובים כאהר
לשמחה
דכרכה באה פל שמחת לבו של אד הילכך נתעונו לא
יגדאמר
כןעמאדבהכלכפהנז '  :ועיין במס ומברכיץ ברכת חתנים כיון שאוכליץ מסעודה שתקנו בחופי וכן בחור שלא נשא עדין דאית ליה שמח טע י החופה ולבהעלני
סיתבתי כסי׳ס״א בשם א״ס והעיטור  :עמא רבד ל׳ב לא היו שם פנים חרשו׳ אין מברכין ז׳ברכות אלא
מברכין לעולםז׳אפי'
נשא ^,
מנה ^
ח׳להאדאמרי׳נני
,
> , ,1
,
 ,החום?
תנרניו
ומ״ש וכן לפעמים שהולכין החתן והכלה בסעודה הראשונה ל״ש אכלו בו ביום או בלילה של אחריו
אלא
שמח דהיינו ניפול סלאב דהו משו תקנתש״חסה נמען"
דידה כיוןדחלמנה היא אינה צריכ׳פיתוי משעל
שיוכיני׳כו׳
לעד אסרת כריך לבי־ך שם ברכת סמנים שהשמה׳במעונוואש' ברא מברכיןכלז׳ונר׳ראפי׳אלמנ׳לאלמוץ
כ כ וכג׳ימי שמח סגי לה אכלאלמוןשנס' היינו
דוקאללייהג
דברפשוט הוא דהיינו דוק תוךז׳וכדתני׳ שאין מברכין ז׳ברכות אלא יום אחד אפייאי איכא פנים חדשות
סט־־כיןבי־ב' חתני כל ז׳אבללאח׳ז׳אע״פ שהשמחה במעונו ואשר ברא מברכין כלנ׳בזמץשמחת׳ואומרי' ^
מנ׳כיוז םכבר
 1503מ1כשיי5ןיכ״י ^
ונלהתיזילכש'מח8
פלא כיינו ן
כרכו' כי אםכשע׳נסואץ אותה אפי׳אין שם י׳וי״א שגם אשר ברא צריך עשרה ולא נהיראכתולה ^ 6למנה
 3/ 15י סמחכ״כ ללכ ואכלה
אנןללאסקל*י
סייואין
מכיניןלאחר
ז׳כשוס
פנים
ולפי
לא יא הר״א׳ש ז״ל מז׳ ואילך רע תשלוםש !שי ׳אומר שהשמחה ביו אסגיורזפ׳הבעי ג לשמח דימי משת׳
רונאדעלמ׳עדיום
שראיתי חולקין סס כתי תיו• ומ״ש
ר״י
במעינו בי
ביז אש מזמיני בשביל החופה ומל'
עינו
^ נת דידה נתי'נו
בין? אם מזמינם סתם בין
מ סקדיחכמי? 1השמחה נ מעוג
מנרךכרכת חתני בעיר אחת והולך לעי׳ ואיילך רע תשלום השגה אם מזמינם לאכול בשביל החופי אומר פל תקנת בנות ישראל והיינו טעמא ׳־
אפי׳ נסעודיניו©
אומו פס כלתו אע״עשנשתה ' זמןמרוב׳
דמכרכין לבתולשנשא' לאלמוןז׳כדאמרי' חמישי שעוש©
מוך פשה חיפה בעיי שבא שמה ונוהג שהשמת במעונו ואש מזמינם סתם אק אומרין
אותי
ובגי
החופה
כסמיודליכ
בתול׳דבצירא
מז׳ל
3
כסמיךדליכבתול׳דבצירא
מז׳לברכ׳משו'
השושנץלחתןענ׳ל
דאלמון נצלי כשכוש את
הבתול׳ שמס טעי
ורן מהנין :
.שמה ו׳ימי המ 1תה ונקרא ברכת סתנים מתחילין לאומרו משעה שמתחילין להכין צרכי החופה וכת ? דנזלמון
מיתחתנים עכ״ל נירנשתהא זמן בספר המצות והאירנא ערבה כל שמחה ואין לומר אותו כלל וכן דע' הרעב'בס״ימה'אישו' דמי לימני(יח )כ התרלנייי©

מיונה

׳

.

ח׳ז
שמניס

קבחור

החתן והכל׳לעיר אסר צרי׳לבר כרב חתני'

אינו סותרמ״ש ב פשקי התו׳פ״קדכתובו'
כשהחתן הולך עם■כלתי לעיר א־ז־ת אין
לברך אלא בכי"חתני' ע״י •דאפשר ד? תם
תיירי כשהולכין לעי׳אחר לט' יל ודעתם
לחזו׳לכית׳תוך ז׳ודהראשבהולכיןלהתיש'
ולדור כאות עיר אחר' ואפי׳את״ל דפליגי
אכןאסרלו״ש סמכי׳דפוסק מובהק הוא
.ונ״סשאות' פשק לא נמצאו בתום'  :ודע
שחמלת דברי היא״ש שכ׳וצריך לדקד׳מה
קראיוופ׳וכויער ושם עכרכין כ״ח כל ז'
ג״כג״כסתיש׳וסמרלני בפהנז׳• לא היו
סס פנים חדשות אין מירכין ז׳ברכו׳אלא
נשכירראשונה כנר כתכא במה שכתבתי
לעיל בפ״ק דכתובות רב אשי איקלע לבי
ת
ול
לאאפוש
ס:
אס

מש ן

סג בועל

לאלמון אין מברמן אלא!
בעילת מצוה ופורש ומותר לבעול
בשבת ובספר יורה דעה כתבתי בהלכו׳נדה ?

לכתחלה בבבחור אמרו שיש לה

ז׳כדתניא בבריתצן זדילמא הלליג
*י י
לב*למי[_סצ דוני,סהה״י'זענ׳ל-

רין כעי! ,ת ?מצוה
וכיצר
< לשמח 1וימ׳ימגומי־' 15נ5ו מ־י דמי תיי ונר' לחייריניזק©1
 ,, 11ז; ,הנ עש ה; 1,ה כ  1,ש ;:ןה בתנ נהי נ
1
וו
לישגי עליגי ונקע׳־כליש; כתר דבאלמון
שעושיןהתיפ׳ניו©
ברכת
בתולים
בא״יאמה
אשר
צג
אנוז
בנן
עדן
שושנת העמקי' שנשא אלמנ׳ג'לשמחה וירא' לברכה!צ 3ל !׳ !! קקאתרדציז
לב ימשול זר במעין חתום על כן אילת אהבים שמרה בטהר וחוק בבחור סנס אלמנ׳ז׳לכרכס ןן׳לםמקס
(נרן י8ע!דה
• ,
פעזשיןק!דהחופה
לא הפר׳כרוך הבוחר בזרעו לש אברהם :
נפיסיננר ימי נינה מימי סמחה י^יגי
* 10
שלא
בתולה ,
צריך לשמוח עמה .-ז׳ - -
ימים ־ • -
בדין שיהא מסכים למלאכתו ומכרכין ול
ד׳אונייסה׳פשיטא
יעשה מלאכה ולא נושא ונותן בשוקברכת חתכים אלא ודאי ז׳כמי אית לה סתנרכיןגסעמה
עכ׳״ל •? וב ה״מ בס״י מה׳ שאחר החופהוכן
מקצת הגאונים ;וסיטב״ז
דהני תרי ליסנילאפליגי נרניתח׳לממר©,
עמה ג׳ימיםב ה׳בשבת וששי בשב' ושביבד״א בבעל מלאכ׳אב^ ודע׳ הרשב״א כדעת האומרי׳דהני לישני היה מנייגלנין
אדם בטל שאין לחו׳שילך למלאכתויכו׳ליש׳בכליום ולבתולהפליגי
ונקטיכןכלישנ׳בתר׳ודערבי׳כדגיי '״״״י'
5 1
1
5
י
כאן דבתולה אפילו " ,
דהיינו" ס"-רמצ *
• •
הרמ״ב־ז״לשהרי כ י
נרא
גליל0׳שיוסאחל
שלאתרהנישואין
כשעושיןמשתהאנל
חתן ונלהאף
שאיןאזכלי^
נתקו©

1

11

1

 -־.

 -־׳׳־ י ;עענן1/ינ'.י ׳^<1^-ננ^^׳•ןני-י ׳*ו,״!'נו *•ע־׳(
שאורלי:
נרי־וו^ין

ומבתי שכן כ׳הרא״ס אהא דראשי *
ומ״־ש ג ימים ואח כ כונס ובזמן הזה שאין זמן קבוע לישיבתב ד
יבולדכתוסת (דו ) וכספר יורה דע׳כתבתי61
נני׳החתןוהכל,
וני'דאפי' אלמנה לאלתין
וכו׳־ואומרין
לישא בכל יום שירצה מימות החול ובלבד שיהיה לו צרכיבה' נדה דין בעילת מצוה וכיצדיתכה^
וכןינשה ©!
הל׳©
אות" אפי׳אין שה י׳וכו/ז״ל
הרא׳ש
כפ״ק
סעורהעס הכלה כל
ז׳גשי׳קצ״ג  :כתבבה״ג "י ץי״
תנ י:
לנתיבות שהשמחה במעונו לא בפי'י
(אשר ברא יש שכתבו דבפי י׳ ויש שכתבו
דלאככני י׳אלא כשמברכין כל כרב' הזווג
לועי' דבמגז לכן מהתב׳פכ״ל וגס הי״ן כ
שה דאפ״ג דמדברי הרעב״ן נר' דבעיא י'
איטנו־א' בעיניו דלא כפיי' אלא לכולהו

*ג׳ה ומשמע דלהא מילתא לא שאגי לן נין%מזן
©נשא אלתנ׳לנקורשנזא נעול־ דביון מיניזוייה?
.ניותאקמא שנע נרכו׳ויותאקתאפידסו סעודת'
קיוייתאאעי׳אינא נו ביום מה לי נהא ומה לי נה^
אנל ר4י נ 'וו׳ל יום א׳מנרן לעולם כל '1נרנו'כלו'
נסעוד׳א׳אחר נרכ׳ המזוןאעי׳לא אכלו עדהלילה
נתנו המפרשים יכל סעודת יום א' מנרט׳ו׳נרכו'

ואם היא אלמנה ולא אכלו עדהלילה',אין מנרנין
עכ״ל ואיני יודע מניןלו לחלק נכן כי הרא׳ש שפי׳
יומאקמא שעודח קמייתא לא תלק נדנד:

וברכו׳־רכך כדאין דברי הרמ״ב כפ״ב מה
5יכייולאשוקימדברי הרסכ״א סכבתשו'
שאשר ברא צריכה י'  :יד וכתב עוד
יי״ן ססשהרמב
דקדק^מהגמר' ,סאין מביכי^סהשממס כמעונויאלא כפושה

?אוכלים אחי■ סעודה של נישואין איןמברכין ז׳ברכות וה״ר טוביה אומר סמברכין
יסמידכי בפ״ק שי״א שאץ לומר סהשמסה במעונו כסעודת אירוסין ויש מי ססוב'
ייאומריאותהס ,משבעה ואילךעדתשלום ל׳וכו׳עד לסכך צרכי החופ׳בפרק קמי
יכתוכות ( דף/ח )ומ" ש5שס סמ״ג* כך *ב׳ה נ* נ הגהות מייחון נפ״ה .תנרנות 1.אע׳ת
נהגוהפילם • 'ואחת בתולה וא' בעולה תפ דנריו לאתשח עשמני עט אל א אתיו' מפתעלי
ייס־ק לה ב״ח כל ז׳וכו' בפ״ק דכתובות דתנ״ 6לקזדסו' וכן נהעו העולם שלאלויורשזפמחם
נתעונו אלתנו׳יתיהמשתה נלגד ומ״מ משמע לי
אמר רב סונא א״ר אבא בר
דאפי׳האימאאושרי' שהשמחה נתעונואף כאליוןי
"פרבר א׳כתולה וא׳אלמנה טעונה ברכס
שנשא אלמנה נג׳ימיםשהיא **ת עתה;

0$

זבד'

כדכ׳בתוליכא״יאמ׳האסי־צג אגוז כג״עומברכה זו בס׳בה״גכתב׳הרא״ס כפ"
?גמינכ׳נח׳ב
דכתוכו׳וב אח״כאפש' שברכ׳זו תקנו׳הגאיני׳ומסתכ׳לביכ׳אחרפמצ׳כתולי׳עכ״ל^ :
ב׳ג׳ר׳ניסי׳שצריכי
סד הנושא! בתולה צריך לשמוח ממה ז׳ימיסשלא יעשה מלאכה ולא נוס׳ונותן ניס פלייןילמ
בשוק אלא אוכל ושותה ושמח עמה בפ״ק דכתובות ( דף ז ) אמרען -מי״ 0ילא טס:
דכתולה ז' לשמחה ומ״ס שלא יעשה מלאכה כ״ב הרמב״ס כפ״ימה ^ יסות וכ׳ ה״ה דעפהרחנ׳ם
סכך מפרש בתוס׳ובפרקי ר״א וכ״כ הר׳ן כריס כתובו׳ אהא דמניא מפני מה אמיי פ״יחה׳אישזפזכ׳ב
אלמנה כשאת בה׳ונכעלת בו׳סאס אתה או׳תבעל בה למחר מסמס לאומנתו ומלך׳ ד׳יוכיכהר׳ןחיהי
וכו׳לא שיהא מותר כמלאכ' אלא שחכמי׳ייחד לו ימי׳הללו ימי בסל׳וה־י3ן ית׳ כתןס׳ כ׳
דישיוולקין !פיל

התקינו שיהא בטלג ימיה' ופ״ש ושבתג׳ ימי כסלהכמצ 6שמח ג׳ימיס וה״ה נמי דתת י8״ע 1ה״ו׳
לז׳ סל כתולה ששתן אסו׳בהן במלאכה והכי אית׳כפר׳א בפי״רהסתן דומ׳למלך המ ימיט -קטהניו

■ • ,

. .

.

"

"

" ן ׳

דהאן׳ינו3ה5מ 3#

שמח עמה ג ימים כין בחור בין אלמוץ כבי כתכאר כס ס ם ב • ומ ם לפי מקרי עלהמתתת*
סכמי׳שתנסא אלמנה כיום ה ותבעל כליל ו׳כדי שיהא שמח עמה ג' ימי׳וכו׳בד״א (נ )< נת׳ הי׳ן״פ< ן
בבעל מלאכ׳אבל אד׳כטל שאין לחוס שילך למלאכתו יכול ליסא ככל יוס כפ
קף קמ׳ דנתינית ע׳אדן
דכתוב׳י דה ) תני כר קפרא אלמנ׳נשאת כה ונבעלת בו׳הואיל ונאמר' וב ביכ לרזד׳ י׳ט ע׳ש
ינו׳לינפול
ופריך ותבעל כד׳הואיל ונאמרה כו כיכ׳לדגיס ומשני ברכה דאדם עדיפ׳ליס וא״כ נח׳
ה׳לליכ׳לסמזרו
משוס שקדו דתכיא מפני מה אמרו אלמכ׳כשאת כה׳ונבפלת בו׳שאס אתה או׳מכעל
פמאיחכי׳לילאכתו
בה למחר משכי׳לאומנתו והולך לו שקדו סכמי׳על תקנת מו׳יסרא׳שיהא ס מח עמ ׳ וףמח עמה
טזם
ו׳נלא חיית כיאה
ג׳ימי׳ה בשבת וע״ס וסבת מאי איכ׳בץ ברכ׳לסקדו איככיניייהו אדסל בטל '׳'י£
. .
עב׳לוכן הוא מת'

ידירי׳נכמ׳דתקנו כיום ה׳מפום פכ׳גו כרנה לזגים • ולמרמכ׳ן כתשיטתתשי׳ין •׳** ומגוהי־׳ן ס' פ ד׳מיתותדנוהעי׳&לא ל עזות ניש אין איא לשהתויש כמלוא! ואיןכזזעש 1פניפושעכ״ל ;י (ע ) ולהמרלכייריש נת! כית אכל לא
מ ^!שתנשאלי; הי;ןאי)רכי5ומלעש;מכיש; א*)נלילה ג

ולרקד כפניהולומר׳ •שהיא נאה וחשודה ואפילו אינה נאה פלוגתאדביתש&י
וב״ה בפ״ב דכתוכועדףוי זי )וידוע דהלכה כב״ה דאמרי הכי ומש חמיו עלר״י3י׳ף
אלעאי שהיה מטל בד של הדס וכו׳סס ומיס ואימא במדרש למה לא אכלו הכלי-

(? }•ה״ייגיממ בשל א״נ י' גיססל להיות כע״ם וכ הרא״ס נר דחעמא דפקדו עיקרדלא קבעחמן
■
פ׳חךלתז * !3משותכרלהלכן* אם אדסיבשל הוא יכול לישא ככל יום ואס כעלי מלאכסוא לאישא
י! קנת אלא כה׳ויבעול3ו׳  •:וייש ולכתולה לא תקנולה יוס ידוע :בשביל זה וכו' אבלי
•
ע
. .
.
.
. , ,
ן1
,
נייס נהגי ( כמס
מזקי־לו׳וכו׳ומ/ן
!׳'ש• יהר״ן כפג תקנו סתנשא ביו ד ותבעל'ביום ה נפי סב״ד יושביןבדין .וכו סבל לא תקנושתנש כפות סל תיזכל וכו׳וכל הנהנה מסעודת חמן ומינו משמחועופי"
".
אסו׳להשתכל בה בפ״בדכתוכויןךי4.)/
שש ? ף ספ " * ע'ול ביום א׳ולבעול כליל'כ׳אע״פסכ״דיושכץ
בדורו * הל5זשלא'
מומלכטתיל
״״־׳
יונתן 1׳ ! */
בהג י 5־,דש א' .א עז כיוסכ' דסקדור׳,כמיס וממשנה וגמרא' מעודה מוכן ואם אין לו מוכן לאי ישא קודם יום רביעי כתב ה״ך שמוחל בריחמני איי 1
זיון; י .נישואין ליכא

■ • ומ״ס ובזמן הזה׳סאיןזימן
כריש כמונות

אפרי׳אי אמר חתנא לא טריהנא אלא כניפג׳בלא פעודת׳וקרומ
חכלהיכעודליעכיר סעודת׳כייפי׳ליהרליעב׳סעורת׳כפום מנהג'

ליו■ חש לחתא זנת* קכוע לישיבת ב״ד יכול .ליש אשס ככל יוכו
*■ חתי! ( לא חייישי' שירכה מיימותהחול ונלכד סיסי לו צרכיי
רחזיי לרידיה ולדירה דק״ל עולה עמו ואינה יורדת עמו אכל אין
לטעכ * .נפולים׳ סעודה מוכן וכו׳סם ( .דג) -אמירבשמואל:
נהגלנדונקגה■'
וכי
כוכסיןאת׳ הבתולה׳ לחופה כיום ישבת לפי שעי י החופה זוכה
אלססילף מס'ט כר רביצחקל״ש אלא מתקנת עזרא ואילך
רתנדאס■  * .יאדה שאין כ״ד יוסכין אלא כב׳ ובה אבל במקו' במציאתה וכמעשה ידיה והרק ליה כקונה קנין בישב׳ואלמג' אין
צייד
אלא עיי יחוד ,של ביא' זוכה במציאתה לפי׳ ,
עחו קייס החיפה סב ד יופצץ בכל יום אשה נשאת ככליום־ ,חופה מונה בה■ ״
יכיל לכינוס גנל יוס והוא דסריח ליה •■ ובהדאי׳ס יא״תואמאי להתייחד עמוזבע ש כדי שלא יהא כקונה קנין בשבת וכן אין
7א>] (1טעכ'ה' נשאפככל יום תהוי כאלמנה יתנשאהב י לכנוס הבתולה ביום ששי לבעול ביי ישבת לפי שאין כתי דייק
ותבעל כליל ׳ו הואיל ונאמרה בו ביכה׳ קכועי׳בשכת וכתבא״א הרא״ש זיל ומה *שנהנו האידנאלכנוס
מ3נמואיל<" .ק .לאדם וי״ל משוס כרכם לחודה לא היינו בייו׳ששי 7משו׳דאף בכל ימי השבוע איןלנו בתי די׳ניןקנועיןומי
הייה איןיייחזין.

מתקינים׳ ימי' זמן

קבוע

מדפריך

תלמודא

ותנשאכאח׳כשב וכןגכיאלמנ׳לאוימשו'
בי־כה גרידא אידו סתנסאבה אלא
נהנה *.יזיינני

■יא׳?*
' 9ילדשייי
א( תכה לכמ0
דל' כת
^ ? ? 7־
נ׳מזיסלש& ויז עיזה
ת׳מ יא! חכ״י
הררית׳דנהא
תיונמא:י,יזא,לה

טפי '1כלרא(־י ה:

כדאתרי׳לקמן שקדו תיהאסעחעמהג
ימי׳ואגב שתקנו משו׳פקדותקנושתנש
בה משוס כרכם ושקדו שיהא סמח עמה
למסי
בכתול׳דליכ׳למימ'
ייר
ג־ ימים לא ס
, ,
וון
ן
משכי לא ומכותר והולך לו לפי שיש לה ז
ימי המשתה הלכך מסוס ברכה גריד לא
תקנו זמן לבתולה ו כ ה״ר אפריס אי אמר
דליזחשודה׳
לאטרחנ׳אלא ררירויא
חיתכא לאיורחיאלא
"• יויא
כניסנא כלאסעוה

יכו דכי' ה״י 6פייס נ׳סדו־פו־אביי'
ח! ס

נ * ינ כ*

נ כתובות וה״ס בפ״י

מה׳איסות וכי שק היה'

יו03 " 3ליו י ג׳פ דן הרי״ף ושכן דעת הרמכ״ן׳ והרסב״אז״ל
להנגש'?להלת׳פ" אכל אין כיונסין את הבתולה לפועכיו׳
סכת לפי׳ שעל יד החופה זוכהבמציאתה־
^פ ק
כתיוכו׳וכ״בהר־מ״ב'
שנתארכה מג׳ל :׳ וכיו׳כ״ב ה־רא״ש בריס

שישלו עסק מקכץג' ומסדר טענותיו לפניה׳הך; יכול ^ ,י׳ אפי׳
בישב׳כתב הרמאים אין נושאים נשים בע״עןר ל א באוןר בשבת
גזירה שמא יבא לירי חי<לךזל שבת בתיקון הסעוד ׳ שהחת .טףןף
בסעודה ואצ״ל שאסור לישא בשבת וא״ א ז״,ל בתב ןמסק נא

תכ ׳
על במל ולי הל
בותיה וביאור המשך לשון רכי־כך^
אע״פ שמצי לשמח חתן וכלהולרקד י^,׳
דכץן
וכו׳לא תימא דה״ה להסתכל בפניה
משמו!
דע״י כך מתחבבת על כעלה אק לו
חתן וכלה גמל מזה דל־ תא אלאאסור
י״אפביומ
להסתכל בהווכ׳א׳אהרא׳ס יל
הרא׳ש
ראשון מותר להסתכל כה וכי' ז״ל
סס י״א דיל ז׳אסור אבל ייס א׳סהואעירו
החביב אצל בעלה מיתר דאל׳כ מיין!,
שיצאת בהינומא ויחשה סריעולימא
דאפי׳סעה א׳אסור להסתכל כה אלאנץ
שמאץ ההינומא סעשו ואומיץ היאסל
היהעומא
כלה פלוני היינו עדות א נ יאיי
כשהיא עליה סי פריעת הראה אץ!,
ירושלסנ;;׳
לעשות שוס דבי זכילאמליה
ואמי יב זה אפי מקלה שכראשקת5ון
בס״פ חזקת ימסוייס בה התסדמני!לין
במקום תפלין דכתיב לסיס לאבליציו|
א״חסז׳
פאר תחת אפי ונתבו רבי בגיור
בסמון־גמניג
מק״ס וכאן סמך על מ״ש כן
אשכנז • וכי׳ככלבו יש מקום נמנעו סל;!

דהלכת׳מותר לבעול בתחילה בשב׳ ולא חיישי׳ שמא ישחוט ק
עוף ואחא סמכי לבדעכדסעוהז׳בין כמוצאי שבת בין כשב אין
נושאי נשיחב ה לא בתולו׳ולא אלמנו ולא מייבמין אבל מחזיר
גרושתו מן הנישואין אבל לא מן האירוסין וטעמא משום דאין
מערכין שמח׳בשמח או משו׳ביטול פרי׳ורבי׳פי׳שלא ישה׳לישא
רע המועד לפיכך מותר לישא בערב המועד דין מי שהכין צרכי
סעודה ואירעו אבל כתבתי בספר י״ד בהלכות אבל.
חתני׳מפני
ולרקדבפני ׳ול ומר לתת אפר מקלה
גדול׳ לשמח חתן
שהיא נאה וחסודה ואפי' אינה נאה ואמרו העם מוחזקים כלל כהנחת תפלין ^
לע ר׳ יהודה ב׳יראילעאי שהיה נוטל כרש ל הרס ןמר ק ד  £פני יהיה ^הס לאפי מחת פאר ויחוסוגס ק

10״ 1מצור,

וכלהא

ביאסי שאין

־־יי׳יוסי■ כמקימו ־־־״־  7־־
הסכה׳לפני
י 5ו־ מת! י־נלה יע" ,־פס
שפגעו
הכוס אח ז' בינות ע״ככ ומת וכלה
זה כזה וכו כייתא ב״פדכתיבו' (דףיך:
סיכוזו׳
□ו אסור להתיחד עס הכל׳הוד
?יי
1

נאה ,יי] םורה ״״ * כס יי ש י מה
ה־ ^ה יאימר
הבלמסכפית שלאיזנללפי שהיתיסרקרת בהן לפני חתן וכ<^ה
בפ״ימה' אישות וז״ל איסור ל־יסא אישה
(ב ) ( עיין׳ יא'"
סיחז חע'א :אס בשבת ואפי׳כח ולו סל מועד איןמשאין וכל הנהנה מכועס־ת חתן ואינו משמחו עובר בה׳ קולות רכתיב
 ^ ,י' ^ נשים כמו סניצינו לפי ש5וין מ־יבז וק ל ששון; וקול שמחה קול התן וקול כלה קול מצהלו׳ חתנים
להסתכל
ומשקין::׳ שמחה בשמחה מג מלא שנוע זאת ונתנה מחופתם
 1הבכה וכתב א״א הרא״ש ז״ל י״א
וגלומ״מ אסור  ^ '-־־
— י'1־' "•״״
אזכלי!
חופ׳
אץ
ואלמנה
ומ״ש
:
זאתי
את
גס
לך
'
סיי
ל
וע
)
א
(
סו
לה נמוכה פשוט כפרקקמ6
שביום ראשון מותר להסתכל בה שהוא עקר החיוב כדי לחבבה
ומיסו׳
י!ע'ד '7״מע קונה כס ובו׳לפיכך צריך להתיחד עמה על בעלה וליתא דאפי' שעה אה' אסור להסתכל בה אבל מותר דכתובות (דף ז )בההו' עובמזדר'5
למיבעללכתחל' בשב אי׳לוהא ל15נתינה
1ג ^,םי ׳7.לא,
בע״ס וכו׳כ״ב הרא״ם בריש כתובות וכתב להסתכל בתכשיטין שעליה אוי בפריעת שערה ובתוך השמחה
05
כתוב א״ל אתפסוה מטלסלי כתב הר'
ארמלן
דכינסץ
בירושל׳אילין
דאית
דהיינו
ש
לח!
האיזה א•!
צריך לעשות שום דבר זכר לאבלות ירושלים כרכתיב אם לא
לארס
בתשובה שכתבת שנהגו במקומך
כ׳כ נ* :זנה וא״נ בע״ש צייכין למיכצס׳ מבע״ישלא יהא נר' אעלה את ירושלים על ראש שמחתי ואמר רב זה אפר מתל
נומ וה׳' ־׳דל|יז כקונה קנין בסבת :וס׳ש וכן אץלכנוס•
ההה?
בלא ס!
ביחד
ילדיי
באשכנז
נוהנין
וחייבי
הוא זה
עמקרע
ולהתיח<מנהג
נסים כרכה
^דיל 1ו^ נח
ש ש
!ש
וכן ש1
שבראשחתנים <
^ .
סבת לפי
ביום
' 1'1נע׳כ  ? ,הבתולה ביום ו׳ולבעול
!•1י;
"
>! ,
״
״
אילי ,
להקל נדני !
אפרכראשובמקוםתפיליןדכתי לשום לאבלי ציון לתת להם לנסלי ני ־ו־יל נלסנליו נינה6ס!ה
(ע״) שאץ נ ד קבועים בסבת כ כ הראם סס.
"
בועלי
לבעלה כנדה ועוד ידעתי כי סם
ומ״ש בפסהרא״שומהשנהנו האימא פאר תחתאפר ופאר היינו תפילק אלמא במקו׳תפיליןמנח ליה
לקי!;*׳
יע׳לסי' סיא לכנוס ביום ו׳מסוס דאף ככל ימייהשבוע ובספרד נוהגין לימן כראשי עטרה עשויה מעלה זית לפי שהזית נדות דאוייתא כי הן כוסותלטמלכל
(נ)׳
כנש א
םיזמ׳5
א
סקהל
קבועים וכו' ג״ז שה - //מר זכר לאבלו׳ירושלים ונהר׳ נהרא ופשטי׳מת וכלה שפגעו זה זמן שלא הכניסה לס׳פיס וחטאת
.
דינין *
חפ אץ לנובתי יי /י
תולס
דזרוימד
כוון*
י־רע׳סגדול׳ר־זא׳עכ^
הוא אס לא יבטלו
ש
כע
נסים
איןנושאץ
ס
סרמב
כתב
נה
1
גההנ*
*
הנ
6
בזה מעבירין תא המת מלפני הכלה ליתן לה את הדרך:
ולא בא׳כשבת גזירה שמא יבא לידיתלול
להתייחד עם  .הכלה קורם שיכתוב לה ודינים לענין ירושה כתנאי כסי נ"!וכת'
אסור
? 11
סר״ן בייש כתובו' כתב בעל העיטורמצין
מה׳אישוכו
סבת בתיקון הסעודה וכו׳בפ״י
כתובה והבעל נותן שכר הסופד שחכמים
והוא מבואר בריס כתובו׳גזרהמש יסחוט
מכניסי' אומה לחיפה עד שיכתובנתונה
תפנו כתובה לאשת כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ואפי'
בן טוף והר״ן כתב שם אהא דמסיק בגס'
שקודם לכן קפור׳לבפלס יכן דמתסומ״נ
מות׳לכעול לכתתלה בשבת מהאסמעינן אם ירצ׳ליחד לה כתובת" במעו׳אי בשאר מטלטלין אין שומעין י בפ״י מהלכות אישות והא וראי לאנהיו
רלאק״ל מאי דאתמר בגמ׳פלה דבייתא
לואלא צריך שיכתוב לה שטר לע עצמובדמי הכתוב' ויהיו כל סדאמרינן לקמן ר אמי שרילמיכעל
נכסיו
מטלטל'
במחלה בשבת וכולי א״ל אמפסוס
דקפני בין כך וכין ןכ לא יבעול לאבע״ש
ולא כמ״ש ויהבי טעמא שמא יישתוט כן עוף כלו׳שמתוך פרדתו ישנת שהוא שכת
ויסחטנו וכיון דמסקינן 1שרי למיכעל אלמא לבן עוף לא חייסינן וזהו דעתהרי״ף
פלא הזכיר כלל בהלכות חששא דבן עוף ולפיכך נהגו לעשות סעודו׳רלילי סכת
ובמ״ס ואיסשר לדחות ולומר דכי שרינן למיבעל בסבת היינו כשכבר מסה קוד׳לכן
דנשמת כניסה לחופה הוא דסיישי׳לכן פוף לסי שאז עוסץ סעודה חסו דעת
הרמב״ס שכ׳סאין כושאין נשים כע׳ם ולא באח כשבת גזירה שמא יבואו לידי חילול
שכת וזהו הפך מנהגנו שאנונוהגי' למום בססי והרמב״ן כ׳שמה שנהגו למו' בו'
מנהג בויו׳הוא אלא שלא מיחו בידם וכ״כ הר״י הלוי ז״ל עכ״ל והרב המגיד כ׳בפיק
הנזכר על המנהג הזה לא ידעתי על מה סמכו ובודאי טעצ׳חכמים מתקיימת בהם
פהס באים ליד חלול סכת אם פלדי עצמן אס ממלאכ על יד גוי ויש מישדוחס
מהלב גזר׳זו והבי׳סמך לזה ואינו עיקר והרמ״ק אחר שהאריךכתב בסוף דכריומם
שנהגו כששי מנהג בורו׳הוא אלא שלא מיחו בידם וכ' כ הר״בןמיגאש ז"ל  :ועכשיו
מנהג פשוט לכנוסכששי ז אין נושאים נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות וכו,
משנ׳וגמרא כפ״ק דמ" ק (ד ת )וכתבא' 3טור א״ח בה׳חול המוע סי׳תק״מו  :דיןמי
שהכין צרכי סעודה כלומר לסופה ואירעו אכל כתבתי כספ׳יור׳דפה בהלכות
מצוהגדולה לסמח חתן וכלה ומה שכתב
ז סד!
אבלכסי׳סמ״ב

ובודאי׳ ביום רכיפי כנסה דלא עבי אמקנתא דרבנן אלמא שרי למסה בלאכתובה
■ שתהא אסורה להמיחד בלא כתובה וטפמא דמילתאמסום
וכן כדץ סלא סכינו
דאיסוירא דביאה בלא כתובה מדרבנן בעלמא הואכ ועוד מפני שהיא לאמשמעל'
מפני שהיא יודפת שהיא קלה בעיניו להוציאה ועוד דלא מיתסר. 6אלא משוםדלא
סמכה דעת' שהרי מתנאי ב׳דישלהעכ׳׳ל  :כתבו הגהות מימוןפ״ימהלמיי
אישות נהגו החזנים לכתוב הכתובה וכותכין בכאן מקוס שילכו למחרלפסח
מסמנג
נשואץוסיהתמו סס סעדם ואמת כדבר כי כייס פי מחד דיני ממונות
דכשר מ״מ קשה בעיני ר״י לעשות כן לכתחלה מדאמר להו רב לספרי כייכוביתו
בהיני כתובו בסיני אף פ״ג דמימסרן לכו מילי בפילי מספי המצותיראבי״הקנל
מאביו דאס הקד הכתיבה והזמן כיוס וכעס הקנין בלילה כסר כדאמרי' פ״בדגנו[
כתובה כמעשה ב״דדמיא ונכמכת ביום ונחתמת בלילה מיה התוספו׳פירשו
לשמונז
דפסולמשוס התוספת דלית ליה קלא ומיה' אס עשה הקנין ביום י־הרלין
מתי שירצו כדאמרי׳המס כיי ידעיתו יומא ראקכיתו ביה כתוכו יומאדאקניתוליי
עכ״ל ח״ל התוספות כפרק כ׳ דגטין ים מקומות סנוסגין לכתוב הכמוכיזכע"*
ולחותמה במ״ס ואין נכון לעסו' כן מפום תוספ׳דדלמא לית ליהקלי? ומידו?סיט^
דקני מיניה ליכא למיסש מידי כלאערינן אי ידעתו יומא דאקכיתו ביסכתוכו
יומא

אבן העזר וס

׳״✓

!מיו ו!וין5יש 1ניסנפ 'ל:

נר

כתב עירשלפהקס־״ש ?רגעח& עי׳לדברי נרשכ״״לן

!מגעיו נתונה ענכתכה כיוס ונשתמ׳בלילה

היינודוק׳בפנ׳ופאתי׳ולא כתוספת

םת

וכ״כהיזריני
שכ כשסיסימכ׳ס על העיד מליו עדיהוין<י שירו מושי עי שיהיהלונפ5זי לנשוב לה ] 0
יו■
ולאדין.יעד עיהא לו פנאי לכתוב לא קא' אלא למתפיס מעלעלין אנל קפר שיוו פ״נ־מ״ע ""
►׳ • ' יי ' יי*** כ ע
;ו •/׳•־׳*

החרלניע״ג

לפרושי מ כתיבה וקאנך שחכמי תקט נכסיו משועבדי׳לה י ואם כ׳לה כתוב׳וגאבלאו שמחל׳לו עליה לפ״ד כ״ל דאיןלהתי׳אלאע״י הדסק כגוןדג־ייז -ע״דיסממ
חכמריהקיצליותום•
ששכחאז מות ׳לפי
נתובלא שס וכל ימ׳׳ם יאעיאם ייבלימזד שכתבה לו התקבלתי כתובתיה צריך ^ כתו׳אחר׳בעיק׳ הכתוב' בשבאו תצ׳לכטס אסר
מתלן'
דאינא־^ ^
אבלססרלכתחל,
להנ ^סכמעית3זוכש ^מט׳לסלין ^ין שאסור לארם לשהו׳עם אשתו שעה אחת בלא כתוב׳ובנאס־■׳ ספ׳ויכתו׳לה תכףאח׳כ
צשקר 0,
כת׳בעלהעיטוראיכ׳מ״ד שכותבי! הזמןשלעבשיוואי כאמי׳ר פלפידיסקנקפסיט שאין לעפות ואמ׳ג למיי
סכ המרדכי בדיש כתובו שסמך ריב אעל־העליסחותמים־
י "!." ".
פלועדפא ) וחס כתב<:ה כתוב ונאבד־ר ייי ^י ^
סנ
כשישפ;6י לכתו 3קתסהנדלול^
דיהקנץומשמ ^
אושמסלה לי עליה והי׳צייך ל כת י׳אתרת כיוןדאיכא מהדי ראיתתיה הו ת ויריע לסהדי זמנא קמאפ,
משזסמתזינחיקרא
כי
תנןר״יאומי כתבי מההיא זמנא ימסתבר אי ימר סהדי זימנא קמא כת
ונו׳נפאע״ס ( דף נד )
כויזביןאלאכן אלא ע׳י הדעת ונדעי׳ונ״נ סנ הרנוכ״ס
מהשתיוכפוחלוז אין
והיא ההיא זיפנואי לא ידעי כתני
}גינה נותב לבתולה שעי של < ז
לה ונ״נ כעו רבתיאיהוא ולן יאיי :לנהו׳מאס' ־אין ת,״מזדפ
עננת לו שנתיןכלתי סמן מנה ולאלמנה מומן של עבדיו וכן אנו מכרה כתוכחה לבעלה צריך לכוד׳
לכתו׳לה שרבי׳ואסמני׳הסכימו לזה פכ״ל ות מהנד אחר הניבהשכנר
לאח׳בטוב׳הנאה א״צ
שנתקבלתי כתובה אחרת אבל אם מכרה
שפישל מנה והיא כותבת לו
שאםמליו סכ׳סדע הר״מב׳ היא שאין לסמוך על הקנ ^עש׳נפניה'
לבתולה כתובה אחרת י שמפני זה לא תהא קלה בעיניו להוציאה
נן־נ׳זוו ר מאיר אוח כל הפוחת
ן״״ק
אם הקניןלזלע״י הדסק וכשיהי׳לו סנאי יכפו׳ אשי׳ר,
יוציאנו צריך לפרוע הכתוב׳ללוקח כמו שהי־׳נותן לה ומיהו
סק*ק ולאלמנה ממנה ה״ז בעילת ז כופ
אינו יכול לכתוב לה כתובה כגו? בשבת או ששכח לכותבייבולל והרי לשונו מוכיח בהדי׳דכסקנו מידו דינר לתגדגהג! צנת! נ
וגגמ (ד נו נז )^ חמיה ירמי ב ,י חמ ^ הופ
שוה לכתוב כתובה ממש וכמו שהוכחתי־נעיחוצתתיסינמ׳ש
לה -דו
ויכתוב ✓ 11
שיבעול✓ 1׳ ! • 1* 1נ -
כדי ׳* 14׳ *■ !</
בשבילה> -ו ׳
מטלטלין ׳ *■  * /נ  .׳✓! ו
לה ^✓^ ✓^ 1׳ !
ליחר ✓11
כתוכח ✓־ווו
־! ,
1*, ,
אירכש,
<
נשיב לרב ״1
אח״כ
מיד
אויא
משוסדקצאאי׳צית
ן5ן פשרשנמשך ׳ ןקרדעת רבינןבהמת.

"

י,

ת:

משב הנתינהאפי׳

 * .וכת׳הרטב״ם וכן אם העיר עליו עדיסוקנו ממנו שהוא חייבצה
^ ^
זוב־פונ׳ש״ 0־לא נתיבס א״ל מאתים או קזהובים ה ז מותר דע שיהא לו פנאי לכתו להוכמ'
)ע£6
)ניי ^ ^ רכנחמן3ןמ׳ שמו אלהל כה שיעור הכתוב לבתולה מאתיטולאלמנה מנה ואסירצ׳להוסיף
5
עיק׳הכתחב'
שמוסיף יש דכריסשרינו כהן כדין
*.
ני״מ בגזרותיו א״ל חי הכי זיל כתו' לה מוסיף .וזה ~ "
התום
ועח״יוורכרי ר״מדאמי כל הפוחת ויש רברי׳שהוא חלוק נהז
הן מעיקר הכתובה כאשר יתכא לקמן (דף נד ) ומקשהבגס'
שלא
פשיט׳ומשנירז׳ד1החופהאע'פ
העזים
לבתולה
שפיר
בע
קרי לה
קדטדגו
וכ״נלר"
למחות־
גהנו? אין
*ו*
סא
שיי 5"5י" נמס
ואשילו ,א.יפל וי (* ולא אמרינן אדעתא למשקל ומיפק מיניהלא אקני לה וכן שרר כך וכן ואס אית ילא1
ם^ :דםנזר כמיבפה
והדרכווסיף כו וכף׳ היכי לעז עלנתונות
סדהכ׳::י.׳דגכ ^ת.כ^י 1״י^_!?.1מ ^ רב שר שלום גאון.והסכימו עליה כל בני מתיבת׳ וכל הפוח׳ עיקר כתובה והדרמוי
מ׳
בעילתו בעילת זנות לא מכעי׳אם כתכ׳לואח״כ פיסקאדעתיןדליתסרומאיכיסיפאיכא הראחוניתעכיל.־
דעתה דאמר כיתכענא ליה אח פרעתי'
הכתוב׳
משיעור
התוס׳
כהכי וכי אילי כפי למיתב מדיליהףס לא (ל) ונתני
הילכך כעילת זנות היא א 'ה זיל כתוב לס
תנייכיכ5ולעוו6יכענתכסתס פהך'
שאיןלל
דכככי מצי ס״ד למיחש אכיסיס כיון סליו ענמו אע״פ
נשע׳הנשואין
ם י׳
כותכיןמוהר א' ולוי מוהר אתי־ ואפ״ה נכ
שיהיילז
גוונאמסקי' דסריעכ״ל ט"ה וכלנכסי!
נמ
בכהאי
'6
כנכע
התיספסשמוסיףיםדכייס,הייני?5י
דוק׳כשב',
כדין פיקר הכתובה ויש דברי שהוא חלוק סייתיןלל
הישליא ומשערי? אותה בכסף צורי והוא ניסלעים שכר פרע דדינרקור
נעילת! מת באיסור היא :בתב
אנל•
סנסאל על מי שנתן קבלןלאשתו בכתובת ,מאיר וכלי הגאונים כתבו שהיא דרבנן ומשערי? אותה בכסף כהן מעיקר הכתוב כאשר יתכאי לקמן להלין0ענ<ד
ע״;
י ע־
דינרי3ש׳
הרמכ״סם?" לשהי כ
וכ״כ הרמב
ורביעוכי כ
־גקנ'זנהה'נ״אי!
שהיא ו סלעים
כשיכתביכי׳ר5וייס>
והתנה עמה שיהא הוא פטור אס היא מרינהשהיא
ה דינרי
לשהי׳כ״ה
ו׳סלעים ורביע
מופית  :והשיב דאשור לו דכיון שאין לס
ופילסי נ5סיב מל מי״מ״״.ו 2
וכו' (ניע
להי־י
במה סנמן
ומשק׳כל דינר צ״ו שעורים וא׳יא הרא״ש ז״ל לודאי כתובהכסה
שנתן לה
קלה בעיניו להוציאה  :כסף
■ ת־,ז־יו־יי׳אג,
בשפת יןדוסיןיכזכיס
עלבעלסכלו׳תסא
כת׳להבשע
כדרתהאק),ה  .העיעוי־ילןי
ובנאכרה כ׳בעל העיפו' איכ מ״ד סכ ,דרבנן אלא שתקנו חכמי׳נ׳סלעים של צורי
פסק•
נרא שחולק פל מ״שרכינו ! נתשז׳הראש
בעיניו להוציא׳ ואסמכוה אקרא כמוהר הבתולותומיצו׳ הכי יש צה נביא וכרזהנרא
שחוהר״ן3ר״פאע״פ לקנה מ״יאגב
כתב
כסימןנ״ה :
ומן של עכשיו ואיכא מ״ד כיון דאיכא
וע״ש יציענדנריי

וביי הימב ס ולח יין " ינמר;15' 1יי־ < ״<־!״־■ ״• ־. . ,ג
הכתובה לבתולה ק ק ולאלמנה קפשוכו' לקבל קני! מיל •
במשנה פ נערה ( דנא ) ובכמה דוכתי ומ״ם מ׳ש מ׳גא־ודנהגד
צחתיס תל
ואס ייכי להוסיף מוסיף מסנ כפרגיןע״ע .הילדים
ויזמי'
דרתזוידזודי ^
שקיאותח
הצתינ

ת

התוספותוהרא׳ש
והמרדני וישאל ע
- ,
3י* .
ונח״ם סימןס'-
. .
דעעלהאזדאליה שעבודה קמא :ובן והכות כסף זוזי מאת? רחזו?י^י קזי)-^!18׳ו ^ וי״ומ״׳שנש־שעייו צרוך^מיקנ
הדברים נתי-ארנדין ;; ■:־
בידם גידל עמדו וקדשי קנו הס הס
שנוהגין לכתי׳ בכתובתן יותר משיעור חכמים אין למחות
אש מעיה כתובתה לבעלה צריו לכתו׳לה
(ה ) הא נלאו הגי
נמוכה אחרת אכל אס מכר לאחר בעוברן ולא עוד אלא אפי׳אחד מבני המשפחה ההיא שלאי כתיצ
כתובה הנקדן כאמירה ופירשו טעמא התם משו' אל מהני מחילה
אשהדרוצה הוא ליפן נמה סלא תחזור בה זק הוא נח־רלני
לאשתו מגבינן לה בתנאי ב״ר לפי מה שתילי? לכתו' לפיכ '
הנאה א״צ בלכתוב לה כתובה אסרת וכו '
פרקהחוו ל'5

בכתוכי׳קרובותיה כפי שנהגו לכ ^ ו 1ומקשי׳ויכולה היא׳ומפרקיכן מעיקה ליה
שאבדה כתובתה ידקדקו
מנ ^1רכגמ י^ ״החוכל וכפבו ה י מב״ ס
ברזןכולי
זיפותומיהו ^ אינויכו/לכתיב בניהמשפח׳כותכיןילה ואםכתובו׳נשימשפחתויתרו׳מכתובו' ימשכוי צו־ ?? ״ סר ' 6א !
משייעך
?׳'מה5
האי כגמרא .דילן אדרבה כגמיא מ שמע ללאפור^ נעג;
ל ^ ^ ^ יהייררדזמריי
לכת?ב
הל כתיבה כגון בשבת או ששכח לכותבה
עמי ״
ואינה יורדת
נשי משפחתה עולה עמו .
הקינה
וליתלןה^יסכו5ו בסושי) כתובלפנע 1הנתונ׳נשס
׳נול ליתדהל מטלטלים כשביל׳ וכו' כפ״ק
ונחונו' ( דף ז ) ר אמי שיא למיבעל בתחלה בשבת א״ל והאאל כתובה כתובה א צ בס״ר  :וכל הפוחת משיפוי הכתובה בעילתו בעילת זדת ל״מ אס־כתכה לו־איו״סדהיאילואיןהלפ! ד
אתפפוה מטלטלי • ומ״ש רבי׳ויכתוב הל מיד את׳ /פ כ״כ הרמב״ס בפ״י מס אישוכו
התקבלתי וכו ' אלא אפילו הפנה בשעת הקדושק שלא יהא■ לה כתובה וכי׳אפ״ה נשסהאשה הוינילי
בעילתו בעילת זנות כיון שהיא סבורהשאין הל ולא מלכה דעתא כ כהרא״ ש 3פ׳ שאין להכת! כהכל5
ה״המגיד שהטעם מפני שחכמים תקנו שיהו כל ככסיו אחראין וערפאין לכתובתה
שאמר׳לסיפר
ולשון ומיהו שכתב רבי׳פשוס הוא דארישא קאי שכ יאסור להתייחד עם הכלה קודש אפ״פ אעוכדא שכתכתי כסמוך דאחתיס דימי כר פפא אירכס כתובתה ונס הי״ז נא״ל
שיכתוב לה כתובה וכת׳סמ׳ג אהא דתפסוה מעלעלי שיקכל עליו אחריו אס יאבדו כת׳ סס ומשמע דכי קי״ל כר״מ ה״מ במאי דקאס׳דהפותלכתולה מק״ק .וכי׳ נפילתי פהאהכפונ 'אל5לך
כפילת זנו אכל במאי דקאמר תנאי כסל לא קיל כותיסעד כ לא אמר ר״מתנאועדשישלסלןהנעל
^ו יזולי כדמוכס 3פ אפ״פ עכ״ל וכ הרמב״ס וכן אם העיד עליו עדים וקט ממנו
כלשון הזה וצריך לכתו כתוב בטל אלא משוס דס״ל כתובה דאוריתא ומתנה לע מה שכתוב כתורה תנאו 3לגי שכדהס! פילאסיי
ואחייב לה וכו׳ס״ז מוחי וכו׳כפ״י מה איפות כתב
?ישכניס  :לחופה ואח״ב יהיה מותי באשתו וכמה הוא כותילה וכו׳אחד הכותב אבל לדידן דאית לן דכתוכה דרבנן ואפילו כשל תורה כמי בדכרס 3המ יז תנ^ |י 1יאפהכתונהניל@
עלגכ
^מהנמוכה בשטר וא׳שהעידו עליו עדים וקט מידו שהוא חייב לה ק׳או ק ק הד קייס הכא ודאי תנאו קייס אלא סאינורשאי לקיימה בלאכחי כה
דסבר רבי יהודה דסכמיס פשוחזוק לדבריהם יותר משל תורה ותנאו׳ בסל' לנפונופ ע״נלן*
מחי וכן סא נתןלה מטלטלין ככנ׳פתיבת ה״ז מות לבעול דע שיהא לו פנאי לכתו
כדאיתא כגמרא הא איכא רבי יוסיידפליג עליה וריהודה וי* יוסי הלכה בדביייוסי־ ייס"" "שימיואי־
עללוכה" הסגיד אמד הטתוכו׳פשוס הוא שהקטן הרי הוא כאלו נכתבוג כ ידוע
הרמב״סכפבכקי״במהלכותאישלתדתנאובטלואפיליכתבהלוסנתקבל ה נשנמיי ^מס ^למד
לסתה קנין לכתינ׳עומד פ״כ ודברי הימב״ס מבואריםדכקנרמידו אא׳פ שיש לו אבל
דהלמואכומים ^ כהז ^זי ^ ״ית,־•
םא רצה שלא לכתו׳עכשיו אלא שביק ליה למסי וליומא אחר׳סרי דכיון מהס כך וכך והיא לא נתקבלה תנאו בטל משמע דס״ל ז״ל
לכתוב
ייסתם קצין לכתיבה עומד הוי כאלו נכתב וזהו שלאחד הכותב כתובה כשטר ואח
מטעמיה אלא משוס־דכתוכה דרבנן וחכמים עשוחיזוק לדבריהם ייתר משל תורה (ח ) כפב הנה .פ
להעירו עליו פדים וקנו מידו ה״ז מותר דמשמע בסדיא דשתם קבין אע' פ שלא הילכן כל שהוא רוצה לקיימה תנאו כטל ואש ס הויא בפילתרכעילת׳ זנותימסוס מרלכי־לקלושיןלן>
ממג דינו סוה לכות ממש ובשניהס מותר לגמרי ולא כ עד שיהיה לו פנאי לכתיב דלא סמכה דעתהי ( ול׳ב המ׳מסש ועי ל סי׳ס״ט )" ומיהו אם לא רצ 3לקיימה פיסג ע׳גלאסיל
תנאו קיים דסא סקלינ וטרי׳לעיל מוחלת כתובתה לבעלה אסים ל ה תכ ^ ט־״פאע׳ע שח^
לכתוב
אחיכזקזשהשניפ
לכתוב '
^ בנתן סל מטלעלין כנגד כתובתיומסעמ דפרישנא וזה שלאכנרא׳מדכרי יכינו

החזנ3

יןירררנחפרננללרתו׳עלשיכתפויהינכאליכימוהרנפוליכיכסףזמיאלף .א< כיפ £נ<? $0
(ל..ה7איןפיקי הכפפהנכלל ^ פ7ש יכפפן הג נפנכ
סדנליוקנאןפן׳אקראיןהעקרהכתזנהלהיינומכהאומאתים פמ (
^'
כןנוהניןבזתןיהזהדכופניןכלהרפונופשוים3נת(5וינ נ0יהוליז' מסת״,הז״ ןי'*־ז■
יזו״יוא שימה<
^ צדעי ^ ^ ^ ^
*מי
היפין
^ל5

י

הוגיקרננצלהתוהעותי י

 ,אבן העזר סו

ד׳מ
י( ) בת׳יזהרי״י
בתשזמת-ו שי׳י״ד
מנה ^ ש !ירג  /הי'
ל^ מ׳משנערייסש.
נ' ט  (<6ן וגמדיגו^
הללזמבנץלכתנלה
ר  ,מיודז .פ1ליש
מאה
(לאלמנה
ונמק; ' שאיןמנהג
כפנ 1ריש הנהו^5
מרד '  7כינ' 1דלת"?
לנרנונז דאזריייז'
הד ש־׳נזר כתתה
דרננן קר 1נ לי׳ז
והנ ש ;
פרתים
דורןא׳שכסןיתמטנ׳

דנתו' כנין דסיין ^ 6כהל^ן יכה לקיימר יכולה למהול  :כתכ ר״ ת דכתובבתולה
מן המור וממערין אותה בכסף מרי בפ״ק דכתוכו אמר רב כסמן אמר שמונז חכמי'
תקנו לבנות ישראל לבתולה ק״ק ולאלמנה ק וכתבו סתו׳משמע דכתוב׳ דרכקוכן
בהאשה רבה גבי אין לה כתובה קאמימ״טמקינו לה רבנן כתובה כדי שלא תהא
קלה בעיניו

להוניאהוכו'

אלמאסתמא

עוסי׳עושיס וכ הר״ןכלומי ונזם כלו!5דס ונש 1$כתולה סתם מרזותמשפחהחיין
לימן לס פ׳וכתכו המוס אע״פ סלא כבלשון תוסס׳ אלא ת דח׳זו ליכי וטו״)5
דלא מגב ' דלא חזו ובלשון מוספלא כ׳קמ״ל דמכהג טוב מאד הוא וראוי לעץ׳
בכהונה ובמשפחות המיוחסות ושייך בהו למימר דחזו ליכי ואפי' לא כתכל?
כתובה גובה בתנאי ב״ד נאו בנותיסוצל

שנוהגין כשכותבין סכום הגדוניאשמכנסת £יאם מכנסת ^גדולהלככויהכלה
בתרא רעייתי לה נמי בסמוך דאמ' טמז
לה ממעו׳קפרטקי ^ די! סנר כתיפ יאו,ריתא

מטבע היוצא בהוצאה או מיני סחורות שתילי? לסחור כה ן
יןעןליען מה שהכניס׳ כגו ן אם מכנסת ^ ^ כןתב
שמו סי פ

תיסעו׳
ין
כעין!
נ לדהוי

ומש לפיכך מי שאבדה כתיבת1יה!,מןו
בכתובו קמבותיה^י כ כ היח ש ז״לשן

נשי
מקבלםנשי משפחתו יתירות מכתובות
^ 3שהרממ׳־ממ ?נורמןכמונ׳ה ^ עריו אלף וחמש מאות ואם מכנסת לו מדים הגשומים
נתסונ*
ומ ?נונגיןנ15למ ^סל|5תהא ? לס בחומש פחות ממה ששמואותם לפי שרגילים להוסיף החומשמשפחתה עולי עמוואינו 'וימו

שמכנסת הררו״ש סוף כלל צ״ס נמו כתשו'הגלו 1ל
כפסוזש בשומתן ויש מקומות שרגילין לכתוב כתוב יותריממה
לממחיכןנתניעוי התו
דניניא׳ואי נתונה בעליו
אילו
ינכה עיר שכבשו גויס ואבד כתובותיהם $
לפיכן לעולם
כתב לו שאם מכנסת לו אלף כותבין אלף ות ק
זרכנן הוישיעור רבה בשםר״י והרא׳ש כפ״ק דכתובו
נתונה דרנגן הוי
מוציאן
כשמכנסת כתוב׳ אחת או ב או ג׳לבד אבדו
מוציאין
שמוסיפיןוכותביןאלףות״ק
כרב אות׳כפי המנהג אם ידוע
סברתר״ת ואח כ כת וי ח פי דקי״ל
כשני פרחי': 1נ ונ'
או חמשה מכתובות קרובותיה
דוקא טכסן> וע״ש
כפחותה שבהם עכשיו סמ)3ורע
שהאריך גזו ונן
הרמנ״ס הארי׳פ״י
רע־לכלבני המדינה כך היאתקמ!
דאישות ונתש׳נ'
לע!
כפימנהג הדבר שיסכימו זקני המדינ׳ויחיקו חק
מפרסים ד,צ1פילוכרגילו /לכתוב סתם כות׳ לפי המנהג וכן היא שפסקה להכניס נותנת
מהרי׳צסי ' עי'!
תי
י
מ
י
ו
מה שהיו יולעי׳מנהג מדינתםהעשירל!5
שערהכתונ׳לנתול'
המרינ׳וכשבאהלנכו׳כתובת׳מגביןלהמהשבכתובת׳לפימנהג
?
אס
•
בת
1
דכת
יימייי
^
מי
דחזוליכי
״1 ,
״ 1:נן וחכמי תקנו נ כסף מראורית פי
י׳ו־ו ' ולאלמנה ה' דרבנן
סרםרחדשכלאס׳כתוכ׳לפיהקקע׳
זהו׳ 7חנ' יה .אז"ן! ק משקלט האמור בתור משוס שלא תהא קלה המריג׳ וככל הדברים האלו וכיוצא כהן מנהג המרינהעיקר " ל
ינו׳כ״נ אנו ' 7נשם
פיו דנקוהוא שיהיה אותו המנהג פשוט בכלהמרינה ע כ ועכשיוומי שמ׳בעל׳ועדיין לא גבתהכתר י
בעיניו להוציא ' וסמכוה אקיא״דכמוהר
ר׳ת דע"ש
הזקני׳עליהסג!י;
לאלפי מה שיראו ויגזרו
ונתנ ,הבתולו׳מ׳ה נהיגי למיכתב דסזיליכי נוהנין לכתוב בכל הכתובות בשוה תוספות ונדוניא אפילו
לרי״נש נתשו׳פי
מכיל
׳תקנ׳הנישואין; :נוסח הכתו׳הואידוע :וכל אפי לא יקבל ינדוהו ויחרימיהו
ס׳ה אע״פשלפעיד  ,מראורימאסלא יטעה אדסלומר כיון הכניס׳כלום ומגכי׳אות׳לפיתקנ׳הנישואין
ריניס דסייט לעניניס אלו עייןכתשובת
נהיו׳הגדוני׳נדולה דמל־רמן היא לא תגב אלא נ' סלע מדינה
דאירכסד,
כתובה
נוסח
שורש
המיימוני שבסוף ספ'נשי׳ובמסרי״ק
אין האשה חושזת ודבייסשל טעס הס והכותב כסף זוזי
הע־קד
ננניית
קי ו ופורש קי״ד ושורש י״טכתו׳רחשורו׳
■ ,י
יי ,
,
לת*עוש ' א ? תקפ• ' מאתן דחזי ליכי לא הפסיד עכ״ל* י ועיין
כתובות בכך וכך וכו בא לפנינו פלו בן פ ואט ל נא דעו כי מקדם נשאתי  4שלא סי תרל״ד בענץהגוליצר
מננין לה כת הו הריב״ס ס ׳ן והי 'ן כ כשוף
עליו
את אשתי פלונית כהוגן וכתיקון חכמים כקרושין ובכתוב׳ועתהאח לחדפ כתובה ואפי׳לאתפס נתו3י
עלל ועז׳נתשונו' ולענין הלכה קי״ל כרבנן דכמוכות אשה
דסוגיין אירכס ההוא שטר כתובה דהוה כתובה מההו׳זמנא דנסיב׳לסטים מזויין ושמא ימצאו׳למחריב:זא
סיח׳ש׳ז סיעור מדבריהם וכמ ש הרי״ף כסמוך . .
הנתונה  ( :יא)
ככתוב׳ואמרו האשה מכנסת לו מפות או בגדיומקנלן
דמנסבוןלנברייהו בק דושין ו
כסף כה לכו׳כנות ישראל
<ת 'ל ס ' םקי 1ת דכולי מלמוד׳הכי הילכ הצי דכתבי
כתובת׳ עליו וכ׳אותסככתוב דינןכסארהכתוג׳
סוא וחכמים אסור לארם לשהו׳עם אשתו אפי׳שעה אח׳בלא
איז׳ חתל שמוסיף זוזי מאתן דחזו ליט מדאי' טעות
כתוכ׳דאירכס׳לה ושעברתי לןק ונגבית עמה וזה נקרא נדוניא מ״שיבינו
לאשתו יש לו דין דמראו׳לת שזו לה מידי אלא מדרבנן הילב ' וכי ן שכן הוא ראיתי לחדש לה
מתנה ואיזה יש צו
ויחביא שדינן כשאר הכתובה היינו דוק׳עניןמ׳ז
מתקנת כל נכסי כמו שהיו משועבדים לה ככתובה הראשונה
אינה גובס כלו תכח הכתוב אלא
דין מוספות:
15
ונגבית עמה כלומר דכשסשכתובה ל
פתולתא כסף זוזי מאתן דחזו לה וקבלתי על עצמי
מדינ׳כמקו׳סאיןכומכין לה מוהר
(ינ ); נתנ תהרי׳ק חכמי גוב ץ' קעל
גרוסין
ניתנה לגבות אלא לאחר מית' או
שורש קי׳ו נרנוס עכ״ל ובסגהו המרדט דסוף כמדבר׳האייך מזונהא וכסותהא וסיפוקה׳ ומיעל עלה כארח כל ארע׳ואוסיפית
ולא קודס לכן נדוניא נמי אינהנגביקוד'
שכבש עיר הנתזנל

בי! לה מדילי עכשו תוספת על עיקר הכתובה ראשונה דאירכסה

נחז־ן׳ אנו !' !7נרין מארכי ך יהעלה דכיןכתינב "
לכן אבל יש כמה דברי׳שהנדוניאמוחלק!5
לנתונלאשמואמר' כת1באל״ נססלכסףצ ל,והי״ב ם ^  /סכום כך וכך ועור רציתי ונתתי לה במתנה סכום כך וכך ועוד בהם מהכמובה כמו שיתבאר בסי ':ומ״ן
אע״ג דיש לות׳שח׳
ז״״״ן
מקומות " .
ומבין סכוס
ויש .
קכ ^יעלעצמינהזדת׳שהכניםיילימכיתאביהכ ו 21ואגני' -
שנוהגין כסב
יחז רו להסכתונתן
וכתוספת הנחניא שמכנסת לו אס מכנסת\
מאתך 1ית
אמות קרק ובען הוו לי סהרי כה דין
זע׳ש שהאריך נזו  5ןותס מ ,הכס ףהשהןר ^ מכס ף מדינה
בניתיי מטבע היוצ׳בהוצאה וכו' שמוסיסין סלח
זהניא ראי ' מדנרי שהיא ז חלקים נחשת וא כסף נמצ ' שק ׳ק ובאותן האלף שנתתי לה במתנה וכאלף שהכניסה לי
קרשנ׳א שכת׳נ״י:
כישרא׳והשת׳כתיכנאמל מה שהכניס' ומואס מכנסת לובגוי
כשנשאתי׳כחומר כל תנאי כתוג׳רנהיני
וק׳
(יג ) כת ; מהרייל זוז סל בתול׳הס כ״ס זוזיסמכסף טהור
סשמו
הך הניסומי׳מקבלס בחומש פחות ממה
ותהוי
דאירכסא
כתובה חילופי כתובת
ו׳מעיןוהמע׳ קרמיכו] הדין
נתשו׳סי ' ע׳ודאם של אלמנ׳י״ב וחצי והזח הוא
!(
כתובה אותס וכו' מנהג זה איסבמםנ'פר'מצי6
מסקלו
אינו רינה לכיתוב היא .משקל י״ו שעורו ' צמצא הזח
הנתולנפיהמנה'
האשס ( דסו ) וכהריב״ש בסי ק״ןפלמס
רק מיתקא״ל א׳ שהוא דרהסוסצי נמצא
הרשות נידו
שכתוב הבתולה ל״ז דרמ״אש וחצי כסף טהור של אלמנה סציי׳סהוא י״ט שאמרו כפר׳מציאת האשה כסמים סל פרביא הרי הס ככספים סה״ה בכל< מיניסחווס
שינת! נ בשס׳שכנר
קנלעל הנתונ׳מה דיהס פסו רביע והשתא כיון דהרי״ף והימב״ס והר״ן ור״מ וכל הגאוני׳סוברי' שיוסי ,סלים ונוס׳ונותןבהס ובטור וכל זה אינו בנכסי מלוג אלא ילקס כהס קרקעוהי*5
שלא נתנ לה זע׳ש דכתוב׳דרבנן ומשערין אותס בכסף מדינ׳לא שבקיכן כל הני רבוותא משים אוכל פימת והרמב״ס לא הביא דיני׳אלו סל מוספת סלים ופחת חומם בפס ג אלאהרס
ונ׳לדוקא שהתנה ר״ת והרא״ס וכ״ש להוציא ממון ומי׳אס כתוב ככתובה זוזי מאמן או ק מכסף הכל למנהג המדינה לפי שפס כרסב״ג דאמי בממני׳סכל כמנהג המדינה ומ״מ נמיו
כן תחלה קודם
חדס׳סאין בה מנהג הולכי׳אחר דין השנוי במשנה וא״כ דהככיס׳כספיס ומיניסחור׳הוי
הש־־וכיןזהקנסי' צרוף בהא וראי גובה היתול׳סלס מאות דרהסוהאלמנה ק״ן דרהס הכל מכסף
שקנל עליו אבל א• צרוף וכמסאד בוכרי ה׳המגיד ומי׳היכא שלא הזכיר כסף צרוף וכת׳זוזי מאתן הבעל יכול לישא וליתן כהס כרצונו מה שאין כן כנכסי מלוג וכ׳עוד שס יפה כסו שלנמל
שענד ענמו סתש דחזו ליכי מדאוריתאיכ׳לספוקי אי מגכי׳לה מכסףצמף וכדכפב הרא״ס והדע׳ שאס לא ירצה לקבל אחריות ולהניח אות'הננסיי ברשותה כדין נכסי מלוג אין מיסיני!5
אותו לקבל אחריות' עליו ואס יראה שיש לו פועלת ססככסי׳עתידיס להשביח כר!
נקנס לישאא,תה כוסה דלא מגכינן לה אליאפסף מדינה דיד בעל השטר על התחתונה  :י
זגשנא לנישואין
גדיים שיעשו מייסי׳יקבלס כמו שסוי׳פכסיווהשבח שלו עפ״ל ומ״ס וישמקומוסרגיליס
רוצה לפחותלה כתוב כא״ח על ענין סכה או ק״ק אס גובה אופס כשאל הרשב״א והסיב ככר
לכתוב כתוב׳יומר ממה סמכנס׳לו שאס מכנס׳לו אלף כומבי׳אלף ומ׳ ? /לפי לעול יג|'
נתונה אין הרשות ידעת שגביית הכתובה אינה .כגביית החובות ים שאינן מקפידות לדקדק פס
אות׳כפי המנהג אס ידוע סמוסיפי׳וכותבין אלף ות״ק כשמככס' אלף לא מגבמנייז
נידוני נלהנושא היורשים ויש שמקפידות ומדקדקו׳על הכל וכמו שעושים אף במתנה לחו׳סאני
לשוןהרמכ״ס הנושאג סמס כוו! נ
זמשענד ענת! אומי סכגכימוים שאינן מקפידו׳ומניחו׳ליורשים עכ״ל וכת׳סריב״ס בתשובה  .וכו׳עיין בפ׳המקכל ועיין כרכי׳ירוחס :
נסתם זעתועיע
המנהג .וכן היא ספסק׳כותנת כפי המנהג של אומה מדינ׳וכו׳כפכ״ג ועיין כמגי^://׳־
סנה ' ןנמ' שהרמנ' סימן׳ס״ה דג ר במר שאץ עיקר הכפוכה שהוא־ מכה ומאתים ככלל התוספות
ילל 1ק תשמע אלא אס כן כלל התוספת טס עיקר הכתובה כגון שכתב ויהיבנא ליכי ועכשיו נוהגין לכתוב בכל הכתוכותבשוה ,וכו זה היה מנהג מקומווקנוהגיןהאשכניי
.נדנרי מהרי'ל מוהר כתולייכי כסף זוזי אלף שאז כלל עיקר הכתובה עס התוספ׳חה ששנינו לכתוב כנמוכה ת' פרחים כין לא הכניס לו כלום בין הכניסה לו יותר אכל אין כןמ ^
עצמושנריילהתנו'
מקומותינו אלא לסי מס סמכנסת כל אחת כך כומבין להיי־  :בסקום :׳שנהגולכח^
בס אע״ס אס רצה להוסיף אפי׳קמנה מוסיף ולכן הדבר מכואר שאס כתכ
נןנמנאי׳ייתחלה; ויהיבנא ליכי מוהרייכי כסף זוזי מאס או מאתיס דקזי ליכי ומצד אחר כתלה ככל הכמוכות בשוס אס אשה אמת מוציאה שטר כתובתה וכתוב כו יומר מהמבהג ו יונפלשס
(יל )
7:לא :אזלי ' נתר והוסיף לה מדיליס כך וכך נוכה עיקי־■ ונוכה תוססת .גס יש מקומו' שכומכיס חתום כה אלא עד אחד כשר והשני פסול ושטר התנאי׳סכיניכס עדיי ז י! ״  0ואי? 1ו ?'!
אימדן לעתו ילא בביאור והוסיף לה מדליה תוספ׳על עיקר כתובת׳כך וכך ואס יש ב״ד שאין רק סקכל עליו בקנס גדול לכתוב לה סך כך וכך עיין בכתבי מה״ר 6יסר לןסי ,פ 15י
ולעניןהיכ דרגילי לכתו׳הכתובו׳כסוה אל 6ס י
תבל אלא נפי מגבין עיקר כתיבה ככיוצא בזה טעות הוא בידס ,ואע״פ שלפעמים כהיות וסוף דכריו אני מגמגס כהס :
מאתר
המנהג
מנהג קכוע כ״כ ואין כתובתה כידה וכן אס כמוכתה בידה אלא שאינהמ?ויימ!? .
שכתיבה ז! נכתב' הנדוני׳גדולה אין האש׳ חוששת בגביי׳העיקר למיעוטו אס תקפיד עליו מגכין
יןנ1
בכתבי מה״ר איסרלן סי׳רכ״ט ורל״ב כהרא״ס במשוכ׳ססאלמ סנ( הגים<' כת׳כ> מס
•נעסזל וע״ל שימן לה עכ״ל  :ואס יש משפחות סכוהגין לכרןוב בכתוכתן יומר משיעו׳סכמים
אין למחות בידס וכו׳בפ ' ק דכתובות סנן ב״ד סל כמיס היו גוכין לבתולה מ ' הכתובה סטר ספלו׳החמן נותן לפלו׳כך וכך ממון מנכסיו אגב ד' אמות קרקכאחי'
ין׳מז! :
זוז ולא מיחו בידם חכמים וכגמר׳אמ ' רב יהודה אמי שמואל לא ב״ד סל כמיס עליו ועל כל נכסיו אס כרוכית ממכה זו כדין ס״ח כיון דאית כה אחריות לא ידעתי נ \
לכ&ון
נסמפק׳למהלא יהא כשאר כל סטר חוב לגבות ממשעבדי אמנס צריך לדקדק
בלבד אמרו אלא אפי׳משפחו׳המיוחסו׳שבישרא׳אס רצו לעסות כלרך סהכהכי,
בותבין

חנ

אבן העזר סו סז

קדמנא בכך וכך לשבת יכו׳ למכין שאנו ממין רבו' איך פכ״ס אתא קדמנא ואמי
אני פלו׳נותן לפלוני כך וכך מפו׳אגב קרק קונה ואס כקנין חליפין כלא אגב מטבע
אינו נקנ׳בחליפין ואס כותבין חייב אני לך מנה בשטר כדאיתא בר״פ הנושא אכל לנא פב״פ כות נסיבא לי לאכתי מקדמי' דנא וכדו אירכס ' כתיבתה דהוה כתיכא לה
מההיא יומא דאינסיבא כהלכ ' כנת ישראל דמתכסגן לגוברין יהודאין בקדושין
ר ואס אני בשאלתך שנותן לה אגב ד אמות קרקע ואס כן אז היא קונה אפי' לא היה
לוהמטכע באות שעה הרי הודה שיש לו והודא בעל דין כק׳עדיס דמי פכ״ל ועיין וככתוכה ואסרי רבנן דאסיר לאשתהויי אנתתא בלא כתוב גאפי׳סעה חדא כתובו
לה כתובה אחריתי בחריקא דכתובת׳ובכן
סי׳י
כח״מ סימן ס  :כתוב בתשובו הרש״ב
ושיעבודי׳וק כתי3כ' לה השתא כתוב באחילופי כתובה
מדוני׳לבתו כתוכה במקומה ככל הסך הנזכר בכל דיני כתובה
שנשאל על אחד שנתן מעות
וגדוכיא קמייתא איך פב״ס אמר לסדאפב־׳ס הוי לי
וייחד לו חובות ואמר לחתנו שכל © יעיז אמר פלו׳אחריות חומר כתוב' זו ותוספתא דילה ומתנה
שיכל) מסס שיקבל בפרעון הנדודא וכתוב הכל קבלתי עלי׳ועל יורשי אחרי ועל כל מקרקעי ומטלט ללוכו׳; לאכתו כדת משה וישראל וכו׳ כמושהוא
בשאר כתובות פכ׳ ל והוא נוסח יותר יפה
11
1
אחרסהי׳בו זקפו במלו׳והשי׳דזקפו גמלו'
לא״א
כתובתהמנוסח זה שכת רבי׳ יי  :יבארה
נוסח כתוב למי שמחלה
כפרעון דמי וברשותי' קיימא החובו׳ואפי׳
הר״אסז״ל היודע לחתום ואינו יודע לקרו'
י
,
נפסדו כי כגר נפרע החו' כראשון אלא
שעכשיו כות שטר אחר וכמלוה אחרת דמי בכך וכך וכולי בא לפנינו פלוני ואמר לנו פלו׳אשתי כתבתי להסא חות בכתוב׳והסיב דב׳זה תלויבמנהג
והכי׳ראיה לדבר ומיהו אם התנאי ביניהם כתובה כשנשאתיה ומחל׳לי ולפי שאסור לשהו׳עם אשתו שעהוכו׳כראש כללל״ו :ומ״ס שבמקוםשאין
עריםוכתכו  ,לה רגיליןלסמוס בכתוב׳אלא סראוייןלהעיד
סלא לקבל אלא ממו׳במין לא :ט 1וכתב אחת כלא כתובה כ תגת לאחרת והון
עוד המתנים כשמיחדים החובות אס לא כתובה מאתן זוזי דחזו לה ואוסיף׳וכו׳ז שאלה<1א״א הר״אש ז״,ן לא יחתים מי שאינו יודע לקמת כת מא
יפרע מכאן ועד יום פלו׳הריד מוסיף פל
היודע ל חתום ואינו יודע לק רות אם חתך ם בכתובה ןהשיב ךבף ז ל כאותה תשובה סהטע מדאמרי בס ב
3לליטר׳ ד' פשיטין בסיס מות כי זה כתוס'
על נדוד ואין כאן אגרי נטר לי ודוקא זהתלוי כמנהג כי יש מקומות שרנילין לחתום בכתובה לכבויחותמץארסב' גבד'א בגיטי נשים אבל
כשהתנ׳קודס שכשא׳אכל אחר כך לא וכתב ושני ערים חותמין כראש השיטה ועל פיהם מקיימים הכתובהנשחמרי עבדי׳ישאר שטרות אסיודעים
הר״אשגכלל ט״ו סי׳ ד׳וששאלתספל גר ובאותו מקום יבולי] לחתום אע״פי שאינן יודעים להרות אבל לקמולחתו׳חותמין ואס לאו איןחותמין
כרשב״ג  :כתוב
לאופסיק רבא הלכתא
סנחגדל בידב ורוצה ליקח אשה אס יוכל במקום שאין רגילין לחתום ככתובה אלא הראוי) להעיר
בססו הרסב״א סי׳ תרכ״ט טל טס הארץ
ז יחתום מי שאינו יורע לקרות:
לקרות לעצמו אי זה סם ירצה כגון פלו בן
פלו' ונתב בכתובה אות׳כתוב אינה כתוב׳
מן סבא לגרש את אשתו ואמרו לו ב״דסיפר׳
בתולה שנתאלמנה אונתגרשה או נחלצה
ס!
כיוןשלא הוחזק כפי באותריסס פד היו׳הזה
האירוסין וניסת כתובת׳מאתים נתאלמנה לה כתובתה ואמר שלא הבין כסקרהחזן
ונמצ ' משהה את אשתו כלא כתוב׳דכתיבה או נתגרשה או נחלצה מן הנישואין כגון שנכנס' לחופ׳כתובתההכתובה ולא לבין התנאים ושאלו את סי
זוכמאן דליתא דמיא ואין לתתוס פליה מנה רמשנכנסה לחופה היא בחזקת בער לדןאי* 1,ה א1,א מנה ה ר מאיר יהשיב דסומעין לו והוא אומר
אלא כך נוהגים לכתוב בכתובות סל גרים

.

,

^ המןגו י׳סו א3ןכיכולסכתיהרש ^
שאלת יזה שנהגו •לכתוב ככתובות ■
■
״3
אפילו
מגלימ׳דאכתפאי אס הוא דוקא או שופר׳
דשסרא תשובה אס אינו מנהג וזה כ קרוב
?ואבעיני שזה שכ׳מהשלא הורגלו אחיי ׳
נדוקא כתב ואוסרים לו פשוט ותגב' לה
אכל כיון שהורגלו הכל לכתוב כן מסתבר
דשופר׳דשטרא הוא ואינו בדעת שיכתבו
בדוקא ויסשיטיס ערומים וגלימא שאמרת
מהו כל בגד עליון שאדם מתכסה בו קרוי
גלימא מלשון ויגלום אדרתו ועכשיו אין
קורץ גלימא אלא לקאפ״ה שאמרת וכל
סכמסון הולכין אח לשון בד אדם שבאותו
מקים וכתב עוד שנשאל על אשס שנשאת
לכעלוהאשס מעיי אחת והבעל׳ מעיי־
אחרועסו הכשואין וכתכו ה־תוב׳כעיר
אחר׳ססיא ממוצע׳כין עירו לעירה ולא
כתבו בה שוס תנאי כמנהג אי זה מקום
ינהגווהשיכאס מלדעת לדור במקום
שנשאה כנסה על דעת תנאי אותו מקום
גשאס ואפי דרכם לכתוב שם בכל המנהג
והפנאי וזה לא כתב שכל הנושא על דעת

אפי׳יש לה ערים שלא נסתרה עם הראשוןאנו אומרי ׳שבחזק ת

דאין

סומעין לו דחזקה שהעידו עלץבע פ

כעולה כונסה ולפיכך אק עליה טענת בתולי הגיורת והשבויהמחת חיוב לעמי הארץולאעל הנשים
והשפחה שנתגיירו ושנפרו ושנשתחררו פחות מכת ג־שנים ויוםשכולם יטענו כן ואין אלו אלא דבריתימ
אחר כתובתן מאתי'ומבת ג׳שנים ויום אחדומעלה כתובתן מנה אכל מה אעשה שככר הורה זקן ויושב
קטנה מבת שלש שנים ויום אחר ולמטה שנבעלה אפי׳כא עליה בישיב חכם עס איש סיבה עכ״ל ואינייודע
גדול כתובת׳מאתים וקטן בן ט׳ שנים ויום אחר ולמטה שבא על למה נחבא אל הכלים מסו דחזא גבר׳כיון
הגדולה ונשאת כתובה רבי שאין ביאתו ביאה עד שיהא קדתיובתא לא חזא ולעכין הלכיכ״לכדברי
ט׳שני׳ויום א׳ודוקא שלא השיר בתוליה אבל אם השיר בתוליההרסכ״א מסוס דאל״כ לא שבקת חיידכל
אין לה אלא מנה מוכת עץ כתובת׳מנה ואפי׳לא הכי׳כה וכנסהעמי הארץ יאמתכן • כתוב בא״חבשס
ע״מ שהי׳בתול׳ונמצא׳ מוכ׳עץ יש לה מנה אב׳כנס׳על דעת)שהי ׳הראב״ד נהגו שלא ליתן אדס לבתו ממץ
בתולה ונמצא׳בעול' אפי׳מגהאק לה א בתןןלה שהיא בןגףת אן גדול ומי שהוא מקפיד ומתקוטטכעבור
סומ׳או אילונית כתוב׳ ר׳ איל חרש' ושוטה אין לה כתוב׳ל״שי ^י^א ,ת ^יניומצ^ יח ואין זיווגן עולה
נשאו ילפקח  :או ייחועי ושוטה ואם נשאו לפקח וכתבילה כתובה כעץ יפה ניהכמוןשוודסילוקס' עסיאשפו
יש לה מ ש לה מפגי שהפסי על עצמו ורוצה ליזוק בנכסיו אבל ליני ממין סל יוסי תוני סהי-יצוז״ל סיוג׳
אם לא כתב לה אין לה כלום נתפקחת החרש׳ נשתפית השוטה שיתקיימו נכסי אשתו יעסה מהם מצות
וקיימה אח״ב יש לה כתובה מנה וחרש ושוטה שנשאו נשים איןוראוי לכל איש דעת שלא יעגן עצמו ולא
להם כתובה כרתניא חרש ושוטה שנשאו נשים פקחותאע״פ• לבת זוגו מפני ממון רב שהממון ההואלא
שנתפקח החרש ונשתפה השוטה אין להןעליו כלום רצו לקיימן יצליח מפד העיגון ומפני הרהורעגירה
ורכים נכשלים כעבירות כשאינם נושאים
יש להן כתובה מנה השיאו פקחת לחרש וכתבו לה כתובה על
אשה במהרה ועליהם נאמר כל הנוש׳אשה
נכסיו נוטלת כל מה שכתבו לה רלא נרע מאילו קנו לו שפחה
לסם ממון וכו טנ״ל  :ית :
לשמשו אבל שוטה אין ב״ד משיאין אותו שלא תקנו לונשואין סז בתולה שנתאלמנה או נתגרשאו

■ אביו אין לה כתובה
כלל קש; אפי׳מבן ט׳ שנים ומעלה שהשיאו

נחלצ׳מן הארוסין ונשאת
מנהג המקו הוא נושא ואס דעתם לדור
במקום שדעתם לקבוע סס ומן הסתם ואם הגדיל וקיימ׳יש לה עיקר כתוב' ר לבתולה ק׳לאלמכה אבל כתובתה ק״ק משנה בס׳בדכתובות :
אינה
מה שתוסיף בקטנותו אין לה ואפי׳העיקר
כמנהג מקומו שיכול להוציאה מעירה
ומ״ס נתאלמנ׳או כתגרשה או נחלצה מן
לעירוכראיתא בתוספתא וכיון שכן היי הוא נושא על דעת תנאי מקומו שהוא הנשואין וכו׳גס זה שס ב משנה ( דף יא ) כתולה אלמנה גרוסה וחלוצה מןהנישואין
כתובתן סנה ואין להם טענת בתולים ומפריש לה כגון שנכנסה לחוסה ולא נבעלה
מוציאה שם בס 'פ נערה שנתפתתה גבי ההיא כת מחוזא רהו׳נסיכא לנסרדע' כתב
הריטי״א ש״מ מאן מסיב איתת מדוכתא אחריתי אדעתא דתידור עמיה כדוכתיה ומ״ש אסי׳יס עדים שלא נסתרה עס הראשון אנו אומרים שבחזקת בעולה כונסה
הולכים אחר מנהג מקומו שבאה לסם  :וכתב עוד שאלת מתנה לחוד שארס כותב ולפיכך אין עליה טעכת בתולים ברימא סס הגיורת והשבויה והשפחה וכו מסג שם
לאשתו וכותבין לה ד אמות קרקע ואגבן נתתי לך כך וכך זהובים ומעכשיו תלך והטעם משוס ראפי׳נבעלו הן בחזקת בתולות דכל שנבעלה פחו׳מג בתוליה חוזרין
ומזנה ותחזיק בהם ואמרת שמצאת בשם הרב ר״י ב״ר ראובן דכל מתג שאד' כוס ב קטנה מבת ג׳שניס ויו׳א׳ולמטה שנבעלה וכו׳וקטן כן ט שנים ויום א׳ולמטה סבא מל
לאשתו בשעתגישואץ אפי׳כתב לה כל מיני ייפויין הרי היא ככתובה שאיכ׳כגכית הגדולה ונשאת כתובתה ק״ק וכרסם כמשנה  :ומ״ס ודוקא שלא השיר בתוליה
 3עודתחתיו תשו׳אי־מ אד על זה אטו ה״ר יצחק חתום עליה וכמו שאמרו ביבמות אכל אם השיר בתוליה אין לה אלא מנה כן כתב׳סס התוספו׳והרא״ס דבלא הסיר
יגל כיוצא בזה ואני אומר חס ליה לרב שלא כתב כן מעולם שכל תנאי שכממוןתכאו בתוליה מיידי דאלו השיר בתוליה לא עדיס ממוכת עץ מוכת עץ כתובתה מנה וכו'
קייס ואס נתן לה על מנת שתגב׳מעכשיו ותתן לאחרי׳מתנתו ותנאו קיימין ואמר סס כמשנה מוכת פץ כתובתה ק״ק דברי ר״מוחכ״א כתובתה ק וידוע דהלנה
9תכ כשמו ואינו ואלא מיהו הכל לפי מנהג המקומות סכל מה שאדם כותב לאישה כחכמים* ומ״ש ואסי׳לא הכיר בה וכנסה על מנת שהיא בתולה ונמצא ' מוכת עץ יש
ככתוכמה וכל׳מה שאדם מתנה עס חתנו להכניס עס בתו הכל לפי המנהג כי יש לס ק אכל כנסה ע״ד שהיא בתולה ונמצא בעולה אפיק׳ אין לס סס אמ׳ רבא מוכת
מקומות שמתד׳וכותכין לדוקא ועופי' אותו כמלוה ולשם האב מתן הכל כפי מה פץ לרבנן יש לה כתונ׳מכה כין הכיר בה בין לא הכיר בה וכתבו הי־י״ף וכרא״ס וכן
■ כלו׳אבל כנס'
הלכתא להדר כיה מההיא קמיית דאמ׳ הכיר בה ק לא הכיר כה ולא
שהפנה וכן האש גובה כל מ״ש לה בעלה ויש מקומות שכותבין לכבוד בעלמא ואין
גג3ין אלא לפי המנהג וכמו שאמר בר" פ המקבל  :אימתי כותבים ככתיבה כי בחזק כתולה וכמה א׳כעולה אין לה כלום דתנן הנושא את האישה ולא מצ׳לה בתולי'
נשא תוש׳בתרא עלה י״ב ופ׳כמה מדליקין אס יש לכתוב ככתובה יתומה מבי׳אביה היא אומר מסאירסמכי נאנסתי ונספהפה שדך והוא אומר לא כי אלא עד סלא
אירסתיך והוה מקסי מקח טעות ואמר רב מקח טעות לגמרי מש ( :דלית לה כלו׳וכן
3עסקי תוספו פ״ב דגיטיןטז אלמנה שנשא לשני ונתגרשה או גרושה שנשאת לשני
ינפאלמנה כשנשא׳ לשלישי כותכין מתרכתא (משוס כהדס ) כתפי מה״י איסרלן הלכ׳עכ״ל  :כתולה שהיא בוגרת או סומא או אילוכי כתובת ק״ק דין הבוגר׳פשוט
ומנואר שם בסוגיא וקמ״ל דאע גדבוגרת כלו כפולי ' כמו סיתכאר בסי ' שאחר זה
0יצ׳נוסח הכתובה הוא ידוע וכתבו התג״כס בה יכום פ״ד• נוסח כתובה דאירכסא
 3נך יכך וכו׳כא לפנינו פב״פ ופו׳רבי׳ירוסס בנ״כב ס״ב כתוב כלשון הזה מה דהות אפ״ה כתובתה ק״ק ודין סומא ואילונית בס׳ אלו נערות תניא סוע ואילוני׳ יש להם
יא ! ] 1טענת
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העזר סז סח
הפכית בתולים וידוע לכל פיס לה טמנת בפוליס כתובת ק״ק ואיצעריך לאשמועען קיימ שיהא ענפיו כמס לרו נשואיעכ״ל וכ״נ מדברי סרא״ש הזין עשן וגדול ביןגי,
ונתגייר כתולה גובה ק 'ק וכ״נ מדכיי רבי׳אבל הרמב״ס כת כפי״אמה 'אישוין
דסימא יס לה טענת בתולים לאפוקי מר״מ ד חמר דאין לה טענת בפוליס וטעמיה
מעור סס כגע ולא קי״ל מתיה וכת׳ס״המגיד כפר׳י״א מה אישות דהאי אילוצי' ר״ל כלשון הזה ואס הגדיל וקיימ׳אסר שהגדיל יש לה עיקר כתובה וכן נר שנתגייר03
נסהכיר בהדאס לא הכיר בה הרי היאמקח טעומ :ומ״ס אכל חרפ ' וסוטה אין להם׳ ואישתו כתובת קשיע״מק קיימה וכת׳ס״ה הטעס פי  :רבו' מפה לפי שככר נת^ף
ונשלןלן
שנתגיירה יתירה על בת ג׳ויוס א'
כתוב והו׳ בר״עסיפ ( דף קיג ) תניא פקח
גובה אח״ב אין לה אלא מנה וכ״ס זו ע״כולן,
מנס אינה גובה מכח שטר הכתוב׳אלא מתנאי ב״ר לפיכך אינה
שנשא חיש או סוטה אפי׳כתב לה ׳ק
בכךזו הא דקפני בבריתא צא חידשו כתולה
כתובתה קיימת מפני סרוג ,ליזוק בנכסיו אלא מבני חרי ולא ממשעבדי שנמכרו בקטנותו וכן הרין
ודייק ,בגמרא ספמא דרציהא לא רציה אין
גובה ק״ק צ״ל דאקטן מקא קאי ולא אגו:
שנתגיירה אשתו עמו :
.
לה מסו' דא״כ מיסנעי ולא נסכי לה וכת
הרמ״כס כסי״א מה׳איסות החיש והשוטה  0ח  73בתולה שכתובתה מאתים יש לה טענתדת ^ ים סח כרכתולה שכתובתה ק״קישל?
שכתוכמז
 1עכ בתולים וכל
איןנ
ופל שכתובת׳מנה או שלא תקנו הל כתובה
לא הקנו להן כתובה השוטה לא תקני לס
״א״הע
ארוסתי ןקידס ני ־?* יז* ? י1ק ^"
 5שמהחישותומ
לכ־ימ״?^ -נ1י
לי  " 1ע ׳,.ו־גז<
םע ־ —
בתולים וכל המתייחד ׳
טענת .
־
.
נישואין כלל והחרש אע״ס סיס לה נסיאין
דכתובות (דףי )וכל
מדבריהם לא אקנולה כתובה כידי שלא לוטענ׳בתולים אבל בכל מקום שאין מתייחדיןשי טענ בתולי? משמע במתני׳ס״ק
ימנעו מלשאת אות׳וכשס שאין לה כתובה אפי' אין מעמידין להם עדים למשמש שלא ינהגו מנהג רמאיהמתיסד פס ארוסתו קודם נשואין איןןל
האוכל
כך אין לה מזונו' ולא תנאי מתנאי כתובה בד״א שאין מנהג המקום להעמיד עדים אבל אם מנהג המקום טענת בתולים שסבמפנה (דיב )
עכ״ל ומ״ש רשום לא תקנו לה נשואין כלל להעמיד עדים ואירע הדבר שלא העמידו עדים אז אינו יכול אצל חמיו ביהודה שלא בעדס אינויסל
עמה:
פשוט סס בגמר • ומ״ס נתפקחה הסישת לטעון ומה היא טענתבתולי׳שנושא אשה בהזקת בתול׳ ואומר לטעוןטע :בתולי מסכי שהוי מתיחד
נשתפי׳ססוטה וקייט אח״כ יש לה כתובה לא מצאתיה בתולה ושני סימני׳יש לה לבתולה האחד שררתומ ס אבל ככל מקוס שאין מתיחדיןיש
עייס
5״כ הרמ״בס בפי״א מה אישות והטע מסו' שותת ממנה בסוף ביאה ראשונה בשל תשמיש והשני׳שימצאטענת בתולי אפי אין מעמידיןלהס
דכיון שנתרפאו ה״ל כנושא פקחת
למסמססל־וינסגומנהגר& יני*"5ז
דאע׳ג׳ דוהה נצ,אהרא ^;הכשעתתשמ ^ ו5שאינו מוצאדוחק ) הו
דלא כתב לה כתובה גובה מתנאי ב״ד:
ומיס שכתובתהק׳נראה סהסעסמשוס
דחזינן כאילו הסת׳סנתפקח׳או כסתפירו
נסאו והשתא כעולות הן והר' המגיד כתה
צפ׳הנזכר שלמד הרמ״בס דין זס מדיןחרס
וסוטה סנסאו נשים פקחו' דאיתא בסמוך
וכתב עוד ולא הזכיר רביכו דין פקח שנשא
סוטה ונשתסי׳לפי שהשוט אין לה נשואין
צלל ופשוט הוא שאס רוצה לקיימה אחי
סכשתפי׳ שצריך לקדשה ולכתר לה כתוב ם
ומ״ס וחרש ושוטה סנסאו נשים אין להם
במוכה כדתניא חרס ושוטה שנשאו נסים
פקחו׳ וכו׳ עד רצו לקיימה סי להן כתובה
בריתא בר״פ חרס (סם ) :ומ״ש שכתובתה
מנה כבר נתבאר 3סמוך< וכתב נמקי יוסף
וא״ת והא אמרינן אסור לאדם לשהות עכז
אשתו שעה א׳כלא כתובי״ל דהמ׳בפקחים
רהוו בני כתובה וכי לא כתביה נר להם
בבעילת זנות אבל בחרשים דלאו כני
מיכתנינהו לא קסדא עליה ואע״ג דאיהי
פקחת ומיהו ה״מ כשנשאת מעצמה לחרש
אבל אי אנסבוה ליה ב״דוכתב׳לה כתובה
אית לה וכדאמרינן בסמוך * ימ״ש השיאו
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שנקרא פתח פתוחוטע :דמים ישנה בין בקטנ בין בנחלה שכל ניאסונ׳היומיסדן6מהיותןו6ח מ
בשוסביני׳
^ וכוי בראשונה היו מעתידין
בתולה יש לה דמים בין קטנה בין נערה או גדולה לפיבא
הכלה
ואמר לא מצאתי דם אם תאמר עדיין בתולה אניבורקי] ארתה לו ואילה כדי למשמש את החתןואת
ששי׳
שמושיבין אותה על פי חבית של יין אם היא בתולה אין ריחה בשעת כניסתן לסופי ובגליל לא היו
נודף ואם היא בעולה ריחה נודף והר״מה כת׳ שאין לבדו׳בבנותכן וכל שלא נהג כמנהג הזה אינוימל
אייסא
ישראל תחלה אלא בתחלה בורקין בשתישפחו׳בתולה ובעולה לטעון טענת בתולי׳אהייא אלימא
ליה
או וכו׳אלא אסיה כל סלא מושמס מיכעי
אי סלקא מילתא על בורייה עברינן מעשה בבנות ישראל
לעול׳
דםאמר אביי לעולם אריפא וכו רב אשי
חוזר ובועל בפגי עדי' ואם תאט' וראי נבעלתי ומה שלא מצא
למשמש
מפני שכך דרך בגו׳משפחתישאיי ^הם ךם נרה ןלא ךם כתןל< אסיע ותניכל שלא מיסמשופישי
כאותוהלילה
י
אין י
בודקין בנות משפחתה אם מוצאיןכדברי' היא בחזקת׳ ואם
עי
^דסבפולי־  7י?
מוצאין כדבריה האין אם ץ בהצדח ^ יאו רעבוןשאפשי ,סצ
לתלות בו שמחמתו יבש ליחלוחית שבה מאכילין ומשהין אותמפה שיש עליה גייסי דמיםכלסל)5
בחולי׳
דע שתבריא ותיבעל פעם שנייה ונרא׳אם יוצי׳ דם אם ? אר אי ]טוסמס מיבעי ליה דהטוען טענת
שם שום רבר ליתלות הרי זה טענת בתולים אפי׳ לא מצא פתחהוא הבעל והוא אינו נוהג משמוששגו
יאבד
בין אלא על אבי ככלה למשמשו שלא
פתוח כיון שלא ימצא םד שכל בתולה יש לה דם בין גדולה
קטנה לפיכךשי להן טענת דמים אפי׳סומא או אילוני׳ויש שאיןהבתולים ומשמושבכלה•שלא תביא דסמן
פלא
נתרפו החוץ תלוי בבעל והיכי תני בל ב׳על
לה טענת פתח פתוח כגון בוגרת שמתוך שהיא גדולה
בתולים
איבריה לפיכך אם אב ואמר פתח פתוח מצאתי אם היא בוגרתנהג משמו׳אינו יכול לטעון טענת
איז טענתו טעג׳ ואם אינה בוגר' שואלי? אותו שמא הטיתכ ם דאס לא נהג למסמס והסעסמסו
יזבנחת
ומתוךכךבריי^ך כפתוח או שמא אל בעי)
טורח
אנו

מ״מב״ד אביהם של חרשי' והס רשאים לכתוב כתובה לאשמו על נכסיו אס מאים
סאינו מוצא אשה אלא בכך כסס שמפקחים בשאר עניניו* וכמ׳עוד כסם הריטב״א
ומכאן אתה דן ליתומה קטנ׳שיס רסי׳לב״ד לפסוק על נכסיה נדיניא הראויה לה
לינסא לבעל ההגון לה ולא עוד אלא שיכולים לקיים על נכסי׳סאס תמאן שתפסיד
נדוניית דכל סהו׳לתקנת׳ותועלת׳יש להם רשו ' כנכסי' אכל קטן וסוטה שאין להם
נסואין אין להם רסו׳בכך דנשואין אין כאן כתוב׳אין באן עכ״ל  :ומ״שאבל ב״ד
אין מסייאץ את סשוט׳וכו סס מ״ס דחרש וחרשת דתקינו לסו רבנן כסואין ומ״ש
דשוטה ושוטה לא מקינו להר רבנן נישואין חרש וארשת דקיימא תקנתא דרבנן
מקיכי להר רבנן צסואין דסוטה וסוטה דלא קיימא תקנפא דרבנן דאין אדם דר עם
נחס ככפיפה אל תקינו רבנן נשואין גרסי׳בגמ׳ר״פ סרש מ״ס קטן דלא תקינו רבנן
נסואין וחרס תקנו ליה רבנן צפואין חרם דלא אתי לכלל נשואין תקינו ליה רבנן
נשואין קטן דאתי לכלל נסואין לא תקינו רבנן נישואין והרי קטנה לאתי' לכלל
נסואין ותקינו רבנן נסואין התם שלא ינהגו כה מנהג הפקר ע״כ ונ׳זה הימכ״ס
בפ׳י״א מה׳איסות ג קטן אפי׳מק ט׳סניס ומעלה שהשיאו אביו אין לה כמוכה ואס
הגדיל וקיימה יש לה עיקר כתובה וכו׳מסצה בס״פ הכותב ( דג ) קטן שהשיאו אביו
כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה גר סנתגיי׳ואשפו עמו כמובמ׳קיימת סע״מ
כן קיימופרש״י כתובתה קיימתתכ׳לה כשהוא קטן ולגבי גר כתוב שכמ׳לה כגיותו
1כ׳ה״ה פי״א מה׳אישות והא דכתובתה קיימת כהרשב״א והוא שבטל לאחר שהגדיל
לפי שאין אד׳טוש'׳במילתו בעילת זנו׳יכן מפורש כייו׳עכ״ל וכגמ׳ (שם ) א״ר הונא
ל״ם אלא מנה מאתים אכל תוספי אין לה ותניא כותיה חידשו נוטלת מה שחידשו
לא חידסי בפילה גובה ק״ק ואלמנה מנה  :ופרש״י אלא מנ׳מאתים שהם פנאי בי ד
דאילו בשטר לא גביא דחספא בעלמא הוא חדשו קטן משהגדיל וגר משנתגייר אס
הוסיפו כלום על כתובה ראשונ׳ -וכתכו סתו׳לא׳סנו אלא מצה מאתים וצויוא״ת א״כ
מאי קמ״ל מתני׳שפ״מ כן קיימה אפי' לא כתב לס מעולם יש לה כתובה וליכא
למימ׳דטרפ׳ממשעבדי דהא ע״כ לא גביא ממשעבדי דהא מוקדם הוא ואתי למיטרף
לקוסוימס שמכר קוד שנתגייר ואפטי־ופוס קוד׳ שהגדיל וי״ל דאפמופי היכ׳רנסאה
בתולה אט״ג דכשגדל א ו נתגייר בנר היא בטול׳אפ״ה יש לה כתובה ק״ק סע״מ כן

וכו׳וסני סימנים יש לה לבתולה וכו׳זה פשוט ומתבאר פ 'ק דכתובו' (ףד ט ) :ומ״ם
וכו׳כפ
דמי׳יסנה
וטעג
כפי אלו נערו' ( ד לו ) תניאהבוגר׳אין
ישנה כין בקטנה בין בגדולה וכו
וטענ דמי
לה טענת במולי׳ומקשי והבוגית אין לה טענת בתולים והאמר רבא כוניתנותנץ
לה לילה הראשון ופריק אי דקא טעין טענת דמים ה״ל הב״ע דקא טעין טענתפתח
פתוח ופרס״י אי דקאמ בעלתי ולא מצאתי דם ודאי טעכ מעליית היא והב וקתני
אין לה טענת בתולים דקא טעין ואמר פתח פתוח מצאתי ודם נא בדקתי אסכמצ'
בה אס לאו מערה וקטנה טענ׳היא,כדאמרינן בפ״ק ואע״פ שאין יכול לבררדברו
בפנינו אמרי חזקה אין אדם טורח בסעוד ומפסיד ' אבל מפבגרה אין רחמהצי
כבתחלה ודומ׳לו כאילי פתח פתוח ואע״ס סהרי״ף גורס איפכא אי דקא טטוןטענ'
פתח פתו ה״כ הב״ע דק׳טעי טענ דמי ' כמבוא׳בדבריו פ״ק דכתוכו כברכתבוהיא'
והר״ן וה המגיד סהרמב״ן הכריע כגיס רס״י מכרז הירו׳וגס הרמב״ס כתיבפי״אמס'
אישות יש גאונים שהורו שהבוגרת אין לה טענ׳דמי׳ דש לה טענ ' פתח פתוחואין
דרך התלמוד מראה דכי זה וטעו׳סיה בנסחאו׳שלהס וכבי בדקתי׳על ספרי׳ וגיס
וקדמונים ומצאתי שהדבר כמו שביארנו שאין לבוגרת אלא טעכדמיס בלבד טי״ל:
ומ״ס לפיכך אס בא ואמר לא מצאתי דס אס תאמר עדין בתולה אני כודקיןאוח׳
ע״פ חביות סל יין אס היא בתולה אין ריחה נודף וכו׳בפ״ק דכתובוח ( די )ההיא
דאתא לקמיה דר״ג כ״ר א״ל בעלתי ולא מצאתי דס א״ל ר׳עדין בתולה אני א״ל
הביאו לי שתי שפחות אחד בתולה וא׳בעולה הביאי לו והושיבן על פי חביתשליין
בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף אף זו הושיבה ולא היה ריחה נודףא״ל ל1
זכה במקחך ונבדוק מעיקרא בגווה גמרי'הרה סמיע ליה מעסה לא הוה חזי וסכי
דילמא לא קיס לי בגווה דמילתא שפיר ולאו אורח ארע ' לזלזוליכבט׳ישרא׳ופרש"'
ריחה נודף מסיה מריסי ן ריח היין שנכנס לה דרך פתח הפתוח • גמ הוה שמיעליה
שעשו כן למות יבש גלעד במס יבמו׳וכתכו הרי״ף וסרא״ס עובדא זו • ומ״םםר
כסס הרמ״ה שאין לבדוק בכנות ישראל תחלה וכו' טעמו דאין לכו לעשות ^
כ־דאשכחן דעבד ר״ג וטעם סברא קמייתא סכירכי׳מכואר דלא עבד ר״ג סכי אלא
מסו׳דלא הוה קיס ליה כמילתא ספיר אבל הסת׳דקיס ליה במילת' תו ליכאזלזולה
בבנות ישראל וס״ד למיעבד הכינוהרמ״ב׳כת' פי״אמה׳איסות כלשון הזה סטן ואפי

לא

אבן העזר סח

נו

הרבה מן המפרשים אלא כל שמצא דס אינו יכול לטמון טענ׳ פתח פתוח ומ״ס בגמ׳
בפתח פתוס שנאמן להפסידה כתובת דוק כסכאבד המס או כיוצ׳בזה אבל בידוע
סמצא׳דס לא חס נר דעת הרמ״קוהרס״בא ז״ל עכ״ל ואהא דאמרי׳באשיסרא׳וכגון
דקביל בה אביה קדוסיןפחות מבת ג׳סניס ויום א פרש״י פחות מבת ג׳שנים ועכשיו
שהיא גדולה ופיתויה פיתוי ואינו אונס

■לא מצאתיה כתולה והיא אומ׳לא הא טלי ועדיין אני התולה כודקין אומה או סחר
ן 3תל בפני עדים וכתב ה׳המגיד סס ההוא דאמר בעלתי ולא מצאתי דם אמר היא
מדין כתולה אני ואמרו שם דר״ג בדק וסם כיארו כיצד בדק שהושיבה ע״פחבי׳סל
,ין !  :ו׳ורבי׳לא כתב כדיק זו בביאור משו׳דלאו דיקא זו דה' ה לאסרת ומ״ס או סחר
ומעל בפני עדי׳ר״ל שמכינין הסודר בפנ
עדים ומתיחד עמה בפניהם אכל לבעול בנחת אלא בכת ומתוך כך לא■ התשת ברוחק ונראהל?ך כפתוח
ממש כפניהם אסור סאסו׳לבפול כפני כל ואם אומר לא כי ודאי פתח פתוח מצאתי הרי זה טענת בתולים
נרה כנזכפי״ד  :ומ ט ואס תאמר ודאי לכל בתולה שלא בגרה בין קטני בין גדולה בין בריאה בין חולה
ננעלתי ומה שלא מצא דס מפני שכך דרך שכל נערה פתחה סתום אע״פ שמצא םד הואיל ולא מצא׳ פתה
בנות משפחתי וכוי׳ואס איןמוצאין כדברי׳
סתום אין כאן בתולים ור״י פי׳כיון שמצא דם אינו יכול לטעון
מאין אס יש בה צדסולי או רעבון סאפש'
למלות בו שמחמת יבש לסלוחי' שכס טענת פתח פתוח וחרשו׳שוטה ומוכת ץע איןלהן טענת בתולים
מאכילין ומשקין אותה עד שתברי׳וטלי כלל וכשטוען טענת בתולים אם הוא כהן שאשתו אסורה עליו
מעשים בפ״ק דכתוכות (דף י ) והביאם אפי׳כאונ׳או אם הוא ישרא׳וקכל כהאכי׳קידושיןפחו׳מג׳שנים
הרמי בס בפ״י מה׳אישות ודע דהיב דאיכא ויום א׳שוראי היה תחתיו אסור׳עליו שאין כאן אלא חרא ספקא
למיסש שיבש לסלוחי׳סכה אמרי׳ בגמרא שמא באונס היה או ברצון; ובחד׳ ספקא הולכין להחמיר כשל
הכרסום למרחץ וגס הרמב״ס כתב תור׳ואפי׳נתיחר׳עמו תחלה אסור' לו כיוןשאומ׳ שברי׳ לו שלא
ממויכין אות׳לומ״ש ואס איןשוס דב׳לתלו׳ בא עליה הרי שוית׳ לנפשיה חתיכ׳דאיסורא אבל בישרא׳וקבל
ה״ז גיענ' בתולים אפי׳לא מצא פתח כה אביה קידושין יתרה מכתג׳שניסומעלה אינ׳אסור׳עליו דהוי
פתוח פיון שלא מצא דם סכל בתולה יש ליה ספק ספקא שמא לא היתה תחתיו ושמא אנוסה היתה וכתז
להדס בין גדולה בין קטנה לפי׳ישלהס
ספנ׳דמיסויס שאין לה סענ׳פתס פתוח ה״ר יונה הא דנאמן לאוסר׳עליודווק׳במכחישתו ואומר שהיתה
גגון' בוגר וכו׳כבר נתבאר כסי׳זה  :ומ״ס כתולה או שותקת אבל אם אומרת אמת הדכר שלא מצאתני
כתולה אכל נאנסתי תחתיו אם ישראל הוא מותר׳לו מפנישהי׳
צפי׳סומ או אילוני הכי אמיי׳בפרק אלו
נעמ ( דף לו ) ור״מ פליג ואמר סוע אקלה טוענת טענ׳כריא והוא טוען טענת שמא שאינו יודע אם כאונס
ספנ׳בתולי׳מפני סכשהי׳נחבטע״ג קרקע אם כרצון ובריא ושמא בריא עדיף ולעניןלהפסירה כתובה אין
אינה רואס אס נשרו בתולי כדי שמגיד חילוק בין אש׳כהן לאש׳ ישראל וכן אם קבל בתאבי׳קירושין
לאמה וקיי׳ל כת״ק  :ומ״ש ואס אינה בוגר קטנה או גדולה אלא ככל ענין האמינוהו חכמים דחזק אין אדם
שואלין אותו שמא הטית ומתוך כך נראה טורח בסעור׳ומפסירה ודווקא שהיא מכחישתו ואומר׳ שמצאה
לן כפתוח או שמא לא בעלת בנחת אלא כתולה או שותקת אכל אי אומר' תחתיו נאנסתי והואאונלקוד׳
נכח ומתוך כך לא הרגש בדוחק ונראה לך לכן נאנסה או אחר כן נכעל׳ במזיד נאמנ׳ולא הפסידה כתובת׳
בס״ק ד  :תובות ( דף י ) מעש דר״ג
כפתוחלההודהו׳טעין טענ פתח פתוס שמא וכן אם היא אומרת מוכת עץ אני ויש יל מנה והוא אומר בעולת
אמי
הטיתואיכא דאמרי הכי א״ל שמא הטי' איש תא ואין לך כלום נאמנת וכתב הרמ״בם והוא מחרים סתם
במזיד ועקר לדשא ומברא ר״ל שלא כפל על מי שטוען שקר לחייבו ממון כת׳הנאוני׳שאין נאבקלהפסיד׳
ננחת  :ומ״ש ואס אמר לא כי ודאי פתח אלא מנה ומאתי׳אבל תוספו׳ שכ׳לה מדעתו אינו נאמןלהפסיד'
פתוח מצאתי ה״ז סענ בתולים לכל בתול' וכ׳יבהרמ״ב׳שאינונאמן להפסידה התוס׳אא״ב נודע ול בראיה
שלא בגרה ומסכל נער פתח׳סתוס אע״פ ברורהב שהיתה כעולה קורם שתיארם והטעתו לפיכך ישלו
סמצאדס הואיל ולא מצאה פתח סתוס
להשביע'

הילכך חד ספיקא הוא ספק אונס ספק רצו׳
אבל ספק תחתיו ספק אין תחתיו ליכא.
שאילו נבעלה קודסלכן היו בתוליה
חוזרין וכתב הר״ן שטעמו מדאסרי בסס״ד
אחין פיתוי קטנה אונס הוא ואונ׳בישראל
מישרא שרי■ אבל הרמ״בס כתב בפ״ב מה
סוסה קטנה שהשיאה אביה אס זנתה
ברצוג אסורה על בעלה וכת׳גס כס ' ג מה
איסורי ביאה הבא על הקטכ' אשת הגדול
אס קדשה אביס ה״זכחכק .והיא פטורה
מכלו׳וכאסר׳על כעלה וכב הסיגו הרא״בד־
בשני המקוסו׳מזו׳ שאמרו דפימוי קטנה

ד׳מ
 0ח (א )(משמע
מדנריהריין
פ׳ המ7רי ע׳נ >7ן
תקיוהא דנעינן
שהיא טוענת נרי
הייני שלא נוכל
לומר שתשנשאת
נאנסה אנל אס
נוכל לומ׳ .משנשאת
נאנסה אפי' אס
היא טוענתשמא
נאמנת
תתתיי
דהוא־ל וניבל לזמר
דננית נעל׳נאנסת
אתדינן כאן נמנא
כאן היה יע״ש
שהאריך ולענין
הפסד נת< כ׳ תיירי
אכל לעטן אשורא
לא דא 7רנא נרע
טסי אם הי׳תתתיו

אונס הוא ובירושל פ״ב דסוטה כמי אמיי׳ קילסיכשואין:
קטנה שזיכתה אין לה רצון ליאס על בעלה־ (נ ) ודלאכחרדכי
דכתינית
פ״ק
סכ״ל והי"ר המגיד בפ״ג מה׳איסורי ביאה
שכתב כ' רשנ״ם

יגע לישב דעת הימ״בסולא הונח לוימ״ס
רבי׳וצסי׳כתיחדה עמו תחל' אסור לוכיון■
שאומר סברי׳לו שלא בא עליה הרי סו-יתה׳׳
לנפסיה חתיכה דאיסורא פשוט הוא וכתב
ה״ר יונה הא דנאפן לאסרה עליו־ דוקא
במכחישתו וטלי מד בריא עדיף כ׳הי״אס
בפ״ק דכמובות■ כך מצאתי כתי בסס ה״ר
יונה וטסו תלמידיו לטתכו בשמו כי לא
אמרה מעולה דכיון־דליכא אלאחדספיקא
אזלי׳לחומ׳ובדיכורילא מהימנדהא אמרי'
לקמן דקי״לכרב נחמןדלא אמריבריא
עדיף אפי׳היכא סהבייא הוא טוב והשמא
גרוס כיס היכא סהברי גרוע שיודע שאינו

יכול להכחישה והא דקי״ל כר״ג דאמ׳בריא
עדיף היינו דוקא היכא דאיכא מגו נדמע׳
לקמן והכא ליכא מגו א״נ היכא דאיכ חזק'
כדלקמן שסיתה בחזקת כתולה ואוקמה
אחזקתה אבל הכא ליכא חזקה דתחתיו
נבעלה שהרי קיבל אביס קדושין פסו׳מג׳
שכיס ויוס א׳ואין לומ׳סא דלא אמרי בריא
אין כאן בתולים כ״כ הרמ״בס בפי״אמה'
פדיף היינו כנגד חזקה לאפוקי ממונא מחזקתיה אבל ליכא דליכא חזק לא גרע כח
אישות וכתב ה' המגיד איןי כן דעת הרבה מן המפרשים אלא כל שמצ׳דס אינו יכול
לטעוןטענ׳פתח פתוח ומה שאמרו בגמ' בפתח פתוס שנאמן להפסיד כתובת דוקא הבריא אלא אדרבה יש חזקה עם הבריא דאוקי אתתא בחזקת היתר וצדקת ונאנסה
כשנאידה המפה או כיוצא בזה אבל בידוע שיצא דס לא וזה נר דע׳הרמ״כן ולרש״בא ואמרינן בריא עדיף לא היא דאיכא הכא כנגד הבריא רוב דרצון דאוכס לאישכיח
ז״לעכ״ל  :ומ״ש רבינו ור״י פירש כיון שמצא דם אינו יכול לטעון  .טפנ׳פתח פתוח ויש קול לאונס ורובא עדיף מחזקה הילכ׳לצז סמכינ אבריא דידה ואסורה ומי׳נ״ל
ככר נתבאר בסמוך שהרבה מן המפרשים סוברי כן  :וחרש שוטה ומוכת פן אין להס לקיים דבריהם מההיא דהיתה מעוברת דאליסליה לר״ג בריא ומכשיר העובואט״ג
סמב בתולים כלל כפ אלו כערו׳ (דף לי ) תניא החרס והשוט ומוכ׳ען אין להם סעכ׳ דלית ליה חזקת כשרו' ואפי׳כרוב פסולין וכן בההיא דמשאירסתני נאנסתי! אע״ג
דחזקת ממון מסייעת לרוב דרצון אפ״ה אלים ליה בריא ומהימנא טכ״ל וז״ל הר״ן
בפוליס וכשטיען טעכ בתולי׳אס הוא כהן שאשתו אסורה עליו אפי׳באונס או אס
ודאמרינן נאמן לאסרה עליו דוק במכסישתו שאומר בתולה שלימה נבעלתי א״נ
סולו ישראל וקבל בס אכיה קידושין פקו׳מג׳סכיס ויום א שודאי היה תחתיו אסורה
בשותקת ולא טענה מידי דבכי הא הוא דאמרי דכיון דקים ליה סויא אנפשי התיכ'
סאץ כאן אלא סדא ססיקא ונו' אבל בישראל וקבל בה אביה קדושין יתירה מבת ג '
סניס ויום א׳אינה אסורה עליו דה״ל ספק ספיקא וכו כפ״ק דכתובות (דף ט ) א״ר דאיסור אכל מודה לדבריו ספתח פתוס מצא אלא שאומר' שתחתיו נאנסה או שהיא
אלעזר האומר פתח פתוס מצאתי נאמןלאסרה עליו ואמאי ספק ספיקא הוא ספק מוכת ען לא מיתסרא דהא קי״ל כר״ג ור׳אלטזר דאמר לקמן דככה״ג נאמנה ואע״ג
תחתיו ספק אין תחתיו ואת״ל תחתיו ספק באונס ספק כרצון לא צריכא באשת דההיא דלקמן לענין כתובה איתניאאע ה לעניןאיסוראנמי כיון דאיהי טוענת
פסן ואכ״עא באש׳ישר׳וכגון דקבילכס אכיה קדושין פסותמבת ג'שני ' ויום א׳וכת ' בריא ואיהו לא מצי למטען איפכא אלא כשמא לא שויא אנפשיה חסיכ ראיסורא
והכי אית בימדגרסי התם עלה דההי ר׳ירמיה בעי מעפה אין טענת בתולי כר״ג
סי־י״ף גבי אשת כהןדליכא אלא סדספיקא ספק תחתיו ספק אין מסתיו ולא מצית
אמרת את״ל תחתיו ספק מוכת ען ספק דרוסת איש דמוכת עץ פתחה סתום וכת׳ יר׳אליעזר וכו׳אלמ כי אמרי׳דנאמן דוקא במכחישתו ומי׳אפי בכ״הג דוקא כאומ׳
סי״ן דאין זה מעיקר כססו ההלכות ולא נהיר' דבגמ אמרי׳אף אנן דמ תנינאיוכולי בריא לי שלא הטיתי הא לאו הכי לא מיתסרא דשמא הטה ולאו אדטתי׳והכי מוכת
לקמן מעובד דר״ג דההוא דאת׳לקמיה וא״ל שמא הטיתה ולא אשכחן דאהדר לי'
ועוד דבימאמרי׳שהפתח פתוח בין כעץ כין באדם אלא י״ל דמוכת עץ מילתא דלא
ההו׳גברא מידי ולא אשכחן נמי סאסרוה עליו דמסוס דההוא גברא חש למילת׳לא
סכיח׳לא חייסי׳לה והכי איתא בירושלמי וכן כתב הרב המגיד כפרק י״ח מהלכות
איתסר'עליה ומי׳לליסנא בתרא דאיתמר בגמ׳שהא הסיתה במזיד כל היכא דאמר
אשורי ביאה כסם המפרשים ופירשרש ' י האומר פתח פתוח מצאתי וטפכ ' דמיס אין
לו כגון שהיא ממשפחת דורקטי שאין להם דם בתולי׳או שאגד ממנו מפה ולא ידע סלא הטה במזיד מיתסרא אלא שהרי״ףלא כתבי לההוא לשון בהלכו׳עכ״ל וה״ה
אס היס דם אס לאו אכל זאת ברור לו שפתח פתוס מצא נאמן לאסרה עליו ואע״ס כתב בפי״ח מה א״ב דע ששם בפי״א מה איסו׳נמבארסהאס נאמנ׳לומ מוכת עץ אני
שיזין הדבי יכיל להתבר אלא על פיו לגבי נפשי הוי מהימן לשווייה חתיכ׳דאיסורא או מסאירסתני נאנסתי לסכין ממון הכתוב ויש מן סמפרסי׳סכוריס שה״ה להיותה
עכ״ל וכתב הר״ן כר מדבריו דאי איכא דמים לא מיתסר'ואחרים כתבו סאיןהדמיס■ נאסר עליו שאס טענה בברי׳דבר הממירה שהיא מותר'ולא אמרו נאמן לאסר עליו
יאיה דסא איפש שדם צפו׳הכניסה ואפי׳במשמש נסי איפש דרס הצדדי׳הוא דמ״מ אלא כמכסש׳וטופנת כתולה שלימ נבעלתי א" נ בשותקת אכל במוד וטומנ׳סכאנס.
איסו קיס ליה דפתח פתוח מצא והכי מוכח בירושל ' ע"כ וכן דעת הרמב סכ׳ כפי״א קודם סכתארס' כאשת כהן א״נ שנאנסה אח״ב באש ישראל או סטוענ׳בשתיקמוכת
מהל׳איסותסואלין אומו ואומיין לו מה היה הדבר שאמרת שאיכהבתול' אס אמרו עץ לא ויש מן המפרשים חלוקים בזה ואומרים דלפנין איסורא בכ״הג דליכאאלא
מפני שלא מצאתי לה דם בודקים במשפחתה סמא אין להם סד כלל וכו׳ואס אמר חד ספיקא אסור' היא ואין מסגיחין על דכרי׳וזה נר דעת רבי׳והראסון דעת הר״מ
מפני שלא מצאתי דוחק אלא פתח פתו׳מצאמי שואלין על שנותיה שמא בוגר היא והרס״בא ז״ל עכ״ל  :י* ולענץ להפסידה כתובמהאין חילוק בין אשת כהן לא שת
פיוכ הנוגסת אץ להם דוחק פמרגיפי׳כו הרבה שהרי גדלה ונתרפו איבריה וכלו ישראל וכן אס קבל בה אביה קדושי קטנה או גדול׳אלא בכל טנין האמינוהו חכמים
כשוליה ואס לא בגרה עדין אומרי׳לו שמא הטית׳או לא בעלת בנס ולפיב לא הרגש׳ דחזקה אין 6דם פורח בסעודה ומפסידה כפ״ק דכתוכות ( רף ט )אמר רב יהוד אמר
כדוחק אס אמר לא כי אלא ודאי סת׳פתוח מצאתי ה״ז טענה בתולי׳לכל בתול שלא שמואל האו׳פתת פתוח מצאתי נאמן להפסיד כתובתה וחע סעממסוס דאין אדס
כגיס כין קטנה בין נערה בין בריאה כין חולה סכל נערה בתול פתחה סתום הוא טורח בסעודה ומפסידה ופרש״י חזקה אין אדס טורח בסעודה וכולי אין לסוס
שיטעוףאדסכךאלא 3אמ שאס סיה שונא אות׳מתסל׳לאהיה סורח כסעוד וכונת'
יאע״ה שיצא הדס הואיל ומצא פתח פתו׳אין כאן בתולים .עכ״לוכת ה״ה אין כךעת
ומספיד
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קמא דכתובו׳אהא דטוק סמנפתת פתו׳סא מאמן להפסיד׳כתוכת'היינוכשנגיע
מיד אחר כעילה ראשוני אבל אס שתק ואס״כ ערער לא מהימן,כדאית'בירוס'טע;!,
בתולים עד ל׳יוס ר יוסי אומי נסתרס מיד ולא נסתרס אפי׳לאחר סלשי׳יוס 0
דביבמות פרק ב״ס מייתי הך בריית' אהא דקאמר עד ל׳יוס מוקי אינישאנפשיס
וקאמר דר מ היא דאמר טענתכתוליכל
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ומפסיד סעודתו חנס אלא היה מגרשמתחלה וצתבו סר״ן וס״המגיד כססהרש״בא
"?ן<
כהגה׳36עסיס״י־ ,דמשמ' ראי לא טרחי כסעודה שאינו נאמן דהא ליכא חזקה וחזק דגופא עדיפ מחזק׳
ממק ואפילוככריא וכריא דהילכין אחר הרוב דכתולת נשאות וחזקה דגופס וכתב
דכינ!ניי*
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בסומקיאבל

ועל מי שטוען עליה שקר ואם רוצ׳ לקיימה אחרשהפסידה
"*! כתה חוזר וכורת׳ להנ מנה לפי שאסור לשהו׳עם אשתו שעהפ יעי
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מטמו מהימןכסצמר
אנפש׳'ו *ווו

א כ 7א כתוכוז עב אין טענת בתולים אלאכשטוע ןמ,ייאחר דאנדינן דלא מרקיאיניש
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שנסתר עמו אבל אס אינו מערער מיד כין אם טוען נעלתי
יד.ותר!ידי'
^ דרירריתל* ריידדלי*"
נס,
מסק אל 3 6על ומכא כ״ילים ו 6ח״כ
שנסתר עסו אכ 7אם אינו
פניונ״בעידהר׳יזאהאדנאפןלפפסיד־
מצאתי לבו לשנאפהואגן שלא כעל עד פסל יד
לאכעלתיעדעתהולא
ולאמצאתי׳כתולאואםטוע |
כפונתסמשמעיווק כשלא מצא יס אכל
■' £
מצוי שיאמינו לו פנ״לרווע והלכה כיניימז
כדיאשכ״דמצוי לוכל שעיאבלאינו
כתולהאינונאמן
" •" .׳ "ליסל־ מצא סד אפי׳אמ׳פפחפפימ מצאתי 6ע '
נאקוכ"כ הוא ז״ל בתשוכה כלל ל״ז ומ״שכד״5ן
מה שאיני ייז״ח מפסד כתובת דהא אמרי׳ בירו׳ דאס היא וטוען כב״ד הראשון שמצא שבעל מיד ולא מצא בתולים
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אומר׳ דס• כתוליס והוא או דס צפור
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בבחור

לא סב' ד מצוי לו כל ספה אכל אינו מצויוטען

פתחבכ״ד הראשון שמצא סכעלמידולאמצלו
פתח מכעיא שאינו נאמן אלא שמלקק אותו אם טוען טענת
^ כחו וכולי ואס היס יכול לטעוןטעכ'
כתשו׳
בתולים נאמן פשוט הוא וז״ל הר״א
טוען פ ןןןךן םצאר1י .
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אנא!
הסכים בבקר לבית דין אי אס אמרבכקר
סים!' ט ודאי צהפסידה כתוכתה אינו באמן
ייי׳יסית
#,׳צ
ועונתה לאיגרע בפני עדיס לא מצאתי בתולי ' אעי׳לא ק
כסותה ־ .
י
מן התור רבתי שארה
בהן ג !
ל^סרה עליןכר׳מאמן וכמו סכןתכתי שמתחייב !
1^, *,
כללב״ד מיד נאמן לסמין לפני ב״ד לאחרזמן
ל ממלה וכן דעת הימ״כן} ״ל|3כל הרמ״ 3׳ שארה מזונותיה כסותה כמשמעו עונתה לבא עליה כדרך
מהם עכ״ל והיע״בם בסי״א מהל׳ אישות כס3
הארץ והשבעה מרברי סופרים וכולם מתנאי ב ד האחר
כתב כפי״א מסל׳איטתאפ ף ע״ פ ^
בתולי©
לרפאות׳אם סתס ועד כמה יש לו לטעון טענת
פתו׳נאמןלספסידה עיקר כתובה והשאר נקראים תנאי כתובה ואלו הן
הדס הואיל ומצ פתח
ולהיו׳נזונ׳מנכסיואס נסתר מיד ואס לא נסתיאסי׳לאסל■
מחרי׳סתס חלתה ולפדותה אם נשבית וקוברה אם מתה
כתובתה וכתב הרמ״בס והוא
ממנויוס :ואיןטענ׳פתח פתוח אלא בנשוישהוא'
ולהיו׳בטתיה
מל סי שטוען שקר לחייבו ממון בפי י״א ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנות'
הזכרים בקי אבל כבחור ל״מ שיזינו נאמןאללו
נזונות מנכסיו אחרי מותו עד שיתארסו ולהיות בניה
טה׳אישותכ/י כ כ זבי ז כטיענת מיכת ע ז
אחידז׳והד׳ שמלקיןאותו וכי פ״ק דכסובו׳ (דף י )סהוצ
ממנו יורשין כתובתה יתר על חלקם בירושה שעם
אני כין בטועכ' תחתיךכאנס׳* ' 1וכתיבתי

כשנושא " ^?! ^׳ז &ז־

?" ? כמו םהימה

^

נגדש לי*

שזוכה

בהי

כולם מר״ סר אל> ןי ה

< יריה

ומציאת ׳ ןאןכ  1,כ *,

דאתא לקמיה דרב נסח ן אמר פתח פתוס

ד"  0י
^ "רי "  /ג ? "
פיחת נכס " חכ ייה יא ם מזה נחייי ייש "
אייסתיו ־אנס״ ״״< תי * ז־ ״> ״
ליה והא רב נחמןהוא
יעיי ת ק נ י חכםים! מברכתא חביסא
״״״״
״״״״
וא אח שאירסתיך נבעלת ביצונו וכ ה ה
דאמר מהימן מהימן ומשבי ' ליסכופרי
נר
סאין כאן חיוב שכופה לה כיון שזוא  6יכו ש ה ו מעש ד האשה כנגד מזונות ה ופר וג
אמרההאשהר׳אחאי משני כאן בכהו׳כאןבבסויופר״פי
מתקנת נכסיה וקבורתה כנגר ירושת כתובתה לפיאם
טוען טפנ׳בריא אבל מחרי׳ססס
אם אטבוה כופייהלקוהו מלקיובמקלמזריות
שאיןנאמן איני נחונת ואיני עושה שומעין לה ואין מפין אותת אבל
הגאונים ז״ל כתבו הגאונים
שמאסל דקל מברכת הביטא ליס זוכות הפיר
אקשומעקלוח
דאריש אומר הבעל איני זנך ואיני נוטל מעש׳יריך
להפסיד׳אלא קוק״ק וכו׳פפו׳הוא
שתפתי הזאת ששמה מכיכת׳חבופו׳ושוכבו' ח*מיל
פתוח לא יספיקו ואפי ׳הי ' אומר׳איני נותנ׳לך פירו׳ואיני חפץ
דמילתא קאי דקתני שהאומר פתח
אלו לפניו לזנות מאח שהוא בקי בפתחפתוח
מצאתי כאמן להפסידה כתובתה וקאמר■ אם אשבה אין שומעין לה כדי שלא תתערב בין הגוים וכל
כתוכ׳כללבחו׳לא מהימן;מסבי׳ליה כופרי עלשמעיז
תוספ׳וכ״ס הדברים אפי׳ לא נכתבו בכתובה או אפילו לא כתבו
השתא דה ׳מ ק׳וק״ק אבל לא
הבעל פניו נשוי מהימן ולא מסכי׳ליה״כופרי:
כתובפ׳סזינן אלא* נשא סתם זכתה האשה בכל י׳דברים והוא בד׳התנה
הרי״ף אהא דנאקלהססידה
באת׳מהרברי׳שהו׳חיי׳בהם וא שהתני ת והר׳ אש כתב המקשה הבין דברי יבנחמן
^ ל עני ז י כשנשאה שלא יתחייב
לגאק יקאמה״מ ל עניז
דה קלהו הלקוהו לפי סמוצי ש רפלמווו
^ האשח שלא יזכה הבעל באח׳מהרכרי׳ שישלול זכו ׳ כהןהתנאי
לא י ״ ס,ת 3י
מי שפמ
קייסחוץמג דברים שאין התנאי מועיל כהן ואלו הן עונ " ׳ שהוא בקי בפתחפתוס הלכך לא מהימן
^ן ^
^
איסוכתבאנ ^
בעונתה.ופרי׳והא בר כסמן הוא דאמ׳ מהימן ומ זני
הר״אש על זס איני כחולק על דברי הג 5ןץ ועיקר כתובתה וירושתה כיצר התנה ע מ שלא יתחייב
שאינו מהימן ומסבי׳ליה טפריוהא׳דמסבי׳לי?
לעכין חייב בעונתה כיון
אבל מתוך הסבר׳כר דמהימן גס
התום דדבר ידוע דלשס חיבת חוסה וביאס הוסיף לס וכי היכי דאמרינן לטנין ק׳ כופרי לאו משוס דלא מהימן אלא שראוי להלקותו לפי שהשוד על העריותוי5
דק״ק חזקה אין אדס טורח בסעודה ומפסידה ואס היה סונאה היה מגרשה ולא ריס אחא משני כדסבר מעיקר׳דלא מהימן ואיירי בבחור וי" מ אסכוה כופרי אפ״פשסא
נאמן חסוד על העריות מיהא סד והא רב נממן הוא דאמר מסימן רלא אמרשים
טורח׳ כסעודה אע״פ שממית בטורח הסעודה סיטר מק׳קשל כתובה גס לפנין
להלקותו ומשני מהי ק ומסבי ציה כופרי יב נסמן לא איירי במלקות ר3אסא
מוספת שאינו מוסיף לס אלא בשעת סופה היאך נאמר שבשפת חופה כלה ולמחר
אמר לעולם הא דאמר רב נחמן נאמן היינו בלא מלקות ומסד אבל בחורמסימן
ככקר נתחיטומגרש אלא ודאי טענתו אמת ולהכי מגרשה ואדעת׳דהכי לא הוסיף
כבחורלאגמירנשויגמיר והיינו כפירושקמא וכןמסחבי
ומלקיכןליה והיי״ף
להמכ״לואע״פשכתבהיא״ס דמתוךהסברא לר׳דמהימן גס לפניןסתוס׳מאחד
סכי' איני כחולק על דברי הגאון סתס רכינו דבריו כדעת הגאון ולענץ מס שהוקש׳ דרב נחמן צוס להקלומו משוס דלא קיס ליה והוא מוני׳ש״ר על בנות ,ישראלאכל,
לסי אש פשק הגאון נ״ל דלא קשיא דסא כגמרא אמרינן חכמים תקנו לבנוישראל לא מיקרי חשוד על העריות להלקותידשמא קיס ליה מתוך השמועה וק פרשי
לבתולה ק״ק ולאלמנ ' ק והם האמינוהו שאס אמר פתח פתוס מצאתי מהימן משמע עכ״ל והרמ״בס סתס דבריו כס' י״א מה איסות ולא חילק בין כטי לנטי נראסהוא
תופס עיקר כשינויא קמא דלא מפליג בין בחור לנסר א״נכסינדאבפראאלא
בה ד יא דלא האסדנוהו חכמים לומר פתח פתוס מצאתי אלא משוס דהס תקנו לה
שהוא מס׳כפי׳סנידבחורנמי מהימן אלא דמסבי ' ליה כופרי :
כתובה והס אמרו והס אמרווא״כ כתום שאינו מתקנת חכמיס לא סאמינוהו וכתב
כשנושאאדס אשה 3ין בתולה בין בעולה וכו' יתחייב לס כעשר'דברי
0ט
הה כ פי" א המ אישות יש מי שכתב שאין זה אלא כטוען פתח פתוח שאינ׳טעככרור '
זוכה בד׳דבריס וכו׳כל סי' זה מד או שלא יאכל פירו נכסיה וצי^
כ״כ אבל בטוען טענת שלא מצא דס כאמן אפילו להפסידה תוספת אע״פ שהיא
מכחשת ואומר מכא ואבר חה דעת הרש״בא ז״ל ואין כן דעת רבי׳אלא אינ׳מפסדת בי תנאו קייס הכל מדברי הרמ״בס בפרק י״ב מה אישות ופרטי לברי© אלונולס
תוספת אלא בראיה ברורה וכן  :ראה ענ״ל וסר׳ן הסכים לדעת הרמ״בס דתוספל! • מתבארים והולכים כדברי רכינו כסימנים הכאיס וכתב ה המגיד הג דכריסשכח
רביט שהס מן התורה ואחד מסס המזונות הוא מחלוק תנאים כפד׳נער׳סגתפמח
יסלהאא״כנורע בראיה כרויה שהיתה בטלה אוסהודית לו ומ״ס רבינו בס©
(דף מז ) בכריתאייפסק רכינו כדברי האומר שאיה אלי מזונות וכן תרגסאונקליפ
הרמ״בס הוא בפ׳הנזכר וכתב ה״ס מ "ס יכינו שיש לו להשביעה בנקיטת חפן כן
זק פרס״י בפי׳סמורס־אבל הימ״בן כתב שמזונותומלבוש׳ ,האסה מדבריהםואני
כתבו הגאונים וכבי נתבאר כהלטמלוה ולוה פי״ד שהלוה שטען פרעתיך סטר זה
ממה כדבריו בענין המלבושי׳דהא טלהו תנאי דבמת שוין פכסות' סואכמשמעי
ואמר למלוה השביע לי שלא פרעפיך שאינו גובה אלא בשבועה אלא שאין זה דומה
לטענת פרעון משו׳דסטר לפרעין קיימא • ומ״ששהיא אין לה להשביעו כן כתבו וכן נר לי לפי שלא מצאתי שהוזכר נכסות תקנת חכמי וכת׳טוד ה״ה פנ״לסהמזוני
הגאוני׳ז״ל עכ״ל וגס הר״ן כתב שאץ זה דומה לגמרי לשטר משו׳רסטי לפרעון קאי הס מדבריהם ונתן טעס לדבר ואחר כך כתב אבל הרס״כא וקצת מפרסיםהסכימו
לדעת רבי׳שהס כולם מן התור׳? עכ״ל וכת #נ עוד והשבעה הס מד״ס נולס נפנאיו
ועל מם הימ״בס הרי שרצה לקיימה וכו׳כפב ה״ה כבי כתבתי שיש צד שאסורס
מליו ויתבאר בדברי רבינו בפר י' ק מהא״ב עכ״ל והצד הזה היינו אס היא אשת כהן במשנה פר נערה שנתפתתה (דף מז נא נב ) וגס כן במקומות אחרים ועור תקני
קכמיס שיהו מעשה ידי האשה כנגד מזונותיה וכו׳מימרא בפר׳א״עפ (דנס )יכולת
6ו אס היא אשת ישראל שקבל הב אביה קדושין פחות מג׳שניס ויום א׳וכמו שנפבא׳
אשה שתאמרלבעלה איניכזונת ואיניעושה קסכר כי תקיט רבנן מזונייע ? י
ב& י׳זס :אין טענתבתולים אלא כשסוען מיד אסר שנסחרה עמו ונו' כ״כ הר״א׳בפ '
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חילקיי • ס״לזתנאי
קיים יע״לסי׳ס״ו:
(  0יעיל סי׳ג׳ב
סדין זו כ'גהגהולן
מייסיןפטין הנא
דניאלה וגי מה
יעל
טינה לס
מנאפה ס 10ע*
גדולילע ילה אתרו
צ1ה כסירה היפה
ועסה ינון נעל•
מכאן אסרו אין לן
נ 6ירה ננסים אלא
אשה סעוסהדגק
נעלהעכ׳ל:

ןמעש ידיה משו׳איכה וכי אמראיני נזונת ואיני עושהרשו׳כידה וכפני מןהעפרשי ' לאתר מית׳ובירושל׳אי מיתס כלא מי וכו׳לא גמנאי הבפל מיירי אלא ?לזבכשפלסין
סלו! אמרו אלא סיכול׳להטקיע את עצמ בטווה בצמר ושאיל לצורך הכית אבל סוסג׳ נדוניא ל 3תו והוי כמתנה על מנת להחזיר והר״מבן ז״ל דתה ראיה של הימש׳דוראי
ואופה ומבשלת ועושה כל צרכי הבית כמו אס היתה כזונת ולזה הסכים הרש״כ׳כס׳ אס הי כותב לה לאחי שנשא׳אז דמי לבן שסילק עצמו מירושת אביו אבל גמר דיק
צע״<ז (רע״ל ס׳ם ס ) וכן מבואר בסוף הבריתא דתקנו מזונות פרקונה תחת פימת מ1קי למתני׳בכותב לה ועודה ארוסה ומייתי עלה די־ב כהנא נחלה הבאה לו ממקו׳
אחר שלא ממשפחתו ושלא מאשתו נשואה
וקבורתה מחת כתיבתה ופרש י פחת
נמנית כחובתם ודע שבפרקונה וקבורת' שאינו תנאי של ממון תנאי כטל וכן התנה לפתו׳ מעיק׳כתובהה שהוא ראוי ליורש׳לה מכב׳אלא כגון ארוס׳
שהיא עתיד׳להיות לו כשישאליארס ממל
צץ הבעל יכול להנצל מחיובם ואפי׳יניח או שכתילה מנה או קי ק ומחלה לו עלי׳תנאי בטלב וכן םא התג׳
עירומיה וכתובתה וכן היא אינ׳יכול' עמה אחר שנשא׳שלא ירשנ׳ תנאו בטל אבל בכל שארהדברים עליה שלא יירשנה אבל באשמו נשוא׳אפי׳
ת״ק מוד׳דאס ממה יירסנ׳דהוי כקססילק
להפקיע ממנו זכות עירות וכתיבה אפילו
מצד ציני נפדית ואיני נקברת מנכסיו תנאו קיים כגון שהתנה עמת ע״מ שאין לה שאר וכסות או שלא עצמו מנכסי אביו לפי שכבר הוא ראוי
וזפנרא׳מדברי רכי׳וכן דעת בעלי המיס׳ יאכל פירותנכסי׳וכיוצ׳כותנאו קיים ור״ח ור״יכתבוכ״כשלענין ליירש ובירושלמי מוקי בר למתני׳בכותב
וכן הסכימו הרמ״ק והרש״בא ז״ל עכ״ל :ירושת אינו מועיל תנאה אפי׳התנה קורם שנשאה שלא ירשנה לה משנשאת ופליג אגמרידידן ועוד מלת'
ועלמ״ש התנה הבעל שלא יתחיי באח מן אינו מועיל ויורשה ורב אלפס פסק שגם לענין ירוש' מועיל תנאי דרב כסנא אזלא כת״ק אדם מתנה עלי'
ולזה הסכים א״אז׳יל :
שלא יירשנה וכיון דליכ׳ראיה ברור אית לן [{ (א)וקמא
הדברים שהוא חייב בהן ונו כתב וז״ל מה
לקמן מנרי כטזר
שהוא
ממה
עמו
אוכלת
כיצר
במזונותיה
והר״ן
למימר כל מנאי סבממץ קייס עכ״ל
בשאר
סס! ייררבינו שהתנאי קייס אפילו
והר״ןתכ ' נסון> א^
ושותה עמו ממה שהו שותה ואם משפחתה ובית
*י
נכסים סוא כדעת רבי יהודה שאמר ברבר
כת על דברי ר״ח אין פסק זה מחוור דכיץ ע״פע״אדאס היא
דאוקימנא למתני בגמ׳בכופב לה ועודה רנילה לסתו׳ בעני
ש־ממון תנאו קייס כנזפי׳ בכריתאשבס׳ אביה מגהג׳בגדולו׳ יותר ממה שנוהג הבע׳א ם כל בני משפחתה
אמס לא דמילאומי' לא אירש את אבא דלא נעל' נ׳כוםוי< וחג'
צע״פוצנ״ל בשאר דברים שהם מדבריהם בין אותם שהן עשירי׳ בין שאינם עשירי׳מבקשי׳אותם הגדולות
לס נוס א׳ואס אע׳
אדס
שאין
לפי
שאני
דהתס
כלוס
אמר
רגילה נע ני נעל
והג׳סהזכיר רבי׳שא ן התנאי מועיל שהוא אז צריך להנהיגה כררך שנוהגין בני משפחתה דקי״ל עולה עמו
העונ׳הוא מפני שנתי בתורה ואינו תנאי
יכול להסתלק ממה שהוא ראויליירש רק .ננוס א׳ אין
ואינה יוררת עמו ואם אין כל משפחתה מבקשים אות' הגדולות
מעכשיו אכל זו כיון שעכשיו אינו ראוי נופנין לה כל מיק׳
ממוןוצפי ריהורה מידה בו ועיקר כתוב׳
אז אינו חייב לה כחן כל זמן שאוכל עמו אבל אם אינה אוכלת
ליורש יכול לסלק עצמו מנכסיה׳ ולמסה והוכיח נן חינרי
שאין הפנאי מועיל בו יכא לולרבי׳ממה
ע״תשלא ירשנה ורבי ירמיה בסס רב :הגמרא יתמה על
סשכינר בפ׳אע״פ (דף נד ) ר״מ אומר כל עמי אלא נותן לה מזונותי׳ לכרה אז צריך להנהיגהכדר׳שהית'
לנרי הריין שלא*
סמחחלכתילהמק״ק ולאלמנה מקה״ז כוהנת בבית אביה שהרי ברשותו הואליתן לה מזונות והיא דימשלמי אפסרדמוקי מתני׳ככותבלס-
נתנה: -
נעילת זכות ואמרו כגע (דנו ) כל ספיחי! תאכל לכדה לכ זמן שתרצה דתנן המשרה אשתו עיי שלישפי׳ משנשא׳ונשואה ודאי שירושתראוי׳לה־דמי'-
צפיכתנאה צלמא קסבר ת  :או כטל ואית שמפרנסת לי אחר לא יפחות לה מב׳קכין הטין לשבוע אוד׳ לירושת האב שאינו יכול לכסתלק ממגהז
לה ק״ק וכיון דאמי־לה לאאיתלךאלא קבין שעורק ונותץ לח חצי לוג שמן וחצי קב קטנית וקבגרוגרות ולפי׳עיקר הפס כדברי סר״יף ז״ל דלא ק*<4
קלא ס מכס רעתה וה״ל בעיליזנית וסיכר או מנת רכילה ואם אין לו פוסקלעומת׳פירות ממקום אחר ואם כרס בג אלא כרבנן והא דאמרי׳בירושלסי'
ואס היא רגילה כיין נותן לה אפי׳ אינה אין מיתה בלא בני וכו׳סשכחת לה בכותב־
ונינו דכיון דקי״ל הלנה כר״מ בגזרותיו היא מכיקהנותן לה יין
לה ועורה אמסה אבל לאחר סנשאת לא
אע״ג דר״מ אמר דטעע׳דתנאו כטל משו'
ונתונה ראוריתא כדאי' התס ואקק״ל מגיק' ואוכלת על שלחנו מליל שכת לליל שכת ונותן לה מעה אא״כ מחייב עצמו להחזי׳ליורסי׳מה שירם
ונחכה דיכנן מ״מ הלכתא כותיה ולא כסף לשבוע לצורך דברי' קטני׳ואסאינו ניתנו לה מה שעשתה מטנ ' בכה״ג ודאי מהני טכ״ל וגם המז״ב'
מטעמיה אלא אע״ג דכתוב' דרבנן משו מותר על מעשה ידיה הקצוב שחייכילתת לו כדלקמן הוא שלה פסק כדברי הר״יף סכמבבככ״ג מהלכות
חזוק לובריה׳כשל תור' ותנאו בטל כל זמן אם צמצמה והותירה מאלו המזונות הוא של הבעל בד״א בעני אישות ח"ל סמנה עמה פלא ייוסנה היי
כיונה לקיימה ואפ״ה בעילתו בפיל׳זנות שבישדא׳אבל בעשירים הכל לפי כבודםובירושל' משמע שאי ן זה לא יירסנה אבל אוכל פירו' בחייה וכן
משוס דלא סמכה דמתה אבל אם לא רצה יכול לפרנסה ע״י פרנס והיא תאכל לבדה אא״כ שיה׳מרצוניוכן אס המנה עמה שיירש מקנת נכסים וכןאס
לקייפהמנאו קייס כמו שיתבאר בכמה היא מסקנת א״א הר״אש ז״ל לשון הרמ״בם כמה מזונות פופקין התנה עמה שאס מתה בלא בניס יחזרו
נכסיס לבית אביה :ככל קייס בד״א פהמנ'
מקימו׳ש אס מחלה האש כתוכת׳שמחילת' לאשה פוסקין לה לחםב׳סעודו׳בכל יום סעודה בינונית של כל
ממילה יכ״כ הרמ״כן לדעת רבינו ויש מי אדם באותה העיר שאינו לא חולה ולא רעבתן מאותו מאל של עמה קודס שמנשא סהנחלה הבא׳לו לאדם
שלא ממשפחתו מהנה סליה שלא יירסכס
אנשי .
שסוכדלא ק״ל כר״מ אלא שבעילתו בעיל'
קודס שתהא ראויה לו אגל אס המג ' עמה
זנות כשנפחת עיקר כתובה וכ״ס כשאין
לסכלל אכל ס״מ תנאו קייס ואפי׳אס רצה לקיימה אע״ס שאינו רשאי לשהות׳ בלא אחר שנשאת תנאו כטלרירסנה כמו שביארנו המנה עמה אחי נשואקסלא יהיה
נתיבה כיוןשרוצה לקיימה עכ״ל וכתב מהרי״ק בשורש י׳דלדפת רש״י והתו׳עונה לא לו דין ׳ודברים בנכסיה ולא כפייי פימחיה דע עולס בתייה ובמותה הרי זה אינו
ניחןלסחיל׳ולדעת ר״ת אס מחלה מחול למ״ש רבי׳וכן אס התנממס אחר שנשא׳ אוכל סירות כלל אבל אס מתה יורשנה כמו שביארנו וכתב ה״ה בהלכו׳לית הלכת'
נרס״בג וכן הכריעו לרמ״כן והרש״כא ז״ל ודוקא במתנה ועודה ארוסה וכההיא
שלא ירשנה תנאו בטל ור״ח ור״יכתבו נס בן שלפנין ירושה אינו מועיל תנאה
צעי התנה קודס שנשאה שלא יירסנה אינו מועיל ויורשה ורי״ף פסק שגס לענין דר כהכא אבל משנשאת אין תנאו בירושה כלום דכיק שהירושה ראויה לו סא תמו'
ידחה מועיל תנאי ולזה הסכים א״א הר״אש ז״ל וכת' עוד כזה רבי׳כס״ס צ״ב :בר״ע
עמה ה״ל כאומ׳לא אירס את אבא שלא אמ כלו׳ואפי׳קנו מידווכי"כ הרמ״קוהרש״בא
ל :ח(:דכג ) תנן כתב לה דין ודברים אין יל בנכסייך נבפירותיסן בחייך ובמומיך ז״ל וכדערבינו והירושלמי הנזכר בהלכות הוא בכותב לה ועודה ארוסה אי נמי
א־כו אוכל פיחת כחייה ואס מתה אינו יורשה רש״בגאו׳אס מתה יירשנהעפני בכותב לס בכתובתה בשעת כניסה אכל אחר נישואין לא אמר כלוס אלו דבריהם
שהתנה על מ״ש כתורה וכל הממנה טל מ״ש במורה תנאו בשל וכגמ׳ובי כתב לה
מסכימים לדעת רבינו עכ״ל  :ודברי רי״בס בזה בסימן ס״ד וסי ק״כ ג וססתא כיון
(אי הוי וסתניא האומ׳לחברו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין יל עסק בה וידי דהרי״ף והרמ״בם והר״אש והרמ״ק והרש״בא ז״ל הסכימו שאס קוד׳נשואין ממנה
מסולקות ממנה לא אמר כלום אמרי דבי ר ינאי בכותב לס ועוד׳ארוסס וכדר׳כהנ׳ עמס שלא יירשנה מנאי קייס פשיטא דהכי נקעיק *:כ״ה !מיירגייגאונכא!נקינודסכן
ק״ללנתונופןאההפנהע״ו  :אחר שנשא  :או קוים שאירסהסלא ירשנה תנאו נס 3ואס התנה עמה ק
דא׳כחלס הכאה לאדם ממקום אחר אדם מתג עליה שלא יירשנה וסרש״י בכות׳לס
כעולהארסה לריח! ד״י גם גוה מראו נטל וצהדייןיתנא! קיים ולזה הקנים א״אז׳ל:
ועודה אמסה ודאי מי שהקרקע שלו ובא ליתכר לחבחי צר ? לשון מתנה ומתניתין
ע חייב במזונותי ' כיצד אוכלת עמו ממה שהוא אוכל וסומס ממה שהוא שותה
בכותב לה עד שלא זכה מכסי׳ומתנס עמה שלא יזכה בסן לכשיסאכה ואין צרי׳לסון
ואס משפתת׳ובית אביה נוהגין בגדולו׳יותר ממה שנוהג הבעל וכי׳
מתנה שהרי אין לו עכשיו רשות כסס ממקום אחי שאינה ירושת אבותיו אלא ע״י
מעשיו תבא לו כגון כחלת אשתו הבא׳לו ע״י כשואין סלו דהואי ' ומשו׳תקנת' לידיה עד אז צריך להנהיגה כדרך ססיתה נוהגת בבית אביה כן כתבו התוס והר״א׳בר״פ
תקון מנן והוא כא למחול עלי' מוחל וכתב הר״ן הבאה לו ממקום אתר כלו׳ספכשיו המדיר מדקדוק סוגית הגמרא שהרי ברשותו הוא ליתן לה מזונות והיא תאכל
ג&ע שמסתלק ממנה אינו ראוי ליורשה כירוש הבעל קודסכשואין אדם מתנ׳עליס לבדה כל זמן שמרצה דתנן המשרה את אשתו ע״י סלים לא יפחות לה משני קבין
^ יירשנ׳ולאסוקי ירוש אביו דכיון שראוי ליורשה בכל שעה הרי הוא כאלו זכה בס תטיס וכו׳פד ואס אין לו פוסק לעומתם פימת ממקום אתר משנה בס״פ אף על פי
לעניןדלאסגי בסילוק אלא או במכד או במתנה וא״א שהרי לא זכה בה לגמרי ולא (דף סד ) ומיש בספרי רבי קב גמגרו׳ ומנה דבילה טעות סופר הוא וצריך להגים
באה ברשותו שיוכל להקנות וירושת אשתו נתי לאחר שנשאת לירושת אביו דמיא או מכה דבילה כי כך הוא במשנה ומישואס היא מניקה נותן לס יין סס מימרא
הילכך לא משכס׳לה אלא בכותב לה ועורה ארוסה ודוק ככותב לס ועוד׳ארוס׳דשייך דרי״בל וברש ואס היא רגילה נותן לה אעי׳אינה מניקה מימרא וביימא סם וז״ל
הימ״כס כפ״יב פוסקין לה מעט יין לשתות אס היה מנהג המקו׳סיסמו הכשי׳יין א:
בהקצת אבל קודם לכן כיון שאין לו שייכו׳ בנכסי כלל סילוקו לאו כלום הוא ובגמ׳
צמיג סלכ׳כרס״כג וכתב היי״ף ולית הלכת׳כותיה דק׳ל דבר שבממון תנאו קייס ומ״שואוכלת על סלחנו מליל שבת ונותן לה מעה כסף לשבוע ססבמשנה
ייוש׳א״ר יוסי אילץ דכתבין לנשיהן אי מיתה בלא מיכל מאי דלה תהדר לכי נשא אוכלת עמו מלילי שכת ללילי שבת ונותן לה מעה כסף לצרכה ו 3גמ׳ (דף סה ) מאי
תנאי ממון הוא וקייס והר״א׳כ יעל זס ור״ח פוסק כרסב״ג וכן פסק י״י למיל בפ״ק אוכלת רב נחמן אמי אוכלת ממס רב אסי אמר מסמים ופסקו הר״יף והר״אש כרב
וכ״פ בעל הלכ׳והביא ראי׳מדגרסי׳בירוש ׳ר ירמיה בסס רב הלב כר״סכג שאס מחה נחמן וכן פסק הרמ״כס כפי״ב מהל׳אישות ולזה נתכוון רבינו שכתב אוכלת על
יייפנ׳אבל לא לענין דבריו סאסר מפני שהתנה טל מ״ש בתור׳ תנאו בסל דהממנה סלחנו ופרש״י אוכלת עסו ליל שבת שהוא ליל עונה ואהא דמנן נותן לס מעה כסף
יגל ע״ש בתורה דתנאו כשל בתנאי גוף והכא בתנאי ממון אנן קיימין ולמה אמרו לצרכה פיר רש״י נותן לס מעה כסף לכל סבת לדברים קטנים ומה סכת׳ואס אינו
מתנו לה מה שעשתה מותר על מפס ידיה הקצו׳שחייג׳לתת לו כדלקמן הוא סלה
חכאובטל שבסוף זכה בהן כלו׳דלאח׳מימת הוא יורשה וזהו כעי שסילק י .דומנכסי
צניושאס מת אביו סכו יורשו מפני סבחיי אביו לא היה לו כלום בנכסי׳כך הבעל סס במסנ ' ( ד סד ) ואס אינו נותן לה מעה כסף לצרכה מפס ידיה סלה ולעיל בההוא
"י 1לו גגוף נכסי אשתו בסייה כלוס ודהר שלא בא לידו הוא לסי׳סשנאי כסל ויורם׳ עירקא גופי( /מח נט ) אממני' רהמקדי'מעש ידי אשתובר ושמואל סכר מקנו מזוני'

ע חייב
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אבן העזר ע

(ג )*״ 3פם ימה תחתמעשה ידייומעה כסף מחתמות׳וכיון דלא יהיכ לה מעה כסף מומ׳דידה הוי קרקעו אמנ׳הס מיוחדים לכתובתה והוא אוכל פירותיה היאך ימשו עיי שס3ועי"
׳שנש
יתיגע* "" "י* ת״ש אס איני נותן לה מעה כסף לצרכה מעש ' ידיה סלה תכי מותר מעש ידיה שלה כתשו המיימוני דסייכי לסער נשים סי ל א :כ עור הרסכ א שנשאל על יאוק
מט '
יינעצ׳ ' זנעל *(ת י ואע״ג דרב אדא בי אהבה פליג עליהו דרב ושמואל כותיהו נקטינן -וכת הר״ן כסוף אסה ואח״כ נשתטית וכבעל אינו מצ׳לזונה משל ענמו אלא מכתובתוהסיב ה
פירקין דלאי למימר סיכול הבעל לו׳איני נותןמעה ויהא המות שלה דהא ק״ל יכולה את השוט אינו חייב לזו ; מפני שלא תקנו לה חכמים נישואין כדתית כע חרשאכל.
אי|ל! ״״
הנוםאסואת״כנשפטיחייצ 1ונונרעאע׳
ובורא׳'-
מיוחדים קלנתונ' <אש סי ׳ "
ייש " ק
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עושה 1✓-4 1^ 1
ואיני  !*/׳י* ^
סתאמ׳איכי נזונ׳׳■ ;׳1׳ ׳•־
אםששרי׳שעורי׳וכן אוח או דוחן ואינו פטו לא ממזונותיה ילא מיפואעס
אגשיאות׳העי׳אםחטקחטין
נוטלל׳מעה כסף ואיני
<ה!א א! כל תייי " סיכול׳ג״כ לומי־ איני 1
נמי
0,0
איני או שאר מינין שגוהגי׳בהן ופוסקיןלה פרפרו׳לאכויבו הפת כגון אלא במגרס וכדתנן בפרק נערהלקמן
 51נותנת מות' דאי הוא מי יכול לימי
חייב לרפא ת אס אמר הרי גיט 'וכתובע׳
ותרפא את עצמה רשאי וזוסנשתטי׳איע
ןי ך
■ץ
׳* ׳* ״*׳ י ׳ " ׳
"׳ י
י"
״ן׳״״וו *1
רשאי לגרשה בגט כמו ששנינו בעי׳ערן
 -־ן
י — ׳•־יי ~ ׳*־ן * י - - - -
סעודו׳בשב׳בשר או דגים כמנהג המקו׳ונותן לה בכל
ואע״פ שתקנו מעש ידיה תחתמזונותין
י,־'* ועשת מות הרי הרצו לעצע ואץהבעליכול
כסף לצורכיכנון פרוטה לכבס או למרחץ וכיוצא בה בד׳יא
בעני איןמזונותי מעורביןעל מעשילי׳ותיי׳ ^:
לימירפיס מ' היפ׳נןו׳לוהיהלמוונו־ שבישר׳אכל אם הוא עשי' הכל לפי עושרו אפי׳היה ממונו ראוי
לזון הוא את אשתו חולה כבריאעכ״ל :שי
ןמרנה ,ע׳ש ,נ׳ע ולמעש ילי אלא רבות קמ ל שאפי במעס
לנלשתוכרז׳יךקע כסף שאינה צריכ׳לו כ״כ לא אמרי׳ויתרס שיעשה כמה תבשילין כשר כופין אותו ופוסקין לה מזונות כפי שהלך למ״ה ואשתו תובע מזוטגחדשיס
לחו״נתייאנא• ״ ע ":ל ( וע״ל סי׳ס' ) ומ׳ש שאס צמצמה ממונו ואם אינו יכול ליתןלה לחם הצרי׳לה כופין אותו להוציא הראשונים אלן ניתנין לה וסו כפ שנידייני
" 1יפז א1ת] והותירה מאלו המזוט הוא סל
הבעל סס /ותהיה כתוכת׳עליו כחוב ער שתמצ׳ידו ויתן הבעל שרוצה ליתן גזיצו <דף קו קז ) איתמר רב אמ יפוסקץ
׳
1
/,
,,
הקרקעי צנתיגי. *•/י
ופ״ש 'יק "!| " עדסה ) אפסק ואין נותנין לה חדשי כימו מזונו׳הראוקלהותהי׳אוכלת ושותה לעצמה והוא אוכל ושותה מזונות לאש איש ושמואל אמ׳יאיןפוסקין
ננתוא פ׳אימנה החמה וכו תי׳ר מותר מזוט לבעלופרש״י לעצמו הרשו׳בידו ובלבד שיאכל עמה מלילי שבת ללילי שבת אמר שמואל מודה לי אבא בגחדשיםל*
ני" " יע״לש 'ייו כגון אתה שמזונות האמורי׳ במשנתינו ע״כ כ׳הי׳ר אליהו חיי׳ארם להשכי׳ עצמו כפועל לפיל את אשתו סאקאדס מני ביתו ריקןבסשמעו בושמע
בשלא
כ״פלא פליגי דפוסקין כי פליגי
אי חיינ לדי עי־דפי׳לה וכת הר״ן ויש
לדקדק אמאי לא דמספר כתוכ׳נלמו׳אנא אפלח ואוקיר ואזון ואפת ואכסי יתיכי
י\ 1
 .י י <
,
אשמו שנשתטית
<עיגשימ)ק "ח " ,חשבי ציבי לבשל מאכלה ואפשרדמשוס ור״ת היה או׳שא״צ ומכתוכ׳אין ללמוד דאנא אפלח איןפיו־נשו שמעו בו שמת ומסיק בגמ הלכתכרב ל
ס״כע לחלק כל דתנא במקו הרי קאי וכדאי בגמלא חשיב שישכי׳את עצמו אלא עבוד׳שדרך האר׳לעשו׳כביתו כמולחרו׳ הרי״טבא בתובעת מזונות להבאעסקינן
יייחשליעסשימ -עי ציבי דהא אית לה אבל סיב דלי׳לה ודאי ולזרוע וכ״כ הרמ״ה לחיוכיה למיעכד אל מחייבייליה אבלהיכא דאילו לסעב׳אין סוסקקלה כלל דהאחילו
הוה בעל הכא הוה מצי טעין ואמפרעפי
י עמה טדל ןשא 'י יסיג לה א״נ האי תנא לא חשי׳אלא מידי
ביוצלן
דכדכל אכל מידי רבי אכשורי מיכלאלא דעכר ושקל אגר׳אע״ג דנכי כ״ח לא מחייבי׳לי׳למפרע מיני׳אלא ולא מחייבינ׳ליה וכ״כ התו' ודוקא
(נ )י .נמרלכי פרק קא סס יב ומ״ה לא חשיב נר ופתילה וכוס לבתר דשיימיקליה מזון ל׳יום ושאר מילידסדו׳גכימזונו׳אשתו לדעת נחלקו דבהאאיכא למיקשלצרח
דייני " ידמעיא וחכי׳וקדראע״ג מדאי יהי' לה והכי אית׳ כיון רלאו זוזי אסק׳כיה אלא מזוני חייב לזונ׳כפי כבורה אפי׳ אי או לסמא אמי לה צאי מעשיידיךכסזוממין
ניג 3ג' ינינ1גר,ו בימובתו׳עכ״לטמ״ש בד״א בענישבישר ,לית ליה אלא מזוני דחד יומא חייב למיזנה מינייהו או למיכל
אבל אס נול ודאי שיצא למקוקמבלחוור
׳, 1
;
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ללא( ?( קאנמלינת
בהדי׳במאי דאכיל מי שהלך למדינ׳היםג ואשתו תובעתמזונו׳ לאלתר כדרך בני אדס ואח כ נשתקעסס
י0,א;א ^׳נה1ה וכו כסו מתני דהמשר אתאשתי ע ישלי
מין בר יא בפני פבישרא׳אבל במכוב הכל בב״ד ג׳חדשים הראשוני׳אין נותנין לה שחזק׳אין אדם מניח את וכיוציבו דכ״ע פוסקין ואפי תוך גחדשים
ע:״ל :
בעשירים
(ל )גד 'ש ז  -ייו לפי כבודווסינ׳רבי׳לכת; ב אבל
וכן הורו רבותי עכ״ל  :ומ״שאפי׳סבועס
ביתו ריקן מכאן ואילך פוסקין לה אפי׳לא שמעו בו שמת אפי'
גפשו''?י
הכללפיככודס לומד שאע״פ שהוא אינו שבוע׳אינה צריכ׳אבל אין נותנין לה במה שתתקש׳ רכיון שאין אינה צריכה שס במסנהירף קה )פלוגפא
דחנן ובני כהניס גדולים ואיפסיק'בגמר׳
(ללללל עשיר ולא מכובד אס בני משפחת׳רגילין כעלה בכאן אינ׳צריכה להתקשט ויש מהגאונים שכתבו שאין
ריש לייניגדמת כמזונו׳מיוושי׳יותר חייב ליתן לידעולס
הלכתא כחנן דאמר לא תשבע אלאב^1וף
שהאריךנייני׳אז <-עמיואינ׳יורדת -לסון הרע ב כמה מזונו' פופקין לה מזונו׳עד שתביא כתובת׳דשמא מחלה כתובתה ואין כלו כשישמעו שמת ותבא לגבותכתוכחה
י" 1' ,,1םס לאם פוסקין לאשה פוסקין לה לחם ב׳ספודות לה מזונו׳והרמב״ם כת׳שפוסקין לה אפי׳אין כתובת׳ביד׳וכן אמר תשבע שלא עכבה מסל כעלה כלום ו$
בכל יום וכו׳נפי׳גכד!׳ 6יפימ• ימ׳ס ו5זפ א א הרא״ש ז״ל כת׳הרמלם שב״רפוסקין לה מזונו׳ואיןחושבין תשבע בתחלה בשעת גיבוי מזונות • כפג
"יש -ע
אי1רןע״ 6היה עני ביותר וכו כ ה״ה בפי המריר כל על מעשה ידיה עד שיבא כעלה ואם מצא שעשת׳הרי הוא שלו
כפרנס-
המרדכי שאס הלך בעלה ממל מתוךקטטה
<כ׳כ צקייןהת ",האו׳איני זן ואיני מפרנס יוצי׳ויתן כתו '3וכן אם לא,עמדה בדין אלא מכרה לעצמ׳למזונו׳ מכרה קייםה
ונתכוון לעגל היא נאמל ליטולמזוגות
עד
ואינה צריכה לא שבועה ולא הכרזה
לאלתר אפי תוך ג הדשיס ועייןעודשט" :
ושמואל אער פד שאת כופ אותו להוציא
׳׳"3ל ;
כופה אותו לזון ורבא אמר אין אדם דר עס נחש בכפיפה ובהלכו׳והלכתא כשמואל ומ״ש אבל אין נותנין לה כמה שתתקשט וכו׳שס (דקז ) אהא דתניא מי שהלךלס ה
יו £י
״טןת,א .ע ,וכ״פ ר״ח אבל בעל הלכו׳פסק כרבא וכ׳הרש״בא דאפי׳לדברי ר״סוהרי״ףאיפס׳לומר ואשתו תובעת מזוט ב״ד יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסי! לאשתו אבל צא בניוובנותיו
הו׳נידש?׳ שאס אין ב״ד יכולין לכופו כגו׳סאין לו במה לפרנס א״נ שאינו רוצ׳להשמכ להיויס ולא דבר אחר מאי דבר אסר רב הסדא אמר תכשיט רב יוסף אע צדקה מ״דתכשיה
!ע״ש! כן
מייייהת ״יכת ' ולזון שכופין אותו להוציא דהא שמואל לא דחי להא דרב אלא מה״ט דעד סכופין כ״ש צדקה מ״ד צדקה אכל מכשי׳לא ניחא דתינוול ופרש״י תכשיט כשמיה סלאבקת
אומו להוציא יכפוהו לזון הא איןיכולין לכופו לזון יכפוהו להוצי׳פכ״ל והן הן דברי יוכל שהנשים מתקשטות בהה ופסק הרמ״בס בפ״יג מה ' אישות כמ ד דאיןפוסקין
משם ונמרלנלפרק רבי עכ״ל ה״ה • וי" י כ׳סתמסו על הימב״ס למה כופין אומו להוציא מאחר שאין לה תכשיט• ומ׳ס ויש מהגאוכי׳סכתבר שאין פוסקין לה מזוכו׳עד סתכי ' כתובת׳וכו'
נערה ע/הלןלין לו ממה לזונה דאס אין לו אין כופין כמו ב״ח סאיןלו וכ״כ ר״ת בתשוב ומ״ס הבעל והרע בס כתב ספוסקין לה אפי ' אין כתובתה ביד בפי״ב מה איסוס כת שתיסברות
"הנחיליקי׳ י* ׳ 6שרצה ליתן מזונו הראויים לה שתהיה אוכלת ושומה לעצמה וכו כתב ה״ה כך הוא אלו וכת שדעתו נוטה לדעת האומרים ספוסקין לה אפי׳אין כתובת בידה ומ׳סוכן
י כ׳ הי׳ | ימז דייני פשטה של משנתינו אבל הרשב״א כ׳שהראב״ד כי כגון שהוא מלאכ ' או שלומד בעיר אמר א׳א הר״אש ז״ל תמהני עליו שהרי הר״אש בפ״ב דייני גזילות תמהעלדניי
.
< \' ,
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״ 1״
גזידזת מי תנעה <
מ״מת 5פיינ״ד חר! רת שעונתו מע ס לעש וסזקיקו לפ כן שאלו בעושמלאבבפיריא אלהסמתה הרמ״בס ונר סרבי׳סיבר שלא תמה על דבריו אלא מפני סכיסמי שהלך למ״האשתו
נזונת כלא סער כתובה ואלמנה אינה נזונת אא״כ סטר כתובת' בידה וסר״אשתמה
והב׳ד החידנזהדין ע '־׳ שליש אלא אוכל׳פמו על הסלחן ואס לאו יוצי׳ויתן כתוב׳מפו׳דסמעי בה אינשי
עליו משוס דיות ים להחמיר טל אשה שהלך כעלה למ״ה מכאלמנ׳וע״ט כיוןשהפלה
ניתנין ל?■־! שעת חילא בה ׳כרלתאדיאמרוהכריו׳מהראת זו להתרחק משלחן בעלה וכדאמיי' גדי
^ ^ מדיר את אשתי מליהנות לו א' נ מתני בשקבלה עליה והכי מוקיעה כייוש׳עכ״ל• דאלמנה כזונת אפי׳אין סטר כתובה בידה איכא למימ׳דסבר דה״ה למי שהילךבעלה
רכי׳וכ״כ
למ״ה ולפי שאין דבר ברור בדבר הר״אס סכת' סס איפס׳ שמפני כך לא כת'
בתסו׳להרמב״ןסי׳ק״ד״־ורכיי כשהו 1רשאי ומסמי'מדבריו שכל אדם רשאי והטע
וכי"כ
ל5לם משים ;אי; שאינו יומה למריר את אשתו מליהנו׳לו דסתס יש שם איסור הנאה ואיכה אוכלת הרא״ס אלא וכן אמר הר״אס כלום אע"פשלא כ"כ בפי' מ" מ ךכ אמר לנו בט״פשזה
הי׳דעתו :כתב הרמ״ב׳סב״ד פוסקין לה מזוט ואין חוסבקפל מעש׳ידיה עדסיכוא
שכרי 1.עמו אפי כליל סבת אכל כאן שאין איסור הנאה ועוד שהוא אוכל עמה בכל לילי
■:
חלזקני!א•
3׳/י '׳אתי כ״כג^ סבת רסאי עכ״ל ה״ה ז״ל וגה הר״ן כ דאע״ג דביממוקי ממני כשקבלה עליה דוקאבפל׳וכו׳בפי״במה׳אישו׳וכ׳ה״ה כ״כ מןססוגי׳סבפ׳סכידייני גזלודליבאפי׳בדספקי
ם־תמתת ?ן״תעי 7מדברי הרמ״ב נר׳דדוקא ע״י כדר הוא דמציא אער דוילא ב ? מלתא אבל שלא ע״י מעש ידיה פוסקין לה מזוכו׳וכןכתו הי״מכן והרש״בא ז׳״ל כדברי רבי׳וגס הר״ןכ״נן
ע״נ ! כ׳כה״רלכי נדר לא וכפשטה דמתני' • וה״ר שלמה בן צמח כ המשרה את אשתו ע״י סלי השנוי בסמס בפ׳הנז׳וכ עור שכן נמצא לסיי״ף במסוב׳והוא ז״ל תמה על דבריהוכ׳אע״פ
פ׳דיייינזיח׳ע״א 3פ אע ' פ היינוברצונ׳דשלא.ברצוני'אינו רשאי כמ״ם הרמב״ן בר״ס המדיר ומפרשי ,שדע אכו׳העולס רך דברי תי מ' הס שכיון סהי׳חייב׳גמטש יידיה לבעל למה לאיחסכו
מאג ^לדאס ליפה אשריה פ אע״פ :ולענין תשמיש אינו רשאי לגרוע עונ כלל ואס מוס׳כן בין לתשמיש ב״ד עליו כסיסשבו לה מזונו'וסראי׳שהביאו מדאמרי׳א״כ קטני וספק אינ׳מכרעכלל
:י
ל1ל' ?אאע/ד^  2בין להפרותה ע״י שליש שלא מיצונ׳מין לו כיין מויד טל אשתו עכ״ל  :כתב ס״ר וכו׳וכך נ״ל מדכרי רס״י וכו׳ובסו דבריו כ׳אע״ס סהדברי 'מראי'כןאיןלנו-חכ לסליעל
אכו׳העולס עכ״ל :והר״אס כ׳על דביי הימ״בדלא מסתב׳כלל סהדב ראוי כפנפיק
אליהו חייב אדסלהסכיר עצמו כפועל לפרנס את אשתו וכו׳ור״ת היה אומ שא״צ
נעיר !7,קא
סהדי דלאהוה וכו' כ" כ התוספו׳והרא״ש בפי אע״פ גע מתני׳דמורדת דמקשי למ״ד דמאי מורדת מנכסי אדם שלא בפניו שיש להפ 'כזכותו וכרכי׳ דבריו אלה לקמןבסמו׳-ומ״שוקאס
לעצמ׳למזונו׳מכי׳ קייס
לא עמד כדין
ונייי
לא שבוע ולא הכרע" .
ואינ׳צריכ׳1־י
— —-
׳
מכי ׳ 1״■ '1
אלא —
מתשמיש** 1
מ ץ 7רלה נהדה ממלאכי מדתנן וכן המורד על אשתומוסיפי׳לה על כתובתה כסלמא למ״ד
כי היכידאיהי משעבד׳ליה איהו כמי משעבד׳לה אלא למ״ד ממלאכה מי מסמכי'לה כל זה מדברי הרמ׳ב׳כפהנז׳וכ׳ה״ה דעתרבי׳שמזונו׳אלו סויס למזוטהאלמנ׳ונ^
,
1/
//
^
קעט׳זכעסעזן
מנ< י3יעןלא רג,ל ,ומשני אין באומר איני זןואיני מפינס מכא היה חצ להוכיח רבי אליהו שאד מחויי
סהאלמנמוכרלמזונותי׳סלאבב״ד ואפי׳בלא טטנ׳כדאי׳בפאלמננזוככךזומונריז
קטעה נהלה ! לכן להסבי׳את עצמילעשו׳מלאכ׳לפרנס את אשמו מדקאמ איני זן ואיני מפרנס משע ,סלא בב״ד וכן מסמיבסוגי׳דלא כי שמעו בושמת הוא לרב כמו שמעו בו לסמוא׳ו^
$נ
י<יי נ ל־ ׳י " " *,דהוי מורד מחלאכ׳שהו׳מפועבד לה לפשו׳כדי לזוכה ולפרנסה וגס מסס כתוב הוא ראיתי מי שיחלו כזה -ומ״ס ואיג׳צריכה הכרזה וכו׳בפ׳אלמכ' נזונ׳למזוני מז 3ר '
מוכי׳שכפי׳בפאפלס ואוקי׳ואזון יתיכיוי״ת אומ׳מהכא אין ראיה דה״פ באו׳איני אכרזת׳וסטו׳סשבוע׳כחנן דאמ תסכ׳בסו׳ולא בתחל׳וסי רבי׳כסוףבשני דרכי׳או3כ^
ה, 1ת,ר ^'',ע״פ וךואינו מפמס דהיינו מיד האי כנג׳מרדסאשה דמיד האס׳היינו במלאכה שתחת הבעל לטעון או בבא היא לגבו׳כתובת עכ״ל :כחב הרס״כא בפשוב׳מיסהלךלמ״ן
השואל
נמז! ׳מ! הר׳סנזה מזונותיה ומיד האיש הרי ממזונו׳שהן כנכד מעש ' ידיה ומכתוכה אין להוכי׳דאפלת והפקי׳כליס ביד א׳או השאילס לו מוציא ין מיד הנפקד למזונו'אשתו אנלמיד
סאלתןואין
אס לא הגיע זמן שאלתו איןמוציאין לפי שדיןמסועכדיןיס להס כל זמן
!כ 'נ נ׳ינ׳הרייינח אינו ר״ל שכייו׳אלא עבוד׳פירך סאי׳לעכוד בביתו כגון לחרוש ולזיוט :וכ״כ הימ״ס
51ם5,ה י ; , :לחיוני
(ו! )*
למיעב׳לאמחייבייליה וכו׳ובתשו׳מיימוניותדשייכי לספר נשי כתו׳סרבותי ',.מוציאין למזון האשה מנכסים משועבדיס עכ״ל תי שהלך למ״ה והפקיד ממוגויי
ו
גג׳9
׳ ״ ותרמ דאץ שבכיפת נוהגי כפסק יביאליהו׳ • ועיין במרדכי פיק המדיר  :כתוב בתשובות שמעון והזהיר אסתבא אשתי לפניך לא תתן לה כלו׳ ואס אמותלא פתן לה"נ 6
לנעל סרשכ״א סי״ממ״נ המוכשת מזונות מכשלה והבעאושאי' ול סמ למתהל שד ול
ואשמו
כי אס לכתיקפצה,והלן מ

נח

אבן העזר ע
ו^שמו תובעת מזונות פיין כתשוכו׳המייעונידשייכי לספד נמים ובמרדכי פרק
נמרידכתוכו כתו בע ־דכי ב < המיאס סיא תובע' את הנפק לדין פועי ן אותו למת

לס כיון דכשע׳תכיע׳הודי׳היא דלנוזונומי׳לותס והוא מוד׳דלא הניסלה מ ^ ממ ^לניגלתונ
המידנת'
נפרע ממנו דסא לא מכן אלא לות׳ואכלס ומצאתי בתסו׳לרמי נרסת וה״מ בלותה ^?0י ^,נ גזירו

ן

35׳ ופיכס
(דקז ) ת :ן מי שהלך למיס וטס
 5וזאשתוס  :ןאו' איבד מעותיו נחלקו
עליו מי יסני גדולי' ואמרו ישבע כמס
הוני' ויטול ואיפשיק סלכת׳בגמ עדקט)
כחנן וכ׳הר״ן שה ובפיאין בין המוד בשם
היש׳ככן דרוק במפר שמחמ מזונו שחייב
להבעל׳סוא נותן לה דבכ׳הג ס״ל כפור'
ח־בדשל חבירו שהו' פטור לזבל פרנס
סחה סח וגובה לפי שבל סמפינס פתס
צ/ומפינס אלא בתורת הלואם וס״ל
נלוחה ואכלה והביא ראיה לדבר והר״ן
זיל דחה ראיתו וגס ה״ס בפי״ב מה׳אישו׳
הניא דברי הרש״בא וכתב עליהס ואין
ניכן דעת הגאונים אלא אפי׳במפרנס
ספה איד מעותיו ונתן טעם לדבריהם
וכתוב בתשוב הרי״בש כיסי תפ״א דאפי'
סוסי׳באלאאנד דמן הסתם לא הכי׳
מעותיו על קרן הצבי אלא לוע שמשתלם
מן הכפל אבל להשתלם ק החשה דבר
פ זינו היא שאינה חייבת לו כלום אא״כ
לוע? ממנו בפי׳וכן הודה היש״ב׳עצמו
ס":כ כת מיכה אף כמי שהיה קיי׳מעות
לאש ידןפלא תץבלליבחשבוןסוב 0מה
ס ; וצי׳לה למזינותי׳ענ״ל כ׳בהגהו׳מרדכי
סיף כתובת .זעש׳בא'ש עיי־נס את בתי
ולישיף תבע מחתנו מה שהיציא עליה
והיה השתן מחיק זוזי בס מיו וטען חמיו
אני בירנסתי׳ממה שהייתי סייג לךמדי'
מןשמוצאץ מזה ונותניילזה והשיב
וכי' שמחה שהדין מס חמיו דאע״ג שאם
לא היה חמיו חיי׳לו היה עטו׳סשתדחיי׳
לוסמנמיס שענה והביא ראיה׳לדבר1
ומ״ס אבל אס לותה כערי חיי׳לשלס לזה

מגלנלין עליה שלא מכר׳אלא?!מזונותיי שהיא צריכה להוא״א
הרא״ש ז״ל נת׳שאין ב!׳ד פוסקין לה ער שידקדקו אם לא יספיקו
לה מעש׳ידיה שהיא רגילה לעשוי שכשגפחלן מנכסיו של אדם
שלא כפניו ראוי הו׳ שיהפכו כזכותו ואם עמר אחר ופרנ'מרעתו
אין הבעל חייב לשלם כיון שלא צוה לו לפרנסה אבל אם לותה
בערים חייב לשלם לזה שלותה ממנו ופי׳ ר״י דוקאשלותה אחר
שפסקו לה ב״ר אבל אם לותה קודם שפסקו לה ב״ד׳אם ירצ׳ לא
ישלם כי יאמר היה לה להתפרנס ממעש׳ יריה וא״א הרא״שז״ל
כתב אם לותה כעדי׳אף כלא ב״ר חייב לפרוע ומוציאי׳מן הכעל
ואש יאמר כשיבא צאי מעש' יריך שעשית או שהיה לך לעשות
במזונותיך רשאי ואין משלם מה שלותה אע״פ שאינה מספק׳כל
צרכיה ממעש׳יריה כיון שמספקת לדברים גדולים היתה-רוחקת
ומצמצם׳ עצמה קוד׳שתתבייש לבא לביר עלעסק־מזונותי׳אבל
ב״ר־אק פותחין לו כטענ׳זו אלא אומרי' לו צא ופרע מה שלותה
ואש :עצמו יטעין רשאי אם ירוע שהיא מספקת לדברים גדולים
אכל אש אינה בת מלאכ׳לאו כל כמיני׳לטעון כך ואם קדמוב״ד
ופסקו לה כיון שבאת׳לפני ב׳יד גלתה רעת׳שאיג׳ רוצ׳להתפרנס
ברוחק ואין לו עור טענ׳על מעשה ידיה כי מסתמא כשב״ד פסקו
לה מזונו׳דקרקו מה שצריכ׳יתר על מעשה יריח שרגילה לעשות
ואש כא הנעל ואמר הנח זי לה מזוני׳כשיצאתי מכאן נאמןפר״י
שנאמן לשבוע׳אש ב״רפשקו ומכרו ונתנו לה ואפי׳לותה ואכלה
צריך לשלם מה שלות׳ע״פ שבועתה ורש ,,פי׳ שנאמן כשבועתו
אפי׳לתוצי׳מיר מה שפסקו ונתנו לה כ״ש שלא יפרע מה שלותה

עליה לא לותוז ולא מכרה אלא רחק׳עצמה כיום וכלילה ועשתה
ואכלת אק לח  :לום וא״אהרא״ש?" ל חסכים לדעת רש״י דכיון
שחו' מוחזק וטוען נרי לי אין מוציאין מידו ייוכ״ג דעת רב אלפס
שכתב כזשויששאלוהו באשת שהלן בעלהלמ״ה וכעלה שגר
להמזונו׳וכחזרתו מצא עליה השנון מהוצאות שהוציאו עליה
אכיה ואחיה והשיב שנעלה יחשב ממהששגרומה שהניח לה
ואש יש נו כרי סיפוקה כשיעור שפסקו לה חכמים על הדרך
שאמרו עולה עמו ואינה יורדת עמו עם מה שמתחייב במעשה
ידי $פטור במת שלותה ואם יפחו׳יפרע מה שנפחת ואם האשה
אינו מירח כחשכק ששגר לה כעלה ישבע שבועת היסת ונפטר
ע״כואם כ א ואמר קורם שהלכתי אמרת^ לה צאי מעשה ידיך
במזונית4ך ונתרצית נאמז והימב״ם כתב אפי׳ לא נתרצית בפי'
ושתקה
אלא שאמר לח צאי מעשה יריך במזונותיך

סלותה ממנו בפ״ב דייני גזילו׳ידף קו)
הני׳ניצד אמת ממאנת אין לה מזוני׳אי
אתה יכול לומר ביושבת תחת בעלה
סכעלה חייב במזונותיה אלא כשהלך
מלסלמ״ה ולותה ואכל ועמד ומיאנה
העמא ימיאנה הא לא מיאנה יהבי׳לה
ונת׳היי״ף ע״ז ש״מ דסא ראמ חנן הניח
מעותיו על קין הצבי ה׳מפירנס אבל
לוחה ואכלה מוציאי׳ממנו מוי גרשיכן
נפ׳יש מולדו׳בעא מיניה ר אלעז ' מי",
אלמנה לכ׳ג גרושה וחלוצה לכסן הדיוס יש להן מזונו׳או לא ואמרי׳ה״ד אי ביושבת
מסתיו כעמוד והוצא קחי מזוני אית לס לא צריכ׳כגון שהלך כעל׳למ״ה ולית ואכל'
ס מ רכל אשס שהלך כעלה למ״ה ולורוה ואכלה שהבעל חייב לפרוע וכן הלכת׳עכ״ל
ונתהי״אש על זה סתיסכתבו מק אסלותה אחי שפסקו לה ב״ד מזומ׳משו׳דקשי,
להו הסי דלעיל ואם אמר צאי מעש ידיך במזונותיך רשאיכדפרשי׳לעיל ומפרש״י
דעתניתין דקנן דאמ־ איבר מעותיו משוס דפמס מעצמו הא אס לוותה משלם
מייייכשפסקילה כ״ד ת־זל׳ופשטס דמתניתץ לא משזע הכי דאיירי דוק׳כשפסקי
להב"ד יעיד דההי׳דיש מומיו'דאיירי בלוית' בלא פסק בית דין דמסתמ' איןפוסקי '
נהכ״ד מזונות כל זמןשהיא יושבת תחתיו משוס דבעמוד והוצא קאי הילכנרדאס
לוותה בעדים אף בלא פשק דין חיי׳לפמע ומוציא מן הבעל מה שהלוה מדרבי נתן
והי״ן כת׳על דברי חנן אס הליס את סאש' ממית ע״מ שתשלם לו תובע' והיא תובע '
לבעל וישלם כך כ׳רש׳י אכל סי״אה כתב דעיקר חיובו סל מלוה על הבעל הוא ומי '
היכ דלית ליה לבעל היא חייב שאף היא נשתעכד לו אלו דבייי וכיון שהו׳ז״ל מודה
3ו? ' אף כסיס לו לבעל איןלנו סיהי׳שעכודו של מלי יעל הבע' אלא על האש׳הוא והיא
מונע' לבעל כרכרירש״י א״נ כשאיןנכחי׳לאש יכול הבע חוב לתבוע לבעל מדר נתן
ע ' לת •* וברש רבי ואם י א מנש יב כאי מעש'ידיך במזונותיך ישא י ואיןמשל׳מה
סליתס וכו׳כבד מסתמא כשב״דפשקו לה מזינות דקדקו מה שצריכה יית׳על מעשה
ידיה שרגילה לעשות הכל דברי הר״אש שה וסיים כדבריו ודלא כהר״מכם שכתשמי
ימל׳לס״ה ואשתו תובעי' מזומשאיןבית דין אומרין לה שתעשותאכ׳אלא פוסקיןלה
היינו דלא מסתבר כלל שהדבר ראוי כשנפרעין מנכסי אד שלא בפניו שיש להפך
!3ניתו עכ״ל וכבר כתבתי זה לעיל בסמוך וכתבתי סדע הימ״בן והרס״בא כדעת
גי־מ׳בס ז״ל וכדעת סרב המגיד בפי״ב מהלכות אישות נרא׳מדביי רכיני שאפילו
גלות׳אוין מחשבין עמ׳על מעס׳ידיס אלא פורע הקפותי׳וכן הסכי׳הרמ״בן ז״לעכ״ל
ימיי?במרדכי וכתב בעל התיומו׳כשער ס״ה על המ פפס׳הרי״ף דלות' ואכלת ייב
 33ך לפרוע ומסמכר׳דכיון מאנוס לקחה המעות בתורת הלוא׳מכעל המעי׳אע״ע
סלק אער בפני סעדי׳בפירו' למזונו׳אני לוה ואף לא אמ׳ סמלו למזוכותי׳אני מלוה
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זכל היכא סהבפל חייב במזונותיה לאסי פישנזחציןע״נ
אבדה זכות מזוממי ' חון ממורד ' מלעמודח״מןא> למרירבי־
עמו סהפסידה מזונות' ,וכן הפכי' הרמ׳ק<תן א© מחלת
וזה אשרהסיב לי כל הסאלותשו 3׳ 6סת י.אםה לנעל אין
להן לודאי בל היכא דבטל חייב לזון אתהמרלכי משמעי
אשתו אס לות' ואכל חיי׳לשלס הילכאט״ס"ירית ע 7ג׳שבים
שמא כאן ולא זימנתו לדין לאהפסירהגאיזגמלימרלייתי
מזונותיה6ע״ס שעמד והכייז םלא י^ וה ? * ^ 1* 006
אדם לאספו לאו כל סימנו להפסיד זכותה לתת לההלחפדע
והואדלא ספק ממעש ידיה אבל בדספקהומיה! אם היה• 3
אס עמד והכריז סלא ילוה אדס לאסתו נ״למשני! גניאאן>
דכמי שאמישתוציא לה מעש ידי? ל מוןגותו׳ לשי״ר וכן הוא¬
שי
נמרדכי<0ן> פ
,
דמי וסטו בין ששמע המלוה בהנחה זיכי ןכוחליך ע״נ אמג׳
שלא שמע ואס שתק ולומ׳ואכל׳ולא עשת' התתסי׳חכ׳ ׳ב
אע״ג דהפקסמוציאין ממנו וכךהס ד 3רי הרמנ׳ןדלאנננען
הרמ״ב ' במי שהלך בעלה למ״ה וליתס ^ ג׳שני׳ו־קגנילמניד
טס מה חייב ואס ג לספקה מוציאין ממני א״א שלא תבפה
ויסלהס פכים כהלב ' ומעתה אין לנו לחלקסזינ ת אנלה חיל
בין עימד כמן להלך למ״ה עכ״לט ואס$3ן לשענר וכ״נ הר״ן
הבטל ואפר הנתתי לס מזונוח ב,0צ5ן תי י״פאלחנה כזיני׳'
בנ
ונ׳ננ ילקמןסי
! .,
 , ,׳,
מכאן נאמן וכו פשט דייני טילי(ד ף ?  0נ׳הישכ״א שני כן
תנים מי שהלך למ״ה ואשמו תובע מזונות ב׳רתורני ז^׳לינ״ע
בני כמיס גדולים אומרי׳חשכפ חנן אומר לאפי ינארסניתד
ע׳יי! טסה סר,ין¬ה
לא משבע ואס בא בסל׳ואמרב0ק תי
מזוני נאמןופרם י נאמזובש 3וע ומיזזר מה אמייצן .למתלהל,׳
וססתנר׳שדין־
שנמנו לה ביד ונתבו פתוס היינו טפמאונ״ע
011״
דסתמא דמילתא מתפיס לה צרכי ולר נר יפיאהכלי! !1־
נאמן לה צריכ׳סבועה ובסיועה מגבה מסעכ" יכתני המ״ת
שליתסואכלא דאי לאו רני ל5ז ממצא מי
שילוה־לסשיראי׳להפסי׳אבל עכשיו ססיאשלה גט! נמהנאה
כשבע אין יראי׳כלוס ססומכי׳עליה סחסבש וצא תנפה ייזונות
וכת הר׳יאס לא נ״ל האי פימסא דמילת 5ן הפסיד לפישדינן
מיח! ? יטוס ז 3יי׳ בעליהן!3לסייען
לפסיט׳הוא מאי !ר
סתסא צייכה סכוע׳ומאי קמ״ל ועוד לישני ולמלאפוקיתלגל
דנאמןלאמסמע הכי ועוד מאסר שהוא אנל מהשעשתה
מוחזק וטוען ברי למה מוציאין ממנו ממון היי ה!א שלהייאת'
וכי מסו מקי :מדידה סחמצא׳להלוו נוצי 6שלא זנה ענ ) !כ!
ממין מחזקתו הילכן נר כערש י וקפירסשנתבחילמעלה^ .
הרי״ף זיי׳ל נאמן ובשבועה פכ״ל והרמ״בס היייד׳פ' שנידייני
כבפי״ב מה'אישו ' הרי שעמדה בדין ופסקו גזירות אשהאחת
כ״ונו ׳ ןמכרן  ,י ד ן 3חנו
, . ,
, ,
 .־
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תזגית
תנפה
 ,חג עלה זססיןי •3י

היא געצמוב א הבע ואע הנחתי לה מזונו ן תתלה ןאחרה-ו
ה ז כשבע בנקיטת חפן סלא הניח לה לאשנים ליאתללעת
מבעה ולא מכרה אלא שהתה עד שבא הוא ואימי הנחתי לה והיא אומרת לא הנקע! תזוניתיסואוחית
ינפטי ויש 6י מזיכ הפסיוהוא אכ״ר
ונמפינסתי שנונג׳היסת םמיח
לי אלא לויתי מזה
עליה מכיס מטלסלי׳ואמיס למזינו׳מכרתי והוא טוקואומר מזוכתי׳ הנחתי נשבפ׳ לאס ייד י מי מ.ין
סבוע׳היסת שלא הכיח היי שלא תכע׳ולא לותה ולא מכרה אנא דחקה עצמה ביים הסרבנית• והיו>
וכליליו ועשתה ואכלה אין לס כלים עכ״ל וסחב הר המגיד הרי שעמדה וכו כפ׳סני שתקת !"מלה
דייני ג!ילו'מי ש הלךנמ״ה יאשתותודע׳מזוכו׳ואמ צאי מעש ידיך במז י ט תי יס ^ י האללשחילת
קדמו ב״ד ופסקו מה שפסקו פסקו עוד סס מי שהלך למ״ה ואשתו תובע'מז ' ט53י נמינייןלחמןס^
כהניס גדולי׳אומרי תשבע חק אומר לא תשבע ואס בא הבעל ואמי פסקתי לה ע״זבתשו׳הרסנ#
נאמן ובהל נאמן וכסכוע' ודפ 'רבי,בפי 3,ריתו' אלו כך הוא מי שילך למ״ה ואחסזיתו היבה חילקיס
וץילר יהןטא
אשתו שדחק׳עצמ׳וכזונ תובעת מזוכו׳והוא אמר צאי מעשה ידיך למזונות י ר,שכייז "" ^
ינת״תפיתן' ש^׳ו
סנתפמסה בלא סלואה אינו חייב ליפן לה כלום ויש סס גירסא אחרת י^מר
מעסה ידיך במזונותיך רשאי פי שכבר אמ׳ לה בצאתו והיא שתקה ובייוס' מצאתי נאמישפרגסחתנו
כגיר סא הראשונה ואס קדמו ב״ד ופסקו ומכרו לה או היא מכרה לעצמ איןלאחר זנת! !׳ישניםואח׳5
להפקי׳מעסיה׳וק ( פכה חיי״ן3יז
זסטןריס
^
כדי ! { ,
לימי' הגחתי לה ,שום דבר !
כלו׳ואינו נאמן הבעל י.
דין ״ .
מעש׳כית 11
.,

כמבחצוכרכיססיא נסבפממקיסחפץכסמכדקרקסוכיססופילי* 5ס0מ יי מ*>חיל4ןד* .ת
נשכר!לאי
ינוטו ן להאכיל
במשנה תשבע בסוף ולא תשבע כתסלהכלוע' תשבע בסוף כסיבו׳הבסל אס
להאכילו
דכי כנגדה כמו שיתבאר ושביעת המשנה ידוע שהוא בנקיטת חפץ והכרית׳סאמר היהלעת!
ואסאמ כעל הנחתי להמזומ׳נאמןהוא בסלות׳סלא מכת ולא מכר׳היא אלא שלןין׳ בחנסאילאסהיה
החתזחיינלמלם^
וה״ל כתובע׳ולכך הוא נאמךבסבוע׳מז׳בהלכו׳פייו׳שכוע׳היסמכדיזכיפר3י,2־יכ1
כתבוז״ל :מכר מטלטל ין וכורעת רבי ' שכיון שלא מירע קרק׳אלא מטלטלי' שהיתה מווסתת אגללא׳
יכול׳לכסור בהן ולומ׳אין לך בידי כלוס ולא הימה נשבעת אלא היסת אף כאן אי נ ' מווסתאשת-ייעי*
*לאיין ד
נסבע׳אלא סיס'הרי שלא מבע וכו פשו׳הוא לפי הגרם סהזכרמי בברית' ואמי צאי
מפש׳ידיך במזונותיך ואפי׳לניד ס האחיין זה איית יכ׳הררי״חז׳׳ל האלמנה כזונת (י )נמידסי־פיין
סאיגי 0ט
והוכי׳כן יכ׳הוא ז״ל וס״מ דלא מפק׳מבע כלום אבל אס עסת׳יהותייהכל שלה
נותןלה מזינחכתהיא במעש׳ידיה ואפי׳דיך שתיק יכן דעת הרסכ״א ז״לכע ׳ל ( יפ״ל לאימכרחןיקכג׳
ואמר חלשיסדראשיגיס
ס״ס פ )והרא״ס כ׳סניא מי שהלך למה ובאה אספו ותובע מזונו ובא

""* מעלאזאל״כאיןאדס מגזללותהיגכ״ל ממם*; ד< ר״ישמגדאין־זגעל<א*ן־* ליס רקלסזכיעאותה -דאל״נאק אדסרינהלויתל־כדא־׳ -תיספ יאשי* רי אגללפייעדג רי :ת־ 1עליי י 3'0ה!י> 3ג^יןי* 8מיזואיןתו6פין
לסנרצוו א׳* ה׳ה כאן דאיןליולין כ׳הר׳ןריש אלמנה ניוונת אם הנעל לפנינו גאומרשעסק (ה מוגנותלע העתיד אינו נאמן עלל וע׳ל סי׳ק׳ג אשה שחפפה נחייה נעלה לסין מזגסמ איןמזדיאיןמידה
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לפיס דה״ק אני אמיתי לה קודם שהלכתי צאי סעש׳ידיך במזונותיך
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מררטכבורה
דסה)ומ״ש בססהר״מ
אע״פ (
שהן מי שש וכו׳מינדא בס״פ

כ״כ כר״א כשמו בפ כעי שנתפתת׳ומ״ע
נשממןיךמ׳ח ^ס ונתתי ת דא״כהל״ל נאמן ' אלא רשאי
דעת׳ומשש ואילך מצוה לזונם עד שיהיוגדולי׳
כדי ושתקה איןלה מזו־נו׳שאילו אל רצתה בדבר זה ולא סמכה
"וי״ייין * ״־ ;׳ משמע דהשתא הוא דשאי לפשות ק
בפנער  0׳שנתפתתה (דמש) באושהתקינו
מספיקיןן
דאמרי׳לקמן היה לה לתובעו או לומר אין מעשה ידי
שלא לפריע מה שלותם והא
6ל* ״״, * ,״ ; לותה ואכלה ועמדה ימיאנס  ^ 7ל 1א חל< ר אדם לזון את בניו ובנותיו רע שהן בגי שעןא סיהא^ אדס זן את מיו ובנותיוכשהןקטני'
*נכלל

ווררז׳ ר״ מ

תיה טעמ דמיאנה הא לא מיאנ אית לה התם

מו! נ!

מרומודןך׳  4נו 5ו׳ ימ \ ל^דורז

נרחד׳ דוושו^ ו

ופרש י כשהם קמי עד שיביאו

בשעמע;

פ$־יר; ק עכ״ל תשו׳זו כתוב כספי סתיו ;שמר ס יה ומשיי ' ״* -״׳ ׳׳״ '* ״ ׳*׳ ״י־״־׳ ׳י  ,י׳*־׳־■ י ׳*׳׳ " "■ יי׳־4׳ *! ״!< • -י ׳ץ׳ י -׳■״׳• ׳״ * שיגדלו סס ומ״ס ואם הלך למה ומיחס
מתרצכאן מיכיי׳מנכסיו לפרנסם פד שיהו מ,
*עיין לגיל סזף בתשי׳הנ^ואם הא שה לא לותה פלר׳ אלא ואם אינו רוצה איןכופין אותו אבל מפצירי בו ואם אינו
והרישש וכו׳אבל סי שנשתטה מפרנסין אסתן
סי' ; ; מיושוג׳רא׳פ אביס אואתיס הוסיפו לס פירו׳ או ליפתן מכלימי׳אותו ומכריזין עליו פלוני אינו רוצה לפרנס בניו
/רינסדגשיזיגדלא
בממון מנכסיו וכו׳שס (דמח ) אמי יברזסדאמ׳
שלא הוא גרוע מעו׳טמא שמרח׳על בניו בד״א שאינו אמור לנו
ס״ל כדעתרה 'ן ; דרך בבור אושהיומיתמים עליה
צדס׳לוקחיןמר עוקכא מי שנשתטה לדיורדיןלננסיו
(ב ) זכ׳היירדניפ' לשוס הלואה סיןהבעל חייב באות׳דברי׳ ליתן צרקה אנל אם הוא אמוד שיש לו ממון ליתן
ממנו בעל ברחו משום צרמה וזנין אותן עד שיגדלו ואם הלך
נערה ע א פי׳ ר״י כלל ועלה אמרי ' מי ס סלןלע״ה ועסי א'
?!קיזנשלא התחיל
ה־זי .לזזנן אלזרז'
אנלאכוהתחי׳לזזכן
נניו זגגומיי ג־ווכן
תנכסי< 7ו7אי נ הכי
ניחא ליי* כיון
שהיתיז־ל לוו : ) .
(ג ) ״׳לשסאף

^מנ
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■מהתייכדננפורדינוועמסס טועכץ
־יהאיתןלתתלס־י־אע״מ ^סל
ו
ויפטר-
היס,׳״-
הוא .לסרי"״מ ישבע -
ואמ,׳ • •.
היא -,
אט!לה -,

היאחולר-׳ער
ששאפ׳הלא  :פינןעבי'ל ועיין במרדכי סם ומצאתי כ בתשו׳
ייה אא״נ אמ 1י הר ' מאשי' מאןדמפליגכיואבלאת'ה״מ
ורגל
בגרי שבת ן
לקבורה  .איל .
למזונות או *.
ייזיןא
ן
מכריי'
,:,**<7׳;,:להשיא ז שאין לס צורך גדול כ כ לא ואס הלך
לא כפינןליה

אפי׳ למ״ה והיא יצאה מבית חמיה ולות ואכל'

:ואש בא ואמי

■ , ,1
דברלוסר
ובנותיו ולא

הם מבני שש ומעלה אין זנין אותן מנכסיו דכיון שיצא לדע׳אם1
היה רוצה שיתפרנסו מנכסיוהיה לן כ לצוותבא ל ימ שנעןתטה שת כ א בני
6״ל ולא של) ט לך כץיוצ 6לדעת ליוצ)
־ ־!
־ ־,
,
:
 .־ ־
מפרנסיןאשתו מנכסיו ונותטן לה במשתתקשוטפרנסין לבניי סלא לדעת מאי ובי אסר אע׳יב),00
תנסיט
ולבנותיו אפייתרי .משש עד שיגדילו רמסתם׳ ניח ליה שיפרנסו תכשיט ויב יוסף אמי כדקה מ״ד

יהבינן
לבניו ולבנותיו והרמב׳ים כ׳דבשניה׳אין מפרנסין לבניו ולבנותיוכ״ש צדק מ״ד צדקה אבל תכשיט
ופרש״יאבללא
מכני שש ומעלה אפי׳ אם הוא אמוד ואינו נ״ל כמו שכתבתי : 7להדלא ניס׳ ליה דתיטול
במזונותיה׳בסייו
חלבניו ובנותיו שאינו חייב
את אשתו מליהנות ממנו אין הנדר
 317ךק  22ךילר*
*

להפקיעמזונותי׳שהרי הוא משועבד לה

ואינךולא שאני לך וכו׳יוציא מן

המקו׳לדעהיס

ואשתו
יכול להפקיעם ואם אמר לה צאי מעשה ידיך למזונותיךןהיא בידו לצוות על מזוט בניו בנותיו
הילכן
מספקת לדברים נרולים ןלא ל,דברי׳ ק טנים ואןתם ׳הרברי׳קטניםולא צוה גיל׳דעתו שאינו רוצ׳ לזון
שתעבוד
נוהגין בהם בני אבי׳ מפני שהוא עשיר אבלשא רמעןפחת׳ שיש אשתו דמחיי לה בתנאיכתובא
י!הם עישר כמושיש י!עכ ^ה אין נוהגין כהןאז ח<^ הנדרשהרי
בעסיט
■ חייב לה כ ^ו דברי הקטני בל זמן שחי עמואב-ימשהדירה סחוט מיי יכנותיי מסלו תכשיט
אינו
ועין
ואינה עור עמו צריך כהנהיג בבכור כיתאבי אף כאותן הדברים סל צזק׳ח־לטהנט• טתטסטיתבסס-
אישו
והרמ״ב' כתבבסי'ב מה
הקטני לפי אם הדיר עד ל׳יוסיפרנסג באלו הדכריס הקטנים ע״י סס במרדכי

א 0את; 7לנ 7י*ה עיין במרדכי כפ׳סנז '
 ■£״ *  £״  $קידם טכל־ת׳ אמיתי לה > 5מטס יריו
תב  ,במזונות־ך ונתרצית נאמן זה לא מצאתי
שש דתנ׳׳ל .פ1ל
הרנה נלוניאכי׳ מבוא׳סבל נלמד הוא מדין בא ואח הנחתי
לה מזוט כשיצאתי שנתבא בסמוך שנאמן
*ע״ז) י
נמשןיןכ כ נתא 1בשנוע׳ומ״ס בש׳הרמ ב׳הוא בפי״ב מה״א
נתינ נ׳נת״ל:
נ״כהמ׳מ וכ׳ה״ה בס ב לייט .
גזלות מתבא ' בסוגיא
(ד ) *
לךכשם סב' ד מוכרים למזרן האש׳שהלךבעלה
במזוטתיך פרנס שיאמ׳לו כל הזן אינו מפסיד אבל לא יאמר לו להדיא
פי׳נדאי-זזיזנהר״ן שסם אע׳לה צאי מעשה ידיך
פי נערה7ף
רב כך מוכרין למזון בניו ובניתיו כשק כני ו׳
לא ותזון אותה דא״כ דהוד .ליה שלוחו וכן אם הדיר׳ סתם או זמן
תהיו שאין הל מזונות וכתב רביט שאילו
ע" נכ ' לננ׳תט;
י
זנץן
פרנס סניס או פחות אבל יתר על שש אין .זני
כששתיזס יפתסנה לי
תפרנשי׳אית׳אפי' רצתה ברב זה וכו' לומר דדוקא
נלא אתו 7וגיזנ׳ אבל אס עיסת ואמרה אינו מצה לאו כל
אותן מנכסיו שלא כפניו אפ״פ שהוא אומי
ל7תע  7זקאכאמיל כמיניה דמזוני עיקר כמושנז׳למעל׳ופשוט הוא וכן כתבוהמפרשיס -ז״ל ורס״י פי׳ יכן מי שנתטהו בקולר או נשמטה ב״ד יורדין לנכסיו וזנין אשתו ובניוובנותיוסהן
אף לאתר שש ״ וקבלה עליה ואיפשר שהוא זי׳ל יודה ששתיקתה היא קבלה עכ״ל  :כתב הרשב״א כני ו׳שניס או פחות ומפמסין איתס ע״כ ומה שהוקש לרבי בדבריו נכי הרגישונ
׳"ד יי ' י/יז שנשאל על שמעון שהלך למ״ה ואשתו תובעת לראובן המחזיק בקרקע בעלה שיצא ה המגיד וישבו סכ׳וז״ל ויש לשאול סנרא' מדבריו שהכני שהס יות על שש אין זני'
אות׳מנכסי מישנשתטה ודינו סוס ^ מי0הלךלמ ה ובגמ חלקו בהס בפירושואץשס
משמע* 7י^״תיינ ממט כדי שתמשכננו למזונותיה וים לשמעקנכסי׳אחרי בני חורין והשיב אפי׳נכנס
לוג׳ אלא אגב אתןראובן מעכשיו בקרקע שמעון אין האסה בעלת דין שלו אא״כ ס*א מורשה מראובן בזה שוס מחלוקת והמשוכ׳שרכי׳לא כ׳במי שנשתטה אלא מישמוציאין מנכסיובין
בעלה או שב״ד מעצמן דנין עמו לסי,מה שהוא עניןאס נטושין אס רטושין אבל היא שהוא אמיד בין שאינו אמיד והוא בקטני׳עד שש ובזה הושוו מי סנסתט ומיסהל!
סה־אאשתי•
אינה בזה אלא מכריה זולתי אס תביא לגבות ממנו כתובתה או מזונותיה וכיוןשיש למ׳ה אבל בגדולים מבן שש והוא אמיד לא דבר רבי׳־י־כאן ובזה חלוק מישנסחטה
נכסים אחרים מי חורין תגבה מהם עכ״לוכ׳עוד שנשאל על ראובן שהלך למ״ס ומי שהלך למ״ה וסמך לו רבי על מ״ס בסוף ה נחלות שמי סנשתסס שפוכקיןצדקה
ותבע אשתומבי"ד לפסוק לה ולבתה מזוט ופסקו לי 1ולבתה מזונות ידועי ' ויזונס מל ממונו ולא יפו בניו הגדולים על ו פחותים מאתר וכבר ביפר רכינו למפלהשהן
נזונין משו״צדקה וכ״ס שמוציאין ממנו צדקה וזנין בניו וזה ברור מ״ל מכ״ל כתב
שמעון אייה וכתבו לו ב״ד שיפרע מנכסי ראובן בכל מקום שהם לפי שהיא נזונת
על ידו ועוד נתנו לשמעון בח ורשו׳שכל זמן שלא תמצ׳האשה מנכסי בעל׳להתפרכ ' הר״ן מצאתי בתלוי בה׳יסנות הילרך לגבי מי שנשתטה עבדינן הא והא ולגבי מי
מהם שיוציא לה שמעון כתורת הלואה ומת ראובן והיו האשה וכתה נזונו׳על סלחן שהלך הא והא לא עבדינ כרב ססד׳דרבי ' הוא לגבי רב יוסף ואף הרע ב כתבסוףה
שמעון וכשגדל ה 3ת פסק לס ס מעון נדוניא משלו והשיאה ללוי ואח כ נפל לאות׳ נחלות ומי שנשתטה או נמחיש ב״ד סוסקין עליו צדקה אס היה ראוי ולאידעתי
פוקכי*
בת ירושה מבית מויישי אביה ועכשיו כא שמעון להסיע ממנ׳מה סהוצי׳במוונותי׳ למה דלרב קסד דאמ' תכשיט כהי דאברימ׳קאי איפשר דדכר אחר דאמ' מר
הרסב״א
והיא משיבתו כשם סנתחשדת עמי להסיאני משלךכךנתחסדת עמי לפמסני משלך גבי נשתטה ה״נ מס ליה אמכסי׳ שמענו אבל צדקה מנין פכ״ל כתו׳בתשו
וש מעון שיען מעולם לא ויתרתי על המזוט רק הייתי ממתין עד שיהיו לך נכסים סי תתקפ״ס שנשאל על איס שנשמטה והמעות ביד קרובי האשה עדיין אס נאמי
.ותפיעני והסיב ב' ד שפסקו מזיטת לבת שלא כדין משו כיון שהלך מדעתו כדתניא מזון ה;א מן הנכסים והוא מן התמחוי או אס מוציאים בד מידם והשיבדמוציאין
ונפ׳נעיה ומ״מ האשה והסרו לא לוו כלו׳משמעון כדי שתהא צריכ׳אחר נכסי הבעל דא״א לגבות היא כתובתה כל שהוא אינו יכול לגרש אלא נזונין היא וגעלהובניהם
להפיממנ^שישזיר שמעון ומפיע ממנו כדרך האשס שלותה ואכלה אלא סמפון  3ת גדולה שהיא חולנית ותובע׳מאביה שיפמסנה כי גרעא מקטנה וגסתובעי*
סיסיאנה עיין בהגהו׳מרדכידקידוםין נ  :מדברי הרא״ס בחשו כלל י״ז סחני
קבל עליו לזון והוא ידרוך על נכסי הבעל בכל מקו׳סימצאם אבל רוא״אני שלאחר
כהדיא דמי סבא על הפנוי׳וילד ממנו בן או בת חיי׳לזוכס וכ״כ הריב״שבתסו׳סימן
 ,מכאן כתבו לו ב״ד וכל זמן שלא תמצא נכסי' לבעל להתפרנס מהם שיוציא לה
בתורת הלוא׳כל צרכיה ולפיכך הדין עמו במה שתובע להסיט מן הבת ואס נתחס' מ״א ומיהו סדה״מ כשהוא מוד סהולדממנו אבל סא אינו מוד' בכך אפילו נודעשנא
להשיאה לבעל משלו אין זה מחייבו ליתן להמזוטמשלו כמס זמןפשסא אסת איש עליה והיא טוענ׳ברי׳סהיא מעובר ממנו כיון שאינו מוד' לה בזה הרי איפששנתעכי
מאחר דכי היכי דאפקר׳נפשה לגביה אפקר 'נפשה לגבי אחרע' ה
מזונ׳ועסת׳
נתןלה
אכמו׳בסי׳צ״ג ועוד
_ __
שאס לא -י
אכמו׳סס -
מלתבוע_מזוט_ ותפסידס __ —
_
_
עב חמדיר תא אשתו מליהנו׳ממנו אין הנד קל להפקיע מזונותיה ומואסא׳ל
וא כלס והותיר אין לבעלה עליה כלום אס גובה האשה מזונו' מממכ שנתן בעלה
עיין במרדכי סנערה שנתפתתה כ הריטב״א בס הנוס' גבי מתניתץ דאלמנ׳סאמר צאי מעש ידיך במזונותיך והיא מספקת לדברים גדולי׳וכו' בכתו׳ר״ס המדי '(דעד)׳
אי אפשי לזוז מבי' אבא וכו׳ואס היתה טופנ׳מפני שהיא ילדה וכו׳וס״ס לאשה בחיי המדיר:פא אשמו מליהנו׳לו סד ל׳יו׳יעמיד פרנס יתר מכאן יוצי׳ויתן כתוב ומ?ש
בעלה שיצאה מביתו והלכ׳לה שאס נתנה טעם לדבריה חייב למת לה מזונו׳סלימי׳ בגמ׳וכיון דמסועבד לה היכי מצי מדיר לה כל כמיני׳ דמפקע לי׳לסעבודיהומשני
ריי
ספקאי
אייה פרנס למה
ספק #
אי בדלא .
במזונותיך א״ה
צאי מטסה ידיך כסזוטתיך
צמה כדלא ספק
באו׳לה _
במקום שהיא אבל אס לא ביררה טעם לדבריה אינו נומן לה מזונו׳ שאין חיו׳מזונו' __-
לאשה על בעלה אלא כשהיא עמו על סלחנו וכן היא באלה הדברים רבה על פסוק קושיןלדוכת׳א״ר אשי במספק לדברי׳גדולי׳ואינו מספק לדברי׳קטני הנידכרי׳קטנ׳
ל׳ד אי דרגיל׳בהו הא רגיל׳כהו ואי דלא רגיל׳כהו פרנס למס לא צרי  :דיגילה כני
למען ירבו ימיכם ואפי״לדברי הרמ״ב׳םאומר שיכול להשיותה ע״י סלים הוא עדיף
•ויכ׳בזה ואפי׳לפי ברכת הבית איפשר דלא יהיב לה דלא מקוךלה רבנן מזונו׳אלא נשא וקא מגלגל׳בהדי׳דאמר לי׳עדהאירני'דלא אדרתן גלגילנ׳בהדך השת׳ דאדיחן
ביושבת תחתיו ומשמשתו אבל כשאינה יושבת עמו ואינה באה בסענ׳ אין לס דין לא סצינ׳דאיגלגל בהדך ומ״ס עד ל׳יום פד ל׳יוס לא שמעי בה אינשילו  6זילא?נ
אימיחיצ׳בהבילת׳ולהר״א׳אהאדקאהשתא! דאדרס!
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אבן העזר
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טנ

טד

■ אבל' אס סדירה
דלודרמן לא מצינא דכיניגלגל בהדךולוע׳  /דאל יורדת עמו וא״כ הרי משועבד לס כתב ה״ה דעי שדין משנתינו אינו אלא■ כשלא סדירה אלא מנכסיו
ןדנרי'שהיתה רגיל׳בהו בכי נשא והיאךחל הנדר וי״ל דהא דאינ׳יורד׳עמו בדברי׳ אף מתשמיש יתי משב׳ יוציא ויתן כתובה כמ״ש פי״ד וס ב הרשב״א וכי" נ דעת
סל בכי משעסה שיש להם עוש ושאין להם עושי שוין בו אבל הנך דברים קטנים הרמב״ן ז״ל עכ״ל• נדרה שלא תטעום אחד מכל המינים וקיי' לה הוא וכו׳מסנ ' סס
ורגילהבהו בבי נשא לפי שהיה עשיר אכל בכי משפחה שאין להם עושר אלא כמו (דף ע )המדיר את אשתושלא תטעוקאחד מכל העירות יוציא ויתן כתובהובגמר׳
(דף עא ) ממיבמיכה לשמואל דאמר
שסיה לבעלה אינס רגילי ' כאות' דברי׳
דאפילובסתס עד ל ' יום יעמוד פמס
קטגי׳ים לה לגלגל עשו כל זק סהי/אצלו פרנס ל׳יוםרשמ׳בתוך ךכ יתיר נדדו אח׳י!׳י1ם יוציא ויתן כתובה
הילנך חל הנדר אבל כשהדירה ואינה עוד לר״י כופין־אותו בשוטים ולריח איןכופין ולזההסכי׳א״אהרא״ש קשיא מתני׳דסכא קתני יוציא ויתןכתוכס
כלומר מיד יוציא דללדימתין כלל ושני
#לו סייב להנהיג ' בכבוד בי׳אביה הילכך ז׳יל נדרה שלא תטעום אימן המינים וקיים לה הוא או שאמר׳לר
הב״ע שנדרה  :היא וקייס לה הוא וסבר
אמרה ליה השתא דאדרתן לא מגלגלנה הנאת תשמישן עלי^ אם אוכלנו אפי׳ הוא רע ולא -־טעמהאותו
ר״מהואטתן אנבע בין .שיניה ופרש"יי
מוךפכ״ל והוא מדברי התו ' ואהא דתכן לעולם יוציאימיד ויתן כתובה ואם הוא מדירה שאמר ל1ז הנא'
שנדי׳היא ומה יש לו פח־ להמתין אי נית׳
יעמיד פרנס מקשה בגמיא ופרנסי לאו
סליחוכצי' קעביד א" ר הונא כאויע' כל הזן תשמישן עלי אם תטעום מאותו המין יקיים ז׳ימיםואזייוציא׳ לה לדידה למישקל כתובתה ומיפק לא
אינומפתיד וכתבו התיש' והראי׳ס והר׳ן ויתןכתובה כ׳הרמ״ב׳כנררה היא וקיים לה הוא אם רוצ׳ לישב תבקש פתח לנדרה אבל היכא דאדר איהר
דשם רפנ״ס שדקדק מסוגי׳דגמי דדוקא עמו ולא תאכל מאותו המין תשבכ ואפה 1א -או'אי אפשי באש׳ כגון מליהנות לו ימתק שמא ימצא פתש
נה״ג דקא׳כל הזן אינו מפשי׳כל רבי׳הוא נדרנית יוצי׳ויתן כתוב׳שהרי הוא היה לו להתי׳וקיי׳לה מרצונו :לנדרו  -וקסבר הוא שקיים לה גתן אצבע׳
בין שיניה והשיבה לפיכך יחן כתובים
כיצר חייב,להלבישה לפי כבודו
דשרי בעורר הנא׳אנל למימדליתידא ' אש
והתוספת
וסתם מתניד״מעב׳״ל י
חכמים בעני שבישראל שיתן לה בגדי
קח לא תפסיד הוא דמחזי כשלוחו ע״כ
*
נ׳זוז מכסף מדינה שהם ו׳רינרין/רביעשל כסף ולא יתן כתבו דמיירי בנדרה ימ הפימת כל זמן
(ונ׳ס בי״ד סי רב א ) ומפמע לרבי׳דדוק ששוים
שהיא תחתיו ואם נדרה לעולם מס תמית
לומר ליתידאה אש תזין לא תפסיד הוא לה שוזקי׳בימו׳הגשמים ולא חרשים בימות החמה אלא נותןלה
במה שיוציא ואף על גב דבנדר סל תשעים
לעיסוי כשלוחו אכל כשאו׳כל הזן אינו חדשי׳בימות הנשמים והיא מתכסה בכלאותיהן בןןות החמה
ממתנת בנדר סל פימת אינה יכולס
מפסיד אע ' פ שאו׳כן ליחידא' לא סיחזי
וגדשוא
לפי כת׳ והשחקים]שחם מותר הכלאות הן שלה להתכסות בימי נדותה לסבול אפי' יום אחד פ"כ :
בשלותו כיון שבל רבים הוא אומר
וכיפה לראשה וחנור למתניה לשנה ומנעלים חרשים ממועד
פלי צם
שאמרה לו הנאת תשמיסך
אינו
הזן
להסיר ע״י פינס שיאמר לו כל
למועד וכת׳הרמי׳ב׳כר״א בימים ההם ובא״י אבל בשאר זמנים
אוכלנו ימיאר בסמוך  :ומ״ס אפילו
מפסיידום יטוכן אסהדירסתסאו זמן
וגיפרכסנהע״י פרנס ל׳יוסוכו׳סם אמר ובשאר מקומות אין הרמי׳עיקריש מקומות שהכנרי׳ביוקר ויש הוא רע ולא טעמה אותו מעולם כן כתב
ונ ל״ש אלא במפר אבל כשתש יוצי׳לאלת׳ מקומית שהן בזול אלא העיקר שסומכין עליו שמחייבק אותו הרמכ״ס בפ״יב מהלכות אישות וכתב ה״ס
ליתן כנרים הראויין ליתןלה לימות הנשמים ולימות החמ׳כסות 'דהכיאיתא כתוספתא ובירושלמי וגם
וימן כתוב פי כמפרש שפי ל׳ יוש ושמואל
'לרא״שכתנתוספתאזו:
לוע אפי־׳כשתש לא יוציא שמא ימצא פתח שלובשת כל אשה בעלת בית באותו מרינ׳ובכלל הכסות שהוא
ואם הוא מדירה שא״ל מאת
וט׳ש
לנדרו ופשקו הפוסקים כשמואל דהלכתא חייב לה כלי בית ומרור שיושב׳בו ומה הן כלי בית מטה מוצע׳
תסמיסך פלי סס תטעום
נוופיה כדיני ומס אקר ל׳יום יוציא ייתן ומפץ ומחצלת לישנעליה וכלי אכילה ' ושתייה כגון■ קררה
מאותו המין יקיים ז׳ימיס ובו' וכןמ״ש■
כמוב׳לר״י כופין אותו בשועי׳ ולר״ס אין וקערה וכוס ובקבוק וכיוצא כהן והמדור שנותן־לה בית של ד,
כדי להשתמש בו ויהיה לו כית לעיל בסמוך באמר לו הנאת תשמיסך עלי
מפין מסלוק׳ר״י ור״ח כתבוהו התושפות אמות ותהיה רחבה חוצה לו
סא אוכלנו יוציא מיד ויתן כתובה סם
.והמידבי ב־ ' פ סמדי׳וכע הבא על יבמתו
זמ״ש ולזה הסכי׳א״א הדא״ש ז״ל הוא בפר' הכסא חוץ ממנווכן מחייבין אותו ליתן הל תכשיטיה בנון בנדי (דף פא ) וסבר רבי יוסי במדיר את אשתו
.סבא על יבמתו ובשי׳קנ״ד כ׳רבינו דבריש צכעונין להקיף על ראשה ועל פדחתה ופוך ושרק וכיוצ׳בהןכרי שלא מתקשט יוציא ויתן כתובה בעניות
אלוכארוכה ושש אכתוב דעות הפוסקים שלא תתעה עליו כד״א כעני שבישראל אבל בעשיר הכל לפי שלא נתן קצבה אלמא בעל מצי מסד׳
ומדנהי א לו דברים שהבעל מיפר ונדריס׳
בדן זה והרמ״ב כ כפי״ב מה׳אישית כלשון עושרו וככודו ואפי׳ אם היה ול כרי לקנות לה כלי רקמה וכלי
לזה המדיר את אשתו מליהנות לו וכו' זהב כופין אותו וקשכר המדור וכלי הבית והתכשיט הכל לפי סיס בהם עינוי נפש אס ארחץ אסאל
ממתיני׳לו ל׳יוש וכאות׳הל׳יוס תהיה היא עושרו וכבודו ואם קצר׳ידולידק אפי׳עני שבישרא׳ כופקאותו ארסץאס אתקסט אס לא אתקשט אמר רבי׳
עושה ואוכלת ויהי׳אחד מאביריו מפרנס להוציא׳ותהיה עליו הכתובה חוב דע שיעשיר ולא האשה בלבד יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש הב״ע בדברי'
סכינו לבינה הניסה למאן דאסר דברים
אותה דברים שהיא צריכה להם יותר על אלא בניו ובנותיו ההטני׳עדכני ששחייב ליתןלהםכסו׳המפפי׳
שנינו לבינה הבעל מפר אלא למאן דאמר׳
מלידה אס אין מעש׳ידיה מסשיקין לה
להם וכלי כית ומרו׳לשכקכהם ואינו נותן להם לפי׳עושרו א לא אינו מסר מאי איכאלנדמר אלאהכ״ע
תמוהים
לנלע״כ וכת הי״ן על זה ודבריו
לפי צרכ׳זההכלל כלמישחיי׳במזונותיו בקבחייו כקכמותוחיי׳
דתלנסו לקשוטיה בתשמיש המסה דאמר'
בעיני היב רהא כגמ אמיי בסדי׳דלא מצי
לתן ול כסות וכליכית ומרור ודין בעליעש אשתו בטענ׳הכסו יאסר הנאת תשמיסך עלי קס אתקשט •י
מדר לה אלא כאומר לה צאי מעשה ידיך וכלי כית ושכר המדור כדינםבטענ׳המזונו׳אסיהוא אומר נתתי
ופריך אמצי יוציא מיד ימתין שבת 'א
מזונותיך אבל סתמאלאאערינן כעשה
כמישאוע לה ס״ה משקי׳לה דוק׳באומר והיא אומדת לא נתת במקום שדרך הנשים שלא לצאת בכיפה כדין המדיר את אשתו מתשמיש המטה־
שעל ראשה לכד ער שיהיה עליה רדיד שהיא חופ׳אתכל נופה ומשני ה״מ היב דאדר איהו דסבר מירהח
להומספק לדברינו גדולים וכמגלגלת
כמי טלית נותן לה רדיד בכלל הכסותהפחו׳שברדידי׳ואס הוא רתח עילואי והשתא מותיב דפתיה אבל'
בהדיה לדברים קסכלס ומדבריו גרדאפי׳
ידיה משפיקין ולא איפגלגל' עשי׳ נותן לה לפי עושרו כדי שתצ׳לבית האבל או לבי׳המשתה היכא תלדה איהי וססיק לה סברה מיסכ'
כשאיןמעשס
בהדס חייל נדראוכל שמעשה ידיה שבל אשה יש לה לצא׳לבית אביה לבקרו ולבית האבל ולבית הוא רסני לי כלומר וכיון שאינה סבור'
לה שיתפייס מוד לא תקנו חכמים סממפין
מששייקק אפי׳לא א״ל צאי ומעט מדר לה המשתה לגמול חסר לריעדתיה ולקרוביהכדי שיבאו נס הם
ואילו בגמר אמיי דנהודכאומרמהכי יכ שאינה כמי שחי׳בכית הסוהר שלא תצא ולא תכא אבל גנאי הואיל וקשהלס  1 :כר 1ב הר״ןוהאי־
יוציא דתכן משמע ליייוציא בע״כ אפילו
לא אמר משמכר לה ולאו כל כעיני׳למימר לאשת שתהא יוצאת תמיר בחוץ פעם בחוץ פעם כרחובו׳ ויש
■■
כמו פעם .רצה לקיימה מטפמא דמסנא הוא
אינו נותן מזוט'ושהיא עצמה תעכב מעשה לנעל למנוע לאשתו מזה שלא יניחנה לצאת אלא
דסני לי אלא שראיתי לרמב״ס ז״ל שכתב
ידיה ודנית© גבי אשה אע״פ שהיא יכולה
יכולה׳ בחדש וא פעמי׳בחרש כפי הצורך שאין יופי לאשה אלא לישב בפי״ 3מהלכות אישות נדרה היא שלא
לועי איני כזונת ואיני.פושה אינה
מאכל אס מכל הסירות וכו׳אס רצ' שתשב
לונו׳ איני עושה כלבד ושהוא מעצמו יעכב בזוית ביתה שינאמר כל כבורה בת מלך פנימה■  •:רע הדירה
תחתיו ולאתאכלהפירומתשב ואס אמר איני רוג ה באס נדרכי׳יוציא וימן כתובה
מונות דהא תגן קונס שאני עושה לפיך א״צ להתיר ואין לך אומרת איכי עוש גדול
ספרי היה כידו להפר והוא קייסילה ברצונו ע״כ ודקדק כן מדאמרינן גס האישה
מזהוב״ל שהביאו לומרכךמשוס דלא אשכחן דאלמוה רבנן לשעכודא דידה והיינו
סנדרהכנזירואס אמר א-י .איפשי באשה נדרניתיוציאויתן כתובה וכבר כתביי
טעמא משוש דלא צריך לאלומי׳דע' נ וא יתיר נדרו או יוציא וימן כתובה ומ״ה ס״ל
ז״לדתכא דקונס סאכיעוש לפיך־ א״צ להפר היינו משוס דס״׳ל דקונמו׳אץ מפקיעין דלאו דוקא אלא ה״קואס אמי הבעל אי איפשי באשה נדמית ונו׳ ה לא הער יוציא
כתב ה״ה בפי כ דעי
מידיסעבוד ולא צריך כלל לטעמא דאלמוה וכי אמרינן הכי לעיל בס' אע״פ היינו וימן כתובה,עכ״ל ורבי׳הכיא דברי הרמב״ס בלא חולק :
ני־״יקנורידס״ל דהשתא לא חייל נדרא ולבתי הכי חייל ומ״ה ע״כ לא אצטריכינן סכל מקום שמראה המדיר תא אשמו מכך וכך ר״ל שהוא אוסר הכאתו טליה אס
תעשה כך אכל' האוסר על אספו ואומר הריני -אוסר עליך שלא מפסי כך אין;
לאסוקידקונמו׳כקדושת הגוף דמו ואלמוה לשענודי׳דבעל כדאית׳כשוגיין דאע״פ
בדבריו כלום חה פשוט עכ״ל :
ייק ותשכח אכל לת״ק דאמי א״צלספיר כקעי׳מילתא כפשטה דס״ל דקוכמות אין
עג .כסותה׳ כיצד־חייב לסלבים© לפי כבודו ואמרו חכמים בענישבישראל'
מפקיעין מידי שעבוד וכי פרכינן והתנן קונ׳וכו הכי פרכינן לימא מתני׳דלא כת״ק
שיתן לה בגדים ססויס נ זוז מכסף מדינה שהם ו ' דינרים ורביע׳
 1התס וכל סך סוגיא לפרוקי מ״ק דהתס אמתניתין אימאמר אבל לדידןדקי״ל׳כר״י
3ן בורי דקונמות מפקיעין מידי שעבוד לא צריכין לכל הטי הוויי ולא קשיאלן מידי סל כסף ולא יתן לה סחקיסיכימות הגשמים וכו' פד ממועד למועד משנה בפרקי
משוסדשעבוד׳ דידי הוא דאלמו׳דאל״כ יצטרך לגר בע״כ והאיש אינו מוציא אלא אף עלפי (דף סד ) וכתב הרמ״כסכד״א כימים־ההם וכא״י׳ אבל כשאר זמנים
3יצוע אבל שעבודא דידה אמאי צריכים לאלומיה האי כיפר או יוציא ויתןכתוב' ובפאר מקומות אין הדמיס עיקר וכו׳עד סוף הסימן הלכ בפיק י״ג׳ מהלכות אישות
אגי פסאפה יוצאה לרצוגושלאלרצונ׳ובכך עלו דברי הימב״סז״ל כהוגן ענ״ל ^ וכתב .עוד שס וכל סב״ד מוכרין למזונותיו .מלכדין נמי לכסותו וכלי בי מנ
ומדורו
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אבץ העזר דע

סמשאה סס רע בסכנותיה וכן הי5ן שנדר סל 6תשלזל ולל) פסלזיל נפה וכביוריחין
יממיו א וכת׳ה״המגיד כד״א באומס הימיס וכו׳ממבאר 3גמ דאין כל המקומות
סימן ׳ג
נע־ת.׳ לכוי/גץ לה שויס ואמרי׳שס גבי מנעלים האי תנא במקום הריס קאי ודבר פשוט הוא וכ׳רכינו ותנוד וסלאתארוג בגדים נאים לבניו תצא פלא בכתובה מפני שססיאתו שסוע
עץ לנשל מאכלה בפחות שלובשת כל אשה בעלת בית הוא שמדבר באשת עני  :ומ״ש וכלי אכיל' בסכניו וכתבו הסו 'המדיר את אשתו סלא תשאל וכו׳ תימא דע"כ לא מיירי $
ונר לה/ילקה:
וכוליבירושלמי נותןלה פך וסמן ונר ופתיל׳וכוס וחביתץקדרה וכן בתוספתאומ״יש בנדרה היא וקייס לה דהא קתני סיפא וכן היא סנדרה ואיהו לא מצי לאדורה$$
וכתנאי
יוצי׳לחלתר
מלה בתסמי׳וא״כ לסמוא' למה
לנרי! ניו״הגד ,ל והמדיר ששוכר לה וכו׳ססוט הוא,סיס לה
ותשאל ותאסר לב״ה סבת אס וי״לשלכול
שלא תתקשט ותלאו
סימן לג נע -ארו מדור וא׳מרו ב פ הנושא ( דקג )סשתסשת
לינ״ם
שלא תלה בתשמיש אלא כגון שאסרלע
אל 1במדור כדרך שמשתמשת במדור בתיי
* קונם תשמישך עלי אם תתקשטי היא תתקשט מיר ותיאסר
נאדיכזינ:
עצמו הנאת שאלתה ואינה יכולהנשבי'!0
־!
:
בעלה דרוש שאין בית פחות מד על ד׳
בתשמי׳ויקיי׳ז׳ימים ואז יוצי׳ויתן כתוב׳גדרה היא שלא תתקשט
עד (א)<כתל
שלון
לשאול ולא תשאיל שאסר הנאת כליו
הת׳ח פי /ומי ש וכן מחייבין אותו ליתןלה תכשיטי'
יוציא
לה
וקיי׳
ושמע
או שאמר׳קונם תשמישך עלי אם אתקשט
תוכל להשאילם עכ"ל• וע״סזהכתרגי׳אסף
שכל מרן1זכ שתראה ומזה נלמד מדין מי שהלך למ״ה שנחלקו
המדד אשת! מכן בס שני דייני גזלות (דף קז  £אס ים לה ויתן כתובה והרמב״ם להדירה שלא תתקשט בעניות שנה א' הבע כלי שכניו עליו או כליו עלשמיויוסיש
וכן ר״ל שהוא תכשיט אלמא דלכ״ע בפניו יש לה תכשיט יקיים יתר מכאן יתיר נדרו או יוציא ויתן כתוכה ובעשירת ל׳יום עוד רבי׳או שאמרה היא קונס תשמיסןעלי
אוסר הנאתי עליה
ופשוט הוא • ומ׳ם בד״א בעני וכו' משנה יקיים יתר על כן יתיר נדרו וא יוצי׳ ויתן כתוכה והרמ״ה כ׳כעניי' אס אשאל משכני כלים וכו' ושמעוקיישלן
 6ס ת 5זה כן אנל
תל א׳יקיים וכאש׳כתכתי כ״נ לאי׳א הדא״ש ז״ל אסר הנעל כלי יוציא סיד וימן כתובה כברנתכא׳הסעס
האישי על אשתו בס' אפ" פ ( דסד )  :ומ״שואם קצרה ידו
(אומ׳הריניאוסר ליתן לה וכו ' זה נלמד ממה סניחלקו רב שכניו עליו או כליו על שכניו כדי שלא תשאילם ולא תשאל
בתסלתסי׳זהדכל שנדרה היא וקייס לס
מהם או שאמר׳ היא קונם תשמישך עלי אם אשאל משכני כלי' איהו סברא מיסנא הוא דסכי לי ומ״היוציא
עלין שלא תעשה ושמואל באיס איני זן ואיני מפרנס ומשש
כן איןנדנד■( כלום
דבעניד״המון שאין  .יכולין לנופו לזון או אשאילם מכלי ושמע וקייסלה יוציא מיר ויתן כתולואסאכל מיד וימן כתובה• ומ״ס ואס אמי הואקונס
ז זכי פשוש עכ׳ל:
וכו׳יוציא
מסמישך עלי אס תשאל מהס כליס
(נ ) י דין ני*ל מפין אותו להוציא כמו שכתבתי בפי״ב הוא קונם תשמישך עלי אם תשאל מהם כלי׳או תשאילם א״א
סימן רליי מ־ל״ה בדין המזונות  :ומ״ש ולאהאשבלב׳וכו' לה שלא תשאל מהם ולא תשאילם והרי היא נאסר מיד ויוציא לאחר ז׳ימיס ויתן כתובה מבואר בדגה
התו׳דכתלה כתשמיש לא יוציא עלשיכסו
דינים
נתנארו
זה פשוט סספמס והכסות הרי קכמזונו' לאחר ז׳ימי׳ויתן כתוכ׳ואם היא אסר׳ כלי שכניה עליה כרי שלא
אלו:
אמויצן
סבת דהוי כמרירה מתשמיש והכי
פרנסה
בגמר
מקומות
בהרבה
הזכירו
וכן
תשאל מהם או שאסר׳ על עצמ׳כלי בעלה שלא תוכל להשאיל׳
בהדיא בגת וכמו שכתבתי בתסלתסי׳זס:
בכלל מזונות וכתב רבינו ואינו נותן לה
הוזכר חילו׳בין העשיר כדי שלא יחזיקו להם טוכה או שנדר שלא לארוג בגדי׳ נאי׳לבנו
שכניס
ומ״שואס היא אסיה כלי השמיש
כפי עשרו לפי שלא
וכו׳מבוא׳דכייצו
לעני אלא באשהופסוט הוא  :ובושזה והוא אינו יכול להפר שאין זה דברי' שבינו לבינה ואסור׳ לארוג עליה כדי שלא תשאלמהס
ולשאל ולהשאיל כלים לפי׳תצא כלא כתוב׳שמשיאתושם רע
סיפא דמימרא ררב כהנא שכתבתיכסהוך|:
הכלל ומכן מוכיח בפ' מציאת האשה
כשכניו נדרה שלא תלך לבית אכיהותלאתו כתשמי׳ שאמרה ומ״ש והוא אינו יכול להפר שאיין זהדכריס
שהבנות אע״פ שאין בלשון התנאי אלא
מהדין יתכן בביתי ומתזנן מנכסי שיש קונם תשמישךעלי אם אלן לכי' אבי שאם לאתלאתו בתשמי׳ שבינו לבינה היינו משוס דאל״כ אמאיחצא
אלא אמר׳קונם כית אבי עלי אינו יכול להפ׳אלא כיון שתלאתו שלא בכתובה הא נדרה היאיקייסלהאיהו
להס לבוש וכסות  :ומ״ש מקוסשדרכן
בתשמיש יכול להפר וכיון ששמע ולא היפר אם אביה בעי גדר׳ יוציא ויתן כתובה שהוא נתן אצבעבץ
סלא תצא אשה לשוק בכפ ספל ראש בלבד
מסלש
שיניה וכמבואר במ״ש בסי׳ע״ב1ומ״ה
וכו׳כבר נתבאר למעלה שהכל לפי מנהג
המקוס כמי שמוכיח בפ׳אע״פ ולא הוצרך עד חדש יקיי׳יותר מחדש או סתם יוציא מיד ויתן כתוב׳ואסאינו לה בנדרה ברגר שאינו יכול להפרוסרמנ״ס
רבי׳לפתיבזה אלא לומר אע״ע שהן עומד' דר בעיר והיא רדופה לילך לביתו רגל א׳יקיים שני׳או סתם יוצי׳ כ׳בפי״ג מה אישות הדירה שלא תשאלולא
בבית שאין יוצאות לשוק חייב ליתן לה ויתן כתובה ואם אינה רדופ׳לילך לביתו כ׳יקיים ג׳או סתסיוציא תשאיל מכלי הכית שדרך כל הסכנו'לשאול
ויתן כתוב' ואם הוא אומ׳קונם תשמישךעלי אם תלך לבייאביך אותן ולהשאילן כגון נפה וכברה וכו' יהיו
שהרי צריכה היא לילך לבי׳האב׳וכיוצ׳בה:
יותר מחדש&ו יותר מרגל יוציא מיד אחר ז׳ימי׳ הדיר׳שלא תלך את נדרו או יוציא ויתן כתובה מעצי
וס״ש אבל גנאי הוא לאשה וכו׳ככראסי׳
סמשיא׳סס רע כשכנותי׳וכ ה״הפתרבי׳ימי׳
רכהכשמזכי ' גנותן סל נסים אומריצא כי' לכי׳האכ׳ ולכי׳ המשת׳אסנדרה היא שאמר׳קונם תשמישךעלי
אם אלך וקייילה יוצי׳מידויתןלה כתוב׳ואם הדיר׳הו׳ שאמ׳קונ' את נדרו פי' שממתינים לו ל׳יוס כנזכרהי״ב
בס שנא׳ותצא דינה ואמרו רבותינו גבי
תשמיש עלי אם תלך יוציא לאח׳ז׳ימי׳ואם טוען הדרתיה כשבי' ואע״פ שבגמרא לא אמרו אלא יוציאוימן
נערה המאורסה פרצה קוראה לגנב :
כתובה לא אמרו לאלמי שלא הוצרכואלא
 1מישויש לבעל ומכך אז״ל בשדרוכבסו' בני אר׳פריצי׳המצויקשם אם הוחזקו שם נאמן ואם לא הוהזקו
וכבשה כתי׳מלמד שהאי׳ דרכו לכבש האש׳ אינו נאמן כ׳הרמב״ם הדירה שלא תלך למרחץ בכרכי' שכת א׳ ללמד שעיקר הנד' קישלה או ישאל עלנורו
סלא תהא יצאנית  :כתב הרסב״א כתשו' ובכפרים שתי שבתות שלא תנעול מנעל ככפרים ג׳ימי׳וככרכי׳ או יוציא ויתן כתובה ורן סירסו קנון
על מי שלוה על כסוס אשתו ואבדס
מפרסים ז״ל וככר כתבתי סי״ב שכלמקוס
בקיביא והאסה באה להוציא כסותה מיד מע״ל יתר עלקיוציא ויתןכתוב׳האומ׳לאשתו אין רצוני שיבואו שנזכר הדיר ר״ל שהדירה מהנאתו אסתעש
לכיתיאכיך ואמך ואתיותךשומעין ללותהי׳הולכת להם כשאיר'
כך עכ״ל  :כ נדר׳סלא תלך לביתאכי׳ותלאו
במלו׳בלא כלו׳ולו' שהבעל הוציאו מבית'
שלא מדעתה ומאן לימ׳ל ; שאין הבעל יכו' להם דבר ותלך היא לבית אביה פעם אח׳ בחדש ובכל רגל ורגל בתשמיש וכו׳שס במשנה המדיר את אשמו
למכור ולמשכן כסות אשמו ובניו שלא ולא יכנסו הם לה אלא אם אירע לה דבר כגון חולי או לירה
שלא תלך לבית אביה בזמן שהואעמ׳נעיו
מרעתם כמה ששנינו המקדש את נכסיו אין לו בכסות אשמו ובניו וכו׳והאייך בדבי קדש א׳יקיי ב׳יוציא וימןכתוב בזמן סהובעי׳אסר רגל א׳יקייס ג ' יוציא וימןכמוני
אנעסא
וכסו׳כ׳וכ״ש בנדון שלפנינו דמאן לימי לן דלא אפקי׳מדעת למסכוני׳מסו׳רווח בית׳ ופרש״י כשהן בעיר אחר דרך בתס ללכת אצלם ברגלים רגל א׳ מצימרקמי'
ויתןכתוכש
ג לא מצי מוקמה ובגס׳הא גופא קסיא אמרת יגל א׳יקייס הא ב׳יוציא
ועו׳דשפיקאאמר׳פאףכזהיסמשותקנ׳האו׳עכ״לועייןבמרדכיס" פ האומכין ב :
עד הדירה שלא תתקשט ותלאו בתשמיש וכו בפהמדיר (דס ) תנן המדיר את אימא סיפא ג יוציא ויתן כמוכה• הא ב יקיים אמר אביי סיפא אתאןלכהנ׳ור׳יהוו'
לילךלני
היא רבה בי עולא אמיל״ק כאן ברמפה כאן בסאיג רדופה ופרס״י רדוסה
אשתו סלא מתקסט בא׳מכל המיני׳יוציא וימן כתובה ר' יוסי אות
בעניות שלא נתן קצבה ובעשירות ל׳יוס וכבר כתבתי בסי ' ע״ב דבגמרא מוקי לס אביה תמיד סניס יוציא שאינה רדופה שכיס יקייס ומשמע לר׳דכיון דלאק״ל
כאוקמתא דאביי משוס דמוקיס לה דלא כהלכתא דהא מוקיס לה כר יהודהדמפליג
כדתלנהו לקשוטיה בתסמי׳דאמרס יאסרהנא׳תשמיסך פלי אס אתקשט ופריך
ותתקסט ותאסר אי לב״ס ב שבתות אי לב״ה סכת אחד וסרש״י אמאי יוצי ' לאלתר במדיר את אשתו בין ישראל לכהן ולא ק״ל כותיה הלכך נקטינן כאוקמפא דונה
ברעולא דמפליג בין רדופה לשאי־נ רדופה ומ״ש ותלאו כתשמיש כבינתבא׳הממי
דתן כתוב תתקשט ותאסי וה״ל כמדיר את אשתו מתשמי׳ומנן כפאע״פ לב״ם׳ב
סבתו' ולב״ה שבת א׳ומסני ה״מ היכא דאדר' איהודסבר' מירתח רתח עילואיוהשת׳ בדבריו משוס דאל״כאמאי יוציא ויתן כתובה אפי׳לאחד כמה רגלי' הרי לאצפן
אצבע בין שיניה כיון דאינו יכול להפר הלכך פ״כ בהל או בתשמיש עסקינן מין
מותיב דמתי׳אבל היכדכדרה איהי ושתיק לה סבר׳מיסנא הוא דסכי למומ״ש בשם
הימ״ב היא בפי״ג מה' אישות וטעמו מפני שהוא פוסק כר ' יוסי מסוס דסקלו וטרו שהיה יכול להפר ונא הסר הוא נתן אצבע בין שיניה הלכך אס הוא כעירלב׳חדם׳ י
אמוראי אליביה דגרסי 3גמ אהא דתכן ר יוסי אומ בעניו׳סלא נתן קצב׳וכע קצבס יוציא ויתן כתובה ואס הוא בפיר אפרת לב רגלים או ג'יוציא ויתן כתובה  :חש
אמר רב יהודה אמ׳סמואל י״ב חדש רכה כר בר סנה א״ר יוחנן י׳סכיס רב חסד׳אמר או סתס יוציא וימן כתובה הוא ממה שנתבאר בסי ' פ״כ דמדרההיא וקייס^
אכימי רגל שכן גנות ישיאל מתקשטות כרגל ופיש״י וכמ׳קצכ׳כלו׳אס נתן קצבס יוציא מיד ויתן כתובה והלכך ע״כ האדתנן חדס א׳או רגל א׳יקייס במפרשמנפע
עד כמה לא כייפינן ליה להוצי׳וכ סר״ן סרי״ף השמיט כל זס משוס דאליכא דר ' יוסי נדר׳עד חדש א׳או עד רגל א׳מיתוקמא דאלו בנודר׳סמס וקייס לה איהו יוציאמיי
אתמר וכת' משנתינו כצורתה ומשמ ' דס״ל דלא ק״ל כר' יוסי אלא כת״ק דפליג עליה ויתן כתובה • ומ״ש ואס הוא אומר קונס תשמיסך עלי אס פלך לבי׳אכיך יות נ!ח1
או יותר מרגל יוציא מיד אחי ז׳ימיס כבר נתכאר בסי׳זה דכל שהוא המדיר וחו"
ואע״ג דהני אמוראי שקלי וטיו אליב דר' יוסי לאו משו׳דס״ל כותי ' אלא מסו׳דצריכי
נדרו בתשמיש דינו כנודר מתשמיש ולא קייס יותר מז׳ימיס וככ״ה דאמרי הנ!ד'י
לפרושי מלתיה לתת קצכה כמס אכל י״ח פסק כר ' יוסי וכר יוחנן דאמ׳י׳סני׳ומשמ
' דשמואל ור״י הלכהכי״י ואיכ׳מ״ד דהלכת׳כרכ חסדא יהרמב 'ז״ל פסק את אשתו מתשמיש המטה שבת א׳• ומ״ש רכי׳יותר מחדש או יותר מרגלהיינו!'3
דטעמיה משו
ברב יהודה אמ׳סמו׳אל ומשמ׳דטעמיה משו דאמ׳מילת׳מציעתא דר״י קאי כותי דלא במפרש כין שנד׳סתס ולא הוצרך.רבי׳לכתבו לפי שסמך על מ״ס בסמוך מוד׳סחן
דינו סוה למפרש שכודרת ליותר מחדש או יותר מרגל והרמב״ס כ׳כסי״גמה׳איסי
אמיינן זמן מועט מזה ורב חסדא קאי כותיה דלא אמרי׳זמן מיוכה מזה עכ״ל וגס
ה״ה נתן טעס זה לדברי הימב״ס ז״לי ומ״ס רכינו שהימ״ה כתב רגל א׳יקיי׳ הדבר הסדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה כזמן שהיא עמהס בעיר חדש אחדממתיח
פשוט שהוא פוסק כר׳יוסי וכרב חסדא דהוא במרא • יהרא״ס השמיט כל מחלוקת לוב׳יוציא ייתן כתובה סמן סהס בעיר אחר רגל א׳ממתיניס לו כ ' יוציאויתןכמוב
האמוראים ולא כת׳אלא משנתינו כצורתה משמט דס״ל ד׳הלכה כת״ק וכדע ' הרי״ף וב'ה״ה שטעמו משו' דאבי״אוקי מתני׳כר׳יהודה ולא ק״ל כר״י אלא כסתם מיונ'
ז״ל יזהוסכ׳רבי׳וכאשר כתכתי כן נר׳לא״א הרא״ש ז"ל :אסר הבעל כלי שכניו עליו או בריס סרקין דלא מפליג כין כהן לישר' הלכך כאן אף כאש כהן בכ׳יוציא ויתןכחי3
כליו על שכניו כדי שלא תשאילס ולא תשאל מסס וכו סס (דמב ) אמר בר כהה המדיר ואע״פ סיס סס אוקמתא אחרת זו עיקר וקפיסקו כהל' טכ״ל וגיס הר״ן כתג
!15
טעמו סל הרמ״ב ובנוסשת סרי״ף שבידנו כתוב במשנה רגל אח׳יקייס כ׳יוציל! י'
את אשתו שלא משאל ולא משאיל נפה וכברה וריסים ומנוי יוציא וימן כתוב׳מפני
כתובה

 "117הד^ רה

שאמר
בתשמישא

ד״מ
כתובה והיה אפש־ד לימ שמפני שהיה סכור סרי״ף כדעתו של הרמ״בס הגיה המשה׳

ובסימן ק" ג מהתשובות הצזכה־ס כתוב

פיל

הכורח׳מישני שמג ל)ו ת או מפר חמות( ,ג)

ונספר

שמצעדת ולא במרד חיי הבעל לתת לה מזוטואס לות -יאכל׳הבעל -תיי לפרועבע■ ל :-מישרים נתיב כ״ג
מ מני דמיתי כת״ק דלא מפלי בין כהן לישרא׳אלא שמצאתי בימני' בנסח'המשנה
עה שריש ארצות בא״י חלוקות זו מזו צעדן נישואין יהוד׳ועב הירדן והגליל תיה ת :שזניריאלפש
גניושח הרי״ף ז״ל ולפי׳כרא׳לו׳סכך היה כתוב בגירסת המשכ שלו:
הדירהשלא
אס היא אז הוא
משנה בס שני דייני גזילות ומ ש סמי סהומתאחת מפל -אלו הארצות
מלן לבית האבל ולבית המסת'וכו׳משנ׳שס המדי׳את אשתו שלא מלך לבית
האבל
טוענקשאי) רנזנן
ונשא שם א שה אינו יכול לכופ׳ספצא פמו
סולנית המשתה יוציא ויתן כתובה מפצי
לזורעם תיז׳תן נן
לארץ אשית אבל אס היא■ מאחת מאלו הוא' המנהג בכל
םנלע גפניהזומ״ש אס נדרה היא שאסרה לירה שאין כופין את האדם שיכנסו אחרים ברשותו וכן היא
הסיצמהלך לארץאסרת־וכשאשס צריפה נילי דיני) שצל מי
קונסתסמיסך עלי אס אלך וקיי׳לה יוציא שאמר׳ אין רצוני שיכנסו אצלי אביך ואמךואחיורנ׳שומעין לה
לילך• אחריו לארצו יתכאי כסמו׳ומ״ס וני' שנאפס נכןשזמעין
מיד ויתןלט כמוב׳הוא ע 'ס מה שנתב בסי׳
שאין כופין האדם שיבואו אחרי׳ ברשותו האיש שאמר איני דר
ל 1וניאכיןלהן אמה
ע״ב ינפי׳זה דכשנדר היא וקיי׳^ס הוא מיד
דה״ה
בכל
ארץ
וארץ
כיוצ׳בה
במרו׳זה
לפיאה
שהי׳
מפני
שכני
נאמנא שתדור
אר׳רעי׳או פריצי׳או גוי׳בשכונתי ואני מתיר'
יוציא וייתן להכתובהזומ״ס ואס הדיר'הוא
חלוקה בגכולותי ' כ׳כ
■ הרע ' בס כפי״ג מה׳ עד שילגנררלהן

0ס' קינסתשחישך עלי אס תלך יוצי׳לאחר
ז׳יסיס הוא ע״פ מה שנתבאר בסימנים
מוכרי׳דכשסרא מדירה בסוס דבר ותלאו
כתשמיש דינו כמרירה ממפמי׳דיקיי׳סבת
א׳כב״ה דסכרי סכי וז״ל הרמ״ב כפי״ג מה׳
אישות המדיר את אשתו שלא תלך לבית
האבל או
המשתה או יתיר את נדרו
 115יוציא ויתן כתוב שזה כמי שאסר בבית
הסוהד ונעל בפניה וכתב ה״ה המדיר את
אשתו שלא תלך וכו כגון שנדר היא ואמר'
ינוסו הנאת תסמיסךעלי אס אלך לבית
אכאאולביתסאכל ושמע בעלה ולא הער
להשאסכמדירה הכעלואומ׳לה תאסי
מנופי עליך אס תלכי כבר נתבאר כפי״ב
נניוצא בזה להוציא לאלתר ולא עד ל׳יוס
אלודכריהס ומדברי יבינו כר סהו׳מפרש'
נסדרה הבעל מהנאתו אס תלךוזהו סכת׳
ימיר נדרו ר״ל תוך זמן ה״ל יום הידוע
למפלה נפר י״כ סממתינין למעלה וכבר
מכתי בפרק י״ב שאין אדס יכול לאסור
לאשתו דכי אלאבררךשיאסו הנאתו סלי'
 $15תעשה כך עכ״ל ומ״ם יבינו ו אס טוען
בשבי׳בכי ארס פריצי׳המצויי׳סס הריתי׳
וכו׳איכי נאמן משנה וגע סס כמ׳הרמ״בס
הדירה שלא תלך למרחץ וכו׳עד סוף השי'
מלפי״ג מה״אוכתב ה״ה דהדירהסלא
מלךלמרחץ וכו׳וכן שלא תכפול נעל וכולי
הא ידוש בע המדיר ומ״ש האומר לאשתו

מהם שומעין לו ואפי׳לא הוחזקו בפריצו׳שכך צוו חכמים הרחק
משכן רע ואפי׳המדור הוא שלה מוציא׳ממנו ושוכן בין בני אדם
כשרים וכן היא שאמרה כן אע״פ שהוא אומר איני מקפיר עליה
שומעקלה מפני שאומר׳איני רוצ׳שיצ׳עלי שם רעבשכונו׳איל־ו:
 17ר!
ארצות באיי חלוקות זו מזו לעניןנישואין

אישו׳ומ״ס וכתב הר״מ מרוהכבור אס הוא
מיהודה וקדשה בגליל אפי׳לא נשא• בגליל
וכו׳ובנוס׳ אמה ביהודה והיא מיהוד׳סאיצו
יכול להוציא 'מש ס לגליל גס מהבתהי״מ

ע״ימיחקינפגלגל:

עח• (א)
י״״ש
נספרים

לאנשאת

אתילן
כגליל כלאה שהוא
טלגוא
אלא יש
להיותאפילז לא

שאינו יכול להוציאה מאות׳הארץ להביאה
יהודה ועבר הירדן ינליל שמי שהוא מאחר לארצה וכולי סס• כתבו הר 'אש והמרדצי
*
כמאה כיהודה זכן
תוספת
'
סלסה
ארצות
•
לנסואין
יהודה
מאילו
הארצו׳ונשא
שסאשה
אינו
יכול
לכופה
שתצ׳עמו
לארץ
מכזאר
כדנרי
ופני הירדן והגליל כד״א בזמןשה^ ׳מיהוד' תז׳הר׳ס נמרחות
אחרת אבל אס הוא מאח׳מאילו האי־צו׳והלך לארץ אחר' ונשא
ואיר׳בה אסה כיהודה או כן גליל -סאירס הנזכרים
ועוד
שם צריכה לילך אחריו לארצוונרא׳דהואהרין בכל ארץ וארץ
מזיז ע'
כדנרי
כיוצא כזה לפי מה שהיא חלוקה בנבולותיה וכתב ה״ר מאיר אסה בגלי׳אבל3ץ יהוד׳חאיראסבגל^ל
ייהר״סישאיס צמאה
כופין
אותה לצאת שפ״מ -ק נשאה ירום' כגליל אינויכול
מרוטנבורקא אם הוא מיהור׳וקרשה בגליל אפי׳לא נשא׳כיליל
מתני׳כשהיה מיהודה ונשא אסהמגלי׳ל ל־זנייאזמשס יפליג
אלא כעבר הירקצריללילך אחריו ליהודה שהיה מקומו בשעה
מגלי׳וכש׳אשה מיהור׳אבל אס היה מיהוד אסנרא' הראשונה
שקישה ובנושא אשה ביהורה והוא מיהוד׳שאינו יכול להוציא'
ונסאאשה מיהודי' מגליל וכסא אס מגליל שנתב הטו 1שהיא
סירת הרמ״גם
משם לגליל נם בזה כתב ר״מ מרוטגכורק שאינו יכול להוציאה כוסין איתה לצא׳אני פלו׳שמיהוד ונשאתי
 1הריין דס״ל דאס
מאותו הארץ להביאה לארצו כגון אם הוא מיהודה ונשאה שם
אשה מיהוד כופין אותי להוצי׳מגליל אין הוא ביהודה אע׳ב
אינו יכול להוציאה משם ולהביאה לגליל אפי' אם היתה מגליל
כופי׳אותה לצאת אכי פלו׳שמגלי׳ונשאתי לצשאא
כגליל
א שה מגליל כופין אותה לצא׳מיהודה אין מזניאה גצשא ולכן
ובאות׳הארץ יכול להוציאה מעיר לעיר ומכפר לכפר אבל אינו
יח לפתות אמרי
יכול להוציא׳ מעיר לכפר ולא מכפר לעיר שישדברי׳שישיבת כופין אותה לצאת ולכאורה
התוספתא
רכינו
שכי 3נ
העיירו׳טוב׳להש ויש דברי׳שישיב׳הכפרים טוב׳להםוכשיוציאג׳
והירושלמי סותרין זה את זה ופירש הר״מ הדברים׳ כאלו לא .
התוספתא
כד״א
שהיה
מיהודה ואירע היה מחלוקת כדנר
מעיר לעיר ומכפר לכפר לא יוציאנ׳מנוה היפ׳לנוה הרע ואף לא
.מ״ע:
אשה ביהוד אין יכול להוציאה למדינה
מנוה הרע לנוה היפה וכן לאיוציאנ׳ממקום שרובםישר׳למקום
שרובם גויס ובכ״ט מוציאיץ ממקום שרובם גויס למקום שרובם אחרת אף פ״פסהאשה מגליל אינויכול
להוציאה מיהודה ולא מצי למימ לה והלא:
ישר׳בד״א מח״ל לח״ל או מא״י לא״י אבל מח״ל לא״י כופין לעלות
אין זהו מקום מולדתך מאי איכפת לך'
אפי׳מנוה היפה לנוה הרע ואפי׳ ממקום שרובן ישראל
למקום אס אדור כאן או במדינ׳אחר דכיוןדאירסס'
שרובן גויס ואין מוציאין מא״י לח״ל אפי׳ מנוה הרע
שרובן
נוים
ביהוד מצי למימראדעתא דהכי כתקדשתי
למקויהיפה שרובן ישרא׳ אמ׳האיש לעלות לא״י והיא אינ׳רוצה לך למר ביהודה כי שס יש לי כחת רוח
לוין רצוני שיבואו לביתי אביך ואמך וכולי אי שהיא שם ומבקשת לצא׳תצא בלא כתובה האשה שאומרת יות 'כי הורגלתי שס אבל אס היה מיהודה
דבריפשוסי׳הס וכ״כ מן הגאוניסז״ל ומ״ש
לעלות והוא אינו רוצ׳או שרוצה לצאת משם יוציא ויתןכתובה ואירס אסה בגליל וכו׳אפי׳הלך לגליל
קהיא שאפיה וכו׳נך כת הרי״ף כתסוב' וה״ה נמי לכ״מ מא״י לירושלים שהכל מעלקמא״י לירושלים ואין וקדשה בסת׳כופין אותה לצאת ליהודה
שהן באו׳בגבול׳
ומשגו׳א״א אימתי בזמן . .
מוציאיןמשם :ירוש׳הוארוצ׳לעלו׳ והיא אינה רוצהכופין אותה
והאדקתני סע״מקכסאה ולא קתני
קדש
כיון
דכקדוסין מיירי י״ל דאסמועי'
׳ :יא בכזה
בגכוקאיזמיציא יו לעלות היא רוצה לעלות והוא אינו רוצה אין
כופין
כשבילה ממקומן ל) פ פ שהמדור סלו
י1
רבותא דאפילו אס אח״כ נשאה באחר!
יאקלהס זכית בו הואיל ורוצה בעמידת׳אכל מבקשי׳ממנו שלא יצערו אות׳ בדירתן
מפאר ארצות כגון כעבר הירדן כוסין אותה לצאת ליהודה מתי שירצה ספ״מ ק
ן'נ ואני או׳אין אדס דר עם נחש ככפיפה אלא כך הוא פיקד הדבר שאס נר '
לב״ד
נשאה פ״ד קדושין הראשונים וכיין דבשפת קדושין היה דר ביהודה הוי כאלו התג
שצסמריעי׳ומציריס לה וגורמין לה קשטה פם בעלה הדין עמה ואס לאו
לאו
כל
שתלך אחריו ליהודה והירושלמי ה״פ מתכיתין כסהי׳מיהודה ונשא בגליל פישהלך
יזמה וגזה יפה כח הבעל מכחה לפי שהמדור הוא סל בעל ואינה שלה
ולסיכ׳אינה
סס
ונשא׳כיון
דהכשואין
היו
בגליל אין כופין אות לילך אחריו ליהודה אבל אס היה׳
יכולה למחות על ידן אלא כשפצה זהו
מ1תיגפכ״ל * ודברי סרמ״ב כתובי׳כספר *נ' ה ולפי יזה חנתנאד בדנרירני׳בשיתןזה מיהודה ונשא אפה ביסוד שהיא מגליל ושוב מרדה וסבה אל בית אביה לגליל נופץ
הימשלתי כן פירושו שיזם הלירה הוא חאמל3ה
אות׳לצאת משס ליהודה כיון שנשאת לו כיהודה  :אני פלוני שמיהודה וכו׳כך הי1
מישייס בסס גאון כשם הרי״ף ועיין שס ק! נ' תפמישןעליאם פלה־ לניתהמרת-ןבכרכים
רגילים לכתוב ולחתום בשפת נישואין לפי סיס מקומו׳סאין כותבין כתוב דסתכס'
י! תר משכת א׳ זנכמרים יויגר מכ) שכפות או אם
מוגבמשו׳להימ״כן סי׳ק״ב שנשאל על
מל המכה את אשתי ככל יוס עד שהוצרל תנת' בכפרי׳יותד יזנ׳ -ח־ם ובכרכי' יותרמע״ל הדבר באי זה מקוס כשא׳ואסי במקום שכומבין כתובה שמא תסמין הכתוב׳ותאמי*
לצאת מביתו וללכת לבית אביה והוא ימתין ז׳ ימים ואתר כן יוניאו תן כתובה ורנינו שכסא׳בגליל לפי׳היו כותב כן לידפ כאי זה מקום נשאה כופין אותה לצאת ליסודה'
קינרנמונן:
מגליל אין כופין אות לצאת פימ׳אכל אס כתב ואני פלוני מיסוד׳ונסא אפה בגליל
ימן שמקללתו בפניו והיא מכחישתו והסיב אין לכפל להכו׳ולפנות
אשתו
דלסייס
אין
כופין
אותה
לצאת
מגליל
עכ״ל
ומתוך
דברים
אלו יתבאר לך סמ״ש רבי' בשם
טחנה ולא לצער ואס טען שהיא מקללתו ב״ד חוקרים מהשכנים מי הגורם ואס הוא
סר״מ שאינו יכול להוציאה מאות׳הארץ להביאה לאיצה פי׳אפי׳לארצ׳ופיין במסו׳
מנה ומצעי שלא כדין והיא בורח' הדין עמה זכי לדבי הגר אבל אס מקללפו חנס
המימוני דשייכי לספי נשי׳ כי סס האריך בדינים אלו וסגהו׳מימובפי״ג מה׳אישו'
יק עסו שהיי מן היוצאת שלא בכתובה היא ומ״מ אס הדבר מסופק לב״ד מי
הוא
כתבו פי׳זה דמהר״מ ור״ת פי הירושל׳והתוספתא בפ״א וכתבו יבינו לקמן כסמוך'
הגויה או אפי הגיפו לדבר ברור שהבעל מכה שלא כדין איני רואה שכ״ד
יטליס
והרי״ףלא
כ׳אלא התוספת כצורתה וכן הרמ״כס בפי״גמה׳אישי׳לא כתב אלא דברי
(החציפו שלא לפשות כן אלא גופרין אותו ומייסייס ומוריפים שאס יכה
שלא
כדין
התוספתא
וכתבהר״ן
מסיים
בתוספת אס אמ׳אכי פלוני מיסודה כשאמי אשט
יניא חייב לסוצי׳יליתן כתובה שאפילו על סאר רבריס שאין לה כ״י
צעי
כגון
מגליל כופין אותו לצאת כלומר אפ״פ ספומד פכסיו בגליל ובגליל אין כופין אותד
שמדיר שלא תלך
לבית אביה או לבית האכל וכו׳או פלא תשא׳כפה וכבר'וכו׳כל שכן לצא ' כלו׳אע״פ שהו'מיהודי'יכול לסוציא׳מכר'שבגליל לפיד שביהודה אס היה מושבך
נמנה ופוצע
ומכפר
כגופה
וקרוב
בעיני
הדבר
שאס
ידוע
סהו׳מתמיד
להכות׳סאינו
ביהודה בעיר לאו כל הימינו שיאמר לה כיון שאני יכול להוציא׳מכרך י שבגליל לעירי
^!
להעוןעליה
סהי׳מקללפו
כפניו
דלאו
כל
הימנו
לאחזוקה
בפרוצ׳וכענץ
סאמיו
שביהודה כ״ס שאני יכול לכופך להוציא׳מכרך שבגליל דליתיה אלא למהשנארציל!
צפהמדי׳גבי ע״ס•שלא
תלך
לבית
המשתה
עכ״ל
ועל
מ״ס
שאין
ב״ד
יכולי׳להסכיפו
בלבד נתרצית :
ומ״ש רבעו ובאותו הארץ יכו׳להוציאה מפיר לפיר ומכפר
^טתמה
דכיוןדעביר קא עביד שהרי המכה את אשתו עובר בב לאוין כסס שעובר לכפר אבל אינו יכול להוציאה מעיר לצפי ולא מכפי לפיר וכו׳וכשיוציאנה מעיר
5ממאת חבירו וכמי שכתב רבי׳יונה בשערי תשובה למה לא ינדו אותו שלא יעבו'
על מיי תורה ומעסיס אצלינו בכל יוה וגערה ונזיפה לא מהצי בהו ופ׳ע  :הנידוי לעיר ומכפר לכפר לא יוציאכה מנוה היפה לכוס הרפ פס במסצה ומה שכתב ואף׳
לא מנוה הרע לכוה היפה גס זה סס גמסניסב״ג אוס' אף לא ' מנוה הרע למה היפי
ההנמנעי׳וספד לדבריו מצאתי בפשו׳רבי׳סמח שכתבתי בסי׳קנ׳' דואח״כ מצאתי
סהנוה היפה בודק ואע״ג דמסמע דת״ק פליג בהא קי״לכל מקיוס
■ ששנהרק־שמעון
 5מיי כספי מישרים נכ״גח״ס בשסהר״מס אס סכל בה הבעל יש יכולת לביד
כ״ג כמשנתינו הלכה כמותו וכן פסק הרמ״ב׳הפי״ג מה״א ופרש״י שהכוס היפבומן
׳יחידלהחיימו ולנדותו ולהלקותו ולרדותו בכל מיני רידד ולקוץ ידו אס רגיל
את הגיף למי שיא מנוה הרע וממוך כך חלאיס באיס עליו והכי משמע בגמ דקאמ׳
 53וני הא דרג ססא .קן ידא כי סייג לכבדה יותי מעצמו או יונית ויתןכתובע״כ
מאי כודקנשעואל דאמר שיטי וסתתחלת חולי בני מפיס אסל-הרמב״ס -בפרק י״ 4
מה״א

ד׳מ
(נ ) ״ .״לנסיי׳ןאי מה״א כתב אינו יכול להוציא׳מנוה היפה לנוה הרע ולא מרע לי פ' מפני שהיא צייר' ואס האיש והאשה ממקום א׳כיהודה אע״פ שנשאה כגליל כופין אותו לצאת מין|1,
אפי׳מפיר לכרך ומכרך לעיר ואס האשה מכרך והאיש מעיר או להפך ושניה בי0וןף
מ"  ',ננ״ נ להטפל ולבדוק עצמה בנוה היפה כדי שלא תהי' בו קלה וכעורה והס׳סר״ן ולס״ז הא
סחלה (
^תמי' '* ׳ " ^ דמייתי בגס כדסמואל אינו אלא לדמיון בלבד שפעמי' יצא נזק מתוך שינוי לטובה ונשאה בעירו אין האש׳יכולה לכוסו להניס מקומו כיון דאין שני המקומיישויס ^
אומיפ,גתי׳שא \ן ומ״ס וכן לא יוציאנה ממקום שרובם ישראל למקום שרובם גויס ובכ״מ מוציאין כסאה בעירו וכ״ש אס כשאם בעירה שאין האיש יכיל לכופה להניס מקיש כיון■ 4
שני המקומו׳ סוים ונשאה בעירה אבל15
מיגיאקחפי'יי־^יר ממקום שרובם גויס למקום שרובם ישיאל
.
שט?
לעיי איתכר1ליר ו תוספתא כתבוה הרי"ף והרא״ס כפ׳הלזכ' כלפין אותו למלות וכתב ה״ר מאיר דירו' איירי בזמן הזה ומתני׳־מקומותיהם סוים שניהםכרכי' אן
את האי' .לעזוב מקומו $׳9
עיירו׳כופין
—' -
—׳—
"'ז ש ״ ^ ^' י והרמב״סז״ל בסי״ג מה״א וכת׳הר״ן וככ״מ דקתנישכופיץ אותו לעלות איירי בזמן הבי׳ואין תירו׳זה מספיק
אלא נרא׳שאין חילוק בין שבמקומו כסאה דטולה עמו ואינה יורדת
5ירז ר#3תן שהוא יכול להוציאה אס איכה מצה לצאת דאי איירי בזמן הזה למה כופין אותה
*־,נ׳ליגךשס עכ׳ל תצא שלא בכתובה ומשמע דאהי׳ תוספת
לזמן הבית כסתמא דמתני׳כתב ד״ת מי שהוא ביהודה ודרכו לחן^ אסר אבידתו ועוד יכולתן
בזמן הזה
לראות אוהביו כשירצה מס״כבלוש' והר^
וכפ׳סיהר׳ם נימי׳אין לס דלא כתבהל אלא אדעתא למיקם והביא אשה מגליל ליהודה ונשאה שם אין כופין אותו לצאת
דימ׳מפר״תמתני' כשהיהמיהודהינש^׳
סי 'די'׳ז אי! ני ,יא קמיה ככ״מ שהדין נותן שתלך אחריו ע כ
ח׳״ל לח .
י
חילוק או מת
״ל  -׳ ממקומו אחריה אכל אם הלך הוא לגליל ונשאה
ומ״סבד׳׳אמ
״קחינ,ת תגחאצא1ועיי? כמרדכי -ב
שסאזכופין אסה מגליל מגליל וכסא אשה מיהודהשי׳
ח'
א׳ביהור׳אע״פ
אותו לעמוד שם עמה ואם האיש והאשה ממקום
שהיה מיהודה ונשא אשה מגליל ביהודי
א כלזמח״לל6״ יהופץ לעלןת 6סי ׳ מנוה
שנשאה בגליל כופיןאותו לצאת מגליל אפי׳מעיר לכרך ומכרך כופין אותו לילך אחריה לגלילאוסגלי{
יי־יני׳ס יפרנק׳ק היפה לנוס וכו עד למקו׳י פה ,שרובן יסר׳
דכרי לעיר ואם האיש מעיר והאשה מכרך או איפכא ושניהן מיהוד' ונשא אשה מ-יהודה כגליל ליין מסיןל)וי[ן
* 'ליק סכל לשון הימב׳ כפי״ג מה״א והס
"חיי
לכופו להניח מקומו כיון שאין לילךאסריה ליהודה אבל הואמיהול'
כתב ונשאה בעירו אין האשה יכולה
המשנה והתוספתא שהסוף כתובות
שאין האיש אשה מיהודה מגליל ונשא אשהמגלילאני
בעירישאין
וכ״ש אם
נשא׳בעירו ולש
והוא נשא׳בעירו
שירין \ הוא
המקומו' שוין
נשא׳' בעיר
אם נשא
ג ,ת;פדשהע^\ הרי״כש כתשובה סי׳ פ״ח שמי שנשא אשם ,ן! ״<
ונשאהפלו' סמיהודה נשאתי אשה מיהודהפיון
מן יכול לכופה להניח מקול כיון שאין שני המקומות שוק
פרס/לאהי׳נירין וסביאס לו לעירו ואח״כ הוכרחולצאת
עיירו׳כופלןמיהודה מעיר לעיר או מכיר לביוכומ5׳
בעירה אבל אם מקומותיהן שוין שתיה' או כרכק או
"׳ל המקום ההוא ויקי מקרהו סבאו למקים
ג׳איג׳ פ
אתריס
לעיל מגליל אין כופין אותו לצרוח
הראי׳ש
לא״א
שאלה
במקומו
שנשאה
פ
'
אע
מקומו
לעזוב
האיש
יה
מ
ל
שיי
עילי
(נ )' (
זימדר
^
י
ימים
סם
י
מולדי[הועמד
עיח
כך פי״ת דבכפייית האיש איירי עכ״ל
שםנתפינ ׳ שהרשות כידו להוציאה מסס' למקום אחי
מדקזם (
שישאנה
אשתו
עם
התנה
הנשואין
קורם
כי
שמוען
ראובן
ז״ל
דמסמ׳בירוש׳
וכ הרא״ס סהר״מ הקש עליו
מייסז׳ סזן׳סדל־ וסיי׳ בה׳ וכת׳וכ״ש שהמקום שדעתלקבומי
מקוס תויה וחכמה יותר במקומה על תנאי שאח׳ הנשואין תבא אליו לדור במקומו והיא דיפה כח הבעל מנח האש ופי׳ הואדא״רי
נסיססי׳נ׳חהאל־ין דירתך סס הוא
בכתוכ׳שלא
וכתב
'
מורה כזה התנאי אלא שאומר׳אח״כ כשנש
סכתכמי
ככפיי׳ס אש׳וייס התו׳והירוש׳כמו
דש ממקו׳סאתס דרים סס עתה וקהלה גדולה
חזהר'ס' נא' 6אי
שלית
זא1ת ע׳י
למה יוציאנה ממדינה זו למרינה זו בפזל התנאי הראשון ואינה רוצה לעי׳ בסמו׳בשס הר״מ ויש לתמוהעל ו';.י
דימה ^
להייו' י _ .
כפליים וקרוב_ _
זניגן מ5נצ'_כפליי_ _
גמקזם אירד . .
**
נאילו
פכ׳לעי׳דכרי הר״מ וכלזץס דכרי ר״ת
מעירסרוכה לצאת ממקומה תשיב׳ לא נמחל תנאי הראשון בזה כי הכתובה
א־זתלאייגלסת ל^ו סאמיו מגוספתא י מוציאי׳
שרט
אינו חולקין טל דברי מסר״מ ומאחר
ובסימן נכתבה כמו שרנילין לכתוב בכל הכתובו׳ ולא כיק לעקור תנאי
מתלננוס נתקס נוים לעיי שרובה ישראל עכ״ל•
ה״לל
שהוצרכ׳לתנאי הכתובה שכתב שלא יוציאני חלוקים זה לע זה אצל דברי מהריח
אייססנפס'דכלין' קט״ז כתב על מי שקדש אשה במקום אחי ■ שהתנה בפייועור
עם הארוס לוו
ור״ת כת׳מי שהואכיהוד׳והכי׳אשהמגליל
ממקומה דהיינו מדינה שקבלה לדור ואדעתא דהכי ניסת לו
אשפ׳ו יזנא
איתרייו והתנה עסי אמס לשלוח כעדה
למקומי שתדור שמה ולא יוכל להוציאה משם נמצ) שתנאי הכתוב׳אינו ליהודוכו׳וכתכוהמרד׳והגהו׳מיימו׳ווש״י
או פשג יגל שפל נין ולכנסה סס ואח״כ לא רצתה אמהשמצא
פי׳דאיירי בכפיי האש׳וכןפי׳המייסוניינל
ראש׳וע׳סשהאריך סמק ימהבעידט ^ר(ם ^ 0סימסנה עוקרהתנאי הראשוןכלל ואם אינה רוצ׳לרור עמו במקומו אינו
פבדין
פלוגתא
במקומ׳ואח״כ יוליכה' למקומו והארוס או'
עו חייב
דרכוות ׳ י
י
׳הגאמי׳וכיוןדהוי_׳
._1
הכא והכא לחומר' והיכא דהכעל באלנוף
חייגבמזונותיה.
( :סייף,״  0ס6סלן! ״,ף׳*, 6לס!גת)נ,8ל* ".ן
לה מזונו' והסיב שנינו כתוספת כן יסוד סאירם כגליל כ ופין אותה לצאת שע״מ כן
כדפסקי
את האש לא נכופהה כסר ת והיכא דהאס׳כאס לכוףבעלה כ״ס דאין כופין
אכל קודם הנישואין אט״פ שכבר אירס אותה רוב הגאוני עכ״ל הר"מ ול״כ דבמקוס הרמ״כס ור״סי וכל הגאונים לאסייסי׳לדדי
מזיוני׳ קזלס,שת 5ן נשאה אמנם נר' דדוקא לאסיר נישואין
ונולי
ר״ת 1שאלה לא״א הר״אש ז״ל ראובן סטוק שקודם הנשואין התנה פס אשתו
למקו׳א<ז׳א>ןהולפין והיינו למסיים כתוספשע״מ כן נשאה ודקדק כן גס מדברי־ הרמב״ס ולכן כנדון זס
אתר לעפהענ׳ל• כיון שאין לכעלפדיס סכך היו התנאי' בפי׳קודס הקידושין אינה׳ יכול לכופאחריו בכלל ל״גסימן כ׳כה״ר שלמה בן סר״ס כר צמת דדכר פשוט דהא דנופיןלענות
למקומו לנשואיין אלא יסאניס כמקומה ויכתוב לה כמוכה ואחר תלך ואס אל יירצה׳ לא״י היינו כדאפסר בלא סככה דאי איכא סכנ׳אסו׳לסכן טצמו הילכךבזמןהזה
ולמעל'
'נ פ׳אנמ.וחע יפעור אותהכגס ומה פטוטן סתשכע אמה שלא היו סדכיי׳כן ולא התנאי׳עדיין אף בארצו׳הללו פל שהוא מסוף המערב טד כוא אמין אין מפין לפלו׳ומנו׳אמון
סאלון
כופין לעלות דרך יכסה וגס דרך ים בימות החמ׳אס אין סס לסטי׳כ׳סרס״בא
אס אמה תודה לו יכולה היתומה לפכב ולומר אס אמי פסקה עלי מה לי או כנוס
■
ל -״רי נ׳י :
אופעור אמנס אם התנה עמה מדעת היתומ ומרצונה קודם הקדופץ והיא מי שעבר על גדרמהגדריס כגון שגירש אשתו שלא על דיך ההסכמות וסלחל?
(ו)1יןנמללכיס ^ כמקיפי
גיטהפ״י שליחי עומד כמלכות שאין להם גדר בדב׳זה אס יש רשות לנכבדיקהל
תודה כזה אז הדין עמו  :נ כמוכי כמ״נזפל מי שנשא אפהיבמיקוס מולדתו והי׳דפתו
תשונה
ההוא להחרים המגיש ההוא מכת הגדר שלהם עד סיכו׳אצל׳כמסורת הברית
^ י  ^,נלהק1מ ץ להשתקע סס ואחר קצת סינים ירד מנכסיו ואינו יכול להתפרנס סם ורוצה לילך
כתובה
אחר סכופין את אשתו ללכת אחריו ל ואפ ' פ סכתכ שהוא דבי פשוס כל דבריי הנישואין סתמן כפירושן ויש מהן שתקנו חכמים לכל וסם תנאי
•אס א־ מ ' קיחי) לגור כמקום
׳ר לאה הוא הפסיל אין דכייו נראים בפיניה כתב הר״ס כר צמח כתסוב׳שנסאל על ראובן שקדש אסה׳ הנזכרים כפ' נערה ויש שלא תקנו חהמיס אלא שנהגו כן בקצת מקומותמדעענחן
כפירושן
מ״נ א״5לש3סיג'יי כתוניס פ״מ שמדור עמו בכיסך שהיה נשוי לשם אשה אחרת ונפל מחלוק' ביניהם ולא שתקנו ביניהם בהסכמה אלא שנהנו כן דרך סתם וגס בזה סתמן
שהאיש כאמן ואלו סם שקראו חכמים דריסת הדיועו כדאיתא כפ׳המקבל אנשיאלכסנדריאהיו
על הנישואין כאיזה מקו' יהיה כל א׳אומי שהמנה לע מקומו והשיב
י^ ינומ
לא הייה מוד׳היה כאמן שמן הדין אפי בסתם בלא תנאי היה מקדשיןוכו ' אמרלהןהלל הזקן הביאו לי כתובת אמכם ומכלות ראס כתובת מ'
; ^ "*3ה ז ״׳ נ שאפי כעיקר הדירה אס
התיר
העיר כתוב בהם כך ואפ״ס סככתוכו של חטופות אלו לא היה כתוב כך אפ״ה
אי׳לה ! לליל למל׳לת יכול לכופה לכיסך כיון סהי׳לו שם אשהשאסי׳כשתיי ארצות היה יכול לכופ׳כדתניא
המקבל
הרי״ף כסוף כתוכו׳בן יהודה׳ סאירס כגליל כופין אותה לצאת שפ״כו הלל את בניהם לפי פהמקר׳שס סתם על דרך הנהוג סס קדש וכל אות׳שכס'
ענ׳ל וע׳פפהאייו בתוס׳שהכיא
שאלו
של דרישת הדיוטות הביאום כירושלמי ס' נטרה טס אומס מנאי כתובה ללמד
נד ^ ^ ?3כן נשאה וכ״ם שהוא נאמן בארן א׳שאפי׳אץ לו אסה אסרכאומ ^ מקוס־ פרפין אותה
מגושי!
ג״כ סתמן כפירושן ומכאן בלמוד לצדון שלפנינו סכל שכסא במקום שאין
צפו ^׳הימ ^ לצאת וכדתנן כמתני׳ואע׳פשאיין סכי מקומו׳אלו פוץ שהאח' כפי והאח ' כרן* וא״נ
סהאס׳נוסיפהוהא׳נוהרע אפ״הכנדון זה מםיומכופין דכיוןשיש לו אסהככרסך אלא מדע׳האשה סתמן כפירושן וע״ד כן נשא׳סלא יגרשנה פלא נודעת'ואסיגישג
לא׳י ! לא יחזיר
ואפי*
פהוא חייב כמה שנהגולכיו׳ חייב העוכר על אומו מנהג בין כקנס כין בנדוי
להיגישב יחיל אנל יש לנו לומיי דע״ד כן נשאה עכ״ל • אמר האיש לעלות לא״י והיא אינה רוצסי׳וכועד
הוציאה ממקום שנשאה והוליכה למקום אחר*׳ וכתב עוד שאלת אשהשנסא'לבטל
אמ 'ח ^י(ה ^ ואין מוציאץ משם משנה ובריתאםש בסיף כתו׳וכמב הי״ן כלא כתוכ׳וה״ה לתום׳'
קייס ממנה משמע דאית לה דלא גרעה והיא מעיר אחת והוא מעיר אחרת ועשו הנסואץ וכתכו הכתוב׳ כעיר אסרתשריו
וי״א דאסי׳נדוניא לית לה ומיהו׳ המ שהוא
.זנ ^י א '
שנסאה
ממוצעכין עידו לעירם ולא נכתב כס שום סנאי* תשו׳אם ע״ד לדור כמקום
גקייםאנ3ה ממינו מזינפה דאמרי׳דלא הפסיד בלאומיה הקיימץ עכ״ל י .ירוש׳סוא רוצה לעלות והיא
תקנ(
■ לכתוב סם הכל לפי התנאי והמנהג0
צתונת׳! אם מתה אינה רוצה וכו׳סי־רוס׳הזה כתבו הרא״סבסוףכ־תובו׳וכתכ עליו דפליג אגמרא דידן כנסה פ״ת אותו מקום נשאה ואפי׳דרכם
הר״מ דאיירי כזמן הזה וממני׳נשני׳בזמן הכי ע״כ כפסקי הרא״ס וגם המרד ',והנהיגו ביניהם קהל פלוני וזה לא כתב סתמו כפירושו וזהו דריס׳לסוןהדיוט
ירי׳לי (!•3,^^ 3״ ,ותירץ
קיים דאז הוי מצוהלדור כימסלס מבא״י ורבי ,המקבל והס הנהגות שהנהיגו ההדיוטו׳מעצמס בלי שתקנו חכמי׳ואף סס לאקג'
הנההחרלפיצ ^ כת׳דסהיא דירוס' מיידי בזמן סכ״ה
מספיק דאי איירי כיזמןהזה למה כופץ אותה ול״צ דאפסר כהסכמה אבל אסדעתס לדור כמקום אקר במקום שדעתם לקכוע דירת'סס לוי!מ
■ המחב כתב שאיין תירוץ זה
ג ׳ר׳ח כיז דה׳׳מ
למדלכ׳אחרי*
הסתם כמנהג מקומו שהרי יכול להוציאה מעירה לעירו ואפי׳ממדינה
שאה א־ז יגוצה לומר דלא ראו חכמים לגרוע כס האיש לגבי א״יוירוסלסאפי׳בזמןהזה * ועיין
לעלי־אני׳כתזנתה בתסו׳שכמבתי כס״ס זה ועיין בספר מישרים  :כחב י״ת מי שהוא כיהוד׳והכיא כל זימן שהיא מגליל והיא מיהודה או הוא מיהוד׳והיא מגליל כדאיתאכתו׳וכיוף;!
ליהוד׳ונסא׳יסם וכופל מ״ש בסמוך סהתויוהירו׳סומרין זה את זה כתבו הריי היא כנושא פ״ת מקומו שהוא מוציאה סס עכ״ל* וככר כתבתי מסו׳זוכסי׳ם'
י '" ""ש (י' ,אשה מגליל
ע5שי ,,מהדר<ץ 6היא ש והמרדכי והגהוימ י מ סר ת פי דמתני דג ארצו לנישואין מיירי בכפיי האשה כתוב ככתבי מה״ר איסרלן סי׳רל״א אשה שמסרה מודפא שלא מחלה זכותה ץ
מויעילי
משונשים איג׳יטל שאס נשאה בא׳מהארצלת האלה והוא מקום מולדתו ודירתו אין כופין אומה לצאת יוציאנה הכפל ממקו׳פנפאת סס פפיטא ימהצי דאפי׳גילוי דעת כפלמ׳הוי
הם
חייבבעונתה כיצד כל אחד לפי כסו וכסי מלאכתו הכטליס סאיןל
לה",ל כמ; משםוכ״ס אם נשאהבא׳מהארצותהאלה במקו׳מולדמס ודירמ׳סיפהכתהאשיותר עו
למפה
מלאכה וסם כריאיס ומעוננים וכו׳כפ אע״פ (דף סא ) מנן
ואין יכול להוציאה מסם ומפרש מתני׳ ומוספ׳ הכי ג׳ארצות לנסואץ וכו׳אס האיש
שי
האמורה בתודה הטיילין בכל יום הפועלים שתים בשבת החמרי׳אחד כסכ'הגמל
 06יעייייפרחת מיהודה והאש מגליל ונשאה כיהודה שהוא מקומו אין מוציאץ האיש ממקומולילך
מספיקמג!ך> ואמין אסייה לגליל כיון דיהוד'וגליל הן כמקימות ואין שיירות מצויות מזו לזו ואין יכול אחד לסלסיס יום הספנים אחד לששה חדשים ובגמ׳ מאי עיילץ אמי רבכגיזי^
דסםצסא׳ שמואל כך עילת דאכיל מדדי ושתי מדידי׳וגני בטולא דאסדצי׳ולאחלףטויס ^ף
ע יי ז ( ינא ךץ לחקור ולידע תמי׳מנסג אנסי מולדתו אין כופין אומו להניח מקומו כיון
עג
דמלכאאבכיה ציאמארכין אמיכגון מפנקידמערכא ומפני סראהרכינוניוג
נשאה,
כן
פע״מ
אבל נסא׳בגליל-צופין אומו לצאת וגרסי׳כתופ׳כופין אומו לצאת
בלשיג׳' זכ׳כ
״רנשל
שמואל
! ■4
הדרכים ישכצה
א' נ 55ני[ עח ו וכ״כ הת! ׳פ* נדנמוגות ונתנוע! 7ואומד דיח17יצצלוח] הזה חציהלצ1ר נא*י ני הרנהפצופ פ3ד | נארך 1אקיצולי? 5יזדר נרן ונענשיסעלי3כו ( :ז )

ואיןלנרי! נראין כי אין צא נחוש חאמרשתשש

,
מוהר״ס75ור'י•

אס

אבן העזר וע
סמו אל רכ שילת סאמיו ולא חליף פייסתי דמלב׳ אבכיה כ ואינם פורמים סס
ן(בצ סימכ״ס לא הזכיר אינם פורע ס מש ח 'ל בני אדם והכריאי" והדני ' והענוגיס
^ין להן מלאכה שזג :ולת כחן א לא אוכליןוש׳יתץ ויושכין בבתיהן עונתן בכל
לילהואש יי׳תו בגמ (שס ) ספועלי כבשבת והתניא הפועלים א׳בשבת א״ריוסי בר
סנינא לא קשיא כאן בעושין מלאכ׳כנגירן

שהוא בפי׳דאיפשיטא :ומ׳ש יזין מאדם כטל סיכול לחזור תלמיד יזכם ומיכן כתה
הרמ׳כס כפרק י״ד מה אישות  :וש •׳ם רבי דכיון שהוא אצלה תמיד וגס סוז־ללסוד
■ כרכי אליעזר רשאי אבל
תורה אינה מקפד הס דכיי עצמי לוע' דאפי׳למאן דססק
למאן דפס כחכמים כרא' דאפי׳הלך ללמוד חוץ לעיר רשאי וזהו שלא הזכי׳הרמ״כס
טפס בדבר אלא סתם וכ׳אין אשתו יכולה

כתבהרמ״בס בפרקט״ומה'
מלאכתולעכב :
ו בעונתה כיצר מ! אחד כפי כחו וכפי
נ 5ןןנעוטיןמלא  :הבעיראח* תי כתבו 57
בריאי׳ומעונגיםאישות האשה שהרסת לבעלה אחר
הבטלים שאין להם מלאכ׳והם
הפועלים*׳
סמויראע״ג דקתצי התש במתני
בכול הנשואין שימנע עונת סותר בד״א סקייס
את,י ^ פרי ו ואין פורעי׳מש אלא אוכלין ושותי ' ויושבין בבתיהם עונתן
יזנ^ ש ^ב ' שית
מלאכ׳כגון חייט או אורג ^ כנאי וכירלא כן פריה ורביה וכי וכתב סרב המגיד האשס
לילה ומי שיש לו
מיכההפי ^ים , 1בש! ;ת עשי

ועמיפלאבת בעירועונתי 4

יי^ %

 1,ה

*י * לנפליפי  .־פ״־ו ומיס־ית■
שאמת בפ אע־פ גרסו כמה דבעי בד א

םד
(*> ) יהדי!
כ'שם ע׳אלג׳ע
דן> תנ״וימיה! סס
לפועלם
אירע
שלנו ננית' ל;! רן
מלאכהינילי׳לאגזר
על יום שמיני:
(ג]) ונ' כהל ' ןע' א
לןיתנ׳ו הא 7עונפ
תיק אתת לשכת
נ&אין
הייגו
מתחלש להם לכר
אכל
נלימולם

^
לשריציונות ולבטל עו,ה ממה שהיהי-י ^
וכוביאררבינו שמצות פריה ורבי׳ומצות
עונה הס ב׳דכריס ואין זו תלויה בזו פ״כ :צנללשינ׳תע ניה}1
כתב כרמ״בס פרק י״ד נוסא אדסכמס נעכיןלמול(לערות
.
.
, ,
,
"ענ״ל , :
מצאכס כעיר אח־׳וחיזרין בכל יום לביתם והתמרים פעם א בשבת והנמלים פעם א׳לשלשים
ימי׳והספניםנשים וכו׳טעמו מדאמרינן בסוף פ הבא (נ ) וניכר") פרק
אכל פעם א׳לששה חדשי׳ ותלמיד חכם פעם א׳בשבת מפני
עי א לף
שתורתופל יבמתו ( דף סה ) אמר ר אמי כל מושא אעיע
אש׳נשבת לפי ש־ש להם טורח הרד,־
אסה טל אשתו יוציא וימן כתוב׳רנא אס׳ מג" נ׳המו׳לל׳יום
לליל
מכהגס אומנותו ומתשת כתו וררך ת״ח לשמש מטתו מליל שבת
אותם שאין סחיין לביתם בין היה
סלהין דוו־ן לעירן
שבת כתב הרמייה והבי מילי במי שגופי בריא ויכול לקוי׳
נין לא הי ~-כמו ריש ^ דמז :י /יק 5זני
העונה נושא אדם כמה נסים והוא דאיפש׳למיק׳ וביום ל׳י) יהא
שאומריז כספוקייהו ופסקו הריף
מה שאומני
יונאיןאס ׳ז ןזנש• *זז ~ ז^ **יז הקצוב' לו אכל מי שאינו ברי׳אינו חייב אלא לפי !
והר״א'כרבא בעירו אפיל! אם
באומו י!  0יחוור
#זויןביום סח אכל ר י לא פירש אלא ב
וכ״ס היח׳ בס בפיק י* ד  :ינ :״ש לפיכ׳צוו
לצא׳לסחור׳או ל ,צור ך ך ^ !
א ־תו שיכול לקיי' ב אין האיש רשאי
מחש ב כשבת וא' בשבת כדפיישנא עכי׳ל
ויגאל' י 01נח ן
מארבעה
יומי
אחי בענין שמתבטל מעונתו המוטלת עליו אלא כדעוררגאשתו חכמים סלא ישא אדם
ונ) געילס וע׳ש
ן:וא ש כסתם כ וכרי ר 'י כי כרוך וכך
שהארץ נליני ' אלו
מ ונרי יבי׳והמ :ך הלשוןנך הו׳הפועלי'
אפסרליי^
וכמ' (
ב־ז ^ -״פ שגימטזלויע״זעי פ־וסאי עישמיז־״שת
וכו׳פונתם
האץ לכים בכית ייינאיס ז׳ימי
ת"ח לא' שרי בנן
פעםא כשנת רכן סחמריספעם א'כשכת למונעו היא מצטערת בלבה והרם הפסק חדש בחוץ וב חדשיםבדאיפסר ליהכיהיכי
דלימטיעהופינה אלא לרן א  .ואי
דפעםא בשית שכתקשילפועליםשאין בביתו וא״א הרא״ש ז״ל פסק חרש בחו׳ והרש בביתו כת׳הראכ״ד כחדש ממחייו
ומקיינעלחאאבל
צא נקבע:
לנין בניתם יכו וצח נ־ ש ופשוט הוא ^ :
ובהברימ
(ל )

"כתנת עתתן
כפ< מה שהם נריכי׳ -

״ל־־״יז״י"  # :גה & מג
ו״י״יי ^
ד״יר׳ינר״ז ^

ום* 1ות״ח פמסא זד בשכתוכי'ודרך

מ״חלשמש משתי מציל שכת צליל שבת
ניש־שש • נתב שימיה וש־מ במי שגופו
דיונו שכל מי שאיט כרי שינו חיי אצא
לכמש שאומרים איתי ' שיכול לקיי׳אץ
הארשאי לצאת לשתייה עו׳אלא ברשות
(ושתו■שםבמש ; :דסא_) שה 1עלי׳יוצאי'
סלן  :ישית שבתא יכלו וצא מת־ ונגע
(וץשכ )א 'ל יבש גר יב נחמן לאביי חמי
ונעשה גמל מאי ופיש״י  :שאת לו כשהוא
קדמה־ ליעשות גמל שלא כישות הייתה

אינסיכי׳
אבל חנ״א יוצא ארם ללמוד תירה ג׳או ד׳ שנים שלא ברשו׳אמר דאוממ ימוב היא דאדעת דככי
רב סמכי רבנן אררב ארא כר אהב' ועברי עיבד׳בנפשייהושהיף ליה דלא לינסו אחריתי וסוס ליהכחמר
שאינו רשאי ליעסות גמל ובתוסכוכתבו
ייצא'? בלא ישיוהיו נענשי ־ וכתכ א״ א הרא״שך׳ 1,ףב א^ פס
שרבן גיסום החיים על הנושא אסה טל
הביא ררב איא בר אהבה משום דהלבה כר״א והרמ״ה פסק כרב אשתו וחייבים לכוף על החרס סלו אכל
אדא בי אהבה מיקא׳וסמכי רבנן אדרב אדא בר אהבה אלמא ביבמה לא החרים מכ״ל וקרס זה דר״ג לא
כל תני רבנן סכרי כרב ארא בר אהבה ועבדי עוכראבנפשייהו פשט בכל המקומות שהרי כסב כרס בא
ואע״ג רהלכ׳כרב אר׳לא מיבעי להו לעגוני לנשותיהן כולי האי בתשובה שתקנת רכן גרשום לא פסטר
דםזיךשדמעת׳מצוית אונאתהקרוב׳ע״כ  :וכ״כהרמב״סות״ח בארנו וגס במקומי׳שפסט אין לכו׳תטעם

יוצא שלא ברשות אש זי י׳או ד׳ שנים אין האיש רשאי לשנות
עייש להשיתעש׳או עו :ה עדיפלה אל
כגון מחסר
יותר י ן
רחוקה '!* 11
לאחר׳שעונתה 1ו 11ץו1
קרובה
׳*׳ *! !
ששנתה
מלאכה
וו
ן ז * ו1
ופרישות
ן
חגה אשס בקב
ותפלו׳מטקנין י✓•״ ׳* י׳■
—ן
•^ןי
י
'
י
בלא רשת "
לגמל ז
ליי־ י5
שיכול
מאר׳בטל
אע״פ ישיש בה ריוח יותר חוץ
מו ש; ׳אכי ׳אסתתן ילו ישות ׳איןר ׳אוי
חוזר לל
וגם חחר
תמיד ןגם
אצלהת  !:יר
לסנואשי אלא חדש בחון וט ^סעיףס* ) לחזור יז״ה בלארש׳תה) דניה
מור•
ללמחי
שהו׳' אצלה
דכיון שהו
תירה אינה מקפר׳כתב הרמב״ם בפט״ד מה׳אישותוזאש' שהר עוה

דש בח״ש לכלחדשי ה שנה ו־ יוחנן אמר
יורש נאן ובי חל־שים בכיתי שנחדש יהיו
בלבנון ו שני׳בביתובו זב ה*״אש אויש א
דמילתא בכעה שלא ישאל מ ^ה דבר סל

נושא אדם כמה נשי אפי מאה בין בבת אח בין בזו אחר זי ואין
אשת־ יכולה לעכב והואשיהי׳יכול ליתן שאר כסות ועוג כראוי
לכל א׳וא׳ואינו יכול לכופן שישבנו כחצ׳א׳אלא כל אוא׳לבדה
כמה היא עו־גת׳לפי חמנין כיצר פיעל שיש לו ב׳ נשים לכל אחת

חיס ר״ג סלרי כתב מהרי״ק בסימן ק״א
ר״ג ׳אצא עד סוף כאלף החמישי
גזר ׳י *
שלא׳יי*•
'• ׳•
וככר כתבתי כל זה בסימן אועייןסס:

הגלרייראת
חת אשתו מתשמיש המטוכילי
י יץ׳•!
בפיא עפ (דףסלו )תנןהמדיר אהאשתי
מתשמי המטה כשאב סבתו ובה א ס 3ת
אס׳וידוע דהלכה כב״ה ומ״ס כין שהדירה
סתס או שבעה ימיה או יומר (םס ) בגמרא
אמר רב ל״ם אלא במסר אבל כסתם יוצי ׳
לאלתר ויתן כמוכה ושמי־אל אמי אפילו
בסתסנמי ימתין סמאימצ׳פתח לנדרו
ופסקו הפוסקים הלכה כשמואל  :וס״ם
אפי׳הוא ספן שעונת נוחדשי׳ ( סס ) בגמ
ונתנו טעס לדכר שאינו דומה מי שים לו
פת כסלו וכו'  :ומ״ס וכיצד מדירה אמר

ייי עונה בשבת היו לו ד׳נשים נמצא כל א׳כב׳ שבתות ואם הוא ספן
צעי רשע אע״פ שניתנת לו רשות על
לבס יש לו ר׳נשים עונת כל א׳פעש א׳בכ׳שנים לפיב׳ צוו חכמי׳ שלא
עיסו או על ירי שמתביישת ממנו
ישא אדם ייתל מד׳נשים אפי' יש לו ממין הרבה כדי שיגיע ל ^ הכאת מסמיסך 6סור עלי וכולי אבל אס
ב
\״^ר יהכירכנ זדנשץ י טו?־ ^ כ
א׳עונת בחדש ו! המדי ר אין א ^ תו מתשמיש הםטה כי  .שהדירה אמר הנאת תשמישי עליך או נסכעסלא
.א ״ץ־ יתס ^ סשו
/ '1היתז
לשמשה אינו חל כלומר מסוס דמם ט כ לס
 ,י
ילייי־ייי ^ יי ^  1,.״״׳׳ ^
י׳י ^ -ו
^
מ־ישא דמילת ע  :ל וע ש רבי סהיעה
כת בה וזה נלמד מדאמרינן בר ' פ המדיר ( דף ע)
מ ם ש _ ע ! לאח כ י צ א ו
סתס אוז מ ם א;
פשקסדס3חי ץובו׳שם נ׳ הר״^ש כ׳הרמ״ה
תשמישךוכפר בתרא דנדריסעדפה ) וכיוןדטסעבד
לאפיהואספן שערכתי לי חדשי וכיצ מדיר אמר הנא
ימשחבי כ^ יי יוח־ל דגמי מבנין ב״ס ולי
רברהאסוי לההיכי מצי מדיר הל כל כמיניה דמפקע
נאסדשאק מאכילין את האדם
אסוריעלי ש אז הוא
^ דסילת ^
ניוכיון דליתכצן ^
תשמישיליה לסעבודיה ובפרק המדיר מייתיהא
לו אבל אם "׳**4
אמר הנאת
קא יהיי רשות עכדינן להקל כ רב
דאמירב כהכא הנאת תשמישי עליך כיפה ומשמשתו הכאת תשמישך עלי יפי לסי
מכיל :ומש יכיני כשם הי״אכד דמי שתורתו אומנותו יכול לילך כל מס שתתן לו
יסיתכבי* כתבתי דכייו כסעיך ימס שאמר שהי״מס פסק דאפילו כלא רשית יכול שאין מאכילין את האד דבר האסור לו ומיכה ילפי־כן לכשהדירה איהו וכך הס דברי
יילו ללמוד כך כתב הי״אש בפסקירכשמו וכמושג רבי׳לקמן כסמוך  :ימס שאמר הרמ״בס בפרק י״ד מהלכות אישות וכתבו סס הגהות מיימוכיות המדיר שנא לקיב
^מי יב סמ  :י רכנן אדיב ארא ועכדי עוכדא כנפשייהו שהיי ייצא ,כלא רשית והיו אל זוגתו עד זמן סלוני אס כדר שלא מרצון זוגתי ידאי יש איסו ברכי ולא סל הנדר
נעחיםלא דהיו כעיש־ס אינו ערן לדברי הר״מה דלאמייתי סרמ״ה ראיה אלא אבל אסכתרצי׳זוגתו והית׳ספצה בכך אז צייךהתרה מסלם הדיוטותיוכ״הבהגסו*
מוסמכי ימן אדיב אדא י ז כדי עוכיא הוא דמייתי ראיה ונרא׳דמה שכתב הר״מס מדרכי דקידוסין ד תרמ״ד ע") 3״וכתבו עוד סס סהמדיר את אשמו ממשמיהמפה
^ ע״ג דסלכ כיב אדא לא מיבפי להו לעגוני לנשייהו כולי האי וכו׳איפשר דמהא מותר לו להתיחד עמה תקל וחימר מניה שהיא בכרתה כתב לרמ״בס אסיר לאיש
למנוע מאשתי שינתה וכילי עד או יוציא וימן כתיבה כפרק י״ד מהלט אישו הנוד׳
דהיו נענשים קאמי לה:
וכ״כ הרמ״בס תלמיד חבם יוצא שלא כי־שות אשתו ג או ד שנים הוא כפרק שלא לשמש פס אשתי על מנת סאקאיסור כדבר עיין בהגהו׳מרדכי דקדוסין  :האסה
וכן סכ׳יכי׳אתסלת דכרי הר״מה שפסק כרב אדא שנדרה כדר סל עיניי רפש או מדכריס סכיני לבינה ספליי להפר וא״ל אני מפר לך
י י מס׳אישית ודבי פשוט דתיכת
?י)י ולא א סיפא רלא מיבעי להו לממני לכשייסר כולי כאי* "ג נ  :י׳ג׳ס לי נ-׳חיייאדס מל מנת שתאמיי לפלוני מה סדבינויחד וכו׳משנה בפיק המדירעדף טאא א״ל על
מנת סתאמי לאיש סלוני מה סאערחי לך או מה סאמית לי אי שתה ממלא׳ומערס
י אי!נ•^ ולדן והוא ית׳היד ונפי<3י ־מ י־ :אין האיש רשאי
^••'ייאזת:• :״ כ!ניי<ןה
^י׳מלאכ׳שעונתס קרוב וכוליכגון מ0מ לגמל בלארשות' ונו ככר כמכתי בסמו׳ לאשפה יוניא וימןכחובה וכגמ׳על מנת שתאמרי וכוותימ׳א״ר יהודה אמר שמואל
 11יא א דבריס

מרלני לנמוב׳ל^
ת־,מ'ל ע״א לבס
הת כפ׳נרין ליתן
לה:
(ה ) ונעשו מהרי׳ו
גיחן א ' אשר אח ,
הפגירה נבעלה
שלא לשמש עתה
ואח״כ בנעם הכיח
ידר על החומש
לישבע שלאלשמש
עתהונשרא' א  .אן
שכעס הרנה וינה
לישנע מחתה נו
לאפ׳ה
ופשק
חלה
השנועה
והאר־ןשם בעעס
הלבד:

אבן העזר

לט

וע

זע

י נהגה

ע׳ א7ף דברים סל קלון  .או סתהא ממלאת ומפרה לאשפה וכו׳ותעכיד א״ר יהודה אמי בה לא חזיה כה מכריזין עליה ד פעמים וטבריתלז סס המורד׳ע ל כעלה שקל[ןי
מ;״ .פ׳ א*י<ו נ׳ שמואל שתמלא ונופצת • וכ׳הרי״ף פי׳א״ל בשעת תשמיש שתתהפך כדי שתנפןש״ז לס ז׳דינרי׳מכתוכתס בכל סבת וכי' חזרו וכמבי שיהו מכריז׳י עליה ד׳סבתות ז \ ^
יכל":/ייני קאם׳זיה ולא' תתעבר • במתניתאתאנא שתהא ממלא י כדי מיס ומערה לאשפה ומפרש
א־יי
זו ושולסין לה ב״ד הוי יודעת סאפי׳כתובתך ק׳מנה הפסדת אמי ימי בי־ חמא
"שת *ח3,יהדא:י צ 1עמא דמתטתא מפני שנראית כשוט׳וכתבו
הרי״ף והרא״ס והמנב״ס ז״ל אוקמת׳ מכריזין עליה אלא בבתי כנסיו׳ובבתי מדרסו׳אמר רבאדיקא כמי דקתניד׳סבקו׳
י
_
לרפואההרי **
זו אחר זו ס״מ אמר רמי רב ממא-פעמ־ס
ן ,עד דר יהוד ואוקעת דמתני למימי דתמייהו
פיתיפא •
גכ״ל  :איתנהו דמר אמר חדא ומר אע חדא ולא תשמישי עליך וא נשבע שלא לשמשה אינו חל! כתב הרמב״ם סולחין לה אחת קודס סבתה ואחתלאן׳
׳/דג ^ פליגי וכך הס דברי רבי׳ום״שרבי׳האש׳ אסו׳לאיש למנוע מאשתו עונת ואם מנעה כדי לצער׳עובר בלא הכחה דדש רב נחמן .בר רב ססדאהליס
ע?
ס ,יינ י 4לי? שנדרס נדר סל עינוי נפשוכו׳משו׳דע״כ העשה שנ׳שארה כסותה ועונתי לא יגרע ואם חלה או תשש כחו כרכיתי׳אמרכא האיבורכא״ל רב
כסען
■אמריתן
בר רב יצחק מאי בורכתיהאצא
(נ \ ^ת.מי>׳ בתולה דבר זה בנדר מיתוקמא ממניתין ואין יכול לבעול ימתין ו׳חדשים עד שיברי' שאין לך עונה גדולה
ניהליה ועסכרה דגברא רבהאמיימה
אח* דא״לכ מאי לע מנת שתאמרי דקתגי
זמ״מ אש!־ *
פיי" ד ־
מזו ואח״ב או ימול ממנה רשו׳או יוציא ויתן כתוב׳ י האש׳שנדר׳
זיון א־פז מכה ומאי דמיתני׳בפרקיןהד מדיר יוכיסוכ״ב נדר לש עינוי נפש או מדברי׳שבינו לבינה שעליו להפר ואמ׳ לה ניהליה ממוי חכינא ואיהוכמאןסט׳
להפגקכול הדש׳' הרמ״כס המדיר את אשתו שתאמרלאיש
כי האדאמר רבא אער רב ששתהלנס
גילה ינרין צהה
להאן> ל .הנה!סן> פלו׳מה שאמר ליהוכו׳וסשתאסאי מדיר' אני מיפר לך על מנת שתאמר לפלו׳מה שדברנו יחד בדברי' של כמלכין בס רב הונ׳בר יסוד׳אמר רבששן
נתינתה 1ס ה״ד אי דאשי הנאתו עליהסא לא תאמר שחוק שאדם מדבר על עסקי תשמיש הרי זה יוציא ויתן כתובה הלכה אין נמלכין בה ופרס״י חזי־וונשט
על
הב'  7ינרין שככל הא כיון דמשעכד לה לא מצי מדד לה שאינה יכולה להעיז פניה ולומ׳אילו הדברים ונמצ׳שלא הותר שלא ישהו אותה לפחות מעט מעטאלא
שי :ת נז' :
כדאיתא בראש פיק המדיר וליב לאוקוע' הנרד וכן אם אמר ע״מ שתתהפך בשע׳תשמיש כדי שלא תתעב׳ יפסידוה כל כתובתה לאחר דסבתו'של
(ג )! משמעת  7נרי
סכתו׳ימיסשאינ׳
רינה באושילה צאי מעש׳ידיך במזונותיךדא״כ או ע״מ שתעשה מעש׳שוטים כגון שתמלא עשי כדי מים ותערה הביזה דיק׳נשי דקתני
הר זנ/ה לאס
של מלאכי והכל מצויקבכתיככסיו׳ונמני
לנרזה תיד ילתת אמאי יוציא ויתןכתובס דמשמע דלאלתר
לאשפה וכיוצא באילו יוציא ויתן כתובה:
מדרשו׳ואיהוכמאן סכררבאדאמיבול
לה כתי ־ת ה
המורד על אשתו שאינו רוצ לשמש עמה או שאינו
אי! יוציא דה״ל לאמתוניל׳יוס כדתנןבר״ס ?17
הוא כמאן סב' כמלכיןבס משהין אתגיסן
בנדר
ילושימיו ,לה כלים המדיר הלכך על כרחך צרי' לאוקומ
רוצה לזוג אם היא רוצה כופין אותו מידא
*
ומחזירין עליה שמחזו בהפוחתיןמכתונ׳
יך ^ הוא וספר לס על מנת כךולישנ׳רפל מנת להוצי׳וליתן כתוב׳ואסהיא רוצה להמתין אולי יחזו בוממתינין
מ"! ,א;עש י 4א הכי תוכח וכיון שכן ע״כ בנדר שהוא יכול
זדינריסבשביוהתוםיכתבוואיכהונמנון
דן מנח <נ״צ להפר מיידי דכנדר שאינו יכול להפר לא
שירש
לוב ומוסיפין לה על כתובת׳לכל שבוע ג׳דינריןשהןל״ו שעורים סברוה רש״י גריס ואיהו כמאן סבי
ליש
לשימ עובר ג ' כ שייך כלל וכך סס דבריהר״ן ס :עלמשניו' של כסף וכל ימי עומרו במורדו כדפקאותו לזונה?אפ״ה מוסיפין רכא דאמר כורכ׳ור״ל דלרבא אין :
בלאז (כ׳הרי) פריו דהמדיר לשמואל ע״כ בנדרה היאוקיי׳לה לה על כתובת והאשה שמרדה על בעלה מתשמיש הרב' תקנות כרבותינו אלא כמתני' דפוחתין לרפד
איכ״ה 7ן תנ״י הא
דתוסיעין לה היי־נז איהו מיתוקמא וכשלמא שלא תלך לבית נתקנו בה בתחיל׳תקנו בימי חכמי המשני שיפחתו לה מכתובת׳
דפוחתין
כדי כתוב׳ונמלכין כה היינו כמי
שכשאר יג :יו יזוכ אביה או לבית המשת בידו להפר דאיפש׳ ז׳דינרין לשבוע עד כדי כתובתה ואז יוציאגד .ד ואפי' אם ישמש ולא תפסיד מיד אחי ד׳סבתות ור״תמש׳
כשאר היתול אי.ל דכדרי עינוי נפש כינהו ובבית האבל כמי עמה במרד' יפחות לה כיוןשהוא בעל כחזה ושוב תקנו שישלחו דרמי ־ס חמא בא להוסיף סלדברי
איןסתני] לה מיד מפרש בפ׳בתרא דנדריס דעינוי נפש הוא מב״ד שתחזור בה לא חזרה בה מכריקעליה ד״פ בד' שבתות זו רבורדאס״ג דלאקתני דסרלתין להאלא
שהיא תלקת כהן
מרכתי׳והחי יתןאל לבו אכל תאמרי לפלו' אחר זו בבתי כנסיו׳ובכתי מררשות פלונית מורד׳ על בעלה כדי אחר הכרזה קאמר רמי בר חמ׳ דה״נכיו
קי? ב :
אומרי' דשולחין לס קודס הכהה דרשרב
(ד ) זכ׳הר׳ןתרק ותמלא י׳כדי מיס לא משש דמיקרי עינוי לביישה לא חזרה בה שולחין לה הוי יודעת שאפי׳ כתובתך<׳ק
כרבומי׳כלומר
נחמן בר רב חסדא הלכה
את׳עדןתנ׳זלאין נפש ולא דברים שבינו לכינ׳וכיוןשכן ע״כ
הוסיפו
מנה הפסדת ומגרשה ושוב
מ-1רשה*י 7שפחז' מיירי כשתלתה בדברים אלה מזונות או
ממש כרבותינו דלא קתכי שליסו׳סלקודס
לה כייייזנכשימווג משמי׳וש״מ דאע״ג דאיפש' בפרנ׳ ותשמי׳נמי סכת א׳כמאן דאיפש׳בפרנס כמי דמי הכרזה ופליג דרמי כר חמא אמי־ רבא האי כורכא אלא הלב כימי בר חמאדפעמיס
שלה  .׳גןתככסי׳שלה
שיש לה שאין! נעלה אפ״ה יוציא ייתן כתוכ׳כיון דנדרה היא וקייס לה איהו מטעמא דמיסכ׳סני לי וכמו סולחין לה וגרסי׳איכהו כמאן סבח׳וכ״כ בספרי׳יסני׳ובה״ג ולא קאי ארב נחמןבו
רשות נהן ומקיא שכתבתי למעלה עכ״ל גרסי׳בפר נערה שנתפתתה אמי בר פונא האומ׳אי איפסי יצח׳ור נחמן בר רב חסד' דאינהו סברי כר חכיכ׳שהיה גדול הרבה מרב ם־שתאלא
כזזאה אגל לא אלא אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ויתן כתובה וכתבהרי״סכא פ אע״פי סעוס׳כן ארמי בר חמא ורב קאי הלב נמלכין בה פי׳קוד׳הכח׳והלכ׳אין כמלכין בה נמיכיינו
אי( ? *'  ^ :7לצניעו' וה״ס כשהיא אומרת יק מורדת מתשמיש• חסיב׳וכ״ס
כסאינמזקק לה כלל קוד הכח אכל אחר הכח מוד׳כדתניבהדי׳בדברי רבותינו וכן כי מחוךדנריר״ס
ן י•
הרחב [ תמתרמב
דפסק דאע״ג דאמר רב נחמן כר רב חסד הלכה כדברי רבותינו הלכה כרבאדאער
שיוציא וימן כתובה וכדכתיב בשלהי מסכת נדרים עכ ל:
כ׳ לא ן פוחתין לה
רין מכתובתה יכת׳ עז המורד על אפפו שאינה מצה לשמש עמה או שאינו תצה לזונה אס היא משמיה דרב ששת הלכה נמלכיץ כה דהא רמי בי חמא דאמ׳פעמי סולחי׳להמסייע
הרח׳ה לאלו הו,
רכי׳וגס
לה עכ״ל והר״אש כתב דברי התי׳וכ׳סק עיקר ודלא כפרס״י וכך הס דברי
רוצה כופין אותי מיד וכו׳בס אע" <דף סג )תנן המורד סל אשתו
דינרי שע חתין לה
השן׳ לינריןממש מוסיפין לה על כתובת׳ג דינרים בשבת וכת' הרמ״בס שהם משקל ל״וסעורי׳כסף הר״ן כת׳דל״נ פרס״י דאסאיתייה 'ל ליבא למימ הלב כמתני׳ואף דעת הרי״ףאינו
מנתזנה שלה תו וכתב ס המגיד שטעמו לפישדינריסאלו שלדבריהם שהם מכסף מדינהשהיא כן שהרי הבי׳הלכ כרבותינו והלכ׳נמלכין בהאלמ׳יסכילסתיקוהרא״ב פידנסלני׳
נמצי׳סהשמיני' הוא י״ב שעורות בס במאי טח' לה טפי אי במאי דתנן במתני׳אי במאי דקאמרי וזילואיפשסזככיה
מנכסי' שלה ולא שמינית שבצורי ודנר כורי יש בו צ״ו שעורות כסף
משובת הנאהשיש עילה לגי דינרים ל״ו שעורות ובגמרא גבי מורדת דאיפליגי בה אס היאמתשמי' דעת הר״יף ול״נ דה״ק0לכ רנסלכי׳דלא סגי בססולסיןלה מב״דלובו' הוה יודעאלא
להנהן:
הי־מ״נ,
או סמלאכ׳מותיב מדתנן המורד על אשתו יכו׳בשלסא למ״ד מתשמיש לחיי אלא הב״ד כסצמ'כמלכין כה קודס שיפסקו הדין להפסיד' כתובת ואיפס שזהו דע'
(ה ) מןהו' נהבהו ,
במרד׳ולאחזו־ס
לכתזנו' לן למ״ד ממלאכה מי משעבד לה אין באומר איני זן ואיני מפמס וסאמר רב איני זן סכ׳כפי״ד ואחר כהכח׳סולחין לה פעס סני׳ואמר לה וכו׳ואס עמד'
מרדכי _
_
מכריזין
נמלכין בה ותאבד כמוכת עכ״ל ובהא דמכריזין עליה ד׳סכמות כ׳הרמ״בס
תקמיי! ע״י זק ואיני מפרנס יוציא ויפן כתובה ולאו לאימלוכי ביה בעי ופרש״י ולאו לאימלוכי כיה
יג׳נ בעי שמא יחזור כו ובפחמן שאנו נמלכין בו ומחזירין עליו שיחזור בו מוסיפיןעל עליה בכל יוס ד שבתות וכתבו הר״ך והרב המגיד שלדבריו ה״ק דייקא נמידאין
ה( א נהא
''כ>׳ כתובת וכתב הר״אש ותימא דמשמע דלשמואל ניחא דאמר פד סכופיןאותולהוציא
מלי׳בבצי׳מככי
מכריזין אלא בבתי כנסיו׳וכבתי מדרשו׳דאס איתדכסוק מכריזין
תג" 'ק
וכתום'
^ימא ^אנילא יכפוהו לזון ילדידיה נמי קשה הואיל וכופין אותו לזון מיד מאי תוס׳סייך הכאוי״ל סגי דהא מכספ׳טפי ומ״מ תמה עליו הר״ן דהא כתוס׳קתני הפך מדבריו
דני.צ' ימין אינה דלדידיה ודאי ניחא הואיל ואינו רוצה לזונה אלא ככפיה נקר מורד ומוסיפין לס סל כתבו כפרש״י דביומי שבתות דוק' מיריזין והכי קסני בתום פעס אחתבסבת ק
ינילה*""י־ לאתי־ כתובת׳ דאין אדם דר עם נחש בכפיפה ואף ע״ג דאמר רב הונא כמורדת ממלאכה כתבו הגהו׳מיימוניו׳כסס ס״מ וכ׳הר״ן דפת הגאון שאס חזר בהם פוךד״שכמומ
לא הויא מורד משוס דמציא למימ' איני נזונת ואיני עושה אבל איש דלא מצי למיע'
דאיפש
ספסיד׳כלויוכ״ת אתיא לציעממי דמרד׳ג׳סבי ובד הדר בה וכןלעולס ליתא
כתובמ׳ואחרי׳אומרס
ץ)כ',ן ז יי/שי' איני זן ואיני מפרנס ואיני מקבל מלאכתיך נקרא מורד אס אינו זןאס־אינ׳מססקת דכל שעברו עליה דסכתו׳של הכרזה כין הפעמי׳כרלס הפסיד'
אחי!
שמע ^ כחה ^ במעש' ידיה מוסיפין לה סל כתוכמ׳אע״ס שכופין אותו לזוןכו עוד ולאו לאימלוכי דבתוך ד'פבתו׳פוחתין ז׳ז׳ומ״ה לא אתי׳לאיערותיאבל אינ׳מפסד כתובת נכח
י״בסדח
אלא בדשבתות רצוסי׳עכי׳ל יומ״ש עוד רבי׳ושוב הוסיפו לתקןסימתינו לה
לוגתזניחישהיא הב בעי סא היא מצה מפין לאלתר ואס היא מצה ימתינו שמא יחזור בו ובנתיס
זוסי^
וכו׳סס כלתיה דרב זביד אימרדה הוה תפיסא חד שירא יתיב אמימר ומר
של־ולא -גי מוסיפין על כתובת וכןלשמואל^ אע״פ שכופין אותו מוסיפין סל כתוכת׳כדפריסית
יזלרל׳ ז^
באמן אלא
קיימים
ויב אשי ויתיב רב גמרא גבייהו ויתיב וקאמרי מרדה הפסידה כלאיתיה
עכ״ל ובסוף פ׳המדיר פסק הלכה כרב דאמר האו׳איני זן ואיני מסמס יוציא ויתן
להניא ראייה שאין
יזשפ! נ! הי_׳ כשורה כתובה ונתבארו דברי רבי' :והרמ״כס בסי״דמה׳אישות כ בלשון הזה ואמר הטורד איכאדאמרי ימבי וקאמרי מידה ולא הפסידה בלאותיה קיימיםואסיקנאהסמל1
ומשרי!
הן ע״מ עדים על אשתו ואמ' הריני זן ומפרנס אבל איני בא עליה מפני שאני שנאתיה מוסיפקלה
דלא איתמר לא הכיולא הכי ספס׳לא מפקינן מינה לא תפסילא יהבי׳לה
הרמ״ים
לה י״ב ירחי שתא אגיטא וכת׳סרי״בס כל שלא תפסה לא יסבען לה ומ״ם
גמורים ק ע' פ על כתובת משקל ל״וסעומ׳כסף בכל שבת ושבת וישב ולא ישמש כל זמןשתרצה
שכנריושכ״נו׳ןנצבד היאלישב ואע״פ שכתובת הולכת ונוספת הרי הוא עוכר בלא תעשה סנ׳לא יגרע
נקטי׳שאי!
בפ״נב מה׳איסות ואס תפס הבעל אין מוציאין מידו לא דק ואג' שיטפ
הבע צרי'למפיס' (וס יי׳במ״מ פי״ד מה״א שהאריך בדעות חלוקות בדיןהז )ופרם'
שאס שנא׳ישלח אכל לעכו׳אסו׳ולמה לא ילקה על לאו זה מפני שאין בומעש׳סכ״לי־
האשד ,שמרד על כעל׳ מתשמישהרב׳תקסו׳נתקנו בה בתסיל׳ נתקנו בימי חכמי כלתי דרב זביד אימרדא דאמר מאיס עלי וכן סירס הרא״ס וכתב עוד הראש ^
נלא! הני אי-כ,
נאיין א!א כיין המשכ שיפחתו לה שבע דינריס דפ כדי כתובת׳ואז יוציאנה מפורש במשנה פ'אס״פ דאמרי' והשתא דלא איתמ לא הכי ולא הכי מפסה לא מפקי׳מינ׳לא מפס׳לאיה ר
לס״יי יי; למזיזם .סמוררת עלכעלה פוחתין לה כתובתה שבעהדינריסבשבת עד מתי הוא פוחת עד לה כלאותי׳היינו נצ״ב שהכניס לו מטלטלין אבל הקרקע שהכניסה לובחזקתה%
^ כדי כתובתה ופדש״י עד כדי כתובת ואח כ נותן לה גט ויוציאה בלא כתוב׳ומ״ש לעול׳וכן נכסי מלוג ברשות' קיימי אבל מנה ומאתי׳ותו אין לה ואפי כגדיסקסנ5
ולי׳להמזיי'
יפשי׳מעלי׳דאדעת׳למשק׳ולמיפ׳לא,אקני לה ומשסי׳לה י״ב ירחי שמא
יל! נז3יח7כ,׳1מ ^,ואפי׳אס י־שמש עמה כמרדה יפחות לה כיון שהוא בע״כ וכתבו הגהות מיימוניו׳
מבעל פקנ׳זונפשי' בימי האמוראי׳האחרוני׳כאש ראי כי גבהובמישרא׳ודפתח5
נתש,׳ (זרי״נש ס י׳ אסחזרס בה ממרדה קודם כלות כתובתה ולאגירס׳אפי׳כתובת׳אלף זוז לא הפסיד׳
שש׳די ^ אח׳מי כלום אבל אס מידה כ״כ עד סהפסיד׳כל כתובת כתב הר״מ דהוי דבר פשוט דאפי׳ פליה׳וכאסר היה להס כסס עס בעליהן היו אומרות לאכעינ׳ליהוהבמלמגרמיי
הליבה אין להכתוב׳ולאמנאי כתובההמו 5׳שושוב מקט עישלתו מב״ד סתחזור ביון שפטרתו מכתוב ושוב היו נשים מתחרסו תקמשתשהה סנה ואסיגרםכ'.בסיו
לשכה
*? ירוהיא מקר<
* ׳
יופי־נן* }
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לחנהסנא תהא מחילתה מחילה ויצטרך לימן לה כמוכה אולי יתפייסו במוך הסנה
בבעליהן ע״כ טוב להרחיק הכסיה ויותר התמה הגדול על הרמ״בס שכת אס אמיס ^ ןכ׳;,ר״ןהרק
ונ יון שתקנו כך לאומר מאים עלי שהיתראוי׳להתגרש מיד כלא כסיס כ״ש למורדת מאסתיהו ואינו יכולה להבעל לו מדעתי כופץ אותו לשעתא לפי שאינה כשבויה 0ע״פ 7ן תנ׳י
ןאיניה סונת אותה שכה אבל הוא אוכל סירות וחייב כערקונ׳דבמזונות קנסו אותה שתבעל לשנוי לה ומה נתינת טעם לכוף האיש לגרש ולהתיר צש מ3ןי ס תבע<( ע  /לווינויכולה
דרוכ נשיה אין מספיק מעשה ידיהם למזונותיה אבל היתה חסנה שלא יאכל הבעל
םהי,׳הו 1,כמ ל5״!׳.תה
שהסשל
לו ומוכר אלמנו חיות כל ימיה הלא אינה מצווה על עריה ןר3י ס3שבי ל ..
הסשילה 1נן
היל)
כ יוומ נכסיה ולא יתחייב כפרקונה לאו
אסר שרירו לבה ונתנה עיניה בפח וחסצה נתש! נת הישנ׳א
כל כמינה הילכך הוא אוכל פימת
כיון
הוסיפו לתקן שימתינו לה י״ב חדש ואז יגרעמה אם ירצה בלא בו יות מבעל נעוריה נשלים תאותרנכרף שיחן תי!ס'א
ש אוכל פית' חייב גס בפרקונ
דרא׳שסייב
;1רש׳צריך י!יתן לה כתובה ובתוך האיש שהוא אוהב אשת נעוריו שיגרשנה;,׳כ היי מעייל
כתובהז ובתיך השג אם בא ;
קכורת' כיוןסאינו יכול לגרש בלא כתוב' השנה אין נותן לה מזונות ומעש' ידיה שלה אבלנוטל! פירותיה חלילה וחס לשוס דיין לדון כלנ2כ״,זןכ״ כ לאישות לצאת ילזי
4ך השנהעכ״ל ומלשון רבי שכתבושוב ויורש׳אם תמות וחייב כפדיונה ובקבורתה וכשיוצאת לאחר הרש בא בתסוב וז ל מ ש הר יף מתקנת א3ל ת!ן יניח
הוסיפו לתקן שימתינו לה י״ב חדש מסמ'
הגאונים בדיני המורדת אותה תקנה לא יכולהלחזור זאס
סמלנהכיז ד שבתו תקנו שלא יתן לה גט השנה אין לה לא מנה ולא מאתים ולא תוספתח ואפי׳
בגדים
פסטה בארצות ואין אנו דניןבסכ לל אלא מתהכעלי/וןידי!
עדסכיס עשר חדש וכך הס דברי הרע בס שקנה לה יפשוט מעליה ראתנתא למישקלולמיפק לאזבין לה
על דין כתלמודדארלי לךורס תק נן עכ״ 1,מנה
כתונת׳
חן
היורשים
ולאחרי־' נ
ן״ל ובסמוך אפתיקלשונו • ומ״שרכינו ונכסי צאן בחל שלה אס הכניס׳ לו קרקע
ברשותו הוא נוטלתן וגסה״ה כ וז״ל דע סיס כצל מהשהזכרתי ח7ש אםר!נ'הנע3
לוסהכניס'לו קרקע כרשית׳הוא ונוטלתו ואם הם מטלמלי׳מה שתפסה מהן אין
מוציאין
מידה
ומה
שלא
שטה אחרת להרבה מן המפרשים וכל מי לקיית • כותנ לה
נתונהאחר' ענ״ל
נ״כ הר׳אש כתשובה כלל מ״ג סימןו׳ז״ל תפש׳אין מוציאין מן הבעל ונכסי
מלוג
ברשותו הןונוטלת׳והאי שראיתי דבריו כ שבדין התלמו׳אין כופין
וכ׳כניי ני תשונה
הוס״נא כתשובה על האומי׳מאיס עלי תהנתא איתאבין באומר׳בעינא
ליה
שאינמבקש
ומצערנ׳ליה
שאי
י
את האיש להוצי׳אף באומר מאיס עלי ועל
הרשני א:
ל^נעינא ליס ומצערנ׳ליה מהששאלתם
להתגרש מיר בין כאי־מר׳מאיס עלי ומבקשת שינרשג׳ מיד בלא זה הרבו כראיות ס־ורו׳וקראו תג יע לכ ל(ק )
נרא׳דלאתר
מההן גוכו׳מנכסי היעל אםהוצי׳מרצוכו כתובה ורשב״ם פי׳באוימחז מאים עלי לא כייפינן לה שתה' עמו המטה מדבריה והס סבוריס־סאפי׳כשאת
השנ׳שאנל׳כתונת׳
לן גזו וכין כזונות! להם נכסי צאן בתל י״ב חרש אלא מגרש' מיד בלא כתיב׳בע פ וכ״כ הרמב״ם
שכופקבגט שניתן מסמ כפיה זו תצא וכב פשטהאנל׳
נ״נכלתנאי
לונל מה שנתן לסן משלו אינןכוטלו׳כלוס
אותו לגרששאינ׳כשבוי׳שתנעל לשנוי לה וכת׳עור
רכשאומרתהיר5זס ככל ^
|רציתעי ^כדביי,רכינו 5ש(ןנלרא?7ל,7ר!א
מון שהן ת־כעית להתגיש־אדע׳למשקל מאיס עלי ניטלת בלאותי׳קיימין
ניןמנכסיבי<מנ׳יצב ודי׳ת בזהש^ו ?ופי ז5ןתהיןישלגרש ול 6טוד ת!ן יניח חייג
ומיפק לא יהיב איל אס לא
מרדן רצה להוציא פי׳רלעולם אין
כופין אותולגרעןואי ילל כשהםכ ל וםאל א
בכ ל אלא
שאפי היה
הדין׳
כדבריו
היה
ראוי
נקנורת׳ונפרקוכ'
יללי
מדעת עצמי אלא מחץ
?ז
בזה
יש
הפר
רודךך
רץוז
זר
\
*
^
י
רדו,׳זו
רדייוד
^
י
רייל
\
חרזד־תר!
לגדור בזה מישופרוצו׳ימשו' קלקול הדור אגל לא לאחר מק
מניה' שמורדת האומרת כעינאליה דיניהם שוק שלעולםא קכופי ןארו
^וכ! היא מס? נת א א סל ^ זהאא'שה טתכ' עיניה באיש אחל ילרןנראה לאח'כ
הראש ז
כתב
א'ן ענעל או0ל
ומצערנא ליה כופין אותה בהכרזת ארבע
ומפקעת שכמה מכסלהכ" שסהסז״ל פיס׳ נגשיםחליג
שנתות כבתי כנסיות ובבתי מדרסו׳ואס
הכריחו והוכיחו שאין מפין אותו מן הדיןולןיישמעחתשונת
לא סזוה בה הפסידה כתובתה כדאיתא
בפ' אע״פ ואס ירצ׳מגרם בגט ואס לארצה טכ״ל וכ״כ הרי״כש וסיים וכ׳ואל תחוס למנהג תלמ׳סאן וזולתו כי לא נניח תלמוד מכרי׳ו שיחן נ׳
לגרש אינו מגיש ואפי׳כמלכ׳לאת־ זמן
מה
שהפסידה
הפסידה
ואסור
להשהות׳בלא
עמך
שבידנו
והסכמת גדולי עולס ונקל בערוה החמורה מפני מנהג וכתבהי-״ץ ללאחרשישלהיין
נתינה אחי־ת סל מכה אבל הכאה כטענת מאיס טלי אין
כופקאותה
בכפיית
הכרזה
סנסאל על בני עיר אחת שקבלו עליהם להתנהג בכל הוראותיה׳ע״סהרמ/׳כס וב'^ ללא '7לתונה א־5
של בתי כנסיות לפי
שאנוסה היא זי אכל משהין אותה י״ב חדש שמא יסוד המיאוס א׳מחון לעיר וקדש אשס סס והלך לו והיא רוצה ל התגרש ממנו בטענתמ6ישעלי להםזהעל!זכלום
מלנה ותוך י״ב חדש
לא
איכרה
מכתובת׳ואס
גייס
הבעל
מרצונו תוך י״ב חדש נוב
והשיב מיראי הורא׳אני לפי שזה כשעה שקדם לא היה מאנסי אופה העיר והרשות וע״1ולקמ;כת;ת•
נלכתונתס ו :ן
פר״ח
ואם
המתין
י״ב
חדש
ולא
חזרה
בה
הפסידה
כתובה
ותוספת
היה בידו להוציא את אשתו מעיר לעיר וכיוצא בה ולפיכך אין כח כיד אנשי אותס7נייי !משמעלאס
ונכס•  :אן כרזל
וכתשו
רכינו
האיי
והי־י״ף
שאפילו
מ״ש
לה
הבעל
מתנ
'
לאח
נשואין
העיר
לנופו
להתנהג
בתקנותיהם עכ״לנכתב הר״ש בן ה״רםמע ץ3ר צ מח3משו3׳ מתה עישנה יי!
מעסדת
וכ״כךמיגאש
ונ״כ
הימ״בם
ז״ל
ואין
הפיס
בין
שכתב
לה
של
אשה
מתנה
כאחריות
סטענ׳מאיס
עלי
שקוד
'
נישואין
הימה
מואס
'
אותו
ואמה
הסיאח
לו
בע״ב
 .ששני עענהע\ !,.
טיד!
׳
י .
י
.
'ונין שלא
כתב
להדאדעתא
דלמשקל
ומיפק
לא
יהיב
לה
אכל
נכסי
מלוג
דידה
לא
כרא
ראפי
לאומר
שאץ
כיפין
נגרש בטענת מאיס עלי יודו בזה שמה שאמרושלא " לנריהרי״ף!נן
העסידסוכלאו' נציב הקיימי׳אס תפסה לא מפקינן תינה והיינו מעשה דכלתי׳דרב לסיף משוס דחייסי׳סמא עיניה נתנה באחר אס הדבר מפורסם שבטל כרחס נשאת נתניד לקמןסייין
וניד ואס היא מעוברת כמו שאמרת אינו חייב במזונותיה מחמת העוברשבמעיה
לו נסתלקה חששא זו דהא ה״ר מאיר כסהיתה נותנ׳האשה טענה ואמתלא׳לדכרי׳ 5ח!לת׳מ
(ט ) ונסי" פי״ו
איל לכשתלד אס אי  :רוצה להכיק לו את הילד אינה חייבת אלא אם הנקיתהו
עד
למה הוא מאוס עליה היה כופה לגרסה עכ״ל ואח׳כ כ■שלפנץ מעסה לא היה מקל
משמע דאן■ אס
שיהא מניר' כדאית׳כפי־׳אע״פ והוא כותןלה סכרה וקורס הזמןהזה אס אי:
רוצ׳איכ'
בכך
וגס
מהמ״ק בשורש כ״ט ובשורש ס״ג כתב מה שכתבת דאין לנו לכוףלגרש נשאת תגא:
מייקתי אפי בשבי עכ׳ל ומ׳ש רגי׳כשס רשי״ס כ״כ הר״אש כפא״עש
בשמו
וכתשו'
פשיסא
שכן
הואןוזהו
דבר
פשוט
שכן
הסכימו כל הפוסקיםהאחיוני׳עכ״ל׳וגס הר״ן
קו״עשבסוף פ אע״פ המירכי ובסוף תשו׳סדיש״בא כעור כדיני מורד בסימןתת״ס כתב כפ׳אפ״פ הוי יודעדבין כמורדת בין כמאוס עלי לא כייפי׳לבעל לגרש שלא
ותא שא וכןבתשו׳להי׳מבן סי׳ק״לח פייןעליהס  :ומ׳ש רבי׳בסם הימ״ב׳הוא בפר
כדברי הימ״ב ס  ' :בפי״ד מה״א דבאומרת מאיס עלי כוסקאותו להוציא שדעתוז״ל
דמאי
דאממ
כגמ
היכי
דמי
מורדת
אמר
אביי
י״דעסא־שו׳וכיארה״ה טעמא וכתבו הגהות בשס התיספו׳ובשס הר״מ שאף
דאמרה
לדברי
בעינא
ליה ומצערנ׳ליה אבל
האומרים דבטעכה מאיש פלי סיפין להוציא היינו דוקא בנותכ׳אמתלאה
לדבריה
אמרה מאים עלי לא כייסי׳לה היינו לו׳סאין מסין אותה להיות אגיד בו אלא כופין
וטפלהנראית למה הוא מאוס עליה אבל
האומרת מאים עלי בלא טענה אינותיי׳לס אותו להוציאה שאיכה כשבויה שתבעל לשנוי לה יליתא מדמנן בפ׳כמראדנדריס
לא מזוכו׳ולא כתיבה ולא אפי׳מה סהכציס׳לו ואפי׳איתיה
בעיניה
אבל
מה
ישתפסס
וכו׳וכן דעתהר״יףישכת׳ולדברי הכל כל מאי דכייפי׳לאפוקי בין מעיק דינא כדמנן
למזונותיה
ממה שהכניסה לו תפסה ולא מפקינן לה ע״כ וכ״ב הערדכיוהר״א׳כשס ואלו סכופין אותם להוציא ומאי דדמי להו כין מעיקר תקנת וכו דהיינו מורדת
הי״מ ז״ל
וכתבו
רבינובסימן
זה
לקמן
:
רסיש
רביכו
שר״ת
פירש
דלעולס
אין
כופין
לאמרה מאיס עלי והגאוני׳הוא שהתקינו לכוף כמו שכתוב בה' וככר כ׳הח״השלא
לגרש
וכלבתיספלפ
'
א
1
״פ
:
וגדיים
וכן
היא
מסקנת
אי׳א
הי״אש
ז״ל
כןנרא׳כמרבריו
תקצו
אלא
לדורס ולצור השעוכ״כ הרמ״בן שעכשיו ככר בטלה מפני פריצו׳הממת
גע
הנז׳וגס
בתשו
כתב
וז״ל
אפ״פ
שיבינו
משה
ב
'
דעי
אעריה
מאים
עלי
מפין
אותו
ואף
הר״מכס
כתב
בפ׳הנז׳שכרין התלמוד ראוי לתפוס ולדון עכ״לכלו׳לטניןמורד'
להוציא ר״תור״י
חולקין
עליו
וכיון
דאיכ
'
פלוגתא
דיבוותא
למה
נכניס
ראשינו
בין
כ״כ
הרמ״בס
וכמבואר
כדבריו
ולאפוקי
מתקנ׳הגאוניס שכת הרי״ף שהאיששמרדה
הריס גדולים לעשלגט
מעושה שלא כדין ולהתיר אשת איש ועורכי כעונותינו בנות אשתו עליו כופין אותו למצי׳מיד אלא ראוי לתפוס כדין התלמו׳שאין כופין אותו
יסיאלהספמצית
בזמן
הזה
ואיכא
למיחש
שמא
נתנה
עיניה
באתי
וכל
המעשה
להוכיא בעוררת דאלו באומר מאים עלי כבר נתבאר שהוא ז״ל סכור שבדין התלמו'
נטמנה זו מיכה ממזרי׳ביסראל ועל להבא אני כותב אבל לשעבר
אס
סמכו
על
רבי'
כופין אותו להוציא אלא שלא הודו לו כמו שנתבאר ובפי׳קכ״ד יתבאר סיס צד שאף
משה מה שעשו עשוי וכת שלאחי כתב עוד על עכין העוררת אין אדס צריך לימלך לדעת הר״אש מפין אותו לגרש וכתב מהרי״ק כדיני מורד בשורש נ״ז ובשורש ס״ג
ט בהצמחת נתינת הגט ראיתי לרבותינו חכמי אשכנז וציפת מפמזקיןעד הקצה
כהר סלמבן הר״ש בר צמח שנשאל על דין מורד'אס יש לדין ע״פ סברת הרמ״בס
קאתמן ככל מיני הרחקות כפיית האיש לגרש בעסק מיידת האשה כי נר אה להס במקומות סכוסגיס לדון ע״פ ספריו כיון שהחמירו סאחמני׳בזה ואמרושמרבה
■ לכייר״ת ויאיותיו עיקר וראוי לסמוך עליהם ואף אס היו הדברים מוכרעים צריך
ממזרי׳כיסרא הנוהג כך מי הוא שמלאו לבו לעשו׳כן וכמקומינו הסכימו לנהוג ע״פ
אדם להיחיק עצמו תספק אשת איש ומלסרבות ממזרים בישראל ואס ראו בדורות
הר״מבס מלבד קצת דברים ומכללם דין מורדת ומסשה בא ליד ה״ר וידאל אפרים
שהיו אחר חכמי התלמוד כימי הגאונים בישיבות סל בבל שהיה צורך שעה
בימיה'
ואמר כי אינם רשאים להסכי׳הצבור על זה מצד הומר הערוה ואמי ששאללהר״ןעל
להסיע על ר״ת ולעשלנדר וסייג ותקנו סיגרש האיש אתאשתוובע״כ כ
שהייאות
'
לא
זה
והשיבו
כן
אבל אס נעש' כבר מעש׳כמקימו׳סנוהגץס״פ ספריו כתב הר״אש שאין
מינ׳לגבריאי כדי שלא תתלה עצמה בגוי ותצאנה בנות ישראל לתיבו רעה
וסמכו
מחזירין
הדבר
ונראה
דהיינו
אס
נשאת
שלא תצא אבל סתנסאלכתסיל׳הדבר קשה
עלזה צל דמקרש אדעתא דרבנן מקרש והסבימ׳דעתס להפקיעהקדושקכשתמרוד ונר׳לדון להלכה שהדין שוה בכל המקומות שלא תנשא ואס נשאת לא תצאעכ״ל ט
האסה על בעלה אותה סקנ׳לא פשטה בכל הארצות ואף אס יש מקומו שנהגו לכוף ומ״ש רבי׳בסס הרמ״כס כתבו הגאונים סיס מנהגו׳אחמבמורד וכו׳ע״כ איןראוי
מ! נהגו מנהג זה פל פי תקנת הגאונים כגון שבשעה שתקנו הגאונים את התקנה לדון אלא כדין סתלמו׳בפ הנז׳כתב וז״ל אס מרדה מתחת כעלה כדי לצערו ואמרה
ששליזוס לאותן המקומר וקילו אותה עליהן וא״כ היה הרנר ידוע על פיסקכל׳דור הריני מצער׳אותו בכך מפני סעש׳לי כך וכך סולחין לה מב״ד ואומרץהל הוי יודעת
אשי דור היאך קבלו עליק תקצ׳זו כציווי הגאנכי׳כי תקנה קבועה בזאת סא קבלוהו סאס את עומדת במרדך אפי כתובתך ק' מנה הפסדת אותה וחח״כ מכריזק פליה
עליהם לא היתה עומדת לישנח
מפי דורות הבאיס אלא אני רואה שבאלו הארצות בבתיכנסיו׳וכתימדרסו׳בכל יום ד' שבתות זו אסר זו ואימריס פלוני׳ערד לע בעלה
ח 3הגיונם בספרי הי״יף ז״ל לפי שראו כפיה זו כתובה בהלכות נהגו כיש מקומות ואחי ההכרזה פולחין לה3״ד פעם סניה אס את עומד'במרד־ הפסד'כתובתך אם
לדין כן ועוד אני אומר שהגאונים
שתקני תקנה תקנוה לסי המר ההוא שהיה נראה עמד' במרד׳ולא חזר׳צמלכיןבה ותאבד כתובת ולא יהי׳לה כתוכיכללואיןגותנין לה
לכס לפי צורך השעה כשביל
בנות
ישראל
והאימא
נראה
הפנין
בהפך
בנות
ישראל
גט
עד י״ב חדש ואיןלה מזונו כל י״ב חדש ואם מתה קוי־׳הנסבעל׳יורש׳המורד'הזא'
ימי הזה שחצכיו׳הן אס תיכל האשה להפקיע אתעצמימתח ׳ בעלה באומרת לא כשהי' יוצא׳אחי״ב חדש בלאכתוב׳תסזי׳כל דבשהו סל בעל אבל נכסי'שהכניס' לה
5עינא ליה לא הנח לבת לאברהם אבינו יופב׳תחת כעלה ויתנו
עיניהם באח רנוררר ובלאותיה׳קיימין אס תפסה אין מוציאין מידה ואס תפסן הבעל איןמוציאיןמידו

יא ב
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1
וכן כל מהשאכד מנכסיה סקבלהבעל אחריותן עליו אינו משלס לו כלום זהו דין
התלמוד במורד ואמיו הגאונים שיש להס בבבל מנהגו' אחרות במוררת ולא פשטו

רוצה צזכי לסתגי־ש רליט-יל כחובה כיפין לןותו ע״י פסיתת התובע כדין המיידתוי
דעת הרש״ברז כתשובה ע ' :ל הי״ן ז״ל וכתב עוד פיס״י סד מורדת דכוהין ^
ופ וחתיןנתובתה יאמרה כעיכ !5ליה ובו׳שיש לטפ ע״יפחיתת כתובתיאכל6
נןרש
מאיסעלי לא הוא ולא כתובתו לא טיפי׳לי׳להשהות׳אלא נותן לה מיד אס הוארוצ׳
ויוצא׳בלא כתובכלתיה דרב זכידאומו-,׳

איתןסמנהגות ברוב ישראל ורבים גדולים תולקץ עליהם בחב המקומית וכדין
־התלמוד ראוי לתפוס ולדון עכ״ל נר שהוא ז״ל פוסק כרבותי׳וכרמי בי סמא דאער
פעמים שולחץ לה אס' קודם הכרזה ואחד
לאח' הכרזה ומערשידכא דאער רכא א״ר כתב הרמב״ם ז״ל כתכו הגאוני׳שיש
סשת נמלכין כה הוא מלבד הפעמים
סשולחין לו ולפי זה כליך לסר' דמאי ראימ
רכא האי כורכת היינו לוס דמדאמ׳הלכה
כרבותי׳משמעדכיוןסאת' ההכרזה סלחו
לומר לה הוי יודעת סאפי׳כתוכתך ק׳מנה
הפסד אותה וטמיר מפשרה כתובת והא
ליתאאנא אינה מפסדת' עד שנמלכין
בה וברין האומר׳מאיש
עלילענקממונא
כתב תצא בלא כתוכ׳כלל ומכזרל בלאותיה
הקייס בין מנכסייישהככיסלכעלה ונתחיי'
באחריותן כין מנכסי מלוג שלא נתחייב
באחריותן ואינה נוטלת משל בעל כלים
ואפילו מנעל שברגליה ומטפח שבראשה
שלקחן לה פושטת ונותנת וכל מה שנתן
■לה מתנה מחזר אותו שלא כתן לה ע״מ
שתטול ותצא וכה ה שהרבה מן סמעישי'
קולקקעליו במה שמפסד' האומר' מאיס
עלי וסוברים דההו׳מעש׳דכלתי' ד^ ן זביר
הי׳באומר מאי' עלי וכל מה שהזכירו כגימ

מנהגות אחרות במורדיולא
פשטו המנהכו׳ברוב ישר׳על כן אץ ראוי לרון אלא כחן התלמו'
אבל רב אלפס כתב האידנא רייני במתיבתא כד אתיא ואמרה
לא בעינא להאי גברא ליתיב לי גיטא יהיבנא לה גיטא לאלתר
ואי תפסח מידי מכתובת׳מפקינן לה מינה ויהיבנ׳לה לבע׳ונכסד
מלוג ישנן בעין או רבר הבא מנחם כגון שמכרו בתי׳וקגורש !* מ
שקלה לחו אבל אם כלו לגמרי לא מחייב בעל לשלומי ובנכסי
צאן ברזל כל שישנן בעץ אפי׳כלו הרבה שקלה להו אפי׳נפחתו
מרמיהם הרב׳אינו משלם הפחת ובלבד שיהיו ראויין להשתמש
בהן משן מלאכתן ראשונה אבל אם אין ראויין להשתמש בהן
מעין מלאכתן ראשונ׳חייב לשלם כל דמיהן וליש אם נגנבו או
נאנסו רברשותי' קיימיןוכתב א״אז״ל בתשובה אשה שהכניסה
לבעלה מלבושים לבושים עליה אץ אני קורא בהם נכסי צאן
ברזל שאץ דרך לשום המלבושים שעל הכלה ונכסי צאן ברזל
היינו שומא שהאשה מכנסת לבעלה ע״כ וחזינא לגאון דקאמר
יהיב לה שקר כתובה מנה מאתי׳ כי היכי רלא להוי בנות ישרא'
הפקד אבל מאי דכתיב לה מדיליהנין תוסל בין מתנת׳לית לה
והדין תקנתא ליתא אלא היכי ראימרדה איתתא בנעלה ובעיא
למיפק מיניה משו׳ רלא בעיא ליה אבל אם חלתה או שהיההב
חשש מיתה ורוצה
להפקיע

למסקנא באומד מאים עלי וזהו דינה אינ
מפסד׳כלוס עד יכ״ח ובתוך י״ב חדש אין
מכי־יזין עלי׳ולא פוחתין מכתובתה כלום
וכזה היא ישלוקה ממורד ואס גירש הכפל מוך הזמן הזה נותן לה כל כתובתה משלם
ובתוך י׳ב חדש אס חזרה כה מוטב ולא הפסידה כלום ואס לאחר י״ב חדש הפסידה

כל עיקר כתובה ותוסס וכל מה שנתן לס הבעל ונדוניתא אלא שאס היו סס בלאו׳
קיימים ותפסה אות אין מוציאין מידה ונכסי מלוג לא הפסידה כלל אלא כוטל׳מה
שהוא קייס מהס ואין לה מזונות תוך י״ב חדש אלו כיון שאיכה רוצה בו ואס מת
הבעל פוך י״ב חדש גובס כתובת מן היורשים• ואצ״ל סאס מתה שהוא יורשה לעולם
מד סיגרשג ולאחר י״ב חדש אס רצה הבעל לגרש מגרש ואס רצה לקיימם כותב לה
כתוב' אחרת לפי שהפסידה כתובתה כך העלה דיני׳ אלו הרס״כא ז״ל וכן לעת קצת
מפרשי׳ז״ל־וכתב עוד ה״המגיד ולדבריהם דין המורד לאחר ד׳סבתות והמלכה שכיס
הפסידה כל כתובתה עיקר ותום יומה שנתן לה הבעל ונדונייתה שהיא נצ״ב ואפילו
תפסה מהן בלאו׳הקיימיס מוציאין מתחת ידה אבל בנכסי מלוג לא הפסידה כלום
אלא אפי׳מה שיש מהן ביד הבעל מוציאין מידו וכן הוא דעת רכינו בכל זה חוץ מן
הבלאות סל נצ״ב שהוא סובר שאס תפסה אין מוציאיןמתחת ידה ויש מי שכת׳סלא
׳הזכירו בגס׳ שהיית י״ב חדש אלא באומר מאיס עלי אכל במורד' אין משהין אותה
•יותר מד׳ שנתות ואסר המלכה שניה הפסיד סכל והבעל יגרשנה אס ירצה או יקיים
אומה ולזה הסבים הרש״בא ז״ל ויש כעניניס אלו דעו׳פלוקיס למערסיס ז״ל עכ״ל:
וז״ל הרן בתשובה יש בין דברי סרמ״ב׳ודבח הרש״כא סילוק שה־מ״כס כת׳סאומר
■מאים פלי נוטלת כלאותיה קיימים ולא חילק כין תפסה ללא הפסה והרס״בא כתב
׳וקדמה היא ותפסה אין מוציאין מידה משמע הא לא תפסה הפסידה ואכתוב לכס
על מה נסמך כל א' מהם ז״ל לפי דפממהימ״כס ז״ל פי׳זו שאמרו כפ׳ 6ע״פ כלתיה
ידרב זכיו אימרדס הוה תפיסא סד שיראי דמסקי׳עלה כגמרא השתא דלא איתמר
יהלכתא לא הכי ולא הכי דתססה לא מתקינן מינה דלא תפסה לא יהכינןלה כמורד׳
•בפסטה וכן מוכיחין דברי הרע כס שכתב זה החילוק כין תפסה ללא תפסה בחבורו
בדיני מורד' וסבור היב ז״ל דרוקא מורד׳יס חילוק בין תפש ללא תפס' דכלא תססה
הפסידה איל האומר מאים עלי אפילו לא תפסה לא הפסיד וטעמו של דבר לפי
שהמורד׳אינס מבטלת מיד תנאי אישו' סבינו לבינ' אלא כל הפסד' מ'ז דינרי׳ככל
סב מעיק׳התקנ ולפיכך כיון דקנסוה סתפסי׳ז׳בכל סבת דין הוא שיהא זה ההפסד
מוסל על כל נכסי׳וכאלו הבעל ממיח על נכסי׳ז׳בכל שב׳ולפי' דין הואפנ׳דבלאותי'
הקיימים סאס לא תפסה אותן הפסידתה אבל האומרת מאים עלי אין פנינה כך
סאיץ הבעל מרויח עליה דבר קצוב כדי שנאמ שיהא ריוס הבעל והפסד האשה מוטל
על כל נכסיה אלא הרי היא מבטל׳תכאי האישות מיד והפסיד' כל סיס לה על הבעל
אבל מר סכוא סלה כגון בלאותיהלא הפסידה דה״ל כההיא דאמיינן בס״פ
אלמנה אס היא זינתס בלאותיה מי זינו ולפיכך כתכהרמ״בס שתטול בלאותיה ולא
חלק כין תפסה ללא מפס׳ אכל הרמ״בן ז״ל הולך בדר האסמני׳ספירשו זז־סל כלחיה
דרב זביד באומר מאי׳טלי ולפי׳יש חילוק בין תפש' ללא תפסה שאלו מורד דבעי׳ליה
ומצערנא ליה אפי׳תפסה הפסידה וכי־אין דברי האסמני׳ז״ל עיקר• וכת עוד מפולס
אל הוזכרה הכיזה כאומד מאים עלי ו 5גמ'לא הזכירוה אלא גבי מורד׳וסטפ׳כזה לפי
שזו כאומר' בעינא ליה כיון שאינו מאוס עליה אפשר שתתבייש ותחזור למוטב אבל
אומר׳מאיס עלי אץ מכדיזיןעליה שמן הסת' אפי׳בכמ' הכרזות לא תחזורהב • ודעו
עוד שהאומר׳מאיס עלי שמין אותה ע״פ המשפט' האלה דוקא כאומר מאים עלי
ואיניצמ ' וב ולא ככתובתו אבל האומר מאוס טלי ורוצה אני להתגר וליטול כתובה
חושסין שמא מיני נתנה באת' וחזר דינה לדין המורד' וכן סדש״יגביה״ד מוי־דת:
דאמר' כפינ׳ליה ומצעמא ליה אמר מאים עלי לא כייפי׳ להויתביש" יסס ה״ד׳
מרדדת דטפין יפיחתיןלה מכאובת׳דאמרה כעינא ליה ומצערנ׳ליהיסיש׳לכופה ע״י
פחית כתוב׳אבל אמד מאיס פלי לא הוא ולא כתובתואל כייפי׳לה ע״כאפ באומר י

ואמרה מאים .עלי ואין שסה זימל1ווות
כעיני שהרי הזכירו בהריה זו מרדיבאע'
פעמים ומסק הוא לומר דמרדלאודור׳
וקראיתי להרמ״ב ולאס־יםמןהראשוני׳
שכותבי' פסקי דינים באוער' מאיסשל,
ולא ידעתי מנין להם א בל פשסהגמרא
כך יר בעיני דדוקא כי אמיה בעיכאליז
ומצערנא ליה הוא דקנסי׳לי' דעירןדבעי'
ליה אין זה כי אס רוע לב אבלאמי׳מאיש
עלי אין קונשין אותה כלום שהייאנוס׳
היא ולפי׳אס רצה להוציא יתן כתוב ח5ן

שלא פירשו כדיני מאים עלי כליםסאץ
בד נזקקיןכדבר
ונלתיהדרב ז3ין
אימרדא ממש ומאי דשקלי׳וסרי'במרדה
אס הפסיד בלאותיה הקיימים לזסלאו
במורות ממש עסקי׳ואסר שחזיוונמנו
דניוןסעוקיין הכתובה מידאיכלמימר
דלא הפשיר לפי שכיון סהאישית נצלן
נפקי לאלת־ אין ראוי סתפשידבלאו׳
הקיימי ולפי נסתפקי כזה בגמרא אבל
האומר מאים עלי אינה מפסדתכלוםי
ומשהינן לה י״ב ירסי שתא אגיטכלומר
בין כמורדת בין באומר'" מאיס עלילעולס
איכה יוצאה כגט אלא כתר י״ב ירחי סתא רילמ׳הדר בס ויש מי ס  :דלענין הפסד
כתובתה איכא סלוגתא בין מורדת לאומית מאים עלי סהאומית מאים עליוחור׳
בה לא הפסיד כתונת' יאבל המורדת הפשידה מה שפחתו לה וטעמא דמילת׳דצנז
אתה אומר שהמורדת לא הפסיד כיון שהיא עצמה אומרת שאינה מתכוונתאלא
לנערו אתיא לאערומי למהדר בה כל י״ב חדש אכל האומרת מאיש עלי כיון שצל
מתכוונת לצערו אותו אלא שהוא מאוס עליה כי כדר בה הא מינן דלאמצי׳וננר
כתבתי מה שני׳ל דהאימרת מאים עלי אינה מפסדת כלו׳אגל לדבריהאג׳מפסד׳

נ״ל שאץ בידה לחזר דאגיסא כלבד הוא שמשהין אותה לפי שחכמים מחזריםסלא
יבא הדב לידי גט ושמא יעשו סעודי' ויתפייסי ויכתו/בעל כתוב מדעתו הא אסלא
רצה ספסידתה ולעכין מהנה שנתן לה הבעל יש מן הגאוני שאמדו כי אפילו ללא
מפסדה נכסי מלוג מאי דיהיב לה כעל מיפסדא דלא אקני לס אלא אדעת׳לסיקס
קמיה והקש הרמב״ן וט ולדידי לא קשיח וכו׳ע״סודברי סריב״ש בדיכי׳אלו בתסו׳
סי׳סש״א ושס״ב :
כתבהרשב״א כתשו׳על אשה שהניחה כעל בבית אביווהלך
חון לעיר ותלת והלב' לבית אביה ולותה למזונותיה ולרפואתה הדיןעמ ופלסלוח׳
לצורך מזונותיה ורפואתם בעוד שלא היה בעלה כעיר בודאי חייב הבעל לסלס סס
סלות ואפי׳לסכן ואפי׳לאסשכא בעל׳עס עדין חולה ואיכזנה ומפרנס ועמדהולוחס
חייב לפמע מה סלותה כין למזונות׳־ כין לרפואתה הדומה למזונו' דהיינו שאיןלס
קצבומה שטען שהוא לא שלח מביתו אינ׳טענ׳שהרי הוציכ׳לצא׳אצלאבי׳שמסמדל
ברפואתה ואפי׳היה סמי׳משתדל כרפואת׳מה הכאה ים לראובן בין עומדת כאןנין
טומדת כאן והיא אינה מורדת ואי משוס מלאכה חולה לאו בת מלאכ׳היא אכלצס
לאחר סבא ראובן ונתרפאת אע״פ שאינה מורדת מתשמיש אס איל חצה לסובלו
ולעשו׳לו דברי׳ שהיא תייכפלעשו׳לבעל׳ולפי מה שהיא אשה כי יש נשי׳סממיסו'
לבעל שפחות ויש שאינן מכניסות וכפי מה שיש לו עליה מהמלאכו הקטנו' כפופה
מטתו ומרחצת פניו ידיו ורגליו מעכב מהמזונו׳כנגד שיר מי סישמסנו כאותן
מלאכו׳או שכר עליה ממקום אסר הא יתר מכאן לא ואע״ג דק״ל נמאן דאס'מייד*
מתשמיש ולא ממלאה' היינו דלא קכסינן בטרפקיעין אבל משתבר שאסירצ׳פוכו
עליה אי סישמשכו ואע״פ שראיתי לראשונים ז״ל סאתח שאין קונסין אותה
בממון"
אלא שמשתמשין אותה נר כעיני שלא אמרו אלא שאין קונסי׳אותה כקנסהפנוי
כמורדת אלא אס רצה לשכור מי סישמסנו עושה ואס איכורוצ׳לסכו׳מכדיאומ׳מי
סתשוב ואס אינה רוצה לעשות וליפן לפעל׳מעשה ידיה אין לה מזונותואע״יד
מהמזוכו עיקר ככר תקנו לבעל מעש׳ידיס תחת מזוני׳ואס היא אינה לח לפסו*
תפסיד מזונו׳שאין לך נזוכת ואומרת איני פושה ואפי פושה ואיכה מסמפתכאופן
מלאכות קטנות השנויות במשנתנו והוא צריך לשכור מי שישמשכו בסס סוכרטליה
כמו שאמר אבל תפסיד מזונותיה לא ־ ולפי שלא נתבא׳לי מלשון השאלה מהשהיא
מועכת שתשו׳לבית כעלה אס יביאה אל ביתו ויפרע מהשלותה וכסתפקתיצה
היא מתעכב׳כלבד מספת שהוא אינו קורא לה או שאיכה רל לשובאלירעדשיפרע
מהסלותה
ואחביניאכהואזתשיב אליו ע״כ אני אומר שאס מחמת שהוא אינו
רוצה להביאה ולקרוא לה מסתכרא שאינה מפסדת על זה כלו׳לפי שהואאינויחצ^
בשימושה גי שמא בושה מסכו אסר שלא הראס להפנים כעוד שהיתהסולהריאסי
סנתיפא מפני שיצאה שלא ברשות ואין כאן מרד כלל לא מתשמיש ולאממלאכס
וסודסאס יבא הוא אצל' אינה מונעתו מכלוס אבל אס היא מעכבת
■ףא מחמי*
פרעון מה שלותה בזה יראה שאינו חייב לזונה דקמב הוא בעיני לו־מר שזה אפי
מדרכי המורדת באומרת כעינא ליה ומצסמא ליה דכל האומרת כךטענ׳יס•להנגל
הצער שהיא
■ חצ׳לצעח וגס וז עולה מצאה לכערו ותולה• כפיעון׳ מהשלות׳וכל ^
סאבדה מזונו׳בסרד׳זהו לדעת הר״מ ז״ל והרי״ף ז״ל אבל פמיקר־הגמלדנו נרא'!נ

סלא

/

סג

אבן העזרזע

ד״מ

15ל 15פפת כתובה בלבד ומזוכו׳ומעסס הרי״ף כפאע״פ ומ״ס כש׳סר״אש על דכרי היי״ף כ׳ כ בפסקיו בפיק סח  :ומ״ש (י ) ימי■ נתנאר
{6צ :ר;?::ן לגטיבשים מקום מזין כמורדת
ך סהס5ס כנגד זה שאם צמר איני עוס אינה נזמת וסדרמן* ומ״מ הטענה שתלה סר מאיר סיה דן כדינא דמתיבמא לא לענין לכוף לגרש קסמר5ןלצז בענין הממון כנן הסכימו כ!
'עצמו שליה מי שאומר שהדין ממה סכל סלא הפסידה כתובה לא הפסידה מזונות קאמר שהיה דן כדינא דמתיבת וכך כיאי■ בתשובה כלל מ״ג סימן איח׳ל ןר״ מ 3עס׳ האחרונים והכי
מורד׳כענין הממון היה דן כלינ׳דמתיבת שיתנו לאשהכ למה סהמיםה ^ ^ שיף פ^אע״פע״נ
ונרמשנגע בפיק יש מותרות לא דק דלא אמת סס אלא כפסולות אבל בכשרות
היה כופה לגרסה וקורס שיחזירו לה מהנ׳הראג" ן נלורדג
" אומית איני נזונת ואיני עושה שיש לס
שהכניסה היה מנוה לכחריס אס השיאההללי שאי!אדם
להאי
ליתא
ירשנה
שלא
כרי
כעלה
מתחת
עצמה
את
להפקיע
כתובה
ג חוכה ואי)_ לס מזונות ומושלת
סוסאדסעצהזו וכולי וכתב עור הר׳אשנושא שתי נשים
כתובה
לכפלה יש לה מזונו בחייו ואין לה
נחלה
דמעיקרא
היכא
למימר
מילתאאיכא
האי
וככי
תקנתא
לאמשהיקליז
בדיניס 3ןלן3כ לל הנזכרםי מן
כנשים
ניתז נשניל
ואם
שאמרת
עךשק!•,ר ויכתוב לה • ולענין מה
בגט
מיני׳דכעל
דתיפוק
מקמי
מתה
ואי
רבנן
תקון
לא
דאורייתא
ובסכין האומרת מאים עלי כתהרש"
שתוסרנה קונסיג
דין
בית
צק צריב להראות כתובת׳לפני
מיפקעה ירושה דבעל אלא
לה" בעל רלא
ירית
בנרושין גמורים בתשובה שאינה נאמנת במה שאומרת עדהללהתיר ל!לישא•
ל* 1
•2
2 11 11
מסתברא
נ שחוכטח מזונות אלו מבעלה
וכתב א״א הרא״שז״ל על דברי רב אלפס אפשר י^ פי שמוכן שנכיר מתוך דבריה שהוא מאוס כעיניה אשה אחרתוהיא
סצע׳נריכ׳להיאו שהרי יושב תחת בטלה
הקילקול בבנו׳ישראל ואי משהי תריסר ירחי שתא אגיטיתולות כמו שאמרה עכ״ל וזה כד3רי ר״ מ סכת 3תשנותתענן<אח׳
ראנ י אתריאשר
,
ס ןקז סל זו שיש לה כתובה ומזונות ער
לו עצמן בגוי ויוצאות לתרכו רעה בטלו השהייה ונתנו רשו' לבעל רבי וככר כתבתי כן בסימן זה בסס כמהראי " "! פלוגת'
שיטפון הבעל בריא שמכר או מחלה
לגרשה מיר בלא שהייה אבל לא שיכפוהו י לגרש׳שלא להרמ׳ גדולים ומ״ס וביאר מוד בתשו׳וכ' והסכימו דרנוותא חכמי
כנו־בתולא עוד אלא אעי׳מכרה או משל׳
סכמי אשכנז וצרפת וכו׳בכלל מג סי ק׳ החי ית " לגלפי
דפ״ב ממזרים בישראל ומוטב שבנות ישראל הרעות יוסיפו רעה על
כמובס לבעלה יש לה מזוכית בחייו
המוחלת כתובתה לבעל׳אין לס רעתן ואל ירבו ממזרים בישר' וכן היה דן ר״מ מרוטנבורק ברינא לי״ב ומ״ס ולעגין הממ ךןוכר 5י3כ ^מ״ ג העניןלהעמי7דבר
לצ צמיו
נט׳ישראל
דמתיבת׳אבל היה סעו ה להחרי' אם השיאה שום ארם עצה כדי סימן ט ו אפילו נדה וחולה שאינן במתתונ־אנז
מזוניאלא מדטשלאח מיתייומן היתומים
רואה ערם׳ ברבר לא היה תשמיש מורדות כלומר אס הס מורדותלתרנ! ת יפהסי
לפי סהס מתנאי סת־ב׳אבל מןהבעל אית להוציא נדוניתה מיר בעלה וכשהיה
דנין .אותם כשאר נשיס שכן כמת תשמיש ועול הארץ חם
מורד וניגהו
לה פאץ מזונו׳אלו מתנאי כתובה אלא מצוה להחזיר אפי׳נדונית' הלכ׳לא היה דן דין מאים עלי אם לא
•שמרדו וכן ארוסה שאינו רוצה לינס׳דינא
מדצ ירית ואף רש״י כן מיר׳לפיכ עד שיביא
שם דףעקיויט עי?
שתתן אמתלא ררבריה למה לא היה מקובל עליה או שלא היה כשאר מורד כל זה בריית בס אע״פ ופריו
" ..ייע7ישחולקין
הכפל ראיה ש מחלילו המזונו בפירש חייב
,
וצפי כמזימת שעברו אש לא טען בבריא הולך בדרך ישרה ומכלה ' כ ממונו ע״כ ובאר עור בתשוב׳וכתב כגמ נדה בת חסמי היא ומשני איגו דומ׳אר״אקזאיןחתירץ
והשכימו חכמי אשכנז וצרפ׳שבטעל מאים עלי אין לכוף לבעל מי שיש לו פת בסלו וכו׳וכ׳הרמ״ב בפ י״ד צולישא אשהאחרת
צין טוענין לו ואפי' טען הוא חייב שיוע
לגרש לכן יזהר כל דיין שלא לכוף לגרש בטעגת מאים עלי וכן דאפי׳סיה בעלה מלח סעונתן (> ו׳חדש .ס וק הוא נתשונת
היסת דלא גיע ממלי׳פל פה וכופר בכל
בש א סי פת ע
הר
! < ,,
ומחיי׳מדרב נחמן וכ״ש במזונות העתיד' אין כופין אות' להיות אצלו ילעגין הממון אם הכניס לה ממון וחפישי לו אשה אחרת דינהכסמ מי י דת ונ׳פמהרי׳ג־שור;
וכתב הה סדין בעלה מלח נלמד מדין נדה 0׳נ> 7וק׳ננשואה
שאינו נאפןעד שיב ראי׳וסיינו נמי טעמי' והוא עדיין בעין שלא הוציאו יקח כל מה שהכניס׳יג להאבל
דייני גזירו' פיסקין ממונ^ ישאר בידה בין נכסי מלוג בין נכסי צאן בחל ומכל מה המורדת ול״נ דילפינן לה מדין מלס סמלי׳ אנל ארוס׳שמרלה
ורבדאמי בפיק שני
סוני
ננעלה ילונו
מווני׳לא״א מ שו ראפילו אתי בעל ואמר שה ^ סהלולאיקת מאומה ע״כ אפי׳ נדה וחולה שאינן בנות
את אשמו סאחרס 3ת ע 3יי) רמ ן כתן 3ה הידר ניניהם אם
משוס רצינו דומה מי שיש לו פת כסלו
היא תות' עליו
התפשתיה צררי למזונות העתיד אינו
תשמיש יד ומורדות בימי נרותן וחוליין • או שבעלה ספק שאין
וכו כדציתא נג וגבי ארוסה כתב הר״מב' יתירו לולגרש' נפל
נצפןלא׳כ אין לך א שה כחוג משל בעל׳ולא עתה זמן עונתה בכולן דינו כשאר מורד׳וכן ארוסה שאיג׳ רוצה
כלנוון הזה וכן ארוסה שהגיע זמנסלינס' ברחה אז לישיאשה
ק ה־ת־מיס ואף סרי״ף כתב■כן בתשובה לינשא רינה כשאר טי מוררת ושומרי יבם שאינה רוצ׳להתייבם
אח( ת כ!׳ :
ומרד כדי לצערו ה״ז מורדת מתסמי׳וכתב
שהיעל שאפר לחשה התפשתיך צררי אי כתבו רב אלפס והרמב ׳ם שדינה כמורדת והם הולכים לשיטתם
'הראש
(יא )
גזיהונסי, . ,
סרס״בא בתשובה
א׳
סי׳אלף .ור״ס וז״ל אס כלל ;״ הסו?
1.
נפי את מחלת לי מזוני אינו כאמן רסיא
ייןניג1ז׳הריעי/א שפוסקים מקצת יכום קורמת ור״ת פסק שמצות חליצה קורמת
נאמנת נלא ש־ופעכ״ל *1
נתרעם עליה מרין סוררת לפךסכותבין מיהו אסקדשה
ל! פיכך אין דינה כמורדת ולזה הסכים א״א הרא״ש ז״ל כ׳הרמב״ם אגרת מיד טל ארוסה איני רוא׳סוס דבר נרחאית יעשהשלא
אע״פ
ז : ,זנזינ .זי׳ע׳צתב המידכי בפרק
איש ואשתו שבאו לפני ב״ד הוא אומר מורדת מתשמיש והיא עדיין שתוכל הוא להעסיך מסמסמרדה כהוגן והיאמור; ת
פפץ ראבי״ה אשה המויד׳על כעלה ושוב
עמו או היא אומרת שמורד הוא שהיי לא כתב לה כתובהסתפםין־ כמן 3נ! יש לסמץ
חלתיאפי פ שמאותו חולי איכס שוה לבעל׳ אומרת כדרך כל הארץ אני
ארנזתימהאוחרי'
,,
צפי׳הכי איידה מזונותיה וראי׳מירושלמי והוא או׳כררך כל הארץ אני עמה מחרימין תחלה על מי שמורד במישריס ני■ ג ס ס מפבין .אגרת מיל־ שממין אות!לגרש
לארוסה טל הארוס אס אינו רוצה ליפא עכ׳ל ונ״ר מררי׳ו
ואינו מורה בכ״ד ואם לא הורו אומרי' להם להתייחד לפני עדים
דקדושין דפסק וגבי ע״ע דברח ואתר כך
שהגיע הזמן ודוקא בבאה מחמת סייקל״ו יהארקנזה
אסר־
חלה מימה ליה התם למורדת וכתב עוד נתייחדו ועדיין הם טועני׳מבקשין מן הנטען ועושי? פשר׳כפי כח
חוסראלידא וכולי ואס כתנ׳ל!תי־ויע'
טענה דאמיה בעינא
רף ; הנשא טתירין
כישסהי־״מ ומל ראובן שאער לחמיו הדיין אבל לבעול לפני עדייא״א שאסור לבעול לפגי כל כריה:
כיילד״ס אס הוא מורד אינהצייכה טמנה לה יע״ש ונהגרות
עח בפדיוגח
תן לי זוגתי אה תולה היא אע ' פ כן יש לה
מאסר שהוא משועבד לעונה טכ״ל ושומר׳' מרדכי דניטי!^7
לסגול אס אינה י־וצה לטבול ולשמ׳סויא
מיררו'׳שי׳ ט ריי׳אבל רב אלפס כת־ האימא דייני במתיבתא כדאלעא ואמר לא יכס שאינה רוצה לסתיב׳כתבו הר״יף והרמ״כס שדינם כמויד כו בפיק פמ״פ סמר תרי׳ה ע*אאח -׳ת
להאי גברא וכו׳בפ' אע״פ אסר סכת׳רב אלפס דין התלמוד כתב הדין הוא שמואל אין כותבי׳אגרת מר על סומרייבם ואותבינוימדתני׳דכדתבן ע לי אגר מיד
בעיא
ד־־נא דגמי/א איל האית דיינו כמתיבתא וכו׳וכבר כתבתי לעיל בשם כל הפוסקים 'ומשני ל ק כפןבמשנ ר אסרג כאן במשנה אחרונה דהנן מצות יבוס קת־סת למצות כיפי] ל תואר׳אן
הגאונים תקנ׳זו אלא לדורס בלבד ושעכשיו כבר בטל׳תקג' חליצה כראשונה שהיו מתכונים לשם מצוה ועכשיו שאין מתכווני׳לסס מצו׳אטרו אם כתפי ינולין
חת״וניה שלא התקיט
מצות חליצה קודמת וכתב הרי״ף וליתא למישנ׳אחרונה כדאית' כס ' סחולץוכיוןסק ל׳ייי לו לאנעח'
וי וזהו דעת הימ״כס ז״ל שאץ לנהוג כאותןמ  :הגות שיכיל אלא כדין התלמו׳ראוי
לתמוה על רבינו שאחר שכתב דברי הרמ״בס שבדין .בטיל ליה מימרא דסמואל וכן פי׳סי־מ״בס בפרק י׳ד מס׳איסות סכוסביי3ז גרת לןלנא עדשפתכר'
לתפיס ולדון וכיון שכן יש
התלמוד ראוי לדון כתבאבלהרי״ף כתב האימא דייני במתיבתא וכו׳ כאלו מרד על שומר יבם והר אש כתב ואני כתבתי בפיק הסולן בסס י ת דה< כ כמסנשאיזממרי׳לועכיל
אסמנה ואיתא כמי להא דשמואל עכ״לכתב במסוכי׳הרש״באיסי׳אלףור״ב■ שנסאל (יב) ובמרדכיסוף
הוא תופס דברי הרי״ף לעיקרי וכיון שנתיאי שכל הפוסקים ח ־לקין עליו הוה ליה
לפדי דבריו בהפך תחלה דברי הרי״ף ואח״כ אבל הרמ״בס וכו׳ונר׳שאע״פי שכענין על העושה מאמי ביבמתו וחזרה וקבלה מאמי מאחיו ואסרה עצמה על־שכיה אי אע׳פע׳אנ׳אע״ג
ןו נשר״דכלאאינוכ3
דיינין לה כמורדת והסיב אין אגרת מרד אלא נדי שתחזור בה ותתיכס<־ י
לנפות לגיש לאק״ל כדינא דמתיכתא מ״מ בעכין ממונאדנקטינן בההואדינ׳וכמו
למר<ד
כסמיך סכך היה דן ר״מ ז״ל ומשו' הכי כתב דברי הימ״כס ז״ל אכל רי״ף ז״ל שנאסר על האחי׳למה כומכין עליה והא א״א להתיבס לי מעתה כ הר״ןשננ& לעלאשת<ק
פגתב
נרימוהר׳׳ם
שכדי התלמוד יש לדון גס בעינן הממון רי״ף כ' אשה שביאותה שהכביד החולי פל בעלה בלי שום קטטה ומריב נדר הנאה מיבמיה ונר:ד7
בתג לימי דא־1״פ סכת־ הרמ׳בם
אס דינה כמורדת והשיב מחלוקת בין הראשונים אס■ כותבין אגרת מרד טל סומר אינן חולקים על זז
דינאדמתיבת׳שהוא שלא כדברי התלמוד ורבי מאיר היה דןכדינא דמתיכת׳לענין
הממון דבריסר״רמאיר ברינא מורדת בהגהו מירכי דכתוכות כת׳הרס״ב׳סנשאל יבם והרי״ף והרמ״ב׳וגדולי האסרוניי הסכימו סכותבין וכן ראוילהיריג^ גלךו ןהגז כה מרהי ם לאקאסר
על מורדת התובעת גט לפי מנהג מקימ ואמי לה הבא כתובתיך ומה שידינו בית למעש טז וס כ זו ששנינו 3פ ב ש אס נתכוונה לכך חפי בחיי בטלה מבקשין ממט אמתלא ו"׳ " י!ו7׳
ק טל פי התקנה או ע״פ התלמוד אפיע לך מיד שאין אני מוצא קונ׳לככסי בעוד שיחלוץ לה אף לטנין שתהא דינה כמורד' איתניא ומדון שלפנינו אין ססק שהדבר דאינה יסלהלמחל
ששפר כתובתיך קייס והיא אומרת איני רוצה לתבוע חובי עכשיו ואיני תובע׳אלא מוכיח שנתכוונה לכך וכיון סנן דינא כמורד׳והפשידה עיקר כחובה ות.וספיונצ״ב משואה• אס תידה
והשיב שהדין עם היטל• יס״ש רביבשם הר״אש הוא בכלל מ״ג סימן ט '  :ומ״ש שאיה קיימי׳ולענין כלאותי היזיימי׳אס תפרתן לא הפסידתן לפי שזו כמורד ה3ןו מ ׳ י& לה7ין "!רדפ
גע
וחמן לגאון דקאמר יה יבלה עיקר כתובה וכו ' עד אלא כגרושין גמורי ג״ז דברי מאים מלי י ולענין ממון שהניח הבעל ביד שליש לאחריו כתובתנ לס יןפילו הוט נתשי״יסי׳קלהאסר
טזעכ 'ח  6י׳עלימתמ'
מממון
*
נלאזרלו ל־זחוק והוא טוען שאם עש־ לא יגשסעזד נר׳ דזהלאמקרי אמתל ^ נו׳זעודדהרי הוא רונה לחזור ולא לעשות עוד ־ ואינז היין להעמיד ערנות .שתקן לדכי! כל זיק שאינו תוחזק כרעי' ענ״ל ות״ש דאין
שזיא שוע ז ותקיא ומאני
אימנר׳דודאיאמיגלא־היאוגמסכתבמוהר״סכ״עהיורד׳סיאעיפכצ תה שאני' מותוק גומן ה< ז ן ללטגל׳ ליה יוהנינאלו קיא יגגיוה תעסה ןק אימא בזז תשונו׳מזכר׳ם נהגהישם דף מקמ׳ט ע״ג וע ״ ג
ייקר ' תתל אעם שמכלה ממונו בגותוק
^ :גי ) וכייילכיפ׳איג״פהארץ בלנרי ממרים גו  :ונ ' לאפי תופסו׳תוציאיןמידהלכלתהשהלא שלו אנל כל תה שהכניסה ל! מתנין לה ימעניגן לה עד שפתפייס להיות עחו או שיתרצה הוא ליס ; גס זדורןא
י^ ״זלעיל סי׳ק״נמר־ןמורלג
מורי־' עליו אנללכ הינא לנר׳לנ׳ד ואינו כן א!אשאומרו ' רןחשמיקטס׳או כעסשה־׳לה עס בעלה אי שקרוטהלתדו ' ליסע] 1כןמוניאיןהנל ממנה! מתנין לנעל נין חה שהכניס הו׳ניןחהשהננסייהייואין לה מזונו'
נטמנת אמתלא אתתי׳לתה
בז־ ו 3הגה׳ לףתקמ"ט יג״כ נת' ללא מקרי אמתל' אלאכשהיא נותנת אמתלא המנוררת לטוני יגיד ואז נזתניןלה כלמה שהכניסה לו אנל אס א־נה מתנת אמתלא ממררת אז אין מתניןלה כלום תיהויוה שתפש' יישאל
;״' 1ייורל׳יע״ששהאריך
פיסי'^כ׳הלכה למעשה שהאש־ בדינה לישנעשניזענת אתת שיואיס עליה ואינו טוענת נן מחמת שיננה להוציאה יומנו ? אזלא  :פינן אותה להיות עת! ואז זינא הכי דננל תה שהאשה מוחזקת ממה
א־ןיויציאין מידה יע׳שנמהרי״ונתשונותיו
נלוניאנס סנעת קידושין אין ת :ניאין מידה אנלכלשאר דנרים גן שנח שהמניחו הנכסים נין כלמה שהכניס הנעל אי נתן קרוניהלה מחי! ת אני! א! קרוגיוניןנשעת נישיאקאו אח׳ג אפי׳סנלומת הנלתחזו׳ומ׳ניאץ
 " ■5ניסילזהןנגדיסהן
עלי ; שלא תנזנז נלתייתא הנשאר נידה אז לתני לאתרי ' כיאסמתה יורשה הנעל גס השטר חני זנר נשאר נתיקפוואןלהלתיזזל א! ליתןלאחריסנלירשות נעלה וכ׳ע ומאחר שהיא ח!ר ; ת וקבלה עליה הדקלאנשאל
ממנה נסמיטל
ונבישה עליה יגכ״ל ינר׳דחיירי התם שלא הימה האמתלא מנורית אי שנראהשיש ערמה נדנר ולכן לא ־יניא מן הנעל חה שהכניסהל< רק נחה שהחזיק ' נידה נוכלת וכדנרי הגהות מרדני שמחלק ננך אנל אם היתה
לנינל יעיד שום כפייה
כמושכתנתילעילנ׳המרדניורא״ני׳ונראה שעל כן החמור מהרי׳וניכלהני יכה שנויעה
ה' 15זת! אחנ! ררתודא 7 ,יינינןלהכדינא דמתינתא וכלנרי מוהר״ם ואין חילוק נו  :נין תפסה ללא תפסה ולכן ציץ הדיין לתת 5נ ולדקלעיהעי ין !
דמוזריהלא כירק ' החרם לאין כאן טענת בריא להגדירה שבועה כנ׳ל יעיין ברי נש סיישש״ג שהאריך נוז .׳ (יד ) זכ 'הר ״ן פ׳א־ג״פ דף חצ״ידזקא שהתחילה למרוד קזדס נידתה אנל אס לא התחילה עדתון יידמה
^ 6׳גנתנאמת אע״ב
נהנ״ה אלפשי וכן י! זמ ג שם יג ' א סיף א ג״ פ נמרדכינ׳ראני׳אנל תשז׳מוהר׳ם שש דאין לחלוק ( :טי ) ופזוט הוא דמייי־י כשהני־ג וזנה ומירדה עליו וכ״כ הרמנ״ם נהדיא פי׳ד וכ׳הרשנ״א נתשויסי׳אלף ר״ט נל זמן
לאהוימוידת וכן ־! א שם
( טז ) וכן הוא נרישסי/זס״א ונ״ע שאין חילוק נין אומרת חאיס עלי א 1געינא! מנערנאליה • מיהואנןלאק״ל הגידכא״מ״ל
חלאכ׳הנ ^ל הנתונה לארושתוא־נייודעמ ? תוכל היאלחפשידתתזת מרד־שהריעדיין אין לה נתונה :
יונותתלינהקולסנמזןיתנאר לקמן אייה ; (יז ) ונןהואנלי״ג] סיישש״אוע״לשייקעיה ושם צתנאר כצדיניס אלו:
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(יח)כ׳מןרית?(לן
כ״ע הינלן לל
למלדהה
חש?
<ל-ןל) צנך .אש
ומרכזי
אתליזג -אי'? 1פ'1
1׳<* ׳להיניא^מש '
לסר גלצו אזזיי

מיי א י״י *374
נהז;} כ: ),
עח (א ) י(ל
סי'ס' ט7ה'ה

איזשזמעי! לה אם

!אעינותןעירית:
(^ )ע -יןני״ל סי״1
דנ' נ לזיש
שנ' " ' , "6
יורלין

צ כנסיז

אבן העזר חע
מממון הצדוציא אין לו דיןבלאו־' הקיימי׳נלל שממון הכמני׳אין לו עליו אלא שעבוד ל/בי קור'3ה ואותכיניך לא־נתו רבא אמר כלשאיש־׳שגיגרס -ל ^ י ייי׳ל ^'ז
בלבד והבעל דוחה אות׳ ממנו כמו סחצ׳ואין כאן מסו׳סבח בית אביה וכ״ס מדון וידוע דסלכה כרבא וכן פסקו ספוסקיס וז״ל הרמיביז בפי״דסלן !  :סהימהל)ס 'ףס
שלפנינו שאין מוכיח מעסק האחד־יו׳סהיה מממון הנדוני׳שאיכו מספק■שאפי׳תפם
עליו מאיסורי לאוין ונשכי׳אינוחייב לפדומ׳אלא נותן לה כתובתה והי() מ:זד׳ ^ן
יולאנ 'מידהיחכ 'הרס״ב איש ואשתו סבאו לפל כ״ד הוא אומ׳מורר׳מתשמי׳וכו בפ ׳
עצמה 7כתב הרמב״ס כפי״ד המדיר את אשתו נדי שהוא חייב בגללי לגרש-וליתץ
.״ _ ״׳ _״ ! . .
.
.
. .
כתובה וכשבית אתר סהרייס אינוחיי3
י״ד וכ׳ה״ה שלמד כן מרתנן בסוף נדרים
כיצר נשבית חייבל! פדות׳ואינויכו'לומ' לפדותה שמשעה שהדירה נתחייבלגיסה
השמי ביט לבינ יעפו דרך בקשומפר׳לה 1117
הרי זה גיטך וכתובתיך ותפרי תא עצמך כךה יא כססה האמיתי׳ובקצת ספיי ר3ינן
בירוש׳כמאדשמיארחיקו׳מףחרע׳כן־ההו'
*
גברא רחוק מן
אנתתיה^ ואף על פי שלפי ואפי׳אם יאמר איני פורף ולא אטול פירותיך אין שומעקלוא יש חסרון הניה וצריך להגי כמושכתיעי
_.
_ י׳ י
_
גמיתינו פי׳העשנההוכן׳שאינו יורהכחץ
ויש לתמוה על רבי' למה כתב דין זהבסי!
אע״פשתקנופרקונ׳תחתפירו׳שאוכלמשלה אפ״האיןשומעין
למד רבי׳מסירו׳סאף כטענת שאינו עמה לו אלא צריך לפדותה אפילו אם פדיונה עולה יותר מכתובתה הרמב״ס באלו מפי ה־ע״ב' אנו חייםבדין
והוא מכחיש יעשו ע ערה והר״אב׳השיג על
זה והו' דבר מבואר בגמ׳ענעי־׳סנשזתלן
זאפי׳יותר מנרי שוייה אבל רב אלפס פוסק שאינו חייב לפרות'
הרמ״ב׳בדיאהוס״הטען בעדווכס־י קנ״ד אלא בכרי שויה וכ״ב הרמ״ב׳וא״א הרי׳אש ז״ל כ׳כסבר׳הראשונ' שהוא פלוגתא דר״א ור ' יהושע ופסקכר'
ב רבי תשו׳הר״אש בדיני טען תשמיש דין
יהושע ואולי שמפני סהרי״ף והיא״ש
,

ן

,

.

׳

יע ״|,זאשה <ג ) אימתי פרפין לגרש ואימתי אין כופין כת
וכתיהר״ןפ׳כער■ :רבי'בסי'קכ*ד וכשיקל״ר כתבתי חשובת
תיע״ת ע׳א מסרי״ק יזה * ג׳ה ארסהשל-/נהל(? .להנשא
לנתקסשאש! רה
נעענת מאיש עלי ע־יןשי׳קנ׳ד:

עח
כפריונהניגדנסבי׳סיי׳לעדותה
?מ! 1א'ג צפי ;ת ואז כויכוללומהריגיטךוכתובתיךותפדי
7אי! השכייהגזרס את עצמך משנה כפ׳כערהידמו כא ) ומ״-ש
לה
שג,כעלי; ואפילו אס יאמר איני פודך ולא אטול
מיג'*? 1״כ
פירותיך
אין
סומעין לו וכו׳זה פשוטשסרי
גמשליס ככגקה
יו' ,
שהג,א ג׳ ,ל,יצ תקנה זו לטובת נתקנה ומש אפילו אם
<ע׳ 3ס ימ׳ז׳ אי"!* פדיונ׳עול' יותי מכתובת׳ואפי׳יות׳מכדי
יזסיי ה" 5לה םוייהוכו ' סס ( דנכ ) תנורבנןנסביתוהיו
,
,
מבקשי׳ממנו עד
עשרי'בדמי פעם
ראשוני
מז׳ל סיוה סכאן ובילוי " פויה רגלינו
ע׳נזמימאס אינ! פודה רשב״גא אץ פודין אתהשבויי׳יתר
לזנה לפדי׳ז׳נייו סל דמיהן ספני תקון הפולסופש׳הרמ״ב'
גהמ ,,י לז
אנל;העימ׳ כרשב״ג משוס דסתס ממנל׳דפיקהשולח
6
אתיא כותיה והר״אש כ׳שהר״מס פסק
כתי׳ק דהלכ׳כרבי׳וסתני דפ׳השולח איירי
בשארשבויי׳אבל אשתו כגופו וכמו שאדם
יכול לפדות עצמו בכל ממונו אשתו נמי
כיון דחייב לפדות׳מתנאי כתוב׳כמישיש
לה ממון דמי וכן מסתבר עב״לזכתו׳בס גה'
מרדכי דכתובות שאלו לסר ק מל ראובן
שנתפס וגס אשמו,נפפסא מצד אחר
ומייסרי׳אות׳ועמדו קרובי׳ופשרו כעבור׳
סא יכולי׳להוציא דמי פדיונה מיד שמעון
שיש בידו פקמן אח משל ראובן בעלה
מי אמרי׳כל כמה פלא נתפשר איהו גופיה
סס השבאי ולא נודע כמ יעלו דמי פדיונו

ואינו חייב לפדותה אלא פעם א' נשבי׳ שגי׳אינוחיי׳לפרותוי״א
שאינו חיי׳לפדותח בפעם ב׳ביותר מכדי כתובתה אבל עד כרי
כתובת׳חייב נם בפע׳ב׳ולא נהיר׳לא״א הר״א׳ז׳יל אלא אינו חייב
בפדיונ׳כלל בפעם השנית והרמ״בם כתב נשבית פעם שנית
ורצה לגרשה ה״ז מגרש ויתן כתובה והיא תפדה את עצמ׳נשבי׳
והוא במ״ה בית דין יורדין לנכסיו ומוכרים כהכרז׳ופורין כדרך
שהבעל פודה כהן שנשבית אשתו חייב לפרות׳אע״פ שאסיר׳לו

ממזרת ונתינה לישראל אינו חייב לפדות׳כ׳הרמ״בם המריר את
אשתו נדר שהוא חייב בגללו לגרש׳וליתןלה כתובת׳ונשבי׳אחר
שהדירה איני חייב לפרות׳שבשעישהרירה נתחייב לגרש׳נליתן
לה כתובה אין חיוב פדיונה עליו אלא בחייו אבל אלמנתו ^ ינה
נפרית מנכסיו לא מיבעי אם נשבית אחר מותו אלא אפי׳נשבי'
בחייו ולא הספיק לפדותה ער שמת אין היורשין חיינין לפדותה
ואפילו אם היא זקוקה ליבם אלא נפדית משל עצמה או תטול
כתובתה ותפרה את עצמה:

השמיטוהו כתבו בשה הרמב״םוציי׳ליתן
טעס למה השמיעו היי״ף והיא״ש דיןוה
ונ״ל לומי דמשמע להו דככלל דברי יבא
הוא דאמי כל שאיסור דבר אחר גורס לן
אינו חייב לפדותה אבל הי ין כתבשי״א
שכיון שהרי״ף השמיש זה משמעדלאס״ל
הכי וטעמא משו' דבס המדיר פסקמדרה
היא וקייס לה הוא כמ״ד הוא כפןאצבע
בין שיניה ובסיגיין דסכא נמישקלי' ונ1רי׳
מעיקי׳דאיהו נתן אכבע בין שיניהפורס
וכיון דאית לן לעילם בנדר אפי׳כריההיא
הוא נותן אצבע כין שיניה ולעכיןכתובה
חייב הה כמי הכא דחיי׳לפרותהכיוןשכוא
נותן אצבע בין שיניה סילכך קי״לכי״פ
דמחיי׳ולא מטעמי׳עכ״ל וקש׳ליסהרמ״ב'
מדר׳סיא וקיי׳לס הוא פסק בספי״בכס״ו
הוא נתן אצבע בין שיניה ובדין זהפסק■
כפי״ר כר יהושע ולפי עעס זהשכמ׳דנויו
סותרים את דבריו ועוד דסאדאממן
בסוגי' דאי איהו נתן אצבע ביןשיני׳טוה
כדיך דחי' איתמ כי היכי דלא טקילאביי
ורכא כתנאי וסב מהי תיתי לןלקיים
ההי׳דחיה וליתי ר ' יהושע דלאבסלכתא
מוטב דכוקי לאכיי ורב׳כתנאי וליסירבא
כייהושע דהלכתא כותייהוועודרההיא

?  £01ר*
[ל 1־! כיצד לקתהחיי׳לרפאות׳ביןרפוא׳
*
שיש לה קצבה בין רפואה שאין לה
קצבה אבל אלמנתו אינהמתרפא׳מנכסיו אלא ברפואה שאין
לה קצבה שדומה למזונו׳אבל אם יש לה קצבה דומה לפדיונה
ואין חייבין בה כמו שאין חייבין כפדיונה ובעל העיטור כת׳שגם
הבעל אינו חייב אלא ברפואה שאין לה קצבה ולא נהיר׳לא״א _אוקמתא אפי ' בדרך דחיה לא קמהדהא
הר״אש ז״ל רוצים היורשים לקצוב םע הרופ׳כרי שיהא ול קצבה אותכו׳ואסיקו אלא לעולםבדאדרסאיהו
ויפטרו ממנה הרשות בידם ואם ראה הבעל שהחולי ארוך וא״ל ואביי תמרן לטעמיה ורבא מתקלטעמי'
אמר וכו׳וכיון דההיא אוקמתא אסי׳נדרךדחיה
ה״ז גיטך וכתובתי׳ורפאי את עצמך רשאי לשון הרמ״בם

ואס יפדנ׳תחל׳אז לא יוכל לפדו׳עצסו וחייו קודמין לשל אשתו או לא והשיב דלהוצי'
מבית השביהיאשמו עדיפ׳כדתכן בסוף הוריו׳ואס סניה׳עומדיסלקלקל׳כלו׳םרגילי,
במשכב זכור האיש קוד' לאשה 3ומ״ס ואינו חייב לפדות׳אלא פעם אחת וכולי שם
ת״ר נשבית והיו מבקשין ממנו עד י׳ברמיה פעם ראשונה פודה מכאן ואלך רצה
סודה רצה אינו פודה דברי ר רשב״ג אומי אס היה פיקונה כנגד כתובת׳פודה ואס
לאו אינו פודה ופסק הרי״ף כר׳וכן פירש הרמ״בם גפי״ד וכ׳סאפי׳אץ לו אלא כדי
פדיונה חייב לפדותה וכ הר״אש ואע״ג דקי״ל הלכה כר מחבירו ורסב״ג אביו סיה
ממני׳דיקא כר׳דקתני סמס נשבית חייב לפדותה בכל מקום שנשבית אפי ביותר
מכתובתה וכתב עוד הא דקאמר רצה אינו פודה סרש״י אינו פודה כלל דלא תקינו
לאשה אלא פדיון אחד וי״מביתר מכרי כתובתה ומחפברכסרש״י דמ״ש פדיון
ראשון מפדיון סכי אס חייבוהו חכמי׳בפרקוכה לעולם כי היכי דבפדיון ראשון מכדי
עפל חמור מן המיק׳ה״ה בפדיון ב׳ומ׳שרבינו בסס הימ״בס נשבית פעם שנית
ורצה לגרשה וכיי בפי״ד מה אישות ונר׳דדוק׳ברוצ׳לגרשה אכל אם אינו רוצ׳לגיש'
אינו חייב ליתן לה כתובתה לפדות עצמה:ומ״ס נשבית והוא במ״ה ב״ד יורדיןוכו'
ג״ז מדברי הרמב״ס כפר הנזכר וכתב ה״ה זה פשוט שכל מה שהוא תנאי ב״ד אפילו
שלא בפניו יורדין לנכסיו ובפירוש אמרו בגמרא שיורדץ לנכסיו שלא בפניו כדי
לקברה ומיש שמוכרים בהכרזה לפי שכל מכירות ב״ד הם כהכחולא מיעטו מהס
אלא כרגא ומזוכי וקבורה כדאיתא בפרק אלמנה כזונת וענין ההכרזה מבואר בה
מלוה ולוה עכ״ל כתל רבי׳ימחס במיסרים נכ״ג ח״ח לסי פי׳רש״י ושאר מפרסי בע׳
נערה שנתפתתה סל ההיא דשבויי מלכו׳הרי הן כסבויין איןלך שבויה מותר׳לבעל׳
אלא אות׳סנשכית למלך או לסטים אבל נשכיתכיד אדסגדול ועשיר אסור' לבעלה

י לא קמה לא חייסי׳להלכן נ׳לשהטעני
הראשון שחתכתי עיקר י אין חיו׳פדיונה עליו אלא בחייו אגל אלמנתו אינהנפדי'
מנכסיו ל״מ אס נסבי׳אחי מותו לצו' פ׳נמיה שנתפתתה (דנב ) מ״ר נשביתבחיי
בעלה ואס״כ מת בעלה הכיר בה בעלה יורשי' חייבי ' לפדות לח הכיר בה בעלהאין
יודשי׳סייבי׳לפדות׳לוי סגר למעבד פובד׳כי הא מתנית׳א״ל רבהכי אמ ' חניכילילו
הלכת׳כי הא מתניתאלא כי הא דפני׳כשבי׳לאחר מיתת בעלה אין היתומיחייבים
לפדות• ולא עוד אלא אפי׳נשבית בחיי בעלה ואח״כ מת בעלה אץ היתומיםחייבים
לפדות שאין אני קורא כה ואופביכך לי לאנתו וכתב הרי״ף הילכך לית להופירי
דכי תקעו רבנן פירו׳לבעל תחת פיקונ׳הוא דתקינו והכי כיוןדלא מחייב בפוקוס
לית לסר פירי וב הרא׳על זה וכן יבם נמי לא אכי׳פירי ואיןחיי׳כפרקונ׳ואיתספרי'
דגיסי שאין היבמי חייבים לפדות' וכן גורס הרי״ף והא דיכם לא אכיל פיחתהיינו
בנכסי׳סנפלו לה כשהיא סומר יבם אבל ככסי׳סנפלו לה כשהיא תחתיו דבעלאכיל

יבם פירי לרבא דאמר בר״פ הכותב דידו עריפא מידה כדמוכח בפ׳סתולץ ומיהולאי
מחייב בפרקונה כל זמן שלא כנסה דלא קרי׳ ביה ואותבינך לי לאנתו עכ״ל:
עם רפיאתחכיצד לקתה חייבלרפאות׳מסנה בס״פ נערה
שנתפתת'(
דנא)
ומ״ס בין רפוא׳שיש לה קצבה בץ רפואה שאין לה קצב׳אבל אלמנתו איןמתרפאח
מנכסיו אלא ברפוא׳שאין לה קצבה סדומלמזונו׳ובו׳בס״פ נערה ( דנב ) ת״ראלמנ'
ניזונת מנכסי יתומים וצריכה רפואה הרי היא כמזונות רשב״ג אומ׳רפואהשישלם

קצבה מתיפאת מכתובתה שאין לה קצב היי היא כמזונו׳ס״ר יוחנן משו הקזתדם
בא״י כרפואה שאין לה קצבה קרי ביה דרבי יוחנן ח׳ל אתת אבא להו׳צייכהרפוא'
כל יומא אתא לקמיה דר׳יוחנן אמר ליס זילו קוצו מידי לרופא אמר ר' יוחנןעשינו
פצמינו כעורכי הדיינים מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סכר מעיקר׳סבימבשרך
ומאחר שהיא אסורה אץ חייב לפדותה ולפי שאי מפרשים כל השנויות שלנו בזמן לא תתעלס ולבסוף סבר אדם חשוב שאני ופרש״י מזונות אין להןקצב׳הילכ׳רפואם
הזה כולן מותרות לבעליהן עכ״ל ודבריו צ" ע :כהן שנשבית אשתו חיי׳לסדות׳אע״פ סיס לה קצבה שאינ׳חולה תדיר אינה בכלל מזונות קוצו מידי לרופא שיקבלומליו
שאסור לו וכו׳מפכהפ׳כערה שנתפתתה (דנא ) לא נתב לה אם תסבאי אפרקיניך רפואה סולמית בכך וכך וכת' הרא״ס עשו הקזס דם בא״י וסי׳לפיסכא״י היורגילי'
ואומבינך לילאנפו ובכהנת אהדריניך למדינתך חייב מפני שהוא תנאי ב״דוז״ל להקיז דם תדיר ואין לה קצב הויא כמזונות אבל רפוא׳סיש להקצב׳דמיא־לפרקונ'
הרמ״בס בפי״ד נשבי׳חייב לפדותה ואס היה כהן שכבר נאסרה עליו סודה ומחזירה דאתו בבת אחת וכי היכי דאין היורשים חייבים בפרקוכ׳ה״נ לא מחייבי בהופסקי'
לבית אביה אפילו היו בעיר אחרת מטפל לה פד שמחזירה למדינת ומגרשה ונותן
הפוסקי׳הלכה כרס״בג וכתב הר״ןדסעמא משודר'יוחנן קאי כותים וכת׳עודהרן
לה כתובמ׳היה כעלה ישראל שהשבוי׳מותר׳לו
מחזירה לו לאש׳כמות שהיתם ואס משמע דמקא באלמנה אכל כאד א אפי רפוא׳שיש לה קצבה בעלהחיי׳לרפא׳ופסם
זו־צה אס״כ מגרש׳ונופן לס כפובת׳עכ״ל י-
ומ״ש
אבל
אס
נשאת
לו
באיסור
כגון
דמתני׳ככי מוכח דקתני סתמא לקתה חייב ליסאתה ולא מפליג ביןרפוא׳סישלם
אלמנה לכ״ג וכו׳אינו חייב לפדות׳סס
אמר
אביי
אלמנה
לכ״ג
חייב
לפדות
'
•
שאני
קצבה
לרפואה
שאין
לה קצבה וזה שלא כדברי הרב כעל העישור שכתב שאף נא**
קורא בה ובכהנת אהדריניך למדינתיך ממזרתונתינ׳לישראל אינו קיי׳לפדות שאין הדין כן והביא ראיה מהית׳רגרסיי בסימי שמת קריבתיה די״ס בר אכאחשש׳עינ*

אתת

אבן העזרטע (1
■ יהי -3ר׳יהורס אומ -אף אעו־כופה לעשו׳בפשתן מפני סהפשתן מסריח את העה־ומםרכמ
4״! המיה דר יוחנן ח״ל קציץהוא אסייךיאץ קצין־ ןמ פורניך ואי לא■כפליך
^למאפי׳בסיי בעלה רשס שיש לה קצבה מתי־פאת פכתובת׳ואיעשר לאלמג ' אתי -השפתיס׳וה/ז בכיתנא רומיתא -ויש לתמוה על סרמ״בס ס  :כס׳נס אינו כופה
רן'מ ן;י קאמד נעליך יהיב ליךמנכסי בעליך קאמר וכן דעת היש ב שחילק מ׳י״ס• אלא לטוו הצמר בלב' שהפשתן תזיק את הפה ואת השפתי׳ע־כ ולא חילק בין כיתנא
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כעובד
וכו׳מבוא
סיוס
מם
ב
ו
;יורשי׳לקצ
מספקינן ליה בכיתנארומיתא והוי קול'
.
׳<< ״<>•׳ .״• - -׳
׳' -
שכתבתי.׳ -בסמיך וכתב אמ׳לה הרי כתובתיך או רפאי עצמך בכתובתי׳ אי הריני מגרשךלאסס סלא לחייבה בשוםכיתנא :וגדש
אויביי :דר יומן
היורשים
בימששאס
איתא
^א׳וככא
ונותן לה כתיבת׳שומעין לי ואין ראוי לעשו׳כך מפגי דרך ארץ  :וכמס עושה לשבועמשקלס סלעים שתי
ידי האש׳לבעלה• ומה ןה מעשי ידיה שחייבת ביהודה שהן עשר בגליל משג בפרקאע״ס
ווצים לקצין עם הרופא והיא אינה רוצה {£
שקצצו להם שומעים • ומ״שואסראה
בהן כדתנן אלו מלאבו׳שהאש׳עושהלבעלך; (דףסד)גבי משי אשתו ע׳י שלישוגד׳ש
״*
ככעסהחולי ארוך! א״ל ה״ 5גיסךוכמוכתי'
נא) טוחנתא פי׳ יושבתבריחי' ושומרת ומחמרת אחר החמורובמק ים חה השיעור לא נתנו אלא במשרהאשתו
ורפא* את עצמך רשאי שםבמשכ ' ( ד
שירך לטחון בריח׳־ין ייןליר טןחגת נירה ןאופה ה^ת ומבש1,ת ע י ש״יש יכו חבל אס היא עמובבית
ואס אמהרי גיסה וכתובתה ותיסאאת
ועושה כל ציני הבית אינ' חייבת לעשות
פצמ׳רשאי וכתבי־ המי ר 0עמ משו דרמוא' התבשיל ומכבסת הבנדי׳ ומניקה את בנה וכת׳רי״ף שאם יולדת כ"כ כן כתבו סתום'והרי"א בס אע״פ אהא
ייללמזונות -והרי־־1קבלה כנגד מעש ידיה תאומים אינה חייבת להניק שניהםוכ״ב 'הרמ״בם וא״א ז״ל כתב
דסקלי׳וטרי׳אי מורדת ממלאכ׳סוי מורד
^׳י׳י *>'־
פכשיו״־־ אבל אינו רשאי לועי ת,רכל שאם יכולה להני
סעד
6ז! ניט ומפרה את עצמך לפי שלאקבלי מאשה אחרת אינה
כע_
משלום ספירו׳סאכל עדעכשיו־ל׳הרמכ״ס חבירתה עם ק
במשר׳
א״ל הרי כתובתיך ונו כפי״ד וכ׳ה״ה אבל מאיש אחר מעכב דתני׳הרי שנתנו לה בן להניק לא תניק עמולה והאי דכקט מניקה מעי דמיירי
הושב״א נ תניא בספרי ושלחתה לנפשה לא ןב חבירתה ולא בנה ואין חילוק בין אם נתנו לה כן להניקאשתו ע׳י שלים דאינה לא טוחנת ולא
מלמד סאה היפה חולה תמתין לה עד קב אם מניק׳בן בעלה ומצעת לו המטה ועושה בצמר או בכלאופה דכיון דאינה בבי היאך תעשהצרכי
סממרפא ופירשה הראב״ר כמוטלת על מיני פשתן בר מפיתנ׳רומא׳שהו׳מזיק לפה ולשפתייוכמה עושההבי׳אלא ודאי לא אמיו שהאש׳ עושה ה׳
המסהוכ״ש בגגות ישראל הקדושות אס לשבועמשקל ה סלעי׳שתי ביהוד ׳ שהן עשר בגליל וזה השיעור סלעים אלא כמסר אשתוע׳ י שלישםאינ׳
סו ש אם היאמניקה
היא מוטלת על המט שאינו יכול לגרש' עד לא נתנו אלא במשרה אשתו יל שליעןשאינה עמו בכיתואי .עושס שוסמלאכה•
סוזתיפ ומתני בשאינ׳מוטלת על סמטה
י סוחתיז לה ממעש ידיה ומוסיפיו לה על
׳ ע
?
?
'מסטן
מנ״לואיןכן דעת רבי' שלא חילק ואני עושה * שום ,דכר ״־׳* "? יק* " י כב " " י * בל צי,כי י " " מ,ימפ'מס־לע
אומר שא״כ היא לא היו סותמין כמשנ׳ אינההייכתלעשותב ־ אלאלפי המנהג שדרך נשים לעשואםלה יצייהיפים ל״לכנגון ",וכיוצא מ
עע׳מלפי־י׳כד״א בסאינ׳מיטל׳אבל מוטל׳ הי #ניק פוחתיןלה ממעש ירתח ומוסיפקלה על מזונותירנותני! סס (דסה) אייל׳ל מוסיפין לה ייןשהיין
י ׳־ ־
'י ־ י
 6עורשאי וצבר חילקו שה ברין האלמנה לה דברי היפי לחלב כגון יק וכיוצ׳בו לא הוסיפו לה עלמזונותיה יפה לחלב ומשמע לרבי׳דלדוגין ' נקט יין
ברפואה בין יש לה קצבה לאין לה קצבה
צריבה לאכול משלה אם יש לה כתב הרמ״בם פשקו לה מזונות ולפיכך כ כגון יין וכיוצא בו וכך הס דברי'
חולי
אחמ׳מפני
מאכלות
או
יותר
לאכול
רוצה
והיא
לה
יפת
ולא חילקו כלל כשהוא א״א וענין
הראוים
טל
לה טע
לא הוסיפו נה
ומ* ס נח
בפכ״א • רע
ח
המזב ס
\7 \1
^ !י *** !*-זי•**■■־*ז *1י•*! וי1
., .., ..
__ . . . .
תורה
ת5צי תדוש הוא ולא הפייה אותה
התאוה שיש בה הרי זו אוכלת משלה כל מה שתו־צ׳ ואין הבעל מזונותי׳צריכה לאכול משלה אס יש לה
אלאננגי״הרורצה לחום עליהסהי׳סבוי
יכול לעכב ולומר שאם תאכ׳יותר מראי או תאכל מאב׳רע ימותסס(דף ס) פ״ר סרי שנתנו לה בן למיין
כארץ נכריה וכעלה כע״כ ואין לס סוס הולר מפני שצעיגופה קורם ואינו נר׳כ? דתני׳פסקה קמע׳אוכלתה׳'ז לא תניק עמו לא מהולא קחכירת׳
מרליפאת את עצמה ולפיכך דרשו
הרב מסיכא1א׳רששת
הרעים ןלחלב
דברים
הרבה ולא תאב
קימע־ אוכלת -
פסק —*
ימשל׳שבע׳נופימלאכות—1
■ י
_
±
זיל ושלחתה לנפשה ממן שהיא יכולה _ _
לילו מאליה ואפסי שאף כיפת
'■/
 |^%׳
ן ן ׳* ^1*1 1 1
^  ,ז ׳*/—,ו •
_ .
תואר אסמכתא מדכייה׳ותמהני על :רכי'
למה לא הזכיר הדין ההו׳כה' מלכים בדיני
דאמ׳ג דתחילת הברית׳נתנולה קלהניק
בלבד :ילאביו ואינה צריכה
לבנו ולא
הביאשרת
 .והר״ן בפיק נעיה שגמסמרוה י^
דבריאלסראב״ד
יפת תואר עכ״ל
פ״ס באסה המניקה את מה  :כתב הימכ״ס פסקו לה מזונות הראויים לה והיא
 1" 0ר 1ידי האשה לבעלה זהי פשוט בכמה מקומות־ומ״ש ומה הן מעשה ידיס
רונה לאכול יותר או מאכלות אסמ׳וכובפכ״א וני שהוא ז״ל מפיס דהאדקתני
__
_
_
_
_
ססיינת כק כדתק אלו מלאכות סהאשה עושה לכעלה וכובפאע״פידף נט ) אלו פסקה קמעה־אוכלת הרבה היינו לומר שאס פשקו לס מזונות היאייס לס והי רוצה
ומגעת כר
׳יי!• ׳*: .
לו לאכול יופי אוכלת ואין אבי הבן יכול לענב עלי׳ועל מ״ש סאב4צי ^לאכול מאכלו׳
סותנ*ואופה ומכבס ווסכשל׳ומגיק את בנה ומצעת
מלאכותישהאש פושה לבעלה
בריחים
מטתנ׳ואבע׳א
אימא
אלא
ד
טוחנ׳ס
)
וכגמישס
בצעידידי*,׳ו,־** ׳** .׳י׳יי״י• *י**״״־-י ' '*י־׳•*״*  - -אחרות ומאין הכפל יכול לעכב כת רכי׳סאינו נראה יהא תניא בהריא לאתאכל
^6ח המטה ועושהר^*,
צרבי
מכינה
מטחנת
וטוחן
האופן
מגלגלים
המיס
ס״ד
ויד 6ופרש״י טוחנת
וה״הגסהסתמהועלדכריהרמכ״סבזהואיפםד
עמו דברים היעים .לחלב והר״ן
טחינה מתנתו באפיכסה וקולט את הקמח ואכ״ע לעולם ססנה היא עצמה דידא
לדחוק ולומר שטעמו ס מאחי■שהוא ז״ל מערש דהאי אוכלת הרכה היינו לומר שאין
ויח־ס סל יד וז״ל הרמכ״ס כפכ״א ומטחנת כיצד מטחנת יושבת כריסים ומשמרת לבעל יכול לעכב עליה אע״פ שהמאכל הממכסמזיק לולד וטעמו הוי ודאי
קמח ואינה סוסנ׳ומסמי אחר ה 3המ כדי שלא יבטלו הריסים ואס היה דיב לטחון מסוס דצעיא דגופהעדיף א״כ סיפא דכיית דקתני ולא מאכל עמו דברים הרעים
בריחים סליד טוחנת עכ׳ל ניא' מדבריו שהוא מפר׳דסא רמתמהי טוסנ׳ס״ד היינו
לחלק א״א לומר דאינה רשאה לאכול דברי׳סרעיס לחלב קאמר דהא קמני רישא
ליערדשיאך איספי שתהא האשס חייכת לטחון היא עצמה בריחיי׳גדוליס כמקים דרשאס לאכול הרכס יומר מכדי צרכה ואין לך דבר שמזיק יוחי מאכיל׳גסה הילבך
נהמה שזה טורח גדול שא״א לסובלו ותירןאימ 'טטסכ כלומר מחנלר׳אחר הבהמה ע״כ לועי דה*ק; אוכלת הרכס אש תרצה ואינו יכול לעכב טלי׳וכן אינו יכול לעכב
ומשמד'הריתיס וכך הס דברי רבי׳ומ׳ש כשם הרי״ף שאם יולד׳תא ומי׳אינה חייבת עליה שלא תאכל דברים הרעיה לחלב ועי״ל מיון דקמני רישא דאוכלת הרפ׳מסר'
להניק שניהם ז״ל הרי״ף פס אמתיי׳דמניק את מה  .ירושלמי א״ר חכינ' לא אמרו צערא דידה ואינה חוששת להיזק הולד ממילא משמע דה' ה למאכלים הרעיס אס
<!לא א׳אכל תאימיס לא ולא כן חבירתה וכ״כ הימב״ם בפ׳ כ״א אבל הרא״ס כ׳אין
מתאוה להס פאוכלתן מסוס צערא דידה והא דקתני סיפא לא תאכל עמו דברים
לגייס'כמר שהביאה הרי״ף אלא ה״ג א״ר חגי לא אמרו אלא כנה אכל תאומים לא הרעים כשאינה מתאוה להס היא ירושלמי ז׳גיפי מלאכית מנו סכמיס והשאר לא
ולמאמיי בנה סלא תניק כן מכירתה וה״פ הא תא־מי׳לא בתמי' והלא יכול׳להני' הוצרכו למנותן ב? אע״פ וכתבו הר״ן ופי׳כלומ׳ריש מלאכו׳אחחקטנו שהיא חייבת
שניהם למה לא תניקס אלא ודאי חייב׳להניק שניה וא״כ למה אמרו בנה למעוטי בן בסן כגון מחג׳לו את הכוס ונותנת תבן לפני בהמתו וכיוצא כהן כואימא בגמרא
קנייתה ואפי ' הוא בן בעל עכ״לוהיי״ן כ על דברי סירוס כלום למס אמרו בנה ולא
וכיש ולעמוד לפני בעלה לעדתו נלמד מדתניא (דף סא ) סאינו
 .׳— עכ״ל :
.
.
.
ז
^!וי את הכן דש״מ דדוק׳בן אכל תאיומי׳לא לאשמוטי' דדוק בנה ולא ןב חבירתה כופה לעמוד לפגי אכיו ולא לפני מו משמט הא לפניו כופה לעמוד וכן כתב
כלימ׳פאס מת בנה אינחייב להכיק בסכ׳וכן נמי אינה חייב' להר כן שיש לו מאסה הרמב״ס כסכ״א משמשת כפני בעלה כגון שתתן לו מיס או כלי או תטיל מלפניו
ל!חר וק כמי סבפל מעכב '
טכ״ל• -־ומי׳שרכי כשם וכיוצא ברבייה אלו וכתב ה״ה בירושלמי מפורש שאפילו הכניסה לו סכדיס
מלהניק כן חבירת .עם בנה -
עלי -־
■
נומ״בסרצתה לסכיק ק חבירמ׳עס כלבעלה הבעל מעכב בפ״כא וב ה״ה בירושלמי חייבת לו בדכייס אלו •  1מ״ש אכל איכה צריכה לשית לא לבנו ולא לאביו ברייתא
ולמה אמרו בנה שלא תכיק ככה סל חבירתה כהדא דתכי אין האיש כופה את אשמו בפר אע״פ שס אינו כופה לעמוד לפני אביו ולא לפני בנו וכתב הר״ן בסאיןסמוכץ1
להניק בנו של סיירו ולא האש כופה את כעלה סתניק בנה של חבייתה ע״כ ומ״ס
לעיל בגמר
מדאמיינן
כגמר קמי אויחי ופרחי מאן
י
דאלו
שלחנו מיירי / .
,
על . .
חייב * .
כסמוכין * .
תניק
ינ״לדאפי על בכה שיש לה מאים אסר מעכב דתני הרי שנתנו לה קלהניק לא
טיא דמשמע שהיא חייכת לטרוח לפני כל בכי הבית הסמוכים עליו ומ״ש ואינם
ז
ו
סוסיו וממוריו .וכי שם .בריית' אינו כומ׳לממו׳לפד אביו ולא
תבן לפני •
ליתן .י
עמולאכזחכירמ׳ולאבכהבפאע״פונ׳שכתרביכןמפכיםפפשטדבריהרמ״ב׳כר1
ןצריכה_
לפני בכו ולא ליפן תבן לפני בהמתו אבל כופ׳ליתןתכןלמ ^ ^ וימ ^ ״יב ^ ^
ייקא על ק חבירת׳הוא דסטכ׳במל אכל על כנה אינו יכול לעכב ורכי׳סכור דאף
לי המ יכול לעב דלא גרע מנמכו לה בןלהניק דאינ׳יכול׳לסניק עמו כנה ומשמע סוס וחמור שהסמזוייכי׳צהלי׳לרביע אכל בקר אינו להוט אסר רכיע׳ואיןינמניכר
לייגי הימ״ב איפש ססוב דגם על בנה יכול לעכב אלא שנמש׳אסר דביי הירוש כ׳ כ לפיכך אין אסה כסתות לו ואני שמעתי בקרו כקכיבהמרוזכרי׳והדי״ס
יללי הזכיר אלא בן חבירתה והירושלמי שלא הזכי׳סיכול לעכב עלמה איכא למימי נהפך ולא לימן תכן לפני בקי׳ו אבל כופה לי׳תן לפני בהמתו וכי'עליו הר״אש לייני
בהמתו שהוא יוכב עליה יכתב הי״ן ואיכא למידק מדתני׳ בפח־ ברןרא דנדרים
 ,יייממא משוס דמילתא דלא שכיסא היא דהא מניקת סבירו אסורה להינשא ולא
קונס שלא אתן תבן לפני בהמתך ולפני בקרך אינו יכול להי ואי ססעבד ליי לית?
ילשכתת לה אלא כשגירשה בעלה קודם שיכירנה הולד שאינה חייב׳ להכיקו ונשאת
^ ״״־
מתפבי׳׳וילדה ואח כ רצתה לחזור ולהניק את ככה הראשוןב  :ומ״יג* ועוס׳בצער לפני בהמתו או לפני בקיו אמאי אינו יכיל להפי אדרב׳לא" הי ס >ריך
"מל מיני פשתן בר מכיתנא רומא׳וכו׳שס (ףד סא ) אמתכי דקתגי ועושה בצמי דמשעבדא ליה לא סייל נדרה י״ל דהכא בשלא הכניסה ול שמס& ־התם מוירניםם
" ^ שם
3מ< אין געשפן לא ממני׳מד י׳יהודה היא דתני׳אינו כופה לעמוד לפני אפיו .וכו'
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היזדדני ע״ד
ריש לויג״פ נ׳רנינז
נחןוהצידנ׳נשים
שלמלאזא׳רחייהז
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נועין א׳תה,פ ' ו
דעולהעת( ואמה
יודל׳ ולבהרתנ״ם
)הני׳הטורנכמון:
( ) 7מיהי מנינו
לתית׳נשפלד וכס'
וגרהשנתגא׳לעיל
סי  /ללא יועקינן
ויינה אי אס
רצונה להניין נס
הראשין יומר מנ״ל
חלש לא! מלמרמ
להנשא סיהינסולז
תילתא ללאשנית#
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01$
ג( )<ז' 3הר״ן פדר ,לו שפחות וכך נר׳ מדברי הרמב״ס תמנה נותנת תבן לפני בהמתו בעניות בפ ׳כ״ב לו ׳ג שפח ות לזינה עושה ב צמר וכן אזדא ליס הנן דקתני בה אינה מצפת את
א ג ' פ לן> מנ״ה מה אישות ע"כ :הכניסה לו שפסה או .דמיס שראוי לקנותה כסס או סמצא׳לו ספח ' מהא דאמר רב הונא אע״פ סאמי־ו יושבת כקתדרא וכו' ומצפת לו חת המסהולא
עיא דאס הוא ונו' הכניסה צו ב או דמיהן ג איכה מניעת לו את המטה סס במשנה ( מט ) הכניסה מסתבר ליה לפלוג ביןהצעת המגיה דרב הונא להצעת המסה דממני' :וסישרני׳
ע־זיד זיכ<ללהמ :יר
ומכבר נתבא דאיפס ;־כגמי*
שפחות ״ ,
שפתה חייגצהפכיר צו שפחה אשת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת ב אינה מבסל 'ואינה מציקה את וקצריכה לעסות בצמר אפי' יש לה כמה ,
הצכת כרי א דאמר הכי • וה׳ ס רבי׳£1
לעולה עמו ואינה בנה ג אינה מנעת לו את המטה ואיכה
הרמב״ס אבל אין כופיןאותלטסישל^י׳
יור 7ע עמו:
ליתן תבן לפני סוסיו רחמרריו אבל צריכה ליתן ל! פני בקר וצאן
עושה כנמר  .ד יושבת בקתריא י״א או'
למסוק
רב אלפס צריכ׳ליתןלפני בהמתו המיוחדת כל היוס ונו׳נ״ל סס״ש יש כחן וצרי
(י ) יקה י* ףייו אפי׳הכניסה לו ק שפחו כופ׳לטסו בצמר שלו לפרש״י ולרעת
תיבת וכן אלא מחלת עכין הוא כ הר^
הכניס׳
לבק׳וצאןשלו
ולא
'
נהמו
שאר
לפני
אב׳לא
פס '^3־ ^ שהבטלה מביאה לידי זמה • וכגמעלסא) לו למרכבתו
אבל אין מפין אומה לעשו׳מלאכיכלקץ"
לא הכניסה לו ממס אלא כיון שראויה
חיי נת אלא
תש ; געל תעפז להכנייאע׳ס שלא הככיס׳ופרש״י שראויה לו שפחה אח׳או דמים שראוי לקנות׳ מהן או שמצאה לו שפחה וצו' ודברי הרמב״ס אלו הס בעב א וי ן״ק
להכניס שהכניסה נדוניא רבה ויש כראי או דמים לקנות׳אינה טוחנת ואיניאופה ואינה מכבסיכ׳הרמב״ם ואס לא היה דרך וכו' כמ״ש מקיס(1נעו
היא אומרת ראוי לו לקנו׳או לשכור שפחה והוא אומר אקרא ד שלא לעשות א׳מכל אלו אינו יכיללכועה
"כ'ת] ' ^ל?י7א* נה למביאה נרוניא זו לקנות ממקצת׳ספתות
משקל להכניס ולשמשה וכ הרי׳ן ואחרים פירשו עליה להביא ראיה ו אין כאן מקום לשבוע' הכניסה לו שתים או ומפר רבי איצו כוס אלא לעסובצמר ק3ל
חיינעלעשוי
דמיהן או שמצא׳ לו שתים או דמיהן אינה מבשלת ולא בצמכופ אות שהרי אפי הכניסה לו
ה׳שלעי' א! אמעע ראוייה להכניס שדרך כנו' משפחתה
והכי מוכח .׳מניקה את בנו שלש׳אינה מצעת לו את המס׳לטרוח ולהבי׳ את שפחות כופה לעסו בצער ולא ביארר3ינן
פלאמ "נ ץ נ,׳ בכך או שדרך משפחתו ככך
שבוע
כמה הוא שיעור מה שהי׳ גיוס בכל
דמן בית נ וגרטיתובגמ׳ססתאב׳א׳שהכניס' המצעות ולהפך בהם אבל פורסה את הסדין ומסדרת לו את
סלחי׳
חיבה וראוי לכל אשה לעשות דבר זה לבעלה ובמשנה כמה היא עוש לי משקל ה'
״נ -אע *אש? אן> וא׳שמצחה לו מסלו כך היא גירסת הרי״ף המטה שהוא ררך
ביהודשהן י כגליל יכו׳ואולי שיבי'ס!■0
ל׳י״ד המותר שלה והרא״ס ופי׳הרא״ס סמצא' מסלו ספחות אפי׳יש לה כמה שפחו׳וכן למזוג לו הכוס ולרחו׳ פניו ידיו ורגליו
שאין■קצבה זו בכל המקומי' אלאהכלל5י
ח" ^א,נ' אלא או ממון הראויה לקנות
שפחות,״וכך הס וכן צריכה לעשו׳בצמר אפי׳יש־לה כמה שפחו׳שהבטלה מביאה
 ,״*
, ,
י ״
ננמוהנעצאיכל
המנהג עב נ  :דחק ' ועשתה מלשכהיותר
בשם
ט
מ״ו
:
דברי הרעב ס בפב א
עי״מ .
מצייא׳האשס
או לסכור לירי 7זימה וכן כת׳הרמב״ם אבל אין כופין אות׳לעשו׳מלאב׳ כל ממה שאישה חייבת ופוי בי״ס
הרמב״ס היא אומר ראוי לקנות
הכל
לו
עושה
ומה
המלאכי
ממעטת
הממון
רוב
לפי
אלא
היום
(דף סו ) מייתי הא דסנן 3פ בתרדנח־י׳
שפחה וכו בפכי׳אוכייה ה לפישוט הוא זה
להביא ראיה שהרי מן הסתס היא כמנהג המדינה במקום שדרכה לארוג אות׳לרקום רוקמ׳לטוות קונס שאני עושה לפיך א צ להפר רעיוו׳
שעליה
משועבדת צו ואין כאןמקוס לשבועה לפי פשתן או צמר טווה ואם לא היה דרך אנשי העיר לעשות כל יפר שמא מעדיף עט י ייסר מן הרצוילן
המלאכו׳האילואינו כופה לעשו׳אלאבצמ' בלב׳שהפשתן מזיק ואממר עלה כי אתא יבין א״ריומן
שהיא אינה תובע סמנו שחייב לה שנאמר
ישבע היסת ויפטר אלא שבאה ליפטר הפה והשפתי׳והטווי היא מלאכה המיוהד לנשים שנ) וכל אשה בהעדפה שלא ע׳י הדסק כ״ע לא פליגי
הדש׳מ״גן
משעבודה ואינה נפטרת אלא בראיה :
חכמת לכ בידיה טוו וה׳מלאכו׳ הן שכל אשה עוש׳לבעלוז ט 1וה דכע ' הוי כי פל־גי־ בהעדפיסעי׳י
וכ׳הר״א'
זמ״ס ג אינה מצעת את המטה לטרוח ורוחצ׳לו פניו ידיו ורגליו ומזוג׳ לו הכוס ומצעת לו המט׳ועומדת סבר לבעלה ר״ע סבר לעצמה •
כלילן׳
ספ״י הדסק כגון משתה מלאכה
ולהביא מצעות ולהפך בהס אבל פורסת לשמש לפניו ושש מלאכו׳שמקצתן עושו' ומקצתן איק עושות
בשעה סבני אד© ישני©והלכ׳ןכמ״קמני
את הסדין ומוראלי לכל אח ' לעסו< £דבר כגוןטוחנת ואופה ומבשלת ומכבסת ומניקה ונותנת תבן לפני
פסק רב האי גאקואמרי׳מו כגמססכעי
זה לבעלה אפי׳ יש לה כמה שפחות וכן
כהמתו ע״כ דחקה ועשתה מלאכ׳יותר ממה שהאשה חייב׳ פסק רב פ פא עשתשתיס כבת אחת מצוכעי
ורגליו
למזוג לו את הכו׳ולרחוץ פניו ידיו
ד׳יושב בקתדר א״ר יצחק רב האי שהוא לבעל אפי ביתרון שבא ע״י הדחק ודוק׳ שדוחקת רבינא ג׳וד׳סלו תיקו • וכת 'הראי׳ס©
סס אמאי דתגן
להרכו׳במלאכה כגוןשעוש׳בלילה בשעה שבני אדם ישני׳אבל רבי האי ל לרבנן קא מיכעיא ליהדרלסא
בר חייכא איר הוצא אע״פ שאמרו יושבת
אם עושה ב׳וג׳מלאכות ביחד המותר לעצמה ור״ח פסק דלא הוי
אע״גדכהעדפה סע״יהדתקאמרורכנן
לו את
בקמדריאבל מוזג לו כוס ומצפת ופרס״י המות׳לבעל אלא במותר שלאלי הדחק אבל בכל שדחקה בין דלבעלה שתי ' בבת אח׳אפס דלאמחייל
המט׳ומרחצ׳ לו פניו ידיו ורגליו
שעוש׳בלילה או שעשת׳ב׳וג׳מלאכות ביחד הכלל לעצמה וא״א לה אלא ממלאכה א׳אכל נא שתיבכתצ'
אבל מוזגת לו כוס ומצפת לו מטה לפמס
כתב כסתם דחקה ואת״ל ב׳מלאכות שכיח דעבד  .והרידכעל
סדין ולבדין דב׳שאינו סל טור׳ומשו דמילי ז״ל הביא דברי שניה׳ולא פסק כמי והרמב״ם
לחיבה כינהו כדי שתתחכב מליו ולא דמי ועשתה יותר מהראוי לה המותילכעלה וכל אילו המלאכות אין בעי רבינ׳ג׳ודסהו וכיון דסלק בתיקומי
אליב׳דר״ע
לעצמה ור״ח פי׳דהני בעיות
למצעת דממני׳דסוי דבר סל טור/ובכפי' מחייכין אות׳לא בכולן ולא במקצתן אא'"כ יהיה דרך משפחתו
דאמר העדפה שע״י הדחק לעצמ׳ה״הנמי
הני לא כפי לה אלא חכמים השיאוה״עצה ומשפחת׳ לעשותן אבל אם אין דרכן לעשותן אינה חייבת בהן
הרמכי׳ם אשה ששברה כלי׳ בבית בעת מלאכתה פטור׳ולא כשעשתה ב ' מלאכות או דלמ׳כיוןסלא עי
טובה להנהיג זאתבישראל :בתבהר״ן כת'
לעצמ׳אלא
הדחק כוו לבעל׳דלא אי ( ר״ע
אכלאחרים פירשו דמתני׳צהניעהמנזו׳ מן הדין אלא תקנה שאם אי אתה אומר כן אין שלו' בבי׳לעולם כשעושה מלאכה בשקה סכני אדםיפנים
הכ ל הצ ימ משתי בצבד
ובמתני׳ שהיא נזהרו׳ונמנעת מרוב המלאכו׳ינמצאת קטטה בכי' לעולם אבל לרבנן דאמיי דכעדפהסט״יהדהין
גיסי׳ומצע׳לו אלא ומצעת את המט׳
לא
כל המלאכו׳שהאשה עוש׳לבעלה נדה עוש׳ לבעלה חוץ מהצל לכפלה כ״ש עשתה שתי שלאע״יכוחין
והכא -כרסיק ומצננת לויבלבד ותמהני על
להניחו
אפיי
כוס
לו
תמזוג
ולא
מות׳
בפניו
שלא
אבל
המט׳בפניו
מתחה כרדהלנהכר״ע פכ״ל •והרי״ףכ
הרמכ״ס של חילק בפכ״א מה יא בהצעת
בפ׳אע׳פ אינא מ״ד הלכ׳כי״ע ואלס״י
בפניו על השלחן אם לא שיגתה כגון ביד שמאל או תניחנועל
המט בין עניי© לעשירים וכי בכולן כסוס
ומצע׳לואת המטה והוהליה להרבות הארץ או על ר״א ולא תצו׳לו מים לרחוץ פניו ידיו ורגליו ואפור הלב כרבנן והראי'ש כ סס על פל זהוצק
בעניי׳עכ״ל וז״ל הרמיב״ס בפ׳כ׳א כלאישה ליקח שום דבר מידו ליד׳או ליתנו לידה כתב הרמב״ם כל אשה ס״ל כרבקלר״י לן גויי סב כרמןדלעו5
מלעשו׳מלאבה שהיא חייב׳ לעשותה כופין אותה ועוש׳ דבעל הוי עני''ל • והר 'ן כתישם אהאדנמי
רוחצת לבעלה פניו ידיו ורגליו ומוזגות שתמנע
רבינ׳ג׳וד׳מהוכגון־סומרתקישואי'המ
לו את הכוס ומצעת ול את המטה ועומד' אפי׳בשוטים והראב״ד השיג עליו ואומר מעולם לא שמעתי יסור
ומחממיי
פשתן ומלמדת סיר לנסי בסכר
מזונותיה
שוטים לנשים אלא ממעט לה
ומשמש בפני בעלה כגון שתתן לפניו מי'
ביצים בחיקה מיהויכע״י הדסק סול
או כלי או תטול מלפניו וכיוצא' בדברי׳אלו
פ 3מ ,לאילו לרבנן מפע ׳מ דהא אפי הפומ
ומלאמאלו עושה אותן היא בעצמ׳ואפי׳יס להס כמ שפחות אין עושין מלאמאלו כך פרס״י ור״ח ולפ״ז אליבאדר״
לבעל אלא אשתו יש מלאכו׳אחמת סהאש׳עושלבעל׳כזמן שקענייס אלו הס אופה ישע״י הדחק דבע הוי וכין דאליבי׳בעי מסמ׳דהלכת כוותיל אבל הריף׳פסקכומן
ומבשל׳את התכשילין ומכבסת הבגדים ומניקה את בנה ונותנת מבן וכן פי׳רבי האי ואמר דבעיא לרב פפא ורביכא אליבא דרבנן שייצא וכן הרמ^ה
הפת כתנור
לפני בהמתו ומטחנ׳בר״א בעניים אכל אס הכניסה לו ספח' א׳או נכסים שראוי בסב 'א מה אישות פסק כרבנן אבל תמ הניע<'יה׳^ מה הבי ^ו במיי 71כ " יפשיד /ע
מהס שפחה א׳או שהיה לו ממון כדי לקמממנו שפחה א׳אינה מטחנת ילא שכיון סהס פוסקיס כרבנן משמע דס״ל לסני בעיי לרבנן ניכהו וס ׳ .ז צ להריה
לקנות
מבשלת עכ״ל וה״־ה כ׳סאפס׳שהטע שלא כמכוס הוא מפני סהן סוברי דאתייןאליכסרו
אופה ולא מכבסת ולא נותנת תקלפני בהמתו הכניס׳לו^ ב׳ספחו׳וכו׳אינה
את כנה אלא נומנ אותו לשפח׳להניק נמצאו כל המלאכו׳שכל אש׳ ואין הלכה כמותו עכ״ל כלומר דאע״ג שהם פוסקים כרב האי מ מ לאו מםפמי"
ואינה מציקה
פושה אות׳לפמלה חמש מלאנו' טווה ומחצת פניו ידיו ורגליו ומוזגת את הכוס דאיהו פסק כן מסוס דמשמע ליה דהניבעיי אליבא דרבנן שייכי ואינהח ל ע
דמשמטלהו דמיי בעיי אליבידד״ע שייכי פסקו כרבנן משו דבכל דוכת ק להלכיז
ומצע׳ת את המט׳ועומדת ומשמשת בפניו והמלאכו׳סמקצת הנסים עושות אותן
ומקצתן איכן עושות ו׳מלאט־ת מטחנת ומבשלת ואופה ומכבסת ומניקה את בנה כרבנן והא דכעו אמוראי הכי כפיי אליבא דר" ע לפרושי סעמיה אתואעץג
ונותנת ת :ן לפני בהמתו ע :״ל  :וכחב ה״ס כל אסס רוחצת לבעלה וכו׳כגמ׳א״ר הלכת' כותיה ויש לפמוס על הר״ן וה״ה שכתבו סהרי׳״ף פסק כת ק מנוס
הונא אע״פ© אמרו הכניסה לו ד שפחות יושבת בקתדרא אכל מוזגת לו את הכוס דהרי״ף לידן כבי' סברות ולא הכריע לפיכך נ״ל שמ׳ש הרא״ס כש אע פ וסנן
וכו׳והוא מפישם כך אע״פ סמן הרין היה ראוי שתשב בקתדרא כמו ששנינו במתני׳ כרבנן מדכרי הרי״ף הוא וכך הית׳נסחת הר״ן וה״ה בהרי״ף וכל אלוסמלאכומ (
אכל מוזגת לו וכו׳וכ׳עוד יש מלאכו׳אחרות וכו׳דין המלאכות מפו׳במשנ׳ולא הזכיר מחייבין אותה וכו׳אא״כ יהי׳ דרך משפחתו ומשפחתלעסותןוכי כ זמם ?,מ ?מ ר
כפי' אפ״פ גבי הוא אמר להציק והיא אומרת סלא להניק דכל היכא דלתו ר ן
רבי׳ככאן הצעת המטה לפי שכבר הזכיר למפלה סכל אסה חייבת בה ולא סילק
כהצעת המטה בי־ן עניי׳ס לעשירים אבל י״א שבזמן סהס עניי' מצעת כל מטו' בני סומעין לה וכן היכ׳דאיהי אורחא והוא לאו אורחיה אזליכן בתר לילה יאין מח 1
אותה משוס דעולה עמו ואינה יורדת  :כחב הדמכ״סאסה שסברה כליסל^
הכית וכשהם פשזיריס אינה מצע אלא מטתי כלכד וגורסין כמשנה ומצע׳את המט
בעת מלאכתה פטויה וכו׳בפכ״א יהינצכ״דכת׳ל ^ הםס הי ^1ה ! מ ?! ^יג(
וכגמ׳בההיא דמי .הוצא שהזכרתי למעלה גורסין ומצעת לו פכ״לידש לתמוה למה
השמיט דין הכניסה לו ג׳שפחות ונר׳סהוא ז״ל סובר דכיון דאיפסיקא הלכת ' בגמ׳ פשיע׳כבעלי שהו ' סכור לה ככל סעה וה״ס דאה טעמו של הראב׳ד לפי שהמיץ
לדני,
סכור עס האשה אלא פשט׳סמתעסק בצרכה וכ׳שהרסב״א הסט
בר״א דאמר אפי׳הכניס׳לו ק׳שפשת כופה לעשו׳כנמר 6116ליה הא דמנןבהמיס׳
/
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ללכרי הימ" ים וסכן מבואי יירו׳ע' לכותי כל המלאכות שהאש עושה לבעלס כדם מע שידי אשתו במתני ' מפיס סמ היא עושה לו משקל ה סלעים וכו׳ה״ז עוש׳ואמלר*
טוסה למלה מן מסכמת המסה ומולא תמזוג לו כיש וכו׳ולא תניק לו מיס לתזון .אין .מפש' ידיה קדו׳טל פיו־המית'הקדיש מות מעש ירי אשתו מה שהיא מושלו ייתר
ענ ץידיו ויגליו מימרא בפ׳אע״פ ום ש ואסור ליקס שוס דכי מידו לירה וכו׳כ״כ על הראוי ספסידו סבמי׳ולא הקדיש מעש׳ידי עצמן וספות קנוי לו במע כסף שתקנו
ןתוסוהר״אש בפאע״פ בשס רש׳יוכב־ נתכא׳כל זה כעיר י״ד סימןקצ״ר 2
תכ לה סככדס שיתן לה בכל סכת ובגמ (דףכט ) אמר שמו' הלכה כי׳י הסנדלר ; וט ש
?ומ״כסכל אשה שתמנע מלעשו' מלאכה
ואס היא אסר מעס׳יריה עליו כגון שאומר'
ס היא חייבת לעסות סופץ אותה ועושה
מזונותיה
וצריכה
עד
עותכנע
טען
הוא
שאינה
ערשה
וטענה
היא
קונס
מה
סאני עושה לפיךומ׳יפר סהוא ( ! ) וע״ל ריס סייע'
^פיגשוגייס כפ כא יכתב ה״ה
בפ׳אע״ס
שעושה מושיבי׳אשה או שביני ביניהם ודבר זה כפי מה
שיראהמדברי׳סבינו לבינה אע פ שאין הנדרחל ח7ינ־ם אלוניהרי׳ן
פי אלקגה ניזונע
ססלוכהלסו׳שאץ דין מורד ממלא  :וכתב
ןוש״כא אלא כופה בשוטי׳או שאינו זכה הריין שאפשר הדיר ע״כ יראה שפוסק רמוררת ממלאכההיא־,.
עלעיכו' חשיב דברי סכינו לבינ׳ססאהא לן! תקכ '  /ע"3
 .אובית דין מיכרין מכתיבת בטובת הכאה מורדיוא״ב קשה לדבריו למה אל יפחתו מכתובתהכדילמןרדת.
ד
6
מ
סמיאל ה  .כס כר י
הסנדלרכלולאמ הלמנ״ן גת׳יא״א
כופחאותה כרב הונא חולין משוס דקסבר איןאדס מקדיסדס׳בל ששהפהאתי׳שיגיז
נרשיש  :דר עליה עבר או שפחה לשמשו מתשמי׳וא״א הרא״ש ז״ל כתב ' שאין
א'
( לא תנעה
ע״כ והרע״כן כ׳ שכופין אותה בשוטי׳ וכן דא׳אשה יכולה לומר לבעל איני ניזונית ואי^ י?3ר ^ה ^'פיכ ךאם ומי מר שמו הכי והתנן קונסשאני
מזניפיהכפס־נתן
ואפי' ייכרהנכסי
וסתרבי' ועיקר ומקצת הראשונים כתלו תרצה לא תעש ולא תזון כתב ה ר יונה דוקא בעיקר פעוטה ידיה ,־ישמא ^מל:י
ת'
יאיילן מלת שלה נטולת
סמשמתין אית׳עצ״ל ( וכ״טהר״ן ע״ב דף אכל המותר על ה הרעיש שהוא שלו ותקנו רה כנגדו מעה יייף י׳יק מיי ליששעל•
ניפנ׳יתהל לס,יה תנאה ולאתנעה
תצ״ה ) ומי׳ש רבי יטען הוא שאינה עושה איג יכולה לוט איני ניטלת מעה כסףואיני נות :מות לפי שתק נו לחזור לו
ואמ׳שמראלה ^ה כר״י ר טרי כפסילתן
לפי
מושיכין א שה או סכיני ביניהם וכולי ג״ז
יקדשו שלרנן של נ׳זיס
לו מותר משו׳חינא ובתר הכי תקנו לה כנגדו מעה כסף והרמ״הושני רב הונא ברי דרב יהושע באימ
מוכרי הרמ״בסכפצ״א ומ׳ען יראה
־לנ' נצ עס נעליהן
כ׳שגם
כמות׳יכולח
לומ׳איני
נוטלת
מעה
כפף
ואיני
נותנ׳מותר
.
*
ידי לעושיהן דידיס האי איתנהו בעולסוכי
וצסייעןוהל׳ןפליע
שפוסק דמורדת ממלאכה הייא מוידת
מעשה ידי אשתו אין ההקדש חל
לאקאמיה הכי מי סקדסי הא משטבדא ליה אס מכרה נ״ת
למד כןממ״ס כוסיןאית ועיש אפי׳ב שיטי'
עכ׳לזיג"ל סי׳ע :
1
מבעיאעלעיקרמעש׳ידיהשאינוחל
דאמרהלכימיס־שהומיאיכ׳מידידהשת
ומשמע ליבינו שטעמו סל סריל״כ׳משום
(
£
א (א )ונמרלכי
וסל ומורדת ממלאה' הייא מורדת■ ומ״ה שהרי אינו ברשותו שאם תרצ׳לאתץ״י׳ו^ אהיזוץא*י א אפי׳ ^ לא קדוש ולקמיה קדושיאסיקנ' אלאאמר
ע״ל ריש
השות׳שהוא עולוכרחה כדפי׳אינו ח |,שא ייאדם מקרי ׳ךכף רב אשי שאני
קונתותדקדוש' הגרףכינהו החליר דאין חילוק
קאמרסנרפין אותה דאינה יכולה לומר
אינינזוכר! ואיני עי שה דאס איתאשהיה שלא בא לעולם ואם היאאסר -,מעש ׳ידיה על יי כגו לשאומרת וכדרבא דאמיהקדס חמץ וסחיו
ספקימין נין אם אשרה על
(י ) ע״ל סי׳ס״גו
אס הנעל יכול
לומר5יא מעשה
ידין גחזוניעיך
נשתסעיקהל מעזי
ידיה •

סוני שהיא יכולה לומר כן לא היה כותב
שיופץ אותה לעשות והקשה על זה דכיון
וס״לדהויא מורדת למה לא כת דסוחתין
לזמכתובתה ז׳דינריס בשב׳דהא מאץ
דס״לדמוי־ר ממלא  :הויאמורדפיחתין
להוגמוכח ז׳ריכרי׳בשכת כשס ספוחתין
למורדת מתשמיש ואני איתר דהאודאי
לישיטדלא ס״ל להימכס דמורד׳ממלא ' :
מיי) מורות שהרי פהק בפי׳י״ב שאם
אמרה האשה איני כזוכ׳ואיני עוס 'שממעין
לה ואץ עיפין אמתה וא״כ מ״ש בפיק כ״א
סמסיןאותה ושישה כשאינה אומי׳איני
גזונת אלא היא חצה לזון ולא לעשות
ו;״כ הי־״ץ בפ אע 'פ ח״ל דוק׳כדאמר איני
גזוטואיכי עושה הא אמר איני עוש כלבד
אל אמייכן דמהני ולא יהא בעל חיי׳לזונ׳
דהא ני אמיה קיכס שאני שישה לפיך הא
קאמיאיכיעושהואפ״ה תכן בסמו׳סאין
ציין להעי אלמלא מבטל׳תקנ׳לעול׳פד
דאמיה כסדיא איני כזונת עכ״ל ואח״כ
אזאדאמיי׳מורדת מתשמי׳אכל ממלאה'
אל כתב איל ממלאכ׳לא אלא כאימי׳איני
שוש? כופה אות? בשוטים אז או אינו זנה
אילדפיכרקלו מכתובת כסוכוהנא׳וכו'

קונ׳סח זי *י עושה לפיך וכנון שאימרת יתקרשו ירי * וחי״ז
דהשת לא הוירבר שאינו כעולם שיריה הנן בעי *> י * ־״היא נפסקייש־ יסיק נתיל מיייילססה־ס
מימי שכינו לכינ אע פ שאין הנדר חל לאוסרה עליו שהרי הם הדייקני דליקימנל כדלמילפימיגיס׳
של* ואפי המותר מ מ כיון שאם יגרשג׳ יחול הנדר ותיאסר עליודאפי׳לא אמר הכי נמי חיי נדר
לכסתתגר,
השיב דברים שבינו לבינ׳הטריר את אשתו שלא תעשה מלאכהדבדין הוא דאפי׳בעודה תקתיו ליחולאלא
יוצי׳ויתן כתוב׳התיר לה מ1א :ה כל שהוא כגון לשחק בכלביםדאלמוה יכנן לסעבודיה ומ"מבאומרת
וכיוצ׳ בהן לרב אלפס יוציא ולרעת א״א ז״ל לא יוציא :
יקדשו ידי לעושיהן עסקי דאי לאו הכיאין
 13 251ךיי ךי ןך שלא להניק בנו אינו חל שהריחייב'
להניקו
הנדר
חל אסי׳לכשתתגר דאין אדסמקדית
דע שישלמןלךכ״ר חדשיס ואם היא אומרת דס״בל וכך הס דברי רבי׳ ודבריהרמ״בס
אוי א ; יקוהוא אינו רוצה טתני ק פרי ש
^ ,א תתנוו  1,שוממ ק 1,ה

ירצד; י ק חנו אצ 1,ף ואם ירצ ׳ יניחנן עם אמן ךך; א ךאמךי׳

אצלהאשהייני יי ^ כ ^מנ' לאשב ?נז ׳ה

בשההמפישיס וב שס הר״סבא וגס הי״ן כתב כן כפ׳אע״פ ואע״פ סהתוספו׳והר א'
שם דחו סברא זו י״ל דהימיכס סובי כדברי שאר מפרשים והכי
דייק לישניה פג כל
4
אשם שתמנע מלעשות מלאכה מן המלאכו׳שהיא חייבת וממקם ליסכא דכל אינא
לצימידאתא לומ׳שכל הנשים חייכו לעשו׳מלאכה לבעליהן דאפי׳האומי איני כזוג '

?די! אלא ודאי מיד שאמרה אי אפשי כתקג'חכמים הפסיד׳ושוב אין לה מזונו׳והה .
זאיןלהכסות דכסו׳בכלל מזונות הוא עכ״ל ; ור ירו כתב במישריס נכ״ג ס״ה כשם
■מעמים סיכולה לחזור כה כל זמן שתרצה י כרובס״ריונהדוקא כעיקרממשה
■יק ל־בל המיתי פל הסלע-סשהו5ןשלי ובימינה ינולה לימי ליניניסלתו^ יני

מתנפמותמט׳ יהימ״הנפה שנסנמית יטלה לוש5ז־ני ניהלת ממהנסן י״י־י
־ " ־ממיתינייייהימ״סנת־האנששיפו׳כפ׳יופ״פש״לומשמעדההדינילה
*1

בדין זה וטענת הי״ן עליו כתבתי בסוד

שהח?! ב מצער אותה ואם היא או׳שתניק ןהיא איני רןצה אם א "יויה דעה סימן ילד אהא דאמר
שמואל
רגילין
לה ואפי׳ ,בני משפחת׳
רייליץ
הילכוהר ן
דקסבראץ
נ
בני משפחתו ׳
י
,
להניקין
י
שומעין ״
? י אדס מקדיש דם בל
משמע
דאפילו
להניק
נתגרש
אינה
חייבלתביקי
*
* כ מכיר שאינו רוצה ל* קבמעלה ילה חזוניתומעלה לה ממהכסף
מאחר אז כופין אות ונותן לה שכר ומניקתו ובתוך נ יום ללידתו לצרכיה אין הקדשו חל לא במטפה
ידי׳ולא.
ודאי הוא בחזקת שאינו מכירה וא״צלבדוק .אם מכירה ואפי׳אםבמותי דכולהו דסב״ל נינהו והרמ״בסכת3
נר׳כאילו אינו רוצ' לינק מאחדת אקראיבעלמא הוא ולא בעיבס ו׳מה׳עיכין אין אדס מקדישדסנ״ל
בריקה ומבן נ׳ ואילך אם אינו רוצה לינק מאחרת צריך לבדוקוכןהמקדי׳מעסה ידי אשתו ה״ז עוסואוכל׳
אחריו אם הואמכיר׳כופי) אות׳אבל אם רוצ׳לינק מאחר׳אפי׳בן והמות׳חולין אמי לה יקדשו ידיך
לעושיהן
שנ׳אין כופין אות׳ואם אינו רוצ׳לינק מאחר׳כלל אפי׳קטן הרבה הואיל וכס ססועבדי׳לו הרי כלמעס׳ידיה
כופה ומניקתו מפני הסכנ׳ולאחר שיגמל הנע' י״א שברשו ׳ האב קדש 60למה זה דומ לאועאילןזיקדקו

^ניעלת מעה נסף *ני מתנת פי״ייי

נ ־י

לת!) גאון' ,ל האלתית

כהדי

^

כל כיוצ בזה ע׳ כ ולא ידעתי למה דבגמרא׳

6״0םת7מל7
תלסי־י׳פל

א״ל יקדשו ידיך לעוסיהן ססני אדל לדידן דקי״ל לקמן דיכול׳אס׳וכו אפי כי אמר
מהכי
כיון דלאו
.
לא . .
,
־ י
דידי׳נינהו ! -
מצירו
כיון שהיא ״
 ׳ ! ״*יטל׳להפקיעס ׳•  -״״יו׳
משעבודו י״׳׳׳*
ילא ^׳יי עג
אמית דכיצי־יכי ל 0עמ דיכול׳וכו' היינו לומר דנעשה כמ״ד להו וכולי אכל
אס אמר לה בפי' אפילו בלאו האי טעמא מסכי דאס איתא דמהני אפילו לא

או לעולם ולא מצי אמר יקדשו׳ידץ לעושיהס
כיון שהיא יכולה להפקיע וכמו שבתכתי ולפי׳לא נתבררו לי דברי הרמב״םטכ״לי^:
_
המריראת אשתו שלא - -
תעש׳מלאכה יוציא ויתן כתובה התירהל" מלאכיבלשהוא

נ״ן לשתקנכלכיםמי־מ׳ל״׳פ ריף נ" ) מקי * 6י * ד  0מיםס יל ןשסשוגמס
למפית ממיס־מלר־־יס ל -יחמסיש כג6
״י—5־ש״ימלששי & נ
ייגי^ ייתן כתיבשהכשלס־ שט^ לידי שממי ונגס (דשנו ) מליבינייהו ליכנו סניימ
למטלל^ הנייייתל קיסניית יניישיי יפיש י משתין" בכלטש דקיסינששיק

־־ ' * ־,״ פ״יסיי  -י  1יייהי5זש^ש נמשש■דיהדש־יתי■ נולה לימדני ־זונת ש ? יי * ש־קקש לידי>הת *  £לידיס־״״־
י! 1לפ ^ נ*ס נמית׳דל6ש־ית ע־־ל ' נתנהי־ינשנתשי׳סר״׳׳פ *ששהת־־ ונפללנעין וכתה הרי ף ונכר אי
^ סלכ״א ק
'זללמתל -
נמ״נינתח״כלהנזזוניתי׳ניוןשלינס
משישלי  -לתכתקי׳סנמישללא
ק %י־ס
^ לע׳ למימי מעשה ידיה שלו
לינה דליתיה לשלי פפעא
הא ההיחריש מעשהידיאשתואץ

^צ

^

י? *
לי״״ ^ ייי

לישנגכלמקימשש־הישבנהלכסנמימיענליהימבסבפ & ^ לשכתכ
כינטפיי׳ףונתנהיןישהימשמעשלינהתייכלששותתשיןלהםלפילללכמ
סלאתסאיושבתוכסלהוי א דמלאכתהדידהסויאוהיש׳באכתבדהויאדכטל ג

^
״ £
ילונל׳טמותימ ליש^הקדייומנן ה * ,לינ״ )תנ,
המקדים ע
%לשת״ל׳־שש-
ליישילי,ישיש",

כירה שללל־־ק״ילי־יתלי־י׳ ־־ל ^
תניל־ייהשלללהף
תל מ־נש ל שממתדו נמיר ונס 5גמש ומניקתי יידו
דהלנת
כ 5ה

הנעל לנד אואסר׳
ע* כל העולם אלא
כשנאסרה על כל
העולם לפ הקדש
אפי נעילה תחת■ו

וכריך להסרועיק
נאלו הדינים ני׳ד
סי׳רל׳ד:

דנ2

פב פג פד

בפ (א) כתב כב״הושיעורזמןהיניקהדהויכ״דחדשמםקככ׳1דגמ׳שס (דס ) ואסהיאאימר׳אני
נה!׳ת
ימפ'
סס-
אניק והוא אינו מצה סתכיק וכוי פד ואפי׳מי משפח רגילין להניק הכל
,
י״ י " . ,
,
,
.
,
.
.
י
אלפסי פ' אע־פ
מקטןשא-ן״חש׳ו ^ /א׳נק^ ^ ,,׳ ^,
לףתנ״ד ע*ננד׳ בגס טעתאדהאי כבא מסו דפולהפמו ואינה יורד וכת הרעב ס בפ כאשאסהי^ כלשא-
לאאנלהאס :
צהקר;ני'1
לאפי׳אשהנכרית אומרת סהו' פמיר וראוי לשכור מניקאומ'שפחה והוא או׳סאינו ראוי פליה להניא ראדצ'1רשמוני!'׳א;תוא;
סקנלה לןלהגיק ראיה • נתגרסה איכה חייכת להניקושס
שהוא
זהני׳זתו על
סי׳מכיי בהדי קרובי אביה שראויין ליורש' אבל כגרושה שבקי׳לה אצל
חכירה טפי)אות׳ (דף סא ) נתגרס אינו כוסה ואט
נשכרמפני נותן לה שכרה וכוס ומניקתו מפני הסכנ אביה והרמ״ה כתב בשם הגאוני׳דה״ה נמי בגרושה וכ״ב הרמכ״ם
להניין
סכנתהיצדענ״ל אס היה מכירה עד כמה אמר בר פד ג שלמו כ״ר חדשים וגמלתו אם רצתה המגורש׳שיהיה בנה אצלה
ר״יא״ו :
חדשים ושמואל אמר ל' יוס ור יצחקא״ר
אין מפרישין אותו ממכה עד שיהיה בן ו׳שנים גמורי׳אלא כופין
(נ )
כ׳יהר*0סד״ו יוחנן כ׳ יוס אמר רב שימי בר אכיי הלכה
האב ונותן לו מזוגו׳אצל האם ולאחר ו׳שגים יכול לומר האב אם
סימן נ״ג אע"ג
לאמרי׳ הנתאכל כר יצחק שאמרמשוס ר יוחנן ובתר הכי
היינו אמיי' כי אתא רמי בר יחזקאל אמי לא הוא אצלי אני נותן לו מזוגו׳ואם הו׳אצל אמו איני נותן לו והבת
האס לעולם
תציתינהולהני כללידכייל יהודה אחי אצל האם לעולם אפי׳אחר ו׳שנים כיצר היה האב ראוי לציהח
לייןא אס נר׳לנ״ד
שטולהל לשנת עס משמיה דשמואל הכי אמר שמואל כל זמן מוציאין ממגו בעל ברחו וזנין אותה אצל אמה ואפי׳ניסת האם
אמה אז
נריכין שמכירה ופרס״י עד כמה חדשים אית לן לאחר בתה אצלה ואבי׳זן אותה משו׳ צרק׳עד שימו׳האב ותיזון
אפי' יתומים
לית; למימר שיודע להכירה מלינק מאש אחרת מנכסיו בתנאי כתוב׳והיא אצל אמה ואם לא רצתה האם שיהיו
להמז<כ! תי׳ אצל
אמהאנלאסנרא׳ כל זמן שמכיר אין שיעור לדב אלא בבריק
בני׳אצלהאחרי שגמלתן א׳זכרי׳וא׳נקכו׳הרשו׳ביד׳וניתני׳אותן
שטוללהיות' מית
אחיה'אי) אתה הדבר תלוי אס אנו רואיס שמכירה כוסה לאכיה׳או משלביאות׳לקהל אם אין להם אב והם מטפלין בהן:
כי
וסרא״ס
הרי״ף
ופסקו
בשכר
ומניקתו
אשת איש שחבלו בה השבת לבעלה כיון שמעשה
שתהיה
יכילהלדופן
עמלן נו׳וע״ש יצחק שאמרמשו׳ר יוחנן :וכתב הרא״ס
ידיה שלו והרי היא מתבטלת ממעשה
סהארין גזל:
סי׳סחות מנ׳יוס הוא בחזקת שאינה מכירה ידיה ולא כל מה שמתבטלת ממלאנת׳הראשונ׳שאם הית׳טווה
פגא( !
ל״נ ולא בעי בדיקה ואפי הוא נרא' כאילו אינו
דולאימדינא רוצה לינקמאש' אחרת אקראי בעלמ' הוא מתחילה וחתך ידיה והרי אינה ראוייאלא לשמור קישואיןהיינו
הטוראנלהרוכה ולכסוף הוא יונק ולא בעי בדיקה אבל בן בכלל פנם שהו׳נזק והוא שלו אלא נותן לו כל ימי חליה ביטול
לצאת ידישמים
זכיתן לה דתי נ' אס אינו רוצה לינק בעי בדיקה אבל אס של שמירות קישואיץ ואם חבלו בה ולא איפחיתא מכספה כגון
ניחתה
נדי רוצה לינקאחרי' אפי בן סכה אינו כוס׳ואס שצמת׳ידה וסופה לחזויאין כאןאלא שנת לחוד ואותו כולו של
שתתפייס'יתמחיל אינומצ׳לינקאחר׳אפייקטן הרכה כופה הבע׳ והצער שלח ואם אמרו׳שתתרפא בה׳יומי׳ ועברו לה יסמא
י לי אי שנידוהו
על ומניקתו מפני השכנה פכ״ל וכך הס דברי חריפא ואיתסית בתלתא יומי היינו בכלל הצער שציער' עצמה
שיפיישכה נמז
שחנזאר נסי׳ת׳ן רבי׳אבל סרמב״ס בפכ״א מה' אישות כתב בסם חריף כרי להשתב' המותר והוא שלה והריפוי ינתן לרופא
יח*זי יעיין שס האש שנתגרש׳אין כופין אותילהכינן בד״א לרפואת׳ובושת ופנס בזמןשבסתר לו חלק א' ולה שני חלקי׳ואם
נסייי! ׳א כז!י״ל
שיש לנעל לת ז סלאהניקה אותו עד שהכירה אבל אס הוא בגלוי לה חלק א׳ולו שני חלקי' וכן אם חירף אות׳שום אדם
הכירה אפי׳הוא סומ' אין מפרישין אותו
נמסין;
בדברי׳בנלוי לו שני חלקי׳ולה חלק אח׳ואם חרפה בסתר לה שני
מפני סכנת הולד אלא כופין אות' ומניק'
אותו עד כ״דחדש  :וכתב הרב המגיד חלקי׳ולו חלק אח׳ושלה ילקח בו קרקע והוא אובל פירות ואינה
לא ביאר רבינו בכמה ימיס מפני שהוא יכולה למחו׳לא על חלק׳ ולא על חלקו ואם מחלה אינה מחילה
ומ״מ אינו יכול לתובעו אלא בהרשאתה כתב הרמב״ם שהריפוי
פוסק כשמואל דאמר כל זמן שמכיר שאין
לבעלה ולא נהירא לא״א הרא״ש ז׳יל וכת׳ עוד בדי׳א שחבלו בה
שיעור קצוב לדבר שאין כל הולדות סוים
בהכרה אלא בבדיקה תלוי הדבר אס אנו אחרים אבל אם חבל בה בעלה חייב לשלם לה מיר כל הנזק
ורואים שמכירה כופ׳ומניקתו בשכר עכ״ל והצער והבושת ואין לבעל בהם פירו׳ ואם רצתה ליתן לאחרים
ויש לתמוה למה פסק כשמואל כמקוס רבי הדמים נותנת וכך הורו הנאוני׳והבעל מרפא כדרך שמרפא כל
יוחנן וכ״ש דפסק רב סימי הלכה כסותו •* חליה והראב״ד השיג עליו וכתב תימה הוא למה הו׳ ישלם הכל
רנשיחיסצכה שהרי נוטל בשל אחרי׳שליש או ב׳ שלישים וכשהכל בה איהו
*נ׳ה זנר׳םטעתותשנם ינתר דפסין
גר'יז"צמייתי מצסויא הא יאמר רמי נריחזקא! למה ישלם הכל אולי טעה בדברי הגאונים שלא אמרו אלא על
משמי־ ישמו אימשמי! יצפיקננאהלכהטותיה
ועידזמשמנרטתמיה:
אתא
מה שראוי לקנוס שלא יאכל הפירו׳ רבהכי לא תקון רבנן דהוא
עושה שלא כהוגן דין הוא שלא יהא חוטא נשכר *.
ומ״ס אפי׳הוא סומא שס בגס סומא מנא

* נדיכ׳עודשסאזוט־זפסשריכ׳חה־עזמי׳יזייאציי
שלאיהיההק! אגי
שיהי!אצ5ה לאא״יי
י הא ן־׳ף י,מ
קר< ׳)1:ובעויויןיזןומשי׳תעז שהי׳וכלתני פ׳הנוש׳הא

ומישוכ״כהו־מכ״ס שלמוכיחדש,
מ־" ן!
סוף הסימן הנל3
וגמלתו ונו' פד
 ,י  ,׳■ *־׳!׳.
י
ו. ,
מהל אישות וכתב פליוה המגיד|?
מתבאי מהסוגיא סיסר׳אפ״עש^
סס זן ׳אדה ׳את בפיו קטנים ופד כמהדע
ו׳יוצ׳געייץ׳
כן ו׳וכדרב אסי דאמר קסן ק
אמו פוד אמיו סס מסים דבפילעזן{
כהדה ואמרי׳פ׳כיצד משתתפץ דאפיאק
כצותה דאימיה ניסא ליה ורפתרכי׳אן)
סוכלןן
בגרושה ובהשגות א״א אין הדעת
סנכוף האב להפריד בנו ממנו עד סיק0
בן מהלא הוא חייב לחנכו תויה בן דקו
ה ואיך יחנכנו והוא גדל בין הנשיםע״3
ולא מצאתי חיוב בבן ד וכן השאינוקין
אל
להכניסו למלמד פחות מבן ו׳ככזכ׳פיק
יחפור ואולי נתכוון הרב למס סאממיחן
לדכי אביו מלמדו תורה צוס לכו וכו'ואץ
זו קושי׳ססינוך זה אפי הוא אצל האסעול
הוא לחנכו לפעמים להושיבו אצלועכל
הראי״ד
והר״אש כתשי׳כלל פ״כ כת כדברי
ז״ל ד אפילו פחות מכן סס אנלהא  :נ:
פג אשת איש שחבלו כההשבתלמלס
וכו׳בפ׳מציאהאשם ( דףסה ) תנןכומתה
ופגמהשלה י יהודה כן כתירא אומבמן
שבסתר לה ב חלקים ולו א׳כזמן .סנגליי
לו ב חלקים ולה חלק א׳ סלו ינתןלימיו
סירותוכ׳
ופלה ילקח בו קרקע והוא אוכל
ירא״ש הא דלא תנא סבת דמילתדפשיס.
ממעש?
היא דהוי דכעל שהיא מתבטלת
ידיה וצפר פשיטא דהוי דידה כדאסריפמן
כחובל צעראדגופא לאתקינוליה ומן
וריפוי נותן ליוס לרפואת ואי אשמהלס׳
יומיופבדולהסמא חריפא ואיתסיאת
בתלתאיומי הייני בכלל צערשציערה
עצע בסמא חריפא להשתכר המותלדמי
ומזיק
הד ודלא כהרמ״ב׳שכ בסד' דה חובל
החובל בא״א הרפוי לבעלהקצ׳ל :
ופדען  .רבינו דלא כל מהשמנהלת
ממלאכתה הראשונה סאה
היתה טווה מתחלה וחתך ידיהונו׳
מבואר במשנה פרק החובל ( דףט)
בחבירו חייב בה׳דברי׳וכו׳סבת כיצדמאין
אותו כאלו הוא סומר קיסואין שככרכמן
לו דמי ידו ודמי רגלו ופרס״י שכת כלימי

קיפואין
החולי מאין אומו כאלו הוא שוע
ונותןסכימתוסלכל יוססהיי אין ואוי
ירע א״ר אשי כריחובטעמא :^,כתבר״י ( *"! £
נקטע׳
האשה לבעלה אפילו דחקה עצמהרע למלאכייכבד' יאפי בלא חולייסהרי כג'
ספק
אבל
ודאי
א״א
ודוקא
שמצא׳אותה
ידו ויגלו והוא ככר נתן לודמיהן:ומיש
הא דנתגרש׳אינו כופהדוק׳כשמוצ׳מניק'
אכל אינומוצ׳או שאין לו סכר המניק כיס' מנורש׳כגון שזרק לה נט ספק קרו׳לו ספק קרוב לה אע״פ שחייב רבי היינו בכלל פגס שהוא נזק והואסלו
ומניקתו אפי׳איכהמכיריי :כתבהרמ״ב' במזונותיה מציאתה לעצמה כתב הרמייה הארמציאתה לבעלה לאו פלו לגמרי קאמר דהאאףכמוסין
שבגלוי יש לה חלק כדבסמוך אלאהייגי
אע״פשהיא
ניזונת
דוקא בניזונתאבל אם אינה
מזונות .
גפ׳הנז׳הגרוש׳אין לס .
מניקה את בנה אכל נופן לה הוא יותר עלש :רה דברים שהקטן צריך להט מכסות לומר דיש לו סלק בהט א״נ דכיוןדאסייחלק שלה ילקח כו קרקע יסרנז לזרכל פייה
ומאכל ומשקה וסיכה וכיוצא כזה אבל המעוברת אין לה עלום  :כתב הרא״ס שפיר מיקרי סלו • ומ״ש ואס חבלו בה ולא איפחיתא מכספא כגון סצמתה ידה
בכלל י״ז סח שנשאל על רחל סהיתה מעוברת מראובן אח״כ קדשה וילדה כן ונתן וסופה לחזור אין נאן אלא שבת לחוד בפי'החובל ^ סס ) הנהו טל ירו וצמתהוסוטה
הוא הכן למרקה אח ׳כ סלך ממנה לעיר אחרת והיא השכירה עצמה לבעל הבית לחזור אמר אכיי נותן לו שבת גדולה וסבת קטנה ורבא אמר אינו נותן לו אלאדמי
למשנה
סבתו שבכל יוס דוסוערס״י שבת גדולה דמי ידו ושבת קטנה כל ימי סיפול
אחר להיות מניקת וקבלה עליה להניק בנו עד זמן ידוע ואחר שהכירה התינוק
ואינו מצה לינק מאחרת משכה ידה המניקת שמרקה את בכה מלהניקו מפני מאין אומו כאלו הוא סומר קישואין שבכל יוס ויום סד שיחזור לקדמותו כרתןלי
שהלך אביו לעיר אחרת ואין מייערענ׳ואומרי׳לה שפרק אתמה והיא אומרת בכל יוסכמו סנסכייס פועלי׳כשוק ולא כשומר קישואין דהא לרבאלאיהיכלי׳מד
שאינה יכולה כיון שהיא משועבד להניק בן כעל הבית וגס כעל הבית סלה אומר ידו וידוע דהלכה ניבא וכבר כ רבי׳דיניס אלו בארוכה בטור ח"מ סי ת״כ •ומ״י*
שלא ירחנה כי ככר פרע לה סכרה וגס סבנו מסוכן שאינו יונק מאחר׳ואין דוחים והצער שלה ואס אמדו׳סתתרפא בה׳יומי ועבדו לה סמא חריפא וכו כברכתכאר*
נפש מפני נפש וסוד שאינה משועבדת לו להכינן בכה כיון שאינה אשתו בחופה ומ״ש והריפוי יתן לי־ופא ליפאתה כבר נתבאר סס כ הרא״ש • וח״ס וכסתופגם
•וקדושין והשיב הדין עס אבי התינוק כי היא שעבדה עצמה להניקו ומחוייב להניק בזמן שבסתר לו חלק אחד ולה ב׳חלקיס״ואס הוא בגלוי לו ב חלקים ולהחלק
והרמ״ב׳והי״א*
שלא להמית התינוק ואינה מצוה להניק את בכה ואפי׳היתה נשואה כיון סאבי הבן ■ היינו דר״י בן בתירא דמתר ( דמציאת האשס דסה )ופסקו סרי״ף
חלקים
אינו ממלה לה מזונות א״א לה למות ברעב כ״ש זאתסאיכ׳נסואה ואינה משועבדת כמותו משוס דשקלי וטרי בגמ׳אליביה ופרש״י דטעמא דכזמן שבגלוי לו נ׳'
לו להניק את בנו ועוד סמ ככר הורגל לינק מאסה אשית והתינוק הורגל בחלבה  ,משו׳דהכשת& לדושוד סנמאסתעליו והוא סובל וכיהרמ״כ׳בפ דמהחוכלדבגלי
ולא יונק מאחרת ואין דותיןנפש מפני נפש אלא ב״ל ישכירו לו מינקת ויכופו אבי היינו כגון שהכל בפניה ובצוארה או בידיהוזרעותיה  :ושש רבי׳וק אססייף
הבן לפמע השג ואס לא יוכלו ב״ד לכופר יפרעו ב״ד השכר עכ״ל כת׳הר״ש כר צמח אותה שוס אדס בדברי בגלוי לו ב' חלקים ומואס חרפה בסתר לה כ חלקיםלו ו
בדברים
סלק אחד סותיה דמר לא ידעכא דהא אמרי׳כפ׳החובל זאת אומרת ביישו
רוצה
ורוצה אס אמו לגדלו
אינו_ . 1׳
מניק ואביו_ ./
ולשכור <לו^ _ . .
/
אמו .
שמתה ׳
תינוק . 1
בתשו על * .
שהדין עס האב• ולאחר שיגמל הנער י״א שכרשות האב אס ירצה יקחנו אצלו וכו׳ פטור מכלום וכ״כ הוא ז״ל בטור ח״מ סי׳ת״כ וא״כ מאי סלק וסלקי׳שייךביהי*ולי*1
.דהא דאמרי׳בת אצל האס דוק באלמנה וכו׳וסרמ״ה כ׳בשס הגאו׳דה״ה נמי בגיוש' סלה ילקח בו קרקע והוא אוכל פיחת ככר נתבאר שהוא מדברי ר׳יהודה כןבמיי
ראי׳ממתני׳דהפס במתני׳ • ומ״ם ואיכה עולה למחול לא טל הצקה ולא מל חלקו ואס מסלהאינה
׳הביא ^־׳
סהרמ״ה ״־־׳־
כדבריו ■
י•
צל זה כת הרא״ס כפרק הנושא ומבואר
מחילה פשוט הוא דכיון .דבחלקה יש לו זכות שהרי הוא אוכל פירו׳היאך תוכלהי^
דל״ם כין אלענ׳לגרוסס וכתוב כתסו׳להרמב״ן סיל״א הבת אצל האס לעולם
למחול זכותו וכ״כ הרא״ש בתשובה כלל מ׳סי׳א׳ומ״ש ומ״נן צינו יכיל לתובעואלא
ואפילו נשאת האס ל״ש גדולה ל״ס קטנה * :
כהרפאתה

אבן העזר פד פה

סז

 .ד״מ
פוץ (א)אש?

לא מיחייב כסתמא באחריותן עדדמיימינהו עליה כדמיס■ קצוכי׳וט׳* כ״ה לעת
פשיטא דהיינו דוק׳לתלקים שלה וכדא׳אכיי כש״פ השולח ( דמח ) כעל
וס״שהרתג׳םנפ׳י״ו כדעת הרג רגיס אפרים ובשניהם אוכל סירותיהן ומשתמש כהן כל' זמן
.3כמיאשתו :ריךהרשא  :איל לסלק ריריה בלא הרשא׳נמי מצי תכע ליה:
ז"ל כבר כתבתי בסמוך דברי שהיא עמו לפיכך אס סוס אדס מחזיק כסלה ובא להוציאו מידו א״צ ממנה הרש א׳
^הרש י ה שהריפוי צבעלס ול ' נ ל א״א הראי׳ש
וכו׳בס״ס הסול׳אמר אביי נקטינן ,בשל בנכסי אשמו צריך הרשא׳ולא אמקאלא דלא
■הר^ש ן,פה שהקשה הרא״ש על הרמב״ס נתיישב מתוך דברי ס״ה שכ׳סהריפוי ינתן
נח י /לפירי אכל נסית לפירי מגו למסחעי
^ ^זנישהוחסייילרפאתש וכ״כהריין
דינא אפירי משתעי דינא אגופאופרש״י
נו״פ מציאת האשם דהא דלא תנ' במתני׳ ניזונ׳מציאתה לעצמ׳וכתב א״א הרא״ש ז״ללא דק דלא משכחת
איני ניזונת אלא באומרת איני ניזונת ואיני עושה או שאמר לה צריך הרשא ' מאשתו אס בא לדון סע סוס
ףפו ימשו׳ דלדידיה בעי לעיתן דהא איסו
אדס כגוף הקרק ' דאי ליכא מצי א״ל לאו
צסיי׳לרפאתש וכת עור בר״א שסבלו בה
כן
לומר
בידם
שהרשות
וכיון
במזונותיך
ידיך
מעשה
צאי
בעלה
כעל דבריס דידי את דקנין פימת לאו
הוי כניזונת ומציאתה לבעלה:
^ .סר א:,ל אש סבל בה בעלה חייב לשלם
כקנין הגוף היא דלא נחית לדון לפירא
להמירכל הנזק וכו'בס ד מה סובל וכתבו (  £ך|
אוכל פירות של נכסי אשתו כל זמן שהיא שאין לו לדון עמו כלל בפירו׳סאי׳לו טעמז
תחת
תחתיו ותפנת חכמים היא שתפנו לו זה
ה׳ה והר״ן בשם סרשב״א שיש נותנים טעם
עס אותו האיש בפימיכלל וכ הרמב״ס דין
י ! ,
,י
!
,
 1.דיריהימנ״סמזורמדינאבשת ופגמה
ע  -לא פליג ר״י בן בשיר יאלא פריוג שחייבוהו לפדות ואם אמר איני חפץבפירותי ולא אפדנה זה 3פ ג מהלכות שלוחץ ושוחפץ והדב'
-. 4נןן
פירותיהלפדיונה ואף ע״פ ברור שיש בלרבי׳קיצור שהיה לו לפרס
ומצטער אין שומעין לו רשמא לא יספיקו דמי
^כראי;ת ליה בשת כנשמה
שהתקנה לטובתה א״ת איני חפצה בה אין שומעין הל כדי שלא דהא דא״כ הרשאה דוקא בדנחית לפירו'
■ד:מסינראית' בירושל׳והילכך כשהוא
אבל לא נחית לפיתת צריך הרשאה אלא
י.
־1 1
צמצמו ח  :לבה מ 1ני מה נוטלש  :׳ ' ^
שסמך על מ״ם בטור ס״מ סי׳קכ״ב כיסס
תמה נכסי מל
נו וכ׳הר״ן פל זה דאכתי הוא
כ דין זה בארוכ׳וגס אני בארתיו סס ועיין
אותסוכותיין
ע -רמ״נלעה אין הכעאונל פיט והארי'
כתסו׳הריב״ס סי׳תצ״וובת״הסי׳סי״ב •
ואם
לו
אחריו׳שאםהסעבדי׳ובהמ׳ומתומתו
ותכשיטי׳ומקכ׳עליו
ומיה־רכי׳כל* 5בסיפ'ה בששהג5ןוני׳
!3ה
אע פ שאובפירותיה' אינו כבעליו לענין
שא ז " ביו :לי* יאינואי ^ הותירו הותירו לו ואם ה ם מטלטלי׳ ופיחתו ראו הותירו או בגנבו  0אלה בבעלים שאם יש לה פרה סל נ״מ
ח׳ש'א ^ י
י -הכיא או נאבדו הכל הוא באחריותו ואם אינו מקבלן עליובאחריו׳אז והשאיל הבעל לאחר ונשאל עמה לאחסי'
'5י ותיזס וג׳' ססיכיי .
הותירו או נגנבו או נאבדו אז הכל
שאלה בבעלי׳כר״סהשואל (סס ) סאל מן
 אם פשע בהם ונאבדו בפשיע׳פטור שהי׳ עמו האשה ונשאל בעלה פלוגתא דר״י ור״לסמ " ג?מ ״רפ ייכמו
ביעלי׳פטור כתב רבי אפרי־דנכסי צאן ברזל ופרש״י שאל מן כאסה פרה סל נכסי מלוג
ופשיע
במלאכתו
:אה
ן מ; 5עו ׳ש אס־דחקה עצמעדשמ
ונשאל לו בעלה למלאכתו פלוגת דר״י
עדדשיימינהו עליה ברמים קצובים.
בסתמ׳באחריותן
מחייב
לא
כהעדפ׳
$מהש ^דשז )א*ר פשא מציאת
כגוף כסקותא לדון על
בפירו׳אע״ג דלא שיימיגהו ור״ל לר״י דאמר קנין סירות כקנין
שמל הדסק דמי ופי שי׳י דיוב מציאו׳נריך בד׳יא בסתמיאכל אם קבל אחריותן
דסכר לאו הקרקע אע׳ג דאין
דמי הויא שאלה בבפלי׳ולי״ל
פירו׳ כיןרקעא'כ
אי עליה חייב באחריותן ובעל העטו' כתב כתבינהו בכתובה אע״ג
לשראתריהם :גון דנים שעלו ליישה
כקנין הגוף דמי לא הרא שאלה בכעליס הרשאה ולאמשמע
דלא כתב אחרילכמאן דכתיב רמי אע״ג דלא שיימינהו ובשניה׳
'
כ
יהי״א
צבי שטר אי לחפש סימא בקיקע
וכתבו סרי״ף והרא״ס וקי״ל בהא כר״ל גת׳ה סיחןקהנ
שום
אם
לפיכך
עמו
שהיא
זמן
כל
נדנריו  .ניהריכ׳ש
ומשתמ׳בהן
פירותיהן
אוכל
׳
א
פי׳מגי
כהעדפה ף י" 0זדמי
מציאה
והכי אמרי בר״פ החולץ דסאהויא חד
פיח תנ/האדאיר
ממג׳
הרשאה
א״צ
מירו
להוציאו
הבעל
ובא
בשלה
מחזיק
ארם
^
אי
'
וד
?
6
^
?
?
יי
ש
^
ו
*
ז
ש
טי
למתוק
מתלת דהוי הלכת כר״ל ונ״ל סיס
הרשאה היינולדון,
דמנו דנהית לפירי נחית לגופאב ואע״פ שאוכל
פירותיהםאינו מדברי רבי תיבת הבעל וכך
יסלנתס אגל נעשות פשיה
ספקמגוישת וכי' ^ 1ש:,זיי״כמזוני ^
מציאת? לעצמם עש ;ם וגס כש דמציננא כבעליו לענין שאלה כבעלים שאם יש לה פרה של נכסי מלוג
שאס יש לס פיה של נכסי מלוג וכשאיל' ציין הרשאה וע׳שי:
(דב) :ת הימ״ה הא דמציאת לבעל דוקא והשאיל׳לאחר ונשאל עמה לא חשיב שאלה בבעלים פשע הוא לאחר ונשאל עמה לא חשיב שאל כבעלים
'מזונות וטוב אי׳אה־א״שז״ל לא דק יכו׳
בפרת׳פטור דהוי ליה פשיעה בנעלים שכרה פרה מאחר ונימת ע״כ דכא בהסאילה האסה עסקי׳כמבואד
'ויל סרא״ם בייש פ מציאת ס אשם כתב
ומתה או פשע בה הבעל פטור באו לירה אחר שנשא׳ביץ שבאו בלשון הגמ שהבאתי וכ״כ הוא עצמו כטורי
*ו דוחדרה רד .ידרדריי
לה רריתרה
שניתנו רד
כירוש׳או רירלרזו י
לידה ריר*׳"** ,
הרע״ס הא דמציאתש לבעל׳ דוק בטונות י^ירי*
ונתנולד,
כמתנה *•או שחבלה בה
יה ח״מ סי׳סמ״ו■ יאיפס לומר דספי גיר סינן
אכל כאינה נזוכתתשוי לה איבש ואיב ולא
הבעל בלשון רבי ' כאן ויבותי ' אסמופינן
ולא
לו
:
שהבנים
באותו
מלוג
ולן כזה דלא משכחת א שה שאיכהכזוכרו חלקה בבושת׳ופגמה נקראי׳נכסי
דאפי הבעל הוא המשאיל והוא משאל:
לולא כאומרת איני נזינת ואיני עושה או הבלם באחריו׳חוץ מאש שמכרה כתיבת׳וגדונית׳ בטוגתהנאה
עמה לא חשיב שאצה בכעליס דקרן פירו',
נשיו״ל כעלה צאי מעשה ידיך במזונותיך פי׳בדבר מועט שאם תתאלמן או תתגרש שיקחס הלוקחאותן
לאו כקרן לגוף דמי  :פסע הוא בערתם
פטור דה״ל פשיעה כבעליה כבר נתבאר
לעילבסי׳זה יכן מ״ס סכרה פרה מאסר
וניס ומפה או פסע בה הבעל" פטור
נתבאר כבעיא דרמי כרקמא שהבאתי"
אעל פמומיהו אינ׳ימלה למכו׳ימה שנתן לה ולאלימניילאהד
^׳8
^
לעיל בסי׳זס • בחי לידה אחר שנשאה בין
אלא ישארכיד׳ואם תמו ירשנה והפירושיוצאין לה ממנו
א״צ מעמד שלשתן שבאו לידס בירושה בץ שניתכו לה כמתנה או סחבנו בה וכל׳נקראיס נכסי מלוג
שגיר סובלבעלה א"צ כתיבה ומסירה ומכנס מלוה ע״ס לכעלה
טו מבואר בריס סרק מציאת האשה ( דסה ) ופרק כססה שנפלו ( דף סט א :
דה״ל דברי הנקנים באמירה מדרב גידל ועוד שרבותינו תקנו שהבעל יזכה כפירות
ומ׳ש חוץ מאסה שמכרה כתיבת ' ונדוניתא כטובת הכאה וכו בפ׳החובלידף סט)
'היללך ככל מה ישיש לאפה ידו כידה • ומ״ש רכי׳ותקנ חכמים היא שתקנו לו מחת
אמד רכא הלכתא טובת הכאה לבעל ואין הבעל אוכל פירות מאי גיפסא פירא
פדיונ שחייכוה וכו׳כרית פ נער שנתפתתה ( דמו )ומ״ש ואם אע איני חפץ כסימתיס
תקינו ליה רבנן פיראדפיראלאתקינוליה  :ומ״ש וק אס נתנה מהנה לאחר
ולא אשרנ׳לזין סומעין וכו׳בס׳תזקת ( דמט ) כתב רש׳בם שאס אמר כןבעוד׳אזיוסס
וכובפ׳האסס שכפלואדף פט ) גבי סטר מברחת אמרי' ואי לא קננהי לוקח ליקננכיי
מועיל התיאי ודחו התו׳רבריו וכתבו ד א״א לומר בן והעלו דאין סומגדן יל והביאו
ה״ה כסי״א ח"ל דע שכפרקונ" בעל יפרש״י לשמואל בכותבת כולן דאמרינן לא קני מון דלאקכימאי הברחה
ראיו׳לדבריהם וכתבו דהכי איתבירושל׳כסדיא וכ״כ
היא איג" איכא ליקניכהו כמל ויאכל פירות ויי־רסנה אס תמות מחתיו אמר אב יי טסאום׳
וקטרתאיןהבעל יכו׳להנצל מסיויבה ואפי׳ינייחלה פירותיה וכתובי׳וכן
בנכסים סאע ' ידועים לבעל ואליבא דר״ש ופרש״י כנכסים סאיכס ידועים שהרי
יבולה להפקיע ממנו זכו' פימ וכתו׳אפיתאמי איני נפדית ואיני נקברת מנכסיו
פ״מ שאינה סלה כסאה דסבור שהמתנה גמורה וכן הבעל שנתן מתנה לאשתו בין
חה ניר מדברי רבי׳וכן הסכימו הרמב״ן והרשב״א עכ״ל  :וכוש ואע״ס שהתקנה
כן קרקע בין מטלטלין קנתה ואין הכפל אוכל פירות בפ׳חזקת אמר רב המוכר שדה
לשו 3תהאםתאמאיניחפצסבהאיןשומעי ןלס כדי שלא תתערב בין הטיס
דעת הרמב״ס לאשתו קנתה והבעל אוכל עירות במתנה קנתה ואין הכפל אוכל פירות ור״א אמי
דקדקי הת׳׳והר״א׳כע נערה שנתפתתה וכבר כתבתי בסמוך שכן
יש לה נכסי א׳זה ואאה קנתה ואין הבעל אוכל פירות  :ומ :ש ומיהו אינה יכולה למכור מה
והרעב״ן והישכ״א :־ו  £״ש אלא איכל מכל נכסיה ששני נדני נכסים
שנתן לה ולא ליתנו לאחר וכו׳סם כת הרא״ס־וקסה מהאי דאמרי׳בפר הזורק ההוא•
;מלוג ונצ״ב ומפרא! הכל באחייותה פשוט ככמה מקומי' מהה פ אלמנה לכ״ג ( דף
ס״מ דכתב גיטא לדכיתהו אהא לקמיה דרכא אמר לקנייה לההוא דוכתא דמכס
ס 0ופ ' האששנפלולהנכסיס ( דףעט ) :ום׳ש ופי״י אספשנב בהם ונאבדוכפסיע'
ביהגיטא א״לרבעילישמה שקנתה אסה קנה בעלהאיכסיף רכאואמאי
פטוי וכו בסהשואל (ףד נו )כעי רמי בר חמא בעל כנכסי אשתו שואל הוי או סוכר
איכסוף והא במתנה אין הבעל אוכל פירות ו' א״כ לא קנה כעלה ויש מתרצי ׳דסאני־
הוי אץר רכא לשוס סורפא סבשתאיאי שואל הוי שאלה בבעלי' יא סייר הוי שמרו'
התש שלא פיתה מתנה גמורה׳ אלא שאלה כפלמעד סממגר ולא־ מסתבר ליוו^ פ
בכפלים כי קא מיכעיא לרמי בר חמא כגון דאגרה פיה מפלמא והדר נסב׳ואליבא
היא כי תיבעי תייץ דזכיית הבעל אין תלויה באכיל פימת דסא רבאסבר כר״ל דקנין פירו׳ לאו
דינכן דאמרי שואל משלה לשוכר לאי תיכעי לך דודאי שאלה כבעלים
דכמאן דסאיל כדנייהו דמי כקנין הנוף דמי א״כ אפי׳יס לבעל פירו אין מפקיע קנין הגוף־של האס אלא בהא
ול אליבא דר יוסי דאמר תחוור פיה לכעלי׳הראשוכיס
מליא דזכיה כיון דאס מכרה ונתנה כטל דהכי מסתבר דאע״ג שנתן לה בסין יפה
מאי שואל הוי או שוכר הוי אמר תצא לא שואל ולא שוכי אלא לוקח הוי וכתהיא״ש
סאפי׳הפידות לא יאכל מ״מ אין מצה שיצא הקרק מלפניו אלא נתן לה כעין יפה
מל זה פשק ר״י דש״ח מיהא הוי וחיי׳כפפיעה וגבי כעל בנכסי אפפו אל נ״ממלדי
שתהנה מן סס׳ימת כל ימיה ואסר מותה יחזור לידו ועוד מטפס אח חשוב קנוי•
ד פשיעה כבמלים פטור אלא נ״מ ללוקח בהמה לל׳יוסדלא סואל הוי ולא סוכ׳דבלשון
לבעל דנהי דאין העירו' הכדליס בשדה סלו כומ נכסי מלוג הוא כסו נפלוהל נכסי׳ ,
מ?ת לקחה ומשחיר דש״ח הויעכ״ל • ויש לתמוה לע רבי׳למה תלה הדבר בפשק ר״י
כנכסי ממקום אחי וילקה כהן קרק׳ויאפל הבעל סיתת וכיון דיס לו סיימת כשדה לפיר*
 ,יהא כיון דמהא דאמי יבא מאי קאמכעיא ליעירב חמא וכו׳סמעינן דבע
וכתבה״ה בסכ״ב מה ' אישות אהא מומן מתנת
והא קי״ל דפשיעבכפלי׳פטו׳כדאית׳כהסואל פירות חשוב קנוי לו פנ״ל :
^שתי אשתי עמו במלאכתו מיקריא
הבעל
רבי אפטס דנצ״ב לאשתו קנמה ואין הבעל אובל פימת כת הרסב״א ומיהויאם ממה
^ילא שמעיכן דאם פשע בסס ונאבדו בפשיעה פטור ; כתב
ס נתנהיןרקיג
לנע5ה ונתנ' עגיי
פער התנה 1הוא
כותב על ע3יוו
פע׳ח גדזניאע׳ל
סי׳קי׳תפשו׳הראז
אי מקרי נ״מ אז
מ׳נוע׳צסימ/ע׳ו
לאפה
מלנושי
אי כקראי ן מ׳נ:
(נ ) ועיין גח׳ה
סי׳ קנ׳נתדיכי'
לאם נא היי .עירו׳
כקרקע שדן עליז
הנעל גדיןהרשאה
כנכסי אשתוועיש
וכ' חהראיינת׳ה
סי׳שי׳ב לאס נעל
כא לדין מחת' סעו׳5
חזותגי'שישלאשתו
כיד אחר א׳ נ
הרשאה דמעות
מזומנים כאלו הוי
פירו׳נארעא דמי
וע'כ הא לנעינן
שיהו סירות נקרק'
היינו דנלא סירות
אין ל! לנעל שום
ןכות על הקרקע
שרינה לדון עליו
אנלאסיש צ! שוס

אבן העזר גוה
הבעל יודשה הא למס הדבר דומה לאב שנתן לכנו מתנהשאין ל6ב בהן אכילת
פיחת ואם מת האב הבן יורשו ואפי סכרה היא פו נתפס לאחר ׳וממה הבעל מוצי׳
מיד סנקוסות א; חםא עירש לה שתוכל למכור׳ וליתן לאחר ויאיסשר שעוד צריכה
שיכתוב גה כעי שאס נתנה או מכיס לאחי שלא יהא הוא מוצי׳מיד הלקוסו׳הא לאו
הני צאשלא פ ל שת־לכ נמכו׳וציתן אלא
סצא יוציא הוא מיד הלקוחות בחייה אבל ממנו דינן כשאר נכסי מלוג וימכרו וילק׳ בהן קרקע והוא אוכל
לפחד מ־ תה הוא מוציא מיד הצקוחו עד פירות והרמ״ה כתב שאם מכר׳או נתנה קייס כיון שאיןלו פירות
סיפרת וכן דעת גאון 1צ ואין דעתי נוח ואש מתה דע שלא מכרה יורש׳אפי׳ אקני לה ע״מ שלא ליורשה
בכךע ':צ ובפרושי הישבע ערק סזקון
והני מילי שאינו אוכל פירו׳כשנתן לה אחר הנישואין אכל אם
בתו בסוף דבריו כלשון הז׳ה ומ מ צעטן
הדק פ.זת הוא שהנותן מתנה לאשתו נתן לה קוד׳הנישואין אחר שידוכין ואירוסין אפייאם פי׳במתנה
שקנתה וחין הבשג פוכצ עייו ואסמכיה כין קודם נישואין כין אחר נישואין כיון שנשא׳אהניא ליה זכות
ונתנה וסתה הבעל מוציא מיד הלקוחות דנישואין עליירהאי ארעא כדמהני׳ אשאר נכסי לזכו׳בפירותיהן
בדין נכסי מצו׳וכך כתב הנגיד רבשמוא' והוי כשאר גכסי מלוג שאוכל הפירו׳הלכך אם נתנה ומכר׳בטל
הצוי בשםתשו' רב שרירא ורב האי גאון ואם נתאלמנ׳או נתגרשישקלה להאי ארע' לכדמכתוכת׳ורוקא
 '1ל עכ צ וב כ ני סס ; וב>נ׳  4רבינו שנתאלמנה או נתגרש׳מן הגשואין אכל מן האירוסין לית לה
בסס הרע ה שמס מכרה או נתנם קייס שלא כתכ לה אלא ע״מ לכונס׳ ואפי׳נתאלמנה או נתגרשה מן
כיון שפין נו עירות טעמו שכיון שאין לו הנישואין רוקא שלא מתוךמרדה אבל נתאלמנ׳או נתנרש׳מתוך
עירות חין נו סוס זכות בקרקע  :ה״דם מרר׳לאחר שכתבו עליה אגר' מרדשהפסיד׳כל כתובת׳הפסירה
שחם מעה מד שצח מכרה יורשה אפילו
מל מה שנתן לה מכר לה קרקע אם היו המעו׳שקנת׳בהן הקרקע
פקניצה ט מ שצת ליורשה טעמו הו ממה
ש׳־עכא־ בסי ב ט ויתבאר׳ עוד בשיי צב גלויים וירועי׳לו קנת׳והבעלאוכל פירו׳ ואמלא היו המעו׳גלויים

הדין עסה ויש שסוברים דכמכר כיון שתפס הכפל המעות מן הסתם סלו הן 0
אינה נאמנת לומר נכסי מלוג הס שפילו בעורם בידה טענה נאמנת וליבאלידמן
לגלויי זחי הוא דעבד עכ״ל  ; :מ״ש רבי בסס הי יונה לוקא דקא טנגיןטמג׳ן"
דירי אינון וכו כבר נתבאר סברא זו בדבריה״ה • וס׳יע; בסס הימההיכ^ )5
ידעינן אי מעות טמונים הוו פי לאונן׳

סצעיין ירוש׳לא מפני תנת אאיככתוב לו לא קנת׳שלא כיוון במכירתו אלא להוצי' המעות מידה וכיון
לה בע דה ארוסה ; ! ס :ב 1והי"משפינו שנתגלו לו יקהם עם הקרקע והי׳ר יונה כתידוקא דקא טקטענת
אוכנ עירו בשנתן לה אחרהנישואיןפבל בריא דירי אינון אבל אי טענה איהי טענת בריא שהן שלה והוא
אם נתן צה קודם הנשואין וכו׳עד הפסיד' טוען טענת שמא צריך להחזיר' לה רכי אמרי׳ לגלויי זוזי הו׳רבעי
כל מה שנתן לה כיאה שכל אלה דברי היינו דוקא כטוען ברי כך וכך יש לד ,משלי אבל כשטוען שמא
המו ה והס מבוארים כטעמם  :ס״/ב צריך להחזיר׳לה וילקח בהם קרקע והוא אוכל פירו׳ וכת׳הרמי׳ה
רבינו במי קי ס יש נוהגים לכתוב ש״ח היכא רלא ידעי׳אי מעות טמונין הוו אי לא הוא אומר טמונים
לנשו׳תיה בשימת כסופי[ סמחייבין עצמם הוו והיא אומר׳לאו טמונים הוו עליה להביא ראיה דהא קרקע
בסיום ידוע וקורין צו
נדוצי׳ויכול׳לגבותו בחזק׳ בעלה עומר׳אע״פ שיש לה שטר עליו כל זמן שלא נתברר
בכל עת 1תרנוכיא׳'א הרא״ש זיל דיש לו
ילאו מעות טמוני׳הוו כמי שלא נתקיי׳השטר רמי אחר שנתןלה
דין נכסי מלוג שמנחת החוב בידבעצה
מתנה אפי׳אמר לה ע״מ שלא יהא כלום לכעל אני נותן לך א״ה
כל זמן שהיא רוצה וכשתיצס תגבנו
וילקח בהן קיקע והוא אוכל עימת ולא אוכל הפירו׳אא״ב אומר לה ע״מ כך אני נותן לך שלא יהא לבעל
דמי צהא דאמיינן הנותן מתנה לאשתו בהן כלום אלא שתאכל אותו אתה כתבו הגאונים הבעל שחבל
קנתה ואין הבעל אוכל פימת דהמס באשתו שמתחייב לה חלקה בבשתה ובפנמ׳קנסו אותו שאיןלו
לה אחר שנשאה שבטין יפה בו כלום ואינו אוכל פירותיהם כתב הרמב״ם הרי שנמצאו ביד
מיידי שכחן

דברים נכונים בעעמס הם  :אחךשנ,ן
לה מתנה אפילו אמר להע״משלא
כלום לבעל וכויבס״ב דנדריס (דפיז)תנן
המודר הנאה מסתנו והוא רונ׳לתתלמן[
מעות אומר לה הרי הסעות הללונחעין
רשןת
לך במתנה ובלבד סלא יהא לבעליך
בהם אצא מה סאת נושאת ונותנת נעץ
דאמרליהפס
ובגמר שם אמר רב ל״ם אלא
סאת נושאת ונותנת בפיך אכלא״למס
ישמואלאסו
שתרצה עשי קנה יתהון בעל
אפילו מה שתרצי עסי לא קנה יתהוןנעל,
וסירס הרא״ס ל״ס אלא דא״ל מה
סאיור
נושאת ונותנת לפיך הרי פירש מה
במפלה המעות כללו נתונים לןננ1ת;ה
שפירש
דלא הוי מתנה לכל דבר אלא למה
משעין
הילכךאכנינמי טהסאסי ע'
שמיצי
לבעליך רשות בכס פכל א״ל .מס
עסי כיון דהויא מתנה לכל דבר קנהיממן
בעל ותו לא אהני מה שאמר ע"מ סאין
לבעליך רשות בהם וככססקיכברכתנתי
בפ״ק דקדושין סר״ת פסק הלכי כרבוכת׳
דברי
הר״ן שכן דעת הראב״ד ז״ל וכך הס
רבי' (וכ' ה במרדכי פ״קדקירוסין )אבל
מחצה
כרמכ״ס כ׳בפ״ג מה זכיה וממנ נתן
לאסה ע״מ שאין לבעלה רשות בהולעבד
ע״מ שאין לרבו רשות בו קנה האדוןוקנה
הבעל אבל הנותן מתנה לאסה אולעבד
והתנה טמהס הנותן בגופה סלממנן
שתהיה לכך וכך לא קנה האדון ולאקנן
כבעל כיצד הנותן מתנה לאשה ואילהיי
פ״נו
המעות האלו נתונים לך במתנה
ותפשי
שתלבשי בהן או ע״מ ס תשתי בהם
מה שתרצי בלא רסו' הבעל לא קנהכבעל

סהרמכ״סמפוסדנין
האש׳מעות או מטלטלין והיא אומרת מתנה נתנו לי והוא אומר פכ"ל  :כתב ה״ה
נותן לס ואינו משייר לעצמו כצום אכל
רשות
לרב בין לשמואל פ״מ שאין לבעליך
מתנה שכותב לה קודם סישאכה היא בא׳ ממעשה ידיך הם ושלי הם נאמנת ויש לו להחרים על מי
מ שלש סרות שהכניס לה סוס משלו אלא
דמתני'
בהם לפודי קנה יתהון בעל כסתמ
שטוען
וכפי׳דמתנירכסבר דלישנא דממצי׳דוקא כגון שייחד לה דיר כגון מה שתאכליאו
ייתר שתוכל לגבות
שאותם נקיא׳ים שעבוד בתוכה ובחוב זה יש לה יפוי כת
בכל עת שתרצה וכשתגבכו יחזור נכסי מלוג  :סכי־ לה קרקמ אס היו המעות מה שתשתי או תלבשיוכיום' בהן הא בכולל לעשות בהם דל מה שתרצי קנסיתהון
שקנתה בהם גלויי׳וידועיס לו וכו בפ חזקת ( סס ) אמר רבא הלכמא המוכר בעל ושמואל סבר אפי׳לא יחד לה דבר אלאשא״ל ע מ שאין לבעלי׳ רשות כנס
שדהו לאשתו לא קצת והבעל אוכל פימת תיתי ל״ק כאן במפות טמונים כאן לחודיה קנה יסהון בעל פכ״ל הרשכ״א לפי שטת כמסבר ענד כתב ובהכיסממא
במעית שאינם טמונים ועיסה ס במעות אמוני' שלא היו ידועים ימפורסמי׳לבעל לי שמעתין כולה ופסק המחבר כשמואל דדיני נינהווכן פסקו ר׳ סעדיא וימו
לא קנתה דאאריק לגלויי זוזי הוא דעבד במפות שאינם פמוני׳קכתה והבעל אוכל שמואל הנגיד כשם רב עמרם ז״ל זו היא סטה מחוורתושעות א 0מ' יש עכ״לה״ה
והר״ן כתב בפ׳בתיא דנדריס  05אלא דאמר ליה מה שאתה נותנת לפיךכלומר
פייות דציכא גלויי זוזי ספי ' גלויין ועומדין הם והימב״ס כ בפכ״ב מס' אישות
שאמ׳נוסא׳ונמזמו
כל הזה המוכר קרקע לאשתו וכו׳ואם היו המעות טמונים לא קנתה שהבעל אומר כלישנ׳ומתני דא״ל תרתי פ״מ שאין לבעליך רסו בהם אלא מה
לא מניתי אלא כדי להראות המעות שסמכה ואותם המעות ילקחבהס קרקע לפיך בכה ג בלחוד הוא דלא קנה ימהון בעל מפו׳סמה שתרצי טסי לא מהניפעי
וכתב ה״ה מפרש רבי לא קכת ^ שאין המכר קייס ומן מאין לבעליך רשות בסס וכי היכי לאין לבעלי רשות כסס בלחי׳לא מהני כיאמי
והיעל אובל עירות :
סמרציעמ'
להו לתרוייהו לא מהצי דחדא מילתא כינהו ושמואל אמר אפי׳אמר מה
הממית ילקה בהם קרקע אחי והיא יאכל סירותיהן לסי שהאש־ נאמנתלימ׳ע״מ
שקנייה נתנו לי כ מת:ה וכיון שכן אמ״פ שהם עתה ביד הבעל כיון שהיא לא לא קנה יתלון בטל לא פליג ארב כפירוש לממני׳ אלא כדיני פליג עליה לס׳
נתנתם לו אלא ע יד המהי לא הויע כחה בכך שהרי כשהוציאת׳מיסות הית׳סבור׳ דהלכה כרבנן דפליגי אמתני׳ואטרי דלא אסרינן יד אשה כיד כעלה הילכך אי)נ
שיהיה לי שדה תיות־סם והוכיכתי לכתוב בזה מפני סרכי' כ' בס״ב מה מלוה ילוה מה שתרצי עסי א" נ ע״מ שאין לבעליך רשות בהם בלחוד דכי הדרי לנהי
אע״גדפלונתייהו
מהני ולעדן הלכ׳פסק ר״ש הנגיד כסס רב עמים דהלכ כשמואל
הבעל שלוה מאשתי ואח"  :גישה אין לה עליו כלום שבל המעות שכיד האש בחזקת
 3עצ אא״ב הב אה ראיס שהם כניונימה פ״כ והכיח הוא שהוא ז״ל מחלק בין לכא לפנין איסור כיון דעיקר פלוגתייהו בדינא תלי אי אמיינן יד אש כידכע"
הק נה ממנו•שדה וכין המלוה אליו חדא שכאן חלק בין מפותסמוני׳לפאינ׳סמוני׳ או לא נקיטינן כשמואל דהלכמא כותיה בדיני ועוד דרב כר׳מאיר ושמואל כרמן
ובס׳בןסוררומוית
הילכך נקיטי׳כותיה ועוד דסוגיין כעלמ׳בס מי שאס הריני נזיר
ושם לא חלק ועור שכאן כתאפי׳טמונים ילקח בהם קרקעושם כ' אין לה עליו כלום
והטמיסכל שהליותן לו יצאו מסזקת׳והיי הן ביד הבעל וחושסי׳שמא משלו הןסא 5כ כשמואל דטל מנת שאין לבעליך רסו׳בק בלחוד מהני וכ״ע הרמב''ןז״ל • אבל וא
והראב״ד ז״ל פסקו כרב משוס דפלוגתייכו הכא גבי נדרים דאיסורא כינהו
לא היה לה להלוותן לי אלא ליקח מהם קיקע אכל כקונה ממנו שדה היתה סבורה
סהסני קיים ולפיכך לא אבדה זכותה כך נ יאה ליפת רכינו מדברי הרשכ״א וקצת דהלכתא ריב באיסורי ולפ״ז לא ממי אלא כי אמר לה ט״מסאיןלכעליך וסוכהן
כסמייזל
תפי־סים נראה שהם משוים אותם וכשאמרו כלוה שאין לה עליו כלום דוקא במטו׳ אלא מה שאת נושאת ונותנת כפיך והרמכ״ס ז״ל מיצט את הדרך ספסק
עש'
טמונים יכשאמיו אין לה עליו כלום דוקא כטוען בריא שמשלו הן והיא גצבתיוכיון אלא ס כ׳דלסמואל נמי תרתי בפי׳ע״מ סאין לבעליך רפות בהם ומה שתרצי
סהס ב יישותו הוא נאמן אבל אם לא טען בריא אין לו בהם אלא אכילת פירו׳כלבד שהוא ז״ל מפרס דרב ושמואל בהא פליגי דרב סכר דכא מקט מתני' שאחנוחניי
!15
לפיך דוק׳הואולישנ׳אחיינ׳לא ממי כיה דאי אמי מה שתרצי עשי לא קנה יח
וב שנישא חייב להחזירה לה ולס״ז אף כמוכי במעות טמונים אס טען בריא שמשלו
היו אין לו כהס כלוםעב״ל * ח״ל הימכ״ן בס׳חזקת הכתים והא דאמרינן במעות בטל ושמואל סכר דלאו דוקא דה״ה מה סתיצי עסי ומי' לכ״ע תלי לישניכט-נן
טמונים לא קנתה כלל קאנדי׳ואפי כטופנ׳סלי הס ולאו למימר דמצי אס איהושלי והקשו עליו וכי מאי מוסיף כמאי דא״ל תו מה שתרצי מסי הא אינו אלאכל)ומ טמ
הס אלא זאם לא טענ׳איהי כמתצ נתצו לי אין מוציאין מידו ובין שטענה וכיןשלא שאין לבעליך רשות בהס ונר׳ לי דהיינו טעממשום דכי א״ל סס סחיצי עשי לדו5
דסלוקוכןהא נמי לא יהיב לה לגמרי דנימ לאלתי זרה בהן רעל אלא היי היא כאומ לא יי ״ו
טענ׳המכי בטל דאיהו לגלויי זוזי הוא דפכד ועדי׳הוא טוען
דת מא לוה מן הא זה וגישה מן העבד ונשתחרר אין לס עליו פלוס ה״קאיןיצולין אלא לאותו דבי סתיצי לעשות ככל שעה וסע וס״ל לשמואל דכי היכי דמיחדלדגן
מהג
לוס הואיל ישעכד׳עצמך ונטלת בתורהלואה הרינתחייכיו משו׳רק״ל דלגלויי זוזי א׳מיוחד מהצי ה״כ כיון דמיחד לאותודכיסמרצ׳לעשו׳מהן ככל סטה ושטה
הוא דעבר אבל אס טענה האשה דשלה היו אס אינה נושאת ונותנתבתוך הבית שאין קניה חל אלא באומה שעה שתרצה לעשות בהן איזה דברלאותויב
בלחוד

רים

אבן העזר פה
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וכתב 'הרי״כס בסימן רט״ו
^עיקר כדכרי הפיסקיס■ כשמואל
ולרווחא
דמילתא יאמר פל מנת שאין לבעליך
בהם אלא מס שתרצי פשי בהס לחום לדברי הרמב״סעכ״ל:
^ הרש״בא כתשו' והיא בתשובות
להימכ״ן
סי׳ק״ן -הניתן לכתו מהיוה שטמק שקר ואינו כן רילקח בהן קרק׳והו׳אוכי! פימ׳ואם
ילאפר מימה ■אין לאב ) כלוס
בגוף למכן נתנו לי שלא יהא לבעלי רשו׳בהן א ^ א שאעש׳בהן

סנסלו לה' לא יקנה לפסו 'קרן אלא דבר סגזעו מחליף אבל רבי שאין גזעי מחליף (נ )ללקח;סי׳ס״ז
לאי יפנה דחשיב כפירי נר מדבריו שהוא מהיישדביי 3שת'י נסחאו׳דכשנפל ל־ לברמי׳ נ:ם ר.לש/א

יש לו ס״א כיצד יכתוב לשתזכה בהם ואס
ונמהכשי 1מ שזמנו יוצא אח המתנה ואס
זנת  :כנל נכסי 'שמצאנו לו לאחר מיתה
הילנתבארש:ס  :וכתב פוד בתשובה
מזכרת הנותן מתנה לבתו כשואה וא״ל
ע״מסאין לבעליך רשו׳בה אלא מה שאת
נותנ׳לעיך והיא כת יורש לא מהני פנאה

נין דבי שאין גזנ2י מחליף ואסנא זנינזעיי׳נקתן
אומררבי׳ואיןקוני
ימה נפל להדבר נשגופו מחליף א״צלמוכרןי־יון ילע■ הרס לא
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שכתבתי בסמו ס^א זרדת ופיראדכוורי
במתנה במשלט לי דגר שאינו עושה פירות יטנו׳ויילקח נו דכי6מיילהפייא ו 6מייל־תמסוסיש'י יא;־
שעושה פית׳לפיכךכשבאליקח בדמים רבו׳העושה פירו רואין  656יפיל״סיועצים6פייל 8פיי  86נחןל־
דברשפירותיו מרוכי׳ויצאותיו מועטין וקונין אותובין־שיהיה נפלו לה בירוס קציצ העצי ודגי׳שבסעירס ס׳תכה !
תרדה
הרבד ברצונו או שלא ברצונו כיצר אם
,
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וא׳או בית שימעיןלזה שאום׳ קרק׳בתי ורקלי דקלי דקלי ואל ניהוי קינא הואיל והפצי׳והדגי כל יס והכל
כיד׳א־!
/לסשאמ
אילני אילני וגופני אילניואיןקוניןדב' שאין גזעו מחלי׳ואם נפל יסבמיד וילקה בהס קרק והוא אוכל פית  .נותנז ננייג
לה
לה דב׳שמעו
דבישמעו מחליף
א״צצ למוכרו
למוכרו כיון
כיון שמעו
שמעו מחליף
מחליףאוכ׳הפירד' אילןאץ ג-זפומחליןף וסובררבי׳ דלענין כאתגע נחי"
מחליף א"
,

 6%בחיי האב אכל לאח מימ׳לא דעכשיו
זוכה בכל מנח יחש והרי ק לפניה כנכסי והקרן קיימ׳לה ואפי׳אין נזעו מחלי אם ישאר קצת מן הקרן א״צ אס נ5ל לה אילן וכיווןבן ^
דאמרילהפירמדאמרבכחמןעיילפציה
מליגע :,ו;:ני5ז_י ?ה ^ ׳;  ,כר1כו׳ למוכרו כנוןשנפל לה אילןשקוצציןאותו לעצי׳ואין מעומחלי׳
גלימ'פיר ' הוי מפסי ליה ואזיל פד דכליא
?ג)5יניהכע'
יינ! ^ קוצץ ואוכל כיון שישאר לה המקום וכן אם נפל לה'גלימ׳מכס׳
ופרסי סירא הוי כיסויו שמכסה הימנו הן
^ 0מפלס 5מל ל" " ,ממס
והולד עד שתבל כיון שישא לה השחקי וט מ אם נפלו לה מעו
פירותיו ומכסי ואזיל פד דבלי והשחקים
מל מ 6נה 6ימ 6ינל פיתי 6סר5
מה
ובאים
לקנו
דבר
שעושה
פירו
אין
5
ןונןן
בה
גליט וכיוצ
אין קונין
גלימזכיוצ הכבה אלא יהיו לה לקין ולענין אס נפלו מפו הלכה
ליתן הדפי׳לאחר נותנת ונתכן רבי
בשי׳
דבר
שנזעו
מחליף
הכניסה
לו
עז
לחלבה ורחל לגיזת׳ותרנגולתכליסנ׳דאמרי לה קינא דהו׳ליסנאבתר
ע״גוגס
׳
*
ייי״״׳ודקל
לפית
אוכל
והולך
רע
שיכלה
ופי
ירי״״
״״י׳״יי
יי
מ
׳־־-״ - - * -י— 1-׳ ׳ -9גאמי 'נ
יחל והתרננול׳והרקל שלח ואין לה בהן ז
סעשלס
ילך ולא נהיללא׳א הר׳יאש

דיכילל:מרלה״רם

זי׳לדכיוןדל

ין כדין המזשון שהו פיילא צייגליע־
^ ימ־ 1ל״לץ
״*
״״  3יאיג׳ ^ ״
^ סןכח
^
ת? וכיוצא בו יסבא׳בסמיך רפת הפוסקי׳בו•
^ אי:
לכתב יץ ;זש ;א א'
מנתלומי<1ל .כרי שימקיילה הקרן ואם ירצ׳הוא למוכרן וי!קנו׳בהןקרק'א
כרחה ומ״שהכניס׳לו מז לחלבה וכו׳שסאסר
י מצות
נות שייר שאינם ננסי מלוג כן
כןמוכיח
יכולה לעכב עליו והרמה כ כמו שהו יכול למוכרם בעל כרו
רבאא״י נסמן הכניסה לו רחל לגיזתה
שהו׳סחרי ' י׳ ,כך היא יכולה למוכרם בעל ברחו כדי שיתקיים לה הקרןוא״א
ו׳ מרזר
ןכימפמציא
האשה
וכתב
רבי
ותרנגולת לביצתה ודקל לפירותיו איכל
יסת על
ן
הר״אש ז״ל כתב כסבר׳ ראשונה רשב״גא יכולה לעכ׳עליו
!לס
ירצה אבלהיא.אינ'כשבפת היסתע להר״אש ז״ל כתב כסבר׳ ראשונה רשלגא יכולה לעלעליומשו' והולך ער שתכל הקרן ופרס ' י אוכל והולך
 :שמא בנזיר לח מה סלק ועיין
דגבי בהמה איכא פורה וגבי תמגולת
בתשובת שכח בית אביה וכיוצ׳כזה פליני בנפלו לה זתים זקנים ומדברי . .. .
! המלאשכתבתי כסוף סי׳זס  :ומ״ש
א״א הר״אש ז״ל יראה שפסק בשניה׳כחכמים שאיל יכולת
לעכב איכא נוצה וגבי דקל כשייבס איכאעציל
■ סאס אמרה ע״מ נתנו לי שאץלבשלי
עליו
מלמוכרן
ודווקא
כשאינם
נטועי׳בשרה
שלה
אבל
נטועים
אכל
הני
כולהו
פירות
כינהו סמתחדסים
ושו׳בהס שאיכה נאמנ׳כךהוא
דלהילק כשדה שלה או עושין כדי טיפולן יכולה לעכב עליו
והרנללסל תמיד ודרך הנאתן היא והליף כתב אהא
והביא רא*ה מהדין
שיתבאר
בסמוך
כס
;
נפלו
לה
עברים ושפחות
אע״פ שךןם
דהכניסה לועז לחלבה וכופי׳לא היה לה
סלןינל פקדון ובשע
מיתה
אמרה
של
פלו׳
אלא
חלב
וגיזה
וביצה
בלבד
וכן
לא
היו לו
?מז שאס אינה כאמנ׳לו יתןל ^ דסיס ואס איתא דכחייס הית יכולה להפקי׳מבעלה בדקל אלא פירותיו בלבד  :וכתב הי״ן דאפ״ג דכי מתה הבהמי'מכליא קרנא' לא
לנמיי אפי׳ממה יעשו כדגרי׳ ^ גו דכחיי׳הית יכולה להפקיען ממני אלא לאו ש״מ תיישי׳למתה וכחושה כדחנעא דקי״ל כותיה וגבי פיילא ליה גלימא פיר הוי׳ומ^ סי
שאיכ׳יכולס לומר שלי הס ע״מ שאין לבפלי׳רפו׳בהס וישסולקי׳כזה ואומרי׳שהיא בה־עד דבלי כ׳ואע״ג דמכליא קמא כיון שאץ בלויוניכר בכל שעה ושעה לא איכפ'
נאממדוחיס ראיה זו וזה דעת הרש״בא ז״ל עכ״ל וכתב עוד בזה ה״ה בפ״ב .מהלכו ' לןאבלרש״י כתב והסחקיס יהיו לה קרן עכ״ל והר״אש כתב פל דברי הרי״ף
מלוה ופ״ז מהשאלה יפקדון ונמקי יוסף כתב כפרק חזקת שדעת הדי״שבא כדפת ולא נ״ל דכיון דליכא שיור כלל אין לכלות הקרן לגמרי דבגלימ׳איכא סחקי׳גפרית
י\שנ"אנ ומצאתי להיש״בא שב כתשובה כבר ראי׳בתדוסי שאני נוטה לדברי מורי ומחפורת פל צריף נשאר המקום והרא״כד פי'שטעם כיון דמקוס החלב והגיז׳קנר
ה״ו יומה שקבל משם ר״י שהי׳נאסנ׳אבל מ״מ אס למעש' אתה שואל עוד אנו צריכי׳ לס הוי חלב סל כל יום וי וס סיראולא מסתבר דלא מיקרי גזעו מחליף אלא היכא
להתיישב כרכר ימיהו אס היתה בושא׳ונותנ׳ בתוך הבי ' זה נ״ל ברור סאינ׳נאמכ' סכשא׳סץ הקרן קייס עכ״ל  :למ״ש רבי׳ונקט עז לחלבה דסתס עז ליכי קאי משו'
והרסס של כעל לגמרי פד שתביא ראיה לדבריה מדתני׳וכן האשה שסית׳נושאת דק״ל דליסכא דעז לחלב ' משמע בפי ' הרי״ף לכך כתב מקט פז לחלבה מסוס דסתס
ומתנת בתיך סבי׳והיו אונות ושטרו׳יוצאו׳פל שמה ואמרה סלי כן שכפלו לי מבית עז להכי קאי והרמ״בס בפ״כב מה׳אישות כתב כדברי הרי״ף וכתב הי׳קפי רבייעד׳
אבא6ו מבית אבי אמא עלי ' להביא ראיה עכ״ל וב עוד ה״ה אמר לו אתה כתתו לי שיכלה הקרין וכן עיקי שלא כסרס״י אלא כדעת רבי׳וסהלכו׳וק הכריע הרס״ב ז״ל
מתנ׳וכו דעת רבי׳הוא סאע״פ שאימאמללומר אחר נתנס לי כשטופנ בריא אתם עכ״ל  :נפלו להעברי׳ושפחו׳זקכי׳וכו בפ׳האשה סנפלו ( פס ) תק נפלו הל עבדים
נתמה לי נאמנת לפי שאין האש׳מעיזה פניה בפני בפלהבנל דב' סהו׳יודע סאמת
ושפחחקניס ימירו וילקח בסס קרקע והוא אוכל פימרשב״ג או׳לא׳ תמכלמפני
כמוה ונתתי כאן שנשבעת היסת לפי סהבעיסוען בריא והיא
מחזק׳ונשבע׳היסת
סהס
שבח
בית אכיה כפלו לה זתיס וגפנים זקנים ימכיו לפצים וילקתבק קרקע
נדין כופר בכל פכ״ל ודברי הר״מבן כדיני׳אלו הס בפ׳חזק׳אהא דת״ר אין מקבלין והוא אוב פירו רסב״ג אומ׳לא תמכו׳מפני סקישבח בית אבי׳ואי׳ספדי׳דגירסיבבב'
יקיונו׳מן הנשים ומן הפכדיס וכו׳ונת׳שס דאין הבעל נאמן לומר משלי גנבה• או בתרית ר יהודה במקו רשב״ג ופרש"י לא תמכור יכולה כיא לפכב׳ ובג א״ר כהנה/
יצילו' הן וא ממעסה ידיה קמצה וגוף ופירו' סלי אלא כנכסי מלוג הן לכל דבר גוף
א׳י מחלוקת בשדה שאיכה שלה אבל בשדה שלה ד״ה לא׳תמממפני׳ססם שבח בית
ילה וסימשלו ומי׳משמע מדבריו דה",מ כשאינה כושא׳ונותנ ' כתוך הבית אבל אס אביה ופרש״י שדה שאינה סלה כטן שהיו לאביה זתי׳סקכה בלא קרקע ע״מ שיהיו
היא נושאת ונותנ׳בחוך הבי׳איכי כאמנ ודפת התוס והר״אש בדין זה יתבא׳בסי' בקרקע המוכר והלוקח אוכל פירו דע סיבסח וכתבו הרי' ף והרא״ס מתני כשאין
שאתי זה: 7כיוןשאוכל פירו׳נכסי אשתו אס נפלו לה בירוש׳או נתנו לה במתנה עושי כדי טיפולן אבל אס עושוס .פדי׳־טיפולן לא תמכור מפני שעדיין שבה בית
מטלטלין דבר שאינו עושה פירות ימכר וילקת גי דבר שעוש פייו׳לפי׳כשבא ליקח אביה קייס  :ומ׳״שרכי׳גבי־עבדיס ושפחות זקניס שאין ראויין עודלמלאכה־לאד
כדמי דבר העושה פירו׳רואין דבר ספירותיו ממכין ויציאותיו מועטין וקוניןאותו למימר׳סאין ראויין למלאלפלל דא״כ מה מכר שייך כהס ותומאיי יסתעבהם כמי•
ימ׳לכהרמ׳בס כפ״כב מה אישות והוא מתכאי מהדינים שיבואו בסמוך :וידים סהס דקאמי אלא ס״י־נוי־לומר סאינראוייס למלאכי כבדה ומ״עראדיסס למלאכי־ו
ביציל^רכ א׳מהס או׳לקנות קרקע ואחד אומר לקנו׳בית וכו׳כפ׳האש שנפלו פשיס׳ קלה ומשמע לרביכו דימכמ דקאמר ת״ק היינו לומידבבעל ת 4א מילא׳אס רצס
^יע׳ובתי ארעכלו׳אמ חד מינייהולזבון ארעא ואמר אידך נזבוןכתי זבני ארפא למכור ימכור והר״מה־משמע ליס דהיינו לומ -שאיזהמסניהס שרוצהילמכור ימכור
גפי ודקלי בתי דקלי ואילני דקלי אילני וגופני אילני אכא זרות ופיר דכוורי אמרי ע״כ של חכירת ומיש וא״א הר״אס ז״צ כת כ-שבר׳הראשונ׳איני יורע היכן כת׳כןכי
לה בירא ואסרי לס קדנ כלל דמילת גזעו מחליף פיר אין גזעו מחלי׳קמנ״א גזעו בפסקיו לאראיתידברשיוכיח לועשסוב כן ד וסח שתמה רבי פל הרעיבס למס
#סלי׳קרנ׳איןגזעו מחליף פ ירא וב הר״אש לנסחא קמייתא ה״פגזעו מחליף פירא
פסקי בחר כחכמי ובחד כיש״פג ככר כתבו סי״ן ויה״סיסהוא 1״לגורת כנסחספרי׳
גליהפיייאכל הבעל ולא אמרי׳ימכר וילקח כהה קרק אין גזעו מחליף קרני'כלומד
מרפי בבבאמפלו לה יפיסריהורכמק־ערסב״ג ולפי׳פסקבעפדי׳כרסב״ג דכצ
14
^ משנו קרן וימכר וילקח בסס קרקע לנסשא בפריימ׳ה״ע כשבאלקנו' ג ;
ספיס
יב
^
מקוש

וע״ש:

ד0
(ה) ג׳״היי״ומקום ששנה כמשנתינו הלכה כמותו ובזתיםוגפני
גתז׳ישי׳ע׳״א " תלושים דינם ככספים ונחה מוסכם במשנה סרקהאישה
ץ׳־!י "ש ביסוגי
■!!<! ע־ ״״
גסשס ססר וכו עונדס ׳ 1ס ועער־״עיש ״■'
8ה״ ךמ'נייא פירו׳מסוברי עסס ) מחלוקת ר״ס וסנמיס ופסק כסנמיס מזמרי סכי :ועיש חסי
למוכיה
מ1נחפ* גילתביה הגיע זמנוליקצר כיון שהם ספוברי׳זכה בהן כן כת׳סס הר״אש בשס ה״ר יונה וכתב הרא״ש פי׳הרי״ף דהא איכא אחריתי ומתוך דבריו משמעשג * היה ינול .
לאחר כיוןד איב אחריתי ולא^ _
מסתברכלל
^
!כפג׳גי^ היסלא׳ דהכי תוכח בירושלמי :עבדיםושפחות
70X1א' 1ובהמו׳סל נכסי מלוג הבעחיי׳במזונותיה שהם זמנים לא ימכרו משו׳שבח בית אביה נפלו להזיתי'וגפנים ולמה ימכור נכסי מליג סלה דאינארו1ת
אבי' 'פס׳
להשתמבסתיק;
יכול ג״ ״ פ ״,נ' בר״פאלסנהלכ״ג ( דף סו ) תנןשהבעל זקנים אינה יכולה לכופו למוכרן ולא לעכב עלליו למוכרןח״וקא ביתא באחת כי הוא רוב
ציית?
חייב במזונו עבדי נכסי מלוג ומשמ וראי כשאינם נטועים בשרה שלהואינם■עושי<כ :דיטיפו ^יאב ^אם לכן ני"יי * ילך.כשהמי.ס
כבתחלז
',יו-יי"^ 3
היינ<ג.ככ6י'7ידה דהה לגהמו נכסי מלוג :וכסו סמשתט נטועים כשרה שלה או אפי׳אינם נטועי׳בשרה שלהועושי] כדי
אנצגגכשים *!י בהן ואוכל׳פימתיהן כך נוטל ולדותיהן
'?7לז וולד ולדותיהן עד עולם אבל לדעתהר״יף
שהן
' האש שנפלו י! מה פוסק בחר כחכמי ונחי־יש= גנפלי,י!ה פירו ״״״'!רינ?■־פפפו׳לפמשל^יפי ופיפיולכל
■ בס
^צס ^י ^ס אינו נוטל אלא ולדות והו
כננליהשא״נלשלם (דף עט )א״ר זירא הגונב ולד בהמת מלוג ככספי וימכרו וילק בהן קרק נפלו לה פירו מחיוכרי הרי הןש יי לביתפכ״לן וטישנ״זסימנ׳סס"
מקליי""י'״' זה ?,מסלם הכפל לאשה לדברי הכל מ״ט פירא אפי׳הגיע זמנן ליקצך כיון שהן מחוברי זכה בהן עבדי ושפחווזבפכ״ב ודקלק יבינו מדכתב כביתצשן
נת( "' י,7ת דא'י תקינו ליס רבנן פירא דפיר' לא תקנו ליה ובהמות של נכסי מלוג הבעל חייבבמזונותיה' וכמו שמשתמשאחרת משמע דאפי היאבבית אסרר '$
בהן ואוכל פירותיהן כך נוטל ולדותיהן וולד ולדותיהן עד עולם וכבר היה איפשי לדחות דביחד לה3ימ
כתב הר״אש
סיסדאיט
*יש לש טע " במידי דאתי מפלמא כגון כפל דולד אבל לרע׳רב אלפס אינו נוטל אלא ולדו׳ולא ולריולדות דפיר׳ בתוכיתו מיירי אלא דמדקתני
!איזתלא יעיי בהמת סליג וטובת הנאה וכתובת בסרק
כאותס
עולםיכול להוליכם לעיי אחר׳משמייהא
דפירא לא תקינו לי׳ רבנן והא דתנן אוכ׳פירי פירותיהן דע
7מ<פשי<5י״:נ ״ החובל אנלפירא דפירא דאתא מגופה
סטילתו
היינו שמכר פירות וקנה כרמיהן קרקע דכיון דלא אכל לפיריהעיר אפיי בבית אחר מות ואיפש׳
נמו ולי בספת ־לוג פשיסא דתקיט דיניה דליכול פירי דפירי דקיימי במקו׳פירי אכל אם אוכלפיר! ־׳ מפני שהוא מפי מה שאמיו והא קלזיוון
נעלהמ״מגנה  /ליה רבנן כדתקכפרק הכותב לעולם לא יאכלפירי■ דפירי וכ״ב בעל העיטור שאםמכרה נכס יצ״ב ביתא היינו לומר דכשהשפסה אוהעכו
*מסיסש<:י *'•ה הוא אוכל פימת ופירי סירות וקצת קשה
הכפל בטוביז -הנאה אין הבעל אוכלפירות מאותה טובת הנאה ולא
ומןניזיס
""ו דהגונב בהט' מלוג שהוא לאשה כוי
גרש :מ'
" " י פ זי י '? יר י* 1" 6מע  '4מיז לפמפו א< יפה להא־ יפפפינימ׳"
^ היא" * *
״ "•
לתסוש נ<, 1י׳;" לבעל דהוי סר קמאי והגונ׳ולד בהמ'מלוג

רבנן ־ (
~ ££ליס

פירש

*,יי! ע! 7לקחן שהוא לבעל מאלה כפל לאשה ורי״כן כתב
ע׳י "י דכ״ס גונב כהמ מלוג דסשלס כפללאשה

שמכרה כתובת׳בטוכ הנאה לא שקיל אבל פירי דפירידלא אתי נ־ית־אפיפניון סללו גיס־לנפיז"
מעלמא כגון ולדי ולדות שקיל ועור נראה םא תמות האם בעריי בסבילכך חהו סדייקהרמב״סלכמו3

פרןגז ל?!זז ק כיוןדמעלמקאתיוהרי״ףחלקבע״אדהא • הולר קיים רהולר ממלא מקו׳אמו והחד להיו׳ קרן ואע״פ
^מרי׳לקמן ואוני סירי פייוינ״ןשיוכר
״״,״״״!  ■",ג ־שירות ולקש נדמישן קרקע וכיון ולא
0י׳נ*ו^י317ק( נ צכילפיראדינא הואדליכול סירי פירא
שתגגיטה דקיימי במקו׳ פירי אכל הבא דשקיל פירא
לייייא :לא שקיל לכפל דהוי פירי דפיראולדידיה
לזלג
נמי הוי ולדלאשה ולא מסתבר כלל דכיון
דולד דידיה הוא ואי בעי סחיט ואכיל ליס
דלהוי ולד דידיה לדידה ומסתברכשנוייא
קמאעכ״ל:והר״ן כתב סל דברי הרי״ף נר׳
מדבריו שאפילו ולד בהמת מלוג לא הוי
לבעל ואינו נרא' כן אלא ׳ם'ק פירא סקינו
ליה אבל תרי גווני פיראלא תקעו ליה
כלומר במה שיוציא מגוף הדבר בפירו' או
שדרכו לבא מחמתו כגון מעש העבדושכר
הבתי׳ שהוא דבר המצוי תקנו לו אבל לא
שאינו מצוי ככסילא ומ״ם
מקנו,לו ,דבר .
.

דמששע
שהולד שישמשו אותו בבי ת אשה אסרת

הוא לבעל םא נגנב ונמצא הגנב אין הכפל לבעל ואפי׳ האםדדוק כמשמשי׳אותו מיייי אבל אסאינ8
מקום
בעצמה אם נננכה אין הכפ לבעל ואפי׳רצה הבעל למכו׳קרקעמשמשים אלא לאש האחר לא ומכל
משו׳
לן בעיר אחית אפי׳במשמסי אותו לא
של נכסי מלוג לאחר שיקח פירותיר לשנים מרובות ומקדים
המעו אין שומעין לו אפי׳אם הקרקע קרוב לו ומעיין לו בכל יום דכסהס בעיר אע״פ שמשמשים אוחוכנין
שלא יפסירנו הלוקח משו רווח ביתא פי׳ שטוב לה יותר שישאףאחי אחר שיגמרו שמושו איפס להסלנא
בידו כדי שיהיה הו צאת הבית מרווחת שאם מוכרהפיוץ)לשני ( אצלה לסמס לסייע הספחו האסרוחס*כ
סדט(1
מרובו׳ונוטל הרמים ביחד ליכא רווח ביתא אבלליכו ^ 1,מכור כשיהיו בעיראחית :וה הכתב.
הרמ״ב כפיש״י ולא שת לכו לדקדקוכויו
הפירו׳בכל שנה ושנה אחרשלקטן דהא איכא רווח ביתא בכל בזה ומה שכתבנו לדעתו הואהנכון
שנה ושנה וכן אסימכו׳פירותיו לשני׳מרובו׳ועושח
יתבא׳לךסמהשכמו׳
סחור׳במעו׳ ונותוןךמס שכתבתי
שפירדמי כ רב האי אסהקרק' רחוק ומכר לפירו׳מכו׳כיוןשהוא בספרי ימנו אכל לפרשבסאינו יכול
רחוק ואינו יכול להביא הפירו׳לבית גם מעיקרא ליכ רווחביתא להוציא' מן הבי׳ונו׳סוא ט״ס וצריךלהגיה
הר״סביצממ
וכתב
ואע״פ שאם היה מוכר חפירות בכל שנה ושנה היה לו רווח בית אבללפרש׳: ;4
טכדען
בכל בתשו ביון דאיכא סלוגתא לא
ברמי׳כיון שהלא רחוק ממנו וצרי' להוציא יציאות ולטרוח
וכעוו
כהרמ״כ-
שנה ושנה טוב יותר למוכרו לפירות הכמפה לו שגי שפחו׳יכו׳ פוכדא אא״כ כוהצי׳לדון
מוין
לרע׳הרמב״ם־; מכסים .שהבעל יכול להשתמש כסס
ליחד אחת מהן לאשה אחרת שיש לושתשמשנה

א  0יי כפ ;הח ף ל ד 6ספ פמ? רהכמי 3תה

אפי׳בבית אחר

שכתב הז

לשונו י ש

ל,

כו ף מ ק צת עכדי

?יז הבפ6יכ [סייות?1ל אשתו ואמהותיו שישמשו אותו בבית אשה אחרת שנשא
חקינו ליה כלומר פירותמצריי' מ ןהנכס י׳ ה ומנכס מלוג ב ) היו מנכס
תקנו אבל לא פירי כזה ומהאי טעמא אפי כפל של בהמת מלוג משלס לאסם דסירא
כי האי לא תקינו ליה רבנן ולד בהמ׳דכקט הכא לרבותא נקטיס דאע״ג דולד גופיה
דבעל אס״ס כפיליה הוה לאסה וכך נראס דברי סרמב״ס בפכ״ב מה׳ אישות שאין
זה הפרי שתקנו לו חכמיםעכ״ל  1 :מ׳שרכי׳וכ כ בעל עיטור שאס מכרה נצ״ב
בטובת הנאה אין הבעל אוכל פימת מאותה טובת הנאה :וט ש ולא נהירא לא״א
הי־א״ש ז״ל אלא דוק פירי דפירי דאתו מעלמ כגון שמכרה כחובתה כבר׳ העתקתי
לשונו  :ומי ש ועוד נר אס תמות האס במוד הולד קייס דהולד ממלא מקום אמו
וחוזר להיות קרן כ*כ שס הרא״ש כשס בס״ג ואיני יודע למה כת רבי דברהז כלשון
ועוד נרא׳ולא כתבו כסס אומרו  :ומיש ואע״ע שהולד הו׳לבמל אם נגנב ונמצא
הגבב אין הכפל לבעל נבר כתבתי שהוא מימרא דר׳זירא  :ומ׳ש ואפי האס
בעצמה אס נגנב אין הכפל לבעל לכאורה יש לתמוה על לשון אפי׳מקט דמשמע
דמכ״ס אתי דאם הולד שהוא שלו אין הכפל סלו האס שהיא שלה עאכ״ו ושמאי״ל
דמסו׳רלפי מ״ש הרא״ס לדעת הרי"ף דבעל אינו נוטל אלא ילדותה ולא ולדיוולדו'
גסצא שיסה כח הבעל באס מבולדמ״ה כסב דאפי׳נגנבה האם שיפה כס הבעל בס
שהרי ולדותיה שלו טכ״ז אין הכפל סלו :ואפילו רצה הכפל למכור קרק׳סל נכסי
מלוג לאחר סיקח סירותיו לשנים ממגו׳יכו׳סס ( דפ ) איבעי׳להו בעל סמב קרקע
לסירות מהו ואסיקנ'בעל סמכי קרקע לפירי לא עסה ולא כלום מ״פ אכיי אמר
לוייסינן שמא תכסיף רבא אמי מסוס רווח כיסא מאי בינייהו ארעא דמקרב למת
א״נ בעל ארים הוא א״נ זוזי קא פביד כסו עיסקא וידוע דהלצה כרכא וכתב הרא״ש
על בעיא זי משמ דפשיטא ליה לאחר שליקט הפירות -יבול למוכרן מדלא קא מיבפי'
ליה אלא במוכר קרקע לסירות והיינו סעס כשמוכר סירות בכל סכה ושנה איכא
רווחא בדמי׳וגס נהנו מן הסירות קודס שמכרן אבל כשמכר הקרקע לעירותולשני'
מרובים ומקבל הדמים ומוציאין ליכא רווס ביתא מכאן ואילך  :ומישיבי׳בשס
יכינו האי שאם סקרקט רחוק ממנו ומכרו לסירות סכור וכו כ״כ סס הרא״ס בשמו
כתב הרשכ״א כתסו׳נפלו לה כספים ילקח בהם קרקע והוא אוכל סירות ואס אט '
לבעל טכידג׳עיסקא בזוזי ומרווחנא טובא ואיכא רווח ביתא אין סומעין לו ודברי
ר*א שאמר בזוזי ועכיד בהו עיסקא דשומפין לו עסיס רוו* ביתא לאפל לרך

פירו׳כגון גלימא דתיכסי בה עדדכלי

שמ!
להסתמש ^ כננצמו 'ין בית ?
ביןיכ.יל

צאןברז לאכלס ככל מקום שירצה ואסהאשם
משתמשת כאומבז כלים היינו׳ עובדא דההיא איתתא דעיילה ליס תריאמהת'וכו'
להופיאי
ואס הס מלבושים ותכשיטין שקנה לה אס היא צריכה להם וראי אינו יכיל
להוציאה
מביתה ואס איכס צריכה להסכגון שהיא זקנה והם תכשיטי ילדה רשאי
הושג״א
דאדפמ׳שתרסס בקופסא עד סיכלו ויאכלםסש לא אקכי להבע 'ל  :ה כת'
שנשאל על בת שגנבה מאביה כסף וזהב ולא הכיר כסס הבעל ועכשיו תובעהנמל
יכול
סתשבמ לגלות לרכל מה שיש לה והסיב טענת לאה טענה יפה היא שאיןהבע'
להשביע את אשתו על הספק על מה שעבר אלא חנוניי׳וחבימתיה השנוייםכמשנז
שיש
וכ״ס שאינו יבול להשביע על העתיד שלא תגנוב ולא תבריח אבל מ״כו כל מה
לאשה יש בלזכות לבעל כדין נכסי מלוג מיהו אין הבעל זוכה בנכסי א שתו למל
מכרה ומתנתה אלא באותם הידועים לי אבל בסאינ׳ירוטי׳לו לא דהלכה כי״שדש'
האשם שנפלו ותניא אלו הס סאינס ידועיס כל היושבת כאן וכפלו להנכסי׳כמ״ן
יושכי׳ססכל
ולאודוקא שנפלו לה במ״ה אלא ה״ה אס נפלו לה ממהו׳סהיא וכעלה
זמן שלא ידע הוא כשנפלו לה ולא הספיק לדעת עד שמכר או נתנה היא וכןפיא״ן
וכן מה שאמרו כשנפלו לה נכסים כלו׳בירוסה לאו דוקא אלא ה״ה אפי' ניתנולן
במתנה או שמצאה מציאה זה הכלל כל שיבואו לה ולא ידע בהס הבעל פדשמניה
או נתנה ואפי׳לא נתנה אותס במתנה גמורה אלא בהברחה א ־ן הבטל מוציאמיי
מקבל המתנה וכדתניא המצה סתכריח נכסיה מבעלה כיצד היא עושה כותבתסטי
פסים לאחר ובו כדאי כס חזקת ומעתה אשה זו שנתנה לבנותיה קודם שידע כהן
הבעל מתנה זו קיימת ומ״מ אותס פירו׳ ששיירה היא כצכסיס עד שתמות זכהכה*
הבעל לפנין שילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות ועוד תדע שאם הודית היאשין
בידה סוס ממון וטוענת שהוא פקדון או שנתנו לה אחרים ע״ת שאין לכפלהרשות
בהס אלא מה שהיא אוכלת וכיוצא בזה נאמנת בכל מה שתאמי קודסשכתנלוהממי'
אפי׳כלא שבועה במגו דאי בעיא אמרה אין בידי כלום • ובזמן שאין האסהמודה
שאמרנו שאין הבעל יכול להשביעה טל הספק אס יצה להחרים חרס סתס עלימ
סנסל מסלו כלום שלא מדעתו מחרי׳ואלא ימ הוא זה סבא להחרי׳פל כל מי סיסכיי'
כלו׳מ-זל אשמומסתבר׳סממחין כידו אס רצו לפי שאפי׳מי שמקבל מן האשהאיל
זה מקןךי

סח

אבן .העזר פה ופ

דיט
פו (א)ל** /
דאינה נאמנמ
פלוני הס
לומר

מבית האדון אלא שבחייו כאמן הפכד לוה הופקד בידי או ניתן לי הילק■ אפילו
ןמזי<■ לכפל אלא לא שה וצדאמריק כפ חזקת וכל שאינו חייב להחזיר לכפל למס
ישמפקול אלס לסגיד לכפל מס שקבל מן האשה גס מרבותי יש שכתבו שנפקד נשתחרר הפכד ומת יחזיר לרבו אכל האסה שנתגרשס ומתה יחזיר ליורשיה מכ״ל.
ח׳ת תמקוסשקיכל
 !^ 0יר לאשה אין הכפל יכול לסוציא מידס כלל אלו אמר של ס סס או ניתנו־לי
כ סריב״ש כמשו׳סי נ׳דהא דתנן קבל מן סאשס יחזיר לאש אפי׳כאס נושאת ונותג׳ ייזויד יאס איני!
נמתנה ע״מ שאץ לבעלי ישו בסס ופן דע מורי ה״ר יונס ז״ל וכן נראי׳דברי הרא״ס
במוך סבית סיא א וב נ״יפי׳לפירושן כלו׳שיפכב ססקדון לעצמו אא״כ יביא ראיה גושאפזנומכ׳תין
אצלס חסו הנימ שדינילהחזיר
אותו פ או ישבע שסוא הפקיד אצל
כלל#
^ 3וי'3ביוןדאי׳זכו׳לבעל כממון זס
פי׳לפירוסן סהס ממביישי' לומר ססס סל לאשה נהל ן ,הנפקד
לפי׳רש״בם
אבל
אשתו
'
לרע
שלא
אחר׳
להוליללעיר
יכול
אונו
ולמה
לצ כקרן ולא כפירות למס יחריס
ומ״ס או ישבע ונתןלנע׳כיהתרד׳
בעליס שגנבו מסס עכ״ל
פ׳חזין ' הנתי׳ע״ד
מה אינו יכול להוציאה מן הבית אלא באותו הבית יכול ליחרה
ישמפו קול אלמו ומכאן נתבאר ךל
שתשמש לאשתו אחרת ולזה הסכים אי׳א הר׳יאש ז׳יל:
ססצלת שאץ הנפ ?ר יס מחזייין לייי
שסוא ספקיד אצלס סוא תימס סיסי הלס לףריי׳ט יע״אדן׳
דרגותיו
נאמן בשבועתו ולא ראיתי כן לאחד מן ר״ן
צליןלידהאפס ואפ״פ ם סס מודיסשקבלו
הפוסקי׳וכתב ס״ס בפ״ז מס סאלס וסקדון משתפקץ נדנר
ממכה הפקרון ע״כ :פו איןמקבלין
ויותר נר'לו לפטיר
חיי'
אינו
ללטן
בסס הרשב״א שאס סחזיר
קרונות מן הנשים ולא מן ספכדיס וכו'
הנפקד ואן* אם
בפ׳תזקת ( דף נא נב ) ת״ר אין מקבלין וכשלא יקבלו מהם יחזירו אותו״עברוקבל מן
וכ״ל שאס סגיע לפונות ססעוטות מחזיר
נעקד רונה לתנוגג
פלו'
משל
אומר׳
היא
ואם
הוא
ואו׳שלי
וצווח
עומר
הבעל
אפי׳
לו דאפי׳לכתחלס נותנין לו כדי לסתלמד הנעל שיחזיר אלי,
קדושי־לא מן הנשים ולא מןסעכדי׳ולא
לאו כל כמיניה ונ
מן צמינוקו׳קכל מןסאש'יחזיר לאש ואס הוא אם היא בריא׳נאמנת במנו שאם היה רוצה תקחנו ותתננו ומקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלקט״כ
הוא נהנהן' יוייסו1
מתז יסדר לכעלס קבל מן ספבד יחזיר לו ואם היא חולה אם היא נאמנת בעיני הנפקד יעשה כדבריה
וגס נ״י כ כ בשמו • וכת׳עוד דסא דקתני פכ* נ דצישות נ ׳
לפכדואם מת יחזיר לרבו קבל מן סקטן ויתנהו לאותו פלו׳אפי׳אם הבע׳מוח׳בידו ואם לאו יתנהו לבעל יעסה לו סגולה כלו׳מסוס הסב אביד׳אבל
ראני׳ ע כהמרדני,
יעזז לו סגול׳מאי סגולה רב סובא אמי מתה ולא אמר' של מי הוא יתנהו לבעלב נתכרשה ואח״ב מתה
מותר לסחזיר לאפטיופוס סל קטן כתוב נ׳ה אנימכינפק
אם האשה הלכה
כתסו׳הרסב״אסי׳תתק״ובאסה שקנתה
ס״ת רכחשדא אמי דיקלא דאכיל מיניס יתנהו ליורשיה קכלמהע?דג יחזירהי לו מת יתנהו לאדון אפי'
למיה והנעל תונע
ממרי וכולן שאמרו בסע מיתתן סל פלו׳ נשתחריקודם שמת דמסתמא ניבו מבי׳אדונו קבל מהקטן יקנה חפציס מבעלה במעות טמוני׳ דלא קנתה
לנפקד ואו'שאשת?
ר״י םא^' ה* ה
כתב ר״י
היה לה כלל דלגלויי זוזי הוא דבעי כדאמרינן בס׳ נננס אס מחו ר ין
לאביו כח^
יחזיר לאביו
מת יחזיר
פירותיו מת
לאכול פירותיו
דקל לאכול
בו דקל
לו בו
מ יפשס כפירושן ואס לאו יעשהפירוש לו
חזקת הילק ימכור מה שלקח וי לקח בסס לו ושאלתי לרנומי
לפירושן דביתסו דיבל כי בר חנה כי קא
מעי׳אומטלטלין ותקפם הנע׳ אינה יכולה להוציא׳מידו שאינה
קרקע והוא אוכל פירו׳ אבל לתפס סכול' ורפיא נידם עכ׳ל.
סננה אמר׳ הני כיפי דמית׳ אתאלקמיס
ועיין נת׳ה סיתן
דגציי׳ל אי מסיסנא לך עשהכפירושואי
נאמנ׳לומר שלי או של פלו׳הן ור' שמשון חולק כדבר שאם היו הבעל לא דאין לו כי אס סיתת • כתב ר״י
שילח אשה  :נגנה
מוציאק
אין
מידה
ותקפם
הבעל
בהן
ירע
שלא
טמונים
המעות
סכי
לצו פשה פי׳לפירושה ואיכא דאמיי
שהלוה
סטוטן
ראובן
על
הר״מ
שנשאל
משל נעלהונתניה
מידו ואש לא היו טמוני׳ותקפ׳הבעימיר מוציאין מידו שנאמנת לשמעון כך וכך ושמעון טוען שכן הוא לאחרים זהחויר׳לם
צ״ל אי אמיד לך פש ' כסירוס׳וסם הימב׳
וסכו' מעכב בסביל שהיה חייב לאשתו וא עזרה להלהיניא
מניבסה 'אישות ובפ״זמס׳שאל' ופקדון לומר שלי הם או של פלו׳הם וכן היא מסקג א״א הר׳אש זי׳ל לוה
הו .ניני אימתי תייג
כלישנא קמא וכך הס דברי דבי ודלאכר״י ממנה וגירשה היו המעות טמונים אין לה עליו כלוםנ שלא כיון והסיב אס אשתו בחייס ואומר ' תן לבעלי
לשים לנעל וחילוקי׳
אלא להוציאם מיר׳לא היו טמוניי צריך לפורעה והאש' הנושאת יכול לעכואס אחר מיתתה יעשכפירושם
שס נזה:
דפתק כלישינא כתיא וע־שב״סיסזי׳לאש
ויכו׳לעכב
ונותנ' כתוך הבית 7או אפי׳אינה נושאת ונותנ׳בתוך הכית אלא ויחן לכעל׳וא״כ ממ״נ סלו הוא
ולא לבננל דאין לנו להחרק בגנבת יחזיר
(כ ) וכנ״י נח׳ם
הממון פנ״ל  :לוה סמנ ' וגירשה וכו׳שס סי׳ ש״ה תשונת
לנעלהשאפי׳צס ניתן לה ממין זס ע״מ שהבעל מאמינה ומפקיר מה שיש לו בירה אל נאמנת לומר
הריטי -יא אחהשהי׳
וגירשה
האסה
מן
ושחררו
העבד
תן
לוה
להשע״ת על נעלם
שצץ לכפל רפות בס מכמןש מת־יורשה שלי או של פלו׳הוא אבל שטרי חובו׳ וקניית הקרקעות שעשה
אין להם עליו כלום י ומ״ס דה״מ במעות י והיא יכולה לננ׳תו
געלהיחויד ליבו דמסתמא כל מה שקנס הבעל על שמה הם שלה ואם הם עשויי׳על שמה ועל שם בעלה
מנד מ׳ רבו ונר׳בעיני דה״ה אסנשתחרר
טמוצי כבר נתבאר בסמוך סזה | דעת ר״ס ננל עת שמרןה
הם
וכב נתבא׳בסי פ״ס שזה רעת הישי ב׳וקצת !הית׳יכולסלעשות
יהןמ־ו6ס״כ מת יחזיר ליבו סכרי עבד
נו חה שתמה
?יהכשהפק־ד לזה וסתם עבריס גזלנים הס אכל אה נתגרשה האשה ואח״כ מתה מפרשיס וססרמכ״ס נר ' שחולק כדבר ומס והאסה הנושאת ונותנת בתיך כבית או
והפקיד' אותו ניד
יחזיר ליורשיה ולא לבעלה דמסנתגישה אין הבעל יורשה קבל מן הקטן לא יחזיר
אפי׳איכה נושאת ונופנ׳אל׳סהבעל מאמינה ומפקיד מה סיס לו בידה אינה נאמנת א׳ ומתה ווה לא
לימי'של פ הוא כבר נתבאר בדברי הרא״ס שכתבתי בסמוך ומ״ס אבל סטרי חובות היה יודע אם
סמי אין יודע לשמור וכמשליך לאיבוד רמי מי שהחזיר לו אלא יעשה לו סגול׳עד
השחר
וקניית הקרקעות שפשה הבעל על שמה וכו' :כ הרסב״א שאלת מי שנתן לבתו או ניתנה
שיגדיל ויחדי לו ואס מת קטן יחזיר ליורשיו • וכולן סאמיו אפי׳קטן בשמת מיתתן
נמתנה לאתרים או
אורחא דע־לתאנקס רכשהס בריאיס אס רוצים להחזיר לבעלים יטלוסלהס מיד לאחותו מפו' ושטרי חובו ' ע״מ שאין לבעלה רשות בהן אלא מה שהיא נותנת לתוך
לא ופסק דיחוול
מיק* ויחזירו לבעליהן רמה לקלגלות הדבר יעשו כפירושן יחזיר הנפק לאותו ס׳ פיס וע״מ שכל זמן שירצה יטול הכל לעצמו קרן והריוח בין בחייה בין לאתר מיתה
השטר לנעל דאין
שפירשו א לו ואם לאו יעשה פירש לפייישן בל!־מ ואי לא מהימן להו ההוא נפקד
והיא גס היא עשתה סטי הודאה בכך ושלא היה לה סוס ממון בפולס משלה אלא מיוניאין הנכסים
אותן נכסים סנתן לה אביה ויש לה וליורשיס להחזיר כל זמן סירנה ועכשיו מתה תחזקתן מספק .
סהפקדין פל אופי פ הוא אלא של בעלים שלהם הוא ומתיך בושה אינ ׳ רוצי׳ לומ'
האש ונמצאו תחת ירה נכטי׳וסטרי חובו׳יוצאי על סמה והאב בא ליטול סכל והבעל (נ ) כ׳ננ״יפרק
שהוא של בעליהן דלא ליתחזקו בגזלני׳וגנבי׳יפש הנפקד פי׳אחר לפירוסן שיחזיר
צו שתפסן מן הבית ואות נכסי שנתןלה האב חוקת הנתיסעיב
טוען שכלנכסי׳מסלו או שמשין לה
לבעליהןסל אלו ולא לאותו פ אי מהימצא לך סלא גנב ממך כלום עשה פי׳לפירושה
דן קמ״נ דא 6לוה
ע:ב לעצמך וסיא״ש כאס אמרה ת ;הו לפלו ' שהוא סלו נותן לו מאמנת כמגו דאי
נאבדו הדין עס מי וכן אס באו לדין בטעמאלו בתיי׳והיא אומר כדברי כאב מהו ממנה גשטרא״נ
3עא שקלה איהי ויהיבתה ליה דסא דמפליג בדביתהו דרכה בר בר חכה בין אי
חשוב כל שאין סופן בריא אלא שמא מן הבי׳לקחחן נר'פשוט שהדין עס האב ואפי' לשלם לה אא״ב סי׳
לאחר מיתה כ״ש בחיי׳סהיא טוענת בריא וכדתניא בפחזקת האשהסהיתה נושאת נשטר שהיה ממען'
מס־מכא ליה בין אי לא מ-הימנא ה ' מ כששוככת מל עיש דוי ואין כאן מגו סאיןיכול
אבי אבא שאינ׳טמוני׳ עכ״ל
ונותנ'בתוך הבית והיו אומת ושטרו׳יוצאות על שמה ואמרה סלי הן מבית
ליקח מן הנפקד וליתנו לפ׳ונר דאפי' אס יאמר הבעל סלי הס אעפ״כ יחזירהו לו
כ ' המרדני שה דן•
הנפקד דאה איתא שיחזירהו לבעל אס יאמר שלי הס ה״ל למיתני יודיע לבעל כיון עליה להביא ראיס אלמי' כל סיס לו נכסיס ידועים שהיא מתעסקת בהנו וטוענת
ר׳ן ע׳א אשה
ומש־זמא סנמצ׳ביד האש מבית הבעל היה צי־יך שיודיע לכע'אולי יאמר סלי הוא
סנכסי׳אחרי׳סאיגס ידועים נפלו לה אינה נאמנ' סכל שטוען דבר מחור עליו הראי' שמכרה אטלטלין
והאנמידכוותהוכ״סדהת׳שהשטמסיוצאיעלסמה מוציאין מחזקת׳ בטענה זו והנעל תונ' לקונה
מתן לו אלא ודאי אפי׳אש יאמר שלי הוא ינתן לאישה וכ״נממ״ס ה״ה בפ״ז מהל'
כ״ש כאןלהעמיד על חזקת שהרי יש בידה ככסי׳ידועי׳להתעסק שאינם לבעל והבעל ואתר שאשתו ננגן
שאלהיסקרון בשס־הר״י ן׳סיגאש זי׳ל דמדקתני יחזיר לאשה כשתתןהאש לאותו פ'
לו אם הקונה טוען
א׳ן לבעלה־־ס־ -ולערער עליה בכך ודלא כראב״ן שכתבו הגהו׳מיימוניו׳סהו חולק שטוען שממה סככי׳נטלה עליו להביא ראיה וכ״ס כטוען שאינו מציי לזמר אותס
ננירזר שהוא יודע
ע•יס י ימ״ש רשב״ס לחלק בין נשתחרר העבד ואח״כ מת לנתגרפה האישה ואח״כ הראשוני ' נאבדו ואלו אחרי הס ומאות' ברית דהיו אוכו׳ושטרו יוצאי על שמה היה
שהי'ש; אשהנאמן
נר לכאור׳ דאהי' כסטוען הבעל בריא ר״ל שטוען אני הפקדתי בידה מעות ובבריא נשסעה ונכנסות
מתצ צ׳הרמיי׳ן שיפה כיון וכן דעת הרא״ש כמו שאכתוב לשונו בסמיך ולאפוקי
מיימו׳פנ׳נדאישו׳
סטמ אלו נעשו מאותן מעו׳איכו נאמן דהא באס שסע אונו׳ושטרו' יוצאו על שמס
מזז שכתבו הגהות מיימוכיו שי־א״בן חולק כזה• וכעוד הרא״ס ואס תקף הבעל
פסק 7א׳צ להחזיר
מידה אי! מוציאקידדו כב״ד ואין נאמנ׳לומ׳סל פ הוא מדאמרי׳לעיל לוס מן האש' בריאה היא טוענת ואע״ה אינה נאמנת עד שתביא ראיה אלא שאני חוכך בזה מעט
כלל אפי׳איכויודע
להביא
אזלה סליו כלום ואס הייתה נאמכ׳להוציא מי-דו דבי שהוא כחזקתו ולומר סל פלו׳ הואיל ויש לבעל נכסיסהיה יכול למסור בידה ואעס״כ כר גס בזה שטל הבע
ננירור שהיאשלם
ראיהה וה״ה בשאל השניה כי שאלת במפקיר זהובים ביד האשה דה״ה והוא הטעם ואפי׳ אס הנע3
?יא תהא גס נאמנת לומר שלי היא בעגו דאי בעי אמר אשדים הפקידו כידי דאין
רוזה להחזיר ל*
?יינה לומי מי הס האחרים ויפאר לעולם בידיה כך ער״י והקשה ר״ס א״כ במעו' אכל מה שאילו היה דברשבמד׳ובמשקל והיינו מוצאיןאותו ברשות היבמה וראי
דמיו אינ3■ 1ריך
?אינה שזוני׳אמאי קנתה כי היכי דאמיי כטמוני׳לא קכת דלגלויי זוזי הוא דכעי
מוציאץ אותו מידו כדי להתלמד במקום אחר אני או׳לך דהא ליתא אלא מי מ אמרי 'י לחזוכור' ירוחם׳כ
? נביאיכם טמוצי׳להוציאס מידה הוא דבעי שלא היה יכול להוציאם מידה בענץ
הנך אזול לעלעיומי אחריני מנהו וכדאמרי׳בע האשה סלוס ההוא גברא דאפקיד נשפר משרים ינכ׳נ
סומשמי גבי חבריהוכו׳ואסיקכ׳דלכ״ע חייסי שמא פיכן ודקאמר כן וכן הויין אימור ח׳לאשה |הנושאת׳
ותירץ דבמעות שאינס טמוכי׳אפי׳מקף הבעל האשה מוציאה מידו בכ״ד אכל
אתרמיי אתרמי ליה עכ״ל* יכ 'עוד שאלת ראובן מתה אשתו בלא בניס ויש כידו׳ וניתנת תוךהנית
?מעו׳טמוניס אס תקף הבעל אין מוציאין דההיא דלוה כמעו׳טמוניס איירי ואס
וחשנג' משכנו'
שאפילו
חוב
שטרי
אותם
מהבעל
תובעים
וקרוביה
שמה
על
יוצאי׳
חובו
סטרי
הרבה
אמרי׳לקמן
?יא נושאת וטתנ׳בתוך הבי׳אין כאמכ׳לומר סלי הן ולא של פ הס דהא
ידיעתו
ילי
טוען
והבעל
הבעל
אצל
היא
ראוי
ומלוה
בראוי
יורש
איני
אשמו
את
יורש
שהבעל
מהמנינן
עלי׳להביאראי׳ולא
יקהאשה הנישאת זהנותנ׳בתוך הכית ואמר שלי הן
של׳נעלנריןהמלוה
סמנכסיו כעסו סהיתה מלוה משלו וכותב בשמה והקרובים אומרים אל כי אלא היא להחזיר נלא דמים
לצבעטדאיבעיא אמרה שהי׳נפקד׳עסל אחרי׳ואףאס אינה נוסא׳ונותנת בממון
מתנה שנתנו לה ע״מ סאין לבעל רשו׳ בהס תסוב׳נ״ל סאין כאן עסק לאותו דין כ׳ל דוקא כשאן
"מ הבעל היא נוש ונותן בממון אלא שמפקיד בידה כל אשרלודינ׳כנושא׳ונותכ'
דרכה להשכין לאו
יעליה להבי ראיה • קבל מן העבד יחזיר לעבד דתלי׳שמא הופקד בידו או ניתן לו סנחלקו בו גדולי הדורו׳כמלוה אס היא ראויה לבעל דלא נאמרו דבריס הללו אלא
חזקתו ננונאנל'
* מ שיצא לסירות בו -ואס מת יחזיר לרבו דמה שנמצא ביד העבד מסתמא הוציא
בסעו׳מגילין וירועין שאין עסק לבעל בסס כגוןשנתנו לס במתנה ע״מ סאקלבעל אם דרכה נגן
בהם
מסתמ׳הוא נרשית
 1יילשעשעהעשוי וע׳לסי׳נ׳נדין מכירת נכסיה :

(ד ) ע״ל נשחזן מזי׳ררזניא דשתם אזה מקרי  :סאת 1ניננת!ת< ן הבית 1נן הוא נחרדני פ׳י! וקמ ע״א דף ר׳ן ונ׳שם דלא יוהניאפי׳נןנועהלומרשל עלוני הם( :ה ) ועיין גתשו׳
נתןמתנהלנמו על תנאי שלאירשגז נעלה נימינתזג השסרשיהא השנור קייסזע׳ש:
הרמנ׳ן סימן ת׳ה
** *

־
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אבן העזר בז בח

דיט

( ),אמנם נפ 5י׳ בפס כלום א״נ בשסרי חוב שנפלו להם מבית אביה א״נ שחייב לה אחר עצמו במב׳ איתנהו אע״גב דבלו טוגא ופחתו אי משמשי מעין מלאכתם נוטלתן סחשסולןי"
לא סןי"
ואנו לא
אלו ואנן
יין אלו
כך יין
אלו כך
כדין אלו
הוא כדין
חד הוא
כצ״ב חד
ודין כצ״ב
צ״ב ודין
עבדי צ״ב
דמי׳סדין עבדי
משלם דמי׳סדין
משלם
ף־״׳א 'ך אכל כאן דרך אתר ים לו שכל מה שיש לאשה בחזקת הבעל הוא עד שתביא ראיה
לדבריה וסדתניא וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת כתוך הבית והיו אונות ושסרו׳ האי דיוקא דהא מקשיבגמ'למי"ד כל היכא דמחיי׳באחייותן אכלי בתרומה
־"
דתנן כהן ששב פרס מישראל צע״פ שמזונותיה עליו לא יאכילנה כרסיני תיומן
^ ,׳^ 1׳ יוצאים על שמה וכו' ואל תשיבני דכשמתה איןיורסיה צריכין להביא ראי׳וטועני '
מוד׳לי אבא
וקאמפרקי׳ותסבראנהידמחייב׳באונסי׳
שמואל —׳1־
התם *אמר -״״1
וכדאי־׳—־־
6נשאה < מ;נ? 1להם *-
דהמס
ראיה
להביא
האחים
על
נתלן הניע אע'^ שאס מת
בכחישה וביתרות דמים מי מחייבמד^
הם שותפות כי] שניהםת :
ףי אא ףהנאיינ' שאנישאין האחים והיתומים טוענים (  £ן אמ לאיש חזקה בנכסי אשתוא אם טוען שמכר׳לומנ״מ מפרקי הכי גבישכירו' פרה מכללדלעי
י שלה ואין לו שטר ואין לו עדים אלא שבא בטענת צ״ב מחייב ואפי׳בכחישה וביתיותדמיס
יזוענ,ן *,׳ש(כ׳ס בריא אכל כאן הבעל טוען ברי ועו דהכ
מ־ייכש נתשי׳ שי׳ שאני שהיא אשה היושבת תחת בעלה וכל
ולהכי אכלי בתרומה ום״מ דליתא לה5ןי
אפר בידה או שקנתה או הלותס בחזקת חזקה שאכל הפירות נ׳שנים אפי׳סילק עצמו מפירותי׳ שכת׳לה
קש ' ט:
דין ודברים אין לי בהם דמהני כדלקמן אפ״ה אינ) חזקה שאינה דייוקא דדקו קמאי ז״ל אלא מיהואנ!״ג
כשהבעל
(י)  ' ,ע'ח ״  7הנעל הוא ואפי׳מן הסתם וכ״ם
דדינאדגמראהכילאמחייני׳ליה לנעל
!
"  , ,י !.
סי' ת׳נ זכפ&ו
השתאבכתישהוביתמדמיס דכיון
חושסמ^ סתות בו אכל אם יש ערים שמכרה ול מהני ח־וקא
^
״״־1סלמלוהשידיע סגלפ ה לה מנ,ת ^ביס בג מ אכל לא בנכסי צאן כחל ו^ א כשאר נכסי בדלקמז ואפי
נהגו עלמ הכי כל מאן דמקגל לנצ״ב ול
אל!
:לי
ס

יעיין נח׳הןניוצא ב!ס

אינו נאנןן לומר 3משכון

ב6

ס 7'0' 3לידי ואפי בסבוע׳ע כי •כ׳במשו׳להרמב״ן
ייקגת ליג־ם אלי:
(ח ) והרשנ׳א סי׳ס״ד ראוקחלס והוציא עליו בנוהוצאו'
בחליו ובקבורתו ואשת ראובן הפקירה
כתכ
סי׳ינתקנ׳י״קא מטלטלין ביד חנוך ורוצה למכר' בפד
ףיןי״זי ,ם' £הוצאותיו והי׳טוענהמטלטלין שלי כיו
ואין לך לתסוס בשלי הדין פס כאלמנה
א־נהמומזקי! מכמה טעמי וע״םי כ׳התררכי בס האשה
אם
גנ ועליה להביא אפטמפוס סל רחל תבע אח לוי רחל
י איש יאי גינ איי נ׳ השאילה לך פריון עד שלא נשאת ואותו
1
!.
אשי׳נסמעהזנל
מה ^ 5ל)שס פריון לא היה מהנכסים שהתנה לתת
תיןמדיגי׳אלו:
#זןלןמ נעלההיא לבעלה וע״ס.- :גיי)בת הםי׳קכ!ו!
כיסי " נושא׳ עז אין לאיש חזקה בנכסי אסחווכו'
וצותנממץלניפ משנס כפ׳סזקתרדמב׳למ״ס אפי׳ סילק
ועוד הארץ נו ; :
 3ז (  ': ) 6רנייו עצמו מפייותיה שכתב לה דין ודברי׳אין
ירויזס נמשיי' לי בהם דמהני כדלקמן אפ״ה אינהחזקס
מ״ג ת״ז דלזתא שאינה חוששת למחות בו שס אהא דתנן
נזברשנרץ
לטעון אין לאיש חזק כנכסי אשתו סייך ( בדמט)
אתה " כי־תליאו
נתת לי אפל נדג׳ פשישא כיון דאית ליה מירא פירא הוא
 0א׳נ לטענה 11דקא אכיל לא נריכ׳דכתב לה דין ודברים
נגיןעמיי1׳חלומ 1אין לי בנכסיך כלו׳לא יהא לי ואפ״ס אין
א 'נ '׳"לזי זשא ' מ לאיש חזקה דאין אשתי מקפדת אס יאכל
הסירו שלא כדין וכי כלס מאי הוי והתני׳
ננכםי אשפ  ," ,האומ לסבית דין ודברים אין לי על שדה
אחר כנפשיחניר! זו לא אמר כלום דבי רבי ינאי בכותב לה
י 1נ'ל יכ׳כ נה׳ה ועוד ארוס׳ומ״ש אבל אס יש עדי׳סמכרה
מנסי מליג יל " *5ץ
לומ־נייי ^
נכסי כדלקמן סס אהא דתנן אין לאיש
הא
בנכסי ,אשתי מקשי 3גמ ( סס. ),
חזקה ,

כלי׳יוזקס 0ואשאינה "ץ?נלתלי
ראיס יש
יזכל יאייפעדיס״
מןהאשמקחונן
ולקח *מ
וחזר'תי
ר,חעש
ג,זתהאיש
מן

אחר שמחזיק בנכסי בחיי בעלה אינה חזקה שסומכת על כעלה
ואינה מוחה אפי׳אם כ׳לה דין ורבדים אין לי בנכסיך כיון שאם
מתה הוא יורשה אבל אחר שהחזיק בהן ג׳שני׳אחרי מות בעלת
אפי׳אם התחיל לחחזי׳בהן בחיי בעלה וטען בפנימכרת׳לבעליך
והוא מכרם לי הויא חזק׳במגו שהיה יכול לומ׳שקנהממנ׳אחרי
מות בעלה ודבר זה מבואר עור בספר ח״ה בדיני חזקות:
( £ןך ך* ^י ^ / £קך שיוצא׳מתחת ירי בעלה בין במיתתו בין
בגירושין נוטלת כל נכסיה בלא שבועה
בין נכסי מלוג בין נכסי צאן ברזל אע״פ שהאלמנה איג׳ נוטלת
כתובתה אלא בשבועה נכסיה נוטלת בלא שבועה ונכסי מלוג
נוטלתן כמו שהן אפי׳ בלו הרבה ואין ראויה לעשות בהן מעין
מלאכה ראשונ׳ונכסי צאן ברזל מדינ׳רנמר׳כיוןשהם באחריותו
נוטלתן כמו ששמו אותן תחל׳ואם פחתו משלימין לה כל הפחת
וכךאם הותירו בחייהבע׳המותר ליורשי׳אלא שהיא נותנ׳דמים
ונוטלתן כגון אם הכניסה לו שני כלי׳ באלף זוז ושבחו ועמדו על
אלפים האח׳נוטלתו בלא דמים והשני נותנת דמיו ונוטלתווכן
הולדות של שפחה ובהמה ונכסי מלוגאע״פ שהן של הבעל
כשיוצאה נותנת דמיהן ונוטלתן ומטעם זה כתב הרמייה שאינם
רשאי למוכרם אפי׳ כעורה תחתיו ולא נהירא לא״א הרא׳ישז״ל
דוראי בעורה תחתיו עושה בהן כל מה שירצה אלא אםשיירם
נותנת דמים ונוטלתן ומ״מ אס הקדישו היורשי׳ נכסי צאן ברזל
שלה אחרי מות אביה או שהי׳בגד ופירשו אותו על המת נאסר
ונותנין לה דמיו אלא שנהנו שכל זמן שראויין לעשות בהן מעין
מלאכתן ראשונה שנוטלתן כמו שהם אבל אם אקראויין
למלאכתם ראשוני משלמין להכלדמיהןוכ״כ רבאלפסאע״ג
דמדינא דגמר׳ נכסי צאן ברז׳שפחתו צריך לשלם כל הפחת אף
ע״גדראויין למלאכתם ראשונ׳מ״מ כיון דלא נהוג עלם הכי כל
מאן דמקבל צאןברזל אדעת׳דמנהג׳מקבל הלכך לא מקב׳אלא
לשלם
לפום מנהנא וכל זמן שראויין למלאכתן ראשונה א״צ 4,ייי ^*
;אף
ע"כ אבל בהותירו לא כת׳כללוהרמב״םהוסיףלרמי

משוס דאמי נחת רוח עשיתי לבעלי סא איתמר עלה לא נצרכה אלא באותן ג׳סדות
אחד שכתב לה הכתוכמ׳וש׳סייסד לה בכתובתה וא׳ססכניסה לה סוס מסל׳למעוטי
מאי אלימא למעוטי שאי נכסים כ״ס דה״ל איבה דא״ל עינך נתת בגירושין וכמית׳
אצא למעיישי נכסי מלוג הא אמי אמימ׳איש ואש סמכיו בנכסי׳מלוג לא עסו ולא
כלום כי איתמי ראמימי היכא דזביןאיהו ומית אתיא איהי ומפקא א'כ זבנה איהי
ומתה אמא ומפיק בתקנתא דאי שא אבל סיכא דזכני תרווייהו לעלמ׳א״נ זבכ׳איהי
לדיד יה זבידיסו ! ביני וכ ' הרא״ס זבינייסו זביכי ולא יכל ' למימי כחת מס עשיתי
לבעלי אבל כל נכסי הבעל בין ככ״ב בץ פאר נכסי הבעל אס לקח מן האיש וחזר
ולקח מן האסה בצולהו מציא למימי נסת רוח עשיתי לבעלי עכ״ל ודברים אלו כ'
הימב״ם בפכ״ב מס׳אישות  :וס״ש ואפי׳אסר שמחזיק בנכסיה בחיי כעלה אינה
חזקה ונו סם (רף כ )אהא לתכן אין לאיש חזק בנכסי אשתו והאמר רב א״א צייכס
.למסות כמאן ,אלימ באחר והאמר רב אין מחזיקי׳מכסי א״א אלא לאו בבעל ואסיק
רב יוסף לעולם באחר וכגון שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל וג׳סניס לאחר מיתת
הכפל מגו דאי בעי אמר אנא זביכתה מינך כי א״ל את זבינת'ליה וזבנה נסילי
.מהימן ומ״ס רבי׳גכי אחר שמחזיק בנכסיה בחיי כעלה אינה חזקה אפי׳אס כת׳לה
דין ודברים אין לי בנכסיך וכו' כן הכריעו סס התוס עיין במיסריס נכ״ג ח״ז:
פח האשד! שיוצאה מתחת ידי כעלה בין במיתה כין בגמשין נוטל׳כלנכסיה
וכו השו׳הוא ומ״ס רכ׳ית נוטלת כמו שהן אפי׳בלו הרכה וממשנה בס אלמנה לכ״ג
(י ס  0אלו סם עבדי מלוג אם מתו מפו לה ואס הותירו הותירו לה ואינא למידק
אמאי נקט רבי׳אפי׳כלו הרב׳ואין ראוי לעפו בהן מעיןמלאכתןראסונ׳דמשמטעמ'
דאניני הסחקי׳קיימי׳הא אס אין השחקים קיימים משלם אותם והא ודאי לית דהא
מכן אס מפו מפו לס וצ״לדכל שבלו ואין ממוין מעין מלאכתם ראשונה חשיב
במתו בעבדים • ימ״ש ונכסי צ״ב מדינא דגמיא כיון שכס באחריותן נוטלתן כמו
סשמו אותס מחלה וכו׳כס'אלמנה סס תכן אלו הס עבדי צ״ב אס מתו מתו לו ואס
הותירו הותירו לו וכ׳הרי״ף דייקי רבוותא מדקתכי במתני׳כעבדי׳צ״ב וה״ה בנצ״ב
אס מתו מתו לו ולא קתני אס פחתו פחתו לו דוקא כעין מתו ממשדלא משמשי
מעץמלאכתם דכמאןדליתנהו דמי הוא דתייבאחריותן למשלם דמים אבליא

להו עליה אדעתא דמעהגא הואדמקנל
להועליההילכך לא מחייב אלאלעוס
מכהנאעכ״ל והרא״ש ז״ל העתיק דכוץ
וכך כ׳ ג״כ הרמ״ב׳כפג״ב וע״פהסכמתן
בדינ׳ דגמ כת רבי׳מ״ם כאן שלא ילחלה
בנצי"ב בין עושים מעין מלאכתהלצי|
עושים ועיר יתבאר בסי' זה כיצדדניס
בזמן הזה-ומ״ש אלא שהיא נותנת מ!יס
ונוטלתן כגון אס הכניס לו ג כלי'באלן
זוז ושבחו ועמדו על אלפים וכו׳מימידוג
יהוד בס אלמנה לכ" ג ( דסז ) ומפרטעמי׳
משוס שבח בי׳אביה ומבואר הוא סס״ס
רבי האח נוטלתו בלא דמים היינולומר
סנוטלתו בכתובתה שהיא אלף זחוכך
מפור׳בגמ׳ואית׳כתס בגמ' (דםו )איתמר
המכנסת סוס לבעלה היא אומר כלי15ינ
נוטל׳והוא 6ומ' דמים אני נותן רביהווה
אמר הדין עמה משוס שבח בי׳אביהחיי׳
אמי אמר הדין עמו ופרש״י המכנס סוס
לבעלה נצ״ב ששמה לו בכתובת והיו מס
כלים ודבר המסוייס וכשגירסובא׳ליסול
כתובתה היא אומרת כלי אני נוטלתונו׳
ואיפסיקא בגמ׳ הלכה כר יהור׳וכהריכ״ס
בסי׳כב ובסי ק׳סאס האשם אינו מצה
כליה אע״ג דאי' לבעל מעות יכוללסלקה
בכליה דכיון שהמטלטליס ההם מיוחדה
לה ואין הבעל רשאי לפכרס וגסנוטלתן
בלא שבוע הרי הס כאילו הסמסכוןביוק
ואפותיקי ו 3פ הסולח מיכח סהעוש סמל
אפותיקיסתס לאחרי׳אינו גובהמשאר
נכסים אא״כ שטפה נסר ולכן כיון שהיא
הביאמ׳מבי׳אביה ומיוחדי׳לה ומכל'אות
והו׳אינו יכול למכר ני׳דיכוללומ׳להטלי

כליך אלא שאס פחתו או החלי פחתו לו כמו ס קב עליו וצייךלסלס לה הפס במטי"
אס יש לו דה״ל במותר כב״ח דעלמא וכן אם איה עושים מעין מלאכתם הריהס'
כאלו נגנבו כדברי הגאונים ואינה לוקחת הבלאי' שהרי אין בהם משום שכח כת
אביה מעת' וכןהוא אינו יכול לכופ׳ליטול הבלאי׳ההס כל שיש לו מעו כעין והייהם
כשאי מטלטלין שלו שאס אין לו מעות יוכ׳להגבותן לה בשומא דכל מילי מיטה
הוא ואפי׳סוכין זהו מה שנ״ל לפי דין התלמוד אמנם אס יש מנהג אחר פסוס
בפיר הולכים אחריו עכ*ל וכ׳כסי׳סכ״ח דהא דאמר רב יהודה הדין עמה יקיז
בסעדיין עושין מעין מלאכתןואע״ס סבלו קצת אבל אסלא היו עושי'מעיןמל6כתי
אין כאן מסוס שכח בי׳אביה וכ׳טוד שס שזה הדין של רב יהודה איתיה בכלננסים
שהביאה בנדוני׳בין מטלטלין בין קרקע וה״ס לקרקע שהכניס לה סוס משלואשם
סלא היה מבית אביס כשהיא יוצאה נוטלתו מסוס שבח בית אביה כיון שקנאתו
ממה סהמיס׳לו מבי׳אביס וכן פי׳זס הרמב״ן עכ״ל  :ומ״ס וכן הולדיו׳סל ספחוכהע
נ״מ אע״פשהן סל הבעל כשהיא יוצא׳נותנת דמיהן ונוטלתן בפיהאסה סנפלו(דןז
עט ) תני' ולד בהמת מלוג לבעל ולד ספח׳מלוג לאש׳חנניא כן אחי יאשיהואמר ט&ו
ולד שפח׳מלוג כילד כהמ׳מלוג אמר שמואל הלכה כחנניה אמר ר״נ אע״ג דאמי
שמואל הלכה כחנכי ומוד' חנני׳סאס נפגרסה נותנת דמים וניסלמן מפנישכח כימ
אביה • ומ״ס ומסעם זה כתב הרמ״ה שאינו רשאי למוכרם אפי׳בעודה תחתיוול׳נ
לא״א הרא״ס ז״ל דודאי בעודה תחתיו עושה בהס כל מה שירצה וכו'יחכא׳כסי׳צ ,
ומ״ס ומ״מ אסהקדישוהיורשי׳נצ״ב סלה אסרי מות אביה׳או סהי׳בגד ופרסואותו
על המת נאס׳ונומני׳לס דמיו בפרק אלמנה לכ״ג (דסו )ההי ' אימתדעיילה לגני
איצטלא דמילת׳בכתוכה שכיב סקלוסיממי פרשיה אמיתנא אמר רב' קנייה נ1ימנ
כלומר ואסור בהנאה א״ל ינאי בריה דרב יוסף ברי׳דרבא והאמ׳רבא אמר ר3נחמן
הלכה כרב יהודה דאמי המכנס׳סוס לבעלה כלומר נצ״ב ששמה לו בכתיבהוהיו
בהם כלי׳היא אומרת כלי אני נוטלת והוא או דמים אני נותן ידץ עמה א״למיל"
מוד רב יהוד 'דמסוסר גוביינא כיון דמחוסר גוביינ בישותי׳קאי רבאלטפמי׳דאמ
לעשוו*
הקד חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד־ומ״ס אלא שנהגו סכלזמ ןסר5ןףין
כהס מעין מלאכתן ראשונה סנוטלתן כמויסהן וכו׳אריש׳קאי סכמדמדגמרכיין

סלם

סהס באחריותו כרטלתן כמו ששמו אותס תחלה ואס פחתו משלמין לס כל הפחת•
עילה■שביעית וכלאים ה"; חז קה כלו' ובעילה ונלאים אץ סס אכילת פירי' ואפ" ה
ומ״ש בסס הרי״ף כבר כתבתי שהוא כס אלמנה לכ״ג • ומ״ס והרעב 'ס הוסיף
לומר
הויא
חזקה
משוס
דאכילת
זמורו׳חשיבא
אכילה־כ המרדכי 3פ הנז על א׳שקכ קיקע
לוף
בהותירו סכייסורו הגאונים ונו גס כ״ג רב היה יידוע שאין מנהג ארצותינו כן סל נ״מ ודר גו שנה או יותר מאחרישלז סילקו רגותי׳בץ יציאה ניכרילשסיכ' ניכר
אלא
כדין
החלמו׳ונצ״ב
הרי
קכחו׳גמירעל
הבעל
ענ״ל
ונ״ל
שאותו
מנהג שכתבו אין בידנו לחלוק :ומ ש נפלו לה נכסים כמקים את־ והלך אס״־־הס והוציא הוצאית
$רי״ן> והר׳מלא נאמאלא במקו׳שנוסגי
ממכות והביאן ונו'
שסההיא אתתא (נ ) נהגה׳אלפשי
לכתוב בנפיב המיסה לו כלי פ כנך וכך
אף
בהותירו
דנפלו לה תזוז בי קוזאי אזיל גבי׳ אסיק ע"א ין -עק״יהא
שב׳הורו הגאיני׳נכסי צאן בדז׳אע״פ שפחיתותו על
וכלי פ' כנך יכך וכמו סנוהגיס עוד היוס
דא־ירי׳חלשהוניא
הכע׳אם הבלאו׳קיימין ועישץ כהן כעין מלאכתן ראשוג סיטלתן מ״ר אייתי -ת בהדי דקאתי 6צעדיך לי׳סד
ה׳ציא וייה גאכ3
מירומניא והמעי־ב אבל כגון אנו שאין
כמו שהן ואם אין ראויין למלאכתן ראשונה הוי כמו שנגנב או זוזארשקלמינייהו את לקמי׳דר׳אמי אמר
אכל היינו דוקא
נותכין בכתובה שוס כליבערעות
אלא
מה שהוציא הוציא ומה
שאכל אכל אמרו שמיניא׳מרנונז או
כוללים סכל וכותכין הכנים לו בבגדים שאבר וחיי׳לשלם דמיהן כמו ששמו אותן בשע׳נישואין ומנהג
ליס רבנן לי' אמי ה״מ הינא דקאני׳ עירא שה; א מא ' שדינן
ותנשיטין סך כך וכך פרחי׳א־ןמקי׳לאותו פשוט הוא וכל הנושא אש׳על מנהג•זה הוא מקבל עליו אחריות
הא קרכא קאכיל והוצא הי׳א״כ ה״ל הוציא שטנ׳ין
אומו
מנס כלל וזה דבר במר ואח שני׳סכתבתי הנרוניא וכמו שאינו מקבל הפחת כך אינו מקבל השכח אם
ולא אכל ישב כמס הוצי׳ויטול־ומ״ס בד״א {כזניאחדינ׳לגיו'
א .ל אם תינעת
וסקס סכם אחד יפסק כמנהג שכתבו הותירו דמיהן לפי מנהג זה ע״כ הכניס׳ לו קרקע וכשיוצאה יש כמגרש מדעתו אבל במורדת וכו׳כ״כ סס
נילזשין שלא כדין
 .הוי״ף וסימ׳ב אף לנוהגים שלא לכתוב ברפידות מחובריינוטלתו עם פיתתיו אפי׳הגיעו ליקצ׳וה״ר יוסף
הרי״ף וסר״א׳וכך לס דביי הרמ״ב׳כפכ״ג אלא לזנופין הנעל
סוגו כלי כפיפות וח לקנו עליו והוא כתב הלויפשק שפירו׳לבעל וכ״כ הרמ״ה ואי א הרא״ש
ז״לכת׳כסברא
מה״א אע״פ סהס פתומי קצת -ומ״ס בוצי' מתקנת הנאינים
למק דבריו ואני כתנתי לסתי כל דבריי
דין למת לו בל
ראשונ׳תלשן הבעל קוד׳ הגירושין זכה בהן אפי׳לא הגיע זמנם הוצאו'[ על נכשי אשתו קטנה .וכו׳בפ האש
יכיאותי! ש־ וניא
 .והשכימו עמי כל חכמי העיר הזאת צ״פת
ליקצר
הוציא
הוצאו׳על
נכסי
אשתו
וגירש׳ולא
אכל
סנפלו
(
ולא נהנה
סס ) א״ר יעקב א״ר חסד המוציא יומר עלמהשאכל
מי׳כב • והבאתי ראיהמתשוב׳הריב״ש
כוצאו׳על כיסי אשתו קטג כמוני על נכסי ויכול לעננה ננט
מחם כלום רואין אס השבח שהשבי׳ יותר על ההוצא׳ישבע כמי
גסי׳כ״א וכסי׳ק כי סס האריך בזה
לאשר
אחר דמי מ״ט עבדו בהרמן תקנמאכי עד
שממן ליו
עכ׳י:
לקיי׳דבייעס היותם ברורים
בעצמם
היכידלא נפסדינהו ופי׳רש״י אשתו קטנה
משושי'כשעמס ונימוקיה
(נ ) ונמדדניפרק
עמס
ואינם
יתומה
סהשיאת'אמה ואסיה ויכול ' למאן• האשה שנפלו ע״׳ו
צריכים חיזוקי :
הכדסה
לו
קרקע
כמוציא על נכסי אח ואס מיאנ׳כו סחקלו ר׳דזק׳שאיןהאזה
שאכלה
דרך
וכשיוצאה יש בו
כבוד
פירות
כדרך
איש
מחוברים
כביתו
וכו׳כער
אבל
לא
אכל
דרך
כבור
סב׳סהסבי׳ונוש כשאר אריסי העיר  :עכרו תנחישמל אגל אם
האשהשנפלו (דקש ) תכן ר״ש אועמקוס כת׳הרמכ״ם צריךשיאכ׳בדינר ואי א הראי׳ש ז״ל
כ׳דסיי
בפרוטה
חנתי-־ -תו אינו
לי' רכקהך תקנתדסמין לו כארי׳כיהיכי
נאמןנשנועה:
.שיפה כתו בכניסתה הורע כחו ביציאתה נפלו לה נכסים במקו׳אחר והלך אחריה׳והוציא הוצאו'
מקוש שהורע כחו בכניסת' יפה כחו והביאן וגירשה אפי׳לקח מהן והוציא אין זה כאוכל מןמרובות דלא נפסדינהו שלא יכסוף ויקלקל הקיק פט נא)
וי .ת,זול
השבח וכ׳הר״א׳מ״ט עבוד רבנן תקנת'וכו׳סילכך
אס הוציא ולא אכל או הוציא הרבה ואכל הר״אזכלל י /שי'
ביציאתה פימת המידבריםלקרקע שנדון בו מה שהיצי' הוציא ומה שאכל אכל שהרי מהקרן לקח
בכניסתה שלי ביציאתו סלה התלושין
י' ט דה״הלכלמה
אלא ישבע כמה הוצי׳ ויטול עד כרי השבח דהיינו ששמין אלו קימעא שמקלו כאריסי העי׳אבלאס הוצי'
שמהגין גו נני
מן הקרקע בכניסתה סלה
ביציאתה
המעו׳כמח שוין באן יות׳ממה שהיו שוקבמקו׳שהיו תחלה בריא קימע ואכל סיבה ברשו ' אכל ולא תקנו
חזפחתוהוא נורן
שלו ונגמיא שם ר״ש היינו
ת״ק
מחוביים
סכמי׳לגרעכחווכן סס הוציא ולא אכל
קנויה •
כשעת יציאה איכא כיכייסו וכת־ הר׳אש במי ר' מדעתו אפל במורד׳כ שתובעת גט ומקניטתו ער שמגרשה
בין אפל בין לא אכל אם השבח יותר על ההוצאה ישבע כמה וניחא לי' למשקל הוצא׳סיעו׳שכח סומעין
ו״חוהרי״ף פסקו הלכה כר״ס משוס
הוציא ויטו׳ואש החוצא׳יתרה על השבח אינו נוטל אלא כשיעור לו דלא תקינו להיו׳כמוציא על נכסי אחר
למשתכר טעמיה שמשיה מדותיו בכניסה
אל׳ליפות נחו ולא לגדע כחו עכ״ל והרן
השכח
וגיציא׳והראב״ד הביא ראיה דהל־נכר״׳ש
ובשבועה
נ
הוציא
הוצאית
על
נכסי
אשתו
קטנ׳ומיאנ׳בו
כ׳אפשר הי׳לו לוע'דכי אמ כמוצי׳על נכסי
אם
ומ״נכ׳דר״ס לא פליג את״־ק אלא מאי
הוצייולא אכל או אפי׳אכל מעט שמיןלו כשאר אריסי העיר אח דמי היינו דאס היה שדה הטשוי׳ליטע
ואם
חפץ
דלא פירשו רבכןאתא איהו לפמשי
יותר
וגרי׳
שיטול
כשיעור
ההוצאה
הרשו׳
בידו
ואם
אכל
שמין לו כאריס ואס אינה עשוי׳ליג׳ע ידו
הרבה
והוציא
מעט
מה
שהוציא
הוציא
ומה
שאכל
אכל
וכתב
מחוברים כשעת יציאה אתא לאשמועיכן
על התחתונה איל מל׳רש״י נר סהוכיורד
ושנאתי כתוב בסס ס״ר יונה ז״ל
דאפילו
סיירות גמורים שהגיעו ליתלש בכניסת׳ הרמ״ח דוק א קטנת ממאנת אבל יוצא׳ בגט רינה כשאר מוציא ברשות בכל השמת ואף היי ,ף כ׳כמוציא
הוצאויעלנכסי
אשתו
וגביאלמנ׳אט
נתברר
שהוציא
ולא
אכל
על נכסי כוחי ברסו׳דמי ואף הרמב״ס כת'
סלו ביציאתה שלה ואמ״ג דק״ל כל העומ' יגבוהיתימי׳ מח שנתברר שהוציא ואס לא נתברר שתוציא או כפכ״ג מה״א ששמו לו כאייס שהרי ברסו׳
ליגדי־כגדור דמי שאני הבא דאכילפירו׳
הוציא ולא נתברר כמה הוציא לא יקחו היורשים כלום דליתיה ירד וכ׳הרש״ב א .יכ לנד׳דלהקלעליו הקנו
אינה אלא תקנת חכמים יכן תקנו פימת
לבעלדלישתנע ולבעל הוא רתקון רבנן דליהמניה בשבוע׳ולא ולא להחסיר עליו דאלו מצי׳ קימע׳יאכל
מלק& ין בעודה תחתיו פלו וכן מוכח
הרכה מס שהוציא הוציא ונגה שאכל אכל
בימשובהכי מתרצ׳נמימה שהקשה הר״י ליורשין וכל זח אינו אלא בנכסי מלוג אבל בנכסי צאן ברזל כל
כדיןבעל בעלמ׳אבל הוצי׳הרב ואכלקימע'
צלוי ז״ל על פסק רב אלעס מההיא דיש שבח ששבחו כין מחמת הוצאה בין שלא מחמת הוצאה הכל
לבעל מריגאתמרא בעל שהוריד אריס כנכסי מלוג של אשתו תחשבינן לו כאייס דעלמ עכ״לומ״ס בשם
טשלין ה  :יתכ נכסיו לכנו לאת מותו מכר
הימ״ה ומ״ש וכל זה אינו אלא נ״מוכו'
לובמנורין עד שימות ושמין את המחרב׳
ומנרש׳אחר
שעבר אית׳קור׳שיטו׳חלקו אם לא היה
יודע שהשר' כ״כ הרי״ף והרא׳בפ סאשה שנפלו והרמב'
ללוקח אלמיבפיהמחיכרי׳אזלי בתי מאן של האש' נוטל אריסותו משלם ואם יודע שהוא של האש׳רואין כפכ״ג מה״א ופשוט הוא דהא גבי נצ״ב
תדליבישותו ומחמת קושי׳זו פסק הלכה אם הבע׳אינו יוד׳ בטיב השד׳לעכרו אז היה השר׳ עומר להעמיד
תנן אס מתו מתו לו ואס הותירו הותירו
■צימןולאקשיא מירי כדפיישי דאכילת בה אריס ונוט׳אריסותו משלם ואם הבעייודע בטיב השר' יכולה לו  :כעל סהוריו אריס בצ״מ של אשתו
פימת אינו אלא תקנת סכמי׳וגס לדידיה היא לומ׳לאריס אףאש לא ידרת בה היה הוא עובר׳ ולא אתן לך ומגרשה וכו׳בפ׳האש שנפלו שס איבעיא
קשה לרבנן על הכניס' אלא ודאי חכמים
להובטל שהוריד אריסין תחתיו מסו
העוו מדותיה באכילת פירו׳שכל הנלקשי' כלום ודינו כרין הבעל שהוציא ולא אכל וגם הבעל לא יתן לו
כלום כיון שירע שחיה של האשה ולא התנה א),כ ארעתא רהכי אדעתא דכעל נהית אסתלק ליה כעל
תחתיו הסשלומכ״ל -והרמ״ב בפ׳כ״ב פסק
אשתליקו להו אודילמ׳ארעת דארעכחית
נכנס שיסתלק כשיסתלק הבעל:
ג״ככר׳ש • ומ״ש רבי תלשן הבעל קודם
וארעא לאריסי קיימא • ופרש״י אסתלקו
האשת בחיי הבע חייבלקובריליטפל בה
מי־ושין זנה בהם אפי ' לא הגיע זמנן
איכהו ולא שקל מידי בי דיני׳דמה סהוצי'
צרכי
קבורת
בכלל
זח
האבן
א
לקצי־ כן מ שמעחהא דכתבתי
כסמוך
שנותנין
הוציא
ומה
שסכל
אכל
וב
'
הרא״ש אסתלק
בחש הרא״ש שכל הנלקטים תחתיו הס סלונהוצי׳הוצאות וכו׳משני בפ׳הנז׳המוציא ליה כעל אסתלקו אינדו ואיתת לא יהב< -מידי וגם הבעל אינו חיייליתןלהס ואע״ג
מאות על נכסי אשתו הוציא הרכה ואב קימע קימעא ואכל הרבה מה סהוצי׳הוצי ' דהשוכר את הפועל למשו בשלו יסיאהו בשל ח 3מ נותן לו סכרו משלס שאני הכא
רמה׳שאנל אכל הוצי׳ולא אכל ישבע כמה הוציא ויטול ונגס' ( דף פ ) ישבע כע הוצי׳ ססאריסין יודפיס סהקרקסל האשה הוא שע״מ קני נסו שאס יגישכס יפסידו ואין
ייטול א' ר אשי והוא שיש שבח כנגר הוצא׳למאי הלכת אמ רבא שאס היתה הוצא' לפס עליו איכעי להו לאתנויי ש אס יגרסינה שהוא יפרע להס ומדלא התנו אינהו
חייה על השבח אין לו אלא הוצאה סיעוד שיח ובשבועה וכמה קימסאמ׳רב אשי דאפשידו חכפשייסו ואסיקכ' א״ר הוכא בריס לרב יהושע סזינא אי כעל״ארים הוא
אניגמגי־ת א׳והוא שאכלה דרך כבוד לא אנלה דיך כבור מאי אמר עול׳פליגי בס
אסתליק לי׳כעל אסתלקו לסר אעהן ואי ^!ל לאו אריס הוא ארעא לאריסי קיימא
חיי אמודאי במערכא חד אמי ככאיסר וסד אמר ככדער עבד רב יסודה
עובדא
וסרמ״כ׳כ׳בפ״י
מה׳גזילה
כלשון
הזה
בעל
סהייי׳אריסין בנכסי אשתו ואח״כ גירש'
גחכיליזמורות וכפיו הרי״ף והר״א׳וכן הלכתא וכסיא״ס וכיון דלא
יהיב
סיעורא
אס
הכע׳עצמו
אריס
נסתלק
בעל
נסתלקו
שלא ירדו לה אלא ע״ד הבע ושמיןלהס
למי זמורות מוקמיק לה אפסות שבממון והיינו ס׳־פ עכ׳ל והרמ״ב' כת׳כפכ״ג  ,וידם על התחתונה ואס א־ן הבעל אריס ע״ד הקרקע ירדו ושמיןלהס כארי עליל:
(מ אישות אפי׳אכל גרוגרת אחת דרך כבוד או שאכל דינר אס׳אפי׳סלא דרך כבוד
פט מתח האשה בחיי הבעל חייב לקוברה וממשנה כם נערה ( דמו ) ודרס
ו
״עי לא לקח כפירות ממהשהוציאאלא חבילה אח'של זמומת מה ססיניא הוציא בכלל זה האבן שנותנץ עלהקכי וכו' כ״כ הרא״ש כתשו׳כלל י״ג ובסוףכלל ט" ה
ימה סאכל אכל ע״ס וסעמו מסוס דבפלוגוןא דאמוראי דסדאמר כאיסי וסד אמ
וכ״כ הרשב״א כתשו ' :ומ״ע ולהספידה אפי עני שבישראל לא יפחות לסמב׳סלילץ

פח(א)
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סיא״ש בסוף כלל נ״ד על ראובן סחלק יכשיו והדח קיקעילבתו לנד!
נדמיית;
בתנאי שאס תמות קודס נישואין סיסאר הקרקע להקדש וחלתה רזילי מיתובד!
ריוןן
להפקיע הקרקע מיד הקדש הלכו קרוביה והושיבוה במטה כשלייה ועשו ז׳3
כדי שיירשנה ומתה מססוליזה ולא קרב אליה הורני אס יירשנה וכיאהדלל!משוש
דלאהיתה ראויה לביאה דהוה ממ0ס
לחוסה ופירטה נדה ועוד דמי

כל המדינה ואפי׳פני שבישראל לא יפחתו לו משני סלילין ומקומות אס היהעשיר
הכל לפי כבודו ואס היה בבודה יותר מכבודו קיכיין אותה לפי כבודהשהאש׳עולה
עס בעלה ואינה יורד אפי׳לאתי מתה ולה״ה כ רבי כדרך כל המדינה לו שאם נהגו
בני המדינה שלא להספיד אינו מספיד וכן מטאר3ירוסל'* לא רצה לקברה ועמד'א
ונותנן לזה כ, 1כ
ממנו
!
וקברה״ כ״ד מוציאץ ״״
־
הרמב ס בפי ד וכתב ה ה ירושלמי נמילכן עונותבין על הקב׳ ולהספידו! אפי׳עני שבישראל לא יפחות לה
רצה הבעל לקבר האב קובר ומוציא ממנו משני חליליץ ומקוננת אחת ועשיר הכל לפי כבורה ואם היה
בדין א״ר הגי לא אמדו אלא האב הא אתר ככודו נדול מכבוד׳צריך לעשו׳לפי כבודו ואפי׳לאהר מיתעולה
אינו גובה ר' יוסי אאר בין אב כין אחי
<־>'
׳ /
 ,עמו ואינ׳יורד״עמו לא רצה לקובר׳ועמר אחר וקכדיכ״ד מוציאין
גובס ופסק רבי כר יוסיוהאריך ה ה כטע ממנו ונותנים לזה ואם הלך למדיג׳ הים ומתה ב״ר יוררין לנכסיו

דאמריק בעלמא הוא עשה סלא כ 3ק
וט והשיב נר דאין באותה סופהכלו׳חו|5
נמ״ס כיון סלא היפה ראויהלכיאהועון
דאזלינן בתר דפת ראובן שרצהלעישון
ולאשירשוס,
סוב לנשמתו לימנו להקדש
וחלקעלהישב״א שפסק כר הגי
לו חלזון וק: 1ר! הדבר
אשינו חמעו׳מקה לעיין נהרי׳ןפיניגרהומשמע מדברי היהות ומוכרין,־ וקוברק אותה לפי כבוד׳בד״א כחייו אכל אלמנתו איג׳ יורשיו רק סיירו כדי פתנשא בו בסווכין־
את״כ נ' יע5י מרדכי בסוף כתובות דה״ה אס היההבע' נקברת מנכסיו אלא יורשי כתובת חייבים בקבורתה כ׳ הרמב״ם שלא היה כדעתו שיבוא לידי נכרילין*
י
י׳עות ופסק
מרין בפיר ועמד האב או אחר וקוברהכ:ומ״ש מתה האלמנה יורשי הבעל חייבים בקבורתה נשבעה שבועת הערמה הלכך אומדנאדמוכחוהקרקס
לשלם אפי׳ לחיל
נכסילעל!׳
צין מיניאיןאלא ואס הלך למ״ה ומתה כ״ד יורוין לנכסיו האלמנ׳ואח״ב מתה יורשיה יורשי׳כתובתה הן חייבין בקבורתה הוא הקדשעכ״ל  :סי שאמי
יודעו
ואחריו ליורשי קי״ל דה' ה ליורשיו
לאנננדיןז־מזלח וכו׳כ״ב סרמנ״ס בס הנזכרונ׳ססשמוכרין ע״כ יראה שחושב ליורשי הבעל יורשיה פל זמן שלא נשבעה
יור׳מבואד
עכ׳ל ויג״ל סימן־ך בלא הכיזה ו  ':ה״ה היה במדינה אחי וכו ׳ כיון שאין יורשיה נוטלין כל זמן שלא נשבעה ולא נהירא כיון ואס הי׳לובת ומעד ובס הבת
צי כאשהתייוןנ
מימרא בס נערה• ומ״ס בלא הכרזה ממס שראויקלירש אות אילו נשבע׳חשיבי שפי יורשי וכ״כ הראב״ד :בגמ׳פ ישנוחלין ( דקכסא גביההואד ^י
 3יןנוריננ ; לה:
נכסי לסבתא ובתר לירמאי * כחי
(ג ) עיין נח״ה אי שאמת פ אלמנ׳נזונ׳דלקבורה מזבני בלא
ךןא ^ £ן יורש את אשתו שמתה בחייו משנמסרה לו
עעו)
או ליר שלוחו כדפרישי׳לעיל ויורש כל נכסיה הרסכ״א בתשוגרסיבפי״כ אמר ח:
סוכרין
נלא אכחתא וכן פרש 'י ורבי' האי וכו' ויש מי
הכרז ? :
נוטל
אין הבכור נוטל במלוסואין הבעל
שהוסיף לס שאף הלוה לצורך קכורה או
י( £א ) ! פסק שם למזונות כשבאין ב״ד לפורעומוכריןבלא בין בנכסי מלוג בין בנכסי צאן ברז׳בדי׳א במוחז' לה אבל כראוי
בראוי כבמוחזק ואיב׳מרבומ׳דסכויניון
לאם חקנל
עומד
תתנה איחתא ל יום כדי שלא תנעול דלת כפני לה בנון ירושה שראויה לירשב ומתה בחיי מורישה אינו
דפלגינהו ולא אמר איןהבעלוהבטר
עני לא י! נ 1׳לתזור
ברשותו
ממנ׳שהרי
שיורש
במה
ניטל
שכח
אבל
לירש
במקומ׳
נוטלין בראוי כבמוחזק ס״מ בעלנועל
נו זאם כלא עשיר גומלי חסד המלוי׳לדכריס כאלו וכן ראוי
יסל לתנור !ע״ש בכיוצא בזה לעסותעכ״ל • ומ״שבד״א
השכי׳ואינויורש מלוה אשתו ופי׳ר״ישהלוה מנכסי מלוג שלה בראוי דמלוה וכן דעתהר״י ן' מיגאשז״ל
וע*ל סי' ז־ עול
תליניסאל!  :בחייו אבל אלמנתו אינה נקברת מנכסיו בעורה תחתיו וא״אהרא״שז״ל כתב ודאי מה שהלותה בעורה אכל ר״ח והרי״ף אמרו שאף הכפל ל1מו
יעשן
נוטל במלוס והדיין מה שירא בעיניו
(נ ) נע' מהרי" 1אלא יורשי כתובת'חייבי׳כקבורתהמשנה תחתיו הוא יורש אלא איזו היא מלוה שלה שאינו יורש כגון
הסכימו
שמתומורישיה והיה להם מלוה ביד אחרים כשנשאה ומתה ובאמת כי רובן של חכמי הדורות
נפשקיס" ] !.י׳ז ערק אלמנה נזונת (דף צה ) :ומ״ס בשם
שסיזשכע׳ נו ואם הרמב׳הוא בסי״ח מה״א וז״ל מת האלמנה
אינו יורש אותה וכץ אם היה לה מלוה ביר שאין הבעל נוטל כמלוה דראוי הויאאפי'
קודם שגבת׳אותה
יתו תלן ליע! למה
לגבי בעל ומי׳מסתכרא דוקאכמלון
יורש
אינו
אותה
שגבתה
קורם
האשה
ומתה
נלי זרע קיימא אז יורשי הבעל חייכיס בקבורת ואסכשבעה אחרים כשנשאה
סנעשי׳סמעו׳
שנפל׳לה בירושוא״נ פסלוה
הסוננטלני/מש' שבועת אלמנ׳ואח״כ מתה יורשיהיורשין אות׳ :מי שאמר נכסי לפלו׳ואחריו ליורשי קי׳יל ה״ה נמי ליורשי
ששיירה לעצמה וב׳לה בעודה אמסה דן
כנת נחיי אג־ה כתובתה והן סייבין בקבורתה אכל לא
וכו' יורשי ואם היה לו בת ומתה בחיי אותו פלו׳ והיה בן לבת הבן
והניח ' זרע קיימא יורשי הבעל וכתב ה״ה מתה האלמנה
מן
ודברי׳אין לי בהן וא״כ לאחנשואי 0
ואח'כ חת הזרע ר״פ אלמנה (שס ) יורשיה יורשי כתובתה עומר במקו׳אמו לירש לפלו׳אבל אם אין לבת יורש אלא בעל
מידו הא לאו הכי הרי זכה הבעלכאומן
נקיי אני הנת
אינו יורש אותו פלוירהוה ליה ראוי ואס אמ׳מעכשיו נכסי לפלו׳
להפקיע'
המעו׳כדין נכסי מלוג ואי׳ייא לס
וסח״כ חת האג חייכין בקבורתה ופ׳האשה סנפלו( דףסא)
הנושא
כ׳הרמב״ם
יורש
מוהז׳ובעלהבת
ליה
הוה
ליורשי
ואחריו
ממנו דלא גרע תלותה ממכירתשהנעל
שזקן אני לנת פירשו בגמ' יורשי כתובת' כשומר יכס
מאפי'
הנעל יורש זרע! שמת'ויורשי הנעל שסם יורשי כתובתה אשה שהיא אפור׳לו הואיל ויש לו בה קידושין אם מתה תחתיו מוצי׳מיד הלקוחות ועוד מסתכיא
סיורש אחלתרינין וחצי כצ״ב שלהחייבי' בקבורתו כמו יורשה פירוש כגון איסורי לאוין רתפסי בה קידושין וכן הנושא היו לה מעות קודם סנתאיס'וסייימש
לשלםל! כא;; רבפ .-׳
לעצמה בפי' עד שלא ממארס סל)5ימן
נשפר ולא א!לי< ן שיתבאר פכ״ב וסובר רבי דכ״ש כאלמנה קטנה אע״פשאין קדושי' קדושין גמורין יורש׳אבל פקח שנשא
שנשא
כלו׳דמיוונה
לבעל בהן כלוס לא פשתה
חרשת ומתה לא ירשנה והחרש
נתר א׳מדג ' לומר דפלמא שלא נשבעה שאין יורשין סלה
אא״כ
בהן הכפל ממילא כדין נכסי מלוג
שלא סי :כזזגינ יורשיןכלוס כנז׳פי״ו שיורשי הבעל חייבי,
דאוק׳ימנ'
ב לה כעוד ארוס דין ודכרי׳אץ לי כהס דאי לא מבדחת למ׳לי וכן כפ חזק
יקעל ייץ בקבורתה אבל בהסגו כתוב א״א דפת' קליסתא חזינ ,הכא וכי מפני שלא נשבעה
דאוקימכ׳בשנחן
ככותב לה כפודה ארוס דין ודברי׳אין לי על שדה זו ובס בן סורר
6י" 5ז י״״? כ׳׳ קיא ליורשי הבעל יורשי כתובת והלא הס אות שככר נפרמה ונטלה צרריוהוריש'
׳יפיא״האומ ,אלא ודאי יורשי נדונית ונ״מ סלה קוברי' אותה ואע״ס שלא ירשו כלו׳עצ״ל ובאמ׳ לה אסר ע״מ שאין לפעל׳רסו׳בהס לוקמינהו דכולהו בנכסי׳סשייר לעצמ׳שזההיה
©•
"הנסילניפ׳נל שיש לסלק בין זו סדיכ׳סיורשיה יורשין אותה אלא שלאכשבע' לההיא דסומרת יות' קרוב ומצוי ומלוה שיש לה אצל הבעל כ״ש אס הלוית לו קוד שכשאת שהריזנה
סאמיכוולזפי׳נ'
בהן מתחלה כדין נכסי מלוג ואפי׳דשיירס לעצמ׳מעיקי׳לפי מה
לה דין ודברים אין לי בהם אפ״ס הבעל יורש מסצי׳אות מלוה לפי שאמרו בפיי״נ
גבי בכ -וו־שאמזונוט׳במלו׳ובמלו׳סעמו פלגי יש גורסין שם כן ולוע שסמלוהשפס
*תת׳הנשוא׳נאחיכ בשעת מימת׳לתת לפ כך וכך ממלבושיה ונתרצה לה הבעל אס יכול לחזור בו פיץ
לק׳הככור כלוע שהליסו אביו מספק לן אס היא מוחזקת אצלו או לא וכיוןשנן
ינתה האס ולא במרדכי פ״פ הזסבי^מצאתי כתו׳שהשיב אבי העזרי סהבע יורש את אשתו המומר'• מספיקחולקי׳וטטל כאותה מלוה מחצית הבכור כדין ממון' המוטל בספק ואסהיה
נשנע׳על נתינת׳ ומ״ס ויורש כל נכסיה סן נכסי צ״ב בין נ״מ כן משמע בפיק האשם שנפלו ובכמה
כקנוי'
לס משכוג על קרק אס הוא אתרא דלא מסלקי הבעל נוטל בה לפי שהמשכונ
ת5״רם
ופסק
ב־ דוכתי • ומ״ם בד״א במוסזק לה אבל בראוי כגון ירושה שראוי לירש ומתה בחיי אצלה ואפי הבכו׳נוטל כה פי שנים כדאי ב'פ א״כ וכל משכנת׳סתס סרי היאבאתי'
והנע! זוכה י5
סנכשי' לחילשרת מוריש אינו עומד במקומ ליורש מימרא בר״פ יש נוחלין ורדיתי לה מקרא( דף קיג)
המקושא׳א
דלא מסלקי מסוס דסתס משככת׳שתא ואין קיוי אתיא דמסלקי אלא
ראוני ,כפלו החני ובתר הכי אמר רב פפא הלכתא אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק ומ״ש אבל שבח ללוה לסלק את המלוה כל זמן שירצ׳ואפי ביומו והכי מיכחא ליסמעתאהתסענל
והיא בתשובלסרמב״ן סי׳ס״ג ובתסו׳אסרת כת׳ח״ל דעתי באח נוסהלדברי"ונו
כננסיםלעני״יי• נוטל במה שיורש ממנה ובו שס (דף קכה ) אהא דא״ר פפא הלכתא אין הבעל נוטל
כראוי כבמוחזק כ׳סדא״ס אכל בשבח נוטל שהיי כל הככסיס הס שלו וברשותו והרי׳ף במלוס שהיא ראויה וגס הר״י הלוי חושש בפי׳לדבייס הלכהלמשש' אסרנל
וססתי-י
הראיו׳שהכיא *נ׳׳הוכנר נתנאר ודורי הרא״ש והרש״נ׳שאיןבכללזזיו־ שהלדת יזמשי יזלוג
חשוענליס לכתוג׳ השביחו נכסי וגס אינו נוטל ממלות אשתו ואפי׳מה סהלותה מנ״מ שלה בעודה
נמייה׳  :כתב הרמ״בהכוס׳אשה שהיא אסור לו ומעד אא״כאומ סאבשחק
מאלמנה ועיש תחתיו כדמוכח בס סור שנגח ד'והי'דאין הבעל יורש נזקי אשתו לרבנן משוס דהוי ״:
דינמו'
בנשואיה כפכ״ב מה״א וכ׳ה״ה הנוס׳אשה שהי׳אסור לו וט מפו׳כתוס'פ״כ
מ ייייכ' יי; 5יש כמלו׳ואע״פ שאס היו באיס לידיה בחייה היה כהס דין כ״מ כדקמני במתנידמציא'
יו0רל'!^^ ׳ ^' האשה כך פירשו התוס'ול"כ דאס הלוותה האשה מנ״מ שלה כשהיפה תחת בעלה וכן הכיסא את הקטנ׳וכו׳זהמטא׳בסרכ׳מקומו׳ונפיבאר בה ביבמו' פ ב״סוקטנה
^ר!׳לאל״יפ׳ ומתה ירית בעל ההיא מלוה שהרי שלא כדין הלוותה קרןסלנ״משלה שהקרן סלא נדאג' ומתה בעלה יורש אבל הפקח ומזה למד רבי׳ממ״ס סאין לסכמונ׳נס
"נעל׳תיש? ללא בישותו הוא ליטול הימנו פירו׳ולא עדיף ממסר׳סהתקינו באושא שהבעלמוצי׳מיד פי״ז וכסס■שאין לה כתוב׳ממנו כך אינו יורש והיא אינה בת דפ׳סתויל לזכותלוי.
מ קיייאי' א;א הלקוחו מסוס דכלוקח ראשון שויוה רבנן וכ״ש אס הלוות' מעון סכי בידיהשהבעל והחרש שנש וכו׳זה לא מצאתי מבוא׳אבל דברי טעס הס כיון שהיא בת דעומסמי
שלאחי
כמו׳סאע״סשהיא בתדע׳ונשאת לו אינו יורש סמס שבידה זכתה לומה
"[׳ח,ךי |לנ ^א מוציא מידו ויורש אומ׳מלו' ג אבל אס מתו מורישי האשה והניחו מלו׳ביד אחרים
מית לא זבת'לו ע כ  :קטכ׳סנתקדש׳פ׳האיס מקדש נתקדש'לדעת אביהוטופסי!
ומפה סאשה קודם שגבתה המלוה או אס היה מלוה ביד אחר כשלקחה ומתה קודם
^אדקא(
() 4ע״ןנ״ר? כ־ שגבתה כסך מלוה לא ירית לס בעל והיינו דומיא דנזקיאשתו עכ״ל • וה״הככס' רבי׳ספ״ז מה ת כדברי רב הונא וכ״ס לעכין ממון ימס' סה עמד ממק עלסזקחו
הפקחייי׳
ולזה כ׳רבי׳בין בפניו עכ״ל ה׳הז״ל * :נ״הנ׳הרלוגיספ״א ח״׳מזלופגניהאדאץ
ע׳נ יים פ' יח ראסוןמה נחלות לא הזכיר רכי׳בדין הבעל כמלו׳סוס דבר אכל סמ״ס בפכ״במה״א
אע אשת! החרשת םאעי׳נעפקתיז אחרשהזאה אינ 1יורשה ! :ניע נעל שנשא קטנ' ;! אינהגריכהיזיאיןאינו
כל נכסים שיש לאסה בין כ״מ וכו׳ואס מתה בחיי הבעל יורש הכל ולא חילק כלל בין
*׳״־'י
הרשב״סאפי׳אסתוכשואהססיא פמו כקהה5
כתב
יורשהשהריאי) כאןשים ח 11,יא :
יורש :נכסיס לנכסים כרא' קצת שהוא סכור כדברי רבו ן׳מיגאס ז״ל סב שהבעל יורש את
יא׳ יש
@7י|הנעצ
המלוה והאריך פיה וחלק במלוה ע״פ כין הגיע זמנה ללא הגיע זמנה מחייםדאשה
אליי
ונתן עיניו לגרשומת אינו יורשה ול״נ לא״א הר״א׳ז״ל שאין הירושה נפקננח
והוא עצמו כ' שהרי״ף ור ח חלוקים עליו ואומרי׳שדיןהכעל במלוה כדין הבכור והוא בגרושין גמורי׳איל ולאי ארוסתו וכו׳כס מי שמת אמירב יהודה א רב מעשכאי6
ז״ל חשש לדבריהם וצא טסה מעש כדבריו והרמכ״ן והרסב״א ז״ל דעמ׳כדע הגאונים
א׳סאמי־ץ לו אשתו תותמי' היא ונמס אחריה לחורבה לבודק נפל טליהביונה
יורשיאיכוצנ״ח
סי׳גין הבעל ניטל במלוה וכן עקר ומיון זהו כשנתברר סהמלוה סיא מן ,האפה אכל ומתה אמרו חכמי׳הואיל ולא נכנס אחריה אלא לבודקה מתה אינו
אם הידען נושאת ונותנת בתוך הבית והיושטרו׳יוצאות על ססהאק חזקתן סלה דס״ג הואיל ונכנס אחריה לבודק כנשואה מיידי דכיון שיהיה בדעתו לגרשהאיז
כמו שיתבצי עיט עכ״ל • ומשוב הרשב״א גדין זס אכתוב פסמון -כתוב  3משוטת ימצא ;? בעלה מוס ובתוך כך מתסקודס שנתבייסו איני ; ולבית שה ו־מהכא

מו ?כ'סמעי׳סמי שמת אשתו ומתי׳קטט יש בדעתו לגרש שובי אינ׳יויש ריש נורסין
אפיהסמטלטלים ובשעה שיתי־צה׳ עומדים כר׳הכדמונת בייש במפקיר וביב הרב (ד )יל״<יוסקמג
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?ן איל ולא נכנס עמה לבא עליה אלא לבודקה ומדקי לה בארוס ולא ני לי דאפי׳בא
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נמנם שמס לשם נשואין אש לא ימצאנה לו ממונה סטנ׳שנתהרש׳לרעתאכי׳ו־ניס׳ש&א מדעתו ב׳ץ
בפניופליג רבעמכיאית כגמ׳ןאילן
טעות " ץ
יא
מותיכית ולא
היא בין שלא בפניו שאבי יכול למהות בנשואי אש מתה
אפי
שתק
מצאה  ■-׳■
בעלת מוס . '-
והרי 1^ .
דזכיילןרכ״ה
ליכא .מ6,ן״ןפליגב ,
ל6מיינ״ ןבער מ.^ .ת .. .
"  .זכי7ן> רכ"..
־־זאב ולא מיחהאין הנעל יורש׳אא״ב אויהאב שחפץ בנישואיה אפילו לנו
■ ד מבדח קנה ה מ היה דלח גלי גי  /פ׳ חישחת:
*'.מ׳רידיייוד.'1־? *$י
**%5
יייוייו*>די״ור ^ן** יייו** ^ 1יי •**ו-י,־
?ו׳ןי־*/ו>רמליייי1
*ו דעתה אבל הא גליא דעת' וגסהר״אש ק' (ה ) ! שמעי׳לאס
יס א מזרלתלמתה
יורשה וכן הוא
לעיל סי׳ ע"ז ואס
הוא מוריד על

בעלת
לכיתיי♦!•׳
ר-יי׳ר ^ ,
שהיא■•י-׳ י-
ירר* ר.״יי
מום*ר*ייו י*ר*1
והכנים-1ןי*י*0,
שלא לצסיינ יסייצי כפס  .■.יתיי  *.מס* 4אסי •" 7 £י
״ *!!,מדקייי״* 4י
ופתו* י*י
כך-
רי%
,י►4
מתה ואוייי•.״זי*
הכנסתה מה מועי׳מס סהודיע לעדי׳לא־אתי כפפ א :תי שזיני
נמנ
אינו יורשה

ודע סלפי שטתינו■שאיןכופין הבעל

לגרש בלא

כתוב׳כדי שלא ירשגיאין שומעין

ל.

ומיע לסטרא ועוד אנדינן בפרק מי שמתש י' ^
אפי׳למ״ר מברחקני ה"מ היכא דלא גלי' 7ן> תירית ע׳א
דעת' דמשוס אינסוכי והא גלי דעת' והפסלאייה ערש׳ עכל
לא הי תנאי דאילוהי׳תנאי לא סי׳כוע ר! 3נ׳ללזהי ד!קא
ביבי לקיי המתנה אלא גילוי דעת שאמר ■ס
? .ת למשנתן
שהית רוצה לינפא והא גילוי דעת מים י /עיל! !׳.
רש׳א■"
לכ' ע אסי למ' ד אברח קנה כי ההוא ד5כ ןמרשהאנללדעת
נכסייאדעתא למיס' לא״י מכלל דמכרח׳ התילקי'עליולת
אפי׳גלוי דעת אין כאן אלאשידוע לעיל ס ' נ׳פ* י' ׳' '1יי׳
)ש
סאס זו עומדת לינש והסכותב כל ? כתי דאע׳ג שמפין
לאח'אנו אומדץ דעתהשלסכרי' מבעלה א׳ת :כלזחןחלא
נסכוונ׳דלא סביק א יניס נפשי׳וכויוק אט־נירש אותהיורש
נשא׳מיד סמוך לנתינ הנפסי היל :אמד י׳א :תה מיה! יש

מסמת שוס מיל אין צורן להויא׳זו שהיי
אבד כתובתה עכ״לד  :ומה סהכי <5יבינ

אותו ואיני רוצה לעמוד עמו אין שומעין חל ע״כ נפל הבית עלו
ועל אשתו ואין ידוע איזה מת תחילה ואין ילד בנים ממגדן יןךפן<

י הבעל
" אומרייהיא מתה תחילה וירש ׳ ואנ ן נירעזנן ויורשי הא ^.ף)

וכוי הרעבס כדילשיי" להרי'*^}*6כ?
למיי״ידם5ןני התסשהי'^ •ניריצ • רש
ואע״ס שהיא מצסלהתגיש לא

אומרי׳הבעל מת תחילהוזכת׳בכתובת' וברונית/־יאנו נירש אות'
וכנון שיחר לה נכסי׳לכתובתה שאינה צריכה לישבע דאם לא
כן אפי׳ מת הבעל תחילה אין יורשין כתוב ^ ׳יורשי הבעל יורשי׳
עיקר הכתובה והתוספת ויורשי האשה יורשי׳ נכסי מלוג שלה
ובנכסי צאן ברזל יחלקו בין שניה' אשה שיש לה' נכסים ורוצה
לינשא ונתנה במתנ׳קורם לכן ונישאת
הבעל אינו זוכ׳בהם ונם דעתה דמזכוונה להבי יח מכהי סבסלרהנס.
שניפקאות'
המקבל לא קנאם לא שנא נתנתם לדחוק או לקרוב שלא כוונה שלא יאכל הפירו׳וגם לא יירסנ׳אס תמות כל ז>י!3
נרשמדרג׳
אלא להנריח׳מבעלה אפי׳לא הודיעה לערי׳שמכוונת להבריחם ושתוכל למכו׳פירות כל פעם סמרצ׳הילכ׳דנוהו .עמהתנהג
רק שידוע שעימד׳לינשא או שנים' מיד אחרי המתנ׳אנו אומריםהעירות י׳ :,למק5ל
כלל!לכן!/ת!
תלוני*
דעתה שלהבריח כונ ,בד״א שלא שיירה לעצמ׳כדי פרנסת אבלתחת בעלה וגםל^!מכ י תווכת\ מו
יחנתו משא׳ב
אס שיירה כרי פרנסת' מתנת׳מתנ׳ער שת=תו׳*,ר הין׳ ן 1,כשארצה שהיי הי5ז כיונהפ 6,יהיהבע  ,נהג מהס
כחי׳ריד צ! "ליד
וחס היו הסירו׳ סלה היה הבעל נהנ׳מהס דאי" (!?ותנהג
פי׳היום תחול זו המתנה ותהי׳תלויה ועומדת עד שארצ׳ לקיימה
דמכדו
וילקח בהס קרקע ועוד ^ומדנ5ן
אישו׳ולמיפיזקאי
4
י
ז
אבל בכל פעם שארצה הרשו כידי לבטלה וכיון שנתנה לו כל
! לכן א נו יידשת
נכסי׳ או מקצת׳ וכתבה לו היום ולכשארצ׳אע״פ שהמתנ׳תלויה דמוכח שכיוונה םי היו הפי יות־ סל
ו5״ע־

5ין מפין הבעל ואס גירשהמעצמי* וד^י

הפס׳י הוא
!יומובשכי׳כן :נפל הכי עליו ועל אשתו
וכו׳משנה בפ׳מי שמת ( דקי.ח )נפל הבית
עליוועל אשתי וכולי יב״ה אומרים נכסי'
בחזקתן כתובה בחזק יירשי הכעל נכסים
יגננפיסוהייואיס עמה בחזק'יורשי האב
ופוס״י נבשי׳נצ״ב כחזקתןוכגמר׳מפרש
בחזקת מי כתועה מכה ומאתים ותוספת
נחזקת יורשי הבעל נכסים הנכנסים
היוצאים עמה הס ננסי מלוג  :ובגמרא

(שהנכסיםבסזקם! כי1זקת יייר י ^מ?
! ,"3יו ישיהבע דירכי זיי^
' 7ה ז ^ י ^ יי״ ^ויר״רכ׳ככר
^'
^?נגיןס״סדלהנכסמז
^
מןכמה מ> 5יכסצריכפ5יפכמ ומ׳פשןט
מלן/״ה לנאורה אבל לפירוש הי״ש מכייל לא ילא

1ן*1י'לי 6עפש׳נררי בתעפת:א('נמ<
שכמנא׳ני1י'א'3
3״!? ״! אשהסישלה.
נכסי׳ורוצ׳לינם^

עדשתדצ׳וש־״ןלאעמרהאיןווב ^ אופלהפירו׳איןאהמןב׳!
ואם תרצה ליתנם או למוכרם לאחר הרשות בידה אבל כל זמן
שלא תמכר' או תתנם לאחר אוכל המקב׳הפירו׳ואם מתה בחיי
הבעל תשאר למקב׳מת הבעל בחיי׳תחזו' לידה ואפי מתח אחרי
מות הבעל מיר קודם שחזרה בה כתב הרמ״ה שישאר למקבל

ונפנה בממלקודס לכן יישי/תהיעל אינו וא״אהרא״שז״ל כתב שתחזור ליורשי׳ כיון שהבעל יורש את
למס וכי׳בפהנזש שנפלו ניף ^ ^ 0
אשתו אינה יכולה למבוי' שום דבר מנכסי׳ואם מכרה אח׳שגיסת
מיאאתתאדכעי׳דמיבמדנהו לניכסה
מגכיא לביתה אינסיכא ואיגיסה אמאי בין אם נפלו לה קוד אירוסין או אחד אירוסין הבעל מוציא מיד
לקמיס דרב נסמן קרעי׳ רב נחמן לשטר'
ל)״ל ובא לח :נחמן טעמא מאי דלאשביק
^־ניש נפשי׳ויהיב לאחייני ה״מ לאחדיני
אבל לביתה יהיבס אפ״ה כמקוס ביתה
נפשה פדיפא לה מתיבי היוצה פתכרית

הלקוחות שעשו אותו כלוקח בנכסיה והוא לקח תחילה לפיכך
מכרה בטל לאלתר שהוא מוציא מיר הלוקח הגוף ופירי אלא
לעטן זה הוא מכר שאם תתאלמן או תתגרש יחזור ללוקח ואם
תמות בחייו ישאר יידו והרמב״ם כ׳הבעל מוצי׳מיד הלוק׳פירות
כל ימיה אבל לא גוף הקרקע שאין לו כלום
בגוף

מר 1נה לפי פסי׳יודע שללז תמצ׳כוישיםמד' (! )  7כפ׳ -
שם־דדי!
בהס לעכידס ולשממז ולא יכסיפס אם לין מנרחללאי!!אלא
ימס כפירות וגס אס תמות בחיי כעלם כלהדר׳ י־5.יןאב3
סתקכל ממנהדאל״כ ירס(*,
■ לא הדרא
עלי!
,,
ישארו .כיד *
קג ו־ נמה
שבילו
בעל דאי לה יורש קרוב ממנו והיא כיווצהי יע׳ח ילא
משמי!כן
להברי׳ממנו היל  :ע״כ ישארו כיד המקבל נהר'; פיקהאשה
מתג ואס מת בפל׳ומתס הי 5ן5ןחי״פ קן-ך ס לן -תקט עא ינתנ
שחזר כה מן הממנ׳סחרין מכסי׳ליורפיה לאש נתנה ל!
דאזלי׳בתי אומדנ שלא כתנת׳לו אלא כלי ר״לין^ג!1הו תגג£
להכריחם מבעלה ומיד סמת כפלה כטלה נ?
רא 'מנרחת
האומדנא וחזרו הנכסי לרסות׳מירי דהוםתשארלמקלג׳
אמתכת ס״מ בכולה דאס עמד חיזר ואס

ממד ונתרפמאיפו חולי ומת אחיהקודת
שסז׳בו נתבטל הממכ׳ממילא פכ״ל'הר״א׳
ז״ל ונתבא׳דכרי רבי׳ועיין במרדצי כפרין
ננסיה מבעלה כיצד היא עושה כותכ׳שטר פסיםלאחרי' דברי רש״כג וחכמי׳אומריס סנזכייומ״ש מת הבעל מסזו׳ליד׳ואפי׳ממה אח׳מות הבעל מיד וכו׳כ׳הי״משיפאר
רצה מצחק בה פד שתכתוב לו מהיום ולכשארכ׳סעמא דכמב ליה הכי הא לא כתבה למקבל שיעור לשון זה כך הוא אפי׳מתה אחרי מות הבעל מיד ומאע״פש  :המל׳ה
ליה הכי קננהי לוקס א״ר זירא ל״ק הא בכולה הא במקצתה ואי לא קננהי לוקח סישאי למקבל הר״אש כתב שתחזור ליורשי׳ופלככסר״אש דבפר׳הואח״ל הרמ״עס
גיקנינהו בפל אמר אפיי טסאוס כנכסים שאיכה ידועי׳לנעל ואליבא דרש ופרש״י כפרק כ״ב מהלכות אישות האשה שכתבה5ל.נכסי־' לאחיר בין קרוב בין רחוק קודם
דנעידתיכרסינהו לכיכס אלמנה הימה ובאת ליכסא והית מקדמת ונותכתן לכת' ■שתנסא אע״פ סאס כמגרשה או נתאלמנה :תבטל המתנה כמושיתבא׳בהל׳מתנה:
דנ להבריח זכות כפלה מהם שלא יזכה בהם והודיעה לעדי׳שאין מתנ׳זו ממכ׳יאלא אין הבעל אוכל פייותיהן ואס מתהבחיין* אינו יורשן שהיי נמנה אותקיד׳שתנשא'
להכריח ולא שתזכה כסם הבת אס תתאלמן היא או תתגרש אתאי לקמי׳ררב נחמן וכשתמו כאיי בעלה יקנה מקבל המתנהממנמרקגיקזגמור ולא עוד אלא אסי׳נתנ'
לתכוע להחזיר לה הנכסים והכת הוציאה סטר מתנתה וקרעי רב נחמן שטר פסים מקצ׳נכסי׳או כול' קודם נישואיה וכתכלמקבל קנס מסיו׳ולכשארצ׳שהיי לא קנה
סהר פיושי שמפייס לקבל מתנזר להפקיע זכויבעל׳קוד' נישיאקולא שיזכו כמקכ׳זה■ קרן גמור עד שתרצה אין הבעל אוכלסירו׳מאות' המתנ׳ואס מתה אינויורס/־כ״ל
כהסאס יצה
המקבל הזה
מצחק כה
ומחזיק בהם עולמית
פד שתכתובשגחה
' ' ' 1י ,
מהיר' והר״ן האריך בנתינת סעמלדכריזי ואחי כך כתב אבל אחרינואומיים עסאוס
ן
.
ן -ך ׳ •- -
. . . ,
נתונים לך לכשארצ יש כאן
הביסה
מבעלה
שאס
בא
צזכו׳מאער
אני
רוצ
הא
ככולה
כנכסים
שאינם
ידועים
■
לבעל
דיכם
לגמיי
כנכסים
סאינס׳מ־ועי׳שאיןהכעל אוכל
ני אמי שמואל לא קני ככותב לו כל נכסיו דניוןדלא שיירה מידי לנפשה׳אס תגר׳ סירות ומיהו אם מתה כל זמןסלא מכר הכפל יורש אותה כין כמכדחת כין בכותב'
אקסהדי דלא גמרה ומקניא והא דקתני רצה מצחק בה ככותבת מקצתן ואי לא מסיום ולכשאיצה והכריחה מועלת לה שאס מוכרת׳ ונותנת קייסבככסיכדשאינם•
קננהי לוקח ליקנינהו כמל לשמוא ככותב כולןדאמ לא קני כיקדלא קני מאי הברח
ידועי׳דיכ״לההיא ג״כליתכס כמתכת ש״מ שאיכה כיייופה אבלכל־ש לא זכת׳אותם
איצא ליקנינהי בעל ויאכל פייות ויירשנה אס תמות תחתיוכנכסי׳שאינס
ידועים
לאחר
הבעל
יורש
אותם
ואיני
מאה
דבריהס־במברתמן
הטעם
סכתבתילמעל׳אכל
סהייעל מנת שאינם שלה נשאם דסבור שהמתנה
גמורה וכתב הר״א׳פד שתכתוב בכותבת מהיום ולכסאיצה נראה שהבעל יורש אותן וכ״ש ׳למי שסוברשירוש'הבעל
לי מהיום
לכשאיצה פירוש מסיום תחול המתנה לכשארצה לקיימה אגל בכל פעם דאורית' שהדבר־כמר שאץ זה מספי׳לפקור ייושמו ולעניןפיח״׳שאכלמקד׳מתניס
סיצס
הרשו׳בידו
לבטלה וכן כתב הר״ן בשם ר״ח אבל מדכיי הימב״ס כפכ״ב מהל' בנתיבה ול מהיום• ולכשאיצה אע״פ פלא רצתה נמנגלס בי ^ שאץמוציאץאות״מידר
אישות
נראה
שהוא
מערש
פר
שתכתוב
בשטי
זה מהיום כתוני׳לךלכשארצ׳יש כאן דמסתמ׳מחילהלהו כיון דכישו -קא אכיל עכ״לצוכחבעידהר״ןא׳מררבשספי׳׳אם
?במה מבעלהשאם ב  6לזכות תאמר אני רוצה כמתנה ונמצא' קיימ למפרע מיום
דדיכא׳דמכרסתידוקא־כשלא כתבה לו־מתנה גמורה מתנה חלוט׳־מתכ עלמיןאבלי
פנפמ׳ה־שסר ואס בא להסזי תאמר איני רוצה וכתב הר׳ן וזה על דרך מאי דאמיי
'
אס
כתבהלו
כן
קנה לגמרי וכתי־הרש״בא שיש לדקדק לפידביי־ו מפשיושהכל'
?3לושק פיקסאימר דפל מנתשיריצ היינו דאמ' פין וכל היכ׳־שאמ׳אין קנס
למפרע
כותבין
כן
.
אס
כדון
אותו
לשופרא
לספרא סד שכתבו וכ־ אער לנובפ״ר׳ואני למד
יי
י
מדבריי

ד״ם

ז

(ן ) ור׳נ״יפרק מדברי מורי היב ז״ל שכ כבבא כתיא גבי כתבוה בשוקא דכיוןשהכל מורגלקלכמו׳ מוס וכולי ואע״פ שלא קנה מקבל מתנ לגמרי א״פה מתנ׳זו מוציא׳מיד זכות
! .תובל דאם מנרה כן בזמנינו ז  :אינו צריך לומי בן בעירו׳סהרי הוא יודע שכך הס כותבי׳וכאלו צוה שאין הבעל אוכל פיח אות בכשי כיון שלא ירע הבעל בלזות נכסי עד שנתנתק
גנ״ג נתידינ׳הנ־
ומפתה זו סנמנה לבנותיה קודש סירע בסס הכפל מתנת' קייס׳ומ* מ אימםפירןן
זאיגו תמר ע 7בפיר כתבוה בשוקא הוא ואיפש לדוןכאן כן ינראין הדברישהכל לפי ראות הדיינין
סתתאלמןהיא א 1שא־א לומר באשה שתדע בנוסח השטרות שכותבי שסה רגילי׳לכתו׳ועד שיעידו ששייר היא מכתים עד שתמות זכה כסס הבפל ולא שיזכה הכפל בכל העירו׳וי^
אות לפי סאיןהבפל זוכה בגיף נכסי
תתגרש ואז הס סכך אמיה להש כפירוש איפשר לומר
ממלים וע״לשי״ן שתהא מתנתה קיימתעב״ל*.״הזגלז  :נמ' בגוף נכסי מלוג ער שתמות מתה בחייו מוציא הגוף מיד ה^וקח ופנן כפלו לה נכסי׳וכו׳ פירוהמלוסיןן
פ״חנ׳כ׳יפ׳׳זזיו׳ היה-ז ל נע״ו תזכי' •.מתב׳בשסל;<־.ז'' נא?*'י'3ה ואס וא״אהרא״שז״יגכתב כסברא הראשוג ויש מהגאונים שכתבו הקרקילקח בהס קרקע והוא איכלעיון
ע״נ לן> קפ״ג
שהנעל צריך ליתזהרמי׳ללוקח כמו הכיר בה שאינו שלו ולקח׳ פכ״ל וכב כתבתי תשוב זו בסוףסי׳ת״-ע
הזאיל זעכילתז י,אי'ש'דגה
א':׳י'
להס '
פי׳א' פש׳
בנכסיה קייתת ל'מ ישמ־ א,תנת '^עכ':5דבריה ר כשבדיז שיש לו דמים ולא עור אלא שאם השביח הלוקח הכבסים נוטל וכת פור שאלת ראובן שמתוסיולושעי
פשתתא'.יזן אז זה כסימן קמ״ג  :כ* 'ן סהכעל יורש את השבח ויש מהגאוני׳שכתבו שנוטלם בלא דמים וכ״ב ר״ח אלא בטיורשו׳נשואו׳לכעל אחתלסמפוןואשן
תתגרש סס הנפל אשתו איכה יכולה למכור שוס דבר מנכסי'
ללוי ועמדה אשת לוי והידיתלשמעיןמל
מנה לנמת א(
שנתב
ואי
איתנהו
לדמי
בידה
דאש׳בעידנ׳דמת
לפתיר ננכשיה ואס מכרה אחי שניסת וכו׳בר״פהאשה
שקלינהו לוקח אחותה שאביה ציה לפני מותישיתנולו
ולא מצי בעל למימ׳אחריני נינהו ומציא׳ אשפחה וכ״ב
הרמב״ם
מנכסיו מאה דינרים אס היא נאמנת!)ז־
קת ; נהינונ לסת '/שנפלו ( דף עס׳אס־קכארב ושמוא ' דאמרי
זע״ש כ' מהרת׳י תחייהו בין שנפלו לה נכסי׳ פד שלא וא״צ ליתן ללוקח רמי׳שקב׳ ומיהו אם הרמי׳ שלקחה מהלקיחו' .הודאתה זו היתהבב״דקירששידעלף
בת׳השיידת׳גאם נתארס בין שכפלו לה נכסי׳משנתארסה בעצמם הם בעקצריך להחזירם ללוקח ואינו יכול לומר מציאה בעלה אש כפלו לה אות ' ככלי קי״לכו״ש
הק  -.י1ה ג׳תשלה
מצאה ור׳אפרים כתב אפי׳הורה הבעל שהם בירו א״צ להחזירם דנכסיס שאינם ידועים לכפל אס מנון
איךההקלש סלע 7וכיס הבעל מיציא מיד הלק׳יתו'  :ומ ש
אז •שעשו אותו כלוה' בנכסיה והוא לקח תחל' אבל אם הבעל מוד׳או שיש ערים שברשותו מכרה אינו מוציא ונתנה קיי' והודאת בב״ד כנמנה דסיו^ס
שתתגרש
מיד הלקוחו׳דכשלוחו דמי׳ ואי בעי לוקח מחרי' עליה דבעל רלא ירע הכפל קורס הודאת בב״ו איןבזיכוי׳
תת!.1ז{ ולא אתרי' לפיכך מכרה בסל לאלתר שהואמיצי מ יד
בוה הקש תעי; יע הלוקח גיף ופרי אלא לענין זש הוא מכר עביר הערמה ומאי דמבר׳להנאתו ולדעתו אי לא מיד׳ אית ליה כלוסליתן לשמעון המאה
דיכרי׳וש״מיש
מידי שייגנזל וגיס
וכו׳ככהר״אשבפנערה סנתפתת׳אהא דיכא להחרי׳סתם בכך וא״א הרא׳ש ז״ל כתב אפיי נמצאו בירה כאן מקו הקייס אש מת הבעל בתיי
האש׳
שהארין^ז  *.כת'
אש יגבה שמעון ז־ מןהא ש׳עחשהודצת'
הרא״ש זתשזנ׳נלל דא״ר יוסי כיסני־נ' באושא התקינו האש'
מעו׳ואץ
ידוע
אם
הם
אותם
אנו
תולין
שרמי
מבר
זה
הן
ולא
מיאשהשמכד׳ננ׳ת סמכר׳כנכסי מלוג בחיי בעל' ומת היעל
לפי שאיפשי־ לה לטעון כשהורית ,לןל5ן
לבעלה ש׳תין לא מוציא מיד הלקוחו ' ומ״שבשם הרח״כס מצי כעל למימ׳רלמא מציאה אשבח׳נפלו לה
משנתארס׳לאקידם שנתארסה הי׳אלא כדי להפסי׳על בעלי
וכיקשכאות׳
ונתארמ׳מוכר לכתחיל׳נפלו לה
תמבו׳לכתחילה
אבלחשו ז! זכותו שהבעל מוציא מיד הלוקח פיחת כל ימיה
שעה לא הייתי נאמנת נתבטלההודאת׳
זע 'ל ריש ס־מ! זה
בעוד׳
ארוס
'
ואש
מנרה
ונתנ׳קיים
בד״א
בנכסי׳
ירועי׳לבעל
אבל
זבת״הסימן ת״ה אבל לא גוף הקרק וכולי הוא בפ״כב מה'
ואינה חח " ת ונעור עכשיו וכעץסיס
אם הקדישה בדמן אישות וכתב ה' המגיד שגוף הקרק׳מכור בנכסי׳שאינןידועים אפי׳נפלו לה משניסת אם מפר או נתנ׳קיים היא״בד גבי האויע שטי־ אמנ הוא והומ״ע
ב גלה או ששתק ואש ימית הוא בחייה זכו הלקוחות וכן אלא שלכתחילה לא תמכור ואיזה הן שאין ירועי׳ בנון שנפלה
מסתכרא דכאן נאמנת היא לפי
שלוק׳
נכסי
מלוג שלה היא ונאמנ׳סיא עליושאין
אימתנריןלקיים :מבואי כירושלמי פ־ק הכותב והי״ןכפ' לה ירוש׳במדינת הים בין מקרקעי ביןמטלטלישאין הבע׳מצפה
(ח ) א^ לכ״יש>\ נערה שנתפתתה כתב בשש הדש״ב׳אהא לאיתן נכסים בנון שמתו מורישיה במדעי הים ולא הכיר הבעל לבעל בקקכלוס כל שלא מתה האשבחייו
ישסחלץ  ':׳אפי'
אם יש לא .ת( 7גר דתקנ׳אושא מוציא דאמיינן הייני לומר באותן המורישין וכיוצא בזה כגון שהיה לאבי נכסים ביד אחר וזה נראה לינכקעכ״לי • וכ :־וש:יא
שנא תחתת התעו'
אינה יכולה למכו׳כך הוא אינו יכיללמט׳
שכטאנרי׳להקו ד סעד שמתה זכותן תלוי ועומד בידן ולא נתברר שהיו של אביה עד אח נישואין נם זה לא נשאה על
שמא
ימית
הוא
בחייה
והן
נכנסין
לנחלה
לכדו ואס מנד הימני בטל מידכפיחזקת
לל1קח?כיש אםיש והכי איתא בירושלמי בפיק הכותב אבל דעת אילו הנכסי׳ונם צריך שלא נודעו לבעל בין נפילה למכירה
(דף  0אמי ח מימי איש ואשהשמנת
לה נכסים מיוקזי' עכשיו שמתה כחיי הבעל מוציא מידן זכו' דמיד כשנודעו לבעל נעשו נכסי מלוג וכן הפייר *יימצאו
בידה׳
בכנסי מלוג לא עשו כלום ומסיק בגמור
בלא ניגלהשנרין
לשלם זזהן זאם זה שהיה תלוי ועומד בידן ולא מוצי׳ממש מיד שיודעו לו יהיו נכסי מלוג מלקח בהןקרקע והוא אוכל פירו׳ איתמר דאמימר כגוןדזכץ איהוועית
בעלז להכ׳תאינז קאער דנכסיס לאו ביד כלקוסו הוו קיימי וכמו שהיא איג׳ יכולה למכור כך הוא אינו יכול למכו׳לבדו ואם דאתיא איהי ומפקא וכתבסר״אשעלזנ
טזרן> ילהם עכ׳ל :עכ״ל וזה מבוא׳בדברי הר״אש ז״ל ' :וםש מכר המפר בטל מיד ואפי׳ הוא יכול לערער עליו וכ״ש היא ולאי
לכאורה משמע דהמקס קייס כל ימיחיי
מיבעיא נכסי מלוג שהן באחריות׳שאינו יכול למוכר׳אלא אפי" הבעל ואס מתה איהי־איגלאימילתא
(ט^ זעלסי׳ע"( שהבעל צריך ליתן דמיס וכו׳ויש מהגאוני
משתה ח7יןאשה
סהיז לרן נכשים שכתבו סכיטליס כלא דמים ה״ה
בס׳כ״ב
נכסי צאן ברז׳שהם באחריותו אם מכרן לבדו מכרו יא בטל וליש סהמכי קייס מתחלתו׳ ומיהונימש׳קא׳
שאייןידזיגי׳לניגל מהלכו' אישות הזכיר מחלוקת זה והרי״ף אם מכרה היא לבד׳ופר״ה שדין נכסי צאן ברזל כדין נכסי מלוג מכי הוא ומתה היא מס־ו בטלוסייהיר
שאפי׳הבעל מבט׳מיד המכר שמל לבדו ול׳ש שהאש׳ מכטלתו יוכה הטעם משוס שכח בית אביהמלו
זהשאילתןיאחרי' :והי״מב'והר׳אש והר״ןז״ל הסכימי שניטלן
(י )
כ׳הרקייש בלא דמיס ומיהו כתב היי״ף דאי אימנה ו
המכילאלתוהא דקאמי מכר הואומת
אש ן
שנעלי
וכן םא מב ר׳היא הבע׳מבטלוימיד ולדע׳רש׳יי דוקא
מכר׳האשה היא תכרו כגיל ה״ה דלאלתר בעלאלא
להנהו
דמי
דשקלה
איתמיה
מהדר
להו
ע׳ב 7א*ש יורש
מבטלו הבעל מיד אבל אם מכד הבעל הוא אינו יכול לבטלו
בכסיאשתו אל״פ ללוקח ולא יכיל בעל למימר דלמ׳מציאה
מיראלא אשה יכילה לבטלו פדר אש תרצה :ואם מתה ולא לרבות נקט אע״פיתלא ערערו עלהמקח
שלא היו י7ו־ני' לו אשכחת וכתב עליו הר״ן בשם היש 'בא
עד שמת היא והאי דנקט גמררידןדזנין
בטלה אותו
אז
זק נתבאר ל גיל דמלשונוזה משמ׳דאע״גדליכ׳סהדי דהנהו
הוא ימית אתיא איהי ומפכה אע״גדהה
בדי; אעזשהבריח'

זוזי ממש איתנהו דשקיל מלוקח אלא להניחה זוזימסתמא אמיינן דאינהו כינהו זוזי
נגסיה:
(יא ) חתרי' נגמ׳ וה״ל כעין פקחן דאגלי מילת דמימכרס כטל למפיע ומעות כעין סקדקנינהו אבל
 '9אלחנז לכ״ג אתלפינהו אע״ג דחילופיהן כידה משתביא דאינו חייב בעל לשלומי מינייהו ללוקח
זנפ׳ חזק הכתים דמכי סלחה בהו יד קמו זוזי עלה בהלוא׳ומימיא״ל אנא מטלטלי שבק' לי וזוזי דידכו
ןכ״כ הרח׳נ׳פנ׳נ
תה׳אומזסכםמן קמו עליה בהלואה ואינו משל׳וכ״כ ה״ה בפכ״ב מה׳אי&ו׳ג״כ בפס היש״כ׳ז״ל ודברי
העישקיםדאות־ זה מבוא בדברי הרע׳כס כפ הנזכר שכתב אס הדפיס שלקח מיד הלקוחו׳קיימינו
שלה שי.ז לה בעצמן מחזירן ללקיחותח  :ומיש רבעו בשם רבי אפייס סאפי׳היד הכפלםהנזי
בכתובתה ליינה בידו אין צריך להחזירם כ״כ כשמו רבעו ייוחס במישריס נכ״ג ח״ד ומ׳ס אבל אס
גמב וכ׳כ נ״י
הבעל מודה או שיש עדי׳שברשותו מכר וכו׳פד אית ליה דינא להחרי׳סתס בכך כן׳
דןתנ׳ז לבמרדכי
ססרישהע׳ דג׳ש כתב הר״ן כפנסיה שנתפתתה וה׳המגיד בפכ״ב מהלכו׳אישות יכשס יבינו אפייה
שהארץ במלדכי ומ״ש כשס הר״אש אפי׳נמצאו כידה מעות ואין יד 1פ אם הס אותה וכו׳כם הנזיוככר
בדיניסאל! :
נתבאר סכך פירש הרש״בא דברי הרי״ף וכך יש לפיש דברי הימ״בס ז״ל • כפלו לה
משנתארסה לא תמכור לכתחילה בעודה אחסה ואס מכרה יכתב קייס חשכה כפ
האשה שנפלו (סס ) :בד״א בנכסים ידועיס לכפל לכו׳אריש דמילתא קאיסכ׳שאם
מכיס משרס׳הכעל מוציא מיד הלקיחו׳ודקזה הוא במשנ׳פ׳האשס שנפלו ר״ם חול׳■
בין נכסים לנכסי׳וכו׳נכסיס שאינם ידועים לבעל לא תמכור ואס מכי ונתנ׳קיים
ופסקו הח״ף והרמב והרא׳ז״ל הלכה כר״ס ומ״ס ואי זה הן סאינס ידומי נגוןסנפל׳
לה ירושה כמ״ה וכו׳סס א״ר יוסי בר חנינא ידועים מקרקעי שאינם ידונני׳מטלטלי
ור׳יוחק אמ אלו ואלו ידועי׳הס ואלי סס סאעס ידועי׳כל סיושכ׳כאןונפלו לה נכסי '
במ׳ס ותניא מתיה דרבי יוחנן ומ״ש ולא הכיר הכפל באות׳המוריסי׳וכויעד יילקח
בהם קרקע והוא אוכל פירו׳הכל דברי הר״אש בס׳המ׳מסבימ עצמווכת׳הרש״כא
בתשובה לאו דוקא שנפלו לה כמדינת הים אלא ה״ה אפי׳כשנפלו לה במקו׳שהיא
וכעלה שם כל זמן סלא ידע הוא כשנפלו לה ולא הספיק לדע׳פד סמכר׳או נתנ היא
כן סירס הרי״ן מיגאש וכן מה שאמרו שנפלו לה נכסי׳כלומ ביחש לאו דוקא אלא
.ה״ה אפילו ניתנו לה כמתכ׳או שמצא׳מציא׳זה הכלל כל נכסי׳שיכואו לה ולא ידע
בהם הבעל עדשמכר׳או נתנה ואפי׳לא נתנ׳אותס במתנה גמורה אלא בהכתז׳אץ
הבעל מוציא מיד אומו מקבל מתנה וכדתני׳סחצ ' שתבריח נכסיה מבעלכיצ׳סיא

דימתה היא איהו מפיקיואפי׳ללןלרג־י■ מידו בטל מ שוס דעיקי חידוש דנייאמיער
לאשמועי׳דפש׳ש זכי הבעל מ־צי׳מיד התס דוק כשמת אבל כשמ׳הוא מכיסקיים
ואיידי מקט אזה שמנינקס נמי איששמכר הילכך מפ׳ליה תלמור׳דימיאדאפס
שמניה עכ״ל וכך נר מדכי־י הי־מ״ב סכתי בפב״ב מה אישו׳בעל שמכ בנכסיאשמו
בין נצ״ב כין נכסי מלוג לא עשה כלוסימ״ש ואפילי הוא יכול לעי־ער עליוקמסמ
מדברי הר׳אש שכתבתיבשמי ? ומ״ש ול״מ נכסי מלוג וכולי אלא אפילו נצ״כשמ
באחריותי אס מכרן לבדי מכח בטל בפ׳אלמכהלכ״ג (דף סו ) תניאהמכנסי!
סוס לכטל׳אס יצה הבעל למכור לא ימנו ולא עיי אלא אשי הכניס לה שוסמשלו
אס רצה הכפל למכור לא ימכור מכרו סניה לפמשה זה היה מעש׳לפני
רשכ״גואמ'
הבעל מוציא מיד הלקוחות וכ׳הי״אש פיש״י מכי־י שניה׳או זה או זה הבע
מוצי׳ל״יי
אס מת הוא או נירשה שהוא מיציא׳מיד הלקיחו׳אה מכר היא כלא דעתה אלאאפי'
תמה היא מוציא מיד הלקוקו דבשפתמכיי לא מנירה ודאית הואי שמא ימיתהוא
ונמצא מכירה שלא כדין משמע מת ? לשונו סכל זמן שהאש קיימת איןהכמליכול
להוצי׳ולבטל מה שמה' אבל כשמת אז יורש כהה וכמו שהית היא יכולה לבטלסמקס
ולהוציא מן הלקוחות בכל עתסמיצכךהוא יכול לעסי׳עתה ותימהוא לומרדכל
זמן שהאשה סומק' יהא המקח קייס וכו׳ונראה לפיש הבעל מוציא מידהלקימוו!
לאלתי דתיקון רבנן שלא יתקיים הפקס כדבר זה כלל סלל! תהלז הלזשס צרימ
לסמח ולהוציא מן הלקוחות לאחר מיתת בעלה ולא דמי לנכסי כעלה סהא
" מוכר והמכר קייס עד שתטיוף כתובתה מהס דהתס לא חשו סכמי׳על טורחסאשה
שמא יפרעי לה כתיבתה ולא תצטר לסחף אבל בנכסים הללו שאפילו אסימצא
לבעל ככסיס יכולה לומר איני חצה אלא אלו חשו חכמים לטורח האשהונטלו
המקח לאלתר וכן פי׳ר״ג מכרו שניהם או זה או זה דאס מכר הבעל עצמו ה6ס8
מוציאה ואס מ :רה האשה הבעל מיציא ור״ח סי׳דאפילו אם מכר הבעל הואעצמי
מוציא דתקון רבנן שלא יתקיים הפקס כלל דרשב״ג לטעמיה כדאשיק
בפ׳השולח תניא העושה שדהו אפותיקו לכתובת אשה וב״ח נוכה משארנכסים
כלומר אס רצה מוכר אותה סדה וגובים משאר נכסי ' רש״כג אומר בפל חוב גוכט
משאר נכסים כתובה אינה גובה משאר נכסים כלומר אינו יכוללמבוי
אותה׳

העזר צ

אבן
^? שדה יללולן©

מפר סמכי בעל לאלתר והבעל מוציא מיד הלקוחות אף אס

המעות

דין? ממשק כשות אזיןוכתיתי נשיג עיג
נאמן כשבועתהים׳*<׳:.

ו ^י מכרו שניהם לפרנסה דקאמ'רשב״ג
 3נעל מיצי׳מיד הלקוסו׳לא איפשיט ספיר
ונכביד בה מ פ שס וכתב הרמ״בן דהיינו
מפיקד דרב אלפס משום דישב״ג לטעמי׳
| נדפיי׳ושמא קי״ל כרב דפליגי עלי' ואמר
' והפקת קיים עד שתבא האשה ותטרוף מן
הלקותו׳וכ׳שסאץ היעמוצי׳נדד הלקוחו׳ הבע ?י'ט דע שעת טירפ א ?יה ??סנ נדוני יטעלה מכ ?יט ץז
כסף וזהב ובגרים אין הכעל יכול למוכרה אע פ שהבעל יש לו
עגיל וכתב עודדפסק ר״ידסמקחקייס
ננסים כנגד נרוניתה וכ׳יש שאין הבעל חוב יכול ליטלץ בחובו
עד1עת טייפה  :יבנן ומ״ש רבינו ולזה
השנינז א״א הי״אשז״ל איני רואה הונח' וכן מה שהחתן פוסק לה אינו יכול למוכרן ע״כ והרמב״ם כתב
גמרה נוצרי הר״אשלומי שהו׳מסדבכך
מכר מטלטלי׳של נכסי צאןכחל אע״פ שאינו רשאי מכרו קיים
ן!״ל הרש״בא בתשובה מה שאמרת שאס
ע
 ":כ מכרו שניה׳ביחר או אפי׳לקח מהאי׳תחילה ואח״כ מהאשה
מכרה היא בנכסי מלוג בחיי בעל׳ששניה׳
המ
:מכר קיים בנכסי מלוג אבל בנכסי צאן ברזל ובע\ א ר כ ל נכסי
מוציאיןמיד הלקוסו׳ולימ שאהי׳מת הבע'
ה:
על אם לקח מהאעזהןאח״כ מהאי ׳המכר -יי  £אב 1,אם^
נהייההאש מ■ כיאה מיד הלקיחו׳הא ליתא
מהאיש ואח כ מך זאשה אן שמכרו שניה׳ ביחר המכר בט  1,מ  0ני
הוכייס  :דכיעי© מפקימ׳שגוף הנכסי'
לאש© הן וצץלבסל׳בה© בסיי׳אלא אכיל׳
עיוות בלכר וזה שהוצרכו לתקנת אושא
לגופו של קיקע ולאחסיתה ועוד דבהדי'
אמי׳כירוש' האיש שמ  :י כנכסי,מלוג בחיי האי לא היה׳ עושה משו׳גחת רוח וכן אם טכר לאח׳ולא נתרצית
אשתו ומת בחייו הנע מוצי׳מירהלקירזר' בשנרואח״כמכר לאחר לא שנא אותו קרקע ולא שנא אחר
למה הרבי דומה לק שמכר בנכסי אביו נתיצת וחתמה לו קנה ואינ׳יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי
ומשהא  :הבן מיציא מיד הלקוסו׳וסאשס כיון שלא נתרצית לראשון וב״ש אם מכרה או נתנה לבעלה
ש.ז:רכנכסי מלוג בחייהבעל ומת׳׳ הבעל מנכסי צא׳ברזל שאינו כלו׳שינולה לומ׳מפני נחת רוחעשיתיו
קיים כתכ הרמב״ ם
יןהאש׳מוציאה מד ה,קוסות לה״ד לאב א  ^ -אם מכרה או נת :׳,לן מנכסי מ ^ וג
ז)
אם הית' חיה ורב
צאן כחל קיים
וכן פיר׳ ר״ירבין
 * ״, !.״״ ״ יבכתוב ובין נכסי
ולזה הסבים א א

טא

אלפס פסק שחמל שמכר הב עלל,לברן מנכסי
ואפי׳האשה איני יכולה ילגגטלר ע ד שעת טירפא
וכתבואותו
בשרה שהכניסה,לר שום משל ,ה
 .״״״
״״  .״,״ז
צאן כחל הוי מכר שלו קיים רע שעת טירפא
הראש זי! ו; כתב חהןא כקרקע אמריג ׳ " מבי

ד״מ

היא
וכתב הרמ״ב  00יק

בסיר'יי על זה דאיןחילד 3ץבגדיס ? " וי" ? !ס למיונייהר׳?
לבגדי חוג אבל כלי זהב ובדולח יכו׳למכי ' ע׳חזקת7ן>קפ״3
אס הוצרך להססרג מסס ואסקחכי נתץ ע־חכראהדחולק
לה בין תכסיסין בין בגדים יכול הכפל ים לללמיר׳תהו•
המ׳<י
למכי© לפמספצ 4יי  :סכרו סניה© " יי * י
תסל־ינו׳נכ״ן 1ן" " '׳
ניחי ^ פי׳לקח מ־5זיש
״י ?״(יף "־>80רא י״נן י>יז לגי״ י״?ס ־יל״־ל"־ 7
בנכסי אשתו דייה בגלהא יאי׳ יש תי מ ׳ אם סל השיעג,ל
נחת מס עשיתי לבטני מי לא תנןלקלז מן סל נעל על מע״ג
אלמאאש ״י
• האיש וחזר ולקח מןהאס מקחי בטל
אמרה נתת רוח עשיתי לבעלי הא איתס ' 3ס,ע ^ ,ק'£,
עלה אמר רבה בר בר חנא לא נצרב׳ אלא השיע״ללנעלעל
קיקעו׳שהכניסה
וא׳
אח׳סכתב לה
ג׳סדות
ליאשת!?
בכתובתסוס
שהכניסה לו
בכתובת ואח
באותן לה
שייחד
שייחד לה בכתובת ואח
שהכניסה< נכסי י(  ) -וכן הוא
קקע "״ .
ע״עו" קח קי . .מ פמעוט שח

נמרדניפ.׳' יוציאת
מציאת

כ ש דה ל איבה דא ל עינך נתת בגרושין האשה!ס פע נער,
נער*
ובמית אלא למעוטי נכסי מלוג הא אמרשנתפתתה ופיל
אמי מ' איש ואסה שמכרו בנכסי מלוג לא שיחן פ׳ננתנתי
עשו כלו כי איתמ׳דאמימ ה יכ דזגין !5יהו עיימי ,ןי״:
ומית אתיאיהי ומסק א נ זבנ איהי ומת חלמנה 7ןתפי,
כלחשת׳,
אתא איסו ומפיק כתקנת אוסא אבל היכ׳ א׳א גדלא
דזבינ תרוייהו לעלמ׳א״נ זמ׳ איהו לדידי " ,מדי החרדכי
" ׳ ייש פ׳ שס נדנרי
זבינייסו זביני ופרש״בס סאד5ן י׳יש
. .־״' ,־!
עיים.5זו .שסי סיעיל לי. . .
לק״׳סניי״' ד, 5ס
מכרה לו אשתו נכסי מלוג סלה קנה תיש נמס״ת הישנ׳א

? "יה(3נ,ילי6״שר
^
האש׳לבעלה יק כי ירהי׳מ ^לד
נכשי צאן כרז׳שנגנכו וא נאבדו ומחלה אותן
דהרשב א
.׳.
^ \ 1י יכעו עלי ג; בל לא היה בדעתי להקנותו מי 1 :
1
שאינ׳יכולח ל
מידה כערים יראה לי
יכו
אסהסתטעון
יכולה
טענה
נח
לא תכן דכי הך
"
־
"
־
"
־
'־־־
 7׳־י־״
׳י
׳־־
!
כשריצ׳למוכרן שלא
הא
לאחרי© שקנו מבעלה וכ״ש סמכילבטל ל ; 7סרנסה ימ
למה זה רומה למי שקנו מידה שאין לה אחריות ושוזחזידה
יי
11
האי׳מזהב
לקסמן
אין הנעל מביא ראיה זו ליטול כלום
נכסייאלו נכסי מלוג שהרי אין
!י אלו
מן האי׳מןהבעל כל קרקעותיו הואנ״רלכיפרק
עצמו :לקס
ולאלהחזיס בנכסי׳אלא ליפטר מתביעתימלשלם אבל אם נתל משועבדים לכתובת אשתו והיום או למח׳ "ציות האשה

מ:ש 'י 3זיי ,הבן \ מת ה' 3' :זיזה ^':
^ סידףיקוסי ואל יפזךמסס ^
כפאלמכצנג מעזחהיס ומכמסניהס
לפרנסה ובא מעשה לפני ח נ מיס ואמיו
שניהמוציאין מידהלקוחוי כי זה דרךאתר
שי לו והי״יף כתג מ שמן של גאוניס שלא
הונררהדבולא נעשה בו מעשה פכ״ל • לו מתנ׳מטלטלי נכסי צאן ברזל הקיימין לא קנה מפני שיכולה אם ימות או יגיסכ׳מטהף מלקוחו׳אס לאיאתחילי ז"׳ןינת
ו־רע׳בס בפי בפב״ב מסיח בעל שמכר לומר נחת רוח עשיתי לבעליע״כ :שאלו׳ לא״א הרא״ש ז״ל רחל תמצא בני חוריןוחזר זה הלוקח ולקחמן ל?גליחול"יה!מה
כענק הצש נמןלה דב מועט יהקכמו לו כדי שלא סחילק יזהל״יקכין
אשת יעקב נסתלקה ליעקב בעלה מקרקע ידוע שהיה לו
כצ״בב בין נכס;
<ךןע בנכסי אשתו בין ":
כלי זהג וגדולת
מלוג לאעשה הלום וכתב סרב־ המגידפי ' שלא יהיה לה שיעבוד כתובתה ולא שיעבור שאר שטר ן׳ שהיה תערוף ממט חוב כסוכמ׳ מקחו בגיל לא

מיירי

 - ,״1

מקסי כסצ מיד ו; ־ דעת הןב מקשפיסי'

וודיגימצ ב

מיד

וכ  :שגו

לה עליו על אותו קרקע הידוע ונסתלק'

ממנו סילוק גמור ונתנה

לו הקרקע הידוע שנסתלקה ממנו במתג' גמורה שלמה וקיימת
מעכשיו ולעולם ובטלה מאותוקרקישנסתלקה ממנו טענת נחת
רוח עשיתי לבעלי ושאר כל הטענו׳המפפידר׳זה הסילוק וקבלה
כעדה ובעד כל הבאי׳מחמתה לכד יעקב כעלה אחריות הקרקע
שנסתלק לו והתנתה רחל כעיקר זה הסילוק שלא יתקלקל לה

בטל ממס שכל זמן שיחיה הכטל

,

^ ןה לשאר דגריס לא

הלוקח פיחת אלא האי מקחו כטל אחזים1ור?כ׳ר!״נשהי׳
כגפיס
ולקח מן האסם קצי דהוי בטל לגמרי הסו' קין
מקח וכשתבא לגבו׳כתוכתה מטרוף ממנןשהכניסה לויכול
לא נציכלמתני מקחו בטל היכ דסזרן־לקח להוציאן הואיל

מציג שלא יהא מכרו קיי׳עד סיבא לעת
הגבוי אלא רש״גג דרבנן עליגי עלי כירו'
ע אלמנה לכי ג מ״כ והירושלמי שהזכיר
נשדהשעשאו לה צפיתיקי הוא וסם השוו
5X6
מן האשם צל>53 6ית! נ' םי.ית ׳* 3?* 1יי '
לה יות משאר נכסים ודעת סמכה עלייהי והישות גילהגעל
מ׳גשהכינש לו לאפותיקי ודעת הימב״ן
שאס רוצה להיות
עלטפי דודאי לא גמרה ואקכייה אלא נחת
לסטבנצי כ שמקתו בטל לאלפ׳משו׳שכח שום דכר מכל מהישחל שעבור שטר כתובה שנתחזק לה
תה שהכניסילו נ׳ת
בית איי  :ואף היש״בא הס  :יס לרע רבי׳ יעקב כעלה ולא שום דכר מכל מה שנתחזק עוד משיעכוד
שום יוח עשתה לבעלה א׳סכמב לה בכתובתה הרשות נמו עכ׳ל:
שנסתלקכלומ א׳מהג'שדות הוא שדה סשיעכד לה
בכצ׳ב וזה דעת הגאדן ועיקרעכ״ל■ ומ״ס שטר שנתחז׳לה עליו על שאר נכסיו חוץ מקרק׳הידוע
הררזור׳דכזרורה דעתה
נזר הכתוב וסמכה
כשטר
בפי והזכירו
דרוחה
רחי׳דהזרירד ר&
1י.
י
ובתבדוקא 111
עוד יבינו על דברי הר״אש
עליה טפי משאר נכסים ואחר | שייחד לה
.נקיקש ומאבל המכנסת לבעל׳מטלסלי'
בכתוכת׳לא נכתב בתוך השטר אלא לאת־ הנישואין ייסד לה אחד משדותיו ועסאו
ומאין הכפל יכו׳למיכי' וכוג״ז בפסקיו כפמז׳ומל מ״ש אין הבעל יכול למוכר אף
אפותיקי לגצו׳ממנו כתובתה וא׳סהכניסה לו סוס משלה שדה שהכניסה לו מבית
ע״פ שיש לנעל נכסי׳ככגד כדוניתה נתן טעס לסי סהצסה חפצה בשבח בית אביה:
וכתב העי־דכי בס״ע האומנים שאין אדם יכול למשכן בגדי אשתו ומצאתי כתוב צכיה ושמו אותו וכתבו סורו כשטר הכתובה והס נצ״ב למעוטי מאי נקט ג׳סדות
וןהי״ת על אשה שלופה על בגדיה או על תכשיטיה ואח״כ הלך בעלה והוסיף ולוה הללו דהוי מקחו בטל ולא שדה אחרת אלימא למעוטי שאר נכסי© דקרקעו׳סל בעל
פליהיות אש מידיננמה עשה הכפל אז סמלוה יכול לתפסם בשביל כל ההלוא׳אבל המשועבדי ' לה כ״ש דמציא אמרה נסת רוח משיתי לבעלי דאי לא כתב ללוקח ה״ל
אס אלא מדעתה לוה היא יכולה להוציא מן המלוה כאותם מעות סלוח׳היא כי כך איבה דא״ל בעל עינך נתת בגמסין או מימ׳ולכן אקאת מנסת למכו׳סנכסי כלו׳
מנינו אין לבעל בבגדי אשתו כלום ולא בתכשיטי׳ ואפי׳צס לוה הכפ׳מתחל עליהם אבל בהנן ג׳סדות לא א״ל בעל דמאח שייחדס לה דין הוא סתערע׳במכירתןואס״ה
י׳א אומדת שעשה כלא ידיעתה דין הוא שיחזיר לה אס תישבע דשלא מדעת'לוה מקחו כעל דכיון דמ״מ אינ׳סלה לגמרי כי אס סל בעל מציא אמר נחת רוח עשיתי
 255לה עליה עכ״ל כתוב כמי׳כי״ג ח״י על הא דצמיי׳סציןהבפל יכול למכו׳מטלטלין לבעלי אלא למעוטי נכסי מלוג דכיון דשלה ה© אינ׳יגור' מכעל׳למחוי בו שלא ימכו׳
ש• נניס לי וכ״ס שאין ב״ח נוטלן בחובויג  :ומ״ש בסס הרמ״בם מכר מטלטליןסל ולא מצי למי׳נחת חח עשיתי לבעלי ע״כ וז״ל הר״יףוהר״א׳אב זבינו תחייהולמלכו
ל״שזביןאיהוכריסא והדר זכינה איהיול״סזכינהאיהי כריש והדר זבן ציהוצ״כ
נציצ אפה שאינו רשאי מכרו קייס הוא בפכ״ב מה״א וכ ה ה זה הדיןלדע׳הר״אבד
שהוא סכור שאס מכרו מכרו קייס אבל זבנה איהי לדידי׳זגינייסו זביני ולא יכל׳למימ נס׳רוח עשיתי לבעלי אבל כל נכסי
אמת הוא דלא עדיפי מקרקע
5יש״בא והרמ״כן ז״ל נחלקו סה ואמרו סצפי׳כמטלסלץ המי :י כטל וכבר הארכתי הבעל כין נצ״ב כץ שאר נכסי הבעל אס לקחן מן האיש וחזי ולקח מן האש בכולהו
נוהגה מגירה פ״ל ושם כתבתי שדעת רבי׳האיי כדעת רביעכ״לניכתב הרי״בש מציא למימ נחת רוח עשיתי לבעלי ומ״ש לקח מהאשה ואח״כ מהאיש המכר קיי©־
מבואי כמשנה פ הניזקין ( דנה )וז״ל לרמ״בס פי״ז מה״א אס קנו מיד האסה תחלה־
?סימן כ״כ וק שלדעת כל האחרונים אף אס מוכים אינ׳מכורי׳אע״פ שאין כן דעת
הימ״בסיד מ״מ אף לדעתו אינו רשאי למכרם וסטע׳מדאמרינןבירושלמי סכ׳הר״יף שאין לה שעבוד על מקום זה ואח״כ מכר אומו הבעל אינה גורפ׳אותו ובפ״ל מה׳
למציאת האשה א״ר יוסי הדא צמרה אין אדם יכול למכור כלי אשתו וכ׳כתסוב' מכירה כתב הבעל שמכר או כתן בין קרקע שהכניס לו אשתו בכתובתה אוקרקע
ייש״בא סיתתק״לו סיכולה האשה למחות כבעלה שלא ימכירמלבוסי׳ומכסיטי© שהכניס לה שום משלו כין קרקע שייחד לה בכמובת׳אף על פי שקנו מיד האש אסר
 0עשה לה חמיה לקיים מה שהתנו כשעת שידוכין שיעשה לה וכןיכולה למחות שלא שקיימה מעשיו הרי כל מעשיו בטל מפני שהיא אומרת כחת רוח עשיתי לבעלי:
ימשכגס ואס מכיס שלא מדעת כופין־אותו ב״ד לעשות לה אחיי© כמות׳או למת וכתב ה במגיד דעת רוב המפרשישבאלו מקחו בטל לאלתר חס דעת המסב' וכת3
הרשב״א
מימיהם והיא מקנה ואס יאמר שברשותה מכרם סי נמי שלא ברשות' ונמתי לה

אבץ העזר צ
מ( ! ) ונינ המרדני הרש״בא וימיהו אנז מכרו הבעל לפירו׳בלבר הרשו כידו רשלו הן הפירו׳לגמרי אכל מקשי כגמר וכי כתבה ליס הכי מאי הוי והמניא האומלחבירו דין ודכרי׳אץ ל! ^
שדה זו לא אמר כלום הב״ע בשקנו מידה וכי קנו מידה מאיהויתיסא נסתןמ
בסב' גוף ופירו׳אסי׳אמ׳לוקס הניחו לי ואוכ׳פירו׳כל ימי הכפל איןשומעיןלו סהכע
עיק "הנ!)'ן, ,
לא מכר לואלא גוף ופירו׳ומק׳אס הוא וכיון שמקחו כטל כגוף ואין הפירו׳בלא מקח עשיתי לבעלי ועריקרכ אפי מתני׳דקתני הלוק מוכי׳מיר פראשוכ׳ולא מצאלמין
נסת דוח עשיתי לבעלי בשני לקוחות לחד כתבה ולחד לא כתב׳דאמרי׳לה אסאית׳
לוית׳
י( ! ) כלי בסי׳נ״א הקרקע הכל בטל ואפי׳פירות אינו אוכל עכ״ל וז״ל סרש״בא בתשובה ג׳דיניסשי
דנחת רות ענד׳ מקמא איבעי לולמיפבן
 6זה6סי .זלה שער במכירת הבעל כיצד ג׳סדו לקח מן האיש
כדחניא כתב לראשון ולא חי/מס לולשגי
םתנ'ח״1׳ה ימכי^ וחזר ולקח מןהאש' בטל מיד ובשא נכסיולו ממנו אי הוי סילוק אי לא תשובה אין סילוקהז מועילדק׳יל
סתה׳לגכו׳כסובמ' כשמוא׳ דיכול׳לומר נחת רוח עשיתי לבעלי כל זמן שלא קבלה וחתמה לו איבדה כתובתה ומתנידקתני
ל3״ןה יחסתול״ג * אינו בטל מיד אלא עד
ואפי׳אמד׳בשע׳הסילוק על מנת שלא אוב' לומר .לקת ק האיש וחזר ולקח מןהאשהסוןלוו
עליה אחריות
,כ ?ני
אמרי ,נזהנחת והאלי וי  #לי 5!5,06י $׳ה5ןשה
בטל בחד לוקח דליכא למימרהכיוו״ן
נחת רוח עשיתי לבעלי אין מועיל כלום רכל זה אומר׳ כדי
יית עש י^לנ ^ מןסכע או שקבלה עלה אחריו קיי לעול ם
הרמ״בס בפי״ז מהלכות אישו׳הבעלסמג׳
יאם יני׳מימ״י ובנכסי מלוג אפילו קנה מן האיש ואח״ה
רוח
נחת
טענת
שמבטל
רבד
לך
ואין
לבעלה
רוח
נחת
לעשות
מ׳
מ ^ ר^נ 1־ ^תול6ה ^ילמי
נכסיו ואח כ כתב אשתו ללוקחדיןודברי׳
רית
הממנו
!
שלבעי
ב״ח
יטרוף
שאם
אחריות
ללוקח
כתבה
אא״כ
לנעלי ״׳
עש־תי ״*
*־־י
איןלי עמך והסכימה לממשיואננ״ססלןמ
להן'
עכ״לט יוכ״כ הרמ״בס בפ׳כ״ב מה׳אישך׳ שהי תשלם לו רכולי האל לא עשתה לנחת רוח לבעלה אם לא ממנ׳ה״ז טורס׳סלא כת לו אלא שלאתהי׳
צנ׳נב עכ׳ל:
שנמרה להקנו׳ ובסילוק זח שקבלה עליה אחריות אין בקבלת בינה לבין בעלה קטטה ויש לה לימינחת
(ץח ) ונ״כ הר" ן מכרו סניהס בנכסי מלוג בין שלקחמן
פ' מי שהית נשוי האיש מחל׳וחזי ולקח מן האישה כין שלקח אחריות זה כח וטעם לומר שיבטל טענת נחת רוח דמה היא רוח עשיתי לבעלי אבל אס קנו מידהאש׳
דלאנעינןשנפנטל
מן האיש מכרן קיימי מפסרת בקבלת אחריו׳זה דנימא כולי האי לא עבד׳בשביל נחת תחל׳שאין לה שעבו׳פל מקחה ואח״ג על
•קת הראשוןזע״ל פן האשה וחזר ולקח
עליה אחריו׳ כשיטרפום ב״ח של בעלה אותו הבעל אינה טורע אותו וכן אס מנו
סי׳ק׳מדינים אל : 1וכן האשה שמניה או נתנה נכסי מלוגי רוח דבשלמא כשקבלה
הבע ואמ לאשתו לכתוב ללוקח דיןודנוי׳
(עיין "*י יי' 15לבעלה ממכיר ומתנת קיימי' ואינה יכולה מהלוקח שהיא תשלם לו דבר נרול הוא שהכניסה עצמה לדבר
 9יהריז׳ג ^ז לומר בנכסי מלוג נחת רוח עשיתי לבעלי זה וכשבי׳נחת רוח לא הית׳עושה דבר זה אם לאשגמר׳בדעתה אין לי עמך ולא כתבה ללוקח ולאהפכית,
ימכ׳לאיש
למעשיו ונפסד המג וחז' הבעל
הנחמתזו׳מוהר' אבל בשאר נכסי׳יס לה לומר כיצד האסה
(והובא ננ' יסי* שמכר או נתנ׳לבעלה מנכסי צ״ב ביןקרק' להקנו׳אבל באחריות זה מה היא מפסדת ואתהאחריו׳שקבלה אחר בין אותה שדה בין שרה אסיחואסר
עליה היינו שאם מכרה כתובת׳לאחר ואם תתאלמן או תתנרש
שמכר הבעל הסכימ למעשיו וקנו סיה
י'  6על יא,נז בין׳ מטלסלי' או שדה סייח לס בכתובת או
החס זלח׳ייי• ^ שדה שכתב לה בכתובתה או שדה שהכני׳ ויבא הלוקח שלקח כתובתה לנכות מקרקע זה שנסתלקה ממנו שאין לה שעבו׳עלשדה זואינ׳יבול׳לסרון
וד! אג תן ינערן לה שוס משלו לא קנה בעל׳ואע״ס שקנו שהיא חייב' לסלקו ותפרע לבעלה או ליורשין מהשינב׳הלוהח שאינה יכול ' לומר נחת רוח עשיתילבעלי
לייוצרזזאשפו
ון־^ רב עייזיכול מיד האשם ברכונ׳סוזרית בכל עת סתי־צ' מאותו הקרקע באותו אחריו׳לא ה׳־תה מפסד׳כלו׳רכיון שמחלה שהריבראשונ כשלא רצתה לאהלככרצון
להתנו׳־גליו עיזד שלא נתנה ולא מכר אלא מפני סלו ביתא שיעבור אותו קרקע לבעלה לא יכול הלוק׳שקנה כתובת׳לנבות בעלהעכ״ל וכתב סרב המגיד כתבובינו
נשעת קנייה 'לא
ונפסד המכ׳וכר מדבריו שאס לאנתבטל
דאף לפיה אין לגע ראיה כנכסי אשתו כלל חוץ מאותו קרקע דהוי כמוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו שהוא
תיעל לערנז
' ללוקח וכתבה ליה קני לך איהו המכר מסס סלא חתמה לו יכול היאלוע׳
מנכסי מלוג כמו שביארנו
עכ״ל  :ובספר מחול שהרי היא מכרה כתובת
,
,
,
לח איש
ע׳ג
לשני כשחתמה לו נחת רוח עשיתילבעלי
אקנה מרשלא נא הפרומו שער ששי התריך הרב כדיני אצו וכל שיעבורי׳ ומחלה שיעבור׳ שוב לא יוכל הלוקח לגבו׳מאותו
ליגנלסמיייייה ^ ז וכתב בהם כמה דיניה מסורשיס וכתב׳ה
ומה שלא משיתי כן לראשקלפי שלחהי׳לו
שאס קרק׳הלכך יכולה לומ׳נחת רוח עשיתי לבעלי ואפי׳היה הסילוק
ל דיי שלא ,נא המגיד יש דכרי׳ב סס גו׳ש נראה מהם
צורך בכך שהרי אפי בלא חתימתו נסך׳
״< מועיל בנון אלו מקרו לאחר וקבלה עליה אחריות שאם יטרפנו
ז
^
.
ליגזלס עכ ל < רו
המב ודברי סעס הס אלא שקש לזהדהפס
נהנה׳ת ״ מין מחלה כחובת לבעלה מ/פי ג שדו כקיימי
סילוק
בשביל
האש׳
חלק
נתמעט
לא
אפ״ה
לו
תשלם
שהיא
כ״ח
בבפיא דאסתדיף בני חרי משמעכהריל)
פל  /דאישית נת׳ פמחילתה מחילה מפני שעקרה שעבודה
תהי א׳ינ^י ׳הש,׳* מעיקרו מש״כ במוכרת או נותנת ואין כן זה לפי תקנת טוליטולה שתטול האש׳חצי עזבון המת בכתובת׳ דבריתא דנתבה לראשון ולאחתמי'לפני
לש*"•"53י0שהיא דעת רבינו והרמ״בן והיש״ב ואין מחילת' והיורשי׳חצי האחר יכ אותו קרקע שסלקה עצמה ממנו בכלל וחתמה איבדה כתובת היא אפיבשנתקיי׳
עזבוץהמת הוא לחלקו בין היורשקובין האלמנ׳כי הי׳לא מחלה המכר הראשון ית וכונ רבי במהסכונסש'
לבעלה מעלת5ולא בעץ י נמונובתוש'
אילאהות אלא שיעבוד כתובת׳שאם ימכרנו שלא תטרפנו מן הלקוהו׳ או הסכר צריב תלמוד עכ״ל :ומ״עז גבי־מנר
גדהריהיאכשל! משו דבהנהו לא הוי לה איבה
לאחד ולא נתרצי׳כמכר ואח״כ מכרלאחר
יז שה״י יייל מחלה להו הילט כסמחלמן מחילת׳מחילה אם תתאלמן ויהיה חצי עזבון המת יותר מכתובת׳ שאז תטרוף
לצ!ד י) י'(הישיאל ע״כ וצד 5בער׳י״ז וז״ל כבר הפלו הימ״בן כתובת׳משלם לפי תקנת טוליטולה אז לא תגבה כתובת׳מאותו ונמרצית וכו׳ל״ם אותוקרק׳ל״סאשרגינ
הרמ״בס בפי״ז מסל׳איסו׳ועייןכמה סנח'
^ת( " 'נכ?הלענ 3והרש״בא דמוחלת עיקר כתובה אינ׳יכול ׳ קרקע כי מחלה שיעבו ,מעליו אלא תגבה כתובת׳משלם משאר
רבינו בסימן ק׳זומ״ש רבינואא״כקבלה
עלי* צשאי" ממיז לטעון נחת ריח עשיתי לבעלי שהרי כל נכסי המת כי לא מחלה ולא פחתה כתובתה כלום רק שיעבורח
סיענ/ל הנ& יס יש להם כתוב׳ולא תהיה לה איבה
יי6ז6
עליה אחריו׳וכו׳בפ' מזקין ( דף נח)אהא
שעל אותו קרק׳ מחלה הלכך גס עתהשישלהחציעזבון המת
דתנן לקח מן האיש וחזר ולקח מןהאפס
נת,גז יה;! ק מם לא תמחול ואדרבה היא יכול׳לומרול
בכתובת׳ואותו קרק׳בכלל עזבון המת אף א״ת שלא תטול ממנו מקחו כטל אמר רב ל״ס אלא דא״ל לךחזק
לפל< תהד איףיינד! | שהוא אינו חפץ בה ונותן עיניו לגרשה
קיקע אצא נשאי כשמכק׳שפמחול כתובח׳מש״כ בנכסי צ״ב בחצי הלק' בשבי שסילקהשיעבור מ*׳מ בחציעזבון המת זכתה וקנה אבל בשטר קנה ושסוא׳אמ אףבפט'
,יטצעלק חיניל כמו שיתבאר פ״כבוזה דעת רכינו עכ״ל ויטלו היורשי חלקם מאותו קרקע שסילק׳שיעבודה ממנו והיא לא קנה עד סתכתו׳לו אחריו׳וידוטדהלכ
?ישא וליפן נהן ורכרי הרא״ש כתשוב שאכתוב בסוףסימן תטול ממקום אחר ואפשר כיון שזוכה בחצי עזבוןהמת מכח כשמואל בדיני ועוד דתכי׳כותי׳וכןפסקו
איזנס אם החזיק זהסמחילאס בכ״כב מועיל והא ודאי אס התקנה ואינ׳באה לב״ד לגבו׳כתובת אלא לגבו' חצי עזבון המת הפוסקים ונתב ה סמגי׳בה מכיר'פ״ל פי'
יא ישרא' נתזאה
שמחלה על אחריו׳בפירו׳שלא בדברי רבי׳האייסאמו
נייורה איזהזיין איתא שדעת הר״מדס צמו סכפב ה' המגי׳ מכה התקנה נסתלק מכאן מחילה שיעבוד כתובת׳
דבל כותב ססס ולא פיר׳סלאכאחריו׳הרי
אש! נ
כגנזי לענין הלכה לא נקטי׳כסר״אש כיון דרבים אותו קרקע והיא זוכה מכח התקנה אף בחצי הקרקע שנסתלק׳
נאזנה
סיענול
כי הוא בכלל עזבון המת וששאלת בעל אומר לאשתו הוא נאחריו'וחלקו עליו בדיןהאס׳ותמס
פליגי עליה אלא מיהו נראה מדקדו׳דבדי ממנה
על4׳!ע*ש שא■ין סרמ׳כ'רהא'דלא מהני מחילת או מכירת׳ שתעשה בבנרי׳ ותכשיטיה מה שתרצי ונתנה לאחר במתנה אי אני על כמחבר איך לא ביאר זהכלו׳פלא
נ^ נל:
ב׳שאס קבל׳עלי׳אחייו׳מכרו קייס-וכ׳עוד
לבעלה ככצ״ב רוקא בסטגעה נחם רוח הויאמתנ׳דע שאין במתנתה בלום שהבעל חייב לכפות אשתו
קבל׳מעו׳כשסז׳ולקח
גמיסרי׳נכ״ג ח׳י אס
עשיתי לבעלי אכל כל זמן סלא טענה כן
מחילתה ומכירת' לבעלה קיימי׳סהרי כ׳ והיא אינה יכולה למכור וליתןלאח׳הכסות שהוא קונ׳לה ואפי׳ מן האש׳ המקח קייס בכל עניין דאג׳זחי
חיזר בכל עת שפיכה שלא כתכ׳ולא מכד׳ הכניסה לו הבגדים מבית אביה הוי כאילו קנאם שאם תתנם גמר ומקנ ' ( וכ״כ נ״י פ'חזק ) כת הרצוני
אלא מפני פלוס ביתה משמ׳בהדי׳דלא לאחר צריך לקנו׳לה אחריםיהמלבושי׳שהכניסה לו בין אם הן נצ״ב שנגנבו או נאבדו ומחלה אומןהאפ
מהד האי טעפ אלא למכיןסתחזו׳בכל פת נכסי מלוג או נכסי צאן בחל אינה יכולה למוכרם וליתנם ומה לבעלה וכולי בפ״כב מהלכו׳איסות ודני'
סארנהאכלפלזכע& לא חזיה מחילתה שאומר לה שתעשה בתכשיטיה מה שתרצה אין הלשון מועיל הרי״בש כדיני׳אלו בסי׳קמ״ט וססיישסני
לסונו׳של הרמב הנראים כסוחרי׳ זהאח
ומכירתה קיימים ונ״מ לדידן דכתבינן שאני יכול לפרש שתעש׳בהןמה שתרצ׳להשאילם אולהפקיד׳
מתנתה מהנ׳וששאלת זמשאלו׳לא״א הר״א׳ז״ל רחל אסח׳יעקב
בכתו׳שאס תמו האש ׳כחיי כעלה יחזידו ביר אחר כדי שלא יוכל הבל ליקח׳ואין
שהיה לאשתו קרקע של נכסי מלוג ונתחזק עליו שטר נסתלקה ליעקב בעלה מקרקע ונו׳כמל
חצי נכסי כ״בללורפי׳מבי׳אביה אס מכיס ראובן
ס״גסי׳ד * :וששאלת בעלאומרלאפתי
או מחלה לבעלה צל כפ״ב סלה ומתה ולא
הראשון
לשמעון ואחר ללוי ולשמעון שהוא
סתעשה בבגדיה ותכשיטיה מהסמרצא
ערמיה על מנידתה ומחילתה לומד צאת
*ניה שי מלמדו מתשו׳זו שאס היעל חנהללזיג
ראובן
וכולי וששאלת
דוח עשיתי לבעלי פאין מכר ומחילתה בטלי׳מזה הצד ומיהו אס יכולה היא לחוב
מעוא נשיננול נכסיוזקמל'1חושש שמאיה ו׳הנעל
יורשיה בכך יתבאר בסי׳קי״חומ״מ יש לדון סל מה פכ׳ה׳המגיד שדע׳הרמ״בם
כעממהחננסי נעלה אוייקיז*
(אגנה אלחטמו מקונת־ סניסיז ויפסיד חזנוולכן סילקה האשה שעגוד
 1אם מאלה נצ״ב בעלה יכולה לוס נחת רוח עשיתי לבעלי דהר״מב׳לא איירי אלא
המיוחד לה וקמיוידה דלא אהני אא׳ג קנלה אחריות !כיי״ש נתחי' זי שאין לן דיר שמוטל טענת מ! מ חיי
ואז/נתיישנתינדנרונו^
עשיתי לנעלי אא״ע נתנה ללוקח אחריות וגם אני הייתי סנזרק מתחלה
במוכר צו כותית ולא המוחלת ואיצ׳לפלוגי כינייהו כעין מאי דמפלי׳הר״א׳בתשו׳
לאקנהעדשתנתונלו איוו'",
שמועיל סילוק נעניןזה והזאשקנו חידה 7ע״כ לא אחר שתי אל אן !:שער
פאכתו׳בסוף השי׳דמוצר׳או נותנ׳לבפלה אינ׳אלא כמסלק׳סעכור׳מאותן קרקעי'
אלא נלקח מן האיש וח 1ר ולקח יין האשה אבל אם לקח מ ; הצשיתתלה אפיי לא קולה עליה אחרי! אינהינז 9
ובהא שייך איבהלומעיכיךצתתבגדושין ומיתה לגגי׳מקדקעו׳אלואבל כמוחל׳לא
לייזר מימרוח עשיתי לנעלה יננ״ד ריין שהיא מסלקת שעבודה עלשע נ׳ זהחזנו וקנומיזההוי נ'!9!,
אהאשה תחלה יכשילוה האיש אחיה זישענד! 1נכס־יהוי אח׳כלקת חן האיש שמקחו רןיי ס ,*,׳׳ש הוא׳ח ני! ז|
מצי בעל לימד פינך נתת כגדושין ומיתה דאדרכ׳כל ימן סכתובמ׳מדוכ׳לא תהא
*ודאין סילוק אועיל נלא אחריות היינזמפני שהסילוק היה לנעלה ייי׳י־ללוקח מן האישואחירלקחייןירא^
קלה בעיניו לגדש׳ואדרב' היא תאמ' לו עינך נמת כגיוסין כדי סאה׳ קלה בעיניך
■,
יוהנעלכנראנלנמשלק׳סענזל לאישמסנהלהלזתלנעלהיין,
דנן לי סילוק ייהנעל רמוסילוייא  :אימזלקח
לגרשנו ומ״ס רביני ואפי ' כתבה] לו דין ודברים אץ לי* סמך וכו׳בפי׳מי שהיה נשוי
יזידהמודה הרא׳ש לתהני ולדבריהרחנים אן> בנדון דתז! נ הרא׳ש שהסיליק לנני נעלה חהג ' סהיי " נ! !א
אהא דתכן מ׳יסהי' נשוי שתי נשים ומכר אח שדהו וכתב׳הראפוצ׳ללוקח דיןודכרי׳
נדנריז להא לתנן לקחוי ) האיש וחזר ולקחה ן ה אזה יוקחו נמל לקת י ) האשה וחזר ולקח מ | יא'  98י
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כתובת ונשאת ללוי והכניס לו כל מהשיש מזינים אלו:
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האפס סינכי־ה או נתנה שער מתנה לסור שעשה
לה
וחזר
'
וממלה לבעלה אס יכולה דלמא פיוע הוא ומ* מ משוס מזיק שעבודו ליכא דלא אמרו אלא במזיק ממש כג!-ן לה״יר היומי
לומר נסת רוח עשיתי לבעליואת׳ל שאינה
יכולה
אס
כתוב
בששי
סתנתהולכל
שורף
שערותיו סל חבית אופופ׳עכדו אפותיקי מפורושסררו וכיוצא באלו אכל כ״לן יגיל !׳ע * :
הבאים מכחך מחילתה מחילה או לא• תפוגה
יש
לך
לדעתפסאשה
שמכרה
או
מחלה
׳
סמכראו נתן לאחי מטלטלין ששעבד לב״ח והלוקח והמקבל מתנה אכלוס ^!ין
חתו'׳' '*:נ "׳
הסי ממנתה לבעלה לא עשת׳כלוס מכולה
לומר
נחת
רוח
עשיתי
לבעלי
.
ככל
מילי
סייבין
פהס
לא
הזיקו
כלו׳אלא
המוכר
להם
וסנותכ׳אבל
הם
בדיןזכו כסס והוציאום נתשו׳סי׳ נ׳ה ^ל
קמנכסי מלוג בלבד כדאי׳כפ חזקת וא״נכשקבלה
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כשהיא נשואה מאי ואס אין לה נכסי מלוג ויש לה סטי נדוני׳על בעל שיכול׳לגכות השט' כל זמןשתרצה
?אמי ליס
אחי
?
ליקני
כעל
לא
ליקני
•
וכתבו
התו׳ומוק
?
לכולהו
בידא
דלוקח ראובן גוב סבלונו'מבעל דכי היכי דמשופב׳לה משועבד נמי לראובן מדר׳ נתן אבל
ימ ^
מעיקרא
נמי
לוקמי
כיד
הלוקח
אפוני
מטרת
'
לעה
צי
דאמי
הב
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מוצי׳מיד
אם
אין
שטר
נדוניא עומד ליגבו ׳ ככל זמן סהאש׳רוצ׳אלא לישתתאלמן או תתגרש
־—
 1- -■.־1
^״1.
.׳ ^,־" 1״־־ לא אמרי׳תמכור סטר נדוניתבטובת הנאה ויטול המשדך טובת הכאה כחוכר או׳
ימכרו לו ב״ד סער נדוכית׳בסופ׳הנאה מסעע ' ראית בהחיכל דנל לגבי כעל ודאי
,
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ז?1׳|׳יס ומתנה וכ׳ה״ה שאפי׳אחריך רונה שיהיה של בעל אין ברפריו כלוס  :ועור

מחלה ואטמחיב״ד ככדי לא
קייגור כנגד סתונשערע ואם6יןנדוניייג׳יותרמהאו ;

מטרחיק * ג״מויש לתמוהלחז לא יגנה ממזנייתהוירתני לנעל

י ^מכלהנזזגיא  :ועוד יתבאר סרטי
דינים

דמ

אבץ העזר

צב

אלובתשובו׳סרא״ס שנ׳רבי׳בסיימן קי״ח ועיין במשובת מסרי״קשורש י' ׳ח :קכו מידו סל במל ומודה אמסה מלו וקשהדהא ל) סיי באמירה מועיל וכוונתו ^
צב ()6נכנהז׳ דינים
לוצפסי ? 7כי״זב רבי׳בסי׳קי״ח בסס סרא״ש על הכותבים לנשותיהם בסעת נישואין סט׳חוב אמר דין ודברים אץ לי מפסי׳וקנו מידו אס נסתלק גס מפיח וימשםוקשה ;יון
מק ח7אי)צניגצ לע עצמן שתוכל לגבותו כל זמן שתרצה אס יש סליה סיב שליתה קורם סכסאת לטעמא דלת נסתלק מסו דיר במל הסטי מל התחתונ׳או מדקדוק הלשון דבנכסץ
כצום נמעו׳&קנצה
ממנו אבל אס אינה יכול׳לגבותו אלא לנשתתאלמן או תתגרש תיןב״ס גובה ולא בעירות כנכסייך ולא לאמי־ מיתה לרב אשי מאי מסני קנין לדביש^יכושצי
מוכירה ואס גובה
מן
ממשמעות הלסון ועי ' רש״י מיקרעי״ן1
לקחה נהןקרקע ממנו ואפי׳אס סטר זה עומד לגבות בכל
שוזבע׳אוכלפירו׳נכסיאשתואסהתנ׳עמח והשתאיס לתמוה מל רכי׳סכתעלליןןה
.
הניגצ אוכל פילו'  :עת שתרצה אס יש עליה סוב שלית אחי
דהרמב״ס ולא נהיר לא״א הרא״ס פנר,
־ * י שלא יאכילם מחני תנאה כיצר כאו אמך י! ה
(נ ) זכ׳כהרשנ׳א סנשא׳אינו גובס ממנו ואס נתן לה הבטל
הוא ז״ל כתסלה הקש על פרש״יוכ׳כער״ו
גתשוג'
סי׳ממק״ס 0מתנה אפי׳ב״ס שהלוה לס אחר שנשאת
לצא מי .ני שו
צבאע־פ שהבעל אוכל דין ודכרי׳אין לי בנכסייך מהני תנאה שאם מכר׳או נתנ׳נכסיה ואעפ״כ םאת״כ חזר לקייס פרש״ימ״מלצ
קילס גובה ממנו :
מיצוק
נכסי אשתו אס התנה עמה שלא לאחר שהלא קייםא אבל כל זמן שלא מכרח או נתנה אוכל סתר פר״י ולא הקשה עליווצ׳ל שסו?ר
סירות
א־ריסין :
בעוד׳ארוס'
הפירו׳ואם מתה יורשה בד״א בכותב או אמ׳לה כן
רבינו שכיון שבסוף דבריו כתבשפיש״ו
(ג ) נ'מהר"יקשור' יאכלם מהצי תנאה כיצד כת או אמר לה
והנכסי׳נפלו לה בעודה ארוסיאבל אם נפלו לה משניסת אלפ עיקר משמע שהוא סובר דליתיהלפר״י• .
י״נ מיששיצק עניו!
תנא׳וכו'
מנכסי איתוואתר דין ודברים אין לי בנכסי ' מהני
*נ' ה לימדקדוק לנרי הרסב ם נ"ל שתה שנתוואסל
שהתנ׳כעוד׳ארוספר׳יי שאין התנאימועי׳והרמב״ן כ' שהתנאי
נן .נעל להירושה משנה ר״פ הכותב (דף פג ) הכומ׳לאשתו
נישואין וכן להאחרהנשלאקצא לענין שיועיל מקני)אחר ז ״(ןן
כנכסי׳ה״ז אוכל פימת שהתניבעודה ארוסה מועיל לנכסים שיפלו לאחר
יאתר
נעצה דין ודברים אין לי
לענין הפיר ת אע״פ שלא נע  :לה אליו ליןודכייסאין
נ 1לא סילק עמז 1בחייה ואס מתס יורשה א״כ למס כתב לה
היא מסקנ׳א״א הרא״ש ז״ל כיהרמ״ב׳שאם קנו מידו כעור׳ארוס׳ צי נכנסיןלנומשתעמדנריה״ה לאיה א'| גי)ארוס;
נאינמירןייסעיי
לנשוא׳הצום אצאלעגין שיהיאכיה !
חאןען  .הנכסים דין ודברים אין לי בנכסיך שאס מצרה א ו בקנין שאין לו רין ורכרי׳בנכסיה הרי סילק עצמו מגוף הקרקע
זאסק למולה נ 0
סיאמ׳לה לין :לנרי חיןצ־ ננכסין ־ואייל לאעינ1,0(7׳
השטר נו׳ונ'ומיהו נתנה קייס ובגמרא תני ר סייא האומר ואין ול בנכסי׳פירו׳לעולם אפי'ערער על קנינו ואמר לא היה לה ועודה אדיש אינלץטתמיל!לעני(.שיה'ו.חנחק",
תני
ולא
האומר
'
סיי
ר
פני
פרש״י
לאשתו
אס האג ל צלמו
כדעתו שלא יהי׳לו פירו׳בשכי׳קנקזה אלא לעניןזה היה התנאי לר/שקנו מידו תועילאףלעיר׳אםלאנמי׳לזאלאיאזן
שעל ירושה ; כמג
הקרקע סילק שנשאי אס לחיקנו מידו אינו מועילאשי!לנזזנר׳!חת^
הכותלאשמועי׳דכאמיר׳בעלמ כמי סליק שאם מכרה ונתנה קיים אין שומעין לו אלא מגוף
לעין!,
ואה קנל מידו מועיל למוכרה1שתי .מ' אנללא
לה אין יצ נצכסיין
איןצו כצלם נאומה צפשיה כלא סוס קנין וכתיבה ע״כ תהו עצמו וכן דעת רב אלפס ולאנהיר׳לא״א הרא״ש ז״ל דכיקשאין
וזה נ״ל נחר דדנרי הרמ״נס:
סכ ויבי׳כת׳או אמר לה -ומ״ש בד״א בכותב
ילוש' לע׳שסהארין
כמשמעו ל׳זה סילוק אלא לענין שאם מכר׳וגתנה קיי׳אין חקנין כתכהמרדכי בפרק הכותב בססר3י((
נדיניס אצו המג :או אומר לה כן בעורה אמס׳וכו׳סס 3גמ
הרמב״ם
וכיעור
במשמעותו
שאינו
מה
וכי כתב לה הכי מאי הוי והתכיא האומר גורם ליתן יתרון כלשון
קוד׳נישואין
האיי אס יתנ׳אדס עס אשתו
שדה זו לא שאם קנו מידו מהני תנאה אפי׳התג׳ אחר הנשואין ואם מכרה וכתב לה שסין לי בנכסיך כלום ואחו נן
לחבירו דין ודברים אין לי טל
ונתנה קיי׳וכן פר״י ולא נהירא לא״א הרא״ש ז״ל הוסיף להתנו׳ נשאת ומכרה מניר קיימת אפיבעסיס
אמ'כלום אמרי דכי ר ינאי בכותלה בעוד
ודברים אין לי כנכסייך ובפירותיהם הכתובי' כ״ש בכנסי מלוג ואפי'אסתר'
ארוס׳ כדרב כהנא דאמר נחלה הבאה לו גם על הפירו׳שאמ׳לה רין
הלקוחו'
אין אוכל פיחת בחייה אבל יורשה אם תמות ואוכל פירי פירות בסיי כעלה אינו יכול להוצי ' מיד
ממקום אחר אדם מתנה עלי׳שלא יירשנה
וכמ׳ריצב״אמה שהוסיף לה אפי'עסיס
א״ה אפי׳נשופה כמי אמר אכיי ירו כידה וכ׳הרמ׳יב׳שהדין הוא שימכרו הפירו׳ויקנהבהן קרק׳ויאכ׳פירו׳
שזהו
הכתובי' בכתובה לא יתכן כעינילו'
תא אמר ידו טדיפא מידה ופרש׳י בכות'
שהן פירי פירות וא|׳ אהרא׳יש ז* ל כ׳דוק׳אם מעצמו שייר׳הפירו׳ בכלל נכסיי!  5א"  :פירש בהדיאענ״ל :ג
ן1
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לה ועודה ארוסה ודאי מי שהקרקע
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הקרק׳ויאכלז פירותיו אכל אין כיד אומר לה
ממנה
ובא ליתנו לחכירו צריךלשון
סאסו
ספימת
על
גס
להתנות
ף
רם
*
ו
פירי
נס
עירו׳הופיף ^ התנות
אותם כדי שיאכל! עירי
ןליבנכםייךובפימתימ
לה דין וד3ריאי
_־ ן
י
לשייר ,
,
וממניתין ככותב לה עד שלא זכ׳בככסיס
?י ח ! וכפ 'יי פ ,יי תיה ז איני " ? 3׳יא ינומסנה פ' ־ ( * 4סס ) כ״־ל־ח
ומתנה ע״מ שלא י ;:ה בהם לכסיסאנה פירו שאט כנכס" ! י נפיר
פירותיה ולא פירי פירואכל אוכל פירי פירי פירומוןאם לקח ידנייאיןל -מנסיי׳ינפ־מחי־ן ^־'
וא״צ לשוןמתנה שהרי אין לופכש? ו רסו' מהפירו׳קרקע ומפרי אותו קרקע לקח׳עוד קרק אוכל פרי הקרה ׳ פירו נחייה וחס מתה יורשה ר יסורס
בהס א״ה דטפמ ' מסוס דתקכת דירי היא
שיכפו'
דע שיאמ׳דין ורברי׳אין לי בנכפייךוכפירותיהן ארמי לעולם אוכל פירי פירו' עד
ויכול למחול עליה אמאי איצטריך דבי ר׳ השני וכןלעולם
ובפירי פירותיהן עד עוליואם כ׳דיץ ודברי׳אין יל בנכסייךובפירי לה דין ודביי׳אץ לי בנכסיךובפיוותימו
ינאי לאוקומה בכותב לס ועודה ארוסה
פירותיהן ולא הזכיר הפירו׳אוכל הפירו׳ולא פירי פירו׳ונ״מ אם ובפירי פימתיקעד מ ולס ופסקוהימל
אפי׳נסוא׳נמי ידו כידה והרי הוא כשותף
והר״ן והרא״ש כר״י וכ״נ מדבריהריין
בהן וכיון שנכסים שלו צריך לשון מתנה שייר הפירו׳ולאאכלם וקנה מהם קרק׳אינו אוב' פירותיו שהם'
שהביאו בריתא דאלו הן פיתחואלו מ
ואין מועיל לשון דין ודברים ; וכתב הר״ן פירי פירו׳ועדייןיאם מתה ירשנה כ לה רין ודכרי׳אין לי בנכסי׳ פירי פירות וההיא כר'יהודה אתיכמנו^
אהא דא״ר ינאי ככותב לה ועודה ארוסה ובפירותיהן ובפירי פירותיהן בחייך ובמותיך אינו אוכ׳פירו׳ולא
בדברי הרא״ס והר״ן ובכותב לה ועודה
דוקא בכותב לה ועודה ארוסה דסייך נס פירי פירו׳ואם מתה אינ׳יורש׳ואם לא הזכי׳פירו׳אלא רקודברי׳ ארוס׳מיירי כמ״ש בראש הסי'ומ״סכשס
קצת אבל קודס לכן כיון שאין לו שייכות אין לי בנכסייך בחייך ובמותיך אוכל פירו׳ואם מתהאינ׳יו־רש' הרמב״ס הוא בפכ׳ג מה׳איסותובנמיא
בנכסי׳כלל סילוקו לאו כלום הואכ ומ״ש
כת' ואם מכרה ונתנה קיי׳וכן אם התנה עמה עם תמות בלא בנים
אהאדאמיינן וליפעמיךהא דאמיוג
רבי׳אבל אס נפלו לס משנסא׳וכו׳סס
מהיכאאלא
יהודה לעולם הוא אוכל פירי פירו׳כיון דאכלינהו לפירי פירי פירות
סרא״ש אמרי דבי ר ינאי בכות' לה ועודה ארוסה ומסתמא כמי מיירי דנפלו סל
לה נמי מכרה קייס דהא תכן לטיל עד שלא בדשיירה ה״נ בדסייר כתב הרא״ש מדקאע'בדסיירא משמע דהדכר מלוי בה■ ואז
בעור' אמס וקש׳דא״כ אפי' אס לא כת
יבקחכהס
הרצה משייר אבל אין הבעל יכול לכופ׳ליקס כהס קרקע והרמכ״ס כתב
נשאת ונשאת ר״ג אומי'אס מכר' ונתנה קיים וי״ל דמתני/דהכא כתנאי דאמיו ול
לעולם
קרקע והוא אוכל פימת ונרא׳שסמך על התוספתא דמני ' ר' יהודה אומר
לר״ג הואיל וזכה באשה לא זיכה בנכסיוהרמב״ן כ ' דמסתלק הוא מנכסים שנפלו
זה לאחר שמנשא דסילוק כטלמ' הוא ובמה שאינו ראוי לו עדין אדס מחכ שלא יזכה הוא אוכל פירי פימת כיצד מוכר סירות וילקה בהם קרקע וסוא אוכל עירותונן
מצאתי בירושלמי ונראה דהימשלמי פליג אגערא דידן דלפוס גמרא דק ך
בו ומיהו בירוש אל משמ׳הכי דגרסי הפס -א״ר ירמיה בעוקמיה דרזירא כ לה דין
דרבריס אין לי מכסיך ונפלו לה לאחר מכאן מהו ויס אדם מתנה טל דבר שאינו אמרינן מוכר פימת ולוקס בהס קרקע אא״כ סיירה ולקתה בהס קרקע ע׳כוהין
בישותו וצא דמי לכותב לה ופודה אמסה דהתס הנכסים כבר ביד סאש׳וקצתיש כתב כלשון הזה מדאמרינן בדשיירא משמע דכי אמרינן לעולם הוא אוכל פיי'
פימת דוקא בדשיירה ממילא אבל אין הבעל יכול לכופה ליקס בכס קרקעא״1
לדהות דימשל׳איירי דס לה אחר נישואין דכיון דידו כידה אין הסילוק מועיל לדבר
סהרמב״סכ׳ילקחבהס קרקע והוא אוכל וסמך לו על התוספת' דתניאכמנילפין
סאינו ברשותו אכל בעודה אמס׳מהני סילוק אפי׳לנכסי" שנפלו לה משנשאת עכ״ל
אפי׳לנכסי' שיפלו לה אחר סתכסא ט״כ ו ה 1סץע להתנות גס על פירי סירות שאמר בנכסיך ובפימתיהןוגפייי
והר״ן הסכים לדע׳הרמכ״ן דהאי מנאה ממי
פיממיהן אינו אוכ׳לא פימ׳ולא פירי פימ׳אבל אוכל פירי פירי פימ׳וכו3פהמת
וגס ה״ה בפכ״ג מה׳אישו׳כ׳דברי הימב״ן בלי סוס סולק* כתב הרמב״ס שאס קנו
(סס ) אכא דאמר רב יהודה לעולם הוא אוכל פירי פימת עד שיכתוב להוכולי
מידו בעודה אמס'כקנין שאין לו דין ורבחבנכמי ' סרי סילק עצמו מגוף הקרקע
איבעי׳להו פירי סירות דוקא או פד פולס דוקא או ממוייהו דוקא וכ׳הרא״שולי)
וצו בפ׳כ״גמה׳אישות וטעמו מדגרסי׳כפי׳הכותב איבפי׳להו קנומייומהו ופירש
דאמתני דהכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכפיך קאי ומיבטי׳לי׳אי קנו איפשיט׳הילכך בעינן ממוייהו כלו׳מסו׳דאשה הויא כעל השער וידה על התחתון
לרי״ף
וכ״כ הר״ן וכ״פ הרמב״ס כפכ׳ג ה ' אישות וכן נראה מדביי דרי״ף שכתב מחי
צגידו של בע׳כעוד ארוס' אי אמרי׳דקכין לטפויי אתי ומגופ׳סל קרק' קנו מידו י5לא
אינו אוכל פירו׳ואסיקנ׳דמגוס׳סל קרק׳קנו מידו לר יהודה כצורתה ומשמע מפשעה דתרוייהו בעי ' • ומ״ס ואס כדין ודבריםאין
יהא לו זכו׳בקרקע כלל וכיון שצן
לי בככסי׳ובפירי פימתיהן ולא הזכיר כפירות ו  :וגס בזה בעיא בפר'הכותי'ואפיו
ואפי בעורר ורש" י סי׳בעכין אקר והרא״ם הקשה על דברי הרי״ף וכ׳סעיםר "י עיקר
והראב״ד כ על ד 3רי הרמכ״ס כל מ"ס כאן הבלורטו׳מח וממה עליו ה״ה וכ׳שרבי' פם־ט׳דמכל מילי סליקגפשיה דאי אמי מפירי פיח וכמותובגמההכרתשאמיו
האיי מפרש כדברי הרמכ״ם ז״ל  :וכ׳עוד הימכ״ם שאס קנו מידו ממי תנאה אפי" לפסוע כן וכת׳הי״ן ולא איפשיטבעיין הילכךאמרי' דמפירי פירי הואלסלי?
גפשיה מפירי לא סליק נפשיה וכ״כ ר״ה אבל רבי ' האי כתב ואסיקכא דמכלפילי
התנ׳אחרהנשואי׳וכו׳כפ׳סכז׳וכ׳ה״ה שלמד קצ1המ שאמרו3פ׳חזק גבי הא דהאוע
לסבימדיןודברי׳אץ לי על שדה זו שאס קנו מידוקכה סבירו ולאיהא חכ הבעל סליק כפשיה וגם ה כמגיד כתב בפי״ג מהלכות אישות יס מהגאוניםספסקודכיין
בנכסי אשתו גדול מכא השותף בחלקו ורש״י כת׳איבעיא דבסמוך קנו מידו .מסו דכעיין לא איפסמוא יד בעל השטר על התחתונה וישמהסספסקכפשיסו׳הגמיא
לי על שדה זו קאי והתו׳הקסרעל פרע י וזה דעת רסב״א }"ל נראה שהס מסרשי׳אופה אליבא דר' יהודה וכשאמר טועול5
אבריתא דהאומר לספירו דין ודברי' אין
53
ולא נזכר׳בעיאזו בהלכות וכדכרי רבי׳ואולי שדעתם לפרשה אליבא דת״קוהל
וכתבו דנרלר׳ידאנשואהקאי דאמרי׳דידוכידה אימהנילה סוס קכיןוהר״ן כתב
כי יהודה ולזה לא הזכירוה פכ״ל' ווביבו סתס דבריו כדברי האומדים דבעיין לא
.על פיש״י ואסיקנא דמגופ' של קרקע קנו מידו וה״ה בנשואה דמהגי לפירות אס
איפשיטאויד האסהעל התתתונה כתב כמרדכי בפרק הכותב על ראובן סס?!
קנו מידו והרא״ס כת על פרס״י וקשה מה הועיל סס קנן .למי הוא מקנה אות דדין
לקנות בית ודואג סן יצטרך למכרו ותעצב אשתו מליו והתנה עם אשתוסלאתוגל
ודברים אין לי כה אינו אלא לשון הסק הילכךכרידאנסוא׳קאי דלא מהר דין ודברי'
מסוס דידו כידה וטבעי להו אי מהר קנין ויש לקיים סרס״י דכיון שאומר לסבירו לעכב לע ידו בכל תע שיצטרך למונח וקבלה עליה ונכתב הסטי יר
יבולה
עמא סוחף עמו והקנה לו שבק סהוא מקנה ול לסלה ור 3אלפס כתב

העזר צב צג
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ינולה לחזור כה  :ומדין5ום מתה יירשנ כת׳לה דין ודברי׳אין לי בככסייך ובפרותיהןםכ יללין נדוניא ותרספה יחד י
15י ן"15ל ?ממ * פיעינ ן
חה 3ייר ננכ ^ : 3י 6ס
מסירי פירותיהן בחייך ובמותיך לזינו לזוכל פיחת ולא פירי פירו׳ואס מתה לזינו תתגרש לזין לה עסק עמו
לזללן
נוטלת
כתוכתה
והולכתב י"^ סנת 1לה כתוכתה 11רי לינשאאפ׳ה
יךשה סס במסנ׳־ומ״ס ואס לא הזכי׳פירו׳אלא דיןודברי׳אין לי בנכסיי' וכו׳ססוט בלא איחור אבל אס
ממכב
מליתנה
לה
חייב
במזומתי׳
מד
פמטה
אחרונ׳יי־וסלמי ישלה נמזג׳ מיי
רוא:ומש וחס
מכרה ונתליקיים כבר נתבא׳לעיל דמתני דהכות'היא יכותלאשתו כתבוהו הר״יף והר״אסבפ״ק דמציעאובפירקא בתראדכתובו׳וב הרי״ף דמסמע < נ״כ הרש׳/א
דגמדידןלית לה האי סברא דירוסלמינת ״נה ׳ סימן
ךן ודברים
אין
לי
בנכסייך
הרי
זה
אוכל
5יוו׳כחייה
ואס
ממה
יורש׳א״ב
למה
כת
כנים
שיחזרו
נכסיה
וכיוןשנןל
5
>י
!
לבית
י״לנימי־
אביה
הכל
וסיכיסיי״ט
לפי תנאה ורש״בנ פליג
לה דין ודברי׳אין לי בנכסייך שאס מכרה ואמר שאין תנאי מועיל לבטל ירושה שהיא דאורייתא ור״ת ור״י ראייתו וכ׳סגס בעל סעיטי דחס ראייתו אגידאניה ״״״
צו נתנה קייס ומשמע מדברי רבי׳ סכת
פסקו כרש״בג ורב אלפס והרמ׳יבם פסקו כת״ק ולזה הסכים א״א ובסו דבריו כת' הר״אס וכיון שאין ראיס מנס נתיפת׳
זה כבביזו דדוק בשלא
סיל׳עצמומהפירו'
ברורס דפליג תלמוד דידן אירפוןל מי ולכ
מה;מ
מאדאם מכרה ונתנה קייסוכדדייק ז״לודוקא שהתנה כעורה ארוסה אבל אם התנה אחר שניסת
אינו מועיל לבטל ירושה דאורייתא:
פבויכ! כותיס ונמקי יוסף נ׳ סיע׳יזצי}
לנאור לישנ׳דא״כ למה כת לה דין ודברי'
אחרוני לסמוך על הירושלמי ונדע' בעלנפל נעל׳
למי׳־סאין
הבעל בחיי אשתו או שגירש׳ גובה כתובתיא
אבל
העיטור וכתב הרא״בד שאי' לזוזמדבירי•להן .ס׳ףלאשירה
5ןיןלי מכסייך אבל כמסל עצמו מפירו'
לא קודם אע״פ שהכתובה היא כמו שטר חוב
אס מכרה ונתנה אינו קייס ולי נרא דאף
אינה הרי״ף שדבריו דברי קבלה וכחל-,קי להנשא א״הנלנא׳
גמסלק עצמו מפירו׳אס מכר ונתנ׳קייס נגבית בכל עת אלא לכשתתאלמן או תתגרש ואם תתגרש
אין ממינ ^כי * וכ ז דעת
סהםמיט אלפס ^
האש׳ ל1
דא״לכ למה ליהלמימר דין ודברי' אין לי
לה עסק עמו אלא נוטלת כתובתה והילכת בד״א שנתן לה כתוב' הירושלמי הזה וכן דעת הרי״בס במסוכה׳ פק״יע״ב לעני;
בלא
איחור
אבל
אם
מעכב
מליתנה
לה
חיי׳במזונותיה
עד
שיפרע
מנסייך הכי ה״ל למימ דין ודכרי׳אין לי
וכת׳ישכן
נתב
הרש״בא
בחשוב
'
בפשיטות"ינקת• יק הזא.
נעירו׳נכסייך • ומ״ש רבי׳וכן אס התכה הל עד פרוטה אחרונה וכן אם זרק הל גט ברשו׳הרבים ספק קרוב וכ״כבתשובות להימ״קסי׳ע״ב וכת׳פוד
נמ״תפי״חדאישי'
ממס אס תמו׳בלא כניס שיחזיר נכסיה
לו ספק קרוב לה חייב במזונותיה ודוקא בחייו אבל אם מת אין הרי״ב־ש שאפילו לאומם־שנטו׳ ל סכרת:הרשני ? עהכס/ת
לני׳אכי הכל לפי תנת ירו כתבוהו
הרי״ף
היורשים
חייבים לזונה נתאלמנה חייבים היורשים לזונה כתנאי הירושלמי כגרושה נראה
סאץלומיכן
מתג׳לאשתואע״פ
ו
& רא״ם כפהכומוהרמ׳ב בפב
גמה״א:
בחלוצה שהריהרא״ש ם< טה קצת לדברישפי׳ נשטי
שיכילה
כתוב׳את תהא יתבא בביתי ומיתזג' מנכסי כל ימי מיג ארמלות׳
ומ״שורש״כג
פליגואמי
שאין
תנאי
הירו׳נדחק
לדחות
ראיית הרי׳׳ס ולומר לגנית מחייםלא:
בביתי אפי׳ אם לא נכתב בכתובתה ואפי׳אם
צוה
מועיל לנטל הירוסוכיבמשנ׳פ׳הכותב
דודאי אין טעס הירוסל מי מן•
ייהני• •
לאחרלא ת״ה
הדיןאלא
מיידה
(שס )
ואיממיעלה כגמ׳ (סס ) אמר רב הלב' כרס״כסובהרי״ף ולית הלכת׳ כותיה תקנה שתקנו כדי ליפות כת האשס לתת לה כתובת' בעין יפה ולא כ1לדי וא״כ יש אמנם'"גא1ן״אחר
דקי״ל דבר
שבממון
תנאו
קייס
וב
הר״ן
שטעמו
משוס
דרב
סבר
דמתנס
על
מ״ס
לנו
לומר
סכשתקנו
נכי
מערבא
לא
תקנו
אלא
על
המגרש
לבד
אבל
על
היורשים ח,לקנזה (נידק1ם
גתורה תנאו בטל ואע״ג דירוס'הבעל דרבנן חגמי׳עסו חיזוקלדכריה׳כסל תורה לא תקנו אפי׳בגמשה דדוקא בחייו אבל לאחר מיתת המגיש אץ לה מזונות
שיש מנהג הולכ
״יו
נדאי׳נגמ׳אבל אכן הא קי״לכר יהודהדאמרדממכ׳על מ״ש כתורהבדבי'שבממון היורש-״י״"
י׳וה״ה־1
■ 1י־־־1לה־ "
גט־ י*
־׳"'
כד״ה־ ־,סע״"1',
קרו׳לו'״י*' —'1
לחלוצ
*':
ספ׳קמ׳לה חייב -כמזונותי-׳
׳־*וכן -אס זרק
אתריו ענ
מדדנ3,
^
מנאי קייס הילכך ליתא! לדרכ וכן דעת הרנל״בס בפ״כג מה' אישות אבל ר״ח פסק
מימרא דר
זירא
פ״ק
דמציעא
(
דף
יב
)
ופרק
אלמנה כזונת • ( דף צז ) ומ״ש ודוקא לכפז׳דף יגקלא
נוש״בג ולא מטעמיה אלא משוס דהוי כמתנה על דבר
שלא בא לעולם והביא ראי' בחייו אבל אס מת אין היורסיס חייבין לזונה בפ׳ אלמנה כזונת וכת' רס״י דטעמא ע׳ג
משמע?
יכולה
מהירושלמי והאריך הר״ן בזה ובסוף דבריו כ עיקר הפסק כדברי הרי״ף ללא קי״ל משוס דבחייוכיון דמעוככת בשבילו מלינשא חייב במזונותיה$ןבן ,לאחר מיתה לןמר לי נחייז
נוש״כג והא דאיתילר כירי' אין מיתת בלא מי וכו' משכחת לה בכותב לה ועוד׳ דדילמא גירושין הוו ומספיקא לא מפקינן ממונא • נתאלמנה חייבים היורסיסשיפן ״! !,
ארוסה אגל לאחרשכשאת לא אא״כ מחייב עצמו להחזיר ליורשים מה סירס ממנ'
לזונה כתנאי כתובה וכו״פרק אלמנה נזונת ( דףצה ) ופרקנערה שנתפתתה ( יף
תכשיטי!ינ״עשס
גכה״ג ודאי מהניעכ״ל -ודברי הרי״כש בזה כתשובה סי׳ס״ד וסי׳ק״מוסר״אש ג״כ נב ) כמשנה ופי׳כל ימי מיגר אלמנותיה כל ימי מיסך אלמנותיך :־ ומ״ש אעי׳לא וע״ל ס״ס פ״ה
נחג אס׳פסק הרי״ף סר"י ור״ח ובה״ג פסקוכרש 'בג ונשא ונתן כדב׳וכסוף דבריו נכתב בכתובתה במשנה פרק נערה שנתפתתה  :אס יע5ןלכמ י•נזונת־מככסי■ אסיכולהלתסוס
הארוסה מן האירוסין
< אכמו׳בסי קי״ב
נתב וכיון דליכ ראי' ברורה אית לן למימ׳כל תנאי שבממון קייס ע״כ וכב כתבתי
ואפי׳אס צוה3גס
מיתתן ^
נדונייינא בחיי
<ן
 0 1בס ד -ס
ומ״ש 1• /
 1 */ת *
 0על040נל זה בארוכה בס״ס ס״ט ( וע״ל ס״ס קי״ת תשו' הרשב״א בדין זה )*ומ״ס רבי׳ודוק׳
מזון אלמנתי מנכסי אין שומעין לו כ כ הרע בסבפ י ממה אישות והוא פסיט׳0״ן
כתנתימליגי*
ססתנה בעודה ארוסה וכו׳ככר כתבתי כן בסמוך בסס הר״ן ז״ל וכ״כ הימ
ב׳בפי״ב
שאין
בידו
להפקיע חובשכשת׳עבדו נכסיו ל ו ודוגמת זה אמי־ינן כס״פ מציאת
אלי י
מה׳אישו׳וז״ל המנ׳עמה אחר שנפא׳שלא יירסגתנאו בטל ואע״פ
סירוסתהבעל
האשה
האומר
אל
יזונו
כנותי
מנכסי
אין
שומעץ
לוי
:
:
ומ״ש
אבל
אס התנסכסעת (ג ); ל1
ה״י־לכי׳
סוף פרת
מד״ס עסו חיזוק לדבריהם כשל מורס ובפ״כג סה׳איסותכ׳ וז״ל התכה עמה פלא כסואיןפלא תזון
אלמנתו מנכסיו הוי תנאי שבממון וקייס־זה פשוטי ומתבאר נעדה שנתפתתה
"ושנה ה״ז לא יירשנה אבל אוכל פימת בחייה וכן אס התנה עמה סיודש מקכ מפלוגתא דאנעי יסודה וגליל דבסמון־ והא דפלוגתאדאנסי יהודה וגליליבס" פ .
. .
נתשז"
מוהר״ם
נכסיה וכן אס התכה עמה שאס מתה בלא כניס יחזרו נכסי' לבית אביה הכלקיי" נערה שנתפתתה תכן לא כתב לה׳ ואת תהא יתבה .כבימי ומתזניא מנכסי לכ ימיתכ ? ""ליאין,
גד״א שהתנה עמה קודס
סתנשא שהנחלה הבאה לאדם שלא ממשפחתומתכ׳עליה מיגר אלמנותיך בביתי חייבמפני שהוא מנאי בית דין כך היו־ אנשי י רוסל ס
לסניאראי״ממנהג
שלא יירסנה קורס
שתהא
ראויה
לו
אבל
אס
התנה
עמה
אחר
שנשאת
תכאובסל
כותביה ואנשי הגליל היו מתביס כאנשי ימשלס׳ואנשי יהודהיהיו כומבי׳פדשירצי ^ 7למותדהס'
רידסנס כמו
שביארנו
עכ״ל
:
וכ
^
׳ה״ה
כן
הכריעו
הרמי
"
בן
רהרש״בא
ז״ל
דהלכס
היורשיס לפי׳אס רצו היורסינותכין לה כתובתה ופוטריןאותהממ״סיופלוגתייהו םכל ״ז״ ^7היו
גרש״בג
ודוק׳בממנה
ועודה
אמסה וכההיא דרב כהנא
דאער נחלה הכא׳לו לאד׳ בסתסשלא פירש אכל אס פירש הכל לפי תנאו הכי משמע מפשסאדמתכימיך׳  :מגיסלישי .לך
ממקוט
אקר
אדס
רמש באלמנות
מתנה
עליה
שלא
יירשנה
אבל משנשאת אין תנאובימשה כלות ומ״שופסקרב הלכה כאנשי׳ יהודה ושמואל פסקכאכשי גליליבההנזכר:
וניון
שהירושה
ראויה
לואספמו׳
עתהה״לכאומ׳
לא אירש את אכא שלא אמי וכתכור״סורי״יף דבמקותשיש :מנהג ידוע
■ וכר' ואתאץ מנהגידוע .יעפוכשמן ^;שיתיחקו י לו 5
בלום
ואפי׳קנומידווכ״כהרמ״בןוהרש״כא
ז״לוכדעתרכי׳והיחשהנזככהלהוא
בפהנדכרוכן דעתהרא״סגי״כ וכןפסקהרמ״בתבע'י״חמה׳אחשות  :כ׳יהרש״כא־
רדנתלאי׳ישהמנהג
בכותב לה ועודה ארוסה א״נ בכותב לה
בכתובתה בשע כניסה אבל אחר ניסואין שאלת כראובן סחלהוהביאו־חנוך ב נו לתוךביתו וסיפק צרכיו ומתוקביו ולאה לאנשי יהולה
אלייז
לא אמר כלום אלו דבריהם מסכימים
לדע׳רכי
ע״כ
:
וכתוב
בתשוכו
'
הרש״באסי
'
אשתו
סל
ראובן
הפקידה
מטלטלין
כידחכון
ועכשיו
תוכעת
אותס־ממנו
השיב
שנתלו
כןליפיי
תתק״ס
דארוסה שאמרו דוקא הוא לסי שיש לו בה שייכו׳אכל קודס אירוסין אינו חנוך אני הוצאתי הוצאות על אבי ועל קבויתיועל תכריכיו ואכי תופסי אומסכ "3י׳עאישיגליג
נלוס
וכבסי
תתקס״ב
על
ראובן
שכת
שיור
לאשתו
והעריה
וגירשה
;
בו
כיו
והחזיר׳
בשביל
אותם
הוצאות
טפל
לאה
אותם
מטלטלין
;
סלי
היו
ואיך לך־ לתפוס בשלייפינפקות׳^תנאי
ואחל מתה
כלא ולד ומא טוען שכיון שגירשה נתבטלו תנאים הראשונים והשיור השיב חנוך איני יודעשקסלךמה שקנתה אשהקכה בעלה :תשובה הדין פס לאה י!דאי' לא נ׳הכי
והסיב שאין בדבריו כלוה שהמגרש את אשתו והחזיר ע״ד כתובה הראשונ החזירה
מכמה טעמים כימה שטענהשהמטלטליס־סלה נ ^ נת וצריך׳ להחזיר לה ואפי־יסי׳
לאיסגיצןלה£א?יד
כדתכן בס״פ הכות ואע״ג דאמ׳רב הולסלהאל שאנו אלא מנה ומאתי׳ אבל תוספו׳
הבעל
קייס
וכדתניא
בפ׳סזקת
קבל
מן
האשם
יחזיר
לאשה
ח
ס
אי
נייודעס5ן ינס ייויןל׳ י!ס זגםאין־
אין לה היינו דוקא במה שהוסיף לה משלו אבל מה ששייר האב ומה ששיירהאשה
שלה שיתפוס בהם אלא איני יודע שהן שלך טען ומה סקנתהאסה קנה בעל׳שטען־
היי הוא כעיקר הכתובה סהמכניס ע״ד כןהכניס וכשקבל ע״ד כן קבל ועוד שזה אינו כלוס כי שמא נתנו לה אחרי׳על מכתסאיןלבעלה רשותכהס והיינו דאמיי׳ האלא״ידלשמא:
מעריה הוא ושורת הדין ב״ד מין ומחייבץ אומו  :ומ״ש יבי׳אבלסא
התלאתי בפ׳חוקתקכל מן האש׳יחזיר לאשה ועוד דמה סקנת׳אפה לאקנהבעל׳אלאלפידו׳־ מרהונםנעסהדני'
והרי
סנשאתלבטל ירושה דאויייתא לכאורה נר דלא דק דבס' המתב
הוא
אמרי׳
כנכסי
דסבר
מלוג
רב
ואס
מת
הבעל
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הריהם
ש
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גמרי
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ילעי דמו
ירושת הבעל
דרבנן וכ״כ הרמ״בס כפ״אמה נחלו אלאשה' המגיד כת' דבס״ס מיי מטלטלין .דאב שנטלן חניך והוצ יא הוצאות על אביו ואפי בצרכי קבויתי אס כתג׳ '7 <7<'7$ 7
סמת משמע
שהיא
מן
התורה
ושזה
דעת
הראב״ד
והרשכ״א
ז״ל
הכות׳
סטר
סילוק׳
ראובן
לאשה
מטלטלי
אגב
מקרקעי
האשה
מוציא׳מידו
ואפיהיה
מוסלילפניה רב 5ן׳ ^ ס )
לאשתו כשפת הסופה מסולק גס משטרירושה כ האב לבתו בשעת החוט מהרי״ק היא גובה כתובתה והוא נקב ר ןמ הצדקה וכדתכיא בתוספתא דכתוכות עכ״ל :־
בשורש י״ג העושה פיטור לאשמו אס יס במשמעו' לכ מיני מביעות וערעורי© וכבר כתבתי תשובה זו נסי פ״ו גרסיכנמ׳בפהכז׳סהיא כת מחחא דהות נסיב'
מהרי״ק בשורש י״ג :
לנהרדעא אתו לקמי׳דרב נחמן שמעה לקלאדבת מחווה היא אמי בכלוכלערוודס'
גצ מת הבעל בחיי אשתו אושגירש' גובה
כתובת
אבל
לא
קוד׳אע״ע
שהכתוב׳
נהוג
כרב
אמרו
ליה־
ופא
לנהרדעאנסייבא
אמרלהונסרדפא וכלסרוודהאנהוב
היא כמו סטר חוב אינה נגבית
בכל
עת
אלא
לכשתתאלק
אותמגרש׳
בשמואל
וכהרי״טבא
שמע
מינה
דמאן
מסיב
איתתאמדוכתא אחריתי אדעתא.
מבואר ככמה דוכתי שלא ניתנה כתובה
לגבו
'
מחייה
:
כתוב
במישרי
ככ״ג
ח״י
דתידוי
פמהבדוכתיה
הולכיס־כה
אחר
מנהג
מקומו
שבאה
לשס
:
׳
וככר כתבתי
שנשאל הרש׳ בא על ראובן שהיה לגוי חובעליו .ותכסוכדיניגדסובאתאשמו הז בסי ס ו ג :כתבהדש״באשאלת ראובן נפט׳והניח אלמנתו מעיברח וילדה בת־
עס כתובתה וסלקה הגוי והגבו לה נדוניתא ואס״כבא שמעץ בשטר חוב למבוע־ ויש לראובן אחיס אס יכולה לתבוע כתובתה קודס שתגיע סכת לל׳יוס :׳ מסוכה'
יאובן בדיני ישראל ובאת אשתוואיזר׳כל זה הוא מסלי כיכב׳הגכו אותיימנדוניפי יבולה לתבועכקובתהימעכשיו שאפי[ תמות הבתתוך ל׳יוסיסולכת ילאמתייבמ:
נאלוהנכסי׳והשיב מה סגב׳בדיכי א״ה שלא כדין גבת כב״ח שגבה קודס זמנו מה ואין חילוק בין אס הנכסיס מיוכיס למופטיס וכו׳הכא אין חילוק אלא בכל עכין אס
פגבהלאגבהוכ״שכתוכה שמאאל תבא ליד י גוביינא לעילםסא תמוהיא כחיי ישיאלמכה ובן או אלמנה ובתתזוךהיא עסהבן אועסהבה׳וכראבלאס־יש׳אלמכ
נצלה ומ״ס בעל העיטורלנדוניתה ניתנה ליגבותמסייס אין דעתי נוע׳ ךכ שכולן ובן ובת והככסיס מזעעין וכו׳ ילתו הבן והבתוסיזון האלמנה :לכדה־עד שתגבה
מכניסות לבעל שלא יפרע ממנו אלא באלמנו אובגירושין ועו׳מסע כתוב׳נלמוד
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בתובפכר״פ מי שמת אהא דתנןמי שמת והני׳מי׳ומו׳כזמן סהככשי ממכי׳המי' הפסיד׳אא״כ תבעה מעצמ׳אכל אס מיע׳ מדוחק שלא נתנו לה מזונו' או שרימוה
אס ניי כה לישז-ץ
יירשו
והכנות
יזונו
וכו״איכעיא
לן
אלמנה
מהו
סתמעט
כנכסי
'
וכו׳על
האי
אלמנה
מימר׳
וכת
איזה
דתוכע
'
כתובת
'
איןלס
מזוכו׳כ
הר״אש 1ירושלמי וכלכ׳מןהשועי
"^,
מהן
,
קודש
החצ׳וי . ,6'7
ופשטי׳מינייהו
חדא
מקקורמ
דא
'
ר
אבא
אמר
רב
אסי
עשו
אלמנ
׳
אכל
אכל
הכת
מן
ככת
האוב
לא
כסדא
ארמלת
דר׳אבהו
רימו
כה
ואמרו
לה
כי
כה
!
כעי
לך
תבע׳
יז
אצל האחין בנכסי׳מועטי׳מה כת אצלאחין הבת נזונת
פורנא ואכרה מזונות מן דאתידעון מיליא אילוןעובד׳'קמי׳דרב אסי חזר׳א
אצפסי ע׳יא ס״ע אף אלמנה אצל הכת אלמכ׳נזונת והכת
מזונות עי׳ רימו כה ואמת אדס גדול חג׳
יעי־ה
ליסא
איתן וכשידע ר׳ ( 1סי שרימו בן
צוה בשע׳מיתה אל תיזון אלמנתי מנכסי אין שוימעין לו אבל אם
שנאת
התנה בשעת נישואין שלא תיזרן אלמנתו מנכסיו הוי תנאי החזיר למזונותיה וכ״כ אס לא רצולזונן
ונשבעת שבועת
שבממון וקיים פליגי אנשי יהודה וגליל אישי גליל אוי שכך הוא ומחמת זה תכע׳כתוכת סקזה מןהסופי
אלמנה לא חקרי שויס בככסיס וקאס אין כאן ^ 6
^בכות התנאי שהדבר תלוי בה להיות ניזונות כל זמן שלא תרצה לגבות ואי' לה מזוניטכ״ל  :והרי״ף לאהביא
מומת כתונת־ ובנו׳דלא תקנו נכסי חועטי
הירושלמי הז' וגסהימ״ב׳הסמיסוואסש׳,
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כתובתה ואנשי יהודה אומרים שהדבר תלוי ביד היתומים פפל
שסעמס מסו׳דכיון דגמ דיקלאמפליג
ע׳א:מנה ני״מתססין ?י ? /ר 61^ 1ג ^1י ^ריי" פעם שירצו ליתן לה אין לה מזונות ופלונתייהו בסתם שלא פיר
בדיני משמ׳דסב' שאין חלוק כדכרדאס
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ושמואל
פסק כאנשי גליל וכתבו רני חננאל ורב איפס דכמקזם הרי״כש כתשוב' סי' ת"פ על ס״משכתב
ירושה
מן
הבכי׳
אצל
האל
מנ
׳
וססמ
׳
מכע
י
שיש
מנהג
ידוע
היאך
נהוג יעשו כמנהג׳ואם אין מנהג ידוע יעשו בצואתו אני מניח שתהא אשתיכזוג' נל
ליה כשיש כני׳ומו׳ שיש כבר דין
נכסים כשמואל ותיזוץ עד שתגבה כתובתה ואק הילוק בין אם הנכסים ימי מיגר אלמנות׳ יתר על כתוכת' נמן׳
מרובים
למועסי׳אע״ג
רגבי
בת
הניזונ׳יש
חילוק
בקמרובי׳למועטי׳
שאין
אלמכ
זו
מפסדת
מועשין כשביל כט אי ממעע׳נמי
מזונות
האלמג
כתביעת
מרובים למועסי׳אע״ג רגבי בת הניזונ׳יש חילוק בין מרובי
ותיק סאלטנ׳עס הכנות או דלמא כיון כדלקמן הכא אין חילו׳אלא ככל ענין אם יש אלמנ׳וק או אלמנ' כתוכת בב״ד ולא בשארהדברי׳שמפסד"
דאי מינסכא לית לה מזונך לית לה אלא ובת תיזון היא עם הבן או עם הכת עד שיאכלו הנכסים ואפי' אם אותם כסאוצל׳בתנאיב׳ד והארי'בסעס
הכל יהיה לבנו' ואיממעע׳מ״מ לא קיזו ו תנש׳ הכת וכ ^ נס׳הנכסי׳לבעל היא תיזוץ מהן אפי׳ אח׳ מיתת הדב׳ -וכת עוד דכיון דאוכלת מכחמתל
הבת אבל אם יש אלמנה ובן ובת והנכסים מועטי שאין בהן כדי כעלה ולא כתקנ׳חכמי' אין מעשה.ידיה׳
האלמנה ממסןאלא פד סיכגיו
ליתומי' :תבעוה לינשא אפי'מתפייס
ד ^ מר בסמיו י¥מ .נ6צל ה
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ת
אלמכה
שיזונו
הבת
והבן
עד
שתבגהבת אז ירחו המוהבת ותיזון
האלמג׳
נזונת והכת תשאל על הפתחי היינו שישש " ,.
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לא הפסיד מזנותי׳וכן אסכחל׳אופרכס
סס בכיס מס המןתסיש ^ בכסיס לבדה ע.
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מזינו
אפי
לא
פרעו
אבל
תבע
שלא
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ר
לא
הפסיד
מזונותי
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לא מטול
האלמכ׳כלוס
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הפסידה
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תבעה
מעצמה
אבל
אם
תבע
מרוח
אין לה מזונו׳ומפ בגמ׳דאפי׳לאנתפייס'
אית׳בתוסע וכןמ סמ כירושל׳וכ״כ הר"אס
של׳נתנו לה מזונו׳או שרימו׳ואמרו לה פלו' חפץ ליש׳אותך ומחט ,נמי אס אמר׳מסמבנ״א שאינןמהוגניןלי
בפסקיוח״ל סי המנ״קדפסיס׳ליהשא
ס
זה
תבעה
כתובת׳
או
כיוצא
בזה
לא
הפסידה
מזונו
תבעוה
לינשא
אין
לה
מזוטיאמ
רב
חסד' זינתה איןלה
הניח אלמנ יכניס כלא כנות דאין שייך אפי׳מתפייסת לא הפסיד מזונותי׳וכןאם כחלה או פרכס׳או זינת' מזונו׳אמי רב יוסףכיהל׳וערכס 'איןלה
לומר באלמנה נכסי׳מועטי׳לומ׳האלמנה לא הפסידה מזונותיה נתארסה הפסיד׳מזונותי׳מכרה או משכנה מזונו' ולית הלכת ככל מיסמעתת׳אלא
תיזוןוהככי׳ישאלו על הפתחי׳וקכמי אס כתובת׳או
שעשת׳כתובת׳אפותיקי לבעחוב ביץבבי׳ד
ביןשל׳בב״ףכי הא ד6מ רב יהודאמי שמואל
התובע"
לא הניח אלא אלמנה וכס ל " 6 6יינן בין בחיי
בעל׳
או
אחרי
מות
בעלה
הפסיר׳מזונותיה
מח
ל׳ כתובת׳ כתוכת׳בכ ד אין לה מזונו׳וכתבוסתוס׳
ולית הלכת׳ ככל הכי סמעתת׳ברמתבעי׳ •
"מ,נתיז £יהבת  .על. , ,הפתח,יס לבעלה הפסידה מזונותייודוק׳אחרי מותו הפסידהמזונויבמחילת׳
לינש׳דההיא עדים אבל היי"ףהשמי׳גס
^כ_ה
ל_  /אבל בחייונזונתאע״פשמחלה ודוקאשמכרהאו שמשכנהאו
מימי דמכפוה לינש מסמ ,דגס עלהקאי
ו 5וץליי :י  4מ> עד })  ,מ[ 1ןזו " ",, 1,,שסחילה כי! הכתובה אבל שיירה מקצתה ניזונה אפי' ייא שיירה הא דאמ׳ולית הלכת' ככל הכיסמעתתא
ואימת הוו מועטין הלכך לא
תקגד אלא תוספת ומכרה או מחלה כל
העיקר
וכ׳הר״אש דנראין לו דברי הרי״ףוכ״ר
מן התורה דבר בשכיל מזונות האלמנה אבל כנות יש להן קצבה עד שיבגרו וסך הרמ״בס כפי״ס מה״א  :יס״ש יכי׳נתארסה הפסידה מזונותיה כ״כ סרמ״בסכני'
בעיא מיידי כשיש מיס ובנו׳ ואלמנ׳ואין מזון לכנים ובנות עד שיבגרו הלכך כלא הנז׳וכ ה״ה שהוא פשוט שהרי תנאי במזונו' אינו אלא משך ימי אלמנותהוכיון
האלמנה
נעשו הנכסיס מועטים ונסתלקו הכניס ומיכעיא ליה כיקדאלמנה ובנות סנתארס׳אסת איש נקרא׳ולא אלמסולפי דבריו אס שידכעצמ עדיין יש להמזונו׳
באות
מכח
תנאי
כתובה
איזו
מהן
קודמת
עכ״ל
והר׳ק
כתב ולפוס פשטא דגערין דמשודכ׳איכה כקרא׳א״א וזה דכר תי׳דכיוןששידכ'עצמ׳לאחי ככרהפקיע׳מעליס
משמע
יאלמנה
אצל
הבת
בלא
ק
קאמר
ומשמע
דכיוןסאלמנ׳דוחה
את
הבתכ״ש
כבוד כעל׳הראשון ואיך יתכןשתהי׳נזוכ׳מנכסיו לכך פ״ל דא״עג דבדוכתיאחריני
שדוח את הבן ואמרי
דאלמנ׳נזונת ובן ישאל על הפתחיס דק״ו הוא אס בת שדוחה לא קרי ארוסה אלא למקודש׳הכא למשודכ׳קיי ארוס׳דימי אלמנותיך מסמ כלזמן
את הבן הדתות מפני האלמכ׳כ״ש שהבן
נדחה
מפניה
ומיהו
ה״ה
ממיהא
מלתא
שסם
בעל׳הראשון
כקד
עליה
שאוימרי׳זו
אלמנתו' סל פלו' אכל כיון סשידכהעצמס
סא״כ לא
שבקת חיי ליורש במקוס אלמה׳ דהא כתיכנא לעיל דכל היכא דקודמת לאחר אין שס כעלה הראשון נקר׳עליהסאינ׳נקר׳אלא משודכתו סל פלו' :םכרה
מוציאין
לה
מעכשיו
דמי
פמסתה
כל
ימי
חייה
ונמצאו
רובן
של
יורסי׳הולכי׳בפחי או מסכנ׳כתוכת׳אושעסת כתוכת׳אפותיקי לב״ס בין בב״ד בין שלא כי״דהפסיד׳
נפש
אכל
בירושלמי
משמע
שאין
אלמנ׳קודמ׳אלא
עם
בת
במקו׳כן
אבל
אלמנ׳עס
מזונותיה ברית וגמ׳ס״פ נערה שנתפתת׳ופיש״י אפותיקי קרקהמיוחלכתובתם
הכן
כלבד
או
עס
הכת
בלבד
אינה
קודמת
אלא
סניה
נזוני
'
ביחד
וסמכו
עליו
רוב
עשת
אפותיקי לב״ס סלה ובסמוך יתבאר בדברי רכי׳דלא איבד' מזונותיה6א״כ
למפרשי׳ז״ל אבל הרמ״בס ז״ל נרא׳שלא סמך עליו ואף דעת הרמ״בן נוטלו עכ״ל מכרה או מסככ׳כל כתוכת׳אבל אס סיירה מקצ׳נזוסומ״ש בין בחיי כפל׳כיןאחיי
ודברי הרמ״בס הס בפי״ט מה״א וכ ה״ה שדעת הרמ״בן נרא' שהוא כדע הרמ״בס מות בטלה *(* :נ״מ ) כ״כ הרמ״בס נפ׳י״יי וס״ש מחל כתובת לכעל׳הפסידה מזונות,,
ז״ל וכת׳עוד ודע שכשהאלמנ׳דוס׳את הבנו כתבו הרמ״כן והרס״בא ז״ל סמוציאין בס״פ נער שנתפתת׳יתיב רבץ בר חיככא קמי' דרב חסד׳וקאמ' משמי׳דר״אמוחל,
לאלמנה מזון עד זמן סאומדיס ב״ד שראויה לחיות אס זקכ׳ואס ילדה ומעמידין כתוב׳לבעלה אין לה מזונו׳א״ל אי לאו דקאמית לס מסמי׳דגכר׳ רכה הא לךמשיב
ביד
שליש והוא מפרנס׳ א׳לשלשי׳יו׳כדרך שאמרו בלוקח כנז פי״ג עכ״ל ורבי׳סתס רעה תחת טיב׳לא תמוש רעה מביתו ואע׳פ שכתבו הר״ן וה״ה שיש פוסקים כיל
כאן
דבריו
כדברי
הירו׳וכדע
התוס׳
והר״אש
וכסי
'
קי״ב
כ׳מחלוקוהרמ״בוהר״אש
ססדא
דמוסלת
כתובת
יש
לה
תזונו
'
הרמ״כס
בפי״ח
מה״א פסק כר״א וכתב ה"ה
בזה 7 :ומיש אס יש אלמנ׳וכן או אלמנ׳וכת וכו׳ואפי׳אס תנשא הכת
ומכנסת דטעמ׳משו׳דהא רב חסדא גופי׳לא אצלי דוק׳אלא באי לאו ובדר דחיה ועודדאפי׳
הניסי' לכפל
שמת היא תזון מהס אפי׳אחר מיתת הבת בס״פ יש נוחלין ( דף קלט ) סלח פליגי בהדי' דלמא הלס' כר״א לגבי רב ססדא וכ״כ שהוא דעת הרי״ף והר״אס וגה
רבץ מי
והניס אלמנ' ובת אלמנתו כזונת מנכסיו כשאת הבת אלמנתו נזונת
הר״ן כתב שדבריהרמ״בס נר עיקר  :ומ״ם ודוקא אחרי מותו וכו׳כ״כ סס סי"א£
מנכסיו
מתה
הבת
א״ר
יהוד בן אחותושל ר' יוסי בר
חנינ׳ע״י היה מפסה ואמרו וכן פיס״י אין להמזונו׳כאלמכות׳דתנאי כתיבכנתוב עכ׳ל וטעמ׳ משו׳דכחייו לא
אלמנתו כזונת מנכסיו ופר״ס נשאת הכת והכניס׳ הככסי' לבעל
אלמנתו
נוונת
מנאי
כתוב׳נינהו
דהא
תקנו
מזוכו׳תחת
מעסה
ידיה וכתב ה״ה שכן דעהתז״לן
מנכסיוומפ׳בגמ׳טעמ׳מסו׳ראע״ג דבע בנכסי אשתו לוקח הוי ואץ מוציאין למזון והרש״בא ז״ל אכל הרמ״בס ככפי״ז מס״א המוחל׳כתוכת׳לבעל' איבדה כל תנאי
האם מנכסי׳משועבדי הכא שויוה רבנן כיורש
משו׳פסיד׳דאלמכ׳כ׳סמ״ג מי שמת כתוב׳ואפי׳מזונו׳איןלה פליו־ומ״ס ורוק׳סמכר׳או משככ׳או מחלה כל הכתובאכל
והניס אלמנ׳ובת מזונו׳האלמנ קודמין
למזונות
הבת
וכן
נשאת
הכת
אין
נוטלין
סיירה מקצת׳נזונ׳פלוגת׳דתנאיבפאלמנ כזוג' ( דףצס ) ואסיקנא הפסההוא
עישור נכסי׳מפני מזונות האלמ:
עכ״ל
:
כ
'
סרי״טבא
כר״פב׳
דייני
והלב׳
כחנן
ודע
אתת דתפס׳כסא דכספ' בכתוכ׳קא תבעה מזוני אתאי לקמי׳דרכא
ליתמי
הרמ״בס דדוק׳ מי שהלך כעלה
למ״האבל
אלמה׳
אץ
מתנין
לס
מזונות
אלא
זילו
הכו
לה
מזוני
לית
דחש להא דר״ס דאמ'לא אמרי׳מקצ׳כסף ככל כסף  .ועש
כשבוע׳דטפי מתפיס אירס צררי לאחר מית׳כדי שלא תתבזה אצל
היתומים
ואינו
אפי׳לא שיירה אלא תוספת ומכר'או מסל׳כל העיקר כזוג בשביל הפוסע'כרישפ
מחוור דסא שמואל דאמ׳אין
פוםקין.מזוכו' לאש׳איס כשמעו בו שמת מוד דפוסקין אע״פ (דף נד ) אהא דתנן אס רצה להוסיף אפי' מאה מנה מוסיף דייק בגע וצה
ועוד דבפ' הסולח כההיא איפתא דחשידא
אסכופה
ומכעס
כתובתה
וצו
'
אמר
לה
לכתוב לא קתני אלא רצה להוסיף מסייע לי׳איבו 6״ר ינאי דאמר תנאיכפוכיי
מזוני כמי לית לך דאמר שמואל המובעתכתובת׳בב״ד אין לה מזונו' ואם אית׳למה ככתוב׳דמי כ' מ לתיב עת ולמוכר ולמוחל' ופרש״י תנאי כתובה תוספ
לתוכשי*
לי מדסמואל תיפוק לי דמגיא שבועה
והיא חסודה אלא ודאידאלמב' נותכין לה  0אממ התובע׳ כתובת' בכ״ד אין לה מזונו׳מובע תוספת 3מי אין להמזונו׳וכמין
מזונות כלא סכוע עכ״ל  :אולמנה
שתכעס כמוכת' בב״ד אין לה עוד מזונו אפי' התום והר׳אש דל״נ דקי״ל כרבנןבפ׳אלמנ׳דאמרי מכר׳אומשמיש לה מזונו'סילנ
לא ערפה וכו׳כס״פ
נער׳סנתפתתה
(
דף
נד
)
אמר
רב
יהוד׳אמר
שמואל
התובע'
נרא׳לפרם שאס תבעה מנה או ק״ק ושיירה תוספ כאילו לא תבע׳אלאמקצת מנ0
כתובת בב ד אץ
לרמזונו׳ומסיק
בגע
דדוקא
בב״ד
אבל
שלא
בב״ד
י
ס
לה
מזונו׳
או ק״ק ונזונת כשביל התוס א״כאסתבע' כתובתה בסתם התוספ׳ככלל ואנים
וכ״כהר״אס ומשעת תביעה אין לה מזורבל
השולה
:
וש״ש
וצפי׳בכ״ולא
מזוניתי׳עכ״ל הרא״ש ז״ל וכ״כ כפשוב להרמ״כן סי' מ״ת והרי״ף
כתם.

(\',נכ'הנ ^

והכני׳ישאלועלהפתחי'

ד״מ
(1) 1כ' הגה' !:פסי
ע" נערל דאפילז
ענעהכל הנתלנה
פקוע יידינ׳א' גתו ,
ניזמו׳גשגיל אותו
ודלא
הדינר
כשנר׳הר״ןסמתלין
נין תזנע־׳לנפדע׳
כתו׳ לנר״ס אפ״פ
ע* נ לאפשרלליור
דאס ת< נעת מקל׳
כפלגה אגל׳מזוגו'
משא*כ נמכרה
מקנת לכ״ע ל
הרמ׳נן לאם נתנן
לה נתיזגהיניזונת
גשני' התו*1תוגת ,
התו׳אבלה מזונן ,
ול הלי 1ח פי״ת

' לתודעת ל״ס תובע כתובת כב״ר ול״ש תובעת מוסס ,אין לה מזוט ובהר״ן ו 8״מ דאי׳ לא אמיה גרשני׳ כעלי נזונת והולכ׳פד לעולם ומסתברא לן פירוק דסאי
׳^
6י־'נמי -דק דסא אסיקכ' דמקצ׳נסף ככל כסף כלו' שאפי׳נפרעת ממקצת כתובת׳ קושיא דהא דתניא סוכר׳והולפעד כדיי כתובת איל יתר מכרי כתובת׳לא ברלא
"לה מזונות בסביל אותו מקצ׳כסףשנשאר ככתובתה ואיפשר דתובעת שאני איפשר לה לאיתזוני אלא ממקרקעי ,היילכך לית לה לזבוני אלא כדי כתובתה והך
יס
פכ״ב היא מעיזה פניה בב״ר בתביע מקצת כתביע כולה ולפינך הפסיד מזונותי׳ אחריתי דש״מ מזוג לעול׳ כדאיפש׳ לה לאתזוני מפירי דמקרקעי ומאגי'ירכתי
5
דדמי לי׳ עכ״ל וכהר״אש עלזה
ומאי .
לומר
כת ,,שדעת
ל
וררמ״כזכת
ל
הרי״ףהיה ־• -־
שדעת היי ף - -
והופכן
ירצוודברי סל תימה הן היא׳ דקדקו מכאן
םישס; סמפסדת מזונו׳ בתביעתעיקרי העיקר ניזונת כשביל התויסיפו׳וכתב א״א הר׳יאש׳ז ל ומי׳ אם
לאנשיראינ׳מוכרילמזוכו׳אלאעד כריכתו׳הא
פסלא גבלזתו כך מי שנפרע כתובת׳ היורשי׳יפרעו לה המות׳של הכתוב' ומסלקין אותה אפי'
בהדי מוכח מברית שהשאר הוא כדי כתו׳
תזונת מחמת תוספ׳אס תבעתו בב״ד גליל דא״לה כל אשה תגבה כתובת עד תשלו' דינר ותתפרנס כיל
ססגכ׳מהס כדי כתובתה וקש ל דמה
הפסידה מזונותי׳כאילו גובאתוואחרים׳ ימיה בשביל הרינ׳החםר ואם תבעה כתובת׳ בסתם לא אמריאין סמכר׳למזונויאינס חוזר וטויס לכתובת'
פירשו בהפך שאס תבעה מיקר כתובתה
דעת׳אלא העיקר אלא מסתמ הכל תבעה ואין לה מזונו׳בתב רב דאחי־יו דנסש׳קבילת עלה אכל חס אינה
עדיין יש לה מזונו׳כסביל התו׳ואין הלשון
אלפס כשאין בנכסים שתתפרנס מן הריוח כגון כשכירות בתים חוששת על גביית כתובתה יכולה להיות
■ אבל הנכון דה״קולתיבע׳
מתייש׳לפ״ז
כתובתה סתס הרי כאילו ומפירו׳קרקעו אלא שצריכו׳למכו׳מהנכסים כדי לפרנס׳ אז אינה
נזונ׳לעיול׳עכ״לטגס הר*ן כת' שאין דברי
סאה תבעה
לה׳ ניזונו ! אלא כרי כתובתי אלא אם יש בפירו׳ובשכירו' הבתים כדי הרי״ף מחוורין דכיקתני מוכר׳ ואוכלת
אין
ושוב
ותוסת
עיקר
בפיר׳ש
מכפה
אלא לעולם עד כדי כתובת' לאו למימרא שלא תהא
:0ומ ע״כ והרמ״כס בפי״ס כ׳ דין תוספ שתיזון גיזונת לעולם ולאינהיראלא״אהרא״שז״ל
רשאה למכו׳למזוט אלא כדי' כתובת ותו
>ן
כמוכה כדין העיק לפיכך אלמנ׳סתבעה ניזונת והולכת עד שיישארו בנכסי׳כרי כתובת׳ ונוטלתן בכתובת׳
שכן דעת הרי"
והריו/ס :
לוו מכרה או מחלה או משכנה תוספת וכ״כ הרמ״בם אלמנה שהיא ענייה ופרוצה שאיני בושה לשאול לא אלא עצה טוב' קת״ל שלא תמני הכל
אלא לצורך מזונו שאס תעש כן איפשר (ז^אמנ׳גש׳תשלל
נתובת׳עס העיק' אין לה מזוט ואס תבע' מזונותי׳ ושתקה בישנים׳ ולא תבעה מזונותי' ודאי מחלה מזונותיי
הרש״נא לדאוגלת
מיןצ׳והניחה מקצ׳ה״ז כמי שתבעה מקצ' בד״א במזונות שעברו אבל להבאי לא ואפי' שעברו אם יש לה
דאתי מלוה בסטר ויטרוף הדמיס מידי נשגילהנדוניא לל
הלקוסו׳ואינ' יכול' לחזוי ולטיפן מחמת עלד את*ל דאינה
לעיקר והניחה מקצת' וכל המוכר' או משכון מהיורשי' או שלות׳ ממקו' אחר לא הויא שתיהתה מחילה
כתובתה דה״ל מטלטלי ולא• מסתעבדי אלכל׳נשני׳הנדוני'
יז״ח אם תחלה
שתיקתה
המוחלת סתס מכיס התוספ' עסהעיקרי ואם היא עשירה אפי' פרוצה או ענייה צנועה לא הויא
לכתוב ומ״ה קאמסתשיי' במכירתה' כדי
ששניהם כתוב שמס ככ"מ עכ״ל : 1וכת
שתוכל לגבותומחמי' כתובת' מ־! נת לנעל׳אמרי'
מחיל' ער סוף ג׳שני׳שלמו׳והרמ״ה כתב רבעניי' לחוד הויא מחיל׳ כתובת כדי
דמילנת שתחלה
ה' המגיד שנראה שהוא ז״ל מפרשהא• כבשנים וא״א הר״אש ז״ל כתב כסברא הראשונה ואם היורשים
ולא יוכל להפסידה' מלוה בסט וכן סירס היינן הנדלניא
דאמרי׳נ״מ לתובע כמו ספי׳הרמ״בןז״ל אומרי׳נתננו לה מזונות׳ והיא אומרת לא נטלתיילא מיביעי׳להבא
בתוס' וסרא״בד ז״ל דעד כדי כתובת׳ עד ושיירה לענילה
דפפיההלכודעיק׳ומ״סיוכל המוכר ונו׳
כתובת׳קא׳ואףבמקצ׳נסחי' עיקר הכתלנהללא
מכואכגמ׳שהתו' כעיקר הוא למוכר' שאין היורשי׳ נאמני׳אלא אפילילשעבראם לא שתקה ג' שנים שתשייר כדי
אנדה מזלמת ולא
הלכו׳מצא כמו כך ססז' בוסרי*ףבסון>
שבועת
ולמוחלת •• כתב ה״ר סלמס בןהר״ש אינם נאמנים׳ וכתב הרמבי׳ף והיא נשבעת
אמרי;ן דיד נע1
גר צמח אס תבעה הנדוני׳ואעי׳נכרע• ממנה אינה מפסדת מזונות ותהא׳כיזונת־ ימיו והגיה־ וכ״כ הרמ״בס ז״ל בפי״ח מס״א עכ״ל • וגס ה״ה כ׳שס שכדברי הרמ״כס השט׳על התחתזנה
האחמניס ז״ל וגס המרדני מת׳על דכרי הרי׳ף רש״י לא פיק אלא דאדדנה הנעל
משוס .מנה מאתים ותוספמשו׳דמזוני כתר עיקרכתיבה גריר כ"  :המפרסי׳כשס עיק,־ וכן העלו
נ ה שהיא עניה ופרוצ׳וכו כר״פ נקרא' נעל השטר
הרש״כא וכ"נ פי״ח מה״א סכ״ל  :ומשמע םאע״פשכדוניתא מאה מכהיולא תבעת׳ נזונ׳לעולס יות׳מכדי׳ כתו׳וכן בירוגיכ״ל • אלט
דדועלהתחתלנה
אלמנה' נזונ' (דף ט ) א״ר יוחנן משמיה דר יוסי בן זמרא אלמנה ששהתה כ' וג' דהרי נודא* חיינ
ביון שתכע׳עיקר ותושפ׳שוב איןלה מזונו'דנדוניא הרי היא כחוב דעלמואיכ׳עיין
וכ״כ מדברי הריט״בשאכתוב כי־אס סי״ק״ג : 1ומישוכי' א״א הרי׳אש ז״ל שניים ולא תבעה׳ מזונות איבדה מזיט' השתא באיברה ג׳מיבעיא ל״ק כאן בעניה לה חזלנז׳להלאנא
למזונות
כאן בעתירה א״כ כאן בפמצ׳כאן בצנועה אמר רכא לא אמירן אלא למפרע אכל ליסטר ממנה מנס
ומי׳חסירצו היורסי׳ יפרעו הל המות' סל סיכתוכ׳ומסלקיץ אותה אפי׳לאנשיגליל:
הילכך א״כ לא תבעה לאו מחילה התחילה שלה ועליו
סי׳קי״חומ״סיאסתכע׳כתובתה■ להבא יש לה ופי*ש'י עשירה היכול בידה להמתין
וטכפיאלמכ׳נזונרלכתבכןוכבכתשו׳להרמי׳כן
לצי־ר מה ייחלה כוי
אמדיאק רעתה אלא העיקר וכי׳כבר נתבאר בסמוך • נ׳סיס״כא בתסו' היא עד ג׳שניס אבל עניה' מדלא -תבעתן מסלה כנועה בושה לבאי בב״ד היל כך בב'
כסתסלא
(יז~) וע״ל סי' ע ,
קמכ הדבר שסל שלא מסלה כל מ״ש ככתובתה לא מחלה מזונותיה ואין.אומייס" שכיס לאוימחילה היא אלא למפרעיאותן ב שכיס שעברו איבדה וכי הר״אשהילכך א״אששתק׳לנעלה'
לא איבדה בב׳שניס עד שתהא׳ פנייה ופרוצה ע״כ כרא שטעמו מסוס דכיון דאיצא אימת הלימסילה
שהמזונות תלויהבעיקר הכתובה בלבדסהס מכהוק״קוכל :שמחלה כמה וק״ק׳
מחלה מה שהוסיף לס יותר על מגה וק״ק ללן אבדס׳ מרי ליש׳ני ס״לספיקאבלשאינה' פגיס׳ ופרוצה וכיון דסתס אלמנה אית לה מזוני
אבדסמזוכותלה שהרי אפי׳לא
שאין התוספ׳מעיקר תקנתהכמיס אף אט כאמריכן בנדוניא ואי ונכסה בחזקת' קיימי כל זמן שלא נסאתכדאמרי כס אלמנ׳כזונת גבי בעיאדיתומי^
מזוטתז׳ואע״פ
תוסס כתובה ככתובהי׳־׳ל דאףכדרכי' בכלל אמרו כתנכויוכו׳מסיסיוךלא אמרי דמחלה׳ אכל הרמכ״ס כתב בפיח אלמנ׳עניס
גפשכם לומר דסאני תוסע דא״ר ינאי
סי קצתמפרשים ,וע כי יס לנו לסודות להס במקצת תהשאמר ר סש׳התה ב שניסיולא תבעה מזונו׳או עשירהששסתי׳גשניס' ולא מבעה ויתרה ואין
דברי דינאי וכין
ינלזידהא אמרי׳צ״מ למוכי ולמוחלת וע״כ אסימחלה כתובת׳סתס או מכרה סתס׳ לה מזוט בשנ׳יס שעברו אלא משפה שרןבעה ואס שהיסה פחו׳ מזה אפי׳ביוס א׳ לא
סג הנדוניא ככלל וא״כ י״לידמאי דאמר רבץ בר חנינא מוחלת כתובתהלבעלה' ויתרה אלא' תובעת"וכוטל׳מזוןהסכיס סעכירו עכ״ל וכ ה״ה' שפסק' כלשוןראשון
■ דהא אמר רב חסד' ודע הרע ה סכת רכי בסמוךכדיע׳החמכס׳ז״ל• ומ״ש ואפי׳שעברו אס -יש להמשכון
אבדה מזונותיה כל מ״ש בכתובתה׳ קאמ' והבוי דלא לוסיף עלה
רכה וכו׳ועוד שכל שמחלה סתס מקצת מכתובתה׳ מהיורשים אושלותה' ממיקוס אסר לא הויא שתיקיז׳מחילה ירוש׳כתכוהו הר 'אש
לזילאודאמרלהימשמיה דגכדא
סכלי שלאיסיחה בו כגון מנה וק״ין והר״ן וה״ה ז״ל ר אלפזר בסס ר׳יוסי כן זמריכשלא• לותה ואין כידה משכון אבל
אני אומר מהנדוט מחלה שא׳ת כדברי סטוק
או תושס מחלת תתלה אדרבה בא ונאמר דכל :שילא תפתיד כה מזונות מחלה ולא אסילותיה אויסיש בידה׳ משכון גובה אצי׳למפרע' •י וכתכוהר״ןיוה היהיהבידס
מזוט׳וא״תשאין האשס׳ בקיאה אף אט נאמרשאינה׳יודעת• משכון כלו׳סתפה' משכון תוך ג׳סני׳אבל אחר ג׳מדין מחיל׳נגעי בק ואין תפיסת'
מסלה מהשתפסידבו
כלוםח וכתבו עוד הר״ן וה״ה בשס הרמ״בן דלוק אלמנ׳הוא דבעיא כ׳וג׳סני׳אבל
מה ביןטיקר כתובה ותוסס לנדוני' ועוד מה־שטען הטוען שמן הסתסיידהעל
מםתבדדבמקו' הזה הבעל קרוי כעל השפרוידוי׳ א״א אפי׳סהתה יוסיא׳ולא תבעה הפסידה דבאלמכ׳דוק אמרומסו׳דאיפש דמחזנ׳
צזחתונ׳שהיא קמיס בעל השטר
לא פרע לס כלוס והיא -מסלה היא מוחלת יכל מקבל מדידה כגון ממציאת׳אבל א״א שכל נכסיה לבעל׳מדידיה׳קא מתזנא ואפי׳מכיה
על התחתונה לפי שהבעל
קרוי בעל השטר להיו׳ידרעל התחתונה ואינו דומה למה שאמרו בפ' נכסי־מלוג סלה בטוב׳הנא׳ולא תבע הפסיד׳לפי שדרכן סל כשי׳לגלגל עם בעליהן
מחנה או לוקח
גספשוט-־ססר לך בידי פמע הגדול פרוע־ והקטן אינו פרוע שאני הפסשהלוה׳ ולסייען וה״מ לאפוקי מכפל אבל אס לא נתן לה פזונותי׳ועשת ואכל׳אפי׳הותיר׳
עיע וכיון שהעלוה מודה׳ שפרע לו שטר א׳אס סען שלא פרע אלא הקקעליר אין לבעל׳ עליה כלוס דכל היכא דאיהו לא יהב לה מזוני היי משכון ביד׳תמסכככו
או מוחל סטר סיס לו על ראובן נ״ל דראוכן מקבל מתנה ואינה צריכה להתנו' עמו בב״ד ולומר איני נזוצ׳ואיני עושה אלא כל שאין מסל׳לה
לסכיאראיה אכל בנותן
מזונו׳זכתס היא כמעשה ידיה ואפי׳דרך שתיקה וזו היא שישכינו אס אינו נותן לס
הוא ועליו הוא להביא ראיה מה נתן לו או מס מחל לו ותדע מדא״ל התס רביכא.
לי3א אלא מעתה שדי מכורה לך שדה גדולה מטרה לו וא״ל שאני סתס דיד בעל מעה כסף לצרכיה מעשה ידיהישלה ע״כ״וכ׳היר״ן ע״ז ודיני ז״ל כמכר' כנכסי מלוג
על התחתונה אלמא יש הפרש כין אומר סטר לך בידי פרוע לנותן שטרו וכן צ״לע דכיון דמפלגי בין עשיר לעניה וכין צכוע׳לפיוצ׳אדרלא״ל דדוק'באלמנ׳הוא
לפער
דתנן נתנה כתובתה דהפסיד׳לפי שאס לא מחלה המזוט' לא הית בושה לתבו׳היורשי׳אבל בא״א סעוש
י׳לסה״ה במוחל עכ׳ל  :כתב הר״ן בפי'אלמנה כזונת אהא
לא תמכור אלא כב״ד משמע דדוקא לאחר אכל מחלה ליורשים יש לה מזונו' נח' רוחלבעל׳איכ' למימ׳שלא הפסיד לעול׳ומ״ה נקט אלמנ׳עכ״ל וז״ל הריט״כ׳אומ
לאיור
בימש׳אבל הרס״כא כתב דלפוס גמרין לא משמע הכי ולאדמי׳למוחל' רבי׳בשס רבו ז״ל דדוק' אלמללא הססיד׳עד ב וג׳סני׳ אבל כא״א כל זמן שלא תבעה
ילני איתא
לחובתה לבעל׳דהתס סומכת היא עליו שלא ימנע מזונותיה ולא מחלה להו אכל מזוכותי׳אבדה אותן למפרע שדרך הנשי' לגלגל סס כעליקיכל שלא לומה אושהי׳
כיון שאץ לה עליהם כסיבה הא אסתלקא מייתיסו לגמרי ואץ בידה משכון מחלה אותן וכן ראיתי למורי הרב ז״ל סדן אפי' לאשה שהלכה לבית
מוחלת ליתומים
לה עליהםמזונו׳פ״כ • ולפי מה שכתבתי שהסכמת גדולי המורים לפסו׳הלכה אכיה מפני מריבה סהי׳לה עס כעלה כיון שלא מסרה מודעא בפני עדי׳סלאמחל*
דאמרמוחלת כתובתה לבעלה אין לס מזונות כ״ש דמוחל׳ ליתומים אין לה אותס עכ״ל• וכ׳עוד ומסתבר שדין רפוא׳כדין מזוט׳דהא חיוב רפוא׳מדין מזונות
לי״א
היא כדכתיכנא בפ׳נערה עכ״ל  :ואם היורשים אומרים נמנו לה מזונות והיא
מזונות  :כתב הרי״ף כשאין בנכסים שתתסמס מן הריוח וכו׳כפ׳אלמנ׳כזונת
לכתוב' אומרת לא נטלתיוכו׳כפאלמכ׳כזונ׳כעי ר׳יוחכן ימומיי^ ימרי׳נתמו והיא אומית
אהא דגרסי' התס כעו מיניה מרב ששת מוכית למזונו׳מהו שתחזו׳ותטרוף
מן השאר ם״מ לא נטלתי פל מי להבי׳ראיה ת״שידתני לוי אלמלכל זמן שלא כשאת על היתומי׳
א/׳ל חניתוה מופרת וסולכ׳גיד כדי כתובת וסמך לה שתגבה כתובת
אין לא שיירה לא כתב רב אלפס מהא שמעיק דלית לה לזבוכי אלא כדי להביא ראיה ניסת פליס להביא ראיה וכת׳הר״אש כעי ר׳יוחנן יתומיס אומרים
מכתובתה לא וק״ל הא דגרסי׳בפ׳ב דייני גזירות האסשהלב נתכנו לה מזונו׳עד היום הזה והיא אומר לא נטלתי ולאש התה עדין ב׳וג׳שניס על
כתובתה אבל יתר
היא ובעלה למ״ס ובאה ואמרה מת בעלי רצתה נזונת רצתה גובה כתובת׳ אמרה מי להניא ראיה ודלא כפי' רש״י שפי׳נתננו לה דמי מזוט׳סכס הבאה דהא פשיטא
עד כדי כתוכת׳ואוקמ' שמואל כששמעו בו שמת דעל היתומים להבי׳ראיה וכדכרי הר״אש כתבוהתליוי -ס הר״ןכת על פי׳רס״י ולא
גיסני בעלי מתפרנסת והולכת
נהירא
כ
*** ג^ ג
י ^ ׳פינן ומ״ש עד כדי כתובתה ופרקיכן איהי אפסדא^ אנפש דאמרה גרשני בעלי

דעמ

"

אבץ העזר

גצ

נניחווין

ונפ דאס (י נתן כמזונות שעברו מיירי מדתני כל זמן שלא נשא׳פל היתומי׳להבי׳ראי׳ע״כ וכן נרא ' הדין כן שתשבע כסוף ולא משנע בתחילה ואחרים אמרו דדוקא באשת איס ^
■;
למקני
אלמנה תשבע בתחלה ובסוףוסימ״כן
נטו מדברי הרמ״בס נפי״ס מה״אממ״ס רבי '
ונוטל'
'
כסכע׳היסת
שהיא
הרמ״בס
בשס
מתנה
*לש!!
מדאמר'׳
שבועתהיס׳ונוטלכד״א כל זמן שלא ניסת אז אינם נאמנים אפי׳ הכרי דדין אלמנכדיןאשתאיש-
" 3י יי! ,ז׳ וכן מ״ש כואס נשא׳גס בזה כתב הרמ״בס פרעו לה כתובת׳ בב״ר אבל! אם נישאת אז היורשי׳נאמני׳נם כזה
בפיק השולח וכו׳ ולי מיהא לאאיוין
נשבננץ סכמות היס מזפיין נע' הנזכר סזיהרמ״בם ונשבעין שבוע׳ היסת ונפטרין מי שיחד לאומנתו וכו׳ומיהו מסמעתץ מסמ׳הכידלא ש3ן!
^נ■
נ' ל ירלפה נקראי׳ כתב כן וכת׳ה״ה נראה לי טעם לדבריו קרקע שתיזון ממנו א״א יהיה מקום זה ילמזונותי׳ ריבה לה מזונו׳ אלמנה ולא סנא אשת איש פוסקין3לןן
גני חורין זנמרמי שהצריכה היסת מפני שכיון שהנכסים ואם היה שכר פחו ממזונותיה הראויין לה נוטל' מזונותיה משאר שביעה עכ״ל  :ולענין הלכהמךטי3ן
פ׳נינד׳םגתפתיל בחזקתה הרי היתומים כבאים להוציא
ככל הכי רבוומ׳דה״ל הרמ״בסיחידלוס
ן
ו
!
י
ע* גוי 1ד האדיר
והלה נכסיו ואם יש בו יות׳מהראוי לה נוטל׳הכל וא״א יהא מקום פלו
נןה 1כ׳ מןזר ^ וכמו שטוען לחבירו מנה לי בידך
לגבייהו יוכ״ט הרינז״בא שדייניגזירות)
ם״ל דגזומת אפי׳ כופ׳בכל כידוע שהנתבע כשבע היסת במזונותיה ושתקה אין לה אלא אותו המקו׳ לבד שהרי קצץ לה
מדיג׳ דגמ׳אין אלמנ׳נוונ׳אלאממקרקעי
ממפנת נרי  .ייש ונפטר אף כאן היא כשבעת ונשארים מזונו׳האשה שאומר׳מת בעלי נאמנ׳וניזונ׳והולכ' לעולם כדין כל בני חורין משנה בש׳ הטזקץ ( דףמיו)
אלמנ׳אבלאם באה ואומר גירשני אינ׳ניזונ׳ אלא עד כדי כתובה
נ״כיים7אפ*י הככסיסכחזקתה ומוכרת מהם למזונות
אין■ מוכיאין לאכזלו׳סירו׳ולשכחקרקעו׳
שאלנאמנ׳לומר גירשני כרי ליטול כתוב ואינה ניזוג משלו כיון ולמזון האסהוהמות מנכסי׳ משופלויז
 £וסשכםא׳סוג) בסכך מכ״ל • וכ״כ הר״ן וז״ל
^
אפ 1עאי1ר סרמכסכתב שתשבע היסתותטולוס
שאו׳שגירשה אבל רע כדי כתוב ניזוג' ממ״נ אם לא גירשה חייב מפני תיקון העולם ומ״ס ל״חאסמעי
מקנת הנאזניש סרש״בא שאיפששזה מהסכמת הגאונים במזונותי׳ואם גירש תחשב לה בפירעון כתובת׳כהרמ״בם אלמג׳ או נתן הבעל בחייו וכי׳ אלא אפי'מכרן
0תר1מ שכמ,נה שהסכימו סכל שאינו טוען בגופו סל שאין שטר כתובת׳בירה אין פוסקין לה מזונו׳דשמא מחל׳כתובוו' וא משכנו או נתגו היורשי׳ לאחימיתת
־" "(מ מתטל ^'״ם דבר אע' פ שהוא תפוס בידו כגון משכון או מכרה או משכנה ו אפי׳ לא טען היורש אנו טוענין לו שתביא אביהם אין מוציא ין למזון האסה והננו'
סי׳ךב״כ יעבאר ,חיכו כתמן עליו6לא 3שכמ 2כעין סכופת
(דף סם ) גלי
בס״ס מציארו־האשה
ע!דמליי.ים אל! כנוטלין וגס ןואינ ' מוחזקבגופןשל נכסי׳ כתוכת׳או שתשבע שלא מחלה או משכנה ואף כשיש ביר׳כתול
כת שצריכ׳שבועה שלא תפס׳ משל בעל׳ כלום ול' נ לאי א הר״אמו הא דתלא ליה רב לר ביצי סיניי האחין
ה׳הי״ן לישהמליי שיהא לה חלק בגופן אלא מחמת שעבוד ז׳יל אלא ניזוג׳ מתנאי ב״ר אפי׳בלא כתובה ואפי׳בלא שבוע׳ מדיג׳ ששעבדו מהו אמיי׳דביןלר׳בקלר׳יוווגן
■ אלא בשבוע ' ואין1ה
^ נמי׳ ל|י| ולפיכך אינה נוטלת
האחים שמכרו או משכנו אין מוציאן
 7הד
נר ,נכון שא כ הוה ליה למימר שתשבע שבוע דגמי אין אלמנ׳ניזונ׳אלא מקרקעי בני חורין לא מבעי׳אסימכר או למזונות ומשמע דבין למזון האשהבין
ותילסי^ק
■ ! שאם המשנה כשאהכשבעי ונוטלים בנקיטת נתן הבע בחייו שאין מוציאין לרמזון האש׳והבנו׳מנכסי׳משועבדי׳ למזון הבנות קאמר ו כ" נ הר״ןז״ליומ״ם
ניה לפניה -מתנת ספן ולא סגי לס בשבוע היסת אלא וראי
אלא אפי׳מכרו או שמשכנו או נתנו היורשים לאח מית אביהם ודוקא שנתן,האב מתנת בריא אבלאס
טעמוז״לדכיוןדנבסיבסזקיאלמנ׳חיימי
,ר׳י
שיח
בריא
האבמתנת
שנתן
ורוקא
והבנו׳
האשה
למזון
מוציאיץ
אין
נתן מתכתש״מ נז ונו׳ ממנו כ״כהרי״ף
׳
^
1
^1/
מחינה 11לגלי
■ מיגרעגריג
אבל םא נתן מתי'־שביב מרע ניזונו ממנו ולא ממטלטלי אפי׳ בני בס״ינ גבי הא דאמרי׳השת
גת״ה ס ,׳רכ״ג נ׳ הרי היתומים כבאי להוציא והיא כופר
הכלולסי׳נשבעתהיסתעכ״ל י וז״ל
תשוח הליט/א
בירושה דאוריתא אלמנתי כזוג• מנכסיו
אחר
הרי ומיהו אם תפשה מטלטלי] אפילו
הריט״ב והלכת כדתני לוי וכל זמן שלא
שמלולעל ש" "
במתנה דרמן לא כ״ש וכן כסקסרמ״לס
*גו׳פימל׳קיאשייי נשאתעל היתומים להביא ראיס ואס לא הביאו ראי
■ סוגי החלל
כתב .סרמ״כס סנשבעכעין בפ״ט מה״א וכ״כ -סר״אש בפסקיו בקדושין ס״פ האוס׳מהכרח דקדוק
״1
״
,
1
ו, ,
ונניו כל נכסיושוה
"יה ( אש תמה של תור דסא כשבע ונוטל הוא וסמורי סר מ כשם רבו ז ל אומר דכיון שהנכסים  0ועיין כמרדכי' פ' י״נומנערה שנתפתתה ובתו׳ ובכיור ח״מ סי׳ רטכיאכתובוין
ה{ ^ ,שנת עש בחזקת אלמנה עומדי' הרי היא כאילו יש בידה מחנון ונשבעת ונפטר חשיבא ואץ
מתנת בריא שהיא מהיום ולאסר מיתה אס מוניאין ,ממנה למזון האשהוהבכיבן
בניה שימנו 3ה עליה אלא שבוע היסת וכ״כ בעל העיטור אבל הרמ״בס לטעמיה אזיל שכת' שאפי' ולכתובה • ומ״ש ולא ממטלטלי אפי ' בכי חרי הכי משיקבס״פ מציא׳ סאשה (שס)
פייית כ לנישי במי שיש -בידמלסהון ס שוב נסב׳וכיטל כמו שכת׳כספרו וכ״כ הרי״ף ז״ל עכ״לזומ״ש אע רבא הלפתא ממקרקעי ולא ממטלטלי בין למזוני בין לכתובה בין לפרנסומ״ס
שיי;פרנס '
הכנים
והנכים רכי׳שכל זמן שלא כשאת אפי׳פרעו לה כתובתה נב״ד אינם נאמנים  :מי שייחד ומיהו אס תפסה מטלטלץ אפי׳ אחר מיתה לאממקי׳ מינה כך כתב הרי״ף3ר״כ
סהןהיא
אלמנה נזונתוכ״כ הימ״בס בפ״יח כתוב בתשובו ' להר״מבן סי נ׳דה״ה אס תפסה
ועכשיו מת א׳ לאלמנתו קרקעשתיזון ממנו א״א יהיה מקום זה למזונותיה ריבה לה מזונות וכו׳
מהו נים
וא״א יהא מקום פלו׳כמזונותיה ופתקה אין לה אלא אותו המקום לבד וגו׳בס״ע סער חוב אין מוציאין מידה י ובסמוך אכתוב דברי תסו׳הריב״ש ועייןבהגהו׳פ״א
והאפעמפשים
׳ נערה שנתפתתה ( דף כד ) קריביהדר״י הוה ליה איתת אבא דסות קא מססד' מה׳זכיה והרמ״בס פי״א מה׳מלוה • ומ״שולדעת הגאון סכתוב׳נגביתממטלסלי
אינפל" מזוני אתו לקמיה דר״י א״ל אחילו ואמרו לאבוכון דנייחד לה ארעא למזונא אמא ה״ה נמי מזונות ואפי׳לא תפסה כזונת ממטלטלי כ״כ הרי״ף סס וז״לוהאידכא
סקינו רבנן כתובה אפי׳ממטלטלי כיון דמזוני מנאי כפו׳ ותנאי כתו׳ כפתו' ימי
לה חזקגנכשי׳ ןא לקמים דר״ל א״ל כ"© שריבה לה מזונו׳ואסיקכא אמר רבי אבסו לדידי מסרשא לי
■ הר״אש סס וכ״כ הר״מכסבפי״ח
נזונ׳נמי ממטלטלי בין תפס׳בין לא תפס' וכ״כ
שיה .לחרשים עוד מיניה דר״י אמר למזונו' ריבה לה מזונו׳אמר במזונו' קצן לה מזונו'ופרש״י דנייחד
אזיזריש
מדי׳רוקא
לה כצואש״מ ובעדים אולי תקבל עליה אפי ' ככתובתה תנ-ן הכותב נכסיו לבניו מה״א יול הר" ן כש מז׳משמו פל רס״י אמרו דאלמי׳שתפש מנזלטלין דא-
■ דכי היכי דלר׳ש־סוןדמהכיא
שרוני ^ ^םאז וכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובת' רבי יוסי אומר אס קכל׳עליה אעי״פ דחפס״ה לה מר ה סו מסימסא אבל מרשו' הייויש לא
תפיסה דלאחר מיתה לכתוב׳ לא מהני אלא כהני גווני ה״נ לדידן כתפיסדמסייס
שלא כתב לה איבדה כתובתה כ״פשריב׳לה מזונו׳אס אמר קרקע זו למזונותיך אין
^ ,כיי!
ל
הימ!מי׳ לתתלמס הז אלא אס לא יתנו ליך מזונו׳ מדווחים אלא מצומצרד שלי קרקע זה להעדפה מיסו כל ה״מ לדיג דגמ' אבל עכשיו כבי תיקן הגאון דכתוב׳ גביא ממטלטלי חה״ג
דאית לה מזוני ממטלטלי ואסי׳לא תפס' גביא מהם דתנאי כתובה כבמו'3ונס*פ
זהאלמט* טוענע במזונות כחוב מזונו שיש ליך עלי משמע שזו תהא ערעון לכך  :וש׳״ש רבי׳אצל
^ 2נ ' יש^'לפי'| ריבה לה מזונו׳פאס היה סכרו פחוממזונותי הראוי׳ לס נוטל׳מזונותיס מפא נכסי הרי״ף ז״ל עכ״ל ומ״מ מ״ס רבי' ולדעת הגאון אינו מכוון דמשמע דטלוגתאאיכא
גלהמש ^ ^ ואס יס בו יופי מהראוי נוטל ' הכל כ"כ הרמ״כס בפי״ח  :ומ״פ אצל א״ל כמזונות כעילתא ולימא דלכ״ע מדינא דגמ ' אינה נגבית ממטלטלי אלא שהגאוןחיקן
הדי! עםהאליונ"! ופתקה כ׳ כ הרמ״בם וכך מתבאר מדכיי רפי ש כתבתי כסמוך דדוקא בהיתה שם דתגבה ממטלטלי ולדביי הכל אסר תחנת הגאון גכיא ממטלטלי וכך ה״ללכתוב
ואחי תקכ הגאון שכתוב ' נגבי׳ממטלטלי ה״ה כמי מזונו' :כתו׳בתשו׳להרמ״ק סי'
דכל פילותכין ופתקה אבל אס לא היפה שם וא פהית' שש ומיסת אם אותו מקום שייחד לה אינו
קיקע ניח ^ עליז מספיק למזונותיה לאו כל הימינו סל בעל לגרוע מזונותיה בע"כ ופשוט הוא •
ל״א טל אלמכ ' שיוצ׳למכו׳מהקרקעו׳למזומ׳והאפטרופץ אומרי׳תזוןמסמטלטלין
האשה שאמי מת בעלי כאממנזונ' והולכ׳לפולס וכו׳אבל אס באה ואמי׳ גירשני' הדין עמהס שאין מוכרים קרקע של יתומים כל שיש פס מטלטלין למכורובסי׳ל״י
איכהנזונ׳אלאעדהדיכתורהוכובריתאברפכתראדכתובו  :י דף קז ) כתב כת׳אם האפטרופוסץ רוצים להעלות לה מזונו׳וסיא רוצה למכור מנכסיבמל׳ל״י
?מת׳ קייסבנל
מכסיסההסומימ הרמ״בס אלמנ׳שאץ שטר כתובת בידה אין פוסקין לה מזונו' דישמא מחל׳כתובפה מוחין בידה ואס מכר אחי התרא׳האסטרופוסי׳ שהם רוצי׳להספיק מזונותי׳מני
לפילש! 1הנ ״א ; וכו׳ואפי׳לאטען היורש וכו בפי״חמה״א ונתבאר סס כדבריו שאס אין דרכ׳לכתוב בטל • וכתוב עוד שס בסי׳מ״ט אין לאלמנ׳תהיעה למזוכו׳טל מעו׳שכידהיפומי'
כתובה יש לה מזונו' • ומ״ש ואף כשיש בידה שטר כמוכה כתב שצריכה שכועס שלא
מקרקפו׳סמכיו ואפי׳אחר תקכ הגאוני׳שפשו מטלטלי דיתמי כקרקעשהמפוח
ן^ ?מ ע!/א תפסה משל פעל כלום כפ׳הנז׳כתב וז״ל אלמנה סבאם לב״ד לתבוע מזונות יס מי
האלואל היו משל אביהם ולא נשתעבדו לה וכן אץ מוכיאין מיד הלקוחותשאין
ה 6יוחזיקין שהורה שפוסקין לה מזונו' ואין משביעין אות ואין ראוי לסמוך על הוירא׳זו מפני
מוציאץ למזוצו׳ממשפכדי כדתנן כפ׳סציזקין מיהו אם קנו מיד הבעל למזונותיה
נכ בסיהפ י ניהניו שנתחלף לו הדב ' באס׳שסלך בעל׳למ״ה ורבות׳הורו שאין לה מזוכו׳בב' ד עדשתשיב' מוציאה מיד הלקוחות כדרך שאמרו פ' הניזקין גבי מזון בת אשמו וכסי׳נ״ז נמוג
לה פרי י'ת שפתפא שהרי זו באס להיפרע מנכסי יתומים וכל הבא ליפי מנכסי יתומים לא יפרע אלא מזונות של אסה כתובים הס עכשיו אפי׳אצל משועבדים שסכל נהגו לקנות מיי'
ד7קא?תלדע5סא בשבועה ולזה דעתי מטם וכן ראוי לדון עכ״ל  :ומ״ש ול׳יכ לא״א הר״אס ז״ל אלא וחזרו הנסים כבת אשתו שקנו מידו ועיין בתשוב הרש״בא שאכתוב בס״ס זה •
כתב הרמ״בס לפיכך אס הניס נסים רבות וכו' בפ״יח מס״א ובספרי הרמ* מ
!אס ימי הרי הוא פיזוכת מתנאי ב״ד אפי׳ בלא כתובה ואפי׳ בלא שבועה בפ״ב דייני גזירו׳פתב כן
פל הם ענ׳' ל :י והביא ראיה לדבריו ותמה על דברי הרמ״בם ז״ל וגס הרס״בא בתשוב׳כתב על מה שבידנו אין כתוב לפיכך וגס אין כתוב צהס שאין דין קדימה כמטלנילין אלא נ!
שהצריך הרמ״בם שבועה לאלמנה למזוכו׳אץ רבותי נ״נ מודים לו בזה שאין כתוב בסס שאין דין קדמה כעזונו׳וכמב הרב המגיד הניח נשים רבותוכו׳מבואי
דלא ^טיתפישה האלמנה נשבעת למזונו' לפישאיל ' כתחלהאלאלפסוףכשתב׳לנבות כתובת׳ בירושלמי וכן הוא בתוספתא כשאמרו קודמת כזמן קודמת בגביה אמיובריא
■ אס פוסקים מזומלאשתאיש בכתובה אבל במזונו׳סתיהן סוו׳ע״כ ומ״ס רכי׳כשס הרא״בד בהשגותבפ׳הנז׳כמב
נשטרות ! ק ה!א וכדמשמע בפ״ב דיילי גזרו׳בפלוגתא דרב ושמואל
 9״א יוה׳ זכייה■ וזו אח מההשגות שהשיג עליו הרא״ב-ד גס מורי היסכ״ז הביא ראיה מדגרסי ' כפ' כן (וכ״פ הר״ן ריש מי שהי׳נשוי ) וכתב עליו הי~כ המגיד ולי נראה שאף דעת ר3י׳
?הגה '?כז "״מ'ג השולח ההיא איתתא דאתאי לקמי׳דיכא בר רב הונ׳א״למאי אעביד לך וכו׳עכ״ל • פן הוא שאפי׳נזונות מן הקרקע נזוכ׳בסוה שאל״כ ה״לל מן המטלטלין כסוהיק
פ,״אמה׳מ י,׳גד יש וב כ בתש ובו לסימ בן סי מ ס וכת הדש בא עוד במשוב אחר חלמנה כזונת; חע פ הקרקע לפי קדימתץ ולפ״ז ראוי להיו בספרו כמי שאין דין קדימ ' במטלטלץורצה
גלינ״פקי׳&מ׳״ה  :שלא כסבע׳ואע״ס שלא הוציאה כתובתה והביא יאים לדבי בכמה דוכ -תי בגמרא רכי׳לומי סכסס שלא אמיו חכמי׳קדימה במטלטלי ' לפי שיש ללו׳למכרן ולהפקיד
שאס
אמרי דמטלטלי לא משתעבדי לכתו׳לרבנן דפליגי על יב ' מאיי לקולכיית לתנאי מידי שעבוד סמליה כך לא אמרו קדימה במזונות לפי
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ם6סרצה! הכעל למכו׳נכסיו הרי הו6ז מפקיען מידי שעכוד כגזוט' כנ״ל ומ״ס רבי ' וילקש כסס קרקע והיבם אוכל פירות כין מפסה בין לא תפסה ואין די כשיהיו
ן 5יי צית כירוש' כר דקצי לדברי הרע ב׳וכמ״ש ה התגיד דציתנהובירוש ' פ מי קיימים כדי שיעור כתוכתה דילמא מסתדפי ותפסיד כתובת עכ״ל וכסימן ק״ד
15ס הניח בעל׳מטלטלין ולא תפסה לזותהיורשי' נוטלין כתב על יבמהסשעג' שלזין כידה כלום מסל בעלה וסולן היה צמוד בנכסים ותבעו
סהיהנשוי כת' הרמ״כס
אותס ויו׳כפי״ח כפג וז״ל אט״פ שתקנו הגאונים' שתגבה הכתובה ותנאיי הכתובה תוך ג סדשי׳ליב או לחלוץ ראוי לדיין לאיים עליה ולסקור בזה' כל מיני סקירות הן'
בחרמו׳חזקי׳בשופמהןלחפ בבית ולעכו'
מי המטלסלין לפיבך מזון האלמנה מן
ןמטלסלין צע״ס שלא תפסה צם הניח אחר מיתה לא מפקינן מיצה' אכיל לפי׳ תקנת הגאונים שכתובה דינ׳ככל מה שיוכ׳כדי להוצי' הדין לאמתו
וכתב עוד ומה ססמכ ' שתפסה למזונות
נעלה מטלטלין ולצ תפסה צותהיורשי' גנבת ממטלטלים הוא ולדין נמי מזוגות ואפילו לא תפשה ניזונת
אין כה ממש כי שומרת יכם אינה נזוג׳ כי
מעלים צותס וכו׳ וכתוב במישרי ' נתיב ממטלטלי כתב הרמ״בם לפיכך אם הניח נשי׳ רבות אפי׳ נשאן זו
אס ג חדשים אא״כ תכעס מן היבם בב״ד
שלשה ועשרי׳חלק צחדעשר על דברי אחר זו כולן ניזונות בשוה שאין דין קדימה במטלטלים והר״אבד
או חלון או יבם וברח או חלה והנדון זה
?רמ״בסוכ״כ רב צלפסבתסו׳כהרמ״ב■
זולת סכר׳לסי תסוב׳רב אלפס שצם התג' כתב ראפי׳אם נזונת ממקרקעי אין בהןדין קדימה לפי שאין חיוב אין כאן העמדה בדין כי מה שתבע ליבם
בפירוש שתזון מן המטלטלין מוציצין מן ה ^ זונו׳אלא לאחר מותו וכבר הגיע שעת החיוב לכולןבבתאחת■ או לחלון תוך ג חדשי' אינו כלוס ובסימן
היורשים ונותנים צותס ביד נצמןודברי והרה ליה כלוה וחזר ולוה' ואח״ב קנה שכולן שוין' בו והכייאיתא׳ ק״ז כתב על מי סצוה לתת מקצת נכסיו
הרמ״כס׳ נרצ ' עיקר עכ״ל • וכתב הרב בירושלמי כתב הרימ״בם אם' הניח בעלה מטלטלי ולא תפש׳אותן לקצ ' בניו ושאר נכסיו כתוריירוס ' לשאר
היורשי׳ נוטלין אותם והם מעלים לה מזונות ואינה יכולה לעכב כניו סיס לו מאסה שהיא בחייה והיא׳
המגיד מקכת הגצוניי שתהיה האש נזונת
מן המטלטלין כתובה היא בהלכו ' :ומ״ש ולומר יהו המטלטלין מונחים בכ״ר שאזון מהן שמא יאבדו ולא תפס׳כל הככסיילמזוכותי' והאריך כדב' •
וכתב שס אי לא דמסתפינא אמינא0ל'15
וכי׳שאינה יכול' לעכב־ על היתומי' שלא יהיה לי מזונות ואפי' התנתה עליו בפירוש שתיזון מן המטלטלין
אמת סכמי ' אלמנה שתפסה משלשלים
ימכרו שלא יייכיוהגצוני׳כ״ב צת תקנתם אינה מעכבת אבל אם הניח קרקע יכולה לעכב עליהם שלא
למזונות' ,מה שתפס ' תפסה אלא לדינא
נרור הו׳שלא ליפו׳כחה במטלטלין כל כך
ימכרוהו ואם מכרו אינה' מוציא׳מיר הלקוהו שאין האש ה והבנו׳ דגמרא דמהלסלי לא משתעבדי לה אבל
שהרי צפי׳בקרקע שבדין התלמוד היא ניזונו' אלא מנכסים בני חורין ע״כ ולענין רמי הקרקע שמכרו
לצר,ר שתקנו שתזון מהמשלטלין אס
נזונת ממנו צם מכתי צינה מוציאה מיד
שבידי לרב האי שכתב קרמו הבנים ומכרו בנכסי׳ מועטי׳שהבנו'
תפסה מוציאי' מידה אבל מה אעם שלא
{לקוחו כסו סיתבא׳בסמו׳וא״כבמטלסלין ניזונות מדמים שבידם הכא נמיניזיוג מהדמי״ם ולדעת אדוני אבי
מצאתי מי סכת ' כן אכל מדברייהי־־מ״בס
אינו ני־׳שללז יוכלו למכור צפי' לכתחלס
הרא״ש ז׳יל אינה ניזונת מהםיב תפשה הרבה מטלטלים בשביל
פרק י״ח נראה כספך ולזה לא אסמוך על
ונכר העיד רבי שכןדנין תמיד ככל כתי
וינץ וכן מבוא' בעיטור שכתישוכהגצץ מזונותיה אין מוציאין מידה וקאמ בירושלמי' מהו' למימי לה חוי סברתי ואס יהיה' פקח המוריש כשיהיה
ו״ל כתוב כן  :ומ״ס צבל הניח ק 1ק' יכול' מה שבירך תלמיד ר' יונה אמיאמרי׳לה חוי מה שבידיך א״ל ר׳יוסי מסוכן יבוא לפניו יורשיו אס הס גדולים
ואס הס קשני׳יביא המצ׳למנו' אסטרופו'
ונו׳ג״ז מבוצר בתשוכ ^הנזב ' שאין להם בר בון כיון שישי לה לישבע לבסוף אפי׳הוי כיה שבירך לא אמרי
למכוקרקעות וכ״נ קצת מן הגס  :ומ״ש לה וכת' ריב״א דוקא שהדבר ידוע שתפסה פחות מכדי כתובתה עליהם ויסיימו כל המטלשלין בתיבות
ובאוצרוויסגרו הכל ויתן ביד המפתחו'
שצס מכרו שאינה' מוציאה מיד הלקוחות׳ אבל אם היורשים אומדים שתפשה יותר מכרי כתובתה צריכה
מסג' פהניזקין ומ״מ העלה הרש״ב 'שצם לישבע מה שתפשה ואפילו תפשה פחות מכדי כתובתה אם בא וכן אס נותן מתנ׳לאחרי׳ישיס סך המתג'
כיד סלים וגס היורסי ' עצמ' יבולי' לסגור
קנו מידו על מזוצו האישה שהיא כזוג' מן אח' כ ואמ אכלתי הכל צריכה לישבע ורבינו שמשון כתב אפילו
כל המעלטלי' ולקחת המפתקו בין מיתה
המשועבדי' והוכיח שס כן יי* ודפס׳צין תפס׳יותר מכדיכתובת׳אין צריכ׳לישב׳וכן יראה מדברי הרמ״בם
לקבור ואס תמחה בידס האלמנה יעשו
הקנין הנזכר בשטרי כתובות׳ שלנו מועיל
שכתב אלמג' שתפשה מטלטלי כדי שתזון בהן
■ בין שתפסו' בחייט זה ע״י ב״ד ואס היתומים קשניס יש לב״ד
לכך לפי סציןימזכידץ ׳בלתובות מזונות
לצחי מיתת הבעל והמזונות• הכתובים ובין שתפש׳ אחר מיתה אפי׳ שתפש' ככר זהב אין מוציאיץ מידה לעשות הן מעצמם לתועלת היתומים •
אלא שכותבים לה ב״דשתפש׳ופופקין לה מזונות ומחשבי׳יעמה ומ״ שבססרי״בצ כ״כשס בישמו הרא״ס׳
נכפובה שלנו'הוצ׳ מזונות• רמסייסעכ״ל
ובסיף סימן זה אכתוב תשובמ; הרס״בצ והיא ניזוג׳ ממה שביד עד שלא יהיו' לה מזונו יותר או ער שתמות והמרדכי וכתבויסכתב כךמםוסדצ"לכ
נזה  :ומ״ש דהא דצס מכרו צינה מוציא' ויקחיו היורשיהשאר ע כ׳ וכן כתב ר מאיר מרוטנבורק אפי תפש לא שביק חיי לכל״בריה דכל כפיס גבירות
הרבה יותר מסתובת׳אין מרציאין מירה ואיןמשביעין אותה אבל ושולשו בממון בעלי׳ויס להם בכיס קטני׳
מיו הלקוסו־׳ סיאמשנה בפרי הכיזקין־לא
■ מזינו׳ יותר אפי׳ אם אל תפשה יותר מכתובת' יתפסו כל הממון ולא יתבעו לעולם'
אם׳אח" כשואלת׳
*" ( נ״ה ) ש& שאפ״פייפ& נינו
־* * 1
כתוב ויתפסו סכל בשביל סזוניו׳ובן נשים׳
ססשא^ןזמ 5יאיןלמ? 1ןהאשה והגנו׳ מנצשי׳תשוענ 7י׳ אלא שתפשה־יותר ממה שראוי להנכו׳ בב״דבפע׳ א׳ דהיינומזון:
שאינם גיירו 'אם ישמשלטלץהרבבתוך
1ינח ' מיאר 7התס נששעי 7.ס נעל אנל האחיליגח אי' ל' יום לא יהבינן לה ער שתשבע שמשביעין אותה שלא נשאר
לער'יוציאה הא זה כיו'ש' נסי' זז גני ומינאי 7גמרא•
בידהממה שתפש׳ ולא נתנה ולא בזבזה ממנוכלום וא׳יא הר״אש' הבית או כסף וזהב יקחוהבל אלא ישי
אין אלמנה גזויפ וכו' •
לפרש הא רקצת׳ ר״י כר כין מכירן שהיא
ולו״ש׳ יכינו' ולענין דמי הקרקע שמכרו' ז״ל כתב מתוך דברי הרמ״בםייראה• שפוסק ,כתלמיד רבי יונה עתידה לישיבע בסוף וכולי מתוךלשונו
שבירך
שאומר לה הוי מה:
משמע דוקא בשכיליססופלייסבע האאין
מכיד׳ליב הציי שכת׳קדצזו הבנים ומכיו
נננסי׳מועטי׳שהבכות^ נזוצות 1מדמים שבידם :ה״נכזוצתי׳מהדמי ' ולדע' צ״צ הר״צסז סופה ליסב׳צמרי׳לה סוי מליבידיך צם כן בכדון־זה שלקפהכל וצינ׳מתידהליישבע
יוינס׳נוונת מססמחלוק׳רב היציי והרצ -סיכיתכו רבינו בסימן קי״ב ודברי פשוט הוצ בסוף צמרי׳לה חוי ומוציציןמידה כל המותעל י״ב חדש ובהצי שיעור צמיינן מה
סתפס׳תפסה צ״נכרצ׳דמה שתפס תפסה רצוי לומר צפי' בייתי מי״ביחדס ובלבד'
שיש ללמוד מסס לדין זה • תפס ' הרב מטלסלין בשביל מזונותי׳צין מוציצין מידה
סתפס׳פסות מכדי' כתובמ׳ססופ לשסע על כתיוב׳פבל צס תפס יותימכדי כתובת'
מימרו׳רישפיק צלמ'>5בזוב ' ( דף צ"וי ) ומ״ש וקצמ? בירוס מסו למימי לה חוי מה
ויוךוצו׳כתכייהרצ״ס׳בריםיפ ' צלמנה כזונת  :כתב הרי״כש בתשוב סי׳סס״ד' סיצ׳ין סופהלישב על כתובתלצ והצ דקיצמר צחוי מהי בידיך לצ צמרי היינו היכצ
וכי־ ברור הוצ כי היננסי׳סהתבבית הבפלצפ״פ שבסמ׳נשצרו הנכיסי בידה וצהלי' לידוע לן סלצ תפסה כדיי כתובת ' לפי פסופ' ליסבע צבל צי' לצ ידעי׳סמה תפסה
נצשרי& מה שצין זו תפיס' סל כלום ' סכל תופס הריך תפיס גמורה שיקנה הדבר' לצ ולכצור אס היתה תובעת' מזונו' צח״כ וצומר' סיבר צכלס מה שתפסה לצ היו
דני׳צותה עד שתישבע כמה תפסה עכ״ל  :ימ״ס רבי ' כטס רביכו שמשון כ״כסס
נצוות מהקניו 'כמו סצ*מרו בפרק הכותב גבי פובדצ דייימר בר חשויצבל בכצן' הבי'
רוזיכווהמטלטלי הכל כרש 1תהיורשיוציכה' נקיא ' תופס בסביל תפיסתיהמפתח׳ ה׳רצ״ס והמרדכי״בסמויומ״פ בשם הרמ״כם ה'וצ כפי״ח ומ״ס״כישם ר״ממרוטנכורק
וצם קידמויהיורשי׳ ותפסוס כדי סלצ; צ׳כישסהרצ״ס והמרדני בר״פ צלמנ׳נזוכת בשמו וז״ל צמנס לפי דברי ר״ם צשילו
^ין מסיר׳סמפתסות קונה וכ״ש' תפיסתן
השלת היא ידבסס ותתפסס׳ הטיברלעש 1ת' וצס״פ שמה •שתפשויהיה דרך גניבה' כתסס׳יות׳צין להשבימ׳וכן מסמ מדברי הרמכ״ס שכתב צלמה שתפס׳מטלטלין
לויןהיזק:כ!ה צבל הוצ יפוי כחס'דהויא' תפיס שלא בעדי׳דלפעמי׳מהני׳סלא בעדי׳ כדייסתזון מיהם וכו׳ וצחר״שכתב ככר זהבס״מ דס״ל דתפיס למזונו' מהכיצ צפילו'
כיותימכתוכתולאמפקינן מינה ופשט הירושלמידקא׳צלף זוז וגמיא לידן ד' קצ׳
וכעדי׳לא מהניא ובסימן ק״זיכתכטודיכירצצבזהוכתבעודסס׳וכן צס פקח הדיין'
וזריז רצוי לו לילךבפתע פתצו׳לכית המוריש וצס לא עשתבצכסי׳תסיסה המועל' צפי׳ דסקיא מליצה מעות משמע כמי הכי דצפי ' ט ובא יותר מכתובת לא .מסקינן'
לקכו׳יחזי־ק בססיהיורשי׳והמקכלימתנבעדזכות׳וכתכעוד שסועוד כריך כתפיס׳ מינהיוטעמ הוי משוסידלא ידעי ' כמה תחיה וכמה תצטרך למזונות כי שמא יצכד
זי שתתפוס היצבעצמולצ ע״ייצחר וצפי׳עקצתו'שליתי לתפוס כעדה משו׳דקי״ל מהם צו שמצ תחל׳ותצטרך לרפוצהישצין לה קצב ' שהיצ בכלל מזוכו׳וביון דצף צם'
?תופס לכ״ח במקו׳שחכילצחרי ' צל קנה וכצן הרייישיחוב לבעלי הממ'נ׳ בתפיס' זו ' מפס׳ יותר הרב ' ממזופתיה לאמפקי ' מיכה אס כן למה היה ' לניוילהשביע הרי לאי
ניוןשהנכסי היו מספיקי׳לכולס צסילצ מחמתפיס׳זו וכתב עוד כסימן׳ סמ״ה צם' מצינוישוס סכוע כיוצא בזו צסנס צס צחר זמן תאמר סכלויכל ׳המטלשליןסמיפסס
שי ניד צביהיבע׳ סטרי סיכות סכסקדובידו מיד בעלה ' ואחר' פטירתו מסר הצב ותיבא לתבוע מזונו׳לא ; הניצן לה מידי עד שתשב׳ סלצ נסצר כידה ממס שמ׳פס'
נידה הפטיו' מפיס׳מועל׳היצ • אמכם צסיכשצל' שצלה זולעני ' שומרתיב׳הצומר ולצ נתנ ' ולא בזבזה כלוט דבהא מודסיהרמ״כס ז״ל שהרי הוא כתכדצלמכסבצס'
לדברייהגדולי' לאומריםדבכל
שתשב׳וצפי'
מציס׳עלי צין תפיסת׳מועלת צצ״כיהיוהסטוץ' הצלה מנדוצית ר״ל שהכניס'צלו' לב״ד לתבועמזונות' אין להמזונו' עד
לסערו׳עצע׳לבעל׳וצס כסצלשצלה זולעכין מזונות אין תפיסתה בככסי׳צלוכלום כנכין תכןלא תשבע בתסל׳צפי׳כיצתיצלצפוקי מיפמי נ״ל דכל מ׳ג דפכב׳ממון
להיי אין שעבוד מזונותיה על נכסיס צלו שהרי צין לה מזונו׳ צלצ מיכסיוככסים' היתומים יומי מן הרצוי להג י ותה בב״ד' דהיינו כדי מזון ל' יום מודד כ״ע דלצ
יהכי׳להיעדשתישבעכ״ל' :ומ״ש וצ״ציהר־צ״סיז״ל כתב מתוךדברי הרמ״כס נרא׳
^ לא משל יבם • הן עד שיככוס־ כיוןסיס לבעלה צב' וצם׳ נשאלה שצלה זו
^ננין לתפסן משכון לאחריו׳ כתובתה ציןתפיסת' כלום דהא קי*ל כרכינצ ספוסק כתלמידייר יונה וכו׳עד וכן מסתיר בסדהצז' ומשמע לרכינושכצלסלוק
■ ר״מ מיונזנבור ' שהצריכ׳ שבוע׳וצסתייע מדברי הרמ״בס דהא מחוך דברי
יאמר הי מ למזוני אכל לכתובה מפקי' וכתב הר״יף דכתפיסת דלאחר מיתה על דברי
' 5אצכל תפס מחייס אפילו לכתוב לא מפקי ' מינה ומיהו עכשיו שנוהגי ' לכתוב הרמ״יבס ניא' שפוסק כתלמידי ר יונה דצמרי דצמרי ' לה חוי מה בידיך ומשמע
 ** 3יג ג לצין
 5כתונו׳מטלטלי אגב מקרקעי יש לדון ולועבשומר׳יכס שימכרו נל מטלטלי בעל '
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1$ו לכתובה וקבלה טליה אחריות הלקריוית חיזי עלהיתימיס
ס׳,שש״ל סהנ יא דאין .משהיעץ אותה ולא דמיא להאדאלמנה שבאה לכ״ד לתבוע מזונו׳דקאמר יתומים למזונות
הנ״ילעיל יישמע הרמ״בס דמשביעין אות דסאניהכאסאינ באה לב׳ד לתבוע כתוב וזהו שסיירכי׳ סהרי עליהם היה החוב  :ומ״ש אפ״ה כשבאה לגבות כתובתה אינה יכולה לנ1רח
? 67ינניפ מהט בדברי הר״אש וכת׳אבל לעולם אין משביעין אותה עתה עד שתתבע יותר*
מהלקוחות שמכרה להם לכורך מזונותיה שם בער מיניה מרב ששת מוכר 'למזמומ
* ץ״ , ,
תפיבה
(י <) 7ע'צ ש ,׳קייח (נ ה) 1אע' פשכמ׳רניצולעיל ! -ס׳זהדלהר״אשלמכ׳ניזונ׳נלאשנו׳שחניהכאשעפש׳ומ׳המונא׳לתנוע מהו שתחזור ותטתף לכתובה כיון דאחריו׳ איתמי סרס?) לזו דלמא מצי ר)מריל?
תש(  /הרא״ש אם יותרמשביעים א מה ןמ׳ ,מ תאי דמשמיג ליה מדברי
נהי דאחריו' דעלמא לא קבילת עלץ
הנריר׳בידהיתומי׳ הרמ״נס יש תקי׳לנעל דין לחלוק שהרמ״נס כת' שטע'
שבידך וכן מסתבר ע״כ אבל! ילע ולם אין משביעין אותה עתה עד אחריות דנפשך מי ל$ו קכולי קביל׳ופפש
ליתן לה כתובה א! השנוע׳הוא מפנישהיא? אה להפרעמנכשי יתומי,
סזן> שתתבע יותר אלמג' שבאת למכור מנכסי בעל! ה *! מזונות אינה
להודלאטרפא  :ט ׳ ומ״ש וכן אס
וכשתפסה אע ' פ שהיא כוונת חמה שנידה סון>
זןג ,הנכ ים
צריכ׳ שבוע׳ ולא הכרזה ולא לבא לפני ב״ד מומחין אבל צריכה מכרה בינה לבין עצמה סוהבשוה מנדן
ודל
* כן,ו,ן לשצק ה£3יל חילי נפיעממנכסי יתומיס לא נפקא :
קייס וכשיבואו היורשים להשביען
(״! ) נר׳דאמכרה הריט״בא הרמכ״ס פסק דאמרי׳לה אחוי לפחות ג׳ אנשי׳בקיאים בשומא לפיכך אם לקחה הקרקע לעצמ׳
לאחיי׳קאי יהי א'ל׳ מה בידיךכדקתני ולא היה כח כיד חכמי'
בסכום ידוע אינו כלום ואם נתייקר אח״ב צריב להחזירו ליורשי׳ נשבעת כ כ המת סב בפי־קי״חלענין
המזונו׳ובפי״ז לענין הכתובה וכתבה״ס
קיאנט 3להוציא מידה ולא קתכי שמחשבין עמה
או אפילו לא נתייקר אם ירצו יבטלו המקה ואם טעתה אפילו
כל בפי״ז שדעת הרמ״כס כדעתהמפיסיס
<מ< שיתבאר לקמן ואין זה ראיה ענ״ל  .ז״ל רבי' ירוחם כתב שהוא שמכרה שוה מנה ודינר במנ׳מכרה בטלטי והאהריו' הוא
שאמרו שאף עלפי שצריכה ב״דהדיוש'
לעניןמכיר׳כתזבה רי״ף בתשובה שהאשה שתפסה מטלטלין
ואע׳גדזרמ" נם למזונות כשחזרה מקבר בעלה ואינה על היתומי׳אפיה כשבא׳לגבו׳ כתובת׳ איל יכולילטרוף מהלקוחו׳
זהולכתסלהאבל בדיעבד אפי׳גלא-הס
יוצהלישכע ולא לגבות כתובה ויש שם שמכר׳להם לצורך מזונותי׳וכתב הרמ״בם וכן אם מכר׳ בינה לבין כשמכרה שוה כשוה מכרה קייסאנל
בלמד א׳מחניייו יורשי׳אין מוציאין מידה ואין משערי' לה עצמה שוה כשו׳ מכרה קיים וכשיבאו היורשי׳ להשביע׳ נשבעת הרמ״כן ז"ל כתב בפרק אלו מציאו׳צבי'
מלא כלי שעי׳ כדי מזונותיה בין תפסה רב או מעט ע״כ אבל ר״ח כתב אם מכר׳שלא בב״דאפי׳הדיוטו׳מכר' בטל ומוכרת בדיעבד אין מכרה קייס ביכה לביןעצע׳
7נר ' (:ט 'יני /א ונראה דאין מוציאיןמידה לתת כיד כדי מזונות הצריכו לה לוי חדשי׳ והמעו׳ ישארו ביד הלוקח שלא רל' כ בעיטור כשם ר״סבין לכתובה3ץ
שהר״צש
נסי׳ רת״ד ^ יורשים אלא נותנין אותו ביד נאמן עכ״ל יתנם לה הכל מיד שמא תינשא או תתבע כתובתה שאין לה עוד למזיכות ורבינו כתב כסי' ק״ג
 3$״״מה כרע ונ״ל שטענתו מפני שתפיסה זו איל כלו' מזונו׳אלא נותן לה מזונו׳ של ל יום וכץ לעולם וכתב בעל העיטור בתב במשוב כדברי ר ח ועיין במין
שכתבתי כס״ס הנזכר • ומוכרת כדי
צנלאפטיופס א* משו' דלאח מיתה היא ואפי׳למ״ד תפיסה
ומסתבר דוקא קרקע שאינו ראוי לימכ׳דבר מועט אבל מטלטלין מזונות הכריכה לששה הדסים והמעות
"י  7ש״כ י' לא דלאחר מיתה מהניא ה״מ במונחים בר״ה
אכל מרשו׳המת לאו תפיסה בזמן הזה אין למכו׳אלא חפץ א' לריש מתיבת׳כי אמרינן מוכרת יסארו ביד־ הל,וקח וכו' אלא נותןלהמזונו'
־גלכ '^ר
להן !
בסימטא *
ה׳ןרק־ב^ או 1 ,
ההיא מתמת ח( 3היא לדברי הכל וכמבואר במרדכי פרק לו׳ חרשי׳ שלא בב׳יר הדיוטות לאלתר דשכיב שאין אדם רוצה סל ל׳יוס וכן לעולם בפרק אלמנהסומן
ושיע״לעכ״ל • אלמנה כזונת יי■ כתב הרש״בא כתשו'
שתתכז׳אשתו בב״ד אבל מכאן ואילך מוכרת בב׳יר אפילו לכמה (דף צז ) אמר אמימר הלכתא מוכיתלו'
!נהגיי׳ לפסי פיק עכשיו שנהגו לכתוב מטלטל ןמרררעי שני' רע שתטול כתובת׳והני מילי סתמ׳אכל היכא דיהיב ברשות׳ חדשי<* ולוקחמסמס אח' לפלשיםיוס•
* בוני ואיתזוני מוכר׳אפי׳שלא בלדי הריוטו' ולא בריר * ומסמל וכתב הרמ״כס בפי״ח ובן מוכר'והולכת
*'• ״״ ? ׳״ יי ינתינס נינה יופי׳מן מסל״לץ א 4לו
לעולם אינה מוכרי אלא לששה חרשי' וכל זה אינו אלא כשהיא לעולם עד סיס 6ר מן הננסי כדיכתובת
אחריות מפסה לנתיבהויופי׳לצ , !,נדתמה 3על
חילוק גין ^
של נ״חא! אחריות מה שתפסה תפס נשא :ה ר יהודה מוכר אז לא הרשוה למכו' אלא כדי מזוגו׳ו' חרשי׳ אכל מכרו בי ד גובה כתובתה מן השאר והולכ' להונבר
זגזילהי כ׳ייב״ש כן הר״אש אס יכולים הצבור לתקן שלא אין קצבה לדבר אלא לפי ראות עיניה מה שהו' תועל היתומים :נתבאר בסימן זהסאע״פ סדעתהה״ן)
כד* ר* ד שחייבין במזונו' האלמנכךחייבי? ליתן שאין לה מזונות יות מכדיכתובת׳אא״נ
תזקהאלמכ כי אםו ,ג חדסי׳ואז ע״כ תשב'
סי׳ ימ /י י״נן
,
חות1 1
גוה נעת
יש בנכסים כדיסתתפרכס מהריוסדע
,אשת ,קנלה קנ ).,ותטיל כתובתה ולא יהיו נזוקים היתומי
לה מדור לדור בו וכלים להשתמש בה;
י
הרמ״בסעיקר וכן דעת הר״אשוה״ה
הצש!! א;י בתפיסת האלמנה נכסים ממביס והשיב
ועבדי׳ושפהו׳כדרךשהיולה בחיי בעלה ואם מכרו היורשי׳הבית
והאחרונים ז"ל ואהא דאמרינןולוקס
משיגני על,׳  ,שאינן ינולין לתקן כך והאריך בדב׳ואין
ליישלימ ; כשי המת דבריו נראין בעיני אלא יכולים הס לתקן לא עשו ולא כלו׳אבל אם נפל אין חייבי; לחזור ולבנותו ולא עוד מפרכס א׳לשלשי ' יום פרש״י שלאימסור
נא עה 4נ׳ל ״,ת כן ותקנה הגונה וראויה היא וככ אלא אפילו תאמר אני אחזקנו ואבננו משלי כדישלאיפולאין לה הלוקח המעות אלא מזונות סלמדם:
נתוכת׳ ׳אמל־בלא הרי״בש בתשו׳סי׳ק״זשזואחת מהתקנו' שומעין לה אלא תדור בו כל זמן שהוא קיים ואם בית בעלה קטן בחדש שאס תכשא יחזור מהסבידו
ליורשים ע״כ וכתב הרי״טבא אומררבעו
אביהן
מהביל אותה ואת היורשין ובחיי
שהתקינו כמקומו יד אלמנה שבא׳למכור
קנל׳קניןרק לקיי׳
מנכסי בעלה למזונו׳אינה צריכה שבועה ולא הכרזה בס' הכותב (ףד פז ) אמרי
קלקיקמש,׳ ^ כסרדעי לכרגא רלמזוני ולקבורה מזבניכן בלא אכרזתא • ימ״ס סאינצריכ' שבועה
,נ'שאת<נותג ׳ תזן כבר נתבאר בסי׳זה שזהו רע׳הר״אס והאחמכי׳ז״ל ושאין כן דעת הר״מ ז״ל  :ומ״ש
הני׳1הי( כ;הנכטי ' ולא לבא לפני ב״ד מומחה בס׳אלמנה כזונת (דף צז ) תכן אלמנה מוכר שלא בב״ד
נרשייל' ייני'ל־ 7יו ופ׳אלו מציאו' (דף לב ) אתסר עליה משמיה דר״כ אלמנה אינה צריכ' ב״ד מומתים
 044 ,^ ^ 41אבל צריה׳ ב״ד הדיוטו׳ופרש״י אלמנה הכזונ׳מנכשי יתומי׳מוכרלמוונו׳שלא בב״ד
__
_ __
_
_ __
_ _ " . ..
שקני; ,כ,,,,,
זה ^
"
וכלבדסיראוסנישלאתמכו׳בזולע״כאבלהרמבכתבסיחמה״איסלהלמכו'
דא,
צחריוע דנפש׳לא סל׳בב״ד מרלגחין אלא בג אנסי׳נאמני׳בלא הכח׳וכ״נ מדברי הרי״ף והר״אש שכתבו
י־ולילה על יה י ע״ש בס אלמנ׳נזונת אהא דר״נ צריכה ב״ד הדיוטי־כגון גברי מהימני דבקיאי בסומא
יו א  4 ?!7ע״כ וביד הדיוטו׳סת' מסמ׳דאינו סחו' מג וכך הס דברי רבי׳וכימגו סר״ן שם וה״ה
** הרש/רז ^ס בפי״ז מה״א פי׳אע״ג דליכא בינייהו מאן דגמי׳ואיכן ראוי׳ לדון דיני ממונו׳סא״לכ
 3תז< גת כ ימן במה יפה כחה משא ' דיני׳ -וכ׳בתשוכו׳הגאוכי׳לא הצריכו׳ב״ד הדיוטו׳אלא למכור
תעקכ״י•ל׳י׳י■ הי ) אבל למסכן אינ׳צריב • ומ״ש לפי׳אס לקחה הקרקע לעצמ׳בסכו' ידומ אינו כלום
ידושלסי לר0
כמושהית י
ובעלה זמ 7

נגרגי. .

(יישתש׳בנלי ן /כני '
נשם שהימה

.

.

־ ־

.

ופי׳הר״אש כלו׳מי סחזיקך באלו הככסי י שאין אדם יכול
לו :

ומ״ש ואס

נתיק׳אח״כ

צריכ׳להחזירו

־

י

מב 7נ הי^ וכ׳ ה״ה בפי״ז בפס ר״ח סאפי׳בג' הדיוטי' אס שמה לעצמה לא עשתה כלום דכיון
שנריכיס ^יה ^לה שאינם ראויס לדין אמרי לה מאן שס ליך ולדעת הרמ״בס אפס׳שפל שהיו ג׳בקיאי'
יידור

שנוענין ליז כסומא אס שמה לעצמה

מדעתם מעשיה

ומיש ואס

טעתה אפי כל

ניית בעלה ׳לא שהוא וכו׳מכרה בטל אמכרה לאחרי׳קאי דאי בלקס׳לעצמה מאי איריא טעת' אפי'
״״* כז נ״יד ^ לא טעתה נמי והדין זה סכת׳רבי׳נר׳סהוא ממה ששנינו במשכ׳פ אלמכ 'נזוכ ' ( שס)
 505ממר  !43היתה כתובפ׳מנה ומכרה סוס מכה ודינר במנה מכר׳בטל * ומשמע לרבי דה״ה
אחר ןע״ש ׳כ״ה במכר׳למזונו׳אבלאיןנר כן מדברי רש״י שכתב מכיה כטל שאותו דינ׳אין לה רשות
נחי־דכיסין* נעריי למכור נמצא שכל המכר טעות שהרי בבת אהיה ע״כ וטעם זה לא שייך במזונו׳וגס
הרמ״בסלאכ״כבפי״חמה״אולפי׳היהנ״לדאלקח׳לעצמקאיוא״עגדבלאטעתה
פנע5שפת יכיע
_
_)
נמי אין המכר כלו׳היינולו׳סאס ירצו היורשי ' יבטלוהו אבל היא איכ ' יכול לבטלו
^ 444417״<! אבל בטעת׳מכר׳ כטל כלו׳ואף היא יכול׳לבטלו אלא שק״ל מנ״ל לסלק בכך וצ״ע :
קנלהעליה

לדזל־ "

ומ״ש והאחריות הוא על

היתומים

5ןמא תשכירנ' הא ודאי ססיטא דכמוכרת לאחרים
ל,אחיים ;גכ '/כ ' קאמר והוא מימרא סר אלמנה כזונת

אכרזת' ומכאן כלמוד ג״כ כי כשפוסקין מזונו׳נאלמנה שאינה כזונת עםהיתומוס
לזין נותנין לה לסתות מל ' יום וכן לא״א כדי שלא תצטרך להתבזות עלמזוסופיה
בב״ד בכל יוס ע״כ • וכתב בעל העיטור ומסתבר ד וקלן קרקע וכר ' לרישמתיבמלז
כי לזמרינן מוכרת לו׳חדסיס וכי' :וכל זה לזינו אלא 1כשהיא מוכרת אן לל!הרשום
למכור ומאכל מכרו ב״דצזין קצבה לדבר אלא לפי רכזות עיניהם כ״כהר׳לזשבפ׳
אלמנה כזונת אהא דאמר אמימר מוכר' לו חדשים י כתוב כתסו׳להרמ״בןסי׳ל״ג
נחלקו הראשונים מקצתן אומרים שאינה יכולה למכור למזינו׳לעולס אלאכדפני'
בפ׳אלמנה מוכרת ואוכלת עד כדי כתוב׳וכו׳ואסריס אומרים סאפי׳איןלהנמוג
אלא מכה מוכרת למזונו' אפי' מאתים והביאו ר״איה לדבר וכן מסתברעכ״ל ; מזג
הרש״בא שאל' אפטרופין שמינו אות ב׳ ד ונתנו להס רסות למכו׳ומכי־ו הקיקפו
ובאה האלמנה לגבות מזונותיה מאותן נכסים מי אמרי ' נכסיםמשופבדיסואינה
־

י־

~ ׳

י

־"

־׳

לזכו׳במק אלא מיד המקבי

ליורסי׳או אפי׳לא כתיקר וכו׳פשוט הוא

קיימי׳עכ״ל :

מ1$יר שאס היה כענין שלא היו מיצאין ליקפכדי מזונו׳סל וחדשים סמוכרין בית
לפי ראות עיני הדיינים כדי שיהיו לה מזינו' כי היכי דמזבני' למזונותיהבללד

* ( נ*ה ולק נראהדאמצר׳לאחרי׳קא^והו * יזחתני,
דהימה כחובח׳מנס ומכרהשוה יינה ודינר נמנ׳מכר1
נטל ומשמעלי׳רה״הלמזוג!* וטעיוא חמזס דחיי& ינן
לפסיד׳דיממיאעי׳היאאוחרע אני אחזיר אע הדינר

יוסףארמלתא דזבין אחריות
םא5מ ? אינ׳ייכ,לה אמר רב
דזבקשדס ליורשים מ"מ כיוןשהי׳טעו' נמנר הריהואבצול
ארמלמא
להשכיר מדור שלה איתמי ופרש״י

:

דמקבל עליו לזון את בת אישתו שי זונת מהמשועבדים כשקנו מידוולפיסהורגלו
עכשיו לקנות מידו למזונות האשה כתבתי כן ומ״מ אפשר שאין ככלל קנינוסמכי
אלא למזונות שבחייו אבל לא למזונות שיש לה מחמ תנאי כתוב׳דהיימאתת^
יתבא כביתי ומיתזג ' מנכסי כל יומי מיגר אלמנותיך שתנאי כתוכ׳לא נכחני
ככתוב ועד שיקנו ממנו לזון מנכסיו אחריו כל ימי אלמנות׳אע'נזונ׳מהמשועבדן
עכ״ל • כתו׳בתסוסת להרמ״בן סי׳ל״ה אפטמפוס שמכר קרקע לתועלתהיתומי
והאלמנה טוענת על הלוקח שלא לקח אלא להבריח ממנה מזונותיה שלאתמצ^
בכי חיי ליזון מהם אס לא תמצא מקום לגבו׳מזוכותיה אלא מקרקע זהשי לה ו&י
להחרים סרס ספס שכל מי שיחזיק מנכסי בעלה שיש לס כהס ספכודמזונותיה
סיודהבסכיב ד:
צד כדרך סחייביס כמזונות האלמנה כך חייבים לתת לה מדורצדורגי
וכלים להשתמש בהם וכו׳כדרך סהיו לה כחיי כעלה כריתא נפי?
הנושא ( דף קג ) ומבואר בכריתא הנזכרת שמשתמשת בכלי כסף וכלי זהב כייו
שמשתמשת בחיי בעל '• וכ׳הרב ה׳בפי״ח כשם הרש״בא נ״ל ממתג דאיןמשממשמ
בכל הבתים עס היורסי אלא מיחדין לה מדלר אחד לפי כבודה בכיתבעל׳דא׳לי1
כן מאי קאמרנותנין לס מדור לפי כבודו הא במדור כולו היא משתמשא וה^
דתניא משתמשת וטלאפוקי שאין יבול־ין לדחותה מן המדור ולהשכיר להאחי
והראיה עוד

מדקפני

אבץ

העזר

ד״ם

צד צה

היורשקעמה כדין הבעל מס אשתו כנזיבס״יב וכן
שלמות כותכיס גס נחנמנה כן לסי ישאיכס יורדת עמו אבל אם היא ומשפחת'איכן
היא
ויכולה
כסכר
אלא
"
מניין
לזיני
רגילות בכך אע״פ שהיה לה שתי׳ וג כחיי בעלה משתמשות בבית בעל׳אין נותני' המפרשי׳ שאפי' היתהנמיק יכולה היא לומר
היתומים רו5ים
מת ר7י ".
כתובת לאלתר אפ״פ .שאינ׳רשא ילי," ".
.לתבוע
שאינן
"
לי * לא אסת שאינה משתמשת בכל מה
ועתה רוצים לחזור לדור בבית׳או ניכש תוך כ ד סדש וכן הסכים הרם 3א צי־יק לזונה ננית
בעלה אפיהן היו הכני ' שוכרי) בתים
4תה משתמש׳בבית בעלה בחיי
ז״ל ע"כ  :ומ״ש וכל מלאכות שהאש׳עוסה אביה הרשותביל!
שהיה בעל׳שוכר בית ובניו דרין בביתו כשמת אין היורשי׳ חייבי׳
ומ״ם ואם מכרו היורשים הכיתל *5עשי
לבעל עושה היא להס חון ממזיגת לבוס  ,עכ״ל י"
לשבו׳ לה בית שלא התל אלא את תהא יתבא בביתי וכיון שהכי׳
כללס וממימיד?״ב םס : ,ימ״ ?  6כל
■ כר״פ אלמנ׳ כזונת ( דף צו )  ,״״ד ׳כרהיד־מ
וכולי מימי
 $סנפל אין חייכין לחזור לבנותו ולא פו'
אבל
אחר
בית
לה
לשבו׳
צריכי׳
ואין
ממנו
היא
תצא
מהביל׳
קטן
רוצ׳לשבת ות ש שמציאתה לעצמה ג ז מימרא ססוהרש"נאוכ״ביזין
משלי מזונותי׳ יש לה וכז אם איז הנכסי׳ מספיקיז לזוג' והיא
אפי׳תאמ׳אני אחזקנו ואבננו, ,
אלא  ,״
.
ומערש טעמא משוס דמ״ט אמיר רכק פ׳ נפרה ק> ת״ז
מציא׳אשה לבעלה משוס דלא תהוי לסע׳א • זמיהזל
^ ^ 7
\ ו*^1•-,
;! ׳סורח*■*יך*^
^ !• ל
 5יי דורשי ' חייכי׳לבנותו ולא עוד
יאפזיר3* 7י
אלא והדיר׳תלויין זה מה וי א שאם הבי קמן מהביל שצריכין לשבור איבה הכא תהוי לה איכה .ומ״ס ספירן׳
 ,א)5ומרתהניחוני ו5ןמנו משלי
חי נ לשכור אלא
"
,
.
ג-ם
לה בית וליתןלה בו מזונותיה משל אלא שבזה יפה כח היורשים נכסיה לעצמ כן כתב הימ בס בפר ייו ממוכרי!
אמםומעין לה בעי אביי סיפצא מ5ןי
שאםהיא אומר' תשכרו אתם ואני אדור בבי׳בעלי איןשומעין׳לת וכתב ה״ה סכך מצואר בהלכו' ער' נערהלעבסן שלא היה<3
מ ימוופירש״י שיפצא חזקה כדק והתום,
שא/חייביסבית מעולם אבל
דבר אבל לעול' צריכין ליתן לה או בית בעל׳ או לשבו׳ לה אחר וכ׳יב והכריתו כן מן הגע' שכיון
נתנו הכי גרסינן שיפוצא מאי וסם
שיאסלףכשיש להם בית
הבית או שלא היה לבעליבית אלא בשב׳ נותנין לה לפדות' אינו כדין
 ..ק*י | אפשר דאין
וכן הרמ״בם נפל
״
',
 5וא כלו׳מהו סתשפץ וכן פי׳ ר״ח ע״כ
היא מסקנ׳א׳י א והותירה ממזונותיה כתב הרמ כס שהואחייבים לשכור וכ׳
גווסי׳סרי״ףוהר״אס וידוע דכל תיקו מדור לפי כבור' וכן מזונותי׳ וכסות׳ לפי כבוד וכן
הרא״ש ז״לג ואם היא אומר׳תנו לי מזוגויבביאבי והיורשי׳אומרי' ליורשי'ז׳י׳יל סרמב״ס כפ׳י״ח־ימותר מזונו׳ ב׳ הרת״נןדאעיי
דממוכא הוי קולא לנתבע ולפיכך כתב
הא׳למנ׳וימיתר כסות ליורשיס וכמ 3ה״ ה נמץ! ם"שנריני׳
כמה
רואין
אלא
אביה
בבית
מזונותיה
לה
נותנין
אין
עמנו
תשב
ו
אני3ןי
ינ'׳ ^פ \ת5זמ י
בסוף פיה אע״פי־ תכורבכ  ,מןמ׳ מזןנות .לשכיר א״נלישר!ח
שומעין ״וכ זכג! ט,ה יי *1והר ■ [?? 16תספיקי הל אם תשב עמהם כי ברב הבי׳ברובינר לאח׳ נר למאה י
לבעל מות בלאות לאישה יהקסר והמניא נ׳מני'היזע!' ד.יא
כד ^ 7*1רכיוצ' בזה ולפי זה יתנו לה ואם יש לה טענה שאינה יכולה לדור מותר בלאות' אלמניה ליורשים כתס כדי תש. 5רלענמה ■
נתכ 7מבם??,י
מזונותייככי' אבץ!משל׳ שלא תתנכה על בעל הכא תתגכ' ותתמ ׳ ( > 7נ״כהתים׳
נםס הרי ^' ^ עמהימפני שהיי ילדה והם ילדי׳נותני׳לה
והביאן הדדלכי
הרמה שאין טענה זו אלא כשאיג בניה כגון באש >! ב :או ע״ככ נמרי) וכ״ש שמותרמז .:גות
ל)5ו למ,מי 6פ|5ץ וכתב

ו!)ז״״נ,ן למותו

!

,

.

<

.

פ הנושא ודלא

חייכין לבנותו5זכל5זס בנאוהושתה* שלא הניח בני׳ אלא אחיו יורשין אותו אבל אם היא אמם אינה ליויפי ובהשגות ! ונינו הייתיסנויפי מי׳ולן״זל״ס
אמם ליכא למיחש להבי וחייבים לפרוע שראיתי גירוש׳ פר אלמכ׳ נזונת הותיר' שפי׳ נע״א •
נסתלק יכולה לטעון כך רגבי
\<  6מכירן שנפל
היא דיס בהם6
הכריעהיש״כא צח ( א );-5כ
מזונותיה סלה וככר
בתשו'
^ אס בשבילי כסף גלנלת׳ומס שעליה כדרך שפרע בעלה בשביל׳ אבל
היש״כא#דיי*־־)
זכות ממנוב כתביר^ז׳^ר•ר
דשטת הגמר׳ שלנו מכרעת כדבריירביכוה י״ו ס/אע-׳פ
מנו הנעל או נתן במתכ ' בריאמדורה■ אינם חייבים בפדיונה וברפואתה שיש לה קצבה ולא בקבורתה
דאס אית' דמות׳מזונותי׳סלס ה״ל לאכיירדנ"  7י 1י*ד**י
מה&עפה עשוי אכל אס נתנו במתג ש״מ
כדפירישית לעיל:
למימ ותילופ כאלמנ פ כ ח כתב הרמ בס ריש ליינינזירויג
לאגיע כסה אצל מתנה זו שהיא דרבנן
שחייבים במזונותיה מעשה ידיה שלהז ואם
צרן.
כשבא׳לב״ר למבוע מזונותי סין מתסיין עינ יל דיש
זו
ממה שיש לה אכל ימשס והילכך סרי
י אומרי׳לה היורשי׳ טלי מעש׳ ידיךבמזונותיך
עמה על מעשה ידיה וכו' כס י״ח וכתבץ !יזלק,י
" אין שומעין להםאא״ב תתרצ׳היא וכל מלאכות שהאשה עושה
סנשתמשה כ!זיי
^מש כד יו
דעתיר־אש״׳ל
כבר
ה״ה
צ
נתבאר כפי״בשהאיש " י,סל?  1ד גת הר אש לס
״ .״
1 1
המט׳ורתיצת
והצעת
הכוס
ממזיגת
חוץ
להם
היא
^ לבעלה עושה
^די ^ ו ^י^ןס ^
בעלה למ ה סב ד פוסקין לה מזונו דאיןלאפיל! אמאה
^ם ידים ותלי׳ ומציאה ופירו נכסיה לעצמה צמצמהוהותירה׳ מחשיכץ על מטסה ידיה וכן הדין כאלמי ' אשבית לעצמילאי
ג 1ענתו יפה סאי טת המדורתלוי
הכתובהש*פ,׳* ,ןלהמןמו׳ול* ממזונותי' כתב הרמ״בם שהוא ליורשי׳ יהרא״בר הביאהירושלמי וכן נרא׳מהגמ והסוגיי' סבפר׳ סני דייבי מהני אף עלנ:3
עני,ת
^ ״? '5
נמוכהשי לס מדור ואס 'אין לה מדור יש שהוא לעצמה אבל אם הותיר׳ מכסות־ה ובנדיה לדברי הכל הוא בזילית שאמרו כששמעו בו שמת .כולי
לה מזונות וכדאמרי ' בשילהי נערה ליורשים כתב הרמ״בם כשבא לב״ר לתבוע מזונותי׳איןמחשבים עלמא לא פליגי ספוסקין לה מזונותאפשר דה״ם
סנתפתפה תני כביתי ולא כיסתי אכל עמה על מעשה ידיחכ רע שיבאוהיורשי' ויתבעוה אם נמצאו לה ומשמע׳ התס אפי ' :כדספקי מעשה ידיסכשאתוהשבחה■
מזוניאיתלס  :ואם הבית קק מהביל מעשה ידיה נוטלים אותו ואם לאו ילכו לררכס -ואני אומר שאם וכן כתב הרש״בא ז״ל והביא ראיה לזה מןהנכש;ם "יעייו
מעשה ידיה כדרך ססנניל! ו5׳! 'ם יניגו & טהיוהיוישיפ ""! י
אות׳ואתהיורשי׳וביססיוכסו ^ער׳נע י היורשים בטנים ב״ר מחשבין עמה ופוסקין
קטנים שב״דמסשבין עמסס סבר' נבונה דברתמוה נדן "■
היא וראיה אליו סב״ד אביה'של קטני׳וכן
כתב הרשב״א ז״ל ע״כ :ה״ג כתב הרסכ״ס
שי! ־ןאפ^ 1שכרטדתה אינה נוטלת והרא״כד פי׳אע״פשהיא ולא ככתוב בספרים כתב הרמ״בס שלא
^
גגליו
^ נמונת אין השכח שהשביח הקרקע שלהן שלא אמרו מעש ידיה נמצא' בדברי הרמ״בם כן אלא בדברי
יל־ישיהס  :ום־ש יכאנחיי
■ מיישמת׳ • ומ״סוהראב״ד
שלהן אלא במעש׳ידיה הקבועי׳כגון טווה או אורג אבל במלאל רסב״ס פיק
היו הכניס סוכר ^  3מיס וכו ׳ עד ס* ין
אחרהשאין ררכה בכך ילא כיון שאינה יבולה לשנותה לאותה פירש אף על פי שהיא כזונת אין השבח-
המזונות והדירה תלויים זה כזה כן ב תב
וכתב מלאכה אם עשתה הרי הוא לעצמי ולענין לשלם ליתומים שכר שהשביח ' הקרקע שלהןוכיו ' ה״ג הכאכמי•
הי״צס כסוף פנערה שנתפתתה
מחייבי׳ויישפוטרי׳וכתב עוד ואם אינה וכתב עוד רסצ״ם ולא ככתו׳בספרי׳וכת׳
מוציאין בטלה של מעשה ידיה יש
מני מול בשמעתקדכשהבי׳צר
בעלךן עוד הרמצ״ס שלא נמל בדבריהרמ״בס־
לה בית,דירה
פוכיין לה
אותה ואין פוכרין
ניזונת כגון שתבעה כתובתי בב״ר רשוב אינה ניזונת והניח
דא׳;
בית,דירה דא
_ מי שמת
כיתדירה
מייכילסכור לה
רשב״נזפריו־'
פסינו׳דמזונוי' נכסי' מועטי שאין בהן כרי׳כתובת אם אמר ראו מה שהניח בע<^י קאלא בדברי
— —׳ —

■"י

י— ,
וגייי׳מםמ׳סי׳״ני' ואשכי׳לעצמי ונתעצבו היורשי׳או ב״ד׳להשביע' ולהגבו' כן^ :׳ ומ׳ש וכפנ_  >"6הי>5ש ז״ל משמט ממון
'1י׳ לץול!ח"כ כתב
"יי״י * " ׳♦ יייי י״י אפי־השביהוחנכסי׳ועטתעיל אילףזחיהשבהיילעצמי אבל ,העונ< חו לשונאי־ מ־ולי־ נשנס מוסנלינר*

^ ^ ׳■ אהדדי וכובפהנזל כתוב בהגהו׳מי־דכי
תובתוהמו * ר ורש וכת
נטלת
הנכספת
סהביתצר מהכילכולסושכירן לה; 3ימ
איזיוכזיב' יכולה לומ' אדור בבית .כעלי ואתם תשכרו כיתומדור אלמנה שנפל' אין דכתוכו' על אלמנ ' שנשא׳ ולאנס כע על כתובת' והיתהינוסא׳ונותנ בנכסי בעלה׳
ולאלשפץ• כי תפצי' יותרלשכר ' לה בית׳ ע״כ וע״ס במרדכי י ומיש הראשון׳וכשנסא ' כמכה ליד האסיון כל הנמצ ' כידה אע״ג דאמרי׳בפר ',מי שמת
ח״בי׳למומו
כן בשם הרמ״בס הוא בפרק י״ח וכתב ה״ה זה דעת הרב׳מן הראסוני׳ומבוא' אלמנה שהשביחה׳ את סנהסיס השכיחה לאמצע ההא כיון שהכניסה לבעלה הפני
יגיד
מוכסא מילת' דאדעתא דידה ובעל׳עבדא ולא אדעת דיתמי ג ודמי לעובד ' דרב
נימ' וכן הסכימו הימב׳ן והרש׳בא ז״ל ומ״ס רבינו שכן היא מסקנת הר״אש איני
כחב הרש״בא כתשוב' ולעדןמה־
י #דברי הרא״ס שהו׳מכריע בין כ׳ הפירוסי' ואיפסר דמשמ׳לרכי' סהפי׳ס כתב ספרא דלא שביק גירסיה וטרח לאחייכי :
סאמרתס אס נתעסקה בנכסים סתם נראה שהדבר פשוש בעיניכם שאילו היו
י) חתן׳הוא תופסעיקר • והר"ן .בס״פ נערה סנמפתת כתב שאין פירוש זה מחוור
נכסיס׳ מרוכי׳מכתוכת׳כל מה סהרויח׳כרבית׳ליורפי׳ימסוסלמעשי' ידיה׳ להס אלא
אלאישי׳ש לדחוק כדי לקייס דברי הראשוני' שסמכו על הירו׳ ד כתב הרמ״כס 3פ׳
י״חנות-כין לה מדור לפי כבודה וק מזונותיה וכסותה לפי כבודה ואסהיה א״כ אמרה כפירוש שאינ ' רוצה לזון משלהם ' ואפילו אמרה ראו מה שהניס לי בעלי
נצוד הבעל גדול מכבודה נותנים לה לפי כבודו מפני שעולה עמו ואינה יורדת לא הועילה כלום כל שהיאנזונ׳ משל יורשים׳ ומתציתין דקמני וכן האסה דוקא
^י׳לאחי־ מיתה וכתב ה״ה דהכי משמע כגמ' פרק הכושא ופרק נערה סנתפתת' באשה יורשת וכדאוקימנ בגמרא וכנכסי ' מועטי׳הסכימו רוב המורים דאפילו לא
אמרה כאילו אמרה עוד היא צרינ׳לי שאלו כנכסי ' ממבי ' אס אמרה בפני עדים׳
יאה היא אומר׳ חנו לי מזונו ' בבי ׳ אבי והיורשי' אומרי׳ תשב טמנו ־וכו׳עד נומינין
לה מזונותיה משלס מפנה וגמ' כפ הנושא • ומ״שבשס הרמ״ה וחייבים לפרוע ראו מה שהניח ליכעלי הריני עושה לפיצמיאס־מטילטלין הס מה סהמיח ' לעצמה"
' ומס שעליה כדרךשפרעבפלה ׳בשבילה כ״פ כמישריס ככ״ג ואפילו אינה יורשת ואע״פ שהיא נזוכת מן היתומי׳משוכודהרי זו סולחת יד במה
לסביל ' כסף גולגלת
ןן״,א • ומ״ס אבל אינס חייבים בפדיונה וברפואתה שיש לה קצבה ולא בקבורתה שאינו סלה וגזלני׳ היא ושכח גזלה דגזלן הוי ומה שהעמידו משנתינו ביורסת נ״ל
דהיינו טעע׳מסוס" דקתני השביח ' לאמצע ועלה הוא דאקפינן אשה מאייעבידתא'
כדפרי ' לעיל בסימן .ע' ח וע״ט ופ״ם :
כיוןסחייכי׳במזונותי׳מעסה ידיה סלהס משנה :כפ ' אלמכ נזונת ( דףצה) כלומר לכ שהשביחה נכסים למה השבס־לאמצע שאין עסק :לחלוק ' האמצע כאן
לרי
ןמ
שאלואתהסושבה
וכתכהר״ן מיהי אם אמרה יצאו מעשה ידי במזונותיי שומעין_ לה'והכי

ד״ט

העזר

צה צו

כתוכי
בסוף פ הנשבעין בשנסבפה ומתה אבל מתה ילליכסבנג? י)י זיו ים ץנוטלין
(ל ) < ק ה א מן הסת׳כמתעסקת וטורחת להשכיח את הנכסי׳ליתומי׳הכל ליתימיס ואס אתה
במרד
חושבת כמתכוונת להשבי' לעצמה אס מטלטלין כס הכל לעצמה כאילו אמרה ראו דאין אדם מוריש סכועה לבכיווכ״כ׳המנ״כס כס״יו מהלכו׳ אישות מתההל1למ5י
מרד;יע' ״י
,(£.^7יג ה2א ^ ',דגזלנית היא זו וכלה אוקימנא כ ימס' ומס שאמרתם שכל שהיא נזונ׳מן היתומים קודם שתשבע אין יורשיה יורשין מכתובתה כלוס שאין לה כתובה סדסתש3ן
כמיבת׳מנל
־מ״מ מעשה ידיה של יתומי הס אף ר״ח כן פי׳שס וכ״כ הרא״ס עוד בתשובה כלל צ״א וו״ל אמנם אס נשבעה האלמנה על
שהפגי חה העס'',ן' אפי׳ אמרה ראו לא אמרה כלוס דמי
<?< 1ענת שאיזליס ואני אומ׳ -מי יוכל לדין פס שתקיף ממנו
נדוניתה שלא גבתה מכס וגס לא עסרן
נסתלהן
הל" לה " ע,ת ומי ישיב את האריות אבל אס לדין יש א״א הרא״שז״ל משמע מתוך לשונו שאינ׳נוטלת בשב׳כלוםונ״ל* בעלה מן השמע׳נמצא כשמתה
השכיר,ה ^ד /ד־ כל תשובה שהרי האשה אינה
י
חייכת לטרוח דדוקיאשה יורש׳ואחיו הוא דמחלי אהדדי אבל אשה שאליורען שעבודה מן הנכסיםיורסי' לא היוינו |׳
. . 1,
י
ליתומי ואיג ו .ונ? י *  ,ן ,
כלום
ונהניתם
להתעסק
ולא
לגבו׳מכתיבתה
ולנטוע
שירה
לעקור
ולבנו
טיחה
לסתו
׳
נ
שכר
״
מ
1
ן׳,וצ
ונוטל
מ
$
אחר
בנכסי
כיורד
הבנים
אצל
היא
כיון
,
,,
,
׳ הבע'
מן השנת גס מה ברבית אלא לפשות בצמר ואס
סנתחייבסבועולא נשבע כמוסכת3מ
רשאימצשאינה על התחתונה ליקה בשרה שאינה עשויה ליטע את ההוצאה אם
*:נית נעלה לא לשנותה למלאכה אחר' אינו
למנגל דאין אד מוריש שבוע' למיוני
אצלו כעבדים א״נ בפועלים שלן מר להס השבח מרובה ואם הן מעו' אינה נוטלת אלא שפר טרחה דבר
שסין יורסי׳מאמן כלו אלא אתאגיהסק
בח״מת־׳וע״ש ט עשו עמי מלאכ׳היוס ולפי מציאתן לכפל מוע כיון שלא קבלה עלי' אחריויוגם מ״ש אם לא היה בנכסי׳כדי
קורס
יורשת וגס מה סמסכנה האלמנה
נהירא
האיץ "ה !כ! כבי׳מש״כ כמציאת האשה דמן הדין כתובת׳והיא השביחתן שנוטלי כתובת׳מאותו השבח לא
שנשבעה על כתובת׳אינו כלוהעכ״ל.
איג׳
סתם
פשק יייזלי'׳ מציאתה לעצמה אלא שתקנו שתהא רפיון שהשבח ליתומים משום שלא אמר' ראו והשביח'
מלן׳
כתב הרי״כש בפסוב׳סימן׳ תנ״ב
כל
שנוטלת
גתש״מיי סימ) לבעל משו׳ איבה וכדאי׳בירו בפ׳מציאת נוטלת כתובת׳מאותו שבח וגם מ״ש אם אמרה ראו
קודס שתשבע אין יורשי׳ נוכיןמכתונת׳
✓1
עק ן ןגחש 1נע <
אמר׳ראו
לא
;הר״ ,לסי׳ ״ ,.לא האשה•וכיון שכן אס נזונת משל יתומים השבח לעצמה לא נהירא אלא בין אמרה ראו בין
כלום ומיהו אין קורעי׳ הכתובה אףע״$
תשמע כ 1אלא אס השביחה או הרויחה במעות למה אנו כל השבח ליורשי׳ י ולא תטול ממנו כלו' ואפי׳כתובת׳לא תגבה
הכיסבפץ
שאין מגבין כדאית בפ' כל
(ונ״הנת״ה קי' ק׳א צענקמצוה ) אמכס אס ין
מתשניןהה!מ>' על דנין שבח וריר׳ זה כמעשה ידיה להיות ממנו אלא שנוטלת שכר טרחה וידה על התחתונה ליקה בשדה
״ן נ' ליתומים אלא מן הדיןסיית \ אוערשכל שאינה עשויה ליטע ההוצא׳אם השבח מרוב'ואם הן מעות אינה בכתוב׳ כאמנות בין אמנוביץמיורשיו
* ^׳"■יבא' ;
סהרויסה לעצמה ומשלמת ליתומים כמו
נשכתי
יורשיה גובין כתובת אע״פי פלא
ניטלת אלא שכר טרחה ;
שו׳נאמהו׳מועי׳
ואפי' לדבריהאוכו' דאין
לן> יס *אע ״א שנתבטל ממעשה ידי כפועלששכרו ב ה
אץ
מנהכאת .-׳ליחר לעשות עמו סמציאתו לעצמו ומפל' אגר £רן
!!7
נשבע'
האלמנה גובה כתובתה אלא בשכול לפיכך אם לגבי יורסי׳סוד היכא דמתה ולא
*
כטלהלכ״הואיפס׳ שהאשם אינה משלמ
םכ! ח*:
הרש״ב׳בתסול
מתה קודם שנשבע׳ אין יורשיהיורשי' כתובתה ונתן סע לשבח בדב׳וכ״ה
אפי' אגר כטל׳שכל סהי׳עושאמר׳סמעש׳ שאיי אדם מורי לבניו ממון שאין יכול לגבותו אלא בשבוע אבל
אףהח״הסהוא חלוק עלהירי״ףיפסק
וו״■,
.
הרחש׳ 1שי*~-י ',
סגתש ,,׳׳ יריסלבעל אנ שכופ -לעשותאבצאס נתגרשה ומתה בניה נשבעין שבוע שלא פקדתנו וגוטלין
שאפי׳ בפוטד ממש כפין :משנתינו ׳
ןהאר,׳^
בחיי
נתכטלהילא עשתהאינס חייכת לשלם וכדמוכחשמעתאבפ״ב דייני גדלו' במי תנאו מועיל ודאב׳שאולאמפני׳קאימוד׳הוא בשטר שיש בו נ אמכרימת׳ לוה
עמה :
^דן ^ "ת״מ שהלן־ בעלה למ׳ה ספיסקין לה מזונות ואין מחשבין עמה מעשה ידיה ולעכין מס מלוה ואח״ב מת מלוה שהיורשיןנשבפי׳שבוע׳יורשידסיינו שלא פקדנואגאדתיי
סייק׳ ח מ 1יזע ששנינו אס אמי־ה ראו מסתבר' כדברי רש״י רלאו דוקא בב״ד דה״ה בפני עדים או קולי לא פבדינן קולא דאב' שאול וקולא דרב ושמוא׳ובכי הא לכתחל׳עגדינןכו״צ
הדייני"
?אע׳י-לאץ אס אפי׳יגי׳סס גילוי דע או דבר מוכיח כמעש׳דרבספר' והדין נותן שהרי כשהסביחו ונכון הואעכ״ל וכ״ד הר״ן בתשובה ועיין עוד שסי עיין במרדכי׳ פ׳סבוע
063
נכסים מחמ נכסי׳ מדין מחילה נגעו בה וכדאמי אביי בפ׳המפקיד התם ידע וקא׳ ופ חזקת ובמהרי״ק סורס צ״א ועיין במ״ס בס׳סצ״ח ^ אלמנה שנשאת ואח״כ
״'יים
פ׳הר״אש
■
דוקא.לה,ינןי׳ל 1נלאי מלויל וכייןשכן ,כל שיש הוכחה שאינו מוחל דיו וכ״ס שאינו צריך להתנו׳בפני ב״ד׳ לטמף לקוסו׳בפד כתובת׳על בעלה הראשון כתשוכו׳שבסו׳ספר נשים•
סיושב'
יורשי; !וין שצלשצרי ב ד לא שתקי לאבמתני׳ולא בכריתא אלא שאני רואה שרביט הגדול בתשוב׳כלל ל״׳ז סי ב׳כיון דכתובה בידה גובה כתובת לעול' וחםבמאע'-פ
תפשי ?.
ייגי אחייילןיקהיא הי" מ המקום יהיה בעזרו אמרה מתוך הירושל׳וכתב גירסת הירו׳כן א״רילא אמר תחת בעלה וכ״כ הרע״בס כיפי״ו׳ והוא מימרא כפ' הסולח :־ וכתבההן5׳ב׳כפי״ג
ני,יד,כ' יי ךא;מנ  /כב״ד ופי' לא .שס אמור וכן הוא .בספרים שלנו אבל בפי׳ ר״ח א״ר אמי אס אמרר מה׳מלוה ולוה על ההיא דאץ נזקקין לנכסי יתומי' קטני׳אשה שתבעהכתובמ׳נץ
■אמרהבב״ד ואס׳ אלמכ׳בין גרושה מעמידין להס אפטמפוס ונזקקימשרחן; האס' כדיי סיסיהלכס
נשמת ראו לא אמרו בכ״ד וכן האישה שאמרה אמר רבי אמי לא
עהנשנעיןלן־של") הגירש כן פירושו בהפך ולומ׳דאמרוואמר׳שנינויכמשנתינו אץ .צריכין לומ׳כב״ד כלוס ישתנשא בוהאשה ל'אח'לפ* כךאסקסצה ונשאת ואס״כ באה לתגוכפוכת
מיהלפ׳נלהנשגעין וסגירסא הזאת נראית .יותר לעי סמסכמתעם הגת שלא הזהירו אמירה בב״ד כלל איןנזקקץלה פדשיגדלו היתומי' סהריאין להמדוטוסרייניסאת  •:הורומקצת
ייילקיייש 'ל ואפי׳לגירסת הספרים ס לנו גרסי בין ביורשים בין באשה כן וכן הגירס בספרי" הגאוני׳שאסהיונכסי' כננדכתוכת־בלכדאופחותי' ממנ איןכזקקין להסהוי
כ'ל,ש
■ ר לא אתי־ה כב״ד וכן האשה א״דלא אמרה בב״ד ואס היו נכסים אין כאןזכותי .ליתומי׳ולא חסו לחןהאס׳עכ״ל :־ וכתב ה״ה שנתכווןלומסאות
אס אממיראר א
*'.£״* *
ייהר״ס !כ;פשק מועטים שיהא מן הסתם בלא אמירה גילוי׳דעת :שאינה לזון ,מן היתומיסדאמרן; הגאוני׳לא׳ כיוונ ו לפסק הלב כשלא חסולחן האס ודעתו לחוש וזה דעתסאסרוני'
3פ!<ןוקן!.ע״אדן> הוא .בדברי רס״בם איפשר הואיל ונפץ מפומיה דמר ול׳ש שססכיסעל דבריו ה"ר־ כו "כ הראב״ד ועיקרעכ״ל• .־ וכ׳ הרש״בא כתשובה דאפי׳היא זקנה שאינהיחויס
אפי׳כשאבב׳מנכין
ימ״טיקו-י*1'1־' נ פרן ואע פי שיש לבעל הדין לחלוץ הרי אני כופפי׳ אזננו להסכמת׳ונאמר׳ כב הורד להנשא נזקקין :לה ומצאתי כתויכשס הר״אש על מעשה שאירע
זקנים ומוסדי ארן אשד בית ישראל נכון פליהס אלא שאני מאה דבריך מורי ה״ר־ אותהאפי׳מיתמי דהא דאין נזקקץ לנכסי ימומי׳היינומשו׳חשש צררי־סרכהונ6
דחלכאסיהי׳לה
תח<סי אלעזר נכונים ומסכימים .אל .סאמתדכל פלא אמרה ראו מן הסתס אורח'להשכיח :ולכתוב׳מגבין משו׳חינא ואף לדע׳הרמ״כס וסמ״ג שפירשו ט־עמ׳
פפשתאמ ^
היתומיהיינויכשישלחף
כמהלהנשואס קפצהונשא׳אין נזקקיןלה עד שיגדלו
אא״כתפס׳דקיי׳ נכסי היתומיםהסבתהואלהסטורחתומשבתלהסואפי' לדברי דש״בס אני אומר־
מהיע׳ינולה -ליייי דלכאורה יש לחלק בין זוזילמעלטלי׳שצריכי׳סומאדבזוזי תפיסתה תפיס גמורה לצררי אך פתה שאנו מגבין כתוכו' האלמנו' סקדסו בעליהן ולא חי ישילצורילא
לפרפוןכתובת :דלת צריכייסומא אבל :מטלשלידצריכי סומא־ עד סיסומראותה לה גרע מגביית סאריחובו׳דמגבינן מיתמיבדליכ' למיחס לצררי־ועוד פאסהזוככו
הילהך־מ־גבייןלה
אמאמנת^נ ^ג ,כ״ד הרי הס של יתומים אלא פיס לי לומר לפי דבריה׳ דמי מ אע״עסאי׳תפיסת" הגבוהב״ד ץצת כתונת ולאי הספיקו להגבות השארעד שנשאת
פירושואפי'
^ אפ^ ה אנן סהדי דאף היא רוצהלעכבס ככתוכתולהתעסץבהם השא■ עכ״לורפ״י בפ׳שוססיתומי׳ובפ׳הכותפי׳מסו׳סיכא בפא ולפי
אבל,לא• הטלא .עושה גביה גמור
י,הני עעיסהיכ״ע ושלא תזון מן היתומי׳ממת וכיון סכןאין מעשהידיהסלהסיוה״לכאמר׳בב׳דואני קפצהונסא׳נזקקין ומיהדכמיבו שר״ח מפר׳כהרמ״ב׳וכן בערוך ובירו׳והכי נקט'י•
שם:׳7לא;
כבר כתבתי מה שנ״ל בדין מעשהידיי' בכענין זה ואפ׳' עשאי' דפתנייסכריאת דין אלמנהשנסא׳לאח׳והכניםה לו נדוניא ולא כשכפה על כתובתה וממספק
תפיסה
טעם אמרו ויש לנו .לענות אמן על .דבריהם במרדכי פ׳חזקת׳ ופ׳מיי שמת דין מי שהיה לו פקדץ כיד א׳ וכפני אשתרצוהלימני
רק
אכל הכריס סהס אמרו .והס יודפי׳מאיזה ו1
נמטלטלין.
לפלו׳ושתקה ואח״כ הלך בכי׳ עלמשענתואח״כ הכביד סליו וחזר לצוו׳ליתןאותי
אלא שאנו כמלקטיס שבליס אחריהם עב ל :
נתקר קי,״ש״ ך
הרי״בם
פקדון לפלו׳הנזכ׳ואיזימיסת אשתו לא הויא מסא׳ימרדכי בפ׳הנז׳  :כוזב
מפיס׳ומהיי״יםי׳ צואי] הא למג גוב׳כתובת׳אלאבשבוע׳מסכהבפ׳ הכותב ( דף פז ) ובס 'השולח
סבוע׳אלמנ׳אס •
׳ י ׳־
כ׳הרש״בא ומס ־ ״
(דף ילד׳) ׳ ״ ׳
ג*ח פסק דמהני׳
באה ילגבן׳ בטייקס״ט לפי מה סבא בשאלה שלא׳לא עשתגובייכ' מכתובת אלאשהיתהסונת
ששאלת ׳אי זהו נוסח
תפיסהאייפססי'
כתוכת׳מדיריסאות׳בב״ד ותאסו׳עליה מקצ׳פירו׳ כגוןיבפר וייןוכיוצ' בהס אם מהככסי׳והכן והב׳סיו מיטפליס בככשי׳אין טעכ׳כן בתה הבאלססזי'בנכסיסמכח
ק עיה מ?
שטען סהנכסי׳הס של לאה שהיו לה
זקנתו כלום במה
תאמ' אס
מומו-ואס
מטורח׳מעש׳יויה,
.
בדנר ( ׳1
.
נטלה׳ מתנ לאה !
כטלה -כלו' - -
לאתר -
בין ־
נטלה .משל בעל כלו' בין בחייד י1
גפ׳הסיין^] . .
ם״ל כ׳דנ״ל לדינא אלא כן וכן ולא תאסורעלי׳כל פירושאם עשתה כן אין האיסור חללסיסאי אפש׳ שהרי כיון :סהיתה נזולמהנכסי מעשה ידיה ליתומים וגס מותרמזוטחייאנלה'
למהכיתפיס/אס ׳׳ לחיו׳בלא סוס פרי־ וכדאמרי' בר״פ אלו נדרים גבי קונם עיניבסינה ושבועה׳ יכול לטעון שמצ יא' מצאה שהרי מציאת׳לפצמ כמו סמבוארהר״פ אלמנהנזונת
ינלכ ^" "' " ',בנקיטת ספןבכ״דליכ׳באלמכ׳סכרי שנינויבפ׳השולחכמכעו מלהשביעויש״מי• אמכס זסו כמהסכידה כגון הא דאמרי׳כפ׳חזץ באשה הנושאתיונותכי׳בת־וךהבית
סאומ דמדירין אומה בב״ד ועוד משביעין אות חוץ לב״ד שלא בכקיט הסן והיינו והיו׳ אונות ושטרויוצאו׳על שמה דאמ׳שמואל מודה לי אבא שאס מתה לעהאסים
6נד,הפנ
שהככ־סי׳נשארו
מפום דא״ל רב יהודה לר׳ירמי׳בירא׳אדרהבב״ד ואשבע' חוץ לב״ד ואני סבו׳דאין צריך להביא ראיה אמכסיזהובאונו׳ושטרות היוצאות על שמה אבל בכאן
לגזנין
זאפמליח' אלא או זה או זה אי זה שירצו הימומי׳ורב יהוד׳הכי קאמ לרבי ירמי׳אדרה בב״ד ברשו׳הכן והבת שהיו גדולים הנה כל הנכסים בחזק-יורסיוואין -לאלמנה זכונהם
הכת!נ׳!
בנכסי׳ענים
!א,7ס!אאר לי,לנ' אס ירצו היתומי׳אואשכע׳חוץ לב״ד ושלא כנקיט' חפץ אס ירצו יות' היתומים בכך אלא כמס־סקצמהויהשטרו׳יוצאות לפ שמס שאס היא נושאת ונותנת
אין
״ * ׳ זתה
־
י־
רכי׳לפיכ׳אס מתה י " ־ ־
.י
 .י'
י"
' היי י
מתהחי
להביא ראיה בחייה שהם שלה אס סקנת׳מממון שירשה או ממציאת ואם
ויתבא׳בס״ס זה  :וס״ען
לאאזלא <זכי א(א עכ״ל -וסיא בתשובו׳להרמ״בן סי׳מ״ח
למטלה
י
נלא שתעה אי! קוד׳פבוע׳אין יורשי׳יורשין כתובת שאין אדם מוריש לבניו ממון שאין יכו׳לגבותו יורשיה צריכים להביא ראיה אע״פ שנושאת ונותנ' בנכסים כמושכתבתי<
ליורשי׳ כלום אפי׳ אלא בשבוע׳בפ כל הנשבעין (דף מח ) תנן וקהיתומי׳לא יפרטו אלא כסכוע׳ ומס" והטענה שטפן בן׳ סכת ש׳כבר נשבעה לפני ב״ד ואכדס שטר השבועה באונסיהגזיי
בגמ דהכי קאמ׳היתומי מן היתומי' לא יפרפו אלא בשבוע׳ רב ושמואל לאמרי ולריסוק המ׳קוס א״א לו להביא עדים אינה טענ׳ שעליו להביא ראיה ואס לאהנים
כתובבתשובות הרש״כאסי׳תת״סופל
זכ׳נדע׳ג״יבח״ס תרויסול״ס אלא שמת מלו׳בחיי לוה אכל מת לוה בחיי מלוה ככ׳נתחיי׳מלו׳לבני הפסיד ונסתחסה שדהועכ״ל :
ינ״ב לוהשבוע׳ואץ אדם מוריששבוע' לבניו ומש מ׳ בגמ׳כהדי׳דה״הלכתוב׳דמתי׳סלה אלמניה שפרע לה היורם קצת כתובתה וב השאר פליוסטר חוב לזמןוהחזיי!>1
סי׳
יפחה שם על מדתנן מתה יורשיה מזכירי׳כתוגת׳ עד כ״ה שנה וכן מדתנן נשא את הראשונה כתובתה ולאי נשבעה שבוע אלמנה ומתה והיורש טוען שהוא יורסתמצדסל"
מקצ׳וינול'6
נשבעה ידאה שסדין פשוט שאין בטענתו ממס לפי ספיע מיזצ׳ וזקף
י־רש״קםלל״ה ני ומת׳ נשא סניה ומת הוא שניה ויורסי׳קודמין ליורשי הראשונ׳ומוקי להו כ נשבעה
^|ל ,ומתה וכ״כ הרי״ף בריש ס מי פהי׳נשוי ובסוף פ' הנוש׳ על המשניו׳ הנז' אוקימנא יורסי׳לטעון כיון שנתפשר עמה וזקפתה במלוה סתמא דמילמא כברנחבטה *
סבל
מחלת לה השבועה
איןבפמי? פן
עכ׳צ<
נצום שהרי

נצאשמעהוכןהופנמרלכיפרקהכןתעע״דוע״לשיףשי׳נ׳חאיו? מקרייחול :
צ< 5קרקעותוחמצט3יןננפונתהיור6יה גונין
כייזפוסקיסק׳צהכיוכמושלתגפי׳כ׳נ״יפ׳מישמתדן־רצ״בע׳׳ג לאסחי 7
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!וסימה צריכה לשוס אומו קרקע בבי׳דין של הל־יוסונדהא ואס לאו לין עשתה• כלו׳ לגס חצו ב״ד שלאלמנו אפטרופו׳אלאשיהיו הן עצמס משתדלי׳לטפון להס ולטרוח 'נעניהיתומי׳ופסיו
ולחפש אסר כל זכות׳אין לך אפסרופוסין לאם השביעה
ומ״ש אכל כתגרשה ועתה בכיה כשבעין
וגיונו־אה שהטעס מדאסיקכ ' בפרק שוס ונוטלין ואפילו מיורשיו אם מת אחריה אבל כי! נכסיה מן נכסי יפיס מהן עכ״ל :ומ״ש רבינוא כ לכל הכשריםהל • ע״ל
ננםיי? ליג נ:י נ *י יינ;הי
כיתוצויס דהלכתא כרב הוכא בריה דרב מלוג כין נכסי צאן ברזל יורשיה יורשיןאותה אפילו נתאלמנה
שאל צריכ לישכע עליה׳ומה שנוע נשבעת שלא התפיס׳הפעל יורסין אותה אסילו נתאלמנה וכי אינה אע״ג דלכעחליז
יןושעדאע דטממ׳דאין כזקקין לככסי
ימוימיס ,הוי משום דאימוו־ צררי אתפסה צררי בחייו ולא תפשה היא משלו כלום והרמ׳כסכתב שצריכה צריכ׳ליסב עליהן אריס א קאי שנתב ׳שאין עשב כפניהי׳(/י!י׳
האלמני׳גזבה כתובת׳אלא בשבוע׳וגמשס אס כבר נשכע׳א״ג
וממכרס ' ליכא לסימ׳הכי ואס כן כחייה
לישבע נם כץ שלא מחלה לו כתובתה אוי שלא מכרה לו ונראה
היתיו גובה בלא שנועה וכ״כ הרמב״ס שאם כתובת' בירה אינה צריב' לישנע לע זה שאילו כחלה לווא כמי יורשיה צריכין לישבע שלא פקדתט 1ס בה!ה׳׳ג א^
 $3י״ו מס״א וא״כ ליב ' למימיבה איןאדס
מןוי 5שבועה לבניו ומי״מ צריכים ליסכע
פלאפקרמנו וכדתכן בפרק הכשבעי ' וכן
רתומי׳מןהיתומי׳לא יפרעראלא כשבוע
החולן•ובהר 'ין ריח
שתשכ׳וששאלתכנסי׳ לבעל לעצמו ואין ליורש בהםכלוס ■' יינה עיזיניב-
פלאפקדכו אבא ושלא אנולנו אבא ושלא כתשוב׳איץ שומעין להיאלא לא תטול כלום עד
משמ׳ לאן מ" נ אין
מגעו שער כין שטרותיו סל אבא ששטי אלמנה שאומרת בעלי נתץ לי מנה קורם מותו במתנה גמורהע.ל והמסי עצמם סהס נדונותי׳נוטלת אותה
!הסמע וכמו שיתבאר בח׳מי וקמכואר מנת שלא יכנס לי בכתובתי ועדים איץ לה
תשובה
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דנושמואל דאיןאדס מוריששכוע׳לככיומדתכן בהכות' כדרושבוע׳איןלי עליך שהמות לבעל ואס מתה החלמנ בצא סיוע יורשייורסי כתובת אע פחהיחנצ ב אלאנשאיסבעין*
וט׳אנליורשץ משכיעין אותה ואת יורשיו־ ו את הבאיס ברשות ומשני לצדדין ואס יש כסס מותר המות ליורשי הבעלעכ״ל • וכתב הרב המגי ביאור דברי רכיט ז:׳
רי״בששי׳קס״גו
ק1ינ אותה כאלמג 'ויורשיה כגרוש! פיר' רש״י אותה דלזתכי יויפין משביעין אות' הוא בשאות׳הננסי׳ש־הכיניםלו כס בעץ קיימי׳וכבר נתכא' בפי״ו שאס נתייחילה׳לצאל ן! וקאשהן■
מיתוקמ׳אפי׳באלמכ 'אבל ואת יורשיה■ דקתכי מוקי לס רב ושמואל בגרושה אס קיקעיאו מטלטלין שלה קי ימישגוב'אותה בלאשבוע -סיורשיס ון רסי׳ ^ ןגיחה פנח! בעי! אצא
גירשה זה נתחייב לה כתובת בלא שבוע' שהרי סטורהיכייא מן הנדר ומן השבועה  0שמ יאם היה בכנר מותר חוזר ליורשי כבעל איל וראי אס נאבדה ממני סי
אתרים בלמיהןרק-
ומתה כחייו ואח כ מת הוא דה״למת־ מלוה בחיי לוה סכשמתה היא יש לה ממון נפחת׳וכאה לגבות סן כיורשי' צריכה היאלישבע -ואס מתה בלא שבוע ודאי אין
שידועשאל!הנכסי׳
גמורעליו בלא סבו׳לפי׳הורישתו לבני׳ויורשי׳הבאי׳ליפרע מיורשי׳צריכין ליסכע יורשיה .כוטלין ^רלא עדיף מחוב דעלמ סאין אדס מוריש סבוע־׳לבניו ככזה פרק י"! הןתדמי ע^/
שמה
לסי/׳חאימע
לותק היתזמי׳מן היתומי׳לא יפרעו אלא בשבועה חה סלא כדברי הרס״בא סימן
י
וכן .מבוא׳ב עיטור ודכרי׳כמרי׳ססע סל  ( * * ;,נ"ה<).נתנ הרת״נם .
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בעיכייהד ונמרדכי
אלףוצ״ג ( ועיי׳דיכי שכועכיז וכח״ה ) כתבי היש״בא אלמנ שנשתתק' ובאה לגבו׳
ננשינ״ג ילתתונהש חטלטלין אחויס ונידע שאלו השניים מגכסיצ׳נ הן נוטלת! נלא שבועה וכ״כ הרי נ׳ש
פ' מי שמת 7ן רג״ה
נחונת׳וצריכ שבועה ונבדקה והיא רומז׳ומכירין ברמיזותי׳שלא כסלה כלוםמשל•
נשי׳קש״ט  :כתב סרש״בא על אלמכ׳סנשבע' בפני ב״ד של ג'שאי' מיהם קרוב לחבירו ע״נמשמעמתשוב'
3
לע  ?.ע :ו לסמוך על דבר1ה תשובה אס■׳**' מעת אע״ש שאינה מדברת דכפקחת
והשיב דמה שנשבע לא כשבע שהרי צריכה ליסב׳בב״ד ואין כאן ב״ד והא דגרסינן ר״ג ומוהרים7אן>
המ/לכל הדניי׳וכדתני׳מדבר ואינו שומע זהו חרס שומע ואינו מדבר זהו אלס
ווזוופנפקתיס לכל דבריהםוא״עפ פהיתה פקחת מעיקר' ונפתתקה לכאורסלא בפרק הסולח אדרה בב״ד ואשבע ' חוץ לב״ד דמשמע דאפי ' נשבע ' שלא בב״דה ןי5ן -ננ״ב שלה אי!
שבוע ליתא דאיכ׳מאן דמפי ' דתמייהו3ן״ל דליעבד  5ןדרס3ב״ד ןעןךךן נ] בע ׳חן  ,יורשיהיורשי! אם
גישהמאלכז מעיקרו כדמשמע -כפר ,מי שאחזו דלא גרע פקח ונשתתק מאלס
מעקרוובלנ׳אחר כדיק ' ונתבר׳רלאו דעתא סגיפת׳הוא ולא שנלך אחר רמיזותיו לב דואיכא-ימאן דמפרס -דס ק עשהלה מה שירצו היתומי או חדרהבב דאואשכע■ מכרה א; תןבחיים
אלא׳הרכנת הראש דהרכגת• היאש כדיבור וכדגרסי' בירו ' עד שישמעו את קולו׳ .סלאבכקינדספץ שלא בב״ד איזה מסס סירנו היתומי׳ולזה דעתי נוטה ולפיה צריכ ' ;כ! משמע קכת
אוימ׳ונא היא שמיעת הקול היא הרכנ׳הראש ומ׳יכרכלשצריכ שבוע׳ואיכה מדלית
אין תשבע שאפי' בדקטה -ושאלנוה אס כטלה כלום והרכינה בראשה שלא׳כטלה
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'״״יי1־' • שני^ז עליו ״,-״
ומניעו׳מפי אחריס שמא לא נתכוון בהרכה׳היראש לאמת אלא להפכו כל שאיכה
מוציאה מפיו לא שבוע' ולא אמן ואפיבשכוה האלה כן דהא בין כסוט׳כין בשמיש' ומיס ולאיתפסה היא משלי כלוה פשוט הוא יכן נראה מדברי התוספות כס״פ כלי לאשת יאונן ננו
שמת • וימ״ש בשס הרמ״כס שצריכה גס כן ליסכע סלא מתלה לו כתובתה או סלא ו׳מ־בלהננדיניית־
לק אלס כתיב ואפ״ה בנה׳דאמ׳אמן אלא שקרוב בעיני דשבוע׳הבא ליפרע׳מיסשי
מיתת
יהימי שאינה תורה אלא; משוס
■ תקנת היתומי׳אס היא מוסבפ׳מפי אחריבסבוע'
יורשי!
י'גק .נ
לאלהתל ש איכה יכולה לישבע ולענות אמן כז־ומשביעין איותה ונוטלת כדי סלא-
ולא שיין נזה לנמר
תפסיד כתעת׳ונדוכית ותדעילך דשכוע׳זו קלה דאסי ' מתלוס בתיי מלוה ואח״ס
מגביןמזוכו׳לכליורשיהאלמנו׳סקדשוולאלדישינןלציריואטסומכי׳עלתירץ אין .אדם מורשי
זמ מלוה היתומי ' נוטליס מן היתומי ' בשבוע' שלא פקדנו אבא כדברי ר״איכדי
סלא יפסידו יתומי מלוה את חוכס אלא דרב ושמואל החמירו על דה־וא׳פ״ה דייג א סר״ם מיינ״כיל שתירץ דסיכ׳ימת׳פתא־׳ולא צוס לבייתו לא חיישינן לצדר יוכ ןהיס שנו נה לבני!
יעבד כי א ענד אכל לאיעקי־י׳להא דרבוסמואל משו כבוד׳ואש״ה אמיו הבורלא־ דן רבנא מאיירה והיה נותן סעד לדבריו לסמיך יעל אימיתירו ן יותי
תירוצי> יכללה^לננות ^נלא
להין* עלה ועוד דלאו שבועה דוקא הצרימה שהרי נמנעו מלהשביעיה ומגבין לה אחרים שתי,ץ רי׳כי האיד־כא כתובו׳ כשתינו מריבו' ולא שכיח האידכ׳ התפסת שנוינה ודלאשא־ו
צררייעכ״ל ותייץ הר״ש מיינ״בול הוא כתוספות סיע־מי שמת ורש״י פירשבה סוצז כאן יורש ק-ו נ
מוי׳והילכך אפשלו׳דשבוע׳האלה סגי־כל שאי אבשאלא בהכי ואע״פשישלכפיל
היתומיי ' דחייסינן לצירי כיינו שמאה שעת מיתה את' 1ס צירי ומצאתייכתוב עלי ימי יייעקנ אבל
הוקלסלוק עלי בזה כך יראה לי ולענין הק זהב ש׳מחל׳מחשש עונשהשכוע' אע״פ
דבריו משמע מתון פירושו דמקמי מיתיזמן ארוך אץ לחושלכך
אם הי! לראזק
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בנים אין יורשיה
סמבאו לבסוף שהבעל' מחל לה כבל כל מה סתפסהימשלו כנ״ל כמושכתבתדמה
שמשלה מתלהולאשייך בכי יהא מחילה בטעו ' מאות' טעמי ' ש אמית ועוד שמחמת למות־כיון סנתיס חזי׳ ונטל הצ״רי לפי פידושזה אס נהרג או מת מיתה משופהגובי; נליסדהואיל
יקית עונש השבוע׳כא׳ לגבות .אותו סך׳מכתובת• וכאמת• לולי שעשתה כן אה נטלה או נטיע' דעתו אין לחוש לצררי ' עכ״ל • ואס היורשי ' קשני׳והאעטמעוסיס רוצים ואיכאייורשין אן
להשביע׳והיא אומר׳סאיכ׳רוצה לישב עד סיגדליכניס וכו׳כ׳תב א״א
הר״אנדז״למעק׳אינה ;!
נאת■
בלום_משל בעל חל עליס־עונש השבוע׳שהיאנשכנב־ -סלא נטלה והיא כבר נטל׳ואק
סומעין לה
ומכלל נ׳■■סי׳ ג׳ • עוד תשוב ' לו
שאומד.. 3ע לד נתך ^ 6אב
רי׳דת 1נוע׳ ת״* •
י
.
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וששאלת' ..
אלמנה . ..
ייילתהכעל פוטי׳מעוכש הפבופ׳שכשנע׳שלא נטילה ועוד מאן־לימא לןשהיא לא
י * כ׳בת&
^וי׳ מיי מוני
ספר שועטים
יממכאות' מחילה אני אומר ידעה ולא רצה במחילתו וע״כ ככיתה מכתובת ' מה' מנהבמתנ׳וכו׳ג״ז בכלל הנזכר סי׳ב • כתוב בתשוכו׳היש״באסי׳אלף וע׳״ב
ס! ^
סצמהיואפי׳סעכס היא שלא ידעה עליה להכי׳ראיס וכס .שהיא עצמי איכה שוענתי על אלמצ׳ שתעסה מלט טלין שנשארובידה אחי• מות בעלסאם נאמנת לומר
בעליס_,־
__
עקב שמיג
רןידהא״אשתקל מי-לול ' ואס הס עשו מעשה הפך מזה הנח ילהס שכבר ׳הורז זקגיס נתכס־לי אומכרם לי וברדיו תפשתים והשיב אס מטלטלץ אלו היו ידועיסלכעל והניח אלייכה ונן
גשעייכתובתהכאמט
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הטבועה.
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למניע׳סלא בפני היתומי' אסעמדה ונשבע' בפכיה׳נסבע וכדגרסי' בפ״השולח
מווהרבכקועצתויש מישפירי' דיצאה כשבוע׳זו אעי׳להגמת׳כתובת׳עיי שבועה
 1יא׳עפסיש מפרשי׳ כע א מ״מ זי שבאה לישבע כדרכ׳יאחר שנטל ' כתובת־ די לה
!• ׳ו 3ייעוד כי מדין הגמר איכה כשבעת אלא חוץ לב״ד ועודפי לרעת ר״ת ' והריף
קיצה צייו׳עסבוע׳כל שהאמינ׳הכעל • וכתב עור כפי׳אלף וס״ס אלמנ׳שתכע׳
למובאבכ״ד ונשבע ׳ולא הספיקו להנבות' כתובת עד שמתה ויורשי הבפל טועצין
מי גבתה בכ״ד אחר אסרסנשכע ' מיד והשיב הדין עס יורשי האלמנה שהרי שטר
(^ 3יז ביד׳ומציו למימ׳סטרך כידי מאי־ כעי -יכתב עוד הרש״בא שנשאל לע ימו׳

לךיאיהווכלסעכודא דאי׳בחש״וכמז שיתבאר בט' ח;7ז  :י כתלעוד הי״אש יתשו' (אימנומותוגע־ב
כלל ל״ו שאלת לאה אבד כתוכת׳וכא לח של שמעון בעלוהוצי ש״ח שליו והגבד לו -הכמונה מתקנ3י
ב״ד מצכסיווטעכס לאה אלו הבתי' נתן ליי בכתובתי א ע״פ שאבדה כתובתי איכס המתנה כי;אוממג

סמוך
־ החזיק
היאינאמנבשיוע 'רת־זלתס ! לא היה
סהו' כדבריה אכל אס סיא דרה בהם אינה יכולה לטעון בהם חזקטסכן דרך אשי?•
נמאיל״נעל׳כצושכנ׳
נשתעדלן הגכשי*
לדור בבירתבעלה
בתנאי'
לכתובתה

מיגזלאעדקו&ף

הנקנית במסירה י

ופסק

צו

ד* מ
( ז )זנאיית• פעי׳

בתנאי
■ כפיפה וגס לוס יש לשמעון יתומים קטניס אין מסזיקין כנכסי קטן אפילו
הגדיל מל׳ל וכ; ״כהרס' בא בתשוב׳אס הכתים יוועי׳לנפל אע״ס שהחזיקהאלמנה
סניס הרבה אין לה חזקה לפי שהאלמנ׳יס לה דירה במדור שהיה בעלה דר מתנאי
כתיב וכתב עוד הרס״בא במשוב מזכר ולא עוד אלא כל זמן שהיא משאת ונופל
—בתוך —
הבית .אעי׳היו אונות וש סרו'-יוצא ת
על שמה
שתכי

שאין מתנתה קיימת שהרי הרי״ף וכרמב״ס והר״אש פסקו כרה ושמואל וא״ס׳ן
סוברי דאין מתכת קיימת למכרזן הוכח עוד למה שהעמדתי דברי הרס״סבתשו3י
דמתנת' קיימת במטלטלין במה סהעמדתיה הא לאו הכי אין מתנת קיימתכדישל0
יסתור דבריו שפסק כרב ושמואל והארכתי בזה בתשוב '* אלמנ׳ שנשאת לאקרעו
שלא נשבע על כמוכת ' והכניס לו ־ -־

זז ישעי'
^
ם׳נלתן'מיה<לע <
7י.
נאמשמעחלגיי־
חהי"אי 'שימ)ש״ל•
7נקטי:ן כדעת
ס1הר 'ם דהיוכירה
*התמנהנטיצה
ממקום׳
ף שאס מכרה או במגל לוט נתנו לי
כמתגובשכוע׳אבל אם היא איני מוחזק׳כממון
*התרדכי ׳כ ׳ע נתנה מנכסי יתומי' קורס שנשבעה
מה כעי! ה אז אינה נאמנת כתב רי״ףשאם מכר'1
אונתלמנכסייתומי׳
*פ׳הכיתניע׳ג׳דשנהלרין  :ובמהריקשורש
ליש ליא'* שמכר וכתנ׳קייס ומנכין אותי
מכתובת קורם שנשכלמה שמכר ונתנ׳קיים ומנכי י אותו גכתובתה ןמשמ ׳ ית  :אצמנ שיש בידה מעו ונכסי
ושועל
״ דניר

^ ״!,׳ יי״׳״* ילנ״כ *לי * יי 15לי י״יי־ מדבריו אפי' מקרקע וא״א הר״אשז־י* מביא דבריו כפסק ,,לפסוי
יייף' *'"׳י ' יי ? 0■3י!" ממני מ;״ י ימפנתה מ" ? י
הלבה אבל כתב בתשובה דווקא במטלטלי אבי! מקרקעי כחזק ת ניזסונו׳ יוש׳נין סי׳תמע״נ1ל1םינ־י:
לרטות׳לפי העכין אע פ שבשעה שמכר או נתנה עדיין בא .״.,
״- 1,/יימ
,11
1
בתסובו הרש בא סי תתע טאשהש
הץ

שיראי הל"ג /םי•
נייכ יגייז
■ '1כ ל
להרנ׳• ג, 7לי׳ נפרע
4׳יף !.לי -״אש
!המילה ,לאז' מ,1
נמרייהי נריג
ללכתייהססינריה.
להחתנה יתכירה
קיית' כ״ששנתנתי
לעיל* ' מ ^ ׳ייא^
לנזתנים אל ' לא

יורשי קיימי ואין בידם לתתם עד שיגבוה כ ד ואם מכך או
נתנהשטרי חוב יוצאים על סמ 9בתיי מן
היתה ראויה לגבות דמ״מ כיון שנשבעה
לכסוף ממכר ' ומתנת קיימין וכ״כ הרי״ף .אין מכירת ומתנת׳ קיימת ואם מחלה לבעלי חובו' של גמלהאי ? ונתנ׳אותלבן שיש לה מאיש אחר
ונהנה
בחשו והבי ראיה מדתנןבעאלמנ כזונת מחילתה כלום שכל זמן שלא תגבה חובו׳ בעל' אין לה בהן כלוםשבועת אלמנ׳ואח״כ מתה דבריהקיימ;׳
ואין בירה לא ליתן ולא למחולופעמי' שאף גרוש׳ משביעין אות' בהן חדא דסא תפסינהו מחיים
ותפיס:
א,למכהביןמן,האךוםיןבין מן הנשואין
מוכר שלא בב״ד ואתע עלה בגעבסלמ' אפי׳כשלא יטעון רתנן
הפוגמ׳כתובת'יאו עד א׳מעידה שהי פרועה
דסטרו' העיס׳ היא ועוד דהכא
הסטיות
שמה
נפלו
מן הכסואין מסו׳מזוכו׳וההי כשלא כשבע' והנפרעת שלא כפניו ומנכסימשועבדי ,לא תפרע אלא.בשבועה יוצאים עליז"
""4
מאן* לימא לן שלא"י
כתוכתואפ פוגמת כיצר היתה כתובת׳אלף זוז ,והוא או׳קבלת כתובתיך והיא לה מבי ' אבי' וכתב עוד בתישוכ׳עלראוק
סאיג׳ נשבעת אלא כשתובע׳
שקנה כתי׳ועש' השטר בשמו ובשם
אשמן
מבעה כתובת '.אין לה מץני יי/ןהמ  :י י
אומרת לא קבלתי אלא׳ כך וכך אפילו יש לה עדים כמה קבלה
ומת והיא אומר שהבתי׳קנו
אות׳מנכשי׳
והמתנ' בדבר זה .שוין ע 'כ; ודוקא
בששמו דאיכ׳למימ׳אםאיתא דקבלה טפיהוה פרע לה
בעדי׳אפי׳דקרקה שנפלו לס מכי' אבי אימה מוסס' עלמ*נ
להב״דסלהדיוטו׳וכדאי׳בפ׳אלו מציאו'

^לקהפפ^ 7
כראה ללי־ןשלא

להככתיבת׳אלוקנס ראובןמנכסיוא)
וכתשוב אחר׳כת׳ שיש לו לע דברי הרי״ף אמהאפ״הלא תפרע אלא בשבוע׳ או שכופרת בכל ואומרת לא
ע׳יפשכת׳השט בסס אשתו לאקנתהאנל
כדב׳זה כמה ,גמגומיןואף הרב ז״ל נרא' נפרעתי כלום וער א׳ מעירה שהיא פיוע לא
תפרע ,אלאבשבוע׳
- ?.
־
■ אס .היא טוענת שקנת מנכשי׳שנפלולן
שלא כתב כן אלא כשכסבעה לבסוף על
כתובת ' סע״ז נשאל ' שאלה מלפניי עכ״ל אומנכסי׳משועכרי׳שבאולטרוף מהלקוחות או שלא בפניו כגון מבית אכיה רואייאס מוחזק ככן סיסלן
_
ועיין _
" שגרש והלך לו לא תפרע אלאכשבוע׳וכתב ,הרמ״בם והואשיחי' ניסי מלוג הדין עמה ואס
אינ׳מוחזק׳ק
בתשובות_הרש״בא סי׳אלףוע״ח •
וא״א .הר״אש ז׳ ל מביא דבריו'
בפסקץ במקו׳רחוק שיש טורח להודיעו אבל אם הוא קרוב
להודי׳מוריעיןאינה נאמנת ואפי' בשבוע ' לפי סנלמן

התפיס׳ מ-רי!!!-־
םמכרה א ' נענה

^
להיית
שלה
נתינת

רא(י
נגניי
שמכירת׳

<מתנה
ת״כה

מה שנטלה אפי׳בהצי פרוט׳ דאיכלמימ׳כיון דדקרק׳בודאיאומר׳

קיימת יכ״ש נמק .ם לפסוק הללגפרק אלמנ׳נזונת וגס
הר״ן אותו ואים לא יבא ישביעוה ותטול וכ״כ רי״ף וכת׳א״א ז! ׳ל
ויראלי׳שיש לא שה הרי הוא בחזקת הבעלונסי׳
שהמ ק/ל י הל׳יוח׳ בפר ' הנז, .הביא דברי ' אלו שכתב הרי" ף,
דהאי מקו׳קרוב כרי שילך השליח ויחזור תוך ל׳יום שהוא זמן
ב״ר תתק״צוכתב סנשאלעל אב ובןשהיו
״ ^ ^יר בתשוב ודחו
ראייתו; ומ״ש רבי׳אבל כתב אבל טפי מל' יום אין לנו לאחר הפירעוןאל א ב״ףמוכריפ מיד
דריס בבי׳אחד ואוכלי׳ על סלחן את׳
והנן
נהזרשי״ח ־ 'סרזגם

כתשו דוק כעטלסלי י1כל מ ? י? פי כח!

067הל.ק׳יכמקנ 5יורשים קיימי ואין

בידסליתנ׳עדסיגט

״״זקיוא־1לה(!;י ' ב .ד אס מכר סו נתנ .אין מכירת ומתכתי;
יי ' 1;' ,״ ' ?' קיימפז־ל
נתשוגיכללנ׳סמזןו׳רצובן
״ !?'
שמת ובנינו בניס ונמת -ואלמנתו היתה

. ;!4־
״״-״

א־ל

!פשיטהונן!נהנה
מרדני7כת!נ!זית-
ה,7
>ן
^
תק״נא
^ נהשלקחה ׳כ5
גכשיבעלה<נש 6פ.
תשבע עליי) שב'

? ופורעון

והאש'

הנךשבועותהן

׳ 1י? ',

נותנת שכר השליח

ומוספת אותו על

דרבנן אפ״ה צריכין

נקיטת

כתובתוב ^

חפץן^ א נפ ק

אמינה

ושטרות יוכאין על שמו ונפטרוהאבוהנן
יורשי האב חומרי שהכל סל אבוהאלמנ

י א ?• פ ק ^ מ נה ? ^ י וזוא נ יכנ!' א ?י םואיי ? מפ ? ? |

נוומכ׳שהנלסלהוהשי׳סהדיןטסהאל*'
ואפי׳אין לנעל׳נכסי'ידועי׳כללושאינל
בנכסי׳ סון מאונית ושנויות

ד 7ייומ^ יי.
■׳

^

בבואי מינאי בעי
לישכעאבלאפוכילאאפכינןלהואעג.
אל

אווייסותו ומאבקודס׳ שהשניעוס״ל דק ,לרשבועררגק,מפכינן ו .ם כשהנתבע יש לו לישובע וליפטר

׳עכ״ל

גשוי והיה כרש

ונותן בתו הביוהיואינופ

סייבאי׳״ל

סעו בכל בנ
! 1קת סאב

וכפוב נתבגא

ואפסישאין; תשובהזו ,סותרת׳לישכע אתה יש לךלישב' וליטול או השבע!יטול  #רתלךלךואס׳ ,סימן ד' גופעמי□שאף
גרוס׳משביק

למאיידכתב דמשמע מדברי' רי״ף־דאשי ' ,היא חשורתעל השבוע׳ שאינה׳ יכולה לישבע אם שכננדן־ץ אי ^ן אותה אפילו כשלא יטעוץ דתנןהפוגמע
כתובתה או ע״א מעיד ' שהיאפרוע'
במקרקעי מכיה ,ומתנתה קיימת דסאני חשודישבע :ויפטר ואם הוא חשו׳אין כאן; לא
שבוע׳ולאתשלומין.
והנפרעת שלא בפניו
ומנכסי 'משופכוי'
התם שאחד כך■ הסגיעוה וניכו לה; ובעד־א,׳ מעידה שהיא פרוע׳יכול להביא׳ לירי שבועה
דאורייתא
לא תפרע אלא בשבוע ' פוגמ׳ כיצדהיה?
ככתובתה אותף קרקע שמכרה או נתנם
מה שמפסה לא ובתשובה הנזכר בכלל הנזכר כתב אלעג' כיצר יפרע לה׳ כתובתה פעם ב׳ בפגי העד הראשון וער אחרעמו
כתובתה אלף זח והוא אומרהפקכלא
הרי כאן שביעדים לע
פרעון השני ויתבענה מה שנתן לה
תחילה
כתובתיך והי ' אומר לאהרזקבלתיאל^
מת־ ( .111( 1נ^ 7עע;
נחחר קודם שננ^ 1ע:
ין
כ'
זי
יתי גי
ל,
י,
סנתנ׳מנכסיבעלהלאחרקודסשנסבע'
כת!פהנתהו6ם
אנל) הנעל ;״־ .
השני¬ מל כפובפביבג־יבב״ו ביציי
להלנב,׳ ויאטרבהלואה נתתיו לך שהרי נתקבל כתובתך פעם שני והיא כך וכן בפ ' הכותב • ומ״שאפי'ישא
עדי ' כמקבלה ונו' וכן מ״ס אפי'דקדקן
־־ "ג ציןספנפס מתכהדצץ לבבגוף נ ־ם י כשתכפו ותאמ׳לא קבלתי אלא פעם א הריעו■
מכחישה
ה,א '(רש של ין כעלה כלום אלא שעבוד בעלמא ואי בעו יורשים מסלקי לה כ! חי וראיה מפרק מה שנטלה אפי ' בחצי פמטה וכו׳סס בפי׳רלא איפסיטו וידוע דכלספיק׳דממוג
נתנ* י עיצ
תטסו כל
שעה ב״ח אמ׳אביי למפר הוא גובה
סעבו' הוי קולא לנתבע • ומ״ס או שכופר' בכל ונו' וע״א מעיד' שהי פחוע לא תפרע ץ
לין
יעני אס
,
•
וכו׳ה״ב • .
אין לאש׳על ,נכסי .כעל׳אלא .
י!רשיקדד י׳ 7ע״ה כתובת כשאר ב ת ועו גריע עפי דאינ׳ נערע אלא בשבוע ושמא לא תשבע הלכך בשבוע או מנכסי׳מסועבדי׳סבאו לפרוף סהלקוחו׳או שלא בפניו כגון שגיר ומן
שי׳ש׳ 3ינייהיק אפי׳נשבפ׳אח״כ לא סיילאהמתנ ' למפרע ע״כ ואפשר שמה סכת' בתשוב ראשונה לו לא תפרע אלא בשבוע כל זה מבוא ' שס במשנ׳ופרש״י מנכסי' משועבדמשין
שור 6י ס
דבמטלטלי מתנת׳קיימ אע״פ שלא נשבעה במטלטלין הירועי׳סאי-נ' יכולה להטמין דאי הוי גבי מן הלוה גופי' והוה טעין ליה אסתבע לי דלא פרעתיך אמרי׳כ&נופי
ולהכחיש היא בדוקא אבל במטלטלין הידועים שלא סיתה יכולה לטעון אין בידי
דמסבעינן ליה ואי לא טעין לא טענינן ליה הואיל ונקיט סטרא אכל כשבילל?",1
בלום מודה דאין מתכת כלום • ועוד אני אוקדר שאעש׳לומ שמה שכתב דכמטלטלי
אקטמנינן דילמא אי הוית גבי מן הלוה הרה ט־עין לך אשתכע לי דלאפרטחיו
מתנתה קיימת לא כשלא כשבע׳ כלל מיירי דא״כ לא היה כמתכת׳ממש מהטעמים ובמית אשתבופי השת׳ אנן טענינן דפתח פיך לאלם הוא ואנכסי יתומי' י
נפרע
סהוכיח כתשוב׳השני׳אלא כשנשבע' מעצממיירי אלא שלא השביעו׳ ב״ד ולא הגבר שלא בפניו כולהי משו האי טעמ׳עכ״ל  :וכת□ הרמ״כס והוא שיהי' כמקוםוחיי!
לה אותם נכסי׳ומדקדו׳לסוכו יש ללמוד כן י וכ״כ המרדכי בפ הכותב שפסקו ׳י
יוסי בר יצחק ור שלמה כר יצחק וכן בה״ג שאס מכר ונתכ׳קודס סבופ׳אתו יורשי׳
ומפקי ל״ס מקרקעי ול״ם מטלטלי אפי ' מפסה מחיים לא מסני׳אלא אס כן תפסה
מחיים ולא רצתה להשיב וא״עפ שכתוב שס דראב״יה וכמה רבוותא פסקו הלכה
למעשה ש5זס מכיס או נתנה קייס כיון דבה״ג פליג עליה נקטי' כותיה שדבריו
דברי קבלה ופוד;שהרי כתוב שם שהי״מ פסק הלכה למפש׳אע״פ סראבי״ס ורבי'
ערוך ורבי׳סמחס פסקו דמתנת׳קיימת נ״ל דברי הגאוני׳עוקר שפסקו אין מתכת'
קיימת דנכסיבחזק יתמי קיימי ואפי׳ אס אחר סנתנ' נשבעה מ״מבשע שנמנה
לא,היה לה כח שלא היו הנכסי' שלה אלא שעבודא בעלמ׳ דק״ל כרבא דאמר בס כל
שפה ב״ח מכאן ולהבא הוא גובה ועוד שדברי הסוכרי׳דממנת׳קיימ ' דחויים הס
שהרי ראיית ׳ר שמחה דחאה ראב״יה כמבואר שם במרדכי וראב״יה שנתן טעם
משוס דלוב הגאונים פסקו כרבי אלעזר ולא פיפר״ח והר״יף שפסקו כרב ושמואל
ממקום שבא משם ראיה סכל הפוסקי׳סאנוסומכין עליה ' בהוראותינו סוברים

סיס טורח להודיעו וכו' בפי״ו מה״א  :ומ׳ש כן בשם רי״ף הוא בפ׳הכותב  :ו ^ 0
בשם הר״אש יראה דהאי מקוס קי־ת כדי שילך השליח ויחזור תוך ל 'יוסוכו׳טי
ו .מוםפ ' אותו על כתובת הכל 3פ הנז ' " וכל הנך שבועו׳הן דרבנן בערהכות׳אהן
דתנן עד אחד מעיד׳שהיא פרוע לא תפרע אלא כשבוע סכר רמי כר חמאלמיע'
שבועה דאורית' דכתיב לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חשאת רוכל קם^
לשכוע׳אמ רבא ב׳תשובו׳בדב׳ חדא דכל הנשבעין פבתור׳נסבעץ ולא משלמיו
נשבעת ונוטל׳ ועוד אין כשבעין פל כפירת שעבוד קרקעו׳ אלא אמ׳ר^א מורק
כדי להפיס דעתו סל בעל •
ומהשכתב אפילו הכי צייכי נקיטתחפץשם ^
דאת'רב עפ א אי פקח הוא מייתי לה לידי שבוע ' דאוריית׳ כתבו התוסס' והייי6
והר״ן ז״ל סרש״י וצפק׳ מיכה בשבוע דאורית׳ לאכקוטי חפצא ובדרבנן לא נ?ה
חסצא והוא עצמו סית דבריו שפי בהסולח גבי הא דא׳ליה יכ לרב ירמיהמושי',
אדרה בבי' דין ואשבע׳חוץ לב״ד דהכי קאע׳ליה דלא לשבע בב״ד דסמירי כ6נ?מ'
קהצא וכן כתב הר״יף דככקיט׳חפצ' היא סכך דין כל שכרעו המשנה  :ומהסמוי
ולא נפק מינה אלא דאי קדמה ותפסה וכו׳ ;
וכן

^

מ״ס אכל אפוכי לא מסני׳אע ג דקי״ל לשבוע דרבנן מפכיכן ה״מ כשהנתבע גדוליס רכ/צ״ל קטני ת״קלית ליה דאכיי קשיש׳וק מס איה ליה ופסק הרא״ש הלכו'
,שאלישבעוליפטוכו׳כ׳כהרי״ףוהר״אס כפ׳מז׳וכהר״ן בססהרמ״בן דהאדאי כ כן כנס וכן פסק הרמ״ב׳ברפי״ז מה אישותוכ׳ה״ה  :מ"ש רבי׳וג״ב היא
נשבע׳יוכו'
*ידמה_
_
ותפסה לא _ י
_
מפקינן .מינה מסתבר
דדוק גדתפסה מעו׳אבל תפסו מטלטל הוא כבן כנס שאמר שאף אהמנס כשבע ואט״פ שבאה לגבו׳ממנווכנוןשק גרוש'
לון
דגופייהו
לא
מקנו
לה
מפקי
'
מינה וסדר לא גכיא אלא בשבוע :7ומ״ס ואס היא כולן נשבעות עכ״ל ומסמ׳ דא״א לומר דלאחרונ׳קאי דכץ דבאס לגבות ממנולמס
וסודה
על
השבוע
'
סאינ׳יכולה
לישב
'
אס
צריכה
לישכע
ח
ד״מ
(
יי
)
עייסנת? .
ארליג־ל
מכחישה וצריכה ? ישבע שבועה דאורייתא וצריך שיאמר לעד אלא אג ר5ןשו נו ת7גר<
.
םהירנסנדגס
סמגדה אינו חשוד ישבע ויפטר יכו כ כ
► בלבד קאי -היו כולן יוצאות
ביו׳א׳במקוס■
שס הר״צש נשס הרי״ף וכ׳הר״ןשכתסוג
'
הראשון
שמכרן
לכך
שאם
לא כן תאמר באמת שקבלתי שתיהן
נ׳נן וכעד אחמנגידה 15,00כרועה יכול אבל חיו עליך ב׳כתובו והרי העד הראשון מסייעה אבל כשמודי׳ סכותביס שעותי־ראשוכ׳תקדיס ואס אין
להניאהלין,סכועה די1ודית כיצד יהרע לעד תחיל׳שאין כוונתו אלא להביאה לידי .שבולראוריית' אז אין כותבין שש א? סעכוד כולן הל ביסדשס
להכ<[ וכת ? 5ל*בהני ^נד הל,6םיז יעד הראשוןמסייע׳וכיון שאינו מסייע׳אינו יכול׳לומ 1ב' כתובו׳ היו לי במסכה היו כולן יוצאו כיוס א׳כל הקודמ ׳
^ועמווכוכלזהמכואבגמפ
סכומכ־ ■ יי
׳'
.
פוחת׳ לחכירת הפי' שעה אחד זכתה היו כולן
דמילת׳דלא
שכיח׳היא חפוהת׳ כתובת׳אינצריכ׳שבועיה״ד
לפוחפתכתובתאינה צריכה שכועס סס
יוצאות בשעה ׳א ואין שס אלאמכם
נפיאדאיפשיטא :ומ״ש ה״ד פוחתתכגון כגון שהוציאה
כתובת׳מאלף זוז והוא אום נפרעת והיא אומרת חולקות כסיה ופי׳יוצאותגיוס אחשזמן.
סהוציא׳כתוכת מאלף זוז והואאו׳כפרע לא נפרעתי
כלום
אבל
אין
לי
עליך
אלא
ד
.
״מ
זוז
כי
אמנה
היתה
שכתוב בהס כוא ביום א' וכן פי היו כולן
ןהיא אומרת לא נפרעתי כלום אבלאין ביני לבינ׳שנתחייבת לי בקנין אלף זוז והאמנת בי שלא אתבע יוצאות כשעת אח' • ומ״ש וצס־כתובתה
ליעליךאלא ת״ק זוז וכו׳עד דהאישטרא ממך אלא ה' :מ נוטלת בלא שבועה אבל אם אינה אומרת אמנה סל האחת ק וסל זו ק״ק וסל זוס' לר״ת
חספא בעלמא הוא מכוא׳סס
כגמ׳וכתב הית׳ביני לבינך אפי׳ה׳ימ אינ׳נוטלת דהאי שטרא חפפא בעלמא■ בין הכיח רב או ימעט כן הדץ ולרי״ף
הומ״כס בפי״ו דהיכא דלא אמרה
אמנה הוא היא אומר בתול׳נשאתי וכתובתי מאתי׳והבעל
כשנתגרשה סולקו׳ממש סוה בשוה וכו׳סס פ מישהי'
נשוי תנן מי שהיהכשוי ג ' כסיס כתוב של
היווה כיני לבינו דהוי * (ניה )א׳א אמיה או

היורשי׳כשנ׳ אלמנ׳אומרי׳אלמנ ניס׳ואין לךאלא מנה והכתוב׳

איןנשער כתובתי אלא הימאות אינס נפרעותכשטר
זו מכה ושל זו ק״ק ושל זו ס׳ואין סס אלא
אלייכל!0משוס  :סטרא חספ׳כעלמ' נאבד׳או במקו׳שאיץ כותבי׳ כתובה אם יש עדי׳שיצת׳בהינומ׳ פי׳
מכה חולקות כסוס היו סם ק״ק של מנה•
נשבעהי 3ת ונפטר ופשוהוא -היא אומי שעשו לה כמנהג הבתולו׳כמלבוששתילין להלביש בתולות או
בשאר רבר ידוע לפי מנהג העיר כתובתה מאתים אפי׳ אח' מהם נוטלת כ" ושל ק״ק ושלש ג' ג' זהב היו
גמולה נשאתי ונתובתי ק״ק וכו' אס יש
■
,
ססש סל מכה נוטלת כ׳וסל ק״ק מנה ושל
מוי׳פיכת כהינומ וכו׳מסנרפ״ כ דכתומ ׳ קטן
כשראה
העדו
דכקשהוא
עתה
גדול
ויש
אחר
עמו
מהני
ואם
ש שסה זהב ופרש" י שלזו מכה ושל זו ק״ק׳
וס״ש
אכיאח׳מהס קטן כשראה העדותאין עדי׳אינה נוטל׳אלא מנה כ הרמ״בם שהבע׳צרי׳לישבשבוע׳ וכו׳ וסלסמן נחתמו ביום א׳דאי בג׳ יומי
וממשנה
בסוף
הס
הנזכר
ואלו
נאמנין
דאוריית׳וא״א
הר״אש
ז״ל
כת׳ שאינו נשבע אלא היסה מי שהיה הקודמת בסטר קודמת בגיבוי ובגמר זו־
להפי׳נגדלןמה שראו בקטנןנאמן אד לו׳ נשוי ד נשי׳שנשאן זו אחר זו ומת ובאין לגבות כתובתן הראשוג' מסכת ר׳נמן ר אומר אין אני רוא' דבריו
זנורהייתי באסה פלוניתשיצא׳בהינומ'■ נשבעת לשנייה שאין לה משל בעלה כלום והשנייה
לשלישית פלר׳נתן 3.זו אלא חולקת כסוה ופסקו
וואפה פיוע ו 3גמ (דף כט )אמ רב ה ונ ' והשלישי׳לרביעי' והרביע׳נתבעת ליתומי׳ואפי׳אם הם גדולים
אילהרי״ף והרמ״כס וסתו׳והד״אש הלכ׳כרבי

מי'סיה ^גדול

מצנ
1ר ףעמו .הירס15,50

.ה ^[
ונומ״כ׳כבפי״ו מס ציפות כל הזה נאמן
להעיד בגדלו ולומר זכוראנ

נפרעין מהם אלא בשבוע׳היו כולם יוצאות ביו א' במקו׳שכותבל׳
שעות הראשונה תקרום ואם אין כותבין עךעי ת

שמ 1כןד כן ^ס

חל ביחד ואם כתובת׳של האח׳ מנה ושל זו מאתים ושל זו ג' מאו׳

וב הרא״ס וז״ל פר״ח

דקי״לבהא כרוא״א

להעמיד י ( יין ״מןסיש 0 00׳;0חלקי
בסוס אלא כל עזבון המת חולקיםלששה
תלהיסשל ס' נוטלת חלת אחד וסל ח"

- - - - - -.
 . " .׳נתן בזו כבבא ריש ומציעת
צנלפיבה ק .המפרשים ראיתי
שפירשו׳
מאו׳מאה
וחמשי׳ולרב
אלפס
חולקו׳
ממש
שוה
בשוה
עד
שתפר
'
אבל
כבבא
דסיפ לא פליג ר ע״כ והצריך
צנא ליצמה בהינומא ענ״ל• ומ״ש ואס כל א׳מכתובת׳ולפ״ז אם הגיה ש׳כליאחת נוטל׳ מנה ואם הניח
יות׳ברציו׳והי״צש דחה  .רציותיו■ והסכים
איןעדיסאינה_ נוטלת
אלאמנהכתב השתיםהנשארו' חולקות אותו
ביניהםבשוהולזה
הסכיםא״אלדברי׳רש״יוהרי״ףספירשודסבררדכל

קרקעו
ונמנה לפי שאץ הכתובה נגבות מן
9מ<
ולטליןו .אני אומר שאין זוקושי׳סכיון
שהגאוני׳תקנו שתגבה כתוב' ממסלסלין
מרה כתובה שאינה כעיר שטכי קרקעות
בלכי ומ״מ קל שהרי רבי׳ דבריו בכאן ימיה ולא מהני נדר אלא כל זמן שלא נשא' אבל אם נשא׳ אינה מלהשביע' התקין ר׳גמליאל הזקןשתהא•
וכמי גובה בנדרה שהבעל יפר לה אפי נדר׳ ע״ד רבים ואפי' אם נתן נודרת ליתומים .כל המ שירצו וגוכס"
מנמקוס שאין כותבין כתובה
קנת׳ובמקומו׳ההס אינו כאמןלו׳סרעתי לה רשו׳שתדור ע״ר הב״ר יכול לחזור ממה שהרש׳ויפר לה וגרוש' כתובתה* ובגמ׳מפדס טעמא ממנעל
מלהשכיפסמסוס ממשה שהיה באסם
י(גי ?י הכמוכה
הבי^ י איה וכמי שבאה לישבע כגון שהנע׳ אומר פרעתי או
פוגמת
עסגצר וכיון -שכן היאך יקרא זה
מודה1
אחת שהיתםסבורה לישבעבאמ׳וכעצשם
קצת וכבר נתבאר פ״ד מה טוען שאין מודה מקצתחייב שבומהתויה אלאבדב ביות׳וכיוןשנמנערמלסשכיט׳ונמצא׳מפסד׳כתובת התקין ר״גסתה׳נודרליתומי■
צאיפשר לצפור בו אבל ודאי כמקו׳סכותבץ כתוב׳ונאכדהכיון סהבעל יכו׳לטעון׳ כלימה שירצו יבחרו להס היפומי דבר קשה להדירה בו כגקקונס מיני מזונות עלי
ולו׳מי־ פרטתי פשהוא מודה ואומר לא פרפתי׳וצומר אלמנ' נשאתיה והיא אומר' אס נהניתי מכתובתי וגובה כתובה' ואס נתקבל' תחל׳סרי הוא נאסר כמזץ הילכך
בתולסיש כ6ן,סכומ'התור' ציוץ סמתקנ׳הגא וני׳נגבי׳אף מן המטלטלין ככ״ל עב״ל לא הדרא סקלה ולא חסיד'לעבור טלנדר׳ואפי תעבו׳אין ע :ן סל צדרי׳לזמורכ״כ
(יע׳לס״ס ק אימת נאמן לומ פרפתי ).:ומ״פ רבי בסס סר״אם ז״ל רפי' ב דכתובות כענפןשל סבועו׳פכפרעץ ממנו ומכל העול׳ובירו׳אמרו בראשונ׳היו נסבפו׳לסקר׳
ינאדקאמהמ׳טפמ׳דאיכ׳טדי׳הא ליכאטדיס בעל מהימןאף שבוע דאורית־ לא וקובעות אתבכיה'ולא .טוד אלאשאימת נדרי 5עליהם יותר מן הסכועעכ״להר״ן;
גצי אע״ע שהיא מובע ק״ק והוא מודה לה כסנה ולא חשבינן ליה נמוד'מקצ׳מסום ז״ל -ובגמ׳אמר רב יסידסאמ׳סמואל ל
׳> ס אלא בב״ד אבל חון לב״ד משביפיןאומה¬
 ^ 7כהודא׳סטכוד קרקעו דכתוב שעבוד קרקעו׳סיא ואפי׳לבת׳דתקינו דכתוג" ורב אנדאפי חוץ לב ד אץ־משכיען אות׳יב לטעמיה דרב לא מו.בי״כתוב'לארמלתא|ז
גובה ממטלטלי לפי שאינו יכול לומר פרעתי והטוען אחר מעש ב׳ד לא אמי סלו ,ולדרה ולגכייה כשני דרב קילי נדרי א׳לרב יהודה לרב ירמיס כיראה אדרה בב ד
 ?,לע האי מנ-ה דמוד׳פיה ה״ל הילך כיון דאין לו טטס ליפט' ממנו ואידך מכה ה״ל וצשב-עה חוץ לב״ד ולימי קלא וליפולכאדגי־דבפינידפכדינא הב מעש ופרס״י חון;
^ מפר ככל ופטור משבוטוה כיאית׳כירו׳דפירקיןטכ״ל־מישהי׳כשויד׳נסי׳וכובס' לב״ד מסניעץ אומה שבוע הייינין של תויסהיא ונקיטס״תבידה אופפלין
| ימ '
שהי'נשוי (דף צג ) תנן דנ ססי׳נשוי ד כעי' ימת הראשונה נסבטתלסניה וכולי ומשכפ .לה בסתאובכינד וענפה מרוב׳וחוץ לב״ד שבוע' דרמן בקללת איור ול 4
היציעיתכפרעת שלאבשבוע' אמי בןצנסוכי מפנישהיא• אחרונ׳נשכר אף זו לא■ כקיט מידי ואיןסנש׳כ״כטכ״ל ומשמדסכפכרב יהוד דעבד בה .עובד'וכ״נמדברי"
מניע אלאבסבוע׳וסרמ״י הראפוכ׳נסבעת לשכיס צס׳סניה טוטנ׳היאילואת באם סרי• ף והר״אש וכך .הס דברי הרמ״כס-בפי״ו -סכת׳ת״ל אץ מסביעץ אות׳ אלא חון.
׳יטילתחל׳הסכפי -לי שלא גבית משל בעלי כלו׳דילמ לא מסתיירו יל נככי׳כשיעוי לכ״ד מכפל שבתי דיני׳היו נמנעים מלהשביע שמא לא תדקדק פל עצמהבשבועה
כתובתי ואף פלישי׳תאמ׳ קלסכי׳ורביעי׳לשלישי׳אבל הרביפי׳נפרעסלא בשבוע■ ואםרצוהיפומי׳להדירה סדרי להס כל המ שירצו וממרין אותהבב״ד׳ואח״כיטסל'
מגוןסיתוסי׳גדוליסוקסכר האי׳ תנא כיצממרמן הכאיליפיע מנכסי יתומילא כתובתה :וכ׳ה״ה קי״ל כרב יסודה דצמי־ צדרםבב״ד ואשבטה חוךלכ״ד פי׳או הצי•
עיאלאבסבועביפומי׳קטסאמרוולאכגדולי׳פ״כוכגמכמאי קמיפלגיאמר או האי אי זה שירצו יתומים אס שבועה חיץלב״דאוידר כבית דין וכןהסכימו■
י^ יאל כגון שנמצאת אחת מהס שדה סאינ׳סלווכו׳אביי אמר־דאיייקסיסאאיכא הרמב״ן ופרש׳-׳בא .ז״ל ,וכבר כתבתי תשונה ה.רסנ״צ .בזה במסלה.
מ־״הו לתניאגייקשיש' יתומי׳שאערושהבא; ליפרע מפס לאיפרעצלא .בשביעו
הסימן

אבל אם אין בו עינוי נפש או אפי׳יש בו עינוי נפש ואינה באיסור
ועיקר :
וכשב״דאו יורשיםמשביעין
כל ימיה כגון שאומרילה משמעין אנו עליך שלא תאכל דבר
זה
האלמנה אץ להשביעה בכ״דוכו' כפרק׳
אם גבית שום דבי מכתובתך והיא אובל׳אותו בפנינו אל
מהני
השולח ( דף לה ) תנן אין אלמנה נפרעת
שאינה חושש׳ לע העונש אלא בנדר של עינוי נפש שעומר׳בולכ
מנכסי יתומים אלא בשבועה נמנעו

ד״מ

אבץ

העזר צו צז צח

(ט ) כהדיןע״א
סבועכזלמנה :בפנינו ב״ד ס" מיכ!5ת פב״פ 5ולמנ׳פב״פ ורצתה לנבו' כתוכתן
לן• מקלל ׳פ הסי' ס ועל מס שפרש״י סהשבופ׳שהי 15חוץ לב״ד היכן כעין היס׳סליו כשס ושלכן
קש< למ לאםנשבע* בכקיט חפץ כתב הרב רמגיד כן דעת הרמ״כן וסרס״בלז ז״ל ודעת רבי׳כזין נרכן' כן מנכסי כעלה פב״פ וכידה סער כתובת ותוספת׳דכתי' כיס כך וכך ובכןהסבעגוס
״ '״ '  . .י* .סלי;) בי6
'עכ״ליורבינוירוח כנ״כג סי״א כ כדברי רש״י ושלא כדברי המרדכי כפ ׳ עלדעתגו שלא גבת׳כתובת וסל התפיס׳בעל׳צררי בכתובת לא בכול ' ולכן עקצתן
.
..
שס־נ״?גהר*! א 0הסולת שכתב3שס ר ידשבוענ׳ררבנן נמיסויא בנקישת חפץ • וצריך סידירנ ' בדבר ושאין לס כתוב׳אחר ושלא גנב משל בעל׳ולא החביא׳ולא תפס בכתוב׳וללזבמקצת'
לשבעה בלשק זה שיש בו עינוי נפש ושתהי׳באיסו׳כל ימיה
כלו' לא בתיי בעלהולאלאס׳מוחוושלס
בנדי פונמת וכיוצא בזה נשבעת אפילו בבית .דין וכתכר׳יי שהאידנא מכר ולא משכנ׳ולא מתל' ולאנתנ׳במת;׳
סא ^ "־ט" ,ונו עד סאינ׳סושש על העונש אלא
לא כתובתה ולא תוספתה לאכולה
נהגו להשביע אלמנה בב׳יד
של עינוי נפש שעונג׳ כ ו כל ימי׳ק* כתב י
נ״כמקצת׳עכ״ל וציי ' לדקדק שלאלהשביען
הבעל שמשביע אשתו על כתובת׳ יכול להשביע
צז
המוס׳והרא״ס כה׳השילח יאוכשס ה לן
זנ׳׳ע ריש
^ר
אבלאלא בענק שכסתצ שבוע מפיה לאת
על כל שנתעסק׳ בו כל ימי היותה תתתיו
העולם *
אם כשנעה על בגמאממ נודרת ואוסר כל פירו
לשק וכמו שכתבתי כסמוך בססר״י  :נ׳
*.
.
׳
י״י״׳״־יי״י
יכו׳להשביעבטענ׳שמא דתנן המושיב אשתוחנוני׳
? קוד׳לכן אינו
? 15כיי (שה.י
ייומ ל ^?ו י ?,
^•" *וד* 6ממ ? 1-
לי^עי !
מהרי״ק בשורש כ״ד המסעב'עצמובקנץ
שנושא׳
שירצכיון
^
שעה
!
משביעינכי
זה
אפיטרופ׳הרי
שמינה
או
״
*
£
.
^
11
.
״״׳׳
*
? נ
ל
יכולי׳להשכי׳חלן
שישבע הוא ואשתו אין
םי ^ ׳פנ-ה שלא אישזג׳ימיסדמלקין אותו וישן
הפסיד שתי
אם הפסיד
שמא אם
בטענת שמא
אפי בטענת
להשביעה אפי
יכול להשביעה
בשלו יכול
ונותנת בשלו
ב"  4מ׳ס 3ועו׳ ס< יזס ^ ^ ונותנת
שתי
ל אלת
האלמנ׳כי אין לו לחיי׳אשתו סגועקנימ
שושן
ה!!מכ 'היפי מי /צריכ שתשייר דבר שתוכל לסיו׳בו ע" כ :כסף אבל אם אינו נושאת ונותנת אלא שמתעסקת בצרכי הבית וכ בשורש י״ט אלמנה שהיה במלה
אינו' יכול
להשביעהבטענישמא אין להזכיר בשבוע ' רשות בעלה יז:
׳. 7
הנשי' 7
7 #1
בפלגה ובעיסה כדרך כל י
ז
1־״ ו ״ ד,לי־'!־ " בו נ שש הפיס ינ׳־נ סיש״־א נתשינס
שילע שהפקילה שכתבתי בתחל׳סי׳זה ולא מהני נדר אלא אם לא בטענת בריא או ע״יגלגול! ור שמעון פליג ואומר דאף אם צ? הבעל סמסבי׳אסתו על כתובת'ינול
הלחנה נכסיםניד כל זמן שלא נשאת אבל אס נשאת אינה הושיבה חנוני׳או מיג' אפיטרופ׳אינו יכול להשביעה בטענ׳שמא
להשביעה ג״כעל כל ישכתעסקהכל
אם גירשה ותובע כתובתה ימי היותה תחתיו אבל קוד לכןאינויט'
סתרים הרש!׳גי 7ז גובה בנדר' שהבעל יער לה מימרא דרב כל זמן שאינה תובעת כתובתה אבל
להשביע׳בטענשמא דתנןהמושי׳אשחו
הוג׳נכ הפילון (שס ) וכיין ני לא נשאת משביע על הכל ופסק רב אלפס כת״ק שאם מינה אפיטרופס
חנונית וסו כפ׳הכותב (דף פו)ומסיים
מינ׳אנלהיא אי " נמי לכי מינסב' מיער לה בעל משני אין משביעה כל שעה שירצ' ור״ת פסק כרי שמעון והורה הלבלמעש׳
בה במתני ר׳אליעז׳אומר אפיי מלכלנה
גקודמין
ואע״גדרבנחמן באשהשמינ׳בעל׳אפיטרופס והיה לה הרבה מעות ואמרה של
הבעל מיפי
,
•
צריכה לקנל .. .על ,
אלימז׳מץמי
ועל עיסת' וידוע דלית לדר
להשביע׳
הי׳יכול
15ת [ 60ח יי\)ירמ ;? אחרים הם ורצ׳בעלה להשביע ופסק ר״ת שלא
י>׳ז־ס יאם פליג י 6״י6פי,נס
*ר 0
סתם מתני׳ולפיכך כ רבי' אכל אסאינם
גייכה 3ישנע נפני לה "ע ול ^יי161זימנ
דהדר  " 7כל זמן שלא תבעה כתובתה וב א״א ז״ל ונראין דבריוב וגם כיון נושאת ומתנ׳אלא שמתעסק מיניהבי׳
כפלצה ובעיסתהוכו׳אינויכו׳להשביע׳
ש׳" משמ *אסנשא׳קידס שתשבע ה״זנסבע׳אחר צח פטרה הבעל משבוע גובה כתובת בלא שבועוכפי לשון בטענ׳שמא וכו׳ומ״ם רבי׳יכוללהשביעה
לא־
אינה הפטו׳היא נפטר׳ כיצר כתב לה נדר ושבועה אין עי אפי׳בטטנת שמא אם הפסידה ספיכסף
^׳ " ׳ הנישואין ונועל׳ כל זמן סתרג׳ אכל
2
עליךאאינויכוללהשביע' שוםשיועכלאשבועאפיטרפוסו׳אם הוא מדאמרי בפ׳כל הכסבעין (דףמה)
־־״ " :
גנוסל׳ ־
שאי'; לה יייש 3גניה נודר ״
ומ״ש
שמא יפר הגעליב
*
כלום לא שגי נהלי שהבעל יפר לה אפי׳נדרה ע״ד רבים כ״כ הית׳נושא ונותנ׳ולא שבוע׳פוגמ אבל לענק דע אחר מעיד׳ שהיא גבי נשבעיןבטענשמא והואסיסביניס׳
טענת שתי כסף • ומ״ס ור'שממוןפליג
אלאנריכה גיי ״ת שס התום והר״אש שהבעל יכול להפ׳אפי' פרוע׳כ׳הראב״ר אינו מועיל הפטו׳וא׳אהר״אשז״ל כת׳ שאף לזה
ואמרדאףאס הושיבה חנונית לוומינה
 2 ,ניו שהווי ע״ר יניס משו׳ וכל ה־ודית
מועיל אבל לענין נפרע" שלא בפניו כתב יש להסתפק אםיועיל אפטרופא אינו יכול להשביעה בטענת
אמנ׳
פניה
(יא ) <עיי׳ ני׳ ד ע״ד בעלה היא נודר :ומ״ש אפי׳אס נתן דלכאור׳נר׳שלא יועיל דכיוןדנפרע שלא בפניו מעיזה
אם סמא לכ זמן שאינה תובעתכמובמ׳ונו'
ה״ל נדרים איזה לה רשו׳שתדור ע״ד הב״ד יכול לחזו' במה יראה שהפטור מועיל גם בזה ע״ב אכל משביע את יורשיה
סס לקמן במתניתין רש״א כל ומןשהיא
נלר חל יא 'זה שהרשה ויכו׳להפ׳לה כ״כ סם הר״אשז״ל•
אינו תל  :ומ״ס וגי־וש סבא׳ לישבע וכו' נשבע׳אפי' גירש׳ומתהיורשי׳נשבעין שבוע׳יורשין שלא פקרתנו בשע׳מיתה מובע' כתובת' יורשים משביעין אותואס
זכן הזא
(יג )
היורשי׳מסבימין
ולא אמר לנו קוד לכן ששטר זה פרוע ואת הבאים ברשותה כגון אינה תובע כתובת׳אין
ן אותהושקיל וטריבגמ'אהייאקאיר״ש
/
ן ל
לכ״כהר״אשבתש<׳ בגמרא טעמא דדוקא באלמנה נמנעו
מלהשביעהמשוסדבההואכנא׳דטרחא נשבעים שבוע׳ שלא פקדתנו ודוק שמת אבל אם היא עדין קייס׳ ומסי׳דאת׳לאפוקימדראליעז׳ומחלקמו
כצלל,׳ 0י״ו
הנ ;,קמי יממי אתי׳לאומיי היתר כדב מועט לא יתנו ללקוחו׳כלו׳אא״ב תשבע היא שלא נפרעה ומשביעיןג״כ ופסק הרי״ף כת״ק דהוא סתסמתני'
ך 7ני,.ס׳פ
וסבורה שאין פרעוןלהשיסכר טרחס יורשי׳ והכאי׳ ברשותה אם פנמות כתוב׳אואם נעשואפיטרופין דקי״לבכל דוכת ' דלא איפסיק הלכתא
*^ ^ . 0
בהדיאהלכה כסתם מתני׳וכ״נשהוא
לל״יללייזא ""ל נוטלתו אבל בגרושה דליכא למימר הכי ואפי׳אם נתן לה רשות למנו׳ אפיטרופי׳ ליורשיי או לאחרים אינו
אין לי עליך דעת הרמ 3ס בפ״ט מה שותפין :והתום'
לא ישי-יע,ה ,א,ל מסביעיןאותה :ומ״ש כשס ר״י דסאידנא מועיל להם לפטור בפטו׳שפטר׳ כתב לה נרר ושבוע
והר״אש כתבוסר״תור״ח הכריעודהלג'
אות׳ולא
לא
כב״ל־ כ כ סתוספומ ועל יורשיך ועל הבאים ברשותך אינו יכול להשביע
נהגו להשביע אלמנ
ונ׳הר״אש
כר״ס ושעשה ר״ת מעשה כר״ש
יורשי׳ולא הבאים ברשותה שום שבועה אבל יורשיו או הבאים
שפיר למי יגביהוהר״אס והמרדני בפהנזבשסר' יי ג ונמן
שנרצו ין דבריו:
״י ב! '.״'5עז ?ננם מ? וסרב ^ם(עני !ם6נו ,יו ,ברשותו בנון לקוחו׳ שקנו ממנו משביעין אותה ואת יורשיה ואת
כתובת'
צח פטר הבעל משבוע גובה
י1
י הא דנאמשני 1להשביע שגוזרין עלי בסר ובשבוע התוי
אם
כלא שבוס וכפי לשון הפיטור היאנפטרת
הכאים כרעותכגון
קגל
= .שמייספל
..
כיצד כתב הל נדר ושבוע אין לי עליך וכו׳משנ׳בפ הכות ( דף פו )כת׳לה נד
כ׳כ מם(ס מ  ,ועה העונש מרוב כ כ כמו היכ דבשע ששבוע יוצא מפיה לשקי דהוי כעין שבועת שוא
ברשות'
כת׳כדברי ר״י בנ״כג חי״איכ הרשב״א בתשוב' על אלמנה ושבוע אין לי עליך אינו יכול להשביפ׳אכל מסבי׳הוא את יורסי׳ואת הבאי
שלהם ליי משניעין דכתי׳לא ינקה ורבי׳ירוח
אפטרוסי׳שנעשי׳
עליהלשענ י י הד סיצא׳מרעתה ויורשיה תובעי׳כתובת מיורשי בעלה ויורשי הבעל אינם רוצי׳לתת ובגט (ש ס דף פב ) שמע' מאי עיבידת׳ 5ומרב יהוד׳אמ' רב על
בחיי בעל׳רב נסמן אמ רכה בר אבוס על הפוגע כתובתה וב׳ הר״אש שבועהמאי
בשבוע
כתוכת׳אלא
יזשני-א { להס הדין סע יורשי
עכשיופ פ,א
6נ1ע'
<,
 ,״
אלמנ׳גוכס,
מכמ׳טעמי׳סדא דאין ,
,
הבעל  .י
.
גיןי חו לא נשבעה ועוד דהא טבא לה משו דנכסי הבעל בחזקת וכזרב ע י כתובת ואס פיבידתא וקאמ רב נחמן על הפוגע כתוכת׳משו׳דססקאדעתבשע נישואיןדילע
אותה תחל׳שפאמ
האיימ יגבו כתובת תפסיד מזונותי׳ושמא יפסדו הנכסי׳ ביד יורסי׳דסמטו ויאכלו אית' מצריך לה זוזי ושקלה מכתוכת׳ואמרה כתו׳לי דלאו סשכע׳לי ואגב פיטחהבקשה
6ת״כ
חיה,י וכמצא׳היא מפסד כתובת׳ומזונותיה ועוד ב י מן דין אלו היה ראוי לגבו כתובתה לפוסר׳אף אס הושיב חנוני׳או מינה אותה אפטרופא וגס נמי פיסו׳רשפועטד'א
""*5
להסתפ אס
פיטו׳דסכועה,
כמו שכת' .הראכ״ד ז״ל ויש . . .
לא היו גוביןהיורשי׳אלא ב״ד כדגרסי בפ׳נער׳מי סנסתט ב״ד יורדין לנכסיו הכין בכלל _כאש׳כתכתי למעל׳ולא _
והת!׳בפלוהאילנ׳ ומפמסין וכו׳ועוד דה״ל כשבוי וגרסי׳בפ' המפקיד שכוישנשב ' והניס קמה לקצו' הנפרע שלא בפניי הוי ככלל לפי סראוי הי׳שלא ליר לנכסי אד שלא כפניודחייטי
איןמשניעי! ננ״ל וכו׳וסוב וכתובה כקמה לקצור וענבי׳לבצור שאין מניתין את היורשי ' לירד בהם לשוב או לצררי אלא שאמרוחכמי׳לעשו׳כן לר יצח נפח דוקא בכתוב׳אשהמשו׳חינ
קי נחר״ימעכ'ל אלא ש אין• אנו צריכיןלכך מהטעמי׳סאממו למעל׳נוהיא בתשובו׳להרמ״כן סי׳ס״ו ולר״ג אף כב״ח משו׳נעיל דלת הילכך ראוי שלא יועיל לה הפיטו' לפניןהז וכיין
י ? ימי ״מהשפי3א וכ עוד סאל׳יעקב ולאה אשתו מכרו כרס אחד שסי ' ליעקב וכתבו בסטר המכירה דשלא בפניו היא מעיזה פני ' אמנ יראה סהפיטו' מועיל לכל שבועה שכ״דמחייק
אותמדתנן הכאשבועו׳שצריכ' לישבע ושנאו באמצ׳דבריה קוד ששנה מחלוק יף
לשמעעישקר ^ן שקבלו יפק ולאה ר זהובי׳ואח״כ ימת יעקב ולאה באה לגבו׳ כתובת מנכסי יעקב
היא כפו׳ ? גלברי ובן יעקב טוען שכבר לקחה היא מנכסי יעק׳ק זהובים שהרי קבלה חלק ממחצית דפליג אכול׳מתני׳אלא לכך הפסיקבדכריהילפרש מאי זה שבוע ' פטר' טי״ל ומש
הרא״שזמה פי״מע דמי הכר ולאה טוענ׳אמת הוא שמכרתי הכר' פס בעלי אבל לא קבלתי כלו' ואע״פ רבי׳אבל משביע את יורשי׳אס גירשה ומת יורשי נסבעי׳שכוע׳ יורשי׳שלאפקדחני
מדברי המרלכי סנז כן בתוך השט׳הדין מס מי -תשוב׳הדין עס לאה מכמה טעמי׳סכן דרך המיכרי' בשע' מיתה וכו כן פרש״י במשנ׳אבל משבי׳הוא את יורסי׳אס׳גירש ומתה ויוה'8
פקק ג'
שאם
חוץ בין בעל ואשתו בין אב וכני׳שכיתבי׳כן ליפוי כח הלוקח אע״פ שאינו לוקס המעות תובעיןהימנו כתובת׳כשבעיןשב וע יורשיןהמפורש׳במס שבוע׳ שבוע שלאפקדמני
אנשים הוי .
לנ״ל יסני נגןכן ' אלא האחד ועוד שאפי ' נודע באמת שהיא קבלה חצי המפו' והוציאם בצרכיה או כשע' מית ולא אמרה לנו קוד׳לכן ולא מצינו בין שטרותי׳סשט כתובתה פיוטואת
היאנה7י ''נהגהות שנתנם לאחרי׳אפ״ה אין מנכין לה מכתובת' כלום חדא דאיפשר שהבעל נתנם לה הבאי׳כרשות אס מכרה כתוכת׳לאחרי׳ונפגרש׳ומת׳והלקוחו׳תובעין אותונשנעין
דן במתנ׳או שהי׳חייב לה מעו׳סנתנו לה אחרי׳במתנ' ע״מ שאין לבעלה רשות כהס אף הס שבוע היורשים וכ׳הר״אש על זה ודוקא אס מתה אבל אס היא קיימתהי"
מי7כי
(יל ^ ז׳צפם אשה או ממעו׳סהסקידו בידה אחרי׳ואפי׳היה הבעל טוען בריא והיא טוענ׳כמתכ׳ נתנ ' צריכה ליסבע שלא נפרעה' ואס איכה רוצה ליסבע יפסידו הלקוסו׳ואס היאאומייי
שבעיה שוטה

גתזר לי

נאפניכל זמן שלא

הזכי׳פרעון וכענין שאמרו

כפ׳סכוע׳הפדו גבי הא דיתי' רב

־שועההא״׳ י' 5תי סודא וקא מיבעי׳ליה מנה מניתי לך בפני פל׳ופל׳ועדי׳רואיס אותומבסו׳וכו׳וכ״ש
י
!תג ' , 7אז ,יש י סאין הבעל טוען כנגד כלום והיורש טוען כספק ועוד שזה תוך זמן הי׳וחזקה אין
ושלא^פכ ' א דס עשוי לפרוע תוך זמנו והיא בתשיבו' להימ״כן סי ל״ו  :סצאתי כתוב נוסח
בזנז ^

סנפרעה אסר שמכרה

■ במגו סיכולה למחול אכל אס אמרה סנפרפה קי?
כאמנ

המכר לא מהימכ׳במגו דאי כעיא מסלה דאי• תוה מגו טוב (וכ״ה לקמן סי ?
דמי שטרא מעליא אכל אסנפיע8
השת' הית צריכ" לשלס
דאי מחלה
?ודם
'
^

צן^א ) וכ׳נמש־ים נכ״ג תי״צ והוואנ״יסי״נ״ח ודוקאקודם שחלקי אכל אה חלקו כנר ונסה .לקה יימס יכזל'1
כצלעכ״ל
מנליהזכדפרשוע׳געלה לאעי׳היה ר* ופ בעלה אי) לה לבזבז חאזזרשלא היה נו דעת
נטענת שמא עכ״ל ( נ ) ( ב״נדעתהמדדכיפ׳הנותבע״דוככ״יס״שפ׳זניפשו׳הרש׳/אלתחחרשאיןהנעל ינזללהשני !,על כלמהשעבר שלא גנבה ממנוכ״ש שאין יכיללהשייע על העמידש5א פו נזבסלא פניית ממט מיה! אהרונהה
יורםספס עלמי שנטל משלו כלום בלא ידיעתו מחרים אבל לאחכללהחריסעל רל מישיש לו כנשיםחשל אשפז שיניל לושאפי׳מי שקנלמן האשה יחזיר לאשה ולא לנעל כמנזארלעילסייפ״ו ולמה ישמעו קול אלפובתגסלקיכזליןלמ״יי 5נ ׳
גיכיליןא1
ימי ע׳ליל צח (א ) נ ני" פ הכותי לן> פקי" זע״נ ללאו לוקאכ׳דה״ה אמר לכל שהוא סטור או מחילה באמירה בעלמא סגיוכ״כהריט״נאז״ל • וכ״עשס לאם פטרה מן השבועה5ריכ  :לנדור עד שיפטרנהמןהנדר
ובחשה אבל איש אחרשפטר! משנועה אן• הנדר נכלל • ובריש אע״פל׳ידאס פטרה לשבעהלע הנתונהןא> התו׳ נכלל (ב ) כל'י משמ׳לזהו דעת הרא״ש אבל לדע' פלי״ףמשביעי! אופהעלשנןע׳אפטרופ׳אש נושא׳ ונופל! ע״לשוןהש' תן

וג

טע
_4

דים

(ר )ומשייעבנ".

יורשיה והכאי׳כרשותס אס פגמוהכתוב '
להשביע_ היא או _
יורשיו׳עכ -ססתו _
בעישריפ׳הכומ׳דן.תקי״ח
א זאש היעה
אן אס נפשו אפסרופין וכו׳סס כת הראפ אס נתנרשה ומתה אבל נתאלמנה ימהיה קודם־ שנשבעה׳ אין; נכ״ג -ח״יא אלמניהנוסא׳וכותנ׳בתוך הבי׳ע"
אפטרופס גלויי
ד׳מ משביע הי* 5יורשיה י 6ת הכא י ? יורשי' יורשין כתובת׳כדפי׳לעיל כת לה נדר ושבוע׳אקלי וליורשי אין יכוליס להשביע' על טענת:סמא
נע
;
ה
נעל-ה ( נמשך כך
ברשותה 5ןס פגמו הס הנתוכה צירופ /ולבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותך ^,א הוא כ־ססושדין .עליה״שתי כסף אבל בפס;י׳ לא■ לאחר ״״,
מיעל, ,אל״
משרש משביעין את יורשיה ואת הבאיס ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו יבולים להשביע לא ךןי אןל^ אי וקוד שחלקו אבל אס סלקו כבר ונסתלקו שמינה האננקיי,
ברשותשכוע ^ פטמפוס כגיז שכתז לה יורשיה ולא הבאי׳ברשות׳ואפייאם פגמה כתובת׳או היורשים אר ממנה אין :יכולי להשביע עלטענת־סמךל שעהאאפטר־פש
רשותלמנותאת יורשיה תו אדסנברי
עכ״ל :עוד כתוב סס -בדין אלמה• הנושא׳על "י"" לאתר
אפי׳יורשים מן
היורשיפטוריןמסבוע׳אבלאם נעשתאפיטרופא
אפטרופו׳תחתי׳ אע״פ שפפר מןהשכוע
ונותנת בתיך .הכיתוהיו* שטרי הלואו■ ^•י׳ייייי7
<ר1.־מקיי
מש :.יע את יורשיה ואת הבאי׳ כישופה
לאחר מיתת בעלה לזה אינו מועיל הפטור אלא משביעין אותה¬ מכירותיוצאתעלשמה־ וכיןאס׳ ישלה נעה אגל אם
זה
כירושלמי כל ד
אס על אותו אפטרופוסו׳ אבל לאפיטרופ• שנעשת בחיייבעלה מועיל מטלטלים! כתב לה רלאנד׳דלא סמע׳ -מינלהיתומים ה;י
זה 3י
רושעדמד ;ש 1י;,רץ
ומרין  ,זס
פט רמן השבועה והשאילו לאחרי ברשו׳ שאפילו ע״י גלגול אין יכולין .להשביעג־ ורב אלפס כת׳שאפילר וכובעה _
נזכר ( ך
דף*",
סז) "
איפליגו אמוראי7לאחד מיפזונ״ע
משביע את האסריס עכ״ל • וכתב רכינו לא פטרה אין היורשי׳ יבולי' להשביעה על אפיטיופו'
שנעשיתיכמילת׳וכתר הכיאמליישלס ר
ר׳זיגזכאילמרי״י ״״■
נחומרי כל הפירושים פרש״י ופי׳ הי״מ בחיי בעלה י ולא נהירא לא״א ז״ל ומיהו על מה שמכרה
לצורך עוקכא בין דלא נדר ונין נקי נדר מנכסייי סי ^הכוענלכ׳ע
ופיר׳הירושלמי משו דכיון שהבעל מוחזק קבורה בין מיתה לקבור' מהני שאי{ :משמעין,אותה עליו אפייץ* הוא תינו יכול■ להשביעה אבל יורשין .שסי ' לאה כעב
בכתוב׳לא מפקי׳מיניה אלא כדב'
הכייי ע״י גלגול ובירו' משמע דאפילו אם מכרה שלא לצורך קבורה ביל משביעין אותה מנכסי׳אילין כין הו׳וגין  .לאותו שטרנאמני
לדברי הכל עיין כמי דכיכפ׳הכזכ  /כתכ מיתה לקבורה מועיל הפטור שפטרה ובגמרא ריר? לא משמע כן • י יי?יי ואי1משביעי
זויש ^תצ
{׳י
א״ה איג־ י,ט '"
לסכדר
ושבועהי^ין לי עליווי ^ יורסיר וגמרא רידן עיקר כתב לה רלא נדרררל א שב ועה או-נקי נרר אן• רבי למה כתב כן דהא כתרהכי אמ יינז כעונע׳נלאשי-ועה
וכואבל יורשיו והבאי ברשותומשביעי! נ ק י שבועה מנכסי ךןןי כאי)1ן  .כתכ 1, :ה ^
א ^ ^
אמר רב נחמן אמ שמואלמשו
■ אנא שאול אא״כ כ׳נפי׳
אותה ואת יורשיה ואת הבאי כרשות סס
י ידי1
'
 ,כןאמא מריסביןדלא נדר בין נקי נדר־־ כאמגע לכע,נה
נמשל • ומ״ש אכל נתאלמנה ימתה ןנו ׳ אג
כ וש ע  -ורשיוובא כחומשב ע ןאותה ואם
כתכין מנכסי בין מנכסי׳אילין כין הו5ן ו3ין .די 7בעל הם<רע5
נדפרי 0י׳לטי להן3 6סי׳< יו נת ׳ לה 5דר לה נקי נדר או נקי שבועה או דלא נדר דלא שבועה מנכסי אילי? יורשיו אין משמעין אותה ,אבל מס-אעש׳ ?■ ״״ "-ל
ואין ניל קמלנלי
■שאר .
שבועה איןלי וליורשיוכו׳ ולא סבי^ יס לא הוא ולא יורשיו ולא באי כחו יבולי [ להשביע כתב רי׳ ף אע׳ פ שהיי אמרו חכמים הבא• ליפרעמנכמי
ליפרעמנכמי'
העוסקים
ברשות׳ ג"ז סס כמסנ׳ -וט״ש ואפי׳אס
שהאמינה על יורשיו ועל הבאים מכהו אין מועיל אלא■ לעני) יתומים לא יפרע אלא כשבועה וא״ד לס
הגמהכתוכתה או היורשי׳או אפי׳יורשי׳ יורשין אבל אין פטורמועיל לגבות מלקוחות בלא שבוע' לפיכך" מתכית׳אבא שאול כן אימא מריס אומר
קהיורשים כ כ שס הר״אס וכ׳ עוד ולא אם יש עליו ב״ח־ אחר אויכתובה או לקוחות אי [ הפטור מועיל לה בין דלא נדר וביןכקי נדר בין מנכסי וכין
דמילסבועאפטרופו׳דאע״גפפטר׳ממנו וכן כתב ר״ח מעשי׳בכל יום שאין ניפרעין מנכסי משועבדין אלא־ מנכסיא סילין בין הוא וכץ יורשיו אין
ומיורשיו אס נמשי' אפערופו' י1ח ? יתת בשבוע אע״פ שיש לה נאמנותיומהיורשין בלא שבול ורבי זרחיהי מסביעיןאותה אבל מה אעש׳סהיי אמרו
בעלה צריכה ליסכעדהת לא פטי' אלא
הלויכת׳אם מבר קורם הנאמנות אז אינו מועיל רלאו כל כמיניה חכמים הגא ליפרע מנכסיי יתומים לא
מ5וסטרופיסי׳של ״ מיכו ^ 0י,ור1סלם ־ 15לגרוע כיחדלקוחו־יאחר שמכר להם כבריאבל אם ק ךם הנאמנןת■ יפרע אלא בשבועה אמר רב נחמן אמר
ישביעו על שנעשי אפגירופוסו על
ממונו 11
י 1״
י.
ן
שמוא הלכ ככן אמא מריס ועייןבתשוכו■
וכשמת יצא הממון מרשותו ונכנסלרפי'
'1
׳ 3ד*'
 .׳'
הרש״בא סי׳אלף נ״ט  :והשתא לדבריר״ח ׳
הימומי׳יאססרופו&ו' סל ממון יורשי׳ לא פטרה אבל שבוע׳ דפוגמת־ פעיה מכל; והר״אשיפפסקוהלכ״כאבא־שאול פסיט׳ דלא הוה ליס לכתו' להא דשלח ר׳זכאי כלל
הנס שיבוא לאותה כתוב ' סכת' לה ממה שיהיה ולמי שיהיה ועוד מסקא אדעתא ואפי׳לדברי רב אלפס שפוס׳כת״קימשמ׳ודאי -דלית׳לדפלת ר׳ זכאי מקמי הא דאמ׳
דילמ׳לא יכלו יורשיו לפתע כתובת'כבת אחת ותצטרך לפיגמ ע״ככקס׳שיפטירכ '7רב נחמן אמ שמוא דבין מנכסי ביןימנכסי׳אילין כיןהוא ובין יורשיו אין משביעין ׳
מן השבועה גס מיורשיו אבל לא מסקאאדעת׳כלל שיורשיו ימנוה אפטמסעכ״ל•• י אותה ולמה ילו לכתבה וצריך עיון  :כתב רככטמכאיכפשובס הא ראמראב^
וכתב עוד קר״אס הא דקתני ולא הבאי ברשותו היינו לקוחות שאסר ספיטור אבל שאול בן אמא מייס -אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע מנכסי יתומי,
לקוחות שקדמו לפיסור לאו כל כמיני' ומיהא טובלהשביע'אפי׳אחר הפיטו כדברי לא• יפרע אלא בשבוע׳ ה״מ דכ -תלסיבשע׳קידופיןידלא■ מסיני תנאיהיאלא לנפפיס"
ר״ס מפני הרמאי׳עכ״ל ודבריר״ח כ רבי׳לקמן בסי׳זה• ומ״ס רכי׳אכל לאפטימפא אבל פטרה בשעת מיתתו ׳ואתי תנו לה כת־וכ׳ואל תשביעו אותה ׳דבריו קיימים■
סגעשית כחיי בעלה מועיל שאפי׳ע יי גלגול אין יכולין להשניע׳כלומר דאילו בלא ונוטלת שלא כשבועה בין לשעבר וכין לעתיד לבא ואע״פ שהיא בבית כעלה דכיון■" :
גלגול אפי' לא פטרה אין עליה שוס סבוע׳לדע הר״אש סיפס׳כר״ש דכל זמן שאיה ' דק־א מפקיד בשעת מיתה כמקבלת מתנה ימינן אבליאסראז אותה שספסד' במס ׳
תובע׳כתוכת׳אין היורשי׳משביעין אופהוכמושנתבא׳בסי׳שקוד׳זיס • ומ״שבסס' שהניח בעלה בדבר גניבה בדבר במר תשבע לה־בא עכ״ל 7כתב -הרי״ף אע״פ י
סרי״ף סאפי׳לא פטרה אין היורשי׳יכוליםלהשביע' על אפטרופ' סנעשי בחייבעילה :שהאמינה על יורשיו ועל הבאי׳מכחו אין מועיל אלא לענק׳ יורשים אבל אין פיטו׳
3פ סנז׳אהא דאמרי שכוע׳מאי עכידתס א״ר יהודה אמי רב טל אפטדופא שכעשי׳ מועיל לגבות־מלקוחות בלאשבועה וטבפ׳הנז׳אהא דתנן מנכסים משועכדי׳לא י
בחיי בעלה כ׳סרי״ף הא דרב יהוד'אמ׳ רב אסיפ' מתכינן לה דתכן הלהמקב׳בעלהו מעאע אלא כשבועה כתב ואע״ג דכתב לה בעלה נאמנות לא תפרע אלא בשבוע׳
לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפטרופ׳אין היורשין משבימין אותה־ דלא :מהניא כאמכו׳אלאי רהימניה לוה למלוה עליהדידיה ועל ירתיה׳בתריהאבל~
ואסכעסי׳אפטרופא היורשין מפבימין אותה על העתיד לבא ואין משכיעין אותה־ היכא דאיכא עליה חוב -לאיכיש אחרינא או כתובת אשה אי לוקח דזבן מיציה לא׳
על שעבר סבוע׳מאיעיבודת'אמ׳ רב יהודה אמר רב על אפטיופא שנעשית כחיי מסציא ומסתייע הדין סברא מהא דגרסי׳ בס״ב־דכתובות האומרשצ1ר אמנה הוא
בעלה וטעמו מסוס דצגמ' איתמר הא דרב יהודה אמר רב אמתנידכתיב לה כדר •אינו נאמן ואמרי' דקאמר׳ מאן אליימא דקאמר לוה וכו' לעולם דקאמ׳מלוה וכגון"
ושבועה אין לי עליך ואותיב רב מרדכי קמיה דרבי אשי מייהות ידעא דמותיב לם שחב לאחרים אלמא כל היכא דחב לאחריםולייכא גביה נלהיכ׳י דפרע אין הודאתו
אפטרופ׳דאמר׳ליה כתוב לי דלא משבעת לי א״ל אתון אהא מתכיתולה אכן אהא סודא׳ והאנמידטתה וכהר״אש מקפינףעל דבריו מהא דתנןבמת־ני׳תין' דמועיל
מתרנן לה הלכה מקב׳בפלה לבית אביה וכו׳ומשמ לרבי׳דכיון דסרי״ף מתני לה־ נאמנות שכתב לאס ה אף מל הבאיס ברשותה ותניא כתוספתא אלו הן הבאים
אסיפמסו׳קושי׳דמי הות ידפא דמותיב לה אפטרופ׳א״כהא דאין משביעיןאותה־ ברשות כל שמכר׳ אוי נתנה לאחרוא״כיהכאי׳ברשות־ו נמי הוי סמכי נכסיולאחרים־
על שעבר לא מטעם פיטו׳ שפטרה הבעל הואדמי הותידטאוכו׳אלא טעמ׳משום׳ וקתכיידמועיל נאמנו׳וגובה -האשהימהס בלא שבועה ויש לתרךדביירדהא דקאמ'
דאין ליורשיס יכולת להשביעה על אפטיופא דבחיי הבעל ואפי' לא סטרה נמי
דלאימהני נאמנו׳ היינו אחר פמב' נכסיו דומי׳דשטר אמנ'דלאויכל כמיני׳לגרועי
ומ״ש ול״כ לא״א הר״אס ז״ל הוא משו׳דאמתכי׳דכתב לה נדר וישביע אין לי עליך׳ כחיהלקוח״ת אחיסמכי־ להם כבר־אבל אס קדכוהנאמכות ללקוחות־דלא פקע
וכו׳כתב דפטרה נמי משבוע׳אפטרופא ומ״מ ק״ל פה״ל לרבי׳לכתוב זה בסי׳לעיל בסביל שמכר נכסיו לאחרים וכן חילק כעל המאור אבל מתוך דברי רב אלפסז״ל
דלרב אלפס אע״פ שפטרה מנדר ושבועהיכול• הוא להשביעה לע אפטרופוסות אס־ משמע•:שלא ירד לחילוק זהידמשמעידמפליג בין ירתיה ללקוחות דומי דירמיס וכן
ביתה נושאת ונותנת  :ומ״ש ומיהאעל מה שמכרה לצורך קבורה בין מיתה טמב ר״חיז״ל מעשי בכליום־שאיןנפרעין מןהמסןעבדיסאע״ש שיש להם נאמנו'
לקבורה מהני בס הס אהא דתנן הלכה מקבר במלה לבית אכיה או שחזרה לביא; בשבועה ומן היתומים שלא בשבועה ואיפשר דסעמיה מסו דחיישינן לקניכי׳סמא
יזמיה ולא נעשית אפגירופא אין היורשיןמשביעין אותה ואס נעשית אפטמפא פרעו והחזיר לוהסטר אע״ג דמערס בתוספת דבאיס ברשותה היינולקוחו׳סבאי׳
היורסין מסביפין אותה פל העתיד לבא ואין מסביפין אותה על שפכיאמרינן ברשותרלאויהיינו לקוח־ו׳אלא אפוטרופוס שמינה על נכסיו :והראב״ד והרמ״ה ז״ל
סכועה מאיעיבידתה אמר רב יסודה אמי רב על אסטמיפא שנעשיתבחיי־הבעל :חילקו גס הס בין קדמו הלקוחות ובין קדם הנאימנו׳והאידנא דנפיסירמאין נכון
להחמיר כד  :רי ר״ח יהרי״ףמכ״׳ל•* * (נ״ה) 1כ׳
הרמ״ב
©נפ׳י״ט מ-׳מלזה זלוה
שיזפי׳הפנה
אכל בין מיתה לקבורה משביפינן לה ורב מתנה אמר אפי׳ כין מיתה לקבורהלא׳
מפבעינן לה דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוד׳ולקבור׳מזמינן בלא־אכחת ומשמע נפי׳שיגנה תהלקיחות גלא מניעהאין תנאי הועיל שאין זה יכוללרתנזפלא(.לסמ}1חגיר!והצי
ייןתשני<גיןאותה תלאה :ייקטיי
■•!• 1מ״ש רכייכיו וים אומרים׳דהיינודוקא שכתב לה הנאמנות בישטי וצו׳ צ
והלכתא כרב מתנה וכך הס דברי הרי ף * * ךג״ה ) ומשהעלהא מ>
ואבא
שאול
פליג
אתנא
קמא
כפיטור
יורשים וכולו ופסק רי״ף כת״ק דפיטור
,6זנ י׳־ כדישלא תתרשל ונמצא המת מתמול7מהאי טעמא מזננינן בלא אכחת׳ולפ׳ז אעי׳לא פטרה אין
ו•שניעי | אותה ויש לתמוה על ח״ש רני' על מה שפטרה למרן קמרה מהני 7מאי איריא שפטרהאפילנלא■ מועיל אףגכי יורשים ופו׳דכרירבי' כאן כמעורבביס׳ שהרי' עלמה שכתבתי <
^מיהנתי :ומ״שונירו׳מסמע דאפי׳אס מכיס שלא
לצורך ,קבור כין
,
מית׳לקביר בסמיוךאמר רב נאמן אמי שמואל הלכה כאבא פאול ק אימא מרים כת׳ רב אלפס
מימיל הסיטור שפטרה כ״כ סם סר״אשוכ׳אח' כ אבל לעוס גמר'ידידן דמייתי עלה וה״מ דכתב הל דלא נדר ודלא שבוע א' נ נקיינדר נקי פבוע׳כלפוד ולא כתב לההיין
לא דכהרדעי משמ׳דאיירי דוק' בצרכי המת וגס הרי" ףכ כסדיא דלצרכי הממדוק'' ממני ביןמיורסיאחריאכלאיכת׳ להכין ממני׳ בין מיורש י אחרי גוב בלאסכוע׳
קממכהרי״בס סי׳ק״ח בנדון זה אין כאן פיטו׳לא ממנו ולא מיורשיו דמתני׳תכן ואפי' היא פוגמת כתובתה ביןממנובין מיורשיו׳ אפריויכסתם מתני׳ דקתכי נדר
לת לה נדר ושכוע׳אין לי עליך ונו' ולשון זה כולל אפטחסוסו' ומה שנשאה ונתנה ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאיס נרשופי ***  00יך א אינו
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( ! ) רמ׳ המללכי אינו יכול להשביעהלאהוא ולא יורשיו וכו׳ואמרי׳סמפ׳מאי עבידת אמ רבנחמן
פרק הכויגגגד יל אמר רבה בר אמה אפוגמ כתובת׳ עכ״ל משמ׳כהדי שהוא ז״ל סוב דלא פליג אבא
עשזנת מוהר*6
זאף א 6נאהלגגו,׳ שאול אתנא דמתניתין דתנא דמתני דאס דמהני פיטו׳אף ליורשי׳מיירי במפרש
 5א מקרי מובעת שפוטר׳ בין ממנו בין מיורשיו ואבא שאול דא׳מדלא מהני פסו׳ליורשי׳מיירי כשלא
גתונתת לענק סי׳שפסר אף מיורשיו ומר אמ׳ חדא ומר
מלוה ולזה נזרי' ן> ולעני) ה ' נ ' נייזםילר ^ויזי־מ״נס
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נקטיק:
לדעת וז7הרינוב
בתשו
דמרז
בחיי נעלה דלא למיפסהלב כאב שאול לא לאפוקי מתנה
גביית דמתני׳איצטריך דהא לא פליגי אהדדי לה הנאמנות בשטר והנו מיניהשאז) ** * א ףגכי ^חי משום הרי״ף דאבא שאול כי היכי ילאפליג "
תקרי
גתונה הואל כדאמק אלא לאפוקי מדשלחר זכאי דאית ליה קיא וא אז׳ ל כתב האידג רנפישי רמאי נכון להחמיר רבנן דמתני׳בייש׳דמתני׳ שאס כתבלד
ויחל לס קרקע למר עוקב׳ומאינך אמוראי דאיתא סתם כרב אלפס ואבא שאול פליג את״ק בפטור יורשים וקאמר יאפי' כדר ושבוע אין לי שהו׳ אינו יכול
להשבי׳1
וע״ש שהאדין43ז דסברידאפ״ג דלא פי׳שפוטר אףמיורשיו פטרה בפירו׳ מן היורשים או כתב לה נקי נדר נקי שבוע
מנכסיאכל יורשיו
משביעי' אותה ה״כ
לאיפליג
פטורה•זה נראה ברור בדברי רב אלפס אילין אינו מועיל גבי יורשין ואיל גובה מהן אלא בשבועה ופסק3סיפ דמתני דנת לה כדר ושבוע איןלי
וכיון דרב אלפס סובר דאבא שאול ות״ק רב אלפס כת׳יק דפטור מועיל אף גבי יורשים וה׳׳מ כשפירש  $ולא ליורשי עליך ואבא שאול
דילחדת׳
לא פליגי אהדדי לא ה״ל לרבי׳לכתו׳ואב ,וליורשי אבל לא פיך׳ אע״פ שכתב נקי נדר נקי שבועה מנכסלאתא
לאשמועי' שאס לא כתב
בפי׳פיטו׳
■אול פליג אתנא קמא בפיסו׳יורשי׳וכו,
אילין אל מהני וצריכה שבועה ורח ור״י פסקר כאב ׳שאו 1,ר1,א יורשי׳אלא
שאמ -לה א׳מאלו
הלשונוכגון■
מתני
כלל
גבי
יורשין
אפילו
פי׳
לי
וליורשי
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ולכתוב עליו ופסק רב אלפס כת״ק
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1
דלא נדר מנכסי וכו׳קאמר אבא
שאול
אלא כך ה׳ל לכתוב ואבא שאול אתר נין
דלא נדר בין דלא שבוע׳ כץ נקי נדר בין וכתב ר״ח דוקא דלא קנו מיניה אבל קנו נ״״אי !מטיב'יע1
הליכל %
נקי סכוע׳ביןמנכסי בין מנכסי׳אילין בין אותה ולא יורשיה דאלים כח קניןלפוסרח * םיי״״י ימיייעייי איקי נןם ־יי אמיו ח־מי
י־י׳י־י^ י 4
הוא בין יורשיו אין משכיעין אותה אבל ייחד לה קרקע שתגבה כתובתה ממנו אפי לאפי ד מצייואלאסנלנמ ה־תהלעקי'
תהנ׳חכמי'למיס
מס אעשה שהרי אמרו חכמי' הבא ליפר אחר מהם גובה בלא שבועה דלא חיישינן תו לצררי ואם יחד
להנושבוע
היורשי׳אלא כ
יוןשהדברי׳סתומי׳
מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה מטלטלי אפי׳ אינן בעין גובה בלא שבוע׳ אכל לרבי אלפס
צריך
יש
לי
לומר
שלא נתכוון למטי׳אלאממנו
ואיפסיק׳בגמ ' הלכת׳ כותיה ומפרשבר שיהו בעין או אחרים שבאי׳ מחמת] כגון שיחד לה
מטלטלי׳
והםאבל לא מיודסץ ילא נתחוורפימשו
אלפס דלא סליג אמנא דמתני ' דאבא עסקא והוא נושא ונותן בהם ומכרם וקנו
בדמיהם
סחורהאבל* אצל רבותי המפרשי ז״ל משו דלשוןהגמ׳
שאול מייריבשלא סי׳שפטר׳אף מיורשיו אם אינן בעין ולא אחריי שבאין מחמתן צריב׳שבוע׳אבל לרש״י מוכיחדאבא"סאול ורבנן פליגיודעת
ומנא דמתני׳כדירי כשפטרהבפי׳אף אפי׳ נגנבו או אבדו אותם שיחד אינה צריב שבוע' דביקשאברו הרא״כד והרס״ק ובעל העיטו
דאב׳שאול
מיורשיו וא״א ז״ל מפרש דפליגאמכ'
אות י שיחף ^ תו  1,א מ * ח ׳ ^ אחחני וכ ןהי ׳ מס ק נ י א״ אז״ . ^,ורבנן בסיס דמחני פל; גידרבקדמתני׳
דמתני׳ואפי׳בשפוטר׳בפירו׳אף מיורשיו
אלמנה שבאת לגבות כתובת׳ שמין כל בגריה בין
שלס ^כת,י^ו ל'יגיייי שי ,״׳!י ו
מהני
קאמ דלא תפרע אלא כשבועה והלכתא
כותיה ובכך היו הדברי ' מתכארי׳כהוגן חי^ כין של שנת ומנכין אותםמ־תוכתיא ^ גרושי ביוןשמוצ;א'אלוהלשומהיילוי) כ5וילו
פסי׳נפי׳מן
* (נ״ה )ןיגו7יש לממוה 3תה הפסיק נין הלנקי׳ י-די) מרעתו• אין שמק לה בגדיה לא של חול ולא שלשבת
וכשסיורשי׳לונל תה5ועםה סאיןמגלוי ת
אס הנאחנוימהני אן> לננילקוחות שקודם ה״ל לנמור שגובה מתנ׳שכתלה בכתובת וכתב בעל העיטו רוקא
שמוציא׳
מועיל שהרי אמיו סכמי׳הבא ליפיעוכו׳
דיו אס
ה״ללנתוג
י
והוא
.
נאמגו׳מפורשליורשי׳תועילואח׳׳כ// / 1
תקנ׳חכמי׳
מדעתל
! ׳  !!.נו נוי׳•(
אינו •< 71-
יכול ׳,׳• .ינגבו
להתנו׳ולעקו׳ו׳״עץו)
אם
מ
!עיל
גס
לגבי
לקוחות
:
ודעת
הרמ״ב׳בפי״ו
מה״א
כדע׳הרי״ף
דיזא
וכת׳היש״בא
סכר
על
אבא
דברי
שאול
דסיסוי
'
לא
מהני
לגבי
יורשים
כלל
וקרו׳לדרך זה דבריריס
הרי״ף שכתבתי כסמוך וק׳להאי פסקא דאסרי׳ לקמן אלא אמר אביי אהא נדר ז נ והוא מפר מימך' דאבא שאיל בין דלא נדר וכו׳ודאי אפי׳מן היורשי׳פטישלא
ושבוע אין לי עליך וכו׳ואתא ר״ש למ י מ כל זמן שתובעת כתובת יורסין משביעין ישביעו' אלא שלא פטרה אלא משבוע ' פוגמת ואפטרוס הנזכריבמתני׳לעיל מינם
אותה וקא מיפלגי כפלוגת׳דאבא שאול בן אימא מריס ורבנן אלמא דחזי׳ דר״ש אכל לא משבוע' אלמג הבאה לגבו׳כתוב׳ופ״ז קאמ׳אכל מה אעש׳נלוימה יועיל לס
דמחייב שבועה אפי דאער אין לי
ולא ליורשי עליך ופל יורשיך סכר כאבא שאול זה השט אחר שלא פטרה סשכוע׳אלמנ שהרי סופה שתבא לגבו׳כתוב׳ותשב' כדין
אלמא דאבא שאול מחיי׳סכוע
בכל
מנין
ופסק
ר״נ
כאבא
שאול
ויראה
סכך
היתה
הבא
ליפרע
מנכסי
יתומי׳ומגלגלין
עליה
פוגמת
ואפטרוס דמגלגול לא פעייוה
דעת הרי״ף דאבא שאול ס״ל כסאמ׳נקי נדר או דלא כדר ולא אמר אין לי עליך בעל העיטור ג לגל בתוך פירושו סבר ' זו דר״ם ואחב כתב הא דא׳אבא שאולה״מ
מסע שתהא בלא נדר מכל אדם אף
מן היורסי׳ואפ״פ סאמ' מנכסי אבל מה אעש' בסלא קנו וכו׳וים לך להזכי׳דהאי מימר דמק ז״ל לאו אסבר דסמיך ליה קאי דהא
מחכמי' הזקיקוה שבוע' כשאסר בל ' הזה אע״ס שיש במשמעותו שאף מן היורסיס לא שייך כיה בלל שהרי ר״ס או׳דפוגמ ואפטיופ שפטרה בפי׳פטור ואפי בלא קנין
פטר ומיהא היה דפטד בהדי׳מן היורש  ' ,מודה אבא שאול וכהא פסיק ר״נ כאבא ולשבוע אלמנ׳ס לא פי׳ואיכ פטור' הא לא ממיכה קנין פד שיפרש ואס פי׳לדבריו
מאול והא דצמרי׳לקמן ר״ס כאבא שאול פירשכסט אבא שאול קאמ׳ועדיפ מיניה דר"ס אין צי־יך לקכין דכלא קנין כמי בפוגע
ואפטמפמהני אלא האי מימרא
יכ היכי דלאב שאול כי 6מ דלא כדר נקי נדר משמ לדידי׳בין ממני בין מן היורשי׳ אפימש ' ואסבר' דיליה שכתברישא קאי דכת דאכא שאול סבי דפיטורא לאמסני
ואפ״ה קאמ׳סחכמיס סזקיקוה ליסבע ס״נ לר״ס אסי׳ססרס בהדיא מן הערסי׳ס״ל לנכי יורשי׳וה״מ דמילתיה הא דאמ אבא שאול דלא מהני פיטיי׳לגבי יורשיה״מ.
דהזקיקו׳חכמי׳לישבע והא ר״ס פסק כאבא שאול אפי פטרה בהדי' ק ?יורשי׳ וכן בדלא קנו מיני על שבוע 'היורשי' דמשוס כתיבה בעלמא אפ פ ססיא בסע'נישואין
לעת סמוס׳עכ״ל• * 'י( 1ב*ה )משמ' מלמיין שהוא שולכר״ח והתוס׳וישלתמי׳יג{ זה שנתפי ימיו סהדברי׳ההס נקנים באמיר׳אפ ה לא דחי' תקנת דיבנן דהבא ליפרעוכו׳גשכיל׳
כללע״אסי׳ו׳״שמ׳ש״א סיגרנהעןוז״ר הרשכ״א בתסוב׳ אס יש נאמנובכתוכת' ופטר
דילמ לא גמר ואקכי לעקור תקנ׳חכמי׳אכל קנו מיני ' כבר גמר והקנ׳ומסני פיטור
הבעל בסי׳בץ ממנו בין מיורשיו נוטלת היא אפי' שלא בשבועה כמסנתינו
כפר׳
דידיההדין
הוא
פימדמימ דיליה בביאו׳וכברטפו רגיסבפירוש פכ״ל  :ומ״ש
הכותב דאבא שאול דאמר מה אפס שהרי אמרו חכמי הבא ליפרע מנכסי
יתומי׳
בשם
ר״ס
דוקא
דלא
קנו
מיניה
אבל קנו מיניה אין מסביעין לא אותה ולא את
לא יפרע אלא גסכוע׳לא אמר אלא בנקי נדד בין מנכסי בין מנכסיא אילין שלא יורשי ' וכו׳כב' נתבא׳ זה כתשו' הרס׳בא והריט״בא שכתבתי כסמוך  :י־חרלה
האמינה בסי׳על היתונר במשנתנו וכן דעת הרי״ף ור״ח ולס אס קנו מידו וכ״כ קרקע שמגבה כתובתיממכו אפי׳לא פירש ד׳ מצריו אלא א׳מהסי גובה כלא הכועס
ר״ק וכ״כ הרמ״בן בר פ
הניזקין גבי כתו' בו שבח וכן מורי ה״ר יונה ז״ל וכן דעתי וכו' מסקנא דגמ בר״ע אע״פ וטע מ ' מסוס דכיון דייסד לה קיקע זה תו -לאסתפיס
נוטה ואע״ס שהר'במל
המאזככאבא
שאול
אפי
באוע
בין
מן
ממני
בין
מיורשי
ויש
לה צררי אחייני ועיין במרדכי פ הכותב י  :ומ״ש ואס ייחד לה אפי׳אינ׳בפין גובה
לו ראיה
מדאמרי׳המלז
גבי
מתכיתין
דר״ש
אומ
כל
בל׳שבוע׳וכו׳שס
זמן
מטלטלי
שתובע
'
ואתכהו
כתובתה
בעיניסו
היורשים
בל׳סכוע׳ליתכהובפיניהופומבדיתאי
מסביעין אות' דהא דר״ש פליגא אמתנימין מדר ושבוע אין לי ולא ליורשיכנליך אמרי בלא שכוע׳בני מתא מססי׳אמרי בשבועה והלכת בלא שבוע ופרש״ימטלטלי
ואמרי דר״ש כאבא שאול אלע אבא שאול אפי׳במפי־ס פליג ולית ליה ממני׳ואני
ואיתנהו כעיניהו וכו המייח׳מטלטלי לכתוב אשתו ומת והס בפין והי׳נפיט׳מהן
אומר אין מסס ראיה גמור׳דהת ה״ק י״ס כאבא שאול דאמ׳אין סיטור מועיל ומי' נוטלתן פלא בסבו׳דטעמ׳מאי אמו רבנן מנכסי יתומי ' לא תפרע אלאבשכופס
הא דר״ס עדיפא מדאבא שאול דאילו אבא שאול דוק' כדלא נדר ונקי נדרודר״ש דחייסי דילמ צררי אתפס׳והכ היינו צררי דאתפס ' ליתנהו כעיניהו כגון סאבדו
אפי׳בכד ושבוע
אין לי ולא ליורשי עליך ורבנן כרבנן דברית דאבא שאול דמסתמ' בלא שבו דכיון דאבוד הני לא אתפס אחריכי וכל נכסיי אחראין לכתוב ' ונפיע׳מן
סליגי עליה
וכמו
ספירש״י
ז״ל
על
כל
שפטר
'
מן
השביע
'
כין
ממנו
בין
מן
היורשים
הקרקעו' אבל הרי״ף כת׳ליתנהו בעיניהו בלא סבו׳והו׳דידיע דהני מטלטלימלוע
גובה בלא
שבוע
'
עכ״ל
:
כתב
הרי״כש
כסי׳קס״ט
אפי
.
׳לדפ
'
אותם
שפוסקי
שאין
מטלטלי קמאי נינהו וכ״כ הרמ״כס בפי״ו מה״א וכת הר״ן שהזקיק לוע כןלישנא
נאמכו׳מופיל לעקור מקנת חכמי׳ ואפי׳ התנה כן בסירס מ״מ זה הוא כסהמתנה
דליתנהו בעיניהו דמשמ דאיתכהו מיהת אכל לא בעיניהו ואלו לדברי רפ״י לא
הוא חי
ובא ליפיע מנכסי ימומי׳סצריך לישב׳אבל כשע מלוה אין יורסיו מפסידי' הל״ל אלא אימנהו וליתנהו וגס הר״אס כתטעס זה אלא סהקש׳לפי׳הרי״ף ז״ל א״כ
ולא
דיינינן
להו
בדינ׳דרב
ושמואל
דכיון
דדיינדעכד כר אלטזר עבד הכי שיש בו מ״ט דמי מתא מחסי׳דאמרי׳צריכ׳סכוע׳מ״ל מטלטלי קמאי מ״ל מטלטליאסריני
נאמנו׳עבדינן
לכתחל׳
&
ר
אלעזר
דכיון
דמדינא
ממי
גאמנו׳אלא דרככן עסו חיזוק דאתו מחמתיהו ע"כ ומפני כך כ יכי׳סמסקנ׳הר״אש כפרש״י ומ״מ מה שהקש פל
לדבריה שלא לעקור תקנת׳בתנאי הכא אל דייני׳ליס כתרי קולי קולא דאב שאול הרי״ף אינ׳קוסי׳דטפמ׳דככימתא מססי׳משו דכשהכע כא למכו׳מטלטליןשייסד
וקולא דרב ושמואל כדאמרי׳סתס הבודלא לוסיף עלה וכן דעת בטל המאור כשם לה אמ״פ שדעתו לקנו׳בדמיה׳מטלסלי׳אסרי׳לא סמב דעתה דאיתמ׳ומסתמא לא
קכמי נרבונא וסברא נכונה היא עכ״ל וכבר כתבתי בסי׳ צ״ו שכן דעת הרש״בא יהכה ליה עד דמייחד לה אחריני וכ הרמ״ב כפי״ח הנכסי׳עצמ׳סהס נדונית׳נוטל'
והר״ן :וכחבעוד בסי׳ק״ס אס כתו׳ בכתיבת׳ סל זו נאמכו׳בין ממנו בין
מיורשיו אותם האלמנ׳בלא שבופ׳ואס מת בלא שבו׳יורשי׳יורשי כתוב ' סהי׳נצ״בוכיא׳ה״ה
כב׳עדיס כשרים לעולס אין להס להשביעה ואע״ס שנהגו להשביע אלמנה לגבות סאס נאבדה הנדוני' או נפחת' ובאה לגבו׳מן היורסי ' צריב לישב ואס מתה בלא
כתובתה זהו לכתחלה לחוש לדברי הפוסקי׳דאין נאמנו׳מוטיל לגבי יורסי׳ואפי׳ שבוע ' ודאי אין יורסי׳נוטלי׳דלא עדיף מחוב כעלמ' וכת' הרי״כש דה״ה אם נמכרו
במפרש
אבל בדיעב׳להפסידה כתובת׳שאינס יכול׳ לישבע או שמח' ולא נפכע׳אין נכסי נמנית' ולקחו אחרי׳בדמיהכיין שאס לא מתה הית' נוסל׳אות' כלא שבוע אין
מפסידין
אותה
כתובת
'
וכ״כ
בעל
לומ׳כסמת׳כבר
המאו׳כשם
סכמי
נתחייכשבוע׳ואע״ג
כינונא
דגהסיא
ושכחוה מן האחרוני׳
דר״ס אע״ס מיירי
בשייסדו
וכן י״ל בנדון הז שכיון שיש כמה גיווני עולש סוכרים שנאמנות מן היורשים בפי׳
מועיל אין להפסיד׳לזו כתובת מסכי החש׳סהרי אפי העידועליה ק
עדי׳שנפרעס
מכתובת בפניהם היא מזמנת יות מכולם שהרי האמינה בכ עדי׳ותיי כמאה ול
סאפיהיאתשורה .על השבוע גובה והאריך בדכי ( * :
נ״ה )ולעי! הרח״נם
נס״מימה׳

*אבן העזר צט ק

ד״מ

ע״שונתשינ׳
׳ (ז )(
נעיל׳דלתוכזדינ׳מוקמי׳לה כשצ׳ב״ס דמ1י נל הרשנ״אשי׳^ףנ״ט
וין כלזן
.
נשייסדר לה הגעל ללזחריות כתובת׳כל חהס מנדוניתה הרי הס מיוחדים לה
מן הזיבמ־י'ד, 5
סהרי 6ינה כגבי ^ לא .
זנ״יכ׳עשו׳הדלו״ש
מומווכו
סהסכיחו מכסי© אחר
בסבח שהשביחו
וכר' ולא
ומ״ס ולא בשבח
אחי מותו
וגולה לומר כלי אני נוטל׳ואין הבעל יגול לסלקה מסו׳סבח בית אניס טכ״ל -כתו ',לא גבו אלא מן הזיכורי' 6א ומ׳ס
קי"ת
הני 5ס׳ס ''
נמשוכו הר״אש כלל נ סי׳ז׳שנשאל על אלמנה פצוס בעלה שתטול כתובת ופטרה מהראוי מסב פיס בכו' ( דנד ) שאין האש בכתובתנוטל' בסבח ולא כראוי כבמוסז׳
עזא'
משבוע והאמין אותה על הכאי׳מכתו בכל מה שתאמ נאמנו גמור'ואחר מות כעל׳ ואמרי׳עלה בגמ איני והאמ ספואל ב״ס גוכ׳את השבח א״ר 616מ ?ו לי כת*ב׳ סנ י !"ם״ ! ״.אי " .זל
הוטס שטרי חוכו׳שהיו לבעלה על אסרי'
^!ומ"ש ליםמכי״ ' ' ייג1י'יל"  5,5״יי״י ־ ^12־ליי״ה
ןעחזירתס להס קרועים ואמר' שכך צוה מדעתו כלא טענה שמוצא אחרת נאה הימנה אבל סרחה עליו לקוחו׳וכו׳ככ הרמ״בפי״ו מה״אוכה״השמאמ׳ונ׳־ל״שא׳
בין דעשאין נצ״ב בכלל זה אלא הרי הן נגבץ ג׳כיאתן על כ5
לה נעל׳ ושהוא האמינה בכל מה שתא מ' אדעת׳דהכי לא אקני לה ע״כ ואפי׳לרבריו נראה שאין לחלק
משבח שהשביח לוקס א3ל לאמ יהי מומי ׳ לנר ולק איאיירה
והשיב פיש להחרים אס שוס אדם יודע סרחה עליו למוציאה מדעתו אלא בגדיה שקנה לה אבל מתנה
נמוססו׳יוץהסו׳גזניסנ״גוסה׳טליה " י !* ב * " "
סהסטרו׳היו קיימי׳אחר מות אביהם אז
שכתב לה גובה לעולם וכן כתבו הגאונים :
לעת רביוכןהסכיס הרש״באז״ל בתסוב׳ אנל נלאל הכי
לוומהימנא לומר בעלי צוני להחזירם
הכתובה נגבית מדינאדגמרא אלא ממקרקעי עכ״ל • ומ״ש אבל במלוה שחייבים לבעל אע״פשפטרה מ!
ק
לנעליה׳ קרועים דמכח נאמנו,שהאמיב,
ומןהזבורית שבנכסיו ולא משבח שהשביחו
י
נעלה לא מהימנא שמה שכתוב בצואתו 1
גקר׳מוחז׳וכגבי׳מהס אפי׳סיא ע ל הגוי השבועה לא תהני
והאמין אות על כל הבאי ,מכסו מכל מה הנכסי׳ אחר מותו לא שנא השביחו יורשי׳ ול׳יש השביחו לקוחו'
סהור׳כס הבכו׳ ^
סר״אש ב ^ ,י״ג אע'' פ
חע"פנדהשעשתה
,
ז״ל . .
פתאמלא קאי אלא אמאי דכתי׳לעי׳ופע׳ ובאה לטרוף מהם ולא מהראויב אבל במלוה שחייביז לבעל נקר׳ והבעל לענין מלוה להוי ראוי לגבייהו כאמןכב׳עליס :
אובו׳עשהוע׳אבל לא האמינ׳על כל נכסיו מוחזק ונגבית מהם אפילי היא על הגוי ומתקנת הגאונים נגבית לגבי כתוב אש הויא כמוחז׳וגוב' כתובת' צט (א )וכתב
■ 'נלל
למשל פלו׳ופלו הס וגם איכה נאמנ׳לומ׳ ממטרטלייוה״ה נמי לכל תנאיה חוץ מכתוב' בנין דכרין כדלקמן ממנה כדתכ ן 3פ ׳ הכות 3מי םמת והדח הד״אשנמשי(
סשמץ
לאשהי ל
אןמל,וס פ
אם גבו היורשים מעות בחובת אביהן נובה מהן ודוקא אשה.וב -׳ח
הכתיבש<זץ
פקדה .
ויורשי׳והיה לו .יי
,
*ומיהם במט דאי בעיא קלתנהו שהרי לפיכך
הופקדו בידה כההי ' דפ זה כויר אלא מטלטלי בני חרי אבל מכרם הבעל או נתנם במתנת בריא אינה ביד אחרים וכו ומיסו אין ראיה דלעולס להכפי "הששויה
ל£
השיוץ1לא
נרפוהיורשי' היו אחרי מות אביה והיא גובה מהם ואם מכרו׳ היורשי׳ אחרי מותו גובה מהם כת׳הרמב״ם אם גבו יתומים את סמלוה כין גבו מען׳ לחכ! 'ני('
בין גבו קרקע אינה גוב מכס משוס דהוי'53ייי 7ם^׳ה ?אן
נמסלרשות׳ולקססטרו וקרעתן וחייבת
נהגו לכתוב ככל הכתובו מקרקעי ומטלטלי ודבר זה תקון גדול ראף א 3ל 3פ ןךס לא ג 3ן  ,פה כתה ^ גבן׳ ק ( א )י< ל הי |
■ כפי שומת הדיינין שישומו
לשלם דמיהם
רישהנזהיןיא
,
שבממון
תנאי
ככל
והוא
הוא ואנשים חכמים ונבונים נהגו ןכ
אע פ שהוא ראוי כיהיכי דיפה כסה דאן־הממיאאיג'
מון הפטיו כמה היו שויס לימכר ואפי,
 5ויןעדפראוהסטרו׳אחרי מות אביהם שהוא קיים ונמצא האלמנה גובה מן המטלטלים בתנאי זה ולא המלוהוהאישה לגבות אע״גדמטלטלי ננני ^אייןהזמרי׳
חייג' לפיוט דאין כאן מגו לפטיה כיון מתקנת האחרונים הרי שלא כתב כן בכתובת' אלא שנשא סתם
דיתמי לא משתטכדי לכ״ס וס״ה* ל נ 1נ ,ן (י״אלנ.דיגי' 7ינה
כשא ב ,,חזנבי/.ני'
ססיא מודה שהחזיר להס חייב לפלסזי :אם הוא יורע בתקג הגאוני׳ גיבה ואם לאו או שנסתפק לנו הדבר ראן -י נמ יכ יןן סהס 3יך.א חר י׳ יפהבק ן^ ח ע זי ןנני /.נ^
לגבו׳וקנ׳יש להבי ראי׳מהאדאמ ר״נלעי ' עכ׳ל• !ה ^׳מעי׳ו
בתקנת
מתיישבים בדבר זה שאין כה
צט אלמנה שבא׳לגןיו׳כתוגת שמין
נל נגדוט׳כס״פ כער׳& נתפתתס (דף כד ) אלמנ׳רב 6משמין מה שעלי׳ ושמואל יתומים שגבו קרקע בחוב ,אביהם ב״ח ח! זר וגובה אותה מהם לרבא דמפישלאישית הזכיר נ'
דמפתעידכא לאבוהון משתעבדנא ליה מדר נתןוהא ,סנרי׳והאריןבדב׳
מכי
טעמא
__
דאמר .ליה כי 7.
.
!מ׳נ)יןשמין• מה שעליה ופסק ר״נ סלכ כרב משו דכי 6קצי לה אדעת׳ למיק׳קמיה _ _
5
(! ועת׳למיפקלולמיפק לא אקני לה וכ׳ הרי״טבא אהא דאמרי׳ ד 6למנה שמין מס טעמ׳כמי שייך בכתובת! 5סה) 5ע״ג ילא ניתכה לעבו׳כחי יהכעל מ״מ ה״ל סטמד ננללנ ^׳י-כ׳הר?
כעליה מיהו אינ׳יכולי׳לסלק תהס במעו שאינו בדין שיפשיטוה ערומותלך א והאי על כל בעלי חובו׳ומציכו למימדיש חילוק בין כתוב אשה לב״ח משו׳ד 5וקילו רככך ׳ת נער׳ע״אל ^נ
דקא׳בגמ' ארמלת׳ישלח ופיק ליסג׳ בעלע הוו אמרי לומ שאיכ׳שלה לגמרי או תקבל ' ככתוב׳ אשה כד5ומרי' בפי ,יש בכור מקולי כתוב׳ שנו כאן ומי' למאי דאמור רבנן לאסהי׳נא!קרקע
נדמיהיאותפשיטס עכ״ל וכתבו הרי״ף והר״אש ש״מ דמאן דגריש אתתיה מדעת׳ דאקיל כמו גבי שכח אמור ובמאי דלא אמור לא אמור ועוד ראי׳מהא דנומרי׳ב " ' מהר׳ זהו׳והיא

 .כיון דאיהו
.
מפיק להאץ סמין כלל דאקנויי אקני לה ומסתבר דשמץ ט"כ* והרי״בש כסי׳ש״א
.
.
נת דמדבריהרמ״ב' כפ״א מס׳מלוה נרא׳שסוב'דיפמי'לנרושס

_ .
__
מקנה זו כתבה הר״אס בקדושין פ האומר והרי״ף והתום׳ ס׳מציאת סאשוהרמ״בס־
י־י־יי־'־
1־יי" ־יי
י׳' " ",י־יייי־יי• •־ייי י־רייי י״י י־
'־״־ —״^ -״״ •־— ״־ 1־- 1

נתשונו להרמ״בן סי׳יקס״י ולעוד הר״ן שהר״זה סולק ואומ'
^ '• **>*'4׳,׳י•****ין י״ ־ין׳ '■— ־ י■ י־ ״ ׳*־ '* /ע ע/ן /ע11
״✓״ " ^^1•' 1/^ 11־ '^\ 1*4
״ספלים דהא א למג נמי לאו איהי נפקא אלא מן סמיא מפקי
אקני לה אלא אדעת׳דמיק קמיה ע״כ ומ״ס דהא אלמה ,נמי לאו איהי כפק׳וכו׳ל״ק אבל מכיס הבעל או כתכס במתכת בריא אינ׳גובה מהם בפ׳מציאת האשה סת  :ן נתשז׳ הי״אשכלל
מידי דאלמכיאע״ג דאיהי לא כפק׳אלא מןסמי הוא דמפקי לה מ״מ איהי לא מפיק התו׳וסר״אש כפשיטו דאין האשה גובה מטלטלין שמכר הבעל ובקדושין ע האומרג? .י,אל' נכ ^ט י
לכמדעפי׳מש׳כ בגרוש דאיהומדטתי' מפי' לה:

וכחב עו״הל׳ןבש הגאוני׳דדוק'

נסתפק הרא״ש אי גביא כתובה ממתנ׳ והאר ? נדכ י וכס יף כת׳ ״׳ לויל עבי ז סס ?נת״הסיחן קע׳יה
הלכה הכי הלכתא דעדיפא כח מפכה מכח׳ ירושה כדמוכחא ההיא דפ׳שכי׳אוחזיס ורינ״ש ׳כסי׳יק״ל

גמ3.וסי' וכיוצ בהם אמרי׳דלא אקני לה אדעת דמיפ אבל הנותן מתנ׳לאשתו ודאי
אית לה וכי נסק לא מפקינן מינ׳והבי׳ראיה לדבאוכחב הרי״בש בסי׳שי׳א סכ״כ
גפיטו׳בשס רבותינו סראשוני׳וכל דייני מתיבת׳ומיסו איןדבריה׳אלא כנותן קרק׳
אומעו׳כזר אפי׳שאר מטלטלי׳שאינ לא מלבוסי׳ולא תכשיסין ללבוש ולהמנאו בהם

וההיא דפ׳ נושאים איכא לאוקמי במתנ׳ס״מ הילכך אפי׳כספקכו הגאוני רכתוב 'ודאיאשתפש׳היא
ומזונות גבו ממטלטלי דיתמי ממתנת בריא לא גבו עכי״ל •י וכן כתבו התום 3יז׳ייטלטלץ זלאיא?
נערה שנתפתתה וז״ל לפי מה שתקנו הגאוני׳דאשה גובה כתןי3׳ -,מןןנו׳ ממסל ג1ן 1ו}זגרז א 3אס

למתנ׳גמורס
שהרי ׳ 9מ• י• י
סלה ״• •
להנותני׳לס איס נזם זהב טכע׳ועגיל בודאי הס *
נתכוונו וה״ל כנכסי מלוג וא'כ בין באלמנות בין בגירנשץ אין סמיו אותם לס :
וכתב עוד דחלוצה דינה כאלמנה:
ול אץ הכתובה נגבית מדינא דגמ׳אלא ממקרקעי זה פשוט בכמ? דןכתי .ומ״ש
ימן הזיבורית שבנכסיו פשוש במסכר״פ הניזקין ויהיב טעמ׳כגמ׳ דיותי־ משס 6יש
מצה לישאאסס מצה לינשאוכ׳הרש״באואיפשר לומר מסאי טעמאדאפי׳נדוניא

/
1 / .
ברי בש סי1/ק ד ) סכ1
כ כג ח' י  (/ועיי* ,
מן החוכו ראיתי את רמתי וכן נ ל סדיןשהאידנ ׳שר י עס ? יני יהרנ,|?3ינו כחובי  .לאש א׳ עסקל־תן
והלואות לטיס הויין כאשלי דקמחוניא ועיק' אסמכתייהו עליהם דאל כ הפקעת צגטמתנהחהר ל
רוב כתובות בנות יסי ^ ל עכ״ ל( וכ״ה בהי ״זריס מצי ^ ת ה1ש ? ?םםהרשב ^ וכי ס ! "!ת
דאיצטריך להאי טעמא לאותם שאינ משעבדי בכתובה מטלטלי ^!גב מ ?י? עי יגס י,ננוה,ר,ש׳עד ^ח ׳
אינם נוהגים ע״פ תקנת הגאונים אבל לדידן **  00יל ב דמשעבדיס ג/זני׳דזעהנןאץ
׳ס'
ז׳ס!" -
מכר׳יזנע& נ
^׳י/

;י נא׳כתונתה חמנולהזהראד זק פסק מהרי מזלץעכ״ל (ג ) זכןפ׳המרדכיריש י״נ ואפי' נבזי כנרהיתזמי׳נין מקרקעי נין מטלטליזללאכע' ל שכ׳המרלכירישהכותג דאינה גזנאת ממלזה וכ״ע נתרלנידי״גדשנרעעילתזשלש הי'
י<?נןלס גילו לנעל איןאשהנזנא׳מחכז כמזנמה למקריראדזמה״רסהשינ על ספר שגננז גזי זאחדיויעע הנעל הזחזר לזה מקרי ממחק (לא ראוי זלאגרעממלזה * ןכ״עלחישכ' לננ! גזן הנית (לאלחכידזגו הפירז׳נקרא׳הנן מיחוקננ -ע
ון אניז ונשא זנפןננכסיו ומת זנסהאנמרשיהאנ צרינין להניא ראי,שתכנסי ,היו של אג זאס לח הניא ראיה האשה גזנאע
לסיים שם ה״ל עדיין ראויאע׳/להנכשי׳יופ' מכדיחזנכפונ׳משלס דהלכ׳כאנשי נליל דס״ל דאין יכולץלסלקהא 5סנ ממזונו'
_ _  . .והדכ' שם דהנעל יורש נכסיאש^זו שנפלו לה מאניהאע״ג שעדיין הי! משןענליםלאלמנ׳  :אניסלא־ ? ג דאץ הנעל מרש אין
_
_, ,
_
.
_
^עינרא( יכ׳שם דוה סקרימוחזק נאפשרלומר7כאןמיירי נמקו'שנוהגיןכאנשייהו7הדחם;קיןהאלמנ( ת ולק נקרא מוחזק זע״ש ולעיל סי'צ /ועי׳נמשו׳מהרי״ל סוף סי' ע״התדין ראוי אנל הפונה (! ) וללא כמ״לשכת׳הסרדכיפ׳נערה לש׳ל
; #ילילזגפנרי טלרע' (ז )לכן פסקהת׳־לני פ' 7ייניגזיר('?7׳תקמ" זע" נ( מי שמעע/לן -דניה 7גתענ' ש׳ח גני' יפ׳ נ ער' נ'מ וה׳רה1נ־זנהו' לנ׳ג דף רס״נ ע׳א וכן ה 1א נח״ח סי׳רנ״נועייןנפשו׳ראנן • נמרלכיפ׳אלמנהניוונתופר׳מי
דף רנ״ו ע״נהשמע 7אף נממנ׳ש״מ אש תפסל המקנלין אקמלציאין מהם • וכן כ׳המרלכיריש נערינ׳ר״שנר נרלך לאין כעלה' נגני' ממתנ׳שיס וכן הוא נתפו׳רינריש י ' נ ומהר״אי נפסקיזס♦ ,פ״ו פסק כמ״ל לגונה ממתנעש מ וע״׳1
ולקמן סי  ,ק׳ו ימנאר 7אפ מה לעניהש תמצת<"6ו ושמקה הוי מחילה ועיי׳נליניס אלן נלז״ה הי׳ לנ״ה :

ד*מ

אבן
י

העזר יק

( ת ) <7לא
בליישתע **
־׳?־׳י דמשעבדי׳בלאו ה/5י טעמא נמי גכי׳מהסוכוח• כתכו התוס׳רפ מציאת האסה שיש
פ׳" "'שמר' ** היסקים דמטלטלי דידן משתעכדי לכתובה דהוי כגמליא ערביא ואשלי קמחוניא
ולזין נראה לר״ת דמהו כקרקע ואס מכרן הבעל תוציא אסתו מיד הלקוחו' לאחר
נתש\ראנן לאף מומו ו¥כ לדבריהם בטלה תקנת השוק אלא מחמת מקנת הגאוני׳גביא ממטלטלי
צלוח׳תקנ׳הבאוגי׳ דיתמי עכ'׳ל יי ולדידן דכתבינן מטלטלי
"נ ^ אג מקרקעי דקנאיודאקכ׳גוב׳ממטלסלין
"אט ט ,£שה אין שמכר׳ צמו מן הקרקער׳יעייןבח״ מסי ץ
מודאי!מילה,לא " אם כתובה נגכי׳מעיסקא םבי1ני לי

ק.־ל ־־י ** ל־מעסע״ןנס־סקנ׳צס נ״ינ י״וני

יכול׳ לעכב כיד כעלי החוב מלגכו׳חוכס אלא ג? ימרי' לה אס תרצילגבו׳כמולתיי
גבי ואף לזנו נגבי׳מהמות׳ואס אמר'איני רוצ׳לגבו׳כתובתי עכשיו אלא מצ'ל)ניל!;ן
ואין שיעור למזונו׳דאין להס קצבה לזין בטענת כלו׳סלזס אתה אומרכז צל מי,]10
לו אסה ואפי׳אין כתובת אלא מנה ויש לו מאה מנה ויש לו מליו מלו' לא יגבה3
״!,
מנכסיו כלום שכבר הוא
משוטב׳למווןן׳
בתקג׳ הנאוני׳ לרון בד! לפי שלא נתפרס׳הדכיבחן תנאי כתוב׳ ופרנסה של אשתו ואינו ותדע לן דכעל
שהוא תקג' סנהדרי גדול׳ דע שנוצי בה ממון מן היורשי׳ע״ב א ם יכול למכור נכסיו ואין האשה יכיל׳לעכב
מוצאי' לו קרקע מ חורין מוכרי? ונותני? לה ואם לאו טודפת לא מסמת שעבוד מזונו' וממס ולאמפע׳

ממשעבדי שמבי או שנת יי״שנתןגמתנ׳בריאושכי׳מרעשהר,

ססמונתוני ^מ׳־עלצי״דל* *

* ''3ממפ{ ^> נגבי ממתגש מ בטח מ
ממתנש־ימבטחמ סי רהמ ככ ובכתבי
י,ן
רריור
ובכתבי._ 1.״״ -1׳  .״ .׳
׳״״׳  , .״  .״״_ . ,.״,״״״
׳״״״ ״״״ מי לא
צאימצי מזקוכן נמי ב ח מוקדםאינו
עכב ביד ב״ח מאוסר לגבותחובו
״0פ׳ מניאיםעיי,,
הא
שה ״ לנפיבגנ^ל1,
הצתוכות
נתוטממקיקע
מקרקע " ,,,ל״ל• מיד אינו מועיל אלא א כ קנו
ממגתח״ל־דפי־ל־דלמדלאחי ענסיי כל שזמן גבייתו קודס לזמן לח
קרק
ולא
נתרצי
שלא
רצת
לחתו
לו
ואחרי
כן
מכר
לא
לא
שנא
יהר״אשפ׳
האומר
ודבר
זה
תיקון
גדול
הוא
ו
;
ו
'
כסי״ו
מה״א
המוקד׳ואפי׳כשעסאו אפותיקי סת ו :ח
אותו קרקע ולא שנא
בהרמ״נם פי״י (ג״ה )  ,עיי׳בהרי״נש
סי׳שצ״ב  :וצת' ה' המגיד
הרק אחר וחתמה לו הנה ואינו גובה ממנו זו שנר׳סכפפשר׳ פס היורס
י׳מכמוכמ׳סל'
מ׳א״י׳יקי* * 0מדברי רבינו כרא' סאע״פ שלא כתב לה
שאינ׳יכול׳לומ׳נחת רוח עשיתי לבעלי שאם הית׳רוצ לעשו׳נחת לגבות כה עכשיו ולא _
לעולם כל _
סנותנין
יישהכופניל׳א ^ מטלטלי אגב מקרקעי אלא
מקרקעי
רוח הית׳ עושה לראשון ולעגין אם יבול׳ לגבו׳מן הראשון איכא לי אותו סך שיססי׳לה אותו
ממוןסמיוח׳
גונאתה כתובתה ומטלטלי גוב היא מן הדין
מןהיורשי׳אפי'
פלדנת
לרש״י
אינה
נוב׳
ממנו וכ״כ הרמ׳יבם ובעל העיטו' ולר״ח תח ידה ואפי׳לא יספי׳מ״מ עדיןלאהגיע
זמב'
אינ׳יכיל׳לעכב
מיטלטלין יאיו אטלטלין וכ״כ הרש״בא בסוף פתוכו׳ואס ולרי׳ת גוב׳ ממנו ולזה הסכ י /א״א הר״אש מי שהיה נשוי כ' נשים זמנה וכל שלא הגיע ז!
"ילי,
*תייו מיומי א *1אם
כתב לה
אגב
מז
וכמ״ש ואפ
■
שיגיע זמכה ר״לסיכל'
■
מטלטלי ■
מקרקעי אפילו יי*
^ ^ 4ז
אי "ור;•1
כתב לה
מטלטלי
אגב מקרקעי
בשלומן 1מכר שדהו ובתבה הראשוג׳ ללוק׳ רין ודברי׳ אין<! י עמך בעטן וכמ׳׳ס ואפי׳בזמן
י׳בזמןשיגי
:ינה גובהכתובת׳
כ׳3הגל א5פס ^ ,הלקוחו גוב מטלטלין כמבזיאר סיח " ס
שמועי כגון שלקח מן האש תחיל' ומת השניי׳מוציא׳מיד ה ,זןק ח כל אותו ממוןהלסוד א
ת לאעינ ג
היי..
^ו<־ודננשו* בי
כמהשוה כתובת'לעי
חדה&יעור' יליד ורמזו יי׳ ו11ד!י *ז הדריי
^ יתך
■ר.ייי 4דיד
׳ריי1ירזת אלא ב ד שמין לה סמי
והראשוג׳
מיד השניי׳
שהיא
קדמי
ולא
לבת!י.ה נגבית לו׳כזה אע״פשלא
הוסר
נכתב
שיעבוד׳
כמי
רק
סנכת׳
דמי
מלוקח
מהשנתפסר עס היורשי׳ כן דעתינוהה
והלוק׳מיד הראשוג' שהרי הסיד׳ שיענוד ממנו וחוזר' חלילהדע
*י״לטליו
שאין זה תנאי ב״ל־ כיון שנתחדש אשר
וכשזו שלא נת׳השליש שיוצי׳להכתובת׳
שיעשו פשרה ביניה' שאל׳לא׳יא הר״אש ז״ל ששאל׳ איש ואשה
^
ד
^
התלמוד
עכ״ל
:
כתב
הרשב״א
לגבו׳בה
בתשוב'
לעול
'
ולא
עוד אלא שעדיןצריך
שמכרו בית לאח׳ וכתבו לו בשטר שהודו המוכרים שלא שיירו
!5׳ הארלניפ׳ לענין הסירו '1אס קדם היורש יתלש ואכל
מלמוד אס יכולה לעכב כיון ששעבדולה
צער׳ע״נב׳ חר״ס אינו חייב מחמתן לאלמנ׳כלוס ולא עוד
לעצמ׳במכ׳זה שום זכו׳בעול ואח״כ יצא על המוכ׳שט חוב
מוקד׳. . . .
_
היורסינכסיה׳שהרי יש_
__ _
להשעבו׳ממקוס
הניתו ייי ;נה גמ' אלא אפי׳לא תלסס אס מכי' הילוריש אם
ליורשו
למכ׳והבע׳ חוב הוציא הקרק׳מיד הלוק׳בבח שטרו והאש' מוציא אחר לגבות ממנו ובין זה חהתגבההיא
מתנמגרי ^ י" הס מבושלי׳כ״כ שאינ׳צריצץלקיקע אין
שטר גרונית שהיא מוקדמ׳לזה החוב כדי לקיי׳המקח ביד הלוקח ובטלי החו׳את חוב עכ״ל-ובתשו׳אחי׳כ
מפנ׳להפת ,׳מ,ד ,ב״ח גובה מהם משו׳דק״ל כפ״ק דמציעא
והבע׳חוב מוען שכב׳סלק׳זכית נדונית מעל זה הקרק׳ והיא טרג 1נ׳ מה שטען המורשה שאין ליורשלגבות
כתונה לכל חתנה דבעל חוב אינו גיב' פימת • וכתב עוד
החוכו' אינו כלוס ואה יריאה מלא־יאבל
שאל׳ נית! ליורשיי סאל׳ראונן הודה בכתב ידו
מה
שיגב׳חבא
ותגבה
כתוכת׳ואז
יוציאו
ב״ד מןהלווי' ויתנו לה מדר' נתן וא אס
עמהשרא סלקימעל הסרקיאלא מבי הקוג' שיא תוכל להוציאו
קד׳וגב׳היור׳מוציאיןממנוומתנקלאלמנ
^
פשט' נדוניא אכל לגבי אחר לא סלק' זכוול והוי רינא הכי כעל מתקנת הגאונים שתקנו
שיהוהמטלטלין
"תנת ירי מפקיע ידו לחלוק בנכסים והאלמנהסוענ׳פיאי^׳
חוב המוקד מוציא מי! המק והאש מיד בעל חוב בנח •./ת וה׳וק
^
ץו .
כקרק'
וכדע׳הרי״ף בס האשה
״״״׳יןל״,ו^שנפלוגני
המי כ״יהנ ^ מאמינהשנצת׳כמ׳הודא' זה קוד' שנשאה מן האש וב ח מיר הלוקח וחוזרין חליל עד שיעשו פשרה ב יניה בריתא דמי שהיה נוסה באחיו סנה ומת
ננמן
לאתי ונ־־כ ואע״׳פ שכתובו זמן מוקד לנישואיה שמא
לא
ליורשיו •
והלוקח עומד במקום האש׳ובמקומו נמצא הפשרה עשויה בנדון וכו׳ואע״פ שיש מגדולי הסופה
הפוסקי׳שסולקין
מהרא׳י״סי׳ס׳וכ״כ
לגרע
כח
שעבודה
נתכוון
ולאו
כל
כמיני
'
זה
כי
הב׳יח יוציאצה מיד הלוקח והלוקח יוציאנו מיד ב״ח בשטר עליו אנוכךקבלכו מרכותי' שכדברי
סריי״ף
מהר״יו ׳ סףו תשובהלעניןהקרקעו׳' הדין עס האלמנה
נדונית׳שמסרלו האש׳וישאר כך הענין כי אל יוסיף אח״כ לזכות עיק׳ע״כ -כתו׳בתשולהרמ״כן שנשאלעל
ינ"' ׳^
שס.ד״״כ ' לסי שלא היה יכיל להוציא׳משעבוד׳
וס״ס
בכי׳מכח
הקצייה
ואין
הכתוב׳ ננבית אלא בפיוו׳ שבמטבעו׳ כגון גר שמת בלא בניס וקרס א׳וזכהבנכסיו
נ
^
,
למטלטלץ
אס
כתב
לה
מטלטלי
אגב
אם
נשא
במקו׳אחד
וגירש׳במקו׳אח׳אם
מעות
של
מקויחגישואי? אס תגבהאשתהגרכתובת׳מאות׳נכפי׳
מנכסי! ללא ממי מקי^ 6,ב ל ^ כתב•י )5 ^ 0ע ש טובי' מהמעו׳של מקום הגירושין נותן לה ממעו׳של מקו׳ ה ג רושי* והאריך בתשובה עיין עליו :אסהאשה
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^ , !",י
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מודבמסמססל
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בריא או
כשהוא
ש״מעיין
פ׳נפד׳
מי״6מת 7,יי ? ראובן שהוציא כתב ידרסלםמערן3ן חון
ממעות מקום הנישואין אע פ שכשאר
שנתפתתה ואין הכתובה נגביתאלא
עלא׳״שמןמעמג שהודה סקכלממנ 1ס קדוןכ ךןכ ךמעו־ת של המקום שנשתעבד בו בכתוב הקילו ור ת כתב שנם כתובה בפחותשבמטבעות כמן אס נשאבמקום
ותכירו כשהיה נרי ונפט' שמעון ואין ספק בנצסיס לכתובה
ננבת לעולם לפי המקום שנשתעבד בו
אבל
אסר וכו
וכוי'בסון
בסוף*כתובות
א' וגירשה במקו׳ חסר
וא׳ילאלפתנ׳ל "' ולפקדון הדין עס האלמכ׳וצפי׳הודה
שמעון
כפקדון
בשע
פטירתו
אינו
'
מזיק
לאש׳
(
דף
קי
)
תנן
נשא
אפה
בא״י
וגירשה כקסוטקיא נותן להממעו׳א״י נשאאעם
כמקו׳שחב
לאחרי׳איצו
כלום
טכ״ל
י
:
א□
מוצאיה
לו
קרקע
בן
בקפוטקיא
עי ?ראשה - .
וגירשה
בא״י
דהודא׳כעל -־
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'
א״י
ר״ס
בן
גמליאל
אומר
נותן
לה
ממעי'
משה | חורין מוכריין ונותנין לה ואס לאו טורפת ממשעבדי שמכר או נתן יכו' זהפשוט קפוטקיא נשא אשה בקפוטקיא וגירשה בקסוטקי׳נופןלה ממעות קפומקיאובנמ
לני!! דלו! דכהל! בצמה דוכתי שהאשה טורפת לכתובת ' ממקרקעי סמכ׳או נתן הבעל :ומ״ש אפי׳ הא גופה קשיא קתניכשא אשה בא״י וגירשה בקפוטקיא נותן לה
ממעו׳א״יאלע'
בחיי! אלא לכשישא אם נתרצית בקנינו שקנו מידה אינו מועיל אנא א״כ קנו ממנ׳תחלכדפרישי׳לפיל בתרשעצודא אזלינן אימא סיס׳ נשא אשהכקפוטקיא וגירש בא״י נותן להממעל
אשט ' נ^הי׳שרא^א כסי׳צ' 1מכר לא קרקע ולא נתרצית שלא רצתה לחתום לו ואס״כ מכר לאסונו׳ א״י אלמא בתר גוביינא אזלינן אמר רצה מקולי כתובה שנו כאן ופי' רש״ימעות
א״א
נינכפי! קנה ואינ׳גוב' ממנו שאינ׳יצול׳לומ פחת ריח עשיתי לבעלי וכו׳בס״ס מי סהי׳נשוי קסוטקיא גדולות ושוקלות יותר משל א״י מקולי כתובה שנו כאןהקלוככמוכמם
6ל*חכתמג
,״לקיי' (דף צה ) וכב׳נתבא׳בסי״צ׳יומ״ס ולפנין אם יכולה לגבו' מן הראשון איב פלוגתא וזו אחת מקולי כתובה • ורבן שמעון כן גמליאל קסבר כתובה דאורייתאהילנן
לנרי מתוכל מ* נ ' וכו׳סס נסלקו רס״י ור״תבפירש מאידקאי׳התס איהו אפסיד אנפשי׳בידי׳והסכיס בתר שעבודא אזלינן כדין כל שטרי חוב וככר כמבאר כסי׳ס״ו שר״ת סוכר
דהלכה
שאדמ י5,הגז"" הר״אס כפסקיו לפר״ת -ומ״ש כשם הרמ״כס הוא כפי״ש מה׳מלוה' ולזה הסכי׳בתסו׳ כרסן שמצגון כן גמליאל והרב אלפס וסרמ״כס וכל הגאונים סוכריםדהלכ׳כמ"?(
ממהמת להרמ״כן סי׳ע״ט והאריך בדבר • מי שהיה נשוי שתי נשים ומסי את שדכו וכתבה ומ״ש רבי׳בסם הרמ״הס הוא  :פ״יווכ״כ הגאוניםבתשובה  :וכ׳הרג המגידנפ
קתנמ'ש״* א ,מ״״ הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך וכו׳משנה ס״פ מי שהיה נשוי  :שאלת הנז׳על דברי הרמ״בם־דע סכל זה הוא כשיש בשיווי המטבע שהוא מגבה להכיי
•וחת׳ מיפה אז־ לא״א הר״אש ז״ל ששאלת איש ואשה שמכרו בית לאחד וכו׳כלל ס״ג סי׳ג׳וכתב שם
מאתים ומנה שתקנו חכמים אבל פחות מכאן א״א לפחות ולא הוצרך רכינו לפ
םי
*■ ׳יאה מי׳ג מה | שדין זה כדין הא דתנן מי שהים נשוי ב׳נסיס וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים זה שצבר נתבאר פר' י' שצל הפוחת לבתולה ממאתיס ולאלמנה מק׳הריכעילמו
״ל
אין לי עמך י1וכו׳ועיין סם ; 1כתב
יו •,שאלת בפיל׳זנות־ובהשגות א״א והוא שכתב לה ממטבע היוצא אבל אס כתב להמאמי
הרש״בא והיא בתשובת להרמ״בן סי׳נ״ז
7סם ויכה מ מחיי <
1
יפק
,׳
ידד
כת
 ,נ׳ אלמנה שיש לה כתובה על נכסי בטלה ונתפשרס עם יורשיו שיתנו לס ס דינרים דינרים סתסהדברידוע שהוא א׳מח בכסף צורי ע״כ ואין כן דעתרכינואלאאןז
"ה סותר
לנרי
!
בכל
שנה
למזונותי׳ופמסת׳ושפבדו
על
זה
עצמם
ועוד
ייחדו
לה
אלסי׳דינ
'
בתיבה
בכותב
סתס
יש
לה
בפחות
שבמטבעות
סכמקוס
הכשואין והגירושין אע״פשהוא
שנע״<?*:׳< ״<■״״ מיוחדת שאס שמא לא יתנו לה אומו סך בצל שנה שתוכל לקח מאות׳תיב׳כל מה יותר משיעור חכמים וכן הסכימו הרמ״בן והר״שכא ז״ל וב ,הרש״כא שאס כתכ "
"*
ישכפנתי
כתב שיחסרו לה מאותו סך ונתנה כתובת׳ביד שליש על תנאים אלו ושאין הסליםרשאי מאתים דינרים דחזו ליכי שהם מאתים סל מדיצה׳שהרי פי׳איזה סןאלוק״ק
גסמיןמוד
ליתן
לה
שטי
כתובתה
אא״כ
יכלו
כל
אותם
היירלכי פ׳ י״נ
אלפי' דינרי׳ ושלא ישלימו לה אותו סך דחזולהעכ״ל • ודע שצצ״ב לדעת רבי׳הרי הן כדין החוב בדבר זסוככרנמכא׳דין
ע״י פ׳ מוהר״ם יוציא השליש שטר הכתובה לגבות מנכסי הבעל אותו סך הנזכר אבל בין בכתב החוב פי״ז מס׳מלוה וכן דעת הרש״בא ז״ל בתשובה שכל מה שהואמקוליכתוכ׳אין
לע הכיתב לבתו השלישית
סיוציאנה לה לגבות בה צלום לעול׳ ועכשיו יצאו כעלי חובו׳סעל הבעל נצ״ב בכלל אלא הרי ק כדין החוב סב״ל -וכל זה ביאר יפה הרי״כשכתשו׳סי׳םי'׳5־
שהיו' ילאחר חית׳
י והיא מעכבת על ידם מחמת הקדמ׳שטר כתובתה והס אומרי' כבר ייחדנו לך ממון (ועיי׳בפסו׳מיימן שם סי׳י״גדףש״מ ) וכ׳ מהר״י קולוס בשורש פ״אשתוםשנימ
תשובה אס נכסי המת מרובים הנהוג בינינו אינו סתום הנז׳ככל מקום בתלמוד אלא היא מעיקר הדיןומנהג
מ״רי׳ופסק ^ ׳ ועוד חייבו היורשים עצמם לך הדין עם מי :
אבותינו
אופה בכל
תורה היא זע״פ התלמוד
וי£
!ינאתמזה כפ! נ׳ שיספיקו עכשיו לכתוב׳האלמכ׳ובעלי החוב אפי׳לא נתפשר עס היורשי ' איןהאלמנ
_ .
_
שהנהיגו _
_ . .
גלילותינו ..
ואע״ג דה,ימתנ׳נריללעזל׳לא יטול חקנלמתנ׳זויותרמן היורשין עכיל ו5ע" לנסוןפ ' י״נמש -יעשס דעליפא חתנה!1מיריז׳וע״ל סי ' קי"5 6׳המרלכיה ' י׳יג ע״ל תשונ׳עלראזכן ושמעין זהי׳להןשותפו' ניח ; זילכ,
ליץדיכ0
היסוחליז
ראונן ! נעז לחית וצו־ לשמעון ליתן לפלונימנכסי! ? ן ורן ונפט״ראונן וזי( עיןשבלחקימ 1ונכואו הסייל״ני׳וסימר לפניה׳ הלב׳זא״חכ תיכע אלחנת ראובן הרתונ'מהננסי׳אל( ופסק שהמקבל זנה נתענה בייןש־נכסי׳היו ליל^'1( 1
נאלו  -משיכן זוכה כהן ליפנל 1שמעין זה כא ין בדבריוהןאיליסיפרהדנרנעודשהיסהממון בידו צו׳ וע'׳ל סי ' קי״חמנין גבייתכתובה • 5׳ריב״שסי׳רצ׳ע א! תנה חת 1ניגמ כתובה והיתזמיס טועניה שתתן ערגות שאס ימנאו אח נניי
מקולמי# ,תחזיר מה #מגולה ופסק לא <?,ע" 0הי' רח״ז ( :י ) ובראה הא לאינו נאק ן לומרעקלוןיש 15ביזו היינונהקנה לו ממלעלינאגבאבל בלאן הכי נאמן כמו שנתב בתקלה ועיי׳בליבי' אלו בת״ה סימןג״ע

אבץ

העזר

אפ

ק

טד

ויש לה דין כצ״כ שהיא הנדוייא ואין דבריו נראים לייא כתב הרש״בא שאל' לכדונינו  :וט״ש ם5ופי'פי פייס נמה היה פשוסהול) דה׳לכמלוס ס"פםהו'כ5
>מד < ,״״ . .
גש15 .אשהכקפוםרןי' והלךלא״י ואסב מרדה בו ותובעת גט בקפונזקיא מהו לומרפרעמי־ומ ש כסס המן ב שנריב לישכע שמתכפי ו מהא  ( :נה )כתנעעח! כיסנרין

חשובה לא אמרו גירשה כא׳׳ ינותן לה ממעות א״י אלא כשהיא סס עמו וגירש '
״^ :
ל־אןפהיאפיייןנקפיהקיאונאן היא
גובהנחונפ'כמצ ' סקו׳סשענו '
ןמקו'
הגוכיינ
א
והיי
היא גובה ממעות
.
.
נפ׳האשהשלוסזאיןמקוסצשנזעהזז׳ומ׳םשמשניעי( לאמת חכמים
קפוטקי׳ופשוס
הוא
:
ובסקום
שמתנין אבל הרמ״בם ררי״ף וכל הגאוני׳כתבו
כסבר׳הראשונ׳כת׳הרמ״בם א.תה שנוע׳ת אלמנהכשאיאלינ׳מומ׳שאבל* שיכיל להרוית
כתוכ׳6יכ ' נגבי׳ אא״כ ימה שטר
כתיבה בד״א כשהי׳
בכתובת׳מעו׳סתם אבל אם פיר׳ בה מטבע ירוע
בין אס אמרה מת בעלי תנו לי
כתובתיננלזני׳שלףכלאי׳
נידהוכו׳ כספקימציע( /ד ףי  0ניסי/
עיק׳ביןבתוסיהריהואכרי]
המלו׳לחבירומטב׳ידועשיפרלומהלינשא
איןמתיריןאותהוממימי 15פ יי 1ה ^ למתד״ה^
א״ר ^  3י5־ ' ? ? 15:3י״כן ? טופ ז, ? *5י שהלו' ובמקו' שכותבין כתוכ׳איגה נגבית אא״ב יהיה שטי
כתובהאשה סלוס • ומ״ש בסס הרמ״בס שאס לה נתקוסשנהגי
•"׳!.י! י;ח;ל<־,נ ^׳ £תוס^ 5ין
• ״״• ״־״ • ״״ 4־״״י

! ״׳״־״ ׳.׳י "׳
■"•־י ״* ׳׳
■ /׳ " ׳ ״׳״׳ -׳* 1״׳״יי ״1׳׳־׳
■׳׳י־■ ׳־׳ קהלי ק

גיחין

^')5^ 1' 3מיכלו ׳ מט
 3י ביד׳אלא נשב׳שבוע׳היסת ונפטיובמקו׳שאיןכותביןעיקר כתוב
׳ אמרה התימני לינשא ותנו לי כתובתי"אי׳ לעיל
סי׳ס״י
׳
נמזויוחנן ־לא משנתינו היא זו הוציא גובה בלא כתוב בתנאי כ ד בעדי מיתה או אפי בלא עדי שהאש .
 17אומר תנו לי כתובתי והתירוניהכניסה ליכ״כתה
אנא לר
ואם
> ,
גט ואין עמה כתוב׳ גובה כתובת א״ל אי שאומר׳ מת בעלי נאמנת כדפי׳ לעיל גם נותנין לה
כתוב׳על
פיה
'
~
.
.
ונדוני ותיספ אינה גובה אא כ כתובת בד אפי יש ערי כמה היה לינש מתירין אותה לינש ואין נותכיןצה תלי׳ חילחאכנ״צ
לאו דדלאי לך חספא מי משכה מימית'
כתוב ואם תפס אין מוציאין מידה בפ״יו
חופיה אמר אביי מאי מרגניתאדילמלז ,והרמ״בם כתב שצריב׳ לישב שמת אבל אם אומר מת בעלי תנו

,
,
,
ן .
ן מה"א• ומ״ש ואני כתכתי לממל׳דבשניה ' (יב ) ! כ׳נ״יפרין
במקום שאין כותבין כתובה
דגטהיינו לי כתוכתי אף
לינשא
אין
מתירי
אות
שאינ׳אומר
ק
אלא
ליטול
אין
מתירין
אותה
לינשא
בסי׳י״ז
כתבתי האש' רנהלףתנ״א
כסוכה אבל במקום
שנותבין
כתובה
אי
כתובת
והרמכ״ם כת שאם אומר' התירוני לינשא ותנו יל
כתובתי
טעס הרמ״ב׳ז״ל וטעם רבינו  :במקום נתזנהגאמנ׳לונצ
קיטא כתוכ׳גכיא
ואי
לא לא גביא
הדר מתירין
אות׳לינש׳ונותנין לה כתובת׳ואם אומרת תנו לי
כתובתישאין כותכין כתובה והביא עדיס שכתב לא לענין חיספע
אמ׳אכיי לאי מילת *5הי 15ן5ןמרי
תפסלה כתובה כתב הרמ״כס סדינו כבמקום 1נ" 5נוע״שמכ״ע
והתירוני לינש' מתירק אות׳לינש' ואין נותנק לה כתוב ואם
שס דאפילז ע״א
ודאי מתניתי׳איירי במקו
שכותכיזכתיב אין מוציאין מידה ואני כתבתי
למעל׳דבשניהיאין מתירי י
אותה סכותכין וכו׳ :ומ״ש בשס הרא״ש סגוב' תעיד כלנריה לא
וגינה כתומוה ׳מכ "
מעס
"
ב
ד
לינש׳ במקו׳ שאין כותבין כתוב׳ והבי׳ עריםעךסךן׳ ^ך -כתוב ׳ כתב כיון שבאותו מקוס לא נהגו בלכתוב וכו תננ׳כתונת׳מאח'
למימ ?עתי 5
בדבריו פ ק דמציעשהעתקתי שתנע׳נעונעה :
רמיטדרור  21הרמב״ם שדינוכבמקו׳שכותבי׳ואינ׳נוב יילא כתוב׳ וא״א הרא״ש כך מבוא
גט ואין עמה כתוב דהלכ כשמ
ו 5ןלד$ןרק י ז ל כת שגוב כיו] שכאותי מ ק ו ל א נד:ר'ו ,י׳ כת י ב ו*׳ א מה מ ^ 1ומר במקום שטתכין גובה וכולי כבר נתבאר (גי ) זהמ״מהי״ז
גןתכי׳דוק׳'במקו׳שאין
כותכיןאבל
במקום
פרעתי
דאיהו
דאפסיריאנפשי
שכתב
לה
ולא
ישתנה
הדין
בכך
בסמוך
שזה
הוא דעת התו׳כההו׳׳ דהטונ 1ן נתב ש־ ךי ,ק ׳,נ׳
*ומכין אינה גובה
בלא
כמוכה
וכ״
כ
ובספ
המצו
כת
על
שם
ר
י
אפי
במקושכותבי
גובה
עיקר
כתובה
צח
מעס׳ב״ד
לא
5
ו
מר
כלו
,
:ו
מ
״
ס
סהר
״
אש
לטזענין3י< דשאם
הרמ״בס כפ״יו מה״א האשה שהוציא׳
גט וכל תנאיה בתנאי ב׳יד וא״א הרא״ש ז״ל כתב־כסבר׳
ראשוג׳ יג
כתב כסברא ראשונה כבר נתבאר כמה טדה ^ פאכ פ "
זאיןעמה כתוב׳אס דרך אותו מקו׳לכתו '
הוציא׳גט ואין בידה כתוב׳ רינה כמו
אלמנ׳שבמקו׳שאין
כותבין שהעתקתי לשונו בפ״ק דמציע' נ׳הר״אש אניהן ונהנה מ
כתובה ה ׳ז נשבע היסת שפרע
ופטוכיין
נובה עיקר
עיקר ולאנדוני ותוספ' •
ובמקו׳שכותבי׳אינה גיב׳כלל
ואם בתשו׳סוף כלל צ״ס אשה שאבדם כתובת לפס־פ ^ן הכמב
דר״י פליג אדשמוא להלב' כר״י ועו דאביי הוציא׳כתוכ׳כלא גטשאומר׳שאבר גיטיוהוא אומ׳שככר הוציא׳ רואים
כתוב׳נסי משפחת' וכתובתלמות׳ <״יהי אם נזלע
.
,
.
שנ$ר?> הכפינהאל
דסוא בתר סבי כותיה ועוד דרי״ף הביא
הגט וגבתה בו דהוא במקו' שאין כותכין ואומ מפני שאיןרגילין ואס כתובו נשי משפחתו מרובי משל נשינאנ7ה י״ר 5הית
נאןדנרי ר״י לפסו' הלב' והת סס כשמוא׳ לכתו׳לא האמינו לי במה שכתבתי לה והוצרכתי לפרו׳ ע״פ הגט משפחתה עולה עמו עכ״ל• וכבר כתב זס
כמקז׳שאי! כ; פנין
ותירץהרמ״כןדר״י לא פליג עלי׳דשמואל
רביבסי׳ס״ו :
הוציאהגט ואין בידה5פ 1נהואינ׳<אמן
ובמקום שיותבין ריעא טענתה דידה וכתבו לי שיכר ואבר
אם
יש
לה
עדי
גירושין
אינו
נאמ
<
ואם
אין
כתובה
דינה כמו3ןל״ מנ ,,׳וכ ןליכ 3׳ נתב5ן ר לומר פרוע אמנם
בהגה מרלכי 7נ מ
ורגלי׳לדבשנקרעכתובת בפריעת ואביי הל עדי גירושין נאמן במגו שיכול לומר לא גירשתיך שי ואע״פ
בסמוך דהיינו מתני דס פ הכותלדק תני לף קמ״וע׳־גמפמ,
נאמנת
כיון שתובעת כתובתהטז
מטיקראנדהוהס״ד דמצינולמימרדגט שהיא אומר' גירשתני אינה ,
,
הוציא' גט ואין ממס כמוכה גובה כתובהכדברי לי וקהוא
נייט כתוב' הוה סביר׳ליסדר״י איירי
אף ואם הוא כמקום שאין
רשאין לכתו גט מפגי הסכנה היא נאמנת ופסק הרי״ף כשמואל דאוקמ דוק במקום נמרלכי סוףהמש׳
נמקו׳סטתכין ומדמייתי ר׳סייא בר
אבא
ונוכה
הכל אפילו אין לה עדי גרושין והרמ׳יבם כתב בזה אם הוא שאין כותביןאכל במסו׳שנותכין 15ינ' גוכ׳ לה ייפסק כ!הלכ׳
יאי׳ממתני׳וקבל ר״י מיני׳ וכמקום שאין טוען לא גירשתיה חייכיליתן
לה עיקר כתוב' אבל אל תוספת ער בלא כמוה ונתבאר גב במרי 9ימ כס שספנין נתונה
מתיק ליל לאיתויי ראיה מ יניה י ' 6כ '
שתכיא ראיה
שגירש
'
או
שהוציאה
וה׳המגי' שתוס ונדוני אינו בכלל הטוען נוב?
עיקר
"•,י,
למימדלאו טעמ מסו׳טועןאחר ממש
אחר מעשה ב״ד וכ״כ הר״ן שס וכתב עול הכתובה אפיל!
אלא משו׳דגט היינו כתוב׳ולהכי תמה היאך מייתי מי נ ראיה למקו׳שכותכין דלמא
דאפי׳עיק׳כתוב׳לא גביא אלא בהוציאה גט ממש אבל בעידי הגט לא ג 3י׳ךאית רע אנדההשטר !כ!

אלא בפני סלו ופלו׳וגס
צריך למעשה ב״ד למקו' סאיןכותביןכתוב׳ויש עדי׳שכתב הוציא ' בגט וכר׳בס״פ הכותב׳ידף פח ) תנן הוציא גט ואין עמה כמוב׳ גובה כתוב׳ דאזרינ ממ?
לה א״ה לא מצי למימר
פרעתי
דבהכי
איירי
מתניתי׳אליכא
דאביי
כדמרישי׳לעיל
כתוב׳ואין
עמה
גט
היא
אומרת
אבד גיטי והוא אומר אבד שוברי וכן ב״ח שהוציא כותבחד׳אאו׳■ "
ומסתבר הכי כיון
דבאומו
מקו׳נהגו
שלא
לכתוב
ולא
מהימן
לומר
פרעתין
איהו
ש׳ח
ואין
עמו
פרוזבול
הרי
אלו
לא
יפרעו
אמר
רש״בג
מן
הסככה
ואילך
אשה
גובס
!
כ׳ הר״ר ינתק נר
דאפסי׳אכפפיה
שכתב
לה
ולא
ישתנה
הדין בכך והכי מסתבר טפי כי למה נאמר
כתובתה שלא בגט וב״ח שלא בפמזבול ודייק בגס' ( דף פט ) אריישכן
מנומשקעשמועש'
דפליגי ר״י
ושמואל
כיון
שנוכל
לפרש
וליישב
דלא
פליג
וזוהיתה
סכר
רי״ף עכ״ל כותבין סובר דאי אין כותבי׳ליחוש דילמ׳מפקא לכמוכ׳וגכיצןכה ו ׳
)ן<_ מה
ב 3גייליניע ענ״ל
ודברים
אלו
כתב
ג״כ
בתשויכלל
ל״ו
וכס״ס
הכותב
כתיהר״ן
מה
שהקשו על הרי״ף במקום שאין כותכין ואמר כתבתי עליו להבי' ראיה כמקו׳שכותכיןואמר לא כתב קי׳ילכלכהלמעש ה
ושמפני
כך
כתבו
התוספו׳דמתני׳דהוציא׳גט
ואין
עמה
כתוכ׳גוב
כתוב
אפי׳כמקו
'
לי
עליה
להביא
ראיה
ופרש״י
כלו׳לעול׳איןכותבין סוכר והייני סעמ דגוכ כתובה כדברי מוהר״ם
־
שכותבין היא והוא ז״ל כת'ליישב דברי הרי״ף ז״ל־וכ ה״ה בפי״ז מה״א שדעת הרכה דאי מקום שאיןכותכין הוא והוא אומ' כתבתי וירא אני שמא מחזו'ותוצי
 15נ ׳ ע 1,יו וכ״פ שורשי״ח !כ!
מפרסי׳וגאוני כדעת
הרי״ףוהרמ״כס ומיקר ודוק' כשהבעל טוען פרעתי או מחל ' להביא ראיה ואי מייתי ראיה עדים שכתב לא גכיא ואי לא מייפי ראיה קתני מ־רא״י י ?כ״ט
לי אבל אס מודה
ודאי
חייב
לפורעה
וכן
יתכא׳זה
כדברי
רבי׳וידועשלעול׳סוענין
מתניפי
'
גובה
כתובתה
ואינו
נא
מן
לומר
שיניתי
מנהג
העיר ואי מקום שנותכין *׳*ס ' דק יהיה
ליורש ע"כ • ועל
מ״ס
הרמ
'
בס
דבמקוס
שאין
דרכם
לכתוב
כתובה
אלא
סומכקעל הוא והיא אמרה לא כתב לי עלי' להכיראי׳וכי קתני מתני' גובה כתובת שהביאה המנהגבאוססריץ
תנאי ב״ד ה״ז
גוגה
עיקר
כתובה
אע״פ
שאין
בידה
שטר
כתובה כין כתגרשה כין ראיה שלא כתב לס ורב אמר בין במקו' סכותבין בין במקום שאין גותכיןגט גו 3ה לילגנו׳ויההבעויה
נתאלמנה
כתב
ה״ה
זה
מוסכם
דבמקוס
שאין
כותבין
וסומכין
על
תנאי
ב״ד
הרי עיקר כתובתה גובה תוספת וכל הרוצה להשיב יפיבופרש" 3 ,י ןבמ קן׳ סמתביץ סהי! נוהגיםלכע!
הנעל
צריך
להבי׳ראי׳סנפרע׳
וכןמתכא
'
במסנ׳ובגמ
'
פ
הכות׳ופ׳הנוס
וב
רבי׳שבתו
'
כין
במקום שא ין כותכיןכי מפקא גט בלא כתובה גובה עיקר כתובה דהיינו ק'׳ ק״ק ! כןמאשססי׳רלנ
צדיכ׳לסבי׳ראי׳סהתו׳אינו
מתנאי
ב״דשכ׳אע״פ
שלא
נכתב
כמו
שנכתב
הוא
וק״ו
'
וגרברקתני
מתני׳
עיקר
קא
מר
ולא
תוספ׳וכימפקא
כתובה
בלא גט גובה מוסע׳ <כן ה!א ניגשות
הוא מדין
העיק׳במקו׳סכותכיןודבר פשוט הוא לפי שטת ההלכו׳ורכי׳וכ״כ הרמ״בן ולא עיקר חיישי׳שמא גבאתו על פי הגט וכל המצ׳ להשי׳ישיבד ^ץ לת ןש מעמה  .מיימקשוףה׳אישו׳
ז״ל כפ״ק דמציעא עכ״ל -ומ״ש
רבי׳שהאש שאומר ' מת בעלי נאמנ׳כדפרי׳לעי׳הוא לכלו׳תנןכתוב׳ואין עמה גס וכו׳הרי אלו יפרעו לא כשלמ׳לסמ ^ ל מו ?יי־ 0במ/1,י רמל״יי^אס ? הג
3סי'י" ז :יב ומ״י ^ גס
נותנקלה
כתוב׳
סל
פיה
מסנ
'
וגמ
'
פ׳האשה
שלו׳
(
דףקיד
קיז
)
שאין
כותכין
ואמר
כתבתי
דאמיינן
ליה
אייתי
ראיה
י
^
י
לא מייתי אמרי׳ליהזיל קבזעבעי׳^ימעין
ומ״שונדוני׳
ותוספת
אינה
גובה
אא״כ
כתובת׳בידה
אפי׳יש
עדי׳כמה
היה
כבר
פרעיה
אלא
לרב
נהי
דעיק׳לא
גביא תו 0פת מיהא תגכ׳ופרש״י בסלמא
לשמואל י!ה לוסיף לה
ואם
נתבאר
בסמוך
בדברי
הרמ״בס
וה״ה
סתוס׳אינו
בכלל
הטוען
אחר
מעש
'
׳ב״דוה״ס
דאמר
בין
עיקר
בין
תוספ׳נפרעין
על פי הגט מוקי להא ;  00יר ג דקתכי
אין מנהג ק!3ע
לנעל נריןלישניג
׳
>לאה 1םיף לה אס סועלת ברי ובאלמנה
אין תיתומיסנריכי׳לישבעמיהן אס תפסה לא מפקינן מינהונשבע ' מפטריוע״ש ולמטה נסמוך מלין זה וכן הוא נמרדכי פרק אלמנה כיוונת ע׳ג וכתב שסדלזקא על שלא נשאת אבל משנשא׳ נאמןלומ׳
עיעתי אם אין שטר כפונה יינא
מתחתילה* וכ׳מהרא׳י נכתנין ני׳רכ״ט זרל״ב לנמקוס שמהגין לכתונתוס׳בשוהמנה אפי׳איןשטר כתובתי בילה ואם אין מנהג לכתוב נשוה אע׳יג דרונ מהנין לכתוב בשוה כיון שאינה מנהג פשוטאינה

גתא׳התוס׳אע״עששטר לתזנ׳יוצאמתיז׳ידה אא״כהכתוב׳מקיימ׳אל שהחתן בענמז חתום עליהומכירי) חתימתו אבל כשאין
מקוייםתיישיישמאמזוייפ׳היאוכןהואנפשו׳מהל״יל סי״קי״ג וכן משמ׳ממהלי״קשורש י״חול'סיי רכ״ט לאםהמנהג
קנוערק שלפעמים ע״ישינויה 1וג כגון שזקן עשירנופא ענייה כדילשמשי שרגילין לפעמים אזלנתונשן תועיו או בונת ולא
שטר
כתונהכי
זה
חקרי
תנהג
קבוע
•
ונסי׳רל״ב
ואם
אין
מנהג
קמעיהאלמנה
תפשה הנכסייאס ישלהסיגולהחזיק
בנכסי נאמנת לימרשהוסין לה אנל הדבר נייןדקדוק גדיל פי ככל דהו אין להחיגו! כ״כמהרי״ונתשוב ' שיקי״נוכ׳המרדכי
זוף
הכותב
ב׳ספר
מפץ• אשה שאנדה כתובתה ונתאלמנה או נתגרשהמבהאפי״תזםפתומניאין ניאוג״כתומת
וסגליהיןלה נפחית שנהןוגשנוע,
■עכ״ל־ ונ״כהרא׳שנתשו׳ןהב־אוהטודסי׳ם"( יכ״ע אש כתובות נשימשפחתז מ־ובה משל משפחתה עולה עמו ואפשר דכה״ג א״נ לקיים כלל וגובה אףהתיש״נ״ע
בלכרימהר׳ייו! מלרא׳י כתשו׳־הנ״ל כתג
יי -,ש
סי׳שע ג אשה שהניאה חגי כתובתהנידה! נראה שהיתה ניתכת במכין אינה נוכה כלום
אע
'
ג
ללא
הוי
בה
קרע
שתי
וערב
וע
*
ש
־
ועיין
בתשו׳מהרי״ל
שייע״ג
בדיניה
אלו
(
יד
)
כ׳כ׳י
פ״ק
דנ
׳/
מ
דף
ס״ב
ע״ח
תשו׳׳הרי״ף חישגדש
א!תו
(
היאתונעת
כתזיוהזא
אומרסרעיביאתפסת
צרריאיס
נאמן
ואפי׳שנועה
אינה
נייכה
אלא
נותןלהכתויתה
ויחרים
חרם
סתם
עכ״ללהר״ןפ״ק
דגיטין
דף תקכ״ד ע״א אזה או שאר שליח המניא ניטה נכל מקום
שמיתרתלינשא
גונאתכתובתן ונמקוס שאינה
מותרת לינשא אע*נ לאסנשאתלא תנא לאנייאכתונמה ועיין נזהניגש! י הרש׳נא הי׳איףקע״ת (טו ) <נהגהז; דנ״מ לף לןמ״ו ע״גוא״ 9אינו מתלוייב צה בשאר כסות ועונה לאל״כ צא הוימיגזוע״ש
(8ז ) ו 3״כ המ״מ פי״ו לאישות וכתב אע״ג להר״מנס חולק נזה מ״מ ישלחוש לסברא זו

ס

ד״מ

!אבץ

העזר

ק אק

(יז ) ל נהגה׳ דקתנילא
יפרעוכמקו׳שאין כותכיןומ״ה מהימן במאי דאמר פרעתי ע״פ הג־ט דמי לפי׳כל שנוגע שהיה לל/חיו סלק בחצר ל/שה זו גתה ממצ*עכ״ל ל דיו ^ אח
אלפשינרשנת -ךי'
דאמ׳כסתבמתני
ע״ס
הגט
אמרתי
ב׳כתיכו׳וגט
בכ״ד
א׳סכתב
כתבתי
לה
לה
כתובה
ב׳כתובחו
וירא
אסר
זו
אני שלא תחזור
אינה גוב' אללז ד/תרונ׳וכו׳ססכמשנה
ב
י ^ין ^
כתובו׳וגס
ותוציאנ
'
אחד
ואמרי
אינה
לי
גובה
הבא
אלא
ראי
'
ולא
מצאתי
כתונ׳א׳וכגמ
אי
בעי
'
ראי׳ואמרו
לי
בהאי
פרע
גכיא
אי כעי׳כסאי
ובקשתי מהס שיכתבו
^ה כתיעה
לי
סוכר
הואיל
וע״כ
אני
זקוק
גביא
לפמ׳טוב
לימא
תהוי
שיהיה
לי
שוכר
תיובתדר
"
וכתבוהו
נאמר
לי
שמואל
ואבד
דאמר
ב
אמ׳רב
שטרות
היוצאות
בזה אסרזה
הלאשמה
קיימת
יוסף הב״ע שאין שה עידי גירושין מגו
ביטל שני את הראשון לאו איתמרעלה
"י א, 7רוי) מהיא דיכוללומ׳לא גרסתי׳יכול לומר
גישתיה
מודה ר״נ דאי אוסיף בה דיקלאה״ן
שהוציא׳גט עם הכתוכ׳ואם הלא אומ׳ גירשתי׳ ופרעתי הכל ע :׳ק
ונסמי לה כתוב׳ ה5ו מוקמני סיפא מן עם תוספ ואבד שוברי הרי זה נאמץ ומשביע בנמיט חפץ ונותןלה בדאוסיף לה ופרס״י אי בעיא בהאיגני׳
כמןבה י3מ,ה הסככ ואיל וכו׳בדאיכ מידי גרושיןעסקי
עיקר והוא נשב' שבוע היס׳על התוספ ולא נהיר שאם הוא נאמן אי ניחא לס למיטרף לקוחות מזמןראשון
<נתנייריא-נ' כלוס דאי ליכאעידיגרישין במאי גביא
כולה
טרה
בזה
אח
זה
זמנו של זה קודםלזה
למה יתץ לה עיקר ואם אינו נאמץ יתץ
לה
הכל
שהרי
כתוב׳
בידה
יי״א להק ו?,קא רס״כג היא וחשורי מחסר' וה״ק הרי אלו
ושניהם על הלואה אחת או על מכראלן׳
כשה'י/הנר
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א ,לא יפרעו בד״א כשאין סס פדי גירושי' וכץ השיג עליו הראב״ד  :הוציא׳ כ׳ ניטין וב׳ כתובו' חמץ
כתוכה
היו
הנסואי!
ן, 1
,
ביטל שני את הראשון ואיבו טורףאלא
ראשונה
קורם
לנט
הראשון
וזמן
הב
גענירה א
3
קודם
נמנ
לנט
אבל
הב׳
יש
שה
נובה
עדי
גרושין
שתיהן
גבית
תיס
ועיקר
מזמן סכי דכיון דכתב לשטר בתראחליה
צישי־אי-ית להי׳ אי מפק׳גיע׳גבי׳ואי לא לא גבי׳ומן הסמ הוציא׳ ב׳כתובו' ונט א׳שכת׳לה ביכתובו׳זו אחר זו אינ׳ נוב׳אלא
לשעבוד קמא דאי אוסיף ביה דיקלכשג!׳
נשואי בעניר׳א״נ ואילך אע״ג דלא מפקא גיטא גביא סרבי אחרונה שבטל הראשונ׳כשכת לה האחהלואם האחרוג׳
יתירה
סכי לתוסע כתבוה ולא אחליהלשעבוד
קראשונה 3ת'3ת
עכילכ\ . ,
שמעון בן גמליאל אומי־ יי!!
מן הסכנה על הראשונ׳ולא כת׳לה ואוסיפי׳ליך כך־וכךעל הראשוני אם רתג' לבטל זמן שטר ראשון ותרוייהו מיסא לא
דהרשנ״א תש ,׳
םי
׳
וחילך
אשה גובה כתובתה שלא בגט •
לגבי׳הראשו :׳ נובה מזמן א׳ או ב' מזמן כ' ואם כתב לה ואוסיפי' גביא מדלא כתב לה צביתי ואוסיפיתלה
תמק״סג • ראונן
וכתבו
התוספות
מגו
דיכוללומרלא
ליך כך וכך על הראשוני נובה ראשונ׳ מזמן ראשוג ותום מזמן ׳ב מדילי הך אקטייתא אלא שער כתובה
0כענשייי ל
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■׳ גרשתוך
■ ששתיהן מן האירוסין אומן הנישואין אבל אם אחת מן יתירא כת לה ולא הזכי בה אתהראשונה
וכו׳ור׳יוחקכמי מפר' הכיכדפ״ל בד״א
וגלשה ניום״
שא' וא״ת והאמ' רב המנוכא האשה
שאמרה
זהחזירת ומתנצח ■ 1
, , ,
האירוסין והבי מן הנישואין בכל עניין אינה נוב' אלא אותו שמן ה״ק אס תתרצי למחול שעכו' של יאסונ׳
< 1
׳!"73׳ ׳א,תסכמ .לבעלה גירשתני נאמה ור יוחנן איתליה
גבי כתוב זו המרובה ואס לאו גביראשול
הנשואין
הוציא׳ כתוב׳ וב נימין שהחזירה ולא כתב לה כתוב אין
שגישה יתנטל דרב המכונ׳וי״ל דלא מהימנא אלא דוקא לה אלא כתוב׳ א׳שהמגר' אשתו והחזיר על דעת כתוב׳הראשונה המועט הילכך הי מיניהו דבעי גביאוכי
רתלאיסהיאש׳3־' היכא דאינה תיבפת כתובת' אבל תובע'
אמר ר״נ ביטל שני את הראשוןבדלא
׳ה '׳יש'ם "׳עכי) כתובת׳לא מהימכאדשמאמחמתחימוד י' החזיר׳הוציאנט וכתוב ועדי מית׳אסהנט קודי לכתוב' רואין אם
אוסיף בה מידי דאי לאולכסולי קמי/
מח3ה התנה כ 3ממון אמיס כן עכ ל ונתבארו דברי רבי אין דרך לכתו׳כתוב נובה בנט עיקר הכתוב׳ובכתוב׳גובה
כל מה אתי למאי כתביה :וכל" ס בד״אששתיהן
זח!שע;*-׳היא בלא זילת מ״ש ואס הוא במקו׳שאינס רשאים
שכתוב בה שהרי זכתה בה כמית׳הבע׳ ואם כתוב קודמי
לגט
אין
מן הארוסין וכו׳אי מן הנישואין וכובס'
זליקייתא •תזי ׳ לכתוב גט מפני הסכנ׳היס כאמנ' וגובה לה אלא כתוב׳אחת שעל דעת
כתוב׳הראשונה
החזירה
:
נעיה םכתפתתה (דף מד ) אסקינהלכת׳
י יזייג לקיי׳הי3נאי' את הכל אפי' אין להעידי גמשיןדהא
אלמנה כל זמן ששט׳ כתובת׳ בידה נובה כתובת׳ לעולם דא׳זה וא׳זה כלו' בין מנה ומאתים בין
ננמי׳ללזקלומי ימן הסכנה ואילו)5ל<|
ו
בין אם נותנין לה מזונות בבי׳אביה או בבית בעלה אפי׳ תוסס מן הנישואין והקשו התגס׳דהשת'
.כמ( בזהראש ,נה דאע ג דלא מפקא גיטא נביא כלו גובה
לאח׳שתנש
ונשבע
אע״פ
שהיא נשואה ובעל התרומו׳כתב שאם
ססקינןי דא׳ זה וא ' זה מן הנשואקאע״ג
נזחזיל־ה אע״ג תוס׳ועיקר ובדאיכ׳עידי גמשין אבל אי
דאוסיף לס ופליג ארב נחמן דאמ לעיל
נשאת שוב אינה נאמנת ואין נותנין לה אא״ב תביא עדים שלא
לא״רינן 7חי' ליכה עדי גרוסין אפי מןהסככ'
ואילךלא
קבלת׳וכןכת בעל העיטו׳ וא״א הרא״ש ז״ל כתב כסבר הראשוניח דאי אוסיף בה דיקלא אדעתא דתוססת
י'י,"",!,6-־ יפיפי :
יס׳־ט רני' נסם
סימ״נס
מא
׳היינו 7ח ׳י ה
״ , 1,
< ./ ,
ואפי׳עברה עליה שמיט׳אינה נשמט׳מפני שהוא מעשיב״ד פנמה כתבי׳ולא ביט ' סניאתסראשוןחהותימ
םהןסץ,להמ <,7יה בפי ו ה ל האשד שאמר לבעלה גירשתני
דהלכת׳כר״נ כדיני ואו״רי דהכא אע״ג
אנ .1מה שמשייר כאמנ שאינה מעיז' פניה בפני בעל׳לפי' אותה שנבת מקצת או אפי׳שלא פנמה אלא שזקפ במלוה יצאה
דאיכ תוסס בטל שני את הראשוןוטעמ
•מנכ;.י׳ע׳ 7תנ*!י' האשה שהוציאה שטר כתוב׳ואקעמה גט מכלל מעש׳ב״ד ושביעי׳משמטת׳ואם אין כתוב ביר׳ובאה לנכות
משוס דליה שטר כתובה באירוסין אלא
היאש '״
שלאסה,
עלב ^"
גרשתכ! ואבד גיטי.תן לי בתנאי ב״ר בנון במקו׳ שאין כותבין
לעול
דעת,
ואמר׳לכעלה ,, , ,
אם נותנין לה מזונות בכית מפנאי ב״ד הילכך נתבט תנאיראשקפ״י
.דןי7
אביה
וש
,
אינה
}7ןקא
נוכה
כתובתי
אלא
עד
והוא
פוף
אומ
לא
כ״ה
שני
גרסתיך
ב
חיי
אבל
ליתן
שתקה
כ״ה
שנים
סטר יכ״כ הר״ל/ס וכת' עוד ואף לדברי
התנה נפתלה אלא לה מיקרכמוב׳אבל
אינו
נותן
להתוספ'
ולא
תבעה
מחלה
נ
ואם
תבעה
תוך
כ״ה
שנים
מונין
לה
המערסי דאייתי בשממתין כדכת להיש
י כל זמןשת"׳ ' 3ל 6עד שתביא ראיס שגירש או שיצ׳גט טס הכתוב ' מתחת ידיה אמר
הבטל כך היה לחל' כיון שמנהג לכלול יחד מנה ומאתי׳ותוס׳אימדנ׳דדעת הוא שזהו עיק 'תחל׳
קיי״יי'ע< 7גרסתי ונתתי לה כל סכחוב׳עיח׳ותוספוכתב׳לי סובר ואבד
שוברי
מתוך
סיכול
השעבו׳וכ׳האימסיןלא ככתב אלא שאס תתאלמן או תתגרש מןהאירושי׳וכשבאו
"( רת הדי! ל 7ן! לומ צא
גרסתי ולא יהחיי בתוספ כאמן ומשביע בנקיט חק ונותן לה את העיק לכלל נישואין ונכתב הכל בשט' א ' נתבטל הראשון לגמרי וכ״כ הר״ן וכך הסדברי,
השקרנים; החנמיס ונשבע
הוא
שבוע
'
היסת
על
התוספ׳עכ׳יל
ומה
שהקש
'
עליו
רבי׳סאס
הוא
נאמן
למה
רבי׳וב
עוד הר״ן ומ״מ כר׳סכלסלא נפא׳וחז׳וכלה שגוב׳מיק׳כתוכ׳מןהמשועבדין
שלא חדי! ת״־ה ימן
לה
העיקר
ואס אינו כאמן יתן לה הכל כבר נתבאר הטעה בדברי הרב המגיד אלא סהרמ״בס כ'כפ״י מה״א המארס את האס וכלה כתובה ולא נכנסהלחופ׳אס
 1יע״ש פ יך יי (
שכתב
לעכין גביית
הכתוב׳דברי הרמ״בן כדברי רכי׳והבי׳ראי׳לזה כפ״ב דכתובו׳ מת או גירש' גיבה עיק׳כתובת' מכני חורין ואינה גובה תושפ׳כלל הואי׳ולא כנס'
ש ^).ני׳)ב והטעם מפני מדרס כתובה לכסתנשאי לאחר פטלי מ״ס ליכי אבל כתוספת לא
נרא׳שהואסוב׳דכימסקי׳אחדזהואח זה מן הנישואין היינו לומ׳שאיכס טורפת
כ נ״יסי׳צ״ז תשז׳ לפי שאין מדרש כתוספת ואצ״ל בנ״צב פ"כ • ועל
מ״ס הרמ״כס אמר לה הבעל כך ממסועבדיץ כל שלא כנסה עכ״ל • הוציאה כתוב׳וב׳גיטין וכי׳שהפגרשאשתו
והחזירה
הרפנ״א אלמנה היה וכו כתב זה יוצא לרבי׳ממה שאמרו הב״ע
פ״מ
כשאין
כתובה
סס
עדי
הראסונ׳
גמסץ
החזיר
'
מתוך
גס
זה
סס
סיכול
במשנה הוציאי׳ גט וכתובהועירי
'ם״תצה ('׳
לומ לא גרשתיה וכו׳ומפרש רבי׳שהוא לעכין
תוספת
לפי
שבעיקר
כתוב
אין
סס
מיתהאסהגטקודסלכתוב׳וכו׳עדסוף הסי׳בריתאשס • דין הכותבלאשתי
^ן גת
״
חע(
כ
נש
מגו
וכמו שנתבאר בדעתרבי׳עכ״ל :הוציאהב׳גיטין וב׳כתובותוממשנה
כתוב׳בדיני ישראל וצדאק בערכאו' כתב רי״בש בסי' ק״ב ובסי׳קע״ד:
הש;(גגה
.
,
א״ייי
בס״פ
הכותב
(
סם
)
ב
'
גיטין
וב
כתובו׳גובה
ב
'
כתובות ופרס״י ב גיסין ובכתובות
קא אלמנה כל זמן שסטר כתובתה בידה גובהכתובת' לעולם בין אס
כותני׳לה
יזנא!
שמעל
מיי
:
זמן
ראשונה
קודם
לזמן
גס
ראשון
וזמן
כתוב
'
שכיה קודס לגט סכי גוב׳ב כתובות
מזונו בבית אביה או בבית בעלה מימרא כס״פ הנושא (דף קד ) ומ״ס אפילו
^
יגל
כ
'
"
ה
שהיי
גירשה
והחזירה
וכתב
לה
כתובה
שכיה
אבל
קדמו
ב
הכמובו׳לגט
ראשון לא
לא׳סתנשא ונשבע ' אע״ס שהיא נשוא' בס השולח (דף לס ) דאהא י/תנן התקקר״ג
' ^ל ^תחיל^ ! ,א שהרי כשהחזירה לא כתב לה כתוב וחנן בסיס ב' כתובות איכה גובה אלא אחת שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו אמ רב סוני) ל״ש אלא כשלא ניס׳אבל ניס
 .סיץ ^זה
^ סע" מ כתובה הראסונ׳התזירה :
כחב הרס״בא שאלת ראובן ושמעון קנו חצר אין מדידין אותה משו׳דמיפר לס כעל ומסמ' הא שבוע' דאין הבעל יכול להע ספי'׳
3עע!ע• ! לע נ׳
וראובן
האמין
את
שמעון
אחיו
ומסר
בידו
סטר
המכר
ואחר
זמן
נירש
ראוק
את
דמי
וכ״כ
הי״אש
בתשו׳כלל
ל״ו
סי׳ב׳כיון דכתוב' ביד ' גובה כתובת לעול' ותשכט
הרש׳3א
אס אשתו ואס״כ החזייה
בלא קדושין ובלא כתוב 'חדשה ואח״כ מת ראובן ועמד׳אסתו אע" פ שיושב' תחת כסלה• ומ״ס כפס כעל התמ׳ובעל העיטור ומ׳ס ואפי׳טכרה
׳
זאת
ובא׳ליפרע
כתובת
מחצי
החצר
שהיה
לבעלה
והשיב
סמעוןשכבר גירס׳בטלה מליה סמטה אינה כסמט׳וכו׳בר״ס אע״ס ( דף יח ) א״י־ ינאי תנאי כתוב'ככתובה
.
3
ע
3
מ
יל^
ז
;ק
בטןו
.׳
ומעת
שגירשה
נסתלק
שעבודה
מחצר
זו
וכססה
האפה
שלא
גירשה בעל׳וכתובמס דמי נ״מ לשביעית ובפ״ב דגיטין ( דף נד ) איתמר כתובה מאימתי משמע רב אפי
היתוחי׳ ולהכנות קיימת ועוד טען שמעון שלא נשתתף טס אחיו כאותו חצר ושהוא
מוחזק בס זה משתפנו׳ ותזקוף ושמואל אמסגמ' אע״ס שלא זקפה זקפה אע״פ שלא פגמ ופס
הנ^ 1,3לא•" ( ' ט״ו שנס והשיב אע״ס סנתגרסה האשה וחזרה אצלו בין בקדושין
וכתוב
סניה
כין
הרא״ש הלכ׳כשמוא׳וכ״ס הרמ״ב'מה׳סימט' והרי״ף אע" פ שכ׳כר״פ אע״פלשביעי'
^
י שחזיה אצלו בין בנסואץ בין בזכות
לא אבדה כתובתה הראשונ ועדיין כתובתה שאס פגמה וזקפה משמעת הכל כתיבה ומוםילאו משוס דליכעי פגימ׳וזקיפ׳נרל
אפעריפשנל 1,הראשונ׳קייס כל זמן שסטר
כתוכת׳יוצא
מפחידה
ואע״פ
שהחזיר
'
כין
שחידש
לס
דהא
ודאי
הלכה
כשמואל
בדיני אלא לדוגמא בעלמא כקטיה לומר דלענין פגימה
מנ״ד עמיל יפשוט כתוב אחי׳בין שלא סירס לס ואם חידש לה כתוכ׳אחר ' היתה גובה ב׳הכתוכו׳וכמו
וזקיפ הוא דנפק' מיכה ולא ללמד דכסס שאין שביעי׳מסמט׳עיק׳כתוב׳מפניסהר
מ! צר 1א(א ילעיי ששנינו כס״פ סכות׳ת״ר גט וכתובה ומית׳וכו׳סהמגר' את אשתו והחזירה על מכת
תנאי ב״ד כל שלא פגמה או זקפה ה״ה לתום וכדפרס״י מסו׳דקש׳כמו ססקש׳הר)
י
שטרמ•' תי 7אם כתובתה
הראשונה ,החזירה וה״מ כשהחזירה סתם ולא
חידש לה כתובת אבל
 איןלמונה1
,
, ,
אס דא״כ מאי איריא תנאי כתובה הרי כל תיו שאד׳מתסיי׳לחבירו שלא ע״ד מלו'הכי
,
, , ,
3י7ה
איגה
ך,
נא
/
כתב
לה כתובה
אסר
גובה
סתיהןוכדקתני
התם
במתני
ב
גיטין
וב
כתובו
ולפיה
דיניה כדתנן בפ״ב דסביעי׳הקפת חכות אינ׳משמט׳והיא״ס דקדק בדבריושכת'
משנשאת אפילו אס החצר משותפת בין ב האחץ וסימה כתיבתה
שלזוקודמ גובה היא כתובתה בר״ס אפ" פ נ״מ לסכיעי׳שאס פגמ׳הכתוב׳ולא פגמה התוס׳משמט׳הבל כאלו פגמ
■בי!
ק׳׳שאןןי .ותנין מהחצר ואסי׳היתה כתובה מאןסר׳כמי גובה ממנה יאע״פ שחזר וטען שהוא
חזר גס התוס׳ע״כ הרי שלא הזכיר אלא פגימה בלבד דמסמע דבפגימ׳ או זקיפה סגי •
׳
^
׳
ולקתה מאחיו מד שלא כתב לה
כתובה זו והחזיק בה ט״ו שנה לפי שמכוין שטפן ורבי' שכתב אינה כסמס׳מפכי שהוא מטס׳ב״ד הוא ע״פ פרס״י ואס אין כתוכ׳ניד'
דא
^
,
3
א
תר
בב״ו
שלא
היה
לאחיו
כה
סותפו׳כבר
הודה
שלא
מכר
לו
אחיו
חלקו
סכל שלא היה ובאה לגבו׳כתנאי ב״ד כגון במקו׳סאין כותבץ אס נותכץ לסמזונו כבית אייה
• שגשאת כ,ב את לאחיו חלק בו לא קנה ממנודומי' למה שאמרו כל הסימ׳לא לויתי נאומי'לא פרעתי
אינ׳גוכה אלא עד סוף כ״ה שני׳אבל שתק כ״ה סני׳ולא תבע' מסל׳בס״פ הנוש דף
גמזנת׳ אפילי מיתומים קטנים והימג״ספ׳ינמ  ' :מלוה ולוז עסק זאש
נשאתא ' | נזקוקיןלננשי יתומים קטנים להגנות לה כע ונינה דנוע* א דנזקקין לכינונה משוס חינא שישאלם נמגי׳להנם '
■) זי>ם ערנשאר ;ש> נ אין נזקקין • וכבישי׳
צ״ו זהכינקגזי׳ כי החו׳פירש! פ׳ הכ.ני  3ופי שוס היתומי׳נ׳ר־ח
והעיוןכדנריהרמ/ה
ואע״ג
דרש״יפי׳
שם
נע״אמיהז
נתש
!
׳
הרא״ש
סי׳א׳כלל פ׳׳הכ׳דנזתן הזה לא חיישי׳לצרריזתגניןלה אעי׳ לדיגתהרתנ״ש אן .משנשאת ןע׳׳ש • ?ג״י

(דף קד )איפליגו י״מ וחכמי׳ במתט׳ואיפפיקא בגמ׳ ( סס )הלכה כחכמי־ דאמרינן
כתוב'
כל זמן
חיזמל שהיא
שהיא בבי
בבי'' בעל
בעל גובה
גובה כתובת
כתובת לעולם
לעולס וכל
וכל זמן
זמן שהיא
שהיא בבית
בבית אביה
ענביה גובה
גובה כתוב'
טל כ״ה שכה ופרס״י דטעמ משוס דשתקה ולא תבעה כל הסט׳הללו מסלת׳הילכך
כלזמן שהיא בכית בעלה אין
־ י

שתיקת מחיל׳אלא מעני שמכברין אותה היא בושה

למחות על כתובתה אבל בבית אביה
מ& סתקי לה סט מחילה היא  :ומ״שואס
תכעה תוך כ״ה שנים מוני׳ לה ל ה שנים
מיוםס ץכעה ? רימשס ־ומ ש ו3

ז יורשי

צריכי ו
תיר כי
סניס ו^ס
סתרץי
י ^ר
מכ״ה ש
לתובעניס
מחלוהשס
כמשנה מתה
יורשיה מזכירין כתובתה עד כ״ה שנה
וכרסי כלו׳צריכין למחו' על כתוב'בתוך
נ״השט׳ע״כ ובספרי רבי׳ולזס שתק' יות'
מנ״ה שטס מסל' ונררז׳שהונן טעו׳מבואר
'וצריך להגיה ואס שתקו יות׳מכ״ה שטס
מחלו וכתבו לרי״ף והרצ״ש הלז דקתני
יורשי׳ מזכירי׳ כתובתה עד כ״השנה
ו6וקימכ' בס כל הנשכעין שכסכע' ומתה
וצץ צדם מוריש שבוע לבכיו וכב׳נתכח
זה כסי' צ״ו ומ״ש וצפי׳צם נזונ׳ככי' צביה
צסהיורשים מכבדין לזות׳ שמוליכים לה
מזונונתי'בעצמ' אין שתיקת'מחיל׳פמסני
מום׳ היא שותקת ולא מפנישמחל'להם
סס כגמרא בעובדא דחמתיהדרבחיינן

כשאין כתוב בידה אבל גרוסה נוכה לעולם כשאר ב״ס שס א* ראלעאםונין גרושה הב ( א)
הרי היא כב״ח • ופרס״י הרי היא כב״ח לגבות לפול ׳שלא בהזכר' דודאי לא מחלה •' ' לה״הבגרס*
קב מי שמת ואלמנ׳באה לגבו׳כתובת ועליו בסל חו׳אס זמנו סל אח מהם קוד יק ה!אבהליא
ולא הניס אלא קרק ע כד יל פרןמ לא ס ׳ מהס מי סזמכו ק ודס יג  3ה וה5ן ח ׳ נמרלכי פ׳ הנלענ
_ .׳ 1
_ע ג לעיי׳ בדינים
ידחה בין
אלמג
ביןבח.ומ״ש ן £פי׳ תסס ע ג לעיי
בלינים
.
,
י
,
א;< נמפי׳הלמ בן
יורשיה צריכין לתובעה המאוחמוכיאין מידו כס מיסהיה נשוישי׳ע״א !פ* ב:

מונין לה כ״ה שנים מיום שתבעה וכן
תוך כ׳יה שנים למיתתה ואם שתקו יותר מכ״ה שנים מחלו ואפי'
אס נזונ׳בבית אביה אם היורשים מכבריז אותה

שמוליכין לה

מזונותיה בעצמם אין שתיקתי מחילה שמפני הבוש׳היא שותקת
ולא מפני שמחלה להם ויראה מדברי הרמב״ם שאין הוכחת
השתיקה מחיל׳אלא לעיקר אבל התוס׳לא וא״א הרא״ש ז״ל כת׳
שגם התוס׳פוהל׳ אבל הנדוני׳אינה מוחל׳ואם יש לה עדי׳ ממנה
גופה אות׳ לעולם ורוקא באלמנ הויא שתיקותה מחילה בשאין
כתובה בירה אבל גרושה גובה לעולם כשאר בעלי חובות :
?! 5ב
שמת ואלמנתוא באה לגכות כתובתי ועליו ב״ח
י
אם זמנו של אח׳ מהם קוד׳ולא הניח אלאקרק׳כרי
לפרוע לאח׳מהס מי שזמנו קור' יגבה והאח׳ ידחה בין אלמנה בין
ב״חי אפי׳תפשהמאוח׳מוציאין מידו לא הני׳אלא מטלטלי׳שאין
בהם"! דין
קדימ\׳ וכגון
דלאאקני<ליה
מטלטלי אגב
מקרקעי ינתנו
רו""",
לב״ח אפי׳ ד* יי!
הואלר ^ ץדו׳
מאוח׳ רמד״ו -ידד
ותדחהדו
שיו*לד*
האשה ייחודי
ומיהו אם מליידי•
תפשה אפי' שלא
בכ״ר אין מיעיאין מידה ואם זמן שניה׳ שוין או שנש׳ולוה ואח״כ
קנה או שלוה ונשא ואח״כ קנה שחל שיעכוד׳כאחימשעישקנ׳בין
אס הניח מקרקעי או מטלטלי ינתנו לב״ח ותדחה האשה ואם
קדמה האש' ותפש קרקע אם קדמה וגבתה בב״ד בנון שהגביהוה
ביד קודם שידעו שהי׳ שם ב׳ ח אין מוציאין מידה אבל אם גבתה
מעצמ׳אפי על ידקשומא דליב׳ למימי מאן שם לך מפקי׳מינה ואם
קרמה ותפש׳ מטלטלין אפי' שלא בכ״ר לא מפקינן מיכה ואם יש
שם כרי לפרוע לשניה' ל בקרקע ובמעו׳אם זמנן שוין נותנין לב״ח
מעות ולאש׳קרקע ואש קרמה לגבות מעות כתב א״א הראש ז״ל
שמוציאין מירח ונותנין לבעל חוב ולכאור׳ יראה שלא אמרו כן
אלא מפני תקנת ב״ה אבל אם חפץ יותר בקרקע וליתןלאשה
מעות שומעק לו והר״מה כתב דאין שומעין לו ואם אין זמנן שוה
המוקד נותנין לו מעו׳ ואס קדם המאוחר ותפש המעות לפי דברי
א' א הרא״ש ז״ל שכתב
שמוציאין

(דף צגצד ) איפליגו ת״ק ובן כנס בלח ( נ )
ולא ח5קל
מאוחר שקדם וגב ופסקו הפוסקי׳הלכהנזה לי!אלמנה
/ל 3ן
לגמשה
כמרדכי <דלא
יי
כת״ק •דמה שגבה לא גבה.ל3ן,ה;יח. $
פ׳הסיבב

מטלסלין שאין בהם דין קדימ וכגון דלחע  /לני נ׳ראנ״י
אקט ליה מעלגולי אגב מקרקעי ינתנו
דדומאננרוש׳הוי
לכ״ח אפ י /הוא מאוחרותדסהאסכסרקלינא הכי אבל
ככותב ( דף פו ) אהאדאמ']ר מי מ ׳מסמי׳ באלמנה שנאה
דרב חמא האי מאן דאיכ עליה כתו אס חילקי! <
ע״ש
וב״ח ואית ליה ארע ואית ליה זוזי לב״ס במרדכישהאדיו
מסלקיכן בזיזי ולאש׳ בארע האי כדיניה נ!כ :ע״ל שי׳פ״ה
והאי כדיניה ואי ליכא אלא חד
נ״חזאשהבגכזיד
חזיא אלא לחד לב״ח יהכינן לאסס
לא 3יא!' '
יהביכן מ ס יותר משהאיש רוצה לישא (ב )א,ג:-מרדכי
אשהרוצה לינשא כתבו הרי״ף והיא״ש פשק שסע״ג ע
שמעיק מהא ךא מי מר דכ^ היכ £ךכי מ1הר״ס סלכה
כדדי נינהו

וליכ׳דינ׳דקדימ לחל מינ  ,יהו למעשה דמיניאין

כגון מטלטלי בז מן הזה וליה אלא סיעוי יקעםק מהרי/ ,
דחד מינייסו לב״ח יהביכןלאס׳לא יהבינן ייתשי׳סי׳ל'!כתב
דיותר מסהאיס רוצהלישא אשסרוצהשכן היה דןתהי',־•
לינסא וכ״כסרמ״בס בפ״יז מה״אב מי ",׳3י' י

.צריכדזנה כבי׳אביהכ״ה סניה לסוף אמ
לה לא מזוט חית לך ולא כתובה אית לך
.
 .״
,
דמע•' ימ ד דאם
מכפתי' לדיכא קמיה דרב׳כר סילאא״ל
סמת וככיח אסה וב ח וקרקע
מאץ תפסהלאמפק־נן
זניחה כ״ה שטס בבית אביה ובחיי דמי
קדיע' האס' נדחית מסכי כ״ח והוא נו :המינה ה״מ
שהליה
לככתפאי אמטאי לה א״ל טעמי' מאי אמו'
חובו תחלה וכיון שתקנו הגאוכי׳שתגכס
נעלאלאנאהתמין
רבנן כל זמן שהיא בבי' בעל גוב׳כתובת'
הא סה ו3״ח מ יהמסלט ל,ןוהד3ר ידועלידהאנלאסהית׳
למולדאמרי׳דמשו׳כיסופ׳סא דלא תבע'
שחין דין קדימ במסלסלין אס לא הכיח הבית  ,גאהחמין
ה״נסשו׳ כיסוס' הוא דלא תכעיופי׳רס״י
מטלעלין כדי ליתןלשניהםכותכיןללח
שלהליא׳לידהלכ׳ע
נכפפאי אמטאי לה מזוניתי' מיום
ליום
כל
חובו
תחל׳ואס
יסאר
לאש
מס
שתסול
נדיבה
לשלם ללא
הצנמימסו׳כיסופ׳מחמהככ׳הזה
שפסי'
בכתובת
תדחסנ: 1״ל  .גר ! תערבעכ״ל•
, , !,תטול ואס< ,
לאו ז✓
 ,וכ עולכ עאם
להוכתהרא״ש פר״ח האדבבי׳אבי׳איכה
ימ ש ומי א ס מפסהאפי
בנ י6י 1נתני פקליןלילל
גונה כתוב' לאס' כ״ה סנהכשאיב' כזונת
מוציאין מידם ל׳כהרא״ס בס הכותבג !מת אין אשפו
צכלכטזונת גובה כתובת לעולם משוס
ומ״ס ואס זמן מניה סוים או סכשא ולוה גו ^ 3כפיב׳ממגי
מובדא דחמתי׳דרב חייא אריכא
ומיהוי״ל
דשאני
התם
דבכתפיה
אמטו
לה
אבל
ואחר כך קנה או שלוה ונשא ואח״כ קנה שחל שעבודם כאחד
משכנס 3ץ ^ יכןהיא בכתבי
צס נתנו לה דמי מזוטאינה גובה ע״כ וכן נר מדברי הרמכ״ס סכת׳בפי״ו כלשון
הניח מקרקעי או מטלטלי יכתכו לב״ח ותדח׳האשה אהא דאמימ סכ תכתי בסהי י ^ 1לאם היה
כזה אס היה היומי עצמו מוליך מזונותיה לבית אביה ומיטפל בה יש לה
לתבוע
סרש״י
ולא
חזיא
אלא
לחד
אץ
בה
אלא
כדי
לכזח׳מהס
לב״ח
יהבי׳סלא תכעול דלת אימדניע שהוא
נפובתה אפילו אחר כ״ה סנה
מפני שזה ששתקה ולא תבעה מפני שהיה בושה מן יותר משהאיש רוצה וכו' ולא חייסיכן לומר משוס חינא ודוקא שהשטרות נכתבו פקלון כנין.שלא
?יורשי ע"כ :
וס״ש רכיכו
ויראה
מדברי
הרמב״ס שאין הוכחת השתיק' מחילה ביוס א' אבל אס קדמס״זמן הכתוב' היא גובה עכ״ל ־ וכתב הרי״ף איכ 5ןמ7יךדה ^,היהאח! 7או גי(ב
אלא .לטיק
אכל
התוסס
'
לא
נראה
שדקדק
כך
רכיכי מדכתב הרמכ״ס כפ״יובלשון דאמימ' ליתא אלא בשטר כתוב׳וסטר חוב יוצאין ביוס א׳ -לייכיב[ב
^ידד ״ ני בה 34מונילי0
הזהלעיר־
כמה
מגבה
האלמנ׳העיק
כמקו׳שאין
כותבין
כת
וב
'
אס
היתס
בבי
'
בעל'
ואשמעי׳אמימר דהיכ׳ דחד מיכייהו ב״ח וחד כתוב' אשה לא אמריק סודא דדייכי פי"* הא דל־י
גובה לעולס ואס היתה בבית אביה עד כ״ה
סנה
ואס
באה
לתבוע
אחר
כ״ס
שנה
בהא
מילת׳דלב״ח
יהבינן לאש׳לא יהביכן דיותר משהאי׳רוצה לישא וכו אכל היכא קילסלאשה היינו
צץלה נלוכוסאילולאמקלהלאשתקהכל זמן זה ומשמע לרבינודטחילהדאחר דס״ס וכמוב׳כגון ליס וליהוצח״ 3קכה כמי מטלסלין בזמן הזה דקי״ל סרלקק ל )5כשיש נידוש״ח
נ״ה שגה כסהי בבי׳אביה אגכיי׳עיקר סכת' ברישא קאי ולא אתוס' ולי נרא׳דאיכ' אמרי בכי
מלת/ל ב״ח יהכינז (־אש׳^א יהבינ ^ דהא
שודא דדייני היא ':י;־ נ'
" שעל
יללי־יאללמר
למימי דא״הג דתוסע נמי כויא שתיקה מחילה ומה שלאי הזכיר אלא העיק מסוס כתובה
וש״ס
חולקים
בנעלי
חובות
והאי
מימרא
לאו
מלמר
מעלי
'
היא
יזי
א
י
ללז
דילייא
'
אינו
חייב
דנמקו׳שאין כותכין מיירי וכב׳כפ׳דתוס אץ לה בכל מקו' אלא בראי׳ברור׳ואסכן
אמרי׳בגמ דזמנס ביוס א' אלא סתמ׳קאע' האי מאן דאיכ׳עליה כתונת אשה וב׳יה לןמיה! כ׳
מהר׳״י!
גלא טענת מחיל׳נמי לית לה מוס כל שאין לס ראיה ברור אבל עיקר לעול׳יס
לה
למימי דכל היכא דכי הדדי ניכהו וליכא דינא דקד׳־מ׳לב״ח יהבי׳לאש׳לא יהכיק ית,ז! ב׳ הכ״ל ב׳
אלא היכא ססהמה כ׳ה סכה ומשוס טעג' מחיל' ומטע׳זה נקט עיקר אבל אץ
ה״נ
ועוד
דהא
דאמ
'
שמואל
וכו׳הלכך
בין
ש״ח וכתוכ׳יוצאיןן 3יוס3י ןס.שניהס כעיןכי־אשיהגה־רב
דהיכ' דאית לה ראיה ברור על התום'אס היא בכי׳אביס ושתק כ״ה פנה
מחל׳כמי
לוה
ולוה
ואסב
קנה
ביןמסלטלי
כזמ׳הזה הואיל ושיעכותיוייהי כהדי ההדי אתודמלזהזע״פ'הידת
 .הוס׳וכ״ב ס״הז״ל  :רט״ש בסס הר״אש סס בגמ אהא דקתני
דשתיק׳כ״ה
סנ׳סויא
ול
י
כ
'
דיכא
דקדימ׳לחד
מיטיהו
אי
ליכא
אלא
מאידשקילחד
מינייהו לב״ח יהביק הוי דיניכיולוה
מסיל׳אר״יבל משו׳בר קפר׳לא שנו אלא מנה ומאתי׳אבל מוס ים לס ור אכהןא״ר לאישה לא יהביכן דיות' משהאיש רוצה לישא האם רוצה ליכסא עכ״ל• וכ״כ הרא״סנשער !קוד'לאפה
ז״ל
וכן נר מדברי הימ״בס
יוחנן אפי׳תוס אקלה דא״ר איבו א״ר ינאי מנאי כמוב׳ככתוכ׳דמי וכת׳הר״ן וק״ל
שכתבתי בסמוך ומסמ׳שאין !זה אלא בעיקי כתוכ׳אכל יגיי׳!בזז
,
<
,
 ,הרא׳ש כלל ל ד
כיי דהא בר״פ אע״פ מנינן הך בהדי הנך אחייני דאמרי׳בהו דתכאי
כתוב׳ככתו'
נדוט דינה כחוב והיכא דשעכוד ושעבוד החוב סייס חולקים ביניהן יכן מתנאי־ סי׳ד׳יה׳ :
דפי • ומי' אפשר דדוק' תוס' אבל כדוניא דינה כחוב וכ״כ הרא״ם
וק״ל
כר״י
למצאי
מדביי
הרמ״בס שכתב רבינו בסמוך וכ״כ בספ׳ התממ סער מ״ג וכתב שכן כתכו (
סלנשי׳ק׳נתנפי
נפוב׳ככתוב׳דמי ודוק תוסס אבל נדוכי׳מסתב׳ססוא כחוב •
וגס
ה״ה
כתב
כפ״יו
חכמי
לוניל
•
7
ומ״ס
ואס
קדמה
האש
'
ותפס
קרקע אס קרמה וגבת׳בב״ד וכו׳פד שקדעי?הרפנ׳ם
בניב לכ2
דין הנדוני׳כדין החוב לדע׳ רביכו וכ"כ הרש״בא ז״ל ומ״מ אין
צורך
לזה
שהרי
פשוט
כת
א״א
הרא״ס
ז״ל
שמוציאין
מיד׳ונותנין
לב״ס
ז״ל
היא״ס
סס כת׳סרמ״כןז״ל
לוהדדבר
ךוכדנזא׳חוב.
לואשאיג׳נגביתהכדוכי׳"בסוס מקום אלא כסמרא' כתונת ומ״מ נפקא מינ׳סהיכ' ולוה ואס״כ קנה דאמרי' חולקין אס קדם א׳מהס ותפס הכל איןמוציאין מ ידו ל פי
^
■ביי׳לחט׳נכי׳זז ■:
וממייענגמ',
שהיורשי ,מודי׳סלא פרעוה שאף ס״פסאבד׳כתוכת׳גובה נדוניא ואינה גובה לא שלא אמרו חכמי' אלא ב״חמאוס סקד׳וגבה מה שגב' לא גבה ואף בזו נחלקו
אכל
(
ה
}
!
מש
־לדין בין;
שיקר ולא תוס' כיון ששתקה כ״ה שטס והיא בבית אביה ודאי מחלתןטכ״ל • ודע בסשכיהן סויס לכ״ע אין מוציאין מידו וכן משמע מדברי רי״ף וה״ר יוכה כתב דהא דאי! חיי
שים
להרי״ף גירסא אחרת כזהשהוא ז*ל גורס ארי״בל משובר קפרא לא שכו אלא דאמרי' אס לוה ולוה ואח״כ קנה חולקין וכן בכל המקומי' שאמרו3רולמך׳ח ןל,ןץ נמסה לץמנ;<כןנ
מנה
ומאתים
אכל
תוספת
אין
לה
ורבי
אכהו
אמר
ר
יוחנן
אפילו
תיספת יש לה אס קדס האחוגב' מה שגב׳ גבה ואע״ג דא ב״ת מאוח׳סקד וגבה 055שג /;3גבהפ׳הפותבנהדיא^0
וצ״ר איבו
אמי
רבי
ינאי
תנאי
כתובה
ככתובה
דמי
וכן
הלכתא
וכתב
הר״ן
ה
"
פ
ה״מ
מאוס
אבל
זה
שיש
בו
זכו׳קצת
מה
שגב׳
גבם
ודוק׳
כשגב׳
בב״ד
סהגכיהו
כ״ד
אל שנו דגובה לעולםבסשט'כתוכ׳יוצא מתחת ידה אלא מנהמאתי׳דמשעבדי לה קודם שידעו שהיה שס ב״ח אחר אבל אם גבה מעצמו אפי׳ ע״י שומא דליכ׳ למי'
ימקנת׳לרבק אכל תיס׳מכ׳ה סנה ואילך לית לה כיון שלא תבעתו בפוך כ״ה שנ׳ מאןשס לך מה סגב׳לא גבה וגבי ראי׳לדב וכראין דבריו במקרקעי אבל כמטלטלי
׳*י״י אמי אפי׳מוס׳יס לה דתנאי כתוב' ככתוב דמי וכיון דאית לה מנה מאתים מה שגבה גבה אפי׳שלא בב״ד כדא׳לעיל בפרקין ל רבי טרפון בפירו'תלושין דכל
אימלה כמי תוס׳ואין גירס׳זו מחוורת דהיכי לימא רי״בל שיהא דין המוס׳גרוע כקודם בהןזכה אע״ג דהיכ דלא תפיס חד מכייהו יהבי׳לב״ח אפ״ה אי קדמ׳האש
ק לעיק דאדרב׳תוס דמי לחו׳ סדינולגכו׳למול׳ומצינו שייפו כחו מן העיק׳דהא ותפסיזכת הילכך אם יש קרק לחד מנייהו ינתן למוקד' ואס קדם המאוח' מוציאין
^מיי׳כפ׳ אלמה' כזונת אין להס מכה ק״ק אכל תוס׳ יש לסס לפי' כר העיק׳אגירס' מידו ואס יש מטלטלין לחד מנייהו אס קדמ האסה׳ופפס׳זכת'ואס לא תפס׳לכ״ת
יש׳י
שי ג•
■־ ע ל״ש חלמנ׳ק״ק אבל מוס'יש לס ור׳אבהו א״ר יוחנן אפי' תוס' סין לה יהכי' ואס הס שוין כזמן ויש קרקע לחד מנייהו או אס איכן עוין בזמן וקנ׳הקרקע
ולכי
איפא
בהדיא
בירו׳עכ״ל  :וס״ש רביטודוק׳באלמנ׳סויא שתיקתה מחילה אחר שעבוד שניהם לב״ח יסכי' ואס קדמה האש מוציאין מידה ואס יס זוזי וארעא
לשטהס ותפסה האשה זוזי
יראה
שמוציאין

דם.
(י )ייי< ״״ינעיימי
עתר׳ ( הניא ג י

אבץ העזר
סמוציאין מידה ונותנין לה קרקס כיון שמספיק לסניה׳יהבי׳לכל חד כדיני׳עכ״ל :
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גמר ומשעבד נפשי׳ וה״ל אסמכת׳והיא אפי׳בקכין וקצת נר' כ? ממה

כהימנותי לכו
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שלא על אמונתו הלוהו כשקכי מידוחל
"י־*" *,אח י ולאס קרק דהיינו ההיאדאמימ׳שכמבפי
3
הערבות • ויש לדחו' עפס זה דסאני הפס
בסמוך דלב״ח מסלקי׳ בזוזיולאס׳מסלקי' שמוציאק מיד׳ אם קדם' ותפש׳ מעו׳בשזמנן שוה יראה דה׳יה נמי
כתב הרמב׳ים היו דמכל מקום היתהישס הלוא ' וחסרון כיס
) 0ןכ/קי״ן פ׳ בארע האי כדיניה והאיכדיני' ופרס״י זה שמוציאין הטעו' מיד המארח אם קדם ותפשם
למלו ' מעיקר ודע קצת הגאוני כדערבי'
גיש<? ילףרמ״א הלוה מתו' וזוסמכי' על הקיק אסכשביל
הרי
הבעל
שלקחן
כתובי׳בכתוב׳נכסי צאן בחל וטענ׳שאבדו או
ודע בעל העיסוי כדברי הר״א ז״ל וכתב
ע׳>נ,,לא כמשמיג נצ״ב הני סוחין בכתוב׳הוא זכה בהןמיד היא בנכסי צאן ברזל כשא׳ בעלי חובו׳ונשבעת שלא לקח׳ אות'
עוד סם ה״ה שדיני׳הללו אינס אלאדוכץא
 £ £חמויפשןגנס ה־תיב׳פלפעיייסןי'-ק
ולא נתנ׳ולא מחלה וחולקיעם בעלי חובי׳ורש״י לא פי׳כן אלא דין כמנה מאתים שאין בהם חסרון כיס אגל
ע״ב למש*  ,עה לוקא רבי שלא אמיו חכמי כן אלא
למשמפק נדני מפני תקנ׳כ״ח כדי שלא חנעו' דלתוא״כ נכסי צאן ברזל כרין שאר הכתובה הערב לאשה בכתובתה אינו נדוניא הרי היא כחוב דעלמ׳ונ״כ ז״לוכן
מתחיי׳אפי׳בקנקאפי׳אם יש נכסי׳לבעל אבל הער׳ לכלתו בשבי' מורה לשון יכינו ז״ל עכ״ל• וכ' כ נ״י בסס
יות׳מבמעו׳והאשה
יל'ש ^נהר'אש היכ׳דב״ח קפזבקרק
כתוית׳מתחיי׳ בקנין אפי׳אם אין נכסי׳ לבנו בדי׳א בערב דעלמא הריטב ורבותיו והמום' וכ״כ רבי׳ ייוחסז.
ובספ׳ישן
 3״ס ' 5ג״כ תפצה בקרק׳ לב״ח שומעין
1,
״1
י( 1
.
רא<לן ת*ה חייג
אבל בקבלן שאמר לה הנשאי לזה ואני קבלן או אני אתן לך ומ״ס רבינו גבי קכלןשאמ׳לה הנשאיל!ס
מצאתי כתוב אבל הרמה כתבשאין
משתעב ולכאור׳נראה רוקא בקנין אבל הרמב״ם כתב אפי׳ בלא ואני קבלן או אתןלךז״ל הרמ״בס בפ״יו
אש-ז תש׳ז ללא׳ סומעיןלוע״כושעמומשו׳דמשמליה ז״ל
מסתבר דהוי כמו ערב בשעת מתן מעות דלא בעי קבין מה אישו' 1,איזהו קבלןזה הוא שאשלאש'
מגישיושעממננת' דלאומשו׳נעיל' דלת נגעו בה אלאמשו' קנין והבי
הנשאילזה ואני נותן כתובה זו אכל אס
ע 3ניפי "* 3,דהאי כדיניה והאי כדיני הילסךכי׳כ יפה והרא״בד כתב דאפי ערג נרירא מתחיי בקנקולפי זה ערב לכלתו
אמ׳ אני ערב כתוכ׳זו אני חייב בהוכיול׳
הב״ח־יומ׳^ ואס
השישי טלהס<  4כח האשה לענין זה כמו
מתחיי׳אפי׳ בלא קבין והבי מסתב׳ הערב לאש ככתוב? וגירשה בזה פסור אא"כ היה אכיו -וכתב ה״מ כל
מעו׳נר'
זנעין י<*ו צ!ה אין זמקשוה המוקדם נותנין לו
בעלה ואין לו נכסי׳לכעל לפורע׳ותוכעת כתובת׳ מן הער׳לא יתן
כתבתי כפכ״ה מהללמלו׳שיש מי סאוס׳
שלא
לסיפר מ<הלהיי"' דלטעמיה אזילדלעעמא דלב״חיהכיכן לה אא״ב ירירנה בעל׳ הנאה על רעת רבים שאין לה התרה
דבכתוב' דלא שייך בה תן לו שהרי אינה
מעות הוא משוס שלא תנעול דלתוהיינו
הש״ י.ל״שז
כתובתה
שתיבה
כרי
שיגדשנה
עליו
קנוניא
יעשו
שלא
יחזירנה
נותנת כלום שצריך שיתן לה הבעלנשף:
זנכשיס 7אף בשזמנןשו 5אבל אס זמן הכתובמוקדם
גאל',,
אס נחשב הביע ליכא ית משוס כעילת דלת דהואאפסיד מהערב ויחזירנ׳אח״ב ואפי׳ לא הרירבשע׳הגירושיץ ידירנה אח״ב כתובת' ויאמ' לה תני לו ואני קבלן ואין
כשתתנענו הכתובה ואסור לאדם שישיאנו עצה שינרשנהכדי ק דעת יבינו אלא כל שאמר הנשאילו
 5ל׳נא לילי לאחל אנפשיה הילכךהמוקדם נוטל מעותאבל
שתגכ׳הבתוב׳ מהער׳ דשם׳ לא ירירנה הנאה מיהו אם האב ערב ואני נותן הרי זה כאומ ' בעלמ׳תן לו ואני
השענ׳ד למאי דכתביקלדעת הרמ׳ה שאינומשו',
י, ,( ,,51
לכלתו כנכד בנו והכן ת״ח והשעה דחוקה לו ואין האב מהנהו נותן וזה דעת הרע בן ז״ל ועיקר עכ׳ל •
ם *איןלי י"! נעילת דלת אלא משיס דהאיכדיני׳והאי
ומ״ש רכינודהנשאי לו ואני קבלן הוי
לתמי?
ליביייג׳•?ן כדיניה איפשר שאף אס כתובתהאשה מנכסיו מותר להשיאו עצה לגרש כדי לגנו׳ הכתובה מהאב וכן
קבלן הוא עי' פ מ״ס בס״מ מי׳קל'עלדנב'
ואס
ומ״ש
:
ו
'
קיק
אלא
תטול
לא
מוקדמ
'
לשענל׳לי
ל
לאי?!
ידירנה
אא״ב
ההקדש
מן
תנכה
לא
ומגרש׳
נכסיו
אם הקריש כל
הרא״ש וכב׳נפב שם שדע׳ בעל התממו'
(" ) מיי>גח״ה קרסהמאוח' ותפס מעות לפי דבריא״א אבל מן הלקוחות• גובה אפי׳בלא הדירה ואם ירצה להחזיר' אחר
שאינו אלא ערב וכאן סתם דכייו כדל
סי5ו־ש !"ל שכפישמוצי5וין מיד׳אס קימ׳ כך יחזירנהשכיוןשירעו הלקוחות שיש עליו כתובת אשה אינהו
ותפס' מעות כשזמנן סוסירא׳שהה נמי
הר״אש • וס״יט ולכאור כרא' דוק כקנץ
עינלאש;
ן 1דאפסידו אכפשייהו שסני ממנו
אבל סרמ״בס כתב אפי ' בלא קנין דברי
?לזתןשיעני (:הז סמוציאין המעו מידי המאוחר אס קדם
(?;
הג
אלמנה כין מן הנשואין בין מן האירוסין מוכרת הרמ״בס הס בפ״יז מהלכו' אישו ' • רס״׳ש
שחי'נלשלס ותפסם לפי מס שסוב׳רביכודטעממשו'
שג הס
!
מנכסי בעלה לגמה כתובת שלא בב ר רבי בם ' הראב״ד דאפי׳עיב גריד'מתחיי'
כב׳כתכתי
דכןכר׳אבל
דלת ,וראי
הש ! ,מ/
,.
י1
נעילת ״1
האשעיגזבא י
3זאע
ביחד
כתובתה
כל
לגבות
מוכרת
אם
שנא
לא
בהכרזה
ושלא
כקנין כבי נתבאר  :ומ״ש ולפי זה ערב
י;מ( ׳ |לאאמך ,׳ה ,,ן דלהיע ה לא הוי טעמ אלא משוס דהאי
זכע׳לה כלי זמן כדיניה והאיכדיניה • כתב הרמב״ס היו ליש אם מוכרת ׳ג או ד' פעמי לגבות מעט מעט ככל פעם מוכרת לכלתו סתחיי׳אפי בלא קנקלא היה צרי'
רכינוללמו' כן מדבריו שבפי׳כ״בבפכ״ה
כ׳יד
מומחין אכל צריכה י
_שלא בכד
,
שיתב'ג י' 6חכא! כתובים בכתוב ' נצ״ב וטענה שאבדו וכו '
מהלכ׳מלו' וככ׳כתכ׳סאיכןדעת הימב״ס ז״ל־ועל מ״ס רבי׳וסכימסתב ' ישלתמר׳
^ ' ^ "3י? ? בפ״יז מה׳אישו׳וכת׳הרב המגי ' זה במר לדע יבי׳שלא הורע כח האש' אלא בעיק'
ה ^ימך ממגישין הכתוב ' שהרי לא חסר בה כלום אבל נדונית הרי הוא כתוב דעלימ עכ״ל והדבר למס סידר סדיני' סת ' על דעת היע״בס ז״ל ס״ל לשדי ע״ר הראי" ד נידן דכוותה
ע״ב לף פרי״ז פשוט הוא דקאי אכל מה שכתב כסי ' זה להקל על הכתוב' דאין כדוניא בכלל אלא סביר ליס ואס' כ ס״ל לצתו׳סהימב׳סולק • העיב לאשה בכתובת' וגייס' בעלהוכר'
הגדג*"! הרי היא כבעל חוב דעלמ ונבר נתבאר בסי׳ק׳שדעתהרש״ב^א בזה כדעת הרמב״ס לא יתן לה אא״כ ידיינ׳בעלס הכאה וכילי משנס בסוףבתיאידף ע" ג )ובפר 'סוס
א! ען
ערבי! לנלזניע ודברים נכונייכסעמס הם • ומ״ש כשס רס״י ככר כתבתי לשונו בסמוך גבי ההיא היתומי׳ ( דף כג ) ואע״פ ישבמשנ׳אין כתוב אלא סתם ידיינ׳סנאס יש״י פי ' ידירל
חעני׳לאמשתענדי
דמיכמיממלאש׳ דאמימר ואיפשר דלא ה שוה רפ״י דין נצ״ב לדין הכתוב ' אלא להיכא דאיכא זוזי הנאה ע״ד רבים שאין לו הפי ־ ומ״ש ואפי' לא הדיי ' בשע' הגיוסי׳ירירנה אשיךכ
כפתתבענו הכתוכ׳פסוע הוא -וכת' ה״ה בע״יזמה׳איסו׳נ״ל סדין זה אפי׳כנדוני'
יכ״כ וארעא דלבעל חוב יהביכן זוזיולאש׳ארעא משו׳דהאי כדיני׳והאי כדיני׳אבל היכא
שהיי מפני חשש קנוניא הוא אכל מלשון הגמ' שאמיו בפ׳ שוס היתימיס עיבכסי•
מנוה פייד ולא מידי חסיה משמע דרוקא בפיק' הכתיבה ו־תוש׳שהוא כעיקר איל
בנצ״ב לאוצ״עעכ׳י׳ל • ואשוי לאדם סישיאכו עצה סיגיסנה וכו' עד כדילסכות
אמ?ס■לר״י - 4מריש לה ב״ח ובא להפר׳ מקרק׳סמכרו ב״ד לכתיבת׳או למזוכותי׳אס מוציאין אותו הכתובה מהאב בסוף בתראלדף קעד )משה בי עציי עיבא דכתוי' דכלתיה סרה
יכהוכא כייהצויכא מיכגןהוה ודחיקא ליהמילתא א־מ־ אכיי ליכא דניזיל
מתי״ץ פליג יכי מיד הלוקח והאריך בדבר • ובסי׳ פ״ב כתב ' אס שמעו בו שמת אפי בע״א ימכרו
כ״ח מוקדמי׳פלאכדע מקצת הראשוני '• הערב לאש' נסביה עצה ליב הונא ונגרשה לדביתהו ותיזילתיבי כתובתה מאנוה והדר
ה,אנתגה ״מ פ"׳׳' ב״ד הקרק׳לכתוב׳משו׳חשש
ככתובת' אינו מתחייב וכו׳ כסוף בתר' ( דף קעד ) אסיקכא דערב דכתובה אע״ג נהדרה א״ל יבא והא ידייכה הכאה תנן א״ל אביי אטו כל דמגי בכי דיכא מגיש
מ״ט מצו' הוא דעכד 'לאו מידי חסרה ופיש״בס מצוה ומי אמר אביי הכי והאמר אביי אי זהו רשע ערום זס המשיא עצה למכורכרשב״ג
גח״מסי׳ק?״״<?׳ דאית ליה לנמל לא מסתעב׳
כלנרירביאליעזר הוא דעבד המשדך בזיווגם אין דעתולפיוע הערכות אכל מתכוין לזווגסשע״י כנו שאני וצורבא מרבק שאני • וכן אס הקדיש כל נכסיו ומגישה לא תינהמ!
"ייי״ז ףיינ ך־י ערבות זס הס מתיצי׳ולאו מידי חסרה לאש ' דהא טב למיתב סן דו ולטובת׳נתכוון ההקדש אא"כ ידירכה פלוגת׳דתנאי כמשנה ר״פ שוס היתימי׳ומשמע דהלהכמ״ר
ירימה וכן פסק הרמ״כם בפ״יז מה״א אלא שדקד בלשונו לכתו׳ידירנ׳הכא וסח׳ג
^ילדז אכלש ^ ומ״ש אבל הערב לכלתו בשכיליכתובת מפחיי׳וכו׳בד״א בערב דעלמ׳אבל כקבלן
תפרע מן הפודה מיד ההקד' ושעמו לפי סמן ההקדש עצמו איכה כפרע׳אלא אחי
?!?יון א?לה ? שגיל וכו' משתעב׳שס גבי משה בר עצרי ערבא דכלתי׳הוה עריך והא ערב דכתוב' לא
עיבעי כי מ״רני משתעב׳הכיחא למ״ד קבלן דכתוב אע״ג דלית ליס נכסי לבעל משתעב׳שפי׳אלא שיצא לפדיון• ומ״ס רבי׳אבל מן הלקוחו׳גובה אפי׳כלא הדירה וכו' פד סוף הסי׳
?י־*ילנפיש'תעקנ למ״ד אי אית ליה משתעבד אילית ליה לא משתעבד מאיאיכאלעימ איבעית כפר׳סיס היתומי׳וכתבוהו הרי״ף והרא״׳ש בסוף כתר ' והרמב״ס כפ״יז מה״א :
לגבו׳כתיבת
י* ^"" 3אימא מהוה הוי ליה ואשתדוף ואכע״א אבא לגבי בייה שעבודי משעביד כפשיה קג אלמנהבין מן הנסואין בין מן הארוסין מוכר מנכסי כפלה
שלאככ״ד ושלא בהכרזה לא שנא וכו׳משנ׳כפ 'אלמכ 'כזוכ' ( דף צו )אלפני
^ ופסקו היי״ף והיא״ס כהאי תימצא כתרא דאבא לגבי כריה שעבודי משעביד
מיהא לא
מער׳לכע^זנחק( ׳ כפסיה וכן פסק הרמ״בס בפי״ז מהל׳איסות וכפ״כה מהל׳מלוה וכמו׳בספרי רבי׳ כין מן האירופי ' בין מן סנשואי' מוכר'שלא בב״ד רש״א מן האמסי׳לא תמכו' אלן
דפי נ  /ימינלי דערבדכתרבה אינו מתחיי' אפי׳אין נכסי׳לבעל וערב דכלתו עתחיי׳אפי׳יש נכסי' בב״ד וכו׳מכי כתובת או עקצת׳וכו׳וחכ״א מוכר היא אפי׳ד' וה׳פעמי׳וידועדהלכ.
■ ^ ה<-חבקכי 1לבנו ויש לתמו׳ דהא 3גמ' שהעתקתי בסמוך אמרי דכי אית ליה נכסי לבעל ראוי כחכמי' ואסיקכ' התם דאינה צריכה הכיז׳וכ המררכיבפ׳הכותדדוק׳כמכרההי^
משיי
בפצמ׳סלא בב״ד הוא דאיכ׳כריכ׳הכח הואיל והפסיד' לעצמאס יפחות אכל הימי
7נ ,7טיא כמ ,לומר דמשתעב ערב או קבלן יותר מבשאין לו נכסי וטעמ פיר רשב ס משוס דכי
משעענליזזפש! ׳ לית ליה נכסי לא משתעב׳ דלא גמר בלבו לשעבד כפישיה שירא להפסי׳ואיכו אלא דב״ד מגבין וכ״ד צריכים למכר התם צריך הכרזה משוס דאס יספו בפתו׳משתו׳הי
איא פט ומי מילי לכך כר׳דטעו' סופר הוא וצריך להגיה גבי ערב לאסה בכתובתה אינו פסידא דיתמי  :י* ומ״ס אבל צריב כ״ד הדיוטות וכו׳כפ״ב דמציעא ( דף לב )אתש
ילא
^ .ל מתחיי ' אפי׳יש נכסי' לבעל וגבי ערב לכלתו מתקיי ' אפי' אס אין נכסי׳לכנו וכן עלה דמתני' משמיה דרב נסמן אלמנה אינה צריכה ב״ד מומסין אבל צריכה לן
לה! טאופ ^,נ
במרד <יפ,,א!מר ^ מצאתי בספ׳ מוגה -וע״ס רבי' דע רב דכפוב׳אינו ממחיי׳אפי׳ כקנץ וערב דכלתו הדיוטו וכתב הרמ״בם בפ״יז מה״א דהיינו ג' אכסיס נאמני ' וככר כתבתי בסי׳צג
ש^רננליכיי׳ נ? 5דמתחיי׳דוקא בקנין כ״ס הרמב״ס כפרקי' הכזכרי' וכתב שס ה״ה שהר״אכד השג שכן דעת הרי״ף והר״אס והר״ן ז״ל ודלא כרש״ישפי׳דהייכו לומר שיראו שניה ס :א
ע נין עע<ל• ׳איי-י על הרמ״בס במה שכתב דערב דכתוב׳אינו מתחיי׳אפי׳בקכין שהרא״כד ז״ל סכור תמכור בזול־וכמב הריפבא כפר׳אלמנה כזוג ' והשתא דפריסכא טעעא דאלמנ מן
האמסין משוס חינא או משוס שלא תתבזה בב״ד כל שכן דאיתנהו להכי טפוי
דכל שיש פםקנין כשתעב׳ואני אומ׳דלדע׳רכיבו בפ״יא מה׳מכיר׳שאסמכתא היא
קי כן
אפי' נקנין דינו בכאן מחוור שהרי ערב אסמכת' היא אלא דמשוס דאי' ליה הנא ' כאלמנה מןהנשואין וכיון שכן אפי היכאדלבכא משוס הפסד מזונותכגון^יג
בל׳י
מוכר אלא מקצת כמובמ׳סעדיןיש לה מזונות מוכית היא שללן
וליהגיישנהע׳6ןם דקא מהימני ליה גמר ומשעכי נפשי ' כדאית׳בגמ׳ומ״ה בכתובת דלא מידי מחשד
היתינליש ??מן שנילנ ?י! 1רלקתןשייזן ק״ו

פג

ד״מ
(נ ) !׳ע  3סי ' ג* ג
כיג׳ הל־א״ס נתשן ,
כלל ש״ג 0י ' 'נ
אימנה שתחל?
כעמאה למ/ןמי•
לאחר שהכריזו

%רומי׳סנבמ 6דמיוני ם־נגכו כעיקהואונ״מ כי אע״פ שמכרכב״ד לעיק׳ כתובת ' כ״ד מומחין ב״ר הדיוטו׳מיהא איכא כדאית" כס׳אלו מציאות ומהסהחזיקוה כ״ד
ניפעד ין יש לה מזונו׳ לרבנן עשו׳תוסע כדמפר בר״ס א״עפ ףא היא מוכי משו׳ הדיוטות אינה חזקה דיוסכי קמו׳ הס ואינו אלא לשומא בעלמ׳והרי׳ן כתב ים מי
תוספ׳סלא בב״ד ואפיתימי !:תושפ׳ליכא לאתמורי על היתומי׳משו׳ סינ״או מסוס סאומ׳ דכי אמיי׳אלמנ ששמה לעצת לא מש׳כלוס דוקא כינה לביןעצמ׳אכל בב״ד
םלאמתכזס כב״דהא איכ׳משו׳מזוני אבל לכרוני' דלא מעכבת ממוני דינה כחוב הדיוטו׳יכול' לשוס לעצמ׳וקנרא׳ דעת הימ״מז בפ״יז מהלכו׳ אישו׳ ולפי זה אפי׳
בלא ב״ד הדיוטו׳צס שמ' לאחרי' בדיעג׳
 ,׳
וע למואינ׳מוכראלאבב״דולאתייתיכ?
הנ״ד למכו׳הקהן'
^חיכא ולא לביזוי כ״ד עכ״ל . :ואס מכרה ב״ר הדיופגר ג אנשי־,בקיאים בשומת .קרקע ואם מכרה בלא ב ר
הנתונה
מכרה קייס אבל אסריס אומייס דשסה לכוי־ך
למצמ׳ היינו מ״ד הדיוטו׳ שכל שאין שס ואח״כ הנ״ל מכרו
הדיוטו׳ כתב ר״ח שמכר׳בטל והרמב״ם כתב גבי מוכרת אמזונות
כ״ד הריוטו׳ב ר״ח שמכרה בטל ככר
הקרקע והייגמד©
כיון
'
וכת
איקיו
'
עצמ
ב״דמומחץםמהל
בתשוביכר״ח
כתב
ז״ל
וא״אהדא״ש
ושכן
זלז־ילה
נמנמי כסי׳צ״ג שכ״כ בעיטו׳בפסו
שלא
ונשבעת
שקיים
צטורפה
נאים
לאחריות המכר על היתומי' ב בין אם תמכוהיא או ב״ר וגרועןלא שיש סס ב״ד אמאי לא עשת׳ כלום י״ל לפי
לעת הרמ״כן ז״ל • ומ״ש שהרמ״בס כתב
שמחלה לה^ קודם
לא־תמסו׳א^ אבב״ר ואם סאלואיג' אלא שמאים בעלכו׳ שאלוהיה המכיר ' ופסק 7לא
גני מוכר למזונו' שקיי׳ם ז״ל פי״ח יש לס תמכו׳אלא בב״ר ואלמי׳ כמי אכובשאת
מהני כלום דהא
כשמגת א ^ ש  £א התפיפה צירי סם ב ד חשוב הית יכול לשו לעצמ לפי
למכו׳למזונו׳שלא בב״ד מומחין אלא בג׳ ב׳י ר מוכרין ונותני ^ ה אז
אחריות המכיי־ה
צנשיינאמכי׳ואס מכר לעצמה שוס בשוה
על היתומים ונ״ש
יע״ל<
^
^'
במ ק ימ' י־
מכוהקייס וכשיבואו היורשים להשביע
שהן נעניין לא
^יי
יק ח ?צע מ אינו מיי לי אבלניץשאלו? 6ס אל
צררי ושלא גבתה יותר ר ^ א זלזלה נכ ??י
צוסהנסבפת־ומ״ס שסר״אש כת׳בתשו׳
מן
יפקיעו
ששמוהג׳הדיוט! אלאצריב להחזי ליתומי אפילואם נעלמ׳ה״ל אלמב׳זו מל־־ז סימושי׳ואיג'
כלום אע״פ
הלוקח עכ״ל ולקח ן
נו״חהוא ככלל לא סי׳ט '• ומ״ש ונשבע׳
אסד
לע־צמ־' סכך הדין בשליח
יכול' לשוס
נכלאלה שלא זלזלה יתבא׳כסמו׳ואחריו' הכריזה ועצה טוב׳היא לה שתפרש מה שמוכרת לצורךכתובתה
סין סי׳ ק' ד הניא
דאיתא הטור תשו׳ א :
דכסית' דיתמי
לע היתומי בין אם תמכור היא או שלא־-יאמת שמוכר׳ הכל לצורך מזונותי׳ויקדאוה רעבתנית ואםגדמוכחבעובדא-
ץ?: ,ר
( נ ) אנלרש״ילא
כגמ׳עכ״לי וה״ה כפ״יז מה׳איסותכתב
(למימרא דרב יוסףבפ׳אלמנה נזוכת איג' חוששת שיקראודזרעבתני' טוב להשלא תפרש שאם יכלו
ס״להניוע״& נר׳ן
הנכצד׳תאמר כל המ שמכר׳ הוא לצורך מזויו׳ותטרוף מהלקוחו שתי סברו׳ אלו וכת׳ שדע׳קצת
מפרשי׳ אני תלשי אלמנה
(קצ ^ ואמרי׳בפ׳דאלמנ׳דזביכ׳אסריות'
למצמ' חוגרין שלא בנ״ד
הד א דאלמנ׳ שמה
 6יממי כשמוכר׳למזונו׳אינה יכול ' לחזור שהכו מבעל׳לצורך כתובת׳אכל אם תפר' שמ1כללצורך כתונת׳ כדע׳ היסב״ס
( ) 7זע"ל סי׳
עצימ'אבל
כלוס־מק' כינהילבץ
מהלקוהו׳מזונו' ויש צר אחרשטו׳ לה יותר עילא לא עשת׳
ולסרוףמהלקותרההסבפד כתוכ׳דאמרי לא תוכל לטרוף
קי' ח תשו ' הרא״ש
סת׳
לעצמ׳ורבינו
'
לסו
'
יכול
הדיזטו׳
להצהידאחריורעלמ לאקבילת'אחריו' תפרש שאט אל תפרש ויצא עליו שטרחוב תאמר כתובתה בב׳ד
אשה שמכד׳לקרוע
דכרירכדעהרא ס ז ל • ועצה סובההיא לנ״ת> אימנבק לה
ונפשן קנולי קבילתא וכ׳ סרי״בש3ש.י׳ מכרה ואםכתובת׳קרמ׳לאיוכ לבעל|השט׳ לטרו ףממהשמכר'
חנתונתה ( ה}7לי
ולד כבי תרגמו האחרוני׳דדוק׳באלמנ
דנודאי
ט יאמיו שמוכרת הכל לצוקמזינתיה כראם
שמניה לצוק עצמה שהיא קבלה המעי' ואם תפר למזונו טרפנרכח מפני שזמניקידשאק חייכ המזו
דנקם
כזונת דרוכה
אלא ער אחר מית׳היתה כתובת מאתים וסברה שוהמאתי במנח ויקראה רעבתנית בפר אלמנה
לברך מזונותיה אבל אפטרוסוס או כ״ד
לרנותא י קאמד
למזונות
ציו) תנן גביאלמצ׳המוכר
1רוצ לקיי׳המקח נתקבל כתובת(דף
חנינו לא איבדו זכותן שיס לק על והוזל שאינו שוה אלא מנוזוהיא
דג אינה רונה הרי
ולא אמרי׳כיון שהי׳המקח גטעו׳לא יצא הקרקע מחזקתחיתומי' כותב׳ למזונו׳ מציתי
ואמרי׳בגמברים שי לה קרק׳יאפשר
ושעבוד עכ״ל -
דף־צו ) דעצה טובה קימ״לדלא שתחזור ותעמיד
הירקין (
קקססואימסמ׳סוב בב״ד ר1שנ' שבפי׳ וברשות׳ הוזל אלא ביוץשבשע ׳שקבל׳ הקיק׳ להכניסו לרשות
וגיושלא תמנו׳אלא
לע מאתי • אכל
לאפמכו׳אלא בב-׳ד מומחין וכגמ׳סשב) הלוקח היה שוה מאתיטכאילו כוונה לקנות הקרקע ונתקבלה ליקרו להיעבתני'וכ׳ עוד וה״ה כמיסא
עכשיו דנתקיים
גניאלמי ' דמוכר' לכתוב׳שלא בב״ד בעי כתובת' ואינה חוזרת ליתומים וכן אם מכרה שוה
מנהבמאתים לא כתבה אלא מכרה סתס נאמנתלומי המקת א׳כלעול•
אלמלקיימי לא יהא לש רק מנס
מ״עאמימולא פשו׳חינא רב יהורא אמר
והוקר והלוקח רוצהלקיי' המקח ונתקבל׳ כתובת׳והרידח ליתומל למזונו מכרתי דככסי בחזק׳
כפקגלם
אינ׳חושש׳ א״ה
לפי׳ שאין ארס רוצה שתתכז׳אשתו בב״ד טעתה ומכר שוהמנהורלנר במנ׳ אושטעת ׳אפי׳כ 1,שהו אפי׳ אם כל זמן שלאנשא׳• ומ״ס ואס
כתונת׳ ועיי  ,נטור
עאיכיכיהר גרוש ל מ" ד משו׳חינא גרושה׳ רוצה לית? ליתומי׳מה שטעת׳מכרה־בטל היתה כתו בתהד׳ מאות שיקראו רעכתני׳ סוב לה שלא
תפר־סאס ח״מ סי׳רכ״וסל
יכלו מכסי תאמ כלמה סמכי הוא
לצור איכה רונה לקיים
<מיבעיא חן למ״ד לפי שאין אדסמצה ומכר׳לזה במנה ולזה במכ׳ולאחרהשוה מנה ודיברכמנ׳הראשוניי
שתתפז' אשתו כב״ד גרוש׳ לא איכע׳ליב
המקק אם הרשות
&^
מכרו קיים והאחרון מכרובטו! כר־א שהןלשדותיחילוקווזאמל לוידמו ^
י־מ^ נידה מאחר שאין
ומותי׳למ״ד משו סינא מומכן וג
לי כתונ׳ליו תוכל לנ 1יוףמ5ליזוסו ' מזונו' נו אונאה לקרקעות  :י
שדה אחת ומכרה ממנו י! ד ?בר אלפס שפסק כמכי
ממע( אלא כנ״ד ומשני הא סכיר״ס־היא ' אם
רביכוויש׳
כ1ראהבין.ליהלתכא שהמכר בטל שחשוב כמעביר על דבריו היאהגירססהככוצס כספרי
וכ׳סד״ןסהרשב״א פסק כעולא ואין דעתי
הכריע בכאן כלוס וב' אפילוהראשונים מכרן בטל אם עשה לכלי אחד ואח׳ שטר בפניספדי׳ שיש בהס חסרון הניכ׳ועניןעצס
הרי״ף נר כן שלא
סס ) י יוסיאומי
נזז־נ׳ (
בסמוך משנתינובצויתוגרוש' לאתמכו׳ עצמו אלא .אם כן מכרה לכולם׳ בשטר אחדאזמכר הראשונים זובר״פ אלמנה
ופרש״י
וכותב' סתס וכן כחהייפה
כוראמוכרת
שיים אבל רבינו האי פשק במכור יל
אלאבב״דאלמאס״לכרב יהודאדמתני'
עכ״ל וכןיפסק הר״אש הלכ׳כד' יהוד' והרמ״ב׳כת׳כפ״יב הסת' יפה לה מפניהליקוחו'שלקחו שדות מבעל׳ וכו׳ ומ״שיויש דצ א׳ססו' לה יותר
אתיא אליביה אפי׳לרבנן
שלא תפר׳שאם לא תפר' ויצא עליו סטר חוב תאמישלכתו ' מכר' וכו' סס אמתני'
מ? מלוהדנזקקין לנכסי יתומי" משו חינא ובפ״ת מה׳אישדכתב וגרוש' לא תמכ(
דכותב׳למזונו מכרתי כתב הרא״ש נירו׳מפר׳ יפוי כיח דר׳ יוסי אסיבאת מלו׳בעדי׳
אלא בב״דוכת׳ה״ה שטעמו מסו׳דמ״סלא קי״ל טסנקאילא להזדק לנכסי יתומי"
יןטני׳לפי סתפסי ' בהמתג אבל למבו' שנא בב״ד לית לן ההואזטעמ שהרי איפפד אומ' למזוני' מכרפי 3את־מלו׳בשט' אומ' לכתוב' מכרתי :הית׳ כתובת׳ק־״קומכר׳שוס
לה כב״ד אלא לא אמרו מוכר' סל׳בב״דאלא ׳מפנישאד׳רוצ׳של ' מתבז׳אסתו בב״ד ק״ק כמצ׳והוזל וכו׳וכן אס מכר שיה מכה' בק״ק :והוק׳ וכו׳כפ׳אלמנ׳ נזונ׳תנן הית׳
וכדברי האומר ק ואין זה הטע׳ כגרוש לפי ' לאתמכו׳אלא ככ״דזהו דעת רביכו כתוב' ק״ק ומ -כר סוה מכה כק" ק,או סוה ק״יןבמכ' נתקבל ' כתו׳ וכתבוהתו' בידו׳
ההלב כ ן ועיקר פכ״ל והר ך כת׳על טעה זה אינו מחוור לי דבסלמאי פריך ויחזו' המקח ומוקי הל ר״י בשהוזל המקח ביסהוק המקח ור״ל אמ׳יאץ אונא*
וקצ׳כרא׳מן
■ היה דבר מופלג יש לו אוצא׳וטעס' מתקבל' כתיל גבי
לא אמררב יהוד׳גופיה התה אלא אמוראי אחריכ׳שפי׳אבל כיקדתזי׳דר׳יהוד אפי' לקרקעו׳ א ' מרר יוחנן אס
לנז־קין לא חיים לסיג' משמ׳ דהכ׳לסעמי׳אזיל דלא חייש לסיצ' כלל וכיון דהת'לא• מכר סוה ק״ק הסצ' תימ׳קצת אע״ג דהחל המק׳מ״מ תחזו ' בו לנכי הלקוחו׳שהרי
קי״לכותי' מאן פליג לן דלימ דכה׳מיה ' כקיטי׳כותי' וצ״ע עכ״ל ומ״ם רבאאלענ המס' לא היה כלו' ותסזו' הקרק' ליתומי' וי״ל דהואיל ובס ע' שקבל' הקיק' היה סוס
נמי אס נשא׳לא ממכו׳אלא בכ״ד קמצאתי כספר׳מוג והטע׳מש ו׳דאהא דא עול א ק״ק מיד רצת' לסוצייא בקרקע'מרשו' ביתומי' ולסכניס צרשו׳סלוקח והרי היא כמו•
מסוחינ׳וער״שי סיהו בעליה לחן בעיכיה׳ולא ימנפרהבשי׳מלינש׳לאכסי׳וכתסר״ן שנתכווכ׳ לקנו ' הקיק' מכ״ליומ״ס רייצווהיא ח־צ׳לקיי׳סמקח תימא דכיון דכת׳
וי״ח פי כדי סתה׳נדוני׳לכסי' שבשביל׳ימצאו סן בעיני האנשי׳וישאו אות' וכן; פי' דטממ' דריש׳מסו' דכיוןדכשע' ס קב׳ל' הקיק' להכניסו לרשות הל וקח היה סוס ק״ק
וכ״כ סרמ׳כן כפ״יב מה׳מלו׳ועיק׳ונ״מ שאס נשא ' אינה הוי כאילו כיוונ ' לקנות הקרק׳א״כ מאי אירי' רוצה לקיי׳ המקח אפייאיג׳רוצה נמי
לוי״ף זי׳ל לקמן בסירקין
וצ״עה ומ״מ זה שכתב רביכו אינו אלא לדעת ר״ת והר״אש דסכרי דיש אונאה
מוכיאלא בב״ד סכרי ביטל הסן שלה וקנמיההאדאמדי׳המסדאץ נזקקץלנכסי
שיש בו רבי׳ולבפוב ' אש משר׳חינא' דוקא בשלא נאא׳אכל לקרקעו' בדל מופלג וכמו סנתכאיכטו׳ח מ סי׳רכ״ז אכל להרי״ףוהר״מכס רסברי
יתומי' קטני׳אלא לב״ח
י ^ז׳לא שהיי בטל הקשלה וכ״כ סר״מבס בפ״יבמה׳מלו׳פכ׳ל -1ואס ב׳דעוכרי' דאין אונאה לקרקעו' כלל מתני׳ מיתוקמ׳כפשסב ולפיכך הרי״ף הביא משנתינו
וטתני' להזא■ אי נ׳ נשבעת אלא שלא התפיס׳צררי ופלאתפס׳היא משלו ואס היא כצורת' וכןהרמ״כס כפ״יזמה׳אישות העתיקי לשוןהמשכ׳ כלבד וכת׳כתקבל׳כתוי'
צעצע׳סוכר׳צריי׳היא לישכע שבוע צררי ושלא גבת יות׳ ושלא זלזלה בככפי׳בס וכלב' סתשכ׳סכוע׳אלמנ׳ -טפת' ומכר׳סוה מנה ודילכמנ וכו׳דכרי׳אלו כסותרי"
אלמנ׳כזוכ' ( דף צס ) אסיקנ׳דאלמנ״פמוכר מנכסי יתומי׳לכתוב׳צריכ׳שבוע׳ואינ׳ לדברי* שקדמו שהרי כתו׳ כסמוך שאס מכר׳שוה ק״ק בפנ׳נתקבל׳ כמוכת אלמא
ציינה הכרז' וכת' סס הרא״ש דמשביפין אחר המכיר׳ שכוע׳צררי וגס שלא זלזלה דכשמנר בפחי ' משוויו למקח קייס וההפס׳שלה וצ״ל דהב״ע כשאין כתובת אלא
צמכיד׳ולא מכר יות׳מןהצוק ואע״ס שהיו סס ב״ד הדיוטו' בשומ׳שמא לא דקדקו מכה וכך היא שכויה כהד י ' כפיאלמנ' כזונת (דף צ״ה ) הית' נמול מנה ומכר' שוב
מכה ודיל במל מכר׳ בטל ואפי' היא אומרת אני אחזור את הדיל ליירשי׳ וטעמא
טלי האי דיושבי קמו ' הס וכך הס דברי התז׳ • כתובכתשו׳להרמב״ן סי׳ ל״ג אחר
שתמכור אס יצו היתומי׳להשכימ אס מכרו ביות' ממה ששמו הל הב״ד משביעין כדפר״שי שאותי דינר אין לה רשות למכו׳ נמל סכל המכ׳טעות שהרי בכת אחת
אמה לפי שאפי' מכר׳שוה מנה בק״קהריוח ליתומי כמו ששנינו ואס היא פקחית היה ואע״ג דרש״כג פליג התס במתני ' ואמ' לעול׳ מכרן קייס דפ שתהא שס כדי
מרצ״לפטו׳עצמו מידי שבוע לא ממכו׳אלא כעדי' (וכ״כ הר״ןס אלמנ׳) :ראםלקח" סתשייר בפדה בית ׳ט קבין ובגנה בית חצי קב וכדברי ר״ע בית רוכע הרמ״כש
לעצת' אינוכלו׳אע״פששמוה ג׳הדיוטו׳אלא צריה להחזי׳ליתומי׳אפיאס הכריזה בפי׳א מה׳ אישות פסקכת״ק ומ״ש רכינו טעתה ומניה שוס מכה ודינר במנה או
עליו שס א״ר ? ירא מא רב נסמן אלמנ׳סשמ׳לעצמ׳לא עשפי׳כלוס ואשיקנ׳דאסילו ססעת אפילו כל שהושם כתב הר״אם הא דקתכי במתני׳ מכיס סוס מנה ודילבמל
הכי־יז׳כמי משוסדאמרי׳לה מאןםש ליךכלוס' מי החזיקך באלו הנכפי׳סאין אדס לאודוקא דינ׳ה״ה כפחו׳וי״מדינר דוקא ולא נהיר׳ כיון דאפי' פחות מכדי אונאה
אלא מיד המקנה לו ואין לערש דשומ' ממשקאמ׳דאע״ג דליכא ביל אין חילוק בין דיבר לפחות עכ״ל הימה כתובת' ׳ת זוז ומכרה לזה כמכס וכולי
יטללזכות בסקח
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פרקאלמנה נזזנמ :חלוקו צבל צס הכל שדה צחד ומכרה ממנו לד לרב צלפס שפסק במכור כור תכין הדייני׳ספיס׳סמות צו הותירו סחו' מכרן בטלרש״בג צ .מר מכרן קייס צ״כמהכון
(ז ) נכ׳דישליזלק לתכא סהמכ' בטל וכו סס בגת ציבעיצ לן צמר לשלוחו זבין לי כורא ואזל )כין ליה ב׳ ד יפה צבל צס עסו צגרת ביקורת צפי׳מכמסוה מנה ב? ׳? אישוה ?*קמננס
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קיימיםלמכן 'לשאר
שליח המוכר !כ" כ עילווצית״ס היתה כתובת ת זוז
ומכר כורא וזבין ליה לתכא שהמכר קיים ולפי זה אפילו מכרה לדיבר ,דצגרת ביקור היינו כתיב׳דקדוק
השונו׳
ני'שלעת הרמ״נס לזה במנה וכו' במנה של צסרון בטל וסל שטתת הראשונים מכר? קיים לבד מהאחרון וכך הי'
מסקנת וההכח ובגמר צמ׳ רב נסמן הלמדנרי
ג״בשאלמנ׳המזנר' כולןמכרן קיי׳ופי׳רש״י והצ הכצ
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הכריע מ״ח כורצ וזביןליה לתכ׳ דמעבי׳על דבריו

כת '

הוי וכך ומצריה כך וכך עומד׳ לימכר כל הרוצ׳ליקח יבא ויקה

ויפרשכצן בדבריםסמנריזי׳עליה׳כצןבדברי׳

רנינל כאן.

 7משי/נעו

נדנרי

ר 3האי מאחר
שהביא
קנרתז

לי כורצ חבק למג׳ שהמכ׳קייס
מיתוקמ׳בכל ץוכ^ 6סיליבסדה

מתניתין מאתי׳במני מכרו קיי ׳ אכ  1,אם ^ א הכריזו אפי ^ן מכרו שןה כשןה
יב,׳י
מכת בטל בד״א ברברי׳שצריכי? הכרזה ובשע׳שמכריזק ובמ ק ום

נאחרוכה ןכן  7רן
רנינז נהרב׳תקןמ'
לכתזב השכיית
סטרו
הר״אש באותה בשס רכי הי ןיי כת י ס הר ^נ 1וגס יבינו
הנרא
שה־יא
נאחרינה עכ״ל בחי מ סי׳קפ״ב בסס רכיכו הציי כתב' צח'
הקסי׳ כך מצצתי כצןבספר מוגה רבי' הציי
במקומ׳עומד׳למה במקום ר מציריומ״ס סהסכמ׳הרצ״שז״ל
כי כאן 7הוא 'ם כר״מ ציני יודע היכן מצא כן והוא עצתו
כסכיש לשני א ח " ' כתב כטור ח״מ סימן קס״ב לע דברי רב
ונת״ה כ ' 7לא צלס

סמצ יגנבו וצבע״צ כצן בשש
סמנריוין
כצן בשע שצין סכריזין דצמרינהרדעי

יס?רן ? 6ר5
!יתי? "ס רמ ^ שמכריזין אבל דברים שאין מכריזין עליהן כמו עבדיםושטרות ׳כיג ^{!ו ? \ £כירה "זכנינן

הכריע ולכן נראה
הה שכתבתי ותית'
על נ״ישלא
■ עלה
זה על לנו תם
 73נרי

.יייי/יי^רי ^ ייייייי -ריי יזיייי4׳
* ״״-.1
רזד _ יץיי
צכחת וצבע צ כצן במקו
סמכייזיןכצן
ומטלטלי! שנמכרין לעול בלא הכרזה ושעה שאין
מכריזיןהיינרכמקו׳סאין מכריזין דאמ ר״נ מפו ׳ל
לכת ולמזוני ולקבור שלצורך אלו מוכרין בלא הכרז ואפילו מיפשו אגרת ביקורת מהרדע׳טשוסרקח
שמלוה לצורך אחד מאילו כשפורעין לומוכריןבלא
הכרזה להו בני אכלי נכסי
דצכחתונתתתשו׳
ובמקו
 1שאין מכריזין שיש מקומו׳שנוהגי׳ שלא להכריז
מפני
שיש
להרמ״בן
סי׳נ״א
מסתבר
כל
מקו׳סנהגו
שלא
ירצו
לקנו׳אם
יכריזו
שלא
יקראו
אות׳אוכלי
נכסי
ראכחת׳בו סלצ להכריזולא טדע מיקרו
שלדבר
פדברירבינוהציי וצ״א ז״להכי׳רברי פירוששצריכין למכור מפני הרחק כיון שאין צריכין הכרזה
אם למס נמנעו מלהכריזסתמצדמילת׳לצ
סנ
יה׳ ולא הכריעז וציפסר סטעמו כאן מכרו וטעו פחות משתות מכרן קיים פער בשתו' מכרן בטל
אםבסעו׳נהגו צלצצני 6ומ עיק המנהגדין
!גי
סהבי׳הר״צס
דברי
רביהציי
לכסי
׳
הכריזו
בדב׳שאיז
צרי׳הכרז
1
או
בשט׳או
כמהו שאי? מכריזה כ׳
מפ£
היס ובדיזנמנעו שרצו שהי בהצחקלקול

הר״אש

שהביא בי ' משמע
כמו שכת־תי •

דק ( א) ינ ^ל־,ו־מנ,׳עלו 3י,ן־יינ ' מי( המקח קייםי״ = א שטעו כפחית80י ?"
כ' ה־י״נש י״ז מס׳איסות מס־תינו ־־ויתול! ן חילק שמכרן קיים פירש רבי יצחקשצריכיןלהחזי האונאה והרב
וכלפי0־ 011פלינ לקניו וסיןסי־עפיסי'
סי' קע״ע7
לייןאסע״פא׳ בין שדה צחתלד׳שדות ובין מוכר בסטר כתב דהוי מחילי ולזה הסכי א א הר אש ז ל והיכא דטעו רכתאכי פסיס־וני ים 6שסל ל' יום ופיטולני'
גתמנה
הורמנא דמלכא צ׳למוכר בד' סטמתוכ" לץסעמצ סס וס בשתות שהמכר בטל כתב הרמב ם אם ירצו ב ר רקייס המקתהכחת שעה צץ עושין והמוספו'
פירטו
ומכר ונועה בין דציב' למימ׳דלא דמיא מתניתין לסליס ולהחזיר האונאה הרשות בידם וא״א הר״אש ז״ל כתב
שאיןדצפי׳לוו לצורך
דברי׳צלרכשרוצי׳לפמע
הוא נין שלוח; הוי דאלמכה לצו שליחותא דיתמי קא עבדה שומעין להם רפיון שהרשות ביד ב״ד לבטל המקח גם כן הרשו" אותו חוב אין מסהץ אותו עד
דמט־יזין
כנ״ 7שטעה ועדיף
טפי משאר השליח דהא נכסי בחזק 6למנ קיימי כדאמרינן ביד הלוהח לבטלו ואם ירצו להכריח הלוקח שיתקיי המקח ויחזי׳' ל׳ יוס כדי סלא תנעול דלת בפניגומלי
ב״ד וע״ש •
כפרק צלמנה נזונת ובלאי הכי לאדמי א האונאה אין שומעין להם שליח שמכר וטעה ונתאנ' המכר בם^ חסדי׳המלוי׳לכך-וכת' הרח בס
צצלדבוי׳
־מנהירמגי׳לק-ודי־יקביי־ ^י־^

(  ! ) 3כןהואנר״ן לא מנה לשליח :סה.יי ^ ס לצמה למכור
פ ' האיש מקדש
לף .לחציכתובתה אי לס ' יש יל רכיע הרשות
תרל״ע ע ' א דחס

ואפי׳בכל שהו שנתאג׳ בין אם הוא שליח ב״ר או שליח כל א רם שצץ מכרי וין עליהם סמין אותםבנ״ד
צ וא ם הט ץ׳ ה 1,ןק ח בתב רב האי שגם בזה המ ק ח בט  1,בכ  1שהן ומוכרין איתס מיד ואס השוק קווג

מכרוב/זנתאנה
הלוקח החקתקייס
אנל אס שמ׳ל
הקרקע לכ״ח אוי
לכתובה
וטיבו
ביומא המכל בסל•

צלא משוס שיצטרך לחזר ככל פטר וסטר זכה המשי ביתרון ה וששאלת עי קרקע ביתומי שהכריזו ב
דמכריזין כתב רב אלפס דכמאן
דליפי׳דמי
צחי חתימת עדיסוקנץ וכתבהרצ״ש :עליו למוכרו להגבות אשה כתובת ואחר ההכיזה מחלה ליתומי' וכו״צהא דצותבינןמדסיפ בדצכרוזריש!1
פדב צלסס צריך לחלק כמושפי ר ת
ולפי כתובתה ושלחה
מצה"
׳בדלא צכיח כתב הר״יף כלשון הזהל^
זה גבי צלמנ שמכר ליכא למיחם לצפושי סטרי פהאלמנ׳היא המחתמ הסטרו׳ואין רישא וסיפא כדצכרוז ול״ק כאן בדברי׳ סמכריזי׳עליהס כאן בדברי׳סצץ
מכריזים
ליתומי׳ עסק בהם וכיון דליכ׳ליתמי סשס דצפוסי׳ סטרי׳ צפי׳מכרה שדה צחת לד׳ עליה ריש' דקתני פיחתו שתות צו הותירו׳ סתו' מכרן בטל ואע״ג דצכרח
בדברי'
בני אדס בד' שטרות מכרה קיים ותלמודא הוה מצי לשנויי חד מהני שינויי צלא סצין מכריזין דכיון דלא בעו הכרז׳בין אכריז בין לא צכמז חד דיג הוא וצםפיח'
שרצה להשיב לו לסי דרכו :
שתות צו הותיר סתו׳מכרן בטל סוהבסוה מכרן קייס וסיס׳ דקמניצסטסוצגרת
קד בית דין שמוכרין להגבות לצלמנ׳ כתובת אין
מוכרין
אלא
בהכרזה
פשוט
ביקורת
אפי
'
מכרו
שיה
מנה
בק״ק או שוה ק״ק במג' מכרן קייס בדברי׳
שמכריזין
בפ׳שוםהיתומי'3משנ' ( דף צא ) וכפצלמנ' נזונת (דף צ ) צמרו שאס מכרו עליה'ובשע' סמכריזי׳ ובמקו' סמכריזי דכיון דצכרח עלייהו כד חזי בין פחתונין
שלא בהכרז׳ ה״ל סועיבדנר מסנ׳וחוזרי' ומ״ש ומכריזין שלשים יוס רצופי׳זה אחר הותירו מכרן קייס ע״כ וכן דעת לרמ״בס כפ״יב מהלממלו׳וכת׳הר׳ןצכלרנינו
זה ואס צינס רוצי׳ להכריז רצופי׳ אלא בכל יוס ב׳וה' יכריזו ס יוס בכל יוס ב׳וה׳ האיי כתב דריסאבדברי' סמכריזץ עליה׳והכריזו ובהנך הוא
דאמרי׳דבשתו׳מכרן
מסנה וגמר בס' סוס היתומן׳^סס ) וכתב הרי״ף בפר צלמנ׳נזוכ׳ וצמרי' כגמ׳צהצ בטל וסיפ 6בדברים סצין מכריזין עליהס והכריזו דכיון סדקדקו כלךכשהכרחו
דצמיי׳דבהכחת ס יוס בכל
כ׳וה׳סגי צע״ג דכי הסיב מר ליומידהצרזז׳לצהווצלצ בדברי׳סצין צריך להכריז עליה צמרו דעדפלגצ מכק קיים וכת הרמ״גןדיו?

כיוןשדקדקו
לצי ציכצ דניסצ ליה למזבן צמר וילו סיירו לה ניהלי ובסע' הכנס׳פועלי׳דנדבר בס סוס טעות הילכך צפי׳צם עסו הכרזה בדברי׳סצין מכריזץ עליהםהציטפמא
לצמר להו ניזול נסיילינהו ומשמ׳לרכי׳בשע׳הכנס׳פועלי׳הייכו בבקר וקרי ליה הכי מיהצ ציתצ כיה צס הוסיפו לעסו׳ וכי בסביל זה גיס ספי ע״כ נרצ׳לפרם
רישיז
מפני סבצות׳סטה הס נכנסים למלצכוספת הוצצ׳פועלי׳הייכו בערב סהס יוצצי׳ וסיפא בדצכרח כ<! ומ ריס' וסיפ׳מודו דבעי הכח׳וצס לא הכריזו צפי׳ סוס
בשום
מפטרי' ממלצכת' וכן פי׳ הר״ן ומוכרח הוצ מדקצמ' כסע הוצא' פועלי' צי ציכצ מצרן כטל והא דצמרינן כריס' סוה בסו' מכרן קייס בדברי׳ שצץ מכריזיןעליהם
דניח׳ליס למיזבן צמ׳זילו סיירו לס ניהלי דהיינו לומ׳דכסיםמ׳ההכח יזכור סיצמר ולצ הכריזו  :ומ״ס רבעו צס טעו צפי׳בנפל המק קייס נרצ׳סהו׳ כדברי
הרמ״גן
לפועליו כסנפטרי׳ממנו סילכו לבקר הקרקע הנמכר ובבקר בשע סכנסת פועלים סכתב בסמוך :
והיכא שטעו בפחי׳ מסתו׳ בדבר ס^ין מכריזין סמכרןקיים
כשישמע ההכחה יזכו׳לסצול צומם עניין הקרק ודע דברימצ הכי ציתצ מכריזין פר״י שצריך לסחזי׳הצונצ׳והרמ כס כתב דהוה מחילה ולזה הסכי׳צ״צ
הר״אשז״ל־
בבקר ובפר וכולי וצומרי׳ שדה פלו׳בסימניה ומצריה כך היצ יפה ובכך היצ שומא 3פ צלמנ׳נזונת כתב הרצ״ש בסס ר״י הא דא רב נחמן שליח כדייני׳פיינולסנץ!ז
ופר״םיכךהיציסהכךוכךהיצעושה תבוצ' כךופךה 'צשומצבכךוכךשמצוה ב״ר דהמקח קייסצבלהצונצהמיהצ צריך להחדר וכן הדיעי׳דצץ כסכדייניםעפי
והרבהמגי׳פי׳בפ״יב מה׳הלוה דכך וכךהיצ יפה היינו כמה מוצצין בה -וצס הכריזו משליח דעלמצ והרמ״כס כסב דצס טעו בפחות משתית הרי זה מחיל׳ בהדיוטונ,1
וטעו ומכרו צפי' שוה ק״ק בפנ׳מכרן קיים צבל צס לצ הכריזו צפי׳מכת שוס בסוס
מסתבר עכ׳ ל ודברי סימב״ס הס 3פ י״ג מס'מכירה • והיכא דסעוונתצנומחי
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 9המכר נטל נ׳סרמ׳נסאםייצדב״ד<3קייסהמ5ןתולהחזיר ה5זוכ6וס הרשות
בידם ליימוכרת כתונת' לאחרי׳ יש ליז כתונת בנין דכרץ מ5וי ס ע מ' זוזי אנסוה מוחלת ( א ) ומ%מ״ יכ
נפ׳הם נתב כן ונתן םעס :לדבר שלאיהלוי -כסהדיוס סמור מהס -והר״את-
כתיבת
לבעל׳אין
כתבפ׳
י
להכתוכת
מין
י
דכריז
מסי
)
סעמ׳ אחולי _
אחילתה_3עיר 63ימןבר׳ במשגב׳ סי' י׳פ
_ _
_
_ ׳ לנדזניימא לא
אלמנ׳נזוכת בסס ה״ריינססומת ב* ד כמו שהיתומים סומכים עליהם כך־הלוקח
כתונת לכעל׳כמוכרת לאסרי׳דמי לזו כמוחל׳לכעל דמי הדר פשטה מוכרת כתובת הפסילהא אאי כ
סומן סלא יעסו פול ולא ירחמו והוו לד סלוחין סל אלו וסל אלוהילכ בין
פיחתו
לבעל׳במוכר־ת
לאחרידמי
:
ומ
*
ש
בסס
הרמכ״סהוא בפרק י״זמהלכותאישות ■:אתד׳כיל "ה
שנמג*
ספות וכין הותירו שתות מכרן כטל אבל
ומה
שכתב
שנראה
מדבריו
שאפילו
מ״י
אני
מ
!
ח5
גפמועמסתו ' מכין קיים וכן
■ מסמביוכן מצד אחד מורשה שלה לכ׳יד להגבות כתובתה ומכרו בי ד
הקרק׳ בחייו אין לה מזמומכן כתבהדב
לן אבל נרי/שש׳י
הם .נרא ' היבא דנתאנו יתומים
דהמקח וכתבו
אחריותהמכר על היתומי׳ ועתה רוצים היתומים
להוציאלדעמז־ ז״ל וסרש״י פירש אין לה
מזונותנ
3טל .אק.ב״ד יכולין לקייסמקחאסירצו
הקרקע מיר הלוקה  5י אמד שלאיכדי? מכרוהו שכל מחלה לה ם באלמנות' וכ״ב־הרמ״בץוהרש״כא ז״ל ינליניימא בכלל
ולהכריח•
הלוקליה ^יכ יןס דכי
^ כתובתה תשובה מרמה עשו ולא תעשנה ידיהם׳ תושיה פי *" ך ומ ס ואני כתבתי למעל סיס הל מזונותאא־בהימ׳נדזניימ
©יצו: 3ד לבטל המקל 1הרשרציד כיסוי*,
מכרוהו כי לא ירעו באותה מחילה טמירתא ואחריות .המכר
על 3חייו יצו׳
 ? ?? :׳הרמכ* 1הפשילדאמ׳< ! 4
5לוקמ נמי בס ז ימסתבי הכיטפי ד
היתומי
•
ואי
איניש
רעלט
'
היה
הכא
להוציא
הקרקע היו ׳היתומיםה ^ל ,צ ף בת|5יצהצייכ ל 15יוציזיל *5שהאריך יב י
מייפים כרו היתומי׳טפי מלוקח יהא ריפא
ליממי ולא זכני מינייהו והרעב בשאס חייביםייפרוע ועתה נמי שהם כאןםילהוצי' מיד הלוקחהאחריווז
* £ *£
וצויכ״דסלא לבטל־ המק' ויחזירו האונאה
עליהם הילכך אינה מחילה ויפואר הקרקע בידהלוקח'•
סיזין
המיזיל'ציינ'?נין ושםהב!5פיראי־ -יו" * "־־
מחזיתיןטפל :
שליחשמכ׳וטעהונתאכ'
קהי
■
יכולה
אימה
שתמכו
כתוכתאוליתנה לאחרילזסונ!איןגייולעייסנלם :ואמייסי ' " " /
כמכר בטל ואפ^בכל שהו וכו׳בס אלמנה
י
בקכולהביןמקצתה והלוקח והמקבל דלאאיברוס 5וי אלאלהקיי היאימא לן< לכלהבאי*
״י-י ^יל״יי ^ייייייייייי-ייי ^ ״ייי  ^ -יייייסי -י׳ ^ י•
.
.
.
־ ~ יכתםוכו' מנתןאיגהיכולה
כתובתהלמחלל אח״כ איג
_
_
_
_
 ■,נניפא
״'
מלנתשליח כאלמנה פאס מנה כל  0מ
 .ז
, .
־ל
.. ..
״ ■!ק! ־י|:ה
דהאכ לשהו  .כדפירש לעיל אלא אס כן יעשו לה אחרת
בעיק
ר
הכתוב׳ וא פי ^
טענת כחת מס וכן כתב הרמל׳ס 3סי ? נת נדלבייא ביו
מכורבטל
וכ׳הר״אש פי׳ר״ת ה
י
זיס
/׳
ח
אם
מת
הנעל
בדדיה
אם
מתה
קודם
׳שנשבעה
על
כתוכה
^
י
י״ז
ומיהו
דווק/במוסל׳ שלא מחמת אונס ע׳^
רגיח פ* י
מיירי־בסעסאוהו כ״ד שליח למכורידא
מכייר6
היכיקאמ׳רבאי ללוקח ולמקכל כלום במה־דברים אמורי
םןמתה ידוע אכל אס נאנסה ומחל ויש פדים על
נשליחשעשאוהו בעליס
שהיא לא היתה־ יכולה ליפרע מהיתומים אלא בשבועה אבל האונס כגוןוה שהיה מתקוטט עמה כדיי־
משמיהדרב כסמן שליח
כדייכי
'
הא
אמר
סתמחול יל והוציאה מביתו ונתפייסה
נתגרשהומתה
לקוחות
נשבעים
•
רכנחמן .לעי׳אבל טעה
סלי
'
שבועה
א״ל
שלא
לתקוני
פקרתנו
ונופלים
ומחלה
ול כדי סתשב עמו כשלום אע״פי ־
ורוקא
שמתה
סדותיךועוד דכר״פ
אבל
האיש
אם
מקדש
היא
אמ
היה
רב
צריכה
לישבע
שלא
נפרע׳
ואם
שלא
מסרה
מודע
'
■
המחיל
כטלה
וכל שית•
נחמןהאחין שחלקו
וס־׳אבל
ס
*
יהסליס
אינה
רוצה
לישבע
יפסידו
הלקוחות
ואם
אמרה
שנפדעה
אחר
בידו ספק לעשות אופו אונס ומפחידה
א״ל לתקוני סדרתיך ולא לעוומי אלמא שמכר׳ נאמנת במגד שאם• היתה רוצה
למחול
אבל
אם
אמרה
הרי זה אונס  :כתב עוד הרבהמגי׳בסוף■
גשלמז אפי׳בפסו' משתו׳בסל מקח הלכך שנפרע' קודם המכר אינה
נאמלשאלדולאייא הראייש ז״ל ששאל' פרק י״ח מהלכו׳איסו׳ כבריהעלו הרמ״בן
בשלי דיני׳איירי^הכא דאלי׳כחו ור״י״פי '
ראוק שמת והניח בנים
ואלמל
ומתה האלמל קודם
שנשבע׳על והרש״בא דמוחלת עיקר כתובה אינה
האם ייכול׳לטעון נחת רוח עשיתי לבעלי שהרי
כיון דקא׳מלמודשליח סתם
משמ׳בסתס
כתובתה
אם
יש־לבכור
פ
*
שנים
דמספק׳לן
אם קרויילנכסי
נ!
סליחות ־
םעש^ ומ צעלישוסיר,ש ית כל זמן שלא נשבעה לע כתובתה תשובה לכ זמן שלא נעןבען -כל הנסיםיש להם כתובה ולא תהיה לס
מיקר
נקבעה בעיא
עיקר דדנקבע
זואמתצי
דשוס דז ^ למר׳ייל־דחורח׳יל ^
זדודחד דיייזדץ־ר
) 1יךי׳
לדרדחז '׳ר*וד
<(ק תירדואי3ה
אס לא
הדייגיס־ שפיחת שתות" משמע י דס\ס האלמנ׳על־כתובת׳ולא הגבוה בית דיןהכתוב׳כ ^הנכסי כחז
איבה אס לא תמחול ואדרבה היאיכולה
דייניסאיירי עכ״ל  :ואס הטעה הלוקס בעלה ולא זכתה בהם כלום והבני׳את אביה׳ הם־יורשים ^ל!הן ^מר_
לושהואנותןזנ4י
כיולג רש
סתמסול כתובתה
מש״כ
בנצ״ב עכ״ל
כשמבקש:
כתרניכוהאי סגס בזה המקחבטל וה״ר דין בכורה המוכרת כתובת׳ בין
לבעלהביןילאחרים .לא הפסידה המוב' סטר חוב לחבירו וחד ומחלימחול י
יונה כתב שאס טעה הואונתאנ׳ המקס :שום דבר מתנאי כתובה אבל
המוחלת
כתובתה
לבעלה
אל׳פי
ואפי ' יורש מחול מימרא כפר' הכותב 2״
בטל בכל שהו ונ ו'  3פ' הכזב כתב הרא״ש שאסורה לישבתחתיד מכל
מקום
מחילת׳
מחילה
והפסידיכתובת
(דף פה ) ומ״ס לפיכך .מכר כתובת' ומפז
נילזא בנין
דכדידונראהדהוא הדק
שאר
תנאיהכתוב׳
הא_^דקתני _׳׳ ^
פתתו 1-׳ז_
נמישהפסיד׳כל ~
מכרן בטל _ _ א
1.1״)ן^ .^, .0
הכעלוא״חב מתה־ כנה־ יכול למחו׳ונ?׳
דנתאמי הימומי׳ אבל אס הותירו שתותח וכ״ב הרמב׳ים המוחין כתובתי לבעלה הפסיד 4כל תנאי כתובת' סס קריבתי׳דר׳נחמן .זבינתהלכתובתה•ד
סנחחנ׳' לוקח אמאי בסל לא יהא כח ואפי׳מזוני לית לה ויראה מדבריו שאפי' כחייו אי | לה מזונו׳ ואני בטובת הנאהאיגרע-׳ -וסביב׳ אתילקוח'$
היתומים גרוע מכסאסר■ דאיןאונ5ןס :כתבתי למעלה׳ שיש הל מזונות בחייו ולא אבדה אלא מזונות וקאתבעי לברתה אמררב נחמןליכאז
לקרקעות
ומתוך פרש״ימסמעדכיו! שלאחרימיתהכתב הרמב״םהמוחלת .כתובתה אינה צריכה לא דליסבה עצהותיזיל ותיתלס

מגבי־אונאת יתומי אמרינףמקרזובשל'
ההנמילגב י5זינ)5מ יצוקח
^נ ן י^ק׳ נ  ^-לד ל״״זו־;
־ויימיגילוזלעויחימ^רמ ^ נת ^׳
לוקחוב״כ -רבינוהאיי ^ל
דבשליח־אס.
ספימסמות :מכרן כסל ותמהני למס

לכתובתה'
קבין ולא עדים כשאר• מוחלק והוא שיהיה דברי' שהדעתסומכת ,דאמה לגבי אבוה וחירפה׳ מיניהוסי^
עליהם ולא יהיה שחוק והיתול או דברי תימה אלאבדעתינכונה יע י אתי לקוחות וקא תבעי לברתס
הלוקח תבע' הבת לדין לגבות כתוב׳אמס
הפוכר שטר תומלחנירו וחזר ומחלו מחיי* ואפ״לו יורש *לח
מאביה וכתב הרא״ש ואין הלסגן משמע
לפיכך מכרה כתובתה ומפזזכעל ואחיב מתה־כנה יכול•
למחול
כן .דמה ול ללוק' .אצל הבת הילכך העירם
והמכר בטל ואפי׳אק לה יורש אחר אלאהז הבן ונמצא
פירעון
הנכון הוא שמת גס האב ואין להס יורש■י
הכתוב׳עליו
יכולילמחולילעצמו כדי לבטל המקח וידש הכתובדד אלא זו הבת  -ואסמועינן חלמודאדאף

שהמפיל׳ היה
לעצמ יבולה למחול
מניד שמות אם מצה־ לדמות הותיר• מכח אביו בן שנזכר כתובת אמו פי' שמכר׳ כחיי אביו שאם ימות בכה״ג .
.
לפיסת אפי׳ בדינר נמי דהא ק״יל שליח אכיו ואח״ב תמות אמו וירש הוא אתבתובת שיהיה הלוקח
עומדלאביה והוא זוכה במקום אביה עכ״ל
באלמכה וה״ר יונה ז״ל כתב דאס
הותיר במקומו ליקח אותה והתנה שאם׳ תערער אמוי לע המקח
שלאוסמ ^ רבינו דבריו כדטתהר״אש  :בן
השליח דינו כאיכיש דעלמא שמוכר את
יסלקרמערעורומתה ולא ערערה אינו יכול יומר אני במקו׳ אמי־ שמכר כתוב' אמו פירוש סמכ׳ בחיי אבין׳ ־
שלווזונה המשלח־ ב״דיואם פיסת א״ל
וכמו שהיא היתה יכולה לערער על המקח גם אני מערער• סאסיימותאביו ואתכתמותאמרויורש׳
לפקוניסדרתיך ולא לעוותי טכ״ל •
ואבטלנו שערעור של עצמו ודאי קבל על עצמו  :הוא את כתובת'סיםי׳הלוק׳עומ'כמקומרי
וששאלת על קרקעלש יתומיפ שהכרסו׳
וכו' בפ׳מי שהיה נשוי ( דף,צא ) ההו5ן
?11
ךןמך| ל  £ק
*
ב״דוכו׳כללס״גסימןב'
נכסיו לבכיר וחלק לאשתויקרקע כל :גברא דזבנ' לכתוב' אמיהבטוכ׳הנא׳א״ל :
י'
1
׳
שהוא
אגרה
קה יכולה אשה שתמכור כתובתה
כתובתה
בין
אם׳
הואי
אי אתיא אס ומערעדא לא מפצינא לך י
בריא אוש״מ ואפילו אם
לא
ארליתכה לאחרים בין
שביב' אס -ולאאיערעד' אתא איהו וק 0
נולה בין מקצתםוהלוקח והמקבל
עומדים
במקומה
וכו
'
ואס
מכרה־לכמל'המכר
מערע׳סכררמיכרחמא למימ איסו־במקו׳אימי קאי א״ל רבאגהי דאסימ׳דיד׳לא
מכי ואסור
לש״ות׳וכו׳בפרק־הסיוב
^
דף
פיס
)
ומ״ם
כדסר׳לעיל
הוא
בסימן
ש״ו:
קביל אחריו' דיד׳מי לאקבל -עיין במיסרי׳נפי׳כ״גסלק־ר׳דיציםדפייכילסי׳זה3
ומ״ש
* ואפיליו
אסמת
הבעל
כחייה
אסימפה
קודם
סכסבע׳־על
כתובתאין
ללוקח
ולמקבלכלו׳בד״אכסגתאלמנ' ומתה שהיא לאפית׳ יכול׳לפמעמןהיתומי׳אלא קל המחלק ־נכסיו לבניו וחלק לאשתו קרקע כל שהואבד'כתובת' ביןאם
הוא בריא או שכיב־ מרע ואפילו אס לא חילק לפניה רק:ז
בשבועה אכלנת־גדש וממה לקוחותעשבעיןמבוע שלאפקדתכוונוסליסכך היא
ששתקה־כשנודעלה וכו׳ בא״ג רפאה ( דף,ה ) תכן הכותב נכסיו לבניו וכתב
סגירס׳הנכור כספרי רבינו ובקצת׳ספרי׳יס
בהס חסרון הניכרודברי' אלונלמדי׳ לאספו קרקע כל מהוא איבדה בתובתם רבי יוסי־אומרםא קבלה אף על פי סלא
מפה שנתכאר״בסימן ל׳ו ד ומה שכתב
ודוקא
שמת׳אבלשא היא חיהצריכה כתב לה־איבדה כתובתה ומייתי להאי מתכיתין בפ'י״כ ( דף קלב ) וקאמר עלה
יל&גע שלא נפרע' ואס אינה רוצהליסבע
יפסידרהלקוחות
נ׳
ומה
שכתב
ואס
מסוס ד כתב לה קרק 9כלשהו איבדה כתובםאמ רב כמזכה להס לע ידהוסמוא^
אפיס שכפר׳
אחרשמכרהנאמנ׳במגרוכו׳
:
•
־
שאלה
לאדונייאביהר
"
אס
ז״ל
אמר כממלקילפניה והיא שותקת רבייוסיברסנינא אמר באומר לה־טלי קרקע,
ששאלת ראובן סמת׳והכיח בניס ואלמנה ומפה האלמנה וכר בסוףכלל נ' :
זהבכתוכתיןומקולי כתובה שגו כאן ואותבינןעלייהו מדקתני סיפא ר'יוסי אוע
וזכוכרת כתובת׳בין לבעל׳בין לאחרי׳לא הפסיד סוס דבר מתנאי
כתוב׳אבל
אס
קבלה
עליה
אע״סי
שלא כתב לס וכו׳מכלל דת״ק כתיב וקבלה בעי ובפר הכי־
? מיחלתכתובתה לבעליה אע׳׳פישאסור' לישב ממתיו מכל
מקוסימסילתה
מחילה
א״ל
רכא
לרב
נחמן
הא
רב
הא
שמואל
הא
ר״י
כר
חמכ׳מר
מאי
ס״ל
א״ל ש־אני אומ'
י?עסיד'כ\0בתכניןדנרין 3:סוףפרק,כ' ערה סכםפפת׳ (דף כג
■) אמ׳רבאמשיטא כיוןשיעשא׳שותף ביןסבט׳איבל׳כתגבת׳ופרס״בס וס״ל כשמואל רביהדאמ׳במתל'
לפגים

דם
( א׳) זכן היא
במרדכי ריש י נ
ע״ד וכ״כ תל״יף
6ס ( תשמע שס בנ״י

קו קז
לפניהוהי6שותקת ו 1$ע״גדכ
1יתות 5היינוכ׳זליכלן
דאית ליה דקבלס מהניא וה״ה כתיכה וכן דעת ר 3אלפס שכתב שעסאה סותף נכסים טורפת מסס וכדכתב דעתיד אני למיקכי נכסים העתידים לכלי ישתעבד
כין הכנים איכרה כתובתה ודוקא בשותקת וכ״ס מך טכ״ל וכתב הר״אש משמע לה יכירן דאלי־ הדר קני מאדם אסר או ממוייסיו אית להלאסה הסתאנמיכי
דהא דרכ נסמן קילא טפי מיכולהו ואף על פי סלא סילק בפניה ולא אמ' לה טלי נפלו לה מאותם נכסי' עצמאית לה דמה לי אותם ככסי׳עצמם מה לי אחיי׳סשאס
קרקע זי בכתוהתיךאלא ידעה שכתב
נתרצית להקנות המתנה לבנותולמחול
נכסיו לבניו וכתב לה קרקע זו וכשנודע לא חילק בפניה רק ששתקה משנודע לה ראמרי׳ ביון שחלק לה להם שעבוד׳ לבעלה מיהא לא מחל' מיד
לה שפקה אנואומדי' דעתה דכיון שחלק כבוד לחלוק םע הבנים וראי מחלה ויר״חפי׳ דוקא כשחלק לה אס תמצא מקו׳ לגבות ומ״ש ודוקאשחלה
לה כבור ומשאה שופף כין הכניס מחלה חלק א' כאחר מן הבנים אז מתלה בשתיקה להוד אבל אם לא נכסיו בינה ובתכניו וכו׳ז״להי״אשפס
שעבוד כתובתה מאלו הנכסים ור״יז סי'
כתכרסב״ם לאו דוקאכתב לבניואלא
דימן ורב נחמן6לינ5ו

7ףרכ״פ ע״א' דה׳ה
אס כ׳ להמטלטלי!
גזסן הזה א^דה
כפו במה וקמשייע
צאן י<?  .רי ״נ י
זלא נראה מד׳ -יי
הרמנ״ ס פ״זמ״ה
<כיה ! 1.א יילל יי דוקא כשעשאה שופף הין הבנים שצפן
שאר הפוסקי׳וטעם
ה 7נר77וקא שיור לה חלק כאחד מן הכניס אז ודאי מחלה
מיימטלטלי' מאחר כתובתה בקכלה לחודדהשיכ׳לה מילפא
דיצ(לה לנ -י' על־ין שהשוה אופה לאחד מבניו אבל פתה לה
אבל ל ח איייינן קרקע כל פסו כפיבה וקבלה בעי' כפ״ק
7מת!המשוס ד ת5
דר ' יוסי ואין לפון כיון מורה פל פיר זה
לה חטלעלין 7אינן
חשןביןשב'שאחלה אלא מפמעפבא להקל הלכך נראיןדכרי
רי״ף עכ״ל • וכך הם דכרי הי־מ״בס כפ״ו
ניענזרן כנ״ל
( ב ) נ' החצצני מה ' זכיה ומפכה וגס הר״ן כפב על דברי
כ' י״ נ ע׳ד השיב
ר ח אין דרך זה מחוור מדקא׳כיון שעסא'
מוהר 'ם ע3ראובן
שטען על אאו פופף כין הכניס מפמע דלאקולי אפא
שאביו מה  .לתאלו למי׳דכל דהו סגי ואס כפי פטה זו
רן וכן ופ  :ק אדרבה לאחמורי אפא אהולהודכפיכה
 7אע״פ שבפניה
וקכלה כמי לפיכך נר עיקרן פל דכריס
צוה והיא שואקת
כדברי
ר״פ
ז״ל
דה״ק
שאני
אומי וכו'
א׳ /ג לקיים מאתר
שלא חיק כל כלוע אנא צרכי יוסי ס״ל ופירש הרב ז״ל
נצ יו אח ;ם נפשו' דרכ נחמן כפמואל רביה פפוט ליה
רא״נןריש אלחב׳ ואיכא מאן דאמר לכרכי חנינא דמיקל
ניזונא במרדכי
זע' מי שתעדן> מכולהו פשט■ ליה והאי ליפנא דכיון
לנ׳ו יגיב משמע פעפא׳כלו׳כמאן דמיקל מכולהו ומדכרי
דאם מה לפניה הרמכם נ״ל שהוא מערפ לומי דלא בעי׳
ושפקה ה וימחילה
ואפי' אם אח״צ
רונה למחוא אינה
יצולה וכן פסק
מהרי"! באשו' שי'
י׳ט וצ׳שס דאינה
יכול׳לומר צחא רוח
עשיתי
לנעלי
שלא
אטיף
?עתו יעלי! נחלי!
וכן משמע באש!{ א
יורלכי פ׳ זה בורר
 7ן> רפ״ה ע;'ד וכ׳
אהר״אי בפסקיו
#י' פ '! דאא מה
בעלה בפניה הרנה
לברים ואמי'לדבר
א׳אין ולשארצברי,
שאקה נ״ע מוין
?לא הזי שפיקה
מחילהדע״ש ־ נב״י
בת״ה סימ׳ק״זכ'
•הרש״ב) על ראונ|
שמא ומה לימ|
מקנא נצסיו .
להקדשות ופריעה
האלתנה מקנאן
ומאה (היורשין
אינן! לונין יפרזע
השארנאמרסשא־ן
לאמןהכאונ׳מאחי
שהאח!ה לפחע
זבדעא׳היהלהשלי'
זלקיי' מואא בעלה
הוי כאלו הזביא
נגוע'מית׳שגשארו
אנכשי ביעלה יואר
על הצתובה לקיים
צוואתו וחייניס
היורשים לקיים
צוואתו אאילו
דוחטלטיים כ׳'כ
הדשב״א
דאינו

נתן לה כאח מן הבנים אז לא מחלה בשתיקה אלא א״ב כת׳לה

ה״ה לאמי ודברי הללו ק שים לאומיםבלי
וקבלה עליה ורב אלפס כתב כסברא הראשונה ולזה הסכים א״א
ראיה דליסנא דשעשאה סותף בין המיס
הרא״ש ז" ל ודוקא שחלק לה קרקע וחלק כל נכסיו אבל אם כתב אינו מירה כן דמסמע דדוק כשבילצבוד
מטלטלי או שלא חלק כל נכסיו לא אברה כתובתה ומיהו אפילו סעסה לה שחלק לה מנכסיו פסבניו
לא כתב לה אלא דקל לפירותיו או פיחת מחיברין והן צריכין שתקה ומחל׳אבל אס חלק נכסיולאחרי׳
עדיין לקרקע חשיב שפיר קרקע ואפילו כתב לה קרקע וחלק כל מה לה לערער ומה כבוד עשה להדאיס
נכסיו לא אבדה אלא מאותן נכסים אבל אם קנה נכפים אחרים לן למימי שמחלה כתובתהוכשתיקהלא
או אפילו באו לידה מאותן הנכסים כגון שמת אחד מהבני' וירשו הפסידה כתיבתה דמצילמימר נחת יוח
גובה מהם ורוקא שחלק נכסיו בינה וביץבניו אבל אם חלק נכסיו עשיתי לבעלי וגס מתני׳מוכח כןדקתני
ביכה ובין אחרי׳לא אברה ורש״כם כתב רהוא הדין נמיאסחלק הכית' נכסיו לבניו ולא קתני המחלק
נכסיו סתם עכ״ל • ואי מהא לאאיריא
בינה ובין אחרים ולא נחירא לאדוני אביז״ל :
דרשב״ס לא קחמי אלא ככותבליורשיו
כל נכסיו לאשתו ל״ש בריא ל׳יש
וא״כ מתניתין לא מצי למיתניהמחלק
1
מרע ויצא עליו ש ח מוקדם למתנתה
נכסיו סתם דהו ' מסמ׳אפי׳מחלקלשאינ'
הפסידה כתובת' מכל הנכסים שהיו לו אז בין מאותם שהיו בידו יורשיו ומ״מ מדברי הרמכ״סבפ״ומה׳
בין מאותן שמכר קורם לכן מפני שמחלשיעבוד כתובת׳כשכתב
זכיהנראה שסובר כדבי־יהרא״ששצפב
לה המתנה אבל אם קנה נכסי׳ אחייב לא מחלה ונוכה מהם ודוק'
הכותב נכסיו לבניו כין ! כרי' בין נקנות
שכתב לה נכסיו אכל אם לא כתב לה אלא פירות נכסיו או אפי' ומרנח ' ^ מימר בין ז :רי' בין נקבו'מסמנו
דבכניודוקאקאמר ויש לתמוה עלה״ה
כתב לה גוף הקרקע אלא ששייר קצת ילא הפסיד' כתובתי וביאר
א״א הר״אש ז״ל בתשוב׳ הא רלא הפסיד' כששייר היינו כשכותב שכתב דכרי רשכ״ס ולא שת לכולראות
לה סכום מנכסיו ואפי׳ הסכום הוא נחל שכתב לה מחציתם או אס הרמ״כס חלוק עליו י כתב במל
התרומות כשער נ״ט שאין דבריםהללו
לא מילפא דרכ ולא מילתא דסמואל ולא שני חלהים מהם אבל אם כתב לה כל נכסיו ופירש השיור אפי׳
דר׳ יוסי כרחניג' אלא כיון שעשא שותף אם שייר הרבה אכרה כתובתי מנכסים שיש לה שבכית־ שעושה אמורים אלא לעכין כתוב' ומקוליכתוב'
שנו כאן אכל כ״ס לא לא שנא אסהלוה
בין הכניס ולא מיחפה איבדה כפובפה לה שכותב לה כל נכסיו נורם המחילה
בדי׳א
חילק כל נכסיו לבניו כפניו והואשותק
והלשין הזה נוח לייותי דכיון דא״ל
רבא לרב נחמן הא רב הא שמואל והא ר״י כר חכיצא מר כמאן ס״ל אם איפא דס״ל לא שנא אס חילק כל נכסיו לבניו כפניו וכת' למלו קרקע כל שהו כיניה לאאיבד
כחד מינייהו ה״לל אנא כפלוני ס״ל מדקאמי שאני אומי כיון שעשאה סופף כין זכי־ פ חובו כלל עכ״ל* וכת׳ה״ה כס״ו מה זכיה בסס ר״ס וכסס המפרשי׳ומדבריה'
הכניס וכו' ס'׳מ דלאקולי טפיי מכולהו אפא עכ״ל  :ומ״ס בין אס הוא בריא או ז״ל כלמוד דאין דברים הללו אמורי' אלא בעיקר כפוכה דהיינו ק' וק״קואיפפר
פ" מ סס בפי רכא כבריא היאך וסלקא בפיקו וכתב הר״אס ולא מפקי' מיפמי וכן 1אף פוסס' דינו כן אבל ניוניא ודאי לא יכ״כ הר' ן ז״ל וז״ל מי־איסהדברי׳דדוקא
פסק רפ״בס וכן פסק הימ״בס ז״ל כפ״ו מה ' זכיה ומפצה וכן הסכים ה״ה זי׳ל וכן
בכפוכ׳ומקילי כמוכ׳אבל כבי׳ח אי כמי כנדוניא שהיא ככ״ח לא פכ״ל וכ״כהרא״ש
דעת הי׳ן ז״ל ובספרי הי״יף פכידי כפו׳אחר הפיקו הלכך מוקמי׳כתוכ׳אחזקת' במשוב כלל מ׳א סי׳ ב ג  :כתב המרדכי בסר אלמנה כזונפ על ראוק שהיהלו
ועל הבעל להבי' ראיה סמחל׳ויש לתמו ' היאך לא הביא הרא״ש דבריו  :ומ״ש ודוק׳ זקוק בי ^ פמפון וחלה וציה לפמפון שיפן הזקיק לאביו ולא מיחס אשתווהוקל
שחילק לה קרק׳ וחילק כל נכסיו אכל אס כפב מטלטלי או שלא כתב כל נכסיו לא חציו והלך כבית על משענתו ואח״כ הצכיד חליווחזר וצוה לשמעון שיתןהזקוק
איבדה כתובת' פס ההוא דאמר סלגא לברת ופלגא לברת ופילפא לאיפת כפירי לאביו ואז מיפת אפפו והלך ראובן לעולמו וקייס סמפון דברי המת ואח״ב תבעה

קז

הכותב

איקלע רב נחמן למורא לגבי רב חסד' א״ל כס״ג מאי א״ל הצי אמר שמואל אסי׳לא
הפנה לה אלא דמל אחד לסירותיו איבד' כתובת׳ א״ל אימור דאמר שמואל הפס
דאקניא לה בגופידארע׳הכא פירא הוא אי׳ל ממלטלא קא אמרת מטלטלא ודאי לא
קא אמינא ואית' תו התם ההוא דפלגינהו נכסיה" לאתתי׳ ולבניה פייר חד דיקלא
ואסיקנאמגו מחתאלדקל נחתא כמי לכולהו ציכסיה והרמ״כס בפ״ומה׳זכיה
ומתנה כת׳כלשון הזה כתב לה עמה מטלעלין כלבד או ששייר לעצמו קרקע כל שהו
כתובתה קיימת ותקנת הגאוני היא ואפי׳שייר מטלטלין כל שהו וכתה ה״ה ותקה
הגאוני' וכו' פי' כבר נתבאר בהלכו׳איסות סי ' שאין האפס גובס ממטלטלין אחר
מיתת כעלה מדין התלמוד וכיון שכן כששייר מטלטלין לבד איכדה כתובת׳ דליכא
למימר בהו מגו דלא טרפא להו וזה נ״ל שהוא פי׳מה שאמרו כס מי שמת בכולסו
הוי שיור כי מכתובת אשה במקרקעי תקינו לה רבנן במטלטלי לאתקינולהאבל
הגאונים שהתקינו .שתגבה אף מן המטלטלין י״למגו דנחתא אמטלסליןדשייר
צחתא אכולהו נכסי וזה פשוט־עכ״ל וכן כתב הר״ןלאחי שתקנו הגדולי׳ז״ל שתהא
כתוכהנגכית מן המטלטלין אפילו סייר מטלטלין כל שהן כתוכת ' קיימת וכ״ה
הרמכ״ס ז״ל פ״כל ^ ואע״ס שאחר כך כתב וכיאמרינן דאיכדה כתובתה דוקא
כשכתב לה קרקע אכל מטלטלי לא וכדאמרי׳כסוגיץ מטלטלי ודאי לא קא אמיכא
לפי דין התלמוד כתב כן :
ומ״ש רכיכל ומיהו אפילו לא כתב לה אלא דקל
לפירותיו היינו מימרא דשמואל שכתבתי בסמוך • ומ״ש או פירות מחוברים והן
צריכין עדין לקרקע חשיב שפיר קרקע בעובדא שכתבתי כסמוך אימו ' דאמי
שמואל דאקני לה בגופא דארעא וכו' כתב רשכ״ס וה״ה לפירות מסובייס והא
יאמר דקל לפירומיו רכומא הוא דאע״ג דגוף האילן אינה שלה לכפייבש והשתא
לית כיה פירי אפ״ה כקרקע דמי וב״ש היכא דאקצי לה פירו ' גופייהו שגדלו כבר
ומחוכרי׳לקיקע והכא סירא בעלמא דהא עירות תלושיס מיכפי לן  :ומ״ש ואפילו
כתב לה קרקע וחלק כל נכסיו לא איכדה אלא מאותם צכסיס אכל אם קנה נכסי '
אחרים או אפי׳באו לידו מאותמ -מכסיס כגון שמתאחד מהכניסולרשו גוכה
מהם שם ההוא דאמי תלתא לכרת ותלתא׳ לבית ותלתא לאיתת שכיכא סדא

נכון דאן> אם
האחיל׳לפרזעשיזא
מחלהאןאו מקנא
שפרעה
ולא
נאחיינה יורשיה
לפרויעהמזאיר צי
אנשר שלא היה מכנתיה סבי רב פפי למימי לא שקלא
צצעאת לפרויע שקלא כיון דאילו הדר קני שקל׳ השתא

עכ*ל :

דר״י

שותף ניניהם

סוב

כתוההמיסא ל 6מחלה סלןסתמצלז מקו׳לערוף כגון
שיל־ין

אלא תלתא א״ל רב כהכא אילו קני מי לא
נ מי סקלה ופר״שסכיכאחדא מכנתיס
כחייו וחזר וירסהשהאב יורש את כתו אלו קצה נכסים אחרים כתרהכיליתלה
לאשה כתמים הא
ודאיאימלהמהידמחלה פעבודא לכנות בשביל שפשאט

שכיבי

היא את שמעון לדין ועיין פס* וככר העירותי על זה כסימןצ״ו .
קז
כל נכסיו לאספו לא שנא בריא
מוקרם למפנה הפסידה כתובתה וצו' כפרק יס מחלין .
( דף קלב ) הכותב פירות נכסיו לאשתו גובה כתובתה מן הקרקס למחצה
לשליש ולרביפגוכה כפובתהמןהשאר כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עליה ס"יו
ר״א אומר תקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה ונמצאת קישת מכאן ומכאן
אמר רב יוסף כר מניומי אמר רב נחמן הלכה תקרע כתובתה ותעמוד על
מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומצאן מ״ט אומדן דעתא הוא דניח׳לה דליפוק
מלה קלא דכתכיצהו לה כולהונכסי אפילו חד יומא ופי״ש ויהא עליה סח
שקדם למתנה זו ומיהו לכתובתה לא קדס תקרע כתובתה לאו דוקא שהריאינה
מוחלת כתובתה כשביל שוס מתנה שנותן לס בעל דאי קנה כיסים  .אחי כן
מגבה .מכם כתובתה כדאמריכן לקמן כשמפתין שהיי כ״כ לה דקנאיודאנא
עתיר למיקני אכל מהכהו נכסים דיהב לה מחלה סעכוד כתיבתה דמינייהולא
מגבה כתובתה הואיל ובמתנת חנס כאו לידה דאינה נותנת אל לכה שמא

וזכותב

לא סנא פ״מ ויצא
עליופ״ה

יבאכ׳חויטיפס בחובי הילכך תקרע כתובתה לגבי הכינצסיס שלא תגזיוף
ותעמוד פל מתנתה אס אפשר לה להתקיים הלכך כיון דלא הויא מפנס
נמצאת קרחת מכאן ומצאן ומי ' ' מסילה כטעו ' ליתא דההיא שמתה מתנה גמויה
היתהדהא איכעיכעל  .מסלקליה ^ זוד • ומ״שרכי׳ל״ש בריאל״שש״מסם
כעירכא כבריא היאך ולא איסשיטאוכתכו הי״יף והרא״ש הלכך לא קנתה ולא
משתה אלא אפפיופא וכ" פ הרמבי׳ס כפ״ו מה ' זכיה • וכתב הרסכ״א כסי'אלף
ומ״חאףעלפי סישמן הגדולים שכתבו דבייא שכתב בלשון מתנה וקנו מיין
קנתה ובפיא דרכא בשכתב בל׳ירוסה לא נתחוורו דבריהם וכמה שעשאה אפעיו
ודאי לא הפסידה כתובתה ואין חשש בדבר זה עכ״ל* ולקמן בסמוך אכתוב נזה
עיין כמי' ככ״ג חי״א :
ומ״ש וביאר א״א הרא״ש בתשובה הא דלא הפסידה
כששייר היינו כשכותב להסכוסמנכסיו יכו' אכלאסכתכ לה כל נכסיו ופי
השיור אפי' אס סייר הרבה איבדה צתובתה וצי' פד גו־־ס המחילה בצלל מי*
על אחד שכתב כל נכסיו לאשתו כמתנת בריא וסייר לעצמו מקוס יסימזו
גב״ה נשאת וכתת כדבר אי אמייצן בכה״ג תקרע צתוכתס ותעמוד
מתנתה כיון דפייר לעצמו מקוס .כב״ה והכרעת לעצמך לאמיינן ספיר תקיע
כתובתה

"י?

אבן
נמובמס אע״ג דשייר ויפה הכיסת דלא פעינן מתנה ככל נהי תיו דהא אמדיכן כפ׳
נכסיו
מרעוכו'
זמס׳עדשיכתבוו כל נכסיהם
ואלוכתבבל .׳.עי-ו׳ו
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לאשתו ויכא מליו סטר חוב לא קא חשיב ואי מיקשי לך הא קתכי רישא למחנה
לשלים ולרביע גובס כתובתה סן השאר אלמא לא מחלה עד שיכתוב לה כל־ נכסיו
לשלים
ישאערכפכומכ לה סכוס בנכסיוכמו
^ית  :פליסיתם או רביעיחס אפ י׳היו

15כל
לו ככסיס מרובים לא משל׳ כתובתה
"יסנ לס כל נכסיו ופי׳ששיירס ץי
לה!
:ודשעפה _
כתיבתהד_ ._ 11_ _0
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משלה!
ו

שיום צא סייר נש קנח
אזתו לא עפאה אלאאפטי־ופא :
וכתב עור כתשוב' הנזכרת עוד כתבת
מנסידאודבנו מקמי חתכה ליכא למי.ז
ושלקאפעבורא דכתוב־מידיהו ודמית
נסיסהללו פמכי קודם המתנה לנכסי'
קדצודסמסכהדודצי גיבה כתיבתה
מסס נראה לי שאין הנדון דומה לראיה
מדאי לסב לא מחלה מן הנכסים שיקנה
אכללשעכי -ציון־שזנחלה שעבוד כתובתה
ק מנסים שנתן לה אף אס יטרפם בעל
נוס :כ״שסמחל׳סעבודסהיה לה על נכסי
סנכר יצאו מרשותו ונכנסו לרשות
?לוקסיס ולא היו משועבדים לכתיבתה
נמוד שהיו כל נכסיי בני חורין לפני׳ואס
#לסשיכיר ב;י חורין שהניחוכלקוהות
$יכי דצפסידי אנפסה ובשביל זה לא
ממזור פל הלקוחות ובודאי אין מחילה
לחצאין אלא מסל כל שעבוד כמובת׳שהי'
לה על כל נכסיי שקודם המתנהעכ״ל :
נריאשאבדה כתובתה כסכת׳כל נכסיו
גרוס׳יכו׳אבל צם
הרוסה או
נאשמו ארוסה
כתב-
סבכחסי-חי
סו גיוסלכו
נלנכסיוו לאשמו נשואה לא אבד׳כהוכת
מזיסילא;א ,קצמס וכן ׳3פ׳הנז׳ (דף קל ^
!"ייהודה אמי שמואל הכותב כל
בשיו לאשתו לא עשאסאלא אעערופא
ונעירכאאהכתילהכל נכשיו במתנת
בייש מצי וצתיק למיפפיטה מהא דתניצ
ככלננסי ' לא פתו ויצא עליו ש״ח תקיע
כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמנאת
יךחתמכצן ומנצן ובעציאלימא בפכיב
דעוסצצעיתלא עפצה אלא צפטמפ'
צלצ לצו כברי לעולם יפ״מ ורביכא.מוקי

לסנאעתר אמסה ואשתו גמפה וכו' :
ומ״סלצפנא יש לו כניס מענה צו אין לו
מיס ממנה אלא מצאית או אץ לו בניס
ןץיורשי/צות פס איכעי׳להואשה
וממי ־כפל אי אכל אשקמהו מי אמרי'
ולגכי הכי נמי מקפיד שיכירוה ולא
 50והצלצצעךופאכדיסיכבדום יל15
ממקלהקנימ׳אי דילמ להקנות נף :יוז
שנינוחישפ אס צסיו או בדו מאפ׳צסר
ינכדו ואסיקנ׳דלגבי סני נמיאערי׳דלא
משצ׳צלכז צפטיופא וז״ל הרמ״בס בפר״ו
מהלכינת זכיה כל אפה שקנתה כל נכסי
3פלס במתנה אבדה כתובתה ותקיע
לעינך צם צס יצא עליו ס״יז והלכי כל
?:נשיבסוכוו סקים למתנה תשאי ה-א
גלצכלוסולצתקח בכתיבת ס זימהיזיב
צ פקח
; 0וימדןדעתהוא שבהנאה סבאת לס
גטמועה זו סכ׳לה כל נכסיי צבדה

כל

זןמישיש לה בנכסיו חוץ מספנה זי וכקכ
 3ה נלצשס שקנתה כל נכסי בעלה

פה

העזר זק

דע

הוו שניה אפסריפוס ואס כת חצי נכסי לבני פוסצי נכסי לבני עלו' הראשון ממנה קז (א )וסיים
זלפישלא
סס
והשני אפטרופוס מדלא כתב כל נכסי לפ ופ בני וכן כדין בשתי נשיו ואס כת' כל
נכסיו לאשתו ולבנו ירא דלאסמו כוי מתנ׳ולכנו אפטרופא דאסתו לגבי3פו כ אחי מגסמדמצע**
דמיאפכ״לדרבי כ בטור חסן משפע סי׳רמ״ו סה״ר ישעיה כתב דמת לאשתו ומר אתי!סתמאל5א
תרוייהו אפטרופוסיףוהרמב״ן והר״ן1״ל עשאה אילו

ארוס׳איכהב יבססבה״ג סיזס כת׳כ לנכסי ילסני
בד״א שאכרה כתובתה כשכתב הל כל נכסיו באשתו
אסיים5ןמ יינן
גרושה דבהנך הויא מתנה ולכך אברה כתובתה אכל אם כתב בניו במקום שיש מיס
כל נכסיו לאשתו נשואה לא אכרה כתובתן  -משום ד ^ א ק נתה דאפוטיופין שוינהו אלא קנו קבין גמור׳
שמת_.
דכיוךטעמכדצמרי
בס..ימ _* £
^^ 1.
כיוז אלא ^לעשות׳אפיטרופ׳על נכסיו כדי ומסתבר^ . 1_ _*_ . . .. .
דלא תויא .מתג׳ שלא 1 .

כא7אמיסי׳נחר ם
ללא היי מפנה
לאפנוחססחיהא
למקום
הדא
הייג! רא1
לרמתוה

שלאפיזץ־'
קנתה שהרי שייר והשביי׳לא קנת כתב כל נכסיו לאשתו ו לכנו סם בגמרא • סאלהלא״א ' ,-רא״ס ר6ו ק שא״י
אשתו קכת׳ החצי ובנו לא קנה אלא הוא אפטרופ׳כתכ׳לאשתו חלה וצוה מחמת מיתה וצר׳ :ומ״שדכל שטי לאחי1ח1
אפייאפטרומש
היכא שיש להוכיח מתוך הססייד־הוימתנ׳ אי
ולאחר האחר קנה החציה ואשתו הויא אפיטרופא בשאר החצי
ואמהווגמו יה בטלה ה,6ומרג $כז כתכקהימ ^׳ז ממ07יגנ״ל ה יא
שאלה לא״א הרא״ש ז״ל ראובן חלה וצוה מחמת מיתה
נתב
וכ״כ אהטחפס
והר״ןבשסרבי/ה6י יור ^מ ?.ל "
אהטחפסדלמ
•״ ,
עלי ערי' שאני מצוהמחמ׳מית׳ואגי נותן כל נכסי לאשתי אמנם
שיהיו כולם משועכרי׳לתת ולפרוע מהש בכל שנה עד עולם כל היסב א בתשובה וכתוב בתשו להימב ן החוללי סםע״ל
סי' ל״ט סאפ״פ שישתולקיס בדבר לזהתס!'מזהר' םלאי
החלק משלש שיש עלי לתת לצורך בית המדרש הידוע לנו ואני דעתו נוסהוכ״כ נ"י צסשי רש3שנ1ר מעסילההננסים
משייר כח לעצמי שאוכל לתת מה שארצה כעבור נפשי וככלל
אופי:
הקנאה גמורס ול^" .סלקינן
שהוא מקנה הל
שאר כאעטחפש
י .
י
דבריו אמר אל תחשבו לי לשטו■ שנתתי בל נכסי לאשתי שאני
■.
בתורת אפוטמפוסות אי נפי שפירש למפסיד כנשים
יודע בה שלא יהיה לה כעל לעולם
ועייזנתשז׳תהרי׳ל
והיורשי׳אומרי׳שלאעשאה בשטר ספיא רשאה למכור ולסת במתנה
.א,
מעא ** ישרוע שחריבוזן 7ח 72כנכסיו ועח שעזיירק * ורך , 3ית צאחרי ' ודאי קנתה ע׳ ביז וכמנה״ ה 3פ׳ סי׳פ״חלאם נת נ
ר״גנל
המיר׳וגש להניח בער נפשו אינו שיור כי כבר היה חיי בר א ^רנ 'ו>מ? ׳זכיה ים * יס  :חכ ס^ס ?נ י מיי י
לשלם1
לבית הנדרש וחיו הנכסי' משועבדים לדבר ואינו משייר כלום שאין קבין לאסוטרופוסות מכ״לורכינ י נ׳־ילין לו ^
מחרש ועור שהרי לא צוה לתת כלום בער נפשו ואפי׳ששייר בטורח״מסי׳רמ״וכתב דעתה״ריונה יפיש:
הואיל ולא אמר כלו' כמי שלא שייר רמי ועור כי אפיו של פלו׳ בזה ונכי כתבתי תסו׳הרשב״אבסי׳אלף (ב> זנהנהות
מרדכי דד ב] ל$
לסימכ״ןן
הנפטר כשנפט׳ציה לתת מנכסיו ל מי ך׳ ההןא ןהרי הם ךןנכםים רמ״סועיין בתסובו'
רש׳א ע ' נ זע׳ג
סו ף סו ף הרי שייר מנכסיו א * והרסב ס כתב כפר הנז הכות כל נכסיו זע׳ד תשונ׳ארולה
משועכרין ועומדיי והאש ׳ אומרת
נא׳ שכתנ לאשמז
י,
מתחייב
הוא
הרי
לדבריהם
המררש
ע״פ שנתחייב כראשונ׳לנית
שקנו מידו לא עשאה אלא אפוטמסאעל נל נכסיו רקשצוס
עכשיו בכל הדורו׳ועור כי על יורשי הנפט' ל: :י ראיה שנתחייב
לתת לנדקה י'
יורשיו בניו ממנה סו
או
יורשיובין שהיו יורשיו
)

,

מקידה או  #חיינו אותו מורישיו ועור ששייר לתת בעד נפשו
סוף? בשע ■ ין
שהקנה
פוף ו
נתן כלום■ /
בשע שנתן לה מתג אע פ שלא ן !
רה ש  1תשובה המתנה שנתן לאשתו היתה כלא שיור כי לא
ה:ניח ליורשיו כלום ומה שצות לתת למדרש מוכיח מתוך לשון
משלם שיש לי לתת
החלק
מדקאמ׳כל
הצ׳צואה שהיה חייב פכי
,
1
!
זו
ורפרוע אלמא פירעון חוג היה ואף אח היה מתנ אין כאן שיור
ב כיון ף בפעם א! חלי מ פל יפס-׳ו פד& מי כפ' מי שמת שכיב מרע
שכתב כל נכסיו לאחדים אט כמחלק מת קנו פולס עומר חוזר
בגולם אםג נמלך מת קנו כולם עומד איבו חוזר אלא באהרון
ואמרי׳נמיהתם אשתו ואחר• לאתר במתב׳ואשתו אפימרופ׳ומה
ששייר לתת בעד נפשו לא הוי שיור אף אס נתןחדבה דמתנ׳של
האשה לא חיילת אלא לאחר מית' ובאותו שעה לא שייר הילכך
לא עשאה אלא אפיטרופוס והפוסק דין זה צריך שירע מי הם
היורשי׳אם הם כניה או בגי הבע׳או אחי הבע׳אז הויא אפיטרוס'
אבל אם הם בני אחי הבע׳או רחוקי׳יותרג אז הויא מתנ׳רטעמא
רכות' כל נכסיו לאשתו לא הויא מתנ׳משוס שאנו אומדי׳דעתו
של אדם שאיך ארם מניח בניו וכותב כל נכסיו לאשתו אלא
בניו כדי שיככדוה ומכעיא
שמינה אפיטדופא על נכסיו לפרנס ב:
לתלמודאאשה אצל האחין ואצל בני הבעל מהו מי אמרינ׳אף
באילו רוצישיככדהואואינו חושש אם יכבדוה והוימתנ׳ומסיק
^ ,י
דאף כאילו הויא אפיטייפא א־ ל קי '׳ !' ,1י״קי ,מ
כלזתכתבתי כשביל שכתבת לייהודיעך
דהויאמתנח
הפרטי׳לפיכך כתבתי לך דקכותב כל נכסיו כסתם ואץ בשטר
מוכיח על הענין דהוי מתנ גמורה אז אנו אומדין דעתו שבדעתו
היה שתהיה אפיטרופ׳ על נכסיו כדי שיכבדו' יורשיו אבל שטר
צואה זו אני רואה לשון המור׳ על הענין דהוי מתנהגמור׳שהרי
נותן כל נכסי לאשתי שהרי
לשטוישאני נות־ן
יי לשטו׳שאני
תחשבו לי
אל תחשבו
אמר בו
אמר
בו אי
שחושבים
אני יודע בה שלא יהיה לה בעל לעולם והשטות

ימנה וכו פי׳נמתנה גמירה ולא כמידי צפטרופוסזתדבמיכוי צססרופוסותלא
צידה כתובתה וזהו שאזרו סס כפרצו להוכיח במיץ דבריא מהא דהמת׳כל נכסיו
& מו צמרו במאי צלימא בש״מ והא אמרת לא עסא' אלאאפטרוס׳סי׳ולא קכת'
מ
ילצתקכה ולא תקרע כתובתה וכן הסכימו ז״ל מכ״ל וכ״כ נ״י בסס המוספו׳ובשם
הינוהצייגאדן ול בשם הריטב״א שאין לחוש לדברי השולקים עלזה ושכן דערבו
}-ל  :ומ״ס היו לו ב נשים וכ׳כל נכסיו לשתיהן וכד׳שס כ׳הרא״ש אהא דאמרינן
ןשיטצ מו ואשר לאתר במתנה ובנו אפוטרופא ואס צמב כל נכסיו לשמי מיו

יורשיו

1ת" וטלי'

<ס
מאשה אסרת או אחיו צו שאר יורשיו ואס  : :י׳
א' מן
הנדוליש דלא הוי
■
מטלטלקקנת׳ ׳י 7-1ו;י 0
בין ״׳* ׳— ׳• ךן* '־י
קרקע*׳ -ן
שהו ׳•בין ן״\• ׳■ן ,
כל ׳* ״׳
סייר ׳■ *
״■
כל שכתב לה בד״א משואה איל אס כת 3שי .י (י׳ינאחולק
כל נכסיו לאשתו ארוסה או לגרום אע״פ ״״י7ה ׳יש;יי;
שלא סייר כלוה הרי הוא כשצר בני "אדם •1 ,71
נדן־ייזעחנ
ומתנתו קיימתפכ״ל  :כתוב עוד בכי דא־ן חילוק נין
היה אומר הרא״ה בשס רכי׳הגדול רבוז״ל יורש ליורש וכן
סמר•:
משמע
דאס הוכר הדבר שהערים במתכוין כדי
הרמגים פ׳ו מהל'
להפסידה לא איבדה כתובתה דאקסהדי זכיי ' והו 3צ ננ״י
דאילו ידעה כי דרך שנאה הוא עושה
להפסידה שלא מחלה שאין זה מאןדיקר
אלא גיף סל רעי והיינו דקתני יצא עליה
ש״ס וכן נראקהדבריס באח והכל כפי מס
שעיני הדיעיס רואות הריטב״א ז״לפכ״ל:
כתב הרא״ס בתשוב כלל ס״ד סי׳ג מ״ש
בסטר כל יומי מיגר אלמנות זוגתי היא
המשול בכל הנכסים אינה לשון מתנה
אלא לשון אפטרופוסות אפ״פ שכתוב בר
סיור מכמה טעמים חדא שאין כתובשטר
ספמבלס .כל נכסיו צלא לשון ממשלה,
.
 -רור י״ !ו!
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לימיניש־מ ס! ות׳ תטיל כלו־ית כתי׳נ
זסוכי׳ופליניבעינ׳זהו׳וסיילינ׳נמ׳ןצסס
לוסת יסנת רגמל׳נסואה לו״לנוסיו לופתו

מה תתן לה צ״ל השאר סלה מסיב' דבריו
קיימי׳וכל פצר נכסיו לאשתו ולצ צמיי'
דלא עשצה לזללן צפוטמפוס כיון שסילק
לסמי בנותיו שק יורשות ססשיס שמסים
לצכתב לאשתו כל נכסיו כודאי אילי
לאדם נכרי נתן עם אשתי מקצת נכסיו
לאיהיתה אשתו אלא אפטמפא ועכשיו סלבמפיו כתב ולא לאחרים איך נאמר כי
אפוטמפא עשצה מל נכסיי והרי נתן לב' מהן מה שחשק וא״ת סהרייס גדולה שלא
נתן לה כלום כיון שהעמיד ירושת התורה אפילו באחד מכניו הרי קמה ואין!צריך
לפטור צת שאר יורשיו שהתור נתנה רסות לצב להנחיל נכסיו לכלמי־סירצ׳עכ״לד
קח שכיב מרע שצמר תטול אשתי כאשד מן הבנים צינה חולקת אלא  .בנכסים
שיש לו פתה וכו׳כפ׳יש נוחלין (דף קנח )שלח ר אנא לרב:יוסףבדשמא
האומר מעול אסמי כאשד מן הבנים נוטלת כאחד ק המיס צמריבא ומגפי*

*
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ד״מ

אבץ

העזר קן קח קט קי קיא
פ5ל1

:תן לה חלק מכסיו וכש״מ אייריידדכריו ככמוכין וכמשורקאי נמי בבריא וע״יקכין
א ובנכסים סל עכשיו שאס נתרבו הנכסים בשעת חלוק אינה נוטלת כי אס באותן

וסודר בכלל דכל דבר שאדם לובש ומתעטף הכל נקרא מלבוש והביא

ראיהלד^15
דגר:

דב״נדןרסאע״בשהיה לו בשעת אמירה דאין אדם מקנה
לןי האשד• סכאה ליפרע מכתו3חן
יקל׳"""' נא׳דבר שלא בא לעולם ובמים הבאי׳לאתר שחושבים לו לאדם שמניח יורשיו ונותן כל נכסיו לאשתו זה והוא במקום שאיןכותכין כתוב אן3מקי׳
מנן כלומר לא לסי חשבון הבנים שיש לי נשכיל שהיום או מחר תנשא לבעל תכניס לו נכסיו חהו עגמת שכותבין והביאה עדי׳סאבדה
כתיבתם
ר ,.נא דתל)ח !,עכשיו לבד תחלוק לאח מומו ותטול חלק נפש שתאכל עמלו עם איש אחר אבל המכי׳ את אשתו שלא וצריכים לכתוב סובר וכו כותב לה
איג״ן
חשכו זכ להמים ,סל תנשא לאי׳ אח׳באהבתו אות׳נותן לה כל נכסיו הלכך לשון זה שאין בעלה עמה והוא שיכי׳ססהאפוס©
אתייה גדי לאלא  $לפי ,
בעלה והבעל נותן סכר הסוער
משנ5
סנ1ת.חלו?הכמו לה ונ ימגיני י ''*6אם מוכיח דהוי מתנה גמורהד שאם לא היתה כי אם אפטרופא מה
קח(א)< כ־נהיו \ מי,םמיו ?ו ונתמעטוכחיי ה^ב שטות יחשכו לו אם מינה אפיטרופ׳אף אם תנשא לכע׳כי הדבר וגמ׳כפ׳גט פשוטידף קסז ) ת״חסחתסע^
סובר כתובתאסה סנפרעה וטסהההו^
תכרא דהוה סתום עלה רבה בר
ברמן
* "ש״מ ^ר ׳דהא 'מס,ל כ'
אשדמכ ל המיס -מ׳ולסע׳ הבעל הלכך מוכיח לשון זה רהוי מתג גמורה דמון דטעמ שאנו אתא לקסיה ההיא אתתא אמרה ליהלא|
נעלמא"סגי; חלוקה3ן
יכוון דלפ ,חלקההה;^ סעמ !5מכטלין המתנה הוא משו׳ אומרנא כרפרי׳ לעיל כל היכא שיש אנא הואי אמר אנא נמי אמ יי להולל)ו
תטיל לא שנא נתיבו ול״ש נתמעטודהיי! להיכיח מתוך השטר דהוי מתנה נמורה הרי בטלה האומדנא :איהי היא ואמרו לי מיקס הוא דקסהלס
מרע שאו׳תיטול אשתי כא׳מן הבנים אינה ובגר ליה קלא אמר אביי אע״גדלומוו
" 2לאלה"*ל! מטול אשתי כאחד מן הבניםקאמ י3ןבצ
קח
חולק׳אלאבנכסי׳שישלועתהאבלאסקנה רבנן כיון שהגיד סוב אינו חוזרומגיד
נכסים אלא כשעתעכ״ל ולדמיו הסכיםהרא״סז״ל*
והי״ן1
צורבא מדרבנן לאו אורחיה למידק
ההול!
""א;הא ;^ל כ דהיכא שהיו הבנים מרובים ונתמעטו אחייב נכסי׳אינה חולק׳בהן ורואין כמה בניס היו לוכשעיהמיתה
ןפש י נוטל׳חלק כא׳מהץ ביןאם היו מרובקונתמעטו או מועטקונתרבו מבר דהוה חתום עלה רב ירמיה כראכלן
״י ^כס;ם " נסתפקו הראב״ד והימכ׳זז ״לדי
ייישי׳ הם יק עלספדבר ספ ז אס על?£עת ממנה כיו ז5ןו מתו כל הבני׳רואין כפה היו בשע׳ הצוואה ונוטלת חלק הראוי אמר לי׳לאו אנא הואי א״ל איבר אנתהות
אמאבי' אע״ג דצורב׳מרבקלאולמווסי׳
כי1נא י״ ענל על סעתחלי ?יולסכוכי ו
במיץביש,
לא׳מהן והשאר ליורשיו:
הריטיא ׳ כתי־ ונתמעטו בין במועטין ונתרבו ידהעל רי  -ר * ^יידו״י^ ו־י ״י ״,י
״״״״ י״ י ״ י
למידק כיון דדק דק  :המוצא סובכתו'
ה״ ?7פל*;:ייש התחתונה עכ'
־לוהרא;׳ש כבתשובה  :לל קט
שכיב מרע שאמר תנו ק ק זוז לאשתיבראוילה על סס האש שנפרע' כתובת בזמן
סהאסס
"ל ^ מ? ,מ״א שאלת אס הל כה ל מגגשהכד3רי
1
נוטלתןלבד מכתובת ואם אמתט^ ק ק זח ככתובת מודה וכי בריתא בסוףפ׳קדמציעא :
צי״יל כא׳יין הללי׳ רשכ׳יס לפישהראב ד נסתפ? בדכ ׳ד3ר
 ,לא תמול שתיהן אלא ירה על העלירג אם ק ק זוז יותר נוטלתן
קיא חנאי כתובה שיהיו בניהזכריס
״:ייסיצאח׳״י״יי
רשב״סאיי להסתפ ק 3הסכיו ןסכט ילתה ואם כתובת׳יותר נוטלתן וכ׳הרשכ״ם דה״ה נמי אם אמי תנוק׳יק יורסיס כתובת אמן וכו'אפילו לאנכקג
פ״;] .ךי ^ש כאחד מהבנים אזלה בתר שעת
חלוקתזוז לאשתי סתם רהוי דינא הכי ריר׳ על העליונ׳ א״א ז״ל כ׳שאם ככתובה וכו' וזכו שנקרא כתיבת מין
לאתל
הכניס בין לרבו׳בין למעט דמאי זה טעם אמ׳תנו ק״ק זוז לאשתי סתם דהוי מתנ׳לכד מכתובת׳א ש״מ שצו׳ דכריןבס״פ נערה שנתפתתה (דףנ)3
תנן לא כתב לה בנין דכרין דיהווליני
מינאי איכון יירתוןכסף כתובתיךיחר
על חילקהון דעס אחוהון חייבשהוא
תנאי ב״ד וכגמ א' ר יוחנן משוסרשכ״י
0לא כאלי!גול, 0ין הבנים דשקלס כמיס דהשתא
והשנזר שאברהכתוכת׳וצריכין לכתוב שובר לבעלהשנפרע׳מכתוכת׳
היא שם יג׳נסיף ליורשים דאפי׳נתרבו סבני' היה מסתבר
מפני מה התקינו כתובת בנין דכריןכדי
יאם נסתסיו למימי דסקל^ כבני' דסשת אלאדאמידכ וכאה לסופר שיכתוב לה שובר כות׳ לה אע׳ פ שאין כעלה עמה
שיקפוץ אדס ויתן לבתו כמו ואימאדאב
ה 7ני * 2 ,ג' דעתי׳רדעתו של אדם קיוכה אצל בניו והוא שיכי׳שם האשה ושם בעלה והבעל נותן שכר הסופרת״ח
לירות
דבעל
לא
לירות ופרס״ינדוניא
שחתם על שובר של כתוב׳אשה שנפרעה ובא׳האשה שכתובה
דיהב אב לבתו לירתון בנין דיליה אבל
השפ ; העלה ״ק . ,ואינו חצה לפחו חלק הבנים שיולדו לו
להויאראיה !כ׳ע אבל סיב דמתו כל בניו מסתברא דאזלי' בו ואומרת לא צויתי לכותבו אלא אחרת ששמי כשמה צותה
סאר כתובות נכסי הכפל כגון מנס ק״ק
 557יייי״י  1',י* בפר בניס דהשתאסכ״ל • עייןבמישריס לכותבו והורה לדבריה ואמ׳לא זו היא שצות׳לכותבו
יכוללחזו' ומו׳דבעל לא לירמון א״כ אב נמימימנע
לנן(|7י לח^יי נכ״ג סי״א כה ר"ן ז״ל וא״ת מאי קמ״ל ר׳ בו מרבדיו הראשוני׳ואיןכאן משו׳חוזר ומגי׳אכל אם אמ׳תחלה ולא כתב אימא היכא דכ אב כדוניאלבתו
^שנ ׳!תיזניתד ^ אראכת׳סראב״דדסאקמ״ל שלאאיבדה כרי׳לי שאינה זאת אינו יכול לחזו׳בו המוצא שוב׳ כתוב על שם לכתוב כסל תנאי כתובת בכיןדכריןכינא
לאיזר ממנהדזרי כתובתה באופו החלק אלא נוטלתו יתר האש׳ שנפרע כתובת בזמן שהאש׳מודה שנתנילכעל יחזירנו לו ללא כת אב נדוכיאלכמו לא לכתובבעל
אומר׳ממני נפל לא יתנו לא לאיש ולא לאשה  :מנאי כתוב בנין דכרין לאפליג רמן
אמר ך׳ל נא ' ייו על כתובתה ואפי׳לרב כחק ד 5ןמר כיו ו
אינה
מור׳אלא
שותף בין
ונגבי ממטלטלי ככתובה סויוה ומן
טל'
ןמדזיי
■0
<ע'״-י1
ג!מנ
הגנ
ם םעס
 15הפ( פף
ביז המיס 6כדהכתיבתה
מ [ אי כתוב׳שיהיו בניה זכרי׳ יורשים כתוב׳ אמן
•הא־לנא נו־" ה״מ במחלק נכסיו אכל זה אינו מחלק
תטמממשעבדי יירתון תנן ואימאאע״ג
ונדוניתה שהכניס' בתורת נצ׳יב ותוספ׳שהופיף לה
דליכא תותר דינר במקום דמעקר'נתלה
דאוריתא לא תקינו רבנן ומ״סכיצדרו.
לו ב' כסיס לזו בן וכתובתה אלף זוז ולזובן
יי "" המ ,׳יס, 3ל ל,׳'ע־״ל' ןינ״נ נ״י דןר ,-ר ] ורוקיזכרי׳אבל אם אין לה אלא נקנוילא אפי־אם אין שםיורשיי וכתובתה ת״ק זוז ומתו כחייו כלא׳נוכל
"י |א  !,א ,־< 1י  ,־מגמ שי׳ מ 5זו מד  6 ^,ס >;] הו .ודה
אלא כנות וזהו שנקרא כתוכי בנין דכרין כיצד היו לו שתי נשים כתובת אמו ואח״כ חולקין המומרמסנה
א!הת! נ אלא אם כתובתה ממנה כתני מס״ר איסרלן סי מן לזו בן וכתובתה אלף זוז ולזו בן וכתובתה ה׳מ^ ו׳זוז ומתוכחייו פ מי ס היה נשוי ימ״ס ואינה נגבית אלא
מבכי חרי וכו׳בו״פ מי שהיה נסראמיו
^ייל,ח״ ;י יי״'
פ״ו ועיין במ״ש כפוי זס סימן ק׳ :
ואח״כ מת הוא כל א׳נוסל כתובת אמו ואח״ב הולקי׳המותיואיג׳
נ׳סשכיב מיע שאמי תנוק״ק
זקנגבית אלא מבני הרי ולא
ס״מכמוב׳כנין דכרין לא טרפ'ממסטכדי
ממשעכדי
*•"* ליןתיק לאשתי ביאר לה נוטלת לבד מכתובתה ואס אמר מטול ק״ק זוז בכתיבת' לא מטול ומ״ש ודוקא כמקרקעי שיש סס קרק כליב׳הכמובו׳אכל אס אין ססיאלא מטלטל
ופ״נכלמהש״נא• שתיהן אלא ׳דה על העליונה וכו׳ כריתא כס״פ יש נוחלץ (דף קלח ) ומ״ס כסס לא וצריך שיהיה סס מומ׳טלבככתוכוכלסהואפידינרוסי׳אפי׳אין המותראלא
^ הרשב״ם בספרי חכינו יש חסרון הניכר וה״ג בספרים המדוייקיס כ׳הרסב״סדה״ה מטלטלי ספי׳דמי משנ׳סס מי שהיה נסוי ב׳נסי׳וממו ואח כ מת הואוהיתומים
^
מכקסי׳כמוב אמן ואין סס אלא כדי ב׳כפוכו׳חולקין בסוה היה סס מומי־ דינראלו
כמי אס אמר תיו ק״ק זוז לאשתי סתם 1הויא דיכא סכי דידה על העליונה(6*6
העיקר הזחשהזל׳ סרא״ס ז״ל כ׳שאס אמר תנו ק״ק זוז לאשתי סתם דהוי מתנה לכד מכתובתה • כת'
נוטלין כתובת אקואלונוטלין כתובת אמן אס אמרו ימומי׳סרי אנו מעליןפל
ע!יו החיליאג״י■ הימב״ן משמע דכי אמרינן בכתובתה ידה על העליונה כשאמר כן שלא כפניה או נכסי אבינו מותר דינר כדי ס יטלונתוכתאמן אקסומעיןלהן אלא שמין את
יא ח אדם
אנ 6י*חיה
חלק נכסיו אבל חלק נכסיו אפי׳סלא בפניה ואמי לה טלי זה
בכתובתיר סנכסיס בב״ד ר״ס אומר אפי׳יש נכסים שאין להן אחמות אינו כלוס עד שיהאשם
*גש!
לעולס שלא י
י
■ י
״״״א5 6א ת" הפסידה כתובתה כשם שהפסידה הקרקע לר יוסי כר חנינ׳דלדידיה לא שייך לחלק נכסיי שיש להס אחריות יותר טל כ׳הכתובות דינרוכי' הרא״ש על הא דר״סולרמן
איורשי) כח3ז !,״ ,בין מטלטלין לקרקע ע״ס כ בעל התרומו׳כשעד נ״ט בשם הראב״ד שהמסלק נכסיו
אפי׳מטלטלי הוי מומר דמקייס בהו נקלה דאורי׳אבל בהא מודו רבנן לר״סדגטי)
>מ1ומ לש־לם לי לפני אשמו ואמרה לו האי אתתא מה תהא עליה ואמר לס ונתנו ליך אלף זוזי ולא מקרקעי שיעור בכתובו׳דתנאי נמובס ככתוב ודוק מדקתני ממקרקעיגכי׳כתוכ
אמר סוס ליסנא יתירה אס לא אמר בכתובה אינה נוטלת אלא מה סצוה להע״כ .
בנין דכרין ואע״ג דסקינו רבנן כתראי למיגבי כתוב ממטלטלי לכתונת כנין
ומדכרי בעל האיסור משמע שאס רצת נוטלת אלף זוז במורת מתנה וחוזרת וגובה דכרין לא תקון עכ״ל אבל סרי״ף לא כ״כ משמע דסי /ל דרבנן פליגי אר״ם ואמי
5״י 7יןמ)ה ז0״ם כתובת׳ וקצת משמ׳דהכי ס״ל לבעל התרומו׳כ היא״ס בתשו׳כלל פ״ג על א׳ שזיכה
דבמטלטלי גמי איתא אע״ג דכתוכה ליתא כמטלטלי ואת״ל דס״ל דרבנן נמילית)5
לוס התג? עלי! בתור ^צואס מחמת מימה לאשתו שתמר בבית דירתו כל ימי חייה וכמו כן זינה אלא במקרקעי מכל מקום למאי דתקיכו רבנן כתראי לכתובה גבי׳ממטלטליכתי3
שיתנ ^ל 'הי(ן
ש<ז לה אלפים זהזכיס מנכסיו והשיב משמע מתוך לשון סצואישזיכה לה אלפים זהובים בנין דכרין נמי איתא במטלטלי והרמ״ב בפי״ט לא סילק בכתובת מין דכריןכין
' '^ '^ 11
^ הילכך ידה על העליונה רצתה נוטלתן בכתובתה ולא האלפי׳אבל לא תטול שמיה׳
קרקע לטלטל אבל בפי״ו כתב וז״ל תקנו הגאונים בכל הישיבות
סמהי׳האם'גונפ

עשןט8* 5ג"" י

גת נאנ להתמיג

כתובתם

על נציו מ מ נריכין ד נין לקיים אולשלם לו חינו חילי להיהאתיקר המתנהדאע׳ג דאין גנח! להקמת דשב״ל ת״מ יכזל להתנות עליהן ה׳ה נשאר לכדים שאין נכחו להקמתן יכול להתנות עליהן ןכלר יפסק מעשה כזה על ילייהסנימונג י
גלולי הדור זע״ל סי׳קי״ג אסינא ש״ח על רחרשין אס רשו׳ניל הנניילשלקן נמטלע 5י' נדי להשאירהקרקעו׳ לא יי .יולנגות יןלק נהןלפימת שמהגקלנתונ ; זק״זחלכל קרקעי '  .לצהריי 1סי׳ק״ס נתשז׳מי שנתן לחתנו שתל שיטול נחזיילינד
גקרקעותיזזספריןנמצהגהאוץוהיינ״ל האילן ססריפלימושמי׳יפסץ דאין ניס קירהמשכו ן ליגנין זה ויש לכנות חלק לתעות מיהו אם הלוה לו ואמיל! אם לא תפלס לזיין פלו׳יהיה הספרים שין ועבר הזמן ילא סד 6ן אן<ץנה הספי '*
>א־ן לננות חלק בהן ואם הדני־ ספק כיצד מש מן לל יגל הנגות להניא ראיה כו׳ועיין לינייאלי לת״האימת ג״ח ק וגהחשכו) זחילקביןמשכצתא למסלקא למשכנתא דלא״סלקא • כ׳נתשו' י<הרי׳ל הי׳מ״חחישלתןשת״ז לננזתיו אסירלהפידיב
 8יסני ע׳ישיתןלאשת! תוס׳כתונה או כדוחהליהיעיש  :ק ( 0א ) ! נ׳ענתשויהראש כלל פ״גשהניא נ״ילמשמע דס׳ל כדורי הרשב״ם ןע״ש ־
ונתשז׳נר זשתסימ׳ת״ן־ נ׳הרתלין והרשנ״א גדנרירשנ׳ס לאם אחר סתסייהע
מעליונה י מיהו אם אמד תנו לה ר ' נמתנה מסלתן נלא נתונה וכ" ע שםלאם אחרשתיזוןמננסיז מונית ומעשהידיה שלה הויוילואינה נזזניתמשום חקגתיזכמיס אלא משוס ״תלת נעלה  ( :נ ) זכ׳יוהדי״סנפשו׳סייקס״ז דאן>ציייי
האמזנרים לגנליס פוי נכלל נכליםהואיל ונתן לה כמתנה אגל אם כשעת כיש ואין עסק להלשין׳ לה כן וכן מלנלמלמשיס אין הצמידים נכלל הואיל • לאמתה להתחתן לו אלא נכה״ג הוי כמכר ! נמכר אמרי׳נעין רעה חזני •

דט
נמוכהה אחרי מות כמלה אף מן המטלטלין ופשטה תקנ׳זו כריב ישראל וכן תאר דיני דלא מעקרה נתלה דאיריתאה״מ :י מתל שניהם כחייו דתרויייהו אתו פתוי
מנאי כתובה כולן ככתובה הן וישנן במטלטלין כקרקע חיץ מכתיבות
■ בכין דכרץ
מין דכיין אכל אח בסייו ואבמותוסהשני׳נגביס בתור' סיב אין לך ייוסס גדולה
סלא מצאנו מנהג ייו׳שתן פשוט בכל הישיבות לסיכך אני אימי
מעמידין
אותה
על
מזו
ולא
מעקיא
נחלה דאורייתא שבשעת נפלו נכסים לפני יורשי׳ונשיצא ס״ח
ויןהתלמודשאין י ורשין כתובת אמן אלא מ הקרקע עכ״ל
ואע״ס
שאפשר
לומר
על אביהם מלו ואלו מושין מצום לפרוע חובת אביהם והי־א היא ירושתן לפי כתוב'
והסחא דנהיגי למיכתב בכתובדמספכד
זו
נעשית
כמותר ליורשה וגובין בני
כשא׳ירוש׳ודוק' כמקרקעישיששם קרקע כדי שתי הראשוג כתיבת בנין דכיין :ומ״ס ונשבע'
לה מטלטלי אגב מקרקעי כל תנאי כתוב' ממשעכדיא
נכלל ואפי׳כתוכת בכין דכרין כמי נגבות
הכתוב' אבל אם אין שם אלא מטלטלי לא וצרי׳שיהי׳שם מות' על כתיבתה אותה שמת אחיי מותוקיד'
מן המסלטלין מ״מ מדתלה הטעם בשאץ על שתי׳כתובו׳כל שהו׳אפי׳דל ומיהואפי׳אקהמות׳אל׳מטלטלי שמת שאס לא קאין נניס יורסין כתובת'
מנהג ירושת כתוב׳בנץ
דכרין פשוט ככל שפיר דמי ואפי׳יש ב״ה שצריכי׳לפרועלו המותייש כאן כתובת הס־ אוקימנאבפיהנשבעין (דף מח )דאס
הישיבות שרבים
מהגאונים
אומרי׳שאיכו
מתה ולא כשבע׳אין יורשיה נוטלין כתובה
נוהג עתה כלל וכמו שנירבי׳ בסוף סי' זס בגין דכרין אפי׳אס החוב יות׳מהמותר שעל שתי
הכתוכו׳יפרעו ונתבאר בסי׳נ״ו• ומ״ש ואומ׳שמת׳בהייו
לב״ח חובו ומה שיות׳יחלהו כפי שתי הכתובו׳
לא היה שם הדל
.
י
(לפיכך העמידה על וין כתלמוד משמע
,
י .
ואע״פסלאכסבפה בניה נוטלי? כהונת
דאפי׳סיעכד בכתובה מטלטלי אגב כדי שתי כתוכי או שיפו שם ?יק״יא '! שם מ״ל ינ יאי ?**= 1בנין ינייןשלוין שלי־ שניע־ סללו ניתנ'
מקרקעי מעמידין אות על דין התלמוד כתובת בנין דכרין אפי יש עליהם ח 1כ ולא אמרי כפרעויחובנפיבלג5
ו׳סשייפםו *ה.1ו־יננודמ״ה
וכ״כ מדברי הרא״ש שבפסקיסוכתשו׳כת יתקיים נהלה ראוריי והמותר על הפירעון יחלוקר כפי ב׳הכתובו' סניה קודם שתשכע כ׳הרמב בפי״טמהל׳
סאינה נוהגות אלא במקרקעי ולא סילק אלא כיון שאין שם מות׳אין כאןכתוב׳כניןדכרין אפי׳היה ראוי׳ אישות כני הראשונה יוישין כתובתאמן
נץסיעכ׳בכתובההיהמטלטלי אגב מקרקעי ליפול להש ירוש׳מאבי אביהן בעגין שיהי' שם_ מותר לא חשיבבלבד והשאר חולקין בשיה וכתבוהגה״מ
]ללן שיעבר כך
נ״ל אלא שהריב״ש
נחשוב׳סי׳ק״ו אסר שהביא דברי הפוסקי' מותר אפי׳מת אבי אביהן קוד׳שיחלקו כיון שלא היה שם מותרסכ׳כ• סה״ג בססהגאונים • ומ״שבשם
כתב השכמת הרא״ס ושכן דעת הרמי״ס ריגר בשע' מית׳ לא חשיב מותר אמ׳בן הכתובת הגדולה הריניבעל העיטור עייןבמרדכי •ומ״ס רסנו
מעלה על הנכסי׳רינר כדי שיהא שם' מותר ואטול כתובת אמי־ וכ״ש אס מתו שתיק אחר מותו שמי כל
ן״ל ואת״ב כתב אבל נראה שעת׳ססתבין
נכל הכתובות מטלטלי אגב מקרקעי אין שומעין לו אלא שמין את הנכסים׳ בכ״ר כפי מה עגהיןשןי
 %אחה ניטלין כתובת אמן אפי אס אין סס
והיא נגבית מן המטלעלין מן הדין בזולת בשע׳מיתת אביהן היו מרובי׳בשע׳ מי תהריעןשש מות׳וגךןמעטו מותר שהרי באיס כתורת סוב פשוטהוא•
מקנת הגאונים גס כתובת בכין דכרין
בשעתחלוק׳כברזכהכיןה־דולהככתובאסווהוכ׳שלאנשאר ל־־תינ״ס ימפ ^שמנ״יייסנו׳מ^
נגבית מן המטלטלין דתכאי
כתובה
כרי
כ
כתובות
שמין
לכל
א
כפיחלקושהיה לו בנכסים
יקכמתהטפלי! נתיב" ־ר ,דכרץ נופי
 15־
ככתובה עכ״ל ומ״ש דצריך
שיהיה
מותר
היו
מועטי
ואין
שש
מותר
ונתרבו
כבדזכה
בן
הקטנה ואין כאןאין שס מותר וכו׳ג״זפשוט  :ומ שאין
עלסתי הכתובות דינר כבר
נתבא׳הטעס
כתוב׳בנין
דברין
והא
דבעי׳שיהא
םש
מות
דינר
דוק׳פששתיהט
סס
אלא
כדי
כתובה הראשונה לאאמייק
ומשמע בגמרא דמומר דינר דוקא בעינן
ואפי' מתו בחייו ששניהם באין מנח התקנ׳לפ יכך בעינן .מותר לקיים' יפרעו לבני השניהשכאי׳בתורת סובוכו׳
אבל פיזו׳מדנר לא הוי מות' :ומ״ש
בו נחלהדאוריית׳אבל אס מתה אח׳ בחייו וא׳אתד מותו ונשבעהאריסא קאי היכא למתה אחת בחייוואח
יש כ ח שנריך לפרוע לו המותר יש כאן
כתובת בכין דכרין אפילו אס החוב יותר על כתובת׳אותה שמת׳אחרי מותו קורםשמת׳שאס׳ לא כן איןאפי מותו ונשבעה על כתובתה אותה
שמתיה אסר מותו ודין זה מבואר כדברי
מהמותר שעל שתי כתובותוכו׳שס  :תכו בניהיורשי׳כתובת׳נמצא שבניאות׳שמת׳אחרי מותו אינןכאי'
סר״א׳ס' מי שהי׳נסוי אהאדקא׳ש״מכתוב'
הוי״ף והי־א״ש והינא דאינאב״ח ואיכא מכה התקנה שמן הדין יורשים כתובת אמן אז א״צ שיהיה שט
נעשית מותר לחבירתה ח״ל ואס לא היו
מתי על שתי כתובות מאי דשקל ב״ח מותר אלא בני כל אחת נוטלי׳כתובת
אמן שהרי בפרעון כתוב׳ סס נכסים אלא כשיעור כתובה הראשונה
נ"פ ל״פ דהוי מותר והכי שקלי כתובת השניה מתקיי׳נחלה דאורייתא
ואותה
שמתה
בחייו
אע״פ
שלא
ופרעו מהם כתובת השניה לא יפלו בני
לזמן והכי שקלי כתונת אמן וכתב הר״ן • נשבעה כניהנוטלי׳כתובת בטןדכדיןשאין עליהשכועהשלא ־י ? " ־ ־פומיניי! ד־זי ימ ם־זלי
עלוהכגמיאאיכאמ״ד דכתוכה אינה
נתנה כתוב לגכות מחיים וכעל העיטור כמבשנם :גט השניוז כמוכת אמןמאפי־גאל־ ואייית׳כילא
נשאר סוב
השניהולא הויא מותר לפי שיפולץ שמתה אחרי מותו נוטלין כתוב׳ בנין דברין אע״פ שלא נשבעה' היה סס מותר דינר אע״פ שפרעוכתוב׳
כני
לומר לא יצא שטר
עלינו
אנו
אמן קורם מיתתהב ול״נ וליש אם מתו שתיהן אחיי מותו שבניהשניה לית כאן כלל דין כתוב בניןדכרין
הה
המוני
א
ים
ש״ח
ומקבלין
ולא
פורעין
כל אחת נוטלין כתובת אמן אפי׳אם אין שם מותר שהרי באין פיון שלא היה סס מותי דיצר יתר על
ונמצא סאיןכאן כחלה
דאורית
ולא
אתקון
בתורת חוב וכן אם נירש א׳ומתה א׳בחייו ואח״כ מת והניח ב^ ל׳ כתובת אמן וכן סירס״י כב״ח סישןפיעורב׳
ירושת בנין דכרין למעקר נחלה דאורית׳
אבל כב״ח כ״ע לא פליגי דהוי מות׳הואיל משתיהן בני
דבתובתהמתה גוטלין כתובת בנין דפרין אפי׳ ^ין .ען ם
מות׳ כתובות ומיתר דיני והוא משועבדלב״ח
דינר
הנרוש׳שהיא
חוב
נגושית
מותיר
לחרירמהייהי
■'!־•<
■
< אבל אס אין סס מותר דינר על3כתוכו'
דינר דכתובת הגרוש׳שהיא חוב נעשית מותר לחבירתה
׳לפי׳בני־
והשס׳יוצא על כולם נמצאו כולם פורעון
אע״ס שהס צריכים לפרוע חוב  .אביהם
והיא נחלה שלהם שעשו בה מצות פריעת הגרושה נוטלים תהילה ואח״ב בני המת' אין שם אלא כדי כתיב׳
לא אמרי הרי קיימו נחלס דאוריתא
לוב אביהן ע״כ -ומ״ש רכי׳אפי׳ אס החוב הראשונ׳לא אמרי׳יפדעו לבני השני׳ שבאין בתורת הובוהמות'
והמותר יחלקו ביניהם כל אחד כפיי חלק
יופר מהמותר שעל שתי כתובות ופרעו יקחו כני הראשונה בתורת כתובת
לב״ח ומה שיותר יחלקו כפי כ' הכתובות
יתבאר בסי' זה אצל מ״ש אין שם אלא
נדיכתובה הראשונה וכו' לא היה שם

בניזיכיי! ^ איןי *? המגיעיו־ייני־־מגז־־ין י־־־" מיתה
כתובת כנין רכרין ובני השנייה יטלו כתובת אמן והמות׳יחלקי לנו־י־סשמיפי זני מיי מי גפובס
שוה בשוה אבל אשיש מותר על כתוכ׳הראשונ׳אפי׳דינריפרעוהקטנה לחלוק בשוה וכשבא אס כב״ח
לשנייהל גבותחובו ס*ל כדבר שנתחדש אתיכך

קרקעכרי ב כתובות זה על עקר הדין דכתוכ׳כנין דכרין ליתא אלא כמקרקעי כמו
שמבאר  :ומ״ש או שיש שס קרקע ואין שם מיתי־ דינר אין כאן כתוב בכין דכרין מירי דהוה אמועטין ונתיבועכ״ל • וכאשר הדין כימתיה אחת בחייו ואחת אחר
מסאי כמשנה שכתבתי כסמוך ומ״ש אפי׳יש עליהם חוב ולא אמרינן כפיעק סוב
מותו כן הדין אס מתה אתת בחייו והשנית יךמת והו' עד וא״א הרא״ש ז״ל כתב
יתקיים נחלה דאוריתא והמותר על הפרעון ימליקו יפי ב׳הכתיכות אלא כיון
שאין
כסברא
ראשונה
בר
'
פ מי שהיה נשיי נתב הרא״ש ח״ל כ׳ר״חז״ל  .מסוגיא דהא
סס מותי אין כאן כתיבת בכין דכיץ יתבאר בסימן זה אצל מ״ש אין שם
אלא
כדי
שמעתא שמעינן דאס מתה גס זו שנשארה אחריו ים להן כתובת כנין דכרין לבכי
נפובה הראשונה וכו' • אפילו היה ראוי ליפול להם ירושה מאבי
אביהם
במכין
הראשונה
אבל
כד
איתא
כחיים
לא
אשכחן
ויש
מן
הגאונים שאמיו כן בתשובותיה'
שיהיה שסמותי לא חשיב מותי משכה פיק מי שהיה כסוי
היו
שםנססיס
וטעמאדמילתאמשוסדאיכצויכיסאי
ודאי
חיישי׳לפי
שאין
בכי השנייה כוטלץ
ביאוי אינםכבמוחזק  :ומ* ש אפי׳מתאבי אביהן קודם שיסלקו כיון שלא היה כלום אלא אמן ובכי הראשונה כוטלין כל הנכסים והם יוצאים נקיים מהם לגמרי
הש מותר דיני כשעת מיתה לאחשיבמותי כ־סיאהגירסא הנכונה אע״פ ויש מהגאונים שא מיו שאף בחיי השנייה ניסלין ודייקי מדקתני מתניתין סניה
שנספרים שבידינו ים
חסמן וכמו סבתבתי סהיאהנירסא מכונה כך ממאר ויורשיה קודמין וכי היכי דדייקי עליורשיה מקדם הוא דקרמי הא איכא שקליה״כ
בדברי הרא״שםש
אמר
כן
הכתובה
הגדולה
הריני
מעלה
על
הנכסי׳דער
כדי
שיהא
דייקי׳כשכיה
מקדם
הוא
דקדמה
הא איכא שקלי וכן מסתבר דאס אימא דבחייס
סס מותרוכו׳אין ש וממין לו מבואר במשנה שכתבתי כסמוך  :ומ״ם היימרובין לית להו לבני הראשונה גס אחריי מותה נמי לית להו דככר זיו בסס בני הפניה
בשעת מיתה ויש סם מותר
וכתמעטו וכו׳סס פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו בהם כנכסים כי היכידאמרי׳במועטיס ונתרבו פכ״ל וכדבריו כתב הר״ן ז״ל וכתב ה״ה
יורשים  :וס* ש והיכא
שלא
נשאי
כדי כ׳כתיכות שמין לכל אחד כסי חלקי שהים בפי״ט מה׳איסות שכן עיקר ושכן העלו הרמב״ן ויסב״א ז״ל ושלא כדביי המררכי
לובנכסים פשוט היא
וכתב
הר״ן
דהא
דממכין
ונתמעטו
ככר
זכו
בהםיורשי׳דוקא שה בס'מי שהיה כשוי בשסהר״ס דכיון דאיכא פלוגתא דיבוותא לא עבדיכן בה
כגין דאתזול או
אשתדוף
נכסי
אבל
נמצאת
שדה
שאינה
סלו
לא
דהא
איגלאי עוכד׳כתבו הר״ן וה״ה שיש מי שאומר דנהי דכתוב' נעשית מותר לסבירת אין בני
מילת' למפרע
דכשעת
מיתה
לא
הוה
בהו
מותר
דכ
<
וכ״כ
המ״מ
פי״ט
דמציאת
:
)
סיאשוכה
כוטלין כלום אלא כשהנכסיס מספיקיסלסתיוהכתוכו׳וסהכריעהרשכ״א
וס״שוכן אס היו מועטים ואין שם מותר ונתרבו כבר זכה קהקפנה׳ ואץ כאן שאין זהכלום  :כחבהמנכ״ם כסי״ט מה׳איסוח דהיכא דממו השתי נסיםאחריו
פחיבת מיןדכרין מימרא דיס נחמןשם  :והא דכעי׳שיהא שם מותר דער דוקא ולא נשבעו חולקין כל הבנים בשוה ואין סס ירושת כתובה לפי שאין לאלמנה
כששתיהן מתו כחייו וכו׳אבל אם מתה
א׳כחייו ואחד אחי מותו וכו׳אז א״צשיהיה׳ כתובה עד שתשבע אחת נשבעה ואחת לא כשכמה זו שנשבעה בניה יורשין כתובת'
פסמותר וכושם ( דף צא ) דייק אמתני׳ס״מ כתובה נעשית מותר לחכית׳ממאי מחלה והשאירחולקץ איתו בסוס ע״כ ודברים ברורים הס :ח ~ לכ ד ת כתובתה
מילא קתני אס יש סס מותר דינר ואסיקנא דהכי הלכתא ופרס״י כתובה נעשית בין לבעל׳כין לאחרי׳לא הפסידה כתוב׳כנין דכרין וכו׳אכל אס מחלה כתיכלבעל׳
תותר לחברתה דאע ג דלא פיקוןכתוכת בכין דכרין אא״כ ים מותר על ב׳הכתובו׳
הפסידו בכיה כתובת בנין דכרק מימ־א דרבא ס״פ נעיה שנתפתתה ידף נג)
טו
כ
ג
י*
כתב
***

ביניהם׳ דהא קי"ל כ״ס מכאן ולהבא הוא גובה ואיינו מבטל הזכות שזכו כני הקטנה

היא (א)
י

ומוי דבי פ'

י' נ פ' /איז' נתב
לר .תכ; ליקי! מגצ
נכסיו נא' מנכי!
ז יסר מיגנס 11כ׳
נ1ליי?יו 0ולאתר
מיתה כרי לוא
כיזפגיג נרי וזנה
נכון
מהי׳©
זנפירו׳לאח מיתה
ואי] נמו זתנכין
דנרי) נככ!' ממתנ׳
!! זכאכתונתלל
א־נו אלאירסה וזז
היא מתנ׳ותפקע׳
אותה
ועול
להמתנה זו תיילה
מהיו׳ותו לא פקעי
ואיני נ לאפי' צא
נניא סהיוס ת׳ת
נא נניא נביל
מינייהו ולא מן
השנת ק' 1מנתול'
לאורייתא לצא
לני' מינייהועכ׳ל
וע״לסי ק תשוב?
מהר׳ס שכ׳לה־פך
ומשמע מרבדי
המרדני למייתנת
ש׳חנלניתנתוית
נ ' ל וכן הוא
נדלוב׳ס
פי׳ד
לאישות ( כ׳רנ׳י
נ' הרשק והדיג*
דנתז^ ת
נ׳ל
קיליית לתתנה
ש׳מוגביאמק:
(ל ) !הריוני©
פי׳טיאישותנת'
כסנרתהטורולצא
כננל הניסור:
(כ ) כ' נהנהן׳
אלפשי פ' נערה
לן■ תפ"י 1יכ׳א
לאי; ננור נוטלפי
סניס בנת :נ' נ״ד
של אתן אלארואין
כל הנכסיםשתניון
אנין נפוהויאלו
חולקין נ 5האמי©
ניתל וניטל דנ
שנים נא' מהן;

 :ו

ק* א קיב
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*סיץ <.-וןנא %צניזב צימ״צס נפרק י*ט אץ כמי'יורפי  '6כתונת אמן כל? נאי זה עד סיהי׳סנזר משא״סס ימשנ׳ומי דוקא כשהן יותר על ששאנילפחוי( מסש חייבלזונן־כת<נן ^ ,
יף א'ש?!' י׳י,י׳  #ימונה יוצא מתחת ידם אכל אס אץ סס שטר הכתובה אץ להס כלו׳סמא מחלה כד׳איתא בגמ וככר כתב ק רבי' לקמן בס׳־׳זהממ״ס ואע״פ שנזונלו מןהאסייסמפשן
אמס וא $אין דרכם לכתוב כמוכה יש להס :מי סצוה כשעת מיתה שלא יירשו בניו ידיה ומציאתה לעצ-מ׳פלויגתא דאמוראי ר* פ נערה שנתפתתה ידמג )ופ׳ס י3אשי
ז׳ דיאז
מזונותן
בקטנות׳אין לה׳י׳• " ׳#1ו ;•
1
^׳כח ! -רג׳ל כתובת בנין דכרין אין סומעי׳לו' וצו׳יש ללמוד כן מלין האומר לא יזונו בצלמי מפלסי
צתארסה אפי ו .
או - - -
הלכה כרב ראמי הניומ׳ש בגרה הבת --
בפי״סיוכ—׳ן
הרמ״בתז״ליי־
בדכרי '.׳  -׳"'
מבואריי־ -
" *
ס״ס
*׳ ^ 2 ,,וכו דאיהא' כפ מציאת האש׳וכמו פיתבא'
צתוב׳ במן והמותר קחו בני הראשוני בתור׳ כתוב׳בנין אכל ר ח* עיחדדוקא ארוסה נפרהוה!5
*ישנ׳איז־היגץ בסי'קי: 3ורבים מהגאונים כתבושאין לשמיה
סאכדמזונו׳משע-אירופץ לפי סל)ימס,׳'
* 03יד7אזל,נז 3זז כתובת בדין דכרץ עתה נוהג כללוכילי* דכרין וכאש׳ הדין במתה אחת בחייו ואחת אחרי מותו כן הרין
קכיכ״לא
אירוסין גמוריםמדאוריתא אכל
ה ,א דיינ׳שסימן וכ ב בעל העיטור ויבינו האיי כתשהיא אם מתה אחת בחייו והשנייה קיימ׳שרין בני הריאשונ׳עם הש :ל׳
כדינם עם בניה אם יש סם כיי ב׳כתובות בני הראשנ׳נומילים הפסידה באירוסין בלבד וזהו דעתכשל
(ע /ז נוהגת וכופל זה כת המרדני ב ס" פ צער
קי,
העיטור והרס״בא ז״ל וס־ר״ן ג״כ כתבש^
ו״ימי לא רייימי סנמפתת' ומ״ס בפס רי״בא ור״ס שנוהג'
כתובת אמן והשנייה כתובתה ואם יש מעט יותר לש כתובת ר״ח ובעל השיטור דדוקאכשלזירסון
ילא  .שתעתי אפי במטלטלי וכו׳  :ומ׳שיכסס
הרימ״כם הראשונה השנייה נוטלת כתובתה והמות׳לבני הראשונה אע״ם
"
■
1
נזמנה להנדסה ■
מערותיס אכלכשאיירסו'בקטנותה ל5ן
^ר .,זהש.חן פכר נתבאר בתחלת סימן זה ומ ש כשס
צענעי אםסלגי! הרמה ודאי כתובת בכץדכרץנהיגא שבנ-יהשניי׳ אינם נוטלין כלום ואם אין' שם אלא כרי כתובה דלאו כל כמיכיהו לארס צשהי קטנ׳להה5ןי׳
בת־-ילט•יז :האיידנא וכו׳כ״ס במיסרי׳בסמו וז״ל תשו' הראשונ׳השניי׳ נוטל׳ כתובת׳והמות׳ יחלקו בניי הראשונה׳ ובני מזונותיה והיש״ב הוסיף דמסתברדאע,׳
מזונותי״משוש
קיב אנל הדשבא ולענין כתובת כנץ דצרץכבר השנייה ויש מהגאונים שכתבו שאם השנייה קיימת אין בני אירסוה לדעתה לא הפסיד
הראשונ׳נוטלין כתו׳אמן וא״א הר״א׳ז״ל כ׳כסיר׳ראשונ׳המוכר׳ דאין מעשה קטנה כלוטוכיתכןכסמציא׳
־״״־ ,.תל" " ידעת 6סכחלקי נהיהגןוני׳דיסמהספי
האשה יתימה שהשיאתה אמה או ל!סי!׳׳
,־א,ןלה רתז;ה שאומר שאינה נוהגתאלא ערבי האיי או
כתובת בין לבעלד! בין לאחרי׳לא הפסידה כתובת בנין רכרין
מת הוא בניה נוטלי׳כתוב׳אמןכאלולא לדעת וכתבו לה בתא׳אובחמשי׳זו?וכולי
חיישי׳ שתא ייחלה שהיא נוהגת וגס הרי״ףוהימי"בס כתבוה ואם תמות בחייו ואחייב
ולפי טעמו ז״לאפי׳מחילה בסלאמסני
הנת״ה ',ת:א' בהלכותיהם ור״ח כתבסאפי׳עיקרהתקינ' מכרה אבל אם מחלה כתובת׳לבעלה הפסידו כניה כתובת בנין
בנקדכרין וצ״ע בדין זה וכו׳ומ״מ כתר מקנת'דתקון
י
הית אלא כשמתו.
״,׳ לא . .
דנתנאו נתיג?סי
שתיהןאפי׳אח׳בסייו ,רכרין מי שצוה בשעת מיתה שלא ירשו׳ בניו כתובת
האשלטלין
בתראי ז״ל סיהו הבכות נזוצ׳מן
עודאקיימ
5׳ג (ץי ת7מ1״{ת ואח לאחר מותו אבל כשאחת
ווי"
א<מ לה תזזית לא אשכחן ובהא איכא משוס אינצוי אין שומעין לו שא׳א לו לבטל תקנת חכמים אבל אם התנה כן מחלה בפי פשיטא דמהני טל׳׳ל יצל׳סרבי
שקלי והאי לא סקי׳מירי וגאוני' בשע׳גישואין הוי תנאי שבממון וקיי׳ ורבי׳מהגאוני׳בתבו שאין
בשסהר״מה קטנה שהשיאוההלזקיס׳
53י" 1׳י׳ כיהדהצי
נחיי3־'
כתוביבנין רכרין עתה נוהג כלל שעיקר התקנ׳היתה כרי שיתן ומיאנ׳יס לה שזונו׳אירסה אביהמתגרש׳
י'"'  "5!'* '" ",א־ויי' לאהסכילזועל ומתו נס לנ'1ד
,
גזזומזאףלנסע״ ,
י ארם לבתו כבנו ועכשיו נוהגי׳לתת להם יותר ויותר וכ״כ בעל
מזוני׳וקכתלזלמנ.,
צ 1ןהאירוסץומת יש לה
׳,ג׳ע נר ׳ןפררן נ למסוגית הגמ כדבריו ומ מ מסתברא
לן תע׳ט שאין דין כתוכ׳בנין דכריןאש עכשיו אלא העיטור ורבי׳האי ב׳שהיא נוהגת שאיןלנו כח לבטל תקנ׳הכמי' מן האירוסין אפי היא שימית יכס ישלה
ציגרה
ע׳ 3״׳״* שם במקרקעי כדינה דגמדלא אשכחן לגאוני׳ וכ״ב הר מ״פ׳ודי״בא ור׳שמשון כתבו שנוהנ׳אפי׳במםלטלי דכיון מזוט כךהיא הגייסבספרי רביהמדוייק׳
ז״ל■שפשו מטלטלין כקרקע לכתובת כנץ התיקון רבנן כתראידכתובה נוהגת במטלטלקה״ה כתובת בנין ודיני׳אלו בס״פ נער  #שנתפתתכפיסרכ
יאיז י
 ,י
,,
1 1 1
,
מעיטל6ישו'
צ0
לא נהגו האידנ׳שאקלעקור סשת ממאנ׳יש לה מזונו' אואיןלהחזונת
דלעע הדמ*/ם דכרץ ודיה לתקנתה דתוקמאאדינ והבי דכרקור״י והר״מה כתבו רבמטלטלי
אמר ליהתניתו׳אלמצה בכית אכי'וגרוש׳
לאס
מח!ה דלאנוסיףעלהועודאשכשןלגאוכיקמאי תקג׳חפמ׳־׳אבלכיון שמרבי' ליתן לבנות נעמירנ׳בחזק׳דמעיקר׳
במת אביה ושומר יבס כבי׳ אכיה יסלס
כיגילתהא־ז דפריפי הכי בהדיכז שכך השי הג15וןחכניה
מזונות רבי יסוד אומר פודה כביתאכיס
ב״י יהודה וגס מגדולי פוסקיהלכו׳פתבו
ייג0ת א>ז
יס לה מזונות איצ.ס כבית אביה אץלס
1111
 1׳✓
~א " נןמ יו! :״; ץיול 6״ל' יוק׳נמקך,ן'
מזונות ר יהוד' היינו ת״ק אלא לאוממאנ׳;
להלסיניש נזבל במטלטלי ל  6מצעו תקג לגסוני ז ל
יס׳ל
מנכסיו
מונות
בנותיה
שיהיו
כתובה
איכא נינייהו' דת״ק סכר אית לה וריהוד׳
לק ״״״״״'״ וכ״כארמ״ב ' ז״ל ובעל העיטור ומכל מקו'
מותו עד שינשאו או עד שיבגרו אפילו ל! א
!
סבר לית לה וידוע דהלצ׳כת״קוכןפסקו
ע׳ל" י״ז'*  5 *33וניתיז שפשט המנה כיניפ׳לפימ״ש רבי׳
שהשיא׳■
הפוסקי׳וסרש״י ממאנת יתומה
הגדול 0י*מ לג־ו׳ 6ותש סנ עכשיווגופי׳ נכת׳או אפי׳אין הל כתוב׳ובמקום שאין כותביןאואע׳' פ שגיזונת
 $למל ל1זין  :מהמטלטליןוכל כיע בדברי אלו הכל הולך מן האחין מעשה ידיה ומציאתה לעצמה בגרה הבת או נתארס׳ אחיה ומיאכ בכעל׳וחזרה אצלסדאמרינן
אפי׳בקטנות׳שיב איןלה מזוגו׳וכ׳הרמ״ה ה״מ שלא גתארס׳מדע׳ 'ש לה מזוט׳פד סתכג' דאעריעקרתינהו
אחר המנהג שזה כדריסלשוןסדיו׳שאמרו
בפ׳המקבל עכ״ל ומ״ש רבי׳ולזס הסכים דויורשייאבל צתארס׳מרע׳היורשי׳אית לה מזונו׳דלאו בל במונחו לנישואי קמאי מעיקרןוה״לכמישלא
א״א הר״אש ז״ל כבר נתבאר בתסל׳סי׳וה דיורשי׳להשיאה עצה להתארם דתפסיר מזוני ואל נמי נתארסה נשאת אלמב בביתאמהכלו׳מןהאירוסין
דאי מן הנסואין לא אמרינן יש להמזונו'
וסס כתבתי דעת הרי״כס דהשת'דכרובי'
שלא מדעת יורשי׳וחזו יכ דינא דליכ׳מאן דיהי׳לה מזוני מלמדין
ומיש רבי׳ופירס א״א הר״אס ז״לדוקא
בכתובו דילןמטלטלי אגב מקרקעי לדעת
אות׳שתמאן ושקל׳מזוני מאחי ע״ב קטנ׳שהשיאו׳האחיןומיאג 1נתאלמנה או נפגרשה בחיי אכיהוכו׳כך
הרמ״ב והר״א׳ז״ל גביא כמי אףממטלפלי
וכתב עוד באותה תסובס אחר סמב יש לה מזונו׳ארס׳אבי׳ונתגרש׳מן האירוסין ומת יש לה מזונות שרש הר״ן ז״ל וסרמ״בצפי״ט סחהדבריו
הגאוני׳כתכו והשיבו הלנה למעשהשהיא וכן נתאלמג׳ מן האירוסין אפי׳ היא שומר׳יבם יש לה מזונות
לשון הבריתא וז״ל נשאת הכתומיאנה.
נגבית והרי״ף והרמ״כס והרמ״בן ז״ל לא הזכירו תקצת שוס גאון כנגדה צבר צרא׳ או נתגי־פה אויצתאלמנה אפילו סיא שימרת יכס סואיל וחזרה לבית אכיהועדי
וקורס 1לכן .
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ה״ז '׳ 'י'"
כתה
בגרהי׳״׳
לא ־"־״י־
לגסת׳מנבין1,י5׳
שתתארס
פלא סשו לדברי אותס הגאוני שאמרו שאין לגבות' ואצן אס יבא אדס
כפי־״ט שאס נתן כל נכסיו לאחרים במתנת ש״מ סוא*ל ומתכת בת הממאנת §רי ה יא כשאר הבר ו׳ויש לס
־ליה עכ״ל כ לרמ״בס
ננשחתהיאשלו'
שאפיל!
מזעו׳והשיגו עליו הר ' אבד״ן ר״ן ן"^ ך-־* 1ב״ה ימ״ת ניררלנרי!
ש״מ איכה קונה אלא לאחר מיתה הרי סמתנ׳וחיוב סתנאיס באיס כאחד ולפי׳בניו
נךינא זי זלהד אש לוקא ננמארסה טיא א־5
׳ סת(ז ף
^ ^ ^ ׳ן^ש
^ ססי
יורשים כתובת אמן שמתה בחיי בפלס *כתו׳בתסובו׳הר״ם בר צמה ראובןמת והיו
עשת אסאני*
לאננשאתשחשכשאמ שזב תי :לה
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״
י
יתאטה
ילישנאלנריימאהכילייקאזקתגילה "
לו סתי כשיס והיו לו בכיס מהאחת שמת'
כדמוכח פ ק דיבמו וסיב המגיד כ ליישב
מפו׳לה־ינילייוישחזר׳לניתאני׳נלו
זה אכל תמה עליו שמאחד סהממאנ׳איןזהותכם
^
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לכתש־נליין לאננרה *.
; הפיחת אנללעני]סניף לה פיק' כמוב׳מנין לו ללב ז״ל שיהיו
נתפגתש^תהיני.לעני
במתנת ש מ והשניה באה לגבות כתובת
פקודמ׳למתכ׳ס״מ וכני סראשוג אומרים לק יימנע כריאיש לה יקייפירש נלנריהר״״יס אזונותשהס מתנאי כתובס וגס סר ן תמס עליו מבין לו דין זה ועוד ישלתמועליו
למימי*
סכתב דאלמנה וגרושה מן הנשואין כמי כזונת מכצסי אביה וא״כ היכי שייך
תשי׳הי״ח:
מץדצרץ6ם (נ״כ נפי׳היזרדכית׳ישמהלי׳ נשם
אס קודמים מפלי תנאי כתוב׳
הרי״בש על זה והשיב דכתוב ! בנין דצרין קודמ למתנת ס״מולכתוב׳השנייה ממאנ׳איכ׳בינייהו דהסת׳נסואה גמוי שנתאלמנס או נמגרס׳ניזוכ' מנכסיאכיא
ונשאל
אלא שנסתפק לו אס דין כתוב׳כנין דכרין הוא כשאין בני׳לשניה או לא ורצ׳לעמוד לדברי הכל ממאכ׳דעקתצנהולנשואי ממ יקיין מיבפי׳ וי״ל דאלמנו׳וגייושיןרע״צ
על דעת הר״ש בר צמח וצ׳לו במאי דבדיק לן מר כתוב׳בנץ דכרין אע״ג דכין אית באין מ״ה לדברי הכל כזונת מנכסי אביס אבל ממאנת דמדעת' הוא סבר ר״ידאיכ'
להו כתובת כנין דצרץ בין לית להך איכאו ירתי כולהו נכש מיסו נ"מ לעכיןמתנת כזונ׳מצכסי אביה ופליגי רבנן עלי׳בת יבמה וכו ככל הכימיבעי׳ולא א \פשי'1נס״צ
פ״מ שנתן אביהם דאי אית לסו אינצזו קדמו דמתכ׳ס״מ כמשפכדי דמיא כדכתמו־ כפיה סכאפתת׳שס עלו כל הכי בעיי בתיקו וכתבו הפוסקי׳דכיוןדמפיקדממונא
ואיליתלהוצתובת בניןדכרין ומכה אביסססקלי מתנתס״מ קדמה ליסכדמתיי' הוא הוי קולא לנתבע ואין להסמזונות וכתובבמישרי׳ככ ג חי״ב שאסחפסהלא
 1פ נער משמ דכעי׳סיהויבני׳לזו ולזו דקתני איכץיירתיןצתובתיך יתר על אולקהן מפקיכן מינה ומ״ש גבי בת יבמה שאס אין לאח נכסי'וכו׳פשיט שהבתכיזונ׳צנצסלאחרי מותו נ"צ סס הר״אש והר״ן ז״ל • רם" ש אכל אס יש לאחיו ננסים סלאחל
דפס אסוסץ .והביא כמס ראיות להוכיח דדוקא תכן:
ומכפי׳לןאי
ןל' ב תנאי כתובה שיהיו בנותיה נזונ׳מנכסיו אחרי מותו עד שיכסאו או פד חיוב כתובה על היבס הייני מאי דתק כתובת' על נכסי כעלה הראשון
שיבגרו אפי׳לא נכתב או אפי׳אין לה כתובה וכמקו׳שאץ כותבין תנאי צתוכה דילה כמי לאו על נכסיו הוא וכתבי הר״אש והר״ן אבל י 3מ׳ פצעודא'
הראשון
משכה בס״פ נצרהשצתפחתהקדף נ)3לא כ לה בנן נוקבן דיהויין ליכי מינאי יהריין יש לה מזונו׳אע" ג דאיכ׳נכסי מראשון דאפי תימא דכתוכת על כצסי כעלה
יתכן בביתי ומתזנן מנכסי עד זמן דתנסבן ל־גוברין חיי׳מכני סהוא אכאי ב״ד ובג׳ ספיר קריצן בה צל יומי מיגר אלמנותיך בביתי סהיי מסמתו היא אלענהעכם',
(ד נג ) יב תני עד דמלקחן ולוי תני עד דתבגי־ן בגר ולא אינסיב איכסיב ולא כגר וטעמ׳דאי כעיא לןכבת פניה מפכג׳מי אמרי׳כיון דלית לה כחוב׳לית לה מזוניאו
כ* ע לאיפליגי דלי' לה כי פליגי באמש'ולא בגר דרב סבר לית לה ולוי סכר אית לס דילא׳אמה דפבדאיסו׳קכסוה רבנן איהי דלא עבד׳איסור׳לא קנס וה רבנןוצזעמא
דאיכפי׳לן ככת אנוס מפר בג דהיינו משו׳דקי׳ל דיצא כסף קכס׳צצפוכתכיקללי׳
כתנאי עד מתי הכתנווצ׳עד סתארס משו׳ר׳אליעזד אמרו עד סתבג׳רב בת״ק ולוי
להוציא'
כי אליעז׳וכתבו הרי״ף והר״אשוהלכת׳כרב דקאי כת״ק וכן פסק הרמ״ב ז״ל בפי״ט לה כתוב לית לה מזוני אודילמ׳כתיב'סעס׳ימאי מסו׳שלא תהא קלס בעיניו
והא לא מצי מפיק לה כלו׳אבל שאר פנאי כתובה אית לסוא׳ כ אפי׳בכתשצולמו
מה״א • ומ׳ש ניזונת מנכסיו אחיי מותו כלומר אבל בחייו אינו סייב כמ1ונותיהן
מאניסתו

קיב תנאי

אחר

זפ

אבן העזר קיב

^סמו לאסר שנפא׳איבעיא לן וכך הס לברי רכי׳וההמגיד וכן פרש״י אכל כבת ומ״ם ועי׳זמנין דססבס לה דמיתזניפנית ממשעבדי ומ׳כד״א סנמן האב ממנת
ארומ׳סא ודאי לא איגעיא לן אלא כשנולדה לו בעודה ארוסה דאילו בנולד׳לו אתר בי־י׳אבל אס נתן ממג׳ס״מ כזונממנו כ״כ הרמ״כבעי״ט ונתןטעס הואיל ומתנ׳ס״מ
סנפיזש פשיעת דאית לה ומ״ש בד״א אחרי מותו אבל בחייו חייב לזונם מתקנאושא אינה קונה אלא לאחר מיתה הרי המתנה וחייב הנכסים בתנאים אלובאיס כאחד
עוושנים כ כ הפוסקיי ופשוט הו׳ותקכה זו איתא בס״ס הנזכר כ׳הרמ״קפוסקץ וכ׳ה״ה בהלכו' פ"ני תארוב גבי מה סאמדו השת מגרש גרעבידושדאורית אלמנתו
לנח מזונות כסות ומדור מנכסי אכי׳וט
נזונ מנכסיו במתנ׳דרבנן לאכ״ש וכבר
מי*ס מה אישו׳ וכתב ה״המגי׳לין הכסות מזונו׳ופי׳א״א ז׳יל דווקא נוזאלמג׳ או נתגרש׳בחיי אבי׳ שבשעת הסכימו האחמני׳ ז״ל לדברי ההלב והס
מפורש בירושל׳ונז כר בסלמ יתב ן כביתי
מיתת האב היתה ברשותו אכיל אם נתארס׳ כחייו ונתגרשה או כדברי רבי׳וכן הסכימו הרמ׳בסוהרס״בא
ז״ל ושלא כדברי הראב׳ומ״ס רבי׳וכ״כא״א
וסתזכן מניסי וס״ש מוכיין למזוןהבצל "
נתאלמנ׳אחרי מותו שבשעת מיתת אביה ילא הית׳ברשותו אין
הרא״ש ז״ל בס י״נ מי שצו׳ בסט מיתה אל
לנח־ו מש למזרכימז־כיכן ך? א  :חת ; לה מזונות בת יבמה בנון שיבם אשת אחיו וילד׳ לו בת םא אין
יזונו בנותי מנכסי איןסומעין לו בריתא
'! ?
^ ' 3 ,לאתי המת נכסי שאז חל עליו חיוב הכתוב׳ וכל תנאיה פשיטא
כס״פ מציאתהאשה (דף סס ) :ומעל ואס
ה;3ות
^
שהכה
נזונ׳פנכסיו
אחרי
מותו
אסל
אם
יעו
לאחיןנבסי׳שלא
חל התנה בשעת נסואיןסלא יזונו הויבכלל
־זנו
חיוב
הבתוכה
על
היבם
מנעיא
אם
הכת
ניזונת
מנכסי
היבם
וכן
מנאי סכממוןוקייס סס כתבו הרא׳ולר״ן
\\ סי״ל תניא כפ׳מציא־האש ^ד
ףמבעיא בנושא שנייה וילדה לו בת ובאנס נערה ונשאה.אח׳יכ דרב האיי גייס שומעיןלו ומייריבשהתכ׳
עטת תוצת ומתפרנסות מנכסי אני הן וילר׳לו תכ ובבת ארוסתו שבא לע ארוסתו וילרה לו בת ואח״ב בשעת נסואין •שלא יהא לה פנאי כתובה
ני5ו אין אומי ין אלו אביהן היה קייס כך נשאה בכל הנך מיבעיא ולא אפשיט׳ואין להן מזונו׳בד״א אחרי סומעין לו דכל דבר שבממון תנאו קייס:
ינ ,היס נותן להס אלא שמיןאת הננסים מותו אבל בחייו חייב לזונם מתקנ׳אושא ער ו׳שנים כת׳הרמב״ם מי סמס והניח מיס ובנות אס הנכסים
מרובים וכו בר״סט דבתר (ד קלט ) סנן מי
סמת והניח בניס וכנות בזמן שהנכסים
ממכיס הכניס יירשו וכמות יזונו וכזמן
שמכסים מופעי' הכנו׳יזונו והמי׳יסאלו
על הפתחים אדמון אוס כשביל שאני זכר
הפסדתי איג רואה אני את דברי אדמץ
* שתגגר ״וצינה ביגית
כדישתזוןויי -י-ו ^)1
ואינן
ובגמסס וכמ׳מחבין אמר רב יהוד אמר
<:1מ קש ;' אינערה ^ ין5ןדסרוצ׳ ניזונו אלא מבני חרי אבל אש מכר האב או נתן יא אפי הבנים רב כדי שיזונו מהס אנו ואלו י״ב חדשיכ
פות  ';:יזיושתו ותלך ות שצל על הפתחי' אחרי מותו אם מכרו או משכנו או נתנו איןניזונו׳ממנו ואפי׳קנו אמריתקמי׳דסמואל אמי' זו דברי ר״גבר"
מנעו סשוסראיבעיא לן בשש נערה מיניה והיו כשעת קניין כגון שנירשיוהיו לו כנות ממנה והחזירה אבל חכמים אומייס כדי״סיזונומהסאלו
שנתפתתה (דכג )ארוםה יש לה מזונו׳או וקנו מיניו! לפרנסן אפ״ה אינה ניזונ׳ממשעכדי כיון דבתנאי ב״ד ואלו עד שיבגרו איתמר כמי כי אפא רבץ
לצוציכא תיי לישבי כגמ וללישנא בתיא
אכלי ונם ניחא ליה כהדווח־רירה חיישי׳לצרריכ אבל מפני חרי א״ר יוחנן כל • שחינו מסס אלו ואלו עד
לה מזוני וכתבי ;ר 'ן והס
שדברי
ניזונת אע״פ שגירש׳ולא אמרי ככר נתבטל תנאי ב״ר אלא חייב שיבגרו הןמרונץפחו׳מק הרי אלו מועטין
הימי בס כה כפי׳הנגיד ז 'ל
ונ׳הר״ן
ולפי'
לזון בנותי׳שנולרו לה ממנו קור׳שגירשה בתנאי ב״ר אחרי מותו ואי ליכ לאלו ולאלו עד שיבגרו שקלי כנות
.מאיניעד■ דלית לה מווכוית אלא עד שעת
לכולהו אלא אח רכס מוציאין מזון לבנות
וכ הרמייה הא רלא מהגי לה קנין רווק׳ יקנו מיניה בשלנישואין
עדסיבגרו והשאר למיס ופר״סעד
ננחמדלא מפסדא ט 1י אמטולתיה
והר״ן בכלל מאי דקנו מיניה בתנאי כתוכ׳ולא כתב לבנות שטר
כאפי
טנשזח״ף מעישה בא • דשה שנתאלמנ
סיבגורו סכך התכ׳לסס אביה׳עד דתבגרן
נפשייהו
אבל
אי
כתב
להו
שטרא
באפי
נפש
וננוןם :׳לה כתובה זמן בחיי הבעל ואף
נפשה אי במי קנו ממנו או הכסכן וכת נמקי יוסף בססהרי״סבא
מ״ג דתנן דאלענס מן האירוסין אין לה
לאחר נישואין סתם קנין לכתיב׳ עומר וגבי ממשעבדי דמעידנא דבכלל מזונו' הוי כסות ומלבוש סכןסנאי
:ו'הסי׳בשלא הניע ז זן אבל _
הגיע
_ זמן דקגו מיני׳ גמר ומשעבד נפשיח ואם איתא דאתפי' צררי איבעי מזון האסה והמות נ ומ״ס אס הנכסים
מדאאשכחן סמש׳ובשיש׳שנזינת
היא ליה למנקט שטר׳ מינה או למכת' תכרא עליה ומי׳זמנין דמשכח מרובין וכו סישארו הנכסיס כחזקתן והס
4י מיתתו מנכסיו עכ״ל ורש׳י מש לס לה דמיתזני בנות ממשעבדי כנון שפס׳עמה שיתפרנסו אף אחר יפרנסו הבנות מפס' ידס וכי עדולהפריש
וגורם שיבגרו דכיון דלא אכלי בתנאי ב״ר לא חיישי׳שמא התפי׳צררי לסן חלקן כ״כ סס הר אס וטעמומדאמרי,
כיתומה ארומה שנזונת מן האחין
עניןלדינו בד״א שנתן האב מתנ׳בריא אבל אם נתן מתנ׳שכיב מרע ניזונת בנכסי׳מועעץ מוציאי׳למות עד שיבגרו
נלישנ׳בשר׳לית לה וכרב ואינו
משמט דכנכסיס מרובין איןמוציאקלבנו"
10
סימ׳כ׳יל^ לריכ ;מ ל 5יי״ף
וכ׳הר״יןש ממנו והראכ״ר כתכ דאף במתנ׳שכיב מרע אינה כזונת והרמכ׳ים
0דש*י עיקרולפיה ה 1זיט רבינו דיניס
כתב כסבר׳ראשונה וב״כ הרא״ש ז״ל מי שצוה בשעת מיתה אל מזונות אלא סןהזוכר! מפחת ידהבצי׳וכך
הס דברי הימ/ס כפי/׳מהל׳איסו׳ומ״ש
הללו :מרינא דגמ' אין הבנות נזונת אלא
מקרקעי בפ׳נפי־ה שנתשתתה (דף סט) יזינו כנותי מנכסי אין שומעין לו ואם התנה פשע נישואין שלא
סר׳ש״בס פסק כארמון וכרי״ף כת״ק ולזס
מימרא דרכ המזנונאומס אבל מתקנת יזונו הוי בכלל תנאי שבממון וקייס מי שמת והניח מים ובנו׳אם הסכי׳א״א הר״א׳ז״ל הר״אס בי״פ מי שמת
הנכסים מרובי שיש בתם כדי שיזונו בנים ובגו עד שיבגרו הכגו
סגאוכי־'שכתוב' נגבית מזטלטליןגס הכנו'
קרס״בס דהלכה כארמון מסוסלאמרי׳בפ,
הנכפי׳נחזקתן והם יפרנסו הביו' מתחת גמרא דכתובות כל מקום סאמ ר״ג רואם
נמתמסס־ כ" כ סס הריףלהר״אש :ום־ש ירשו הכני׳הכל שישארו .
, ,
יק כוונת אלאמבני חיי מש  :פי סנלשא ירם שאין מחייבים אותם להפריש חלק הכנות עד שיבגרו ואין אני את דברי אדמוןהלכ׳כמומו ורב אלפ׳
אס מחייבי׳אותם לצמצם במזונו׳אלא אם ירצו יותירו במזונו' ומ״ס פסק כת״קמסוס דסוגיא דסמעתין בפר
(ו<ןא ) ת׳הניזקין ( דמס ) לח״ש אבל
מותו אם ב״ר רואין שמכלין הממון ואין משגיחין בישו׳העולם חייבים מי שמת כומיה אזלא ושלא לסמור כלל
מניהאיאל נתןאל אפי׳המי׳אתי
מזכי ב״ד להשגיח בתקון■ הבנו' ולהפריש להן חלקן ואס אין כנכסים דהת׳איכ למימ דאדמוןאינו אלא כמתמיה
אסמעיו אל משכנו או נתנו איןנזו :
בעלמא ונרלר״ג דבריו דיסה היה תמיס
מימניאתהאשה ( דףסט )
א״רהאחץ כדי שיזונו אלו
ואלו רע
שיבגרו הבנות אז נקראים מועטים
עכ״לוכ״כ בפבתרא דכמוכותוז״לאע״ג
שגיל אל משכנו אין מוציאיןלמזוכו׳ומ״ם ומפרישי׳חלק הבנות עד שיבגרו והשאר לבני׳ואם אין שס אלא
דעסקי׳לקמן כל מקו׳סאתר ר״ג רוא׳אני
יע',י קנו "5',יה י היו כשנגת ? ני ז,כגוו דע נרי שיבגרו הבנות הכל לבנות והבנים ישאלו לע הפתחים
את דברי אדמון הלכה כמותו מ״מר״ס

**

והיולי

מלת

ממנה

להס־יייתני ארמון אומר לעולם ירשו הבנים הכל

—

מיניה לפינסןאפ״ה אינןכזונו׳ממפעכדי
"' ען ) מנ״ן ׳׳ ^ ׳׳ ע׳ 'שן
ופס
?׳ והרי״ף ור״מ ז״ל פסקו דלית הלכתא בהך
ונו׳בריעהנושא (ר קא )תנן הנושא אתהאש׳ופסק' עמו כדי שיזון את כתה ה׳שניס בותיה דסוגיא דמלמוו׳דלא כותיה בס'נטרה ובס' הנושא ובס מי שסת והיה אומי
מתו בנות נזדנות מנכסי' בני חורין והיא נזונת מנכסי׳מסומבדיס מפני שהי כב״ס ר״ת דאדמין לאו לפלוגי אסכמיס הוא דאתא אלא אתמוהיבעלמ׳קמתעס וקאמר
ימקי לה בגט נשקני מידו ומשוס הכי ניזונה מנכסיה משומבדיס אפ״ה בנות נמי ר״ג יפה אמר אדמון שהיה מתמיה על דברי חכמים עכ״ל וכן פס הרמב'בפי׳) טמ'9
3קנו לזו ולא קנו לזו ומאי פסקה איהי דסואי בשעת קנין מהני לה קנין בנות איסו׳וכמב הה שכן פסקו כל הגאונים ומ״ס בד״א במקרקעי אבל במטלטלי אם
^ היו כשעת קנין לא מהני להו קנין מילא עסקי׳דהואי בשעת קנין וס״ר כגון הנכסי׳מועטי׳יזונו אלו ואלו יחד עד סיכלו זבו כ״כ סס הרי״ף וסר׳א׳וכ״כ הדמ״בס
וגייסה ואהדיה אלא איהי דליתא כתנאי ב״ד מהני לה קכין בנו׳דאיפנהוכתנאי בפר' הנז׳והשת דכותבין בכל הכתובו' שהוא משעבד מטלטלי אגב מקרקעי איסשר
״ג י לאמהני להו קניןמגרע גי־עי אלא בנותיו היינו

טעמ׳כיוןדאינתהו בתנאי ב״ד

אימור צרריאתפשינהו ע״כ בגמר ונתבארו דברי רבי׳

*.י״ה !
שי לייזלקלכי( ןדעעמא

"שיתעשת צירי ה״ללרכיצילנתוי שישימי הבסת וחובוממשעידי<י׳ל 7אה׳נ וממילא משמע שאס

י״״מיעי
ימש!ס
דקעיוי!לא :נכות
שנו־נ׳ה! לאתש רבימ
להזני׳כן :וע״ס וגס ניס׳ליה כהרוס
יידההתום'כתבו סס דצייכין להאי טעמא מדאמיינן בפרק נערה לענקהרוח׳כתו
מ׳מא ליה כתוב בתשובות להרמ״בן סי׳ס אס אין הככסיס מספיקים אלא לכתוב'
מ׳מנה והניס בת קטנה אין הכת נזוכת מנכסיו שהרי הסמשוטבדי׳לכתוכ׳ואפי'
שעבדס אחר שנולדה הבת ואפי׳קנו מידו אתר סנולד׳הכת והביא ראיה לדכ׳ומ״ס
"לל מכני חיי כזונת אע״סשגירס׳ולא אמרי כבר נתבטל מנאי׳ ב״ד וכו׳מבוא׳בגמ,
^צתכתי כסמוך ומ״ם כשס הרמ״ה* :נ״ה ומ׳ש להאידנא דקנו מיניה נתר ומשענדנמשיה
^י׳יתא יאתמשה צרר איבעי ליה למינקע שער מיניה 16ליוינתנ תלרא עליהישלתמוה עלי! דא׳נ
יייי/ייזישמן נאליזנה 7ילסאאתפסהזא־ריהצ׳ל אס איתאלאתעשה צרריה׳ללמינתנעלית תנרא:

דלענין מזון סבנו כמי דיןמסלטלי כמקרקעי* נ׳ה וכיוצא נזה כתבתי נםי׳6ק( לזהלעניןכיצוב'
נניזלנריןיש" י־ייג׳ש ומ״ס ואס ים מטלטלי ומקרקעי והמקרקעי הס מעטיסוכו׳כ״כ
הן סם כר״א כפ׳מי תמת היו מרובין בשע מית ונממעטו כבר זכו כסס הבנים וכו׳סס
(דקס )פשיט מיובין ונתמעטו כבר זכו בה יורסי׳ופר״ס בשמת מיתה היו מרובים
ועכשיו הוקירו מזונו׳או נתקלקלו סנכסי׳ואין כהס כדי מזונו׳אלו ואלו עד סיבגורו
ככר זכו בהס יורשי בשעת מיתת אביס לקרינן בהו נכסיס מרובין ויקחוהבנו׳תלקן
המגיעין כפי סומא סל סעת מימת אביהם והבני׳יקחו קלק סהי׳מגיטןבאות׳סעס
וכל מה שחסרו הנכסי׳חסרו לכנות ולבכיס לכל אחד לסי חלקו הראוי לו אבלהר״א׳
כתפסיט׳מרוכי׳ונמממטו זכו בהם יורשיסויזונו יחדיו עד סיכלו■הכבסים וכתבו

ה״ה אסי׳נתמעט קודם שיבואו לבית דין כיון שבשעת מימה היו מרובים זכוהבכי׳:
ומ״ש וכן אס היו מועטין בשע׳מימה ונתרצו יש להס דין מרובי׳בעיא ססופישטוס
** *

טו

ג

גיו

מל״צי

1

ד״מ

(  0ונמנלא־״ן
פרק הנשא
תקל״נ ע״נ דאין
חילוק ניןנדולי•
לקעניהנכלקייפי׳
לנדרי ונן משמת
ט לנרי הפוסקים
ללא חילקו:
(נ ) אנ 3אין נכלל
וה פרנסת הגנימ
לנש(אימן ; נ/הול>
לקמןנהסוילעיש^
נכסי פרנסת הוי!
איני
חמעפת
נכנסים רנ׳ע לי
זהאסין ינולין
למג *
נננסיס
חחניןאנל גמולכי
שם משחע לאן
נננסי׳ מרונים
אסורין למכור
לנתחלה אא׳כ הי•
לצורך פליון שכוי•
זכיונא
נזם
זנמסיס מועעין
אפילו סכי ננהיס

אשירי *

( ) 7זננ׳י פ' י( י
' 6מפ7ף רנ״ד
ע״א משמיגדיחא
מוג כגל פהאיגז
מע גיאנל הזבשיש
עליז שטר תמעט:
(? ) כ׳הילמפי״ט
'נשל־זנ'7זחי הננומ
כ׳הרמב־ןזהדשנ׳א
תש ודתי) לאלמנה
מזיןע 7זמןשנר'
לנ׳ 7פראד׳לחיית

מד״אר אסי א״ר יוחנן יתומי׳סקדמו ומכרו בצכסי׳מועטי׳מה שמצרי מכרו ופיר״ש קיים אבל פרנסה ללגו מכס הכתובה היא כנוה אלא שתקנת חכמים שחקנו ^
וכיון שאס מכרו ' מכירתן מכיר ש״מ יש להס תפיס יד בנכסי' ואס נתרבו יש להם
׳ישראל ונמנו להן חלק בממון אביהם להיות נוסחות כו אין בידו להפקיעמהשוי־^
חלק כלס וזכות ' בהן עומדת ומ״ש אפי׳העסידו כבר בדין ופסקו להם כ״ד נכסים להס חכמי׳לאע״ג דגלי דעתיה בשעת נישואין שאינו רוצה פינשאו בנותיומנכסיץ
מועטי׳וכו׳הר' המגיד כת׳בפי״ט שנחלקו המפרשים כזה י״א דמושטי׳ונתרבו דוקא
וקי״ל דבפמסה שמין באב ה'' מ כי גלי דעתיה כתר נשואין כשהשיא בנותיו ^
קודם שיבואו לב״ד אבל אחר שבאו חיכו
שראינו ותמותו או קמצנוחי או סצ ה
בהם כ״ד את הבנות אין לאח מעשה ב״ד ופסהרש״ב׳ כמותו ורב אלפס פס כת׳יק ולזה הסכי׳א״א
הרא״ען בשעת מית׳ אבל גילוי דעתבססנישוציי
כלו׳וזה דע רש״י והר״מבן ז״ל וי״מ שאפי ' ז״ל בד׳יא במקרקעי אבל במטלטלי אם הנכסים
מועטי׳יזונולאו מילת היא דאפסר שהיה בדעתושלן
משבאו המזונות ביד
ביתדיןוהעמידו׳כיר ואלו יחד ער שיכ£ר ף ב<יר ן שאיג ׳ ניזונות א ^ א כת ק נת הגאןני ׳ ךי לעשות סוב על בניו ופו אפש אס״כסהים
למזומ׳הכני׳אס להן שיהיו ככני׳ולא שיפה כחן יות׳מ ן הבכי׳ ליקח הכל ואם יש רואה בנותיו שהגיע לפייקן היהמוחש
אפטיופא או ביד ׳ שליש
עליהם ימסיאין הילכך תנאי סלשע!,
סכנ 1יוי ,םיד?נת,ר י יהרסב? מטלטלי ומקרקעי והמקרקעי הסמעטי וע׳יהמטלטלי׳יהיומרוכי׳
ירשו הרוי׳ו ^ מהרנויירולוח לומ׳כיו? ששילובודנומל1דזהרה׳והרי גשואקלא חשי גילוי דעתפכ״ל• ואפשרי
וי־ סי סי זס כ יבי מח וק)ה ג י יתימי
פקימיימנ ׳ 3ננס ,מוע, 0׳ ףפלי1מו ^י ירשו הנני ואיןהגנו'יכוי*תו לומ׳כיון ששיעמדנויע*הקרק׳והרי לרבי ' האיי בלחוד ס וי דינא הכי אלאלנ״ע•

ל) סןקינ׳(אםיללה
ומעמיליןנילשליש
והזא
מפרנס
סזעהמל׳יזס לל'
דכיוןדהי״וו׳ה־גי׳למ׳מ׳יונמו־זכ׳סו!,
יזם ז
ז״ל שם למה סתם דכרע כ6ן הפך דעת

 ) 0יכן
אסכים הר״אש :וס״ש רבי׳ואפי׳חזת ונתמפטו
נ״יפ׳מי סתפדף
לנ' 7ע״א; אח״כ יש להם דין נכסי׳מיוביסונתמעטו
ל\ ג (א ) גלגנ וכו׳היו מרובים ויש עליהם בעל חוב או

הןמועטיייפרשו לנו מזונותינו אלא הםט׳לטלין מצטרפין עם
המקרקעי לעשו מרובים היו מרובי כשעת מיתה ונתמעטו ככר
זכו כהן הבנים ויש להן דין
ורשי׳ב׳פי׳ששמין כמי הגיע
לבנות
במזונותיהן
רע
שיבגרו
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מרוכי׳ויזונו יחד עד שיכלו

הנכסים

בירושתן ורואין כמה נפחתו מהנכסי׳ויפסיר כל א׳ כפחת כפי
י נ׳י פיי״ג
חיוב מזוכ׳בת אשתו וכולי שם
איבעי׳לה י שיעור שהי׳לו בנכסי׳ולפ״ז אפש׳שכלה חלק הבנות ועדיין חלק
 7ן ר״י״א ע׳א
#מפרנשין אנין ב״ח מהו םימעט מכסימ כמ 5ןסמו מהי הבני׳קיי׳ואפ׳יה אין הכנו׳ניזונות עמהם וכן פי׳הרמ׳יה וא״א ז׳יל
׳* ננסי אמה ל1גצ פתמעט מהםים דמנה ,מה יםתמעס כתב כסברא הראשונ' וכן אם היו מועטי כשעת מית׳ונתרכו יש
■לאזנין אותה מהן
עכ״לאנלגמחזנת
להם דיןמרוכייאפי׳העמית כברבדיןופסקולהםנ״דנכפי׳מועטין
יויזרייל סימן ע׳ה יי 5ם
״,״׳״,י״״״,׳״ ,״ ,
ספקי׳מינייהו כיון שנתרכו חזרו לדין מרוני ויעמידום בחזקת הבני׳והםיזונו׳
לנכסי ,בחזק בכי׳קיימי ולא
ניו׳דאין
מפרגשין אלאכראיס * ג״ה זנ׳פהומניס אלאשללו הזכיר הבנו מדי יום יום ואפי חזרו אח כ ונתמעטו יש להם דין נכסים
הנע ממסי האס 7 :ין אלפנה אם  !£יעעפ זנסהריף לא הזכיר זנרא׳שיא מרובי׳ונתמעטו ויזונו אילו עם אילו היו מרובים ויש עליה ב' ח7
(ג ) נתכהמר7כי
פ' נערה ע״ישהיי ^כיז״ענצסחתס גגמ׳אלמנה מהוד׳תיזעט וכתב או חיוב מזונות בת אשתו או חיו׳במזונו׳האלמנה אוחיש׳עישו׳
נזרנים לנלזיל על
צלח״שמזשיןיהרנה עוד הר״אש והא דלא איכעיא ליה ככתוב' נכסי׳לפרנס׳בתו וכשיוצי׳אח מאלו ישארו מועטים יש להם דין
אלמנה
אי
.
ממעטא
מסו׳דפשיטא
מרובי׳ויפרעו
ליה
החוב
כיון
שעליה׳ויזונו הבנות מתחת ידיהם ובאלמנה
* 1תר חלא• למן
נין! לי אין לא .י דבתנאי כ״ד אית לה דכמאן דגביא דמי יזונו שלשתן יחד אכל כתובת האלמנה ממעטת ועושין אותם
לעשית ל | יע׳ש וממעט
ותימ׳דאמ^י ^
מיבעי׳ליה
כרלם' מועטי׳כ׳הרמב הניח אלמנה וכת אלמנ׳תיזון והכת תשאל על
ונ' כ הרין פרק מקו סתמעט
איבעי׳שיהיו
מיוביס בלא
מניאע ראשה ע״כ עישור נכסי או דילמ׳אפ״ה כקראי׳מרובי׳ הפתחים וא״א הר״אז״ל כ׳בהניח אלמנה ובתאואלמניובן יזונו
דף ת׳ק דאשזר ומסתביא כיון שלא הגיע זמנה לגבו׳לא יחד אבל אם הני' אלמנ׳ובןובת ואיןכנכסים די שיזונו אלו ואלו
לימן לי .ת<
יותר ממעט׳עכ״ל וכתב עוד ירוס 'הדא דאיתמ עד שתכנרהכת האלמנ׳תיזון והבן והבת ידחו
כ׳הרמ״ב׳שמזונו'
מעישור גכהיס
יע״ש גם לעיל והוא שיהא מזון לאלו ולאלו י״ב חדש חוץ הכת קודמת לכתוב׳ בנקדכרין כיון שדוחק ירושת בן שהוא
סוף סימ | זה מכתובת אשה חוץ ממזון אלמנה חון דאוריית׳כ״ש לכתוכ׳כנין דכרין שהיא דרבנן היוהנכסי׳מועטי׳

דהא כיון דפמסה לאו מכח כתובה קן
אתי אלא מתקנת חכמי כי אמנובסע$
ניסואיןעס האס ' מאי הוו והכל תלני3מס־
סאמר בשעת מית׳ינ״ה נהי ״ושש 7ן קל״אע־א
וכמה נותנין לפרנסתה רואים אס הסין
סוס בת בחייו וכו׳סס במשנה לר'יסודס
ואיפסיקא הל כת בגס׳כר 'יהוד׳ומ״שגשש
היאב״דאפי לא הניח אלא שיעורמס
שנתן לראשונה וכו ,ומ״סואסלא השין
סוסאחתאומדין דעתו כמם היהמתן
אילו היה חי וכו׳שס אמר שמואללפינסש
שמין באב יאוקימנ׳כרבי'יהוד׳דאמראש
השיא בת ראשונ׳ינתן לשני ' כדיךשנתן
לראסוכ׳ומפ׳בגמ׳דבין השיא בין לאכסי׳
לעולם סמיןבאבוהא דנקטהסי׳להודיעך
כחס דרבנן דסליגי עליה אפילובהסיא
ומותיב בגמ׳ארבא דאמ' הלכה כריהודה

מלתניא רבי אומ׳בת הנזונת מן האחץ
נוטלת פישור ככסי ואמ' רבא הלכהכוכי
ומשני ל״ק הא דאמידני׳הא דלאאמידניס
יפרס״י הא דא״ר פישור ^כסי׳בדלא
אמידניה לאב לא גר בינינו ולא עמדנועל
סוף דעתו אס וותרן אס קמצן• ומ*סואס
היה עשיר והעני וכו ' אומדין אותו כפי
צתנתי תלין51
מפרנסת כנות חוץ ממלוה בעדיםסן ץ וקדמו הכני ומכרום מכרן מכר ונדחו הבנות וכתב רב האי כיון ממונו ודעתו כאחרוןוכסכוחני׳לפיאומד
וע׳ש׳־
דעתן אין חילו׳ביןמקרקעי למטלטליוכו׳
אבל כסאיןמדעץ לסער דעתו ונותניןלה
פיסו' נכסי׳איןנוחנין לה אלא מקרקעי
וכיון שמכרוס ואינם יכודי׳לטרוף מהלקוו
הרמ״בס הניח אלמנה ובת וכו בפרק י״ס כלו׳והם שלהבני׳ופרש׳יי דווק׳שמכרו׳קורם שהחזיק כ״ד הכנו' אפי' לפי תקנת הגאוני ' וכו׳בס״סמציאה
צגהלכות אישות והדין סס מימרא דרבי׳
האסה ( דסט ) אסיקנ' הלכת׳מקיקעיולא
ומ״שסהר״אש בנכסי׳אב׳מכרו׳אח״כ אינומכו׳וי״א שאפי׳אם
מכר׳אח׳שהחזיקו
אשי אחר רבי יוחנן :
ב״ד בנכסי׳שמכרם מכר וא״אהר״א' ז״ל הסכים לדע׳רש׳יי הניח ממטלטלקביןלמזוגי ביןלכמוב׳ניןצפרנס'
סולק על זה ככר
נמבאר
טעמו
בסי׳צ״גצ
וכתבו הרי״ף והר״אם והאידנ ' פקינורכנן
פת 'ה:־״ן בס״פ מציאת האשה היכא דבת
בנו׳נדולו׳וקטנו׳איןאומרי׳יזונו הקטנו'דע שיבגרו ואח״כ יחלוקו דמתיכת ' למיגב׳כתוכה ממטלטליהילכן
מובעת מזונות ואלמנה תובעת כתובה
הנבסי׳אלא מיד יחלוקו בשוה וכל אחת תיזון ותתפרנס משלה מזוני נמי ממטלטלי דקי״ל דתנאי כתוכה
שמת והניח בת להשיאה משיאים אותה מנכסיוא ככתוב׳דמי׳אכסרכס׳דלית׳מסנאיבכתוב'
ואיכא מקרקעי דודאי אלמנה קודמ׳ואפי'
העא דאיכא מטלטלי דאין בהם דין קדי מ
׳
ז
וזה נקרא פרנסת הכת ואינו כשאר תנאי הכתובה
כדקיימקיימוכ׳פו׳הר״א׳אבלסיכ׳דהשי׳
אע״פכ כתוב קוימ׳סזו וזו מתקנ
האחמני׳ אלא תקנ׳שתקנו חכמי׳לפיכ׳אם צוה בשעת מיתה אל יתפרנסו האב כמו בחייו ונתן לה ממטלטליאזלינן
תיקני בנותי מנכסי שומעין לו ואם התנ׳בשעת נשואין שלא יתפרנסו אומדן דפתיה ויהבינן נמי להאימטלטלי
9זא שיש להס לגבות צנמטלטצץ כי
כעין דאוריתא תקינוה כתב הרמ״בס מנכסיו לפירוש רב האי אין שומעין לו וכמה נותנים לפרנסת׳ והא דאמרי׳פמס׳מתקרקפילאבעילמימ'
ממזונו הבתקי דמיס לכתובת בנ יז לכר ין
רואי ן אס השיא שום בת בחייו נותנין לו כמו שנתן י 5אחותה סתטול יק עישור מן הקדקעי׳אלאעיסוי
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והוא יטרח לחזור אחר נכסים
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בשסרבי׳האידנזונות
מהדמיסש ק 3לו לה כולו ואם לא השיא שום
אחתאומדקדעתו כמה היה נותן עכ״ל וה״ס כת׳בפ״ב הא ואמירבאפרנסה
מהקרק׳ול״נ לא״א הר״א׳ז״ל וכו׳
הצל אילו הי' חי ולפי עושרו ולפי כבודו ולפי ותרנותו וכך יתנו לזאת ממקרקעי ולא ממטלטלי פי ' שאסהיה
הצזכ׳ בפסק^ הרא״ס ומ״ש ופיש״י
מקא ואם היה עשיר והעני או ותרץ ונשתנה דעתו אומדין אותו כפי
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פ׳פי הניח בנות
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גדולו׳וקטנות

אין אומת׳ יזוכו הקטנו' מד שיבגרו וכול 4מסנה בס״פ ישצוחלין ( דף קלט ) *
קיג מי שמת והניח כת להס^א׳מסיאין אותה מנכסיו וזה נקר פרנס' הכת פשוט
ע׳מציאת האס ' ( דסח ) ומ״ס ואינו כשאר תנאי כתוב׳אלא תקנ ' שתקנו חכמים
צן משמע סס וכ׳ב הרמכ״ס בפי״ט -ומ״ש לפיכך אם צוה בשעת מיתתו אל יתפרנסו
בניתי מנכסי סומעץ לו ואם התנה בשמת נישואין פלא יתפרנסו בנותיו מנכסיו
לפירכי׳סאיי אין סומעיןלו בס" פמציאת האש׳ (םס ) א״י הוצא אמר רביפרנס'
 6יינה כתנאי כתובה כדהניאהאומ׳אל יזונו כצותי מצכסיאץ פומסיןלואל
יתפרנס י בכוסי מנכסי סומטין לו וכת׳הרא״ס ודבינו האיי גרים איפכא ומפיס
יסהתנה בשעת נישואיןשלא יהא לה תנאי כתוב׳סומעין

ול

וכל דבר שבממון תנאו

״סיס ,

. .

! י

מה סיס לו בין קרק בין מטלטלי והסבסוה
וז״ס כפ׳נערה רב זן מחיטי דעליה ופירשו בגת' דפמסהוה ומאי עליהמטלויי׳דאב
וכדשמו׳דא׳לפמססמין באב ואףדע׳רבי׳נר' כן ממה שלא הכי הילו'אלאבדיןהמיסו׳
בלבד ולמטה ג״כ כ׳או באומדןדע האב או בעישו׳הקרקעו עכ״ל -והר״ן כ׳נפ׳מצי^
האשה אהא דכ׳הרי״ף אכל פמסדלית׳מהכאי כתובה כדקיימא קיימ׳דוקאבדלא
אמידני׳אבל אמידניה אפי׳ממקרקעי וכדלא אמידני׳נמי מסמלי דסמין כל הננסי.
אפי׳המטלטלין וגוב׳עישורו ממקרקמי דודאי כי אמרי׳ בפ נערה כאי נושיה ופי
כמה סד עיסוי נכסימעשור שבכל נכסיו קאי אמיי׳דאי זה טעם יס שנא׳כדיטישו
קרקעותיו והרי הוא פורע במסו׳או כמטלטלין אלא ודאי עיסו׳סבכלכנכסי׳קא&ר.
לאותו עישו׳הוא כשעל היסומי׳אלא שאינו נגבה
אלי*

אבן העזר קיג
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 $ $מן הקרקע ולפיכן  £מהני מהימב״ס שכ׳בפ״ב נותנין לה עיש ו׳הקרקעו׳עכ״ל
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$מי כמות שהן ומקי־קעי חשיב להו  1 :מ ש ושכירות הבת׳י חשיב מקרקעי סס • מן הזיבורית ואין נפרעין מהם אלא בשבועה ואי3״ח סל סס אץכ 5ןן ^ ^ יפרע זמנוע׳נ7א 0הניע
יש ואפי־׳מה שעבר כגון אס השכיי־ בית לסנה ודר בו המוכר חצי סנה וכו׳כ״כ שס
מנכסי יתומי׳ וכ הרא״ שוה״ ה דנ״ מ  1,ג3ו׳ מ ן(:רן $ר ת״ס ךרגע׳)5ג3י ^בןימ /,דר 3זייני לננית7
מי
כאלונניה־תימים
אשי
ממר
בר
רב
אשי
בינוני
'
ושלא
גתו׳ו־הי־־׳ן והר״לן׳ז״ל וכי כ הה בפ״ב בשם
בשבוע־'
וייקא שהשנירו
צר&כ״נן  :ומ ש ודוקלגבי' 15ינ ' כגבית עישור נכסים אין נותנין י! ה אלא מקרקעי אפי׳ילתקנת הגאונים מברי׳דר סמא ברי׳דר אשי זיכורי׳בשבופההאגאכלהשכיר!
ופיר״סיראשימ מומתר 3סמא  3נו 3חייוהיתיייי׳איולנכ׳ת
5ן ^ ןמךק 1אבל כששמץ הנכסים לידע שכתובה ותנאיה נגבית ממטלטלי הפרנסה אינה נגבית אלא
נוכצ! ם דלית לה!
העישור םמ־ן בין מקיקעיבץ מטלטלי
וכסכא׳כתו
ליפר
נסל׳מחלקו
סל
מר
בר
ר׳
כראוי ונשג' עכ׳ל
ממקרקעי ואצטרובליחשיב מקרקעי לגבו׳ממנו ושכירות בתים
ומגכק לה העישיר ממקרקעי כבנתייזר
אשי
סהי׳קיי׳בינוני׳סלא
בשגוע׳אלמ׳ב״ח
מיהו הטור פסק
63מוךי :וימ״ש בשס ספ התממסשקנ׳ חשיב מקרקעי ואפי׳ מה שעבר כגון אם השכיר בית לשנה ודר
דאחי היא ומכרידר׳סמ זיבורי' לפי שבעל׳ לקמן דאית לה!
גה ^ וני׳אף פיכסה נגבית ממטלטלי דברי בו המוכר חצי שנה מגבין אות׳אפי׳מחצי השנ׳שעבר׳ ואפי׳עלה
סוב סל אביו הימשהי׳אחי׳וכ״כ המר׳סגוב כראוי וכן הו נחר׳
פ׳יוציאתהאשה:
ס״ה הש דביי התיס׳שכתכו בפיק נעיס השכירו׳בחיי האב<
■ דכיוץ דשכירו׳אינה משתלמת אלא לבסוף מן הראוי• מכרואחיס אומסכנדאחי׳אתר
((
■ ) זנמרלנידען׳
סנפמתתה ניא' דבזמן הזה דכולהו גבי חשי׳כמקרקעי
אביאם
כבר
גבו
אותו
היתומייהוי כשא׳מטרטלין
מיתת אביה׳עורע׳מהלקוחו׳סס תנ׳לי' רב קדש פרק מציאת
עמסלסלי כתוב׳ומזונות פתקנ׳הגאינים ורוקא לגבו׳אינה ננכי׳אלא מקרקע אבל כששמין הנכסי׳לירע
לרהאחי׳ששעבדו מכו אמ' ביןמט־ץ בין האז
תשו׳מוהר׳ם
זזמס׳נמיאנןשהדיסכלבני אדם רגילין העישו׳שמיןביןמקרקעי בקמטלטלי ופגבי׳לה העישו׳ממקרקעי משכנו מוני א י ןלפמס׳ואיןמוציאיןלמזוכו׳ עלא! 7ותעישור
להשיא ככרתיסן ממטלטלי ותשיב כמו ובס״חת כ' שלתקנ׳הגאונים אף פרנס׳נגבית ממטלטלי וא אז״ל וחע״ג דר׳יוחנןפליג המס הס קן
<ה 1ןסק,״י "נכסים
גונין
נאמירכיה דפסק רב׳כי׳יהודה ע״מומ״ס כ׳כסברא ראשונה יש מהגאונים שכתבו כשנותנין לפי אומד
כהונה ה בס כ בס הרשב א שכמוסאיכן מזטלטלק1אסהכי,
<א״אהרא״ש כ כסיר ' ראשוג ככי כתכאר דעתו נותניץ לה כפי מה שישערו שהי׳נותן ביןלהוסי׳על עישור מוציאות מן היתומייאלא בשבוע׳ גך איןהאג נ׳ח!כתונת׳
סקרני ז היי״ף וכ״כ הימ״בם בפ״ב-ונ״ל
ננסי׳בין לגרוע ממנוויי׳א שאין הולכים אחר אומד רעתו אלא מוציאו׳מן המסועבדין אלא בשבוע׳כסא׳ אשה ונסת זהנית
שאיפש ' שגסהס לא יחלקו על דברי התו'
ב"ח הבאיס לטמף ממשעבדי  .הש י)3ן 3מקרקעי
ומטלטליו
שכתבתי בסמוך אלא שהם ז ׳ל כתבו דין לגרוע מהעישו׳אבל לא להוסיף עליו וכן הוא מסקנ׳א״א הרא״ש
תלמו׳סתסי יש מהגאוני׳שב' ונשנות :׳• ' ז״ל אש יש בנו׳רבות להשי׳נותנין לראשוניעישור נכסי׳ולשנייה
לס כראוי לה יכול להוציא מהס כשתגדיל הקרקטו׳ יל:שאיר
לסי אומד דעתי כותני׳לה כפי מה שישעיו עישור מה ששייר׳הראשונה וכן כולן באו לישא
כאח׳ראשונה
פמס׳הראוי לה וכו׳משנה שס (דסח ) ומ״פ המסגטלין כלי
שהי נותן בין להוסיף על עישור נכסי' בין נוטל׳עישור נכסי׳והשניי עישור כמה ששייר
ראשוני
והשלישית
אסי׳לא מיחתה בשעת נסו ^ ין וט׳ ןגס ^ להסקיע העישור
לגיועממבו וי״א■שאין הולכין אחי אימד במה ששייר׳שגיי׳וחוזר׳וחולק׳כל העישורים בשוה והמות׳לבני'
ספקוסימטלה * י י״ייי׳נייי1,6^ 1
אלא לגי־וע וכו׳כ׳סברות אלוכהרי" ףנפ'
הגת לגבי עישור נכסי׳ חשוב' כבעל חוב של האחין לפיכ׳נוטל׳ ועוד ' קטנ׳וכו׳סס ת״ר כבנו׳בין בגרו עי יסלק לומר
מניאת האש׳ולא הכריע והר״א כ׳ טענות מהן מהבינוני׳בלא ' שבוע׳ומן הראוי כגוןאם מת אבי׳בחיי זקנה סלא נישאו וביןנסאו מד שלא בגרו איבדוללסלקינה! כזווי
מיהשכיות וכ׳שדע׳סתיס׳נוט ' לסבית ולא היו נכסי׳ לאביה ואחייב מת זקני וירשוה אח* ה נוטלת מהם מזונותיהן ולא איבדו פמסתןדברי
כדי להשאיר
הא־מייכז שאין סילכין אחיאימד אלא עישור נכסי׳ויכולי׳ריתן לה איז׳קרקע כינוני׳שירצו ולסלק׳מוזי ע״ג
דפלי׳התס ^0פס קר׳
קרקעית 'קיתייה!
לגיוע וכולי וכסוף דבי־יו כתי וכיון
אכל אש מתו אחי׳קור׳שנטלה עישו׳ נכסים אינה גובה מבניהם כרבי איתי כי רב לי כ יתומ סהשיאת 6מהקרקעות ענ״ל
ו5וי  :אפלוגת׳ דרביותלא מזקי'
מיתמי
או
אחיה
לדעת' וכתבו לה כק׳אוכנ' זוז מוהר ס!גרא׳ייש
סזימעתו נכסי וה־״ן ג״כ הסכים לי־עת א.לא מזיכורי״ובשבוע׳מכרו האחין או משכנו אחר מיתת אביהן יכול היא משתגדיל להיצי׳מיד' מן סר^וי ל ח!ד "כאן ־עיין
האומ״י 1שאין הולכקאחר אימד אלא לגת טורפ׳מחלקיחו׳ה שיאיה האחין ולא נתנו לה פרנסתה או שלא
ליתןלהעעמ׳דקענה*גדו<־ ייתרה ^ האיייא^ ^לית
מז '(יכ 'כ הזידכי פ מציא'האש ) וכן דעת נתני לה כראיי לה יכולה להוצי׳מהן כשתגדי׳פרנסת׳הראוי לה
הא דמחאי הא דלא מחאי ה״כ מסתביאלי.נ '׳צנ7מ״קיק?נ
מהדי״ק בשור עח יאכל ה״ה כ׳כפ״ב סדע' או באומקרע׳האב או עישור נכסייאפי׳לא
מחת׳בשע׳הטשואין
דא״כ קשי דרבי אר דתני׳ר אומ׳כת הנזונ ' יספדיס דישרשית
5ימ ב׳והריה מהגאיכים כדברי ה אימיים לומר דעו שאיני מיחלת על פרנסתי ונם
לא
פסקו
שיתנו
לה
עו'
מן האחיס נוטלת עיסו ' נכ סים נזונח ל; ין לנניס לסלק כל
סהולכין אחי האימד בין לגרוע מעישור מזונו בי״א כשגישא' ועורה קטניאבל נישאינערה ולא נתנו לה סאינ׳נזינת לא אלא ^ ס״ מ ^ ךמק ׳ןי הוסת א! נתינת
ק להוסיף עליו ועיקר • וגםהי־ ' ן כשכן פרנסת׳אש לא מחת׳וגם לא פסקו ליתן עוד מזונו׳אבדה פרנסת הא דלא מסאי ס״ס א"ל רביכ לרב׳אמי־ ל1
נלי ^.הר .ח ^-
רעו"
'קרקעו׳
ו־קעי
ושת רס״יוהראי״ד והרמב״ס ז״ל • כתוב
ר. ,אד,בר .אהב,מסמך ב ; ר, ,א ינ ,צריב למסו 1כ7לפטרם 1
ולהפקיע
אא״ב מחתה או פסקו ליתץ לה עוד מזונו׳ואם בגר ואחייב נשאת
מהו' לסרמי״ן סימן מ׳ועישיר נכסים
כסא' א״צ למסי בגרה ונשאת צייכ למחו׳ מהן זנת הנסת
טאנזיו חכמים אינה נגבה עד שעת אפי׳אש יפשקו ליתן לה מז נו אכרה מזונותיה אא״כ מחתה • וכן
ומי אמר רבא הכי והא אותביס רבא לר״נ ואין לחיק לסתם
נמי מיר כשנירה אפי׳לא ניסת אבדה פרנסתה
אא״כסחתהאו
שענול נתיי׳ינ׳ח
מיאן ועיין בדברי ה ה שאכתיב בסמיך
יתיס' וסני ליה הא דמסאי הא דלא מסאי
על הקרקעו׳ ילנן
לוה יש בנות רבות ל השי' נותנן לראשונה שפשקו ליתן לח עי׳מזונו׳ומיהו כמחאלחורסגי אפי׳אין פופקין
ל״ק
הא
דמיתזנ׳מינייהו
הא
דלא
קמיתזב'
חצי
לסלקו
עקור נכסים יכו ' בס״פ מציאת האשה ליתן לה עור מזונות וכ׳הרמ״ה דאירוסין בנערו חישיכי בנישואין
מינייהו ופרש ' י הא דמחאי הא דאמר ר' נקייקעזת לעט ן
צצסים
ו(סנז ) א״ר בת הייזונת מן ה אחיינוטלת ואש אין פ^ סקין לה מזונו׳צריכה למחל ואין נר׳כן לדעתהתו׳ב' לא איבדו וא״ר הוב הלכתכותי׳בשמיהלן׳ עישיי
עישור נכסי׳אמיו לו לר ' מי שיש לו עפר ה״ר יונה הא דבונרת לא הפסידה עישור
נכסים אם מחתה היינו מל
מותר ! ,עישור וסא
ךק תני מתנ ,׳ גדן 1,׳ !
כיייממעקצת׳ל
!
•
מןכר ס
מות ובן אין לו לבן במקו׳בנות כלו ' אמי דוק׳כשביר׳אחרי מות האב אכל אם בנר' בחיייהאב אין האחין
ויתי בשלח מיסת ניזמת אין אס באהלאסמיתייה! לע
למינן אני אוע־ ראשונה נוטלת עישור
חייבי׳להשיאהשלא תקנו עישו׳נכסי׳אלא במי שמת והניח כנו׳ לינסא בעודה כזונת דהיינו בקטנות או הקרקעותאצל
משיס־שניה כמה ששיירה שלישית במה
בכפרו
'
אינ׳צריב
למסו׳סאפי׳לא
מיסת
לא ני׳טלטלי לאחני
קטנות מפני שאמרו חכמים דעתו של ארם שאינו מניח בתודע
איבד׳עיסו׳ככסיה• וסד
ליס דתנ ,לסלקיצהוזהאינו
ששיירה וחוזרת וסילקית בשוה
כל
שתיבג׳אכ׳זאת שבנר׳בחיי האב כיון דאשתהי אשתהי והרמ״ב׳
סרא וחדא דנפשס שקלה ה״ק אס
באו
כתב דאפי׳בגרה בחיי האב לא אכרה פרנסת׳ אם מחתה או אם גדול׳ויתר'בדל א מסאי אלס'נשאה כנפיו ' הקרקע ",לאמר
מלן לינשא כאחד חולקת בסוס ופיש״י נתנו לה מזונות וא״א הרא״ש ז״ל כתב כתשו׳כרברי ה״ריונה מי ולא מיסת אש״פ סאיכ בוגית ויתר' ואת ייוהר״ם אף על
אמרת נשאת אינס3רי כה למסות ואעילןהקיקעקא-׳אנל
נלחדאדנפשה שקלה וחכמים מקנו להם
מיטא נישואיה עישור נכסי© והכשאת שמת והניח שתי בנות ובן ונטלה הראשונה עישור נכסים ולא נערה הא לאמ׳רנא נשאת מערות׳ ןינסהרשו׳נילה־מיתי,
נכסים
הספיק׳ שניה ליטול עישור
ייוהין ראשון זכתה בעישור שבפניה
צריכה לחמות כגון דקמיחזנ א מיני י הו מטלטליואכמ!
ולמה יתזי־ו ויחלקו עישורים בשו '• אס
באו
כולן
ליכשא
כאח׳חוזרות
וחולקות
בשוה
לאחר
שנשאת
מפו׳דקא
מיתזכא מינייהו הוא דקא שתקה ולא מסלה על פרנסתהש6׳ יהן הדמסיק
^ין כאן קודמלזכוהילכך בשביל
הראוי
ליסאר
לפני
הבן
נוטלת
הא׳עישו׳והסכיה
והא
דקתני
הא
גדול
'
ויתרה
דלא
קא
מיתזנ
עכ״ל
וכ׳הר״ן
דהא
דאמרי׳דכי
מיתזג׳
א
תן
0
ו
!
'
(
לכןנד׳
גמהססייר׳וכן כולם וסמומ׳לק אס היו ק' מני׳האחת נוטלת י׳מני׳והב׳ט ' והג׳ס '
מינייהו אינה כריכה למחות היינו דוק׳בסידעה בשעת נישואין שהם יזונו 3ןותה להנכסיםיקזקת■
ומקור של מכ' וכן כולם כדי לכרר ירושת הבן והן חוזית וחולקו׳עישוריהן בשוה ♦
ואס״ה בגי' וכשאת צריכ למחות וכתבו הרי״ף והר״צ׳סמעי׳השת׳מכל הכי סמפתת׳ נע^
״השטר '*31
ולה״ה כפ״ב מתבא׳מכאן שאין הכת נוטלת פרנסת'אלא לזמן נישואיה ! כ׳כ הי* ק דהיכ׳דכגרו או איצסיבןאי מיתזנן מינייהו אית לסי פמס׳אע״ג דלא מחאי ואי לא הפחתונה ננ״ל־
נ(,ז
י׳שי׳מ' ו וכ׳הרסב״א

מסתבר׳דכל ^ יב '

דאזלי׳בתר אומד האב אע״סשאיןע וציאין

מוסעת נישואין מעכשיו אימדיןהדעת לפי הכיסי׳שנשארו ממנו ופוסקקלה ב״ד
 515ס י אויה ליטול ונטלתו בשעת נישואי׳עב״ל והר״ן כ׳כע מציאת האסה על ז ה
מזמי אס הדין כן יכ לא מדיניה כמי למה אין עושין כן כדי לידע שיעור הנכסים
ויויששי שהוא סובר דבדלא אמידניה אין כותנין לס אלא עיסוי הקרקעות ולפי '
"ין צוק־ לפסוק לה בשע׳מיתשכ קרקעו׳ידועי׳הס ואס מכרו אחי׳הא קי״לדמוציאין
למינסה אכל לפי דעתי אע״פ שאין הפרנסה נגבית אלא מן הקרקפו׳מ״מ גובה
קיא מהם כדי עישור כל נכסיו ואפי׳מגד מטלטלין פכ״ל • הבת לגבי פישור כבסיס
משיכה כ־״ח סל האחין לפי׳כונזלת מהן מהבינוכית בלאשכופ׳וכו׳מן הראוי כגון
"ני מת אביה בחייזקכ׳ולא היו נכסי׳לאביה וכו' וינולין לימן לה אי זה קרק' בינוני
שיןצו ולסלקה בזוזי אבל אס מתו אחיה קודס סנטלה עישור נכסיס איכ׳גוב׳בינוכי
״ק מזיבורית ובשבוע בס״פ מניא׳האס (דםט )אמרי דבת ב״ח הויא ימצו לסלוק7
!3י!י והשתא דאמרת ב״ח הויא דאבא או דאחי למאי נ״מ לסיגבא לביטנית ,שלא

מיתזנןמינייהו צריכי למחויי ואי לא מחאו לית להו

פמס׳ואי לא בגרןולא

אנסיק (ה ) !אי! מלי!

אפ׳ג דלא מיתזנן מיכייהו אית להר פרנסה ולא צריכי למסויי ן! 5י 3גר ן ן^ ינסי 3ן גיא ן סהאלא¬
אע״ג דחיתזכן מינייהו צריכי למחויי ואי לא מחאן לי׳להו פמסעכ׳ל  :והש ^ א כמוהרי*לעט!
תנאי
מ״ס כד״א בסכשא׳ועודקטנ היינו מתכי׳דיכול׳משתגדיל להוציא מידם דבכלגורב*
■אפ  ,דיני 1כ
היא ואעי׳לא מחאי מסו׳דקטנה לאו בת מסאה היא וכמ״ס הרמ״ב׳בפ״ב וכסס ה״ס נתונה
שייעי׳דס׳ל
בסס הר״סב דאע״פ סגדל׳ססכסא׳ולא מבעה אח' גדלות מיד ולא איבדו לעולם ל פי ,דלא
!! יא
שלא איבדה אות׳בסע׳ניסואין ושוב אינ׳צרינ׳למחורז וכריר הו ^ יכ״נ מדעת רכינו " גל 7ז'הל׳עיג,
״״׳
פכ׳ל 1ז וט ש אבל כשאת נערה 1-.׳
ולא^ נמנו1 .לה_ —
פרנסה^ -אס1 -לא^ —
מחתה וגס לא —*
פסקו '
שגר״נייהמ
הטור•3
לימן לה עוד מזונו׳כלומ סאיכס זניס אותה עוד איבדיפרנסמוכו׳היינו דאמר רב היא״ש:
אדאבראהבהמשמיידרב׳כסאתאינצריכ׳למחות וע״כמטר איירי לאי קטג לא׳ (! ) מיה! נתב
בת מחא׳היא ואוקימעאבדקא מימזכא מיני יהו לי)חי סמש יןת
^ ? 5י מיתזנ^זהישר ^אז״לל5־
מינייהו צריכ למחו'  :ומ״ש ואס בגרה ואח׳ב נשאת אפי׳אסו פ ס ?י ל ית1לה מזוני׳ 1מ 'אמרי6ויו7נל5

נ/יב ^ה
אפי׳להוסיףאןלא
[ 5׳זעלחישזרצכשיס כיאסמחלין ה-ינייי לואחי־י אזר יפרע שטריהכיותהנוהי״י׳נו -לילות אלו מאחר שרונ הפושקים פסקושלא להוסיףלע עישור נכסים וכ׳עיוראויואזיויולפיהיןידין שהניח ניגתיי מ! אף אסהזיא^ ס  ,ניזייו ואסהזינל
;נ!זי נחייו פולני! אתר דעת! הממוצע 1ע'ש  ) 1( :וכהדהו׳מיייזין פ" נ יאישית ניראניה מיהו אם ישענו היוימיס אועה נסי׳לומר השנעסלגושלא התפיס ן אניס נדי• אז נח נעת עכ׳ל ( :־ח ) זנ׳ג ח 7נייהמ" מפ'נשוהי 7ת 9
כרסב״ס■נ׳הלשנ׳אשי׳אלף<<״< ראונן שגיה י״ת״! עילית! לכתימליש משין אסהמיאוה אסיה ולא נתכז לה,נלוסלאו נצום היא ולאו נ 3נמינהז ומינעליתן
הל וע יןמס :

קיג קיר
איבדה פרנסתה אלא א״ב מיסתה היינו נמידאע׳רב אוא בר אהבה בגרה ונישאה עישור נכסים מפני מזוכרת הרזלמכס ואפי׳מתס ה 3פ אתר שנשא׳אץ הבשל ^
סמטה הראויה לינתן לה שהרי הנכסים מלס בחזקת האלמנה שתהאכזיכתמה©
בריכה למסות ואפילו בדמיתזנא מינייהו מיייי בהל) רישא דמילתי׳אוקימנ בדקא
מיתזנא מינייהו  :ומ״ש וכן נסי מיד כשבגרה אפילו לא נשאת איבדה פרנסתה וכתב ה״ה מי שמת והניס ומפרק יש מחלין מי שמת והני ' אלמנה וכת וכי'ול) י1רן
 6א״כ מחתה או שפסקו ליתן לה עוד מזונות היינו נסי דא׳ ר אדא בר אהבה בגיס סם דשויו^רבנן כאן לבעל בנכסי אשמו כיורש ולא כלוקח מפני שלא תפסי האלמ;,
שאס היה כלי ? סא קי״ל איןסוציאיןלמזון
אינה׳כריכה .לססות ואוקימנא לה כדקא
אינה
האשה מנכסים ,משועבדים ודע סכ״ס־ אס
גם
אומר
ור״ח
שלה
הפסיד׳עישור
הא׳ר׳יוחנן
הבן
שמת
גכסי׳עד
צריכה
מנייהוהאלאו הכי
מיתזנא מנייהו הא לאו
מיתזנא
אס־
,,
נכסי׳עדשמתהבןקא׳ר׳יוחנןהפסלדיעישור׳
כריכה
הכי
ג היא נוטלת העישו׳ שלה ואח״ב יחלוקו ופסק רב אלפס כר׳יוחנן האלמנה תובע כתובתה שהיאדוח׳סזון
למחות
וכ״ס הרמב״ם וא״א הרא״ש ז״ל פסק כר״ח כ׳ ה״ר יצחקקרקו״שא הכת ופמסת בין מקרקע כדין התלמוד
ומ״שומיהא במחאה לסור סגי אפי׳אץ
אי איכא אלמנ׳ובת אלמנ׳תובעת כתובת׳ או מזונו׳ ובת פרנסת' ביןממסלטלין מתקנת הגאונים ז״לשהרז
פוסקין ליתן לה עוד מזוניכלו׳ ^ י׳אין
כתו׳טורפמןהמשועבדי׳ואפי שעבדסאב
אלמנה קורמת שהיא בעלת חוב דאב ובת .בעלת חוב דאחי'
זנין אותהעוד פסוסהו ^ י היינו דת י
הוא י ,
כו "כ ז״ל ופשוט

הבנו ? 1יז בג ל* ?ייס דנש6י ו ?זנש(6
3

* $ $ $ %£
םס 3גו)5ינ ,0נץדא " '

עיח
דנדמ 1נלומינ״הוציינ 6למסודא ס
בבגרות צריכה למחות משואין ואס לא
מיסת הפסידה וכת' עוד דכי אמרי מגר .׳
במיפזנ׳מינייהו
■
!א׳צריכה למחות אפי
כך
קא בגרה וכשאת אבל נשאת ואתי

ואפי׳איןישם אלא מטלטלי דלא שייך בהו דין קדימה כי היכי
שהיא קודנלכי איבא מקרקעי דכי תקנו הגאוני׳ייגכית כתובתה
ומזונו׳ממטלטליכעיןדינאתקוןולעניןרינהיכאדאיבאקרקע
כתובתה לא תקנו פרנסה לכת אלא
אלמנה קודמת לנכות
במקום כן אבל אם לא הניח אלא בנו׳לאתקנו אלא יחלקו הבל
בשוה ואפי׳נשאו הגרולו׳בחיי אביהן ואומרות הקטנו׳גם אגהנו
שומעקלהן אבל אם נשאו
נישא מהממון קורם חלוקה אין
אביהןמהאמצ׳ישאו גם ההטנו׳ואח״ב יחלוהו:
הגדולו׳אח׳מית' !

א 3דה סינסתה ןאם מיחת מנחנישו3ןיה וכתב הרפנל׳ם רדוק׳שהתנתה עמו בשע׳ קידושין אז מהני ברבו׳
בעלמא אבל שלא בשע קידושין איבו ביתחיי ער שיקנו מידו או
ה״ז מוציאה א ת הר 6וי לה כל ;מןשחךצה
שיכתוב שטר ע״ב וצריך לזונה ה׳ ש גיס הראשונים שאחר
אסרידע
בגי ה ופודה בכית אביה בין שיגר
המזונות ביוקר או בזול לא זנה בהם והוזל*,
הנישואין בין אם
מותו בין שהניחה בוגרת אס פסקו האחי'
כמו המזונו׳אם הוא עבב לזונ׳צריך לפרוע לה בדמי׳כיוק׳ של עכשיו
מלתת מזונותיה שהדי אין לס מזונות
ממסת׳ ואם היא עכבה אין נותנין לה אלא כדמי הזול היו בזול והוקרו
סכיארנל ושתקה ולא מבע איבד
האסיסמזונותיה וזנו אות' בבגר
~ כין שעכב' היא או הוא אין נותן לה אלא כרמי הזול ומעש׳יריה
1לא^ פסקו ^
אע״פ שלא מחת לא איבד׳פיכסת׳כל זמן שלה אע״פ שזנה ואם האם פוטר׳אותו מלזונו אהר שפסקה עמו
שהם ז  :ין חות שיש לה לשעון מפני שהם
לזונ׳אין שומעין לה דלאו כל במיג' להפסיד בתה מת הבע׳דבת
זנין אותה אע״פ שאינם חייבי ' והוא עדין
לא נשא׳מפני זה לא תבעה פרנסתה וכ' מוציאך; מזוגותי׳מנבפים משועפרי׳כשאר בעלי חוב ודוק' שקנו
ה״ה העול׳מסוגי׳הגמ שאס אינ כזוכ׳מהס מידו או שחיי׳עצמובמזונותי׳בשט׳אבל אם פסקו בשע׳קידושיז

£142
״־לא ״! ייימ ,
״יל
המסה צבת אלא

11רננסיש
ע״המיין עי

במקום

ק  6כל3ן ס

! אסנגכי׳תנלשיהאס •

לא הניח אלא בנות לא תקנו אלאיהלקו
הכל בסו׳ואפי׳נשאו הגדולות בחייאכיהן
ונו׳עד סוף הסי׳משכה וגמרא בס״עיש
מחלין ( דף קלט ) :
קז ד כל אלוהרברי׳אינוחיי׳אלאבבר!
אשתו שילדה לו אבל אס יש לה03
מאיש אחר אינו חייב לה כלוס אלאמס
שהמנה עמו דתנן הנושא את האסהוכו׳
מסכה זוברפי״ב דכתובות ( דףיןא :ילא
יי .עתי למה הוכר רבי׳להארי בזה ימהל
תיס׳אדעיןשיתחיי׳לבת אשתו שוסדבר:
וכ״ש בשם הרע כס דדוקא סהתני׳עמו
בשעת קמשיןוכי בפי״ג מה״א כ קונעמו
מסו׳דס״ל ז״ל שאין אדם מחיי׳עצסובדנר
שאינו קצוב וכך ממאר בדבריו פיק"יא
מהל מכירה שכמבוז״ל חייב עצמוכדגר

שאינו קצוב כגון שאמי הריני חייבלזון
אוחןאו לכסוס ה׳שניס אע״ס שקנומידו
לא נשתעבד שזו כמו מתנה היא ואיןכאן
דכרידוע ומצוי שנתנו כמתנה וכןהורו
רבותי ומפצי מה הפוסק דבר טסאשתו
שיהא זן את בתה חייב לזונה מפנישפסק
אסכשא ׳מערו׳או ה ,תה3וגר׳אע״פ סלא ולא היה שם קנין הן הן הדברי שלא ניתנן ליכתב ואינה נזונת בספת ניסואקוהדבר דומה לדבריהנקני׳
מזונותי׳נתגרשה בתיך באמירה עכ״ל והרא״בד כתב על הוראת
איבד׳ ממשועברי׳מתה הבת אין יורשיה יורשי׳
נשאת צייכה למחו׳ ואס לא מיסת
המסת וזה מבוא בדברי רבי׳היתה כזונת הזמן שקב׳ לזון את הבת לא יוכל לומר כשתב הבת אצלי אתן רבותיו שלא ידע מאין הורו קדהא כגע׳
במקו' שתהיה אמה ולא משמע איפכא וה״הדחה ראייתו ומ״מכ׳
מיחת לה מזונות אלא נותן לה כמזונות משלם
מהם יכגיה ונשא דאיב מימי ולא
אבדה פרנסתה חה מתבא׳במה סאמ והיא לפי ברכת הבית נשא׳לאחר ופסקה גס עמו שיזון את בתה אהד שאינו יודע מקים להורא׳זו וסדע׳סרמ״ק
והרש ב׳ז״ל בתשובותיה כדעהרא״בדואני
עדין לא נשא׳כגיה ולא כשש אינה צריכה זנח ואהד גותןלה דמי מזונות משלם ואם גירש גט השני ושניהם
כתבתי בביאורי להרמ״כס פי״א המ מכיר׳
לפחי' כקסנזונת וזה מבואר בדברי רבי' חייבים במזונותיה וכל אהד ואחר אומר אני אזון אות׳ ולא אתן
נשאת בנערו' ולא בגרה אינ׳צייכה למחו' דמ^ם כתב הימי' ה שהדבר תלוי בה שתבחר איזה מהם שתרצה בביאורי לח״מ סימן ס׳טעס להוראה זו
ומ״מ קפה בדברי הרמ״בס סבפכ״גמה״א
כיון סנזוכ מהם ופיש״י סנזונ׳את נשואים
מן האחים וחילק זה אל כפבא בדביי רבי' שיזון אותה ואם היא הרשת שאין בה דעת לבחור זמן אותה כתב כנושא את האשה ופסקה עמוסיזון
ואולי יש לו בזה דעת אחרת עכ״ל והי״ן לפרקי׳ זה שית וזה שבת וכן מסתבר לא״א הרא״ש ז״ל משאת את בתה כך יכך שנים חייב לזונה אופס
בתג יש לתמוה על הרמב״ס סכת׳כפ׳ב' הבת תוך הזמן הבעל חייב במזונותיה והשנים כל אחד וא׳נותן השני' שקבל עליו והוא סימנו על דגרזה
כתב
לה דמי מזונות
גש את הכת ולא מיד,תה איברה פינסמס
בשמת כקידושין אבל סלאבסעסקדוסין
עד שיקנו מידו או עד שינתו' בשטר וכיוצא בו דמסמע בהדיא דכל סקט מידיאפי'
■ולא חילק בין מיתזנא ללא מימזנא עכ״ל ול״ג שהרמ״בם סמך על מה שכ׳גבי בגר'
שאט האחי׳זנין אותה בכגית אע״פ שלא מקמה לא איבד׳פרנסת' כל זמןסזנקאות' שלא בשעת הקידושין חייב ובפי״א מהמכירה כתב שהמחייב את עצמו לזמרןוכך
שכיס אמ״ס שקנו מידו אינו משועבד אס לא שפסק כפעיניסואין וי״ל דכפהו׳כסע,
וממילא משמע דה״ה לנשא׳ת קורס סבירה שאם זנין אות׳אסר נישואי׳לא איבדה:
וכתה .הימה דאירוסין בכעיות ססיבי כנסואיןוצו'• וט׳שואין נראה כןדעת
כלרמ׳שפבר
קדושין באמירה בעלמא סגי וכריב גדל וכשהוא שנא בסעת קידושין
התום'  :כתב ה״י יונה הא דבוגרת לא הפסידה עישור נכסי אם מחת׳היינו דוקא עכרו הקידושין אבל לא נשאו עדיין מהוךסהוא סל עסקי הנישואין מהניכתנאי
בשכגרה אחיי מות סאב א״ל אס בגרה בחיי האב אין האסין חייבים להסיא׳וכו ' דכיון שעדין לא נסא שיין קצת לוט מגו דמקתני אהדדי גמרי ומקני ומחוך סכני
כך כפב הי״אש בס מציאת האשה שמצא כתוב בסס ה״ר יונה :ו  0״ש רבי׳שהרמ״ב ' קרס לא דמי לעכין נסואין ולכך צריך קכין או כתיבה וזהו שכתב כה׳מכירומפני
חולק מבוא׳בלסונו שכתבתי כסמוך :ומ״ש ססי״אש כתב בתסו כדברי הר יונה  :מה הפוסקר 3י פס אספו וכי׳כלימר פוסק לזין את בת אשתו אפי׳בקנץמפני מס;
מי סמת והניח כ' ככוס קי ונטלה הראשונה עישור נכסי ולא הספיקהסניליטול הוא חייב לזונה מפני שפסק בסטפנסואץ והדבר דומה לדכריסהנקניסכאמירס
,עישור נכסי ער שמת הקקאמי רבי יוחנן הפסידה עיסור שלה ור חניכ׳אמ גס היא כלומר אע״פ שאינם כקטן באמירה אבל הס דומים להס מתוך שעדיין לאנשאה •*
גוטל׳עישור סלה ואח כ יחלוקו כס״פ מציאת האסה (דף סט ) וכתב היי״ף מספברא ועי״ל דגיחילוקי׳בדכר לחבייו אפילו בקנין לא מהצי אכל לכת אשתו אס קבלעליי
לן דהלכה כר יוחנן משוס לרב אשי דהוא גתיא ס״ל כופיה אבל גירוש יפסק כרבי לזונה בסמת קדוסין או נסואץ סגי באמירה בע $יא ושלא בשעת קדושיןונסואין
יזנינא וכתב הר״אש על זה וכיון דכירוסלמי פסק בהדיא כרבי חכינא סבדיקכותי ,בקכץ מסכי ועי״ל דכי אמרינן מהדברים הללו נקנין באמירה כיינו דוקאבשעסיי
ורב אשי סקיל ועיי ולא משוס רס״ל כרייהכ ן וכתבו הר ן והה שגס הרש״ב׳גסכי ' וקדשו מפוך הדברים אבל כשלא עמדו וקדשו מהיךכרבריס מתוךשטסוקיןנטניןי
הכסראין
לפסיק הלכ׳כי סדנא כרכרי הימש׳אבל הרמב״ס בפ״כ פסק כר ' יוחנןומפ׳כגמרא נסואין ועדין לא נשאה מכני קנין  :וצריך לזוכה ה׳סניס הראשוניםשאח'
טע־מא דר״י עשוס דאיכא רורס ביתא כלו׳שהיי נשתכר היבה שנוטלת חצי הירושה בין אס המזונות ביוקר או ביול לא זכה בכס והחלו המזונו׳וכו׳עד אין מתןלהא״י
וכתב הי״ן כסתפקו התיספותהיכא שמת הק ונשארו עשר בנות של א נשאו דככ ׳ בדמי הזול הכל ירושלמי כתבוהו הרא״ס והר״ן ז״ל בר" פ הנושא וכ׳הר״אש דטעמ^ ;׳
ליכא ריוח ביתא שאפילו כתורת ירושה לא מטול אתע יות מעיסוי מ״מ מסס דהיכ  ,לבסיס אע״ פ שעיכב הוא אינו נותן אלא כדמי הזול מפני שאינוחיי׳לסל׳אלאכי־ף ־
דשמכד הבן נ -ישל׳עישור שאילו נדון אות יורשת לא ת $ול כלום ומדיןעישו׳מוציאין סגזל דהיינו אומס סני׳סהי׳בזיל וכמ׳הרס״גא בהשו׳סדיניס אלו סויםבמקכלעליו י
לפייסה ונמצא שאין בירושה ריוס אלא  ,הפסד  :כתב הר״יקרקושא אי לזון את חבירו ה שכיס כמו כמקבל מליולזון את בחאסתויוכ״כסר״ן ריסהנושא)
איהא אלמנה וכת ובו׳אלמכה קודמת וכו׳כ״ב הר״ן כפ׳מציאת האס וכתב עוד והא וכ׳סוד במסוב׳כל שמקבל עליו לזון או סמזנ׳לאיש בנכסיו מזונו׳ ססס כל זמן סציי
דגרסי בייוש פיק מי שהיה• נשוי פרנסה וכתובה פרנסה קודמ ההיא ככתוב מין מזונו׳משמ וכמי שאם על עצמו סהס שלא יאכ מן כמיני׳סאסו׳ברסלעול׳וכדאמוי,
דכיין מיידי משוס דשייוה רבנן כירושה וכסס שניטלת במקו׳בכיס כך מטל׳כמקו© בפ״ד נדרים אממניתין דנודרין להרגין כיון דאמר יאסרו כל פירותהעולסטלי
כתובת מין ^־כרץ עכ״ל וכ״כ הר״מכס בפרק כ׳וז״ל מי שמת והניח אלמנ׳וכת ככר
אימסור נל פירי דעלמא עילויה ופיקי זאמר היוס אלמא כל סתסכלעולם
להר״אש
ביארנו שמזונות האלמנה קודמץ למזונות הבת וכן אס נשאת ככת אינה נוטלת

רגז
^וצ״ס כתשו׳כצל ססיטי׳נ״ד כ׳סהמקכל עליו לזון את ס״כירו כסתם או ימן קיו באסורים•ביגון
■ דס או הלם שהישילתו ואכלי על פיס פ"ב -כססהרא״ש :
וגדש
ןהו3ימ לשנה כשנה אחת יפער מנדרו • ומעשה ידיה שלה אע״פ סזנסירושל כמכס ונודע לריאס״כ כגין שאמרה פלו ' ההכס הקן לי הצרי היה ופושס״כגמר׳אהא דתכן
מאכילתו שאיני ממו׳ש׳ס״ד אי דדגי נפח־׳אי דלא ידע מגא ידע לא צייכ׳דאמד לי' מי סאת זן ין>
הר"6פ שס והדיב״ש כמשו׳סי ת״פ כתכו כשם -התום ' ונתן עעס לדבר ומסיים בה
מקב /
ע׳יז
סיריוסהפוס׳לזון כלתו מעש ידיה סל בנו :ואם האס פוס•־ ' אותו מלזונ׳אתר
פפסק'
פ׳כהן
מקן
לי
אפהכו־י
הזה
ואזל
שייל־־ס
■ ואסתכח פקרא יוכןאמר במשמשתי נד ?•׳ להתקבל עליולוזן
^ו לזוג אין ש ומעין לס וכו׳ג״ז׳ תוספת ׳
וכלא קרצ״לי חל־ :וגדש ודוק שהוכחש' א' <ל ימי חייו
פתילה
נמכס הראי׳ש חס • מתי הבעל הבת מוציא'
הימש׳וכמב תשמע וידברנרין
אנ-י אזון אתבתך לכ זמן שאת עמי מתה איגו חייב עוד בעדים כ״פ סס הראיס כשם
תלת1דוע׳ש־ סע׳
עוונותיה מכפתיס מש וסכריםכשאי־ ב"ח
־
דמסתבר י .
 ן.״
משנ׳שס !:מ״ש ודוק׳שקנומידו או שחיי' לזונ׳ופן אס נתנרש׳אפי׳חזר ונשאה רכל זמן שאת עמי מאלו
דסממא
הוא יא״א
להפקי׳מסוב׳ הד '} רישהנושא
אלא
עימובמזונותי׳כישע׳אכל אס פסקו בשע' הנישואין משמעכ׳הרמ׳יה .שאילו המזונות שנותן לה איבו
נותן־בעדים וכ״ב" י*
הרשב״א וב׳ הפ :שק לזון את
סר״ן בשם ׳"
לה אלא פזן את אשתו ע-י׳ שליש ואפי׳עשיר שכישראל אינו עוד אכל מדברי הרמב״ן נראה שהכהן תגיר! הרשותנילן
קדושין ולא היה ישם קנין הן הן הדברים
והחכם נאמן  :ומיש ולוקא סהצשילתו לומר תן לי תעית
6לא ניתנו ליכתב ואינ׳נזונת ממשועכדי׳ חייב ליתן לה לפי כבידו ואפי׳היא עשירה
הרב׳אינוחייב לזונה ואכל על פיה אכל אס רצתה להאכילו דב׳ דמי סיזנימועיין
{׳נסרמב״ס בסכ״ג מה' איפות ושעמו אלא בפחו׳שלא אמרו שנתן לפי כ פורה אלא כאשתו שאוכל׳
יזילוקיס לביסבזה
איסו׳וסודע לי ופיר לא איבדה כתובתה פן
עונרסי׳בפ הכושאידקב ) א״ל יכינא לרב בתנאי כ״ר אכל בכת אשתו שהוא חיי את עצמו יד כעל השט׳ סי׳הר״אש ז״ל שס אהא דאמיי ' אי דידע בח '
ההיחןש׳ושון>
קימ !ר*: 1
אשידכרי' הללו ניתנו ליכתב אי לא ניתנו על התחתונה כת׳א״א הרא״ש ז׳יל ולא נהירא לי
דמי שנותן מער נ פמס וא״ת אין ידע ודאי ופי' אבל היא (ב ) ונתב הר׳ן
ליכתב א״ל לא ניתנו ליכת׳ואיתביה עלי' ' לבעל הבי׳כדי לפרנסו או עשה לו טונה כרי
לפרנסו
בסתמא
הית' רוצה להאכילו שנא הית׳סבור שהוא זהעתא לדוקא
מדמכןשאס מת היא כזונת מנכסים דעתו שיתפרנס כאחד מבני ביתו ולא
שישנהו
לרע
מכל
בני
יודע הלכך יונא׳שלאבפתוב׳כי תאג  ^ ,ן <ל!י .״נה נ׳תן לה
לפי ברכת הבית
משועכדי׳מש:י שהא כב״ת ושני הכ״ע הכית שיאכלו הם בשר וישתו יין והוא יאכל זרעוניןוישת׳מים פעה אחר 'כשלא ידע• וי״ל דרצת׳להאכילה

קיד (א)1נ נ
׳

הרי) פ׳

נשקנימימ ^ יל מפיש כדכמגהי״ז ולא נתנו חכמים קצבה במזונות אלא כמשרה אשתו ע״י שליש ולא האכילתו איכה יוצאה סלא ככתובס תהאייונאנבייןי
ותתונא מנכש י
ומשמע מדברי הרי' ף דהניכעא מיניי־ אבל כשחי אצלו מתגלגלת עמו במה שהוא סוער הן רב הן
מעטדמציא אמרה משחקת הייתי
כךופפהיית׳ ׳אגל הבא לא עניל
וניס ? ,תני ןיכת?סאם _
נכת!־י לפיכך כל המתחיי׳ בפרנסת אדם מתחייב^ פרנסו כשאר ב״ א נא לאכול הייתיסונע^ עכ״לוכ״כ הר"ז !א' נ אס בת'לבת
ואש חלה אינו חיי׳לרפואתו
אע״גדתמבמזוןהאש׳ררפואה
שאין? כריהרא הםכ ד3זסי כ?ף.כוי " יג״כ בלשוןשכ!תב
לאאל צא כיתני צי״תם
׳שתפיכ^ תבר חין ^ - 1׳״ * ,״״״״׳ -״  * ,.״״^ . ,
י״ד
״״ 1להאכילו מפסדת כתובתה והכאליסנא לאלי
לאלאנ׳כדי)7ב״כ
נתיבתי פוש׳ססי לגבות ממשעבדי
שלא
ל
,
ה
ק
צב
הרי
ח
יא
כמזר
"
ו
ה
_ן
מ
כשא
י
?
זנ
?
י
ב
י
ש,
י
וא
חי
2
דהאכילתו
ר
דהאגילתו קא דייק וכתב עוד הי׳ן והא לא נ! סת!5ה רק
עלהפל דעתם להשתעבד מסוס הנאת להספיק כל צרכה אבל המקבל עליו לפרנס חבית אין דלאאוקמה כמודה כ׳היאכ״ד ז״ל משוס לפי ניב׳הני׳וע״ל
לממוני אלא אצל כני חריולא
אצל 1הרפואה בכלל ע כ *
,
דאינה נאמנת דאין אדם
משיי' עצמורפע
משעבדי  :ממה הבת אין יורשי׳יורשי׳
קפ
2
ואלו
יוצאות
בלא
כתוב
העוברת
על
דת
משה
ול״נ
דלהפסידה
כתיבתה
ודאינאענת
הנדון לורזה לראי
ו
ויו
ויהודי׳ואיזו היא דת מש׳מאכילתו שאינו
מזונותי׳כ״כ סס הרא״ש כשם הירו׳וקאמי
מעוש׳או א׳ דהודאתבעל דין כק עדי דמי אלאדמסוסשהניאלשאגינפו

פיה אב׳אם
ו•^*
בעי׳ונם^ ^•)
יש***>*44-
>-׳י44י|
%41
עדישאמרלו**■,
%
•!*>,^14■%
שהו׳מתוקן ושהו אכלו *■■
על*)•י■*

נשאתלאחי ופסק גס עמו שיזון את או שהיא בעצמ׳אכילה דבר איסורל! אאכד׳כתובת׳הוחזקה גרה
נמהלוח' זנ§1א' נותן לה דמי מזונות שם כשכנותי׳שראוה לובשת בנדי נרות׳ואמרה ל!ו טהורה אני ובא
כמשכ • ומ״ש משלם כבי נתבא׳כסמו׳ואס עליהיוצא׳בלא כתוב׳הנוררת ואינה מהיימ׳ תצא בלא כתובה
גייש׳גס השני ושכיה׳חייבי׳במזונותי׳וכו׳
נממש"ה ש
לא״אסר״את-׳ "ז

סיימת ונו
לויי

אכלה ד3ר איסוך לא׳מנני נימיוכת:

כיון שהיא עצמה
לא הפסידה כתובה
^ יהןךית סכמ׳הלא״ם ודברי
טעסהסןקע׳ל:
משוססציפותא ומשוס חשדזנות■ הוא
(ד ) ונ'הרשנ׳ אסי׳

ומ״שהוחזקה נדם תתק״ע ראובן
דמפסדא עכ״ל :
כסכנותיהוכו׳םס בגמ׳מוקי כהכי למפני  ,שאתללשתעון אם
השא גמ לוימל ן
דמססשתו נדה •
ומ״ש דנודר ואינ׳מקיימ לן חאמיס זוז
לפינסמ/תוונתי'
וכתגלו ס׳חע״ו
יקב' לוזתני׳ותמה

ססכמשנה :כ׳לה אני אזין את כחך כל ומן
ס^תעמי אינו סיי׳עוד לזינ׳איןלסון זה מכוון דאי אנפגרש׳האס קאי וכדמכןהפקחין
הי'כותבין עי מ סאזון את כפך ה שנים כל זמן שאת ממי כלומר ואז אס היה מגרש
אתהאס -היה נעמי ממזונות הכת א״כ מאי וכן אס נתגרגה דכפב במי הכי
דמשמע
^ ועיין
במשיהמיי׳דשייכי לספ׳נשיס ובמרדכי ס׳המדיר  :וכייה בהג־יי! פ׳ ב" ל ודין ט׳י״ןלאחרשתתה
יעד השתא לאו גכתגרשה עסקי׳ואיפשי שיש כאן חסרון וכך צריך להגיה
כת
לה
אני
אסה סאינ בת בני׳ונודית ואינימקיימת עיין ככתבי מה״ר איסרלןסי׳ס״ח  .אבל!!ז לאקנבוס ן
אוון בתך כל זמן סאת עמי מתה אינו חייב עוד לזוכה והשתא אתי שפיר לישנ׳דוכן
כתב המרדכי בהמדי׳אס׳סעובר׳על חיס או סבוע׳עחירת על דת הי׳והש יט5ן לייוזנותאלת ק5כ
אסכתגרשה דכתב בתר הכי וכן מצאתי כספי מדוייק •  1ם״ש שאס כמגרשה
אפי' סלא תיקן י ג לעכב סל ידו שלא יגרסכ ' שאס אינו מגרש׳נקר רשעב ואי זו היא ואל! ם1י" ,רוניס
סזי ונשאה אינו קייב
משוס דכל זמן שאת עמי מאלו הנישואין משמע כ״כ ססהר״אש דת יהודית יוצא׳וראשה פייעה סס במשנ׳-ומ״ס אפי׳אין פרוע לגמי־י אלא קלת׳ לה׳ניאמסבו•הכל
י״ל :כתב הרא״ה
שאילו
המזונות
שנותן
לס
איני
נותן
לה
אלא
כזן
את
אשתו
פ״י
1
־'לשלם
שלישוכי׳עד סוף השי׳הכל בפסקיהרא״ש פ׳הנושא ואיני יודע למה כתב הרא״ש על
.
. . .
;
שת״יו
מרי הרמ״ה ולא נה׳ירא דהרמ״ה לא איירי במאכיל׳על שלחנו אלא כמפפי' לה מזינו'
/״ .
"
י נוקעי בו יכו כס שתייב לשמעון
ודברים נכונים הס וכבי נתבאר
כסי׳קי״ב לגני מזונו בתו שאין פוסקין לה אלא דבר המרי א ר אסי א ר יוחנן קלתה אין בו משו׳פרוע ראש הוי כה ר ' זיר היכ׳אלימא ׳לאשת! הוימחכה
מדיקלה כלבד ולא לפי כבודה שלא אמרו כן אלא כאשתו כלבד ולא בבתו ומיהו בשוק דת יהודית היא ואלא בחצר א״ב לא הנחת בת לאברהם אבינו יושבמסלןתלאשתמאקהנע'
כאוכלת על שלחנו דברי הרא״ם לברי מעה הס־י •* כתב הרשכ״א במשובששאלתם
כעל אמ׳אביי ואיתיע רב צהנ׳מחצר לחצר ודרך מבוי וכתבו הרי״ף והד״א׳ד ^ ׳' יירשאשת! גואלי
חס יש בכלל סחזוכו׳מלכושיס משמו סל רבינו האי אמחישסמלבושיס וצרכי הנישואין
בירושל חצר סהיבי בוקעי׳בו היי הוא כמבוי ס יןי ■1היביס כו ?פי/כו ה י י הו׳כאצ׳ שעג'׳ני'!7
/שחי־ת'•
8נ5ל המזונות וריב״ס -כתב שאין בכלל המזונות אלא מאצל ומשקה אכל מלבושים
וס״י הר״ן אהא דאמרי׳א״ב לא הנחת כת לאברס׳אכי כלו׳א״כ דאמר׳יוחנן׳ דקלתה א״נלשצס״תל ^ה
ונווניא פיכסה מיקרו ומסתכרא שהמלבושיס ג״כ ככלל מזונות הס כמו ששנינו
ואת
אין
בו
מסו׳פייעת הראש מסמדבלא קלתה מיהא ים בה מסו פריעת סי־א ' וא 'כ יע׳ש ותיקבמיה
ת ^ ותכא בביתי ומתזנא מנכסי וכו׳ואלמנה ודאי ישלה מלבושים כנכסי בעלה
צולהי
צפקן
שאין
אסה
נזהרת
בחציה
ומשנינן
מחצר
לחצר ודרך מבוי דל ^ כיי!! ליי! מ7ין
מתנאיה אבל כשבאים חכמים לחלק בין דין המאכל והמשקה לדין הפרנסה קורים
^ מזיצוא ולאלו פיכסה ואלא מיהו כמי סבא לחייב עצמו מדעתו שלא מתנאי לד סכיחי כה רבי ׳ עכ״ל ני מדבריו בהדיא שיוצאה לחצי סייעת הראש ממש לית לן ^'החזה "* 1יייי
כה וכן נראה מדברי רש״י וים לתמוה על ריצינו שנתב אבל במבוי שאינו מפולש מטו(א )וס 'יס
אין מין
ימוציאץ לבעל הששי המלכושי׳פחמת חזוונת סתם פד שיפיס אזוןואפמם וחצר סאין היבים כוקעין בו לא תהא דמפמ׳לא תצא מבעלה ע״י כך אע״פ סהוא י שם אתכםאם
ליי
כעל
הששר׳על
המחתיכה
וכיון
שלעתים
אינם
צוללים
אותם
בכלל
המזינות
ועוד
דבר
סאינו
הגון
והא
בסציאפי׳סריע' היאש ממש לית לן כה ובמבוי ס;׳זען
היא•
11י .ר׳ על דת
סאיכ׳בצלל
מזונ
1
'בלשון
כני
אדם
לפיכך
מי
שבא
להוצי׳
עליו
הראיה
וזה
שנהגו
עכשיו
נמי כקלתה מיהא לית לן צה ג וכן השוה כשוק שמראה זרועותיה ופו׳שס
"נרי'אמר• ׳ע,ל
לנתיב ככתובות ואזין ואירכש _ יפיכי ע־״ל: 1
קטל א ' לד .
יוצאות כלא גבי איזו היא דת יהידית קתגי שוה בשוק וקאמר מלה בגמ יסס ) א״ר יהודה6מ עולא3
א ! .ללע : :
סמוכה העוברת על דת משה ויהודית ואי זו היא דת משה מאכילתו שאינו מעוס מסכ'
סמואל
כמראה
זרוע
ומיה
לבני
אדם
אמר
רב
חסדא
אמי
אביימי "בנייה ויד נגד (נ) (! ? "!ףסי׳
#המדיר ( דף עב ) וו״ל סרמב״ס כס׳כ״ד או שהאכילה את בעלה דברים האסורים
פניהוכ הרמ״כ׳בפכ״ד דברי שניהם משוס דמשמ׳ליה מלר אמר הדא ומד א מר ! :חלין זז־ כתב
תדא
ולא
סליני
חהרא׳י בכתביו
^"לשקצים ויחשיש ונבלות אלא דברים שאינם מעושרים  :וס׳ש או א' מכל
וכן המדברת וסמשחקת םע הבחורים סם במשנה גבי דת
בסי׳ש׳תל־אידנא
יהודית
לאנשים ונשים

סכסוף תשו' סרפב״א סי ' תתס״וס ^ ס יהל ילאתישנשא׳
הכיא׳פדיס סהו׳פובר על החרט אינו יצול להוציא בלא כתוב׳'דה/אך יוציאנס משו׳ פשקלזוב׳ה׳שנים
רבעון נדרים בני׳מתי כיון דהסוא גברא לא בעי בכי מאחר שהוא עובר על החרס  :ויוה* א״ס
לשל&לה

עתלסגנדדיגזןדין ליקד־קהעינ
להזניאאזהגלא לתוגה מזו׳נדדיים כו׳ו־גיח אזהא׳שה אינה נת גניסונודדמ ואינה'מקיימת אס '315לגל־שז נ^ אלפינה ועייןלתשונזהיא׳שרלל׳ל נסי׳ת׳אשה6גשתעדה ^ " קייעיבית על^דת שיפחיד*
י ^ ה״מ׳פ לא העשילה הלתוני! לק-איוו התראה נשאר עוברילע ?׳אוע״ש :
(נ)
1צ*ב 7ולאי אף רני׳נעל לעור מוזה לדבר זהוכ׳נ לעילסי׳נ׳אדאין א ?.ר ללכע לפריעת ראש אלא לוקא ושוק ולאנקגיכאןלא מנא אלאלמיזר  4יה
״ניעותמיהאיזדש6;5
אשהלאתרא? שערהנללאפי׳נעתוכמו
שוןנינזנמעשפדקמתיתשזכתהחשו״השינלווממנהמגיהניוליסן
׳ * ׳-

אבץ

דט

^(נר ^ למיילי ויהודית קמנימדכתומכולכ אידס ובגמיא אמי בר יהוד אמר שמואל במשחק טס• סאבדה עיקר כתובה ותוספ וכילי וכן הדין בכל אות ששנינו כהסחצאמדי
כהתרי כה 7אי הבחורים וכיוןישכן• לא ה״ל ליבינו לכתוב מדנית וכן הימ״ב© בפי״ד לא הזכירו שהרי מצר זנו׳היא מפשר כת־בת כס ' פ א-למ  :ס נזונ < ד קאאתניא נשישאפר?
ל־אי ץ י*6י' ייי איפשר שרצה רבעו לתפוס׳ לשוןהמשנה ומ״מ מיזשכתב והמשחקת המית סופ הוא; להם כתוב׳כגון הממאנת וחבימתיה אין להם מנה מאתי׳אבל תוס יס ^ י_ ?
'_ 3י^ " 1ס?_ ד,ז דמשמע דתרתי מילי כינהו וליתא הילכך יש להגיה ומשתקת וכתב הרש 'כ כתשו׳ שאמרו חנמי׳יוצאושלא בכתוב כגון עוברת על דת ותבימתי' אין להםתיס׳ד׳־
ע
רמזגהנדלקחן:
מנה מאתים והיוצאתמשוש׳ י ניטל'מ0׳
נזנהות סי תק״עא על5ושה אחת סנתקוטטםע
ה( )
מרדכי וכת :נ' 7ף בעלה בשוק ומתוך כך פרעה ראש ונתגלו מפולש וחצר שאין הרבי׳ בוקעים כולא תצא וכן הטווה בשוק שלפניה ויוצא׳מסייע לרבהונייאמ׳זינע'
תקח׳ט דאהקללה זיופותיה ודנוה קצת חכמי׳לצאת׳שלנו שמראה זרועותיה לבני אדם וכן הטווה ורר כנגד פניהופרש״י לא הפסיד' בלאותיה קיימייפי׳הר״צן
זקנו של כעל לפני ככתוכה מדין עוברת על דת משם שטווה בכפה לע ירכ׳והחוט מתוח כנגד פניה של מטהוהרמב״ם נשים שאמרו סכמיס אין להם כתוב"ע
הנעל הדכייתללפ
אני בעלה גפני¬ ויהודי' זה איצו שלא אפרו רול כרגיל׳בכך כתב שטווה בשוק וטווה ורד וכיוצא וב כנגד פניה על פדחתה ממאכ׳וסבירותי שכתתלתן כךסופןולהכי
בנו עכ״ל* ינ׳ע אכל אם גלתה ופימה ראשה באקראי או או לחיי׳כדדך שעושיןהפרוצו׳וכן המדבר׳והמשחק׳עם הבחורי׳ תג בהו ואין להם כתובהכצומשאיןלהס
כתובה מתחלתן וה״ה במקו ששנהיוצ)5ן׳
להא אין הנעל שדברה עם הכחוי־י׳פעס אחת דרך מקרה
מיי ; נדנוד וקני ודאי לא הפסיד כתובת עכ׳ל ואיני יודע וכן המקללת אביו בפניו או בפני בנו וכן התובעת מבעלה
שלא בכתובה כההיא כי־יתא דע הבאלע
י 3ננ1ד א3י '(א '! למס לא טען עליהם משעם דפובר טל דת התשמיש בקול רם דע ששכנותי ׳שומעו אותה או שמריבה עמו יבמתו נשאת למי שאיןלו כניס תצאלס!5
(י )כמנ  ,מק,ת צריכה התראה כדלקמן  7ומשרבמק דע שנשמע קולה כשתובע׳על עסקי תשמיש בכל א מאלו תצא בכתוב ויש לה תוס מידי דהוהאהילונץ!
בלא כתוב׳ומ׳ימ לא אכרה כתובתה אא״כ יש ערים שהתרה כה
לפי■שצתפילת כך סופ ונשי׳שאסרוחנמי׳
מיייזויפכ״י אזה המקללת אכיו בפניו או בפני בנו וכו׳ג״ז
כדבריה
^־ ה סס כמשנה גבי דת יהודית מקלל׳יולדיו תהילה ועברה על התראתו ואם אין עדים תשבע שהוא
יוצאו׳סלאככתו׳סמחמיקלקו׳סאהנסואי׳
ש״יוהלנ
ש<־נינ׳לשכ' יי -יס בפניו וכגמ׳אמר רב יהודה אמר
וסבירותי׳סאין
סמיאל /ואם רצה לקיים אותה אח״ב אין כופיןאותו להוציא׳ומ״ם מצוה הפסידו כגון עובר על ' דת
 ,׳1
י
ו
ו!
עליו להרגו אס
יעז  93,ו(רמקר ,כמקללת יולדיו בפני מולידיי ופרס י כלו עליושיוציאנ׳כתב הרמב״סאע״פ שלא הוציאה אין לה כתובה סופ כתחלת׳פמתסל׳ היו ראימלנתו3
״!נרת על7ת :
בה׳יוצא׳
כפני׳דמתני׳לא תימ לפניו מט אלא אפי' שכתובה תקנת חכמי׳ היא שלא תהא קלה בעיניו להוציא׳ ולא ומכשיו הפסידו מל עצמןכקששנו
(׳ )י׳"^ 5׳׳א״נ מקללת אביו בפני כנו סל כעל והרמ״כס הקפידו אלא על בנות ישראל הצנועות אכל הפרוצות אין להן ס לא בכתו בין ששנו כהס אין להסכחוג?
כאות' ששנינו ביכטו׳וכהזור'תהאמזהומו׳
החיי^ז
כפ״כד לא כ׳אלא מקללת אבי כפל׳כפני תקנה זו אלא תהא קלה בעיניו עברה כינה לבינו לידע שהיא
ואין לה כתוב כולן אין להם לא מנהולא
"*** נ ^^ד 'כנ{י בעל׳ולפי דבריו את שמואל לאשמועי׳דלא עוברת על דת והתרה בה בלא ערים וחזרה ועברה הוא טוען
שי:תר< נהשאס תימא דבפניו דמתכי ' היינו כפני יולדיו שעבר׳והיא טוענ׳שלא עברה או לא התרת׳בי אם רצה להוציא׳ תום' שהרי כל סות ה כשיס מסוס צדזנות
תעשה תפשיל פנמו כלו׳סמקצל׳סמיה בפניו ממס אלא
הס מפסידו׳כתובתן ונאסמ׳עלבעליהן
כע( נתה דונ' אה בפניו דכעקאמ׳ומ״ה תנא אכלשלא בפני יתן כתובה אחר שתשבע שלא עברה אחר ההתרא' שאם תודה הילב על עובר על דתותבימתי׳והייצא׳
פהני נ׳ני ונ״כ
המרדני פ ' המדיר הבעל אע״פ סהו' בפני חמיה עצמו לאת שעכרה אחר ההתראה אין לה כלום ע״כ כל אלו אין להם לא משוסס״ר נוסל׳מהשבפני׳ויוצא׳מסייע
תזוימדזר״ם והיל /וכ׳במרומ׳הדסן סי ר״יח דאע״ג דכתב עיקר כתוי׳ולא תנאי כתוב׳ ולא תוספ׳אבל תטול מה שהכניסה לרב הונידאער זיכתה נא הפסידבלאומי׳
גפשויתיי׳השייכה כמרדכי פ המדי׳בסס רבי׳סמחה סהמכה אליו והוא בעין כין מנכסי צאן ברזל בין מנכסי מלוג ואם כלה קיימי׳הן בלאו׳של נכסי מלוג קפלנצ״ג:
לססרנשיס :
את אשתו עובר כלאו דפן יוסיף והחמיר או נגנב או נאבד אין מוציאין ממנו וכץ הדין כמי שזנתה או דמדקתני בלאומית כסמסמסמע סכלהמ
(ח ) ופת׳מענ״ד
מקלל'
כאשתו
ססמע
מי
כדב׳מ״מ
מאד
יוצאה משו׳שם רע שאברה עיקר כתובת׳ ותוט׳ונוטלת מהשהו׳ שהכניס לו ענ״ל וכ״כ הר״ןז״ל ססוכךה5ז
לוקא
לאישיפ
ננה׳ג שהיא מודה ומזלל׳ כאביה ואמר והוכיח ' כדברי׳על זה בעין מכל מה שהכניס׳וכן הרין בכל אותן ששנינו בה תצא מזה דברי הרמ״כם כס כדמהלנו׳איסו׳ועיין
 15נרה עידחלא כמה פעמי׳ ולא הועיל סרי להכותה כדי
פזנת׳אלא
שזנת׳אלא כמיסרי׳סוף  .נכ״גואץ כעדים
ומזה שהרי מצד זנות היא מפסדת כתובת׳אין עדים
היא אומיסזנתה אין סוששץלדנחס
שלא התרה ני! ליסרה שלא תעש  :כתוב כתשו׳להר״מכן
דהא שהי׳עצמ׳אומר׳שזנתיאין חוששין לדב׳זה לאוסרה דשמא עיניה
צרינה שנועה אכל
םא אחרה שלא סי׳ק״ב אס מקללתו חנם הדין עמו
לאסיה וממשנה כסוף נדרים (דףצא)
<1 , ,
!/
יין ,
חתרה הכח
סח
 /נתנה באחר אבל אבדה כתובת׳עיקר ותוספת ומה שאינו בעין
אשת ועייןככת מס״ר איסילן סי׳ר״כבובהגהו'
ע 5רהכלצא },יכ! $מקלל בעל בפניו מןהיוצאו סלא בכתוב ממה שהכניס׳לו אבל אם נאנסה לא הפסיד׳ כתובתה לא
מרדכי דקידיסין  ,ומ״ס אכלאבד׳כתובת׳
להשכיע׳כיוןמשער היא ואיני יורע זו מניןלו ואיפס׳שהו׳לומ'
כפופה גילה ילא כן כ״קו ממקלל׳יולדיו כפניו וק״ו פריכא ישראל ולא אשת כהן ואם יש עד א׳שזנתה אינו חייב להוציא׳ עיקר ותוספת ומה שאינובעץממי}
הוא דאיכלמימסאני מקלל׳יולדיוכפניו בדיני אדם אבל משום לזות שפתי׳אסור לו לעמוד עמה אם הוא שהכניס לו כ״כ הר״מב ז״ל כפי דופסמ1
מתד!ינז ,
דחמורכיכדהאב
ועוד דא כ לא היה סומך עליו מהימן ליה כבי תרי וצרי׳ליתן לה כתוב׳וקכשאומר׳ הוא דהודא׳בעל דין כק עדם דמייאומ״ס
,י
י• ׳ י
ספח ג
מ־שנ׳םשנ0מזן  :משתמיט סד מהפוסקי לומר כן וכתב ע ש אשתו שזינתה אם הוא מאמינה וסומך על דבריה צריך אבל אס נאנסה לא הפסידה כתובתהלא
( " )פרימתשונפ קרוב בעיני הדב׳סאס ידוע ססוא מתמיד להוציאה לצאת ידי שמים וכתב הרמ״בן מי שראה אשתו אשת יסר ולא אשת כהן ופשו׳בסוףנדר'
(סם ) וטעמדאש ישראלפסו׳סהריאיננז
"והו״ם  5".י' ',5להכותה שאינו נאמן לטעוזסהיא גורמת שזיכתה או שאמרה ול אחת מקרובותיה או א'מקרובו׳טי
^ סמקללתו כפניו דלאו כל הימנו לאסזוקה שהוא מאמיגי׳ורעתו סומכ׳עליהם שזנת אשתו נין שהי׳האוט' נאסר על בעל׳משו׳אונסואשתכקאמפ
שהיא נאסיתעל כעל׳לאספסיד׳כתונת'
מעשיי נפונפ׳פה כפרוצה והביא ראיה לדבר וכן התובעת איש כין שהיהאשה הרי זה חייב להוציא׳ואסור לו לבא עליה
מקרי המראה וכן
משוס דיכלה למימי אנא האקאמינא
משת׳תיזשי׳הרא׳ש מכפלה בקול רם התשמיש וכו׳סס כמשנה ויוצי׳ויתן כתובה אבל מדברי אחר אינו יכול להשביע׳אלאע״י
גכיא הוא דכסתספ' שדהו כלומ'סקדוסת
אף
אומר
טיפון
רכי
מנן
יהודית
דת
גבי
כלל צ״נשייח׳ודלא הקולני׳ואי זו היא קולני כלשמדברי' כתוך גלגול האומר לאשתו בפני עדים אל תסחרי עס אישפלו׳ויש כהונתו גרמה שתהא אסויהלודהא
גהגהו ' אלפשידף
עדים שנכנס׳עמו בסתר ושהתה עמו כרי טומאה אסורה לבעלה
אונ' כישראל מישרא שיי הילכך מזל גיס
תק׳דע״א> זלפנ ביתה וסכניה סומעין אות' ובגמר ( סס)
אינוסיי׳להוצוא׳בויט
לא״נ להפרופרק מאי קולני ' אמ׳ר״י אמר סמואל כמשמעת ער שתשתה ואם מת קודם שישקנה אקלה כתובה לא עיק׳ולא ואס יש עדא׳שזנת'
פלא תעשה עוד :קולה על עסקי תשמיס ופירשו הרי״ף תוס׳אע״פ שלא מצאו עלי דבר מנוער שאין לך רבר מכוע׳יותר אדסאבל משוס לזותשפתי׳אסו׳לולעמו
(י )( להגה<
חוד' וסר״אישכגון דתבעהליהבפה כקולרס מזה ובזמן הזה שאין מי סוטה אסור לו עולמי ותצא בלא כתוב׳ עמה אס היא סומך עליו ומהימן ליהימ
לינווות דן! פש״ב
שהרי
פי׳כסמדבר
ורש״י
כפכ״ד
הרמ״בס
וכ״כ
תיי וצריך לתת לה כתובה בקדושיןס״פ
ע׳י ירסלחי אם
איור׳טחא׳אט לו עמה לע עסקי טונה מריבה עמו ומשמע לש כניו והוא בוש כדכ׳ורכי כ כדכרי סניה׳ כאומר ( דפ סו ) איכעי'להו זינת אשתו בעד אח מסו אביי אמר אסור רבא אמי מי
יהודית .דבר סבערוה ואין דבר סבערוהפסו׳משניס וכתבו סרי״ףוסר״אס וכן הלנהוהמ
אי׳ ^א סתם מסוס דמשמע ליה דלענין דינא ככל חד מכנ י גווני .הויא עובר על דת _ .
בדיני אדם אכל בבא לצא׳ידי שמי אי מהימן ליס ככי תרי חייב לאפיק׳ולמיהכ לק
לדברי הכל ומר אמר סדא ומר אמר חדא ולא פליגי י ומ״מ לא אבדה כתובת׳אא״ב
לדאוי אינה
פכ׳צע׳עמהרא״י יס עדי שהתר׳בה תסל׳וכו׳בסוטס פ ארוסה ( דף כה ) איכעי ' לן עוכרתעל דת אי כתובה ע״כ והא דאי מהימן ליה כבי תרי חייב לאפוקי בבא לצא׳יד סמי׳ססססואי
סמי׳דהוה מסד׳מתניית ' קמי דמי סמוא׳וא״ל עד א׳סזיכת אסתו וא״ל מרפמיאל
כעשקין סי׳רכ׳י• צריכ׳התראה לספסיד׳כפובת אי לא ואסיקנ דצריכ׳וזמן ההתראה כתב כמסו׳הר״מ
זאשאוחר׳עיזא־ שבסוף פשו׳סרס׳ב סי תת״סד ופפ" סוז במרדכי פ המדי׳ובתשו המיימוני דסייכי אי מהימן לך כבי תיי זיל אפקה ומשמע שבדין הואחיי׳להוציא׳כבא לצא׳ ידסמי'
אני לן דזרגל־ם
והכי משמ׳מדכרי סרי״ף והר׳א׳סכתבו חייב לאפוקה וכך הס דברי סרמ״כסרפכ'׳ י
ללנרי׳גאיינ׳ןעיש לספר נסיס כי סס האריך כדיני דפייכי לסי׳זה* כ׳ה !יזלגרי תשו׳הרא״ששנה רכיסי&ם״
ולפיכך יש לתמוה על רכי׳סכתב דמשוס לזו׳ספתי ' הוא ובסי קע״ח סתם וכתב סאט
והכלאהמל ; ו 1י,הפרא׳ה! א לא־שאש תעשינןפפכידי גפונתיו ומ״ס ואי אין פדי׳תסבט סמא
(יא ) ינהג
דפמו סומכת פליו כשנים יוציא ויתן כתיבה ולא כתב דמסוס לזות שפסי׳בלחיי
מרדכי לק
^דק ^זיןל?! כדברי׳זה פישוט שהוא כדין מוציא ס״ח טל סבירו והלה טוען פרוע הוא שבעל השע
תרנו
כךכתנא'
שמפני
כ״כואיפס
לא
וכאן
שותק
כפ׳סהיא
ומי׳סס
כאן
סכסכ
כמו
הוא
אופו
כופין
אין
אח״כ
אותה
ומ״שואסרצהלקייס
ח
סיגכה
קודס
ליסכע
צריך
!/ע״אדז׳ל
׳- - -
״
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י
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\
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נאמנת! לא אנדה רצה לקיימ׳מקיי׳וכ״ס הגא מכע׳סמחל מל קינויי קינויי מחול והימ״ב ז״ל כחב בב״ד
גליס׳ /עכ'ל כ (נ שאין כופין אותו להוצי׳ומ״מ כתב שאין לה כמוב׳וכמו סב רכי׳בסמו׳בשמו כתוכ
ח^ :ק" !£פןכ 3בת״ה סי רמ״כ אסה סרגיל׳להתיחד עם הגוי׳הויא עוברת על דת ואיפשר שאין זו.
א׳״י״וסי^ שלישעל צריכ התראהח כתכ המג״בס אע״פ שלא הוציאה אין לה כתוב וכו עברה כינו ל 3יכ'
מלוגי׳ספני שיכו׳ וידע שהיא עוכר׳פל דת וכו׳הצל בפ״כד ומ״ס יתן

כתוב׳אקר

סתסב׳סלא טבר׳וכו׳

צממיי מ ״ י'א כבי נתבאר הטעם בסמוך  :ואלו אין להס לא עיקר כתוב׳ולא תנאי כתוב׳ולא תוס׳
" "יאאנ ^חד,1׳' אבל מטול מה סהכניס׳אליו והוא כעץ וכולי וכן הדין כמי שזינת או יוצא׳מסו׳ס״ר
שנלא׳ מ;ס יף
שירנהחקריעוס׳וצא נ7וניא1

ואסור לו לבא מליס לא נתחוורו לי דבריו בזהגיכ״ל ־ ובסי אלף ור״לז כתג דיין
דשייכי לסימן זה והיא כתסילכרמ״בן סימן קל״ג עיין עליה ומיין דברירכי׳נסי'
י״א ובסימן קע״ח ובכתכי מה׳ ר איסרלן סימן רנ״כ אס א״ל פד אחד אשתךזעמה
בפניך ושתק אס סי א׳ אסורה עליו ועיין כרבי׳ירוחס מ״ג ח"כ  :וס״שרבי׳ונן
כשאומרת לו שזינמ׳אס הוא מאמינה סמך על דכריה צריךלהוציא׳לצא׳ידישמיה
כ״כ הרס' כס בפכ״ד ונראה דאינו ניתן לה כמוכה דהוראתה כמאה עדיס דמי ונו
מבואר בדברי הרמ״כס שכתב רבי בסמוך ומסנ סלימההיא כפ״ק דסוס אסאמרלי

מהדי״ס
מהטמאה חני סובר׳כתו 3ת׳ויוצא׳י ב כתב
ע (ת ) כ הת מפכ דג התו׳א׳א שאמרהטמא :אנילךזהכעלאוחד .זיואמיניז אינה נאמנתלזמר( 1ח׳כ,זנאגסהשכנרש! יהנעל אנפ״יהחתיכאדאיהזרא• נ'ם?ור7כיס' פנ ומת ,תח־לא'מעיליה
 5זינממ והיא חוליזלמריזכפפיוהנתו׳תלאנללאננשיה שהןכעין זע׳ששהארין נליניסאלן .־

אבן

העזר קטו קטז
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ד״מ

זק הוא
כדי שלא^ תסא רשע כתוך ביתי דלא גרע מרוכל יוצא ואשס סוגרת בסינר וכו׳ואפי׳ 00
נ הגהות מייחון
את"ל | שסוא מדת חסידות מכל מקום היאך יתקן הרב שלא יתנהג במדת ססילות :נהג,
ה לאישות*
פכ׳ד
י"
״״ " ,
מי שאוסר  .שאשתו זינתה אם הוא כאמןעייןבמרדכי ד ?ידוש יןס י ? ה  6ומ י . , :׳
לאינו
וניע .סס

^וי״ק בשורש ק״י שאס אמי פהו׳מאמינה לחסויה ול שי״א שמנדין איתר על
^ לבטל תקנת ר״ג שלא לגרש א שה בע״כ • ינ וכתב בשורש קס״ח5זםס שזיכתה
^ והיא לא ידעה שיש איסור כדבר אין זו דין שוגגת לסתירה לבעלה ומ״ש
הנושא אשה כעביר כגון חייביאל ( יןדתפסי בהו קדושין כמו אלמנ לכ״גנאמן נזמן לזה
קץ
סופצ״ס כפכ״דמה׳אישותדאשס שזיכתה תחת בעלה בשגג׳ או באונס שהיא
וכו׳בס״פ אלמנה נזונתדף ק תנן אלמנ׳ל״יישי׳שמאעיני!
לכפלה היינו
הייני כגון שסיא סבורה
מותרת צבענה
פותרת
שסול! בעלה ונמצא שהו׳אדם אחי והביא שהרי מעשיה הרעים גרמו הל להיאסר אמר הל בינו לנינה אל לכ״ג גרוש׳וחלוצ׳לכהןהדיוטממז י י נתינ׳ י^נאא1זי׳נ'0אם
ואיו'לדבר■ (וכ 'מ בתשו׳הרשב״א סי׳אלף תסתרי עם איש פ׳לו׳יי וראהאות׳שנסתר׳ושהת׳עמהכדי טןמא׳ לישראל בת ישראל לממזי־יל! ,"5ישלהס אני לו כו׳ונןהוא
לאוויר
^ז״ס)  :י״י אשת ישראל שנאנסה מותרת אסור׳לו בזמן הזה שאין מי סוטה וחיי׳להוציא׳ויתן לה כתובה כתובה ובגמרא אמי ר י דאם הכי׳ 3הןנ0ר7כיפ'
סס
!מונח בפ״ד אשים דה״ה דשוגג
מ? ה׳ \
לפיכך0ס ל6
ואפי׳היא ואם הורה שנסתרה אחרי שהתר׳נה תצאי בלא כתובה
הונאדהוהפליגלועי! אותהלש*ש
כתובה ותניא [ כותי׳ורב
סוגגין והדא מזיר אכל הואשוגג והיא
■
מויוסא& ויה ייאשה סהלכה בדרך מם ב' משביעה על זה ואח״ב נותן לה כתובהשאל!ה לא״אהר״אש ז"
!נס *
עליה איתותכ וכתבו הרי״ף והרא״ש הילכ׳
תכנס
לזנשיס ובאה ואמיה שאחד מהם אנסה ששאלראובן השביע לאשתו שלא תדבר לפלו׳ופלו׳ולא
הכיר בהן יש להם כתוב ביןמנה ביןמאתי יל׳! וליאנתשונת
מישי משפטה בסי׳ו׳כ׳הרמב״ס מי שיא' עמהם לבית הסתר וקילה שבועתו בפני עדים לזמן ק צב אם בין תוס וים לסם פירות ומזונות ובלאותלרחג׳ן סי׳ קל׳ג
צשתוסזיכתה וכו עד לפיכך משביעה על עברה על שום דבר משבועתה אם אברה כתובתה תשובה אם דכיון דאית להו כתוב אית להןכמ י 0נ5ןד לנמקו׳ שאינויכול
ןןאח״כ נות'ילה כתוב הכלבפנ״ד מה״א נכנס׳עמולבי׳הסתר ושהתה עמו כדי טומא' בשני עדים אסורה כתובה ומזונות דאית להו ה׳מ _לאח _
מיתהל *ש
החשה אינו נאמן
לזתישמאיויןללנרי'
אבל דלא הספיק להוציא׳עד שמת אבל בתיי
ןוח :רון ברכיים אלו בשערי רבי׳ אצל לבעלה ותצא בלא כתובה ודוהאשיש ב׳עדים שנסתרה
אידחיישי׳שסא
הסת׳אלאהבעל כיון מעמודוהוצא ,קאי לית להר עד
מ״ש יזבל מדברי אחי אינו יכול להשביע' נסתר׳עמו בערא׳אינ׳אסוריאכל אסלא נכנסה לבית
^ע״י גלגול שצריך לנתיב קודם לכן
נמןנאחדת
דברה עם א מהם נאסרה מכח הקינוי אבל מ״מ עוברת על דת מזונו׳ דכי אמי אית להו אתיין לאיעכוכי עיניי
ממוך ואם הידית לו שזינת מ :א |שלא
^א
ןע׳שק
היא כיון שנשבעה שלא לרבר עמו ועברה ודברה עמויוצאה גבייהו דהכי אסיקכא בס׳ישמו |י רו?יןא עו<ת! .ח,
לקחןנתשו׳מורירם
נמוג׳לסיכך משביעה בנקיטת חפץ שלא בלא כתובה ודוהא שהתרו בה תחילה אם תעברל ^שבמגת ך הכיר בהן אין להן כתו בה מנה מאתי ולץ
סירות ולא מזונות ולא בלאות אבל תוס סנתנעינכת! ן5א
ממה תחתיו אם יאה איתיכעצמוואש״כ
_! ״
 2. ^ . 1״ *,ם״ - -. - .ץ
מיןדליתלהו " "' ק״-ח ^ו
ת־שיריכתיכתךאנלאםלא התרו כה לא רפסידה כתובתה• יש ל־ן נהמואל ונלוות י^
סגבהכתוכת׳אבל מדברי אחי אינו יכול
דעמן!־" :י*
לןוכיוזדדנ׳דיוסונויןה6ילוני' " "׳ '
(מייעיאלא ע׳יגלגילנ 1׳ ותשלת דברי
אשהבענירהכנו! חייכילאוייתפיטי ססתבר'
ה ^ שא
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6ושה כעצמו ה״ל כטוען פרעתיך שלא הספיק להוציא ער שמת אבל בחייו אין לה לא מיבעיא לת לה הכינמי כייצ בה עכ ל־ומש רבי כ!• וכ'ע7
נלוחןשהיל>
,ומוציא שח על חבירווהלה טוען בעודו לפנינו דהא כעמוד והוצא קאי ואי יהיב לה מזונותשמא אבל בחייו איןלהל״מ בעודו לפנינו וכולי!3מר7
סכיזישתוצעדואן
גתשן כעל השטי צייךלישבע אבל תתעכב אצלו אלאאפי׳הלךלמריבת הים ולותה ואכל׳אינו חיי ׳ אלא אפי הלךלמ ה ולוח׳ ואכל אינו חייב
נשהוא לא ראה שזיכתה אלא אשי אמי לו כלום והרמ״בם כתב שאם לותה ואכלה חייב לשלם ואני תמיהכ וסבס י^ מ(תרו ?רהה ^ ?ןיני .ר ועי׳^ ינ! 21
הי׳לכשיעז שמא פיעתיך דלאי בלו ' הוא :
וכני נתבאר לעיל
"׳ ״׳־ "' מ"* " ״ ׳ ־׳ " ׳ ׳־ "
טייס סאומילאששיכפני עדים אל על דבריו רבהרי׳מסיק בגישהואפטויבלותה ואכללא הכיר בת
וב סהרי ף והר אסגומ׳שבסס כרמב ס7מ? נרי העור
#גורי עס איש פ ויש עדים שנכנס עמו אין לה מנה ומאתים אכל תום יש לה ואין לה שום תנאי מתנאי הוא בפכ״ד מה״א ומה שתמס על דכריו " שמע7ןא
נסתי וסהתה עמר כרי טומאה אשורה הכתוכ׳ואפי׳מזויות אחרי מותו ואינו חייב בפרקונה ואפייה אינו דבר פשו׳הוא שיש לתמן׳עלין ןגס הר ״ןכ ׳ נמנחישחו יש
משוסלזויג־
(נעלה עד שתשתה ואס מת חולצת ולא משלם פירות שאכלמשליואפי אם הםעדיי] כעיןכגוןשלקוטי׳ בפר אלמנה נזונת סל 5ן ^:5עינין ך 3רי לנישה
שפמים * זע׳ש
<
״
אצלו
ומונחים
הרס בס בזה ויש לתמוה על הרא בי שלאשסארילבדיני'אלו־
(מינממשנ׳בפ׳ק דסוט ' (דף ב )ימ״ם ואס
טתקוד© שישקנה אין לה כתוב לא עיק׳ולא תוספת וכו ב פ ארוסה דףכד תנןממו להשיגו כזה וה״ה כתב ליישב דעת היש״ב ומ״מ כסב לענין הדין שכדברי הרי״ף נר ' במהר״יק שוי׳ק׳ו:
י אי
נעליהן קודם שלא סמר כ״ש אומ' נוטלות כתובה ולא שותות וכ״ה אומר לא שומות עיק׳ומ״ם גבי לא סכי בה סאע״פ סאיןלה כפו׳יש לה מוס׳ופרש׳׳י משו דתוס מתג׳ (יד ) ע׳לסימיי׳א
ולאכוטלות כתיבה ומפ׳בגמ׳דה״ק כיון דאין שותות משוס רבעי' והביא האיש את * כעלמ׳הוא דיהי׳להבחיב׳כיא׳וז״ל הרמ״בכפכ״ד ןל מה ;3ין<זה ןנ1יקר ןיש  1,הס תןס׳ געני! דרישה
העקר שהיא תקכ חכמים כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציא׳הואיל ולא הכיר בהה״איללאסז׳אשי!
^וו וליב׳לא נושלו כתוב' ובס״פ אלמנ ' נזונתידף קא ) תניא נשים שאמרו חכמים
סיומותכלנו כת־בכגון עוכרת על דת וחביתתיס לזין לה תוס׳וכ״ס מכה מלזתיס אין לה עיקר אכל תוס׳שהוא חייב עצמו כה כל זמןשתרצה ותעמוד לפניו היי עמד׳עלנעלה (:ט! )
נלוסר אבל נדדניא לח העסידה דהוי כמו חוב בעלמ׳וכ"כ סרא״ס כלל ל״ב סי׳י״א •
כתנאי סלה והרי הקכת לו הנאת׳וסרי היא עומדת אבל התור׳ אסר עליו ומה היא נמשוב׳תוה״רם
יפ״ס ׳שהיי קעשי׳סרעי׳גרמ ,לה להאשי היייץמשו׳דלא תימא כיון סהו5ו גים לה יכולה] לעשות לפי׳יש לה תוס שאין מעשיה הן הגורמין לס להאסר אלא5ן סו׳ היתס ,והיא במיי' םוןה^
קינא לא היה להעשיר כתוכ׳לכך אע לא כי־לזלא מעשיה הרעים גרמו לה שנסתר' מקודם עכ"ל  :ומש ואיני חיי׳בפיקוכ כבר כתכא שאין לה סוס תנאי כתוכ׳ופרש״י דיניזללף תיס׳ל
גסרא״שכתשו׳הנזכרת ד־יז־ן דאש־רס לבעלה אשוילהתיחד עמס כדתנן ומוסיין אהא דקתני גב י אילוני׳אין לה דין פימת והוא פרקונה שתקנו חכמי׳תסת פירות׳ע׳ללהרנ׳קרוניס
ר*
נכסי מלוג שהוא אוכל אין לה ואס נסכי׳אינו חייב לפדות׳רתנאי כתוב׳ככתוב' אינןנחשני׳ א5
לוב׳ת״ח שמא יבא עליה כדרך וסאומרין שאין כופין אותו להוציאה טועי׳הס וכיון
מהימן
וביון דאין לה כתוב׳איןלה תנאי כתוב ' :ומ״שואפ״ה איןמשלס פית סיןכ למסל ה ■ ללא ואי
להוצי'
סאסז׳לסתיחד עמס אינו רשאי ל שהותה כביתו שמא יבא עליה וכופין אותה
ליה נכי " י•■י *"
.
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מביתוואשיירצה למשול על קינויולאי יל כמיניה רמשקי׳כסוט פי־ק ארוס ' דכעל ואפי הס עדין בעין כגון שלקוטיס ומונחי׳אצלו וא״צ ליתנם לה כ״כ הרא״ס כס' פ העמלק״אמר
^ על קנייו בעני שתייה מסול לאשי סתירה אינו מחול ע"כ • ומ״ס אמי לה אלמנה נזונת אהא דתקגכי ממאנת ואילוני אין לה סירות ונתבאר בג שדיןאלמנ' מסער אזלאיוכל
נימלנינס אל תשתיי עם איש פ וראה אותה ומסכל פשוט ע ' פ מה שנתבאר
לכ״ג ודין אילונית סוים זה נ״ל שהיה דעת רבי׳סכת' כן אבל יש לממו׳עליו שלא כ׳ לגרשהנע'כ ינייך
ונלשיאה אותה שזנתה יוציא וייתן בתוכה אשי שישכיעו׳ואס מרית תצא כלא כן הר״אש אלא בממאנ׳ מפני מה שהוקש׳לו בה אבל 3אילוני׳ובאלמנ לכ״ג מניןלכ ן לסיתב לה נתונה
31־2י*טזסאהיוכללנרש'
סונה וכל שכסתי־ה אחר קינוי ושהתה כרי טומאה חשיב בזינתה  :יח שאלה לא״א שיה הדין כן והרמב כ׳בפכ״ד כסכוסין אותו ומפריס׳י ביניהםאי 1מיציאי 1מ11־
פימת שאכל וגס הרי״ף כ׳אמתנידקתני ולא פירו׳ירוסל׳ולא פירו׳ שאינה יכולם נע׳כ/ה׳ה אי•
^ש ששאלת ראובן השביע לאשתו שלא תדבר לס ולא תכנס עמו לבית הסתי
גו׳סוףכלל ל 'כ ויש חסרון לשון בדברי רבי שאכל מ״ש ודוקא שיש ב׳עדי׳סכסתר׳ להוציא ממצו פימת שאכל :ומ׳ש גדי נכסיה שהכניסה לי כבי נתבאר בסמוךאינא• עדילנר
צי־יןלהגיה ולהוסיף אכל נסתרה עמו בעד א׳אינה אסורה ובך כתוב בספרי רבי' בדברי הרי״ף והרא״ש ז״ל וכך מפורש בגמ׳ס׳פ אלמנה כזונתדף ק 5ןגכ י5ןיל ונ י מ מנוער כללא■
ממייקיס וטעמא מסוס דפלוגתא דר אליעזר וי יהושע היא בפ״ק דסוטה והלב' אי דאיתכהו אידי ואידי סקל׳ואי דליתנהו נ״מ דברשות קיימי}5ית לה ^ ר ^ י דמילתאאימהימן
נ־ יהושע דאמי מקנא לה ע" פ שנים ומשקה לה פ" פ שנים • ואצל מ״ס אבל אס לא ברשות קיימי לית לה :ו  0ש ואם אינה בעיןכגון שנשתמש כסס ובלה אות הייני לה נע נע׳כואם
(ננסה לבית הסתר צריך להגיה ולהוסיף אלא דברה עם א׳מסס וכך כתובבתשר' לומר דככה״ג הוא דחייב לסלסבנ״מ אבל אס יגנבו או אבדו[ אינו מסלם כלל בנ* מא -נ׳יכזללודוקלה~
שי
ולגבי נצ״ב הוי רבותא דאפי בכה״ג אינו חייב לשלם וכ״ס כשנגנבו או אבדו5ן3ל .נעישא אתית!
3נזנ• ' וכך מבואר כפ״קדסוטס  :ומ׳שדהא דהפסידס כתובתה היינו דוקא
נסהזמ בה הוא ממס שנתבאר לעיל בסי׳וה דעוכרת על דת צריכ׳התרא׳להפסיד אין כן דעת]סרס״כם סכ׳בפכ״ד היתס אילונית אומסייכילאיץי לא הכי׳כה כלמהתשתתשזנ׳ככמה
נמכה ליימיושלת ' על יכ3
נתיבתה  *:כתב עוד הרא״ש בכלל הנזיר סי׳י׳על נשים שהמירו בשמת השמד שנגנב או אבד או בלה או שנשאר סכצ״ב אק הבעל חייב לשלםשה יי
|1עני אימ׳סות וכאשר מצאו נס ונמלטו חזרו לדתן שלא הפסידו כתובתן והאריך רשות להיותן אצלו וכל מה שאבד או נגנב מנ״מ חייב לסלסהפך מכל הנסים מפניי דני תפסיד אןז
דחייביעסהכ יוך המגונ׳ענ׳ל• !
ננעסהדבר  :ותשובה זו כתבוה הגהות מימון בפי״ח מה׳איסורי ביא׳כת'הרשב״א שאין סס אישות גמורה לא זכה כנ״כוומ״ש רבייבסס הימ״בס
'סס־׳סיתקנ״ז על ראובן שראה באשתו דברי׳מראי׳סזינת אס תיקן בזה ר״ג שלא שאיסורן קל אפי׳אססכיר בה דינם כחייבי לאוי׳סלא הכיר בה הוא בפכ״ד וב 3יאו רי שתש!ווחילק 'ע5
׳ניסנה והשיב כל כה״ג ת״ושלא יתקן הרב שלא יגרשנה אדרב׳הי־ג מצריך לגרש
להימ״ב כתבתי קצת סמך לדבריו ואין כאךמקוס להאריך  :ודין אילונית כיין יילי "יון הזה ^אינו
שאס הכיר בה יש לס ואס אל הכיר בה אין לה עיקר כתובה ותנאיה וכו' <אמ ך לומד
יעד וכ ' עתשוב' י! והר׳ם נ5ל ע! נרת ע״דיוכל לגרשה נע' כ לנכש׳ג לא נזר ר׳ג וכן כתנמי לידלרישהשי׳ונ׳כ הרשנ׳א שייתקנ׳ד זהניא ניי שים וה וכ׳דאעיינתקום שאינו אלא מנהג חסידות לנרשה נכה׳גלא נזרהנא! ן ר׳חהרי׳ק
^לנדלאמןרייזהיחן ' יה נניתריאלא דוקא שנאמן עליו בכל מריו א?ל נלאו הריאלא שמא זין לו גדנרזה משוס דנלאו הנינחשדהקנת לא נאשררנעליומשוםעדות זה ועיש זע׳ליסייקע׳ת דיןעתול ע 7ות 1עד 1ת מונחשענדיני׳אלו! •'8
י 1" ,ין־ואיהגהזיז יירדרידינמות לףתש׳נע׳ד כדברי הרתנ׳ם אכל ניו׳מ הניד חולק על הרתג׳סנזה • כ׳ריי^ תא׳י נייגח׳ניעיא! 6חר לא׳אשתך? י .תהנמנ* ן ושתק היעד נאחן,זולתיסא חזרואתרלאשתגזתי אצאשלא חששתי לדנרעהעל
״* יגנזאר אמד־־ס עכיל  :כ׳יו־רמ׳י נפסקיו שי׳רכ׳ג לאש המושר עתה אומר שונתה עמווהיא הודית לדנריו לפני איש א׳שנטמא אותן שדם מנטרפין ואשורה לנעלה כז׳והרשנייא כעיסייתקנ״נ דהכחשד נאמן עליהכשאר ע*א לפלגינן
^ ,,1׳ יעיש י יניע תהרא ישם על אשה שאמרה לפייאישזיכתהואח״נ לעני נעלה אומרתשהואשקר אינו כלום דתיישי׳שמא תתלה כשהודית עיניה נתנה נאתר ואיג׳ג דחוויפינה לאו כלום היא וע"ש שרארין נזה ע ן הוא נמלריקשורש פ׳ג
ייקשורש פ ' א קטנה חומתה אפי׳נעידיס לא הפשידה נדונייתא שהכניסה ל! אפי׳מה שאינו נעין זע״ש בדינים אלו לקמן יע׳ל סייד ' א׳ אומה־גל אזתו שמתה ואזר ואיורשיומו 0כעס דנרק וע׳ל סי 1יא מדינים דנר מנוער ! עו׳יתנארו
זה
^■יייי•5אלי לקחן סי׳ק נת אייה יעיל שי׳ו׳נדין נשים שנשתמ דו זאת׳כ תורו לנעליהן יא הפסד ו כתול ןע״שנ׳מסר״ם עלן סי׳ל״ל נאשה שאמרה שונתה איג״ג דאינה נאמנת אם עיור נעלה וגירשה ועומדת נדנריה אסורלהתזירה ואפי*
'ירייזלחיש נ (יו ) נימהר״יו■שיתן ח ' דוק א שדינר נזה ה׳ל אנל בלשון דלאהדקינד לא נאסרה ועיל מי׳קעח איו? לשון הויקנדה מן• וכ׳נמהרי׳ז סיתןק׳וכידאם א׳תעידעל הסתירה היי דינו כאלו מעיד עלהזמת יקמשמעמדנרי
1
ג  8!,מ״א ימיסיטה ויענאר לקמן סי׳קע״ח • כ״ע יוהדי״ו נתשויהנוכר שאם ראוה נ׳עדיס שנשמרה עם גןי אעיינלא קנויהוידנר תנוער ואח היא אומרתפהורה אניים צ 7רופ31חק ור היוונ אס אינה נותבה אמתלא< יוי 0אפשר דאסירה
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אמרינןשמתללהלגמדייעכ״לי
נשתיפ־ימעשי י 7יז שלן ולא
אס תאיק־ן

אבן

העזר קיו קיז

וכו׳משנה בס״פ אלמנה נזונ <דף ק ) הממאנת והשניה והאילוני׳אין לקכתוב ולא השמיע דין נכסי מלוג שאינם בעין ממילא משמע דכיון דכתב דצ״ב לזינוס "^
(נ ) כן מצאתי
במלוג חיי׳וכן מבואר כדברי הרמ״בס בהדיא ורכינו איפס שקיצ נמובןמ״סקשי5ן
ג^ירסא נשפריס פימת ולא מזונות ולא בלאיתיאס מתחלה נשאת לסס אילונית יש לה כתוב ובגמ׳
וכן נתנה ניי (ד קא ) אין לה כתיב אמר שמואל ל״ס אלא מנה מאתים אבל מוס יש להן וגבי הא האיך כתב שיש כאן חילוף סברות ואקלומר דקאי אמאי דכתב גבי חייבילאו*
דחשלוש
<נ 7נריהלמ' נ׳פ' דתנן אין להן בלאות אמרו בגמ׳ יא דאית נהו אידי ואידי שקלה ואי דליתנהו נכסי היכר בהם מ״מ שאינם בפין דצריך לשלם כגון שנשתמש בהס ובלה אופן
נ״ללאיש(' סניאר
הא נגנבו או אבדו אינו חייבוהרע׳כש
<הליאשטעו' תיא מלוג דכרסותא קיימי אית לה נצ״בדלאו
סובדדאפי׳נגנבואואכדוחייב1א"כל5ן
אלא יש3י לתמת ברשותי׳ קיימי לית לה :ש׳״שאלא שבז׳ אצלו ׳א ' צ ליתנם הל נכסי' שהכניסה לו אם הם בעין בין נכסי
כהכי׳בה אפיי׳ מלו ; בין נכסי צאן בח׳תטלם ואם אינן בעין כגון שנשתמ׳בהם היה לו לסמו׳דבריו ל עי לא לא ה״ללכתוג
א1כ' לתייניעשה חלוקה מהם שתיי׳כמזינות ~
אע* פ שלא היכר בחייו ומשא׳לפכי ולא היו לו בניס ונשא׳ ובלה אותם של נכסי מלוג צריךלשלם ושל נכסי צאן בחל א״צ בהדי דאס נגנבו או אבדו סטור ועודסד 5
ה* לינה כקייני
כיון שאיסורן קל אפי' אם שהביא מדברי הרמ״בס איני עני׳לזסוהיס
לא<ין עהכיד נהן לשלישי ולא היו לה בניס דינה כיוצ באלו :לשלם והרמב״ם כתב דחייבי עשה
15ו
ראוי להביא מ״ס בהדיא שאס נגנבו
ולא הפשיל'כלים
והנושא באיסור דרבנן כגון שניה בין הכיר בה דינם כחייבי לאוין שלא הכיר בהב ודין אילוני׳ כדין
אבדו חייב לשלם ולכן דברי רבי גזהצ״ע;
מנה
וכן מניאר נלנרי היכר בה בין לא הכיר בה אין לה
אלונ שאם הכיר בה יש לה הכל ואם לא הכיר בה אין לה עיקר
קטנה היוצאת בחיאון אי 1מכה
הרמנ״ס שמניא מאתי׳ולא מזונות יכו׳בסיש מותרות3דף
מלוג
של
בין
תוספ׳ובלאותי׳הקיימין
לה
יש
אבל
ותנאי׳
כתובה
לנינו נשמין :
מאתי׳אבל יס לה מוס׳וכו׳כלאלסנ׳סון׳
(נ ) כ׳ הר'ן פרק פד ) תנן שניו מד׳ס אין להן כתובה ולא
אלא
לשלם
חייב
מלוג
קיימקשל
ואפי׳שאינן
ברזל
צאן
של
בין
אלמנה כיוונת לף סירות ולא מזונות ולא בלאו' וכופין אומו
(דף ק ) תכן הממאנ׳והסניהוהאילוני׳אין
תק׳ל ע״נ לאס להוציא וכתבו היי״ף והר ׳א בס פ אלמנה שבזה חלוק׳מהם שחייב במזונו׳בהכיר בה אפי׳ בחייו והנשאת להם כתוב ולא פימ׳ולאמזומולאבללזות
לית׳ ואכלהיאת״כ כזוכשרהל״סהכיר בהול״ש לאהכי׳בה לשני ולא היו לה בני׳וניסת עוד לשלישי ולא היו לה בנים דינה ובגמ ( דף קא )אמר שמוא׳לא סט אלאמג׳
גחצא אי־לונית אין לה כתובה מנה מאתים אבל תוספת כיוצא באלו והנוש׳באיסור דרבנן כנון שנייה בין הכיר בה בין מאתי׳אבל מוס' יש לה׳ופשני דייניגזילו׳
חייג ל ]לא (יע״ש:
ע״כהא לאיילונית יש לה ולא כלאו׳סל נכסי מלוג בדליתנהו לא הכיר בה אין לה מנה ומאתי׳ ולא מזונו׳ לא בחייו ולא אחרי (דף קז ) תניא כיצד אמרו ממאנת איןלס
יש לה תיס־הי־מ אבל איתנהו אית לה ונצ״ב בין איתנהו מותו ואינו חייב לפדות׳ואוכ׳פירותי׳אבל תוספ׳יש לה ונכסי׳של מזונות אי אתה יכול לומר ביושבתלות
שהיא מוציא׳ אנל לין ליתנהו אית לה כדרבי ככנא נכסי מלוג מה שהן כעין תטלם ושאינו בעין אין מוציאי] מידו בעלה סכרי בעל חיי כמזונותי׳אלאכגון
אש היא מצה
שהלך בעלה למ״ה לותה ואכלהועמדה
דאמר קנסי רבנן לדידה בדידה ולדידיה
כתב
והרמב״ם
לה
לשלם
חייב
בעין
שאינן
'
אפי
בחל
צאן
ושל
לצאתאיןלהלניש׳
ומיאנה וכתב הר״אס מ 'אלמנהנזונ׳הא
דני א־ןניי' לה בדידיה ומנ״ל לשניה בין הכיר בה בין לא
בין
בה
הכיר
בין
עשה
וחייבי
בה
שהגיר
לאוין
וחייבי
ראילונית
אדעת׳לחיק׳קמיה הכיר בה חד דיכא הוא דאית לה חדא
דקתכי אקלה פירות מפר אין להפרקו:׳
ענ״ל:
מדפליג תנא כאילורת ולא מפלי׳בסניה׳ לא הכיר בה ושניי רינן כשאר נשי' גנטי צאן ברזל חייב לשלם שהוא תחת פירו׳וגס אקמסל'פירושאנל
מק (א ) יכ ' פ מכל׳דשר ל״ש הכי ול״ש הכי אקלה כתוב' אפי׳ליתנהו ונ״מ אי איתנהו שקלא ואי ליתנהו אינו חייב לשלם אע״פ שלא נפחיי בפרקונ׳ובסנימוילור
היי"?׳ ועוד דגרסי׳סיס מותרות ( דףפה ) ת״ר ואילוני׳וחייבי לאמן שלא הכיר בה נכסי צאן ברזל אי איתנהו ניחא אבל כממאנת מאי אין לה פימאין
סון>^ תנה ניצינת
אנל׳ מרדכי הלנו אלמכלכ״ג גמיש 'וחלוצה לכהןהדיוטיש שקלא ואי ליתנהו אינו חיי׳לשלם וא״א הרא״ש ז״ל כת׳ כסברא לומר תקנת פימדהיינופרקונ׳לבפודס
ראשונ׳קטנ׳היוצ׳כמיאון אין לה מנה מאתי׳אנליש לה תוספת יושבת תחתיו פשיטאדאס נשביתחייב
כלה דן> שיל ע'כ להן כתובה פייו' מזונות בלאו שניו׳מד״ס
לפדותה ואי מיאנה ואח״כנסביפשינוא
פסק נ' ראנייה
כתיבה אין להן כתובה ולא סירות ולא מזור ולא וחיי׳לזונה ולפדות׳כל זמןשהי׳תחתיו ואוכ׳פירותי| אבל אם הלך
דיש לה
דסא דקתני אלסנלכ״ג למריג׳ הים ולות ואכלה למזונותי׳או לפדיונ׳ ואח״ב מיאנה אינו דאינו חייב לפדותה ואס נשביתומיאנה
בלאות וכבר קי״ל
וע׳ש:
ועודה שבויה פשיטא דאין חייבלפדותה
יש לה כתובה כשהכיר בה אבל לא הכי׳בה חיי׳לשלם אע״פשאכ׳פירותייואפי׳הןבעין עדיין שלקטןומונחי׳
וכפירות שאכל נמי אין לפרשדאסילוקק
אין לה כתובה אבל תוסססי לה מדאלמכ'
נמי ברשותו אינו נותנן וקטנ׳היוצא׳בנט דינ׳כנרולה היוצאה כנט:
גופים סא אכלו אין לה לאמרי בגמראי
הוא דיש לה כתובה בשהכיר בה סניה
וסת לא תשמש אלא ע״י
דליתנהו אידי ואידי לית להואצטרין
דפליג כדירה כשהכיר כה וקתני אין לה
1
כיצר היא הבדיק׳בודק׳ קודם תשמיש ומיד לאשמועי׳דאין לה פירות שליקט אפיהן
כתובה ואי הכיר בה אין להכתוב׳כ״ס לא אחר תשמי׳אם נמצ׳בעדשאחר תשמי׳דם בנ׳תשמישי׳ זה אחר
מונחי כעין בתוך ביתו ועוד יש לפי ת<ןנ'
הייר בה עכ״ל :ומ״ש אין לס מזונות לא
בחייו ולא אחי מותו כלמ׳מברית' דבסמו' זה הוחזק׳נדה כל ימיה ויוצא׳בלא כתוב׳א ואין לה פירות ולא פירו כגון סכשבי׳ולותה ופדתה אסטצמ׳
אלמנ׳לכ״ג יש לה מזונו׳ מזונו׳ולא בלאות שאינן קיימין דלאו תב תשמיש היא ויוצי׳ולא ואס' כ מיאנה דומיא דמזונות דמפרבפר׳
דגכי מאי דקמכי
קתני דסכי׳אק לה מזונות וכבר נתבאר יחזיר עולמי׳אפי׳אם תתרפא ומותרת לינש׳לאחר כמו שפי' בה' שני דייני גזילות ע״כ כתב רבי׳בסיקנ״ה
דאלמנה לכ״ג לית לה מזונו׳אלא לאחר נדה כספר י״ד ואם שמשה נ' פעמים ולא מצאה דם כתכרי״ף כממאנת נכסיה סהכניסהלו אס הסכעין
שהיא ככל הנשים וא״א הוא״ש ז״ל כתב שלעולם
מומי אבל לא בחייו וא״כ כההיא גונא
בין סל מלוג ביןסל צ״ב נוטלתן ואסאינם
במק צריך לשלם וקטנה היוצא בגטדינה
דקתני גבי אלמנה לכ״ג דיש לה מזונות
הפוסנןיס
דהיינו לאחר מותו קתני בשניה דאין לה מזונות וכיון דלאחר מותו אין לס מזונות כגדולה היוצאהכגט פלוגתא דיב ושמוא׳פ אלמנה כזונת (דף ק )ופסקו
כ״ש בחייו דסא בעמוד והוציא קאי וכ"כ הר״אש בס״פ אלמנה כזונת וכתב הרמ״בס הלכה כשמואל דאמר הכי  *.קיץ אשד! סאק לה וסת לא תשמש אלאע״י
בפ״כד ולמה לא סלקו בסרה בין הכיר כה ללא הכיר אלא אמת אין לה עיקכתוב' בדיק וכובספ״ק דנדה (ףד יד )ת״ר אשה שאקלה וסת אסור לשמש ואין להכתוב'
בכל מקום מפני שהי׳מד״ס עסו בה חיזוק אבל אס כסא אחת מחייבי לאוין והכי בה ולא פימת ולא מזור ולא בלאות ויוצי׳ ולא יחזיר עולמי דברי ר״מ רח קאנסיגנוס
או א׳מחייבי עשה בין הכיר כס ובקלא הכיר יש לה כתובה שחייבי לאוקסהכיר בה או׳משמש בסניעדיס הן פוותיה הן תקוניה אסור לשמש דילמא מקלקל ליהואין
רצה ליזוק מכסיו וחייכי עשה איסורן קל עכ״ל ומה שנתן טעם לשניה מפני שסם לה כתובה כיון דלא חזיא לביאה לית לה כתובה ולא פירו׳ולא מזונות ולאבלאות
תנאי כתוב׳ככתובה דמי יוציא ולא יחזיר פסיטא לא צדיכא דהדרא ואיתקנמהו
מד״ס ור״ס צריכים חיזוק היינו כר דאמ 'סכי בס יש מותמואע״ג דרס״ב׳פליג עליה
התם ואת־ טעמא אס־־ינא הא קי״ל הלנה כר מסבירו ודע דהתס בברימא מסיים
דתימא ; להדרא קמ״ל דזימנין דאזלא ומינסבא ואמר אילו הייתי יודע שכןהיה
ממזרים
אפי׳סייתס נותני׳לי מאה מנה לא הייתי מגרסה ונמצא גט כטל וכניה
דבי אחזי הוא מרגילה וזו היא מרגילתי ופיש״י זה הוא מרגילה אלמנה לכ״ג וכו'
היא מרגילה ומסיתה להנשא לו וזו פניה כיון דלאו איהי מיפסלא ולא זרע מיפסיל ופרס״י הילכך אומרי׳לו הוי יודע שהמגרש את אשתו מסוס וסת לא יחזירואפי
ולא מפשרה מידי כביאתו סיאמרגילתו דאס׳מצה להנשא יותר מן האיש ואיכא היא חוזר׳וקוכעת ופו לא מצי למישר אילו הייתי יולע וכו׳שסרי המרו נווגמר
וגרסה אמר ר״י אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אגסיגנוס וסרי״ף הביא נדת!ו
בגפייתרי לישר אינא דאמיי רש״כא קאמרלהואיכא דאמרי ר קאמר לה וחלוצה
ק שיא ליה והא חלוצ׳דיכנן ואית לה כתובה הדר אמר כיון דפסיל לש מדרב׳זה הוא ב  0״פ אלמנה כוונת וכתב כלשון הזה רבי חנינא בן אנטיגנוס ' אומר משמשתכסלי
מרגילה וזו היא מיגילתו ורכי׳סכמ׳כתחלת הסימן חלוצה בהדי גרוסה וקאמ דיש פדיס וכס תיקוניה ועיוותיה שאס תשמש פעס א׳וב' וג׳בפדיס וימצא על עדשלה
לסם כתובה כלי שנא דממנינרא ששובי דקי״ל כלישנא בתרא אכל הרמ״בס כפר' או שלו בכל פעס ופעם כרי כן עיוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ותצא כלאכתובה
כ״ד לא כתב טפס זה דזס הוא מרגילה ו  :ו וכתב סתם דין חיייבי לא וין ולא הז יר ואס שמשה בשני מריס א ' לו וא׳לה ג״ס ולא נמצא כאח מכס הרי כן תיקוניהירי:
דין חלוצה כלל כיא׳ שהוא ז״ל סבור דחלוצ׳הואיל והיא מד״ס דינה כדין השכי׳והא היא ככל הנסים עכ״ל וכ׳הר״ן בפבדסכועות שנר שהוא ז״ל סובר לאע״גדקי לדנל
דקתכי לה במתרתק בהרי גיופה וקתני דיש להן כתובה י״ל דאסגרת לישן הוא אסה סאי׳לה וסת לא בעיא בדיק לבעלה היינו לאחר שמלא מוחזק' ג׳סשלאתהח
רואהדס מחמת תשמיש אבל מתחלה חוססין לה וכן פי׳הרס״בא בתור הכיתיניי
סבן דרך בכל תקום לשנות חלוצה בהדי גרוסה ולא מסוס דדינס שוה לענין זה*
?"הא״נ״תיי׳די -נאנועמא -זי  -יאיירבילתייואק -׳לכייתיימוטעמו מסוס דללישנא דרש״כא הרי״ף ז״ל וכת ' הר״ןסש פ״ב דשכועות ומי׳כי אמרי דלא יחזיר סולמיתדוקכדחמי
?אמר לה ור׳לא קאמי אלא טעסא דד״ס צריכין חזוק בלבד וא״כ חלוצה שהי׳מד״ס לה הוי יודעת דמשו׳דאין לך וסת ' אני מגרסך ואי לא לא הייתי מגרסךוככהג '
ע״י דינה כדין השנייה וכיון דספיקא דלישכי היא מספיקא לא מפקינן ממונא:
לאמצילקלקילאטפלסימח
סריתליהלאהדורהמצי .לקלקולא הא לאוהבי
הרמב״ס כתב דאילונית וחייבי לאוין שהכיר בה וכו׳דינס כשאר נסים וכולי
לר״מדבסי תנאי כפול למגן כס השולח המוציא את אשתו מסוס אילוקי ימומי
וא״אהר״אש כתבכסירא ראשונה לא הבנתי דברי רכי׳בזה דאין סוס חילוק כק אל יחזיר וחכ״א יחזיר ואמרי׳עלה בגמ 'מאןחכמי' ר״מ וטעממסו׳דכיון דל6כפ
דכרי רבי מסה ב״מ לסכר־ראשוכ ' כלל שהרי בחייבי לאוין שהכיר כה לא חילק כינס
לתנאיה לא מצי לקלקולה ולרבנן נמי דלא כעו מנאי לסול הכא דיקאבס ^ י '
לשאר נשים אלא במזימת כחייו ואילונות ככר כתב כדין אלו שאס הכיר בה יש לה מסוס כך אני מוציאך אבל גירש סתס יכול הוא להחזיר דהא לא מצי לקלקולה
דככאאפי׳לאאמרלאמציל? ^
הכל ובשניה כין הכיר כין לא הפיר כתב דלענין נכסיה שאינם כעין צ״ב חייבלשלם שאמרו שם גבי אילונית ואחרים אומרים
ומלוג סטור וזהו דין כל הנסים וחייבי לאוין ואילונית שלא הכיר בהם כ דלענץ לפי שהדבר ידוע שאין אדס משהה אסה שהיא אסורה לשמש הילכך סתמו כפייוסו
בכסיה שאינם בפין מלוג צריך לסל׳וצ״ב פטור ובשניה כת ' דבין הכיר בין לא היכר אבל התסכלסלא פירש אין הדבר מוכיח שמפני כךגירש׳ותממיהכאהיכימי
לערן נכסיה שאיכה בעין צ״ב חייב לשלם מלוג סטור וכך הס דברי סרמ״בסממש  .לקלקולה דכיון דמדינא אמרי׳יוציא הא לא מצי אמר לה אילו הייתי יויע חג!,,
שיכפוהו נ י
סיימי מגרשך שהרימסוייהואלגרם' וכיס׳לי דמאי לאמי־י׳יוצינזלא
ואע״ע סנשהפתיק רבי דברי הרמ״בס גכי אילונית וסייבילאיון שלא הכיר כסס
בכך
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שאקלה

בריקה

אבן העזר קיז קיח

ד׳מ

נק
■ אלא שכיון שאינו יכול לשמש עמס מוסל סליו להוציא הילכך חצילקלקול׳למג׳
( וע״ש כתשו הרש״בנו שי׳תת״ס שהצייד בזס ;גלן״ 6הר 15״ש סאוס׳פל 15שתושלויו׳
אלוהיימי יודט שתהא לס
תקג
הייתי
סוהא
מלגרש
ומחזר
סתהא
סתרןנ׳וסארכתי
ראויה
לאיש
וכו
כלל
ל״ג
סימן
כ׳
•
־
נטצאו
סליה
מימין
או
נדרים תצא בלא כתוב'
־
נעשוי.ת
סהאע״ג ללא קי״לכר׳מ מסוס דנ״מלרחדנ'
קאנטיגכו׳לסישסתוסל היכז״ל מסנה כפריץ המדיר( דפכ ) ומ״ש אכילונשאר! סתם כן מבואר שס בגמיא • ימ״ם הראש כל 5כ״ה
סהו5ן סובר דלרבי חנינא כמי היכא שנבדקה
ג״פ
ומצאה
טמא
יוציא
כמו
שאכתוב
ולמעלה בהלכות קדושין פירשתי באיזה מומין ונדרים איירי בסי׳ (
״ל ט ^וכ ^ פיט ,לאס אנ !י1
דשיס
נסמוך כס״ד עכ״ל ומ״ש רבי׳ועותלינשא
מומין שכה נתבארו שס כתהר׳אשבתשו'
לאסר כמו שפירשתי כה׳נדה בספר י״ל־ שלעולם לא תשמש בלא בדיקה וכ״כ הרמב״ם וכתב עוד
סהכיחה
כד״א כלל מ״ב על ראובן שנשא אש׳ ושהה סמס׳הלע3או׳0
הטח<
נסימן קפ״ז כן כתב גבי רואהםר
וחח־כ מתהורי*
מסמת שהיתה כך מתחילת נישואי' ומביאה ראשונ׳ראתה םד אבל
אםיותמשנתי׳ונודע לו שהיאננסי׳והוציא׳ """.כ מתהור;
והוא יורש1ר׳*ז
מסמיש ומסס יש ללמוד לאשה
שהוציאה
אירע
לה
חולי
זה
אחר
שניסינסתחפה
שדהו
לפיל
אם
בעל
מביתו
והיא
תובע ממנו שאי כסות וסוג'
לע תרשי פל/שי
נעלה ספוסר ^( לה,וסמ שהיא ? ותי .ת
א׳ולא מצא רם ואח״ב חזרה להיו' רואה
בכל ת ע ומיש רןציא
והוא משיבשהרב' ידוע שאין הדע סובלת  1הני 6ראי' (לר,ט|
לינשא!<06ר \
סיזסנתנ רט1ר
מ 0מפהג,פ ו ? דתן כתוב ולא יחזיףעולמי׳ וכץכ ל אשה שנול דו בה מןמי ןאףןר להסתופףאצ .ה גס סכנה יש בדברוחפץ
*
נתש ב' זו ונן סיא
שנשאתאפי׳נעשי
מוכת
שחין אם רצהי!קיים
^ רצה לגיס ילימולה כל אשרלו<מגי הי£ונזינו
מסיג ליתןלה כתובת והשיב דע׳ס תקני! נתשו ^נ׳אשי׳
^ ^  " •^ ,נמ
 153נ ^ ,ג־ ננ|י•,׳
■ ; ילהוצי יוציא
תתק?ג" 1וע'שסא
ויתןבתוב כ א א הרא ש ז ל האו ע׳ל אשתו שאינה ר׳ג כופין אות סתקב גט ואס
סתת!״״..
ןצ׳עה4 .״
,־״־ • ,ומ״ש עיר
"
ס
0
ימ
*
מ
3
ד
•
ייני
*
ראוי׳לאיש
והיא
אומר
שהיא
ככל
הנשי׳
דבר
ימנע
זה
ממנה
יבתן
(
שאר
ע
י
נשי׳
כסו׳ועוכ׳ואינ׳יכול׳לו'
וסלק שש
,מי״כך מתיזלתנישוצ״זועניא * 5* 1׳ הגוטיוכשרות אם הן אומרו שאיני ראוי׳לאיש
אין לה עיליו לא אין רצוני לקבל עד שיתן לי כתובתי דזו גלשון ר.
גש 1ד:
רא©,'!:
רבו׳כסיף ה אישו׳ודבר זה מבוא׳ כתובה ולא תנאי כתוכ׳ואם הם אומרו' שהיא ראויה לאיש הרי
איג טענה כיון דמן הדיןהיא חייבת לקבל (נ ) וכתנהרצש
גט כסצ סייס חוב כתובת כסא חובשהיה ותז<' כללנ* הסי'
ננמה מקומית דנזמרינן בהו נ9מחפה ' היא ככל הנשים ובל זמן שלא נבדקה אינו חייבנבמזונותיה
(' אכפיזיגצקגיגל
סדהו מהס בריש כתיבות ובס ה מדיר נסי נמצאו עליה מומיץ או נררי׳תצא בלא בתוכה אפי ,נ;נשאת סתם
מחוייב
לה
והנמצא
אתו
יתןוהמותכאש'
סוגו' שסייגישלט
מנן
;ן היו בה מוסין ועידה כבית אביט האכ
תשי׳ידווהארי׳בדב ( וע״ל סי׳קי״ס חלוקי' מחילה ואם 'כ
ולמעלה בהלכו׳קידושין פירשתי באיזה מומין ונדרי׳ איירי ודין
צריך
בזה ) :ה ג ודין הכתו׳בנש אשה ושה עמה ייזלוקותהשגשאר
יי ! להביא ראיה סמשנתאיסטהי ובה,
הנתוב׳בנשא אשה ושהת׳עמה י׳שנים ולא ילדה
וקרינ׳בענין
מומין אלו ונסתחפה שדהו כתוב גתשוב
הכתובה אם אח״כ נימת לשני לשלישירלו
רבניעי
ית
^
אר
עש שכיס
ולא
ילדה
וכןדינה
בעניזהכחי
,
'
הכעל
נ
6
"
1
אס אח 'כ נשאת לשני ולשלישי לרביעי נשנועה וזהשסייג
5ו'מ סבשוף תשובות הרש בא דרוא׳דס
נמ גו 7אי געי
בע ה כסוף הלכות גירושין בסי׳קנ״ד:
מחמת תשמיש אין להתקנה לישארסע
יתבאר לקמןבס״ד בסו ^ה'גירושין בסיחן סוינפר ואיירלא
ר
1
נעלה אלא תתגרש לאלתואסו׳להשהות'
קית
'
הנישואין
שלקהל
טוליטולה
ותשובות
1
קנ״ד ובספרים כתב ונשא אשהוכו׳נטעות נשאר אלא כן7ג ן
1
שהשיב עליה א׳' א כשתמות האש׳ תחת
וחיישי׳שמא יבא עליה ידקדק כן מדברי
עפ״ל:
סופר הוא וצרי׳להגיה בנשא אשה וכולי •
מיס״ב׳ואע״ג דברישזכנזיסגב-י אפה לאו בעלה
והניח׳ממנו
זרע
של
קיימ׳בין
שיהיה
בן
או
בת
שכוונתינו
קיח
תקנתהנישואין של קהל
לגירושין עומדת כת׳ר״ידאסי׳זינת׳יכול׳ מרע של קיימא שיהיה אותו הזרע כחיי האם ואחר פטירתה ל׳
סוליטולה וכו׳ששאלת אלמג
להיות תחתיותי שמשכוכשפת'שאני סתם יום שלימים או יותר מכל מה שימצא מעזבונה שהוא
מבגדים
סיש לה לתלו עס יורשי כעלה וכר׳בכלל כ'
וליכ׳למיסש כולי האי שמא יבחעלי׳דכיון
שזיכתה תחתיו שונא אותהומאוס׳כעיניו שלה וא קרקע נרונית׳או קרקע קניי בשמה יחלוק אותו הבע׳עם וז״ל החשו' הדיןעם האלמנה שאומרשאץ
ליורש
דין
ודכרי׳סל בגדי חול שלהשבתו'
אותו הזרע להצאיןבשו׳ואם לא הניח׳זרע של קיימ׳כמו
שזכרנו׳  .־
ומיהו נ״ל דהכ׳עד כל זמן שאינו חפץליש
מצויים
אחרת ורוצהלהשרו' פ׳יי שלישובשכ׳אסת א יהיה כל מה שביארנו מענינ׳ עזבונה הנשצאי׳בעין
יין
הבע
ל
בתקכ׳כל
אש׳ימצ׳לו וכגדי׳לאהיו
ובין הזוכים בירושתהזןל תו ויחזור החצ יהנזכר ממ ^ שהיה ^ לו כי לא היה לבעל בהסכלו׳ועוד דחלוק'
ולאיל! אצלה אלא כעדים איןצרי׳לגרש׳
אס אינה באה מחמת טענה אבל אס רצה לירש מן הדין לאשר יהיה לו דין הרימיבי רושתה משאף יורשי ׳זו במקו גביי כתובת גס עתה לא יעלולה
ליטא אשה אחר זו יוציא ויתןכתובהפכ״ל :אם היה הוא נפטר כחייהונחשו ׳ אז
היה נפטר בחיי׳1,עני ן בחשבון וששאנת ראובן גירש אתאשתו
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שיזכה הזוכה מרושת בהצי מה שמצא שנשאר מעזבונה
שהואםמ ר
מקר
נרוניתה ומה שהכניסה ול בנשואיה קרקע אומטלטלי וישאר לו החצי השני ותכריכי׳ וצרכי קכורת׳עליו אם יש לו ממון מלבד זה
ואם
אין
לו
ממון
זולתו
יוציאו
תחלה
מכלל
הממון
התכריכי׳
ב
וצרכי
הקבור׳ ותהיה החלוק׳ בשאר הממון כמו שזכרנו ואס יש לה אז אם
נחיי׳ויתבארבאר
היטב
שאותו
ממוןשהניח׳הוא
מסה
שהכניסה
לה
האם וממה שנתנ׳לה בנון שתהיה אלמנ׳או גרוש׳מלבד שהכניסה
ככר לכתה
בנישואי׳קרקע שלה או בגדי׳שקנתה ונכתב בכתובת׳שנתחזקח לה מה שנתב׳ לה פלוני׳אמה או רמז זה הענין בענין שיתברר
ניוורטשפיק
שאותו
קרקע
היה
של
האם או אותם חפצים נתנה משלה ונפטר' אח״ב הבת תחת בעלה בלא זרע של קיימא כמו שביארנו
יחזור חצי
כל מה שימצא שנשאר מכל זה לרשו׳ האם שנתנת׳והכניס׳לה ולא יטרוף אותו ימ שאין לו קורב׳עם האם מיורשי הבת ותשאר
היא
זולתו
ויתקיי׳בה
דברי הנביא ע״דז שורך טבוח לעינך ולא תאכל ממנו אלא יחזד׳לה החצי וישאר החצי השני לבעל והתכריכין וצרכי
וקכור׳מכלל
הממץ כמו שזכרנו זהו ענין התקון במה שימצ׳שנשאר בעין ממון האש׳ברשו׳הבעל בין קרקע בין טלטל ואפי׳אם כבר יצא
אותו קרקע
בשיעבו׳או בהברח׳ממנו שלא בקנין האש׳אין לחוש לכל מה שעוש׳מזה אלא שיגמור בו זה התקין זהו בקרק׳ ובבגרי׳וחפצים
שיהיו נראיץ
כעין אבל מה שאינו נמצא מהכנדי׳והחפצי׳והתכשיטין והזה׳ונעלם עינו ונחש׳הבע׳שהבעלי׳דין זה הזוכ׳בחצי ע״פ זה התקון
ממנו
שיביאנו
לירי
שבוע׳חמור׳שישבע
שלא
הברי׳שרםדבר
מהם
לאחרפטירת׳ולא בחיי׳ אלא מה שהית׳במצותה ומרצונ׳ושלא החליף
ממגישום
דבר
שהוא
נשאר
ולא
יתעולל
כזה
שום
עלילה
שיתכוון
בה
להפקיע זכות יורשים והזוכ׳כמו שזכרנו מזה התקון זהו בטה שינתן
ננהוואי
הנת או מה שתקנה לעצמה ובשמה מטמונה איל מה שיקנ׳הבעל מממונו בגדי מלבוש ומהלי ותכשיטין שלה הוא ראוי קודם
לכותבה
כשגפטר׳ויקחני
כולו
לבדו
בין
שהניח׳זרע
בין
שלאהניח׳כין שהיה הל אז אם או יורש או לא יהי׳ לה ואין תובעין מהבע׳לפרוע
מה שיכתוב
על עצמו לאשתו מנכסי נדוני׳לפי שרוב בט אדם כותבין עליהן יותר ממה שהם נוטלי׳וכוונתם דרך כבוד ואיןלו שקי ואשד
יהיה סמנו
בוראי
ויכתו׳אותו
על
שטר
ויזקוף
לה
בו
ממון
על
עצמו בכתוב אינו חייב באחריותו כשנפטר בעורה תחתיו אלא יתבעו ממ נו
הנמצא
מהנרוני׳האמיתית
קרקע
יהיה
או
טלטול
ואין
לחוש
למה
שנכתב
מזה
בכתובה
וכשיפטר הבעל בעודנו נשוי עם אשתו והוציאה
כין
שלא יספיק זה כממונו ובקנינו אבל ממון נדוני ומה שהכניס לו או מה שנפל לה בירוש מקרקע האחר נישואיה או מה שקנתה
נשמה
ומת
בעלה יחזיר כולו בעינו לה לברה כי אין זה התיקון אלא במה שידוע שיהיה מממון הבעל וקטנו והתכדיפיןוצרכי הקבור׳יהיה
מכלל
ממונו
ואז
תקח
האשה
כתוב׳מחצי
ממונו
וישאר
החצי
השני
ליורשיוואם
יצא
באותו
החצי שיהיה ליורשיו שטר שיעכו׳או הברחה
קנינו
שלא
בקנין
אשתו
יגבה
אותו
בעל
השיעכו׳ויטול
השאר
היורש
ואם
תהיה
אותו
ההברחה מקודם לכן ויתקיים יזכה ג״כ בו המוציא
אותו שטר ואם תהיה אותו שיעבוד או
הברחהכןשיצא בממונו בקנינו ובקנינה יוציאו תחילה אותו שעבוד מממונו ויפרישו אותו קרקע
מנכסים ולזוכה בו ומה
שישאראחרי
תטול
היא
ממחציתו
מה
המוכרהו י
שיהיה
לו
מסכום
כתובה
וישאר
החצי
י
1
השני
ליורשיו
מי
ל
1
יי שהיא
י
.
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אז כזה
להשביעה שבועה חמורה בענק הז לע סכום מה שהכניסה לו בודאי ושלא נתנה רשות למכור ממנו שוס דבר ולא אבד עינו במה
שנלבש
וא
נתקרע
אז
יפרע וכל המ שאבד עינו כלובשת ובהשתמ׳בו אין על הבע׳אחריותו כשתתב׳היא הגירושין ואם תבע הוא הגירושין
אינו יכול
לגרשה אלא לרצונ׳או לאחר שיפרע להבל סכום וכתובת׳עיקר ונדוניא ותוספת ומתנת כתובת׳ ביןשתהא הנדוט׳אמיתית או
לא
והנמצ׳בכתוב׳זחב מטבע והיא תובעת הגירושי תנכהו בשבועת׳שהוא אמת ולא נכתב דרך כבו׳וששאלת אלמנ׳שיש לה לחלוק עם
יורמי בעלה
בכה התקנ ,אם שמקמה שעליה תשו׳כל בנדי שבת שמין לה אבל כגדי רגל אין שמין וששאלת ראובן גירש את אשתו סמוך
למיתת׳
והובעה
כתובתה
ומתנתה
כי
אומרת
נדושה
אגבי
והתקנ׳אינה
מדבר׳אלא
מאלמג׳
והיורשים
אומריכי לא נתן לה גט אלא שלא
תזקק ליבם
ולא שתננ׳כתובתתשו׳אין בדברי היורשי׳כלום כיון שנתן לה טג ומאי זה טעם שתהיה מנורשת זכתה בכתובתה שלא הטיל
סז
4
א
1
^
תנאי

גגשי׳ סמוך למיתתו ותורמת כמובתס׳ ומתנתהוכו׳והיורשי' לוומריס כיללז נתןהל גע
^ 3,ןה ;/.
הלאשנללמ׳א.ס-׳ אלא שלא תזקק ליבם ולא שתגבה כתובתה כלו׳וצרן מציס ליתן לה3ןלצו חצי
ה׳ ו ^יאה נחיה הנכסים כמו שהיא התקנה שיחלקו הנכסים בין האלמנה ויורשי המת • גם
נףת'י'1ישנתנ נה משובה זו היאבכללנ׳סי׳י׳וכתה״ר יהודה בנו כתשובה ראובן מת והוציאה אשתו
(ע״ש' נולה גטה וכתיבתה לגבות בסמנה שנתגרש קודם מיתתו הרבה והס אומרי׳שלא תגבה
י״צש י׳ע״ה אלא חצי הנכסים כיוךשהיתה׳ בחזקת נשואה במומו ונתאבלה מליו הרי היא כדין
תי< הר
געשזנןתץ< הארץ כל האלמנות הליןםמ הב ח שלא משתה אלא להבריח הנכסים מהב״ח כי לעולסלא
נחיליק•׳ ! ע״ם יצא עליה קול גירושין וישבה תחתיו כאשה עסבמלהושמשתו בחייו ובמותו וגס
קד^דעש ^ רםס בתאבלה מליו כדרך כל האלמנות ולא דמי לההואמובדא דערכין ההואדזבין
ינ1צ .לעכ3מיה ,נכסיה וגירש אשתו וכו׳דהמם היו הגירושין ידועים ואין לחוש שהיו הערמה אבל
אם היא נענס! כאן שלא יצא עליה קול גירושין ודאי להברחה נעשה ועודאפי׳נאמ׳סנתגרש׳בגט
הנל<נ יא זה צריכה להביא ראיה מתי בא הגט לידה לפי פי רס״י גבי למה תקנו זמן בגטין
יינתה לחת1ל ואע״ס שהתוס חולתיועליו כגט כזה שיש כמה הוכחו ביו' כתיבתו תביא והביראי׳'
,יי
י׳
"
הרשותנידה ותמ<
וששאלת במכין התקנה שכל פלמנה שפבא לחלוק מס יורשי המת
5ריכה !£ת( לר לדכי י
נפניימי׳שמוחלת שתהיה יד

היתומי׳על העליונה וכו׳גס תשובה זו ככלל נ׳סי׳ט ויש ט״ס בספרי רבי׳

יא• לאיהכי ימה שכתוב בהם וסיתה נזוכת משל בעלה וצריך להגיה ולא היתה כזונת משלבמלה• -
״״״״ וששאלת אסה שמת בעלה והיו עליו חיבות לגויס וכו׳כלל ס״ז סי׳ד • וששאלת
^ ראובן מסכן בית לשמעון 1סת ראובן והיה עליו כתובת אשה ותובע' כתובתה
אע״פשלאנמ< והורידוה ב״ד בחצי נכסי המת בנח התקנה וכו כלל נ״ה סיד'• שאלה ילמדנו יבי'
3ימ שנתנדמי* הסכימו קהל מוליכה שכל אלמנה סתבא לחלוק עם בניס שתהיה יד היתומים על
העליונה וכו בכלל הנזכרסי׳ז׳ • שאלה וששאלתם בענין התקנהסהאלמנ׳והיורסי׳
חולקים כל עזכוןהמת ויצא על המת שטר חוב מאותר לכתובת אסה וכו' ג״ז בכלל
הנז׳סי ת' • ושסנ)לת עוד שיש בתקנה אס לא הניח כניס ומות וסבא האלמנה
לחלוק עם יורשי המת תוציא הנדוניא שהביאה לבעל יכו׳ג״ז בכלל הנזכר סי ט׳ •
ששא ^ תאם האסה יכילה לתת בחייה לבעל׳ או לאחר וכוחה שיצ׳מכללדבריו
סאין כידה לשנות כלל לתתו לבעלה ולא לאחר ואם לתנה אופו אין מתנתה כלום
גס זה בכלל הנז בתחלתו ובסופו ושם כתוב מחלוקת הרא״ס על ה״ר ־־סיאל כענין
פי תקנת טוליטולה לענק זה ומבואר סס בתחלת הכלל הנזכר סלא כתב כן אל׳לפי
לשון תקנת טוליטולה וכמו שדקדק סס מדברי התקנה סנז' • וא״כ אין ללמוד מזה
לתקנה אחרת סאינה כתובה באותו סגנון וכ״כ ה״רשלמהבן הר״שכרצמח
מקומות שיש להן תקנה שאס תמות האס׳כחיי כעלה יחזיר מקצתהכתוב׳ליורשיה
אס אומו מקצת רצתה האפהלמוחלו לבעלה והוציא הבעל שער ממילה מזה היא
קיימידכל טצדקי שאנו יכולין לעשות להעמיד הנחלה במקומה אנו עושים עכ*ל
מיהו היכא שכתוב בתנאי סע׳'מ כן נתן לה הכותןהנדוניא אין בידה לשנו התנאי
ג ולענין אסה שנסא׳והתנית אס הבעל שיכתוב סער לאחר שאינו יורש שלה עיין
כתשו׳הרסב״א סי׳תסעח י ומ״ס ודאי אס היתה נותנת מעכשיונכסי׳לבעל'
יכו׳היתה המתג קיימת וכו׳ג״ז ככלל הנז׳בסופו ובסי׳ג ג״כ כתב איני זוכ שכתבתי
בענין המקנה אלא בענין זה שאס הימה האישה יבולם להפקיע התקנ׳ולימן לבעל׳
כל הנכסים לאחר מומס איפסו■ שזה היה כנגד התקנ אבל מה שמוחלת מעכשיו
ולבעלה אין דבר זה נוגע בתקנה כלום ומחילתה מחילה ע״כ * וכ׳בכלל מ'סימןב׳
סנשאל על לאה שנתנה בצואת ש״מחצרה
לרחל בתה ולא ערער ראובן בעלה בדכר *ב״ה זכמ׳הרמ״יזנפשוגהשאם יזיגנהנכפונה
יורשיה
< _״ שאפי מי׳ומ היא נלאורעיחצות הוא יגס
״״ ״✓ 1״ . 1 ^ .י
אחרמיע):ומפה
ונצנכשיהמהי(׳ו1
ובחסלראוכן גא לגבות חובו ^ ^ ואת'ככמנה5
גשה"האס
הראשיןוכ'־.
הצר לפי שראובן יורש את אשת•* תנאיהאקריןמנטל את
ואין כח בממנתה לבטל ירושתי נתנסנחתנ׳ל איש אחר חהשהתנה הנעללהפשמ
והבת טוענת שכיון משמע ראובןצואתל• מהחלוק היאויציירש נדן שמתנהקיימע;
וספק הממנה קיימת והסיב סהדקעס
לבעל חוב• ששאלת רחל שהיתה נשואה ולה בת אחת ומתה וצופה סתטול בעלחצי
נכסים וכו׳וצותה עוד סאס תמות כתה קודם שמנשא שיהיו נכסיה לאחות רחל
וכו בסוף כלל מ •וששאלתעל מקנת טוליטולה שהבת יורשה חצי הנדוניא אס
יכול ב״ס סל אבי אס הבת ליקח מהבת מאחר שהיא יורשת החצי וכו כלל נ' ה סימן
הוו
 3י שאלה ילמדנו רבינו ראובן אמר לעדיס

ורצו למכור הקרקעו׳יפהעשתה האלמנ' שפרעה החובות כריען^
יזלזלוהגוים במכירת הקרקעות׳ אלפשלא עשתה ל' פ בדטול
שהיתומי׳היו סמוכים אצלה הויא כאילו נתמנית אפיטרופה ^יהס
רש לה לעשית תועלת היתומייבלא ב״ר וששאלת ראוקמשכן טון
לשמעון ומת ראובן והיה עליו כתוב׳אשה ותובע כתובתה והורידן
ב״ר בחצי נכסי המת ככח התקנה ובאה להוציא את שמעוןמחצי
הבתים הממושכנים בידו בפח ההורדה שהורידוה ב״ד כחצינכסי
ראובן ושמעון אומר שאין זכות כתובתה חל בחצי הבתי' כיוןשהיו
משועבדים בידו והמת הגיס בתים אחרים בני חורין והזכותשישל!ןו
תנכה מכני חרי שאין לה לנכות מן המשועברי׳כל זמן שיש בניחרי
תשובה יראה שהדין עם שמעון כיון שנמצאו לראובן נכסים יע
חורין לפרוע להם לאלמנה חצי נכסי המת שהוא פרעוןהכתובח
^פי התקנה שתקנו שלא תטול כל בכתובתה אלא הצי נכסיהמו!
■והוא פרעון כתובתה לא היה להן לב״ד להוריד׳לנכסיםמשועכריס
כיון שהיו למת נכסים בני חורין שתגבה מהם אלמנתו חצינכסיו ט
אין .התקנה כך שתגבה חצי כל הקרקע וחצי כל המטלטלים
שתגבה חצי נכסיו והוא תחת גביית כתובתה הילכך איןלוזנכויז
מנכסים משועבדי׳במקו׳שיש בני חורקהלכך ההורדה שהורידוב״ר
לאלמנה לבית שמשכן ראובן לשמעון לא היתיכלוםותגכיהאלמג'
משאר נכסי המת כנגד סך הממון שהורידוה באותם הבתיםוהבתי'
ישארו ביד שמעון עד שיפרעו יורשי ראובן לשמעון דמיהמשכנות
כך יראה הדין מרקחהלכה אמנם באו לפני סופרי העירועדי׳ואמוו
שכך נהגו העולם ע״פ התקנה ליתן לאלמנ׳חצי הנכסים חלקכחלה
בכל הנכסים קרקע וטלטול כל דבר ורבר חציו ואמרתי אם כןיעשו
כמנהגם ויתנו לה גם הצי הקרקע המשועב׳לשמעון :שאלהילמדנו
רבי' הסכימו,קהל מולינא שכלאלמג׳ שתבא לחלוק עםבני׳שעזיה
יד היתומים על העליונה או יפרעו כתובת אמן ומתנתה אויחלוהו
עמה לעולם שתהיה יד היתומים על העליונה לתועלתם כגוןשאם
היו הנכסים מרובים יפרעו לה כתובתה ומתנתה ואסהיתהכתובתה
יתרה על הנכסי׳שיחלקו עמה עכשיו מת ראובן והניח בני׳ובנו׳והיה
עליו שטר חוב מאלף זהובי׳לשמעון ועמר׳לאהאשת ראוקוהשיאוז
הבנות ולא מיחו בה היתומייוהיתומים לא גילו דעתם אם היורוצים
לפרוע כתובת אמן או אם היו רוצים לחלוק אבל אומדן רעתהיה
שקודם ירצו לחלוק כיון שהכתובה יתרה על הנכסים עכשיומתו
היתומים ובא שמעון לתבוע שטר חובו שהיה לו על ראובןוטען
שיפרעו לו חצי הנכסים עמדו היתומו' ואמרו אין אנו רוצותלחלוק
עם אמנו אלא היא תטול כתובת׳ ושמעון אומר כיון שהיתומיםאל
גילו דעתם אלא סמכו על התנאי אקסהדידניהי להו כדישיפרעו
חובות אביהן טענו היתומייאנו במקום אחינו קיימינן וכי היכישהם
תשובה מהשכתבת
היו יכולים לותכ גם אנחנו יכולות לותר :
שהברירה תלויה ביד היתומים אם ירצו יחלקו עם האלמנ׳ואםירצו
יעמידו הדבר על דין תורה שתסול האלמנה כתובת׳וחםיטלוהמות'
דבר ידוע הוא שלא יעקר דין תור׳ממקומו ער שיאמרויורשי'רוצים
אנו לחלוק ולא שייך הבא אומרן דעת לפי שכך התקנהשלתועלת
היתומים תקנו שיכולים לסלק האלמנ׳בחצי הנכסים וכל זמןשלא
סלקוה נעמירנה על דין תורה והרי מתו הבנים ולא סלקוהוהבנות
שעומדות במקו׳אחיהן לירש אומרות שאין רוצות לסלק אמןומי
יסלקנה ועוד אדרבה אומדנא דדעתא הוא יות שהבנים היוחפצים
שתטול אמן הממון בכתובתה ממה שיטלם ב״ח אחר וזהו לפי מה
שכתבתם שהברירה תלוי' ביד היורשי׳אם ירצו לחלוק עסהאלמנה
או אם ירצו יתנו לה כתובתה אבל כעיר הזאת אין התקנה כךאלא
אם כתובת׳מרובה מחצי הנכסי׳ ממילא כל חצי עזבון שלהיורשים
וב״ח גובה ממנו חובו ואסיאמרו היורשי׳ תטולהאלמנ׳כלכתובתה

תנאי כגט על תנאי שלא תגבה כתובתה  :וששאלת בעמן התקנה
שכל אלמנה שהבא לחלוק עם יורשי המת שתהיה יד היתומים על
העליולאו יתנו לה כתובתה או חצי הנכסי׳ומת ראובן והניח אלמג'
ובת ושהתה האלמג׳חצי השנה קודם שתבעה כתובתה ולא היתה
ניזוג׳ משל בעלה ועכשיו תובע׳כתובת׳ומזונותי׳שכך התנ׳לי בעלה
שאהיה בזונת מהנכסי׳כל זמן שאתעכב בשבילו וקרובי המת טענו
שכיוןשביד היתומי׳לסלקה מכתובת׳אבדה מזונותיי תשו׳לא אבדה והאשה לא שיעבדה עצמה באותו שטר אם יפרעו אותומתפיסת
מזונותיה שהם תנאי כתובה שתקנת הקהל אינה יכולה להפסיד
לאלמנה מזונותיי שהם תנאי כתוב׳אלא שתקניהקהל היא לתועלת הבית קורם חלוקה או אם יתנו לאלמנה חצי כל עזבון המתומחלק
וזיתומי׳לענין הז שאסכתובת׳מרובה שיכולה לסלק׳ כחצי הנכסים היורשיייפרעו החוב  :תשו׳אהר שאין רבר זה מפור׳בנוסח התקנ' יי
ואותם חצי הנכסיהיינו הכתוב׳וכל זמן שלא תבעה כתובת׳שי לה התקנה על התחתונה יכ התקנה באה להוציא מד״ת שחרק נותן
מזונויוששאלת אשה שמת בעלה והיו עליו חובו׳לגוים ובאו לגבות׳ שתטול האלמנ׳כל כתובתה הלכך אמרי׳מסתמא כך היתההתקנה
מקרקעותו והלכ׳האלמנ־ופרע׳אות־מנכסיו כדי שלא יזלזלו במכירת
הקרקעו׳ועכשיו תובעה לאפיטרופשל היתומי׳כיון שאין עלי׳לפרוע
הוכו של בעלה שיתן הל מחלק היתומים כדי חצי מה שפרלבחובו׳ כיהיכי שאם לא היתה התקנ׳לא היה השיעבוד מגדע כחכתובתה.
הנזכרות ואומר׳ שעשת׳ל׳ס אחד מזקני העיר ויש לה מזה עדי׳וקיום כיון :שקדמ׳הכתוב׳ לחוב וגם האלמנ׳לא נשתעבד׳כחוב ה!,נ אל יגחג
והאפיטרופא או׳שאין לו לפרוע לה כלו׳כיון שלא אמ׳לה שום אדם השיעבוד חלק הראוי לה מכח התקנ׳כי התקנה שתמול חציהנבסית
היא במקום גביית כתובתה הלכך כל דין שיש הל בגביית כתוב׳יש
התקנת
הל ג• כ בחצי הנכסים שנוטלת מכה

אבן
^יזג׳ הלכך לחלקו כל עזבון המת כל דבר שהגוף הלה שלו ומחלק
היורשי יפרעו החוב וכן נ״ל שנוהגים פה בטוליטולה וששאלת עוד
ישבחקנאים לא הניח בנייובנו׳ותבא האלמנ׳לחלוקעם יורשי המת
תוציא הנרוני׳שהביא׳לבעל כמו שהיא בשע׳חלוקה ושאר הנכסים
הטול האלמנ׳חצמליורשי המת נשא׳החצי ונוהגין שבשע׳הנשואק
נוהג לאשתו שטר מתני גמור׳מלבד שטר הכתוב׳ועתה באו לחלוק
האלמנ׳ויורשי המת כפי התקנה וטוענ׳האלמנה שישלח לקח' שטר
המתנ׳קירם חלוקת הנכסייוהיורשי׳או׳שאין לה ליטול שמר המתנה
אלא יחלקו כל הנכסי׳חוץ מנדונית׳שתוציא תחילה תשוכ׳הרין עם
היורשיירכיון שכתב בתקנישתוציא נרוני׳ שהכיא׳לבעלה ושאר כל
הנכסי׳תטול האלמנ׳חצי׳ויורשי המת חצי האח׳ ומאחר שהוצי׳לשון
התקנ׳כל הנדוני׳מכלל שאר הנכסי׳ולא שטר המתג' מכלל דחלוהה
קיימא על כל שאר הנכסי׳כך נר מלשון התקני ועור דיר בעל השטר
!! להתחתונ׳כיון שבאה להוצי׳מירהיתומי׳הלכך לא תטו׳ אלא הצי
הנכסייששאלת אם האשה יכולה לתת בחייה לבעלה או לאח׳מי
עחוצישמכ׳אחרי מות׳באותו החצי שראוי לירש זרע׳או אחר הזוב'
פוומזת׳והאריך הרב׳ברברוזה שיצא מכלל רבריו שאין ביד׳לשנו'
נלללתתו לא לבעל׳ ולא לאת׳ואם נתנ׳אותו אין מתנת׳כלום אלא
הראוי לירש ירש וראי אם הית׳נותנ׳מעכשיו נכסי׳לבעל׳בעניןשלא
■הית׳יכולה לו׳נחת רוח עשיתי לבעלי הית׳המתניקיימ׳אבל אם נתג׳
׳!ומעכשיו ולאחר מית׳אין מתנת׳כלום ששאלת רחל שהית׳נשואה
ולה כת א׳ומתה וצותה שיטול בעלה חצי נכסיה ובתה חצי האחר
נפי התקנ׳וצותה עיר שאש תמות בתה קודם שתנשא שיהיו נכסיה
לוחות רחל ומתה הבת ורוצ אחו׳רחל לזכו׳כנכסי׳בחלק הבת בכח
צוואת אחותה ובעלה של רחל שהו׳אבי הכת או׳ שיש לו לירש את
בתוהרין עמו כי הצואה שצוותה אש הבת שאחרי מות הבת תירש
אחות׳הממון אין כאות׳צואה כלום אלא האב יור׳אות וששאלת על
וקנתטוליטולח שהבת יורש׳חצי הנדוני׳ אש יכול ב״ח של אבי אם
.הבת ליקח מחבת מאח׳שהי' יורש׳החצי או נאמר מאחר שהב׳אינה
יוועו׳אלא מכח התקנ׳לא תפרע החוב של אבי אמה תשובה דבריך
סתומי׳אם הנדוני׳שנתן האב לכתו דבר מסויי׳כגון קרק׳שעל שעכו׳
נ״תעליגלא פקע שעבודו וביר מי שימצא שעבודו יטלנו ואין אנו
חוששין היא׳כא לידו ואש אין מסויייהיאך יגב׳כ״ח אינו גובימטלטלי
נין מלוקח בין ממקבל מתג׳אי לא אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי
ואי אקני לי׳מטלטלי אגב מקרקעי יש למטלטלי דין מקרקעי שאלה
למדנו רבייראובן אמר לערי׳הוו עלי ערי׳בקניןשלם מעכשיו וכתבו
וחהמועלי בבל לשון־של זכות ותנו לאשתי לחיויבידה לזבו׳ולראיה
שרציתי ברצון נפשי ובגוף בריא ועשיתי אחוה עם אשתי שאם חס
מלו' אפטר לבית עולמי קור׳ממגה מהיום ולאחר מיתיעשיתי אות׳
יווש׳ככל נכסי שקניתי ושאני עתיר לקגו׳ומהיום תלך פלונייאשתי
והחזיק בכל מה שיש לי בעולם קרקע או מטלטל בגדי׳ושימוש ערש
וזק נטור מהיו׳ולעולם ומעכשיו תירש ותורי׳ ותנחיל ותחסיןותעש'
חפצה ורצונ׳ככל חמ שיש לי בעולם :ונפטר ראובן לבית עולמו אם
וכתה■ האשה כנכסיו ולפי שעשאת יורשת ואינה יורשת אלא ב׳יח
תשוכ׳מה שנתן לאשתו בלשון ירושה אינו כלום כיון שאינ׳ראוייה
לירש אמנם רואה אני לקיים שטר זה מתוך תיבה אחת שכתוב בה
והחזיק בכל מה שיש לי בעולם ומילת ותחזיק היא לשון מתנה ותנן
נפ׳י״גכתב לשון מתנ׳בין כתחילה בין באמצ׳בין בסוף דבריו קיימין
קנתה בין מה שיש לו עכשיו בין מת שיש לו אחר המתנה כי כת׳לה
ושעתיד אני לקנות יש נוהנין לכתו׳שט״ח לנשותיהן בשעת נישואין
עומחייבים עצמם בסכום ידוע וקורי] אותו נדוניא ויכולה לגבותו
■מל עת שתרצה וכתב א״א הרא״ש ז״ל שיש לו דין נ״מ שמנח׳החוב
■ניד כעלה כל זמן שהי׳רוצה ובשתרצ׳תגבנו וילקה בהן קרקע והוא
אוכל פילות רכל הנכסים הנמצאייביד האש׳ היאך שבאו לידה בין
כירושה בין במתנ׳כולן זכה בהן הבעל בפירו׳ולא דמי להא דאמרי׳
מותן מתגהלאשה קנת׳ואיןהבעל אוכל פירו׳דהתם מיירי שנתןלה
אחר שנשאה שבעין יפה נותנה לה ואינו משייר לעצמו כלום אבל
מהנה שכותב לה קורם שישאנההיא כאחת משלש׳שרות שהכניס
לה שום משלו אלא שאותן נקראין שעבוד כתובה ובחוב זה יש לה
לפויכח יותר שתוכל לגבות בכל עת שתרצה וכשתגבנו יחזור נ״מ
" 3יכך אם ישעליה חוב שלותה קורם שניסת גובה ממנו אכל אם
איןשטר הנדוניא עומד לגבות בכל שעה שתרצ׳אלא לכשתתאלמן
וא תתגרש אין ב״ח גובה ממגו ולא אמרו שתמכור שטרנדוניתה.
נשכת הנאה שאם תתאלמן או תתגרש שיגכנו הלוקח וטולהנאה
ז ^ול לח בחובו או ימכרו ב״ד לב״ח הנדוניא בטובת הנאה ויעכב
 '? '1שחובו רכל לגבי בעלה ודאי מחלה שאם היתהצריל למוכרו'
מיתה מוחלת אותו לבעל ואטרוחי כי דיגא בכדי לא מטרחיגן ואפי'

צב

העזר קירו

אס שטר הגדוניא עומד לגבות בכל עת שתרצה א  0יש עליה חוב
שלותה אחר שניסת אינו גובה ממנו ואם נתן הבעל להמתנה
אפי׳ב״ח שהלוה לה אחר שניסת גובה ממנו וא״א הרא״ש זייל כתב
ששאלת ראובן הלוה מעות ללאה ושואל מב״דשיגכוה משט׳מתג'
שכת׳לה בעלה שזה נוסחו היו עלי עדי׳ בקגין שלם מעכשיו וכתבו
וחתמו עליו בכל לשון של זכות ותנו ללאה אשתי כך וכך בתים כך
וכך פרדסים׳ ועור נתתי הל אלף זהובי׳במתנה גמורה וכו׳תשוב׳ אס
שטר המתנה כתוב כהלכתו אז זכתה לאה בכל הקרקעות שנתן לה
והן שלה ואע״ס שמנחת לבעל לאכול פירו׳זה תלוי ברעתה כל זמן
שהיא רוצה וכשתרצה תוצי׳ מיר בעלה קרקע ופירו׳הילכך אם היה
השטר נכתב כהלכתו היהגובה מן הקרקעות שנתן להאבלמ״ש
נתתי לה אלף זהובי׳בשכיל מתנ׳זו לא נוכל להוציא מן הבעל כלוב!
מדר׳נתן כי לא שעבר עצמו להתחייילה כלום אלא שכת׳לה מתנת
אלף זהובים ולפי לשון המתג' .כבר היה בידה כל זה כתבתי לך אם
השט רהיה כתוב כהלכתו אבל תורף השטר היה נ״ל שאין בו ממש
לפי שכתוב בו וכתבו עלי בכל לשון של זכות ותנו ללאה אשתי כך
וכך בתים וכו׳ואין נזכר בשטר שהוא נותן לה כלו׳ אם היו מטלטלין
ונתנו ליר העדים ואמר להם תנו ממון זה לאשתי זכתה האשה דתן
כזכי דמי אבל כיוןשלא נתן ליד הערי׳לא זכתה האשה כי הוא צוה
לעדים אבל הוא לא נתן לה כלו׳ וכן רגילים לכתוב בשטרו׳הוו עלי
ערים וכתבו וחתמו עלי בכל לשון של זכו׳ ותנו לפלוני' להיות בידה
לזכות ולראי׳מחמת שרציתי ברצון נפשי ונתתי לה כך וכך אבל מה
שצוה לערים ליתן אי] זה כלום וששאלתם שמנהג הוא כשהאשה
מכנסת קרקע לבעלה היא כותבילו שטר מתגיוהוא כותב לה שט״ח
על עצמו וקורין לו נרוניואין מזכירין באותו שטר הקרקע שנתנ'ול
אותו קרקע אם יש לו חן נכסי צאן בחל או כדין שאר נכסיו תשו׳
יראה כיון שקורי] לזה השטר נרוני׳ויכולין לגבות׳בכל עת שתרצה
ודאי הקרקע שנתנה לו היי הוא כשאר כל נכסיו דהיא׳יתנו ביניהם
שהיא תוציא ממנו החו׳שהוא דמי הקרקע ויהיה הקרקע בחזקתה
ששאל' ראובן הוצי׳שטר על שמעון ומצא לו מטלטלי׳ורוצ׳לגברתח
והוציא׳אשת שמעון נדוניתה מוקר׳לשטרו של ראובן ומנעו מלגבו׳
המטלטלי׳וטוען ראובן שכיון שתגבי מטלטלי אילו בנרונית׳תקרעי
שטר נדוניתין שאם ישאר היום או מהר בירך הוציאני ותמנעני
מלגבות מטלטלי׳אחרים הדין עמו דכיון שבאה לגבות מכח נדונית
יגבוה ואם יש במטלטליץ כרי כל הנרוני׳תגבה ותקרע ואם אקבהם
כדי כל הנדוניא יגבוה הנמצא ויכתבו ביני שיטי כך וכך הגבהנוה
מחפץ פלו׳ופלו׳שאם יבא ב״ח להגבות׳היו׳או מחר שיד׳כמה הגבוה
והמותר יקח לח ♦ששאלה ראובן היה חייב לשמעון מנה ולא נטלה
לאה אשתו בקני] באותו החו׳ומת׳לאה בחיי ראוקוהניח שט׳נדוניא
שנתחזק לה על בעלה ולפי התקני נפטר ראובן מחצי הנדוניא לפי
שמתה בחייו וחצי השני ירשובניה ואחייב מת ראובן והניח הרבה
נכסיימעות וקרקעות ותובע שמעון שיגבהו הוכו מקרקעות ראובן
.ואומרי׳בני ראובן שקורם יגבהו מקרקעות ראובן חצי נדוניתאמם
שירשו מכח׳שהיא מוקרמ׳לשטרו של ראוקוטק שמעוןשאין להם
לגבות מקרקעות ראובן כיון שבא לידם ממון ראובן כפלים משטר
הנדוניא
הוו פלי׳פדיס כקפין סלם ומי משיכה מהשניזן ל 6סתו בלשון ימסה לזינו כלום והל
כלל סד בסופו  :יש נוהגים לכתוב סטר חוב לנשותיהם כספת כיסואין
שמחייבים פצמס כסכום ידוע וכי' וכתב רודוני צוביהרכז"ש ז״ל שיש לו דין נכסי
מליג עד וכשתגבנו יחוי׳צבסי מלוג הכל דברי הררז״ש בתשובה כלל ל"'ט סי' ג׳
ובעיקר הדין לזס יכולה לגבותו בכל פת שמרצה כתוב במישריס נתיר כ״ג .תלין'י
אברות חלוקות מיין עליו  :וגדיש לפיכך 6ס יש פליה סוב סלותה קודם סנשסלן
גובה ממנו כ״כ בכלל ל״ו סימן ז' ונותן טפס משו׳ דכי .היכי דמסופכד לה הכי פמי
משועבד לבעל חוב מדרבי נתן :ומ״סכזבל $זס אץ סער כצדונייז פומד־ לגרונן
ככל ספה שתרצה לזללן לכסתתיזלמן (6תתגרש  :אין כעל חוב גונם ממני׳ יל5ז.
לזמרינן-שתמכור סטר נדונייתא בטובת הנלוה שיגמו הלוקח וטובת מיזה יפול־
בעל חוב מחובו כזו ימכרו ב״ד לכפל חוב שער נדונייתה בסוכת המום
ומהכל בכלל ובסי הנזכר ויש בספרי רכינו חסרון הניציוכמו שכתבתיהולן
בשפי־יס המוגהים  :ומ״ש דכל לגבי כפלה ודלזי מחלהוכו׳ולזפרוחי ב' ד בכדי לא
מטרחינן מפואר בגמרא פרקהחובל (דפט ) ומ״ש ואפי' אס שטר סנדוניא עומד
ליגבות ככל עת שתרצה אס יש עליה סוב סלותה אחי שנשאת אינו גונה ממנו
ככלל ל״ט סי׳ג׳כתכ כן ונתן טעם מפום דניון דיאחי שמגבה אותם יש להם דץ
נ״מ דיש לכעל יכהסזכות ואי אפשר למכרם אלא כטובת כנאה אס תתאלמן או
תתגרש וכל לגבי כטלה ודאי מחלה ואטיוחי דיכא בכדי לא מטיחען • ומ״ש ואס
נתין הבעל לה ממנה אסי׳כפל חוב שהלוה לה אחי שנשאת גובה סמנו הטעם
מבואר דכיון דאין לבעל זכות כאותה נכסים אפי׳לפירות הרי היא סיינת לפרוע
חובה מהם אפי׳לומה אחר שנשאת וכן מתבאר מדברי יבינו שכתב כסמוך בסם
כירא״ס  :ואיא הרא״ם כ ששאלת ראובן כלוה מעות ללאהושואל מ•":ד סיגבום
משטר מתנה סכת׳לס נפלה שזה נוסחו וכולי בכלל ל״ט סי׳ו׳רש לתמוה על מ״ם
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(ה ) נ׳רינ״שסי' רכיצו ( 6 *6הר5ו״פ כת׳פנרלזה שחולק על הבת וב לעיל וכך ה״ל לכתוב כתסרכן״ש ושמעון יגבה חובו  :וששאלת ראובן הוציא עומר גרוניתאחותו•
ר״ח נעל חכמג
א ששאלת יט כת׳הרא״ה כתשוב כלל ל״ט ששאלת ראובן נשא 6שה ועליה סטרקוד׳ שהיתה אשת שמעון ומתה ותובע חציה לפי התקנה שהואיוו%
לאשת! 0אשי*
נסתפק'
במ
ידעתי
לא
מאשתו
הבעל
מנכסי׳סירש
לגבו׳חובו
ב״ק
שנסא׳ומת׳ובא
אחותו ושמעון אומר הניחה בן וחיה אחריה ימים רבי' והואיורש"
עול אש־ .אחרת
פסים'שגוכ׳מנכסי׳סירש מאשתו ולאעוד אלא אפי׳לא מתה נמי גוב חובו מנכסים
ואח״ב תמ ואני יורש בני וראובן או׳הבן מת תחילה תשו׳עליולחכי׳
*יתןל־כל כתמת׳
וא!׳״כ ענל ע 3שהכניסה לבעלה דגרסי׳בשילהי יש כוחלי שלח ליה אס בר גניב לרבא לות ואכלה
ראי׳זוששאלת ראובן נתחז׳לו על שמעון שטיחונש׳שמעו׳אש׳ועען׳
תתנאיונשאאשל' ועמד ונשא׳מאי בעל לוקח הוי ומלו׳ע״פ אינה גובה .מן הלקוחות או יורש הוי
* ל1ז שטר נדוניא לע עצמו והיא פסקה להכניס לו סכום ידוע כמעת;
ומת ;א 1תו נאה ומלוה ע״ס גובה מן היורשים ; אכל מלוה בשטר אסי׳אי לוקח הוי גובה עכ״ל וכבר
לננ< ת כל נתז נ ת' נתבאר זה בדברי רבי׳סי׳צ״ס  :ובתשוב אחרת בסי הכז׳כ׳כל מה שימצאו מנכסיה ובשביל שלא היו לה המעות עשה לו אחד מגיסיו שטרמשכונו־ ^
מן יייתומיס
נ* קרקע מסלטל ושטמת יתנו לבס סוב כשט חובו וששאלתם שמנהג הוא כסהאשה ביתו בסכו׳המעו׳שפסק׳לו ונפט שמעון וצוה להחזי׳ שטרהמשכונו׳
א! תרת שעיר על
< 1כאו והשיג לוה מכנס קרקע לבעלה היא כותב לו סטר מתנ׳והוא כותב לה שח על פצמו וכו כלל .לאשתו ועתה בא ראובן ותוב׳שינבוהו מזו המשכונ׳השטרשנתחזק
ל1יני 7הואלחנת' ל״ח סי' ז׳יסשאלת ראובן הוצי׳סטר על שמעון ומצ׳לו מטלטלין ומצ׳לגבות והוציא' לו על שמעון תשו׳אין מגבין לו ממנה דאי חשבי' להך קרקעשהיה
להאלא  6אסתמ׳
לנאת ודונו נמו אשת שמעון נדונית׳מ וקד לשערו סל שמעון וכו בכלל לח סי ד ' • ונר׳שסטר נדוניא ממושכן לשמעון בשביל מה שפסק׳להכניס לו כאלוהכניסילבעלה
זס היה כתוב מנאי שתוכל לגבותו בכל פת סתרצואפי׳בחיי הבעל וכמ״ש לעיל
בנרוניתה הרי לא חל שיעבוד עליו כדרך שלא יוכל למוכר׳ ואי ^
 6יצעלףמת לס כל
לאה
ששאלתראובן היה חיי׳ לשמעון מנ׳ולא נטלה
כתזנה אכל לא נ׳ ססיה מנהגם לכתוב כן :
חשבי׳ליה כאלו הכניסתובנרונית׳כיון שאינו אלאמשכו׳בעל׳ולא
לני על
 8וס
היתומים וע״כ אשתו בקני באותו קוב ומתה לאה כחיי ראובן וכו׳בכלל ל״ס סי׳ד׳ויש לתמוה כיון שייך למימר שתטול האשה הקרקע משום שבח בית אביהיכ
שהניח ראובן סיכה נכסים מעות וקרקעות על מה חולקים מיו עם סמפון; ס הרי
שסאר'
יאחר
אביהם כיון שירשו יותר תחוב שמעון ונדוניית אמס ואין הכניס לו הקרקע אלא משכון בעלם בשביל נדוניתה הלכךראובן
תחתיו ומתא נס מחוייביס הס לפרוע חוב
מצ׳לגמ׳אלא קרקע דהא ודאי הדי' שהיה חובו מוקדי יקח הסרקע בחובו הא ליתא שהקרקע אינואלא
יכולת לננות מ; לומר שהיו מצי׳לפרעו במטלטלי׳והוא לא היה
שעבוד בעלמא בשביל הנרוני׳שהיא חייב' לו והבעל מחללאשתו
•!יתומים אלאלת• עם היורסי רהא אי בעו לסלוקי בזוזי מצו מסלק ליס ולכן צ״ל סכשב׳ב״ס לגבו׳חוכו
התקנת ני*  :כבר הוציאו היורסי המטלטלים וכן מבואר בדברי השאלה הנזי׳כתסו׳סר׳א׳סכתו' אותו החוב שהיתה חייב׳לו כיון שצו׳ להחזיר לו השט׳וכיוןשמחל
(ו^> ול׳כהדינ׳ש
פנגזגוג כה כלשון הזה מת ראובן והניח הרבה סטמת והרבה מעות וקרקעו׳ונשאו ונתנו החוב ממילא פקעהשיעבוד שהיה לו לבעל על הקרקעועור
סי׳צ׳יו דמי
*לא ליסאא-־זהעל כאותו ממון .בני ראובן וגבו שטרות ופרעו הרבה מסים יהשיאו לאחיומיהס הכל אפי׳אם לא צוה להחזיר שטר המשכונ׳היה הריןעמו כמו שכתבתי
לא מקי' .מממון אביהם ע״כ • וששאלת ראובן הוציא סטר נדוני' אחותו שהית אשת שמעון שהרי האשה היתה חייבת לבעלה נדוני׳שפסקה לוומשכנ׳הקרהע
גשבעלגטלהתנייז ומתה ותובע חצי׳לפי התקכ בכלל נ״ה סייס והאריך בטעם דץ זה • וששאלת ראובן בשבי' אותו החוב וגם הבעל היה חייב לאשה נדוניתה אםיגרשנה
אע׳ע שלא קיים
פ״ןונ׳ב שם סי״ן נתחז׳לו על סמפון ש״ח ונשא שמעק אשה ועשה לה שטר נדוניא על עצמו וכו' כלל או ימות וכשמ׳הבעל עוד הנדוניא ביד האשה הרי היאנפרע׳החוב
ששאלת מה שנוהגים לכתוב בכתובה ע״מ שלא ישא אשה אחרת אי
6נ*ה לעיין ינ ד ל׳ ח סי ב ' :
שהתה שהיה חייב הבעל ממעות שבירה שהיא חייבת אותם לבעלוכיון
וששאלת אס
סיירש׳ומליןזהז הוי כמתנה על מה קבתוב בתורה וכו׳בכלל ל״ג סי׳א ' :
שהיא נפרעת מאותו החוב הרי פרע׳לבעלה החוב שהית ׳חייבת לו
י)
•הסייג עסו עשר שנים ולא ילדה ולא התנ ' עמה בשעת כשואין ועתה התג' כקנין שאס ישא
ונפטר המשכון ששעכד׳לו בעבור החוב ששאלת מהשנוהני׳לכתו׳
להחזיר
־*נריכה אס לא אסה אסר׳וכו׳בחסו׳הנז׳וענין תקנת ר״ג נתבאר בס״ס א׳שסאלת שנוהגים לכתוב
הספליס
בכתוב׳על מנת שלא ישא אש׳אחר'ה אי הוי כמתנה על מהשכתוב
שאומרת שהתנאי למטה ככתובה סטר ספלו׳החתן נתן לסלי' כך וכך ומעכשיו כאאריו׳על כל נכסיו
בתור׳שמא תשהה עמו י׳שנים ולא תלד ואז הוא מחוייב ליש׳אחר' :
ו!יה "תחלה כן ונשאה ונסבע שלא ישא אשה אחרת וכו' ועיין כתשוריב״ס סי׳צ״ט וכ׳הר״ש בי צמח
שלא ישא אשה אחרת עליה שלאברצוני'ואס יעבור והרי הוא כמתנה על מה שכתוב בתוריתשובה דע רלא הוי מתנה"
ואז נלינה שנועה במשוב׳' על ראובן סכת לאשתו
אם יש לס יוגי ואם וישא יתן לה כתוב תוססת ונדוני דמסתמא בכל מכין היה התנאי ואפי׳שהתה עמו
עלמה שכתובבתור׳דאףאם לאשהת׳עמוי׳שניםולא ילר׳וווצ׳׳
!או נריכהלהחזיר
י׳שניס ולא ילדה ואין זה מתנה על מה שכתוב בתור׳שהו' לא התנה סלא יס' אשם לישא אשה אחרת צריך לגרש הראשונה וליתץ לה כתובה וכןנמי ׳
וזג': 6
אחר׳לעולס אלא שלא ישאנ׳סלא מרצונ׳הא אס תתרצ׳יכול ליס׳ויכול לפייס במעו' המנה׳שנוהגין וכותבי׳בכתוב׳על מנת שלא ליש׳אש׳אחר׳ואםיעבו'■
סתיצה או לסיוע לה כתובתה והאריך עוד בדבר ששאלת ראובן חייט נשבע לימן וישא אש׳אחרת שיפטרנ׳בגט ויתץ לה כתוב׳וששאל׳אםשהת׳עמו
לשמעון חצי מס שירוי׳ועת אין מספיק לראובן לפרכס אשתו באותו החצי וכו׳כלל י׳שנים ולא ילרה ולא התג׳עמה בשע׳נשואין ועת׳התנ׳בקנקשאם
ססי׳ט״ו' וששאלת על יהודי׳שנהרט בדרך ולסוף ט״ו ימים מצאום וכו׳כללנ״א סי' ישא אשה אחר' שיתחייב לה סכו׳ידוע אי הוי כמתנ׳על מהשכתוב
ז׳  :עדות על תלמיד אשמת והתיר א״א הרלז״ס את אשתו ואת גיסתו כלו' יבמתו
בתור' תשו׳לא הוי כמתנ׳על מה שכתו׳בתור׳הוא רוצ׳ליזוקבנכסיו:
שהית זקוק׳לו וזה כוסס הפדו בהיותי במיורקה ראיתי תלמיד א׳וט בכלל הנז׳סי׳ג׳
וכ׳תשויאלואין מקומם כאן אלא בסי׳י״ז ושם נתבארו ולא כתבם רביכאןאלא אגב ויקיי׳מצותו ויפרע המ שקב ׳עלעצמוששאל׳שנוהגיןלכתו׳לממה
בכתוב׳שטר שפלו׳החתן נתן לפלוני׳כך וכך מעכשיובאחריויעל כל
תשוט אחרות שהביא כאן כ הר״אבתשו׳כלל ט״וסי׳ג שפסק ימ״ה דאלמנ׳סגבת'
נ ' • וכתב יבינו ,נכסיו אם מתנה זו נידונית כשטר חוב תשוב׳פשיט׳דהויאכשט׳חוב"
בל הנכסים בכתובתה אינה חייבת בקבורת בעלה וכ״כ עוד בכלל
גמו׳ששאל׳אלמנ׳שהית׳ אמוד׳בממון ומפני זה נתן בה שמעקעינ *'
בטור ס שן משפט סי׳קקע״ה וכ״כ כגה״מ פי״ז סהל׳איסות ובמרדכי פ׳נערה ובתשו׳
להרמב״ן סי׳ס״ד כ הרא״ש כתשו כלל ל״ו סי ד שמעון סתובע מראובן ק׳זהובי׳מכת
ונשא׳ונשבעשלא ישא אחר׳וקוד שנשא׳פפק׳מלד׳וזה ירע שמעון:
חמותו שהיה חייב לחמיו כהרצ׳׳ש בתשוב כלל נ״ד על ראובן שטען ללאה יש בידך ואחר שנשאה ידע שלא היה לח ממו׳ורוצ׳לגרש׳בטענ׳שרוצ׳לקיי'
משל אבי ומסל חמי ממון כי חיתה זוגתי אתר הרג שלשתן והשיב לאה אבי חמיך פריה ורבי׳תשו׳אין טענתו טענה ואין יכולקלהתי׳לו שבועתושלא
הניח בניס ולא ססית עס אשתך סכה ולא תירסנ ואף מה שהכניסה לך תחזיר מרעת׳ י ששאל׳ראובן חייט נשבע ליתן לשמעון חצי המ שירוי׳ועת'
ליורשיה נראה לי אה יברר ראובן כעדות ברורה שאשתו חית ססר מוריש שזכתה
לא שהתה עמו סנה אתת ולא דמי לנדונית חתנים שלא גבו אין מספי׳לראובן לפרנס אשתו באותו החצי שהרויח ואשתותובעי'
בירושתה אפי׳אס
מזונו׳אושיכפולנרש׳וכתב׳שיש מי שאו׳כיון־שהיימשועבלאשתוי
דשאני התס ממניא שהאב פוסק כדעתו תליא ואכן סהדי שהאב לא היה לעתו
אכל כנדוןזה לא טלה על לזונה לא היה יכול לישבע ליתן חצי מה שירויח לאח׳והוישבועה
לסקטוליתן סנדוכיא אלא על מנתשתהנ׳בתו כמי בעלה
רעת סמיו גזירות הללו ואף בדבר הרגיל והווה כמו מית דאזלי בתר אומדנ׳אבל לבטליתשו׳אין בדבריה׳כלו׳ראפייאם מוכ׳אדם נכסיו אין מוציאן
כי האי לא אזלי בתר אוממ אלא בממון ספס׳האב ועודני כידו דלא מסקינן מיניה מהן למזון האשה והבנות כ׳יש םא שיעבוד גופו דאין שיעבוד הל
וגס ל5ז דמי לתקנת ר" ת דהיכא שמתה כתוך שנת הנשואין שהבעל מחזיר נדוניא על גופו של אדם בשום ממון שהוא חיי׳ ואלמלא השבוע לאהיתוז
דוקא תיקן מפום עגמת נפש ואסמכו אקרא ופס
לאביה או ליורשי הנדוניא
המתנ׳כלו׳כי נתן לו דבר שלא אב לעול׳אבלבשבי׳השבועישנשב'
לריק כחנ׳ אבל ימם ,שנפלה לה דהייני נכסי מלוג בהא לא תקון רבנן והבו דלא צרי׳לקיימה וששאל על יהורי׳שנהרגוכדרך ולסוף ט״ו ימים מצאוי
ל־וסיף פלה ע״כ י וכתב עוד בכלל הנזיר סי׳ו׳על תקנה שזה נסחה שאם תמות והכירו ראשו של אח׳מהם שהיה עדיין שלם בס-ימני׳מובהקי׳ושאר
האטה בחיי בעלה שיחלקו הוא ףורש־ ה הממון ירא׳לי לפי התקנ׳שלא יחלו הבעל
הגוף אכלהו חיות תשו׳דע כי אינו עדו׳להתי׳אתאשתו רתנן בפר,
טס יורשי האשה אלא ממין שימצא לבעל אחר שיפרע כל חובותיו שהוא חייב בין
האש׳בתר אין מ^ידין אלא על פרצו׳פגי׳עם החוט׳ ואין מעירקאלא
בספר בץ כע פ כי ודאי כך היתה עיקר התקנה שעיקר חלוקת הממון יהיה מלוי
בשבועת הבעל שישבע כמסשי לו וינכ באותה שביעה כמה הוא חייב בסגו דאי דע ג׳ימים כי המת משתנ׳אחר ג׳ימים ואותן שמצאו רגלו והמרי
הכתי שוקי׳כי היו שלו פי׳מלבושיו רא הוי סי' שפעמי׳ משאיל אום
בעי אמר אין לי אלא כך וכך ממון והשאר יסלוקו עוד כסוף הכלל הנזכר דקדקתי מלבושיו לאחרי׳והגוי שאומשהו׳וגוי׳אחרי׳הרגו ואומרי׳הסימנים׳,
כתקנה ולא מצאתי כתוב לא כפיר ולא ברמז שהשליטו את האפס לתת נכסיה
אחר מותה למי שתי־צה אלא תקנו והעבירו חצי נכסיה מבעלה וכו׳ עד ולא תדחס שהיו בכל א׳ואח׳ושמות׳לא ידע הא תנן אין מעידיןעל מימניהגוף;
התקנה מפכי המנהג וכסוף כלל ק״ו כתב על ראובן שטען על כלתו שלקח ספריו כגון ארוך או קטן וא תיור או סומק לא הוי סייאבל אם אמר סימ|
.והיא טועלשלקחתה בשביל כדונתיה שנתן חמיה ליד בעלה והוא חסי דעת ואי ^ו מובהק כגון שהי׳ חפר א׳מאבריו או יות׳ ברגליו או בידיו אושום
כתב
בר משא ומתןז וכסוף כלל צ״ח
שינוי בא׳מאבריו סומכין עליו  :ערו׳על תלמיד אח׳שמת והתירא**
הר״אש ז״ל את אשתו ואת גיסתו בהיותי במיורקא ראיתי תלמיר א
הנדוגיא  :תשובה כיון שבני ראובן ירשו והחזיקו בממון אביהם והראה לי אגרת חתומה בחתימת מורנו הרא״שז׳יל והיה כתוב שמי
הרשו ג״כ ירושת אמם הרי שפרעו* י* עצמם מה שאביהם היה חייב של התלמיד אשר וסיפר יל שהוא בא מטוליטלה ושלמ׳לפני מורני
לאמם כי הס עומדים במקום אמם לירש נדוניתה ומה שבא לידם רבי אשר והראה יל תוספות מקצת מסכתות שחכר מורינוהרב־
נתברר "
באילו ב ^ ליד אעם וגחשו׳ ^ותו לפייעין ולאליתשה מצר  3יהם
וזנזכררל 5יהרכרשהגידומצאתיאמת

אבן העזר קיח

צג

נמה מה שטוען שמעון שהוא מוסז׳כבתי׳וגס אמי מוחזקת כהס י׳סניס וסתרו ובנר למקום אחר5ויכושי 5י! לגיסזל<  $לע פי דרך מנסג מקוים הכיס&ןי סעל מנת כן
והשכירוקצרו' ופרעו המס אינה חזק׳כיון שידועשהבי׳סיס לש אביהם וסמעוןאינו נשאה עכ׳לוכתכתיה באורך בסימן ט״ה  :כתב הרש בשנסלזל על ראוכןואסמו
טוען שאביו מכרם או נתנם לו אושקנאס מראובן אחיו אלא שטוען־שהחזיק בהם זו סעשו תנאי ביניהם בקרן שאם מסטר היא בחייו יחזיר כל מה סהביאס וק זהובים
סיא חוקה שאיןעמה טענה ואינה חזקה אנל אש מתה האש ויש לשמעון עדי׳שאמו יות׳והשי נל מה שאמר לכשירדו גשמים אתן לך כך וכך וקנו מידו קנה אנ1״פ שלא
אע בלשון חיוב דקניןמילת אליסתא הוא
ומזיקה בכתי׳חזקתה חזק דכיון שעועני'
לכל כלן מכס או יור׳אולוק׳כל מה שהית׳ נתברר לי שבא מטוליטולה ויצא ממנו ללכת לארצו אח״כ בא ומתקן המנץ כאלו מחייב עצמו באותו
תלמירא׳ושמו רי׳שמואל וכמל״ת אמרתלמיר חשוב אשכנזי דבר שאסרליתן וראיה סר״פ הכותב ופר'
היא טוענת אם היתה קיימת והיא יכולה
זה בורר גבי נאמן עלי אבא ומהסאמי־ו
לטעון קניתי הכתים והחזקתי בהם שני
שפירש מכאן ושמד רבי אשר ולמד לפני הרב רבי אשר ז׳יל אב
שאין אד׳ממנה םע אשתו שלא ירשנס
חזק׳כ״ד הגכוס לי מדודתי או בכתובתי בציציליא בעיר שהייתי ונתאכסן עמי והיה עמי יום אויומים
נדוניא שנתנה לו לחלוטין מתחלה כמו
וסזק מועל׳לכל אדש דאיןאדס נזה בשטרו
סילכךשמעון שישלו סעדעלאמוכת״ש ואח״ב נטל רשות להב' ופטרתי אותו בלויה וראיתי שנפל בדרך סרגילין עכשיו להכניס לבעל שיהיה סלו
זסוכיס ונש תעברו לו כל נכסיה טועני׳לו ואמרתי לו תחזור כיון שאתר .חולה ולא רצה לחזור אחר ימים אא״כ מתאלמן או תתגרש ואח׳כ עמד
מה שדתה יכולה לטעקויגבה ת״ש זהובי' מועטים בא אלי המגיד והניד לי שאותו תלמיד היה חולה הוא וכתב ליורשים שאס תמו היא בחייו
מנכסיה דגמי שטוענין ליורש ולוקח כך ונטה למות והלכתי שם לבקרו ואני החזקתיהי בדברים שיתן להס כל מה שהביאה לו אין זם אלא
טועניןלב״ח שנשתעבדו לו הנכסי׳בחייה ובמת שיכולתי ולא הועיל ואחר זמן מועט נפטר לבית כמתחייב ליתן להם מסלו כך וכך ש 5דןזה
ואש הבתים שוים יות׳מת״ש זהובי׳יחלקו עולמו ועשיתי לו כבו׳נדול במותו וקברו אותו ירא׳ לי שאשתו ,מלוי בדין ירושכלל אבלמהסמספעלי
ראובן ושמעוןהמו ן'פכ״ל :כתכהרש״ב' של ר׳אשר מותר׳לינשא בעדות זו כדאי׳ בהדיא בשילהי יבמות ענין השטר לפי שאני רואה שלא חיי׳עצמו
נסזוכה ה .ז ת :׳ עש בעלה בשעת נישואין מעשה באדם א׳שנא להעי׳עדות אשה לפני חכמייאמרו לו בני הבעל ולא קנו מידו ליורשים אלא שקנו
מידו ללא ' אשמו וגס ללאה לא חייביעצמו
פאשתמות תחתיו כלא ולד קיימא שיהא היאך אתם יורע בערויזו אמר להם אני והוא מהלכי׳בדרך ורדפו
ופשחו והחזיר את הנוי ולא קנו מידו ליתן לה אלא אמ׳לס הריני
שלישכרוניתא ליורשיה וגירשה ואתר כך אחרינו גוים ונתלה ביחור של תאנה
לוקח לך בקגין שאתן לפלו כך וכך ואס כן
מורה משתביא שלדעת תנאי הראשיני׳
החזירה ול״מ ב עקום שנהגו לכתיב לסתם לאחריו אמרתי לו ישר כחך ארי׳א״ל מנין אתה יודע שכך קורץ במס נשתעבד ליורשי׳סהרי לא קנו מידו
אכי׳לא כתב דינו כמי שכ שכל המככשת אותו בעירי יוחנן בן יונתן אריהדמכפר שחרה לימים חלה ומת להם וגס ללאה לא קנו ליתןלה ושיזכו הס
נדוני׳לכעלה על מנתק היא מכנסת והשיאו חכמי׳את אשתו אלט׳ אע״פ שלא הכירו אלא ע״י שסיפ׳ מחמתה וכל האומ קנו ממני לראובן
ונואמיי׳בסר׳סמקבל דוורשי׳לשוןהדיוט לו שמו ושם מקומו התירו את אשתו וכן בנדון זה שהגיד להם שאמן לשמעון במה קנה שמעון זהו ססיס׳
אלא אפילו כמקום שלא נהגו כיון שהים שמו רשלמר הנה אצלנו והרא׳להם תוספות שידוע לנו שהוליב׳ עלי הדין כנגד היורשים ואותה שאמת
בירוש אי מיתת כלא בניס תהדר מדלס
מנאיביניה׳כשע'הנשואיןהראשוני׳כשסוא עמו מ  :אן הרי נתברר לנו שאותו ר׳ אשר שיצא מכאן ומת ואנו
וידוע לכל כני חבורתינו שמיום כואו לכאן לא בא שום לבי נשא ההיא באמת־קודס נישואין היא
מחויוע״ר אותה התנאים מחזיר וכרתנ ן מעירים
וכאלו ממנה עמה סכל מה סהביא׳יחזור
מו׳הכומב שהמגרש את האשה והחזירה
ארם ללמוד לכאן ששמו ר׳אשר אלא אותו ר׳ אשר בר רב סיני
לבי׳אגיה שעל מנת קהכניסה לו נדונית'
ע״ד נחובת׳הרא שונ׳החזירה ואע״ג דאמי
וע״ת כן קבל הוא אבל זה שכברזכס
ונהונא לא שנו אלא סנה ומאתי ' אבל
מרונית כמה מתחייב להחזיר להם וכן במאה[זהוביס משלו הוא מוסיף ובחיובו
מוס אין לה היינו דוקא מה שהוסיף לה משלושע״ד נשואי׳הראשוני׳החזירולא ע״ד
לפיכך אין נראה לי שמתחייב ליוי־שיס בכך עכ״ל :וכתב עוד שנשאל טל אלמנה
השניים אבל במה ששיירה מנרוניתה ליורשיה ה*י הוא כעיקר כתיכת׳שהמכנסת
פ״ד נן מכנסת וכשקכל ע״ד כן קבל ועוד שלא ע״ר קדושיןסראשוני׳נעש׳התנאי שכתבה לראובן שטר שהיא חייבת לו מנה אס מנשא לבעל עד זמן פלו׳והלכ ונשא׳
תוך הזמן וראובן תובע המנה והבעל טוען דכיון שלא נמחייבה עד שמנשא נמצא
אלא כל זמןשתמות תחתיו בלא ולד קיימא עכ״ל  :בתב הרי״בש בסי׳תפ״א ראובן
ואזיזממהייבו למס יעקב ולמשווכתו רחל מאס מנה בכל תוקף לכשיסבעוס שחל שעבודה דתקנת אושא קודם שיגיע זמן החוב והפרעון והשיב דבר פשוט הוא
־ שניסס כהסכמה אח והודו בשטר שהונחו בידם לאחריות הכתובה שיכתוב בנס שאין הולכי׳אחר זמן הפרעון בסוס מקום אלא אחר זמן התחלת החוב ולפיכך אין
אס״כ מת הכן ובאה אלמנתו בשטר כתובתה לגבו החוב ספכת הבעל כלוה :כתב הר״ן שנשאל סל מי שהתנה שאס מפטר אשתו בחייו ולא
לרחל הנזיר בפע'פישאכס
מוא וראובן טוען שלא נתחייב אלא כשיתבעום שניהם בהסכמ׳אחת וכיון שמת ישא׳לו ממנ׳ולד של קיימה שיחי׳ שלשים יוס שיחזיר ממוןהנדוניא סך כך וכךליורשי׳
נני ואינו שיסכייס בתביע'ההיא הוא פטור ועוד שכיון סהי׳לאחריו הכתוב העתידס ומתה היא בחייו ונשאר לו ממנה ולד בן חמשה שנים שחיה אחריה ט*ו יוס ויורשיה
ליכתב אין השעבוד כלום דהוי כדבי שלא בא לעולם ועוד שמלת הונסו הכתו׳בשטר תובעי׳שיחזי׳להס אומו סך כיון שלא חיה הולד שלשים יוס אחריה והבעל טוען כיון
שהולד חיה ל׳יום ונשאר אחריה אפילו שעה אחת אינו חייב להחזיר שמה שכתוב
ני& ״ז פקרון ולא מלוה ועוד שאפי׳היה חייב אות' הוא פיע לבנו שהוצי׳הוצאות
משואי׳והמלס־שים ופרנסת שניסם על שלחנו ורחל טוענת כנגדו על הכל והשי׳ בתנאי שיחיה שלשים יום לא שיחיה אחר אמו שלשים יוסקאמר אלאהכיקאמר
08די'ססרחל :כתכ הרי״כש כסימן רמ״דמעשס כראובן סצוה מחמת מיתה ונתן סישאר לו ממנה ולד קיימא דהיינו שיחיה שלשים יום והסיב שהדין עם הנמל ואפי'
ממנות עייפות על חצי נכסיו ואמרו לאשתו שתטול קנץ להשלי כל צואתו ונטלה אס היה הלשוןמסופק ה״ל בעל ודאי ויורשי האש ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי:
קנין בזה הלשין אני משעבר׳פצמי להשלים מנכסי המת כל צואתו ועתה טוענת מצאתי כתוב על אסס שכתב לה במלה שהוא פוטר אותם מעכשיו ולאחימותו
מכל שבועה ומכל חרם של העברועל העתיד ולא יהיה רשות לשוס אדם להשביע׳
^למנ׳שהנכסי׳שסס שלהבכתובפ׳ולא שעבדה בדבר זה כי אס החלק של היורשים
אתי• פטירתו כל ימי חייה ואחיפטירתו כשהראת ליורשים נכסי בסלה אסרה עלי
ולאנטלה ק  :ין אלא לפי שהיו כל הנכסי׳בישותה והשיב שהדיןעס האלמנה :בתב
קצת שטרות אלו אמר לי בעלי לקרפס ועל קצת ספרים אמרה אלו אמר לי בעלי
היי' בש בסי ק׳'! נסגט כאנשי גליל וכשראו הקהל שנכסי היחידים מועטים ואם
להיותהקדש והיורשים טוענים שלא האמינה בעלה בנך הדין עם היורשים ואס
האלמנה תהיה נז־נת לעולם לא ישאי דבי ליתימיס עשו תקנות בפניני הנישואי ׳
יך־עס השטמת או נתנה הספרי להקדש חייבת לשלמם כיון שאין לה עכשיו מגו
הנעשים סהיו׳ההוא ואילך כי לא ראו לגמע זכות הנשים בנישואין שנעשו כבר
אמכם כשטר הפיטור כתוב סעשאה כשני עדים כסריס נאמנת ככל מה שתאמר :
אבל ימארו על דין התלמיד וזה כמו שמנה שני׳שנעשו התקנו ההם ומהם שכל זמן
שירצו היוישי׳לפמע לה כתובתה ולסלקה מזכו' מזונותיה שיהא רשות בידם זולתי וכתב עוד סס שנשאל אס המלך תפס האלמנה והיורשים בעלילה עלהנכסים
ונתפשרו עמו ועתה האלמנה תובעת כתובתה משלם והסיב אילו לא נתפשר' גס
מחרשי׳הראשוני׳וכן תקנו לתועלת היתומי' שהתוספ׳הכהוג לכתוב לבתולו׳ שלא
שנכה ממנה כלום זולתי אם תתגרש שלא דרצונה איל במיתת הבעל לא תגבה מן היא פמה׳לא הימה פורע כלים לסי שאין לה חלק ידוע כממון אלא כתובתואילו
ודי לה שתגבעיקי כתובה ונרוניא שהכניסה קצתה כבגף׳יות׳משיוויי׳ לא נמצא בממץ בעלה אלא כדי כתובתה היא הימה נוטלמס כי לכך צוה סתטול
השוס׳כלום
מהכדוכיא הוציא קצת בצרכי הנישואין כתובתה ליפות כסה אך עתה שגס היא פשרה חייבת לפרוע חלקה לפי חשבון דמי
יניא עצמ'בלתה אות' וגס המפות הנשארים
ישחה תגבה האלמנה ב מעות מ מלס אין ראוי שתגב ' התום מן היתומי׳ועוד תקנו להא דאמייכן כפרק חזק דאסא וסייע כגודא בהדאי דאי לא דהואי מחילה בטעות
היה מפסי ' ואס לסי שנתפש נתפשיאז הויא מציל עצמו בממון חכירו דחיי׳עכ״ל:
אז תקנות אחיות וכל הנושא מאז והנה ע׳ד התקנות ההם הוא נושא וכן כותבים
ובחוב ע״ש ולענין סה שנעשית אפטרופא אחרי מות בעלה נראה לי שיכולים
בחב
מקיבהכהיגןוכתיקץחז׳׳לוע״פסתקנו׳סתקנוקסל ^לג״זצןיר עכ״ל :
היוישיס להשביעה :יכתובעוד סס ולעני! מה שנסתלקה מבתים מיוחדים כיון
הח כא והיא בתשובו׳להר״מנן שי׳י ' שנשאל על כתובה שהפנו כה שיור ליורשיה
ממנ׳ולד סל קיימ׳ומתה היא 'ואח״כ מת הולד תוך ל׳יוס והיורשים שאין השטר נראה לא נוכל לדונו פ״פ העדים שאני אומי שמא נסתלק הכפל אח״ב
אם לא ישאר
טועכיס שכיון שמת תוך ל יום הרי זה בכלל כפל והשיב שאין בדבריהם כלום משוס מאשר סילוק אלא א״כ מעידים כי סמוך למיתתו נסתלקה מהכתי׳ההס -ייפתוב
וכל שלא שהה שלשי׳יום באדם אינו וראי נפל אסי׳לרפ״בג ומספיקא לא מפקינן עוד סס ולענין מה שחושדים היורשים שלקחה כתב ביטול הפיגיור יכולים להחרים
ולכלול אות' בכלל החים סתם שלא פטרה בעלה מישבוע׳וסרס אלא בכל מה סתאמ׳
לגמיכא יכ״ס ליבנן דפליגי עליה וקי״ל כותיהו ואלו קיה התנאי כל סישאר ממנה
כחוב
מי סל קיימא לא יחזיר כלום ליורשיה היה על היעל להביא ראיה לפי שלא זכה שהיא ממונו בסלו אבל זה אינו ממון ואיכו בכלל ססיטור עד כאן לשונו :
ישא׳ממנה ולד של קיימא ועליו היאיה אבל כאן כבר זכה בכל בתשובו ' המיימוני דשייכי לסער נשים מנהג הקהלות אס מתה תוך סנתיס מחזיר
נאותוסיוראא״ה
לא יסאי ממכה ולד סל קייס שיחזיר א״כ מי שאמר ליורשיה ומורי או׳שמחזירין למי שנתן הממון וכן עסה מעסה כסנפטרה נינתו תוך
פ־וין הנדוניא אלא שהתנה שאם
קיימא עליו היאיה עכ"ל :ופתכ עוד כל פכיחאבמקוס סיס להם שנתה ומורי נתן הנדוניא והוצרכו להחזי׳לו מס שנתן ולא לאביס על הא דאמרינן
^היה ולד סל
האשהסתמו כפימשו ועל דעת כן נשאה שלא בי׳״ס אע״פ תנאי כתיבה ככתוב רמי ופרש״י תוספות שהוא ניתן לה ומזונו וכל הנך
?סכמהשלא ; לגרם אלא מדעת
יגישנה אלא מדעת' ואס יגרשכ׳סיהא חייב במה שנהגו לחייב הטוב על אותו מנהג שהם תנאי כתובה דינם ככתובה וכי ' כתוב במיסרי׳נכ״ג חי״א כל זה בתוס שכתב
 3ץכקנסבץ מדד ואפילו הוציאה ממקום שנשאה ויש שם מנהג בקנס והוליכה והוסיף לה או שכללו עם העיקר אכל אס כתב ונתן לה מתנה כך וכך אין דינה
ג £ %ככתובה
 .׳״ ם!
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ד״מ

קיט (א ) •
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י דנמקים ככתוב וכ״ש אס כ׳לה ממנ׳ בעט הפני עצמי ולפיכנהכו לכתו׳מתכ׳למוד להוציאו מה הוא גט והסיבה על ראשון ראשון ועל לןחרין אחחין וגם ממפלהמייאנ׳לקגל ^
■מבישה חן הלי!
צריכה לקנל בט מדין תו׳דכתוב׳עכ״ל  :ק* ט כי יקח איש אש׳ובעל׳והי׳אס לא תמצ׳חן בעיניו סהסותמו׳סהחזיילה בעלה הוו ביד אמה ופן תעכב חותה האם ויסיכורכי׳סעפון
זאן> ע״עשאיןל( וגו ותקב״ש אומרי לא יגר חד את אשתו ראסוכ׳וכו בסו׳גיטץ (דצ ) מפנ וגע והרי״ף ' 3ר אברה דודאי דעתה צילות סוה לה ולן סי6יכה מ 3חנ בין גיטה לד 3אחרסשי"3
לקרוע לכת! גת והרא״ש לא פס׳קו הלכ כדברי מי . .
ונ״ל שקטע. .לפי שסמכו י
"
על המעיין
דממיל׳משמע
ודעלסמו׳גיסהבפהתקבאלאהיכדאיןיודע לשמו גיט אינה מתגיוסיתי׳סוסק
ועתיס חלומה כך הוא דיצבדמוציפחמן
וכשהוא נתתונת דהלכ כב״ה לגבי ב״ש וגס צגכי׳ר׳עקיבא
■רינ״ש זכתנתיו
בימואני איני רגיל להפך הגירסאאלן*
נשי׳א׳וע״ל ולקחן והרמכ׳ז״ל כ כפי הססנ׳בהדי׳והלכה ככ״ה והוא הלה מארץ רוסלא ובא לכאן עם בחור אח׳ ששמי ר׳יהונתן
סדילג הסופר יכולה לסמור גינוהסרא״ב'
נסי׳זל איתת יכול וכן ני׳ג״כ מדבריו בפ״י מה גירושין
וכמי לפיכך כיון שידוע לנו שרבי אשר אב
מארצו ולמד פה אצלנו
פעמי כתו׳לפניו יכולה לסמו׳את גיטוחס׳
לגרשה נע׳נועיי שאכתוב כסתו׳בס״ד :בד־א קיו ? םני
והועד עליו שמת אשתו מותרת •
וששאלת אשה שמחלה
כתובתה ונרוניתא לבעלה מחילה נמורה והיא טוענת שעשתה בלבו שאה שעויודילגו וכךהואהגירס׳מ״ד
עיי ן ריש סי' ק "ת אכל בזיווג ראשון אקלמה לגרש וכו׳גס זה
נתקנ׳ו טוליטולה
מפניגרירא אסו׳מ״ד מפניסאיב'יכולה
צימת אינו יכול מפיר סם ימצאתי כתוב בשם ספי 6גייה
המחילה
מפני
שהי׳מגזם
לה
לגרש׳או
לישא
אחרת
מפני שאיג'
דסא דאמ ר אלעז כל סמגראפמו ראשונ'
לסמור עתיס חלומויכול׳לשמור אתגיס׳
לגרשה
נע ' נ
יולדת איןזה טענת אונס לבטל המחילה כי בדין היהעוש׳לישא וכל הנך תרתי מילי מפני גריראינוגט.
♦נסמ׳ק ריש שיתן מזבח מוריעליודמעו היינו דוק כשמגרש
קפ״למשמ ' לאפי'  3ע< 1כרחה *נ״ה< ניכהר׳!גתש< ׳אכל אס מצא אחרת כךי לקיים מצית פריה ורביהוהי' שיחרתו בממונ' מלישא ואלו הן השלש חדא דיודעת לסמורגיטס
אש רנה ציתןלה ערות דבר או פריצו׳וכו׳סס ויש לךשזבוב אחרת ועוד שאין האונס ידוע דלא מסרה מודעה מעיקרא :
דאינ׳יודע לסמור עצמהוחדא איןיודעו!
לסמו׳את גיט 'ולא את עצמ'ויש לה אבוסי׳
כתויג/ה איכא נופל לתיך תמסרי מוצצו וכולי סמא׳את
תקנת ר׳ג שלא
קטנ׳איוסה ואידך פעמים חלומסטמיס
לברזל אלא .א ' כ אשתו יוצא׳וראש פרוע וכחו מצו׳מןהתור׳
שי עלים סענלה לגרשה סנאמ כי מצא בה ערות לבר ורבי׳
^  ^ 20יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן סוטה וין״ל דמפני גרירה דהיינו ריצק"
ערו' דבר וכת׳לה ספר כריתות ור ינאי סהובאו דבריהם בתלמודודברי
ע׳ל ונ׳׳נ תשס דלא נקט האי קרא ונקט במקומו גרש לץ
_
בעיניו כי מצא _
בה _
סון> סי׳קעיע!ונ}
ר סייא לא הובאו כתלמו'לחלי׳ננליווסאי
מפתענ& לי׳נתשו ,ויצא מדקניאה דלא דק דסהיא קי אאם '
ונתן בידה ושלחה מביתו ויצאה מביתו והלכה והית׳לאיש אחר
טובד דאתא לידן אס עתים חלומה עתים
הלא״ש כלל מ״ג רפה הואדאתמכפהבא על יבמתו דמצו׳ ותנן ב״ש אומרי׳לא יגרש ארם את אשתו אא״ב מצא בה ערות
סוט אינה מתגרש אבל אם באקראי3עלמ׳
סימן א ' וע״ם יכ לגרש סנ גרש לץויצא מיחוההיא
אסה דבר דדרשי ליה
לקרא כפשטיה אם לא תמצא חן בעיניו לפי נסטית ונתרפאת ונשטית וסובנתרפא׳
כדמסמע
האריןבזל אמנה
מ" ( התרדכיס׳פ י עה סיימ סהיא רננהכדעותיסי
:דמסממ
משתעי דכתי׳ שמצא בה ערות רבר ובי׳ה סכרי אפילו הקריחה׳תבשילורדרשי הואיל ואין לה וסת חיןלסוששתקזו׳לסטו׳
הנא ע*ילא תש* ׳ התם וגס קרא מסמ׳דבהכי
ויצא מדון אבל מצאתי להפמבס סב בפ״י לקרא הכי כי מצא בה ערות דבר או ערוה או דבר אחר שבשעה
מחמתתרי זימני וכהאיגונא לאמקריא
כן זע׳ל סי " ! צ'
כננרוור׳עקיבאסנראפימצא אחרת נאה הימנ׳דררישלקרא
פתים
חלומה
עתיס סוטה ושלוםסמסין
כתבתי דנריהיול' מהלכו גרושין אשה רעה בדעיתי׳וסאינה
ההואועייןנתתו׳־ צכ ועם מצום לגרש שג גיס לץ ויצא מדון הכי והיה אם לא תמצ׳חן בעיניו פי׳חן של נוי או שמצ׳בה ערות כר ר׳אביהס י, -־רבי׳סמחה מ׳ססירא כח3
מסר׳ס פלו ' סימן נר א' דפמוייהו משמע ליה מהאי הרא דבר והילכהככי׳השאםפשעיכנגדויכוללנרש׳אבל לא יגרשנה דלא מחזיקינן בחזקת סוסה לגרשעד
י׳במליניםאיו:
(נ ) ואנ ! לאנהבי׳ ואיפש דשאינה צ & ׳נפקא ליה מגרס <יץ כדי ליקח נאה הימנה בר״א בזיווג שני אבל בזיווג ראשון אין שיראו כה סימני סטות המפורשיםבפרק
בן עכשיו תסוס יס ל דתיוייהו בכלל 06יע כמו
סהזכייו למהר לנרש׳דאמ ר׳אלעז׳כל המגר׳אשתו ראשוג׳ מזבח מוריד קמא דחגיגה וגירוש דמם תרומותתשנן׳
דמעו׳לפיכ׳אקלו לגרש בשביל שפשלכננדו אבל אם מצא טד שירא כה כלום ופליג קצת אגמ׳דידן
תקנ׳ו״ב שגזרלע בסבא על יבמתו :והרמ״בס כת
אקלמהר עליו
בן ונתב הכלנו
ועיקר סי׳זה המאבד מה סנותניןלודומיא.
זאם נתןגטלאשה לשלח אשתו ראשונה וכו׳ול״נ דהא
דכתיב בה ערות
רב או פריצות מצוה לנרש׳דכתי׳גרש לץ ויצא מרון סטותא יתירתאחוא ביה דהוהמשחרר
ניגיכ 1נשצ' האיש כיסנאשלח ׳ וכו' נסחא משובם
נזדמנ׳לו והרמ״בסכ׳איץ למהר לשלח אשתו ראשונה אבל אם שנאה
עבדו ובעוד שלא ראינו סי׳זה אפיבדיקס
פטור ואינו :נקרא ? 03ייה י
מ/׳בסד קיסחי,דיד זהכיאימא ישלחנה ול״נ דהאי דכתיב כי שנא שלח מוקמינן ליה בזיוזג שני
לא צריך והרי הואבחזק'פקח עכ״לד ועיין
יגגריין נתן גט
פסול בפ י "ל.גיי
ושין ^ יגר 6דס) 5שתי אבל בזיווג ראשון
*רנונ׳ןנתנ'
איזלשלחה אלא א״כ מצא בה ערות דבר בין במה שכתבתי בסימ קכ״א בדיןסימני

חלמת מטין

יגול אח׳כלברשה
נע׳כ ענ׳ל י כתב
הרשנ׳א ! זי׳תקנ״ן
׳לטיחת הגאוןלא-
הויכשיל; ני'0גן.זוס
משש זנן׳ננזןשרצ'
בהלברי ' ססוערי'

 6* 04־
דהלכה .כ3״ה
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מדברוב שטס6סשכ5ןה

סיווג דאשוןובין כזיווג שגי בכילענייןשעב׳זכירש׳אין מפיןאותו סוטה :וכחב הרמ״בס לסי׳מניחונוסא
אחר וכו בפ״י מה״א:
ומדבריהרמ״ה
£ו! חזי אל ישא אדם אשה ורעתו ^גרש וכןהיוש עם אשתוורעתו
לגרשה עובר משו אל תחרוש על רעך רעה ויכול לגרשה בלא ירא׳שחייבמזונותי׳שהו׳כ׳סאפי גירשחיי,

יסלסנ׳ 6למ דלא במינןדבר פרו'כב״ ס וגם
דעתהב אבל האי׳אינו
מוציאאלא לרצונו
לפיכ׳קטנ׳מתנרשת
שנא משמע על ילי סוס דבר שעשת דע ״י אע״פ שאין בה דעת אפי׳אם קבל אביה קדושי׳שהן דאוריית׳או
!עיש ן<^ הוא שמצא אאי נאה הימינה אין ל שנאתה בין חרשת שנתקדש כשהית פקחית ונתחרשת אבל נשטתי׳שאינה
נחרדנידיש כתל י' בזיווג ראשק וכו׳מבוארבסוף גיטין; כתו '
יודעת לשמור עצמה לא יוציאנה אפי׳אם יודעת לשמור ניטה
לכן הוא נתשוב'
נמייי״״י! שויש
״ק ז לעוברת ממ?הגאי ןסאי 1אד י סאי׳לג יא?תי
ע׳ל מותרלברשה
^ • נ־ פיומ כתובת מצ^ תי '' רב
גע"כ וכן הוא אלפס־ כתשו׳והגיא ראיהמדתנן לקתה
גתשונת מוהר"ם חייבלרפאתואם אמהריגיטס וכתובת
פ ;! ׳ סייי ! ו־״ט ותרפא את עצמ רשאי אבלשלא ככתובת׳
בנשי׳ ל ' שש נתב

בתפו הרסב״א סימן ^ לףרצ׳׳ד סמעמי
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שעשו בה תקנה חכמי׳ כדי שלא ינהגו בה מנהג הפק׳לפי שאין

במזוכתי׳וכו׳אפ״ג דאתיבמכ״ס כ 'סירא׳
מדברי הרמ״ה מסו דלא כ ' כהדיא סחיי
במזוכומיקודסיגרסנ׳ואיפסלמידחי דכי׳
גרשה קאמר דסיי במזונותיהמשו־'לקנסו*'
רבנן וגס טל מה שפטרו מלרפאוחכמבי
הראב״ד ואס בת רפוא׳היא וכוכברסליץ.
ה״ה בעד הרמ״כס עיין עליו ; *נ״ה!מיג

בה דעת לשמור את עצמה ולהרמ״בם לפי' מניחה ונוש' אחרת
הרשל׳נתסי׳שכתנתי נשייטל נית הר׳יוהוהר״אנד
ומאכילה ומשקה משלה ואין מחייבי׳אותו בשאר וכפות ועונה
שאין כח בבן רעת לדור עם השוטי׳ואינו חייב לפרות׳ ולרפאות' אשה
סנתגרש׳מסו׳פריצווכו׳פסו״בסו'
ואם נירשה הרי זו מגורש׳ומוציא׳מביתו ואינה חייב עוד ליטפל גיטין (ד נ )וכתבוהרמ״ב׳בפ׳י׳תה׳גימשין:
הגיוס לא תנסאלאסייככל אות׳סכונה
אינו רשאי ואס לא קבל עליו את הרץ בח ע״כ ומדברי הרמ״ה יראה שחייב במזונותיה שהוא ל שאפי'
7אן> .חרשת מותר
גירש׳חייבבמזונותי׳וכל תנאי כתוללבד מתשמישהמט׳שאמו׳ וכו׳ברית׳בס״פב דכתוכו׳המגר׳אתאשמו
לגרשה דלא ברע מניין׳ אותו ע כ 'ל וסן כתב הר״ש כר צמח
 7/ז_7
לא תנסא בסכונתו אס היה כהן לאתדור
מחי .רםבע ע וכ בתשר * נ׳ה ! חיכם נראיסל3רישתכ׳ ^ -וישתמיט דאי אמרת פטור מה הועילו חכמי׳בתקנתן ועוד כיון דאמו׳רבנן
במבוי זס היה מעש ואמרו כפר קטן נדון ו
מהרי״ק ש! רשק'׳ז מד מהפיש־ןייהייפורסיזי' לכתיב כ}א ^ ׳גרתז! הראי'
צשה3וג :ללו נה שלב א מידתו עילאלחיטת׳כמב :א' לתנין י-יוחש!  ,לאיוצי׳לאמצי מפיק לה ולא גרעה ממגורשת ואינה מגורשת כסכונה ודברי רבי בזה כדעתהר״א׳שכת*'
דבעלה
*ומין ידג׳נדאין כתנן׳נשס נדגלי׳יאיגס שלתסיגכאתרי׳נת׳׳נ
■ נינמוין
לשכונה גדול ' ממבוי וכא״א החסירו טפי

יכול לגרשה נע״כ לא! תדנאיילדרנינא התום עגילי כיו דא נוה נמ 'הר/ ' !.׳זיל נתזי׳ אתת ( עיי{ נתזו׳היינ ' שכתגתי גס״סא:
יוכח תקנת רי4
מ״מאיןמפיןאזחו
4הי! ת יעיוה ן 3א
לתת לה נתונה
ודוק' דאיכ׳רגל•* ' י- . -
ן .יי  ^ -״״■ן! >• '!
*1/׳ •׳ 1^ 1׳* ׳י ! > י ן
׳ *-׳•ן! ^
לדנרדחאיייש׳עליו
גו׳ לעשיהחלזק׳■ ' הנישואין שעל מנת כן נשאה וכ״ס אס ים סס הסכמה ידוע ויכולי׳סס לקנסו באותו
שכ׳גתשו׳מוהר״פ קנס או לנדותו כאלו נשא וגיר סס עכ״לזלא ישא אדס אס׳ ודעתו לגרש כהחולץ
פלו ' סיחן ,י׳ג (דלז ) תנא ראב״י ומיהו אס הודיע מתחלה שאינו נושא אות אלא לימי׳ידופי׳מותר
(הארי׳גזמ ונתשו' והכי מייתיי־סתם עובדי מכמה רבנן דסוו עבדי הכיוכ״כ הרמ״ב׳בפכ״א מה׳איסירי
ה" ,א ' נללמ נ 7אף ביא׳וכ״כ רביי׳ירוס בשס הימ״ה וכן היושב פט אשתו ודעת לגרם וכו׳פשו׳בסו׳גיטץ
עיג לתיק ך גאון
שלא לגרש נע 'כ צ ) ויכיל לגרשה בלאדעת׳אבל האיש איני מוציא אלא לרצונו מסנ בפרחרש ( דף
׳מ מ אס מללדנה קיב )לפיכך קטנה ממגרש 6ע״פ שאין בה דעת גמור׳אבל ע״מ צרי׳שתהא מבחנ כין

גיפלדבי אחיכדאיתא כפר התקבל (ד0ד )ויתכא׳בראס סי׳קמ״א בס״ד  :או חרשת
סותקדפ׳הסהימ פקסת ונמסרסה מסנה ריש פר'סרס (דף קיב )ומ״ס אבל נשתטית
וכו׳נ״ז משלשס׳ נשתטיי׳לא יוציא ובג׳לרקיו׳־ד ת סוטה מתגרס׳מידי דהוה אפקחת
בע״כ ומה טעם אמרו איכמתגרש שלא ינהגו בהמצהג הפקר ואוקימנא כיודעת
לשמור גיטפואיכיורפילפמויעצמ׳דאילו אינ׳יודע׳לסמו׳גיסס ד״ת כמי אינ׳מגורש׳

* [ •01ואלו היו
לאיש היו כופין
אותו לגיש מלין
התל*!! ד נופי! נס
אותה לגרש ?לא
יגליפאמיש ' מאיש
זע'ל סי׳הטו אייו' * נ הכעכוהת ׳נפ חדש■;שסי 'ר!11למיח; 1ים גרידא אין סוטהמתגרש׳ צפי׳גיש לס אג ועיי׳שם בעסקי
מ4ושהצש ' נע 'נ־• ה י'אמ "םתמ^5ד יו ע|,י׳!״ט'עיג 'םח5ן,י'

 :מ ^ אתי כתוב אסה סהיתה רגיל׳לסיו׳מטורפ׳
וזרת או חרשיס ואח״כ נתרפא׳לגמרי ו3שעה שקבלה גישה שאלוה אס היסה יודעת

מגרוש שהיא בלאו כלו׳דפ״י ססכירה ברמיזותיו איכא למיסש שיבואו לידיעבייה׳

 6פי'ל 6ווכ״גה״הבפכ״אמה 'רזיסוריבינז׳דלפי גירסלזזוגרוסיפמזלכלזמןסלגי■
נס  6ת תדור כסכונתו ומ״מ לויפס 'דבחצ׳ 6' 6ף לסי גירס זו רזסוריס לדור וקמסמ
הסוגיא סס וכ״כ הר״ן ג״כ דגרוסת ישראל 6סור לדור טמו בחצר אפ״כ היונוסדים
פיסיו אחרים טמהס וכתב דבירוסלמי מסמס דמותרת לדור עמו בחצר והניס הדני
כצ״ע  •.ועיין בתסוכת הריב״ס סימן ס״ס וכתר הפי תניא בגמ לוה הימנהאינם
נפיע' אלא ס׳י אסר ואי אפו לקמן לא סזדקקינ׳ לסר רב פפא 6מ שמותימססמינן
להר רב הונ׳בריה דרב יהושע אמרמנגדיכן לסו ורבינו פסק כרב פפא אי נמישהוא
מפרס דרב הונא צף נגודי קאמר וכפי׳התוספו׳וכיון דלכ״ע מסמתינן לסופסלן
דמסמתינן לסו ולא כתב ימנגדינן להו כמי מסו דלא ברירא להר אי הלכ כרב הונ^
או לא ומיהו קסה דכסימן ו׳גבי כהן סגייס את אסתו כ דמנגדינן ליה ושמאי״ל׳
דמפרם דרב הונא ניגודא בלא סממא קאמר וכפסט דמילתא או משודמספקלים
הלכה כדברי מי גבי כהן כגמסמו דלאו שאינה סוה בכל הוא פסק להקל דמנגדינ!
להו וגבי יסראל דלאו סוה בכל הוא פסק להחמיר דססתא תמירמניגודאוהרמ״ני*
נתב בפרק כ״א מהלכו׳איסורי ביאה מנדין אותואו מכין אותו מכת מידוה•
נראה שמפרש מגורי מנגדינן להו לרב הונא נלא שמתא כפשטן פל דבריםועשו^
דמספקא

*

רצ

אבן העזר קיטבק
עקא ליה הלכה צדכרי מי הניא

הדבר לדעתב״ר י ומ״ש רכינו והוא תובע לאו

עיקר הוא והכי מפר כפגם פשוט ושמע" מינה שהדיו

15כסר ו5ןי ז3י
לומסתוכעי׳זה את זה שלא ע״י אמצעי מס לסופ יובכ ז:10

ןק £דה״ה והיא תובעת׳ ואין כוונתו אלא
זמ״ע עוד בר״א כשנתגרשה מן הנישואין וכו׳ג״ז מבואר שס ומ״מ תמיה לי מילתא
ןנ יון דלהרא״ש אשת ישראל שנתגרשה מותי' לדור אפי׳כסבוי כמו שכתבתי לעיל
׳(!שו' דאפי׳אס יבא פלייה ליכא איסור לאו

ר־מ

והקסת והקולמוסוהנייר ( 0וגמ)׳<נא8ירי

< 1שיט
כיתמיי|יש ^0־הי^מיכי<־מג*,ב^יי" '

שלאנלג?

סשסעלנעתים
שכותנת היא לסוס כגט כין קלף בין דיו כין סרחו ועמלו ואקטיי אקכויה יבכן ל מנ׳ אלא
יזלומ׳ז ." .עתים.
ולא כדברי הנקדנין שמקנין ממס הכל לבעל אלא רבקאקנינהו ניהליה ואע״ג דל א
מסיך כלו׳כסר שהרי אומר אדס ל ס ניס ש; טה יופללגלש־ז
כתכו ותנו גט לאשתי והוכן הי לך 5מ״ה זע״ש וץמשתע
רבעלה חייב במזונותיה ע״כ וא״כ כל שכן כ^ ״זמן שי 5א גירשה
שחייב ככלט וגם על מה שפטרו מלרפאות׳ כתב הראבי׳ד ואם והמוסלךככוי ^ומ׳כ ל הסימפ ?ו " יכתו /ע^7כ'״תו׳;קשס
יתחייב לרפאותה וכמהישמשתטות גט לאישתו והן כותכין יכומכץ בלא כלום ונעשו 'מהיי' 1סיי
בת רפואה היא למה לא
הקנאה דמאי וכעל ידו אוע״י סלוסן ניניישמעליש
מחמת חולי וחוזרות ומתרפאו׳ע״ב אשה שנתגרשה משו׳פריצו'
ולאפוקי איהי או שלוחה הילכך מדאקט להתחבר נלנלי

״אכ כי אתו לקמן אמאי משמתינןלהו
ןה״ל לרכי־כו לפמשירבכהן שגירש את
^מומיירי וכרפיש״י וא 'כ באשת ישראל
שאחר שגרשה נשאת ונתארמלה או
גחגרש׳דאיכא לאו מיסו אין לתמוה למה
אין ראוי לאדם כשר לישאנה שלא יכניס לביתו רשע׳שהוציא
וגס
כה ל' 5י מי!,נ1י ' 0יספ י.לנעל ;'15י " י־חב'
ןשמי דןכהןשגיר לא תדו עמי במבוי
שדר
שכונה
אותה
בכל
זה מביתההגרושה לא תנשא לאחר
כשר מעשה סכירו ושלוחו סל בעל בפשוטתמרבת אפיל•
 !•$דאית כגמ׳מי נדח מעני מי ואשיקנא
ןריז נדח׳מפגיו אשי׳אס החצר של שניהם המגרש ואם הכפר קטן אסורה בכל הכפר ואם נירשה השני אז זה ומיהו אס היה הכל של אשה אף טלפינזיענד ו7ל#
לדור אלא במבוי שרר בו הראשון אבל חוץ למבוי ססניכו האסה כותב את גיט דלסא צ ריכס כ .ר%נםלמתיי
ך*לםםמ' על שכתבבסי׳ו׳וצ״ל שמ״ש לוה אינה אסורה
*! מנה וכו׳לאו אגמשת ישיא' שלא נשאת מותרת לוה ממנו קודם שגירשה אל תתבע ממנה בעצמה אלא היא לאקנויי מסס הגס מצמר לכעל דל ^ מיעג .ע׳שוכ״ע
ע׳י אחר ואם שניהם באין לפנינו והוא תובעה משמתינן להו תיקון ליה רבנן אלא פסימי דספיא יל אדליכא'פ '
^יאלא דוקא בנשאת וכדפי־ישי׳ואז אס
רגילה עמו אכל מן האירוסין ליקניה היא לגט מן־הסופר אבל דידה לאשינהגו נה תנהג
גושה השגיקאי כרוק׳שכן כתבה הוא ז״ל בד׳יא שגתנרש׳מן הנישואין שאז
תקין לבעל והיינו דדייקיכן סלה לקמ^ לפקד אפ׳האין.
נשי׳י׳אהיכ׳דנשאת לאח׳וכסי׳ו׳כתבאאש לא ואם ידועה שהוא רכיל עמה אפי׳ מן האירוסין נמי לא:
איי דפ ' ,איתת לאקכויי אן ^ ןכ״ נ מד 3ןיו לחלק דלא פלוג
אק האשה מתגרשת אלא בכת׳ רכתיבוכת׳להספר
נהןואפי׳שלא נשאתמשמ׳רגרושישראל ? 31
ר״ס שהיא צריכה ממם לימנו ל3על י* י עו *ל ^׳ק< אוכ׳
שלא כשאת ליתלן בה ורעת התיסדמבוי
!
׳ כריתות ונתן שיכתוב בכתב שהוא פוטר אותה לשלוחו כדי לקנותו ומיהו כותבת בסלה סהרא׳י נפפקי1
הדאאלאג׳
גדול משכונה דש :ו נס לא
ומתירה לכל ונתנו בידה ואומר לה שהוא מתיר׳בו וזהו שנקרא
סי׳רש״ועלעתים
צריכלאקנויימעיקר׳דבכתיבה
ומקנ׳ולא
תדוי
ז
כהןלא
היה
גתים והיינו טעמא ראש
שועה ועתים
נט וגט זה צרי׳שיכתבכו הבעל או יצוד .לסופר לכותבהוכותכין
כתובו
וכקרינן חלומה וננרתשה
נשו כמנוי דביון דפנויס היא קיל לי' אכל
־ ו׳
שאומר ז1
תלוש ובכל דבר שרישומו ניכר שליח 1הבטל הוא ׳
אותי על כל דבר ובלכר שיהא
ביה ולגבי ונתן בעי סט והילכך מקנה לי החנם וגת!הגט
נינשאז מזמייא שגי בהיחקת ג' בתים
ויחתמו
בו
המתגרשת
והאש׳
המגרש
ושיהי׳ כתיבתו לשם איש
הגט כתוב וחתיסוהוא מגרש׳בוכך פרש״י מעני שהיה ניאה
ןןר"ןה :ריע כ שטת היא"ש דשכונ׳גדול׳
לושעשא׳נחלימות׳
בו ב׳ערי׳כשדי׳ויתנו לה הוא או שלוחו ליד׳או ליד שלוח׳ויאמר ז״ל מכ״ל גס הרעב״ס לא הזכיר מסיר זו
ממבוי ובענין גרושת ישראל שנשאת
1(1פ״כנתארמלהאו נתגישה כת׳ שי״א לה שנותנו לה לפטרה בו פטור גמור בלא תנאי או בתנאי כמו כלל • והר״ן בפ״ב דגיגין דקדק סא״גויצאהדנרלה־תר
מס״ל־יקלףי״ " ייר ?לי *'י
נדנהכגרוש ת כהן ונרביי סרא״ש אכל שירצה צריך שיכתכנו הבעל רכתיב וכתב לה או שלוחו בציוויו סיפןהכףל
מסלו אלא בסהוא זחא דאקנו ליה קונס מהרי־! ס׳י ס׳גכי
ו״יז״לכ דכיון דאפי׳ בא עליה אינו לוקה יכתיב ואף אם שלוחו כתבו צריך שיהא משל הבעל לכך צריך
הסוס הקלף וזוכהבו הבעל דה״ל כשלוחו דמי0ה!אשוטה
נואי׳כפי׳י יוסשיןאף כפנוי רשא ' לדור שהסופר יתן הקלף והריו לבעל במתנה קור' כתיבה והבעליתץ
וזוכה לו אבל אס 5קלףהן אס לןיש סכמ׳ נשאר לנרי׳אתית
נשוא־ל בחצר וראי לא וכת׳ עוד הר״ן שכרו ומפני תקנת עגונות תקנו חכמים שהאש׳תתן השכר של
וצריך שי5כ בו הנעל א!־ 0לן סו 50ן״ הסןס׳ שאי״ל! ״ הא!
ם:ו התו׳בשס ר׳י דאורל״ייסש רמבוי
קורענסתואעיה
,
י
״ , , , ,
י.
ממתין היינו מבוי סתסאבל משולש הסופר ותקניהו לבעל כתב הר״מה האומר לערים כתבו גט ותנו זוכה לו במה סהוא סלו אבל חחרי אומייחקרי שועהעל•3
לאשתי אין צריכין לזכו׳לו הנייר קורם כתיב׳אלא אע״ג דכתכו שאינו צריך יכאותן דמיס שהיא נותנת • ק משמע ימנלי
!דני׳סקעים כוליכ׳למ׳חש ו  :ההריב״ש
נזשו׳שי׳ס״ס וכת עוד סייב״ש שס דכופס סדירהו ויהבי לה כיון דבשליחותו קעכדימכי
רה * נים ואנתונ
יהכילה לסרפ׳כוקכו רככן לבע׳כין קלף בין דיו כין
בשליחותיה דכעל כמאן דיהכו לבעל והדר בעל ויהיב לאתתא טרחו ועמלו ומ״מכשהי׳עצמ כותבת גטה ״׳ '*! .5קח.1ס.מ1
זנק׳חכירושנופי׳אותו להוציא׳בגט אסו'
קכ׳א ו־ע ש 60
ונשופו
לווו עמה במבוי רומיא דכהן שגיר אבל דמידכיון דמזכה לאיתתא בשליחותיה אקנויי אקנולבעל
נכי הא לא תקנו רבנן מידי כדמוכח 3גמ הסימן
נתנתימזיז:
כלי׳וצריכ להקנותו לבעל בכדיא כדמסמע
׳ .־לדור עמה בשכונתו דומיא
לגרושי
וישראל שגייס ונשאת לאחר • זסרמב״ס בפכ״א מה׳איסורי ביאה כ דגמש ישראל מפירס״י בדין גט החקיק ס״ג טבלה שלה וגס ר״י בח״ב כ׳סכסהיא כותב ' גיט ' צריכה(ה)! נ׳כביילתיל
לא] עדוד עמו כחצי־ וגיוס ,כהן לא תדור עמו כמבוי נראה שבמקום לא תנשא להקנות את הנייר בפי׳לבעל כי לא הקנו לו רכק<מש לס 5)5א שבי הסןס׳ וזסכד3רי סי׳ ע׳נ׳תשינת
:ולדבריהמצריכים להקנות אס לא הקני'קולמוס נשתטית אס*
נשנונתו היה גורש לא תדור פמו בחצר וכריתא דלוה הימנה פירשה הרמב״ן שכתבתי בסטוץ עכ״ל
בישראל המגרש אע״ס שלא נשאת• כתוב במשו׳סר״שכ׳סי ר״ט שאלת יבס ויבמתו
גסהושואין חייב
כסרכדאיתאבהל׳הגטדמרוכיז״ל ואס  .הקולמוס סל אחרים אין פסול בכך
מותי לדור עמו בכית אחד ולאכול על שלחנו אחר חליצה ומעסה בא לידי בקונטרי׳כ ולכולי עלמא בדיעב כשי ולפסי׳קאי אססיר׳קולמוס מיהוהיכ דלא מסר נחזונת*ולעואתה
באחדסהיתס כת אחיתו וגסו אהדדי מחמת סהיתס אוכלת על שולחנו בעו׳בעלה לא קלף ולא דיו יס לדון לדעת המצריכין להקנו׳אי פסל כמי הוי למדכת'בהל הגע!אע״פ שאינה
סי וגן לאשר מיתתו מי הוו כארוש וארוסה לאסור בגרגיסי אהדדי כדאיתא פרק דמררכי ואס הקולמוס סל אחיי׳אין פסול בכך מ 0מ דוק' קילמרםד ^י 0 1י! ,חס ייו מילאנה תיינ ^ זל
קצת לחלק כין אריס ליכס הנכר אכל אס קלף ודיו של אחייס פסול וכן משמ מרבדי סמ״ג והתרומה והגס׳מ את אשת! תולים
באשהשכתאלמנה -תשוב׳ משתבר׳דאסור ואע״ג דאיכא
פ״ג כשססמ ״ג וה הגט דמירכי שכתבו שהה אם כתבו הסופר במצות הבעל שהוא מריאהזעכ׳ל:
נל וחזי להו דגיסי אהדדי ני סני אשוסובתממ'הדשן סל׳רמ״ג כ'על ראובן שגיר
כשר ובלבד ש יתננו אס"כ לבעל להיות שלו כדמסמ בגמ׳אכל יות׳טוב ליתנו לכעל <) 0ע״לסימן.:׳ז
לותאשתו ונשאה שמעיןיעיר קטנה שאין יהודים אתרים דרים שם אלא אלו השני,
וכתיסש יתוקיס זה מזה והרכה פעמים בשיש להס פשק ביחד נכנס ראובן לבית ממלה כדי שלא ישכח הסופר ליפנו אח כ לכיעל עכ״ל משמע סא ס ל 5ן מסר הק 5ף לכתנ^הטור ;תכין
"תשובת
סמעיןו-שיסס■ שם שעה א׳אוב׳דאין איסור ברבר במס שהס דריס בפנין זה וגס והדיו וגס לא נתנו אש" כ לבעל להיות סלו פסול דהא אינו מגרש' ביכרס לי והר"ל)׳ )0
עלמה שנכנס לביתו ושוהה.ש ס שעה או שתים כתב דנ״ל דאין קפידא בזה ואץ כ ' בסד׳הגט והסוס' ייתן הקלף והדיו במתנ׳לבפל דבפי׳וב' ונתן שיהא הגט סלו עכ״ל"! הריס פלו׳ סי'
ובוץ ניאיס לי כזו ואע״פ שהביא רא -ה לדבריו אינה מכרסת  :תני׳ באכל רבתי כלו כדרך ב״אפכותבין בדבר שהוא שלהם וגס לא שייך נתינה אלא בדבר שהו׳סלו יי! " תיר נצז״ן
ובקונטר' כתוב צריך שיהיה הדיו וקלףמסל הבעל שלא יהא גזל ולא דקדאס גזל
 350ג״ס אומסמגרש את אשתו לא ישרה עמו לא במבוי ולא בשצ׳אס היה מבוי
לאחר סיזלץ אשור
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הנייר וכ הגט כשר הו ^ כמ ס יבי כסמו ו כפס כרמ ה י״ ס הסיס י כותבו ו5ןחר כ 1אם ג ס נה נמו
ואסהיתהחצרשל שניסה מפכהזסספפיזה
סלשניסס הופך פתחו לצד אחר
מי  55האשה מפני א -שבד״א בזמן שנשאו והכסנתאע״פ שלא נשאו בד״א מן נותצו לבעל אע״ג דלא אקני ליה בהדי׳ליכא משוס גזל דכא לא גזל מיני׳מידי סלא גאיוס שגיר*
אחהתי
סמואין אבל מן הארוסין יכן החולץ ליבמתו לא יפנה מפני שאין לבו גס בסז  :ברצונו אלא הטעם כדברי הרא״ש דבעי׳סיהא הגט שלו וכל שלא הקנהו כהדי׳אע״פ
אלא ככת' ומעד או כתנאי כמו שירצה אלו כללי הלכו ,שאינו גזל מ״מ לא הוי סלו ולפ״ז אפשר דלס״ע בעי׳סיתן הסופר הגט במחנ׳לבעל קך <*>
(|כ אין האשה מתגרשת
"ונננימןזישג
צריךסיכמבכי הבעל .ואס לא נתנו פסול מיהי המצריכים חשו שמא לא ימשיכו אח״כ וכפי׳הצריכו למסו׳ סית'קי׳חנ׳דק׳ם
גיטין ועמכאי־יס והולנין כשימניס הבאים :
קלף ודיו מעיקר' ושאינן מצריני׳לח חסו לכך אבל מ״מ כתינ׳כפי כך היה ני לכאור פאר כלי כתינם
גמסלפון הכתוב וכתב לה או שלוחו יכתינו דשלרתר של אדם כמותו כדילפיכן
השופר אלא שלא מצאתי בדברי הרמ״ב׳סוס גילוי לומר שצריך שיתכנו כסופר לבעלוגה* רן 'נורנין;וכ״ינ
פ״בדקידושין ואף אס שלוחו מתכו צריך שיהא משל הכפל לכך צריךשימן
הקלף והדיו ברגתכה לבעל כ 'כ כשדי כתיכ׳הגס להרא״ש יב״כ בספר מצות גדול לסכר 'אסרי׳שהזכיר הר״ן א״צ השיער לימן לבעל בהדיא לא קלףול5ן דיודבההוא ליגניהן .הנת3
קצע החבויים ג״כ הזכירו כלל הדין שצריך הסופי לימן הקלף והדיו אלא שקצתם זחא אקכו לי׳רבכן קלף ודיו ושכר סופר וכ״ס כסהו פורע לסוס ' שהכל נקכ לי יא״צ 'ניג״נתה ' "יי!" 5
להקנות בהדיא אלא כשהיא כותבת גסה דוק' משו׳דבההוא לא חקינו רבנן מידי • נוהג•);• ' "צאתי
נ כהצייכו ג״כ מסירת הקולמוס וקצתם לא הצריכו והמצריניס הס ר״ת כדאיפא
נתיי,ןן
ובעה״תס הרוצה לכתוב גט לאשתי צריך שיהא הקלף והדיו מסל בעל דסא וכתה ל׳
נהגה׳אסיי פ״ב דגיטין וכעיימי כמאמר שביעי ושדר הגט דכעל המרומה ורכינו
והבלתי מצריכי׳סס הרא״ש וסמ׳ג שלא הזכירו מסיר הקולמוס ונתן כתיב ואפי בטבלא שהיא של אישה תחלה וגט כתו ,פליה מספק׳ ליה אס צרךי גיטין דהנעליתן
עקנדאימבפי׳קנ״ד
סל בעל דאין | כאן להבי׳עדי׳סהאש הקנתהתחל הטבל׳לבעל׳נמספט וגס סכר סופר מוהדיועל הבעלגע5מז ,5!0[ ..ל,
ונפל התיומ כהל׳הגט שכ אבל בקולמוס אין ני׳לחוש אפי ,אין
מיון מ :ר במה■שכותב כו הגט ואעפ שבסדר הגט כתב מסירת הקולמוס היינו כדתנן סרק גט פשוט משוס דכתיב וב ונתן מ מ אס נתנה האש כשר כדאית התמ יתגךא יגיי אתר:
טמזיא דמילת׳לחיש גס לדברי המצריכים  :ויש מהפוסקים סבורים שאין צריך תקינו רבנן וכו׳דהפקר ב״ד הפקר וכהכי מיקיים ספיר ונתן אבל בקולמר' נראס;
(וסימן סיס דבר דבמידכי פ התקבל כתוב מסירת הקלף והקולמוס והדיו לא שאין לחוס אפי׳אץ סל בעל דאין כאן חסרון הניכי במ״ש בו הגט עכ״ל • והמנהב
׳דענא מנ״ל ור״י בח״ב כ׳סיש מפרשים שצריך להקנות קלף ודיו וקולמוס לבעל וי״מ למסור קלף ודיו כדכרי הר״א׳וסמ״ג והתרו׳אבל בקולמו׳אין חוססץ כמי שסס ז״ל',
י1א״צ וק נהגו העולם עכ״ל וכעוד בחלק הנזאי׳צ שיקנה הנייר הסופר לבנץל בפי ,לא חששו ומ״מ טוב למסור גס הקולמו׳לכמסלה וכן אני נוהג  ^ :וכ כקונס׳והכעל;
 1אלןמיי אקנו ליה רבנן פשיו׳פ״ס דגטין מההיא ודלמ׳אקנויי אקני ליס רבנן וכו׳וכ״כ יגביהס לקנות :והבעל יתן שכרו ומפני תקנת עגוס תקנו סכמי׳וגו מסנה וגמר׳"
נימ״״ןענ״ל וז״ל הדמכ״ן בפ״ב דגטין אהא דאמרי׳אמ' רב חסד׳יכילנא למיססלינהו כס' גט־ פשוט ( דקסז קסח ) והיה גי׳דהסת כתר תקנת לכתחל׳אומרי׳לאשה שתתן
סכי
■ בפ״בהאשהטתנלו׳
סכרהסופוכנמדברי הרע״לטכת
ינולהוגיטי דעלמא וכו׳דלמא אקמיי אקנולה רבנן אע״גדבדרךדלמאאיתמר
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אבץ העזר
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(נ ) ! *! מייי סכר הסופר בכל מקום אלא שמצאתי בסדר כתיבת לגט לסרא״ס שכ רבינו בסוף בפ״ב וכן אס לזמר לסופר כתוב גט לאשתי ואמר לעדי׳לחתוס כותבץיחותמץי ,
הלי׳ואשתועלו׳
שזה
ניא ,ו"ה כלל סייקצ״ד ושכר הסופר ימן הבעל ואס נתנה האסה הגס כסר דאסי׳ במר תקנתא והוא סיהיו העדי ' והסופר שכתבו וחתמו גו מכירי׳ויודעי
דבייס דלישני׳נקט סופר ואח כ עדי׳ובסיפא דליסני׳נקט טדיס ואח״כסופ׳לסמוו
לכתחילה אומרים לבעל סימן סכר הסופר ואס לא ירצה לימן ונמנמו האס כשר
ל ת,למ
סופר לחממו דשכתבו וחסמו בו אסופר כמי קאי ומ״מ סופר םלגיכו היחסצי
״״״״ ,,לאתל! דרבנן אקנו ליה ההוא זוזא פדי שלא מתעגן האשה וכ״נ מדברי סמ״ג סכת בסי׳ נ
צורך דיהא מכיר דבעדיס החותמיוסי!
<< 0להני שצריך שיפרע הבעל סכר הסופי מן הדין
נכתינ׳נצ
גזלכדמשמע בפכ״ד מה מלוה וכבר דו '" ..
לא ״*לה י לא אלא התירו סתמן האשה סכר הסוס שלא  .לגרושי ביה ונמצא זכיית הבעל וגירושי האש׳באין כא׳ ואי
(ושא״גהני ־ נגט
דכלכס״גל״סלןכיןאיסוי'לממונומנ1ת׳
לבעל נייר וכתיב כיה גיטא ויהיב ל! ה כשר אפי׳ נתנו ילה קורם יאוש
הם,סי יעגננה ותקנו חכמים שכר זה
מויד
שהנתי נה ה יא
דהפקרב״דהפקר ומתקיים בזה ונתן שהרי אינה חייבת להחזירו לבעלים שיש כאן שינוי שם ושינוי רבי שב שיהא מכיר הסופר לארקדכ,
עיק׳כמו התפיחה והגה״מ כס״א ובס״ג כתבו כן בסמו וכ״כ מעש׳ וכותכין לו הגט אע׳׳פ שאין אשתו עמו והוא שיהיו מכירי' דסביר' ליה דחתס סופי יעד פסול צ"
יייעי לדנייי״א בספר התרומה ובסמ״ק וכ״נ מדברי ר״י ויודעים הערים והסופר שזהו פלוני ואשתו פלונית ובשע׳הסכנה מקום להיכר הסופיב פויאיכג׳למגמו
מי־־יי־נ"* ״־ :!5כתב הי׳מס ה5וי'
פסוקו׳
מלישניה דהרמב״ס דכי אמרי כל
כותבים אע״פ שאין מכירים לא יכתבנו הסופר ולא יהתמו כו
צריכין
לקת! אייה ול כ) לעדים כתבי גט ותנו לאשתי אין
הערים רע שיאמר להם הבעל לכתוב ולחתוםג וכשיאמר להם שמו כפיי ל ׳יוס אי 1סוססין לי היינוצפי׳
 0ס< 5רץלהניין ומוא״ת מדברי הרמ״ה משמע שהאומר
הוחזק על פי עצמי • ע יי י איכאלמיגסו׳
לסוס שיכתוב לו גט צריך הסוער לזכו׳לו הבעל יכתכוהו הם בעצמם ולא יאמרו לאחרים לכתוב ולחתום
מיי? על,ם :
מיניה דלא סגי בשיכימשמוושמהצלצ
^רונסילה?ר ^ הניי׳אע״פשאח״כנותנו בידו ומגרש בו ואפי׳שאמר לג׳שיש עליהם תורת ב״ד לכותבו ולחותמואיןלהם גס סס אביהם צריכים להכיר וציפשו
ז<ןר1למפ0ימ , ,״ ,וכסצו׳לגרס את אשתו כ׳ סא״צ מסו דהוס לומר לאחרי׳לעשותו ואפי׳אמר להם אמרו לסופר לכתו' ולערי'
דיליף הכי מדאמרי׳וליחוש לשנייוסך 3פ
הנעל יג׳הלסני כמאן דיהכולבטל ורלאביהבו לבעל לחתום לא יכתוב הסופי ולא יחתמו העדי׳ער שישמעו מפיו ואף אלמא כי אמרי׳שמו הכונ׳סמו וססצ3ץ
עזים לסיעי צריך לזכות והאי דהוי כמאן דיהבי לבעל אם הוא חרש אפי' הוא שומע אלא שאינו מדבר או אפי׳ פקח מודה שמעינן מדבריו שגס סס צ3ץ
נ ^ י־י׳ י־׳ל וכת להם בכתב ידו שיכתבו ויחתמו לא יעשו רע שישמעו מפיו כותבין על פיו אס הוחזקל׳יוסאע״גדלצ
מביר לאגלויי כ כ כמו שמו משוסדצ״כ
והרמבם
^ חגוה ל ,דהקדכמאן דיהבו לבעל ואתני ליה
פלל ופ־׳יס׳לאין נהדיא וכיון דמזכו לאיתתא בשליחותיה
אין לדכר סוף :ובשעת הסכלכותצין
לתיש לוס נזיענל :הוי כאלו אקנו לבעל בסדיא יאפי׳לסברה שנית סכי הר״ן דיש שכתבו שאס הקלף אע״פ שאין מכיריןפ׳התקבל (דכו ) תנן מי שהיה מושלך לבור ואמר כלהשופע
הוא שלו שצריך שיזכה בו הבעל או שלוחו שאין הסוס' זוכה לו במה שהוא סלו נראה קולי יכתוב גט לאשתי הרי אלו יכתבו וימנו וסירס"  ,כל השוממ קוליופי׳
דאיתי׳לדיןזה סל הרמ״ה דכיוןדמזכו לאיתת'בשליחותי הוי כאלו יהבו לבע׳ואקנו שמו וסם עירו ובגמר ודלמא צרה היא תניא דבי ר ישמעאל בשעת הסכלכותנין
אע״פ שאין מכירין וסרש״י ודילמא צרה היא שמתכוונת לקלקלה שמנשא בגטזס
ליס ובמרדכי כפ התקבל כ ג״כ כדברי הרמ״ה דכשאמר לאחרים לכתוב וליתן גט
לאשתו אינו צריך למסור לכס דבמקומו הס עומדים  :ואי גזל נייר וכתיב כיה ותאסר על בטלה כשעת הסכנה צגון זס שמסוכין למות ואס לא טכשיו אימתישאץ
גיטא ויהיב לה כשר וכו׳כראה דדוקא בגזל גייר מכשיר הרמ״ה משוס דאיכא שכוי מכירין אם זה הואשפי׳שמו ובסוף יבמות תנן מעשה באחד שאמר אני אישפלו]
הסס דמטיקרא נייר והשתא גט ואיכא שינוי מעשה בגופו סל נייר אבל אם כתב ממקום פ' מת והלכו ולא מצאו שס אדם ובעובדא אחריתי תנן הלכו ולאהכירוהו
לו הסופי גט ולא פרעו וגזלו ממנו וגירש בו לא דכעינן ונתן וליכאדמידידלאו והשיאו את נשותיהם ופריך כגמרא ודילמא צרה היא וססני כי היכי דמשני3׳פ
וידיה היא לא שייך ביה נתינה  :וכותבי] לו הגט ואע״ס שאין אשתו עמו והוא התקבל תנא דבי ר׳ישסעאל בשעת הסככה כותבין אע״פ שאין מכירין ופי'רס״י
שיהיו מכירים ויודעים וכו׳משנה ערק גט פשוס (סס'; כותביס גט לאיש אע״ס שאין בשעת הסכנה כגון מי שהיה מושלך לבור וכו׳ והכי נמי כשעת הסכנה דמיסצס
אשתו עסו וסובר לאשה אע״ס שאין כעלה עסה ובלבד שיהא מכירין ובגנד׳עסס) לא מאמין לזה לא תמצא אפר ותשב עגונה והרי״ף והרא״ס לא כתבו האדרבי
מאי ובלבד שיהא מנירין ואסיקנא דצריך שיכירו שה האיש וסם האשה בגט וכן ישמעאל בס׳ המקבל לפי שסמכו על מה שכתבוה בסוף יבמות שהיה עולהללמד
כסוביו וסי רש״י הסופר והעדים צריכים שיכירו שזה הוא שמו וכעל נ״י כתשיהא גס על דין עדות אשה שמת בעלה והרמב״ס כתבה כס״ב מהלכותגירושין  :לא
יכתבנוהסופר ומעד שיססעו מפיו וכובס״פ התקבל ( דסו ) בסמני'איפליגוו'
מכיר וכו כלומר דלא סגי בהכרת פנים ושיסמוך על אחרים בשמות מסוס דהוי
מילתא דעביד׳ לגלויי אלא צריך שיכיר שמותיהם ג"כ ע״כ כלומר שאס אינו מכיר מאיר ור׳יוסי באומר לג׳מנו גט לאסמי דלר״מ כיון דתלמא כינהו וגס לאאמד
שמס אע״פ שהוא מכיר אותם לא יכתוב דחייסיכן שמא החליפו שמותם ויכתוב ליה כתבו אלא תנו לשס ב״ד אמר להס ויכולים הס לומר לסופר שיכתובילעדיס
גט לאשת חבירו ולא סמכינן לכתוב על סמך שנשאל אח״כ שמותם לאחרים אבל שיחממו ור יוסי עליג עליה ואמר שאינם! יכולים לצוות לאחרים לכתובולחתום
אין סברא לפרס סבא לומר שאס שאלנו לאחרים על שמותם והגידו לנו שלא נסמך ואסיקנא בגמרא דאפי באומר אמרו לסופר שיכתוב ולעדים שיחממו פליגריוסי
עליהם • ופריך כגמרא וליחוש לשני יוסף ב״ם הדרים בעיר א׳דילמא כתוב גיט' ואמרינן תו בגמרא דשמואל סכר לה כר יוסי היכא דלא אמר אמרו משודמילי
ואזיל וממטי לאיתתי׳ דהאיך אמר רב אחא כר הונא הכי א״ר סני יוסף ב״ס הדרי׳ לא מימסרין לשליח ופליגעליה באומ׳אמרו לסופר שיכתוב ולעדי' ויחתמווכריס
בעיר אחת אין מגרשים את נשותיהם אלא זה בפני זה ופריך תו וליחוש דילמ אזיל מישאחזו ( דף עא ) תנן אמרו לו נכתוב גט לאשתך ואמר להם כתובו וכו׳הרי
גט בטל עד שיאמר לסופר כתוב ולעדיס חתמו וסרכינן בגמרא3שס ) רישא ו״מ
למתא אחרינא ומחזיק לשמיה כיוסף ב״ס וכתיב גיטא וממטי לאיתתיה דהאיך
אמר רב אחא רב חיננא כל שהוחזק שמו בעירו ל׳יוס אין חוששין לו ואיתיתו בגס
וסיפא ר יוסי ואסקהרכאשיכולה כר יוסי ואמרי בתר הכי תניא כותיה דוב
ההוא תביא דהוה חתיס עליה רבא בי רב חנן וכו׳אמר אביי אע״ג דאחור רבנן אשי כתב הסופר לשמה וכו׳הרי הגט בטל עד שישמעו קולו סיאמי לסופרכתוב
כיון שהגיד וכו׳צלרכא מרבנן לאו אורחיה למידק וכת 'הרא״ש על זה ושמעי' מינה ולעדים חתמו ודייקינן ישמטו לאפוקי ממאן דאמר מודה רבי יוסי באומראמרו
דלהיכר איש ואשה סומכין על פי עד אחד ואפיקרוב ואסה דמילת דעבידלאיגלויי
ופסקו הרי״ף והרא״ש כרבי יוסי דהגט בטל ואפי באומר אמרו ולא חשולדסמוצל
הוא מידי דהוה ביבמות להכיר שהוא אחיו מן האבוכ״ב בנ״יכשס הרשב״א
וכמי הר״ן שכן כתבו כה״ג ור״ח ז״ל אבל הרמב״ס בפרק ב׳ כתב אמר לב או לג'
והריטב״א ז״ל וגס ה״ה כתב כן בס כ״ד מה מלוה בשם הרשב״א ומשמע מדבריהם אמרו לסופר ויכתוב גט לאסמי ואמרו לעדים ויפמומו ואמרו לסופר ונפה
דבין לערן איסור בין לערן ממינ קאמרדהא אמתני׳קאי דמסוס גט לסובר בענין ולעדים וחמסו או סאמר לשנים אסרו לסופר ויכתוב גט לאשתי ואתם חתופי
זה וגס ההיא ריבמות איסירא הוי וסגי באשה או קרוב דמילתא דעכידא לאגלויי כרי זה גט פסול ומתייסכין בדבר הרכה מעני שהוא קרוב להיות בטל ומה גין
היא ור״יג״כ כתבה בריר גטין חלק כ וגס בסד הגט אשכנזי כ לשון הרא״ס דלהיכר פסול לבטל סכל מקום שנאמר בחיבור זה שהוא בטל הוא בטל מן התורה וננל
א־ש ואפה סומכי' על סי עד אהד ואפייקרוב ואשה לא ידעתי למה השמיטו רבינו קמ  #שנאמר פסול הוא פסול מדברי סופיים משמע דמספקא ליה איפסיןינן
ודין סכי יוסף ב״ש הדרים בעיר אחת אין מגרשים נשותיהם אלא זה בפני זה כתבו כשמואל כיון דלא חזינן אמורא דפליג עליה בהדיא וכן רעת הר״ן וכתה סנן
דעת ר״י והרתב״ן וכן דעת כעל המתמו׳ והמרדני וסמ״ג וסמ״ק והכל בו וזהדטח
רבי׳סי קל״ו אבל דין הוחזק בעיר ל יום אין חיששין לו לא הזכירו ולא ידעתי למה
הימ״ה וכמו שהזכיר רכינו בסמוך מיהו מה שכתב רבינו ואפילו שאמר לגסים
יהא אגט איתמי כגמ׳ והרמכ״ס שלא כעכו כפ״ב מה גירושין איכא למית׳דמשס
עליהם תורת ב״ד לכותבו ולחותמו אין להם לומר לאחרים וכו׳דעדיפהמיכהה״ל
ליה שהוא בכלל מ״ש שצריך שיהיו מכירין ויודעים שזהו סלו׳ואשתו פלונית וסמך
על מ׳ש בפכ״ד מה מלוה ומיניה ילפינ׳לענין גטין אכל רבי' סלא הזכירו גס בדיני למינקט דהיינו אס אמי להם תנו גט לאסמי דבההיא הוא דפלערמוצמו
ממונות לא ידעתי לו טעם* והילן לשין הימג ׳ס בסכ״ד מהל׳מלוה אחד השטרות יאמרו לאחרים ויכתבו דאלו באומר כתבו אפי ר״מ מודה סאע״פ סהס סלסהאל
הנכתבים לאחר שלא בפני פכירו ואחד השטרות שאין כותכין אותם אלא מדעת יאמרו לכתוב כדתנן בהדיא בס״פ המקבל אלאדמכיוו דכתב ואפי באוח'אפיו
שניהם ושניהם עומרים כולם צריכים שיהיו העדי' מכירי השמות שבשטר שזהו פ
*
לא יאמרו לא דק רבי׳כמילתא וכתב הר״ן כס״פ המקבל שדעת הרמב״ןדטטמא
בר סלו׳וזהו פלי׳בר פלו׳שמא יבואו שנים ויעשו קנוניא וישנו שמותיהם בשמות דרכי יוסי דפסל באומר לג׳ מנו הוי שסיר מסוס  :דמילי דלא מיססרן לשליחאנל
אחרי׳ויוד׳זה לזה־כל מי שהוחזק בעי׳ל׳יוס אין חושסיןלו שמא סס אחר יש לו והוא מאי דפסל באומר אמרו לא הוי טעמאמשוסמילילא מימסרןדלאו מילי מסי
שנהו כדי לרמותו ולעשות קנוניא ^ אס אתה אומי כן אין לדכי סוף עכ״ל תדקדק איהו אלא הרי הוא עושה שליח שלא בפניו אלא היינו טעמא דכיון דכגט בפינן
בו ויאירו עיניך בכמה דברי׳האחד דאע״ג דהא דתכן ובלבד שיהא מכירין אכותבין לשמה ובעינן וכתב לה כלומר סיכמכנו לה הבעל ואין הסופר והעדים במקוהכפל
גס לאיש אע״פ שאיןא שתו עמו איתרא לאו דוקא דהיא הדין כשאשתו עמו דלא אלא כששמעו הס מפיו וכל שלא שמפו מפיו אפילו אינו אומר אמרו מדעתכם
סנא ורבותא אשמעי׳דאע״ג דמקלי׳לכתוב גט לאיש בלא אשם ושוב׳ לאשה בלא אלא שהבעל עצמו ממכה אומו שליח ככל מקום שהוא פסול וכדאמרינן בהייא
איש לענין ההיכרא לא מקילי דלפולס בפי׳שיסי׳מכירין  :ב׳דאע״ג דפי׳רש״י שיהא ולפלו׳ולסלו׳ויסתומו וכן פרש״י לסופר פלוני סיכתכוואץלךצד היחידי*
מכיריו השיפי והעדים וגם הימכ״ס כפ״ב מה׳גייוסץ הזכיר סופר לכזו דוקא לאחרים לכתוב אלא השומע מפיו הוא יכתוב והרא״ס חלק עליו וכת דלאפליג
דקפיד׳ליתא אלא אעדי׳דסופר זה אינו מעלה ואינו מוריד ומה שהזכיר סיפר ר יוסי אלא באומר אמת מדעתכם אכל במיכה שליח סלא בפניו בכי הא ודאי
בהלכת גירושין אשגי' לישן הוא ולאודוק' ויותי נראה לומידכפ״ב דגיטיןאשמעי' פליג וכתב הר״ן שדעתי מסכמת לדעת הרא״ה דכל שאמר לכס אמרו הם סטיץ
אגב אורחיה דחתס סוסי ועד כסר כמבואר בדבריו בפ״ט ולפי שדייק בלשונו כתב שהדבר מסור לכס לשנותו לכל מס שירצו ומה שאמר להם הבעל ולפלונ
ולפלוני
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^ציויחתמו אינו אלא כמרא׳ מקום להם ואיכא למיחש דמשוס כיסופא מסתמי מהני בהו בריקה מיהו אלם בדיקה כעי ג״ס וכדמניא באותה ברייתא בסמוך כשס
להכואיתא כגמיא איל בממנס .סופר ועדים מדעתו ליכא למיסש לחורב׳ שהרי סבודקין אותו לגיטין כך בודקין אותו למשאות ולמתנות אבל מדבר ואינו שומע
$יןלהם מקים לטעות נמצ ' דלפי דעת הר״ן כל שלא אמ׳אמרואלא מינ אש הסופ׳ עשיטא דלא בעי בדיקה כלל שהרי מתוך דבורו ניכר אם הו בן דעת ואפשרדמשו'
פ לולכפולי גט ולעדי׳פלו שיחתמו בו והסופי והעדי׳ אינם מצויים עמו מודה ר' דשייך למימני במדבר ואינו שומע שהוא כפקח לכל דבריו לגמרי תנא הרי הם
כפקחין לכל דבריהם אפ״גדאלס אינר
קפידכשרוכל היכאדאמר להם אמת
לסופרפלו׳ויכתיבולפלו' ופלו׳ גיחתומו והרמב״ם כתב נשתתק וכתב בכתב ידו שיכתבו טג לאשתו אס כפקח לכל דבריו לגמרי שמעינן מככא׳
ן! סנלואיכא למיסש דמשוס כיסופ דשופר דעתו מיושבת עליו כותבים ונותני? שאי? די? מי שנשתתק □־יי דלמאי דאפיק ר׳זירא שאני אלס דמגינא
כ׳באומף מדב׳ ואינו שומע וכו׳אלס שהרכיןבראשו
החרש וא״א הרא״ש ז״ל כתב כסברא ראשוג׳ה והרמ״ה
3חתמי ליה ולדבריו נהי לאםי * " ימי
עליוהסופר ועד אחי הגט בסל לר יוסי לשנים אמרו לסופר לכתובולעדיםשיחתמו ואמרו 1,ןץם וכתבן בעיבדיקה ג פ כדמנן במתני׳ ואס כתב
בכתב ידו כותבין ] ונומנין וא״צ בדיקה
בימ מתכנס בו מי שלא נוס הבעל מ״מ אם
י אלא אמרו לאותו וחתמו וגירש כו שהיא ספק מגורשת ורב אלפס כסב שאינו גט *־ונר שזו היא שטת הרמב״ס ז״ל סבתבגבי
#פינו מצות הבעל
סופרו  :ולאותם עדים וחתמו נהי דפסול כלל וכ״כא״אהרא״שז״ל אמר׳ לעשרה כתבו גט לאשתי אחד הרכין בראשו בודקין אותו ג״ס ואס״ה כ'
כותביע י כולם כולכם כתובו א כותב במעמד כולם אמרלעשר׳
בכתב ידו הרי אלו כותבין ונותנין ואס
סלרמןהוי מיהו כטל לא הוי דמדאורית'
כשר סרא אלא שפסלוהו חכמי׳משו׳דחשו כתבו וחתמו ותנו גט לאשתי אחר כותב ושנים חותמים וא׳נותן איתא דלכתיבת ידו בעי׳כדיקה ג׳פעמיס
!סווכא ולרבנן מ שמע דכין כך ובין כך כתב הרמב״ם אפי׳אם היה הכותב אחד משני העדים החתומים ליערבינהו ולימנינהוומ״ם גביכח׳בכת׳
בו והוא השליח שנותנו לה הרי זה כשר ויראה מדבריו שהוא
ידואסהיתה דעתו מיושבת עליו אינו
כיון פלת שמעומעיו בטל סוא דדיןתורה
להצריך כדיק' ג״פ אלא לאסוקי סלא תהא
סואבגט דלא הוו במקו הבעל אא״בשמעי
שהוא
מכשיר כתב סופר ועד ולקמן בעינן לברורי
ד פתו מטורפת וקצת נ ר לדייק קמדבריו
מפיווהרשב׳א נ דעת הימבי׳ן סתם ולא
נחלקופליר מפמ־ 1דסכי ס״ל גס מתק דברי הרא״ש משמע דכהרמב״ן ס׳לשהרי ©היי גבי הרכין בראשו דגעי בדיקה ג״פ כתב והרי דעתו דטתו נכונה וגבי כתב
לענין צווי הבעל הוא דבעינן שידבר בפיו ושיעמעו בכתב ידו כתב אס הימה דעתו מיושבת ומשמע מכונה ומיושבת מריסילי
כ׳כס״פ התקבל ונראה ררוקא
כינהו שהרי כתב אס״ב בסמיך גבי חרס גמור אפ״ס שדעתו נכונה ומיושבת וכ״כ
קולו אבל לע;ץן ]ליחות א שה כל היכא דקים לן שהיא רוצה בדבר לא כעי' שמיעת
קולע:״ל היי מקט בהדיא רבעי שידבר בפיו ושישמעו בקולו ואלו להרא״הוהר״ן מדבריו פ׳כי׳ט מה׳מכירה שכתב אלס ששומע ואינו מדבי או מי שנסתפק מקקו
ניודכפיו .שגי אפי׳לא ישמע קילו גם מתיך דברי הר״ן ססת׳זס נ״ל אפשר לדון מקח וכו׳והוא שיכדק כדק שבורקין לגיטין או יכתוב בכתב ידו משמע כהדיא
דלסלכה אזרה ולא למעשה וכן דעת הרמב״ס לפסול באומר אמרו לפלוני וסלו׳ דלכתב בכתב ידו לא מצרי׳בדיקה ומיהו לעניןמדבר ואינו שומע שכתבתי
כלל אע״ס שבטור חשן המשפט
$נואיכרכייו פד מה !  :יה ומתנהד• ודע שאפי׳לדברי המכשירים בממנה סופר ׳בסמוך דפשיטא דלא בעי בדיקה
ועדים שלא כפניהם היינו כממנה אותם בפיו אכל אם לא מינה אותם בפיו אלא סי׳רל״ה כ׳שבך נר׳לו הרס ב״ם ז״ל בס כנזכר לא ס״ל הכי שהשוה דין מדבר ואינו
ואם נמשך לומר דבכסב ידו נמי לא
נמילהם כ :תב ידו הדס־ תלוי כדעות ספוסקיכנלו שיתבאר בסמוךכס״ד דפליגי שומע לדין אינו שומע ואינו מדבר :
מהר כתב ידו בפקח  :ואף אס הוא סרש אסי׳הוא שוסע וכו ברית'בפ׳מישאחזו מכשר הרמב״ס ז״ל אלא בבדיקת ג״ע וכדמשמע מדברי הר״ן איכא למימי דמאי
(קעכ )  :ת ססיערלשמה וכו׳ הרי הגט כטל עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב דפריך רב יוסף מאי קמ״ל תנינא מסוס דאיסשיטא ליה לרב כהנא לאו לאיפלוגי׳
ולעדים שתומו ורייקיבן קולו לאפוקי מררב כהנא דאמר סרש שיכול לדבר מתוך אמתכי׳דבעי בדיקה ג״פ אתא דס״ל לרב יוסף דכתב ידו היינו הרכנת ראש ומשוס
ממי :ותבין ונותיין גט לא שתי וכתבוה הרי״ף והרא״ס בס״פ התקבל  :ולפרס הכי אקשי ליס מאי קמ״ל מנינא ור זירא אהדר ליה דמתני׳באלס ורבכסנ׳אשסופי'
סוגיין דשמשתין הוס מש עד להכשיר בפקח שכ׳סכת ידו שיכתבו גט לאשתו דה א אף בחרש גמור ומתני דמני אלם משוס דבעי לאשסועינן דין הרכיןבראשו ד^א
לאממעע־נן אלא ח׳>ש ולא ממעט כת ידו מדמני קילו כי הינ׳דלא ממעט הרכנת סייכא בחרס גמור א״כ אשמועינן לכתב ידו עדיפא סרמיזה דע״י כתב ידו בחרם
ראשו דנשתתק דלא ממעס׳ירית אלא דוק׳סרש שכתב • ואפי׳כמדבר ואינו שומע גמור כותבין אבל לא ע״י רמיזתו וכתר הכי אסיקנא דכרייתא דתני פדשישמעו
או שומע ואינו מדבי יש לדון ולהכשיר ע״י כתב ידס מדאיתא בס סישאחזו (דעא ) קולו לאפוקי מדר כהנא ומ״ס ספיר שמעי שאלס שכתב בכתב ידו כותבין ונותנין
דומיא דהרכנת ראש וכדסכר רב יוסף בהא ור זירא נסי משסע דהכי סבר ליה דהא
אסאדאמ׳רע כהנא חיש שיכול לדבר מתוך הכתב כותבין ונותנין גט לאשתו אמר
זב יוסף מאיקמי"ל תכינ׳כשתתק ואמיו לו נכתוב גט לאסתךוהרכין בראשו כורקין לא אהדר ליה אלא סשוסדמתני׳באלס ודרב כסנא בחרש גמור פא אילו סוה מימר׳
אותו ג׳פעמיס וכו׳א״ל ר׳זירא אלס קאמית שאני אלס דתנינא מדבר ואינו שומע דרב כהנ׳באלס הוה מודה דספיר פריך מאי קמ״ל תנינא ודעת בעל העיטור כדעת
זסהואחיש שימש ואינומ) ער זס הוא אלס וזה וזה כפקחין לכל דבריהם ופרש״י הרמ״ב׳סכ׳וז״ל ומסתברא דוק'חרש שאינו מדבר ואינו שומע בהן ליתאלדרככהכ׳
!:.למוש דרב כהנא אינו שומע ואינו מדבר ואפשר שזה היה דעתו סל הימ״ב סב ' אבל אלס שנשתתק מחוך הכתב כותבין ונומנין ג 8לאשתו דלא בהרכנתהראש
משני סי שנשתתק והיי דעתו נכונה ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו וקל שכן בכתב ידו עכ״ל • ולכאורה נראה דלדעת הרסב״ס דסכפיר לכתוב גש
מוהרי אלו יכתכו ויתנו וכן סא כבכת׳ ידו כתבו ותנו גט לאשמי הרי אלו כותכין פ״י כתב ידו דמי שנשתתק כל שכן ע׳י כת׳ידו סל פקח אכל מצאתילרבי׳ירו׳שכת'
ונותכין לה אס הית דעתו מיושבת סליו שאין דין מי שנשתתק כדין השרש מישנס' בח״ג וז״ל כתב ר״ת כי כתוב בסוס כי פקח אע״פ שכתב בכתב ידו וכי׳וי״ס כי די
מהוא פקח ונתחרש ואכ״ל כשמשה אינו מוציא לעולם ער שיבריא ואין סוסכיןעל בכתיבה ודקדקו מאותה שכתבתי למעלה מסוגיי׳הגמ׳וכבר כתבתי בדין סרס מי
שנשתתק ושומע כי די בכתב ידו ודוקא בחרס אבל בפקח לא וכב כירושלמי כסו
חית החיש ולא על כותבי אע״פ שדעתו נכונה ומיושבת ע :״ל  :ומשמעות פשט
סבסיס שאינו מדבר ואינו שומע אינו מועיל כתב ידו כמו כן בפקח וכן נראה עיקר
דבריו דוץא כתיש שאינו שיפע ואינו מרבי הוא דאין סומנין על רמיזותיו וטל
נתנו משו דסשבינן ליה השוט אכל מי שנשתתק דהיינו שומע ואינו מדבר בפקס עכ״ל ומשמע שטעמו משודלא שת לכתוב ע״י נת׳ידי אלא בנסהתק דא״א בענין
היא לכל רבייו וסומנין מל רמיזותיו ועל כתב ירו והיינוכדשני ר זיר אלס קאסית אחר אבל בסקס סיכול לדבר לא הכשירו לכתוב ע״י כתב ידו וה״ה דע״י הרכנת
ראשו נמי אין כותכין וכל׳קכן הוא דבעינן שישמעו קולו דוקא כיון לאפשרומ״כל
■סאכי אלם ולא כ׳הרמ ׳ב דין המרבי ואינו שומע משוס דמכלל דבריו כלמוד שכיון
שזנו תיש גמור דינו כ דין הא לס ויותר ני לומר שכל שמדבר דינו כפקח גמור לא נ״ל שיהיה זהדעתהרמב״סדאסקה״ל לפרושי סלא ודאי לדעתו דמכשר
שניי משוך דבורו ניכר אס הוא בן דעת ומ״ה לא הזכירו סרמכ״ס אבל מדברי הר״ן לכתוב ע׳י כתב ידו דנשתתק כל שכן שכומכין ע״י כתב ידו דפקס זא ע״י הרמת.
ראשו דכל שמגלה לנו כונתו ישמעו קולו מיקרי ומאי דאמריכן קולו לאפיקי מדיב
ניאה מסוגי כדעת הראשון דמרבר ואינו שומע דינו שוה לשומע ואינו מדבר סב
אכל מדבר ואינו שומע שופע ואינו עדבר הרי הן כסקחין לכל דבריהם ובבדיק סגי כהנא היינו משוס דכל שהוא הרם גמור אף על פי שעשה מעשה פקס הרי הוא
ישניאיתמר פ מי שאחזו ומשמע עוד מדבריו דלכתיבת ידו כעי נמי בדיק'כי היכי כסוטה לכל דבריו ואין בכתב ידו ולא בהרכנתו קול של דעת אלא קול כסיל
ילד להיככת ראשו ומיהו איכא למירק אמאי דאמר רב יוסף מאי קא משמע לן אבל כלשהוא ק דעת כתב ידו או הרמתו היינו קולו כל זה שכתבתי הואע״ד
הרמב״ס והפיטור :
תניפאנשתתק וכו׳אדרכה הוה ליה לא יתובי מפתני׳ דמצרכה בדיקה ג״פ ורב
אבל דעת הפוסקים זולתם לומר דאע״ג דמשמעתין לא מסמס דמממטינן לכתו'
כהנא לא מצריך שוס בדיקה ויאיר דאהדר ליה שאני אלס לתנינא מלבר ואינו
ע״י כתב ידו אלא הרש דכיון דלאו בר דעת הוא אין סומכין על כתיבת
שומעוכו' וזה וזה הרי הן כפקחין לכל דבריהם והיאך הס נפקשין היי כפקחין לא
לעי כדקה כלל ובנשתתק כעי׳בדיקה ג״פ ונ״ל דלמאי דס״ד דרב יוסףדלא לפלוגי ידו להמשיכו כן דעת אכל פקח שכתב ככתב ידו מתכין ונומנין גט לאשתו דקולר
לאו דוקא דסא איכא הרכנת הראש מ״מ בתוס׳ס״ב גרסי׳כמב סופר לשמה וחסמי
נין אלס לחרש גמור משתמע שפיר דרב כסנא דמתני' דלסרכנת הראש שהוא
סהצייכו בדיקה ג״פ אבל לכתוב בכתב ידו לא בעי בדיקה דכיון שהיה בו דעת העדי׳לשע אע״ס שכתבוהו וחתמוהו ונתנוסו לו וחז׳ונתנו לה הרי גט פסו׳פדשיאמ*
לנתיב כן ודאי פקח הוא ור זירא דהדר ליס דשאכי אלס כלו׳דלא משתמע מממני׳ לסוס׳ כתוב גלעדי חתומו ואע״ס שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו וחזי ונתנו לה׳הריי
אלאלאנלם אבל חרס גמוראע״פ שעושה מעשה פקחכשוטה ח שבינן ליה דש אני גט פסול עד שישמעו את קולו ממש והתם לא משסעי בחרם ופל פי תוספתא זי
וימחיש גמור ורב יהכא אתאלאשמיעי׳דמתני׳דתני אלס לאו דוק׳אלא משום הסכימה דעתם לפשול גס הנכתב ע׳י פקח גמור וכל סכןדמדבר ואינו שומע א ר
ינעילאעמועי' דין הרכנת ראש ע״י א עירה דלא שייך אלא בסיס גמור דהא איני סומע ואינו מדבי וכתבו קצתם דה" נ משט בירושלמי פרק מי שאחזו ולפי שטס זר
& מ לסיאמרו לו נכתיב גט לאשמךאבל אה״כ דכתב ירו דחשיב בהרכין ראשו פ״י כי אמרי׳לאפוקי מדרב כהכא לאו אפרש אמר דמפקא מיניה אלאאעיקר דינא
יי
דמישר לכתיב ע״י כתב ידו מפקי׳והנה ההולכים בשטה זו היא״ש וסרסב״א והר״ך
סאמיולו נכתוב גט לאשתך אפי'בחרש גמור סהני א שמועי דכתב ידועדיףמרמיז'
ינת׳ייו מסני בחרם גמור ולא רמיזה ובתי הכי אסיקנא דברית׳דתני עד שישמעו והמרדני ובעל התרומה וסמ״ג וסמ״ק והגבות בפ״סמה׳גירוסק וקצתם כתבו כך
?לי ולאפוקי מדיב כ הנא ואפ״ה ספי׳פממינן ממפני׳דאלס פכ' בכת ידו־ כותכין בשם י״ת דעת כלס פה אחד לסמוך על התוספ׳להחמיר י  :וא״ת א' כ־ דכתב .ידר
לא מהני היכי מנן במתני' דכותבין ע״י היכנת הראש מירןהרסל׳א׳ דסרכנת
.וממנין גט לאשתו וא״צ בדיקה דהא לא מליג רזירא ארב יוסף אלאמשו׳דמפני'
^5לס ודע כהנא בסיש הא אילו הוה מימרא דיב כהנא באלם היה מודה ר ןירא סדאס חשיבי כקולו ושכן כתבו בירושלמי היא הרכנת הראש הוא קולו ול׳ב גס כ ך
הרא״סדאפסרדסרכנס עדיפא משוס דסיאה בגופר וכ׳עוד סראש אי׳נ נסתמין־ז
י׳זפיר פריךבר יוסף מאי קמ״לתנינא ומאי דתנינ׳דסומע ואינו מדבר ומדבר
ואינו שומע הרי הן כסקחין לכל דבריהם הייט לומר שאינם בחרשים גשרים דלא לא״א בפ״א אגךילו ביה משוס מקכמ עגונופ-עכ״ל ולפי מירון זה מסמ׳ דבכמב-ידי

מכשריי

ד־מ
(יד ^ כת׳הר*ד גה$
נית ג׳נתינ ו'7אן>
קרא׳ה זהר״ן
לא' קאמרידנשד
אלא להלנה אגל
לאליגשית תעשיז
זעיששהארי^ גזהר
(ה ) והר״ן סז*
התקנל נת' לדגרי
הרמנ׳ם נשתעין
דהיינו '6(15זאינג
מדגר אן מלנד
שויו#
(איני
ננדיקה שדעתו
מיושנת סגי אגל
ליגנין דינא יש
להחמיר ילפסול
אעי׳כתג ידז:
(ז ) ,וכיהר״דנהן
נתשוג׳ נית נ/
ממקום עיגון מ1
להקלונ״עשם •
נתגהיירדני סון
התקנל ע״אולפי■
והאין אדסינול
לשליח נתג ידו
לנ*ד למקום פלוני
אשתז
שפרשו
ילתני מתז׳דאפה
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דניטין גכי הא דאיןעי י ' הגט חיתמי ז ^ זס כפני זה דכי מ ד ^ ר מ'שי' תנ6יי
$כשרי משתתק' וכעין מה שכתבתי כשם רבעו ירוחם דהא לתירוץ זה לא עדיפא
הרכנת רצס מכת ידו וצ״כ כי היכי דצקילו כהרכנהרצבנסתתק הה נמי דצקילו צפי חתמו צחרסנשצ׳נתקיי׳כתנציוכסר והיינו בדיעכצכל לכתסל כל שלצ חתמ ן
■
לכתוב ע״י כתב ידו וצע״ג דבגמ׳תכיצ הרי הגס כסל פד סיססטו קולו ומקולו כולן פסול :מתצחד מהה וכו׳כמשכה סוף פרק התקכל ( דסי ) היה צסד מהשרס
כצומרלעשרש
לייקינן לצסוקי מדר־ב כיהנצ וכיון דקתני הגס כסל ודציי מדצורימא הוצ דמפקי׳ הרצסוני׳פסול וכו׳פ״ב דגיסין עלה י״ח גבי פלוגתצ דר יוחנן וי״ל
כולכם כתבו גט לצשתי צי חתי' כתחלס
מ״מ כתב הר״צש דמשתתק צקילו משוס'
ושני׳שחותמיןקרוב צו פסול צמרי לה כשי וצמיי
דצתום׳ דממעט כתב יידו לצ חתני בעל שהוא פסול אמר כולכם׳ חתמו׳ כולם חותמים בו
אםפסול צמרי לה כסר תנאי הוצוצמרי לס
אלא פסול דמשמע מדרבנן ולפיזה כי כיו תחילה הרי הם משום עדים והאחרי ' משום תנאי לפיכך
כשר פסול דילמא אתי לציחליפיכסטיודעלמ׳
היוהשאר פסולים אושחתמי' זהד! יו  £הה מחר אפי׳בי׳ימים
צמרינן לאפיקי מדר כהינ׳היינוממאי'
ופרסי צמדי לה כסר למ״ד משוס חנצי
לצכש כסריס גסורדצלוימפקח לצ מפקא'
ומשמע ודצי דצמרי לה פסול היינולמ8ד
5צי כריית ומצי דלא צייתי תלמוד ההיצ.
מוספת דקיתני' פסול דמיפיקא מפקח כמי משוס דעדיף ליה לצפוקיי לדרב כהנא משוס תנצי דצילו למ״ד משוס טדיס מצ ; ציריצ משוס דאתי לציחליפיתיפו׳ליס
דפסו׳משוס דכולס מסוס עדים ופסק הרמ״כס כפ״ס כליסכא בתיאוכ״כ י3ימ
צפי׳מדצוריתצ' ולומר שהוא בטל לגמרי' כנ״ל ליישב דברי הר״צס בתירוץ זה ומ״מ
מפס רבי׳תירץ' ראשון' עיקר צי משו׳דצתמר בירו' ויעוד דביממייתי' בריתצ כלשון׳ ירוחם וכן דעת הפוסקים וכןכדיין ד 0צ מירי' דרככן הוא וכדיבנן פסקיכליסנ0
בתרצ וצמצי דאמרי׳דילמא צתי לציחלופי בשערות דעלמא הקשו המפישיס ^
התוספתא ומסיים בה אינו גט וצ״כ משמע דפסול דקתני בתוסס לאו מדרבנן
בלחוד הוא אלא כטל נמי ה ויי וצי מסוס דאתי כדע הרס״ב׳ופאר הפוסקי׳סהזכרמי׳ בשטרות דעלמ׳נמי כל צה״ג כשר דצמיי׳בגס פשוט שצם הרחיקו העדי ' שנישיטין
ומיהו לשון רבי׳אינו מדוקדק סכת וצף צס הוא חרש וצו׳דמשמע וצנ״ל פקח והדר מן השטר ומילא צותס בקרובים כשר ותירץ יבינו תס דבתחלה' דהצ׳הייכושחתמו
כתב צו אפי׳פקס ונ״ל דמשיו׳תקנ עגומ׳היוה ליה לצכסורי טפי בחרש מכפקח ומ״ה הפסולים קודם ואס כ חתמו הכשרים דהמאה שחתמו קודם סובר שהם פיק מנד(׳
שייך למימר' וצף בחרש ולגבי׳ דינא שייך טפי' לצכשורי בפקס מכחיש ומ״ה שייך וההיצ דגט פשוטי הכשרים חתמו' תחלה והניחומקום חלק וצס״כ חתמוהפסולים
או הקרובים דכיון דקרוביס חתמו אחר שחתמו' הכשרים לא אתו המאיסלסימר
למימר אפילו פקח :
ודין
שהקרובים הס עיקרי העדו׳אלא שסתמו למלו׳ ולפי כשר וא״ת לפי זה דין הגט
כתובכקונדריסי׳ והירי״א כתב־ אבל כותב ככתב ידיו ונתנו לעדים ויכתוב
השטרו׳ שוה וא״כ מאי קאמידילמא אתי לאיחלוסי בשאר פטמת נ״ל דהניקצמלי
בו כתבו וחתמו גט לאשתי ואס שלח להם בכתבו ע״י אחרים הרי זו
פסק מגורש עכ״ל ונ״ל שהרי״א סובי כהרמב״ם דע״פ' כתב ידו כותביין וסובר ג״כ כיון דכגט קי״ל דבעל כיון לומר לשניים משוס עדים ולאיכך משוס תנאי ועדים
כסרמ״בס באומר אמירו ססוא קרוב להיות הגט כטיל דהיינו כמו ספקי מגורש׳ולפי ' אדעתא דכעל חתמי מן הדין ה״ל לאכשורי אפי^לו חתמו פסוליס קודםהנשרים
הכשיר בכותב לעדי׳ופסל בסולת להם בכתבו ע״י אתרים כלומר שכותב לאותם אלא דחייישי׳דאי מכסחת בגט אתו לאכשורי נמי בשטמת אפי כשחתמוהססולי'
ולזרים אמרו לסופר ויצתו׳ולעדי' ויחתנמו וליל דיס״ל צמי דחתס סוער ועל כסר קודם הכשרים ובסצר שטרות סתמא דמצתא כיל החותמים לסם עדייםחותתי׳ועי״ל
וילפיהכשיר בכותב לעדים כתבו וחתמו דצל״כ ה״לל ויכתוב בו לסוס' כתוב ולעדי' אתי לציחלופי בסערות דעלמא שיבואו להכסי קרוב או פסול בשאר עדיות וכןפי׳
חתומו ואיסש דלאודוקנקט כתבו וחתמו דהשתא לא נסית לפלוכהכי  :ה״ג אמר רס״י אתי לאחלופי בשטמ׳דעלמ ׳וכו׳ויכשירו קרוב בכל השטרות וגס הרפ״גצכתג
לעשרה' כתביו גט' לאשתי אח כותבי ע״י כולם כולכם כתובו' א כותב במעמד כול׳והוא אתי לציחלופי בשאר שטרות כלומר שיבואו להכשיר קרוב או פסול בשאר עדיות
כרית׳בס״ס' התקבל ( דס ^ופרש׳י פ״י' כולם בשביל כולם :ומ׳ש צמי לעשר כתבו' דטלמא וכתב עוד ר״ת דצפילו מצןדמכש' הכצ לא אכש׳אלא בפחלה אבלבאמצע
ויחתמו ותנו גטלאישתי־ א' כותב וסניס חותחי׳ואחד' נותן מסנה בסוף פרק התקבל או בסוף פסול דכ״ע בין בגט בין כשצר סטמת כדמסמע ערק גט פשוט ולפיזה
(דסו ) אמר לעשרה כתבו' גטי לאשתי אחד כותב וסניס' חותמים ותניא בכריתא (דף כי אמרינן' אי חתיס בתחלה קרוב או פסול משוס מאן דאמר כשר נקט להזינמצא
סז ) אמרלעשר 'הוליכו טג לאשתי ,אחד מוליך על ידי כולם ופרס״י בסביל כול׳ומ״ש דבכל מקום שחתם קרוב או פסול בגט או בשטר פסול לפ״ע זולתי כשנתחכרו סל
הרמ״בס אפי׳היה סכיויתב א׳משני העדי׳החתומים בו הוא בפ״ט ומ״ס רבינו ולקמן  .תנאים האחד שחתמו הכשרים קודם השני שסתס הקרוב או הפסול למפלהבתחלה
ומ״שכולכם' חתמו וכו׳כמשנה הנזכרת דכל דאיכ הני שני תנאי׳בשטיות כסי' לכולי עלמא וכגיטין' אמרי לה כסר וצמר
בעינן לברורי שהוא פסול כסימן ק״ל :
כולכם כתובו אחד לותב' וכולם׳ חיותמין לפיכך אס מת אחד מהם הרי הגט בטל לה פסול זו היא שטת הר״ן שפיר דבריו׳ כהדיא וצתב סאס חתם קרוב אופסול
באמצע או בסוף אפי׳בשארסטרות פסול דלא מכשרינן ליה' אלא כשהואחתוס'
ומדברי רביינו נרא דלא סגי׳ ביסיאמר כתבו לבד דכתבו לא מסמע אלא אכתיב׳הגט
אלא צריך שיאמג״ל חתמו ולפי׳כתב ברישא א״ל כתבו וחתמי ותנו גט ובסיפא' תחלה״דוקא וזו היא סטת הר״אס אלא סנראס מדבריו כפרק גט פשוטשמוסיף
כתב אמר כולכחממו כלומר כשאמלהס כתבו אמר כולכסחמומו ולפי זה מתניתין' להכשי׳בשחת׳קרו׳או פסול באמצע כיון דאיכא כשריחתוטי׳למט׳ממנו וגסחתמי
ודקתני' כתבו לישנא קייטעא עודשי דינים דסייכי' לדינים סללו וכתבם רבינו בסימן הכשירי קוידסדבתחלה דאמרי הכא היינו שיהיו כשרי חתומי׳למטהממנו רכלסצינו
קמ״א  :ושני□ ססותמין בו תחלה הרי הסמשוס עדים וכובפרק ב׳דגיטיןעלה חתום למטה מכולם תחלה קרי לייה ודעתהרש״באוהמרדכייוהעיטו׳נר׳שהיאכדפת
אבללפי מה שכתבו התו& פ׳בשסר׳ת משמע דכשהפסוליט חחומי'
י״ח איתמר אמר לעשרה כתבו גט לאשתי א״ר יוחנן שנים מסוס עדים הר״ן :
בתחלס אס חתמו הכשרים קודם כפאר סטמת בשר אבל בגט פסולושעמא
וכולם' משוס' תנאי וריש לקיש אמר צולם משוס עדיס וצוקימנא דבדאמרלהו
כולכם כתובו' פליגי דאי לאו הכי הא תכן א׳כותב ושניחותמקואמרימאי בינייהו מסוס דטידי הגט אין חותמין אלא זה בפני זה וכשיצא גט זה לפני בני צדם
איכא בינייהו דסתי׳בי תרי מינייהו ביומיה ואינך מכאן ועד עשרה ימים מ״ד משו ' ויראה שקרוב או פסול סתום החלה יאמרו סהוא חתם קודם דמסתמא כסדר
מנאי כשר ומ׳ד משום׳ עדים פסול א״נ כגון סצמצא אחד מהם קמב אק׳פסול למ״ד שהם סתומים חתמו ויאמרו ודאי ,כסר להעיד הוא סא״לכ היה לכסריס לחמוס
תחלה כיון סטו סס ואס היה רוצה הכפל סיחאוס משוס תנצי ה״ל לחאוס צחי
משום תנאיי כשר למאן דאמר ממום פדים פסול ואמייצן בגמרא דרי״בל סבר כר״ל
והיי״ף פסק כר״י וכתב הר׳צש דטעמא משום דסתמא דתלמודא משמע דס״ל כך אלא ודאי לסם עדות חתם ויבואו להכשירו צבל בשאר שטרות אע״סשייצו
סהוא סתום תחלה יאמרו משום תנאי צו כבוד החתימוהו וצפי שמצאוהותחלר
צוותיה וכן פסק הרמ״בם והרס״כא כתב דלכצורה נרצה דהלכה כרבי יוחנן אכל
נמצא
3ה״ג פסק כר״ל ורבינו ירוחס כתב סהתו& פות ג״כ פסקו כה״ג והגהות ג"כ בפ״ט כחתימוהו תחלה ואחר כך כשמצא ו הכשרים הסתומים לסם עדות :
בתבו' דכר״ל מסתבר דיי״בל קאי כוותיה והלכה כרי״בל לגבי ר' יוחנן י וכתבו דכגט ד 5כל מקום שיהיה חתום פסול או קרוב הוא פסול דצם הוא אתוהבאמצע
או בסוף אפילו בשאר שטרות פסול ואם הוא סתום בתחלה פסול משוס דצחו
.
,
בתוס׳ואידך מכאן עד עשרה יימי׳ובמעמד  .ב
^'נמ ^ למימר אי לאו דכשר לעדות לא הוו מחתמי ליה קודם הכסריס כיון שהיונמצצינז
כולןכדאמרי׳בפ״ק דעידי הגט אין חותמין י ^
■'שיתנ י טם הכשרים וצן כתב רבעו ירוחם בשמם ומכל מקום למדנו מדבריה דכסחחם
לה £ידיבנליעצין"5
זה בלא זה וכן ציאה מדברי הר״צם כ& יף
הפסול באמצע צחתוס בסוף דייניצן ליה ולא כסתום בתחלה שלא כדבריהר״צ^
פיק התקבל סכת ,וס״ר משלם נתן טעם
מ "ש רכינו תם דאפילו מאן דמכסר הכא לא מכשר אלאכמחלה
היינו 1על
לדבריו דהא דאמרי׳דעידי הגט צי׳סופמי׳אלא זה בפני זה גזירה מסו׳כולכס
אכלינאמצע ובסוף נפול לצ״ע אפילו בשאר שטרות איכא למידק דהא אמרינן
דוקא בשנים דלא סגי בלא צינהו ודמי לפולכ׳דלא סגי פד דחתימי כולהו והרש בא
בפ״ק עלה י׳כתב סברה זו וכת׳שיצה משמו של הרצ״בד סהו׳חול׳כזה ומפר׳דתרי בסמוך דאיכא בין רבי יוחנן לר״ל נמצא אחד׳מהס קרוב או פסול ולרבייוחנן
מינייהו חתמי ביומיהו ובמעמד צולם ואינך כולהו מכאן ועד עשרה ימים ואפי׳זם דאמר שני מסוס פדים ואינך משום תנאי כסר וכבר כתבתי דסא דאמרינן צי
אתים במחלה קרוב או פסול אמרי לס כסר ואמרי לס פסול מל כיסךלא
שלא כפני זה וצולהו משוס תנצי נינה ו ומקיים תנאיה ואזיל ואלא איהו ואיהי
יחושו לעצמןכסאר לכ התנאים ופירש כאן גזירה משוס כולצס הוו עדים דאז ודאי ,איתמר אלא אליבא דסאן דאמר מ& ום תנאי ומצהר דצוקמיכן דלמאן דצמו
בעו למחתס ביומיה ווה בפני זה עכ״ל והר״ן כפ״ק דגיטין פירש דברי רס״י כדעת אינך מסוס מנאי כישר בנמצא אחד מהס קרוב] א ו פסול אס כן ללישנאדפסל
כחתם תחלה קרוב אוי פסול לע כרחך כי בכשרים ממצא אחד מהספפיל
התוסוכרוב שהרע״כן חולק ושובי כמו שכתבתי כשם הרצ״כד דגזירה משו׳כולכם
מדים אבל כולכם סתם אין צייציס לחתום זה צפני זה אלא הסכים שהם מסו׳עדים בססתס באמצע או כסוף הוא וכשר כגט והוא הדין בשאר סטריות וים לומר מי
וממה שכת' הר״ן כס״פ התקבל אמתכי׳דכולכם כתובו אחד צותב וכולן חוחמיןנר ' אמריכן דנמצא אסד מהם קרוב או פסול לרבי יוחנןדאמר אינך משוסתנצי
 3הדיא שסובר צדעת המום' לכולן אין חותמין אלא זה כפני זס ויבינו ירוחם כתב כשר היינו בסחתוס תחלה בסטר אבל קודם חתמי הכשרים והניחו מקוםחלין
וחפס שס קמב או פסול וכי אמיינן אי התיס בתחלה קרוב או פסול הייני
 3ח״ב סכרכרי הראב״ד נ״יל עיקר ולא ידעתי איך לא סת לבו למה שצמבתי לעיל
סנראס מדברי הר׳אש ס״פ התקבל וגס לא הזכירו דעת הרמב״ס כדעת התוססות שהחתים תחלה וגס חתם קודסהכסייס  :אבל לסטת התוסס סכלשסתומים
הפסולים מחלה ^ פי לן חתמו כסר,ס ק ןדס 3גט הסו ל צריך לומר כל זלישגצ
לגזיר משוס אומר כולכם חממו ולא מסוס או׳כולכס פדים כדעת הראב״ד והרמ״בן
סכת׳ בס״ס ולמה אמרו אין עידי הגט חותמין אלא זה בפניי זה גזירה סמא יאמר דססל בחתיס פסול ליכא בינייהו הא דכמצא אחד מהם קמב או פסולוציהעייג
לרבי כולכם חתומו סא מאמר סותמין זה שלא בפני זה סמא יעידו סניס ותטול אימא ׳דלהאי ליסנ׳נמי איכא בינייהו הא דנמצאיאחד מהס קרוב אופסול מיהומצן
העשים
עכ״ל :וב הר״ןבפ״ק למנש' ליה לאו בחתצגט הוא דמכסר אלא היכא ססזהבעל והוציאו מכלל
הגט בידה ותסשוב שכבר העידו בו ועדיין לא נתקיים התנאי

ד* "
^!ן מזמר פילס משוס מדים הרק לכסל עדות כו׳לס ולמסור מדופי לפערי״ להד
.
זריך . -
ואינו צ; ,
לחזו׳ולמסוד
כפר ׳׳
הפסול ־ *
את ־־־ ־י '
הבטל׳ ־ ־
אינך משוסתנאי כיון .י״1
דאמר ^** ־
!י ״^י' *-־  -־
כדומככ״ל  :וסשמ/ג לי דמאן דפסל כחתם פסלה קרוב או פסול היינו דוקא

פלמא ונייא׳שהוא פ׳וסקיכליסנא דלן קלס ־ש־ ומאי קד יג או חתום בתהלהקיררה
לוו פסול היינו ל*5שמועיצןדאיע״פ■שחרג ש נתחלש פסול ללישנא דפשל תיל לכישנ'
דמכשיד אפילו סתס באחדונ׳כש  *,כיכ״ל ליישב דגדיו  :ורבי נו התםהדברי׳שלא

ח( ) נראה מדורי
רנעזהטור ליותר
גרת שיזפסול
יזיזו '.לייעלה נש ;י ׳

כתי אלא כשהפשול חתו ' כפחלס ולאי פירש אס חתם פסול באמצעיאו כשוף הה
^פ׳כולכסדהא אסלוגתא דר יוחנן ורל בא ומ׳כיולכ איתמר דין סתס מזחל קירוב
משפעו .ט וברמזים כתב חתם אשד אחי
אכל ני לא אמ כולכם צפי חתם
א״מהשנים/ו5 1! 1היע\ וגים
היה ו_
א׳קודםישחתםה׳'1ז פסול ! ו׳<1
י! ! !
מת ^ן. ,
משוס־דטין _״ .
,
הראשונים עסו׳.-פסול סחתמישניסיכש ' וצריך לפר דהיינו שחת׳
* 1הכשר־ לנולי עלמוטעמא
באמצע וכמו שכתב הרא״ש כפ'גם׳פשוטי למעלה לאיה־׳נהן
"
^! 5מר כולכם הכל יודעיםילסנייי' '
ה״ז פסול' ורוק׳' שחתם קוי׳שחתמו האחרים אכיל* חתמוהאהיל'
ל כד
קרזנ אי פשולזי0 .
^צמד וכדתנן
זל '־כ וחכ ף ניס חוממים למטה תחלה ואח״כ חתם פסול למעלכשר בתחתוני׳הכשרי׳יי דאלו סתס כסיף האבהדיא כסס יפסול
אלי אין ולמשול
[נשחאי׳םחותמין גאו ד אומרים מסוס
נשחתיזז
& טמתומ״מממה שכת כאן אלא
מסוסוהדמ״ה כ׳לכתחל׳אין לקרוב או פסול לחתום עמהם אפי׳חותם בין בגט בין ב
איייייס
י
ל׳הי
חחיחמיל
^ןקמכאו פסוללאמהני לפדות
אבל סתמו האשדים למעיה וכולי כשר הפסילין כראי׳ יבה
אח״כ
בסוף אפי׳חתמו שנים הראשונייביומוי
1,
לעיית עדות׳1
פסול  -־
והקרוב או -
חיכו חתמו שנים כפרים לשם פדות
סתתיזו
כתסתוני׳ה כסייס נראהדלשט׳ר״ת סתם קודר
דחתומי
והוא
כשר
כשרים
תרי
דחתימי
בתר
בדיע״ר
ם
!
תה
ואי
רשוה^חתוס תחן ,ה ^ ^בסןף
^
הכשרים החתומים
דבריו דקיום השטר בתחתונים הוא ומ״מ
לייי-ו׳לוכל אסחפמו
דהוו
ער
מתכש
לא
עדים
משו
כולכם
אמר
ואי
ביומיה
תרי
הנך
חתוס
ן
5
ה
י
ישלצן
וסייעתו
ין
ולהר
^וא״ם
אין בדבריו גילוי סיכ שחת הפסול באמצ' הכשרים תחלה
גסבאמצפ דכל שרואים שחותמי במקוס כולם כשרי׳וחתימי ביומיה מנאי׳שאמ׳אב״נר יחתמו טנ לאשתי
אי מנשרי׳ ליס וגס בס״מ סימן מ״ה לגבי לחט׳אע״נשחמתז
!י מיכסא מילת דלפ׳פדות סתמו וכמו ולא אמר כולכם יחתמו בחשבון בין אם היה שם יותר מחשבון
שאר סטרו׳סת דכייו ולא כתפשהפסולי׳ הפשיליןמלתיעצה
והר׳ימהכתב' את1צ והם נראים
^המפרשים בפ גס פשוט וכפ״ב שמנה שן לא היו שם יותר מחשבוןשמנהוהאידנ׳תקינו חבמי׳
חתומיגאמצ׳מהדינו :
על השטר נשנים
בנט
ודברי הרמב״ס כפ״ט בחת׳קמב או בגט דכולכ׳כתובו כל חד מנכון פירש רש״י תיקון חכמים
וכר'
לסתום
לפסול
אי
לקטב
אין
]
לכתחלה
הראשונים אפ״ה
פסול פסלה באו טלכס הס אמורים מיהי שאדם מצוה לכתו' במעמר רבים שיכתבו בפירו׳שכך אמ׳כתבו
הרי" ף גור מחתו לכתחלה קרו׳אופסול כשר מכלל זה אם
אמרי לה כשי ואמרי לס פסול וכתב הר״ן השנים הרא זולים
שיפרשו
לפני ^
דטעמ
המיכי חדמפיסי
דפשלי כל אח׳מנם שלא יטעו לומשצוה לכול׳ומשמ׳מרבריו אדח "'
 861יץ;
",
ני אדס
וולזנירשיגהגטלרזרי 5כני
> מפני כשיצ׳הגם
הוא
סאיפשר סגירסא זו * ס היא מתפרש כמו' כשדים חתומים
אמר
שכך
$ןוו שהפסול חתם לסם עדות מי יגיד
סמתפרשה גרש״י שלוא אי סתי׳כתחלה מלמעלה והפסולה
את'כ יין האמן־ג
קרוב
בתסל
סתס
דאי
לדעתם
לומר
ולפיכן־צריך
לסאם א :לר כולכם או לא אמר
קרוב או פסול וסי ' מה נראה לו שגורס כגיי״ף ולא מפרש לה ימו שמתפרשגי־ש״י א<ללש<ן> אשילז
ולא
מיתוקמ
אמר
בלא
כין
כולכם
באמ
ובין
היא
אופסול וכי׳מילתא באפי נפשא
אלא ה״ס אס אסד מהעשרה קרוב או פסול איסבקיתליה לכתחלה למחת׳או אי תתייי הפשולין
תאלהיש להכשיר
שחות'
שכל
והיא
אחרת
דעת
ג״פ
בפרק
ולהרמיבן
(ןיויאמילתא דר׳יוחכן ור"ל:
לא שכקי׳בהא פליגי ליפני אמרי לה כשר ושבקי ' ואמרי לס פסול ולא סבקי׳והלכ׳
לפיזהזאל״כ נמה
תחל׳אמדי׳ססתרס לשם עדות אבל בסוף ליכא למיסש למידי והיינו דאיפליגובפ׳
ממיל׳משמע
לכתסלה
מתת
לעכין
אלא
אפליגו
דלא
שכקי׳וכיון
ולא
בתרא
כלישנא
"יייילי׳גילאשהיו
נדגיטיןכסתם תחלה קרוב או פסול ואיכ ' מאן דפסולמשו׳דאיכ׳למיסש שהרואה דכדיעבד כשר והוא שחתמו שני עדים כסריס ביומיה דאי לאו הני פסול משום
השאל פכזלין אז
אופס חותם כתסלה כמקום שאמר כולכם אומר משוס עד הוא חות ואתי לאכשורי
מוקדם ואע״פ שלשון כסר ופסול דיעבד נמי משמע איני רואה דרך צפים דברי ח־5חי י-י' ימים
מאוהשטרו׳בגטיחוב וכגיטי כשי׳סלא אמר כולב׳ולהחתימן משופדים אבל אילו
הגמרא כענין אסר ליישב דברי הימ״ה ואת״ל הא כיון דאינה מסוס מנאי אי לא כשרלע׳נ יאאיירי
 660הקרוב או הפסול בסוף לכ״ע כסרדליכא למיחס ביה לחידי דכיוןשרואץ
חתתי הנך קרוב או פסול הגט בטל שהיי לא כתקיי התנאי ונ״ל דמאי דאמ׳הרמ״ה כןהפש׳לין הס
חתי זים למעלה
סקוחותס בסוף לא אמרי דלשס עדות חתם ורבי׳ירוחס בח״ב כתב חלק מדברי
אחרי
אכל
הגט
נתינת
קורם
יחתמו
שלא
היינו
לקתוסעמהס
פסול
או
לקרוב
אין
כשנים הראשונים
הומ״בן ועיקר דעתו חסר מן הספר וכת'סרמ״בן שכן דעת רבי׳האיי דכי מנסרינן
נתינת הגט חותמים ומתקיים התנאי והוי גט למפרע משעת נתיצה ובהכי אתי' דהרידקז־מפורש
מלאהו כקרובים בשנים הראשונים היא וכ״ש בסוף סכשרי דאיכא למימר בתר
שפיר לישנאדאמרי לה פסיל כיון דלכתחלה אינו חותם וגס לא יתמהו על סמך' כאן היה א' מן
נשנים הראשונים
וחתמי כשרים אתו פסולי׳וחתמיאכל מציכו לו בתשו׳שאס היו״משורגי׳כגין כשר
שיחתום הפסול אח״כ דאט״ג דכיון שאינו חותם עד אחר נתינ׳מינכר ספיר דאינו
פשולי׳ כוי לא !דאי
אופסול וכשר שפסול חיישי דילמא סהדא בפרא מוחא שביק למאן דקשיש מיני*
1
■'
1
^
^
'
1
1
-1
׳.
1
*^
1
^
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.
דילמא
למיחש
איכא
אפ״ה
לאיסלופי
דאתי
למיחש
וליכא
תנאי
משוס
אלא
סופם
•
׳
< 11 . . . .
תיירי כפהתשולים
ןא8א פסול וסתם ודילמא כיון דמעיקרא סתס חד כשר וא״צ אלא לעד א׳למה הניח
משתלי ולא חתים ונמצ׳גט בטל מיהו אס מבר וחתם בין קוד נתינה כיןאחר נתינה קתימי׳אחרהשני׳
מחוור
ומהשני החלק מסתמא החתימו לזה הפסול לפניו ולאססודי אתא ואין זס
כשר :ועוד י״ל דה״ק לכתחלה אין לקרוב או פסול לחתום פמהס כלו׳וכיוןשכן אין זלכןאחרשהו׳כשר
^מי יחלוק על הגאון עכ״ל וגס רש״י נרא׳דסבור כן דכל שחתום מחלה מוכח
כומבין הגט דכיון שאין קרוב או פסול חותמין אין התנאי מתקיים מיהו אס עבר ככל ענין דס״ל
לטיר7י! תר שי
דלפדותתתס ספי מכסחתוס בסוף ספיד אתי לאחלופי בשטרות דעלס׳דכיוןדסמס וכתבו וחתם בו גס הפסול כשר הוא כנ״לכואי אמר כולכ׳משוס מדים ומזה מתבאר
להנשי1כשהפהז5ןי
נחשא אתו למימ׳זה ודאי לסם עדות חתס :ודעת הרמ״כס בפ״ה מה עדות כך
מתון דברי הגס בפלוגתא דר יוחנן ור״ל כאומר לי׳כתבו גט לאשתי דר'יוחהןאמר חתומים נאמציג
האג״כ דקררכים חתומי׳למילוי או לכבוד אפילו כתחלה כשר וכ״ש חתומיי בסוף
שניס מפום פדים יכילם משוס תנאי ור״ל אמר כולס מסוס עדים ואמרינן דאיכא אינשזף ממהשיש
ומסו׳דאתי
ולזיזהבפדק ב' לגיטין לא איפליגו אלא כסת ' תחלה קרוב או פסול
להכשירכשחתזתי,
ביכייהו כגון דסתיס בי מרי מינייהו ביומיה ואינך מכאן ועד עשר ימי׳למ״ד משוס
נראשוני גיללפרש
!לחלופי כשאר שטרות אכל כחתם בסוף כיקדליכא למיחש למידי כשר לב ׳ע
תנאי כסר למ״ד משוס עדיס פסול א״נ כגון שנמצא אחד מהם קרוב או פסול למ״ד לנרי הטור <כן
ולפי שפיר הא ממניאחד קמב או פסול כשר למאן דאמר אינך משוס תנאי דהיינו
מדורי
משו׳מנאי כשר למ״ד משוס עדים פסול וע״כאל פליג ר יוחנן אר״ל אלא ססו׳דס״ל משמיע
נשפתטבסוף אבל יא חתוס כתחלה אמרי לה כשר ואמרי לס פסול וז״ל כפ״ט מה׳
דאינך משו׳תנאי הא היכדשוינהו עדי בהא מוד ר׳יוחנן דצרי׳כולסו למחת ביומיה הרח״ה שתי .יא
גירושין אמר להם כולכם חתומו כולם חותמין ואס מנאס וכו׳וסניס הסתומי׳כי
חא *כשזירז סירתו
וכן אס נמצ׳א׳מהס קרו׳או פסול מודה דפדו כולם בטילה כדמנן בפ״ק דמכו׳ואס
ליותרישלהכש־ר
ממוס עדים והשאר מסוס תנאי לפיכך אס היו השאר פסולים וכו׳היה א׳משני'
חפס הפסול ונתנו לה מגידי מסירה כת הרמ״בס כפ״ג סי״א דהוי גט בטל והוא ז״ל
ליאשוכיס פסול ה"! גס פסול שמא יאמרו עד פסול כשר כשאר סטמס כעת שיהיו
לנסין אי נאחנע
סול׳ואול׳דלא הוי אלא פסול מדנריה'  :כנאם סח׳אכג״ד יסתמו גט לאשתי בס״פ מאלוהי' חחזיויס
מויס מיס ולא הכשירוהו כגט שעדיו רכיס אלא מפני סעידי המסיר הן העיקר
המקבל (דסז ) איבעי ' להו מנה אומס מהו רב הונא אמר איני ככולכס ר׳יוסנן אמי גשניסהראשזנ׳וזה
ו:מנ הד״אבד ואולי יאמר דשאי־ שטרות אס יאמר לעדיס רבים כולכ חתומו אפילו
דית
סנלת
היי הוא ככולכס א״רפ פא ולא פליגי הא דמכה כולם והא דמנה מקצתייהו אערי
שנתנו התו ' פ״כ
לסמוהסיפסול הכל בטל שאין אומרים כשאר עדיות סהשאר משו׳מכאי סאיןזה לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא ופרס״י מנה מה ואס לא אמי'כולכ׳אלא מנאס
לניט• ן ממחלה
זומהלמלכפהד בקרובים הואיל וזימן כולם לעדו׳וכתב ס״ה שבודאי זאת הית׳כונת
אב״גד ואמר כתבו גט לאשתי מהו מדמננהו לכל המנויין איכוין או דילמ׳כיוןדלא זכנ״י שזהו דעע
?ימ״ב׳ולפי זה לא הכשירוהו כגט וכו׳ה״ק לא הכשירוהו בגט כשאינו חתם כתחלה
אמר כל המנויין כתבו לא בעינן סיחתמו בו כל הממיין אמרי לס להאי גיסא מנה הרמנ״ס פייסייה'
טלסבאמצ׳או בסוףאלא מפני סעידי המסירה הן העיק׳והיה נראה לפרש דברי
לכולהו אכולהו קפיד מנה מקצתייהו לא קפיד אלא אמנרין ואמרי לה להאי גיסא גילישין< פ*ה מה׳
עדית שייתר םי
■ דמשוס דלמאי דאמר ה״ז גט פסול סמא יאמרו וט־׳איכא לאקשוי דמאי
ייפיגס
מנה מקצתן גלי דעתיה דאהכי קפיר וצריכי׳כל הממיין לחתו ' מנה כלוס כיקדלא להכשיר נאמצע!א
ליל מסוס שמא יאמרו תיפוק ליה משוס דכיון סהחתוסיס תחלה הס משוס עדים
וכ
עכ״ל
כולס
שיחתמו
ולא
זה
ן
רוני
בפני
אותס
אמר כולכס לא הקפיד אלא לורד־
םי
נסין> ממה6
לחלליה גיסא ללך כתב ולא הכשירוהו בגט וכו׳כלו' לא היינו מכשירים בגט אי
הר״אש דכיון דאיכא תרי לישני הוי מנה ככולניס וכן דעת העיטור וכ״כ רבי׳ירוחס להכשיר גתחלהזרן
ללימפוס דאתי לאיחלופי אלא מפני שעידי המסירה הס העיקר אבל מאחר דאיב
וכך כס דברי רכינו וגס הרמ״בס בס״ט־ כלישנידמחמיר פסק שכתב אמי להס דעת הרמנ״ן זרב
למיחשדאתי לאיחלופי כשא' סשרו׳הוי גט פסול אלא דליסנא דולא הכשירוהו אינו
הא' גאין ורש״י
כולכם סתומו כילם חותמים ואס מכאס כין סמסכולס בין סמנה מקצתםואללי* מיהי המי' פ׳כ
ןזןדק.לסי זה והנך רואה בעיניך דלהרמ״כס אתי שפיר מה שאמרו דילמא אתי
לאיסלופי בשאר סטמת דעלמא דכל כה״ג בשטרו פסול ובגט כסר ולשאר מפרשי׳
להסחתומו כריזה כאומר להם כולכם סתומיעכ״ל ובאמת סדכייו מסיפקי׳אצלי דניטקכתוודאזר
כאומר כולכיס ^המצויס
עזעויס צי רית יס לליזת*
ה״ז ׳  -י! <! ׳
דה״ק  %י
דבריו ״ .י ׳!
לפרס  - -י
שתפס לשון הגמ ולא פירשיואיפשר ־ ־
ליניסלידחקדה״ק דילמא יבואו להכשירו לעדו' וכמו שפרש״י והרש״כא ואין ז
דכיוןדבגמאמרינן סתס באומר ישלפאילסא תח *<
)_ , -
_ -_ 1
חתומו וכמו שפרס״ייויומר נראה לפרש רס״ל
_ *׳ . . 1../״— .
.
הפסילק נאחציג
ייממולאיחלוסי דא״כ ה״ל למימר דילמא אתי לאכשורי לפדמו :וא׳כא למידק כולכ׳משמע דכל סמנויי׳שס קאי ואמרי לה להאי גיסא הע דכי מנה מקצתם ה׳ל
אי לסין תמהשיש
ליכייהיב טעמא להכשיר עד פסול כגט מפני שפידי מסירה הןהפיקר הא טעסא כאומ וכולי כלומר שרצונו שכולם יחממו אלא דלא נפי למימני כולהו דלאו כיוכלא
לפסיל כשחיממין
לחיל ולימני וס״ל כאו׳כל המנויין כאן סתמו אבל כשמנה כולס לא קפיראלא לומר צנ׳הראשיניסיכ׳כ
^מי לסי מה ססי׳הרא״כד אלא משוס דאינך משום תנאי וכראהלי רה״ק מה טפס•
הר״ן־שם:
!!1׳נןכגט דאינך משוס תנאי וכשאר פטמת אמריקלכולס משוס פרי׳מפני שעיך דבריו בפני אותו מנין ילא שיחתמו כולם דאס אימא דקפיד אסתימת פולס למה
ליס למסכינהו לכולהו לימא להו כולכס חתומו ואמרי לה להאי גיסא דכי מנה כול' (  0ינזה אין
^יה ק עיקר הילכך תלינן דאינך משוס תנאי :ומשמע לי דלדעת הרמב״ס
לנייי יראקאלא
אממיי׳לבד
אלא
קפיד
לא
מקצתם
וכימנה
כולט
דמנה
כיון
כולם
אחתימת
קפיד
לא
אלוהיו נולס סתומים בשטה אחת אס שני הראשונים כשרייהגסכשר דתו
שדעינעל לטו׳ כתו
אמרינן דל5ל שנתי -א• פיילנרי)
דלרש״י לא כעי אלאאי
מפיס״י
משונה
הבעיא
פירש
גס
זה
ולפי
גט
דתלי 'כ״י בפרק
בשניסהאחרוניס־כסר' בעל
אע״פשכולם בשטה אחתוכ
ולעניןגטשניח מיקרי
^ילאיסלופי דשפיר
^״ — .
המנויי׳כתכויי ^
לו׳דלתנאי
תחילהואפי '
לרכו׳בעדיס
<^
וין אס מנה כולם אטלס ואם מנה מקצת ' אהנסוידמני קפיר או אי לא למעלה ימיקנח״ת
הראשונים ולק 'נ
דשניש הדאשוכיס
התאומים
ר"ל

סיח) ה-״ם:

דט

אבץ העזר קב קכא
דמשמע מיכה שכל שנשתכר הרכה אע״פ סירי' לנו שלא הגישלשכרותו•שללוטי
סספק׳ליף
הוי ספק קשה רגבי קדושין משמע דכל שלא הגיש לשכרותוסל לוט לא
םכ׳ימתייסכיןברל
אלא קדושי ודאי הוו סדכתב סתם קדושיו קדושין ואפשר שמה
זה קאי נמי אדיש דלישניה שכתב קדושיו קדושין כלו׳מתיישבין לראייעדן סכמתן
 .אס ראוי לסמו׳פלקדושיולגמייאסאיו

)־זיה(3כ׳ינ אס אתי מהם קודם החתית הדי גט בטל ואמאי והא מנה ספיקא הוי ואין לדחות ולוע׳
0
דמת א׳מהס לא קאי אלא אאומר כולכם בהדיא דליישנא דמתני הוא ולא קאי אלא
י)מ יני ;נס
אאמר כולכם בהריא דאין זה כמשמע שכיון סכתי דמכם הוי כאימי כולכם כשב
^
נ,לםזללאגרג "",דמת א׳מהס הגט כטל הא וראי דגם למנ׳קאי כיוןרהוי כאומכולכס ואיפש דטשמ
ירוחס ^ נת<נ דהרמכ״ס משוסדבימאמרו המונה הדי
נא' ח  /מזעיצי הוא כאות כולכולא חילקו כין מנה*כולם אמראפי׳אמר סתם ושאר מפרשים פירשו שתתנו שיפר׳ רכר
גאןמ יכן{נסשי למונה מקצתםואשי'פ דרב פפא מפליג ומיהו כתב גאון דאפי׳בתר תקנה יא אמר סתם ו<אל אט׳ כולכם
צהנשיי גתר בינייהו כני מעיב הוו בקיאי בדברי רכי
^במעמד ^ .
^  ,אלפ
^

להחמיר׳ל{
יןראו ; לס מו עליהן אלאדוקר!
להקל ועייי״ל ״מ'ס הימ"כס ע״י$ 1
לאהגי היינו שאץ ברור לני

כלוט
שהגיע

ר ,כ א־־( ״ יוכזק־ועימינפפיז  :עוד נפנרי״ן
בייאבשעהש*מ
רב" וז היה
%£
טמ
 ■<* <,סל5ו ידע למהספמי׳הרי׳ףדץ ז?יגויפשי
צריך שיה״כחי״י
י
קכא
ילפיכך אחזו רוח רעה בשע שמצו לכתוב לכתבו וממשנה בפר׳עי שאחזוסס
!
יזנטהט*נ׳ נ 'ל ינ ,להרי״ף מפרש כער״שי וא'כ היכאדמנה
וחזוי
שאי.ינ׳״-ח לותיי' בין כולם בין מקצתה ספיקא הויולפי' לא אין כותכין אותו אפי׳לכשיבריא וכ הרמב ם וכן השכור שהטע כתבו גט לאשתי יאחזו קיייייקיס
האחחניט
כר,נ,דניש־פמפקלנו סספ-ק^ ל5זשרינן לשכרותו לש לוט ואמ׳כתבו אין כותכיןהיה הרב׳ספק אם הגיע ואמר אל תכתבו אין דבריי
ונומג"
ליה כנ״ל לדשליצרעשהרי' ףרצין זהכראי :לשכרותו של לוט הרי זה ספק היה בריא בשעה שצוה לכותכו כלוםובג (דף ע ) אמ ר״ל כותבין
,״
אץטתטן6ל$ו
ואם כתבו *לאלתר ויבי יוחנן אמר
הגת.־ " נג״ח והאידנא תקיכי חכמים בגטדכולכס
י
כותבין אותו בעורו בחליוי י״
ג י
איז ן
ואח״כאתזו החולי ל1
דקתדאץכדבר יוקתיוני
סדרה״י ^י ^ כתובו וכוג״ז שם אתקין רביהודבגיטא ונתנוהובחוליו אינו כלום לא שנא תמ מתוך החולי ל״ש נתר 2׳לסשיסתפ והא
׳נח׳
דכולכס כמונו או מצ :ון או נל חיו״ר אכל לכשיתרפ כותכין אפי׳אם בחליו מיח׳מלכותיו אין באותו כלוםדלכי ציילא דעתיה לאצריך^
נספרים שעון ונויאשררנא זמני דכאיזלדיבורי
:׳קונת'
יוהקוס
מיחוי כלום ונותנין אותו לכשיתרפ' רא״צ לימלך בו פעם שני ת אמלוכי ביה וידוע דהלכה כרבי
בש׳כואס כתבו
מינכוןואתי
ן!"הר׳ ^״רעיי ואמי כולכון ולא אמר כל סד
' -ונתנוקודש
לפיכך שכיב מרע שמעוה לכתוב גט לאשתו צריך לדקרק בן הרמ״בסכי״4-
בגמרא
שיבריא הז" פסול ותימא דהא
כתיבה
בשעת
בדעתו
ובעל
שפוי
ריו־ייוי-י■*
רידיימי ו״ייויומ
שהיה*
וייודייד
לשוטוני
״״״
יוחנן מדמי ליה .
,
אמדינןדרבי
*נ ב נשם י״י לאיפסולי אלאאמררבאכתובו כליח
ליסן
עניני סוטה לית כהו מששא ואפשר דכיון די״ל אמר בותכין משוס דמדמי ליה
דחסיז׳יבים שלא יארמ
>״-״
^ כל
סני  1י ' ",3פינכתחתומו כל "רימנ :יז
כלו׳ולר״ל
^ ! * ייו רילח וכמצא גט כטל ליכא לפלוגיבין ר יוחנן לי״לכולי ? אי דלי יוחנן אם נתבו ונתנו אינו
קדמכני[ י  -הי״זדגען 6ד ד׳דס כלומי ^
ואכתי
הרמב״ס
חממבפ״ט שהתקנה היתה ספיילכתחלה כותבין ומסתיין דנימא דלתי יוחנן אס כתבו פסול מדרבנן
ןמר טדברי
וכך5הס
הלכדכל
הוליםכתבו
כתבוכךאו יאמר
אלא
כס יל ^
חד מנכון י
שיש

דמ
הרמב״סה״ל לפרושי דדוק כדסמיה בידן הוא דפשו?! אבל לאו סמיכידןכטל
הפילים דאסרכולכס ואס מת א׳מהם יגטלוהו פלא כדין לכן תקן רב יהוד׳שאע״פ
סיאמ׳פתס כתבוטג יכתבו שאמר בהדי כתובו כל חד מנכון וכן כסתומו ואובילו הוי ועוד שלא הזכיר הימ״בס קורדייקיס אלא מי שהיה רוח יעה מכפפתאורו
רבאעתיס
ורוב המבועתי׳ממס רעה לאו סמיהו בידן :נשאילהרש״כא הא דאמר
ולפי דעתי לא נתכוון רש״ילכך שאס העדים יכתבו דברי הבעל ממס ליכא לסיסש
למידי דכיון דלא אסר כולכם בכל תיי מינייהו שיחתמו יכשירוהו דלכ״ד טועי׳לא חלום עתים סוטה כשהו׳ חלום הרי הוא כפקח לכל דבריו קי״ל כותי' ואםגירנש(!׳
חיישי׳ וכן לא הוה ליה לרב יהודה למיסש שמא העדים יוסיפו טל דברי הבעל ויאס שהוא חלום גיטו גט או לא קי״ל כיתיה ואין גטו גט פד שישתפה ואיסתפק ליהא
עליה:
שאמר כלכס היכ׳סלא אמרו אלא ודאי כוונת רש״י לפרסכדברי ?ר״ןוהי״מכ׳וס״ס מסוס דמשמע בירושרד יוחנן דאמר גבי אחזו קורדייקוםלכשישתפ' סליג
תשובח איברא מסתברא דעתי חלום ועתים שוטה בשעה שהוא הלום הריהוא
התקין סיהו כותבין בו כך אמר לנו פלו היינו לומר שיהא כומבין ע״פ מאמר הבעל
ךל
כפקח לכל דבריו ודי יוחנן לא סליגא וכדכעינן למיכתב ואפילו׳ למאי דסבירא
כלו׳סהבעל יאמר כתבו כל סד מנכון וכו' והם יכתבו דבריו ור״י בח״גכתב והשתא
וכןפסק
דפליגא אס איתא הא קי״לכרכ׳דבתיא היא וכןפסקהימ״בס בפ"כ מ 0״מ
מקינו רבנן כגיטשאס אמר כולכם כתוכו שר׳ל סוס א׳מכס וכן אס אמי כולכם
דאפי׳
סמימו סי־״ל כל שנים מכס וכן אס אמר כולכס הוליכו ר״ל כל אחד מכס עב״ל וזה רבינו האי ובודאי דהכין הלכתא מההיא דבר סטיא דפ ב דכתוכו' ומסתברא
כשהוא
חלום כעלמ שאינו שפוי לגמרי הרי הוא כפקח בסתמא דמילתא דקא אמרי
סי׳ שלא עלה על דעת שתקנו רבנן להכשיר גט שלא נחתם כמו סצוה הבעל שהוא
מדבר
חלוס הרי הוא כפקח לכל דבריו לא כבדיקה כנסמתק אלא שהוא חלוס שהוא
בטל מן התורה ואיפשר דה״ק׳תקנו שלא יאמר כלכס כתובו והשתא כשיאמ כלכס
מאבד
בפכיניו ואינו קורע בגדיו ואינו לן בכית הקברות ואינו יוצא בלילה ואינו
לא תיישי׳ליה לעובר על תקנת סכמיס שהתקינו שלא יאמר כלכס והוה ליה כאילו
שהוא
מה סנותכין לו סהס סימני סוט כדאיפא בירושלמי דגסין ובתרומות ואע״ס
לא אמי כלכס ממס אלא נפרש ההוא כלכס ר״ל כל א׳מכס כתקנת חכמים ולכך
הממסז׳מזלי
כותבין ספי דבריו ואמי־ כל אהד מכסזהלשון דחוק לפי׳זה וגס 3גמ לאמסמי׳הכי  :תשש ועדיין סימני סליו ניכר׳י כגופו שלא נתרפא לגמרי אלא כאדס
בסי׳א'
אפי׳סכי כשעת חלימתו הרי הוא כפקח לשעתו עכ״ל ועיין במה שכתבתי
 1ה רא״ש כתוהשתא תקון רבקבגיט דכולכס כתובו אי כולכם או כל חד מינכון
קתומואו כולכם או תרין מינכון ולא כתב מאידאמררבא זמכ-יןדגאיז לדכוריה וגס במה שאכתוב בסימן זה :לפיכך שכיב מיע סמצוה לכתיב גס לאשמוציין
לדקדק בו שהי׳שפוי וכו׳בר״פ ימ שאחזו (שס ) גבי הא דא״ר יהוד את שמואל סחטנו
וכו׳אלא אסייבא כתובו וכל חד מנכון וגו׳ולא ידעתי למה ואפשר שלא סיה בנסח
סלו או שהוא טעות סופי ,בפסקי הרא״ש שבידינו פהרי״ף כתבה  :ומיהוכתב סני׳או רוב סני׳ורמז ואמ׳בתבו גט לאשתו היי אלו יכתבו ויתנו דאמייהתסדסת5ו
לנתינה
גאון דאפי בתר תקנה וכו׳כך כסב העיטור במאמר שביעי ונ״ל דרסיתא אשמפיכן צילפא היא כתבו התיש בגט ש״מ או״יי דצייך ליזה׳סנא יתקלקל בין כתיב
כדעתו
דלא תימא כיון שתקנו שיפרש דבריו כל שלא פירש אלא אמר סתם ה״ל כאומר דאס נתקלקל בנתיס אפי׳נתפקח לבסוף איני מועיל ופעמים שס״ט איני
כלכסקמ״ל  :כתבהריב״ס במשוב' סי׳ספ״ט מעיד אני על רמתי ה״ר פרץהכהן ומספקא אי חשבינן ליה כסוטה או שמא תונבא בעלמא הוא דנקטיה וניסןדמי
יהר״ן שמעולם לא הניחו שינתן גט זולתי לפניהם לסי שרוב מצויים אצל גטין עצ״ל ואץ־כוונת התויכדמשמ' לכאויה דנל היכא שנכתב בעודו שפיי רכתקלקוחזי
כס״גמשט
ונשתפה ונתנו לה כשהוא שפוי דכיון שנתקלקל ככתיס הוא פסול דכל
אינם מומסין ולא בקיאים בדקדוקי הגט גס כזמן ח״ל היו ממנים אחד מהם על
הגיטץכדחיתא בריש גטין אתא לקמיהראחאידהוס ממנה אגיטי• וז״ל היא״ש לידכשרהוא דהא כשאת כתבו גט לאשתו ואחזו קורל־ייקוס ואמר אל תכנונולני
כיטל׳את
צילא דעתיה כותבין ולא צייך לאמלוכי כיה אלמא אחיזת קורדייקו׳לא
בתסוב׳כלל מ״ה סי׳י״ו על הגט שניתן כפני עדים שאינם יודעים בטיב גיטין דע
ביטל
דבריי הדאסוכי׳וכ״ס שלא תבטל את מעסה כתיבת הגט וליכא למי דהא דלא
כי הדכר קשה עד מאוד כי מרבים ממזרים בישראל ואס באנו לפסול למפרע קשה
דקורדייקוס
לדכר מאל אכל מכאן ולהבא טוב לפרסהולהכריז שלא ישתדל אדם בנתינתו אלא אחיז קורדייקוס את דלייו היאשוכיהייכו דוק היכ׳דסמיה בידן דומיא
לבקיאים בהס  :הכא צריך שיהיה בדעתו סמצוה לכתוב הגט וכו׳בפרק מי אבל היכא דלאו סמיה בידן יבטל דהא ר יוחנן דק״ל כיתיה לא מפליג כהנידניון
שאחזו ( דף סז ) קורדייקוס שהוא רוח רטה ואמר כתבו גט לאשתי לא אסר דמחוסר מעשה לסוטה מדמינן ליה אבל כייתס לו׳לאס אס הכתוב נתקלקלדעתי
ונפנו לה בעודומקולקל א" מפ שנשתפה אח״כ לא אמרי׳איגלאי מילת רספויהיז
כלום וכתב הימב״ס כפי' המשנה שהוא חולי מתחדש ממילוי חררי המוס ומתבלבל
כשנתנו לה הגט ותונבא כפלמהוא תקסיה והגס כסר אלא תספקי׳לן שמאסוטה
לדעת מפני כך שהוא מין ממיני חולי הנופל ומדקתני לא  .אסר כלום משמע
דאף לכשיבריא אין כותבין וכן משמע מדברי רבי יוחנן בגמרא  :ונ״לדאס היא באות שעה וה״ל ספק מגורשת :אי 1יפ שתמצא בסדי כתיבת הגטלהי"6ה
הסופ׳שיהי׳הסולה
בפסקיו סוף מסכת גטין׳סכת׳ה 'ל ואס ש״ע מצוה לכתו גט יזהר
כתבוהו ונמגוהו לא חיישינן ליה דהא לא אמי כלום קתכי ורבינו ירוחם שכתב
שפוי ומיושב בדעתו מתחל׳כתיבת הגט עד גמי נתינתו שאס תטרף דעתומחיה
בח״ו שהוא פסול לא דקבלישניה :
וכתב הדמב״ס וכן השכור וכו דברי הרמב״ס הס בסרק ׳ב וגרסת ספרינו וכן צפ״פ סתחזו דעתו עליו הגס ססי׳עכ״ל ולשון זה מוכיח כדסשמלכאור מדבריהח(
השכור שהגיע לשכרותו סל לוט ואמי כתבו אין כותבין ואס לא הגיע דע שטפו הוא שכפל בספר• וצרי׳להניה כתיבתו כמקוסנתיכתו שהרי רכי׳וגסובי
הרי זה ספק ולפי זה אם נשתכר הרבה אף פל פי שבריא לנו סל-א הגיע לשכרותו ייוחס כתבו הסד ההו׳תיבה בתיב וכתבו פד גמר כתיבתוא וגס הוא ז״לכתסונוחי
הגי■
סל לוט כלל הוי ספק ולסיגירסת רכינו דוקא כסנשתכר כ״כעד שאנו כלל מ״וכשכ׳סדר הגט כתב יזהר שיהא החולה שפוי ומיושב בתחלה ככתיבת
מסופקים אס הגיע לשכרותו של לוט אז הוי ספק אבל אס בריא לנו שלא הגיע דע גמ׳ וליסנ׳דעד גמיו מסמ דאכתיב הגט קאי כלו׳עד גמ'כתיבתו וגסבכל׳מ5
לשנממו סל לוט כלל אעיפ שנשתכר הרבס כותבין על פיו ואפשר דלגירסת רבי׳ סי׳י״ח מסממדבייו דלא כעי׳סיה סעדי אלא בשע כתיכ׳וכתיכ׳דוק אבל כיןכתיבן
כל שנשתכר הרכה מספקינן ליה כאס הגיע לשכרותו סללוט  :ודע דבפ״ר לנתינ׳לית לן כה וגס הגהו׳בפ״ב מה״ג בשםהתרו׳וסמ״ג כתבו דאור י דישלחה
מהל׳איסות כתב סכור שקדש קדושיו קדושין יאף על פי שנשתכר הרכס ואס הגיע3סע כתיב׳וגס הסידכי והרס״בוהר״ןוהר'א׳כסבובשם ר ׳י דיס ליזה כסעכתיב ץ
לשכרותו סל לוט אין קדושיו קדושין ומתיישגין בדבר זהעכ״ל  :ולגירסס ספרינו הזכירו נפיגב כלל משמ דהא סיה׳כק כתיב׳לנפינ׳אע״פ שימקלק לית לן כהלניל'
עלעא

אבן

העזר

קכא

זצ

צלמא דאפי׳פל שעת נתינה מין אי
כנד שיהא שפוי כמו שאכתוב בסמוך כס״ד  :בהרכנ׳לאו או הן ואינו מסיב ננל דברי סלזלת׳ 15מר רב נסמן ד 5ומיי ליה בסרוגץ
ןךעתהרסכ' א והר" ןשצריךשיסי ' בדעתו בשעת נתינ׳ג״כ והביאו ראי׳מהירוש' יפר״סי בסמגין ממתינין בין הרכנת לשאל׳סעה וסוורין וסואלין לו אותה שאלה
גחן לה את גיטה ואמ לה לא יהא גט אלא למס ' ונעש קוררייקוס פלוגת׳דר״ל ור' עצת ופריך תוודילמשיחיא רסרוגין נקטיה ופר״סי שיחי דסרוגיןלשהות ולהרכין
יוסנן כלו דר׳יוחק צריך שיהא בדעתו כשע סהג׳גומ והרש״בא כת עוד וק״ל דהא בענין זה לשעותומשכי' דאמרי ליה סד לאו ותרץ הן חד הן ותרין לאו ופי' רש״י
אמרי׳לקמן כפרקי׳גמ לא תתיח' עמו וגו'
דכי האי שיחיא לא נקטי ' כלות דאין דרך
באו' מעת שאני בטול דמשמ׳סאיכו רוצה
וכעל העיטור כת׳שאיןצדיך אלא כיוןשצו׳לכתו׳כותבין אפי׳אם למינקה כי האי שיחיא וכת' הר׳ן דאע״ג
שיחול הגט אלא רגע אחרון שהוא בעולס נשתתק וא״א הר אש ז״ל כת׳ כסבר' ראשונ׳מי שנשתת׳ושאלוהו דבירו חד הן וחד לאו חד הן וחד לאו לא
ואותה רגע א״א לבודקו ומדברי רכותי' אם ירצה שיכתבו נט לאשתו והרכין כראשו לומיהןכודקין אותו ק״ל הכי אלא כדאמרי' בגת' דידן חד הן
נפלי התו׳ נ״ל שאין מקפידין אלא כשעת
ותרץ לאו חד לאו ותרץ קו־גס כמרדכי
נתיבה ושלא כדברי כירוס ' וסתום וצ״לע בדכרי׳אחרי' ששואלין אותו דבר שראוי להשיב עליו אם רואין
שדעתו מיושב׳עליו שרומז על תשו׳לאו הרכנה כדרך בני אדסעל כת ' בשם רחביה דירוש ' לא דק בלישניה
ענ״ל  .ולגירסת התוס' שבידינו פשיטא
דודאי חד הן ותרץ לאו חד לאו ותרץ הן
דמקפידין הס על שעת נתינה והכו דלא לאו ועל הן הרכנת הן ג״פ בכל אח׳כותבין
ונותנין
ולא
יבדקו
ג
'
׳פ
בעינן דאי חד לאו וחד הן איכא למיחש
לוסיף עלה להקפיבץשע׳כתיב׳לנתינ׳ הן או ג״פ לאו זה אחר זה אלא חד הן ותרין לאו
ותריץ הן וחד ראו דלמא שיחיא דסירוגין נקסיה ובתר הכי
ואפי׳לגירס התוספו׳שביד הרש״בא דלא
ולא יבדקוהו בדברי הנמצאי׳ באותו הזמן אל׳בקיץ שואלי] אותו לזמרי בגת דבי ר ישמעאל תנא אומרי׳לו
מדכרואלא שעת כתיבה איכא
למימי
אם
רוצה
דברים
של
בפירו׳
ימות
של
החמ
' בימות הגשמי׳ושל
החורף ובחורף אם רוצי בפירו׳של הקיץ אם
דסירכא דגמיא נקטידמיירי
באחזו
ימות הגשמי בימו׳החמ מאי ניעו אלימא
ישיב הן ודאי שוטה הוא ואם ישיב לאו פקח הוא
אבל
קורדייקוס כשע ' כתיב׳אבל אין
ה״נ
שיש
גלופקי־י וסדיני ניחוש דלמ קורא אחדי׳
ליוסר גס בשע ' נתינה :
והאי זהירות מדברי רבי ' נר׳ דהיינו לומר דש״מצריך אינמי חמה אלא בפירי ופרש״י בפירי שאינ׳מצויי' באות שעה וכתבו התוספ׳
נדיק׳שהרי כת' שבעל העיטו חלק על הר״אש וכתב כיון שצרה לכתו׳כותבין אפי' דאין לפ׳ששואלין אותו אס רוצ ' פירי של ימות הגשמי בימו׳החמ או איפכ'שאפש׳
נסתתק ובודאי דלא מיירי בעל העיטור בראינו שאין דעתו מיושב׳אלא בש״מ סת
למצוא כבושין בדבש או בענין אחר אלא ששואלין אס רוצ ' שילקטו אותו מן האילן
איירי דלדידי׳אפי׳בכשתתק כותכץ ולהר״אש אין כותבין אפי׳לא נשתת דהא
בכל
(וכ״ה כמרדכי שם ) והריף והי״אש כתבו כל סוגיא זו משמע דס״ל דלא פליג רבי
ס"מ איירי ומ" מ ליכא למי ' דלהר״אש יהא צריך לבדוקש" מ ג״פ כדין מי
סכשתת'
ישמעאל אמאי דפרי רב נחמן אמתני׳אלא דרב־גחמן אתא לפרושי דבדקיכן ליה
אלא היינו שצריך לחקרו קצת לראו ' אס דעתו מיושב ולא יהו כמו
החולי
שמדברי'
בסירוגין
ובחד
לאו
ותרץ
הן
וכו' כי היכי דלא טמא שיחי' דהכי והכי נקטיה ור
ואינ׳יומד מה מדברי׳דשפארי״אר בלעז דכל שהוא מדב כן הרי
הוא
כשוטה
וכמו
ישמעאל
אתא
למ
י
מ
דבדקיכן
ליה
בפירי
וכיוצא
בכם
דאי
כדקינן
ליה
בגלופקרי
פנתב בעל התרו׳וקמסמ מדברי הרא״ס דלא כעי בדיק'ג״פ אלא בבדיק ' קצת סגי איכא למי׳קורא אחדיה וכן בכל דבר דאיכ למיתלי כה״ג לא מהטא בדיק' דבדיק׳
שנתב בפסקיו וז״ל וצריך ליזה ' בש״מ סצוה ליתן גט שתהא דעתו מיושב׳עליו ואף לא מפקא לן מספיק אלא היכא דליכ' למיתלי כמידי כגון בדיק' פירי ואס כן בעי׳
נפע׳כתיב׳מסום דחולה פעמי׳שדעתו מטורפ עליו ומתי׳חלוס עתי׳סוטה ואפי'
לבודקו בפירו׳וכיוצ חד לאו ותרץ הן וכו' וכסירוגין גס תוספו' כתבו דאין כרא׳
לו״ל דמדמי קורדייקו' לישן היינו משוס דרסואתו בידינו או שמא אפי׳לרבי יוחנן לומ דר ישמעאל פליג דבדיק' דמתני׳למה לא תועיל אלא דקתני בדיק עדים טפי
נישן דמי
משיס דלא מחום מעס׳דרגיל שתתישב דעתו ממילא וטוב ליזהר עכ״ל דליי למימ' בה דשיחי׳דלאו או דהן נקטי׳שהיא חכמ' גדול כיון שאינו טוע בין ימו'
ואילו
היה
דעתו
דבעי
בדיקה ג״ס לא ה״ל לכתוב שתהא דעתו מיושבת אלא ה״ל החמה לימו׳הגשמי׳אפי׳בעיא ג לאו וג הן סירוגין לא בעי עכ״ל ואע״ג שמפרשי'
למימ׳צריך
לבודקו
כדין
מי
שנשתתק ועוד סכת 'בסוף לשונו וטוב ליזהר ואין לשון דלא פליגי הס חלוקייימדרך הא' שכתבתי בהא דפשיט ' להו דבכדיק׳ דר ישמעאל
זהמורה על בדיקת ג״ס דא"כ ה״לל וטוב לבדקו וכן כתב רבינו ירוחס בח״ד ש״מ לא בעי סרוגין ומספק ' לסו אי בעי ג ' לאו וג' הן ורבי' ירוחם בח״ו נראה שתופ׳
סצוהליתן גט לאשתו צריך שתהא דעתו מיושב ' עליו אפי׳בשעכתיב׳וא״עפ סכת' עיקר דבבדיק' דר׳ ישמעאל לא כעי׳אפי׳גלאו וג ' הן שכתבו כבדיק היא שיאמרו
סמוך לזה וכן גוסס צריך בדיקה דמסמדס״מנמיצריך בדיקה ההיא בדיקה לאו לו בסירוגץואמרי׳ליה חד הן ותרי לאו וכו׳או בודקין אותו כפיממשמ דכבדיקו׳
בדיק' ג״פ היא דאס כן ה״ל למימ' צריך בדיק כדין מי סנסתת׳אלא ודאי האי צריך פירו׳ בחדא 5ימנ ' לחודה סגי וכ״כ סמ״ק אבל המרדכי כתב בשס ר״י דר' ישמעאל
בריקה היינו שאס הוא מדב ' צריך בדיקה קצת כמו שכתבתי ודין נשתתק שצריך פליג אבדיק דמתני' וסבר דלא מהני אומרי' לו נכתוב גט לאשתך גט לאמך וכו׳
כדיק' ג״פ כתבבח״ו  :ובעל העיטור כתב שאץ צריך וכו' ז״ל במאמר שביעי אלא בדיק פירי דוק מהני׳דליכ למיחש בה דשיסיא דלאו או דהן כקסיה כיון שאין
ונוסתברא דאמי כתבו ואחזו קורדייקוס דדעתא שגשמא הוא דאין כותבין אלא טועה בין ימות החמי' לימות הגשמי' ואפי בעי׳ג' הן וג לאו סימגץלא בעיא ולפי
לכשישתפה אבל ס״מ שאמר כתבו ונשתתק כותבין ונותנין עד שעתנט־יל׳כסמה זה קי״ל כסת מתני דלא מפלג' בין בדיק ' פירי לשאר בדיקו׳והלכך נקטי' דכל כדיק
דדעת צילתא ונחישות' היא דנקטיה ולא מחזקיפן ליה בדעת' שגשתא תדע דהא מהניא ואפי ' בכדיק' פירי בעיא ג׳לאו וג' הן ובסימגץ • ורבינו לא הזכי ' שבודקין
נשמיע סקול פעס א׳דיו וכנשתתק מתוך חליו דיו כהרכנ' הראש אחד כדגרפיכן אותו בסירוגץ ואין לומר דמפרש כפי' התום ' דבכדיקה דרבי ישמעאל לא בעינן
נירוס שסע מינה דלא מחזקיכן ליה כסוט׳ואיכ׳מ״ד נשתתק ספק שוטה ולא דייק סירוגץ לאם כן ה״ל לפרושי דה״מ בבדיק ' פירי אבל כבדיק' אחרת צריך שיבדוק
לן ואס איתא כיבדקיכן ליה ג זימני מאי הוי להוי בשע' בדיקה כחלוס ולכתר הכי בסירוגין ונ״ל ססוב׳רכיון דאסיקנ׳דברקינן ליה בחד לאו ותרין הן וכו׳ממיל׳הוי
כסוט׳ולסוס דלת' פקח ונסתט׳ הוא ולעול׳יהא צריך בדיק׳עד שיגי ' גט לידה דהא בוד׳ע״י סירוגין שהרי אח׳סכדקוהו בחד לאו מניחין מלבודקו בלאו ובודקין אותו
אין כותביןעד סיסתס ועוד סוטה בבדיקמי יהיב גיטא אלא שמע מינה מסתת' בתרי הן ואח״כ מניחין מלבודקו בהןעד סכודקץאותו בלאו סכל שמניחקמלעשו'
לאו כספק סוטה הוא ס׳מ והאדאמריכן שיחיא דלאו לאו נקטיה לאו מסו ' סוטה .הדב׳שהתחילו נקרא סירוגין וכן נר מהירושלמי שכת' ובלב׳במסרגין לו נכתוב גט
הוא דהא סוטה כחדא מינא לא צריך אלא מינא דחולי הוא לא כמו שוטה ומעסה לאשתך והוא לזות הן לאמך והוא אומ לאו דמשמ ' דפי׳מסרגין היינו להפסי׳בתסו׳
בא לידי בסכיב מרע סאמ' כתבו גט ונשתתק מתוך חליו והיה לו אח כמדינת היס לאו כין הן להן ולפי זה אפש׳לומ דכי3זמ ' רב נחמן בסירוגין היינו לומ׳דבדקי ' ליה
וכתבו ונתנו לה על פי עכ״ל ורש״י כרא׳ססובר דכסתתק בסוט׳מספקי׳ליה שכתב בחד לאו ותרץ הן כדמפ׳במרהכי אלא דאידך סבר דסירוגץהיינושממתיכין כין
על ודלמ שיחיא דלאו לאו נקטי' חולי שגעון המלמדו תמיד להרכין ראשו וכן דעת הרכנסלנשאל ' סעה וכדפי׳רש״י ומ״ה אקפי ליה ודלמשיחי׳דסירוגץ נקטיה ושני
הו־מ״בס בפ״ב שכת' וצריכין לבדקו יפה יפה שמא נטרפה דעתו ומה שהקשה כעל ליה דכי אמ בסירוגין לאו למימר' דבהמתנ׳לחוד סגי אלא דא״ל חד לאו ותרץ הן
כעיטור דנהוי כעתי׳ סוטה עתים חלים י״ל סכל סכדקנוהו ומצאנו דעתו מיושב' וכו׳ולפי זה מה שכתבוהמוס' אפי בעי ג׳לאווג' הן סירוגין,לאכעי וה״ק סימגין
מולאמספקיקליהבסוטה דאסאיתא דמחמתסטות נשתתק לא היתהדעתו לא בעי כלומ להפסי בהן בין לאו ללאו או בלאו כין הן להן אלא בג'לאו רצועי׳וג
מיושב בסוס שעה ככ״ל • ואפש דהיכא שלא בדקו השכיב מרע וכתבו הגט על פיו הן רצופי' סגי ואיכ למידק עוד בדברי רבי' שלא כתב אלא בדיק׳פימואין לומר
בדיעבד מודיס התוס׳וסרא״ס דכשר שטוב ליזהלכתחלה משמע 1ד״סנ( ) חהי דהיינו משו' דס״ל כפי' המרדכי כסס .ר״י דר' ישמעאל פליג אבדיק׳דמתני׳ומפרש
לוימ נדאה7הרי גס7ר הגטשל הרא׳יס כתננה 7יא 7המ •[(00 1ואפשר דאפי' משתתק מתוך סירוגין להמתין מעט ביןשאלה לשאל׳ומ״ס המרדכי אפי׳בעי ג׳לאו וג׳הן סירוגין
יזליו ולא בדקוהו מודיס דכשר בדיעב׳סיכא דלא אפשר כעובד ' דבעל העיטור • לא בטי ה״ק אפי׳אי בעי׳שיכדקנו ג פעמי ' לאו וג״פ הן בחד לאו ותיין הן ותרין
ומי בנשמת מתוך בוריו משמע דאפי׳בעל העיסו מוד׳דבעי בדיק 'ואס לא בדקוהו הן וחד לאו כדאית ' בגמ׳ סירוגין דהיינו להמתין מעט בין שאלה לשאלה לא בעי'
נראה דמידי ספיקא לא כפקא -והיכא שנתברר לנו שהיה מטורף בסע' צווי או בשע ודברי רכינו הס כלל ופרט דמעיקר כת׳בודקין אותו בדברי׳ אחרי׳ששואלץ א* תו
כתיב' וחתימ׳בטל הוא לכולי עלע ונרא ' דה״ה להיה מטורף בשעת נתינה לדברי דבר שראוי להשיב עליוואח״כ פי' דהיינו כדק פירו דוקא מדלא הזכיר כדיק׳אחר׳
המצריכים לבודקו בשע' כתינ מי׳אדברי התוס׳שכתב הרשב״א שאין צריך צ״ע  :דכיון דהרי״ף והר׳אש כתבו דברי ר ישמעאל בהדי מילי דאמוראי דפירשו בדיק׳
ולענין אס התחילו לכתנו כשהיה שפוי ונתקלקל והניחו מלכתוב וחזר ונשתפה דמתני 'ולא פסקו הלכה משמע דסכירא ליה דלא פליגי וכמו שכתבתי ה״ל לרבינו
וגמרו סכתיב׳נ״ל דלפי מה שהוכחתי בתחל׳דבו׳זה דשטותו אינו מבטל לא דברי'
לכתוב דעת הרא״ש כמנהגו בכל מקום ואס״כ יכתוב סברא אחרת ומדכת' סתם
ולא מעשי הראסוכי׳הכא נמי דכותי׳אע״פ שנתקלקל עתה מה שכתבו בעודו שפוי משמע דאדעת הרא״ש סמיך וכבר הוכחתי דלדעת הרא׳ש לא פליג רבי ישמעאל
כפר הוא וחחוגומ׳לכשיסתע  :סי שנשתתק ושאלוהו אס ירצה שיכתבו גט לאשתו אבדיק' דמתני׳ועוד דאפי נימא דר ישמעאל פליג מנא ליה לרבינו למפס׳ כותיה
וכו' ג״ז סס במשנה ( דף סו ) נשתתק אמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו
ודלאגסתס מתכיתין ואמוראי שפירשו אותה ודלא כירושלמי שפירש נכתוב גט
נודקיןפותו ג״פ אס אמר על לאו לאו ועל הן כן הרי אלו יכתבו ויתנוופרשני
לאמך
וכו
'
אלא
י״ל
דבדיק
פימתסוה לשאר בדיקות כמל שכתבתי לעיל וכן דעת
דג׳פעמי׳היינו ג" פ לאו וג״פ הןסהס ששה וכן כתבו התוססו׳והרש״כא והר״ן
וכן
סמ״ג
שכתב
בודקץ
אותו
בפירי
או
כדמפרש
בימסל
'
נכתוב
גט
לאמך
וכו' והא
אמרו בירוא' נכתו׳לאסתך קלאמך לאו לאשתך קלבת לאו לאסת׳הן לחמותך
לאו
דנקט
בדיק
'
פירות
מפני
שהוזכרה
בגמר
'
וגס
לאשמועינן
דאי
בדקוה
כגלופקרי
יכ״כ תדברי סמ״ג ורבי' ירוחס ואע״ג דאערי׳בההוא פירק׳גופי׳לא יכתבו הגט עד וסדיני לאו בדיקה היא ומה סכת' בתחל׳דבריו בודקין אותובדברי׳אחרי׳ששואלץ
סיסמעו קולו שיאמר לסופר כתוב וכו' כבר אמרו בירוש היא שמיעת הקול היא אותו דבר שראוי להשיב עליו וכו ' היינו אי זו בדיקה שתהיה בין ב־יק פימת בין
היככת הראש דכיון סעוש' בגופו מעש המוכיח סמצו׳ להם שיכתבו ויחתמו ויתנו נכתוב גט לאמך וכו' או שאר כדיקו׳ואח״כ פירש שאס בדקוהו בדברי ימות החת
גס לאשתו חשיב כאלו מצוה כן כפיו • ואמרי׳כגמי וליחוש דלמא שיחיא דלאו לאו וימות הגסמי׳לא יבדקוהו בדברי' הנמצאי׳באותוזמן וכו׳ :
והרמ״בס כתב
או דהן הן נקטי ' ופרש״י שיחידלאו לאו חולי שגעון המלמדו תמיד להרכין בראשו  3פ״ב מי שנשתתק והרי דעתו נכונה
***
ין א ואמיל

אבן

העזר

קכא

ואמרו לו נכתו׳ גם לאשתך והרכין בראשו בודקין אותו ג״פ כסירוגין אס א מ לסם
על לאו לאו ופל הן הן הרי אלו יכתבו וימנו וצריכי' לבודקו יפה יפה שמא נטרע
לעתו עכ״ל ומדבריו למדנו דס״ל דל״ש לן בין בדיקת פי רות לשא בדיקות וכמו
שכתבתי למעל׳וסלא כדברי התום שהרי לא הזכי׳בדיק׳פירו' כלל אך יש לדקדק
בדבריו שלא הצריך כדק אלא ג״פ לבד
ובגמ משמ דבעי' ששה וכן בירוס' כמו אבל אם עואלוהו בקיץ אם רוצה י^ לבו׳בגדי׳חמי׳הראויין לחורף
שכתבתי לעיל ואין לומ׳דלעול׳ ו פעמי' ומשיב הן אינו בחזקישוט׳דשמאחזו קור וכן אם משיב הן בחורף
בעי דג״פ בסימגיןהס שסה וכמו שכתב׳ על בגרי הקיץ יש לתלושמא אחזו חום והוי ספק מגורשת ודווקא
לעיל לדעת רכי׳דהא כיוןדחזינן דאמאי
כשנשתתק או אלם השוט' ואינו מדבר סומכין על רמיזתו להוצי׳
דא' ר״נ בסירוגין אקשיא ודלמ שיחיא אבל חרש שאינו שומע ואינו מדבר אינו מוצי׳את אשתו ברמיזה
לסירוגין נקטיה עד דשני דכדקי׳ליה
בתרי הן וחד לאו וכו' ח״כ משמע דשוהה במה דברים אמורים שנשאה כשהיה פקח ונשתטה או נתחרש
ביןסאלה לשאלה מיקרי כמי סירוניןה״ל או שנפלה לו יבמה מאחיו אבל נשא׳כשהו׳חרש אפי היא פקחת
להרמ״בס לפרושי דהאי סירוגין לאו מוציא ברמיזה וגוסס פירש ר״שי שהוא חשוב כמת ואינו מוציא
דסוהה בין שאל' לשאלה היא אלא ששואל את אשתו וכן פסק לח ,אבל לי כתב שחשו׳ כחי ויכול לגרש וכן
סאל׳אתר׳מעץהראשונ׳לכנ״ל דלהרמב היא מסקנת א״א הראש ז״ל שהטו וב שני׳ או רוב שמוכן ראוהו

ויומו מדבר יכו׳ ביבמו׳ר״פ חרש ( דף קיב ) סר׳םנש' סקח' ופקח שנש חי־ש׳רצהיוצי׳
רצה יקיים כשס שכונס ברמיזה כך מרציי ברמיזה פקח סנש 15פקחת ונתסיסרצה
יוציא רצה יקיים נשהס לא יוציא נתחר הוא או נשתטה אינו מוכיי עולמי'ופיש״י
נתחרש הוא אתר קדושין הואיל וקדושין גמורין הס לא יוצי' עולמי' עכ״לואפי׳

מגוייד או צלוב
א״צ לכדקואלא ג״פומאידאמרי' בגמ
מדלאוותרץהן חד ק ותרץ לאו וכו' וכןהמ שאמ׳בירוש׳נכתוב לאשתך כבתו'
לאמך וכו' לאו למימר׳דכולהו שתא בעידא״כ לל למיתכי במתני בודקין אותו ו'
פעמי' אלא ודאי בג״ס סגי ובגמ׳או או קאמרי כלו׳או חד לאו ותרץ הן או חד הן
ותרי לאו וק בירוש׳או אונמי קאמ נכתוב לאשתך צכתו׳לאמך לאשתך או לבתך
לאשתך לחמותך• ואכתי צרי׳עיונא שלא כת׳סיבדקוהו כחד לאו ותרץ הן כדאית
בגמ׳או בחדלאו וחד הןכדאי בירוש כיהיכי דלא נימ׳סיחיא דסימגין כקטיה ונ״ל
לס״ל דכי אמרי' כגמחד לאוותרין הן דוגמ׳כעלמ קאמרי וה״ה לחד הן וחד לאו;
ס־אי׳בירו׳ או לכל גוונא דנפקי׳ביה מידי ספיק' דסיחי׳דסירוגיןולפי׳סתס וכלל
הכל במ״ס וצריכין לבדקו יפה יפה דהייט לוע׳ סמדקדקין בענין בדיקתודלא■

נקטיה שיחיא דק הן אודלאו לאו וכ״נמדבריו בפי' המשנ׳סכתכוהרכץ ביאסו
ר״ל שירמוז בראשו רמיזה תור תשוב' נכונ' לשאל׳ויפליג הב בכל צדדי הניסיון
ככל מהסאפש עכ״ל הרי שלא הזכי׳סיכדקוהו בחד הן ותרץ לאו אלא תלה הדבר
בדע הבודקיץ אותו כמו שעש כפ״כ מהל כות גירושין וגסממה שלאפי׳במשכה
שיבדקוהמפעמי׳נלמוד שדעתו נמו שכתבתי דבנ׳זימני סגי כפשטא דמתני' :
אבל אס שאלוהו כקין אס רוצ׳ללכוש כגדיס חמים וכו׳זהו מה שאמרו אילימא
בגלופקדי וסדיני דילמ קור־׳אחדיהוט' ויש לדקדק וכי מסו האי חסשא נכתו׳הגס
ותירץ הרס״בא סב התו׳ דהי״פ למה נעגן אשה זו דמיד שלא כיון דבריו נאמ' סאיט
בדעתו ולא נבדוק אותו יות' דילל קררא אחדיה ונצרכיכו בדקו' אסרו' •י ורביט
מפרש דנ״מ אס כתבו בם על פיו דהוי א ספק ואע״פ שהרס״בא לא רצה לתרץדכי
אמרי׳כיחוש דילל קור אחדיה־דהיינו לערן דהויא ספק מגורש היינו משו׳דמתני"
פותבין
ואיזכותבץקתני אבל לפנין דינ׳ודאיהויא ספק מגויש  -והיכא פלא
בדקוהו כלל וכתבו גט ע״פ הרמתו וכתכוהו להשי לדקד' ונר דחשבינן להספק
מגורש ואין להקשו׳לישמועינן רבי׳בההיא דאינה ודאי מגורשת וכ״ש היכא דבעא
גלופקרי כימו החמה דרבי בא ללמד דלא פימא דבמא גלופקרי בימו׳החלשוטה
הוא והגט בטלקל׳ל דאינו בחזק שוטה דאיכ׳למיע קור׳אחדי׳וה״ל כאלו לא בדקוהו
דספק מגורש הויא :
ואם אותו שנשתתק כ תב בכת' ידו שיכתבו ויחתמו ויתנו
גט לאשתו אס צרי לבודקו אסלאו כתבתי כסי׳סקודס זה :כתב הר״ןדאלבירר׳
דמתט׳כנשתתק מתוך בוריו אבל פס נשתתק מתוך חליו דיו פסס א' אלא סמן
התו׳כר׳סאפיבנשתתקמתוךחליו בפי בדיקה ג״פ וכ״ד כל הפוסקי׳סכתבו סתם
נשתתק ולא חלקו בין מתויבוריו למתוך סליו• ואם סחטו בו רוב סניה או כפל מן
הגג אי בעי בדיק 'או לא אכפוכס״ס זה בס״ד • ואס אמ׳כתבוגט לאשתי ונשתתק
כבד כתב רכי׳לעיל כסמוך שדעת במל העיסו׳שאץ צרי׳לבודקו ושסולקץ עליו •
ואפש׳דע״כ לאקאבעל העיטור אלא בנסתתק מתוך סליו אבל מתוך בוריו מודה

והחיה

כתב כתבו נט לאסמי אין כותביןלצ״ע
כדאסיקנ׳ במי שאחזו עד שישמעוקולו
לאפוקי מדרב כהנא אמר רב חרששיכול
לרב מתו׳הכת׳כותביןגט לאשתוושעס׳
משו׳ דכל שאינו סומ' ואינו מדג -דעתא
שגישת׳אית ליה וכסוט חשי'  :ומ״ען או
שנפלה לו יבמה מאחיו פקס אבלנשאה
כשהוא חרש אפי' היא פקח סוצי ברמיןה
הכל פשוט ב פ' חרש במשג ( דף קיג )שני
אחי׳א' חרשיוצו' פקח נשואים לב׳נט־יזון
סקסו׳וכו' ובמשג ב׳ אחים חרשיםנשואי׳
לב' אחיו' פקחות או חרשו׳וכו׳וכתונירו׳
אמתני׳דחרש שנש׳פקח׳וכו׳כשס שכול

ברמיז׳כך מוצי' ברמיזה ממני׳ בשקדשה ככסף א בל אס
■ קדשה בבעילה קדושיו
סעש׳וגירושיו איט • וכתבו בעל נ״י אנללא ראיתי לא׳סהפוסקי׳שכת׳כן :ומ״ען
רבי' מיצי' ברמיזה דוק' רמיזה קאמ' ולא .קפיצה דתנן בסניזקין { דף נט ) חרשרומז
ונרמז קבתיר׳אויקופץ ונקפץ במטלסליןופרש״י רמיז׳בידיו ובראשו קפיצ׳פקוס׳
שפתי ' שנא' קפצה פיה ואינו סי׳ ניכר כימיז' והערוך יפ מרזה בעץ ובידו קפיצה
בפיו ובגמ' אמ) ר״נ מחלוק כמטלטלין אבל בגטין ,ד״ה ברמיזה איכא דאמ' אמ!ר״ג
כמחלוק' במטלטלין כך מחלוק' בגטין והרי״ףתכ ' בהנזקין תרי לישני דר״נ ובריש
ימ שאחזו הבי' אגב גררא מתני׳ דחרש רומז ונימז וכת' לישנ' בתר׳לחוריהומשמע
דכבןבתירא סלוכ׳הר״אש .דטעמי' מלא' ר״נדבריואליב' דבןבתיר' אלמ׳הלכת'
כותי' ולא מסתב׳לי דבנל
התלמו׳מפרשי׳אמוראי׳דנריהתנאי׳לידע פי המשנה
במה נחלקו אע״ג דלית הלכת׳כותייהו והבא להקל צרי' ראי' עכ״לובפל העיטור
 3מאמ ז' כ ור״ח כבן בתיר ס״ל אלא דקא׳כיוןדאתמ׳תיי לישני דר״נ תפס לחומי׳
בלישנקמא דדברי הכל ברמיז' ולא בקפיצ׳ימי' מסתבר'ןל בקפיגה מגורש כליסנא
בתר אליב'קד
בתיר׳ומסתבר׳לןכר״חדא' בשל תור הלךאחהמחמי׳ואית למפיסי
קפיכ׳יות' מן הרמיז׳ ירוש'קופץ ונקפץ סוור ומסתדר' קיפץ ונקפץ חמקו׳לתקופכ״ל
ולמאי דסב' הר״אש נרע' הרי״ף דקופץקל מהרמיז׳וק״ל כבןבתיר' נ״ל דמאי דתנן
בפ׳סרש כשה שכונס ברמיז׳כך מוצי ברמיז׳דסת׳מתני' כב״עדמדנלז בקפיצ' סץג
וכ״שכרמת׳והרמבבפ״בלאהזכי׳קפיצ׳אלא רמיז׳משמרלאקל כבןבתיר דסת'
מתני' רמיז' דוק נקם ואפש שג״זדעהרי״ףולאהבי׳דברי ר״נאלא ללמדנודלת״ק
דהלב כותי׳ גטץנמי בימיז׳ולא אמרי׳למוד דסגי בקפיצ׳מסו׳עיגונ ומפשט מפניו'
דפ חרש והטזקיץכר שחרש גמור שנש כסהו חרס ס־מת׳סגי ליה לגרש וא״צבדיקה
דבדיקתו אינ׳מוציא׳ אותו מחזק דסת שגישת׳דהא אס נשאה כשה ו פקחונתחרש;
אינ׳מגר' אפי ע״י בדיק והיכ׳דנשא׳כשהו׳חרש ע״ה שרינןליה לגרש אע״גדדעתיה
שגישתאדכשס שכנ ברמיז׳ולאהיו קרושיןגסורי' כךמוצי ברמיז׳וכןמאמ׳לכאוי
מדברי הפוסקי׳מדלא הזכירובדיק אנא בנשתת׳אכל מצאתי לרבי׳ירוס׳שבתכחו
.שגס החרש צרי בדיק׳כדיןמי שנשתת׳ולמה שכתבתי בסתו׳דלהר״סבא בעינדיקה
אפש דגם חרש בפי בדק' כתוב כתשו׳ הר״אש סוף כלל פ״ה וששאל׳מישהופרש
ונוש׳ונותן יפה ומבץכשמדכרי׳עמו בקול רס אע״ס שדעתו אינ׳ מיושב' עליוכ״כ
סא יכול לעשו' מחיל׳או למכר' או להקדיש דע כי כל מקו' שהזכירו חרש אצלשומה
וקטן היינו שאינו מדכ׳ואינו שומ כלל וכך הי׳ממעי אמו אבל אס סוע כשמדברים
עמו בקול רם אינוסרש אלא שכבדו אזכיר משמוע והרי הוא כמי שאינו מדב עכל
וכתב רבי׳כטח״מ סי רל"ה  :שלטה שנש איןקדושיו קידושיןדלא תקינו ליה רבק
נשואיןכדאי' בר״פ לדש והלכך אין אשתו צריכ׳גט והוא סנשא׳אס שנשתטה מיהו
היכ׳דנש׳כשהו׳שוט ונשתפה וחזר ונשתט׳אפש דאיכ׳למיתש שמא כשהישפוי בעל

דבפי בדקה :
ודוקא משתתק אואלס השומע ואינו מדב׳וכו׳אלס הוא סמתחל'
בריותוסומע ואינו מדב׳ומשמ׳בגמ רישמישאחזו (דף פא ) דקא״ר זירא אמתני'
דכסתתק אלס קאמ׳וכו׳דנשתתק נקר אלם ומשמע סדנס שוה ולכאור נ״ל דאלס
מעיקרו אינו צרי׳בדיקה דכשס׳ שכנסה ברמיזה כך מוציא ברמיזה דומיא דנסא
נשהואחיס ואס מפני שהוא אלס מספקי ליה בשוטה א״כ לא היה בקדושיו ממש
ומי׳אפש דכיוןשאינו פרש גמור לא מספקי ליה בסוע׳לגמרי אלא מספקיקבעתי
חלום עתי שוטה ושמא כסכשא׳היה חלוס ועכשיו כשמגר הוא סוטה ואכתי ק דא״כ
יודעי בודאי הזמן שעומד ברי והזמן שהוא שוט ה״ל ספק ופשוט הוא ומייי כתפוה'
הרס״בא שכתבתי לעיל בסי' זה :גרסי ׳ בר״פ חרש כעי רב אשי מ״ט דר״אמיפשיס
ניחוש שמא אחד סבדקטהו חזר לשטותו ובשפת כתיב הגט סוטה היה דבסלמא
משתתק לא חייסי׳להכימשודאיכ׳למי' דאה אית׳דמסמ' סעו' נשתתק לא היתה
ססיט׳ליה דסרס דעתא קלישתא הוא ומי' מספקליה אי דעת צילות אי לאו דעת
דממו מיושב' אבל באלם מתחל׳ברייתו שכתבתי דתספקי׳ליה בעתי׳חלוס עתים
צילות ' ולעולם סדא דעתא הוא או דלמא פשיטא ליה דדעתיה קליפת ולאו דעתא
שוטה קשי' והכי׳ אמרי׳בר" פ חרש דאי הוה אמרי׳לר״א דחרש פתי חלו׳עתי׳סוטה
צילותא הוא וכו׳ ופילי קלישתא דקה כלו' מועטת שאין מחודד להכין כשארכ״א
קדושי מצי מקדש גרושי לא מצי מגרש ואס איתהא מצי לגרש ע״י כדיק׳לנן כרא׳
ומיהו מססקא ליה אי דעתא צילתא אותה קצת דעת סיס לו אם צלולה היא וכמה
©אינו צרי' כדיק ומדברי רכי׳אץ להכרידבעי בדק׳ סאפש' שמה שהשוהו לנסתת׳ שהוא מתן דעתו ועושה דבר ודאי כוונתו כוונה ומשמ׳ מהכא סמי שדמתוצלולה
היינו לסמוך על רמיזתו לא לענין ס צרי ' לבודקו• ומצאתי להרש״בא סכת' אההיא ומכין ומשיג הדברים על בוריין אע״ע שדלה וחלושה קידושיו קידושין גמורי׳וק
דא״ר דירא אלס קאמר וכו׳דלר זיר׳אלס נמי אינו מגרש אלא בבדיק׳ מסתת' ולא  .גירושיו ואס דעתו משובש שאיני משיג סוס דב׳על בוריו אין קדושין ולאגירושיו
כלום וכ״כ רכי׳ירוחס בנכ״ב ח״ח בשם הלמה :סיסני הסוטה איתא בריסחגעה
עוד אלא דאפס דפקח ונשתתק טפי פדיףמאלס מעיקרוכרש״בג דבסמו דעדיף
ליה טפי פקח ונתחרש מחרס מפיקרו וצ״פ עכ״ל ורבי ' שכת דאלס נמיסומכין טל ת״ר אי זהו סוטה היוצא יחידי כלילה והלןבבית הקברו' והמאבד את כסותו איתמ
רמיזתו משמ דפשיטליהדלא עדיף נשפת' מאלס מעיקרו וטעמיה מדלא אידכר
רבהונאאמרעדסיהוכולן בבת
אסריוחקאמ'
אפי׳באסתמהןואוקימנאלה
שאינו יכול לגיס כרמיז אלא חרש וחרש שדברו בו סכמי׳אינו שומ ואינו מדבי' ואס
בגמ׳כדעביד להו דרך שטות דאי לא עביד להו דרך שטות אפי׳כולהו נמילא חשל
א יתקלס מיבפי ליה למי דהוי חידוש׳טפי מיהו לענייאי בעי בדק׳אפשדכסר״סבא
סוטה ופסק הרא״ש כריס חולין כר' יוחנן ותניא תו בריש חגיגה אי זהו שוטהזה
המאבד כל מה שמתנין לו וכ״כ מדברי החלבה דה לכה כר״י שכתב בלט מהעדי
ש״ל דלא עדיף מנשמת מיהו מה שהקשיתי על זס ציי׳יישוב  :ורענין מדב׳ואינו
סומ׳אי בעי בדיק או לא כתבתי בסי׳שלפני זה י ד״מ (ד )וםס נ^יא׳חדיריהר״ן@7דל
הסוטה פסול לעדות מן התורה לפי סאיט גן מצות ולא שוטה שהוא מהלך ערים
לשם קדושין  1 :אס הוא עתים חלום עתי׳סוטה כשהו׳סוטה כשוט׳ לכל דבריווכל
מה שמקד ומגר באות שעה אינו כלו׳וכשהו חלו כחלו׳לכל דבריו וקדושיויגיושיו
באות שעה קיימי׳ואפינשא כשהו׳פקח לגמרי מגר באות׳שעה דהכי אמרבספ״כ
דכחוב׳וכפ״ק דר״ה דעתי חלום עתי׳ שוטה כשהר' תלוס נחלו לכל דבריווכסההי
סוטה כשוט לכל דבריו וכ״כ רכי׳ירו כנתיב כ״ב ח״ה כשה הימ״ה וכ' עוד אין אנו

זאינו שומע הןינשגמע ואיני מדל? גייןג״כ ? ליקה גבי ואף אס הוא חרש
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ומשכר כלים וזורק אבנים כלבד אלא כל מי שנטיפי' ונמצאת דעתו משובשת תמיד
בדבר מן הדברים אע״פ שהוא מדבר
ומו?ןל

אבן

העזר

קכא קכב

חצ

מני׳כתוםפת׳דכיתביןונותניןכל זמן סיש בו כסמ׳ ואיכ׳מ״ד דאפי׳לדט הירושלמי
<םו6ל כמכין כשאר דביי׳ה״ז פסול ונכלל סוטי׳יחשב עכ״ל -ומדכת בדכ׳מן הדברים
בעי כדיק׳ג״ע דהוי כנסתת׳מתו׳בוריו ססרי יש לחו׳שמתו הנסיל׳כטרס' דעתו עליו
משמע כסריא דכר יוחנן דאס אפי באחת מסן ס״ל ולכאורה היה ני ' 6דחד מהני ׳ד
בחזקת קכב אמר להם לעדים לכתוב הגט ולחתום וליתנו לה וכו׳ברי ' התקכל (דף סג
דפר׳ 3גמ בעי׳ליחשב שוט אבל אי עביד שאי דברי׳אחריס דרך שטות אכתי
ההיא דסוו קאמלה ופאתא אזיל סהדי כתוב תפאתה אמי רב יצחק
ספוי הוא כיון שאינו עושה דכר מד ' דברים הללו אלא דמדבריהרמ״בס שלא הזכיר
בר שמואל בר מרתה עשו עדיי שליחותן
ובריס סללו אלא סת וכתב שנטרע דעתו
כל מתקיף לה רבה מי אמר כתובו חספא
והחיה אוכלת בו ורמז ואמר כתבו גט לאשתי כותבין ונותגין
ונו׳בדבר מן הדברים משמ דהני ד׳ דברי'
והבו לה אלא אמ' רבה ודאי אי כתרסהדי
מהמכה:
לדוגמא עור שנשמתו בו אע" פ שבודאי ימות
השנויים כבריתא לאו דוקא אלא
ככתיבתן גיס מעלי׳ואב עשו טדי׳סליחותן מתקי׳לה
נקטינהו וה״ה לשאר דכרי׳ונרא שהכריחו קכב אמר לעדים לכתוב הגט ולחתום וליתנו לה וטעו
ולאאמרעירב נסק מי קאמי כתוכו ואנחו בכיסייכו
קמייתאקתני או שכתבוהו ונאבד יכולין לכתוב אחר
לפרשקמדחזידבבריתא
שלא עשא? שלוחץ אלא לגט אחד־וכתב א״ א הר״ אשז יל ימיה יאלא אמ רב נחמן כותבץ ונותנין אפי ק
מלתול 5זקתני מ5ןב י מס סנותני זלו
_,״״״ _ פעמי ומשמע דאפי נמצ בו פיסול דרבנן
_״״ 1״ ,
״י .״ ל
שנותכין 1
ונאידךנריתא קתני מאכד מה
לא שנהגו להחמי ואין להם שורש ועיקרימן התור׳הרי  :עשו

שליחותן פסולו אלא מדרבנן מ מ חסם בעלמ הוא

ד״מ
(ה ) יע׳ל סי׳• 1
שכפנתישאסמדב׳
ואינו יולע מ׳ז
מל; ר נלרן הסולי׳
היי הוא כוועה
נתור

קככ ( .א)

ונ הנסלר
הניט־ןמלנזשכרין
הניגללחוו' ולמות
לכתוב ולחתום

ולהק '0היןלן>והלין
וכלי כתיב' אס אין
(0איתןהקלן>והלין
והכלים הראשונים
שהקנה לו תחלח
(ב ) ונראה ללין
השליח נלין הסופר
ויכול הנעל לזמר לו

ו יו < קשיאפל בייתאקמייתאמ ^
אירך3ריפא
׳א/ 3מה שבותניןלן ו3
פקפוקבפ״ב דכין נחצ׳בטל בין כמצ פסו כותבין
לאקתניהנך תלת׳'אלא וראי הנילאו דוק׳ לכתוב ולחתום דע שיהא הגט כשר לפי דעתם בלא שום
נקטה אמר לסופר ולעדים כתבו וחתמו ותנו לשליח ונאבד מיד
אלא לדוגמא נקטינהו וסך כריתא
השליח גט אחר והיי דייקא לשון הר״אש שכתב מתחל׳ להולין כ״כ
שלא בהא ודאי לא
גנן לדוגמ ואידך כייתא נקט ה ך חס
עשאם ומסיפקין אס הוא כשר מכמ חומת שנהגו ניטין על שיהא א,
להחמיר ופיסולו דרבנן ודאי אינם ככלל כמה סומרו' שנהגו לסחמי׳ומ״ש ואין להם מהן כשרללע׳הרב
נדכוי רבי׳שמחה שכתבתי בסיס קי״ט ובתשובות מס״רי קרלרם שורש י״ט כתוב
וכמו שנתנאר לעיל
ז׳
במאס
והעיטו
בס״ב
והרמ״כס
•
להו
קרי
תורה
דרבנן
פיסולי
התור
מן
ועיק
שורש
בווירצבומן
הלא ידע מר מה שהשיב רבי׳אביגדור כהן לר״מ על אודות הגט שניתן
נני סופר
במ״כש
ח״לאסלא הוחזק שוטה בדברי האמורים כפ״ק דחגיגה הרי הוא כפק ' לכל דבריו כתבו דין נמצ פסול ולא כתבו דיין נאב׳ואסש׳דלא הזכירוהו משו׳ דילפינן לי
(נ ) כתובנסלר
דנמצ׳פסול דאף
פכ״ל ואס ירא׳בעיני כת דלאו דוק הני דפ״ק דחגיג' אלא שדברי חכמי כסויה אף
־חף ע״פ שנתנו בידה כותכין יכיתנין מסו דלא מיקרי נתינ׳כ״ש דלא גיטין סי׳ ס ' ויזהר
נתנו לה כלל דלא עסו שליחותן דכותבין ונותנין וא״עג דרב הוס ס״ל מאב יעדיף השופרלאח'שראה
ט״ג דסתוך לשון רבי' אביגדור לא משמע כן וירא ' בעיני כ״תשהגיע זה לשטו׳גדול
הרג הגט שאם היה
נמו הכי דפ״ק דחגיג ' אז ודאי ים להשביע׳ סתם וכו'ה וז״ל ריב״ס בסי תס״ח סימני מנמצ׳פסול לדידן דק״ל כרב נחמןדדייק ותנו הוי איפכ׳מסצ׳ססול עדיף מנאבד:
לו שום חיסור נג*
הסוט מפורסי בפ״ק דחגיג״אי זה שוטה היוצא יחידי בלילה ומימפיש התס דעביד
וכתב א״א ז״ל ומיהו אס לא נאבדומסופקין אס הוא כשר וכו כך כתבו התום
נגוןליושוןאותאז
להו דרך ססות וכן כל סי שמאבד כל נכסיו לדעת כדתני נמי התס איזהו סוט׳המאב
בסס ר״י על המעש הנז׳וכ״כ גס הר״ן וכן כתבו רוב הפוסקים * וכתבו הגהו׳מימון שאר אותיות
כל מה סנותנין לו ואמרינן נמי כפ מי שמת ההוא שטותא יתירת חזא כיהדמשחרר
כפ״ב בפס ספי התרומ׳והסמ״ג סכתחל׳כשאומ לסופי כתובי אמ' לו אני נותן לך שנשטשטשו ואין
רסו׳לכתו סיבה גיטין כמו שתחפוץ עד שיהיה לדעתך או לרע הרב סכעי׳וכן יאמר רשומין כיכר שלא
לכולהו עבדי עב 'ל  :טופס גס חרש כתב רבי׳ירוח בסוף נכ״ר דין גירושי חרס ' ושוט '
ייגשה בלתי רשית
נתבאכסי' ק״יט וגוסס פרס״י דחשוב כמת וכו׳אבל ר״י כת' וכו דברי רס״י ור״יהס
לעדי׳לחתוס הרב ' כהרבה גיטין בלא רשותו דע שיהיה הגט לדעת כולס • ובספר הרב לשמא כ x
בפ״י יוחסין גמ האומ׳בכי זה ממזר וטענותיה וראיותיה כתובים שם כאורך בתוס
התיומה אס־ שכתב או לדע הרב סבעיר כתב ואס חפץ לפשו׳הרב ' גיטין מחמ׳ספק הוא ללעת הרב
וכבר עשה
וכפשקי הר״אש וכריס פ מי שאחזו כחדושי הרס ' בא והר״ן והמרדכי ומסקנת כר״אש וליתנס כולם שתוכל לעסות׳וכן יאמר לעדי׳וכו׳וכתוב ככתבי מה״ר ישראל סי׳ל״ח
מורי הגאון היה מדקדק לומ׳עד סיהיה כסר לדעתו בין בכתיב וכין בחתימ ' שאס הסופר שליחתו
נפ״י יוחסין כר״י וכן דעת רש״בס בפ׳י״נ וכן דע' סמ״ג וספ* ק וכן דעת רבי ירוחם
ובקצ׳טזעשי גיסין
בקונד'
וכתו
•
שליחותו
עש׳סופר
ואז
מה
כחתי
ספק
יהי׳סוס
לחודי׳אולי
ככתיב
היינו ימא
מ״כד ח״ד מיהו משמ' מדברי המח־כי וסמ״ג וסמ״ק דכי אמרינן דיכול לגרש
שיאמר לו הנעל
כמדבר דוק אכל אס אינו מדבר לא ולא כ״ל אלא כיון דכחי חשבי ליה דינו סוה ממש
סנמצ׳כתוב בסס רבינו יחיאל ור״י קלצון שאין לעסו׳כן משו ' דתלי בפלוגת אי יש גתחל׳לשזפרשיהא
בריר• מדאוריתא או לא ור״י לטעמי ' דפסק יש ברירה אפי ' מדאורית' לכן די שיאמר כשר בעיני הרנ
לדין ס״מ שנשתתק ולפי שראו ספוסקיס הנז כדברי ר״י מדבר כתבו גס הס מדבר
לסופר ולעדי שיכתבו ויחתמו כר סירצ׳סרב אבל לר״ת דאין הלב כראב״י יש לחוש ולמישיזראהאותז
וו״י לאומשיס גט אמרה אלא משו׳מתנ׳דנק בהדי מגרם ומתכלא הויא אלא כסדב '
לכן יש לבעל לחזור ולצוות לעדים בכל פעם גס הכלבו כתב דיש סגמגמי׳על דברי או לן עכ״ל
דוק׳וגס הרש״בא והר״ן שכתבו בסס ר״י דגוסס הרי הוא כסי לכל דבריו ובל שהוא
מדב' ודעתו מיושכ׳טליו מתנתו מתכ׳וגטוגט משו׳ממכ כתבו מדבר אבל לגט אפי׳ ר״י סג כהגה מרדכי כתוב דברי ר״י קלצוןואח״כ כתב בהגה׳ומי׳נהגו כפר״י ואע״ע
סהפוסקי׳סתסידבריס׳כדבריר״י נ״ל שאס הבעל מצוי בעיר טוב שיחזור ויצום בכל
אינו מדבר הרי הוא כחי ותדע שהרי הביאו ראיה לוס סגוס דינו כחי מדאמרי' במי
פאחזושסט בושני׳ורמז ואס כתבו גט :כותבץ ונותנין ואין לך גוסס גדול מזה והרי פעס למיחש לדברי ר״ת היכ דאפשרי* ובחבהרס״בא ב תשויעל גט ארוש שכתו'
סס מ״י רמז קאס דכופביןונותני׳וא״כה״ה לגוס׳סחמ חולי דמ״י רמז כותכין ועוד בו דהוית אנתתיסהו׳כשר ומ״מ אסהעדיס רוצים לכתו׳גט אחר מספק יכולין ואין
שהביאו ראי׳לדכרי ר״י מדתני בתו׳אמ כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת כותבי צריכין ליטול רשות מהבעל וככהיא רצפתה ותפת׳שהכעל צוה לכתוב גט כשר ומי׳
וטתני׳כל זמן שיש בו כשמ׳והרי סס לא חילקה התוספתא בין מרכך לשאינו מדבר אס יכתבוגט אחי צריך שיתנו לה שניהם ותתגר בכשר שבהם ממ״נ אבל לא השני
ועוד שאח מהראיו׳סכתבו התו׳שהכי׳ר״י לדבריוהיא מרתנן כפ׳כל הגטרמכיא גט לבדו סאת״ל שהראשון כשר כגר עשו העדיוהסופר סליחתן ואינם יכולין לפשות
מע״ה והניחו זקן או חול ' מתנו לס בחזק׳סהוא קייס ואמר בגס ל״ס אלא חולה אבל שליחו׳יאחר׳ועוד אתה צריך לדע׳סאס נתן המגרש את הראשון מידו ליד אבי הנער
גוסס שרוב גוססין למיתה לא משמע דמשוס שאין מחזיקין אותו כקייס הוא דלא להוליכו לבתו סוב אין יכולין לכתוב גט אחי דבזה נתרצ׳לעסותו שליח ולא כאחר
יהמו לה הא ידעי ' ביה שעדין סי הו £מתנין ומשמע דאי הוה ידעי שהוא חי היה עכ״ל ובתשובות להרמ״בן סי ' קמ״ה כתוב ומה ששאלת אס יש תקנה בהחזרת
מפנוהל ולא הוס מפלגי כין מדבר לנשתתק וכן תשמע מדברי התוס׳כפ״י יוחסין השליח לסופר ויכתוב לו אחר דבר ברור הוא סיכול לפשות כן והסופר יכתוב לו
סכתבו מסס מתוך פרש״י דנתיכהדגוססאינה כלו׳וכמוכןישמדקרקי׳דגוסשרמז אחר ולא ליכתוב פסול או מסופק והראי׳מנפתא וטפתא והשליח יתןשניהס לאשה
לנשוב גט לאפה אין כופכין וקשה דבמס שמחות אמרי ,הגוסס הרי הוא כחי לכל שאס יתן השני לבד שמא הראשון כשר והוא לא נעשה שליח על השני אלא על
דבריו וכו' לככ״ל דודאי גוסס דבריו קיימי' והכי גבי מתג היינו טעמא דאינו כלום הראשון וגס העדים והסופי לא נצטוו לכתוב ולהעיד על הב׳אלא על הראשון שהוא
הסוס דמסתמא גוסס אינו יכול לדבר אבל אס היה מדב' פשיט׳דדבריו קייסי׳טכ״ל כסר אלא יתן השליח שניהם לאשה ושתתגרש בראשון אם הוא כסר או בשני
משמע מדבריה דלגבי מתכ׳ הוא שאמיו דכשאינו מדבר אין מתנתומתנ׳אבלגבי אס אין הראשון כפרולא אמרתי זה אלא כשעשה הבעל שליח על גט ' סתם אבל אס
גט כשרמז דבריו קיימין שהרי באו לדחו׳ דברי המדקדקי' דגוסס שרמז לכתו לאפה עסאו שליח על גט זה הראשון סוב אין לסופר ולעדים לכתוב גט אחר ולא לשליה
אין כותבין אך ק״ל דמתנ׳וגט פוי הס ותמיהו ע״י רמיזה דבייו רךמי׳וכדתני׳גר*פ ג״כ להוליך גט אחר אא"כ מדעת כעלה עכ״ל 3ומתוך תשובות אלו למדנו שמה
מי סצחזי כס׳שבודקין אותו לגיטי׳כךבודקין אותו למתכו׳לכנ״ל דבין לגטכיןלמתנ ' סכתב כספר התרומה סצריךלומר סאסיחעוץלפסות הרכה גיטין מחמת ספק
גוס׳הרי הוא כחי ואפי׳נסתת ורמז דכייו קיימין אס בדקוהו כדין סי סנשתת ומ״ש וליחנס כולם שתוכל לעשותם תוספות ומותר גמור הוא דהא אפי ' כלא שיאמר
המו' והנא גבי מתנה היינו טעמ דמתנתו אינו כלו' משו דמסתמ׳גוסס אינו יכול הבעל הרשות ביר הסופר והעדים לכתוב ולחתום כמס גיטץ וליתנס לה כולם והיא
לדבר כוונתם לומדכל שאינו מדבר מכיון שהוא גוסס מסתמ׳אין סהו׳לבדקו פד תתגרש ככשר מהס ולא הוצרכנו לאמיר' הבעל אלא לסלא נצטרך ליזהר שלא יאבד
סהוא תמ או דעתו מטרפ ' וא״כ ספיר אמרינ׳דגוסס שאינו מדכ׳אין מתנתו מתנה א' מסס ולפי' כתבו התו' והפוסקים טוב להנהיג שיאמר הבעל לעדי׳ ולסופר לכתוב
וה״ה נסי דאין כותכין גט ע״פ רמיזתו ולא מפני שאינו מדבר דרמיז חשיכא כדיבו׳ ולתפוס עד שיהא הגט כשר לדעתם וכו״כלוסר לשופרא דמילתא טוב להנהיג כן
בין לנט כין למתנ׳אלא דמסתמ׳אין שהו׳לבדקו כדפרי׳אבל אי אתימי מלת שאחר לסלא יצטרכו לתת לה שניהם אבל אין עיכוב כדבר לסי סאס לא יאמר כן תתגרש
סנשתת' עמד בדעתו כדי לבודקו כדינו גטו גט ומתנתו מתנ׳ס״ל וכן נר שהו' דעת ע״י נתינה שניהסוכ״לדמשוס הכי לא כתבו הגסות התום ,הזה וגס סמ״ג לא
רבי ימח (נכ״ד סד ) דגכי גט כת' גטו גט ולא חילק לפי שסמך על מה שכת' דין מי הזכירו • כתב הר״ש כר צמח בתשובה שמא נאמר דלא אמרי' דעשו שליחותן אלא
כסנכת׳ונחת׳אבל אס עדיין לא נחתם לא נגמר הענין וכותכין אפי׳מאה שלא עשו
סנשתת' ואס הגוס' נשתתק הרי דינו מסו' סם דל״ס ןל בין גוסס לאינו גוסס בסוס
דבר וגני מתנ כתב בהדי דמתנתו מתנ׳אפי׳אינו יכול לדב׳בודקין אותו במדזו ' שליחותן ואפיחתס בו עד א ' כיון שלא חתס השני לא גמר הענין • ועוד כתב עור
כושני׳וכונדמרדרביהוד׳אמ׳סמואלפ' יש להקל ולוע שכיון שאמר כתבו מא ' עדמאהעדשיצא אחד כשי כהוגן וכתיקון
כמזמרי׳כודקין למתנו'עכ״ל • שחסו
בתרדיכמו׳ופר׳מי שאחזו ( דף ע ) וט״ש וכן ראוהו מגוייד וכו' בריתא בפרקים חז״ל דעתו היה עד שיזדמן להס כ שר לפי דעתם ומ״ס כתיקון חכסיס לפי דעתם
אמר
מזכרי '• כתבו התום' ורמז ואמר כתבו גט לאשתי כגון שאמרו לו נכתוב גט אמר דאדעתייהו קא מגיס כיון שאין סם מורה דעה אלא הס עכ״ל ג :
לאשתך והרכין בראשו ושמא א״צ לבדקו משו ' דאי' ביס דעת' צילתא כלומר דעתו לסופר ולעדים כתבו וחתמו ותנו לסלי׳וכו׳כפ הנזכ׳גבי עוכדא דנפתא שכתבתי
צלולה אלא סכחש כחו מלהוצי ' דבר כפיו ויכי׳ירוח כת׳ כח״ד שאינו צרי ' בדיקה כסמוך גרסינן כפא מיניה ר3א מרב נחמן כתבו ותנו לשליח מהו סלוקי סליק להי
אבל הי״ן כת' כריש מי שאחזו שהוא חוכך לסחמי ' להצרי' בדיק׳ככל נשתתק אפ י ' או דילמ׳ לטירחא דידהו חייש א״ל רכינא לרב אשי ויוליך לה מהו תיקו• והיי״ף פי'
בפחט בו רוב שני׳ ודמי לנשתפק מתוך חליו דלדברי סירוס ' אינו צרי׳כדיקס אלא כעיו׳אלו לענין אס יכולין העדי׳להיות סלוחין להולכה ואין כן דעת רש״י שהוא ז״ל
קעס צ' אלא סמן התום' נרא' שצרי׳ בדית' ג״ס  :וכתב עוד הי״ן ומסל סן הגג פי׳דקאי אמאי דאמרי ' בסמוך אי כתוב גיטא מעליא דכותבין ונותנין משוס דלא
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ולסופרכיון שאינ׳יכול׳לינש על ידו וכ״כ
אם הוא כשר לפיכך טוב להנהיג שיאמר הבעל לעדים
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קכב קכג

אמר ל
גכג
!הוכתבו ואכחוככיסייהז סכך כתב• כתבו ותנו לשליח שלי סמיניפי וכן
מנאתינפיקיןישן עסו ואבד
אבד בדר
בדר ' מימיקמרי
אמרי' עסו כג
כל שכיחותן
שיביא
שליחותן ונסתנקו
ונסתלקו תו
או דינע
דילע' הסי
האי כמי פד שיביע
והסופ׳ינעו״גניד( גט לידה ותתגרש עסאס סלוחיס לכתוב אלא לטירחא דידהוחש שלא להטריחם
לימנית ןי/ס היא
סיטר ינעזג כיל( בהולכה אמ ליה רכל לרב אשי ויוליך מהו אס תמצ' לוע בהך דלא אע אלא כתבו
ותנו
לשליח והס כתבו ונתנו לו ואבד
השמחלית :
דעשו
שליחותן
דהא
כל
מה
(נ ) ינ״ע
שצווס
נהר
"
}
כתבו
עשאם
שלוחי׳אלא
להגיע
ליד
השליח
ואינן
יכוליץ ילכתו׳גט אחר
 7ע ב לכיטי) לף
ועשו
הכי
מאי
מי
אמרי
'
כיון
דאער
כתבו
אפי׳אם
אמ׳כתבוהו
ותנוהו ליר השליח ויוליך לא אמרי׳שעשאן
תק״סה דלא סם " ' ותנו לשליח ויוליך לה פסאןשלוחי׳לחזו'
ןכן וסן כתב פ' נ
שלוחיץ עד שיולי׳אל׳ מיד כשנתנוהו ליד השלי׳עשו .שליחתו ואין
ולכתוב עד שיגיע לידה לכך פי׳להס כ״כ
לכיטיןלהעצי דלא או דילמא ל״ס עכ״ל גס העיטור כמאמר כותבין גט אח' עד שישאלוהו ואם כתבו אח׳ונתגרש׳בו הרי זו ספ׳
געיק שליחות

לא פליגי למנין דינא דרב הונ׳דמוקי לה כגדול עומד ע״ג היינו בכות פורף5ו3ל
חס
אס סייר
שייר מקו' תורף
פורף חפי
אפי חין
דמוקי להכשיי׳
לזין גדול עומ ׳ פנ
על גביו כסר
כשר ורב יהודה דמוק
מקו' פורף היינו באין גדול עומד ע״ג אבל אס היה גדול פוע' ע״ג אפי׳לא סייף
מקו׳תורףכסר וסט זו הזכירוהו העיטו׳והר״ן וכתבו שהר״יף שכת שתיהאוקמתו'
איפס׳ שנתכוון לסטה זו ואיפסשנתכוון
לשט׳הקודמ וכדברי הרא״ס מיהוהעיטור
נוטה לומר שנתכוון לסטה זו • הפי ' הג׳
דרב הונא ורב יהודה פליגי דלרבהונא
יזסיל ו תור ף כיתכי
ו כגדו לפומד

מנורש׳אב׳אם כתבו נט פסול ונתנו לשלי׳ וראי יכולקלכתו׳אח׳ :ע״ג ולרב יהוד אפי' גדול עומי ע״גאין
נבתינ' מיה! נתי-י שביעי פי' מאבד נדבעי׳לי' ושגס הרי״ף
כותבין תורף אבל תופס כותבי ' אפי׳אין
^
32
^
הכל
כשרים
לכתו׳את
הגט
א
ואפי׳
האש
|
בעצמה
3׳ ל״י7ב ; ינן בתשוב' פי׳ כערס״י  :גס דעת הרמ״בס
כותב'
גדול עומד ע״ג וכן ערס״י ונתבה״ס
שליחות כנתינה
ניטה ומקנה אותו לבעליוחוזר וכותבו לה וכתב
פ״שונס ן> סי׳הי כפ״ב סלא לערש בעיות אלו כהיי״ף אלא
בפ״ג שיש פוסקיס כרב הונא וישפוסקי׳
יתבאר:
דקאי אעובד׳דבסמוך דכתי' טפת במקו׳ ודוק׳שיאמר לה הבעל תחילה לכותבו שצריך שיכתמו הואוא
כרב יהודה וסמ״ג והתרומהמהפוסקיס
נפתא
דהיינו
נמצא
הגט
בטל
או
פסול
•
שלוחו
ב
דאי
לאו
הכי
אינו
כלו
'
ואפי
ריח
הגט
אין
בו
חוץ
מחש״ו כרב הינא והרס״בא כתב שגס כה״ג לא
ומפשט דברי רש״י משח דע״כ לא איבעי' ועבר
ונכרי וישראל מומר לע״ז או לחלל שבת כפרהסי׳ דינו כגוי כתב אלא דברי רב הונא  :וכתב ה״ה
לן אלא בכתב גיטא מפליא ונאבד אבל וחש״ו יכולין לכתו׳הטיפ׳ויעמו׳פקח נדולעל גביו ויאמ׳לו לכתוב
דלדבריהפוסקי׳כרב הונאתורףכגדול
אס נמכא בטל או פסול אסר שנתכוהו
עומדע״ג כותביןלכתחלה ואס נתלו
לשמו ויניחו מקו׳התורף שהוא מקום האיש והאשה ומקום הזמן
לשליחפשיס לןדכותבין ונותנין אפיק' ומקום הרי את מותרת לכל אדם שיכתבכו נדו׳ פקח אבל אם אין בלא עומד פ ג כטל ואם כתבו
סעמי׳דאסי רב ימוד' בהא דאטו מי אמר
טופס ואין נדול עומד ע״ג נסתפקאי
נרו' עומד על נביו לא יכתוב אפי הטופס
והתורף
להו כתובו חסס והבו לה ומה לי לה ומס
מכשרי ' לי' בדיעבד והרס״בא כתבשהיה
לילשלי׳וע״ס זה כתב רבי' בסוף דבריו אבל אס כתבו גט פסול ונתנו לשליח ודאי נ״ל להכשי׳בדיעכד אלא שראה להרמ״כן ספסל וכת׳עוד ס״ה דלפוסקי׳כרביהודה
יכולין לכתו׳אסר אבל הי־מיי׳בס סוכר דלא אמר אטו מי אמ׳להו כתובו חספ' והבו
טופסטתבין לכתחל' אפי׳אין גדול עומד על גביו ותור׳אס כתבוהו אפי׳גדולעל
לה אלא כי אמ׳ותנו לה דכיון סצוה ליתן ליד האש דעתו היה שתתגר באות׳נתינ׳ גביו הגט בטל  :וכל אלוהעירושיס הס על דעת רס״י והתו׳דכי פריך והאלאו
אבל כסצוה ליתן כיד השליח כיון שאפי ' יהיה כסר אינה מתגרש באות' נתינ׳כיון בכי דעה כינהו היינו לומ' דבעי' כתיבה לשמה וכיון דלאו ביי דעה כינהו לא ידעי
שנתנו גט לידו אפי׳יהיה בטל עסו שליחותן ומשש' דלדידי׳היכ' דכתבו גט מעליא למיכת'לשמה אבל מטפ׳סליחו׳לא עריך דלא בעי׳סליחו׳לכתיבה וכיוןדפירכ׳הויא
ונתגו לשליח אפי ' לא אמי ויוליך פשיטא ודאי דעסו שליחותן ושוב אין כותבין אליבא דר' אלעזר דקי״ל כותיה נקטי ' כשכויי׳רמשני אההיא פירכא אי כיב הונא
ונותכין* ויש לתמו' על רבי' סכת סת' דבנאב' אס כתכו אחי ה״ז ספק מגויס' וה״ל אייכרב יהוד׳וע״פ הפירושי׳סכתכתי ואף ע״ג דברי' חולין לאמכשרי׳באחרי׳רואיס
לנימשי דהיינו לרש״י אכל להרמ״בס כיון שהג' שנאבד היה כסי סא כתבו לה אסר אותה אלא אליבא דמאן דלאבעי כונה לשחיטה וסכ׳מנסרי׳לרב הונ בגדול עומד
בטל הוא ועוד שכתב בפשיטות אבל אס כתב גט פסול ונתנו לשלי' ודאי יכולין על גביו אפי׳לר' אלעזר דבעי כתיבה לסמה כבר נתבו המו' דהתס תייריכשאינו
לכתיב גט אח והיי להרמ״בס היינו בעיין וספיקא הויא דהא סלק בתיקו ורבי' מלמדו לשחוט אלא ראי בעלמא אבל הכא מיירי כגדול עומ׳ע״ג ותלמדוומזהירו
ירוחס בח״ג עירבב שני העירושי׳וכתב בסס רס״י דבעיין היא היל דנאב או נמצא לעשות לשמה אכל ר״יפי ' עודדסאי עירב והאי שיטייא לא הוי אלאלר״מדלא
בסול שסובר מאבד דנקט יס״י לאו דוק'דה״ה לנמצ׳פסול אלא דחד' מינייהו נקט בעי כתיבה לשמה אלא מדרביאכל לר אליעזר דכעי ' כתיבה לשמה מדאוייתת
ולפי דעתו הרמ״כס נמי דנקט נמצא פסול ה״ה לנאבד וא״כ תרוייהו הוו ספיקא פוסל אפילו בגדול עומד על גבו משוס דבעי שליחו׳ככתיבה כך כתב הר״אסשניה
והמדקדק בלשון רש״י יראה שלא כוק אלא למה שפירשתי בו רגס רבי׳כך פי׳ דבריו זו בסס ר״י • ולפי זה אס כתבו תורף אפי׳גדול עימד ע״ג בטל הוא ואס כתבו
דאל״כ הא דכתב אבל אס כתבו גט פסול ונפנו לשליח ודאי יכולין לכתו גט אחר טופס פסול דאף על פי שנכתב התופס שלא בסליחות הבעל לא מיכטילכהט
דלא כמאן • ומדברי תשובת הימי" בן שכתבתי בסימ' זה נר ' סמפ׳לסני בעיי היכא וראיה מכותב טופסי גיטין  :אבל התו שכתבו שטס זו בסס ר״י לאכתבו
סכתבוגטפסול ונתנו לשליח מיהו לא נתברר בדבריו מה ס״ל בכתבו להגיע'
דפסיטא ליה דכעי סליחות לכתיבה אלא דספוקי מספקא לי ' וסכלבובשסהר׳יפ
מפלי׳ויהבו לסלי׳ונאבר ודע שאע״פספרס״י בעיא דויוליך באת״ל מבעי ' ראשוס' כתב לפסול אפי׳בגדול ע״ג כסטת ר״י שכתב הר״אשוכ״כגס בסמ״ק  :וחר״ ^ ש
ודרך הגאוני' לפסו׳בפסיטו האת״ל אין לססו׳דבפי׳זו כאת״ל משו׳דע״ב לא פסקו כתב שטת רש״י והתום ואח״כ כת שטת ר״י ואין להכריע מדבריו אלה בפי זוסעה
הגאוני' כמו האת״ל אלא כסהאת״ל מפורס אכל כל שאינו מפול אע׳פשבעי׳סניה הוא סוכר אלא מדחזי' שאחר כל זה כתב את רב יהוד והוא ששיי׳מקו התור'וביאר
תהיה באת"ל מהראשונה ליכא מאן דפסקכאת״ל ולכך' 3הבעיות האלו ספיק׳הוו דעת הרי״ף שכתב שתי האוקמתותוכתב שכן דעת הר״מה משמע דהכי ס״ל:
ומ״ס רבי ואס כתבו אחר ונתגריש ה״ז ספק מגורש' אאבעי׳קמיית׳נמי קאי אע״פ
ולענץ נכרי אמאי דשני רב הונ׳בסגרול עומד על גביו אותיב רב כסמן מדפני'
שלשונו מגומגם קצ׳שכת׳בהא ודאי לא עשתה סליסי׳אלא להגיע ליד השליח מ״ס נכרי פסול כלו׳ומשמע דבכל גונ פסול אפי' ישראל עומד ע״ג ושני כבדי אדעתא
ע״כ כך צריך לסר' דבריו כמו שכתבתי דאף היל דלא אמיויוליך אס כתבו גט אחר דכפשיה קא עביד וא״ב אס כתב תורף א״עג שגדול עומר מ״ג בסל הוא ואסכתב
ונמגרשה בו הויא ספק מגורש' :
והרמ״בס לא כתב אלא בעיא דוייליך משוס טופס כתב הרמי׳כס כפ׳׳ג דכשר בדיעבד והענו אפי׳אין גדול עומיעל גביו דמון
דאפי כי אמי ויוליך לא איפשיט ' לן דכותבין כ״ש היכא דלא אמ ויוליך אלא דמ״מ
דאדעת׳דנפשיה עביר כי גדול עומד על גביו מאי הוי ־ והר״ןכשפי׳דכריהרי״ף
קשה דה״ל לכתוב דין היכא דלא אס ויוליך לאשמועי דכהא נמי אס כתבו ונתנו כשט' הרמ״בס כתב ובנכרי גדול עומד על גניו אפי' בטופס לא מבני מידיולישי'
לשליח גט אסרהויא ספק מגורשת דהסת׳דבאמ׳ויוליך כתבדהויא ספק מגורש׳ דלא מהני מידי משמע דאפי בדיעכ׳נמי פסול וכספי ' דכרי הר״יף כמו סמטה דעת
איפש׳למסעיולמידקדכילאאמר ויוליך הויא מגורש ' מסוס דכל זמן שלא הוליך העיטו׳כת׳אכל נכרי בסייר מקו׳מויף כשי־ אכל אחרי עומדיס ע' ג פסולדאדסת'
עדין לא עשו שליחותן ־ ואיפסר לדחוק ולומר דבעי קמיית׳לא מפרש לה הרמכ״ס דנפשיה עכיד עכ״ל ופסול דגט לאו דוק דכסל כמי הוי כיון סכת' תורף שלא לפמ'
לענין אס עשו עדים שליחותן כמו בעיא בתריתא אלא לענין אס יכולים העדים אלא אדעתא דנפשיה ואפשר דספק בטל הוא וכמוסאכאר בסמו׳וה״ה כתבבפ״ג
להיות שלוחים להולכה וכמו ספי הרי״ף ז״ל :
דלפוסקי כרב הונ׳אינ׳לספוקי אס מכסרי׳בדיעב׳היכ דכת׳נכרי טופס ואם כתב
קבג הכל
כשרי' לכתוב את הגט וכו׳מסנ ספ״ב
וכריש תורף י״ל שהו' פסול וכטל אע״פ שישראל עומ ע״ג ולפוסקי׳כרי יהוד דיןהנכרי
דגיטץ(-דףכב):
ומקנ׳אותו לבעל כן פרש״י והר״ן וכ״כ רבינו ירוח׳בח״כ שצריכה כדין חש״ו וי״ל שהוא פסול לכתחל׳אפי׳טוכס עכ״ד ואיה׳למידקכי כת׳נכרימויף
להקמהנייר לבעל וכן מסמלפהנזל גבי היו מוחזקי 'בטבל׳שהיא סלה וגט חקוק אמאי בסל כודאי משוס מכרי אדעתדכפשי' עביד ולא לסמ׳והאיכ׳לספוקידכמא
טליה וכר' דאע״ג דאמרי' בגט פשוט דאקנויי אקנו רבנן סכר סופ׳ לבעל מכל מקו' כותב לשמ׳ונ״ל שלז׳כיון ה״ה סכת׳ואס כתב תורף יש לו׳ססי׳פסול ובטל ולא כתב
כשהיא עצמה כותב גיטהלא תקנו רכנן מידי דאי לא תימא הכי היכי שקלי וטרי בטל הוא סת מסו׳דספוקי מספק לי׳כדפי׳וא״עפ סהרמ״בס כת׳דבסל הואלטעמי'
אההיא דהיו מוסזקין בסבל׳סהיא סל האשה אי ידעה לאקנויי או לא הא רבנן ידעי אזיל דבעי בני כרית' לכתיב גט אבל להימ״כן והי־ס״בא דלכתוב הגט לא כעו מי
ללזקכויי אלא ודאי כדכתיבנ׳וכתב הר״ן אמתני׳ידהאסה כותבת את גטה דאף ע״ג כרית׳כמו שיתבאר בסמוך ולא מיפסיל בנכרי אלא משוס דאועתא מפסים עמד
דמחיסר הקנא׳בין כתיב׳לנתינ׳לא הוי מחום ' מעש כיון שאינו מעש בגופו סל גט איכא לספוקי כדפרישית • והראש כת' ונכרי דאדעת' מפשי׳ננכיד אפי׳סופסלא
דומיא דקציצ׳ל״כחב הי״מה ודוק שיאמר לה הבעל תחל' לכותבו וכו׳דכריס דגזרינן אטו תורף ואין בדכריו הכרע אי מכש ' בדיעבד אי לא<* כיתד רכי'ירוחם
פשוטי' הס  :חוץ מח״סו ועבד ונכרי וכו׳בס״פב דגיטי׳תנן הכל כסרי׳לכתו' את בח״ב דלפרש״י סש״ו אפילו פין אח׳עומ׳ע' ג יכול לכתיב תופס ואס״כ כת דנניי
כגט אפילו חס״ו ופרי׳בגמ ( םס )והא לאו בני דעה ניכסו אל רב הונ' והוא שגדול י״מ כי לכתוב טופס דינו כח״סו וכן כרא׳שטת רש״י עכ״ל ולפי זה לרע רס״יככרי
עומד על גביו ושקלי' וטרי׳אהא דרב הול ובתר הכי אס רכיהוד׳אמ׳סמואל והוא כות' טופס אפי׳אין אחר עומ ע״ג ואני דקדקתי דברי רש״י כסוגי׳זו ולא מצאתי
ששייר מקו התור' והנה רבו הש טו׳וה פירוש ייבם מוע' זו הפ״י הראשון דתרתי בעינן מקו׳שיגל׳שדפתו כן  :וסוטר לע״ז או נסלל סכת כפיהסי׳לא נמצא דינומבואר
שיור• מקו׳התויף וגדול עומד על גביו לטופס דרב הל ורב יהודה לא פליגי דרב
בגמ׳לעמן כתיבת גט אלא סהרמ״כס בפ״ג הסוהו לגוי לעיין כתיבת נט
הונא סאמ והו׳סגדול עימד על גביו לא מכסי אלא בטופס אבל כתור ' אפי ׳ גדול וכתב ה״ה דבכמה דוכתי אמרינן דהוי מועד לכל התורה וס״ל כגוי • וסעב ' כתב
עומד על גביו לא ורב יהוד' דמכסר בסייר מקו׳התורף היינו דוק' כסגדול סומ׳על הרמ״בס דכיון דליתי׳כתור׳גיטין וקדושין דינו כנכרי • והר״אש כתדלפיסי
גביו בכתיכ׳הטופש אבל אס אין גדול עומ על גביו אפי׳טופס נמי לא יזו היא שטת דבעינן שליחו׳בכתיב׳הגט פסול העב׳והי״ן בת׳דהרמ״ק חלק פל הימ״בס בעבי
הרמ״כס בפ״ג ולרע הרא״ש ורביני ירוח׳זו היא שטת הרי" ף והרמ״ה ולה״רן בסד דלגבי כתיב׳לא קפדיכן אבני כריתו׳והלכ׳כ שר לכתיב ' כישראל וכ״כ ס״ה כפ ג
לישנ׳כתב ג״כ שזו היא שטת היי״ף וכתב רבי׳ ירוחם בח״ב שכן עיק ' :הפי׳ הב' בשמו וגס בסם הר' אם וכ"כ ג״כ הר״אש לפי שטת רש״י דפירכ׳וסא לא!•  3ני דיעה
מנהו
דבסד׳מיביהו שגי או בשייר מקו התור ' או בגדול עופ על גביו ורב הונ׳ ורב יהודה
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גורש׳רימירן
הרמ״קבנ״ון יש לה :רי' דלהר״אש אפילו מגורשי
שחרי העריםפסולי' מןהתורה  :כתבו וחתמו מרוןבי״ט המזדייף כשי אפי לזמן מיובה וכו פי נסדרהגעשלללאם
ונתנו
לה
בפני
עדים
כשרים
הרי
זה
גט
כדיעכגזרי' טופס אטו תורף׳דהכי ס״ל
פסול:
אפי׳לא הביאתו לב״ד עד אס זמן מיוכה נפברשה בלילה
להומ״כן כמ׳ס לעיל נכיזר ;ז"ו וא״כ
הוא
כל רבר תלוש כותכין הגט אפילו עלאיסור סנמסר לה כסר ולא חייסי׳סמא הי׳כתן׳ הגע ^פסיל <כ״ע
יהק׳אמאי לא כ רבי' דפליג נמי
היא״ש
ץ 1חמי* י ^ כ י7/ 3־ע ^• נמי ה יח ש׳
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הנאה אפי׳ עלעלה של זית אע״פ שהוי דבר בו תנאי ועחקתן ן)5י נו ניכ׳דכי ןןםצריכה שס ה ה קוד׳ מנת'
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{־י ״מנס בככריסכ נ!ופס בדיעכ /יא יכ׳ המזרייף כשר אפי׳ לזמן מרובה ולא חיישינן שמא היה בו .תנאי להביא[ עידי מסירה לפנינו אס איתא ^
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ונמחק והוא שיהיו עדי
מסירה
ןמ5ןח ע  :שכר אש שוכר כסכר ראשונה
נעידי חתיס׳כלו׳אבל אס לא הגיא׳עידי
שסב׳מהר״ימזלי״ן
סהוא
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סס״ס
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סיכול
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והו״י או והר״ף־ותורף דהוי מקו'
האיש
והאישה
וכו
'
מבוא
'
כסבל
הגט
כמשנ׳ובגמ
סכעי׳אר״א
ר״א
היא
דאמ׳פידי מסיר׳כרתי וערש״י י" י* הי ^ד7ןמ י חתימ׳גט ^|יכה ""ס ^דה*^1,",
ומלח תויף פנינה גילוי שאלו
העניכיס
סס
גילוי
ענינו
סל
פטרי
ומי׳מ
יס
לעיין
מן
סתורה
ולא
סגי
למיתביה
כלא
עידי
מסירה
וח״ד
עידי
מסירה
עיק׳הכא׳לינש' (ציןדניןנליל/לא
ביון דכתיכ זמן כגט ליתיה
אלא
מדרבנן
כל
ששאר התורף נכתב כהלכתו זמן לא צריכה להביא פדים שנמסר לפניה׳וכתבו התו׳ודוק הבאה על דבר ׳ויכו׳להזדייף ילעתי ייד ימין
יהא לו אלא דין טופס וצ״ע
ואפשר
דאלמוה
כאלו
הי
של
תורה
כדאשכחן
כמוקדם
אומר
רש״י
דצריכה עידי משירה בשעהסכאה לינשא אכל כגיעין הבתוב ין 3דכר דיזלגע (שי 0צ׳
לדעת הרא״שוכמ״ש
כסיקכ״ז
:
כחב
כסגרו׳אשיריפ״ב
דגטין
בשס
הירו׳אס
שאינו
יכולל
הזד
י־יף
יכן
^
ה
ע
׳י
יעיךי
חתימה ^,׳
כךתנן כפ׳ בתר ^ מןמ״סקילאחיל'
כתב כל הגט סלא
לשמה
ושס
האיש
והאס
'
לשמה
כשר
ומשמע
אפי
'
כת־
הרי
את
שאין
העדי׳חותמיןעל הגט אלא מסכי תיקון העול׳כלו׳סאס הלכו להס עידי
מסיי י' 'פ ס 3ו ר
מותרת לכל אדם שלא לשמה כשר
ופליג
אדסמואל
דפ
'
כל
הגט
דלדידיה
גס
הרי
משיאין
אותה
בקיוס
הגט
וכן
כתבו
הר״אס
והרש״בא
והר״ן
ובטעס׳דלא
מכשייס
(
א
)
ועיי׳
בח״ה
אתמותר׳לכל־אדס צריך לכתו לשמה
מא ׳ז עכ״ל ודבר פשוט הוא דלא קי״ל כירוש בעירי סתימה כשכתוב טל דבר המזדייף כת' הר״אס דהוי משו׳כי חזיק 3י דה גט סי׳יי׳ה! כתבסדר
כמקו׳גמ׳דילן  .ומיהו לסי מס
סאנתו
1
כסי
'
קכ״ז
סכטופסי
הראשוני׳לא
היה
כתוב
דליבא למיסש לזיופא אמרי׳דמסתמ׳בא לידה כמצותו סלן׳ 3ע ידי מסירה
גי״ין ינימניןעל
היי את מותר לכל אדם יש
לחוש
לדברי
הירו ז׳להחמי׳אס נתגרש ' בגט זה ופשטה אזיל דס״ל דכל פלא נמס׳בעידי מסירה כטל הוא ומ״ה כל היכא דכתוכ על דכי מא הת,קן ' ^ 1ן
ידה וקכל׳קירושין מאח ':
כחב
הרי׳כס
כסי׳י״א
שנשאל
על
אשה
אנוס
שנתגרש׳
המזדייף
הורחזקתו
וסיישי׳סמא
לא
ניתן
לה כפני עדי׳ולפ״ז מ״ם רבי׳אבל כעידי לש״ת תפילין
מנעל׳שהוא אנוס ועירי כתיב
הגט
וקיומו
ומסירתו
כולם
אנוסי׳והארי
'
בתשובה
סתימה
אפי׳הס
לפנינו
פסול
זהו
דוקא
לדברי
הסוכר׳־
דכל
סיב
דליכ׳עירי
מסי
יה
ומזזוזפ אכן א״?
עיין עליו  :כ׳הרמ״בס כתב גע כפכת
או בי״ה בשוגג ונתנו לה ה״ז מטרם' כתבו הוא בטל אבל לדברי המכשירי׳בעידי יזתי מ׳<( חיד כמו שית 3א 3סי׳קל״ ג ^ ^ ענוד לשמי עכ״ל
וסתמו בזדון כי״ט
איכ׳מגורש׳שהרי הערי׳פסולי׳מן התור׳כתבו וסתמו כי״ט בזדון נדרי חתימ׳כסנינו כשא׳על ידיה׳אע״פ שהגט כתו׳על דכ המזיייף ימי ?ש׳ דפ״כלרתחלהא
לחןמרא
ונתנו לה כפני
עדי׳כ
שרים
ה״ז
גט
פסול
כך
מצאתי
הנסחא
בספרי
רכי׳ולפ״ז
נקט
למה
סת
רבי׳דבריו
וה״ל
לפרושי דהיינו לסר״אש דוק ואפש׳דגס למכשירי׳בעידי נעלתא4לעשות על
נככא רא שוג
שבת
וי״ה
לאשמועיכן
דאע״ג
דאילו
עשה
כן
במזיד
הי׳מתתיי
'
כנפשו
חתימה
לחודייהו
פסלי
הכא אפי׳כשעידי חתימה לפנינו מסו׳דכיון דיכרל להזדייף צד הטובלכתחילה
וגה אס
כתבו
בפרהסי׳סוה
מיסשיל
מטעם
שכתבו
מחלל
שבתו׳בסרהסיא
דדינו
ה״ל
כמזוייף
מתוכו
א״נ
גזרינן
היכא
שעידי
חתימה באיס לסכיט ןל שו ה יכ ׳ם ^יכן אגל אין עיכוב
מנרי
אפ״ה
כיון
שלא
כתבו
אלא
בשוגג
כש׳וכ״ס
לכתבו
בי״ט
בשוגג דכס׳ובבבא
באים לפנינו,אלא עדי׳המצירי' חתימתןדל זזוד י
|יחייפי׳היה ביה שי׳ ^״ב ' (ז״לכ איי
סניה
כתב
כתבו
וסתמו
בזדון
בי״ט
דאינה
מגירש׳וכ״ס
בשב׳ובי״ה
ובבכא
שלישית
חייסתיה וגס שמא זייף החתיסו׳עד סנר׳למקיימי׳שהיא חתימ העדי׳ החתומי' כי יאיתיגטהנכתב
נקש
דוקא
י״ט
דמ״ס
פסול
ואינו
בטל
ואפי׳כתבו
בפרהסיא
אכל
אלו
כתבו
בזדון
דכיון שנתו על רבר המזדייף איתרע ליה חזקה דכשמתוחיישי׳לכל מאי דאפשר על נייד הנקרא
נסבתוי״הכפרהסי׳בסל
היה
מפני
שכתבו
מחלל
שבתו
כנ״ל
לפינסחאזואבל
למיחש
•
ואמרי׳מו
בגמ׳אהא
למאן חכמי׳ר״א ואר״א לא הכשיר ר״א אלא לאלתר פפיר נל"א שנא
נספיי הרמ׳-בס שבידינו כתוב
כספ״ג בסגנון אחר וז״ל הכותב גט בשבת וביה אבל מכאן עד י׳ימיס לא דלמא הוה כיה תנאה וזייפתי ' וי' יוחנן אמר אפי ' מכאן ;; לנ^ 7יא .
נסגגה ונתנו לה הרי זי
מגורשת
כתבו
וסתמו
בו
ביום
בזדון
איי
?
מגורשת
שהרי
עד
י׳ימיס
דאס
אית׳דהוה
כיה
תנאה
מידכר
דכירי
ופסקו
הר״אס והרש״בא כי
^
העדי׳פסולי׳מן התור כתבו כי״ט בזדון
וכמסר לס בפני עדי׳כשריס כי״ט ה״ז פסול יוחנן והרי״ף לא הזכי׳מחלוק׳ זה ומשמע דכר יוחנן כמי ס״ל ולסיכ׳כת׳ סתם מתני׳ " אי לומדים גת
ולפי נסחא זו בתי־י בבי קמאי נקט
סכת
וי״ה
דבשוגג
מגורש
כמדד
אינה מגורש וחכמי׳מכשירי׳ומכשירין לעולם משמ׳וגס הרמ״כ׳כפ״ד הכפי׳סתסוכ ׳ה״ה דהייבו לא הי׳ נכתב
ונבכא ג׳נקש י״ט דוק' כמו שכתבתי
לכסת' האחר' ומה שכפל בבבא ג׳בי״ט כ״ל שהו' משו׳דסב כר' יוחנן ובענקנייר המסו ' השנוי במשנתיכי סיש״י דהויופייייע ל המח׳ כא^ינה *ך*
מיותר ומ״מ יש
לדקדק לשתי הכסחאות דבככא קמיית׳לא נקט אלא כת ' ולא נקט ויכול לחזור ולמוחקו עד סעדים ולכתבוויעבי־ ' מנאי שהיה כו ולא מוכח מלת׳ וכת
מצתכי׳ ^'* 7
חתמו וכיון
דכסוג
הוא
אפי׳חתמונמיואפש׳דמשו׳דלא
מתרמי
להיו׳שוגגי׳הסוס
,
הר״ן
דלאנהיר׳דכל
כה
'
ג
כסי
לפי
שאינו דומ׳נמחקפפ א׳לנמח׳כ׳פפמי׳כדאיתא עללןכל מעשזז־
וגס
העדי׳מ״ה
לא
נקט
כה
חתמו
אבל
קשה
דאיבלא
עידי
חתיממיירי
ס״לל
ונתנו
בס
'
גט
פשו׳וכ״כ
הרש״בא
וגסהרא״ש
חולק
סל
רש״י
לומדכל שהו׳ועידיועלהמס
לה
בפני
עדי׳כשרי׳כמ
ש
כבבא שלישי' ותו איכא למידק דקתני ונתנו לס דמשמ ' כשרלכ״ע אלא סמפ דמתני כעדי׳על המחק וכתב הגט שלא על המח׳דהסת׳ימסו'
דוק׳
דיעבד
ולכתחלה
אמאי
לא
והכי
ס״לל
ה״
1
גט
כשר
ובככא שכיס ה״ז כטל ולא הכתב ויכתוב מה שירצ׳ויהיו הוא ועידיו על המחק וכשר כלומדבשיצ' לפני ב״ד
ה״ל לאדכורי נתנו לה
ולא מסרו לה וצ״ע• ודיניי הללו כתבו ה״ה ובע׳מ״כנ דאיתכהו יבואו להכשירו מפני שלא יכירו כזיופו וכן כת המרדכי וכ״ב רביכו ירוח׳בס ב בש
בס' מי שאחזו ואני
חפשתי
כל
הפרק
בכבלי
■
ובירו׳
וגס
בתו׳כדקתי כל הגמ ולא התום והעיטו׳כמאמ׳ז׳כתב כסרש״י לבגט שהו' ועידיו על המח טסקי׳ואט ג דאינו
מצאתי נ בח 1כ
בקונדח־סיס
דיש
לדקדק
מלשון
תשובה
דהרש״בא
שאין
להניח
לומה נמחק פע אח לנמחק שתי פעמי׳סכר מ״ק דגזרו דילמ' דמי האי מחק׳להאי
לכתויסגט לבעל
וגס
שלא
יאמר
הבעל
לסופי
'
שיכתוב
כך
או
לא
יכתוב
רק
יאמר
לי
מחקא
וחכמי׳מכשירין
דאי
א
י
כ
חססא
אזליק
לעידי מסיר :
נמצא דכהוועידיו
גסתס כתו׳גט
כשר
וטעס
הדבר
נ״ל
שהוא
משו
'
דס״ל
כדעת
כעל
העיטור
שכתב
מל
המחק
כשר
אפי׳לת״ק
לכ״ע
זולתי
רש״י
והעיפו־
ובהו׳על
המח׳ופידיו
על הנייר
יבי׳בס״ס
קכ״ו
דכל
הנך
דקדוקי
או
דוקא
הוא
על
כשהבעל
כתב הגט או שהסוסכותכו מפיו
הניי׳ועידו על המח ' לכ״ע כשר בעידי מסיר׳לדע פכמי׳דליל ביכייהו
ובא הבעל
ואמר
כוונתי
לשכו׳לקלקל
'
אלא
הוא
ועידיו
וכו׳־כ׳מהרי״ק
על
בשורש
ק־׳ו שאס ימצא סופר
המח׳דלרש״י והעיטו׳בעי׳פידי מסיר' להכשירו ולשא ' מפרשי'
שלא יהא
קרוב
לאישה
יופר
טוב
הוא
כי
היכי
לא
דלא
ליתי
כעי׳אבל
כל
להחתימו
היכא
דאיב
'
כעדים
עידי
ומהיות
מסיר
'
יפשיט
'
דככל גווכא כשר אפילו לדעתרש״י
קוב אל
יקרא
וכו׳אבל
היבא
דלא
אפשר
אין
קפידא
כלל
עכ״ל
ואיני
מוצא
טעס
והעיטו׳ :א
וכותבין אותו פ ל יד העבד וקרן הפרס ונותן לה העבד והפר וכולי
׳
להקפיד
בכך
אפילו
ע״ד
מהיות
טוב
:
משכה
בפ״ב (דף ינ  0על הכל כותבין על עלה סל זית ופל הקרן של פרה ונותן לה
ל! כד על כל דבר
חלוש כיתבין׳לאפוקי מחוב ' כמו שיתבאר בסי׳זה  :אפי׳ננל את הפרה ועל היד של עבד ונותן לה את העבד וכגמ׳ ( דף כא ) בשלמא יד סל
איסורי
הנאה
בפ״ב
דגיטין
(
דף
ב
)
שלחו
מתס
כתבו
על
איסורי
הנאה
עבד
לא
איפש
'
למקצייה
כלו׳משו
'
דפייך כמצו' ואינו רשאי לחבול בו אלא קרן סל
כשי ואסיק תלמודא
דהכי
הלכתא
:
*
כתב
הר״ן
בכל
איסורי
הנא
קאמרי׳וח״טג
סרה
ליקצייה
וליתביה
לה
אס
קרא
וכת
ונתן
מי
שאינו
מחוסר
אלא
כתיבה
ונתיב
ז־כתיתי מכתת סימורייהו לא אמרי׳לה אלא במידי דכעישיעו׳כסוס ולולב ומיהו יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה .
ומשמע כגמרא דדרסא גמורס
באומ׳סצריכי׳
להתכפר מן העולם למ״ד כל העומד לשרוף כשרוף דמי משמ׳דלא היא כלומר וכל שהיה מחוסר כתיבה קציצה ונתינה הגט בטל וכן נראם
?ויגטדכמאןדליתנהודמועכ
'
ל
:
^
פ׳עלעלהזיתמשנשס
(
דףיט
)
וכהר
"
ן
*** 3
יז
ג מדברי

ד״מ
(נ ) לכ״נמדנרי
המ״מפ״אלגירושין
וכ׳בסלר ניעיןש1ג<
דגה אומן כקעיט
סעושה נמת וגה
לשרטו׳על ידןיחמון
קודסהכמינה •
נכ״׳עשס דיתמון
מלת זיעור ו קודם
סימתיל לשרטוט
נכלל
לשרטוט
הנתינה היזןולכן
לא יה א תחוס׳ לנר
אתר השרטוט ע״ל

אבץ
מדכרי הרין ספת׳גכי אין כותביןכמחוכר לקרק דכיו׳דפיסולא דאורית הוא אפי'
כדיעכד אית לךלמפסליה וכן הרמ״בס בפ״א מנאו בכלל העפר דברי׳שהס עיקר
הגרוש ין מן התור׳ואס חסר א׳מהס הגט כטל וב הר״ן שכתבו בשס הר״מה שצריך
שיתן העכדוהפר׳כפי׳הא כנותן לה ואומ׳הרי זהגיטיך סתמ׳אינו במשמ׳שנתנ
לה כולס והגט בטל והרס״בא כתב עיר
ונותן לה■ בפי׳כולס פרה וכוליה עבד הא
נותן לה פרה ועבד סתס פסול דמסתמ'
הפר׳והעבד משויירין לודלא בטילי לגבי
גט אלא דבירו ' לא משמע הכי אלא כל

שנתן לה סתס הכל סלה עכ״ל וב רבינו
ירוחכח״ב כות׳הגטעל יד העכוכו׳ונותן
לה את העב' ובכפו כמו שפירשתי כנתיב׳
סי׳ק״לגט הנכמנ
עלנ ' עורות הגע ולא נסיר לי דהא דמצרכינן כפות
התפורים יחל או הכי אית׳כפ״ב אמ׳ רבא כת' לה גט ונתנו
עלג׳ -עמוליס אס
שי להכשיל( • ביר עכרו וכת' לה שט ' מתני עליו קנאתו
ומתגרשבו ואמאי חצר מהלכ היא וחצר

העזר

קכד

 6כל דיעבכסר דה 6כיון דפיסול׳מ 1וריית׳סו$ן לזפי׳דיפכד 6ית לן למפסליהלומ׳
רב יהודה אמ שמואל והוא ססייר מקום התויף ור אליעזר היא דאמ׳ עדי מסיר׳

כרתי כלו׳דרבי אליעזר דריס וכתב אכתב הגט ולא אחתימ עדי׳וה״קאין כותבין
<וופס סמ׳ יכתו׳מורף כתבו לטופ ותלשו כתבו לתור׳ונתכו לה כסר וכת' היס״03
ואע״גדחתמו שכינו חתמו דהכא סייגן
מסירי לפנינו אבל בעדי חתימ׳ אפי׳ הם לפנינו פסול אבל ברבר השלימו מלסו' סות׳תכנית וככר כתבתי
שאינו מזרייף כשר בעדי חתים׳ לחוד וכותבים אותו על יד העבד בסי׳ זה דפיסולא דמחוסר קציצה הר
וקרץ הפרה ונותנין לה העבד והפרה והוא שיהי׳ בעירי מסיר׳אבל דאורייתא וכמו שכתבו הרמב״סוהר״ן
הילכך כל שכתב הפורף במחוכר
לחתוך לא יחתוך יד העבד וקרן הפר' ויתן לה דבעינן שלא יהא
כגט בטל ■ מיהו היכא שכתב הזמן
ונתינ׳וכתב
מחוס׳אלא כתיב׳ ונתינ׳יצא זה שמחוס כתיב׳קציצה
לבדו במחובר איפשר דאינו בטל
מחוב׳לקרק׳שעוק׳דב׳מגידולו
הר״שב׳ודווק׳שכת׳על בעלי חיייאו
כיון חמן בגט .לא הוי דאוייתא
בקלף
שנכתב׳
מכשיינט
שהיה
אבל דבר אח׳ לא וכ״ב בשם רש״י
ואיפשר דאלמוהו כאלו הוי דאורייתא
ופסלו
מנחם
בר
יצחק
רבי׳
בימי
גדול ונחת׳ ממנו אחייב ומעש׳היה
כדאשכחן כמוקד דכטל כמ״ש בסי׳קי״ז
ונחלקו עליו בני תרו וכך הביא בעל העיטו' תשוב להבשי׳ ובה״נ וככר כתבתי כיוצא בזה כסי' קכ״ג.
פוסל אותו אם נחתך ממנו כלו׳וכ״ב ר״ת וכן מסקנת א״א הר״אש והרמ״ה פוסק כרייהודונ״ל דגעמי׳משו׳
ז״ל וכת מיהו דוקא כשנחתך מקלף נדו׳ הוא רחשי׳ מחוסר קציצ' דס״ל בסופר הכותב טופס גיטיןכלא
אכל אם חתכו ממנו דבר מוע׳ סדי ליפותו לא מקרי מחום' קציצ' רשות הבעל דגזיי טופס אטו תויףוהי"ה
כמי דגזיי ' הבא  :והמיטו' במאמ' ז ' גבי
ומ״מ כת׳בסר׳כתיב׳הגט וז״ל ויחתו' ׳הסופר הקלף למד הגט שלא
כתכו חש׳ ו חילו' ביניהם וגס היי״ן אהא
יצטר׳לחתו׳עוד ממנו ע׳׳כ לפיכךאם טעה הסופי בגט לאחר שכת'
דכתכו לטופס במחוב ' חילקביציה 'דגבי
קצתו ומתחיל באותו הקלף יחתוך תחיל׳ המוע' שבת כתב בעל
סופרים שהי ' מילתא דשכיס' מעושיןכן
הכל
העיטו׳כתבו על ספר אע״פ שיש עניני׳אחתבתוכו ונתן לה
כדי להשתכ' גזור אפי' דימבד גבימחוב׳

מהלכ לא קנה ואסיק  :וסלכתא בכסות
ומשמ׳דדוק סתס שאינה קונה הגט אלא
מטע חצר הוא שהצריכו שיהא כפות כי
היכי דלא ליהוי חצ׳מהלביאבל הכא שהג'
כתו׳עלידושל עבד כיון שזכתה בעבד
כא׳מדרכי הזייה ממילא נתגרשה שהרי
זכת בגופו של גט אח 'כ מצאתי להרס״כ׳
סכמ׳אמימר דרב׳ וא״ת מאי קמ״ל רבא כשר אין כותבין אותו על המחוב׳אפי׳יתן לה המחרב כמו שהוא דלא סכי ' כולי האי לא גזור • וסת״ן)
מתני׳היא על סיד של עבד ונותן לה את דבעינץ ונתן ביר׳ כתב הטופס במחוב׳ותלשו והשלי' עליו התורף והרא״ס כיון שכתכואוקמת דשיירמקוס
העבד ועו׳כי מקשאדרב חצר מהלכ׳היא כשר אבל אם כתב גם התורף במחוב׳ אפי׳ בדיעב' פסול והרמ״ה התורף פשיט' דכת״ק ס״ל וכ״כהרעב״ס
בפ״א  :וכתב עוד כל היכי דפסלי׳מחוב'
נהירא
אמאילא אקשי הכי אמתני׳לא היא פסלו כר׳יהודה ופסל עד שיבתו׳ כולו בתלוש ולא
למתני׳בכות עליר העבד ונותןלה העב'
אפי׳תלוס ולכסוף חכמ פסול וכו' בעכין
בתור גט כנותן לה גט הכתוב כספ' אבל סא דרב בנותן הגט ביד העכ׳והיא קונה מ״ס דתלוש ולכסוף חכרו חסו ^ כמחוב לעני׳גט מדסת׳דבריו משע לכאור׳דאפי'
את הגט על יד העב׳מדין חצר ' עכ״ל וזה מסור' כמו שכתבתי וגרסי׳תו כגמ׳בס׳כ לא בטלו חשוב מחובר דהא מסוס ' מעשה הוא ולא נהיר' דכל שלא בטלו ה״לכאילו
דגיטין ( דף כ ) בעי רמי כר חמא היו מוחזקין בעב סהו׳סלו וגט" כתוב על ידו והרי לא חכרו וכשקוצע אינו אלאכנוטלומעל הסלחן דהא ע״כלא איכעיאלןכפ״ק
הוא יוצא מתח ידה מהומי אמרי׳אקנויי אקני לה או ד ילמ הוא מכפשי׳עייל אמר דחולין תלו ' ולכסוף סכרו אי הוי כמחוכר אלא ככטלו אבל בלא בסלופסיטא
רכאותיפוק לי דכית שיכול להזדייף הוא כלו׳ודילמתנא׳הוה כגיס ' ומתקתי׳והדר דכתלוש דמי ו  :״כ רכי׳ירוחס בח״ב בשם המפרשי׳ .סאס כתבו כתלוש וחברוובטלו
בתבי׳ולרב׳קשיא מתני׳על סיר סל עבדבשלמי' מתני׳לרב' ל״ק בעידי מסיר כלומ' וסתמו במחובר סדינו כמחובר וכ"כ הרש״בא ז״ל • משמע הא לא בטלו לא■ ומיהו
שקראוהו ור׳אליעזר הי*א אלא לרמי בר חמא קשי ' לרמי בר חמא כמי ל״ק בכתוב אי אשמש עד שצריך קציצה אפילו לא בטלו פסול וכן כרא ' מדכרי' העיסוי סכת'
קעקע השת׳דאתי ' להכי מתני׳לרבא לא תיקשי בכתוכו׳קעקע מאי הוי עלה ת״ש במאמר ז ' דתלום ולבסוף חכרו חשוב כמחובר לענין גט הואיל ומחוסרקציצה •
דאמ׳ ר״ל הגודרו׳ אין להם חזקה וס״כ מתני' דמכשר׳ ביר של עבד וקרן כחד מתרי ובעדן מ״ש ואפי׳כתבו וחתמו כתלוש ואח חתימתו חזר וחברו ואח״כ תלשו ונתנו
גווני היא׳ או בעירי מסיר סבאי׳לפכיכו ומעידי׳סבפכיה׳כמסר והס קראוהו ולא לה פסול חלוק ־עליו הרש״בא שהוא כתב אמתני' דבי כתיב וכתב ונתן דמינה
היה בו תנאי או בשכתו׳על יד העב' בכתוב קעק׳וין חקוק על סקרן סל פר ' דאינו דרשיכן יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה אשעת כתיבה הוא דנתיבכלומר
יכול להזדייף ואז כשר אפי׳ אין באין עידי מסיר לפנינו כשא ' גיטין הכתובין על כשיסתוב לא יהא מחוסר אלא כתיבה ונתינה אכל מחוסר קציצה׳ כתיבה ונתינה
דבר שאינו יכול להזדייףאלא דהיכ דמוחזקי בעב ובער׳סהס סלו צריך עידי מסיר בשע כתיב' לא והילכך אס כת' טופס ותורף בתלוש ואת״כ חכרו ובטלו ותלשו ונתנו
משו' דהגודת אין להס חזק ולפי כיון שמעידי׳סראושנמס׳לה אע״פ שלא קראוהו לה כשר ולפי דכרי הרש״בא כר ' דאפי' אשמש כמי כיון דכתיכת טופס ותורףהיה
כשר אבל אס לא היו מוחזקי׳בו סהס שלו כשר בלא שיכואו לפנינו עדי מסי' מאח׳ בתלוש כשר וכתב מי׳בירו' איכעי להו ומ״מ מדלא אכעי׳להו לבעלי נמ׳דידןמסס'
דמתני הוה שמיע להו כמו שפירשתי עכ"ל :כתבועל חרס סל עציץ נקו כסר ונו'
דאינו יכול להזדייף ורבינו כתב סתס והוא שיהי׳בעידי מסיר מסו דמוקילמתני'
בכתב סיכול להזדייף' כפשט ' וכדמשמע לן מעיקרא יוליכ׳דרבא • ודין היה כתוב בפ״ב דגיטיןכתבו על חרס סל עציץ נקו׳נש׳דשקיל ליה ויהי לה ופר״סי ושקיל לה
בכתוב׳קעקע ומוחזקין בו שהוא שלו או אין מוחזקין כתבו לקמן בסי׳זה  :וכתב 'לכולי׳עציץ מזי׳כאן מחום'קציצה ואין לחוש שמא יסבו׳החרס ויתן לוהסתיכ׳וה״ל
הרשב״ס ודוק סכת על בח או מחוב לקרקע וכו׳עדוכ״כ ר״ת הס דברי התוספות קציצ׳דלא מפסיד ליה לעציץ • וי״ל דלרכות' נקט נקוב דאע״ג דחשי׳כמחוב'כשר
והר״אש בפ״ב דגיטין ומ״ס רבי׳וכת' מיהו דוק כשנחתך מקלף גדול וכו׳הס גס כן  :וכ״ש כתבו על חרס של עציץ שאינו נקוב דכש והוא שיהי עדי מסיר לפצינוסחי'
מדברי התוסס שס והר״ן כת׳דהכי מוכס בגמ אלא שנר מתוך דבריו שרביט האיי *דכרהמזדייף הוא כך היא הנסחא האמיתית לאפוקי מהגורסיס המסוייסבמקוס
חולק  70ופוסל כל היכא ךהוה דעתי׳קורס כתיב' למיגז מיניה ־ והרסב״א הביא המזדייף וככר נתכאר בסמוך דכשכתוב הגט על דבר המזדייף צריך שיכואו ע וי
דברי התום' כולם ואח" כ כתכ״דכרי ה״ג ונסתפ׳אס דעת ה״ג לפסול אפי׳חותך ןמ
מסירה ויעידו שלא היה בו סוס תנאי כשקראוהו בשעה שנמסר כפניה ' ושאםלא
כאועדי מסירה ובאו עדי חפימ' והעידו פלא היה בו תנאי פסול י כתכו עלפלה
המרוב • ומ״ש סרא״ש בסד ' הגטיויתסוך הקלף למדת הגט שלא יצטרך לחתוך עוד
ממנו לא כת כן משו׳הא דרכינו' האיי שהרי לא הזכיר'ואלריב' כתב בפשיסו׳כדכרי סל עציץ נקו׳פסול וסו׳סס על עלה סל עציץ כקו׳אכיי אע כסר ורב' אנויפסולאכיי
התום דאפי׳לדברי ר״ת ואס חתכו ממנו דבר מועט כדי לייפותו לא מיקרי מסוס' אבשר דשקיל ליהויהיב ליה ניהלה רבא אמפסול גזירה שמא יקטר וידועדהלכה
קציצה וגס לא משו' דמספקא ליה בדברי ה״ג כהרס״בא דמתוך דבריו משמע דלא כרב וכתבו התו' גבי יצא זה שמחוס' כתיב קציצה ונתינ ' דר״ת מחמי׳שלאלקצוץ
מסמי׳בה״ג טפימר״ת וכן מ־שמ מדברי התוסס אלא לסופר׳דמילת׳כתב סכי ולא אפי' שאינו מחוב ולא ב״ח מדקאמ׳ בסמוך כתבו על חרס של עציץ נקוב כשר ונו'
לעיכוב׳ואיפסר דליסנ׳דכה״ג נקט שכתב ומאן דכתיב גיסא ליפסוק מגלת'יסיעו' ודוקא בסלה גזרינן שמא יקסום ולאודוקא נקט עלה סל עציץ נקוב דה״הכשאינו
גיטאוהדר ליכפכי ' אבל בעל המממ לא כתב דין זה בפשיטות שכתב ח״ל ואע״פי נקוב אלא מסורבות דאביי נקטיה דאפי׳מקוב מכשר וכ״כ הר״אש וה־רס׳כאולפי
שפירשתי שאם חתך מן הכיי׳לאחר סככת הגט שפסול מטע׳מסוס קציצה נר דוק' דרך זה צדקו ד־רי רבי ' שכתב אכל לה״ג ור״ת פסו׳ כלו׳אע״פסלא קטם דגזריד
 .כי חותך הרכה יותר מכתיב׳הגט דמה שחותך הוא עייק׳אבל להתמעט יכול .להיות שמא יקטו׳אבל הרש״כא כתב עוד א״נ איפש׳דרב לא גזר אלא כעל' סל עציץנקוב
 .דכסר הילכך ציי׳לקצץ ולחתוך הקלף קוד' כתיב הגט כמו שדעתו סישא׳קלף גדיל דכיון דיניק שעיר אורחי' למיתל׳מיני׳אכל כעלי' סל עציץ שאינו נקו׳לאואורחי'
לאח הכתיב' עכ״ל -ומ״מ אפי׳לבעל התחימנר רכדיעב' לא פסלי׳ליה כל שלא חתך למתלשי׳כולי האי ולא גזרי ' ביה וגס הר״ן הזכי ' כלי זה ולפיזה גס לס״ג ור״תכיון
אלא מעט כדי לייפותו ואפי׳סתךסרב'כמי לכ שאינו חותך יותר מכתיב׳סגט משמ' ׳דחשיב כתלוש כש ' כל שלא קטם ודכרירכינו מראי ' סהס ע״סשטהזושהריאמאי
 •.מלשון בעל התרומה סדינו כחות' מעם לייפותו וכן כר' מדברי הר״ן • ב ותשובת דמכס ' בעל המיטו' אפיי קסס כתב אבל לה״ג ור״ת פסול כלומ' אס קסס אכלכלא
העיטור היא במאמי ז' לפי׳אס טעה הסופר וכי' כ״כ כעל .התרומה ונזכרו דבריו קטס אה״כ דכסר אבל מתוך שדרכו של יבינו להמשך אחר דעת התו' וסרא״סצ״ל
בהגהות אסירי פי׳כ׳דגיטין וכסגיהו׳מימון פ״איכתב בעל העיטו׳כתבו על ספר דהי׳ק בטל העיטו הכשיר אפי קוטם אכל לה״ג ור״ת פסול אפי׳אינו קיט שרינוסוה
ובו כ״פבמאמר ז ' ויליף לה מעובד' דפ״ב דגיטין דההוא גברא דסקל ס״ת יהכיה לעציץ נקוב וכן 'משמ ודאי שהו' דעת רכינו -דאי בקוט׳מאי קח״ל דלס״ג וד׳מפ ^ל
לדביתהו דלא מיפסו׳אלא מסו' דאין מי מילין ע״ג מי מילין הא לאו הכי כשרזאין כבי כתב למעל׳דאפי׳בתלוס גמור פסלי ה״ג ור״ת אס קטם אלא ודאי א־יכ׳דלא
כותבי׳אותועל המסרב'וכו׳מסנ׳פ״־ב דגיט׳אין כותכין במחוב לקרק כתבו במח׳וב' קטס קאי דאפ״ס פסו׳לה״ג ור״ת וכתבו התו׳גבי הא דאמרי׳יצא זה שמחום כתיב
תלשו וחתמי ונתנו לה פשר ר יהוד׳פוסל עד שתה׳כתיבתו וחתימתו בתלוש וכת' קציצה ונתינה דלא מכשר אכיי בכתבו מל מלה של מציץ כקו' כמשיכ ' העציץאי
היא״ש אין מתנין במחוב׳לקרק' מם־וס דמסוס׳קציצ׳ואפי׳אי במי למית׳לה אותו בהגכהתו אא״כ פסקה יניקת הזרעים כגון כעליה או שיש דבר מפסיק כיןספציץ
המחוב' לא .מסו׳דכתי׳תתן ביד ' כלומ׳דבעי דבר הניחן מיד ליד דהיינו תלוש וכ״כ לקרקע כדאמרי׳ בסמו׳ מכר בעל זרעי ' לבעל עציץ לא קנה עד שיחזיק כזרמי'וכן
 ,הרש״בא וכתב עוד דכירו׳יליף לה מדכתי׳ספר מה ספ׳מיוחד שהוא כתלו' אף כל כתכו הר״אס והר״ן ואמ״ג דלא קי״ל כאביי כתבתי זה משו' דכפ׳קא מינהאליכא
' 7בר שהו׳בתלוש כתב הטופס במחוי׳וכו בגת ' עריך אמתכי׳שכתכתי בסמוך כתבו דרבא דאמר פסול משוס גזירה דהיינו מדרבנן ולפ״ז היינו דוקא כשמשךהעצי[
יניקה
על המחוב והאמר רישא אין כופבין וכתב הר״ן דליכ׳למימ' דלכתסל׳אין כותבין במקוס שיניקה פוסק אבל אם משכו במקו ' שאין
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ילקה פוסקמדאורית מפסיל לכי" עי דהא לא קנמ׳אותו ולין זכת ' בו ודע שהנ;עיטור מכשיי׳בשחור היינו בפחמי׳מעורכי׳במיס ואע״ג דרב ־אמר מקרעין להם נייר חלק ( נ ) כ׳3א״ו א6
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יקטו׳מסתבר
ור׳אבהו אמ׳ במי מילין ור ' פפא אמ ברוק לאו משו' דסליגי אדש מו!5ל ^ כ 1,חד כעב כגט על די
פאס נתנו
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אמי רבא פסול היינו פסול ליתכו לה לכתחלה נקט גווכ׳דמתחזי' ליה שאי׳טפי ומ״מ בעירו ברית דכתבו באב' כס מורי* כ/׳ע דהיינו מ״י ^ינז "למ 5ו
#ל-אס נתנו לה מגורש ואיןזה פשט לשון פסול וגס הפוסקי׳לא סילקו כין פסו ' זה במי׳דאבר דוק' כדפרי' שמוא ' וזה כר שהי דע׳סר״אש סכת'לדשמואל ומאי דאקסו שוס ל "• זנעינן
לשא׳פסולי דרבנן ( :ב״ה )זהרמ״נסכ׳בפי,
עליה מכרית ומאי דשני הא באברא הא וכתב ינתן :
מ״אמ׳כ 3הגטעלם־גלהה״רעבעטזכקייאע״ע נהיר׳וכתב עוד כל היפא דפסליממחוב' אפי' תלוש ולבסוף
חברובמי׳דאיר׳אכל הרי״ףהשמי׳להא
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8נ ק לה■״ 5יז 1315הגט עסז 5גזירהש״איק ' 1יס
פסול ואפי׳ כתבו וחתמו
בתלושזאחר חתימתו חזר וחברו
ואח״כוב הברית .סת׳ כתבו באבר כשר ולא חיל׳שלבו דלכתיזלתאין
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עביסהי,אז?וכוסהוא אלווכו ^כל לי] תלשו ונתנו לה פסול ולא מבעיא אם אשרוש אחר כתיב׳וחתימ'
פליג עליה דשמואל בפי ' הבריתא וס״ל " נופלת יפה כלי
הי׳העכ דבחז ? סשסיא שלי
^ הנל.
אלא אפי ' לא אשרוש נמי פסול כיון דמחוסר מעש ' מקמי נתינה
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כמו
שהוא דעת הרע בס שכתב בס ד כתכולהזדיין* עכ*ל עול
נ -״יבנמפ״'!להמ י ^ י .ל הנוומ׳ שהוא ולאחיישינן שמא יקטום שבר ממנו ייתןלה והואשיהיו
באבי כשר ולא חילק בין אברא למיא שססייח׳ואםאחר
אקלהס חזקא״כמספק׳לז אס הס עדץ עדי מסיר לפנינו שחרם דב׳המזרייףהוא כתבו על עלה של
עציץ
דאבר' והתימ׳פל הר״ןסלא דקד׳ככךלדע׳מקראלוהתינו׳ א!
סלכעל ראשון או אס הס של מי שנמצאו נקוב פסול שמא יקטום ויתן לה וכתב בעל העיטו׳ אבל כשאינו הרי״ף וכת׳כתכו באב ששרה 3מי׳סח יק ת האותיות אז ״מ
3ידו ואע״ג ימשו׳ דאין להסחזק' מפקי׳ נקוב כשר אפי׳אש קוטם ונותןלה אבל להלכו׳גדולו׳ולר״ת פסול אבר וכפרש יואיפס דסוברהר ן דכיי! קול׳שיכתונ ״מיא
דתנ׳כתבו ודאי במי׳דאבר' הוא דמיקרי לכתיבת תפילי!
לסו מיד השני רהבי׳להו לראשון מ״מ עבד שהוחזקו בו שהו׳ שלו וגט חקוק עליו והיא מוחזק׳בו ואומר׳
לעכין גט א שה מידי ססיק לא כפקא י-׳ שמסרו לה כערי מסיר' ילהתגר' בו פסול אפי׳העדי׳חקוקי׳בסתיב' כתיב דאילו כאבר גופי׳לא מיקר יכ רגי3׳ עללוכל זה איני
אלא רשימ ' וסר מ״  3כ ' מ״ ד כת  3ו 3שחןר לא לקןחר׳ בעלמא
הא מיהא בגע מוקמא להדוקככתיב' קעקע בענין שאינו יכול להזדייף לפי שאינ נאמנידשמא עכשיו
׳^
׳זו׳
 ( ,נ )• כן הוא בת ת
?פ יף הא לאו הכילא הויא מגורסת כלל נכנס לרשותה וכתב הרמי׳ה דחיישינן מספק לחומר׳ והויא ספק וכו ואין כותבי בסס לכתחיל וטעמימשי פ״לוכ׳נסל׳ביסי!
 ' 1510מנורש׳ואי ניסיילשגי תצא בנט אבל לא היה העב׳ כחזקה שהוא דאיתנו ככרית ' בל׳דיעכד וכ״כ ה״ה וגס סימן ג׳ הק-.למ!ש
סשו׳דמי כתב שיכיל
הר״ןופשו' הוא אואיןכריכן מל׳א״א הר״אששכותבי! בהנהגל
שלו והעדים חקוקים בו בענק שאינו יכול ארייף ויוצא מתחת ן״ל לא י ךענ׳מהיכ ןךיי קרכיבן ש ? רי לכתיב נקנה לוא
מגייס הי ' מ יוק בעב גמל אכל5וס
ידה הרי זו מגורשת אפי אם אין ערי מסירה לפנינו וא צל שאם הר אש כת ל
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קעק ממרס גמור׳ הויא אפ״פ
לאולישכ׳דדיעבד הו' אלא לפי שאיןדרך מ״־י לרתתלס טוב
סמוסזקין אם הנט הקיק על טבלא שהיא ירוע שהו׳ שלה ויוצא מתחת ירה
משהוא שלו דלאלתר הויא חזקה
כדאמ׳ ואומר שנתנתו לו וחז׳ונתנתו לה ומביא׳ ערי מסיר׳הרי זו מגורש׳ לכתו' כאלו הדברים קתכי כתבו ותדע שלא לחקיק נלל
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עכל זבמרל פ ג
יבא ברים חזק הבתי' וכן אס היה העבד דודאיאקנוייאקנולה ואם הערי׳הקוקי׳בעניןשאינו יכול להזדיי׳
מדאמרי בגמ ובכלר 3המתק יי לא יתוי י לגטין>?7תרי״י
אצלה ג שכיס מזמן הכמו׳בגט ולא מ־ חה אפי׳אין ערי מסיר׳לפנינו מגורש' כתבו על טס של זהב ואמ׳ הרי
מאי לאיתויי הא דא׳ר חנינ׳כתבובמי טיי ' ע׳א ׳נ רבי׳
שמשל!
מיא זה גיטךותתפרע בזהב שבו בכתוב נתקבלה גיטה וכתובתה '  :ואפצ כס והר) מתני׳לכתחל היא כדקתנישאין כותבי! גש
3ה משמע למזור דמגורסת גמורה
אס כתוב הגט בכתובת קעקע דאחר ג'
כותבין הגט בכל דבר שרישומו ניכר בדיו בסם בכל כותבי ' וקתני בכל דבר המחקייס נקולתזס 16כ5
*?
סני׳ים להם חזק כדאית' התם שמה שהיה
טרי׳ואפכ׳וכותבי׳בה לכתחל ' ! !! 5 ,
קנה
בסיקר׳ בקומוס ובקנקנתום באבר בשחור ובשיחו׳  .״
לאיתויי מי , ,
,
 .ער לועל סימן
זה
?עכד אכלה קודם זמן הכתוב בגט אינו
ואעפ
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תני
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כת לו יןל אאיז׳ייקליתי־ןתלכו׳
פי׳באיר חתוכי אבר מעורבים במים שחור פחמין מעורכי׳ במים
עולה לג׳סנידאין לאשה חזקה על נכסי שיחור אירמנטי והרמבי׳ם כתב כתבו בשחו׳ובשיחו' באבר כשר ודאי כתבו לאו ל׳דיעכ׳סוא דל׳דיעכ׳לא (ג ) וכןהוא
גפלה כדאית' כס חזקתוא״ת א״כ אפי'
הוי אלא אי הו׳תני הגט הכתו באב' בססו ' נייי7כ י־ פ״נ
שהה אצל׳ג׳סכיס מזמן הכתו׳בגט ליחוש ואין כותבי׳ בהם לכתהיליואין נרי כן מל׳א״א ז״ל
וכותבין
ובשיחו׳כסרןהרמ״ב ׳ סןב ׳ךההי׳ךר׳חניכ ׳לניטין ע נונמשל׳
דילמ׳כת׳ליתן ולא נתן לה לשם גירוסיןומשו׳דאשתו היא לא מיחה בה ואיןלאש׳ דגלי לן תלמוד׳סהיא לכתסל׳הויילכתחל׳אבל הא דר' חיי׳נקסיכ׳לה כפשט׳דכתכוונמשו׳רי ^ םשי^
קזק׳ בנכסי• בעלה י״ל דלא מקדי' איניש פורענות לנפשיה בפ״ב דגיטיןככ״ל־והא
דהוידיעב' ומשו' דס״ללתלמוד' ׳דההי׳דר׳חנינ' סויאלכתסל׳ודר׳חיי׳הויא דיעבד יכ׳מהרי תיקל
דכעי רמי רב רומא בהיר מוחזקין בעבד שהוא סלו ה״ה דסייך למיבעי אס היו לא אמ׳דמתכי׳לאתויי דר' חיי כדא׳לאיתויי דר׳ חניכ ' :רכותבין אותו כמי ע 3פ י׳ א״ילפשזלכשאינו
מוחזקי׳כפרה שהיא סלו וכי היכי דאסיקב' בעבד דסויא מגורס׳ה״ס לפרה וכדאמ' וכו' היינו דר' חנינ׳סכתבתי בסמו׳ואוקימכ לה 3גמ בדלא אפיצןסקלפ י ד3ןי ^פיצן מ<ק?> גויל !נ״ל
ו״ל הגוררות אין להם חזק׳־מי׳היכ דמסירי חיותא לרועה לאלת הויא חזק׳כדאי׳ כיון דמרא׳הקלסי כמרא׳הכת אינו ניכ׳וב הרמ״ב׳ כפ״ד שאס כתבו בסי עסצי׳ע״ג ^ ,ן1ם עאנ ^ש,
בפ; חזקת וא״כ הויא ודאי מגורשת ונ״ל
דה״האסהעכדהיסמסו׳לסומ׳דלאלת
מגלה עפוצה שאינו גט וטריא הנז' בדברי רבי חני נ פרס״י שהוא מי גשמי׳ וב״לא התקיליןזאפש׳לאן
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בכן •
סס גפ״ב דגיטין (דף כ ) בעי רמי כר חמא היו מוחזקיןכטבלא שהיא סלה וגט כתו' וכן הרמ״בס כפ״ד לא הזכי׳אלא מי עפצי ' משמ נמי דכעי׳סניס״ל ^ י ן כותבי ן בעי כיע הי׳**בתש*,
פירו׳משנ׳כתבתיה בסמוך וכ׳הרמ״בס 3ה״ ד ^
3ן יכן גט
עליה והיי היא יוצא׳מתח׳ידו מהו מי אמרי' אקכויי אקנית׳ליה או דילמא אתתא
הטבן 1׳ יי׳• ל יק כשבא
לא ידעא לאקנרי והרא״ס גורס והרי היא יוצאה מתחת ידה ורבי׳כתב כגירסת חקק ירך האותיו סנמצ הכת שוקע וכו שסתר וכתב ולא וחקק למימרא דחקיקה שאינו ננתבבי״ב
לר״אס ואין חילו׳לענין כדיןביןהגירסאו' דביןסיוצא מפח׳ידו וביןסיוצ׳מתח ידה לאו כתיב׳ היא ורמינהי עבד שיצ ' בכת׳שע״ג טבל' ופנקס יצא להירו' ל״ק הא דחקשורית א! בכתב
מספק לן אי ידעא לאקנויי כסנתנתו לו ופשיטנא לה מדתכן סהאס׳כותכת את תוכו׳הא דחק יריכו׳וערס״י דחק תוכו של אותיו׳וצידיהן והאופיו׳בולטו׳אינן כת׳ שאיני אשוריתיש
גיטה והאי׳כות את שוברו סאיןקיו׳הגט אלא בחותמיו ופרס״י כותב׳ גטה ומקני׳ לפי שלא צייר את האותיו׳^
לאס3י 3ותיה ן ןהע ץנששן ר כמות ש  ;:יס
להקל נתקוסעיגון
ליה לבעל ויהי׳ליה ניהלה ומה שחיל בקאס הכת יכול להזדייף לאינו יכו׳להזדייף האותיו׳מאליו הא דסק ירכותיהן סל אותיו' דהיינו הן ממש שישקע הכתב זו היא
לענק אס צריכה עידי מסירה אסלאו הכל מבוא׳כמה שכתבתי כסי ' זה גבי כ ותבין כתיב׳־חקק הגט בחותם וכו׳ג״ז סס א״ל רבינ׳לרב אשירושמ מחק חי־ין אי כנופי
אותו על יד העבד וקרן הפיה  :כתבו על טס סל זהב וכו׳גס זה שס בעי דאיפשט' מכניף ופרס״י משמ חות המטבע מחי־ץ חריץ התוכו' והסביבות סל צורתו שהיא
וכיהרמ״בס כפ״ח שהיא מקובל' מכתובת בכדי שווי הטס בלבד ואס אין כטס כדי סוקע׳סורצין ודוחקין תוכו׳וסביבו׳סל צור'סדיכר עד שעומד׳צור' הדיכבולט ' כמו
כתובת יסלי׳לה כתובת׳ומוכח 3גמ'שאס נתן הטס סתם וא״ל התקכלי גיטיךאסי' שהית'ונ״מ סאסחקקאתהגט בחותם וכתבו ע״ג טס לאי הוי כתב דחק תוכו׳הוא
לגיליון הוא שלה ואינו נכנס בערעוןכמובת 'משו'דאז* ירא דמגלתהוא ובטל לגבי או כמסי מכניף צורת החות׳& היא שוקעת בסתוכותיה דוחקי׳את תיכות סל דינר
לגט ו:כ״ הר״ן וכת הרס״כא כי אמר לה התקבלי גיטיך והתקבלי כתובתיך אמאי
ונכנס הזהב קצת כדוחק בתוך סקיע'הצור ' נמתח מתוך דוחקו ונכנס לתוך הצורם
אמרי׳דנתקבל׳גטה ונתקבלה כתובתה הא ה״ל גט כפורח כאויר ותירץ דהוי כאו׳ ולאו ממילא הן אלא ע״י מכת הקורכס הצורה עצמה נמתחת לתוך הרושם ' והרי
לתקבלי גיטי׳ומחלי ליכתובתי׳וכפי מ״ש הרמ״כ׳שאיכה מקובלת מכתובת׳אלא כתב' כידי׳א״ל מחרץ חריץ־לשון הרס בס חפר יריכי האותיו וכו׳ומה סהכשי׳בחקק
כסיווי הטס נ״ל דה״ל כאומ לה התקבלי גיגד׳ימחלי כמיבתי׳בסיור הטס כת׳כעל יריכו׳מאחרי הטס עד שבלטו סכי הטס מבואר שם בגס'יומה שהכשי׳כמקר עלהעו׳
לתרומ׳בסי׳קל״א שלא יתכנו לה עד שתתייכ׳הכתי׳וסתתימ יפה פןיסא קמי כת׳ כ' הרב המגי׳וגס הרס״בא וסר״ן בפ״ב דגיטין דכירו׳מכסיר במקרע ופוסל ברוש׳
סיכול להזדייף וכ' כ סמ״ג כסדר כתיבת הגטכו "כ בהגס״מ בשם הגאונים בפ״ד :ובתום תניא איפכ׳ותמהו על הרמ״בם שהכשיר בשניה כ :אין צריך שיסו האותיות
קבה כותבין הגט ככל דבר שרישומו כיכר וכו׳משנ׳בס״ב דגיטין (דף יט ) בכל מוקפו׳גויל וכו׳דעות הפוסקים בדין זה חלוק שיש פוסלין לכתחל כלו׳כל זמןשלא4
כותבים בדיו כסס כסקיא כקומוס ובקנקגתוס ובכל דבר שהוא ניתן מיהו היכא דניתן מודודכשר ובעלי הסברא הזאת הס כעל התרומ וס״מג
הל קיימי אין כותבין לא במסקין ולא במי פימת ולא בכל דבר שאינו פל קיימא וסס״ק וכלבו וכולם נמסכו אח מה שכתבו התום כסס ר״י ובסמוך אדקד׳כו בס״ד
ובגמ׳תני ר סייא כתבו באבר
בשחור ובשיחוד כסר ופרס״י סס אורפימנט וכ״כ וגס זה דעת הרא״ם בתשובושהרי כת׳ככלל מ״ה דכוקו האותיות פוסלין בארצנו
לערוך וסקר צבע אדו
שקורי׳מיני״או
קומוס
פרש״י
והערו׳שרף
האילן
ובלעז גומ וכך היו עושי׳בצרפת אבל במקו׳עיגוןשבא מארץ רחוקה ואיןשיימ׳מצויו׳לסכיא
קנקכתוס פרס״י
אדרימנט
וכת
'
שהוא
שיחו
'
הכז׳ככרית׳וסתוס׳חלקו
עליו
ופרשו
אח׳לא הייתי פוסלוג וכתבוהתרומ׳וסמ״ג דהא דצרי׳סיהו־האותיו׳מוקפו׳גויל
דשיקור הוא
אדרימנט
וקכקתוס
הוא
קרקע
ירוקה
שקורץ
וידר״יאילה
בלעז
וכ״כ
לא
משו׳דכקרא׳ספר־דהא
לספיר׳דברי׳הוא
דאת׳אלא סאקנקרא יפה כשאו׳מגע׳
לי״ן והמרדכי וכ״ב ג״כ בערוך סקנקנתוס הוא ויטרי״אול ובלשון ישמעאל הוא בחבירתה וי״א שאין קפידא בדבר ואפי׳לכתסל׳וכ הרב המגיד שזה דפת הרמ״גם
אלזאג׳ואית תו התם 3גמ איתמ עדיס שאין יודעין לחתוס אמר רב מקרעין להס והרמ״בן ושהוא ג״כ דעת רוב הפוסקים ועיקר והתום׳ כתבו בפ״ב דגיסין אהא
וט׳וסמואל אמיבאברבאבר ס״ד והתני ר׳חייא כתבו באבר בשחור ובשיחוד כשר דאמרי׳ לא צריכא דמערה מכאן מדקדק ריבים דאין צריך בגס שתהא כל אות
ל״קהא באברא הא כמי ' דאברא ופרש״י באברא לשפשף בחתיכ׳של אבר על הקלף
מוקפת גויל מד רוחותיה ור״י אומר דאין מכאן ראיה דסא דקא׳דמערה היינו רגל
ומשחי׳איכו כסב כמי׳דאברא מיס ששרה כהס סחיק׳אבר
וסוב׳רבי׳דשחו׳ספרש״י
ך' סל סטה עליונ׳וכו׳ ומ״מכר׳לר״ידאיןצריך ראיה להכשיר דדוק׳כס״ת וכו' אכל
סחמי׳יש לפרש דומיא דאבר דלססשףבסתיכ׳פסם על
הקלף
ומשחיר
אינוכתוכי
בגט ליכא קפירא עכ״ל־ודבור זה כתבוהו הר״חש ו* ינרדכי והרש״סא
והר ן

דיס
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לזבל בגט ליכ5ו קפיד׳וליכ׳קפידלכתחל׳משמ' וכן מסמ תדברי המפרשי׳הכז דס״ל
לדעתהתממוסמיג והנמשכי׳אחריה צ״ל
דלר״י כמי נזפי׳לכתחל׳ליכ קפידילזבל
דע כ ,לא מכשר ,ר״י אלא בדיעב' אבל לכתסל' בעי' שלא יהו דבוקו׳וליכא
שסוברי' .

דלנז מיקריקר
סובר ׳י ^
סמ״ק ״׳י-
דגס ״״ ץ
תרוס׳הדשן ׳׳* ״
בעל ! ״  -״ן
סכת י, *,.
יריכו׳והיינו כמוי׳ *" .
מיקרי חתי■ , -׳.
כשנתקן הנוות ע״י מחיק לבד לזבל הימז שצריך להוס* ף ולכתו׳ססיר
תוכות
מיקרי שק יריכו ' שהרי הכלכו כתב דברי ססמ״ק וכת' דברי׳אלו וננ״ב ישליישב'כי
היכי דלא ליסתרו דבריו3ןהדדי ; ז

קפימז דקסמ היינו ה י כ דניתן כבר ולח

מכפר בלוין

ידעתי מכיןלהס דר״יסבר הכי דפשט וכותבין אותו במי עפצי׳ והוא שלא יהיה הקלף מעופץ אביל אם
לשונו כדכתבתי לעיל משמע ומ״ש רבינו הוא מעופץ לא שאין מי עפצים ניכר על קלף מעופץ איןכותבין
מוקףגויל" הס
נהגו
11
להחמי׳לעשותו,
״
ומ״מ " .
במי פירו׳חקקו על הטבלא חקק ירך האותיו' שנמצ׳ הכתב שוקע
דברי הר אש שס וכ כ רבי ירוחס בח ב:
כשר חקק תוכו וסביבותיו ונמצא הכתב בולט פסול חקק הגט
כ״כ ויששמצריכיןלעשו' בוזיינץוכו'סברות
למטה
יכוהלהפיילוקיל' אלו כתב' בעל סתממ׳בסי׳קי״ד והמרדכי בחות׳ והכה כו על הטס עד שנראית כתיב הגט בטס פסול לשון
שיחעעיהעלי יזה ' ברישגיטין והגהו' מימון בפ״ד סרי״בא הרמ״בם חפריריכי האותיות כשר וכן אם חקק היריכו׳ מאחורי
הטס ער שבלטו פני הטם אבל אם הפר תוך האות עד שיראו
לס,פ׳לפקן.מנאת ,היה מדקדק כיון שלא יתחייב עליה בשב
כ׳נהגה׳נשל׳גיטין אס לא יעס׳תגי׳וזיונ״י כמשפטן א״כ לא היריכות נכוהו׳ מכאן ומכאן כמין דינרי זהב פסול שאין זה כתב
לאס יש לינקז מיקרי אות בלא תגין ודחה בעל התרומ' המקרע על העור תבנית כתב או שרשם על הטכלא תכני׳ כתב
האמזני׳ יהיא(י1״ת ראיתו והעלה ומ״מ כיון שאין רגילות הרי זה כשר ע" כ  :אין צריך שיהיו האותיות מוקפים גויל ומ״מ
למשו׳תגיןנאזמיו׳& גנו רוץ לשנו׳המנה' נהגו להחמי לעשות מוקף נוילויששמצריכין לעשות בוזיינין
"געי ,אן אימיות פן יוציאו לפז על שאינן עשויין כן ועוד באותיו׳שעט״נז ג׳יץ ובספר התרומה כתב שאין צריך ויש למנוע
הקצרים *כריכי! שיש הרב' סופרי' שיעשום כמו מקלו' על מלעשותן ואם ישבו אותיות דבוקים יכול לגרר הריו שביניהן
תיקיו
_ א' האותיו׳לבלתי ידעו לעשותן כהוגן ועל להבדיל' אבל אם נפלה טיפת דיו בתוך האות ואינה ניכרת אינו
נקראת
תהא
שלא
הכתב
יקלקלו
כן
ידי
?
נ
'
"
כפ)
לא
1
וו !
קול׳לשיתחיללכמו 1 1 1 .
יכול להעביר הריו לתקן האות דהוה ליה חק תוכות וכתב בספר
גדתייסה ! ישראלכן אותהילכך טוב לחדול ולעשות כמנהג
היאקנלה " מהו״יעכ״ל וכ"כ כסמ״ג • ואס יש כו אותיות התרומה ואף אם רוצה לעשות מ״ם פתוחה ונמשכת ידו ונסתמה
י'ל יכ ז נמגא כתיב דכוקו' יכול לגרר הדיו ובולי כ״כ הרא״ש אין יכול לגרר הדביקו׳ לפתח דה״ל חק תוכותל ונוהגיץ לשרטטו
"עינת ידמהר'ם כפ״ב דגיטין וגס המרדכי כפ הנז׳ואפי' וכתב רב האי לפי שנקר׳ספר ונוהגין לעשותו י׳יב שיטיץרמז לרב׳
סרעג,מפר ׳עכ״ל בתפלין ומזוזו כתב בספ התממ דמועיל בשם ר״ת גט עולה י״ב ואם חסרמי״ב או יתר עליה לא נפסל
מראה
סלזקא תיקון בחיבו׳ולא דמי לחק תיכו׳ותמיה׳ ויחתוך הקלף שיהא ארכו יותר על רחבו וכתב בספר חתרום ולא
לכ ״״יל־? אנל ליעל תשוב ' הרא״ש סכת׳ דביקו׳האותיו' יהו האותיו׳ עוברות מהשיטין בימין ובשמאל לתוך הגליון ולא
יייי־־ג״ * 1לח " מוסלין בארצנו* ולא אשכח להשריותא יהא בו שום טשטוש ולא יכתכנו על המחק יא כתב הרמכ״ם
וע״כ״ 0£״ס,׳חנ״ן אלא היכא דא״א להביא אחר ואפי׳ איפש׳ צריך שיהא הגט מבואר היטב באותו כתבשיכתבנו עד שידעו
ונמש;• מהיי !,סי׳ להכי׳אחר יגרור הדבוקות ושמא סוכר לקרותו הקטניםיב שיודעים אותו הכתב שאינם לא נבונים ולא
אלאבינונים ולא יהא הכתב מעוקם ולא
ל"! ייש"* לאם הר״אש דנהי דכגריר ' הדבוקו׳לא מיפסל סכלים כקטנים
ה,אנדנרש' ״תג ' מש וס חק תוכו' מ״מ צריך סיגרר' הסופר
תדמה
מבולבל שמא
הצש1ן

ונוהג' □ לסרטטי בס״פהתרונן'כתוב
כריך לסרסטו והר״סב ' כתב בתשוב'(סי׳
רך ) סרטוט אינו צריך שהרי שנינו על
הכל כותביןעל היד סל עכ׳ואיןמשרשטין
יד של עבד והדין נותן שבכל מקוס ל6
הצריכו שרטוט אלא משוס כתיבהתמה
ובגט אינו צריך כתיבה תמה • תוכתוב
בקוכדריסי בשס התרומ שצרי׳לסרטט גס

כן מן הצדדין  ( :וכ״ס בשד ' הגטשלנו)
כתוב במרדכי דהלכות מזוזה בשםאזיק
דמסופק רבי׳סמס אס צריך סרטו 'שיהא
ניכר וקייס לעול ' כגון לשרטט בברזל או
סגי בשרטו׳כדי שיהא כר' לסופרשיכתו'
בסוה כגון בבדי׳או כעופר ואע״פשלאס:
זמן נמחק השריטה או אס יוכללשרטט
בדיו או כצבע וק ' 5כרא' לשון סרסוגומא
והריץ וכה״ג בעניןחליצ׳כת הלכת'כרבי
יצחק ד 6מג ' אין כותביןואי שרט בדיות'
לאו כלו׳הוא עכי׳ל ואח״כ בדיני ס״תכתב
המידכי תכי ' במ״ס מסיגלין בקנהלאו
לאפוקי סכין אלא לאפוקי עופר 'וכיוצא
בו ס  :שרטוט ע״י צבע ופיוס ' בו עכ״ל וגס
הכלבו כת'וצרי' לשרטט בברזל ולאכאבר
וצ״ל שאס שרטטו בעופר' לא מיפהיכהכי
משו כת ' שע״ג כתב כדמשע בפ״בדגיטין
גבי עדיס שאין יודעיילחתו׳דאמשמואל
רושמיןלהס כאב׳ואע״ג דסמרי׳דרב אע'
מקרעץ להס נייר חלק ורבי אבהואמר
סכת הגט במצו׳הבעל אבל אחר לכתחל'
במי מילין ורב ססא אמ ברוק לאומסוס
•הוא בי״דף נפסל
נדיענל לא אלא היכא דלא איפש 7ואע״ג דגכי ספלי׳שרי לגרור הדביקו' אלמא לא חשי׳ דפליגי אדסעואל אלא כל חד נקטגורב ' דמתחזי׳ליה ספיר טסי מיהו כבר כתבתי
הגנן
ננה״ג זע״ס ־ כתב דאס כןה״ל כתב׳למפרע ופסולי׳האי טעמ' סגילאכסורי כדיעב או היכ׳דלא בסי׳זה שזה דעת הרא״ש ורבינו ושאין נרא׳כן מדברי הרי״ף והרמ״בס אלא דאפי׳
( ה ) ונהגהת איפשר אבל היכא דאיפסר לכתחל׳צרי׳סלא יגרר 'אלא מי שצו׳הכעל לכתבו כיון .באברא גופיה מינך  ,כתיכ׳וא״כ לדידהוה״כ אס שרטט כאבר לאו כלום הוא דהוי
פ ^ני 7לאלג ^ני! שעל ידי גריר' זו חשו׳גט כשר לינתן לכתחל׳ככ״ל ואס רגלי הס״ין וקופ״ין נוגעין כמו שרטט בדיות דפסל בה״ג וכתבו הקונדריסי׳וטל השרטוט מקוב׳אני מיבופי
שהשרטו׳מכחוץ וכן עמא דב ' ט וא״ת א״כ אמאי אין מסרטטין באב׳י״ל דאפ״הנר'
שגס תיקון3זה}א בגגין אי מהני להפריד' ו בסכין יתבא׳ כסי׳ קכ״ז בס״ד • אבל אס כפלה טפת דיו
למתיקמ כל המ״ם לתוך האות יכו כ"כ הרא״ס בפ״כ דגיסין ודין זה וגס דין הרוצ׳לעשו׳מ״ס פתוח' מבפכיס צבע האבר• אבל כברזל או בקנה איכה נראה כסמשרססץ
ילכ י 5יי ול ית( ' גט ונמשכ׳ידו ונסתמ׳וכו׳ הוזכר גס בסמ״ג ומשח' מדבריה דלא מיפסיל כשמתקן ע׳י מבחוץ אלא כסמסרטטין מבפני׳אפי׳בברזל ים לחוש שלפעמי' כרא׳לכך התקינו
מחיק׳אלא כסכסתנית צור׳האות ע״י הדיו שנפל בה אבל כשלא נשתכי׳צורת האו' שישרטטו מבחוץ וכוהגין לעשותו י״ב שטין וכו׳כ״ב סמ״ג והממתובמרדכי והתום'
א״ ינ,׳<פ״ד
״ק ת סי ׳רע״ 7יכול למחוק טפת הדיו דלא מיקרי חק תוכו׳מאחרשהאות היתה ככרת והכי דייק והר״אש כרים גיטין ושם נתנו סמך לדב ' ובמסובו׳הרא״ס כלל י״ז סי' י״ב כתו׳דין
;נא׳תהלכז׳מפילין לישנא דהר״אס וסמ״ג וכספר התממ׳מפור' ביותר אכל מהרי״ק כתב כשורש צ״ח הוא שיהא בגט י״ב שורות בלא שורה של חתימת העדים וכתוב כקונדרישיסויש
סי'ל״ב־ ( י )יכו דמשמ מלשון הר״ס שאס נפלה דיו לתוך האות אע״ס שהאות נכרת אין לתקן ע״י סמסרטטי ' י״ג שטות ואותה שורה אחרונה מחלק אותה לשתי שורות קצרות אסר
מחיקה ואס ה״א או קו״ף נוגעי רגליה לגגס והפריד כת מהר״יק בשורש
יאימי
ע״א דלא  ,בה יסתמו העדים זה תחת זה עכ״ל י וכן אנו נוהגין ואס חסר מי״ב וכו' כךכתב
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אח׳ כלזמןשא,׳א ' מיקרי חק תוכו שהרי כמרדכי הכשיר אפי בס ת ותפלין נעשו כן ומ מ כת בשור הרא״ס בריש גיטין אבלבתשובו' כתב וגט שאינו מסורס בי״ב שטי׳פוסלץבארצנו
"גע שלא כמשפט צ״ח דלכתחל׳אין לסמוך על הפרדת סכין ט ואכתו' עוד כזה בסימן קכ״ז גבי ה״א ובצרפ ' אבל במקוס עיגון סבא מארץ רחוקה ואין שיירו' מצויות להביא אסרלא
אעיל י רמלאגימא דלמהך כס״ד וכתו ' בכלבו וסמ״ק שאס נפל דיו אחר שנעש׳ האות כתקנ ' אין לחוש הייתי פוסלועכ״ל והרס׳בא כת כתשוכ׳ראיתי הכל טהגין עכשיולכתו׳י״בשנוין
בזה והר״פ כתב ומורינו ר ברוך פסיל ליה וכן נהגו הפולס עכ״ל ( וע״ל בסמוך ותולין הדב' בגימטרי׳סל גט סהו׳עולה י״ב אבל אני לא מצאתי בא׳מב' התלמודי'
י״לא
מדין מחיקה ) וכתוב בתרומ הדשן סי רכ״ח דכל חק תוכות דפסלי הגאוני על ידי שוס זכר לזה כלל אדרב׳שניכו על הכל כותכין על עלה של זית וסתמא דמילת' פל'
לכתחל 5״ל
עי׳ קכ״< לקת! מחיק׳לא כתבו אלא שע״י מחיק׳לכד נתקן האות מקלקולו אבל היכ׳שעדיין צריך סל זית אינו מכיל י״ב שטין אלא שטו׳לכתחל׳לכתו׳י״בשטין לחו׳למהשהמול׳נוהגי'
;פשי׳זןלשורש נ״ח לכתוב ולהוסיף על המחיק׳ לישוויה אות בכ״הג לא נפסל מסו׳חק תוכו׳וכן השיב כן שיחתמו באות׳שטה סל י״ב שנגמר בו הגט או כשט׳כפני עצמ׳מלב הי״בססין
ץא ׳ל ג,דאילי ^א לי חד מרכוות והכי׳ראי׳מל הטורי׳וסמ״ג אךסמ״ג שכת׳דקוד שנגמ האות וכפל' ע"כ • כתוב במשוב׳הרש״בן הר״ש בר צמח אס נכתב הגט כלא שרטוט אוכפחונז
א ניל פ 5,א^י,גכא עליה טפתדיו מיקרי טפי חק תוכות משנפל' אחר שנגמ' ככר האות לכאוריפליג מי״ב סיטין או יותר מתגרש בו • ויחתוך הקלף סייא ארכו יתי■ על רחבו כך כתב
למיתש ' לי ד״ן אסברתינו דכיון שלא נגמ ' האות אם כן צריך לכתו׳ ולהוסיף אחר הגריר ואפ״ה בסמ״ג והתרומ׳ומס טעמא שיהא כדין ספר ולא יהא כקרא אגר וכת  :רכי׳כסד'
אע״ג שעליי! לא קרי חק תוכו' אמכס י״ל דאיירי כגון שנפל טפהכמקו׳רגל של אלף או תי״ו ומחק כתיב' הגט סבסי׳קכ״ד ונקר ארכו לרך קריאתו מפסלתו לסופו וכן כתוב בסמ׳ק
*ייגויי 3' 1כייע5ד מן הכיפ ' בכל ציריה עד שנעש׳רגל כתקכו ובדרך זה נגמ׳האות ע״י מחיק וגריר' ארכו קמי מתחלת הגט עד סופו לצד העדי׳אמנ נהגו שלא להקפידובקוכדרישי'
לכדה פכ״ל • ומשמ ' לי למידק דהכי ס״ל לס״מק מדכת׳וכתב ולא וחקק מכאן שאם כתב ולבי מגמגם איך נהגו שלא להקפיד לכתחל ' וכל הספרים כתבו דצריךונ״ל
״^ אוש.כתנ
זהר״שנ! כמ׳נפש1׳ לא נעש׳האו׳כתקכ׳כגון מדל״ית ה״א וכיוצ׳כו אין למחו׳לקוצוסל ה״א לתקכ׳לאו' פטע דנהגוסלא להקפי' בכת׳כמ״ס הר״ס כווי העמודי׳גכי ס״ת ס איןלעשו׳שע״י
מליית קיפ״י! דלי״ת עכ״ל וכל כה״ג מסמ שאינו צריך תיקון אחר זולת המחיק' וגס הכל בו כת׳ כך יקלקל לעסות אותיות קצרות או רחבות שלא כדת עכ״ל ול״נ דאי מיהאלא
(טששישיו כדברי סמ׳ק בכפל בה דיו אחר שכעס ' כתקנה ואח״כ כתב ואס יפול דיו סל האו' איריא דא״כ יותר ה״ל שלא להקפיד על שיהיו י״ב שטות כדי פלי! יקלקללעשית
יה״הי י
<ם5י 'אפ ' הכתוב שלא יתקן אות משוס חק תוכות אמנס מיו״ד וא״ו
אי} ?
וכיוצ׳בהן ] לעסו׳מטפה ■איתיות קצרות או רחבות שלא כדת אלא הטעס שנהגו שלא להקפיד הוא מפר
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הגט כסמן
דלא ח 5יםכ(׳קןרא שכפל אות שלימ אין בכך כלוס וכסי כי זה חק יריכו וכשר פ כ וא א לומר דמכשר שהכומבי׳שיהא ארכו יומר על רחבו הוא מטע שנקר' ספר ואכן ס״ל דספ׳לספיר
א! ת׳ ״״להיש ' נם ביו״ד וא״ו הנעשים מטפ ע״י מחיק לבד דא"כ היכי קרי ליה חק יריכו' אלא פ״כ דברים הוא דאת וכמו שכתבו ? תרומה גבי אי בעינן אותיות מזוייכות מוקפות
לקי״פי! "יי ע לו דה ' פ שאס נפלה טפת דיו והוסיף עליה לעסות יו״ד או משך אותה לעשות׳וא״ו
גוילינ וכתוב עוד כקונדרסיס שנ״ל שפס הגיליון יש לו להיות ארכו יתר על
*
ין1
נלא תלייה זהה
רחבו
"
■
■
אם תיניק דלא
ץיןשלניוכ כ
חכים מ׳ קורא אומו ח' נתזדף הגט יש לפסול אגל נטיפש הגט אין נפשל בכך שאפילזלא ננמ 3אזת או מינה איןחזששין לה־זכ״ע אם שמיימ נ זע נקראית כא׳לפימק גס נזהיש לחלק ניןטזפשלמזרף • (ז ) ! כ״כ נהגה׳ סלדגי?
ההרי״ז נמשז׳סי' כ״ו לאפי' לכתחלהיש להכשיר נכה״ג ; ( ח ) וכמנ בסלרגיטקשלנז ז נר יןשישרטט! כל י" נ שיטקקזלס שימתיל לכעזנהגט על׳ל זק משמעמלנריהמרלכידישגיטין עליל  ( .ע ) זנןהזא נשלר גיעין שלנזדשרגל מנמיזלני
זנ״ע להא גםשנ ' מ לא נפשל נכה״ג זעז' להא לא גרע משאר דני־ מלזששנכתבעלי(נדליגיל
ידשיערול ^מנל הכמינס לצל הכשר ומלאמי כ' נתיקזן גיטין ב' מהרי״ל שהיה פעם א' הגט נכמננמ השיער ופסל מהרי״ל הגט *
* כמנמהרי״לכלי מעיסמידזאני מנית יזתיו -׳מפיסמיל * מ
כ״ענסדרגיטין והגליזןמן הנלליסהד כחני אצנע ( למעלה כאננעזנמטה
*ז־מן״נ״לזלק/נ״ל דאין להחמיר נמקזס עיגון אזליענל •
נ׳ מדר״ילוהשיער' יוהמי להמחיל סמוך לשרטוט שנצלדין ולאיגעהכמינהנשרטזטין עכ'( 5י ) לכל מה שאגו ינוליןלקרנ עלים אנלהגע אנזעושי׳  ( .יא ) ! כמננסלרגיטק זיזהר מכל טשעזש ומכל מחק נע< לם ואפילו אטנא זמניג•
לכמקוששגפליז
■ כמינה
א! מ ויזשן הליו לא ימקק וגס יזהר שלא יר ל שוס זילוף או שוס לחלוחית על הקלף דכשכוענין עליו נראה כמתוק  .ונתב הר״ין> טונלהתמיר כשיפלו גשמים על הגט שלא לנמנז כלל אה נפלו גשמים על -־
הגשמים נעשה בחור ו* :כל לנריכול ׳'הזדייףעכ״ל וע׳ל סי׳קג״ל כלדינילנר שיכולין להזלייף זכ״ע ויזהר שלא לכמונ על שוס נהג אם לא שהוא קטן שהלח עונר עליו וכן אס היה הנקנ נהל האות זלאנא! מ עצמו לא היה פסול עכ' ל
{ינ ) מ 5אמיכתונ 3מיקיןישן ! א״נלכסות המינזת שלפניו ולאקריז שלא לגלות רק המינהשיש נת ספק רק מראיןלו הגטזאםיכו׳לקרותז סגינכןזכ״כניינ׳סלרהגטשל מהר״איונש׳ אגזלה כ' פינוק היולע האותיות ( איכזיודע סימן
האזמיוע המינות והתו' פ׳המגרש ל היודע לקרמ אזמה תמהיגכ״ל * ( יג ) אמנם ״}דרגיטיןשלנןכ׳לישלהקעי 7נזהונ) נז?גין :
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רחבו כמו ס״ת דמלמט' עפח וכן משמע לשון אבי העזרי שכת־ והמגל ' צייכ׳להיו׳
ארכה יתר על רחב ולא כתב והכתב וכו' גס כמקצ׳ פוסקי' תמצ׳דין ארכו יתר על
וחט קוד־ס דין שרטוט א" כ מסמ' דקאי אגדל עכ״ל • והכי דייק לשון רכינו שכתב
ויחתוך הקלף שיהא ארכו וכו' אבל בסמ״ק בתופס רבעו פרץ כתוב וצריך שיהא
אוכויתרעל רחבומןהי״ב שיטיןוכתב
עכ״ל• ( ט( ) ויכיל
נסס המיומ׳ולא יהוהאויתיו ' וכו' כך כתו'
ם! ף פי' זה מדין
קיוםמתקיסנגט*
נס בסמ״ג וכתבו שכן נמצא כטופס גט
ה׳ה אכל ודאי
מטשטש ואינו יכול לקוץ׳ ונראשדודאיקודם
אס
נמסר
אח״כ
כמידי
סתקנו הגאוני׳הקדמוכי׳ובס׳הגט
מסיר׳
דמרדכי
אינו
כלום
נמיניז
נמקים
גירושין ויש בו מענק גירושין
נתב ראב״ן שצי־יך לכוין הסויות מכאן
דהא לאו כתב הוא ואין האס מתגרשת דליה לחיחש לעיגון
ומכאן מרבי ' פרץ עכ״ל • וכתוב בסמ״ק ע״כ שאל לא״א ז'ל! גם הבא מארץ מרחק ויש בו אותיו׳שמשתנו׳
יש לכמיג גט אסר
אלא ככת־ ורבי׳סעדי׳כתב דמחקכשמו
ממדללמדינ׳שייש מקומו שכותבין נוןזקופיכמוזי׳יין ורי״ש כותבי׳ ושמה וכולי דבי־י רכי׳סעדיה ורני׳נישי׳ אנל נמקום דאיכא
ונלכד שלא יעברו שתי אותיות מן התיבה
למיחוש ליעיגיןא?
חוץלשמה • והר״פ כתב ונהגו להקפיד גג שלה קצר עד שנרא׳כמיןיו״ר תשוב׳צריך שיהא נקר׳כתב הגם
כתוכיס
כעיטור
מאמר
שמיני
וכתב
כעל
נדיעבד אקלפשול
אפי' מאות אחת וכן בס׳ ר' ברוך ומלשון במקום כתיבתו לינוקא דלא חכים ולא טיפש ואם לאו אין כאן
העיטור דלא לריר ליה דברי רכי׳סעדיה הגט •שום א1ני
אלא אפילו לכתחלה אפי' שמו ושמה ודע א' שייבא חןהנדדי׳
סמ׳ג והתממ נראה שאין להקפיד בכך גט כלל כתב עוד הרמ״בס גם שכמה ' בו אות או תיבה שתלה בין
דהא גם גש״ע
סרביכו
סתס
כדברי
'
אלא לבתהל׳ דוקא ובסס׳ התרות׳ משמע השיטין אם מטופס הגט הרי זה כשר ואם מהתורף אינו גט ואם
וכתב סרכי' רסיס
אינופשזלככ״ל :
כהרמ״בסואמת
הדברים
ללמודמל־כריו
ואפילו לכתחילה אין להקפיד אלא שלא חזר ופיר׳ בסוף הגט שאות פלוני תלויה או על המחק אפי׳ מתורף
(טז ) כ ' הר ״ ןפ״נ
דכהימכ״ס ס״ל דכל סהוא מקוייס אפילו דגיטין דף תקס״ג
לכתוב חוץ לסטה תיב סלי־מ׳ אבל הגהו' הגט כשי וכן טג שנמצ׳קרוע שתי וערב שהוא קרע של ב״ד הרי זה
נ ' ריי־יכוללערן'
בדכי
שהוא
תורף הגט כסר ומ״מ דבריו
מימון כתבו בפ״ד בשמ׳וכהגו לפסול גט בטל אבל אם נקר׳קרע שאינו של ב״ר כשר :נימוק או שהרקי׳
האותיות ולהמיזין
אפי׳אות אחד העוברת קוץ לשטה • <ד
הס
בסגנון
את־
ממהשהסדבריהרמ״ב
ראשהשלל׳שנשטה
והר״ם בר צמח כתב כתשו' פל דברי ס״מ או שנעש׳ ככבר׳ כשר נמחק או נטשטש ונבואה שילו קיימת אם
ותוספודבריס והילך לשון העיטו במאמ' תסתונהלתון־יילל
וו״פ נראה שזו חומי ' ובטופס לא מפסיל יכול לקרות כשר ואס לאו אינו גט בל׳א כשהגט יוצא מתחת ידה
הנזכר במשוב ' לרכי׳ניסיס אי איכא בגט א ' או ת' של שטה
כרכי ונתורף פשליכןאימה שהוא חץ בערי חתימ׳ואין כאן עדי מסיר׳אבל אם יש ערים שנמס׳ לה הגט
עליונה וכיונ׳נזה
זכירת זמן שני פעמי ' או טעו׳ ונקר אחד
ממשמעות מה שהוא תוך הגט אלא א״כ לפגיה׳ והיה כשר הרי זה כשר אע״פ שתורף הגט על המחק או בין
וי״אהזהיות׳קיוב
מהסאושעברעליו הקולמוס ונמחק וכן לפסול הגט מייני
נמחק וקיומו למטה עכ״ל  :ט ו ולא יהא השיטקאו שהיה קרוע שתי וערב כשנתנו לה בפניהם עד
כאץ
אס טעה כאותיות אין לחוש ככך אלא שע׳י זה משתנות
סוס טשטוש בגט ולא יכתבנו על המחק ורבינו סעדיה כתב דמחק בשמו ושמה פסול אפי׳אם הוא
מקויים
כמקומות ידועי׳כגון שס האש' רחל וכת נורות האותיות
עכ״ל ידנרי ל״י
גס זה מספר התרומה וכן כתוב בסמ״ג ושאר מחקים אס נתקיים כשר בדיעבד אבל
לאלכתחיל
ורבינו
רחל וסרה ונקד על סרה ולא כתב וכל שה
הם נת׳ש ' פ״ב
וסמ״ק  :כתב הרמ״כס צריך שיהא קגט גיסים כתב כדברי הרמב״ם ז״ל שבכל מקום
שנמחק
ונתקיי
'
כשר סיס לה ודאי חייסיכן שמא סני שמות
דגיטין ! נ ' הראש
וכו ' בפ״ד ותחיל דבריו במרי' ומ״ש עוד ובטופס כשר אפי׳ בלא קיום וכ״כ א״א
הרא׳ש
ז״ל
יש
לה
בתשוב שגט
ויש לבעל לערער כדבר
וכן אס כת ;? חרזני
וכן
היה בו משמעות שני פכיכיס וכו׳ה״ז פסו'
שיש בו מחמים והיומים כשר :
סכו הגט
בגט׳תנאי ע״מכךוכך ונקד עליו וכן נוהגי! האידנ״וק
כחכה דתזדא לטעמי׳כדין האריך כיו״ין או שלא כתב היו״דין היתרות וכו׳וכתבו
תיכות שיש בהס חיסור כגון ודין דן ונקד עליו ככולס יס לחוש סיבא הבעל ויערער הוא נסדר נ .טין
רני כסי׳פאחר זה כלו׳דאילו לדע העיטור ורבי׳אס לא כתבו הבעל אלא סהסוע'
ויש לחוש לערעורו ודוקא שלא כתב בקיומו לבסוף איל כתב כקיומו לבסוף לא שלנישנריןלערותן
נדרן זה שימשוך
טעה כסר :
עאלה לא״א ז״ל גט הבא מארץ מרחק וכו' תשוב' צריך שיהא כתב
כל כמיניה והיכא שמחזיר בסוף צריך סלאיהא כשטה אחתנהכדא״ר יוחנן כל ראש ל ' עד שטה
הגט נקרא
במקו
'
כתיבתו
כאמ
'
תשוב
'
זו
קשה
כעיני
דבפרק
הסולח
גבי
הא
דתכן
המחקין כריך לכתוב ודין קיומיהן וצריך שיחזיר מפנינו של סטר בשטה אחרונה עליונה וכן ימשוך
כראשונה היה משכה ישמו ושמה מסע דבתר מקו׳נתינה אזליכן ומתישוב זו נראה
והיכא שכופל כגט כן צריך סיכתו׳וגטא דנן כשר כדת מסה וישראל עכ״ל  :וסברת רגל נ ' או ן׳
רבעו סעדיה ג״כ סתומה כדברי רבי ' ומדבריו לא משמע דמיירי אלא בשנת שנעליו נה
על
דמקוס כתי כ ' עיקר שאס היה נקרא יכה לבני מקום הנתיבה אע׳'פ שלבני מקום
שלמטה הימנה כדי
מתיל חיכו נקר כשר והא ליתא ודאי וכמ״ס ובדקתי בתשו׳הרא״ס עכמה
ואע״ע
הסס
על
.
המחק
כדמיירי
הרמב״ס
ולא
היכא
דכתוב
השם
וכתו׳אצלושס
אחר
מחוק
שלאלכתויעודשט'
סכת׳בהס צריך שיהא נקר' הגט במקו׳כתיכתו וכמו סכת רכי׳מ״מ מסוף התשובה
אכל מדברי העיטור משמע דרכינו סעדי׳אידכרי רבינו כיסי הנזכר לעיל קחי ורבי' ני! שיטה לשיטה
ירוחם כס ב כתב ויש מגדולי המורי' שכתבו דכשמו ובס מ פסול אע״ע סמקוי ' ויש דלאיהא גט הראוי
משסע דטעו' סופר יש כאן וצריך להגיה נתינתו במקו' כתיבתו שהרי מסייס בה
להודייף ונ״ע שם
כההי׳והשולח מי שיש לו שני שמות אחד ביהוד' ואחד בגליל אמרינן שצריך לגרש
מי
שכתב
דזה
נראה
דוקא
בגט
היוצא לפליט דחייסיכן שמא שינה שמו אכל אס
סי ' ע' א נ ' פשוטה
כשני שמוה היכא דאתחזק כ״ס מי שאין לו אלא סס א ' ולא נכתב שיוכלו לקרותו
ידוע שמחמת טעות אחר במחק כשר והוא שנתנו לס
בעירי
מסיר
'
ויודעי׳סכך
היה
של פטורי ן יעקם
נמקו׳כתינתו דאין כאן גט כלל רלא ידעי כני העי׳סכתנרש׳כלל כיון שאין יודעי'
וכ״כ הר״א בן אשמעא׳עכ״ל  :ונשאל הרשב״א ( פי ' תקצ"ח ) על גס סכתו בויצחק׳בן קני! לנד ימין כדי
לקרותו וגס כל טופס צריך שיהא נקרא לאנשי כעיר עכ״ל הרי שמסוף
אברה ומלת אכרה׳על המחק ואינו מקויי׳והסי׳נר'ישהו פסו דכיון סאמ׳כן סירה' שיוכל להאריךראש
הל׳ של ישראל
החשוב מוכיח הענין והלשון דבתרמקוס נתינתו אזלען ואיפשר דתמייהו בעינן מכלל שמו הוא זה והרי הוא כאילו כתב סמו על המחק עכ״ל • וכ״כ ח׳א ז״ל בתסו'
למעלה שלא תנע
וט״ה פתח במקום כתיבתו וסייס במקו׳נתעמו אבל רבעו שלא כתב אלא תחלת שגט שישכומחקין וקיומיןכש
בכלל מ״ה סי׳י״טכתב וז״ל ואס היה בגט אות תלוי׳ נאית נ ' ויהי ג״כ
החשוכה נראה פלא היה גורס בסוף התשובה נתינתו אלא כתיבתו ותימא הוא • ביני סיסי ונתקיימ קוד
סכת
כדת
מסה
וישראל
כשר
הוא
ואין חילוק בזה כין גט תות ' שיטה מעורב
לשטר עכ״ל • כתוב במרדכי בפ״ק דגיטין כהגהה כסס רכי ' סמפון מסנ״ץ סאץ עכ״ל ותזה יש
וכתסובו' הימב״ן סי ' רמ״ח כתוב על גט הבא ממה והיה בסס האשה רי״ם קטנה
כותבין גט בקולמוס סל כנף שפיר' מסרגלין בקכהוכולי מזיינין בקרלמיס סל קנה לדקדק שכל השיטו'
כמו ו' והשיב שפסול ואס כשאת תצא והולד ממזר ואע״ע סנר׳סאס גרשה במקום
יהיו מעורות יכן
שנכתב שס סגס מגורש אס היה סס כקרא בר׳יש במקו׳שנקר בסיכוי פסול דומה לאפוקי בקולמוס סל נוצה ודוק עד כאן לשוט• ומכל מקום לא משמע לי דמיעשיל
נוהגי! ונתנו נשם
למס ששנינו בראשונה היה משנה סעו ושמה וכו' פירש המשנה כך הוא בראשונה
כהכי אפי לרביכו שמשון דודחי לא גרע מחקיקה דמכשריג' כפ״ב דגיסין וכמו הגישו '  :.מ״קמעשה
סנהבא׳כסי׳זה
אס
ראש
הלמד
סבשטה
וכו' כיצד הרי שהיה ביסודה ושמו יוסף ואשתו סרה והלך כגליל וכולי הרי
תחתונה
שהיה
נכנס
לתיך
חלל
ה
או
ח׳
סל
שטה
נאלפניהר״ףבגט
מסנה שמו ושמה שעיקר הסס הוא סכמקוס הגרוסין ע״כ התקין ר״ג שיהא כותב
עליוכ׳או רגל הך׳ שבשט עליונה נכנס לתוך חלל ט סבסט תחתונה וכיוצא בזה ח ' שניתן לפניו
והגי׳קיגושל פ״א
כל סס שיש לו במקו ' ככתיב ' ומקו' הגירושין עכ״ל והרי תשובה זו מוכחת כדברי כתבוה התוספו׳וה ראש והרס״בא ורמרדכי בפ״ב דגיטין דכשר גבי האדת״י היי
של מעלה נתין ד'
דגתי מקום נתע אזלינן  :ט יכתב עוד הרמב״ס כפ״ד גט שנמחק בו אות וכו'
זה גיסך והנייר סלי וכו' לא צריכא דמעורה וכ״כ בספר התרות וסר״ן ז״ל בפיק מלתט ' ופסלו עכ״ל
בריש המגר׳כתבו התוספו׳דמדתכן גבי תנאי דאלא מאיש פלוני ואס כתבו
לתוכו
הנזכר כתב דעת התוספות וכתב שאחרים אומרים שזה קרוב לפסול הגט מפני ונ״ל דדוק ' נכה״ג
שי
לחוש דע״י
אע״פ שחזר ומחקו פסול משמע דסאר מחקי׳כסרי׳בגט רקסיעש קיום
המחק
קוד'
שמבטל
צורת
האות • אס רקס או ארג או עשה בממש ,מחט אותיות הגט לאו כתב
עירוב ז! הדנ׳׳ית
שריר וקייס ומ״מ נהגו העולם להחמיר עכ״ל  :וכ״כ ג״כ הרן סס
וה״ה
כתב
דכמו
הוא
כן
פי
הערוך
אהא
דאמרי
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פ״כ
דגיטין
עלה
כ׳למימר׳לאו כתיב הוא ורמינסי
היה נשתני׳למרת
שנתב סרמ) בס הכי איתא בתוספת׳וכירוש' גט שיש בו מחק או
תלוי
מגופו
פסול
עבד
שיוצא
בכתב
סע״ג
טבלא
ופנקס
יצא
לחירות
אכל
לא
בכתב
סע״ג
כפה
ה״א אנל נע״א
ואנדוכתיי ומשמע התה
דגטאשסוגטעכד
הססויסדהא
מייתי
האי
בריתא
שלא מגופו כסר ואט החזית מלמטה אפי' מגופו כסר ע״כ
ונהגו
שלא
לקייס
מחק
כגון שמשוך ראש
בגט צהחמי׳עכ״ל  :י) ולפי זה כידייקינן ממתני׳דשארמחקין כשרי' כגט הוא
דעכד לרמויי אוכתב ולא וחקק השנוי גבי גט אשה וכ״כ רביט ייוחס כח״ב אס אות .לתזן החלל
רקמו נבגד הנקרא בלשון חז״ל אכדוכתרי אינו כתב וגס העיטור במאמר ז ' כתב א ' או כ 7ומ׳ שאין
בחד מתת או שאינן מגופו של גט או שהזר וקיימו וכמבוא׳כתוספת ובירושלמי:
לחוש לשוס טעות
נתב רבעו יתחס בחלקב' והקיום יכתבנו קודם כדת משה וישראל כי כדת משה
כריתא
אבל
לא
בכתב
שע״גכפה ואנדוכתרי וקבלנובפירוש׳ שכתב גט בכותל
לא פסלינן ליה
כפה
ומחוסר
תלישה
ור״ח
פרוש
כפה
של
צמר
ארוגה
כאריגתא
ואנדוכתרי
וישראל במקו' שריר וקייס ובסמוך אכתוב כן כשסרבי׳נסיס גאון ובסס הרס״בא :
רנ״ל וכ״נמדנרי
יח ודעת הרמ״בס דכל דבר הנוגע לתורף מיפסל מדאוריתא ומ״ה כתב אינו גט
הוצין דצובעקאותס ומצייריןבהסכתב כדרך סע וסין במחצלאות כתב כאותיו' ר׳'ידלעיל (יו ) וכן
וכגון זה שנכתב ברקמה או במעשה מסט אינו גט עכ״ל מי' רשי״פי כפה כעין הוא
נסמ״ק
ימה שיש לדקד׳בזמןאיהוי נכלל תורף כענק דכתורף אינו גט דכיון דאין כותבין
ובמרדכי ע״ג7ף
!מן בגיטין אלא מפני תיקון העול׳דין הוא שלא יפסל אלא בפיסול' דרבנן
כתכתיו
כובע
סל
צמר
ואכדוכתרי
תכשיט
ומקמץ
עליו
צורו׳
במחס
כעין
כמסלא״ר
בלעז
תר׳׳יור1״ 3וע״ג
נסי׳קכ״ג ושמ׳דכייון דאיב למיח ' לזיופמדאורית מבטיל ואינובמשמ'
ויותר
נרא'
ואס רקמו עליהם אותיות הגט אינו כתב לפי שאינו כתיב וקבוע אלא מוטל מל דף תרנ״ו וכפ׳שם
הכג׳וסני ראשיו תחוכיןעכ״ל• ויש נדון בדבריו שאס הוא קבוע כגון שהוא אמג במרדכי דנלייעגל
ד טעמ מסו׳סהחזיקו חכמי׳דכריה׳וכעו שכתבתי שס על הזמן שהו בכלל התור׳ואין
מיהו נשר זהרונה
כותבין אותי בגיטץ אלא׳מדרכנן וכן גט שנמצ׳קמע שתי וער׳וכו׳כתב הר״ן כריש או שהוא מיוקס כמו סמקחין הנשים אצלנ ו שהוא קבוע כתב מיקרי וכשר וצ״ע
לקיים יקיים קודם
המגר' וה״ה בפ״ד סכל זה מבואר בתוספת כסוף המסכת' וכתבו סהרא״בד השיג
קכו ה 3
ט כסר בכל כתב ובכל לשון שייתמו וכו ' מסכה כהמגרש ( דף פ״ז) שיכתנו ודין די
עליו ואמר אס מקוייס הוא למה יפסל מסיימה מגורם שלא אמרו פסול אלא
שלא
גט
שכתבו
עברית
ועידיו
יונית
יונית
ועידיו
עברית
כסר
יפיק
להויכו ' ( יח ) וכן
המביא תכן ( דף יט ) גמ׳בקל כותבין כדיו בסס ונולי אמי אמימר האי סטיא משמע נתוהפו'
הגבה ביאומרי׳ שכב גבת׳וקיעוהו ב״ר והר״ש ב׳כתב בפרק התקבל שאף הרע ' בם
פרסאהדסתימיעליס סהדי ישראל מגבען ביה ממשעבדי ואלא מאיקמ״לדכל פרק
תשמע
נראה שכך דעתוולס אמת אלא כשאין כתוב כו הנפק אבל כל שכתובו הנפק יש
ובתשובת הר״אש
היכקה ששלס בא ליד האש ' וכדאמריכן בסר׳קמא דמציע דמלו ' הוא דמקיי׳שטייה לשון כשר גט שכתבו עברית ומידיו יונית וכולי וכתב
הרמב״ס כפ״ד אבל אס היה כללמהשי׳י״ט :
לו? וה״ג אשה מק יי מ גטה ולא הבעל • בד״א כשהגט יוצא מתחת ידה בעירי
מקצת הגס בלשון אסד
ומקצתו
חתימ וכו כתב הר״ן לריס המגרוה״ה כפר ד׳דסעמי׳משו׳דכיון דלדיקדקי״ל עידי
חתימה כרתי אפי׳ על הנייר המחוון ומל הדפתר׳ כשר כדאיתא כפ״ל דגטין וכתכו
הרמ״בס כפי הכזב' א״כ המקקיס שהזכיר התוספת׳כשאין מידי מסירה לפנינו הוא
וכן אף מקרע קרע של כ״ד ראוי שיהיה כסר אכל הרסכ״א חולק כזה בפר' התקב׳
ואומר שכיון שהיא קרוע כעין קרע סל
ב״ד הדי הוא כחרס ופסול לגרם בו וכתב

(יד ) זמעזה נא
לפני
יוהור״ר
קאפלמן ז״לשכתב
־שוע׳אולנ אח׳חוך
לשיטה ופשל הגע

דט

אבן

העזר

קכו

מבוססי*׳* פי ' ומקצתו כלשון אשתו פסול ומוכר רבינו כסימן ק״ל * ולפנין לבתוב הגט בפאר מקום חומרא בעלמא הוא שהיו מחסירים ולא מדינ'ד 6ל״כ לופי׳כמקו׳עיגון לל)הוס
עלא 0כ 'ני( י׳ נפ כתיבות פלגו זולתתכ  3אשורי יש חילו׳בץ הפוסקי׳סבתרומת הדפן סימן ר ל כתב לי׳למיפרי ולפי מנהגס מפמע דה״ה בגט כתוב בכת׳ הגוי' היו פוסלין דבכללשאינו
״״ ,
נלפ,ן
אפרתא זצעעצ בפס א״ז
כתוב בכתיבה אפורית מרובעת הוא ומפי מהר״ין׳פושא״ן שמעתי דברי העגסגעי'
וצרי׳לכתו׳כתיב׳גסה וצא
משיי"ס אפיז'' -קוצוסל
יו״ד
מעכב וגס בכלבותכ
3מ
,
,
,
.
!
<
/
ספח גיסי; של נ( וצריך שיהי מכתיב גסה דבעי כתיב תמה עב לב ומשמע לנכתב אשורי קרי כתיב האלה ושהוא נסלקעליס׳והור דלכתחלס כותבין גט בכתב סמבי״נכאל ושעשמעשה
שכיל! בל׳ תימס גסה לפי שאק דרך לכתבוכתיב׳דקהותד
קונ״ל שהפריז על מדותיולכתוב ק
כשד בכל כת׳ובכל לשוןא שיכתננו ויהי ענינו לכמחלדמיח ' מיה כעילדבריהרס״שו5״ן )
י יו מ
נ,נ^ דפאתליטעמ׳טשו׳דבעינ׳כתיבתמ׳
ואס
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שמגרש׳ ופוטרה ממנו ומתירה לכל אד׳כגון הרי והכלבו סל׳לכתו' גט לכתחל׳אלא בכתל
1
£״ ^[ "5
^ כפ ^ ״סיפל־סו־/נמוטגס ^ל;(
אשורי מרובע׳ודע דאיכ׳למירמי תשובהזו
סשניה׳נעמנש,כי ולאי אכת אשורי קפיד רכל שאינואשורי את .מותרת לכל אדם ויהיה מבואר שלא יהיה כו לשקהמתפרש
דהרא״ש ססוסל בשאינו כתובבכתיבה
!קרוניס נלשי! אינה כתיב׳תמהואפי' קוצו של
י״ודמעב לב׳עניגי־ עד שאד׳ יכול
לומ׳לכך נתכוון או לכך אלא יהיוהדברי׳ אשורי' פתסוב אחרת סכתי בכללכנזכר
סי׳״) ת״למא
 .וה ראשבתשיכי ^כלל מ ה כתכ גט
שאין בו ספק באותו לשון אלא שמשמעותו אחר
שפלוני מגרש סאס כתב וישראל אל״ף למ״ד ביחדלכשר
(׳!) :כ! היא נשיינ ?ת ^כ ?פי!בה
^
ו
ל
ת
מ
^
בע
^
פים
^
אשתו פלוני וצרי׳שיכתו׳בו ורן דיהוי׳ ליפי מינאי טנ
פטוריזוכולי
ביון דתינוק קורהו באלף למד וה ?יודאי
לאו כתב אשורי הוא וציי׳לסלק ביןכשכל
י״ ־■ ,׳ . :. . .פ
הגט כתו ' ככתב שאינו אשורילהיכ׳דכולו
־ ־״ופיס״< נ־כ כיפכיכךוכרי) ירזזפ^ וניק■
וכרלכריארמיןמאנונע־] וכ
כתוב
אשורי זולת תיבה אחת או אותאש
*י *׳י '־ " נ״יועסע׳ס׳״׳לולגנדןכת-ב מפ״־ות כל נ׳ונל כאן כמת׳פלוני׳ד״תב לע נהר פלו אנא פלו' רכ פלו' דממתא פלו
לשון כשי פגיטץ ולוף לנתפל -׳י״מי׳מרק" דיתכיעל נהרפלו׳וכל שוסאוחרן וחניכ דאי׳ריולאבהתי ולאתרי לכד איכמי שאני כת' סכת׳סאינואשורי
<מז״ת יק יישייע טג שכתבועברי' ועידיו יוני' יונית ועיל־יי ולאתריהון ראכוזתי צמתי ברעו׳נפשיבדליאניסגושבקיופטרי' היה כטופס בתיב׳שאפילו חסרה כולהלי׳
במרלכי
■ "*
■י ,עברי כשר ויונית לאו מקלזדהו^הדיו ותרוכי׳יתיכי ליכי אבפלוני׳בת פלו׳דממת׳פלו׳ריתכ׳על נהר פלו לן בה ואעפ״י דהרא״ס לא הזכיר טעםזה
מ״מ
טע
ס
פשוט
הוא
אבל
אס
היה
בתורף
ד7ןד
לשאר הל םימת וכדאיתאסכ ' המביא חנו וכל שו׳אוהרן וחניכ דאי׳ ליכי ולאבהתיכי ולאתריכי ולאתריהון
סמא היה מצריך אסר לכתחלהיב'דאפש׳
נזה
תהרא <ע״ה האי סטר פרסאה דסתימימל'ה ישל ^
דאכהתיכי חזות אכתתי מן קדמת דכא וכדושכקי׳ופטרי׳ ותחכי׳
סי׳ יל" , ,נפשקת סגבינן ביהוכר א ה מאי ?מ לדכ ללסיו יתיכי ליכי דתהוייין רשא ושלטא כנפשיכי למהך להתנסב׳ לכל וצ״ע  1 :וצריךשיכתז׳כו ודין דיהויליכי
מנאי וכי גט פטוריןוכו׳בפ׳המגר תקגופו
״" "־׳ *^יא׳יסי'
״״ וכוימהו דתימי
נכר דיתצביין ואינש לאימוז׳כידיכי ק שמי מן יומא דנן ולעלם לש גט הרי את מותר׳לכל אדסר׳יצוד׳אומ
•
•
־
והרי
את
מותר
לכל
ארמי
ודן
דיחוי
ליכי
מינאי
ספרתרוכיןואגר
י ,ענ ;'.נדפ6זסז,י1יי .לרז קמ״ל אלמא אפילו פיסי כסרוכהדיא
ודק דיהוי ליכי מינאי ספר תרוכץואגרת
מני׳נתיסשמגששנתנונשלשימ׳יתפמו שכוקין וגע פטורין כרת משה ייעךאל ; בשרישי כרכיעי כחמיעוי סבוקין .וגט פטורין למהך להתנסבא לנל
אס אין יזחזרי הל עליו העדים ה ' לשונות כשר ואף מל פי מלאי׳יוד בשני כששי חסד יוד כת הרפוץביוראשחדשיכתו
גט־ דתצביין ונגע׳ במאי קמיפלגירבנן
זה"א1כ( 7מהאינןסהרמ״כסוהר״אבלגורסי׳פסולממלא מו'ז אחד לירח פלוז כשני יכתוב בשני
כשניימי'
ימי׳ת בשלשה בארבעה ' סברי ידיס שאין מוכיחוהויין ידי'ואמ״ג
וכןבאח׳ועשרי׳בשני׳ועשריכשלש׳ דלנז כתב הל ודין מוכסא מילתאדבהאי
^י< ר
״
פסלוהו אלא נכתו׳בממשסלשונו׳ועידיר כולן לשון זכר
בה״אלכסוף ) 4ןח׳ועשריבשני׳ועשריבשלש׳
כה לשונות הא ד"
**~ 1׳'.׳1
- .׳■ —־י
— —׳
בשנ חמש' -גיטא קא מגרש לס וד׳יהוד סב׳ידיססאין
שונות הא כנזסל מהלשונו׳כשי
עכ״ל ועשריוכן כולם ובחשבון השני׳יכתו׳לשון נקב׳י 1כגק
לאש שנא נטזפש וכיוצ׳בזה
לבריאעול׳שתי שלש ארב׳כול׳ כלא ה״א לבסוף וכן מוכיחות לא הריין ידי'וטעמ׳דכת׳לס ודן
׳בזה כתוב בתשובות להרמ״בן
סימן אלפי ואחת
דמוכחא
מילת
'
דבהאיגיט
'
מגרש
הל אבל
פשיעאדנשר? ^ קכ״ב ■
ימהרי
ומהרי/קקכתכ ' כשורס ע״א דכדי
ירוחסג״ככתב אחד עשר שתי עשר׳עד עשרי ומשם ואילך עשרים ואחתעשרים
גיעחא':
דר1י' נ; תשובת הרש״כא ורביכו
לא כתב לה ודין אמריבריבו' גרסהוסהר
הא,ת ןחףי -פילף
״
ז,
,,
ושתיעשרים ושלש המגין המועט לשון
שי
נקב׳ וכן לעול' ואם יכתו ,ראיה בעלמהוא  :וכתבוהתוס׳דבריש
להכשר ג-1.,7נ 7בסס תשובת סר מבס שלקדוש הכת אשורי
טנ
מו׳ראשון
שלחדש
אייריכתו
כיום
ל׳להדש
ניסן
שהוא
ר״ת
נמק
;
ט
עת
!
;
נ
י
!
ן
לא
נהגו
בו
להשתמ
בדברי
סולסעיי׳במ״ש
נדרי' משמ׳דפליגיבמינאידלרמן הויין
מימזקיראיתי .בי״ד סי רפ״ג )ור'י הלוי מנע מלכתו הגט אייר וכן ככל ראשי
חדשי׳שהם ׳כ ימים וביוםשני של ראש חדש ידי׳ואע״ג דלכתי׳מינאימגורס׳דאיןאדס
יפה .יעכ״ג .בכתיבה תלויה מאד כדי שלא יהאמשמע .יכתוב באו!׳ לירח
פלוני
כי
חשבונו
מיום
השני
ואם
השג
'
מעוכרת.
מגרש אס׳חהירו ואור׳י דבתמייהופליגי
(ג ) ( ליכראלישי
ו,
1
יכתובפאדר הראשון לירח
אדר
5הח< יך אעיל( תרילישני׳ בגיטא וחזרו הסופרים לכתוב
וכן כתבו הראש והר״ן ברי׳כדרי׳וגרסינן
ניי -״ל'לא ,הגטבכתיב ס אשויית כס״ת וגס זה
■ עיבבעל ידס מפני סיב לידי זלזול והנהיגלכתו" מו בגמ' איבעי׳להו בעינן ודין אולא בעינן ידץ ת״שדאתקץ רבא אץ פלכי׳כו
כללן שר׳ היא"* בכתב אחר הנקרא בערבי
מדכדבפכ״לושמעת
^
שושמגמנמי׳על
טג
הכתו״בכת"
פלכי׳פט
ותריך
וכו׳ואילו
ודין
לא קאמ״ולטעמיךכולהו מי קאמ׳כלו׳כל׳ שארהדכוי׳
געשונהילעי 1יק פרובי״כצאל מסוס דלא
מיקרי
כתב
ואף
המתירי
לכתוב
נכתב
שאינו
אשורי
לא
הנכתבים
בגט
כגון
דתיהוייין
וכי
מי
הזכירם
בתקנה
וז
אלא
בעי׳הכי
נמיוהרי״ף
^"יעשי ש ^ם 7י התירו אלא בכתבמשקי״יט ס הוא הנקרא אצל הספדדיס מש׳״קי שהוא דומה לכתב והרא״ס כתבו בעי׳זוומה סנא׳פליהאלמ דס״ל דבעי׳ודיןדכיון דבעייןאל איטסיס׳
א״כמספקא לן אי הלכה כר ' יסודה ומספיקא בעינן למיכת' ודין ובן דעתהרשנ״א
(?) מ5אזיכ׳נ׳ אשורי אבל כתב פמבי״נצאל דלא דמי לכתב אשורי והוא עצמו אינו קרוי כתבאלא
#־ר ״י
מדפול׳של> 0שבדוההדיוטי' מלבם לכ״ע אץ כותבי הגט כוואס כתבו הגט פסול ואינו מחוור וכתב הי״ן כריש קדוסץ דלהרי״ף לא בעימינאי דנהי דק״ל ב ודין כר יהודהבעינאי
הי״סל
יהאלף
"
ת
י
נ׳
בעיני
דהא
כיון
שנהגו
לכתב
ככתב
פדוב״ינצאל
כתבי
וסטרו
'
וספרי׳ודאילא
גרע
לא קל מתיה כדמשמע בריש נדרים וכתב הר״ן בהמגרס דאיכא מאן דאמרדכעי'
ורץ
ובעינן
מינאי
כרבי
יהודה
אכל
הימב״ס
בפ״א
מה׳
גרוש
* 5נ
ל
ין
7
ן!
ר
כתב
כז
ע
גופושל
ךני מכתב הגויס שגס הס כתבים הסבעיי׳וק נרא׳מדכרי הרמ״בסשכתב :רכינוימלזס
נמרז,״|ח^ש׳ דע״ב לא פסל ר״י כלוי׳ בכתיב׳תלויה מאד אלא תשו דלא לישתמע פרי לישני בגיטא סג הדי את מותרת לכל אדם נראה שהוא פוסק כרבנן לגמרי ואנ2״פ שכתב ידין
פנתפש־״ה ^יני(׳ הא ל או
הכי לא סוס פסיל ליהמסוס שאינו כתב וא״ב כתיבה פמבי״נצאל שאינו בסופה הגט סכמב 3פ״ד אין סוכח״מסס דבעי ליס לעיכובא ואץ זהמחוור •
סיןזרק" עלאט״ין כתיבה
פלדה
פשיט׳דכותביסכו
לכתחלה
לדברי
ר״י
סלויואיפסרסוהובתבמדבדב
ורבי׳ משמע ליס דלהרא״ס בעינן מנאי כמי כיון שלא פירש אלא כתב הבטיא ומס
סנאמרעליה סתם משמע דאי' ק״ל כרבי ירודה בכל מה שאמר בהאי מתניץל
עד ^שזי '"ני ^ | שהנהיג לכתוב ונ וכן מצאתי־ כא״ס שפירשמדבדבמש׳קואפי׳אספתכ הגטככתב
מקרא מיריאליטרא או מועל״אק כסי אלאסלכתחל' אין כומבק בהס יכ היכי דלא
מתיה וכי היכי דכעינן ודין מספיקהכי נמי בעינן מינאי וכתב עוד סר״ןומשתכר
"לתתהלי ,ס״י׳ לי׳שתמעתרי ליסני בגיט׳וכמושעיכב הר״יסלוי מלכתובכתיב״תלוי׳וסיאהנקראת
דצרץ
לכתוב
ודין
בראש
הגט
או
בסופו
כדי
שיהא
מוכית
דאכולה
מילתאקאי:
ליןיויל׳-ג!ףס "׳ מעלאק כי מכי דלאליפתמע פרי ליסניכגיטא ג וכ״ל שמשקי״יט שהזכירהרס״בא
בשליש* ברביעי בחמישי מלאים יו״ד וט כ״כ בסער מצות קטן וה'הגש
היא פרוכי״נצאל אל׳סבמקומו קורץ אותומשקי״יע  -ועוד אני אומ׳שאס באט לסל' דמידכי והגהות פ״דוהרא״ש בסדר כתיבת הגט שכתב בסוף גיטין ויכינוירוסש
אס5
האר  ^ -מס בין כתב הדומה לאשורי לשאעו דומהלו איפכאהואדאיכלפלוניולומסאקלכתו׳ בסוף ס״בוכתב הכלבו יום ראשון יכתוב כאחד בשבת •*
כוזב ה״ר פרץכיוס
□*;
מ׳נסןן
!
השי
,
!
׳
הבט
ר״ח
בכתב
יכתוב
כיוס
שדומה
אחד
לאשורי
לירח
כגון
פלו
'
כתב
וט
עד
שאנו
לירח
קורץ
אדר
שני
מסק״י
הכל
דכי
ק
כתוב
בספייס הסכי
שהוא כתבאשורי
כזה
ס
צריך
לכותבו
כתיקון
כ׳אשורי
ממש
ואפי׳קוצו
לס
יו״ד
מעכ״אבל
כל
שאינו
דומ
לכת׳
זולתי
הרא״ש
ורבי׳ימחס שלא כתבו אלא דין אס ר״ח שני ימים ומ״מ אסמזכירין
(ה )לפ'ס״מו הז׳ אשורי כתב
בפני
מצמוהואולא
גרע
מכתב
הגוי
'
וכמו
שכתבתיואיפסר
שגס
א״ז
קודם המכין הגדול או הקטןשי סילוק כיניה׳דמלסון סמ״ק משמע דבין כימיםכי!
י
והכלבו מורו בהכי ולא אמרו שלא לכתו׳מ׳שקי״יט אלא ככתשאנו קויין מש״קיסדומ' כשני׳מעשרי׳ואילך יכתוב המכין הגדול קוד ובהגהו׳מרדכי דסוף גיטיןכפו׳והימיס
ג ,שחהעישנ׳ת ק לאשורי א :ל בכתב פרובי״נצאל סאינו דימה מורו דכותכץ וגס דבריהר״אש יכתוב מנץ הקטן קוד' עד שיגיע לעסרי ' ומכאן ואילך המנץ הנמל קודם ולאביאר
"מ! הזל! אכנה כתשובה איפשר לפרש כן ודוקאנמידכתב גט שלא נכתב בכתיב אשורית מיובע
בשנים איזה יכתוב קודם ומדברי הכלבו נרא׳דבין בימים בין כשנים מניןהמומס
יישמןפ ' היחיס כלומר אלא נכתכככתיבאסודי׳סאינהמרוכעת והיינו כתג הנקרא מס׳ קי
אבל
קודם ומדברי רכי׳נרדבימיס מנין המועט קודם וכשנים מנץ המרובה קודם ונ*ל
כחשר ^ ' זהזמ!
בכתב
אלא
שכל
ליוןיעכסיזי.
/
פרוב״ינצאל לכ״ע כותבין אבל ! .
באמת פשטו״.,דברי מ ן.
הרא״ס ,י
מורץ  ! .שאץ קפיד כלקר כדאמרי׳ביומאי והים $דר״ח ב' ימים כל הספרים הנז׳כתנוכמו
אין *
סצא
נכתב
בכת
אשורי
מרובע
היופוסלין
נמקן׳ ״ישבמ יל
בארצט
מי
צ
ם
שנח
מסק
יל
ס
בכלן
פרובינצ
מעורי
אל
ומכל
ביו
קוםבין
□חרבנו
ג
ס
מסק
י
נ
ש
פרובינה
טנ
ומננ
א
כתב
רבי׳וסר״ן
כתב
בפ,
שמפבזנןמיראהזישנההדנרינז הנ״ללמישימה
( משת הגט )
נשלישינשנת נש3שהימיגז לידת סיוןשנעתמשעאלפיםזשלש מאזתועגוריס לנריאת עילםלמניןשאנזמנין
כאןנקיזזמרלמפקריאקאזמירז מילא דיפכאעלנהי
ייסלאיעל נהר יילגא ועל מימעינית אנא יצתין המכונה שטארץ נן משה המכינה שטארן העו *ל היזם נקאזמר לתתקריא קאזמירז מתא ליתנא על גהר ייסלא יעל < הר יילניז ועל מי מעינית הנימי נרעז׳נעשי נללא אניהנצן ושגקי' 1פסר<.מ
יתריכית יתיכיליכיאנת אנתתילינה גת ישראל העזתדתהייס גקאזמר לייתקזי קאזמירזתתא ליתבא על נהר ויסלא יעל נהר זיל נא יעל מי
מעיני׳להייתאנתתי מן קלמילנא וכן מטרית זשנקי׳יתריכיע יעיכי ליפי די תדהזייין רשא׳ סלע& ז
ננפשיכילסהןלהתנשללכלגנרריתינניייןיאנשלאימקאגיליכימןיימאדקולעלסוהריאתמימר׳לכלאדסזלןדייהיי ליכימנאי
ספרתריכיןיאגר׳שניקיןוגטפטירין כדת משה וישראל
גשנת לטל׳הנט שי׳י״טכי־ננין
נג׳נשולילאלשנ׳כיתזאפשרלמטעישעס השניקאייי !
גניירחדליכילמטעיכן־נניןלימז־לנריאיעילם נינימן זאג סי׳קי״ת מעש׳נגט א'שהיה כתיב נילפריא׳ועלמה
נה׳יהנשי׳הגט גשעיהלחק משייעיגון ילקתן סי׳קכ״ז כתנתי שהי׳פסיל־ שאנוסנין כאן־נסלרניטיןיש כזמניןשאנז מנין 13דש שחין ניתנין ני יק ניהגין יכ׳תהר״י מיג"■ן נס 7רינ 1מ־ .רי" לפכל גט שהי׳כתי' נייהי׳מקי׳הנהז׳שלא לכ! תמ ענ*ל
♦לי גרא׳דנשע׳הלחק אין לחיש • אנא ינמק נסד׳גיטין שי׳ב׳לאיכתי׳אין אנא פליניכדע׳הרא״שינןמשה כימהרי״קשירש כ״י לאינ׳נרפליני דהנט נשר אע ׳פשלא נהגו כן יעי־׳נפל׳גיסין טעסלמה נהגו לכפי׳נן ילאני .העזמל היז׳נקאחי'
יכן היא נסדרחהר״ימינץינ׳שש יש מקימי׳שתיזרין ( כופנין כאן יישמקימ<' שאיןכיתניןכאןכלל 1עיי' גמהרא׳ז ינפסקי( סי' רמ ״
זאיכתנהעותלהי1י קי 7׳ הרנויאיכשריכנ"י  7לנתתיל' כןתויןהע( מדז( ! ' 7כןה( א  3נ( שחהרת״נשיהרא" ז<א'1
אנו ניהגין כן אלא כייי שהיא במסתה♦ יכן הוא ניפחשל הרין יעיי׳נמהרא״י • נללא אכיסנא ־ כ׳מהרי״יאניפנ׳ני ' כ׳ר" יריתם ח״נ אם כ׳נדלא אניש איני פסול ־ ישנקית יפערית
יתריכי׳ב׳נפסקימהראי׳פי׳רי״ח ליש לכתיילכתחלהשכ*א
!איז״כפש״תיאק״כמשיפ יע״ש הטעס יכנ״י לכן יש לנהיגמיהי אס שינה
איןעיניננדכר * למתקרי׳קאדיירו־
דמתקריאתסרי׳אצלמ׳וכןה! אנסלר גיטין סי׳ל״חג׳מהריק יליא כיש שכת כילמיתקרי מיהי לא יפסול מזזס זה כלאי' נשיי
גיטין י ימנאתי בתיקקישןאס נילהיית אנתתיילא כ׳חן קדמת דנא הגטכשר דהזית נמילשעבר משמע עכ״לינהגה' אלפסי פ׳המנרש דן ת״ר ע״נ דאפי׳לא כ׳דהיית אנתתי אלא כ׳פלי  ,אנמתי הגט כשר וגתשי׳ ייהר׳ל כהן בית ד' אסילג
מנתם
נןייאלעד״  ,״
גתןקאכרהסעי
ע כ הנם

לכמובאנת אנתתיהגטכשר ( י ) נ׳ת־ראיסי/קי! ' ג לטיב לכתוכהריאת מיתי־׳ לכל אלם לחד שיטה יתיהי אין הגט נפסל משיה כן יאעילי לכתחלה מתנין הגט (ז ) ינמר 7כיפ׳המגרש לן תרי״יע״ד דכותגין נאילירת ירן משמ׳לקיין נדנדששיי
זכ׳נסדר ני .־ין ולנ' אלי הסנרי׳יש דא־התן הייקר׳יע״היש נמנעיןלתת נטנר״ת ללא ידעי כי? דיכתנ? ענ״ל יכן היא גבנימן זאג סי׳ליהארץ פס נזה ( ח ) וז״ל סלר גיטין נשני ימי׳נשלשהיחייחסר יי" י נאינע׳בסמשהנשש׳נשנע׳נסמנ״חסי■
וי"י לתשע' לעשרה ככל אלי יכתו׳ימיס כ׳ייהי י מ׳ יק נסדרניטיןשלי אסכ׳שלישה ושמונה מלא אין הגט נפשליישיסזה (ט  £וכן הוא נתרלכיפ׳הזגרש ע״ד לן פרי׳יי יז״ל סדר גיטיןנשנת חמשת אלפיינאחת ושתיס לחד
יז־דז־זלש !אדנ׳ימייש
ז 6ש ישנע ישתנה ותשעויעשר ואתת עשד שתים עשרהישלשיעשרה יארנ׳עשר׳כי׳עשריס עשריסיאיזת יעשריס ושתים כי׳נהגה׳לסלר גיטין אס גייזמשהנמקיס חסש נליענדכשרנן׳ מהר״יל ( י ) יכןהיא לתשי ' מהרי״יסי׳יע׳ינ יכןה!א נשיי
מהר ' ימיק מיהילנתחל׳מהגין כדנריהטיר לנימים כיתנין המנין המועט קודם ולשני׳מעשריס ואילן • ונין גליל קולס יכן היא לשלד גיטין ומשמע עי׳יידנרימהרי״ו סי׳ ע* נ ומעשרים יאילןכיתנין ג*כ יים ילאימים :

אבן

העזר

יכתוב יום ב' יפסול משו' מוקד מיהו כתב
5ושד״א בשם התו׳ דבגיעין צרי '
לכתוב
אד׳הראשוןונשני יכתו׳ליר׳אדר השני כת׳א״א הר״אש ז״ל ראיתי
ביום ל׳לחדש תשרי שהו׳ר״ת
מ־שטון
כיי
בנוסח
טופס
הגט
של
רב
אלפ
שכתו׳בו
איך אנא פלו׳ בר פלו׳וק
ל־סמי׳ע :״ל -והרםב'' א כתבתשו׳כשטי־י,
בשאר טופסי גיטין ואינו נופל על הלשון דוראי בשאר שטרות
ועלמ'מוכי זמיוס ך כדפיכח בפ[ 5
551י שכותבי' הערי׳רברשנתקיים לפניה' שייךלמימר זכרון עדות איך

בין תי״ו לצ״די גס בזה אין לחוש כי איכהנה7י*!בתיקי]ישן
ראויה להיו' כלל כמו סאינ׳ראויה בעברי
יינאעילמצט׳נזה
סלנותרצי עכ״ל • יג כתב בעיסו' מאמר אחר המנהג ואם
,
.
 ,שינה מן המנהג
סניפיה׳ כפנביה ותמי את ים 15ס מ־ע־ולומתנ׳
למהך וכו״טפי עדיף מלישנא די תהוייין 7היינו כלזמןמלא
וכתבוהו היסב״א וסר״ןז״ל בהמגרש נשאתשיתן
אהא דאמי אביי דליכמר 3ד  ,תיהןויי .ג" אחד גד .׳ שם

מפי
נעש׳רבר זה לפנינו אבל לשון נוסח הגט הואספיר׳דברי׳שהכעל
ל
דרי׳ דמוופדמו ^ש,לה ,הסו׳
 ,מספ שבזמן הזה הוא מגר את אשתו ולא שייך למיכת אלא בזמן נג׳יוי׳ין  :ולורכיהלוי״ודתימכין
;
5
|ן
^
הי
ל
פ
ין
אחר
לשוןמי
אד
׳
וע
'
וד
הזה
אני
פלו
מגר
את
אשתי
הלכ
טוב
שלא
לכתו
איך
ומה
שנהגו
מימרא דאכיי כסר המגרש וער״סי דאי (ינ ) (י.מר7כי פ,
ד^פ'לר ת״לדסיוס כ ׳מכינן ה״למ} 5וחר לכתו׳ולאתריהוןדאבהתיכי תמהתי למ׳נהגו לכתו׳כךמאח׳שאין לא מארי' ליס מיחזי כי״וד משמע ספר המגיש7ן>תיי״י

והמאוסרי׳כשרי׳אבל
בגיטיןשהמאוחרין מזכירין מקו׳אביו ומקו׳רירת אבי האש׳ ע״כ ולא יכתוב ורין מלא
עסולין יש לחו׳לכל חדש
סהו׳ב׳ימי׳לכתו׳ אלא חס׳ יוד ולא
יכתו׳ואיגר׳מל׳יוד אל׳ואגר ודתהוייין ודתצבייק
נכך וכףמי׳ליו ' החדש הא׳עכ״ל
וכתשו׳ כל אח׳ג׳יו״דין כת׳ א״א הרא״ש ז״ל בתקון הגט של רבי׳ יוסף טוב
אחר' כתב כלשון הזה ״סאל' מה שהנהגתי עלם דיתיהוייין דיתיצבייין כל א׳וא׳חמשייודין כי די תיהויייןהן ב'
ל:תף מיוס '6ע״פר״ת ו5זססמכתי על תיבו׳ אשר תהיי ודי הוא תרגו׳של אש׳וכן די תיצבייין אש׳ תרצנה
?הי׳ ים קינסייז יי יסירח^ י 1רי ך ה * ואני אומ׳דאף הכות׳דתהוייין תיבה אח'אינו טעו׳עד כאן ולורכי'
הסוכ .כן כ5
ןמת פ \
יה ס
הרב?כתי י
דכרי ,לויו דתירוכין וילדיו
דוקא לורכיה
ו מ ולדבריו
הועלנו
שכשאנועלכותבי
׳' 3
יל
דשיבוקי׳ולויו שניי' ז
רוכדו ולאו י

תיריכין גרושת דעלמא ן5ן גרת ס3יקי  .ע׳ל פסק נלנלי
נשים עזובו׳דעלמ ולא שלה הוא ואי לא ^יר ׳£י( ה׳?
מאריך וי״ו דוכדו משממ וכדי כלומ׳ כולא (יג )!כ׳נסלגיהין
כלוס כאין ספר כמו כדיכסבא-והרמ״כס פעס א׳נכענ לי
כתב בסד דוכדי משמ כתנ!5י זי )3מ! ןר ניז 7פימה
יתהדיין

ציחו י־זייייניז ״= ' ?[וממע י■ ־*
אומרלהשהי סכקהוגרשאותו -ולאודוק גטוה״
הלליתננייין
לורכיה ספי משא' ווי״ן כן כתכו סם התו׳וכןי .וא
נפליגישיו
נ1נ>י טפי משא׳ווין
שצריך לרקרק כהןשיז א יקצר בהן עדשיהו והרא״ש וכ״כ ה״הבפיר בסס הרש״כא סליוהד״יוג׳הל״ם
י-ל"15ו" ׳ו5מ|5י| ,י ,־ נסמ׳צ3ל ^ 6ינ נראו כמו יוד ויכתו תרוכין שכוקיןחסר יוד ראשוג ופיטורין מלא ושכן נר דע; 'סרמ״בם וכ״כ סרס״כא וסר״י יירוטמורק
י "
י ( יל) וכהכלגו
״״ , .׳ סתסגדוס נ•במ־ץ מ1ו( 1דות מי ככ יודין ולמהך חסד יור ויזה יפה כת שלהא דלמהךשירחיקנ׳ יכתבו עוד
ועכשיו נהגו לסחייק ממם ונליןלהאדין■,של
סיסע׳ ויחשוב מיום ׳א ה״ל מוקדם וסםו ל מנגה וכן בכל ה״היץ י׳ צריך שיזהר שלא יגע הרגל למעלה אלא וכס הדבר כדי שלא יבאו לירי קיצוריד :וכלי(לאיופ׳יולאי
זלפיכך לענין גיטין שאני מסתפק
מתוך שבזה צריך ' ליזהר יותר לפי
שבזה
ויכתוב תרוכין סכוקין חסירי יו״ד שלאפהא נר׳ננין
ההלס שהמאוחרי ' פסולי' כמו המוקדמי ' הנהגתי לכתו' כך וכך ליום החד הראשון ראשונה כ״כ הרא״ש שס ח״ל והא דלא קאמר לוי״ו דסיסורין דלאו כי רוכל ^ ^( 1,,ט! ) אנל לתה
סלסד
פלו׳וכו׳ע״ב אבל הרא״ס כת׳בפשקיו כמו •שכת רבי' וכן נהגו העול׳ובתשו' וליתכי משמע שאין לכתוב יו״ד כין תי״ן לרי״ש דתירוכין יא  ,כתב כה 1יוד ל יכ ^ חפי גםו׳לפטורין
נלל מ״ה כת׳ואס
יכתבו
ביום
החדש
הא
נהגו
בארצנו
לכתוב
ביום
א
'
לחד
'
אייר
למיטעי כלל דתיריכין וסביקין לאו כלום הוא אכל בעיטורי׳ נרא ' שצריך לכתוב נר״ין לאומני יכן
סהוא יוס ל' לחדש ניסן נר׳שאין קפיד׳אס הזכיר תחל חדש שעב׳או חדש הבא ואס יו״ד בין פ״א לט׳כדמשמ׳כהתקכל והשת׳ניחא דלא חשיב הכא וי״ו דפיטורין עכ״ל המנהג ! כן הוא
כתב כיוס ר' ח ולא כתב ביים ל׳לסדש שעבר נר ' מדברי התו׳והרא״ס פר קונס יין טי ואה כ בסדר כתיב' הגט כתב ויכתוב תרוכין ושבוקין ססירי יו״ד ראשוג ' אבלץ נח י דמ י
שהוכשר שכתבו שככתוכו׳וכשטרו׳כותבין ביו ' ר״ח ואין צריך לכתוב ביום ל׳לחד
פיטורין יכתו' מלא כשני יוי׳דין וכ״כ י בי׳יריחס בח״ כ כפם התיס׳והכ<־ כוכת׳ ויפ
ספב שהוא ר״ח פלוני ויש מחמירין לכתו' בגיטין יוס ל' לחדש סלו׳סהוא ר׳ח פלו' כותבין תירוכין שיבוקין פיטורין בשנייוד״ין אך כתופס שנסתם בו ר ' יחיאל כולם הש^פרשלא יאלץ
וניון שאינו אלא חומרא בעלמ נרא׳דלא מיפסל אי לא כתביה • וכתבו סמ״ק וכל ביו״ד האחרונה בלבד וכן אומר הי׳ס וכ״כ כסמ״ג שאין יו״ד גס אתר הפ״א ( וכ״ס גגה שלן׳שללמהך
נווה גט דמרדכי והגהות סר״ד סכרא ' למהר״ף למנוע מלכתוב אז באותו יוס גס כסדר גיטין של מהר״יל ) :
ולמהך חסי יו״ד מימר׳דאכיי פר׳הכלצר׳רללן ל ,כתו׳ כי אז נראת  ,כל׳
ולדחות המעש פד למחר שלא להכניס ראשו בסוס נדנוד ספק דחומרא יתירה היא לימהך דמשמ׳לי מהך ופרשי לי תהי המססר זה ואילו* ומ׳׳ש רזה י יפה 3י5־5־ '׳ 1י־ 3הייגל '^לח׳ הג י
וראיתי נוהגי׳סלא לסוס לה  :ואם כפב אדר סת׳ נר' דבאד׳ראשון כשר וכאד׳ב׳ ה' א וכו׳גס זה שס מימרא דאביי ולא ליכתו׳למסך דמשמ׳כ יתןכ5ן  .ש ןסרע* בס צהיית ^; "! הגג
נסולדאדרסתס אדר ראשון מסמ׳וה״ל מוקד'ופסול דתכי׳ס קונס יין אדר ראשון כפ״ד כתב לא לימהךביו׳' ד שמא יקרא הקורא לי מסך כלוע לי ססיק ונ״ל ששעות (יז ) ! 'לכי׳קכ״ה
מפב אדי ל! ' אדר ב' כותב ׳סתס דר״מ ר ' יהוד׳או׳אדר א כותב סתס אדר ב׳ כות' סופרים הוא דמה ענין כתיבת לימהך ביו״ד ללשון שחוק לככ״ל להגי׳ ולא ליכתוע נתנתי כל ליני
^דרנ׳וכתב הרא״ס והלכה כר׳יסודהוכן פסק הר״ןוכת׳הילכך מי ספומ׳באדר לימהן בי״וד שמא יקר' הקור לי מהך וכן ירחיק רגל הה״א מנגה שמאיקר ^ £מק ך שלנגיי-ג׳האופי!׳
3׳ וכותב אדר סתס השטר מוקדס ופסול דסתס אדר א ' משמע יא הילכךצריך ומ״ש וכן בכל ההי״ן צריך ליזהר כ״כ הרא״ש בסדר הגט שכתב בסוף גיטיץ וכיב
הוא שיכתוב בחדש אדר ב' ובאדר א׳ כותב אדר סתס בין בגיטין בין כשטרו ' עכ״ל בסמ״ק שרגלי הקופ״ין וההי״ן צריך ל הרחיקם מהגג וה״אדלמהך צריך להרחיקה
אבל מדברי הרמ״בס פר' י׳מה' נדרי נראה ספסקכר״מיב :כתבא״א ז״ל ראיתי יותר וכתב בעל תממ הדשן בסי׳ר״ל סנ׳לפרש דברי סרא״ש סכת דבה״א דלפהך
נמס׳טופס הגט סל הרי״ף שכתו׳בו איךאנא פלו׳וכו׳דברי הרא״ס הס בסד כתיב' צריך ליזהר יותר סר״ל יזהר סירחיקג ' יותר והתוס׳כדובו דשמא אין צריך להרחיק
הגע ונתינתו שכת' כסוף גיטין ובטופס הרמ״בס כתוב איך וגס לאתריהון אלא שלא יתחבר בגגה ונהגו להרסי ' מיהו אין לפסול אס לא הרחיק יותר מדאי
דאכהתיפי כמו כטופס הרי״ף אבל בטופס שנדפס כסמ״ג אין כתו׳איך ונוסח הגס עכ״ל ואיפש׳לפר׳דברי הרא״ש שאין צריך להרחיק רגל ה״א זו משאר רגליהס״ין
סכת' הרא״ש גפסקי׳וכתשובו׳ככוסח גט שכת'כאן רכיכו שאין כתו בו איך וכמו' בו
דומיאדוו״יןסאין צריך להאריכן אלא שיש ליזה׳בזו יותר מכל האחרות מפני שבזו
ולאתי־יהון דאכהתיכי נו ׳ ל הטפס שבנוסח גט שיזמנו היו כותבין ולאתריהון
משתנ׳המסמעו ' ונפסל הגט מה שאין כן כהה״ין אחרות שאע״פ שיהיה מחוכר אין
דלובהתיכי וכדמשמבכלל מ״ה ששאלו לו על גט סאיןכתו ' כוולאתריהוןדאכהתיכי המשמעו' משתנה ולפי' אין הגט נפסל בכך דהאי ייתר לאו אשיעור הרחקה קאי
אס יפסל בכך ולפיכך תמה על המ נהגו לכתבו ומ״מ לא רצה למוחקו מהטופ' כיון אלא אזהימת ומדברי בעל תרומת הדשן בסי׳ הנז' משמע שהוא סובר דלהי״אש
שנהגו לכתבו אכל איך לא נהגו כזמנו לכתבוולפיכך כתב אפ״פ שהרי״ף כתבו אס נדבקו רגלי ההי״ן הגט פסול אבל מהר״יק כתב כשורש ע״א שאס תינוק דלא
המנהג כסר הוא שאין כותבין אותו • וכתב הר״ן בהמגרש שבקצת נסחי ההלכות חכי' ולא טסש קורא אותה כתקנה היכא דאיכא למיסש לעיגון כסר ושהדבר הגון
נפוג איך אנא פלו ' כר פלו׳ דממת׳פלו׳וכלסיס אתרן וסניכא דאית לי ולאכהתי להפריד בסכין וכסורש צ' ח כתב דלכתחלי! לא מהני הפרדת סכין וכן ראיתי בל
ילאמריולאתריהק דאכהתיוכ״כ בנוסח הגט שכתב הרמב״ס בפ״ד אלמא ס״ל רבותי' נוהגי' להכתיב גט אחר כל זמן סאות אחת נוגעת שלא כמשפט אפי׳כמלא
דצי־יך למכתב וכל סוס בסמא דאביה כשס שצריך בשמו ולפיכךסיה הוא מיהודס נימא ולא ראיתי מעול׳מי סהיקל בזה לכתחלה עכ״ל • ותשובה זודסורש צ״ח הוא
ואביו מגליל צריך לכתוב אנא פלו׳דמיהוד׳כר פלו' אכל הרמ״כן העיד שראה נסח
בודאי היכ׳דליכלמיח׳לעיגון אבל היכא דאיכ ' למיח׳לעיגון אפ״ג שעדיןלא ניתן
יסנס סל הרי״ף מוגהת מכתב ידו ואין כתוב בה אלא אנא פלו' בר פלו' וכל סוס חשיב כדיפב׳וכמושכת בתסוב׳דסורש ע׳א י והר״ס בר נמס כתב כתשובה תליי'
דאית לי דמממא פלווכן בשם סלה עכ״ל  :ונסחתהרי״ף שבידינו היא כנוססא קופי״ן והה״ין וטסטוסין אין פוסלין את הגט כל זמן דתינו' דלא חכי ' ולא ספש
שהעיד עליה הרמב״ן  :ועלמ״ש
■ שאין לשון איך טפל על הלשון וכד ' דברי טעם ימל לקרותו ח״ל הר״ש בנו הקופין כשרו כלא תליה וההי״הין אסתיכוק קור׳אות׳
לס ותמהני על מאידמסמע בגמ׳שהיוכותביןאיך דגרסי׳בהמגר' גבי הא דאיבעי"
חי״תכתורף הגט יש לפסלו אבל כתופ׳הגט אינו נפסל בכךשאפי׳לא ככתב אות׳
לן אי בעינן ודין ת״ש דאתקין ר3א בגיטין איך פלו׳בר פלו ' פטר ותריךיולא יכתו׳ תיבה אין חוססין לה  :וכתב פור אס שתי תיבו' נקראו' כא ' לתינוק גס כזה יש
ילין מלא וכו׳ מימר' דאביי כפ ' המגרש ( סס) וסרפ״י דאי כתב ודין ביו״ד משמע למלק בין תורף לטופס • ולא ליכתוב לאתנסבא אלא להתנסב׳ סס ב&^מרא דאביי
לין הוא סאגרסיך אבלסא אעוידץעלי־שאגרשך לא תתגרשי וסרמב״ס כת׳בפ״ד שהזכרתי ופיש״י שאס יכתוב בא״לף שמא ירחיק לא מן יתכסבא ומשקלן יתכסב'
שמא יקרא הקורא כלות משפט יהא  #ני ובינך כלומ׳ונמצא מתבט׳ מסמעודודין• לא תנסא  :כתב הרמ״כס וע״דזה צריך ליזהר ונו' בפ״ד כתב כן ודברי' ברורים
ובאגרת שי׳ס״י דאי כתיב איגרת מ״וד משמ ' א יגרא לפון גג והדמ״כס כת' בפ״ד הס • כתב הר״פ לא ימחא באלף כדבר זה אין הכל שויס שבטופס הגט דהרי״ף
לאיגר׳הוה משמ' אס זיכתה והתיוכתבוסבתיקון של רבינו יוסף סמוב ולא ליכתו' והרא״ש והרמ״בס כתוב כה׳ומתסוכה שכתב רבי בסמוך בסס הרא״ש מוכיח בהדי׳
אגיתבלא וי״ודמשמ ' אגרת׳כעלמשאד׳סולח לחכירואלא ואגרת ימשמע דקאי דלכתחלה יש לכתבו בה״א ואס נכתב בא״לף כל שעדין לא בא לידה צריך לכתוב
אגיסא אודין דלעיל -ודפהוייין ודתצביייןכל אח׳בג׳יודין במימד דאביי שהזכרתי גט אסרשיהיכתוב לא ימחה בה״א • יהכלבו כתב סרביכו יחיאל כתבו בה״א ומ״מ
יהר״שי ג' יודין רצופין דכיקרי די תיהוייין דאי לא סדי ביה אלא תרי ממקרי די כתב שלא נהגו כןיוכמו׳בה הגט דמרדכי ימחה יש כותבי׳בה״א ויש כותבין כאל״ף
תטויין כסיס דעלמ׳וכן דתצביין והרמ״בס כתב כפ״ד סאיפשד להשמ שהוא מדבר וכן הוא פסוק בדניאל בא״לף ובטופס הגט דס״מג כתוב בא״לף וכן כספ ' התממ׳
עסיטתי נסים־ ממג ,שאיינומגרש
לזואלא לשתיס אחדו '־ וכתבו התוס׳סר״י ראה רהכלבו כתב ימחא בא״לף לשון מחאה וכ"כ הר״פ בסס ר יקר והאורבלי אומי
בתיקון נימץ הקדמוני׳דה׳יר׳דין צריני ג ' יוד״ין ביחד כסוף התיבה ואח׳הדל״ית בשני מקומו׳הוא בדניאל אחדבא״לף וא׳בה״א לפיכך איןהששא ומהרי״ק בשורש
^׳ ?לוי״ו וק כתוב לרןיקגן שסרו׳של ר״י ע״ע ודי תיהויייןשפיימיבו׳ודי במקום

קס״ב הסכים סיס לכתבו באלף שכן הוא

בלשון

ד״ס

אבן

העזר קבו

(יח) 31ןהזא גסל' בלשון ארמי והפריז על מדותיו נגד המגמגמים על זה ובנוסח גט דעיטו׳ מצאתי
4יטי] { 6נו גנן
גזהגין ומג6ר4י בה״א ומ״מ מימצ גדול בעיני שכתב רבי׳סברת הי״פ בסת' כצילוצין סולק עליו
עז׳ נפיקי! יסן אס דמסמע יהכי סכייצליהואח* כהביא תשובתהר״אש סצריךלכתבו בה״אוגם
ג׳ימחי גי׳צגסיף כמסחשכתכתוב בה״א והתימצ ממהרי״ק שכת׳ בשורש קס״ב וכן בסס צקהעזר
איןלפ(םלז 3־ייג?' כתב כן בשס רבי' פרץ משמע דכן ס״ל
ק״ל :כא , -אלות להרצ״ס עד
דלזיןכצן
זנשי׳גת הדחק עכ״ל
יג״ע להא לא סהרי לצ הבי׳סוס חולק עכ״ל ונעלמה שבזה משתנ׳כל המשמעו׳ולא לכתו׳לאתנסב' אלא?! התנסב׳כת'
הקדמ והגט כשר הכל ככללמ״ה ובעק
מעיניו
תשוב
הרי׳צש
שכת
בסמוך
שסוב'
הרמב׳ועל דרך זה צריך ליזה׳בכל כת׳ובכל ׳לשרן שיכתו׳שלא יה גט שהי׳כתו׳בסטה צחמכ׳יות׳מכד׳מש!׳
גמגאכן !
וישרצל שהשיב שלצ נססל ככך סי'משוס
(מו ) פ״ענס 'ל 4סצרי׳לכותבו בס״צ וציןלומ׳סהיצ כתוב׳ בהם משמעו׳שני עניני׳ליב כתב הר״פ לא ימחא בא׳ וצרי׳של׳ יה
ללא משמעקדנריז אצלנו בטעו׳וכך יש לגמס באות'• תשובה
דכד משה וישראל שמתביןהוי כמושריר
(כשנפשי'הרש" נ) ומ״ס לצ ימחה בה״צ אס ב צ הגט ליד׳אין בשט׳אחרונ׳לא ספ׳תירוכין ולא טג פטורין ולא אנר׳שבוקין אלא
כדת משה וישראל לבר ויעש׳ממנו אותיות ארוכו כדי שלא יסיים וקיום סכותבין בשטרו' ולפיכך למדין נו
סי׳אלף ר"ן
■משמע
לאם עשזק3שר לפסלו בכך וכמו סמנצתי כתובככסחא
באמצ׳השיטה דאיכ׳למיחש אם יסיים באמצע השיט׳ שם יחתמו משטה אחרונ׳וכ״כ הרש״בא בתשונ'(סי׳
זכ׳הגפשזיהריב׳יש צחרת דצ״כ הית כתוב' צצלו ה״ל לסייע
תקצ״ב ותקצ״ח ) וכתכתי׳בסי׳ק״ל(נ״ה)
העדי׳מיר
בחצי
השטה
הנשאר
ואין
ראוי
לעשו
'
כ
כן
סי׳נ״ד ונהריןפ׳ק עצמו מתסו׳זו צלא ורצי כיוןשרצ׳
דברי
שאלו׳לא״א
נתשוונ׳הרי״בפסי׳נ״ח ומה שהשיב פלגן!
לגיטין ד?> תקלח ה״ר פרץ סתס בלא שוס חולק לא אסיק הרא״ש ז״ל ששאל׳גט שהיה בשט׳אחרונ׳יות׳ מכד' משה וישראל
סכמו׳בו וישראל כצ״לף למ״ד כצ,שאינו
עא
צדעתי׳סיבא אח״כ שוס חול׳עליו ואגב
אם נפסל בכך רע כילא נפסל בכך ומה שכת׳וישראל אל״ף למ״ד ססו׳נתןסע׳לדבמשו׳דכיוןדרגילי׳לכחו׳
(כא ) זלשסדאין
לעסזל כשכפג זדן ריהטיה לא שפיל לסיפ׳דליסניה דרכינו•
קינוקא דלא סכי׳ ולא טפש יקראישראל
כאוז׳אינו נפסל ומה שכתב לא ימחא באלייף אם בא הגט ליד׳אין
דיהזי כל ע.זטה והנ״ל כדע רבי' שיש לכתבו כה״א
וכמ״ם
לפוסלו בכך וששאל׳אם כתבו עדי׳נתגרש' פלוני׳ בגט כשרואח׳יב ואע״ג דבסס' תור לא הוה כשר לאבעינן
אחרונה אלא דוק׳ בטופס שלו וכמ״ס הי״אש בהדי׳כתסובה
נתגל שהיה בו טעו הרב פשוט שאין עדו׳ העדי׳מועיל להכשיר גט בגט כתיב תמה כמו בספ׳מוי׳ועיץנסס
נגטהאשה מגיאה
וכמ׳ס בנסחאות סלט כי אותה נסחא
לנ״ד
שיפירזה
פסול אלא תלינן שט לא דקדקו הערי׳ולא הרגישו נטעו או שלא שכתבתי על תשובה זו בראש סימן זה.
להינשא על ידי שמצאתי משובשת היא והגה׳סוס תלמוד
היו יורעי׳בטיב גיטין ולא ידעו שהוא טעו׳ששאלת גט שכתוב בו ועניןגט הכתו בו לא ימחא כאלףנתכנו׳
*עא הו סין• אנל היא שהרגיש בסתיר׳מץ ' דבריו דזימנין
למנין אנו מנין ודילג השקוכת׳ברביעי כ׳ימי׳לירח שבט ודלג ולא לעיל בסי׳זה ותה שהשי׳ שאס דילגהש״ין
עבט שהבעל מפן
לשלוחה משמי דפוס׳כהר״ף וזמנין סוס דלא כותי'
שלשאנומונין
דכשרקדעת
העיטור
צאשהאו
כת׳בשב׳וגם
יו׳רביעיהיה
ליא
יו
'
לשבט
והוא
כת׳כ׳הגטכש
שאין
(אינה מש-זרפו ולכן הגיה תשוב הר״צם בענין שתסכים
כמאמר ח שכתב וז״ל ומסתבר' כלסניכר
אצא לראי' אפילז לדברי הר״פ ולא נזכר להגיה טופסי הגט לחוש לדילוג השי״ן דכיו) שאנו מכירין
סגנון הרבר בשביל דילוג טעו סוס הוא כגון שלא כתשי״ןהאמצעי
נעידי מסיר׳ היינן דהר״צס ויבי׳שכתוב בהס בה״א וצע״ס אות אח׳אין לפוסלו וכן
בשבי׳שדיל׳בשב׳אין
לפוסלו
כי
ברביעי
בששי או ברביעי רי׳ש או תיכ׳אסר שנל
מפירי! אופ׳אפי' סהו׳סוכסיס לכתבו בה׳צכדברי הר״אס אין לופיר׳אח
אלאבשב
כיון
דכתי׳בתריכ׳יו׳
לחד
וגם
איןלפוסלו סהוא טעו׳סופ׳אין לחוש אלא בגוףשמו'
עיקרהפזיףנשטה עפ״ז לא נמנע מלכתו׳ דברי הר׳יפ סהס
אחרונה עכ״ל :
במה שכתיב לחד׳שבט והוא כ״א ונמצ׳שהקדי׳זמן הגט לאחי והוי הבעלי׳ובגוף הממון עכ״ל • י ומהשיש
(כנ ) וכן משמע הפך זה סנן דרכו לכתוב כל הסברו' ומה גט מוקדם רכיון שידוע שו־־״ח שבט היה בלחמשי ורביעי בשבת לדקדק על תשוב ' גט שהיה כתוברביעי
כמרדכי פ״ק<7יח שלא כתב תשוב׳הר״צש סמוך לדברי
ה״ר אי אפשר להלכיבחד אלא כ״א תלינן בטעו׳הסופ׳שלא היה זכור עסרי׳ימיס לירח שבט אכתוב כסיקכ״ז
זך קל״ה ע״ל
זתלינן נטעופ הרץ לפי שרצה לכתוב כל תשובו' הר״אס קביעו׳החור׳ולא הוי מוקד׳אע״ג דקיימלץ דוק׳ער רובו של חד׳טעו בס״ד  :כתב הרמ״ב אס לאהאריך
ביחד
וסמך
על
המעיין
שיעיין
כל
הסי'
אינשי בקיבוע'רירח אבל משעב׳רובו של חרש לא טעו בו אינשי הווי״ן וכו בס״דנובעל העיטו׳כמשמייהו
אמנהבפשו׳ריביש
סי׳קכ׳ד חשת׳דיש מ"ל לדעת רבי׳ומ״כז לעניןמעס׳לכתחל׳
דרבוותא כל הכי דקדוקי וכו׳כ״בבמנוע׳
הכא אין חילוק דע״ב טע' שהרי דבריו סותרי׳זה את זהככ אם הוא
לפסזלנכה״נ וכן יש לכתבו ב״אלף דהכי נהוג עלמ יח ואס־ רביעי הוא כ״א לחדש ואם הוא ל בחרש כמו שכתב הרי הוא בל שביעי והר״אש כתב ' כססקיווהשכי׳להס
הוא ננפבי מהראי לאכתבובח״לףאין לפסלו בשביל כך
וסבמאלו כזכרו בדבריסרש״כא (סי''א
עי' י״אתשש ר ' ת
ג׳ועל
ברחו
טעה
או
בקביעו׳החרש
הנכון
או
בין
לשלישי
לרביעי
וע״ש ! ע׳ל סוף ואע״ה שעדיין לא ניתן הדע' נותן שינתן
וקס״ג ) והר״ן ולא הכריעו אע״ססנראי'
מיהו משוס מהיות טוב וכו׳אסצפשר ובימי השבוע לא שכיחי הטעו אנשי הלכך תלינן הטעו׳ בקביעות
מוטי׳לסכר העיטור וכ״כ דעתסראב״ד
סי׳קה׳׳ז
(כג ) להרש״גא להכתיב אחר סיהי׳כתו' באל״ף ספי' דמי החרש ואין כאן הקרמ׳והנטכשר כתהרמב״םאם לאחארי׳בווי״ן בפ״ד וכ״כ סהוא דעת הרמ״בןבתשובו'
נפשו'סי'י 1ן< קפ״ג
על גט שלא כפנו אבל אס ניתן לה כב אין לחוש וכעיןסכת' או שלא כתב יורין היתרות או שכת' יורין שלא היו לו לכתו הגט סי׳קמ״ה וה׳המגיד גסהוא כ׳בפדדברי
ה' ללהפכס׳אלא הר״אס לסיסברתו :
העיטווכשצין בידו להכריעוהרש״כ׳נ'
וצריךשלא יהא פסול וכל כיוצ׳בזה בכל לשין הגט פסו׳ובעלהעיטו׳כת׳משמייהו
ל צפנסבא וכפ׳ בסטה אחרונ׳לא ספר תרוכין וכו׳זה נזכ
דרבוותא רכל הני דקדוקי דוקא כשהבעל כתב הגט או שהסופר בתסו׳וז״ל כל מה שאמרו לכתו׳כנטלמה'
לכשר אפי׳ לאכ ׳ בתוספו׳והר״אש בריס גט פשוט וכתבו כן כותבו מפיו ובא הבעל ואומ׳כוונתי לשנו׳כדי לקלקלה אבל אומ׳ ודפצביייןלא אמרו אלא סב הבע׳וערפו
להפנסבא בצל
לסופר לכתויולחתו' גיטו סתם וטעו בא' מא^ו והבעל אין מערער שככול כת׳כך כדי לפסלו או שצו׳ לסופו
להרי לנו והדי את בעלהתיומ וה הגטדמרדכיוסמגוהטע
לכתו׳כן אבל אס כת הסופר מעצמו ק
מזחית לכל אלס מסו
ספ יוץ 5ןי
וט׳וסמ  .בפי ?ו
למיכתב
וא״כודיי
דב׳ הגט כשר ותגש' לכתחיל' וכן כתב רב האי אי יהיב בעל רשותא
דיהויד?ליכי
צרי׳לכותבו
(לא פסלו בג" 'לא
וגס הוא לא ידע ולא יקרהגסחיןחוששין
לסופר למכתב וטעה בהון וא
במקצתהון
לאתנסנא משום עיקר הוא ואמי־י' בריש גט פשוט דאין
לו וכ״כ גדולי הראשוכי׳ז״ל עכ״ל :בתב
דמשמ׳לא את נסב׳
גס שם ישמכשירין למדין משטה אחרונה וז״ל סמ״ג במסקנת דבייו וסוףהדבר נכון לכתו׳פפ׳תמכין הרי״כש בתשובה סי׳ר״ה מל גס שהיו בו אותיות יתרות בקצת תיבות כיוןשאי.
קוד׳סטה
אחרונה
וסיוס
הגט
ואגרת שבוקין וגט פיטורין דליהיי כמו חזר מענינו אפשר לשנות המלו׳ ההן ממשמעותן בשביל התוספ' ההוא אין בהס סוסגריעת!
לל זמן שאין הגעל
דע״ל סל שטר כשטיאחמנה ולא יסייס סטה אחרונה באמצע סטה אלא
מערער כו '
ימלאנהבאותיו' וכל צותס דקדוקים שנזכרו בגת' כגון לצ תנסבצ וכו ' הוצ לפי שמשמעותהלשון
הוף
סי״קלל ארוכות פן יחתמו העדיס בחצי הסטה שנשארת חלק ושוב לא נלמד משטה סניה משתנה בשביל זה לפסול הגט אכל בזולת זה אין קפידא ואף 5הס כתבוהגאונים
מ 7יני'
אלי :
סמל
הסתימה
סמאח׳סהיא
סמוכ׳לטדים
יש
לחוס
שהוסיפה
כעל
השטר
ביןהעדיס
שאין
הגט
פסול
אלא
כשהבעל
מערער ועוד יש מקילים ואומי־יס שלא נאמרז?
לכתב ונמצא שבטלת ודין דיהוי ליכי וכו׳דכתו באותה שטה וגס אין תקנ׳להסתי׳ אלא כשהבעל עצמו כתבו ומערער אחר כן ואומר לפך כתכרוכתי אכלכלטצוה
העדים תחת הכתב של חצי השטה האחרונה סיס לחוס שמא תמלא ממה שתרצה
הסופר לכתוב גט כשר וטעה הסוער ולא דקדק באותס דקדוקים אין לפסלו
קצי הסט 'חלק ותוסיף עוד שטס שלית בין העדי׳לכתב וילמדו מחצי סטה שהוסיע׳ בדיעבד אפילו אס יערער הבעל עכ״ל  :ע
תשובה לו כלל מ״ה©י׳ס׳ו קשהלי
שהוא קודס האחרונה וטלי ורבי ' שמשון כתב עכשיו שאנו נוהגים לכתוב סייר שאס ווי״ן צלו לא היו ארוכות יותר מהראוי כסר גמור היה כיק שתינוקקורא
וקיי׳בכל השטמאיןלחוס אס מסיי׳בחצי שטה אבל בגיטיןכוהגי׳לכתו׳כדת מסה אות ווי״ץ כמו שכתוב רבינו גבי ולורכיה לוי״ו דתירוכין והסכימו בו הר״אשושאו
וישראל בסוף השט כי שמא אין חשוב כסריר וקייס עכ״ל וקרוב לוה כתוב בה ' הגט מפרסים דלורכיה לאו דוקא ואס היו קצרות שאינן נקראות ווי״ן היאךהכשיר
דמררכי גס רבי׳ירוחס כת׳בח״ב לסוןהתוס׳דריס גט פשוט ואח״כ כת׳ומנהג יפה
היכאדנימןלהוצ" לדאע" גדמדיצאאיןצריך להאריך ווי״ס הנזכייס בתלמוד
הוא לפ״ז לכתו ' כדת משה וישראל ולא יותר בשטה אחטנה גס הר״ן בפ״ק דגטין יותר מדאי כיון שנהגו להאריך קפדי׳כהו לכתחלה וכמו שהשיב בגטשאיןאותיופ
גמר כל
השטמ׳העוליס בערכאות סל גויס וט׳דאיכ׳מ״ד שאין צריך לחזו׳מעניכו מוקפות גויל שבארצו נהגו לפסול צע״פ סהוא פסק בפסקי ' להכשיר אי כמי ויין
סלשטר
בגיטי
נסיס
שהיי
מתבין
בו
כדת
מסה
וישראל
והוא
במקום
שריר
וקייס
היה כקראי׳פל ידי הדחק ומשום הכי הצריך להאריכן  £ :צאתי כתוב בסדר גם
לשטר
ודעת ר״ת שאין למדין משטה אחמנה אפי ' כגיטינסיס ולפי ' צריך שיהיו אשכנזית בהקומץ רבה גרסי׳גכי וי״ו דויהרג אייתי תינוק דלא חכים ולא טפש ונ
סופרי
הדיינין
זהירין
שלא
לכתוב
בשטה
אסמנ׳אלא
כדת
מסה
וישראל
בלב׳סאין
הרי״כש
בתשובה
בסימן
סי״ד
לתקן
כ׳ד
הוו״ין בשעת הדחק כסברת סרא״שהוא
הדב צריך ללמוד ממנו עכ״ל וכן נהוג עלמ׳סלא לכתו׳בסט׳אחרונ׳אלא כדת מסה רחוק בעיני כי אס צריך תיקון איך יתקן זולתי הסוס׳ שהוא שליח הכפל אבל מ מ
וישראל לבד וכעוד סס הר״ןסים מקומו׳סנהגו לכתו כדת מסה וישראל וחתימתן צני נא חששתי לאות׳ הווי״ן כי אנו רגיל לסמוך על המ שכתב הרש״גצעל הא
סל עדי׳ב-שס׳אחת וכשר הדב׳ובלבד סיהא איסס׳לכתוב במקום כדת מסה וישראל
דאמרי׳ולורכי׳לו״יודתירוכי' וכו׳לאולאו ^ נהו מסארווי״ןקאמרוכו׳וגט מל
הלו׳חיי׳לפלו׳מנה דכה״ג ליכא למיח׳סמא הרחיקו העדי׳מסו׳דקי״ל סטר הבא הוא
הרמ״בס
נראה כן וכדאי צלו הדכרי׳לסמוך עליהס ומה בשעת הדחק סא״אלמקן
ועדיו בשט׳אחת כשר ויש להס לחוש שלא יהא איפס' לזייף בכך ונשאל הרס״בא על
דש
למוש
לעיגונצפכ״ל
•
ופייסו
הת׳יספות דצי חכיסמבין סגידוףהוא כלצי׳
גט שכתוב בשטה אחרונ׳ספר תרוכין ואגרת סבוקין והשיב כל סרתו׳למעלה ודין מפלס לאמי ייהרג ואומר ויהרג ויס ללמוד מכאן סיכול להרצו' לפינוק כלהשוי
לייהד ליכי מינאי ומדי בכך י " ונסתפקו בגמ׳איבעי׳מינאי אבל כספ תרוכיןלא ואין צריך לכסות שאר האותיות ומכאן מביא רבי■ צליס ראיה לנע שהיתם
אשכחן ומה שהצרכתי לכתוב כדת משה וישראל והעדים בשטה
אחמנ׳לא אמרתי דלית סל כדת קטנה ודומה ליו״ד דאייתי תינו׳דלא חכים ולא טפש וקריי׳ומסתט
כן אלא מפני חשש סלא יכתוב ודין די יהוי ליכי מינאי בשטה
אחרונה
עכ״ל
•
וכ'
הוא הדין גבי׳גט אין צייך לכסו׳סאר האופיו׳יכן סמעתי בשם מס״רי איסרלן י ;
עו׳הר״ןסם דאמ״ג דלא החזי ' מענינו סל סט לא מיפסיל
סטר
מסו׳הכי
אלא
שאין
ובספר אגודה כתב תינוק היודע הצותיו׳ואינו יודע כירוף המיבו׳והתוספ נפי
למדין משטה אחרונה וכך פשוט  3פ גט פשוט ונטוי ח״מ סי' מ״לכתב רגעו שכן המגרש כתבו היודע לקמת אותה תיבה עכ״ל  :אם סי לכתוב במסריםיום
.
פלוני
דעת הימ״בן ושהר״אס פסלו כולו וכתבתי מחלוקזה בכאן מסוס דמסט׳נלמו׳לגע
ונ״ל שאס כתב בשטה אסרוה׳ ספי מייוכין ואגרת סלוקין וכו ' דאפי ' למ״דדגמי׳
ודין צי אתועידי מסיר׳ומסהדי דהו׳כתי׳ביהודיןדי יהוי ליכי מינאי בעסשמשרן
להכסרדומיאדגטהכתו׳עלדברהמזדייף שכשר צסבציס עידי מסיי לפנינו
ומעידי׳סלא נזדייף וכמ״ש רבי׳בסי׳קכ״ד עיין בתסו ' הר"ש בר צמחשצכמו׳בסי׳

אבץ העזר קכו
3לוכי או 3ע תריס ימים על זה כתוב בהגהות מרדכי דסוף גיטין כיוס א' לחדש נות
כתו׳ככלבו ב׳יודי״ן והאורכלי כת לכי כלל) יו״ד דל א ליסתמע ל כי את אנת ^י אבל (כ) 7נת׳מהלא״י
^יצן־לירס פלי
כשני 1כ חני ימים בג
ימים בד ימים וכן
יפש׳ער\ י׳ימיס מכאן
ואילך
כשאר
ליכי
אין
לחוש
וסר״ס
//
 1/1׳
י4
אומר כ הס ה ר יחיאל דיש לכתר3 3ן ין״ ד כ,זו ה ,ןי יני
,
נתש!' שימן כ׳ו
יי
.
י
ייר.,־
"ת
י ^ו יום<׳
דחם כ יחים נון•
טס
ל
והיינו
לסופר דמילת ומיהו אס ישינ פסיט דלא עיכב ואני ראיתי ר״ל סליכי וכן נתיכח עס
ה״ר משהמרשל י  :דהרת אנתתי כן כפו בטופס הרי״ף הנשעסוללוםצא
גגיסין
שנכתבו
בזמננו
שער
י״ט כיתבין יוס וכשסגיעי׳לך ומעשרי׳ואילך כותכי׳ והר״אש ורבינו ובטופס שנדפס בסמ״ג דהוי תיגה
אתאבל בתופס הרמ״כס כתיב כשעת הדחק וכן
^׳נה ועל ירח
איי׳כתו
בת
"
ה
(
סי
רל
*
ג)
די הוית פתי תיבו׳וכ״כ בטופס הרי״ף סכת' הואשםשי' ע' נ ד
שהסכימו רביות׳ שיש לכתבו בשני יודי״ן במקצתהון אי איתיה לספרא מתקן להוואי אל מתקן ומינסב' רכי ירוחם :
אנחתי כתו בכלבו ובהל׳ (כה )
ועיין
נתשז'מסר״יו
הדיעכ׳יש להכשי׳אס נכת בחד י״וד וכת
בהאיגיט׳ לאמפרן׳להואיאתי׳לאינסובי ואתאבעלומערל גט דמירכי שהוא כלא יו״ד אתר האל״ף •
סימן ע״נלמסמע
עורסכ׳ל סאפי׳ניתן הגט בסד יו ד
ובו
ממדע הטעו׳זייש לכתו׳וליתן אח בשני ואומר האי דכתיב ודין רינא אמרי ולכך כיונתי לא מינסב׳ ואי
וכדוצריך ליזהר בוי״ו שלא תהי קצרכמי לישנטנזניוס וק
סכתו׳לעיל וכתיב בכל בו וי״ו גדולה ולא סיס נספר נצנן
יודיץ וכה״ג לא הוי לעז .לנ לב' ד ואע׳פ מינסבא לא מפקי׳לה וכן היא מסקנתי א״א הרא״ש ז״ל תשוב׳ לו
יותר מהאי סל 5ן תדמה ל נ״ןן  :ען ב קיך  , /כן תשמע ממרי
שהביא סואז״ל עוכד׳שהי כתו' בחד י״וד ששאלת שליח הולכ׳שהכי׳גטולא היו הווי׳ין ארוכי׳ אפרשאין
ופפיית ותמכית כן כתוב בטופס הר״אש ?!יןכ "*ןציגי*
(צכפירוהו *דיעב׳ב הוא ז״ל דבההו עובדא ב׳יר להאריכן תשוב׳איץ יכולי׳ להאריכן ואם ניתן לה הגט ואין
נכיעכרי כמה ימי׳אסי נתינה ויצא שם הווי״ן ארוכים והבע רחיק מכאן לא הייתי פוסלו בשביל זה וכן דפסקיס אבל בטופס דתשובות כתו בזה ני״י! ולן ״הגי! ;
פטריתקודס; שבקית
וקנתה בטופס (כו )כ׳נס7׳נימי!
(!גורש על האהש ואי הוה בעי למהר וליתן אם יש בו תקנת עגון כגון שהובא ממקום
רחוק יאריכוהווי״ן הר ' אש דרכי׳ימקס וכן כתו בסיס׳ הרמ 3׳ סי׳ י יכיש! פלא
נם 6רןר הוי זילות׳לב״ר ולב ן הכשירו כי מסתמא הכעל
צזה לכתוב כתקון חכמי׳ ואם לא כת׳ הסופר וכן כתו׳בכלבו וכסגהו' מימון כסס סמ״ק אייר נשכיירליו
נייעב׳־.
ועלירח כסליו כ'בתשוב' הנזכר כראוי ניחא ליה לבעל
שיתקנוהו ועלהז ישלסמו׳בשע׳הרהקז וכן בטופס גם שנדפס בסמ ג וכן המנהג י' " !חנאתי כ׳ב!
סנסתפקי כו הראשוני׳אס יש לכתבו חסר
צריו,
אבל בתופס היי״ף לא כתב לא שבקי׳ולא סהי״י "יליןלפשק
<דוששמ שסקדמוני היו נשמטי׳מלכתו׳גט בכסליו מסכי ספיקא זווהעל׳הואז״ל
פטרית אלא וכדו תחכי׳ ולא ידעתי למה ורש״י לא כתב כזה אלא סטרית ותרוכישלימן
ג׳ניט־ןכאייר
סיס לכת חסר י״וד דאעג דבלשון תרגום הוי מלא בתר עברי אזלי ' שכמו חסר
ע״כ
ולא
סבתי
'
וככר
כתן
ונת ׳שנקי ובג־ נתן טעם
סירה'";1ח
טעסנדס• ׳׳ו
לדבריו ;;•.-י י י
מה״רר■ עי;.71
וכתשאיוקפיד ^ מלת הסקייש
ישראל<;-.--ו־ .׳י
בכתביו - !- -ע
ועע*
*
י
•
<
!נ״לסאין זה סיתי
י ניוניני] צ־תזנט
למה ש  :בשורש קס״ב שימח באלף כלשון התרגו׳סכל א׳נדרש בדבר :דיחיהוייץ ככר נתבא׳סצריך לכתוב בהיו״דץ :בנפש־כי! נסונמהי"
לפי מקימי
שימחכתו׳אצל
לשון
תי־גו׳ואיכ' לא ימיו בידיכי אבל
כסלוכתי׳אצל לשון דמרדכי כסיף גיטין שלא יכתוב י״וד אחר הפי״ן דמשמ שיש לאדס ש5
שתי נפשו וגס שיון־ינאכמיכיס!
עמי
כי׳ימיס
לירח
כסלו
כ,
:
אס
במקו
'
סהי׳לו
לכתו
בשני עשר לירפלוכ׳בי״ב
ר״מלאהיהכותבי״ודוגסכפרי״ש לאיהיו כותביסיו״ד ומיהו אס היהכתובכו ענ־צ• מ־״וילא
ליוחפלו׳כתו
בהגסו׳מרדכי
בגיטין
בשם
הרב
מטר״אני
דכש׳הוא
דידו
'
לכל
די״ב
הס
י״וד איןילפסלו וכתב מהרי״ק בשויש צ״ח כדברי הגסה זו דלכתחלה יש לןמ  3ן3ל^ן א3׳.צ מצא תשרי
פניס עשר ואין לערע עליו לא משו׳פירו׳ולא משחנות וכן משמ שהוא דעת רבינו
יו״ד וכן ראיתי מהגיס בלא י״וד וכן אנו נוהגים מעשיס בכל יוס עכ ״ל)5ב$
נתלי.׳למילישו!
יווח' כס״ב אע״פ שכתו׳בסערינו בטעו׳וז״ל וכן אס כ כובז׳בשב׳כז׳וכן בדלא אניס
כתכשהוא כשני י ודין ויש שאין מקפידין ובה הגט דמרדבי כתוב בנפשיכיסני תשריו״ד< נןהוא
ומאיכי פסיל ע ' :ל ו ' :ל שיש להגיה אס כת־ב בו בז׳במקו׳בשיעה והוא כמו מס
יודי״ן וקפפט המנה לכתבו בשני יודי״ן כרכתי בה הגט דמרדכי ויכל
בונלמהךנת״הסי׳דל•/
נזהנשי׳הי־ב מטיא״ניכ) :יל  £נין כתבו הכל כו והלכו הגט דמרדכי דהוי בחד יו' ד:
כבי נתבאר שלא יכתובו יו״ד וגס שיזהר להרחיק רגל סה״א מהגג:
להתנסכא (ני)לנסלרנטי!
שאבל מנין כתו׳כשפריס הנזכרים שהוא בלא וי״ו כ׳הרי״בש בתשי׳סימן סי״דמה
כבי נתבאר שכייך
לכתכו כה״א אחר הלמד ולענין לכתו כ ין״ך א חר הה״ £כתכו ס!?• שי׳
ל׳הממשג!
(6
:נררו־שאפי' מקיס עמידת העדי׳וכתיב הגט לא כתנא בו יפה כי לא נכתב בו
הכלבו והלכות הגט דמידכי דיש כותבין ויש שאין כותבין ובהגהות מייסון פ ד כת׳ * " ל* 6נב "
אנין
סאממיינין
כאן
אלא
למנין
שאנו
ממין
באוקני״א
מתא
אין
לחוש
לזה
כלל
בשס 0מ ק ׳שמצא בסס הי פ שהעולם מקפידים וחלוקיסלכתבו בי וד אכן שמעתי אירעה
ימיםל־רס
זנודאי נר שהם
עומדים שם כ־ון שכתכו שהם מונים כן באותו מקום סאס לא כן סהר״נו לא היה מקפיד ^ ;
!
דיחיצביייןכבר נתבא שצריך לכתבו בה׳יודי״ן ; והכשיר ענ׳צ:
סיוטמבין שמינים בא־קני״א
מתא
ובנוסח
הגט
שכת
הימ״בס
פ״ד
מהלכות
ואנשכתו׳בכל בו ובה הגט דמרר שהו
בלאי״וד :יסהא ככר נתבאשי״אכא״לף (לח)ינתיתיו
גירושין כך כתיב למנינא דרגילנ לסימני ביס במקום פצו׳ואיןכתו׳בו כאןבמקום וי״א כס״א
ושסמכי־  ^ ,ג 3יךינ י כתו׳ 3נל כו וה ׳ הגט דמרדכ ,שהו 5ן בג׳ יןך
";אתי פ-וסאשל
 ,״
!
"
"
י״ו היהכתונמזניונו
נלוואע״פ סבהיב טשיזי מחברים אחייס כתוב כאן אין להקפיד ולחוש בזהיכ
שמאי כ כ בכל הטופסי זולת בטופס שנדפס בסמ ג וסמ ק ובטופס סכתב רם י ופסולמהיי/הנט
קועו׳מקועו׳יש אלו תפסו להם נוסח זה ואלו תפשו להס נוסח זה וכיון שנהגו
כססגר׳נמי ליתיס ונשאל לסרש״בא על גס שאין כתו בו מן שמאי והשיב דאין בכך עלל !נר׳לנמקס
מוערי׳לכתוב כן באותו מקו׳סיי הוא כאילו כתבו בפי כאן הלא תרא׳שבניסח
הגט
כלום
דאפי׳לכתחלה א״צ לכתבו דכל שנתן לה גיטה היאך יכול למחות בידהמשפן שנהג׳ לכתוב כן
מסוג בפיי״ש הכתו׳בספי עמודי גולה כתוב מנין בלא וי״ו כדי שלא יהא ני'
מלשון
^ונאה וכשא׳גיטין כתוב סלם וכן בכל גיטין שראיתי סעודי וכן בנוסח ההוא כתוב ולשון זס לא מצאנוהו בגמ ולא בסוס מקו׳עכ"ל£ :ן יומא דנן ולעל' בהמגר׳דאתקי׳ א־ןילת!שורלאי
נולא אציסי׳שאם היה כתיב כדלא אכיסנ׳היה כר כאלו אינו אנוס אבל הוא אנוס רב כגיטין לכתוב כן ומערש דאתקין לכתו׳מן יומא דנן לאפיק; מדר יוסי יאמיהי 'ג מצי!  ,י
נותבו
זמנו של סטר מוכיח עליו ופרסי' י לאפיקי מדר׳יוסי דאמר א״צ לכתוב מהיום בגט (נ" ) וסיסנו*

! ;הרא״ס שנת׳כסוף גיטין ובטופס־ הגט דהרמ״כס פ״ד מה גיושיןוכןהו בטופס
זנחנורכי׳ורבי׳ירוחס אבל בטופס הרי״ף כ אנא פב״פ וכל סוס דאית לי דמסתא
זלו׳ומהר״ר ישראל בכתביו סירמ״ז כתי ליב אסר שסידר העומד קורס וכל סוס
גסופ׳שלו אי־כו כתו'אלא וכל שיס קודם העומד ושמשמ׳שטופס זה מכוון קצ׳יותר
דמה לנו להפסיק בין סס המובהק ובין וכל שוס והמנהג לכתו׳העומ קוד וכל שוס
ממש סר״אש והרמ״בס ורכי׳ירוחם ורכינו ז״ל :א  £צריך לכתיב וכל שוס בשמא
ד)5בוס כטיפש סר״אש והימ״כס ורבינו ירוחם משמע דצייך וכי' הר״ן בפרק המגרש
קצ׳נסחי סהלכו ג״כ כמו כך אנא פכ ' פ דממת פלי׳וכל סיס וכו׳דאי׳לי׳ולאבהתי
מהיפ״כן העיד שרא׳נססלז לש הרי״ף מוגהת בכתב ידו ואין כתוב בה אלא אנא
פל׳ס וכל שוס דאית לי דממתא פלו' וכן בשם שלה :בד״לא אניס  :א ה רבי׳ירוחם
נז״כשאס כ׳כרלא אניס במקום בדלא אניסנאאינופסול:
ושבכץתופטריתכן
סוגבטופס הי־י״ף והרא״ס ורבי׳ורבי׳ירוס ובכל בו ובסגהו' מימוןפ״ד בשם סמ״ק
 30שכקית קמים פשיית וכן כסופם גט שכלפש בסמ״ג אבל בטופס הרמ״ב׳כתוב
נוע פטי־ית קוד׳ושבקית ובטופס רס״י אין כתוב אלא פטרי׳לכד וכבר כתב מה״רי
יעיאל בכתביו סי׳רכ״ח טעם לדברי רש״י ולדברי שאר הפוסקי׳ושנל גאון טפס לו
 0ןר 15דשטר׳לפי דעתו ואין קפידא בדבר ומנהגיכו לכתי כטיפס הי״א והר״יף וכן
ניע מנהג מסר״ר ישיאל ככר מתוך הכתב סנז' :רתרוכ״ת כ״כ בטופס הרמ״בס
יני״אש ורבי׳ירוחס ורבי ב ו״יו אחי הרי״ס וג״כ משמע כצל בו פכבשיי התלוכית
סנגט וסמכי הוי״ו גדול׳ומשמע שעל וי״ו שאסר היי״ס קאמ׳שלזם תדמ לי״וד יקיא
מויני׳ילישסמ שהיא גירשאותו דאילו כוי״ו שקוד סת״י ולא נסק לן מידי ביןקצי'
סילאבל בטופס הרי״ף שגירינו הפרוכית הראשון כתו׳בי״וד אס הרי״ש ואפשר
?י סלימי־ שטעות סוסי הוא אלא שמצאתי בתשו׳להרמ״בן סי קמ״ס ששאלוהו על
"שכמוכ בו תרוכית בוי״ו ארוכה במקום תייכית הרי בהדי׳סצרי׳לכתו תייכי'
5י״יי מיהו יש לדחות שעל י״וד שכין כ לתי׳ ו קאמר סכתיו וי״ו ב מקומו וכתבו
תיונו׳אלא סבספרי־׳שבידינו כתוב גט שכתוב כו תרוכי׳ואינו יורע טעסלמצריכי'
לנלווכ תייכית בי״וד צם אס נסחת הרי״ףשכידיכו אמתימ]איכי יודע למה הראשון
גאובי״וד והשני כוי*ו -:תיכי כתוב בכל בו ובה גטדמררכישהוא בג יודי״ן  :ליכי
,

צחמן היום אין את אשתי ולמס׳את אשתי מהו ופרס״י ואע״ג דפש׳ליה כיוןדפסקא ני לי* נמני יק
פסק' אפ״התקן דלא נעביד הבי שלא לסוצי׳לעז על יגס ולסרע״כס 3פ״ח ס:׳ס ^ ס הףנה הפ״נרת
התנה ואסר היום אי את אשתי ולסחר את אשתי איכה מגורשת לאפוקי היינו פי׳ ^המנש ^ם
לומרדתקון ליסנא דלישתמע מלטה דבל היכא דאמר היום אי את אשתי אינה 7וונ1ר׳לו־!צה ״ו
מגורש :והרי את מותרת לכל ארס שנינו כהמגרש גופו סל גט הרי את מומר׳ל3ל נעצ״ו רק עניינו
אדם ר׳יהוד״או׳ודין דהוי ליכי מינאיוכו׳ורש״י בטופס הגט שככה מנרל׳ 3ן כ ^כ ?רי מנרה על ז?<סמ
את מותר וגס בטופס הרי״ף לימיה כפי עדות הרס״בא ובמל העיטור וכת׳העיטו'
סאע״פ שכתוב בהלכו׳סלכו הגה״ה היא אבל הוא לא כתכו ודפי' הפיטו׳במאמ׳שביעי י׳מ כעב צכתנו
סא״צלכתבווהאדיךבראיו׳ונזכרי דבריו בהגהות מרדכי דגיטין וגסהתו׳כסכל לנתחילס ומדנרי
הגט גמר הכית טופסי גיטין כתבו סכטופסי גיעין ל 3ןסיה ^ ר״ תי :נהיג ^ כמבן הי׳ןפיקהמגיש
משו׳דככל דוכתי משמ ש היו כוחבי׳אותו ומ״מ אין להוציא לעז על גיטקסראשוני ' מ! 0ת/ 3לתנים
שהיי מאריכין לכתוב כמה לשונו׳בגט דהוי כמו הרי את מותרת לכל אדם ודברים יכנ׳י ע׳ 'האשס
הללו כתבם גס המרדני כפ׳הכז׳וגס הגהו׳בפ״דכתבוכל זה בפס ספר התממת ס״לן לן> תנ׳ל
והמצית ולפי זה אין כומבין אותי לשופרא דמילתא אבל מדברי הר״א׳סכ׳בסו ^□ ע״אלוע' נ לננר
הגט וכתבי סתם ססנ׳גופו סל גט הרי את מותי׳ לכל אדם ולא כת׳דביי התו׳מסמ' כיונ נגטלמהך
להתנסנא סיצא
דס״ל שעכ״ע כריך לכתבו וקניססיא דעת
היס״בס סכ׳בפ״א גופו סל גט היי את סגי על פינעוב
מותי' לכל אד׳ובפ״ד כתבו כתופ' הגט ל וכןדע׳הר״ן בהמגר' סצרי׳לכתכו וגס ה״ה ה יי את תופרננ
כת׳בפ״ר שהעיק כדברי האומרי׳שציי׳לכתכו וכתבו הרשבא והרןבהמגרסקדעת ט' לנלאו .הגי
ילחא
לרמ״בןשצרי׳לכתוב
ושאם! לא כתבו קרו׳
ךסוגיין ילחא
לוק6
! ,
! הרי תא מותר_ !,
הדבשאפי׳נס5׳ן מצ ׳ ^
ו גהמכ^נס י01
ער
 3עלמ שזהו גופו של גט וגס ה הנפ ר כ דברי היס כן כתו בכלבו מומר כויו ודן אגצלאלומעוכוי
די יהוי ליכי מינאי וכו׳כב׳נתב׳סצרי׳לכתבו ושיכתו׳ודן כלאי״וד דייהוי ג׳ייד״יןכ״ט גאויזר הרי ;ה
בהלכ׳הגט דמידכי ובטופס דסר״יף והרמב״סיוטוס הרא״ס דרבי׳ירוח׳וטופ' סבס״מב גי״וח !תזנופין
כתיב די יפוי כ תיבות אך בטופס הר״אש דססקי' ומסובך ןטופס רבי׳ כמוב ךיהןי דלא ^הוי נט כ!"
תיבה אחת בשני יודין לבד ואס כתב דהוי כתב רבי׳ ירוחם בח״ב שאינו לפון עבר דגי״ין •?/מירי^
אלא הווה וכ״כ הדי״בש בתשובה סי׳ר״ה ליכי נתבא׳גבי יפיט ליכי  :מנאי בלא יו״ר יג׳י פצע ! "ל*
בין מ״ס לנ״ון כן כתיב ככל כו ובהלכו הגטזימרדכי וכן הוא בטופס הר״ר)ש דתשן׳ דלהיגגשנא אף
וטופס סרע״כס וטופס
הרי״ף דרבי' ירוחם אבל בטופס הרא״ ס
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לפ־יי "מ 1יי
יואיתי כו הזמן וא ת כן צריכה להכי ראיה אבל לא הוצרכו לתקן זמן
גדלופרעןנ־׳קיקדוסץהייאת 6שת ,כדי
לירע מתי תטול פירו מנכסי שהיו כידו דקי ל יש לבעפירו'
מם00״״'
הריאתאתסתיהריזותקודסכרדארוס׳רע
שעה
שיתן
הגט
לירה
וכשיגיע חנט לירה תלך לב ד ותראה

זמן כדתק ג גיעין פשולין ואס׳מהסאץ
בוזמןובימי ר נשנית משכ׳זוועעע'
דאיכא
לפיסש שמא יספה על בניה שהס
ממזי־יס
אי נסי שלא תיאסר עליו קודס
גירושין
וכ״כהתובפד׳הנזכהאדאמרי!

,גת *?׳ נקיאת אשס סג בת׳ ה פימךכ״ט הכשיר להם
ניטה ויכתבו לה ב״ר הזמן שנתגרש׳ בו לאס נתגושה
^<ר
דיעבד (וכ״ה בחידושיאנודה)וכראה
לישאין בו זמן אל
תנש׳ ומי׳אם ניסת בו אל תצא אפי׳ אם
*זרמים גגטיןאינו דה״ה דאפשר
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כ
לאשתו
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הקרים
־־׳
הזמן
פסול ומ״מ נכתב ביום ונחתם
אלא לתת נתלש לנשי בריפבוראי׳מדאמרי׳בריש כל הגט 6 .חריו
אחריו או
גלילה-־-־ שלהריי׳בש בדין זה נהשי׳סיקי״ז אצלכיוז
או אפי מכאן
וער<י׳׳!״/׳ !-
אפי׳מכאן וער
ימיםע׳!-ץ
•׳״־״
פסק א״א הרא״ש
״״׳״יי׳יז״ל
שהו׳ כשר (1
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יכמזלנייא'*,לס האומר כמס
גט לאמסתי לכשאכנסנה בשעת הדחק -שלא ■יי׳•
לי ^"י
ידו׳ילודרדא
אחר-יהרמ״
ייי״יי״׳יי -ה^8י ? ?
רדחת
״״**החול ?י
 81נתגי * " ,י
ז ; ;.ד
גאפיןנ ( ,לקאז אגרשג אינו גט ואמר עול מה טעס גזירה א א הרא׳ש
בתשו׳אם נתניש׳נגט מיקיילא ?" "י׳־יייי ־י^ ,־יי־יפד ^־%',
לאב׳ כמלנשנת וכו הכי נמי גזיר שמא יאמרו גיטהקודס
שקרשהאחרדקאתפסיבה
?
מעליא
הואואפי׳לאל׳ר
* *־ יע׳ל שין סי׳ לבנה ופירש רפ״יהכינמיבמתני׳משום
תקנתחכעי׳צס
־
נשא הולד כשר כדתכן בהניגי ואסמטמון
"ז מהשנ"' דנ'" הכיצרי׳לסנירו מקי׳זמן אף לטופ׳סאמסה
נשא הילד כשר כדתנן בהמגי'ואסתטעו!
00
^ ם סמא יכתוב זמןלבו ביוס והוא לא
יגרשנה פד מסינשואין ע5״ל :והשתכיוןשכות׳ סהזנות היה
נ(
)
ינ״נ
"
"
לי
;
אסר נתינת גט זה איג' חייב' מיתה ובניה כסייס ולא נאסרהעליה
מן
לבו
ביוס
מסתת
הוא כותב בו דסוית
ארוסתי ססרי באותז יוס ארוס היא ואפי׳ והוא שתברר
"הריז״י
"
גפסירי
בעריס שקכלה הגס קודס לזנות אכל לא סוכרכו לתקן נדי לידעמסי
הכי
מצי
לגרש
בו
אחר
שכנס'אי לאו מפו׳שמא יאמרו גיטה קור׳לבכה וא״ת שאינו
תעול פימת וכוי
ם^מ( י״ב ״"׳*
כר' יוחנן דאמרשי לבעל פימת משעת נתינ׳וכמ״ש ממימסיניע
כותב על סמך שיגרשה בעורה ארוסה אלא לע
סמך
סיגרשנ׳אסרשיכנסנה
לפסות
הגט
לידה
י.נ "גם כפשוט מהנא
היכא
דכת
'
תלך לב״ד וכו אמאי דא״ר יוחנן יש לבעל עירות עד שעת נתינה
פ״ש״י
לארוסתו
דהוית
אנתתי
כפר
שכיון
שאינו
כות
הגט אלא
הילכך זמן
כתיבת הגט לא מהני סידי דכי כעיא למטרף מדא לאתויי סהדיאימת
ג( ) ולהל״ר לול ע״דשיגרסנה אסר
שיככסנהא״כ כתב אנתתיואפ״ה משמע דיכול לגרשה בעודה
מטאגיטא
לידה
כלו׳רס״ל
ג׳דצא ארוסה דלא
גזרינן
אלא
מסו
שמא
יגרסנ׳אסר
שכנסה
לרש״י דאפי׳כגט סישבוזמןבעי לאתוייראיהאימת
אכל אס היה מגיש בעורה
מטא גיט לידה
וסלקו עליו התו והרא״ש והרש״כא והי״ן והכריעו דליתאלדרמ״י
ייקיי ״־ץ *,ארוסה כיון דליכא למגזר שמא יאמרו ספיר
מגרש ביה ואט״ג דכתו׳כו אנתתי ואץ דכל סיס בו זמן
חזקה סניוס הכתו בו נמסר אלא ה״פ דמשו׳פימ לא הוציכילתמו
^נמ^ירס
לומרסכ״ע כשהניס מקו׳אנתתי דזה
טופס הוא ובמתני׳לא תבן שיניח אלא מקיס זמן דכשאין בו
נסין!0
שהנדולים
סתורף
וכן
משמע
זמן כמיכשיבא הגט ליד האש יכולה לבא לב ד או לפניעדמתראה
מדברי
התוסשס
סאת כתב אמספי בגט אשה כשר שכתבו בסס להס גטה ויכתבו
חולקין אי! לזמר ר״ת שכיון סמאי׳סנתוב בגט ארוסתי יסתמו אסר הנישואין כי יסברו דעוד ארוס׳ בהמגרס (דפו ) לה שבאותו היוסנתגישס ואס נתגרש בגט שאץ כ,י זמןונולי
8לא־לע (י'-לשמן ן ואס ת״ל שאס כתב לאשתו
תנן ג גיטין פסולין ואס נשא׳הולד כשר וסד מיניכו גט סאיןצוומן
ארוסתי פסול תיפיק לי דפסול משום שכתב אמסתי וכגמ׳אמר רב
אסשי לה בניס לא תצא אס אין לה בניס תצ 6גלי אמי לעולסליא
אלא "סיללי ^ לנסוא׳אלא משמ דכשר וכדברי
רבי׳ימסות״ה כ היש״בא בתשו׳וז״ל מסתבר׳שאס תצא וכן אמי
י׳יוחנן
ופסקו
הרי״ף
והרא׳ש
כי
יוחנן
וכן
נרא׳דעת
הרמ״בס
בפי׳
אמי להם שיכתבו גט לארוסתו ולא א״ל
סיכתבו בו דהוית אנתתי אלא שהם שהשוה כל פסולים
פ סוללאורייתאטעו וכתבו כן הגט כישר דארוסתחו היא
אשתו
דרבנן דאס נשאת לא תצא והולד כשר ומשמע מדבריו
וראי׳מאות׳סאמר
דהרי את אשתי
בין שיש
להבני׳לאץ לה ועוד יתבארו דיני פסולי הגט דרבנ ודאורית בסי
ק״נבס״ד
<ל)קי י׳ח ^״יו הדי זו מקודש ואץ
אשתיכנשואתי שאילו האומ׳הדי אתנשואתי לא שמענו שתהא
וכתוב
בהגהות מימקפרק א׳בשס העיטו דליאליעזר אס נתנו לה בעידימסיד
מקודשת דלא
מקר
נשוא׳עד שתבעל
או עד שתכנס לסוס פכ״ל • שייץדךןשכגנז וכלא זמן כסי
ותנשא בו לכתחילה וראיה מדתנן כהמנרש י'אליעזר אומראע״פי
אפ^מא״כענ^א שלא היו היוד״ין נוגפיס בהס וכן
הי״וד סע״ג האל׳ף ושאסורי הצד״י פאינ׳נוגפי׳ שאין עליו עדס
וכו׳סאץ
העדיס
סופמיןגיל
הגט
אלא
מפני
תקין
העול
דמפע׳רפל
לא׳אי! .לכמוןלע באות אבל הס כתובים כל ךכ בדיבוק
שהתינוק קורא אותם יפה כ בת״ה בסי׳ר״ל היכי דצא הוי
מריאפי׳* מיגע דלכאורה מוכס מתוך דברי הגאונים
אלא מפני תקץ העול׳כשר וכיון דזקאל הוי אלא מפניתיקיןהעולס
דיס
לפסול
אפי׳דיעבד
אמנס
כי
דייקי
שפיר כל שנתן לה כפי
ונשאת בו לכתסלה וכ״כ רסכ״ס בפי גט פשוט גמר ב אסיםאפד
גד 'ד ני^ז מכל להכשיר אמנם
לדברי האפייי סוף גיטין דפוסל אס הדביק מה שצריך
פני ואס עשיר
אסא דאמיינן ודילמא אבא שאול כי'אליטז׳ס״לוהרמ״קבסידוסיו
*ללנמןה״ר ^ להרחיק הוא הדין
אס
הרחיק
מה
05ס ך!ל ״״־!׳ דהואיל ונמצ׳ראיו׳לכאן ולכאן סצרי׳להדביק ובכתבים לבת״ה סומן מג העלה דחה דבריו וגס
הרמי" בס בפ״א מס׳גיושין כת סתס דגם שאין בו זמן פסול וכדמי
נבון
להחמי׳ולהזהי
דאפי׳כדיעכד
לבי נוקפי דמעו׳ רביכו י* ואם
םמןוע״ם :
׳ -׳1
־* ״'■״<* ־סקדיס הזמן פסול ומ״מ נכתב ביום ונחתבליל׳וכולי בפ״בדגיטין
ירי״י חאח היאיבטוסס פשיטא דכשר דלא גרע (-ףד יז ) נכתב
ביום ונחתם בלילה פסול ר״ס מכשיר ובגמ (דיח )אר״ל לא
הכשיר
בגטוכי׳כ התו בפר־סנזכ הא

,^0׳ך ^[

אד

מרען5ג■,

דל*סלן

ברי׳יס אנס פחד הגט פסתועודכו־).־! ^ !>
ווי״ן סדןוכטלה דעתו
אצל כל אדס והעלה שאס נשאת תצא וסולד ממזר ט״כ וכ״ל
דהיינו דוקרן במקו
סתורף
אבל
כטופס
כסר
פסו
שכתבתי
בסמוך אס חיס׳הסוע׳
ולא כ להפנסבא
כתוב בפסו׳הרמ״כן כסי׳קמ״ה אינו רואה בו פיסול שהרי ים בו
והרי את
מותרת
לכל
אדם
וכשאמרו
בטופסי
גיטץ
שצריך לשייר סס האישוהאש'
ואמר
שמואל
שצריך
לשייר
אף
מקוס
הרי
את
מותית
לכל אדס לא אמרו צרי׳לשייר
להתנסכא
ומדבריו
אלה
משמ׳שאס
חיסר
תיבה
אחת
מהטופס
אין
הגט נפסל בכך
ומ״מ כסוף
ואחי דבר המסו׳הנזנ׳כתב ומ״ס אס ים תקנה בהחזרת שליח לסופי ויכתוב לו
כמר
הוא סיכול למסוכן והסופר יכתוב לו אחר כתקנו ולא לכתו׳פסול
או מסופק ואס הו
סיחיסר התיבה חוזר למה שכתוב בתחלת התשו׳סחיסר ה״א מלהמנסכא או
כולה
מפע׳דמספק
ליה
ואיפשר
דהא דקאמר אס יש תקנה בהחזרת
השליח וט על גט
שהיו ביי ספיקו׳אחיי׳קאי ולא על גט שחסר בה ה״א דלהמנסבא
או כל התיבה
סשיטא
ליה
דכש
כמו
שכתב
בתמלס
וכן
צרא׳כתוב
״11-׳  ^ *" -י׳ ^^יי־ד ^ כתשו הרס״בא
־■
יתתלדכדתםוב׳
 ,״

., -

.

סינייהו ביוסי
 /״־׳
״״׳
 . ..״ ״ , ,יוחנן דאמי . .
משוס עדיס
ואינך משוס תנאי לרבנן נמי כשר והר״אש הביא בפסקיו האיפובדא
דריב״ל
והביא
דברי
רבי׳האיי
שכתב כשעת הרחק איכא פלוגתא ביני רבותאיכא
מ״ד
מדקאמר
ריב״ל
כדאי
הוא
ר״ם
לס־מ
•
ך
עליו
כשעת
הדסק
ש״מ דהכיןהלכתא
ואיכ׳מ״ד
משוס
דחתיס תיי מינייהוביומיה הוא הא לאו הכי לא וני'
דהלכתכר״פ
דמתניתין בשעת
הרחק ונכתב ביום ונסתם כלילה כשר ואפי׳מכאן ועד עשרימים
כרבי יוחנן דהא
ריכ״ל
קאי
כותיה
עכ״ל
וכן פסק העיטור במאמר ראשון וכן כפנו
הגהות מיימון
בפיק א׳מהלנותגיושין וכן הסניס רכי׳ירו׳בח״ב אבל הרי״ףמשמי
דס״ל דלא
קי״ל
כלל
כר
׳ס
שהרי
לא
הביא
עובדא
דריב״ל וכן דעת הרמב״סשכתב
בפי א
נכתב
ביוס
מסמס
כלילה
פסול ולא סילק בין שעת הדחק לאיני שעתהדסק
והוא דעת הרמ״ה
שהזכיר
רכיכי
כתבו
סגהו׳מיימון
בפ״א
דלרבי
אליעז
דאע
עידי
מסיר כרמי אי
לית ביה עירי סתימ׳מכמב כיו' ונמס׳־ בליל׳אפי׳יס בוהקדמיכפר
דאין בו זמן
ומוקדם
דין
אסד
לסס
וכבי כתבתי בסי׳זה דהימ״בן והרמכ״סורנינו
קולהי׳ופוסלי׳באי
? בו זמן וממיל׳משמ׳דכ״ס דפסלי כמוקדםב כ עורכהגהובפ״א

פסול

הכתי,
ניתבי
ילאס

עישק

קד

אבן העזר קכז

לנתב א״א הי״אש ז״ל בתשמתגרש כגט מוקד׳וכו׳בכלל מ״ה ולא דמי לנכת׳ביי' הבי שלא נמס ביו פנכת׳מו לא מתכפר האי גיטאסלא ע״י שליח להולב דאית ליס
ונסתם מצא׳עד עשיימיס דמכשי הרא״ש כשעת הדסק דשאני התס סכשכת היום קלא דאס היה הכעל כותנו לאסה לית ליה קלא ואתא למטרף לקוחו׳סלא כדיןמיוס
שנכתכ עכ״ל ולפי תירוץ ראשון כל גיטיןשנמסרו שלא ביו כתיבתן כשרי׳אפי׳שלא
הנמוג בגט קושטא קאמ שבאותו יוס נכתב אכל כשכתב בי׳לחדש והקדים וכתב
כחמש' כיון שב שקר פסול לגמרי ויישוב לשון רבי׳הוא כענין זס ואס הקדי הזמןכגון ע״י שלית ולא דמי להקדחמץ הגט לכסל נמי הוי לדפת הרא״ש משו׳דכי כ׳שקר כתב
ונמו שכתבתי למט ל׳ורבי תפס תירוץשני
סנכתב בפשר נחדש והקרים וכ כחמשה
פסול ומ״מ כשכתב בו היום שנכת בו הגע קדושי שגי ואינ׳צריכ׳גט ממנו ומותר׳לחזו׳ לראשון השולח גטעיקר דלא מכשרינן גט שנמסר שלאכיוס
שאיסי החתימה עד הלילה דהיינו ממקו׳למקום אע״פ שמקדי׳הזמן שהרי כות׳הזמן מיום הכתיבה כתיבתו אלא ע״יסלי ,דוק וכן דעתמה״י
■ וגס התוספו כפי,׳
סי׳י״ט
ננתב כיוס ונסתם כלילה פשק הרא״ש שאינו יורע מתי מניע לידה כשר כיון ראית ליה קלאןע ה קול ישראל בכתביו
הנז גבי הא דאמרי׳קסב׳ר׳יוחנןיס לבעל
ססוא כשי ואיפתר לפיש דסני קאמ׳אס יוצאכשליחו' הגט וכל אדם יורע שנכתב קודם שנמסר להואם
להבי׳ראי׳מתי פירו׳עד שעת נתינ׳העלו בסוף דבריהם
קדם הזמן בגון ככתב ביו׳ונחת כלילה תכא לנכות הפידלת שמכר הבעל משלה צריכה
דלא שייך למימי קלא איתלהואלא
היכא דאינו שעת הדסקומ״מ הי  :שהוא
סעת הדסק פסק היי׳אש רכש ודעת הוא׳ בא הנם לידה ופסק ר״י רכל נם שלא נמסר ביום הכתיבה אין
כסמגר׳ע״י שליח  :ואין נראה כן מדברי
נ< ןסחוששוב'־ דגט מוקרם בטל נמי הוי תקנ׳להכשירו אלא ע״י שליח שימסרנו לה ע״י שליח דבהכיאית .הרמב״ס שכת בפ״א הרי שאמי לב לכתוב
ממיס טיבא דמשמ דפיסול מוקרם לא הוי לי' קלא כדאמרי׳גצי ניטין הבאין ממ״האית להו קלא לפישיש גט ולחתום וכודברי רבינו תמוהיןבעיני
אלא מדרבנן ואס כן למאי אולמי ' דגס קולילהולס׳ השליח ולביאתו ומידע ירעי אינשיזמןהמסיר׳ה״ה דמה ענין דברי הרמ״ב׳דמיירי כשלא נכת׳
עדיקהגט לענין דברי ר״י דמייריבנכתב
מוקדלסיו׳פגזל מש ז׳פיסולי דרבכןוכןני' גמיכנם שנכתב קידם שנמס' אע״פשאםהיה מוסרו מידולידה
תת סרמכ׳ס ז׳ל דלא עדיף משא ' פיסולי היה פשו׳משום דאתי׳למיטרף מלקוחות שלא כדין מיו׳שנכתב :כגט ולא נמסר ביום כתיבתו דכל שלא
דוכנן שהדי כתב בפי ראשוןרגט מיקרס כשנתנו ליר שליח ליתנו לה אית ליה קלא ולא נפיק,מינ׳חורבה נכתב עדין הגט משמע דלכולא עלמ ' אין
שהזכיי ואין נראה כן מיפרי׳ הרמ״בם שכתב הרי שאמר לשנים לכתוב :כותכין יוס האמיר וכדאשכסן גבי המקום
■
מל וככר כתכא׳מדבריו פי׳מקו
דאין כותבין מקום כאמירה וכדאמר נהו
שנמצא
או
'
שני
הדכ׳ימי׳או
ונתאחד
לאשתו
וליתנו
ולחתום
נם
יו
<י
סת׳י
^ .פ־* ^ \
^
רב לספרי ' כי ימביתו בהיני כתובו בהיני
והמקום
■ אחר כשכותבין הזמן
גט
היט כטל והוצרכו לכתוב לה
ך3 .ן פיי
ד
;^
?דב:
נפ י1
אע״ג דמימסרן לכו מילי בשילי ובפ׳כתר'
אין פית נין לא הזמןשאמ' להם הבע׳ לכתו׳בו ולא אותו המקום
ככתפיוינתבכו
ישיאלצסד;1:
מהיר:נש■־?
וכ״כככתב כ
בתמשסואפי
מל
דיבמוההוא גיט׳דאסתכח בסור וכת כיה
סי׳י״ג
שוזו דעת הימ״כם וכתב עוד• שם דטעמ"
ואשיח דמני כדכיי התיספת בש איזהו
נשןדגשטי מוקדם לא נכי אפי׳מבני תרי
בעלמ׳סוא ומ״ם . .
.
אכתי
משמע דכמו חסי :

כיצד היה בירושלים כשאמר להט הגעל והיו עומדים בתשרי
ונתאחד עד ניסן והרי הן בלוד כותבין זמן מניסן וכלור וא״אז״ל
כת׳ רכרי רבי׳יצחק לפסק הלכ׳סתם נט הבא לפנינו אנותולים
שכיום שנכת׳נמסר ואינה צריכ׳להבי׳ראיה מתי אב לירה אבל

הכי בסוריימחא אנ ענן ברחיי׳פטיי׳וכו׳
ואתו סהדי ואמי דהמא יומא .דאיכתיג

גיטא ענן בר חייא גבן כוי ואמר רבא אף-
לדידי הכא חיישי ' וכולי׳ א״נ מילי מסרי
להכיא׳ראיה מתי בא וכדאמ׳להו׳ רב לספריה ומואס איתא
שנמצ׳מושלך צריכ׳
קשס לי דמכ״ל לסיא׳ש שהעמידו ח  :מיס אסשי וכ ריעות׳כנון
דכותכיי יוס האמירה כי מסר מילי מאי
הראב״ד
־ לירה נט שזמנו מאוח' כשר לנרש בו ופי׳
דבייהס בפיסול זה להחשיבו כחרס גס
הוי נחזר יוס הכתוב בגט אי הוה בסורא ולישנא דאתו סהדי ואמרי דההוא יומא
לשרן גט אש׳ שנמצאו עוקיי' דבר תור׳ סאס פשטה ידה וקבלה קדושין מאת לא
דאיכתיב כיס גיטא משנלע דאיוס שנכתב בוי הגט מסהדי אלא ודאי דיוס שנכתב:
תצטיך גט ועוד דמאזר דלה־מ״בס אינו פסול אלא מדרבנן הוה ליה להר״אש ז״ל
׳> ן כהמנרש כו הגט הוא היוסהכתוביכגט וכדברי" הרמ״בס וכרי הר״אס דפסק כדברי ר״י וכת
לש־סש לדכייו ולא להתירה בפשיטו׳כשקבלה גט משני וצ״ע ודברי סר
משמע שהם דלא נהרא׳ש דבנמ ג גיטין פשולין כתי דבפסולי דרבנן תצא כל שאץ בתשו׳כלל מ״ה סימן י־׳ד כדבריהרמב״ס שכותכין יום הנתינה וגס הרסב״א נראה
ססובר כדברי ר״י וכ' כתםו' םכותב י ןיוס הכתיב אל יום האמיר׳וראיתי להטתי?
הל בניס וס אח״נ וגע מיקר' רק ל דפסול איכא מאן דא דאס כשאת לא תצא בגט
פה תשובת היש״בא שמתוכה יראה שמה שהסע׳לרכינו הוא שלא חילק ביףקדימה
שא :כי זמן והיינו לדכי־י רש״י אכל לדברי האומרים דבגטלע א כפל אינה צריכה
■ הרשב״איח׳׳ל שאלת ימ סצוה לכתוב ולחתום גט לאשמו כיוס
לקדימה כסו שסילק
להבא־־אי ה א ימת מטא גיסא לידה גט מוקדם פסול דאתי למטרף לקןחו׳שלקחו
פלו׳ונתאח ' המת׳ולאכתבו באותו יוס אתיכתוב זמןקבלת הדברים או זמןהכתיב׳
עימ׳שיא כדין ואפי׳לדביי רפי יש להתמיד .דכיון דמוקד בפאר פטרי פסול בגט
מיפשדל ואפי נשאת תצא כל שאין לה בניס עיכ״ל ומדפתם דבריו משמע דבכל תשוב׳אע״פ ש 3אהלשוןמסופק,במה שכתבת במס סצוה לכתו כיוס סלוולאנתברר
גווני מוקדם קאמר וע״כ לא קאסרדפליגי אלא אי מצא אי לא תצא אבל לכ״ע משמ י מתוך ל זה אם הכונס לומר סצוה להם ביוסד״ת ניסן לכתוב גט לאשתו או שצום
לכתוב לה הגט בר״ח ניסן ואס כלשון זה האח רק ה״ז גט פסול חה פסוט ואס כלשון
 $עיפסל אלא מדרבנן דא׳לב סוס ליה לפרושי וגס הרשב״א סוכר דלא כהר פא
שהיי דעתו להכשיר גע מוקדם אס נתנו ליה ע״י שליח וכמו שאכתוב בסמו׳בס״ד הראשון; ססצוא ' היתה :כר״ח ניסן ולא היה .קובעו נכס זמן כתיב׳בזה ודאי כשר
ואףהר״ן רפליבנעליה ופסל ודאי משמעדלא סוי אלא כשאר פסולין דרבכ׳דליכא ומ״מ צריכי' הם לכתוה זמן הכתיבה ולא זמן האמיר ואס נתבו זמן האמירה ודאי
פסול דה״ל מוקד ואל תשיבני מגיטין הבאי׳ממ ה שאין ככקדמו׳סווח שהקדמת
דבריט׳תשרלת
למיעדלסר כפי ולמר בטל וככל גווני מוקד׳ קמיירו מדסתמו
הכתיבה לחתימה וכל שכן הקדס גמורה נכות באייר וכקדי׳וכ׳בניסן שזה מוקד ' ׳
גש ממקוס למקום וכר כפ"כ דגיטין ( דיס;) אהא דאיתמ מפני המ תקנו זמן בגטין
ו יוחנן אמי משוס בת איצתו וכו׳אמר ליס רבינא לרב אשי גיעין הבאי׳ממדינ הים׳ גמור ופסול אכל כשקדמה כתיבתו וחתטיתי לנתינתו זו היא שהכשירו ומסו׳יאית
דמיכתבר בכיסן וליאמעו עד תשרי מה הועילו תכמי׳בתקנתין א׳ג הנהו יןלא אי׳להר להו קלא ואמרי׳לה אייתי ראיה אימת מפא גיסא לידך ודברים אלו ברורים הם
ימיש״יקלא אית להו בין ליענין זנות ובין לענין פירו בפי׳לאיתויי ראי׳צימת מטא בעיני ואיני רואה כהס שוס פקפוק״עכ״ל סתס גט כבא לפניט אנו תוליןוכו'בפ״כ-
דגיטין (דיז ) אצא דאיתע מפני מה תקנו זמןכגיטין ר׳יוחנן אמי משיפבתאחומי■
גיסא לידה וכתב* סתו׳תימא דלענין זנות׳כהי דידועשלא בא לירה ביום סכתו׳בו
מ״מ יכול הוא לספו׳ולועי שנתן לס קוד פזצת׳כמו קודם שתקנו הזמן ואור״י קלא ור״ל אמר מסוס פימור יוחנן מ״ט אל אמר כד״ל קסבר יש לבעל פירות עדסעת:
׳נתינה ופרש״י עד שעת נתינה הילכך זמן כתיבתגט לא מהצי מידי דכי אהיאנ
אית להו כשיואיס שזמן הכתיכ׳היא קורס זמןיסמסיר אית לה קל א למילת ומסקי
למטרף בעי׳לאיתויי סהדי אימת מטא גיטא טדה והקסרעליו התוספגיסדאמרינן׳
ארמתי׳־סר לידע יוס המסירה ואם תאמי ובההוא למה מקנו זמן ויש לומר ע״י
?ומן יש לו קול לפי שיואץ על ירי הזמןשיו שהנתינה איכה ביום הכתיבה עכ״ל וכ׳' בס״פק דב״מ מצא גט אשה כשוק בזמן שהבעל■ מודה יחזיר לאסה :ופריךניחויידילסא
הרשנ״א על דביי ר״י וק״ל א״כגט מוקדם אמאי פסול■שהרי כיון׳ שזמנו קודם כתב ליתן בניסן ולאכתןעד משרי וט 'ומשכי ט אתיא־ למיטרף אמרי׳לסאייתי
לנתינתו קול יוצא ושמא כאמי דלא סמכו כיציאת קול אלא,בגיטין הבאים ממ״ס ראיה אימת מטא גיסאלידך ואמאי קשה ליה ההיא בריתא טפי מכל גיטיןשכעולס
דא״א כלאו הכי אגלבגיטין דעלמא דאיפשר ליתכו כיוס כתיבתו לא הקלו אלא׳  ,אלא משמע דוק׳כגע הנמצ׳דאימיע ,בנפיל .הוא דאמרי׳אייתי ראיה אימפ מטא
גיטא לידך אבל בכל גיטין אמיימספמאביוס סנכתבנחמס :וכמסר וכן העלו
ומחליש גט לאשתו קשיא דאיפש בלאו הכי אלא ני כלפי ן הראשון שכתבתי לעיל
סר״אש והרשב״א והרץ גס שזמכרמאופ כסר לגרש בו וכו׳בפ״ב׳ דגיטין אהא
ודוק׳ בגט המשתלח או הניתן ע״י שליש הואדאמרי׳דיש לו קול אבל בגיטיןדעל'מ
דאיתמ׳מפכי מה תקנו זמן בגיטין ר״ל אמ׳מפו׳פיררכתבו המו־ כדי שתדע האפס
 $ילשד זה אף גט מוקד אס נתנו לה ע״י ש לית פשר עכ״ל וגם הד ן כתב כדברי
?ימלא ואת׳ב כת' וזו קולא יתירה בעיני ולפי׳נ״ל דדוקא כגיעין ׳הכאיסיממ״ה׳ מתי נכת׳ונחת׳ולאתפסיד פירו ער שעת נתינ׳וא׳ת גט מאוח יפסל מכאי טעמא
ובפ׳גטפשו׳מוכסדכש׳ואור״ידכמאוח -אין הבעל מפסי׳מספת חתימ׳אלאמסעת
סמט׳אקלא מישוס עיגונא ודסוות כמשליפגט לאשתי ויצוא הלך לדרכו עכ״ל חסר
שסזקיקו לרש״י לכתוב עלה דסהיא רהמשליש געילאזתו־שהואהלךלדרט עכל ז הזמן דאץ ראוי לגרם• בו אפי נתנו לה לאלת ואין הגירוסין חלץ עד הזמן ותירוץ
וכת " הי״אש כפרק שני דגיטין דהא דכותיין גט לאיש אע פ שאין אשתי עמי זה דדי הזכירו הר״ אפ והרש״באוהר׳ן בפרק הנזכר וכתבו הרסב״א וסר״ס עוד סם
ילאת״שי׳שמא כמ׳ליתן בכיסן ולא כתני מד תשרי משוס דגטצדיךלמסרו בעדים שהראב״ד כ׳דמאוח׳כסר לגרש בו לאלת אלא שיש לבעל:פירו׳עד זמן הכתוב בגט
וטון דיש עדיס כשעת מסירה וחזו דזמן כתיב׳מוסדס ליום המסירה מפקי למלא ויישבו הס ז״ל דהיינודוקא כשנכתב הזמן מאוס מדע׳האפ' אז מסלה פירותי׳לבעל
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סללו נמשי ביום הכתיבה ומסקי אדפמייהו לומד אייתי ראיה אימת מטא גיטא דפ זמן הכתו׳כגע והגט כשי כדין שטר מאוח׳דכס ואס נכת׳סלא מדע האס׳תראס
ל'ד 1ולקמן דפריך מגיטין הבאים׳ ממ״ה דמה הועילו חנמי׳בתקנמס• ומשני הנהו האשה גטה־ בכ״ד ויכתכו לה ב״ד ססימפגרס׳חכמ׳האש בפירותי׳מד סיכי׳הבעל
?מ אית לסו הוא סדין לכל גיטיי שלא כמסיר כיום הכתיבה אית לסו קלא אלא ראי׳פמדעת׳ככית הזמן מאוח׳בגט ודברי הרס״כנוטי׳לדעהרא״באבל הר״אש כת׳
ס? ״שר ול מכאיס ממ״ה תירץ לו ותה פלא הקשה לי מכל גיטין שלא נתנו ביום ומ״מ מסתב להסמי׳כדברי ר״י דלא מה׳מגרוש' בגט מאוס פד זמן הכתו בו כראמרי'
כעלמ׳זמנושל סטר מוכיח עליו׳ והוי כאלו כתו׳בו מסיו׳ה״ה הר כאילו אמר לה׳ ה״ו
לכתיבה משוס דלא פציחא כדקא׳דלא מקדי׳איניש פורענותיה לנפשי' א״כ להכי׳
גיטיךולאתהגרשיבועד אותוזמןעכ״ל וק״ל להרא״כ׳היכי מכסרי׳גטמאיחמסו׳
כיתכין גט לאיש אע״פ שאין א שתו עמו משוס דלא שכיח דכמב גט קודםהנתינה
דליכא למיס לסירו׳הא אכתי איכ׳למיס־לבת אחותו שתוציא אתגטה ותאמיקודס
י״ומקדים פורענותלנפשי׳ואחר הכתיכה נותנו מיד לידה אוליד שליח לקבלה
יסיוליד שליח להוליך לה ואז סר כמו גיטין הבאים מנל׳ה דאית לפו קלא לפ4־ זנות נתגרשתי ואץ זמנוסל גט מוכי׳ספריע״כ אנו רואים שהוא מאוחוה״ל כגט
עיש ?יל להליכת הפלית ולביאתו ומידע ידעי זמן המסיר ולפי טעס זס איאימימיי ©אין בו זק וכמו שכהר״ן ואיפש׳דכיון דכתל׳וכשידע אותו זמן א״אלחפותעלים׳
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יאעשרלכיגןנאחר וכת׳דמאי דמשמע כגט עשו׳דגס! מאוחר
בגיטין ליצירה או למלכו׳אלכמדרו כ'ול!@
כוהי-יו כשר איפשר דהיינו בגט חוב אבל לא כגט הראב״ד כשר לגרש בו מיד בשעת הכתיבה וריח פי׳שאינו גט כתב לשם מלכותאותו זמן כמרינ׳סיס
<כן
אלא דע הזמן שכתוב בו אפי׳אם נותנו לה מיד כי אין הגירושק רשו אותו מלכות כסר משמע דלססמלכו׳
י־ך מא;  ,אפה וכן מה שאמרו בתוספדגט מאוחר
אשי ' פסול ונר שטעמי משו׳דחע״פשאין
"ע־
^א תסנ' ,י " כשר היינו גט חוב אבל גט אסה פסול חלין אלא עד הזמן שכתו׳בו ויש לבעל פירו׳דע הזמןשכתוב בו
כשירצו!
המלכיותמקפידו׳טכסיו בכן אולי
ונצשזסויניפ׳ "* ,הוא וכה׳ עוד שאין לסמו׳על מה שפסל
והרמכ״ם פסל גט המאוחר שכתב גט שיש עליו עדי' ואין בו זמן
סכותבין לסס מלכו אחי ' יקפידו ייאמרו
 3יילאתראי ילא נכת׳ביוס ונחתם בלילה אע״פ שעסוקים
אע״פ
נהתאיילאתייא׳) באותו ענין כ*כ בפ״ב דגיטקאמאי דאמרי׳ או שהיה מוקדם או מאוח׳או שנכתב ביום ונחתם בלילה
סהס מורדי כיון סמימיכי׳למלט׳יאחרגן
כלא ' "'א5פ ין התס כתוכתי׳דחייא בר רב איכתיב ביום
שהיועסוקי׳באותו ענין או שכת׳הגט בירושלם וטעה וכת׳בלוד יותר ממלכות ולא דמי למס שכתבשנהגו
פסולים וא״א הרא״ש ז״ל כתב כסברא ראשונה וכתב עוד שאין לכתוב למלכו׳אלכסנדרוס דסאניהפס
£ £? £
,ה  ,הר׳ל נס! דתני׳א״ראלעזב״רצדיק ל״ם אלא כשאין לסמוךיעל מה שפסל נכתב ביום ונחתם בלילה אע פ שעסוקים דלא שייך לומ סהס מורדי כיון דכברמבר
ג׳ימג״ג׳סי״ו<
■' עסוקין באותו ענין אבל עסוקין באותו באותו ענין כת' עוד הרמכ״ם חתך ממנו הזמן* ונתנו לה או שלא מלכותו ואין לו סורס וענף ועוד ד 3קוס
אליעז׳ כתב שם היום אלא בשבת ראשונה או שנייה בחדש פלוני או שנהגו ליכא למיס וכמ״ס הוא ז״ל ססלשס
ר אשהל ״ז ענין כשר וסוב הר״אש דבייית דר
^לקל*'5ן ב״ר צדוקאממני' מכת'כיוס ונחת בלילה בשנת פלוני ולא הזכיר החדש ואפי׳בשבוע פלוני כשר וכ״ב בו מלבו׳סאינ' מלכו׳אות מדינאולמיןה3ימ
כיין
הגירושין
היום גירשתיך שמשמע היום הזה שיצ׳ בו הגט ואיני יודע היאך או לסיבן הבי׳אס דרך אנסי אותוהמקום
לנריאת פסול את׳מ דמיירי בגיטין וגס סיס״ב £
 5נפנ
אקבוזמןוכןהשי׳עליוהרא" כ׳בימי למנו׳בו כסר וא״ת אמאי פסל באס ככזמן
מכשי׳חתךממנו הזמןרהיינו
מלת־ נה׳ שיש וגט מוקדם ב גון שנכתב כיוס ונחת כליל '
חכמי התלמו׳היה דרכ׳לימנו׳לשנו! המלכי' ואםשינ' ומנ׳לחשבו' כזה לסס מלכות אתר ' משום סלוסמלכו'
יןש עסו ?זכ5ןותו עני זכפירכדתכי ה_כ !
אמר ר׳אלעז׳וכו׳והרס״בס סכ׳פהוא פסול
האביון דאיןמלכיות מקפידו׳מכסיוה״ל
סה׳ע׳/רישסיחן לא נתברר לי טעמווצ ע עב לואיפשר אח׳הגט פסו׳והאידנ׳נוהגין בכל המקומו׳למנו׳ לבריאת עולם :כמו במקו׳שדרך אנשי המקו׳למטתלשם
יד׳"! יגל גישת דטעמא דהרס״כס דס״ל דבריתא דרבי ?! 1כר!
להזכיר בגט שם המקום שהעדי׳עומדים מלכות אתית דאפי בזמן דקפדי מלמות
שם בשעת חתימה ואם שינה
מכשרע ן מסוס דכיון דחזיכן ילאקפדא
ד 'ש ,תנשיייו ב״ר צדוק לא קאי אגט אלא אסטרית
הנכתבי׳ ביום ונחתמי׳בלילה וכדפרס״י
יעש :
מלכו' זה כשר י״ל דשאני המס שכיוןלדרך
ושפיר איכא לפלוני בינייהו דכסטרות דין סוא להכשיר כעסוקין באותו עצין משו׳ אנשי המקו׳למנו׳ןכ ודאי ידעי בכי מלכות זו ולא קפדי אבל כשאין דרך אנשיסמקו./
למט כן וזה בא עכשיו למנו' לשס אות׳מלכו דילמכי שמעי בני מלכחו יקפידואפי
דכקלא תליא מילמא כיון דמזומנים לחתי׳אית ליה קלא כאילו חממו אבל בניטין
דאיכ׳לסיחש משוס בת אחותו חייסי׳סמא תחפ על זכות דאותי יום וגס לפימאיכ
בזמן הזה להחשיבם כמורדי׳ואע״ס שלדע הרמ׳ כס דפסלכתב לשס מלט' אחי גס
■למיח׳דאע׳ג דכל שעסויזין באותו ענין קל׳אית ליה מ מ לית להו ללקוחו׳לאימנועי בזמן הזה צריכין אנו לידע דעותהפיסקי׳בכת' לשס מלט אשית לא ראיתילכתכס
מלקט עד שידעו שנתן לס הגט דהא יש לכעל עירות עד שעת נתינה ומ״ה חיישינן משו דמילתדלא שכיח היא כלל לכתו׳זולתי לבריא׳עולס  :א□ דילג הסוסלבריא׳
סתטמף מלקוחות שלקחו ביום הכתיב סירו׳סלקטו הבעל או ס 8$ו בליל סחתימ׳ מולם דקדקו התו׳והי״אש בס״קדע״ז דכשוכ״כ בס"? תסי׳קל"ו :אם דילגהסופר
האלפים והמאו רק ש  :בכך וכך לפרט כתבו ג״כ הספריי הנז דכסיוכתבו המו׳סו״ת
קורס שכתןלה הגט כנ״ל כתוב באורח חיים נכתב ביום ונחתם כלינ׳פסול אבלסא
משה מעש סכ׳ססר מך וכך לפיט ודילג האלפי׳וגס בריא עולם ואס״ס שלא סכר
נכתב ונחתם ביום אפי לא נתן לה אלא לאחר ימים רבים כסר ואין לסוס כזה משו׳
מוקדם והגיה הר״פ מיהו נהגו העולם להקפיד סינתןכו ביום רק מגט שאדם סולס בדברי הספרי גט אלא סט מדברי מהר״ר ישרא׳גכתביו סי׳י״א משמידה' ה לגטוהכי
מסתב ' :א  0כת ' הכלל הגדול והפרט סקט ודלג הפר׳האמצעינגוןשכה׳אלפי׳וי״ז
לאשמו ממקו׳אסי דהמס לא איפשר עכ״ל י וככר נתבא בסי׳זה בדברי רכי׳כ עוד
ודילג ומאתים כמה׳רר יסרא בכתביו טי׳י״א דפסול ולא דמי להיכ דליובהאלפי׳
הרת בס בפ״א מהל׳גירושץ חתך ממנו הזמן ונתנו לה יתבא׳טעמו בסמו'  :או שלא
אוגס המאו׳משוס דרגילי׳הוא למסביק כלל ולכתוב פיטא כדאמייבהדי׳בג׳וליב'
כ סס היוס אלא כשבת ראשונה וכו׳כס״ב דגיטץ ( סס ) גרסי דא״ל אביי לרב יוסף
כתוב בו שבוע סנ ה חדש מאי א״ל כסר ומה הועילו קמד׳כתקנהן אהני לשבוע למטעי אבכה״ג אין רגילו׳למיכת כלל אלפי׳ולדלגמאו׳ולסזו׳לכתו׳פרט׳יסברוודאי
קוד׳מאתי׳סנה ככתב וב שאין לדמותו לתשוב הרא״ס שכתב רבי׳סי׳קכושמכשיר
דלקמי׳ולסבוע דלבמריה דאי לא מימא הכי יומא גופא מי ידעי׳אי מצפר' אי מסניא
אלא ליומא דלקמיה וליומא דלבתריה ה" נ אהני לשבוע דלקמי ' ולשבוע דלכתריה • גט סכתו׳כו ברביעי ך׳ימי׳לירח שבט ויום רביעי היה כ״א לשבט דסאני התסשדביי
ופרש״י כתוב בו זמנו במבוע פלו׳סל יובל ולא כ׳אי זו סנה או כ סנה ולא כת חדש הגט סותרי׳אלו את אלו וכדמסיי׳סס להדי׳כתסו׳ולכךסואיל ומוכת טפיהסופי'מיני'
או כתב חדש ולא כתב סבת או כתב שכת ולא כת׳יוס מאי א״ל כסר לכתחלה מה וביה מוקמי הטעו סטוע בפיבוהחד״אבל כל היכ׳סאין סוס הוכחא מתוך הגט עצמו
הועילו חסמי׳כתקנת הא לא מימכעי מלמיכתבי׳ניהלי׳ לשבוע דלקמיה שאס זיכתה לא תלינן בטעו׳הסיס הואיל ומ״ס לפנינו אין בו סיס טעו׳ואי מסו׳די וע לנומבחוץ
ההרג ולשבוע דלבתרי׳לפימת שאס ימכור בהם מוציא גטה ותגבס ומסע מדברי לפי רוב הסכים דע״כ דילג טעו׳יש כאןכר דלא דמי למוכח מיט וביה ובכתב י״ג כ'
דאע״ג דאי חשכי׳למפרט לסנה סקוד׳מאתי׳סנה לא נתכוון הימי בסד ציוםהשבוע
רס״י שכתב מה הועילו חכמים בתקנתם הא לא מימנפי מלמכתכיה ניהלי׳דרסאין
לאסלקאלן אליבדהלכמדליהוי משו׳הכי מוכח מתוכו דחבדרובא לאידטי
לכתבו לבתחלה מאחר דיש בו זמןאבל בדברי הרמ״בס יש לדוןמדכתכשי אס הוא
חוסבנ׳וכסי׳כ׳וס כ״א כתב סאע״פ סיס כמה צדדי׳להקל בנדון זה והוא דוחס אות'
כשגכת כך אכל ליתסלה אין כותכי׳או דילמא דנקיכי האי לישנא משו׳דלאו אורח׳
דמילתא למיכתב הכי וס כ בו היום גישתיך ו !ו־ 3ס״פ גט פשוט גמ׳ שני אחי׳אח ' עני היינו להחמיר ולפת גט אבל להחמי כולי האי דנית' תצא לא דכל כהאיגוונ׳לכולי
וא עשיר גט שים עליו עדיס ואין בו זמן אנא שאול או׳אס כמו בו גרסתי׳היוס כשר עלמ לא תצא ובסי׳כ״א כדאע״פסיש לה כני׳ צריכ׳גט סכי ולא חייסי ' ללעזוכתשו'
אחה׳לו ז״ל מצאתי סנ׳ריןזה וסוף דבריו ע״כ נר להצריכ׳גטכס׳מבעל׳הראשוןותש'
דה־וס ההוא יומא דנפיק ביה משמ ולא כדדסי התם בג דחסיב כאין בו זמן ואבא
תחת בעל׳השני ורמת הרי" כס כתסוכדע׳מהר״ר ישראל לפסול היברנ׳כללקמא
שאול מכשיר משוס דס״ל כר׳אלעזר דמכשר כאין בו זמן וכ״כ הרמכ׳בפ״א מה׳גיטין
דכשר דהיוס אותו יום שיוצא כו משמע והרי הוא כאילו כ בו זמן סל יוס זה והאי
שהכשירו
ושבק לערס מציעא והדר כתב לפרט בחרא מסו דהוי מוקד ולא דמי למה
כתום היכ׳דשבק כולהו כללי ולא כ אלא פר טא אם דילג ארבע ולא כ׳אלאאלפי׳
גט נמי משמע דלרש״י רשאי לכתבו לנתחלה כיוןדסשיב יש בי זמןיכדע הרמ״כ׳יש
כתב למרדכי בפ״ק דע״ז בסם י״י מויינ דכסר בדיעבד דסתס אלפי׳משמספי׳ד'
לרון ואיני יורע היאך מכשי׳חתןממנו הזמן וכובפ״ב דגיטין א״ל אביילר יוסףהא
דתנן ג׳גיטין פסולין ואס נשאת הולד כשר מה הועילו סכמי כתקנתן כלומר דסד אלפי הואיל וליכ׳יופ׳מד ' אלפי׳ואט״ג דמיעו׳אלפי׳שני בהא ליכ' למפסל הואילולא
כ׳אלפייס בב׳י״ודקיש לכו לפר אלפי הכתובי׳ארכעולהכשי׳הואיל ולאצפי׳מיני'
מהצי ג ניטין הוא יש עליו עדים וא־ןכו זמן וכיון דאס נשאת הולד כסר מה הועילו
■סורב׳ובכמבי מסר׳ר ישראל סי כתב כתו׳לחצקבין דין זה לסיב דכתכלכלל׳קמא
סכמים כתקנתן משוס כת אחותו ומשוס פימ׳אהנו דלכתחל׳לא תנשא גזיי׳לזמן
ויהביה ניהלה מאי כלו׳דלאסר סכת בו הזמןחתכו ונתנו לה א״ל לרמאי לא סיישי' ושבק פרטא מציטאה והדר כתב לפרט כמרא דפסול כמו שכתבתי כסמוך  :ה
ומנו)
הזורק (
סהעדי' עומדים סס ונו׳בס
קכח צריךלהזכיר כגט סס המקום
כלוע לרמאות גדול כזה שהוא ניכר ונגלה לא פכידי אינסי דעכדי ולא חשורבנן
סכינו היה במזרח וכתב במערב במערב וכתב כמזרחתצא
להכי ודעת רש 'י לפרש דכי מפרקי׳אהני דלכתסל׳לא תכשא היינו לודכיוןסכן לא
כתבי סערי דדייני ולא חתמי ליה ומ״ה סרכינן גזיי׳לזמן כלו׳תינח אי לא כתבי ביה מזה ומזה וכל הדרכים האלו כה ובגמרא ( דף פ ) היה במזרח וכתב במערב מא|
זמן כלל דלא חתמי כיה סהדי אבל היכדכחכו וחתמי וכת הכי גזיי׳לזמןמאיואהד' אלימא כעל היינו שינה שמו ושמה סס פירו וסס פיר אלא לאו סופר וכתב היאע
דלרמאו׳סה לא חשו חכמים אכל לעול׳נזייה לזמן דינו כגט שאץ בו זמןשהוא פסול דהא דקאמר אלא אסופר לאו דוקא אלא מסוס חשש העדים דצריך לכתוב בפטי
אבל דע הרמ״כס כדע ר׳ס ססיילימאי לא חייסי׳וכסר וכתבו הרס״ב ' והר״ן סטעע' סס העיר שהעדים חותמין בו אפילו נכתב בעי' אחרת וגס המרדכי כתב ושמאי ל
דמפרשי דמסום דמפיקר אמרי׳אהני דלכתחלה לא תנשא פריך גזייה לזמןונסאת
דכסוער ליכא קפידא דמאי חשסא איכא אלא פיסול היא מסוס עדים דרגילותהוא
לכתחל׳מאי ומהדרי׳דלא חשו חכמים לרמאות גדול כזה דאס איתא דכי פריגזייה
דמקוס שהסופר סס סס עדיס חותמי׳ורב כמי דאמ לספדי׳לא סשס אלא מסו פיי$
לזמן מאי לא פייך אלא מדהול כ %מאי קסי׳ליה הא אהני דלכתחל׳לא תנש׳כדסני וכ״כ שהוא דעת הרמ״כס סכת׳בפ״א מה׳גרוסין גט סיס עליו עדיס ואין בו זמןוכי׳
 3יג' גיטין -פסוליןומ ' מ כתבו הרש״ב׳והר״ןשכדברי רש״י הו הנכון וכב האריהיס״ב׳ או כתב את הגט בירוסלס וטעה וכתב בלוד כל אלו פסולין עד שיחתמו בונזלו!
 3סע הדבר  :בימ* חכמי התלמוד היה דרכן למנות לשנות מהמלכי׳וכו׳מפור׳כמסנ׳
כתיבתו ובמקום כתיבתו ומדנקט במקום כתיבתו חתימה לחוד ולא כת עדשיכת$
וגמש״פ הזורק ( דף סט פ ) ונחלקו הפוסקי׳לענץפסק הלכוכ׳הרא״ס דאין נפקותא
ויחתס כמקום כתיבתו משמע דאמקוס חתימת עדים לחוד הוא דקפדיכןוכדכיי
האידנ׳כיפסק זה דדוקא בימיהם שהיו הגויס מונין בשטמלסכות המלכי׳כדאמרי׳ הר״אש אבל בספר התרומה כתב הסופי שכת׳למנין שאנו מרכין כאן יש לכתו מ%
 3ס גם פשוט תקנו שגס יפר׳יעשו כן משו׳סלוס מלכות אבל האידנ לא קפדי וליכא שעומד כשעת כתיבת הגט כדתכן היה כמזרח וכתב במערב פסול ומוקי לה כסוגי
סלוס מלכו׳וכהגו למנות לבריא פולס וכיוצ׳בזה כתבו התו׳ואס בזמןהזס אס מנס וב עוד ונ כל שכן שצריך שיעמדו סס העדים כמקים שבתור הגט גשע סחותמין^
לבנין הכית וא לסיימו וא לשס מלכוח אשית אע״פ שאין דרך אגפי אותו המקוס כי אס לא יהיו סעזי׳& ס אמי למימ׳אסרי׳סממו בסמס ומזוייף הוא סהרי לא היו
וכ״ב

1

י

והזכיר

!3נ״ בסמ״ג וכ״כ הגהו׳בפ״א מה גרושין והמידכי אע״פ שכפיק הזוי כתב כדכיי
אבלכששהא■שס י״ב חדש ודאידלנלמיליחשיבא עיר דירתו דהא מקמי הכי חייב
5ו״אש וכמו שכתבתי כסמוך בפר כשולח כתב אבל הסופי שכותב מנין שאנו מונין
בקצ׳דבייס וכששסא י״ב חדש חיי בכולן וכדתניא בש״פק דבתרא ל׳יום לתמחוי ג'
*ן באן יש לו לכתוב מקוישעומד בשע׳שכות הגט אע״פ שאינו מקום דירתו
כדתנן חדסי׳לקופ ששה לנסות תשעה לקבורה י״ב לפסי העי׳וכיון דכששסייי׳ב חדש חיים
לשאת
בכל
עולי
היהכמזרח וכי ומוקי לה בסופ׳פכ״לוזהו כדברי בעל התממיוכן משמ' גס
העיר
קשהוא
אלמא
עיר
דירתי
חשיב לגמיי ומ״ס פשיטא ליה דבשה׳י״ב
דעת המום' שכתבו מזור 'גבי בי יתביתו
חדש חשיבא עיר דירתו ובקנס בית דירה
בהעי כתובו בסיני וכולי שמא גט
מאוחר
והזכיר נו מקום אחר פסול אכל על מקום עמידת הסופר בשע׳ מספקא ליה • ולכךפוב לכתוב וכל סוס
אינוכשי אס אינו לבשיף באות
העי ביוס כתיב׳אין לחוש לפ״בך אם נכתב כמקום אח׳ ונחתם במקו׳אחר לוקק ובי' אתחלת דבריו קאי שכ ואס יש
סנתוב כגם הסוער
והעדי׳ומסמע
מפשט
יזכיר
לס
ב
שם
שמות
יכתוב
שממקום עיר פלו׳וכל
המקו׳שנחת׳בו ובס׳יהת כת׳ שצרי׳להזכיר כו נ״כ מקו'
לנדה
למחייהובעי
סוס
ואע
ג
וחניכא
דאית
לס
דבמתני׳תק
כלו
עמידת
דכיוןדכשיש
לה
הסופר ולכך אמר שעריך
שיעמדוהסופ׳והעדי׳במקו' א'
אהיה כמזרח וב במפר׳וכי תצא מזה ומזה
^ .מירכי האלו בה לא כתבו הימ״כס וכי׳ה הרמ״ה וא״א הרא״ש ז״ל ב׳כסכר׳ראשונ׳שיכה מקלם עמיד' ב שמו׳צריךלכתו׳וכל סוס לכך אפי כשאין
העדי׳כמב ר״ח שאם ניסת בו הולד ממזר וכ״כ הרמ״ה שאפי׳אם ידוע סיס להב׳סמות טוב לכתוב וכל שוס
וגסרכי׳דהוי אלא פסול וטע הדב׳יתכאר
משוס סמא יהיו לה ב שמות ומן הדין היה
ננמוךכש״ד שיג ח מקו׳ממידת סמדיס נשאת תצא אבל
הולד
כשר
מן
השני
ודוקא
מן
השני
אכל
מן
צריך לכתוב סס העיר סל הליד׳וכו׳נ״ל
כנןכ רח שאס נשאת וכו׳שס נגמ:־' ( דפ) הראשון הוי ממזר ול״נ
לא׳יא הרא״ש ז״ל ור״ת פסק שהולד כשר סכל זה הוא מדברי הרמה ומסע ליה דלא
א״ר אבא אמר רב זו דברי ר״ס אבל חכמי' אכל לא תינש׳כו לכתחילה ולפי׳רש״י
תנשא בו לכתחילה וכן החכרה מקום הליד׳לא במשנה ולא כנמ,
^רי הולד כשי
.
ומורי׳סכמי׳לר״מ. .
שאס הוא דעת ר׳אלפ׳ לכיתני׳שם
מקום הבעל והאשהפי׳מקום עיקר משו דחיישי׳סמא יטעה אבל מן כדין היה
שינססמו ושמה סס עירו ושם עיר שהולד
דירתו כנון פלוני שממקום פלוני ואם יש לה שתי שמות כותב צריך לכתבוומי"ס ואס נתב ולא טעה כשי
ממזר וכתבו המיס שי״ת פי׳דלאו אשלים
שממקו׳עיר פלו׳וכל שוס וחניכא ראית לה וב׳הרמב״ם כשמכר' לאו לגופיה איצטריך אלא לדיוקי הס אס
מלכות קאי מאי דא״י אבא זי דברי
ר״מ בעירו כותב שם העיק' בפרט וכולל שם הטפל ככלל שום וחניכי טעה בס פסול א״נ לגופי׳נמי איצסרי דלא
^ אהיה במזיח וכתב
במעיב דלפי׳זה וכשמשלח הגט'למקויאח׳ צרי׳לפרט שגיה׳שם מקו הכתיב׳ושם תימא כיון שלא נזכרמקו הלידה כדברי
חכמי
מייל
כרמדאמיי
כשכתבו הוי כמשנ׳ממטבע שטבעו
הולד כשי כלו
ולכתיזל
דפסול'
לאתכש׳תיז
דעתהרע
ב׳פנ׳כפ׳א
מקו׳הנתיניואם תיל בשני מקומו׳כותבי׳ שש מקום עיקר דירתו
ומ״י כ לכל מקו׳שצתי פסול אסכשא׳לא והץ א אותו שרר בו י״ב חרש ואם קנה בה בית דירה מספק׳לן אי חכמים וגט פסול מיהא הוי קמ״ל וא״א
תצא ובן דעת הי׳י״ף לפי דברי הר״ן וכתב מיקרי דירה ולכך טוב לכתוב וכל שום אתרן דאית ליה ולאתרי' ז״ל כ׳סאין צריך לכתו׳אלא שס מקו עיקר
דירתו וכו׳עד סוף הסי׳הכל דבריהר״אש
וני׳ירוחס נח״ב וסר׳ןב ^מגי־ש שכן דעת ומן הדין היה צריך לכתוב שם העיר של הלירה אלא דחיישינן
כפסקיו בפ׳הזורקוכ״כ סס התו וסר״ןשאין
וניהאי ז״ל וכת׳ -״
היא״ש^
^
שר׳תכ׳דהלכה שמא יטעה בעיר מולדתו ואם כתבה ולא טעה בהכשרוא״א
צריך לכתוב מקו הלידה ולא מקו העמיד'
כרינז
"מבהיס
מזיס״וכ׳במער׳מדחזיק
לרב
הרא״ש ז״ל כתב שאין צריך לכתוב אלא שם
מקום עיקר דירתו ושאם טעה ושינה מקוס הלידה כסר וכן
!לוהינאדת
והונאדחיישי
להכי
כלי׳ראמלספ
י׳כי אנל א״צ להזכי׳ מקום
עמירת הנע׳ והאשה בשעת הכתיב׳ולא כתוב כסמ״ג ובהגהו׳מימון פ' ב מהלכות
ימניתי כסיני כתו בסיני
ובימי כסיני כתו׳כהיני אע ג דמימסין מקום לידתן דעירו
ועירה
לא
קאי
אלא
אמקו׳
עיקר הדירה וגם גרוסין וגס בסער התרומה כ סאיןלכתוב
! 11מיליבשילי פשע דאיהו
מפי׳מילתיס עירו ועירה אין עיכוב בכתיגתן דמתני׳לא קאמ׳ אלא אם שינה מקום הליד׳ולא מקו העמיד ' וגס במרדכי
דרב אשלו׳מלכו׳ומס
שפס׳כי״מ משו׳דרב בהם אכל אין עיכוב ככתיבתן ונוהנין באשכנז ובצרפת לכתו׳ פ השולח כתוב כשנכתב מקוס הדירה ולא
׳מ ףיזיי ךלה
 :י)5י ןכ י לי י^יה ד׳־ס מקום עירו ועירה של עמידה ודירה ולירה היכא דיודעים משום מקוס הלידה מפולס לא שמעכו קור תגר
וממ־וח־ ^תח
.
איבלמיס
ורש׳י
טי׳חי חששא דשני יוסף
בן שמעון ואם טעה ושינה מקו׳הליר׳זה היה ופוצה פה אבל כשינה מקום הלידה כתב
ונד ר מ אשלו מלכות האי
וכתב הי ןן
יי
,
י
המרדכי
שס
שדאכי״ה
פוסל
ע
'
פ אביו
דלצאור הצי משמע ססוא דעה הרי ף וגס מעשת והכשירו רכינו תם דדוק בעיקר מקח
מקום הדיר׳ הוא דאיכא
ומ״מ נר שדעת המרדכי מסכמת להכשיר
חששא
משו׳שהוא ידוע לכל וכל ארם ז "
הי״צש והרס׳בא כתבו שמדברי סרי״ף כי'
נהחא על שם מקו׳רירתו
שכתב אחר זס ושוב מצאתי סהתוס פסקו
פ
מצמפר כפרס״י וכ׳הר״אש דלסי׳כמזרח ממקו׳ וכשרואים שינוי
במקום
אומר
הוא
לא
גירש
אלא
דאפי׳שינה מקום הליד שהוא כסר דיעבד
!נ׳נמעיב לדברי ר״ת הולד כשד
אבל לא אחר הוא שגירש  .אבל מקום לידת האיש אינו ידוע ונם אינו
ובס׳׳התלא הזכירו ,,שינה מקום הלידה
חנשא ולר״ח הולד ממזר ולשאר
מפישיס
נקרא על שם מקום לידתו וליכאחששא  :כותבין
ולא ידעתי למה מאח׳סהתוס כתבו שר״י
ימן לא מורו לר ' מ אלא בשינה
שמו
אבל
הכשיר הלכ למעש ' אבל הרש״בא כ בתשו'
? 3כמזרח וב׳ במערב מכפרי
רבנן
לגמרי
עכ״ל
משמע
מדבריו
דלפרש״י הא דאמר על אפה שנולדה בנרבונה וכתיבת בערש״יליא וכתב בגט שנולדה במרשי״ליא
זורר״מ איל חכמים אומרים
הולד
כשר
לא
קאי
אלא
לשלוס
מלכות דוק׳כלו׳דבהא
שאף את״ל שאין סס עירו ושס עיר׳מעכב מ״מ במשנה ודאי פסול דהא קתני בהזור'
הואדעליגי רבקלומי סולר
כשי
ולכתחל׳לא
תנש
אבל
בשאר
בבי
דמתני׳פליגי
שינה שמו ושמה שס פירו ושס עירה תצא מזה ומזה וכו׳וכשתיקן ר״ג שיהא כותב
נ!יסלוממ/פי' לכתסלה מנשא דמדאמר בשלו׳מלכו׳אמרי רבנן הולד כשר כלומר
אישפלו׳וכלסס סיסלואיפשר שג״כ תיקן במקומותיהן שצריך להזכיר בגט כל
(! יתחל׳לא פנשא ש״מ דבשאר בבי ליש להר האי סברא וא״א לומ׳דס״ל באינך כבי
המקומות סדרו בכס דירת קבע וכן אנונוהגייס בגט והנדון שלפנינו שינה סס
ני״מדא״ב מאי ומודי׳שאס שינה שמו ושמה סא בכולהו בבי כמי מודים הילכך ע״כ
עירה הוא כיון שהזכירו ולא זהו מקוס שנולדה סס ושתף שס ילד אינו לענקלגטין
לימידכאינך בכי מכש לגמרי לומר דתנשא לכתחל׳ינשאר לנו לבאי דעת סר״מה
ואין אנו מסתמשין כשמות בגיטין אלא בשם הנחתו הראשונה וכתב הרי״כס בסי׳
שי״ד
כל
אלו
השכרות
דלנאור' סשמ׳דס״ל כר״מ יא"כ היאך כ שהולד כש מהשני הא לר״מ הולד ממזר
מזה
וכתב
שלא דברו הרא״בד והרש״בא אלא בשלא כתב כלל סס
יו1ו 5ו ('ל דאמ״ג דר״ת והרע 'ה השוומדותיהס לפסוק כר" מ מ" מ בפי דברי
ר״מ עירו ושס עירה לא מקום דירתן ולא מקוס לידתן אבל בנדון זה שנכתב מקו׳לידתן
פלגידלר״תכי אמרבגמ׳דס״ל לר״מ דכל המשנ׳ממטב
שטבעוחכמי׳בגיטיןיוציא
פשיטא
דכסר דהא ליכא חשסא לשני יוסף קשמעון וניכר מתוך הגט מי הוא המגד
והולד ממז׳היינו לומר שעשאוהו ממזדגמו׳כמעז׳סל
תורה
ימות׳כממזרת והר״מס
ואס״כ כ׳וכבר ראיתי הרבה גיטין הבאים ממרחק סיס מסס שכתוב בהם סס הדיר׳
פני דלא עשאוהו כממז׳של תור׳ולא הוי אלא ממזר לרבנן ואשוכממזר
ולפיכ הולד ויש מקום הלידה ויש מקום העמיד' ואיני חושש לדקדק עליהם כל שלא שינה לפי
נמידקאמהר״מה לאו כסר ממס קאמ אלאלוימ'סאסו׳כממזר׳ומ״ש אבל
קסראשון שאני סומך על הסופר והעדים שכתבו הכמר להס יותר או כפי מנהג מקומס
הייממז היינו לומר שאס החזיר ראשון בלא קבל גט משני הולד ממזר סא״א
גמור'• עכ״ל ובסוף תי׳זה אכתוב תסו׳הר״ן על דין זה שכתב מקוס הלידה ולא כתב מקום
3ין.דהא תפסו בס קדושי שני ולס״ז מ״ס רגי׳ולא נהיר
לא״א ז״ל קאי למה שפסקו הדירה אס סיכה מקוס העמידה תשמע מדברי הספרי ' הנז׳סדינו כשינה מקו׳הליד'
למשסרי כ׳הר״אששאין כ׳ל יאי׳לפסוק כר״ מ
מדאמי
וכשר
לסו
דכל
רב
סא״צ
לכתבו
לספרי׳וכולי
אס
גס
כתו׳כסטי
כשר
וכדברי סמ״ג מסורי' יותר שכתב שלא
נמגי׳גגי ג׳גיטין פסולץ כתבסדיא דלא קי״ל כר״מ ועי״ל דהרמ״ה
סוס׳כחכמי' היה יכול להעמי׳מתכי׳דהיה במזרח וכי'במערב כבעל ולומ׳סשינ׳מקו עמידתו כיוס
^ימי־יס הולד כשר יס״ל דכהי דסולד כשי מ ' מ אס נשאת מצא ואס החזיר ראשון
כתיב׳הגט משוס דפשיס' ליס שאין לחוש בענין הבעל כי אס בשינוי עיקר דירתו
^ קבלת גט משני פשיטא דפמזר גמור הוא ולפי זה מ״ש
"ייאש קאי לר״ח ולסרמ״ה ולאו מחד טעמא דלא כסיר׳ליה רכינו ולא נהירא לא״א אבל בספר התרומ׳נרא׳דספוקי מספקא ליה ואיפסרסאע״פ שיפסוק כשינה מקו׳
דר״ח
משום
דהרא׳סבר
הליד׳צהכשיר כדברי ספו׳מספק ליה בשינה מקום העמיד׳משו׳דלא דמי למקו׳לידה
ילאיק כ כר״מ ולא כה ירא ליה דהרמ״ה מסוס דסבר דאס כשאת לא תצא וכמבוא'
דשיכוי מקו׳העמיד׳הוא ניכר יותר משמי מקו׳הליד ' וכ׳מסרי״ק בשור ק״ו שבשינוי
 ,נמייוכפ׳המגי אממכי׳דג׳גיטין ססרלין וכיתביןסס מקום הבעל
והאמה כתב יש פוסלן אפי׳ברב׳שאילו חסת אינו נפסל בכך ונ״ל שעל כעל התרומ׳נתכוון ^ :
היש״כא כהסולח אממני׳דסיאתונ׳סיה מסנה סעו ושמה סס עירו ושס עירה פירש
ותכאיב נ' מקי׳הדיה ? * '*<0י ' 6־׳ !"  0מבח (א ) *61צנדגרמנוהניכנר
ציינקלכתוכבנט אף סס העי׳שהיס הוא והיא
מסנה כלומר בגליל מתא,אנא פלו׳ כהזורק דכשר וכמ״ם רבי וגס רכי׳ירוס'5
׳ 1י .עיאר דראנ״י׳והרשניאפוסלי!
שמאיקיהודה -וכדמשמבסזורק וכיבמו׳וכ״כ
הר״אש
ג״כ
סס
ואס
יש
שני שמו׳וכולי
כסבלהכשי׳בשס
פתוס׳וכןנראהשהוא
בשינוימק! ׳הלילה ועליהןגתנויןחהלי״תוע׳ל
זהנלמד משכו האיש והאש שיתבא׳כסי שאסר
זה
וכתב
הי״מה
כשמגי
בעירו
וכו'
דעת
סמ״ג
שכתב
וכ״כ
רבי׳יסיאל גס על
ס!ן>סי׳קלעמלי] ז־:
יאס יגיל כשני מקומות וכחם נלמד מדתנן בשפ״ק דבתרא כמס יהא בעי׳ויסא
עיקי הדירה אם אינו ידוע כודאי אל
יכתבוהו
כלל
וכ״כ
הגהו׳מימון
כפרק כ׳מה׳
כאנשי העיר י״ב שדש וכו׳ואס קנה בית דירה .וכו׳ג״ז שס קנה בית דייה סרי הוא
גיוסין וכן דעת בעל העיטור אכל הר״אבד פוסל והרשב״א מסמפ׳כו וכמו שכתב
כאנשי העיר מיד ולאייענא אמאי פשיטא ליס טפי דכששסא בעיר י״ב חדש נחשב
ה״ה כפ' ג' מהלכות גמסין ובתשו׳כת יש מגדולי המוריס פוסלי' ויש מכשירי׳ ויש
כאנשי העיר ליקימקוסדירס טפי משקנ׳כית דיר׳דהא בקנ׳כית דיר׳נמי
תקדהוי לחוש לדברי הפוסלי וכמשו׳אחרת כאע״ס״סבעל העיטו׳כתב שאין שס עירו ועירס
כאנשי הפיר מיד ואפסי דאע״גדתנן קנה בית דירה חשוב כאנשי העיר מיד א יכ'
למיס דהיינו לישא כעול עס אנשי העי׳מפני שהמס מוטל מל הבית אבל לא יחשב מעכב בגט אנו אין לסמוך אלא על דברי הרא״בד שהוא רב מובהק והמידכי בסרק
הסולח
כתב
בסס
ר״י להכשיר והביא ראיו׳ לדבר ואשב כת׳ואע״ג דאמ׳לעיל שאס
יימיכךיסזו עיר דירתו לעני׳גט דהא כמס אנשיס יש להס במים שלא במקו דירת'
דילג פס ספיר כשר וכי מפני שאנו מדמץ כעסה מעשה ודאי לא כעש מעש׳כי ר״ת
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**** פוסלו

םר

אבן

העזר קבח

(ס־קכמנין מיי פוסלו ואס מת חולצ׳ולא מתיכמת ודעת הכלכו וספר מצות קטן להכשי׳שכתבו יז״ל
מהיר ישראל בכתביושימן קשהזי נוהנ  ,ם לכתיב סס כהד שמדי כפלו'מת5ן
ועכשיו שאין אנו יודעי עיקר דירתס כ־ תבין מקוס עמידתן בשע כתיבת הגט ואס דיתבא על נהר פלו׳ומן הדין לא היה צריך להזכיר הנהר כדאשכחן בהסוא גי^
דאסתכח בנהרדעא וסוס כתיב ביה כצד קלכיא וכו׳והיה בהם נהיות ילאהזבייס
כותכין גט לאיש לסלוח לאשתו שהיא כמקו׳אחר איןכותביןמקוס קאשה כלל וכת'
(ג ^ ניע
קית׳ליהש8נשע׳ מהר ר ישראל בכתביוסימןק־ץ כ מקוס הדירה שנהגו לכתוב כל הקדמונים אפילו וכמו שכתב בהגהות מימין בתשורשייכי לספי נשיסואיןכותבין סס הנהיאלא
כמינה אע׳ג אותס שלא הנהיגו לכתוב מקוס הליד כדאיתא להדיא במרדכי אע״פ כן אנו בכל מסוס סימן סלא לטפות בפיר אחרת ססמה כספה וכ״כ הר״ן בתשובהסאכתוב
7נש*' כת־" ׳אינה גבולינו ובדורותינו אין נוהגין כך לכתבי כדכתיב בהגה במיימוניכשס ספר ־בסי' זה וכ״כ סמרדכי כהשולח וגס כהגהו׳וגס הרא״ש כתב כתשו ככלל מ״ה סימן
המקצועות שאס אין במר לו לא יכתוב כליס והאימא אנו גולים
7ר^ 1
ומטולטלי׳ומקו׳ כ״א ועוד שאלת גט סבא ממקום אחר ולא היה כתוב בו סס הנהר אסיססוס
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רמ 7י דןתר ,״ןע״ 3דירתנו מיופה בידינו ולכך אין כותבין אותו עכ ל 3כר/ג -כתסוב הרש בא ח ל ססש כדבר דע כי אין חשש בכתיבת סס הנהר וכ״כ כתשוכ׳ה״ר יסוד׳מו מס
שאםלר ".יי־אח ,ולענין מה ששאלת מפני מה אנו צריכין לכתוב בגט אני סלוני שנולדתי כמקי׳פלו' סלא כתבו שס הנהי כגט אץ לפסלו בכך וכמדומה שפה טוליטולה איןכותבי׳סס
ייגא יי חנהי ,ניים דע סכך כתוב בטופסי גיטין שבחבורי רבותינו הצרסתי׳וכן כתבוה מקצת רבותי׳ הנהר כגט עכ״ל  :אם יש בעיר ב או ג נהרות כתובבכלכו שכריך לכתובכולס
נד ,י^ע ,י וכן משמע מדאמרי׳ביבמו׳כקלניא מתא אנו אנדמולאי כהרדע' ותמבהזורק היס
דיתכא פל נהר סלו׳ופלו׳וסלו׳וכן כתוב בהגהת מרדכי כפרק מי שאחזוובהגהות
כ)ת1כ,ןקע,רש; ,א במזרח וכתב במערב וכו מאן אלימא בעלוכואלמאמזכירין בגט פלוני שממקום מימון בס״ד בשם סמ״ק ^ דיתבא מל נסר פלוכחד יו״ד דתיכה א היא כחקוהיוסנ'
ממנה ;
סלוני מלבד מה סכותבין סס מקום הכתיבה ולפי מ״ש כירושלמי מסמס שאס כולד כ״כ המו׳והר״אש כהמגרש גבי הא דאמר אביי האי מאן דכתב גיטא לאלכתו׳ווין
וכו׳וכ״כ בה הגט דמרדכי וככלכו ואס כתב אותו כשני יודי״ן די יתכאניא׳דנסר:
(ד )וכ' התרדני פ׳ במקום אחד ודר במקום אחר ועוד עקר דירתו משס והלך ודר במקום אחי שצרי'
אפהנהר יחוק מהעיר יות מהתחו׳ובצד העיר מסתפקין ממנ׳להוליך ססהשוסי,
לכתו ' סס סלסתן סהרי עסו במסנתינו סס עירו ושס פירה שמו ושמה ובשמו ושמם
המז,יש ע ג
(ז ^א *אךיאז גרסיקבירושלמי מתני בסהיס מיהודה וכתב לגרס כגליל וכו׳א״ר יוסא אס כתב לו וללבן הבגד׳י כתב הכלכו שצריך לכתבו כיון ססע־ק הפיר ממני ומדברי תשובת
6ש העיר נזרזיי׳ש מקום אחי צריך להזכיר סלסתן ומכאן נראה־שיצא לראשונים מה סאמרו וכתבו רש״בא שכתבו הגהות מיי בתשובות דסייכי לשפר כסיס ניא׳סחלוק בזהשכתוז״ל
!אניקזרין !ייייש בטופסין עכ״ל ובתשובה אחרת כתב מה ססאלתס סא הוא בשפת הגירוסין בסיני נהר שהוא חוץ לעיבורה סל עיר קרוב לתחום סכת אי מספקים מן הנהילכל
נ 'יו ובתחלה היה דר כסילי אס הוא צריך להזכיר בגט העיי־ שהיה דר בה קודם לכן או תשמישן למסרה ולכביסה ולטחון בריחים כיתבין סס הנהר ואס לאו לא יכתבוכלל
ני6ה
שהוא
התו׳וסיורס׳נ״ל
מדברי
תשיבה
מכסיו
בה
דר
'
סהו
העיר
מזכיר
שהיא
במה
די
דיתב׳על נהר פלו׳סיהו נר שנהר סהוא בתוך התחום וכתבוהו בגט אפי הוא חק
 3״ ר3לש ,ן
ליושב׳חוץ
צריך להזכי כילן כמו שצריך כל השמות סיס לו בכל מקום ומקום עכ״ל  :והיכא לעיבורה של עיר לא חשיב בסך שינה סס העיר כדאמרי בגת קמב ' פרט
לתחו׳מסמע דיושבת תוך התחום כותיה חשיב ואפי חוץ לתסוס אס ניא עמהלא
א<!ל•ק־; יי ׳עם :דסיכה סס עיי דירתן משנה סלימה סכינו בהזירק סינה סמו וסמה סס עירי ושס
(•׳*׳ ) ׳^ 7י י־ייייז עירה תצא מזה וחזה וכל הדרכיי האלו בה ואמרינן בג מרא  :נודיס חכמי׳לר״מ סאם חשיב שינה כדמשמע כפ״ק דמגלה וכדוכתי אחייכי עכ״ל הרי דכל שהוא חון
סיכה שמו ושמה סס עירו וסס עירה סהולד ממז י וכתבו התיספ׳דלא שינס ממס לעיבורה של עיר אס הס משתפקין ממנו לכל תשמישן אין כית־ין איתרלכתחלה
,אי'
אלא כ־^ל ^ אלא סיס לאותה' העיר שני שמות כשני מקימות :וכתב הרי״בס בתסו׳סימןכ״ז ואס היה חון לתחום ואינו כרא עמו בדיעבד נמי פסול ומשמע דאפילובמסתפקין
ממנו פסול ומה״רר ישראל בכתביו סי קמ״ב כתב תשוב יש בא משמע דהכיס״ל^
נקרא ע";! אתה מה סכתו כגט אנת סלונית הדרה במקיס תלמסאן והיא לא היתס דרה סס בסע
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■ ' י ׳ "י'ל ' ׳ג ' כתיבת הגט וגס לא עתה חזרתי על כל צדדי ההיתר לכד זס מצאתי שנאמר סהדרה ודלא כדברי הכלבו ותשמע מדברי מס ר ישיא׳דלדע רסב״א כשהנהר חוןלעיכורן
!אפ 'גכז ' ? 1
במלמפאןפייושוסהית׳דרה מקרס ומלת הדרה היא מלעיל כלשון הסבה עס סל עיר אס מסתפקי׳ממנו לקצ׳תסמיש אין כותבין אותו עד שיסתפקו ממנולכל
השררה םל א(מ ,נעמי והאריך בזה וכת שנשא ונתן עס חכמי הדור ורבי דוראן נטה להקל והר ר תשמישם וכתב עוד מה״רר ישראל טל תשובת רס״בא וז״ל וסיום דבריושהראיות
מלכות לר ־ 0יצחק בונשטרוק היה חוכך להחמיר ומפני החוסר סיס כשינה סמי ושמה וכו׳איני שהביא לא הביאס לראיה גמורה אלא לדמיון בעלמא אלא הסבר'היה נ״לכךעכ״ל
ונגחרנאות׳היגיר יוצה לסמוך על דעתי אמנס אס יראה בעיניך עס משכילי עירך סאיפשר לסמוך כלו דכל שהוא חוץ לעיבורה איפשר שאינו נחשב מהעיר א״עפשמסחעקיןממנו
על זס לחוש לעיגון האשה עסו כטוב בעיניכ׳ואע׳ס סכל סיס בגט לסוכו׳מסופקיס ובודאי שהראי ' שהביא לנהר שהוא חון לתסוס אלא שהוא נר עס העיר ליתלדעת
יגל ״״ךי כ:
״;ריס״ע ^ שיק הגט פסול כבר כתבתי שזהו כשהבעל מערער גם בכאן אם יבא הבעל ויערער הרמ״בס והטור והר״ן שהס מפרשים דאינה כחשבת עס העיר ואע״פ שנראהעמה
יג׳אסזילוגלכת ' ,לומר שלשינוי סס עירה נתכוון תצא אבל מכל מקו׳ אין מונעין אותה מלהנס והיא אא"כ היא תוך התחום דוקא וכהג״ה מרדכי פרק מי שאחזו כתובי ״מסצרי׳לכתו'
<! תאהני1כשי ־* תחוש לעצמ׳דומיא דהמכיא גט באי־ץ ישראל וכו' ג כתכ הר״ס בן הריס בי צמח אס כל הנהרות שבתוך תחוס העיר דכל תוך תחוס העיר סוי בכלל העיר וראייתם מע
(י ) י״ז ד״ ייח כתב שס עירו ועירה בבלבול כגון סבמקו׳תו״כס כתב תנס פסול ואס אינו כקרא כל הכשר אך בפרק הנודר מן הירק לא משמע כן אלא דוקא תוך עיבורה שלעיר
יעה הרי הוא כמי שאינו: 7כתב המרדכי בס השולח ומקו' הדירה אין לכתו׳אא״ר הוי כתוך המיר ומשמע לי דאפי׳במשתפקין ממנו קאמי וכסרשמסתפקין ממנו
* * ' ' 0ע
",י " 3ומגק נתישב בעי׳ל׳יום כדמפרס בהשותפין ואס יצא ממדינה צמדנ׳אחר אחר אחרוןאני לצורך כרמים כתב מה״ר ישראל בכתביו סי קמ״ב דלא מיקרי משוס הכיתשמיש
"לינה פליניא בא כך פסק רא״כיה עכ״ל ונ״ל שאין זה סותר למה שה ' יבינו כסם הרע״ה שהרגיל ספיר דאין מי העיר יוצאים סס בסביל הנהר אלא בשביל הכמדסואס אגב זה
סותיס ממנו מיקי־י בשביל כך תשמיש העיר דלא דמי לטחיצה וכביסה ומשרה
על ? ך בשני מקומות כותבי׳מקונז עיקר דירתו והוא אותו סדר בו י״ב חדש דסאני סתם
דרגיל לדור בשני המקימות הילכך לא מיקרי עיקר דירתו ער סידור בו י״ב חדש סבכי העיר הולכים אל הנהר בסביל תשמיסין אלונכהר שהוא חין לעירוסיפו׳העיר
עיל שםהח ^נ׳ 'לא אבל היכא שנעקר ממקומו הראשון ובא לקבוע דירתו במקום זה כל׳יום סגי שהוא כתוך העיר כתו׳בכלבו דאש ה צריך לכתבו ול״נ דאין לכתבו אס הוא הוןלעיבורה
נטעה לומר לכל חשוב כבני העיר לתמחוי כדאיתא בסס״ק דבתי במתא סלונית כן נוהגי׳לכתוב סל עיר וכתשו הרש״בא שכתבתי בסמו' :כתוב בתסו׳סהרי״ל עירסכיתוסףכהנהו
־*ל בין שהיא עיר גדולה בין שהיא עיר קטנה וכ״כ בהל׳גט דמרדכי ו* ביא ראיה שסם וקא חייס ללעז גיטין הראשונים נר דאין לחוש וראי׳מדגרסי בשילהיבמהמדליקין
המדיני־־
היהי 'נמיזו? מתא שייך כין בכפייס קטנים בין בעיירות גדולת ויש כותבין במגיס פלוני וכתב ופ׳ לולב הגזול בבל בורסי׳בורסי׳בבל למאי נ״מ לגיסי נסי׳ופרס״י בחרדוכת׳לענין
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נ׳תניןפלוניממא המרדכי בהמגר שהשיב רצ בא כי אשי נהגו לכתוב סגי־ש אפי בעיירו גדולו כגץ שיצא שמו ושמה שם עירו ושס עירה וצריך לכתוב סס של עכשיו אלמא דליכאלעז
לוח 'שהעיר ינזנת סתי״ש ואפ״ס שלשון מגיש הוא קרקע שסביבו ' העיר כדכתיב מגרשי העיראשר ועוד דאין כ״כ נפקות׳בעניןהנהרו׳כמו שכתב רכי׳שמסס בתשובה שבמימון ש6פי׳
סביבותיה וכדאמר אלף אמס מגיש שנהגו אני אומרשכך ר\ל במגרש סלוני אסר שינה כשר הילכך אס הנהר החדש מסתסקין ממנו ספיק הווה ותדיר נכוןלהזכירו
על הנהיעי׳ל :
'"''י " " ,י* אני עומד בה והרי עיר ככלל תוך המגיש שהרי המגי מקיי ^ ונר׳שלכךנהגו לכתו׳ ואס יהי קטן הוא וכותכין באותו העיר על מי מעיכות או על מי נהרות הויהאי
כך לפי שפעמים דר כבתיס שבולטים ויוצאים חוץ לעיר ובלשון מי אדס אין סס כהר בכלל כמו פה בעירנו נהר אומ׳בך יש כמה וכמה תשמי׳עליה כביסה וצביעה
סי׳ ^ ׳לא׳נ
נ׳ש-זומהע־ראלא העיר עליהם ובלשונם שכתב מגרש הכל בכלל ומנהג כשי הוא עכ״ל ויש כופכין וריחיס ואפ״ה כלולה כמי מפינות וכן נהר דונא״וו שישנו פה ועור דכהאיגוונא
9שמתלי! שס במדינה סלוני וכתיב בה׳הגטדמררכי שכן נמצא בטופס ראב״יהואע״ססי״א סמוסיפין לסופרא דסטיאלא שייך לעז עד כאן לשונו וראיתי נוהגיםביושכ׳על
הלירהאנל נמ זימ סמדינ ' פירוש מחוז וכן דעת המתרג׳שפרג׳כ״ז ומאה מלינה קכ״ז סלכין סרא״בע חיף הים לכתו' ועל כיף ימא ( וכ״כ בנימין זאב סי׳י' ח ) מותב ' ולא ראיתי שנז׳זהכשום
יאיז כ'תנ '! !11בפי׳דניאל על ססו׳ודניאל כעא מן מלכא ומני על עיבידתא דמדינת בכל לשדרך סע ועיר ססיפוקא ממי באמת כותבין על מי באמועיי ססיפוקה ממי מעינו '-
אי) לחיש (אי! מיסך ועכיד כגר כת י א כי מדיג סס מחוז א כ איך היו לאחשורו קכ ז מדיג ומלך כותבין מי מעינית וכחד יוד כ״ב בה' הגט דמ-־־דכי וגס הכלבו כתב דמעינותבחד
ואםיש בעיר בארות נובעים וכתב דיתכא על מי בומת כתבו הגהות
יו״רי :
נוהגי!כלנריי  :שיש לו י הוא מלך גדול וכתוב וגזל ומשפט וצדק תראה במדיג סהטע עיר המלוב
י(' ) 1זד י ללא וכתוב ליהוד מדינתא לבית אלהא רבא ועוד ואניבשוסןהבירס אסר בעיל׳המדינה פ״ג בשס התוספות דכשי סאע״ס סנוב פיס מיקיו שעיר באיות כדאיתא גבי כוי
י:פש״ת ׳ת' ,הי ם ואס עילם מחוז למה לא אמר כמדינת עילס כאשר פ; רשו במדינת כבל וגה הר״דק היתיד בס עושין פסין• ואס יש מעין רחוק מהעיר יותר משני מילין ואין קרוב יותר
{י עס שהוא מסכים ספיר מדינה מחוז מ״מ סובר סג״כ על עיר אחת יפול סס מדינה מזה וכל העיר מלאה באיות כת' מסר״יק בשורש ק״ו דדבר פשוט הוא שאיןלכתוב
י ^\0
השמותש 3נהר  :שכתב כשרסיס ח״ל מדינה ומדינה ככתבה ידוע והיא כוללת פריס רבי׳וכןבפילס בארות ולא מעיכות ואס יכתבו מעיכות הוי גט פסול לדברי סוסקיס גדוליםטכ׳ל
■ '"'י המדינה או היא פעס בלל פעם פיסבע 'ל ובפי׳הגט למהר״ס בר צמח שיש מקומות וכ״ל סמ׳ס שאין לכתוב טעות סופר הוא ויש להגיה סיס לכתוב באיות ומ״מ כטפט
(י) '5י0יר1
■ בספרד ובאשכנז כשהעיר גדולה כותבין במדינה פלונית ובגלילי׳צרפת אינם
*אי" ,ו 1ני ',י
הפיסול סתם דבריו ולא פי ' אס הוא מפני פסמעין רחוק אבל אס היה קרובהיה
נוהגי׳דמשמע לשון מדנה אין אחת כמו צרפת פ״ד לשון לפז הלועזי׳מדיכ׳סייש מכשיר או אס הטעם מפני שרוב סיפוק העיר היה מהבאמת וא״כ אפי' היההמעין
אמיס מביאי ראיה לדבריה׳סמצינו עיר גדולה מךא׳מדינה והביא כסה ראיו׳וכ׳ בתוך העיר היה פוסלו או אס סטעס מפני שכתב מעיכות לשון רבי׳ ואינואלא
סאולי ע״כ לא נהגו בגלילי צרפת דלא ידעו שיעור פיר להקיא מדינה אם כביתר מעין ומצאתי' כתו׳בקוג בסס מהרי״ק ח״ל בעניןמי סיפוק העיר אע״פסיש פוסקים
צו כאנטוכי׳או כיוצ׳באלו וכתבי מת׳דמפק מכר ומפק מכס כמו שאמרו ב מת׳מחסי׳ שים לכתוב כל מימי הסיפוק מהעיר מ״מ כפוסקים האחיוני׳הסכימו שלאלכתו׳כי
בפ״ק דכתו' ה והמנהג הפשוט לכתוב מתא ולא לכתוב לא מגרש ולא מדינה ונכון אס רוב ספוקי העיר אס בארות אס מעינו׳גס נמצא כתוב בפס ר״פ ור״י מקויויל
סוא דלית כיה ספיקא כמו כמגיש או מדינה וכן כתוב כטופסי המחברים י ולענין שלא לכתוב כלל לא באמי ולא מעיכות כי אס הנהר אס הפיר יושב על הנהר פן יכא
לסקדיס סס העיר למלת מתא כגון שיכתוב בפלוני מתא או להקדים מלת מתא לטעות לכן טוב שלא לכתוב כי אס מב סיפוקי העיר היכא שהא׳מהס מןהכארו׳א(
לסס העיר כגון שיכתוב בסתא פלוני כתוב בהגהות מרדכי לאין קסידא מדאמרי׳ המעינות הוי רוכא דיובא ואידך הוי מיעוטא דמיעוטא כמו אס עשר הידות סומים
בסורי׳מתאכצדקלניאממאיאסיש לטיר שד שמות כ׳רבי״בסס מי באר והעשירית מי מעין או בהפך היה ראוי לכתוב מי באמת ומל מי מעיכותיכ
נהאשהסלוס
הרמ״ה שאס סולח הגט למקוס אח' צריך לפיס סניה׳וכשיכתוב הסס השני יכתוב אס לתסוס מבא דמכא ולהניח מיעוטא דמיעוט מאחר שכתבו הפוסקי׳האחרתים
ו־מתקרינן או דסתקרית בלשון גקבה דעיי לסון׳נקכה היא במו העיר הזאנו כ״כ סלא לכתבם כלל ולכל הדעות אס לא גכמס כלל כשר ומס היה כותב על ימ

קכח
ג)וזמ !) ועלטי( מינו  0ו 1פיי*שמל^ממשליו־ומו< 1ל־ינ 15יות  6ומעיגמ
■
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• ,נ־שיג1אשיש שגו־ מלהכניס עצמי־איתי ספק אלאינתי־ יי־ ־־יפי ?
ן■,״ השישיש ש־ ל ורבי ' ספי־קיס האומייס ל־י־ינ כל סיס ' ־שיפיק ו־פמעי־
יזכירם כלל שלא לחלק בין גטין שנכתבו קורם שנעשו לנכתבו אסר שכמשויב־ כתו׳
בהגהת מרדכי דסוף גיטץ עיר סאין כה סוס מים כי אס אסיפת מיס ולפעמים
ינשו ואין שותץ כי אס מאותן מיססנאספין יכתוב גס העיר הסמוכה לה
למימיה עכ״ל ודבריו סתומי׳דמרישא דליסנ׳משמ׳שאין ססתפקיןאלא ממי האסיפ
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גש לאשתו אשי לו מה ־יי־י־אן יז־שופש רגש נכו בשמ וני "גץ^שא־י * ט ! " " *
ך־־'
הראמונ־ם:

מ״״ן * 4״

^ *8

"׳

(יג ^ נמדעניפד׳
ה זגרש ע*ג על

דר הנה היו קורין אותו דוראן דמיורקא :תיי -שיבח^ 7
רואהוי3
,.חשגסכשהס
אניש1פיסול בגטהז מפני
שכתוב כו דממתא מיורקא וזה היה סס עירו אשביליא נמצאששיג' סס עירו שמס כהר
שכתי״שמ *ד
סדסקתס לפרס רמאי רכתיב דממתא עיורקה הוא סס היחס לא סס עירו כאשר ! היי רגילי;
יתיסשו רבים אל מקום א' זה אינו מירה הלשון כלל סהמתיחסין אל מקוס ידוע לכיני< לע ככד
כותבין כחתימותיהס פלו׳דמיורקא או כסמזכיריי ראשונהשס יןדשס כןתבי .׳ןח״כ קיי ר כייןשאי!
המכונה פלו דמיורקא ואינס כותבין דממתא פלו שלשון ממתא מור שאינו נכתב לע״ו " * מ* ?

ן ^ ואע״פ שיבשו לפעמי' מ״מ קצתס נשארים שמהס מסתפקץ ואפ״האיןכותבין
 6ותם כיון שאינו דנר קבוע מאחר דלפעמיס יבשו ומסיפא דלישנא סכ׳יכתוב גס
מעיר
הסמוכה לה למימיה משמע דכשיבשי הבורות
מסתפקין מעיר הסמוכה לה :
׳'׳! ׳ ' .״־׳ ,
י,
ע ש היחס אלא ע״ס עירו ואע״פ שנוכל לומר סהמכוץ אחר ביו שיכתוב
דממת׳כיו בייתוםת׳יע״ש•
ן ;עני  ,ב נהמת
שקודם שיגיעו לעיר הס מתערבי כ מהרי ק בשורש ק״ו וצע״ד שיכתוב פלו דמיורק ושגס כשכתב דממתא סוא ע״ד היסס לא,ע״ ד םס
(ע ); כנר נפגעי
ש נהואשנהרמיצ אנו
כשמתערב כאיימוכי קחבלעיי אבד זכרו משם והלאה שהורגלו ההדיוטות לכתיב פלאממתא ע ׳ד היחשוכממתאע״דשס ערוביע זה " " " יוייי•
'6מגקיא יק איימוט ששו־ היא שאין לנמיב כלל אלא איימוניואץ לסוניר
נלל ( וי  '1ז
״״־״ ' ־י1
ק*1
*״י * ״ ^ ״י!
^
ד" 1
אין
מרצאכו
,
1
נהרמרצ אנו ואס .הוא ,
בהפך שאדרב י
י
*
׳
.
ן
וכחש
מזכירין נהר איימוני אלא ^!; וממקו
ככתב חצת ע ד היחס נמצא שחין שס עירו כתוב כגט זה ושם עירו ישם עירה מל שלא
מכרימהריק:
וידאינראזללדיד!
ךיני יאילךשי לפתי שניק בנש יא־שי ספק גרני נגי<,ו * ת גני העי
יקיאי שינייס ששש־ניש נכש י־"כ היא״ני
■ נש גשששיא ח יל ימי
שאישר ,
ושמה ש£2
עה ־יא *״״2" ' :
י־פשיינית נש־ איימוני והשאי יקיאו נשם מיצא־יאי ני לשניות וממי שאין
אשס שייה משכני ,נגש אאי־כ שינה שמס נקמני נמת־י שיני שמוי
! *יי ני אס שס איישיני שהיא שיק סיפוק מימיו ישיג לימס נש־ק אישי׳מנסעק יא״נ לישיש יילמא אינא■יסף נ״ש ה־א' י י־א אשיינא נמתא
אש

^1כ
נפלל וכ ל דמ שדבש ש
התיומההמסתפקנשינספוסל ן ^ לו כדבר שא לו חסרו לא כפסל בכך
־
מקיסספמייסאסהיא פסולי־מ״שבשי״■
,פ־־ניי אי סמי יש להס נשמית נ יני נשס היש ה נשמגי נשייו שינתי־ ש־

יתי יי־תי־ ? * ׳ * ״*

ושם עירה מעכידין ע״כ ואע״פ שהמז״בן הביא כזה סברת כס
המגי־•תנין ולאה :ר
כמנשאסנפי'י׳ לתתקריא א,
נ־ןמל ינייהיא״ניסימ־יןל־שמיול ניייסשכי׳היש״נאכתשו'
י׳״״ * ״
ל הגש שנתו־ ני ימממא מיויק מ׳י הישס היי אי ,נא  ,שס שיייופסול ואס ^וא

רונוגנווק

6יור־כמכ רכיבשס הרמ״ה שצריך לפרס שניהם שם מקים הכתיב ושם מקו הנתינ'
^ לא כתב אלא שס דמקוס כתיבה או שם דמקוס נתינה כיל חדינו סוה לאיש
זשלו כ שמות שיתכארו דיניו בסי׳שאחר זה וכן כתבו התו׳בהשולח וכהזורק דהא
מקנסשולח כראשונה היה משנ׳ שמו ושמה ושס עירו ושם עירה וכהזויק תקסינה
סוושמה שם עירו ושס עירה סינר העיר סר דומיא דשיכוי השם וכ כ הרא״ס
!!רשב״א והר״ן בה שולח אמתני דבראשוכ היה מסנה סמי ושמיושס עירו ושס עירה
!{ ין לכתובסש העיר שהוא והיא ממנה פי׳בגלילתמ א אנא פ דמיהודה ואס לא
חב מיקרישיכה סס עירו תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה מיהו היינו מדרבנן
גזושאכתוב בסי׳שאחי זה אך יש לדקדק דכשלמא בשינה שמו ושמה למעי התס
ונת פס מקום הנתינ׳ולאשסדסקוס כתיבה או איפכאאיכאלמישש לקלקולה
סיס הרא״ש איל כשכותב כגליל
מתא אנא פ׳ולא כתכ סס עירו אושב' אנא פלוני שדן שהם כט ירלי ? יליס ל הס וכהכי ר'הט ^סיגיא ^ י • 5גט פסיט וכ לזה י>סהלשל^
ומשתעהא
וממקום פולא כתב בגליל מתא
כיון
דלא
שייך
קלקילא
אמאי
תצא
מזה
ומזה
וכילי
נפרש
סם
עירו
סס
עיקר שהוא עיקר דירתו היה לפי שזה מפורסם לעדים אכל אס
נלאויהטישצנתז,
ו^שדדמפוס דדמי לסיכה
שמו
ראו
חכמי׳
שלא
לחלק
כיניהס
אי
נמי
דכשלא
יכתכו
נא׳סמקוס
הלידה
מספיק
חזי
חשש
התלמוד
למקומו ניחוש דלמא אזיל וממעי ג׳ השתות !נ!
^לאכגליל מתא
משמ׳סהמגרם הוא מגליל ואינו אותו שמארץ יהודה ואתו לקלקולי לאנתתיה דהאיך שהרי כל התיכוקו׳שכולדו בכאן והלכו להן זה סני ס ר כו ^ץ
נו:ג-
ןכתושתרא׳
׳ מי לפעור
שאס
עיר
הכתיבה
או
עיר
המגרש
היו
הל כ׳שמות א במקוהכתיבה קול ואין הערים יודעין איפה וליחוש דלמא כולד אאר בכאן ששמי כשם זה המגרש י" "
ושבמקום הנתינה וכ׳סס
א׳מהס לבד דהשתא הוי שם עירו ושם עירה דומיא וממשי ליה לאכתתיה ולפי׳אין דברי הרשב״א ז״ל מתח־ריין אצלי בזהימ״כ 1אף"לפי
סי׳קת?
ממוושמה ממש וכן משמע מדבריהישב״א  :היכא שיש לעיר ב׳סעו׳ב ססרי״ק
לבי־יו גט זה פסול שהוא ז״ל לא אמי־ה אלא כמגי־ש באותו מקום שנולד כו לפידכ׳תכין .
גשיתו־

כו אע״פ שלא כתב מקיס דירתי ולמדה סרב מההיא דתכיא בתוס׳גבי מי ססין לן שערזסנור׳ונדו"'
ב שמות אס היה כמקום א׳וכתב לשס א׳מהס כש־ ושיר הרב ז״לסר׳מץנ ימן ׳ סףו
נק׳לנש :ןנלין
כב שמות וכיון דבדיעכד סס אח מםאי? ^ שס עיר^ !חת מס״י זר :יי 1שכ 1סס ""#נם "וחנ״ח
עיר שנולד בו מספיק לשם עירו אלו דבריו ז״ל ואינן מתכיררין אצלי כלל לפי שאין יותד
חלשחיגצחוע
השמית דומין למקימות כלל לפי סמי שיש לי ב שמות כל א׳מהס הוא שמו ואין א׳שכותנין "׳ונסי׳
מהס נעקר בהנחת סברו אבל מי שיוצא ממקו׳למקוס כיין שנשתהאשס ננך סהן^ רנ׳א שם
שכזמנין
כאנשי העיר אין אותה עיר ראשונה עייו לשיס דבי שי־יע לס יעיד סעי ץימסשכותני",איתלד
שאנו מצייכיס שס עירו הוא מפני ב ׳יוסף דרשמעון ובסס עירו אנו ייצאין מידי נגטאע״עולישון
ספק זה שמן הסת אסיש ב יוסף כר שמעון בעי׳ זה היינו בקיאין כהס ואין מנרשין
גוי׳גקר׳הרעדי׳ש
נשותיהם אלא זה כפני זה ואס אין אנו יודעין אותה אין חושסין לסס סכל סמות להבל א׳ה׳קאלא

מ' אין כמזכין אותה אלא בקוף לפי סמוצ׳הלשון שנון וצח יופר שכגי״מל ובמדינה
שמוכירין ל׳אשכנז צח ושנון מדביי׳כך ואח שנון לשוןאשככז איו כותבץ בגטין עכ״ל
? 1יידאיכי חושש על כ גלחות אלא על לשון אשכנז שהוא המפורס׳כין הע 3רי' נז ,סס
מיי או הנהר שיש בהם כ״ף רפויה במקומות סמזכירין חי״ת כמו כ״ף רפויה וכן
נמת עיר ונהר שצריך לכתוב טי״ת או תי״ו אי זה מהס כותבין עיין בתממ׳הדשן
י׳יליא  :כתב הר״ן בע גט פשוט א־א דאמיי כל שהוחזק שמו בעיר ל׳יוס אץ
מסץ לו כתב הרא״בד דמדלא חייסינן דלמ איכא יוסף בן שמעון אחיינא כמתא
^יתי וכתיב האי גיטאהכא ומחטי ליה להסיא מתא לאנתתיה דהיאךש"מ דשם
ניווושס עיר׳מעככין בגס דתו ליללמיס' לפידי ומדבריו אתה למד שאין מאמיכין
^ועלסס עירו אלא צריך להביא ראיה אבל סרש״בא כ׳סכיון שלא שמעכו כשום
ז׳ץס פהוא צריך להביא יאיה על עירו מסתכרא מאמן ודברי הרי׳אכד ניאץ לי
איעכ״ל  : '0כתב הר״ן בתסוכ׳אע״ס שלא כתבו שס הכהמת כעידו ועיר' איני
וכשיהא בו חשש פיסול מחמכך שאס נחוש לשני סוירי כשלא הוזכרו הנסיו׳אף
היזכרו לא הוציאנו מידי ספק שהרי אנו מאים סי׳כסהוא גיטא דמה כתיב כיה
!ןיירי מתא דעל יכיס נהרא דפקלינןוטרי־נן איחיישי׳לכחוירי כלו במירי דיתבן
ןל ו ניס נהרא אלמא אץ הזכרת הנהממוציאני מידי ספק
נ 'טאדעל רכים כהרא אפם שהיו שס שני סוידי ולא היההביז
1ע״הסקלי׳וטרי׳אי חיישי׳לב׳סוירי ואסיקנא דלאחיישי
!?זקז?ו או בחרא מינייהו וכפי מחלוקתן של
ראשוני׳כזה הלכך בנדון זה שלפנינו דדב אשי והיינו סניב והעלה כסוף דבריו סכך נ״ל מיקר יאע״פי סבימש' לא משמע(טז )!רנרגתנא׳
'!כתיבת הנהמת מעכבת ואע״ע שמקצת
ראשוני׳ז״להזכייו׳בטופסי גטין שלהם הכי אני איןלנו אלא כגחיתיני והתו תירצו ההוא דחניכתו וחניכתה דכקייהדטת  ,שאין אנינותבין
יייוח׳דמלת׳מקכו כך ספני קצת מקימו׳סוין בשמותיהן והנהרו' מבדילין אומן אכל
שבירושלס היו שמותיהם ייועיס ו^יכא לפז ^ כש השמותדןשיו !ה ^ שהכניי  0ז)קי
(נ׳ללאהאי

הכא ריעותא אסרינא וכמו שכתבת שנמצא בכתובה בר אליעזר וב*ט כתוב בר שהאלץ באלי
בנבנשת נמצא שאפשר ששינה שמו בגט סוף דבר דעתי מסכמת הלכה למעששלא הלניים •מנאתי
תתגרש בגס זס ואה נתגיסה לא תכשאעכ״ל .
ישן
עיר שנשתת
נתזנגמקיןמתנה
מכט כותבי] שס
האישכגט זה פשיסבגיטי זבכסה יוכפי דשמו ושמה שמה
הראש).א׳נ
1
הוו מתורף הגט  :יאם יש לא׳מהס שני שמות וכו׳בהשולח ידף לכת! ?,ני• רקשתה
ל״ד ) ההיא דמו קיו לס מבא מייס וסויתא סרה אמרי נהרדעי מריס וכל שום השני!אשגת׳נגש
שיש לה ולא שרה וכל סיס שיש לה ופרש׳י ופורתא שרה מיעוט מי עירהה ין
שס המליכהולא
את שמה שיה • מריס צריך לכתוב בגט שהוא עיקר והדר וכל סוס דאית
.
שםהעיר■ איאני,
בך* א לכתחלה אבל בדיעבד אס לא ניתב אלא א׳מהס כשר כך כתבויהתווהי־״א ,סש ^
עכיללאי'*':
כפיהנז כ׳גבי מומר שגירש דסהיא דמבס קיו לה מיי׳וכו דמסמע דאפי כחד מקוס לפסולה זשכמנ
צריך שני שמות היינו לכתסלה וכן מפרש כירו׳וה״ה כתב בפיג׳סזה דעת המזכ״ןשתיל!  .נהנה!מ
ועיקר וגס הרשב״א ככס׳השולס דהכי משמע בימוכתו׳ וסכך הסכימה ךע,ער״ ת_ אי פסי קית׳דפי׳
אבל הוא ז״ל חלוק בדבר וכ׳שנ״ל דהוסזק בשני שמות במקו׳א׳מגיש לכתחלה
בא׳ש ;י
מהס ואינו חושש משום דק״ל סניכא דתין כך היו נקיי הדעת סבימשלס כותכיןינו/׳פלו׳אנטוגיא
אלמא אפי׳לכתחלה מגיש באת דלא עדיסא חניכא מאחד מעיקרו שמותיו ועוך שזה משמעממלל

ממה
מזשא נשתדנב
ייימ לנתול ׳ב נהרות לגע 7תז לינא למיחש לחתרח׳ כולי האי שיהאעיר אתית עסב׳שמות
דנהיזת כקראים בןמיה׳ ניזק,סללינא נ 1נהרות ואיכא לתיחשלעיגון אז נזיענזאיןלייו?! כ׳ 3נייוןזאגיי׳ק״לזמעשה שכתב! בגיל בעיר אר״ע
^יליןלנתונמתאקריי׳נא דיתניעל נהיאר״ם זסכפירזהוסשזם דרליל אינשילמיקרי הזעיר אר״ט זע׳ש *
ימאתייתיקון ישןהיכא לאיכאמיסתמין נרץ (כתוב עלמי מעיכות חמיןוע׳ל סי׳קיכ״ט■ בלק נהר אם כמבין מ! ן עמ!רה
למ עיר כאלו מתג בעיר :

דס

אבץ

העזר קכט

ק ^ ין (א ) דומהלש ס לכתחלה כשי־ לוף בכנר וגס מה שדייק הרשב״א מדאמי רב אשי וסוכן
"יה ׳
א;!ה דאתחזק בתרי סמימתורץילפי ששמם כמבוא׳ כדבריהס -ח״ל הרשב׳א בתשו ( סי׳
לנתח!
ר ח ) על גס שכתוב כו שט האיש והא שה ולא .כתבו בו וכל סזס וחיינא וחניכתו
וחניכתה אינו מעכב אש אין להס שם ושניכא
כ׳שאס
שגיהס ;
סס וחניכא ידועיס וכת'וכל שוס וחניכא .
אממ
בהיו
לו
בשמות
כפיר א׳שיהא ציין
(נ )
הליסארין
דאית
לי
פוסל
בגס שהרי נראה שאין
זה שם האיש והאשזז בגט ואם יש לאח' לכתוב סניה ' אלא כשיש לו סס אביהודי
י מהם שני שמו כותביץ שם העיקר שלו וסם א כגליל ואי מכירי ביהוד בסםדעי!,
נל ^ לני׳קקיע שמגיס אלא אחר שהריאיןל! השסוחכיכ'
1
אכל אין כותבין שם הטפ׳וכיל ולא בגליל שס דיהודה ויאמיו שלאגירש
וכשהתקין ר״ג לכתוב איש פלוני וכל
סוס
וכלשוסוחניכאראיתליה
שום וחניכא דאית ליה בד״א לכתחלה אבל בדיעבד אפי׳לא אבל כל שהוחזק בב' שמו בעיר הזה דיכלן׳
הל!<;א לכל ז ,ס לאי לי׳לא אחקיןאלאבד 5ןיתתז׳כת ייסמי
*אין דנרי<כראי! וכדא רב אשי בפ' השולח ואע״פ שבטופפי
אפי בחניכא אמכס לכתחלה צייך שני?ס
נכתב אלא אהד מהם כשד והרמ״כם פסל שכת' כת׳השם שאין
יילאיפ6ט דנ יי הראשוכיכתוב כן בכל הגיסין מ״מ
בפי׳וסיינו ההיא די ובא מריס ופורתסרה
כל יודעים יותר וכתב וכל שום וחניכא שיש לו הרי זה פסול וא״א
י3' 3
' 7כשי שלא כ אינו מעכב בדיעבד ואס יש להס
לפי פירושו ולכתחלה איתמי וחישעפרן
אשצאכפנרקשם , ,
.
,
יראה סן התוספתא ומגמרא הר״אשז״ל כתב כסכר' ראשונ׳ואם חניכתו ידועה וניכר׳בכ״מ
א׳  .,אגעגש.ס ב וגשמות
ההיא דתנן בהמגרס כך היו נקיי דעת
מנינש
(אן .דמי מערבא שצריך לכתוב את כולן גס והכל קורין אותו כה אלא כשחלת׳ בשטר או קורא בספר קורין סבירושלם עושים דקאי אחביכאדתלמא
*ימירה
מודהי
׳ה
אותובש׳
מגמרץ
נרכן
המובהק
אז
קצתע״מ
סגי
יראהדבריעבד
בחניכ׳לחיד
אפי׳לכתחל׳וכן
בחניכה
דאפי לכתחלה דיבסכיכא וא״צלכתו׳עיין׳
׳ "'ןץ" ע
 377י ' אינו מעכ' כל סב סס סיש לו במקו הנתיכ' שם המשפחה סגי ודוקאערשלשה דורות אבל מכאן ואילך הסס י״ל דמיירי בסניכא שמכיריםאות!
לא
בכל מקו׳והכל קורץ אותו בסס זה אלא
לא כפנת .לק(7ק | ושבמקיס הכתיבה ואס הס במקום א די
גכסשססאיןיודעיןיותוכו׳מדברי כשסותס בשטר או כשקורא בתורה קורץ אומו בסס המוכה מ' ה סגי בשסהחניכא
ירא• * יןמ ל זה לובא׳מהסעכיל י׳  :והדמב' םפסלס  :בפ"
<אף ני נ״י נתג רבי ש :בפשיסו׳דהרמב״ס והרא״ס פליגי
משמ׳דס״ל
דאפי׳בכות׳סס
ספל
כשכותב
לחוד ומ״־ס מומר א״צ לכתוב אלא סס יהדות בגס שהוא עיקר וכל ישיאלקורץ
אותו
בשס
הזה
ואף
אס לא כתב וכל סוס וסכיכ אלא שנהגו לכתבו בכל לגיטץ
א ^שגיא׳ ^ וכל סוס עדיף טפי מנשאינו כותבו דה שאינו כותבו גס להר״א׳פסול כדמשמ׳ממ״ס
והא דכשר בדיעבדבשכ׳סס הספל יכל סוס וסניכא וכשכותבומיער הר״א׳והרמ״ב'
אמנם כל שכתב סס גיות ברישא דמתקרי לא גרע עוד היה איפשר לומר דביק
,ל ;,א•! צפק,תא פוסל אפי בכה״ג סמ״ם וכ יכל סוס וחכיכא לרבות נקסיה לומר ראפי׳נת' וכל סוס שהמלכות מקפדת שלא להזכיר ןמומר בשס יהדות וסעדי ' יראים לנפשסמלכתוב
יזה ל נניןהצנתא פסול וכ״ש אס לא כתבו ולפ״ז סעס מחלוקת במאי לאמרי ולא שרה וכל סוס שיש בשטר שס י הדו בעיקר א״כ איעשר לומר דשם גיות עיקר ודי לכלול סס יהרוכלשון
י ,״נ״יי ־'
לה דלהרמב״ס היינו לומר שאס ככן פסול ולהיא״ש לא אתא למימי'אלא שלכתסל' וכל שום וכבר מצינו שחסו חכמי׳למה שהמלכו׳מקפדת ופקט משוססלר׳מלכות
אין לכתוב סרה וכל שום סיש לס מיהו אס כתב כן בדיעבד כשר ואע״ע שהרמב״ם לכתוב זמן בגס למלכות המולך כעיר פנכתיכו הגט כדאית כהזורק ואצ״ל בוי!
״״ ,
פ ׳ג א 0 -תותר הכשיר בפכנז׳בחניכתו וחניכתה ומשמע דאפי׳לא כתב וכל סוס כשר וכן פי ' ה״ה שמקפידים שהוא כנגד אמונתם ולזה איפשר לומר סיס לכתוב שט גיימפיקד
צ״ללפיזהדספיפדיףחניכאמשסספלדבחניכא המפורסמת סובא דוקא הוא אפי׳לכתחלס מפני אימת מלכות ולכלול שס יהדות בלשון ובל סוס אלא אסנכתב
לק נזיענלא^ל
כמקו׳סאץ סכנה בדבר וכשסור ר״ת לדורו ולמקומו סוד וברכיי כאלה אין לךאלא
לנמ-זילה לאסי-י דמכשר • ומשמע עוד מדברי רבי׳דאפי׳כותבשס העיקר כל שלא כ ' רכל סוס
ל ^ 'ניזטכת' פסול שהרי כתב אבל בדיעבד אפי׳לא נכתב אלא א׳מהס כ שר ומתוך מ״ש אחר כך מקומ ושעתם!־<*לייש
יזולקי!
ג■ "! וא□ חניכתו ידועה וכו ' בהשולס על מהשכתבתי
י
<
/
ן1
,
.!4 .
"ה ^ 1והא דכסר בדיעבד כשב שס הטפל וכל סוס וכו משמע דמה שהכשיר אפי לא נכתב כשמוך דכפיש לו ב׳סמות במקום א בעי׳לכתחלה שיכתיב שניהם כת ' היא״סוהא
כלנרי היזרלני אלא א הייני בכותב וכל שוס דוקא ומדלא חילק בין שע עיקר לטפללענין זה דאמרי׳לקמן כ חניכתו כשר וכך היו נקיי הדעת שבירושלס עושים משמע דאפי'
לכתתלה 6״צ לכתו עיקר השם י״ל דמיירי התם בחניכה סמכירי׳אותה בכלמקים
דם '{ "" יי ״,,י משמע דסוי׳הס וכשלא כ וכל שום פסול לי׳ש כתב סס טפל ל״סכתב שס עיקר • חה
תימא בעיני ;" בחניכה סניכ׳כותכיסלכתחלה בלא וכל שוס ונמ״ס רביטצמו בסמוך והכל קורץ אותו בשם זה אלא כשהוא קורא בתורה או חותם בשטר קוראיןאותו
פיהא נ ',נר ובסס עיקר יפסל כשלא כתב וכל שוס • ול״נ דבכותב סס עיקר בלא וכל שוס לכ״ע בשם המובהק להכי סני כסס חניכה לחוד ומשמע דסיל להר״א שלזה כיוינוהתוס'
מתון סנטזלנן ל כסר ואפי׳בכות ישס הספל כלא וכל סוס מכפר הרמ״כ׳בדיעכד דלא גרע מסניכתו במה שכתבו שם צ״ל דנקיי הדפס סבירוסלס היו שמותיה ידועי׳וליכא לעזכלו׳סל
■י-י וחניכתה דמכשר הרמב״ס בדיעבד דוקא כדמשמע מלשונו בפ״ג ולא פסל בכת סס .חניכה קוראי התו׳סמותיה׳והיו ידועי בהניכתן כדפי הר" א' ג יעוד תירצוסהא״נ
שם יף ע׳יל10
דא*,י .לא כ 'כיי טפל אלא כסכת עמו
וכל סוס מסוס דטפי עדי׳לכתו׳סס הטפל לכדו מסה  ,סיכמו ,בשהשמו ' דומץ זה .לזה שהכינוי דומה לשם לכתחל' כשר אף בכנר ופירוץזהלא
מסהאישו־אשה
/
י
כללהנענשרזע!ם סניהס ויכמו סם ססעל בעיקר והעיקר בטפל וכמ ס הרשב א ומיהי דסבי נינהו הזכירו נר׳שלא יסר במיניו ולכן לא הזכירו רבי '  :וכן בסניכת סס המשפחה סר
אמנם נהגה׳ ובכך מתיישבים דברי הרמב״ס שכבפהנז׳מי שהיו לו שני שמות וכו' כותב שמו בסוף גיטין ידפח )ת״ר חנינ אבו׳עד י דורו רסב״א או׳עד ג׳דומתכס׳מכאןגאילך
א:דרי פ״ננ א״ז ושמה סהס רגילים בו ויודעין בו ביותר ואומר איש פ׳וכל סס שיש לו וכו׳ואס כת' פסול ופסקו הרי״ף והר״א כישב״א מסוס דר׳חניכא קאי התס כומיה וכתבוסחו׳
והרסב״א והרא״ס סר״ח יר״׳ס מפישיס דתרי חניכו הוי סדא שהיא שט ליוויהאי'
7
^^' 3י ^ חניכתו וחניכפכשר כת הסס שאינייידוע׳י בו ביותר וכ׳וכל סס שישלוה״ז פסול כי
^ מחלה כתב דלכתסלה בעי שיכתוב סס העיקר ויכלול ספ עפל סכל סוס ואחר כך עצמו וזו היא הפנייה במשנ׳כ חניכתו וחניכתכסרוחניכת אבוס דבריםהי׳חניכה
פשי!ל ' י
ממזרי' ונניי נסי׳ רצה ללמד שאס כסס טפל לבדו כלא וכל סוס כסר ולפי כ׳דיןכתב חניכתו דסניל אסרת שכקרא׳ע״ס ראש המשפחה ולא מייריבשס ליווי דגופיה ונתבארוהדכריס
זיז מן"* ׳ע גריעא משס טפל ואלה כשר בדיעבד כיון שלא כתב וכל סוס אכל אס כ וכל סוס יותר בדברי ר״י ח 'ב דליווי סל עצמו היינו כגון שקורץ לכמה אנשי׳ככינויסמכנין
 31נייר ^א ^ אפי׳כתבו עס סס מאחר סהו׳ססטפל פסול ואצ״ל אס כ וכל סוס עס חניכתו שהו' לו ואינו חנינת אביתיו הנקר אלקוניא אבל רש״י פי' בססנ' חניכתו שס ליווישל
"
,יסיג טפל ביותר דפסול דאס לא נפרש דבריי כן דין חניכתו וחניכתה הוי הפסק בדין משפחה כולסו ו6כ״ אין כאן אלא חניכ׳סחת שזו היא חניכת אבות השנויהבכרית׳
ס תהה 7* ,שק '
ואסי׳לדעת רס״י ני ליה דסס ליווי האיש עצמו חשיב ספיר לכתוב כגט דסברסוא
צזניתהז וע : 1/מי סיש לי שני שמות בין כותב סס העיקר לכותב סס כטפל ועור יש להוכיח דמ״ש
דבכיתב סס טפל כשכתב וכל שוס פסול טעמא דפסול הוי משו׳ שכתב וכל ׳שוס הא
דעדיף מחניכת המשפח׳ומ״ה כ׳רבי׳ב׳הסניכו׳סמס משוס דלכ״עבאיז׳מהסמפבש׳
לאו הכי כשר דאל״כ ה״לל אט״פ סכ'וכל שוסשיש לוה״ז פסול כמיס בסמו׳גבי סיכ ׳ גיסא וזה נר שהיה רעת הרמ״ב׳שמתס לכתו׳כ׳חניכתו וחניכתה כסי ולא הזכיר
שמו וסע אלא ודאי כדפריסי׳עיק': 3והרא׳ש דבריו סתומים ואיפשר לפר׳דס״ל חניכת אבות ולא חניכת ליווי אלא שים לתמוה למה לא הזכיר עד כמהדורו'הוא
כדפיישית$3רמ"כס דכי אמרינן ולא שרה וכל סוס שיש לה כלומר ואס כתב ד ^ תכשרגיטא שכבו החניכא  :ובעיקר דין חניכה הנזכרת בברית לא׳ידעכא
כן פסול היינו דוקא כסכת' וכל שוס ומטעמא דפריסית אבל אס כתבו בלא וכל שוס למס אחר ג׳דורות או מסרס לץרו׳אץ טמבין דאדרבה משמע סכל שהוחזקודורות
כשר וא״כ כשהכסיר בדיעבד בכותב שס טפל היינו דוק 'כשאינו כותב וכל סוס אבל הרב׳להיו׳נקראי באות חניכי חשיב טפי וצ״ע ולכן נרדבשלא הוזכרו סמותוסןעסקי'
וכמוסנכתו׳כסמוך בסס המידכי־ לספת כיון שאינו כות אלא שס ראשהמשפח׳לכד
בכותב וכל סיס פסול היא ואס נפשך לומר דבין כותב וכל סוס בין שאינו כותב
וכל סוס מכסי׳ הי־ח״ס אפי׳בשס טפל איפשר הוא אבל לומר דבכתב וכל אוס מכסי׳ כל סהו׳תיך סלסה מת׳טוכחא מילת ' דבן אותו ראש המשפס הוא אכל כלסמיוסיו
יופר מגמרות ליכא הוכחה דגן אותו ראס כמספס הוא :כתב סמידכי כי 'פ מ
אפי׳בשס טפלוכשלא כ'וכל סוס פסל אפי׳כות׳שס העיק' וחניכתו כומבין לכתחל'
וטעם הגס בשם רכי׳יואל הלוי דהא דמפרשי רבוותא דכח׳ חניכתו וחניכתה היינואפ״פ
בלא וכל סוס וכדמישמע מדברי רבי׳זה דבר שאינו מתישב נזצלי כלל :
מחלוקת הרמי ב׳וסר״אבחניכתו וחניכת דלהר״א ' כותבין חניכתו לכתחלה וכמ׳ס שלא הוזכרו שמותיהם כ״א ראש המשסח׳סל סניה׳ע״ה אית לן למימר כעידימסירה
רבי׳ולהימ״ב׳לא מתפשר אלא כדיעב' וכדמשמ׳לישנא דואס כ׳סניכתו וחניכת כס׳ .דא״לב מה אנו יודעים אי זומן המשפחה גירש הואיל ונא הזכיר•שמותם  :כתב
שכ כפ״ג הוא תלוי לדעתי כחלוק גירסת המשנה כפ המגרש דהר״א׳גריס כגירסת ררס״בא שאלת נס שצריך לכתוב יו שמו ושמה אס יסכן פלוני וכת סלי כלבדולא
ר״ח ור״ת שכתבי שם ספו׳איס פ׳בן איש פלו׳ולא כעד כסי כ חניכתו וחניכת׳סשר פי׳שס הסגר ממס ולא שם המתירש׳מהו  :תשובה אינו כסרדשמו ושמהבמינן
וכך היו נקיי הדע׳סבירושלס כומבץ פי׳סלא היו כותבין אלא חניכתו וחניכת' לבד וחניכה דקאערינן היינו דקרו ליה אינשי באותה חניכה כנהוג היו׳ושקורץאיחה
הרי דלכמחלה לא היו כופבין אלא חניכתו וחניכתה לבד והרמב״ס גרים כגרש״י לבד באותה חניכה ולא אסר ממה דכי לא מינכי לאיזו מגרש כדפ׳ר״ס סכת דמי
לכ חניכתו וחניכת׳ שנוי אחר וכך היו נקיי הדעתוכו׳דלא קאי כך היו נקיי הדפת שיהא דכי־ מתוך הגט אי זו מגיש אבל בת פלו׳אינ׳נכר באותרשס מס״לד :אבל
אס עימד כמקים אסד וסירס במקו׳ אקר והוחזק בפני המקומו' באלו סכיסשמו׳וכו'
כותבין אלא לכותב איש פנו׳ולא כ׳טד כסר וקאמי מקיי הדפת שלשונם קצר׳ לא
היו חותמים עד אלא פלו׳כן ס ומאחי סמה ששנינו סכך היו נקיי הדעת לא קאי בבסילח ( דלד ) שנינו בראשונה הי׳משיה סמו ושמה סס עירו וסט עירהסתקין־ר ג
לכתב חניכתו וחניכתה מהי מימי לן להתיר לכתוב כן לסססלס דכסב חניכתו סיהו כותבין איש פלו׳וכל סס שיש לו אשה פלוני׳ובל סססיס־לה מפני תיקוןהמולת
ובגמרא א״ר יהודה אמר שמואל סלסוליה כני מדיכ׳היס לר״ג בני אדס כיאי׳מחס
וחניכתה סשי בדיעבד משמע  :כתוב בתשו׳הריב״ס סי׳מ״ג אהא דמריס וכל
סוס שיס להוכו׳פי שאינו כיתב הסס העיקרי בפי' אלא כותב השס הטפל כפי' לכאן שמו יוסף וקורץ אותו יוחנן יוחנן וקורין אורוו יוסף היאך מגרשין נשותיים
והעיקרי כילל הפס בלשון וכל סוס דאית ליה ומ״ס פסול אבל אס הב׳ישמו כתובים עמד ר״ג והתקין סיסי כותכין איש פלו וכל סס שיש לו אשה .פלוני ' וכל שט שיסלה
בגט בפי׳אין הפיס בין סכותב זה ראשון או זה דאפי׳סרה דמתקרי׳מרי׳כסר אפי' ממני תיקוי העולס א״י־ אשי והוא דאתחזק בתיי סמי מני׳כותיה דרג אם ,היו "
לכתחלה ולא פסל אלא כסכולל מריס שהוא השס העיקר בלשון וכל פוס והה״נ אס שתי נסים א ' ביהודה ואי בגליל ולו שתי שמית א׳כיסודה וא כגליל וגירשאשתי
כתיב בגט שס גיות של הבעל עיקרי ושס של יהודי הלשון למתקרי דב׳ש׳אלא דלר״ת שביהודה בשמו סביסירה ואת אשתו שבגליל בשמו שבגליל אינהמגלרה^
עד
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בדיעבד ולהרמ״ה והרמכי׳ן אפי׳לכחחיל׳ומ׳ש ר/תחליל׳מלהזכיר סס ג־ותכתירין
מ שה היינו לפי שכשאל כמומר שגירש אמא-שמו כסס יהדות יללו מכי בגטסס
של גיית והיו כוהגיס על פיו לכתוב גס שט הספל כפי בלשון דמפקרי לז״א רהיינן
בפאר שמות אבל שס של גיותא״׳צ להזכירו דלאגרע סס יהדות מת :יכתוול5ן

אבן העזר קנט

יק

ד׳מ

י(  )) 0רןהואנע"זי
־*ן שיגר אשתי שכיהוד׳כפמו פכיהוד׳ושס גליל עמו ויזת אשתו סב גלי בשמו שבגליל מין ר״מ לטעמיה דאמי כל המשנה ממטבע שסכטו חכמים כגישין הולד  ,ממזר
סימןרלי׳ד (?סדר
י&ס ויהודי פמויצא למקים אחר וגירש באחד מסס מגורש  .והאמר׳ סס דגליל עמו
פלס 1פן
ובתר הכי אמיינן זו דברי ר*מ אבל חכמים אומרים הולד כשר ומודים סכמיבשינה גטין
שמו ושמה וכו׳דמסמע דאע״ג דחכמיס פליגי ארבי מאיר בשאר משנה ממטבע נןהגי} ( כ׳ענס7ר
$ןל6ש'מ הא דאתחזק הא רלא אתחז פיש״י היה משנ׳שמו ושמה כשהיוול ב שמות
שטבעו חכמים בהאי מודו דהולד ממזר וכל הדרכים האלו בה מדרבנן ולפ״ז הא גיטין 7אש היה לו
אחדנא} וא כמדינת הים היה מגיפה בשם הנוהג במקום כתיבת הגט ולא היה
שם כינוי יולנל
רתניא כהסולח היו לו סכי נשים אחת
מרפיד לכתוב פניהם וכן פי׳הר״ן והרא״ס
ביהודה ואחת בגליל וכו׳אינה מגור היינו שםדגויותכותנין
^ הרא״ש דמ״ה קיי משכה סמי כפמגיש לא והא דכשר בדיעבד כשכת׳שם הטפל וכל שום והניכ׳דאית
פלו' המנוכה פלו'
במקום אהד מדרבנן וביצור דברי רבי׳כמה שכתב ואס וגל פום וחנינה
כאחד מהשעות שאס מגר כפס דמקוס ליה דווק׳למנרש במקום הכתיבה אבל אם עומד
לא כס כן פסול היינו לומר שאס לא כתב לאיתליה:
נתיבהנ קרצ פינוי לבני מקום כתיכס כי ומגרש במקלם אחר והוחזק בשני המקומות באלו שני השמות
סס מקום הנתינה בהדיא אלא שכתב סס (ו ) יפיל נסיחןוה
י!5מרו שאינה מגירס' כי אינםיורעי׳שיש
ססומלשעזזה תשו'
לכפלה פס זה במקום אחר ואס יגרש שידוע הוא שיש לו שני שמו׳אבל בני מקום זה אקמכירק בשם מקום הכתיבה וכתב וכל סוס לרבותשם
ונא לגרש אין
שיש לו במקום אחר צריך לכתוב שניה׳ וכות׳שם מקום הנתינה
כשה סיש לו במקוס הנתינה נקרא פינוי
מקום הנתינה פסול ואין צריך לומר אס סתיין רק ח6
וכל שום וחניכה ראי׳ליה ואם לא כת' כן פסול ואם ניס׳ בו הולד לא כתב וכל סוס דאפילו במגרש במקום ליהודית יאפי'לב
לכיימקו׳הנתיב' וצש תכא האפס לגנות
ממז׳וכל י״ג ררכי׳האילו בה אבל אם לא הוחז׳בשני השמו׳שאין הכתיב׳וכתב סס הטפל פסול ואס לא כתב שום וחניכה איו
מנכסיר או ליכש באותו מקי׳יאערושאינ׳
לנתונ:
מגורשת לפי שאינם מכירי' באותו סס יודעים בסקו׳הכתיב׳שישלו שם אחרבמקו׳הנתינה וגם במקום וכל סוס וכמו שנתבאר לעיל בסמוך
(ז ) אנלחלניל
הנתינה אין יודעי׳שיש לו שם אחר כמקום הכתיבה א״צ לכתוב
הכתיב כגג׳ לכך התקין י" ג איש פלו׳ויל
וכשמקוס כתיבה אינו מקום נתינה הרינ 'שסיייןקיו* נ
אלא השם של מקום הכתיבה ולא כל שום וחניכה דאית ליה סס מקום כתיבה כוי טפל לגבי שם לא תשמע נינריו
פה פיש לו פי׳שם הנקי לו במקי׳הנתינה
אלא נראה טעמו
דמקוס נתינה :־
סהוצפיקר להתיר האפס כמקום שהיא ואפי׳אש יודע לנו אח״ב שיש לו שם אח׳במקו׳אח׳הגט כש׳שאין
משום לשם דגיות
וכתב הר״מה שאין חילוק בין אס מגרש
עומדת וכן מוכח נגמידפס הנתיה'עיקר לנו אלא כשם שהחזיק לעצמו וכתב הרמ״ה שאקחילוק בין אם׳
הוי נשם טפלוש0
מגרש במקומו לשולח הגט במקו׳אחר לעולם צריך לכתוב שני במקומו לסולח הגט במקום אחר לעולם דיהלות שם העיקר
וקאמר עד שיגיש אשתו שביהודה בשמו
צריך לכתוב ב' השמות וכו' לא כתב רכינו ולנן פסול כייוזני!
ויהווה ושסדגלילעמו משמע דשם השמו׳אלא כשמגרש במקומו מתבשם העיקר בפרט והטפל
וחניכידאי׳לי ואם כישם טפל בפרט דברי הימה ללמדנו דלטולס צריך לכתוב ריש סיתןוי׳ 1א׳כ
ממינ׳נדקי ושם הכתיבה טמל  :וכ״כ כולל ובות׳ אני פלו׳וכל שום
סני כשמות דהס ליכא מאן דפליג בהא אפשר יאן> הס ' *
וץ־שכ״אכהזולח וז״ל ולעולם עושה שס
נהר״ן מילים גוה ד
סלמקיסנתינת הגע עיקרושם■של מקום וכולל שם .העיקר הויא ספק מגורש׳ואם גירש בשם שלא הוחזק אלא משום שאר חילוקי' כנזכרים בדבריו

בו כלל אע״ג דכתב וכל שוס וחניכה דאית לי לא הוי גט כלל
וכששולח הגט למקום אחר צריך לפרט שני השמות בפרט שם
מקום הכתיבה ושם מקום הנתינ׳ומומר אין לו לגרש אלא בשם
ישראל לאם נירש בש׳ גוי אלפ רכתב וכל שם שיש לו פסול בפרט וכולל שם העיקר הויא ספון
מגורש' בהא סליג אהרמ״בם שכתב בפ״ג
וגר

נתיבה כולל בכלל כל שס שיש לו ואנג״פ
סנמקוס הכתיבה איןמכייין אותו באותו
פס כיון שכותב עס כל שס שיש לו בגליל
אין מיציד׳זין עליו לעז עכ״ל וכ״כה״ס
כפ״ג מהל גרושיןוכ״כ כספי התרומה
וסמ״ג שעושה שס דמקיס הנתינה עיקר וכ״כ המרדכי בס השולח וגס הר״ןכתב כן
מרקהנזכיואע״פ סבתיספתא עושה מקום כתיבה עיקר כמו שכתבו התום
כהשילח מ״מ תפסו שיק,־ סנרית׳השנויה בגמרא דידן שעושה מקוס נתינה עיקר
ואש מושה עיקר שם מקום הכתיבה כ׳ר״י כח״ב שי"מ סמגורסת וי״מ שאינ מגורש'
וראשון נר עיקר עכ״ל וקרעת הר״ןבהשולח■שאם עשה מקו כתיב׳עיקכש׳כדיעב •
ובמיא' דאער רב אשי והוא דאתקזק בתרי סמי פרש״י אבל לא אתחזק כאן סיס
לושתיש מות א״צ לכתוב ויל שום שיש לו ואפי' נודע לאחר זמן שיש לו סס אחר
נוי הגט כשר שאין לנו אלא־ שס שקיא הוא לעצמו בפנינו והוחזק בו וכן דע הי״ן
וגס הוא דעת הר׳א׳שבתב וז״ל והוא דאתחזק בתיי שמי פי׳סהוחזק בב המקומות
באלו פכי השמות שידוע הוא שיש לו שני שמות אבל בני מקוס זה איכס מכירים
ממפיס לו במקוס צח־ הילכך צריך לכתו׳סניהס דלא ליתי לידי קלקול ביןבמקו'
הנתיבה כין כמקום הנתיבכדפי׳לעיל אבל לא צתחז כתי־י שמי סאינ׳יודעי׳כמקו'
סכפיב׳שיש לו סס אס במקו׳הנתינ וגם במקו היתינ׳איףודעי׳סיס לו סס אח במקו'
הנתיב'א״צ לכתוב וכל סוס וחניכא דאית ליה ואפי׳אס יודע לגו אח״ב שיס לו
שס אשר במקו׳אח הגט כשר דאין לנו אלא שס סהחזי עצמו בועכ״ל  .:ומ״סהרא״ש
ונס כמקום הנתינ׳אץ יודמין סיש לו סס אחי וכו׳נ״ל דלרכות'נקטיה שאף על פי
פמזקוס הנתינה אינומיחזק אלאבשסשהס בקיאקבו כשרוכ׳ס היב׳שבמקיס
*מזינה יודפי׳שיש לו שם את* במקום הנתיב דליכ למיסש כל כך לקלקולא ומ״ם
עישהוסז׳נסכי המקומות באלו הב שמות גס ר״יכס״ב כ'בלשון הזה ויבוא דאתחז'
נתיי שמי שיודפין בגליל שיש לי סס אחי ביהודה וכן ביהודה יידפיס סיס לו שס
בגליל נ״ל דלאו למימי׳דאי לא אתיוז׳ בתרי סמי במקום פנתינ׳אע״ג דאתסז'
נקים הנתיבה בתיי שמי הוו בכלל לא אתחזק בתיי סמיוכדמשמע לכאורה
מפשטא דלישנ׳דכיון דבמקיס הכתיב הוחזק שיש לו סם אס'במקו כנתינה למה לא
יצשקלכתוב ב'השעו כיון דאתחזק בתרי שמי וכ"כ מפרס״י וכ״כ הי׳ן בסדיא אבל
גתשו׳כלל טי׳ו סיד' כתב וז״ל התקין ר״ג שיהא כלת׳שמו סקורין לו במקו׳הנתינה
וכל סס אחר שיס לו אכל לא אתסז׳בתרי סעי שאינם יודעים במקום הנתינה סיש
לו שם אחי כמקום הכתיבה א״צ לכתוב וכל שיס אחין וחניכא דאית ליה דאיןלכו
אלא שם שהחזיק אז עצמו בו פכ״ל משמע מדבריו אלה דכשכמקוס הנתינה לא
הוחזק אלא כשם אח עדיף .ננסי מכשהוחזקכמקמתיכ׳שיש לו פס במקו כתיב וזה
תימא דאיפנא מסתכר׳וכמו סאקכתי ועוד קפה דמשמע מדבריו בתשו׳לכאורס
סאפ״פשבמקיס הכתיבה נקיא באס אחר מאחר שבמקום הנתינ׳איןיודעיןסיש
לו שס אחר כותב שס תקי׳הנתינס ואינו כותב וכל שוס וגס זה תימא דהא אמו
לקלקלה במקי׳ססתיב׳לו׳לא זהו שנירש וכמ״ש הוא ז״ל כפסקיווצ״ע :ואםלא כ'
קפסיל ואס כשאת בו סולד ממזר וכל י״ג דרכים האלו כה בהזורק תנן שיכה שמו
ושפה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו כס ואמיינן בגמרא
יאע״ג דסכמיס פליגי אר׳מאיר באינן מתכייתא דתכי בהו וכל הדיכיס האלו בה
מידים בשינה שמו ושעה וכו׳ופי׳סס התוספות דהא דקתני סיכה סמי ושמה לאו
מינוי ממש קאמר אלא כגון שהלך מיהודה לגליל ושמו יוסי וקורץ לו יוחנן וכ״כ
יי׳ןוכ״כ סיא״ם בהשולח דבהכי מיייי שינה סמי וכתכתיו בסמוך וכ״נ מדברי
יע״י סם וכ״כ בסמ״ג וכ״נ כספי התרומה דמתכי' דשיכה שמו ושמה וכו׳לא בשנוי
השס ממסהיאדהא פשיטא שהגט ססול שלא כ כתב־ לסם כעלה כלל אלא בפיסולא
 1ימן מייריסלא כתב סם דיהודה ושם דגליל עמו וודאי הכי משמע כהדיאבגמי־א
מיאיצסריך למימר מודים סכמי׳לר״מ כשינה שמו ושמה וכו׳ואמר רב אשי אף אכן
ימי תניכ׳ואס שינס ממש מי צריכא למימי ועוד דדבר הלמד מפנינו הוא דאמר
גגמיא גגי כלשם מלכות שאינ הוגנ וכו' ומשוס שלום מלכות תצא והולד מעזי

ודברי הימ״ה צ״לסכס נמשכים עד אף
ע״ג דפליג יקרא ללא חוו ליה לאו שינוי
כסס הוא  :ומ״ש ואס כתב סס טפל

דלא הוי אלא פסול  :ומה שכתב ואס גירש בסס שלא הוחזק בו כלל וכו' כן כתב
ג*כ הרמבכו בפרק ג'שיכה -שמו ושמה אע״פ שכתב כל סס שיש לו וכל סס שים לס
וכששולח הגט למקום
אינו גט וכן כתב הי״אס כתסובה בכלל ס״ו סימן ד :
אחר וכולי טעמו מסוס שיכירו בשמו בני מקום הכתיבה ובכי מקוס הנתינה שאס
לא יפרט אלא פס מקו׳הנתינה אע״פ שככלל וכל סוס כוי מקום הכתיבה אכתי
איכא למיחש דאתו לקלקולא לומר לא כעלה של זו הוא שגירש מאחר שסס שהם
וסופד אין לו לגרש אלא בשס ישראל בדין
בקיאים בו אינו ממכר כגט :
גירושי מומר כתב בהגהות מימון פ״ג בסס א״א שאס קבל קדושי כתי קטנה בעודו
ישראל כתוב בתשובת בעל הערוך דלא בריר לן אס יפול לקבל הגירושין בעודו
בדתו ואסר כן כתב בסם א״א וראיתי זה ודאי סומרסכתן גט לאשתו ולא ראיתי
סוס אחד מפקפק וכ״כ ר״ת מומי כיהן גס לאשתו גס ה״ה כתב בפרק הנזכר ודאי
אפילו קדש בעודו ישראל מגרש לאחי שהעיר וכ״כ כל הגאונים וכ״כר״י בח״ב
דמומר דינו כישראל לגירושין וכ״ב התוססות בפ׳קדקדושין (ועיין בזה גתסוב׳
מיימוני סוף אישות ) ומ״ס רבינו שאין לו לגיס אלא בסס ישראל כ״כ התוססות
והר״אש והרסב״א והד״ן כפרק השולח בחס ר״תוכי"כ ה״ה בפרק וכתב ומ״מיש
נוהגיס לכתוב פני ־ס וגס הר״ן כתי ולהכסכיכהו למרוייהו טדיף ספי כלו׳לכמוב
ב׳ססמות גפירויאכל התו יכתבו כפס ר״ס דחנילס מלהזכיר פס דגיות בתורת מסה
ויפראל וכתבו סמ״ג וסמ״ק וכלבו שאס כתב סס ליהדות וכל סוס טוב הדבר מאד
כדי לכלול שנו ד״גיות בסתםה משמע מדבריהם דר״ת מכשיר חפי׳אס לא כסב וכל
סוס וכן משמ ^הוא דעת הר״מה ול'כ סהוא דעת הרס׳באבמשובה (סימןתק״נו
׳ ומי׳אגף ק9״ו ) אבל מדברי הר״ן משסע דלא מכשר ר״ת בכותב סס יהדות וכותב
וכל שוס כדי לכלול שס סל גיות  :ועיין במה םכהבתי.בסימן זה גבי סריס וכל
שום שיש לה בשם תשובתהרי׳יכש  :כתב היש בא בתשובה דה״ה לצבי האסה
שהמירשאין ׳ :ותבין בגט אלא סס דיסרצל □ *(11 :נשתקע שם דישראל ממנו כתב
מהר״יק בסויש פ יו שדינו שוה ללא כשתקע דלעולס מגרש בסס דיהדו' ולא להזכיר
סס דגיות ותימא שהיי התוס וסרש״בא וסרא״ס וסי״ן כתבו דטעמא דר ה מסוס
דשם דיהדות לא גרע מסניכמו וחניכת' דכסר והמס משמע ודאי פאט אינס כיכרים
בחכיכתן כלל פסול הוי ועוד סהר״אס והרס :בא הביאו ראיה לדברי ר״ת מדלא תכן
היו לו ב' שמות כיהודה וכו׳אבל כשהוא מוחזק כשני שמות במקיס אחד די כאחד
אפילו בחכיכא ע״כמ& מע דדוקא כשהוא מוחזקבב' שמות עסקי' ואע״פשסר״ן
כתב גבי מומי שהסס שהי׳לו בעודו ישיאל כבר נעתק ממנו אע״פ שהוא מוחזק בו
מיקרי ספיר נעתק עאקר שיצא מכלל ישראל וקנה סס אחר לעצמו אבל משתקע
ממנו שם יהדות משסע דלא מכשר ומה שהביא ראי׳מהרי״ק מדסהס ר" ת דבריו ולא
חילק בין נשתקע ללא נשתקע ציכא למידחי דאויחא דמילתא נקט דלפולס המומר
נקרא בין היהודי׳ בשם דיסדות וגס אס הלך למקום שלא היו מכירים בססדיהדות׳
דידיה והחזיק עצמו לומר שהיה כקרא כך איפס׳דכותביןעל פיוכל שהוחזק כסס זה
ל׳יוס כדין ישראל שהתבאר בסימן זה אבל אס אירע הדבר סכסתקעםש דיהדורן
ממנו משמע שאין כופבין סס דיהדות עד שיחזיקו עצמו סלסיס יוסוצ״ע י  :ואם
גירש בסס גוי ומאין לפרש דטממו משו׳דהוי ככות׳סס טפל וכולל שסהעיק׳בוכל'
סוס דמאי פסקה דשס יהדות הוי שס עיקר וסס דגיו הוי טפל ואדרב' סתמא דמלת׳
הוי איפכ׳ועוד דא כ לא הל״ל פסול דספק מגורס׳היא לסי דעתו אלא משמדטעמא
שיכ׳ממטב׳חבמיש
משו׳דס״ל דאין להזכיר שס גיית בתור'מסה וישראל ואס הזכירו
ופסול מדרככן ומדברי הי"ן וס״ה משמדכש 1הא אינהו לאקפיעלכתיב׳סס דגיו'
כתורת משה וישראל שהיי כתבודלמיכתבינהו למיויסועדיףז ומדברי התוספו'
והרא״ס וסרתבאין סוכתה לפסולולדבריהימ״ה איכא למידקמ״סמגר ששינה וב'
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היא וב כ כב״י כס גס פשוט כסס הרשכ״א והריטנ״א ז״ל ^ ול 15הממי נן״ס קין
לכן על וכלכד שיכיר סס האיש והאש כלו׳דלא סגי כהכרת פניס וסיסמון־סל אקח׳
בשמות משוס דהוי מילתא דעבידא לאיגלויי אלא צריך שיכיר סמותיהס ג״כ
וצ״ע יכ 'לעניןשסאביו ישלדקד׳טדברי הרמב״ס בפכ״ד מה׳מלוה סאיןכותביןעל
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הסטיו י הנכתבים לאחד וכו׳

לבעליצריכים שיהיו העדים מכירים השמות
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בסמוך כל מי שהוחזק שמו במירל׳יומ
אין חוששין לו וט׳ולא ב כל סיססוחז׳סמן
ת במומר המגרש שא\צ לכתוב אלא שם של יהדות כתבא״א ושס אביו י״ל דליסנא דגמי נקעכמנהגן
ובגמ כי אמרי׳כל מי■ שהותז שמו היינושמן
וסס אביו אלא דליסנ 6קלילא נקע
ן1
ן'
ך ן ־
לעעו־ רענ;1׳ ע 1ע; 11ע ע ׳.יי ע1י 11 -
ס 1א כהז ץא נד
אבל ראיתי נוהגים לכתוב סס אביו על
ק סי׳תקנ ה ח״ל אפשר סא״צ לכתוב סס בן שמעון והמיר אביו והבן היה לו לגרש ולא רצה להזכיר שם פיו  :רעולב עושים שס מקוםדנתינה
יגת*
אביו וכתב יוסף בן שמואל שהגט פסול שהרואה אומר
אביה כלל דשסו ושמה סס עירו ועיר
עיקר ושם מקום הכתיבה טפלאסי׳סשס
וכתסי׳אתרת מגרשה כי שם בעלה יוסף בן שמעון וזה היה יוסף בן שמואל  :מקוס הכתיבה מובהק יותר משלמקרס
הגה' י 4הנ,י!  4שס אביה ושס אביו לא תכן
הנתינה או סשס דמקוס הכתיב 'נסתנ׳ע״י
טדע קל צריך
יפלה! נינדינת( נ כתיעל יהודי סבא מארן אחרת ולא
<:־ <* !-ליקייס סס אביו אס לא כ סס אביו כגט כסר והגע עצמך שהיה רג מס שסאביו ט תדע או סולי שהוא עיקר כמ״ש מהר״פ אפ״ה היכא סבסקוס הכתיבה אי מ מקוםהנתינה
אס היה סתיקי וא אסופי שאינו מכיר את אביו היאך יכתב בגט או בשטה וכתובו' לעולם כותב סס מקו הנתינ בעיק׳כ״ב מכרי״ק בשורש צ״ח וכתסלת סי׳זהכתבתי
י:כ'ניי 'נ1
 7א' א' וזה פישוט עכ״ל ולאפוקי ממאי דמסמע קצת מדברי מה״ר ישראל בכתביו סי׳קל' ת לברי הרשב״א כתסו׳על מי שיש לו כשמות בב מקומות  :אם כ סס דמקוכתיבה
מ,ני ,קמ ׳׳נס>׳ שאס לא הזכי סס אבי הבעל פסיל ט לסכין גר המגרש עיין כתשו הראי ס שאכתוב לבד והואשם סכל הרואה יודע שאינו סס שאין דרך לקטע שסלסוס אדסבכיטי
וכחב עוד על א׳שסמו יוסף בן שמעון וכו'בכלל י״ז סי״ב וכתב מהר״ר זה • וכן אס סס דמקוס נתינ' הוא כינוי שאין דרך לקבוע שס לשוס אדס בכינויזה
כ '! כ׳למהלדק כ ' בסי׳זס
** ־ו יממ חיי ישראל בכתביו סקל״ס דאפי׳כחזיק עצמו בבן שמואל זה ל׳יוס פסולידא״א לו לשנו' נר ' מדברי מהרי״ק בשורש פ״ו שהוא כשר דתו לי כ למיחש ללעז שכבריורעי׳סיש
^ עזי.הנהל׳.כ כ ' סס אביו וכ" נ מדברי הרא״שבמשו׳הנז'  :ועיין בתסוב הר״ן שכתבתי בס״ס קכ״ס
לוסס אסר זולת הכתוב כגט או זולת סס שקורץ לו במקום נתינה וכןמשמע
יו
,
י! .
י
.,
״! ,
לכתחיצה (אזצייש
מהקונדריסי'  :מי שיש לו שס אחד בגליל ושם א׳ביהודה והוא ואשתו במילשאין
 5מלק מתקר  ,וכתבימהר ר ישראל בסי סנז דבעד אחד המעיד סשס אביו שלא ככתו בגט פסול ♦
למכונה ענ׳ל :
וכתב סס עוד סתכס אחד רצה להתיר מסוס דסס האב א״כ לכתוב בגט ולכך מכירין כו אלא בשס א׳בין שהוא א׳מב׳ססות בין שהוא סס אתר לכתסל׳ישלכתוב
(ט ):ויה; לנתחלה אין השינוי פוסלו ולחה מא כמו שדחה ול״נדלא דמי כלל לשינה מקוס הלידה כל השמות שיש לו או שיכתוב סס שיש לו כאן ויכתוב וכל סוס לכלול שמותדסאר
נ ^ ,להזכי״ ^ שהכשיר י־״ת שהרי כתב הרא״ס בפי'הזורק דעעמא משוס דמקום לידתו אינו ידוע
מקומות ואס לא כ׳אלא שם שיש לו במקום שהוא ואשתו סס כשר ולא תייסי 'ללעז
 , ,ז.
1ן
,
.
ו
״
,
טס אני! ( אפיל(
ג;ינ,י , ,כןהול) וגס אינו נקיא עש מקום לידתי וליכא חששא שיפסלו באח ולא דמי דשאר מקומות כן משמ בימ׳וכתבוהו התו׳והרא״ס ו ? רשב״א והר״ן בהטלת וכן
נש7ר ניטיןז7לא  ,לשינה מקום דירתו דפסולדשאני סתס דמקוס דירתו ידוע לכל סכלאדס נקרא כתבו ג"כ סמ״ג ובעל התרומה  :אב יש לו ב שמות והוא ניכר בשני השמות גג׳
נזי״ת־ג ממי•■ ע״ס מקום דירתו וכשרואים שינוי המקום אומרים לא זהו שגירש אלא אחר וכמ ' ס
המקומות כלו בסקוס הכתיבה ובמקום הנמיכה אע״פ שיש לו.עור שס אסרנשאר
מקומות שאיכס מכיי־ין תקוס הכתיבה ומקוס הנתינה וגס סס של מקוםשהוא
רביכובסי׳קכ״ת ושינה סס אביו לשינה מקוס דירה דמי שהרי סס אביו ידוע לכל
שכיון ושא״צ לכתוב עומד והיא עומדת הכתוב כגט איט ניכר בשאר מקומו אפ״ה כ ס דאין לחושבלעז
וכשיראו שינוי יאמרו לא זהו שגירש ומ״שר״ת והרא״ש
וי
זז/ * 1
ע1
 3שיקכתסס׳-
6ל אג נט; פס מקום לידה אין השינוי פוסלי לא כתבו טעס זה אלא נו דלא מיפסלי עדיס מסוס של שאר מקומו אבל לכתחל׳ט־יך לכתו' גס שס סל שאר מקומו טון סשסשקוראים
אותו במקוס שעומדים אינו ניכר בשאר מקומות והכי איתא כימשל׳כ״כ בסה״ת
הרא'הימב״ס ! י ' דחפיעי אשקרא דמאחרדא״צ לכתבו לא קיימי עדיס עליה אבל לא כתבו כן לומר
• דכל המשכה ברבשא״צלכתבו כסר דלאמכשרינן אלאהיכדליכא למיחשלקלקולא וסמ״ג והמרלט בסהשולת וכתיב עוד בספר התרומה אבל אס השם הכתוב בגע
•חתי־י׳ 1״1
^ אבל סיכא דאיכא למיחש לקלקולא כמו כשינה מקום דירה או סס אביו וא סס אבי קוראים אותו בכל המקומו׳שמכירץ האיש אע״פ שיש לו עדין שאר סמו׳יכולהיות
^הר״ 3־ןכמג האסם פסול וזה כ״ל פשוטי כדבריהם ז״ל וכסי׳קצ״ז האריך מסר ריסראל בדין זה ד 6ף להתחלה כשריג :אם כשם סיס לו במקום אחר וב וכל שוס בסביל מקו כתל
למכא ׳ ^ :פ׳היי׳ף וצידד הדבר להתיר היכאילא אפשר להביא גע אסר ע׳ש ומשמע מדבריכם סס
ונתינה כ׳הר״ן דמסמע שאיכה מגורש וה״ה לבפ״ג בשס המפרשים שהואפסול
(כ־< ; דדיק ט ססוא עובדא שנר'לו שסיקר בסט הכתובה ואמר אמת בשם הגט וכמבואר יאפשר דלא נקט פסול לומר דלא מיפסל אלא מדרבנן רלאיכה מגורשת פסול מגי
שאיני גייד'י
וסי׳קפ״דנ וכתב עוד בסי׳קל״ס ואפשרדתסובהרא״סבאותו קרי ליה  :אהא דתנן כהשולת נראשונ׳היה..מסגישמו ושמה וכר התקיןר״גשיסיו
ח''.הס ,ן בדבריו יס קל״ח
י״;ז"1ל^י
כותבין איש פ וכל שס שיש לו כתבו המו׳כתו בטופסי גטין סל ה״ג שצריךלכתוב
הנ ,ג  )?[5\,סכת׳יוסף בן שמואל לא היה בא להחליף שס אביו אלא אבי אביו או אבי אמו היה
"׳אט; אב! סא נקיא שמואל וב' עצמו מ לסס רבני בניס הריי הס כבניס ואפ״ה פסול מפני הטעות בגס שיס וחניכא דאית לי ולאבהתי ולאתרי מסע סל׳זה היו כותבין בגט ואץ נר
פני־^יתן הגע יי' 5י וכא״ח כתו כלשון הזה תשו׳סאלה אל הר״ס ז״ל יוסף ששינה סס אביו בגט סהי״שמו לר״ת דזמנץ דאתי לידי תקלה כשאין לו אלא אותו סס הכתוב כגט ואין לוחניכי!
וכשטמכבגגי וכל סוס וחניכ' נריזה הגט סל א 1ס אחר סיס לו שס וחניכא לכן ני'
3זמ ! אחי מ־£א יעקב והוא כסב שמיאל לפי סהייאיתו יעקב מומר ומת בדתו אין לקנטר גי מאתר
אצז נראין (דלא שהחזיק שמו ושס אביו כן במדינה ומתקנת רבן גמליאל נהגו לכתוב בגיטין פב פ לר ת וכל סוס שיש ול דקתני במתני׳היינו כל שמותיו בפי׳ותיקן ר״ת לכתוב בנע
כייי סלסיייח״-ן וגל סוס אחרן וסכיכא דאית לי ולאהבתי הגט כסר שלא הצריכו ססמיס לחזר אחר אני פלמתקרי כך וכך וכתבו התו׳דקצת משמבגמ׳כדכרי רתגס :המרדכיוסמ״ג
יאף ליי ^ל י" עדים להחזיק שמו ושם אכיו אלא ע״פ עצמו ומפני הרמאי׳שהירמסניס שמס תיקן והתרומה כתבו לברי ר״ת סתס משמ' ד הכי ס״צ אכל הר״ן סלק לע ר״ת וכדליסנא
דמתני׳לאמוכחכר״תדא״כ הל״ל התקין ר' ג שיהא כותב כל סוס סיס לו צנל
( יפ £ר״ג לכתוב כן נמצא שגייס ככל סס שהיה לו ולאביו ואס לא מפני שכשאת האשה
גיפש
מדקאמ׳אט פ פס כל סס שיש יל משמ שאותו לעצמו תיקן אבל מדבריהראב״ד
ושלא להוציא לעז על הגט שלא תצטרך להוציא ס :ס הואיל ונתייחדה פמו הייתי
^׳1
אש,פ י א;ז* !? ' מסיכיס לידות הרשע ולטפו עד שיכתוב לו גט כסססבידר לו ולאביו אבל עתה אין רנ דה״פ התקין ר" ג שיהו כותכין איש פ'כלוי ב השמות שיש לו כפי׳סס מקו׳סכמל
*!ל ענ-ןי-ק **( חשבון בדבר לסמוך על הרין ועל דת מסה וישראל שהגט כשר ותהא האש בהתירא ושם מקו׳הנתיכ׳ומפני סחסס ג״כ לשס ליווי וחניטת התקין שיהא כותב ג״כוכל
לנד 'נ! ה!א גשדי וצוייכו יאיר עינינו בתורתו שלמה ב״ר יצחק עכ״ל :אים לא כסס האיש והאש׳בגע שוס שישלו וכך היהטתב פלו דסהקרי פ׳וכלסוס אזרן וכועכ״ל כי״ןומדברי
צמניזשננ^,ני כתוב בהגה׳אישירי פ״ב בשס א״ז דהג׳פסול והבנים ממזרים אבל המרדכי כ בי״פ פרשב״א :משמע רס״ל כר״ת אלא שב שהעולם נהגו לכמו׳וכל סוס בכלגסיןמסו׳שס
בליגפכת׳ר״יהלויאילאדמסתפינא מחכדיא ה 'א אפי' לא הזכיר סס האית ליווי וס״מ כשיש לו ב׳סמו׳משמע דס״ל שיכתוב פ׳דמתקרי פ׳והרא״ס כתדמתני
כותבי! מיסי :
(•■ ) ינ/סלר גט ! ,והאשם בגט כשר והביא יאיות לדבי ומדברי המוי בפ״ב דגטין גבי ההוא גבי דפאל מוכח כר״ת והעולם נהגו כה״ג לפי שנהגו הגרס באשכנז שקורין ליהודיםבחנינה
דכשא ־יהמג יס לבי ככישתא שקל ס״ת יסב לדביתהו משמ סאסלא כ שמו הגט בטלמן התור כדברי הקרובים ל ל עברי ואץראוי לכפו׳על אות חניכה דמתקרי לכך נהגו לבתו׳וכלשוס
וחניכ׳דאי׳לי׳סמלזו כוללת סכל עכ״ל ביאור דבריו פאע״ס שידענו בודאי טאץ"
כפרק גט פשוט טתבין גט לאיש אע״פ שאין אשתו עמי וכו׳ומסרש
א״ז  :תנן
סוס סס וחניכא אחרת טתב וכל סוס וחניכא ואינו נמנע דכיוןסנהגולכחו'כןתו
ספ ליהלותי! אס כגמרא שאין כותנין גט עד שיכירו ססהאיש׳ ושם האשס ופייך וליחוש
לא תייסי׳למיחזי כשיקרא־וגס ה״ס כ׳בס׳ג וכבר נהגו עכשיו לכתו ככל גט וכלשו
©א כהן נופיי! דלמא אזיל למפא אחריתי ומחזיק לשמיה ביוסף כן שמעון וכו׳ופרסב״ס לתנא
נה} ' גתנ " יזי דמתני׳דבעי מכירין למה כותבין גט לסוס אדם אע פ שאנו מכירין שמי והלא שמא אחרן וחניכי'דאי׳לי׳וכ ן טחביין בשס האש וכן נזכר בנוסח הגט סכת רבי׳בפ״ד וגס
ראובן בן יעקב וה מפיר אסרת בא לכאן והיה סעו שמעון ועמה הרגיל והחזירן בהגה״מ בפ״ג כתוב שנהגוכה״ג וכ״כ ר״י בח״ב  :ימ' מ היכא שיש לו שני שמףכונ
^ה
לכתו דמתקרי סלו׳וכל סוס שיש לו וכדברי הראב״ד וכ״כ ממ״ס הרש ב״א וס*הבסם
יפת־סע״ש א ני שיקראו לו כאן ראובן לפי שמצה לגיס אשת ראובן בן יעקב סבמקו ' פ׳ומסכי אע
אני; ;א־!לחת!ש רב אחא בר חיכנא הכי אע רב כל שהוחזק שמו כעיר ליוס אין חושסין לי וס רסב״ס הרמב׳ן והכי ישראל שכח״ל סשמותיה כפס ישרא׳ויש להס שמות אחרים כססהגויס
וט וצריך לכהו׳אנא פלו׳דממקרי פלו יל וכ״כ בקו בסס הרי״א והפריז לו׳שאין רצי
" " " ץא׳יי אין חוסשין לו לב 'כ לא היה מחליף שמו זמן מרובה פן יודע הדבר ואמי ות בגמר '
הי ^ מ ,י^ ^ ,י לא איתחזק מאי אמר אביי דקרו ליה ועני רב זביד אמר רמאה ברמיותיה זהיר לגרש בו אס לא כתב השני שמות אע״פ ס כתב וכל סוס מי סיש לו כ סמו׳ כוחני
פלו׳דמתקרי פלו דר׳ מסל ראובן דמתקרי שמעון ואס לא כתב דסח ?יי ? ^ ,
'7ה1א ופרסב״ס ברמאותיה ידע ויזהר לענות הלכך אין הקנה עד דלתחזק והרי״ףוהר״א '
ע5מטאמ!וצ׳ע  :השמיטו הא דלא אתחזק מסוס דסכירא להוכרבזבידדאץ תקנה אלא א״כ הוחזק ראובן שמעון כמג מהר״ר ישראל בכתביו סייי״ס ובתממת הדשן סימרל׳דיל"
פסלינן ליס אבל מהיי״ק כשורש ל״ס כת שהוא פסול לסי סנר׳ממוך הגט שקויין
(י  0יקיסייי״ וכן דעת סרמ״כ׳כסכ״דהמ מלוה • ולענץ אס צריך ב׳עדיס להעיד סוס סס האיש
אומו ראובן שממון ואינו כן כי במקוס הנתינה אינו נקרא אלא סמפון ובמקום
^א ג ״^א ^ חס סס האסה או אי סגי כעד א׳כתב ה״ה בפכ״ד מה מלוה בסס הרשב״אדלהכרר!
■ הכתיבה אינו נקרא אלא ראוב ן עכ״ל ואפשר לומר דמר אמר תדא ומי ל1מ ימד
, !,4׳נ ^ו 4 ,שס איש ואשס אפי׳פ״פעד א׳ואפי' ע ' פ אשה וקרוב סומכין דמילגו דעביל לאיגלויי
ול בז
!יש ז^ שה
7ר ץה)־

הל׳י
י3׳'*קאי

תכ ן

אחר

עדיין לאית ן אחריש איק נאחנים אע״ג למאמילתא לעבייא לנלזייאדל אסרי  0ממ( 6לאי נאמניםזמ״ש דלא סגינהכרפ פגי© י׳ליאע׳ג שי 1לע שזהו האיש זהאשה מונירין נטטעת עין לא סני על 6ידע ניה3נירורשח? תן הן ע פ "נ ןי
נ׳הר״ן פ׳השולח דף ינקע׳אע״נ ד׳אם היימקוס הכתיגה והנתינה אחל ואין לו שס אלא א׳ונחקזם אחריש לזמס אחר צריך למכתנו לפחחלה ומיה; נדיענל נשר אע״ע שלא ניוק שם הגתינגיי5
 9ןלפאקרים כנ״ל 5ן 'ל סי׳ה״ן :

אגונומיזעלנריהדמנ׳ןונ״ענסשקימהרא׳יסי׳רמינ ג
השןלח (
שלמי; (יד ) ( לא נ׳נןמ7נריהוא"שפ'
אנתזש׳נהראיש' נ'םיר1
ינה! נןה1

דמהר״ר
יסיאל מיירי כשנקרא כשני השמות במקום א' ומ״ס מכשיר ומהיי״ק
מ״רו
כסנקר׳כשס
הכתינ׳כסס
א׳ובמקוס הכתיב בשם■ אחי וכרמשמע מדבייו ומ״ה
ספ ול׳
ט,
מ
י
סיש
לו
בשמות
והשם
השני
יוצא
מהשס
האחד כזה יש כמש חילוקים א׳
6סהד !5קיצור
החס כגון בילא בולטא שמ* אל סואל מיגל־ת מיגליתא צפוי פורס
בנימן בונמי
יצחק חקין א״צ לכתי סם שני כלל דאין זה לא כינוי ולא שינוי כ״כ
כמרדכי כשס
ר״ת ונהגה״ע פדט! קויא פס דנערו׳ליצח ] חקין וכת דאין סיתבין
אותו רגם
כקוכד׳קוראו
סס
דנעמת
ל־צחק
סקי;■ וכן פין פיצין אה־ן אתנין וכתב .
נשס ר״י
מקויבי״ל
שאין
לכותב
מי׳אס
יש
בשיי
אי
ש אח׳ :ששמו כשם זה אלא שזה
;קרא
גם
כשם
זה
מערות
כתב
מה רר ישיאל בכתביו סי׳זה דכותיין שסזה
דמחמלסי׳וכמוב
שס
דיעקב
יעקל
הוי
כמו
יצחק
חקין
•
ב
אס
השס
הב׳יוצא
ממשמעות
העברי שקורין ליהודה ליאון או ליאונש ע״ש גור אריה יהודה הא ודאי
שיוסבין
גס
השם
הב׳וכותבץ
יסוד דמתקרי ליאוןולא יכתוב המכונה וכל הכותב
0!3
וכיוצא
בו
המכונה
אינו
אלא
טוע
של׳כינוי
בכל
התלמוד משמישאיכי הסס כלל
נ״נ
מהרי״ק
בשור
'
קס״ב
וכ״כ
כקו
שאסהכינוי
דומ׳לעביי ינתי׳דמתקרי כגון יהוד׳
דמתקדי
ליאון
ואס
אינו
דומה
קצת
לשם
העביי
יכתוב
המכונה • י ,ג היסשהשס
לדוצא
ממשמעות שמו העברי אלא שנקיא כן ע״פ משפחתו כמהיי״ק בשור ק׳׳ו
לש
לכתוב
המכונה
ולא
יכתוב
דמתקרי
ומשמע לי דלא שנא לן בין אס סס השני
לוא
בלשון
עברי
בין
■
שהוא
כל׳לעז
אע״פ
סיונ׳ממשמעות שמו בעבדי מאחי שהוא
נקרא כן ע׳ס
משפחתו כותסץ המכונה ואע״פ שמדברי מהרי״ק בתשובה זו משמע
מרירי כששם השני
בלשון
לעז
דוק
'
גס
בכלבו
ובסמ״ק
כתו׳ררגילין
לכתו׳דממקרי
משס  :שני
בלשון עברי וכששס השני כלשון לעז כותהין המכונה יכ״כ בקונד׳ובה,
'הגש
דמירכי
וכהגה״מ
פ״ג
בשם מ״ג נ״ל דלאו דוקא אלא אומזא רמלתא נקט
מד׳ססרי׳תלה
מהי־י״ק
סבר
זו
בדע׳מהר״פ
שכך
כ׳ועל כי קורין אותו פואה ונסתפ׳
ליד אס הוא
יוצא משם רפאל כלו׳כקיצוי השם ידע ידידי מקר כן ע״ס משפחתו
א״ג דבר
פשוט
ש־
ש
לכתנו
כגט
כלשון
ה
מכונס
כיון
דהוי
לפון לעז כמ״ש רני׳פרץ
ענ״לוכשורש צ״ש
כ׳לשון
תיש
מסר״פ
כ
ש
שס
השני
בלשון
לעז
כגון
חניכא
פקורין
שווינוס אז
כותיין המ  £נ׳ אבל כש שס השני הוא לשון עניית כגון אותס בני אדם
שנשתנה
שמם
מחמת
חולי
אז
כותבין
דמתקיי פכ״ל ואס א/תא דסאני לן בחניכא
דן
כשהיא
בלשון
עברית
לכשהי׳כלשון לעז למה ליה לפרושי כגון בני אדסשכשתכ'
צמה מחמת חולי
לכתוב
סתם
אגל
כששם
השניהוא
ל
'
עברי
'
דהייכי
חניכא אלא
זדאיכל
סניכיותביןהמכינביןשהי' בלשון עכריכיןשהיא כל׳לעז ומ״ה לא משכס
צינתכודמתקרי אלא משתנה שמו והא דכקט גבי חכיכ׳לשון לעז אורסא דמילתא
קענדפדיש׳דסתש חניכא הוי בלשון לעז • וגס הכלבו ושאר החיבורים שכתבו דין
!צ נר ומדברי
היי״ף ילפי לה וכיון שהוכחנו דלסון לעז מקט הרי״ף לפו דוק׳א״כ
קיש לפיס
דברי
פאר
החיבורים
ככ״ל
ית  :ד אס פס השני כלש ץ לעז והכל
^סד נטן
חיים
שקויין
ביבכט
יר״ל
לעכן
)
כתוב
בקוכד׳דלא יכתוב ודימה אותו
ליצחק
סקודין
איסק
ומשמע
דס״ל
דדוקא
ביהודה
ישקדרין
ליאון כותביןקשו׳דאע ג
זקר׳ליאון ע״ש
גור
ארי׳יסוד
'
מ״מ
לעז
יהוד
אינו
ליאון
אבל
בימ״ס
פהו׳לעז ממס
צלתיי׳לא
כותבין• מיהוסא "כ כת׳ששמע ששעות המסתני׳מעכיי ללעז אע״פ שהכל
אסדכגון
אביגיל
אביגי
כתבי׳וגס
בהגה״מ פ״ר כתוכ׳סכרא זו סהמשתנין מעברי
ללעו
אפ׳ס
שהכל
א
כגון
אביגיל
אביגי
כותבין ולדעת זו סכופבין שמו ' המסתנין
מעברי
ללעז
כותביןדמתקריולא
המכונה
וכדכתב
מהרי״ק
דמכונה משמע שאינו
מס וכ״נ גס
מדברי הקוכרר' שכתלו לסברא ראשונה דלא יכתוב חיים דממקרי
מנססשזע
דאס איתהדהוה כתבי׳ליס דסתקרי ה״ללמיכתב ולא המנונה .
ן ודינו כשאינו
כינוי המשפחה אבל כשהוא כינוי משפחה נ״ל דלכ״ע כתבינן ליה
וכותכין המכונה כש״ס למעלה :
מי
סיסתנהסמו מחמת חולי כתב המירכי בהשולס סאע״פ שקורץ
אותו
תמיד
בשם
הא
'
מ״מ
אותו
השס
שני לשינוי הוא עיקר
ונתנין אייתו
קודם וכן כתבו הגהות בפ״ג מה׳גרופץ בשם מ ' ג וכ״כ בכלבו וסמ״ק
לנבקונדריסץ
וסייס
בה
וכותכין
סם
השני
קודם
ואח׳כ
דמתקרי פלו׳ססראשון
ידן זה כתבו
מהרי״ק בשורש צ״ח בשם מהר״פ וכ׳שצייך לכתוב פ׳דמתקיי פלוני
קיא תגר
על
גט
שכתבו
בו
בהשמות כלא דמתקיי ביניהם וגס בת״הסי׳רל״ר

:דעתך,
כלל ואפשר משוה דמנהג במדינה ההוא סעולין כך לקרות בתור' יעקב
מ?זכתבו
ג
"
כ
בררן
כתבו
ג״כ
בדרך זה כגט כדזשמ׳באשירי פ השולח דאזלי׳בכתיב׳השמו כגיטין
לעלייתו
לקמת
בתורה
מ
"
מ
ני
עיקר כדכתיבכא לעיל ענ׳ל • ואס לא כתב
ממקרי מצאתי
כתסו׳האשכנזי׳איש א היה שמו יסודה ונשתנה שמו בחליו וקראוהו
משה וסלח גט
לאשתו
וכמשה
יהודה
והחזירוהו
הגדולים
וכ׳גט אחי משה דמתקרי
'?'
ו׳וכתשו׳אחית מצאתי סדרנו גט והיה עמנו מהי״י במנא והסכמנו כולנו לכתו׳
משס
דמתקיי
יהודה מ״מ הכותב ראוקשמעון לא פסלינן ליה ע״כ י ט וכת עוד

ונשתנה לחנה דאינה
תגרישת אש 'שנקרא שמה סמחה בעת הלידה ואח״ב נקרא ;! כיסי
משפח׳ואמר
אליגרי״אה
כר׳דאזלי׳בתר
סס
דקרו
לה
מבא
ואותו כותבי עיקר ןעל
הי׳זיק שהגטאינן,
דמתקריאכההיא
דקרו
לה
יובאמיי׳ופורתאס יה יכר שססהו^ פישסהע3רי "תניןהידנל ^א
כמו שס אחי כנ״לכב :מי
שנשתנ׳סמו והוקבע לו סס שני ונשתקע ממנו ססראשוןהמ !:נ׳ ני ת״נה
נר מתוך דברי
הקוכדריסיס
דאפ׳ה צריךלכתו׳סני גיטין א׳בסס ראשון וא׳בסס כ׳מש״-ג  .ל׳יחיל
דאמעשה שבא
לפני
הר״ף
שכ
5
ן
3
מ
י
3
סמו ׳ כת 3מצ א תי3מדרש ה״ר מנחס מןן וניש וחיני ! מל י.ל

כי ציין־ לכתי
 3ש 3י סשרמ ה יי ןסו ן והשכי כי כ[ מ  3ינר כיפ ?  30 3י
311
' ? י רש״',זה ^המגרש
יאלגדיש גכת! נ וכל שוס וחניכא אף נמקוס
יית״ה סימןרל״ון
דלא נהיגיןלנתונ כןנשארגיטין ולק ע־׳שלא לכתוג כלום
מהכינוי המשפחה להוציא נפשי׳סספיקא זישלעחית כמרי כעל סדר
•יזערשננ״ל ( :יט ) ונ  70רגטיןחשחעדהי( ל!
הגט שכתג סתם שלא לנתנו^לל ואלו הי' דעתי לכתונ שוס והכינה
מנץנלאחתקוינאשר
עולהלם
'
מ
נע״ששי׳ל׳ג
ומהרי
'
!
נ׳נרסו׳סי׳קת״
^
דישלכתיבלחתקריאע״סשעול־נשניהםלסי׳תועיש וכ ת נסדרגיטיןאיומנאתיעולשםלאס נתנולונמיל׳ען
^יע״יחזלינשתנהפמוישלרתינדמתקריאנלאסנתנייזנ׳שמות נמילתוישלכיזיב נלאייתקרידשלכת נאיתושמשקוריןאותו
('י'|פי'ל'ח*חע לני/ .שי ליתן
נותחלהונתהרי״לנ׳דינמונשםהמונהקלנסוףולא
נתיראאיאכדנריהמרלנידלעיל
:
( נ ) ונסדר
כ׳ניטין  ( :נא ) וכן נ״ל שלא ליתן ניגיטי; ננת א׳לאין נדירה
נניטין וכמו שכתנתי לעיל סי׳קל׳ג ועול להתו׳דסוטה פ׳אדוסה נתנו
להחנרח ננ׳גיטין הוי הקול עזאורייתא ואע׳ג דהע׳תיילילמגרש
ן /יטיןלשרים אנל כשמגרשמשמת
מח״נאיןלאן
אלא
גט
א׳ת׳ת
נר׳ללפעמים
שניהם
כשרים
,א מלאיל״ת י1א י׳שחחמירין לפעמים מ 7לננ] 1ע" נאיןליתנןכנת
ממרי ר״י מינק נהלר גע שלו
נמקים
א׳מיהולץמן סי׳קל״נתשמע ליכולליתנן ננתא׳ורןהואנמ״הסיח} רליגונן
תהר״י מינץ
כוה תשר
'1
11
זה אותו הניטשנר׳שה׳א כשר יותרישליתנו תחלה עסכלשאלותיו יקייאתו
זיליאחרהנתינ׳ואח״כיקמהגסהשטדתנהוגיכעסנלזאלותיווזקריאזלפניהנתינהואת׳
י1ז
חתחא'1אמר3נעלאיכ( יןלפ!!1ר' נא< תו גט שנכתב לד;! עיין נת זו'מ זרי
"
(
נתינ/ינידלעוחזיסנשעתהנתינהטעסשנותניןנ׳גיטיןףאמרלנעלשיהא נדעתולנרשהנכלא׳חן הגט* ןוכ' עול  5םפיעסאח ' נתןנ'גיטין
סי׳ק׳ן
נמקים
שיש
לכתו
•
:
נ׳גיטין
ולא
ניתן
אלא
א׳משחינדנשר נדיענד ולא נר׳נן
ן|״ ןגא 1גישאיןלנתוננן
נפשר,יחהראי ישי׳ י׳דזע״ש ־מצאתי כפ! נ בתיקון נס/ישן למשומדשעשה
בללנלחוסוחנינזנמושכזתביולזאריישומליםדאלוכתנוהויכאל(
אומריםלוזכילמינזיןסראשיגיסעכ״ליגר׳שיוזהלמלושלאלכיתבנוט
^ 1יזאקררן לקממו
שםנימישהואגנאיוגושה למתמה נו משוס דאית כיה מחי© לאתוס
ככינוי
זה
נלכד
נלא
עיקר
שתו
ככילאמנ׳מזדר נימי) אתר מצאת* שצרי׳לכתוגכל שוס
אפי׳תיה תשימל נילדותו והגיא מעשה נזה ונ׳שק השכיחו
,ן!,0זמ ^ זי
שעשה תשו/לא כל שוס חניכה וע״ששלאריןנזז ונשלל גיטין
שלנו
חהרד״כומהראי׳ףונתשו׳תוהריםפד״ו סי׳ל״ה כ׳נ׳הרנהנ-יוליסלאיולכתו ,
ם־יל״לנ׳מעשהגאשהא׳שםמהאעתרונשתמד׳ןחזדה וכדי להתנסנ׳קראה שמה פעסליין
!ףיזהלענמ׳שפ אחד והורגלו נהנפי; נללכ ן
ומהרי"( נתןלהגט ינתנ פעסליין אסתר הואיל ולאנשתג׳יישו׳חולי
הקדימזגכ
אף
ני
הואאשננזזקעשהםהר׳׳יימולי׳׳ןמעשהנניוצא גזה והסנימו עיוו שאר גדולים ־כ׳נת׳הסי׳רל׳המי
־ " מיניי לנלזי
ששמו שמעון נוין א׳ כיוצא נזהליש לו שס כינוי או | .איןק ׳ך^,ן^)יפן
' כ 5פת; ' אותו רימיתיהואסהסי׳גוזנירין א׳תגנכינויונזאע׳ס
שאיןישיאליממזנירן הכינוי לנד מ'מ יש להסתפק אס נריןלנתז׳וכל שוסוחניכ אע' נ
^יזזו׳מרחה
לנינו
י
יושפחה
!
מאתר
דהתס
מהנין
לנזארניטין אין מתנין כן וע׳שול׳נ יאיןסתנין הנימי כלל ליא
שלא לכתיה׳ה ^ אןכנ׳ל ־ נפסקי תהרא׳י
סי׳קע׳הדאם נ׳לגקינה למתקרית הגט כשראע׳ג להמנלגלכתויתתקדיא־
ןחצאתינת־קזןיקשסנימישל אישכותניןמסנהושלאשהיחכונה
5*1יילאקר׳ל שכ׳תניןאותה נגט נקו; כן אלא של
אישקייק
נסגלולאשה
נקיק
ומיהו
נר׳אס
נת׳לאשהמנונית לנשר נמו למתקרית  ( :גג ) ואין סהגין בדנריו
נסזדגיטיןוע׳ל נםיחןזזונא; תז׳לקמןזן7יןאשהשנשתנסשחהמתז שקראוה ניצ17תה :אלאשלעולם סתניןשם הענרי יןולס וסתנין על הלעז השנונה וק ה; א

^

ענווי
ן*גיג

מסרי״ק בשורש סנז׳סל־ז לכר
סי״פלזלל? כשהכתיבס והנתינה כמקמז׳ושס יודפין כזו ואץ לגרי•(
ומכירין בשם השני שהוא
לשינוי
ואפשר
שנן
כששינס במקום א׳ י ^ א נראץ למקרא י
שהמקום הנתינה מנירין ויודעין בשש "ס ש ־ וקבע לו•שחמת חוליי אכל
נצל ^א ^נאלם
ה  :ת-־כה והנת ע בשקים אונס
במקום הנתיכ-ה אינן מכירץ בשם ספני ססוקככנ פ״תנהשי״עי
מחמת חולי דבי פשוש הוא
שב־ה
לא
איי׳־י
סי״פ
אלא
צייךלכתובב׳פמו׳ושיסמק־ו ' אוצי שעולהגאל/י
הנתעעיקר ע  :״לכ ודש להא דשם חני עיך ליע״ט
תדדמשקורץ אותו תדיר כשהראשון השמית לס׳תולכן
היירד דוהר) ד;ז הוריו אורו (* ר־ימוי׳רחר! סיי ר!ל'ר?
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י התחתונה של גט ^ ללא יניחו כדי אויר עוני הכי אשכחן כמה אמוראים שנקראונחמן.
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0ם הראזןן<כ-ע המגרש כהן ולא כ כגט הכהן כתו בכתבי מה רר ישראל בסי ז שאמר מהר ר אלעזר צריך אלא הי כ׳ דלא ידעינן היאך חתם הוא או היאך עלס לקרות בתורה כגוןבאני
שםדאסנשתנ׳שמ ,בשם מה״ר יעקב מויינא שיש לפוסלו אפי׳בימי האמוראי כדאיתא בפ״ב דכתובו׳ האיש או באבי האשה או שהוא עצמו מסופק בשמו פכ״ל וזה כפין מ״ש בכתביו•סי׳
יג״יחילי לשםצעו אין מעליןסשטמיליוחסי׳משמ שכתבו בשטרו כהן עכ״ל ול״נ דאין משם ראיס
י״ס שכתבתי בסמוך כתו׳עוד גחמ׳הדסן בסי הכזב אמנס אס יסתפק לא גסס ק
הרא£י 1היהלם יז דאע״פ שהיו נוהגין לכתוב בשטרות כהן מהי תיתי שאס לא כתב כק בגט שיפסל רשמות שלא יוכל לברר בדעתו היאך יכתוב אפשר לו לצאת ידי כל חובתוכגון
שיכתוב שני גיסין אחד בצור׳סס זה וא׳ בצור סס זה כגון אס מסופק ששמוגישוס
הלעלתחלקכ ^" מפני כך ועוד דהא כחניכתו לחוד כסר די עבד והא ודאי שמו בלא כהן לא גרע
עלהנילמתקרי׳ • מחניכתו לחוד ואפי׳יש שני יוסףיבן שמעון מעיר אחת והא׳כהן וגירש את אשתו או גרשון וסן פשה אדס גדול כזמנו ונתן שני גיטין ביד סאשה בכת ש׳או בזה אחרוס
!כ״ע נסדר ניטין שלא בפני חכירו ולא כת כגט הכהן נ״ ל דבריעב׳כסר וכ״נ שהוא דעת מה׳ר ישראל ואז היא מגורשת ממ״נ עכ״ל ולטנין להפסיק סם א ' לשנים אמרינן בפרקאלו
ס ''צ' נ׳7אם נ6תנ' להכשיר ה יכ דלא כ הכהן שכ׳בסי'ו <ד ועוד אומר הגאון אס המגרש ישראל והשני טרפות דשם כדר לעותר דפסיק ליה ספרא בתיי תיבי אבל לא בתיי שיפי • ונתב
.נ״מים כהן או לוי א״צ לכתוב שוס הפרש אע״פ שמתוך הגט לא ניכר
שוס ,הפרס • אם הר״ן ומכאן לפנין גט שאין פוסקין סס האיש ולא סס האש ' בשני סיטין אכלבשנ1ס
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חתמ חילי
אתת אפשר ספוסקין קצת שמות׳שסוכלין כן דומיא דכדר לעומרוכיוצ׳בזה •כתו'
הכ לכג() אנא המגרש הוא כהן דש ול כינוי שהוא קצור השם כתו בתשו הנזכר סי ז שכיוןשמהגיס
חשה לממקרי יעק׳ לכתוב הכהןאו הלוי בהכי סגי וא״צ לכתיב הכינוי ואפי׳יש בעיר אחת ששמו כשמו
בתסו׳להימלן סי׳קמ״ח כסס הרסב׳א וכן כתבו כשמו הקונדריסין ור״יולפניןשס
ידידיה ופדה צור ועמינדב כתו׳בכתבי מהר ר ישראל סי קס״ח דשם ידידיה אס
כיון שאותו אחר אינו לא כהן ולא לוי וכסי׳י׳כתב שכן משמע בתוספות ע כל הגט
 ?** 7י'
ירצה יחלוק לסתי תיבות ואס יכתוב תיבה אחת ספיר ופדה צור וממינדב תיבה
ינס '׳לייג שם יאם ואיפשי שם ה אפי׳כשהכינוי שיש לו אינו קיצור השם סוכר כן אבל בקונדריסיס
[סהצי״י  ^ ( 5משמע סכותבין שניהם שכתב בשיש כינוי למגרש כמו ששמו שלמה וקורין אותו אחת עכ״ל • ומ״ס בשם ידידיה דיחלוק לסתי תיבות נ״ל דהיינו דוקא בשטהאקח
סהרי״ו ס -חן ע״א שלמן והוא כהן כותב שלמה הכהן המכונה שלמן ואץ כותבין שלמה המכונה שלמן אבל לא בשני סטין דלא עדיף מכדר לעומר דלא פסיק ליה ספרא אלא נסטהאחת
יאם גתניו<-ט הכהן כדי שלא יהאמ׳שמ'שהכינוי הוא כהן אבל אינו כהן והריחוק אינו מזיק וראיה כמ״ס בסמוך ואס הפסיקם בשני שטות משמע דפסולנומ״ש בסס פדה צורופמינדב
ת יו ענ 'ר שלעיי מפסוק ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברס ולא חש לכתוב לוט אחי אברהם סיכתבס תיבה אחת לא ידעתי למה לא יכתב׳ בשתי תימאס ירצה דלא גרפימשם
לאן דמוןמינורה מאחר שהוא מוכרח אבל כשאינו מוכרח יש לדקדק עכ״ל • מצאתי כתוב בתשובות ידידיה שחולק לשתים אס ירצה ואפשר דלרכותאנקט תיבה אחת לומר סאפ״פ
של עיר כעיר) אשכנזיות גט שכתוב כי משולם בן אורי המכונה וייפס פסלו מהררי״ל משוס דקאי שנראית כשתי תיכו׳וכתבס יתיכה א׳אס ירצ׳ולענין שמות הנסי כבקונסריסי׳סים
נסלל■ גיטיןלאשה המכונ׳על אורי הכתוב גביה אלא כך יש לכתוב משולם המכונ׳וייבס בר אורי ע ' כ :לכתו׳כיל״א כגט באל״ף וכן כל סס שאינו לשוןהקדס אבל כסכוא לשון הקרסטמנץ
 ^" 0יו7מ;,ריל',א והיינו דוקא כשאין אותו כינוי כי אס למגר׳ ולא לאביו אבל אס הכינד הוא גסלאביו בה״א כמו חומה דכיתהו דאכיי או זוכה שהשם הוא לשון כקדש אכל כשאינולהון
׳לפא*ש כמו שאנו נוהגין אס יכתוב שם אביו קודם הכינוי שפיר דמי כה כינוי אבי הבעל או הקדש כגון ילתא אכאאדא חסדא כולס בא״לף וראיה רבאדאכראהבה אדא
נלא׳א (0אל זגר האסה אין לכתבה כלל בגט כך כ 'מהרי״ק כשורש ק״ן *נ׳ס זגכשי! צא נה״לנמונ "עלא שאינו לשון הקדש כותבין באלף ואהבה שהוא לשון הקדש בה״א עכ״ל  :ודאה
וכ׳ע שם סי׳ל׳הא
כהןולאלויולאשוסכנוקאלאפלונינןפלז׳וכלשזסאחרןיחניוכאדאפליולאכ־עי ■ בגטי הגרים דמכאן כלמוד לכינויי האנסים דכל כינוי שהוא לשין הקרש כוחכין בה״א וכלכינוי
דכותנקד״מקיי ' כותכין כן אברהם כן כתבו סרא״ס בתשו כלל ט״ו סי׳ד 'וכתשו ' אשכנזיות מצאתי שאינו לשון הקדש כומבין באל״ף אבל יש לדחו' כל זה מדאשכחן סס רכה ורגא
שהוא גר כגון
בלשון  .דלישתמע מיניה
שאייןינמרני?צ .שצריך שיכתיב
היינו'מת ך
א
שיכתוב הגר או בן 3אברהם ששניהם לשון בבלי ואכתוב בא׳ואחד כתוב בה״א אלמא דכל שאינו לשוןהקדש
^
\,
• ,
נ;ןם ה /
אביט אבל אס כת בן אברהם סתם וגס לא הזכיר שהוא גר מחזי כשקרא ומזוייף כין אעכותב אל״ף בין אס כותב ה״א ספי׳ דמיכז • ולמכין כיכויין שבקצתמקומו'
הוחז׳ולעי׳שס נשים מתוכו עיין כתשו הרשכ״א שכתבתי בסי׳זהכן ולענין כתיבת השמות גרש״וס שם קורין תי״ת כמו ל״ף רפויה היאך כותכיןבגט וכן כינויי׳סיש בסס טי״ת אםכותכין
הי'*•"ב ליינג־ן לעצמו וגרשון סס לעצמו כי גרשון בן לוי נכתב בכל התורה בנו״ן וגרשום ק משה בטי״ת או בתי״ו עיין כתרומות הדשן סימן רל״א • ככ דין שני יוסף בןשמעון
הדרים כעיר א׳אין מגרשין נשותיהן אלא זה כפכי זה עיין בסימן קל"וכת :
ד£ת ^א נאן א< ,נכתבמ״ס "כ מה״רריסרא׳בכתביוסי׳י' ד ולפי הסיב שאס ידוע ששמו נרשום וכ ׳
^ גרשון לא הוי גט כלל ותצא וכל הדרבים האלו בה ואס אין ידוע מה היה סמו וכבי
בסדר
קל צריך שיסתמו שני עדים כשרי׳ למטה משט התחתונ׳סל גט-שצרי׳לסתום
עדים בגט פשוט כמשנה פרק המגרש ( דף פו ) ג׳גיטין ססוליןואס
ליא ב׳רה "ר הלל ניתן הגט אס עדין לא כשאת לכמחל' לא תנסא אפי׳לא אפשר אלא ע״י עדו׳שסמו
7נל שם סיס לספק כסו סכתבו בגט ועל סס! אליהו כ מהר י ישראל בכתב ל״ס שאס לא נודע אס סמו נשאת הולד כשר כתב בכתב ידו ואין עליו עדיס יש עליו עדים וכו׳וצריךשיחתמו
"אם מתנ׳ חנ׳ה אליה לזו אליהו שיש לכתוב אליהו כי ברוב המקומו' נכתב אליהו לבד בה׳מקומו׳ למטה משט אחרונה כלו׳ולא יחתמו בראשו או מן כצדדין ג״זמבוא׳כמשנ׳דפ׳הנז'
וכ״כ בת״ה סי׳רל״ג ונ״ל סאס כתב אליה לא פסל כיון שאחרי׳ נקיאו כן כדאיתא וכמי שאכתוב בסמוך בס" ד :ושצריךשיהיו עדים כשרי׳ולא פסולי׳זה פשוט וכסחמס
 *9נא
תמלאשים פס לא בת״ה בסי הנז׳וגס הנביא אליהו׳עצמו נקר כן בה מקומו׳• ושס שמריה כתו בסימני
ופסלותןנמבררכח״מסי׳ל״גבה׳עדות  :כתוב בתשובות כרש בא סי׳אלףוקס ו
ששיפו ה׳ זעיד פס הנז׳סאין לכתוב סמריהו בוי״ו והאריך בראיו׳ואס כתבו בוי״ו יש להסתפק כיוןדלא המגרש בפסולי עדות כגט פסול ואינו בסל כיין דמדאורימא כשיים סס • ועיין
יס 'ליגםש ךיייז אשכחן שמריהו בו׳אלא דת בדברי הימים • ושם מתתיהו כתי׳בסימני הנז׳סיש לכתו׳ בדברי רבי׳בטורזה סי' מ"בב :כתב הר״ס בר צמח בתשובה מה שנהגו לסתוםכנחג
■ שיהא הגט ועידיו בכתיב א׳דלמ׳ד עידיחתימ׳
מתתיהו כוי״ו ואע״ג דשס מפתי׳אסכחן מרי גברי חד בעזרא וחד בדברי הימי׳מ״מ אשורי אין קסיד'אלא נהגו כן מפני
ל^ ^תיס ^ן
5ניי 5אנמיןר׳מ לא במעשה דסנוכ׳סהוא שגור בפי ? כל ומזכירין אותו בכל סנה ח׳יסיס מתתיהו בוי״ו כרתי וכת׳דקרא אעדיס קאי ובעי׳כתיב ' יפה ואין מכאן הכרע דהא מנןגטסכתכו
קוריןבמעסדחנוכ׳ עברית ועידיו יונית כשר וגם שתהא כנתיכ׳נקרא׳לתינוק דלא חכים ולא טפסאין
אות-יז■ הולכים סבר׳לוסר שעל אומו סס שקראו סבכי עכ״ד ולפ״ז לדידן שאנו
את י 0י,נ ׳ יס7ר מתמיה בלא וי״ו הוי איפכ׳ ממה שהעלה מהר ר ישראל וכתבי׳ליה בגט בלא וי״ו צורך דאפי׳למ״דעידי סתימ׳כרמי לא צריך לס שמותיה בגט מן התורה ומתכפייס
ושם יונתן כתוב כסימני הנזכ׳שיס לכתוב יונתן ולא יהונתן אס לא שידוע ססמס בשאר שטרות וכיון שפירשו אע" פ שאינם נקראים סלא לתינוק סייף כשי שהריאנו
אועלהבולקמתבתור׳והאריךבראיו/־ובשסדודכתוב בסימני׳הנז' יודע<מי הס החתומי׳ויבואו ויקיימו חתימ מסיהם וכעוד גט שחפס בו העדיוסף
ז7רן כ ^1ק קר ,6סמו יהונתן
אותה תעיד אסת' שאין נר כלל סוס ספיקא אס כותבין דוי״ד מלא או חסי כיון שהוא כתוב בכל ספר בן ראובן וטעה וחתם יוסף בן שמעון וחזר אח"כ וחתם יוסף כן ראובן יראהשהנש
המלכה עדלנסי 1מהליס בכל מקו בלאי יו״ד ואס״ג דאספ׳דכרי הימי׳יותר מק' פעמים כ׳דיו״ד מלא פסול שחתימת זה העד אינה בעולם ואין לך סי שיקיים אותה וא״כ ה״ל מנזוייף
מ״מ כיון דכל ספר תהליס לא נכתב אפי׳פעס א׳מלא אלא כילם בלא יו״ד ואמרינן מתוכו וכיון שהחתימ פסולה כגט פסול כיון שהחתימ׳פסולס היא קודם חתימשמי
לח1ד1 1כ)ק רא| בפ״ק דכתרא דוד כת׳ ספרו פיהוא עצמו כספר מהליס וכיון שהועצמו כ׳ שמו כך האמיתי עכ״ליוע״ם בהג'מיי /פ" ג ) ־אס א׳מעידי הגט הו׳מומ׳עיץכתשו׳כמיי׳סנסו׳
ספר נסי׳י  -ולא יניחו כדי אוי׳ב שיטין וכו׳ברית׳בריס פ׳גט פסו' ( דקסב )הרחיק אא
אותה כמה שנים היאך נכתוב אנו בענין אחר והנהו דדכרי הימים אפשר דלשוס דרסא נכתבו כך
העדי׳מןהכת' סניםטיןפסול ואסיק ר״נדב׳סטין שאמיו הןואוירןוגרסי תו הסס ונמ'
ונתנו עע מלכה ובסם חזקיה כתוב כתממות הדשן סי׳רל״ג דיש לכתבו בלא יו״ד בראש התיבה
י״ ^ י'אדא ^ר ובלא וי״ו בסופה והאריך בדבר ובסוף דבריו כתב דאפי׳מי שנקרא יסזקיהו או אמ׳רב יצחק בן אלעזר משמי׳דסזקיה כגון לך לך זה ע״ג זה אלס קסכר ב סיטיןוי*
איפכאסויהפסד אוירין ר חייא בר אמי אמר כגון למ״ד מלמעלה וכ״ף מלמטה אלמ׳קסכר גסטיףד
3,ה א[זרד ^רכך חזקיהו אס כותבין אומו חזקיה לא הפסיד דהוי כחניכתו אכל
אויריןרגחייאבראמיאמרכגון  3רוךבןלויכשטהא ' אלמקסדרסטהא׳ובאוירץ
וק״ל • והלל מצאתי כתוב ליס לכתבו מלא ביו״ד אף על גבדבספר סופטיס
הפס :
(נל) תתשונה כתיבעבדוןכן הלל המסורת כתב סס לית חסר משמע פמדינא יש להיות מלא ע״כ והרי״ף כדברי האמוראי׳סמס ולא הכרי׳וסר״אש כ דסלכה כר'חייא כר אמידננלחא
דמסתכ׳הוא וכ ׳פ הר״מב כפה ׳ז מה מלו׳וכ*כ רכי׳ירו׳כנ״ד ח״ג־ודע סכספרי היי ף
•* 51י י ייייז "ת !"ה ואיןמ ליונראיס לילאדלנהח5ס ראי׳דס״ע לית הלל.נ0י! לא כיםא !ה והידוע שהוא חסי וכה י״ה:"5
וסבתי משמע בתוספ׳גטין עלה י״א דים לכתבו בלא אל״ף :ובסס בנימן כתוב כמיי* והר״אס כתוב בדברי ר חייא בר אמי ב׳סטין וב׳אוירין ונ״ל דטעות סופרהוא ^
ע"כ
א,^ ,ץגת ן0ס !,5הדשןסי׳רל״גשיש לכותבו חסר יו״דבתרא והביא יאיית לדבר -וכשס ירחמיאל כת׳
נןאנרהחאניסיקנניוריחולא ינתנומט ור מחום סכנה! דלאיכתז׳1,5
וקהואכשלרגיטיןתיהוכ׳דלכפתללכותניןהרינויאצלהנן 1וסאצלאניווכןנזהוין  ( :נז ) ו5סדרגיטיןדלא יכתס אנרהס סתם אלא פלו '
נ׳גיטין ( :לה )
הלשל״א סי׳תקנ״ה7מ:ומי 1דא' 3לנת 1ננןאגרהם ( :כו ) ומוהר׳ספד׳ו סי׳ז׳כמנשאין להיןפידאס כימני־כא וא'לנשוןןא'' 1ו  7מהוי] לריע ;ו ו״ה ותהר״י כלןהאריןהרנהנתשונ׳ ויעד׳שיתן ח ' אםכיצנה׳ניוקוםא׳נם<ן1היו^
נמ׳מהי *
כמן עלמה אן רנילכה יכ׳שםדכשרוע׳ש  ( :נח ) מצאתי תהר״ם מיק ו״ לכ׳ננט משולם ־ממנה זלמן והייטנה זעיול ואע׳ג דכימי זעח ' תיה לגיל חתר כיון דעיקרהכינד היה וינון רק אמ"פ ע שהיופי קראוהו זנתיל •
סד! 'יה 'ה'כל שינוישסוא נמלשא־ן לכיתנו כלל אקליפשל נייענד 11ט משומד מקרי ליענד אפי' קודם שישאת תאתר שטורח לנקש אחר ( וכ״ע סייי׳א נהר שנקרא פ׳ז ויתלו פי׳א ילא הוי שינוי אבל אי כתני פיאה הדפיסידיפ מחא
עיק נת״ה שי׳דל״ג ובעסקיו שי מיא '׳י הציקי)
(א )
בקראים לשוןזנר ויק נל׳נקינהוח׳תנדיענד אין שינו פוסל נדנרשאי׳נלנתונ ^ עייןעודחלוקים דיני גיטיןיסלר5והרי"ל ( עניןכרנינותהשמומסמצא ;ו נםון>השמר )  :קל '
! עייןנהרינ״שסיח י א
(נ)
צרינין לתפוס ויגיש הטעם :
לחתום העדיס נזיזן הזהמאתר שאין נונין הנתונה ע״יגט וניצינן עידי מסירה כשתרצסלהנמא וע'כ ה״גהג בכל מקום שהמסדר הבע וזכו קנט ואינו < ותי.ןלאשהיז*וי
אנוש שנתןטג לאמת! אניסתונעזי׳אנוסי' ונמסר נפניה׳אי הוימגורש  ( :נ )זעיי'נחר'0ין> פ׳העקנל עיאמעשי! עט א׳מחתמו עליוני׳פועיאטעה ויזעם עצתו שלפר ועז והוא לא היה סוער והכשיררניייואל הנש ונזה למחוקסרפ׳וע ם:

אבן

העזר

ו״פ

קט

קל

דאתי למימר שסימכין יכן מצאתי כתיב כהשגו הרא״כד ואין לפרש דחיישי׳שמא () 7זכ,ןסלרה1׳
נתן הבעל שוס תנאי בגט והי ' כמו כ5ן ומ ן סני םינ 1י .ןהי  £תמחן ק ^ ןתן ד^׳״כ ^ סי׳מ זמיה! א•
 .חתס העד הפני
י' ,
י
 , , 1״
 " 33כי ין שהושעחיצ׳ושגיקרווח,
יניחיה לינשא פ י חתימה כיין סמריחקיןשכי שטי ן ועוד דמיכח' 1י
מחויואיפשר דה״ק סמאיתמל השני סטין בתנאי אח שתכתוב בהן יכשתיצי' גיטה (על הקשישמיניה
יראו שאין העדי מרוחקי׳ויתירו׳לינשא ואח״ה התםהשני
ע״י עירי חתימה לסודייהר >,ל פ  ,זה צריך הנם כשר אע/
השני
דמתיזל היה
,,
׳<
ו

ע״כ איכא נ׳אוירץ וכ״כ רבי׳ירוחס וה מנגיד גאוירין־וכת ה המגיד בפכ״ז מה׳
סרכי האיי פסק כר אכהו לאמייכרוך בן לוי בשטה ל! ח' וזה דעת הרמי"בן וכ״נ
מלגרי העיטו׳ורכרי הרא״כד מטין לדברי הרמ״בס וכן פסק ה״ר יונה ועיקעכ״ל•
והמרדכיכ׳בסס ר״ס שראוי לנהוג כשיעו׳שפי׳ר אבהו ורבי׳לא חש לבאכאןסיפו'
סשני שסין לפי ששמך על מ״ש בח״מ סי'
מ״ה וכן הרס בס כת הדיןסתס בפ״א מה׳ והרא״בד השיג עליו כי שמ׳תתן תנאי בגם באותן ב׳שיטין ותוצי'
כמזוייףמתוכו דאתו למים׳ שפומכיןעל להגיה שמא תתן במקום שמא נת ןיכ ן לחוק נ'שטי!מיה!
!; וושקלפי שסמךעלמ״ש בפכ״זמס' גטה בעדי חתימ' ונמצ׳זה
לנמסצ׳לאיעש׳כך
מצאתי בסס מוגה• ודע המרדכי בס״פק
לפני
הגט
בגליון
חלק
ישא׳
השט׳שלא
בראש
מלוה ואית תו התס לזמר חזקי' שני סטין עדיחתימ׳ויתחילו
דגיטין שפסול אפי׳מסרו לה בעדי׳מסו ' עכ״ל (ה )ונמר7יכ
6א;ץוו בכתידי עדים ולא בכת ידי סופ' חתימתן ולא יהיה בין הגט לחתימ׳ העדי׳כתו׳שום דב׳אח׳שאינו
דלאמכשירי׳לר״אבעידי מסיר אלא היכ׳ סלף פיקהתקבל
 8ים כל דמזייף לאו לגבי ספר אזיל ומזייף
מעניןהגט ראיכ׳למיחש שמא לא כיונו העדו׳לחתו׳אלא על אותו ללא אתי למסמך על עידי חתימהכגןן עאמשי׳דאסעל
ןנ׳ובי׳ירוח פי׳מה שכתבתי שמשערים דבר כדאמרייכתב למטה בגט שאלו בשלומ׳פסו׳שמא לא חתמו
בשמומובהקי או בשכתוב בדבר שיכיל כהן א .לוייביובא
נכתב ידי עדי׳להקל כי כתיבתן יות גסה
אלא על שאל׳שלו' ה אבל אם כת' ושאלו כשי שהו״יו חוזר על של להזלייף אכלבהרחי׳אתהעלי׳מן הכתב נוה לאחיישינן
ק הסופ ודוקא שחתמו בקולמוסו אלא
?ל׳ יורגלו לכת וכעסי׳יות' גסס מכתיב' מעל׳ועל הכל חתמו וכץ כל כיוצ' בזה חתמו בראש הגט או מצרו שני סטין מולה דפסולמשום למזוייף שהעדים שאסליו
הסופר מעט ולא סתהי׳גסה ביותר והרב בימינו או בשמאלו או מאחור פסו׳אלא למטה דוק׳ואף כשחתמו מתןכן וצרי׳לדקן־קכד0ריו דגס 3הרק ,ק חתמו שמריואמת
גמגיד נס כפכ״ז מה מלוה פיר ' זה בסס למט צרי׳שיהא גב החתימ׳כלפי הגט ולא תהי׳רגלי החתים' כלפי שני סטין לא אתולמיסמך ע לי יה י י 60גא׳יולאסתפר ^׳
לומ״כן וכת עליו ואני אומר כדרך כלל הגט לפי כת׳ב גיטין באורך הרף ראשו של זה בצד ראשו לש זה תני הרחיק את העלי' מן הכת סכי שטין עירות ביחל אי
פסול ושמא לטעמו מסו׳שאינו נרגש כל דבקן נמקוכ׳גיו
ולאו אח כת אלו העדי ' ולא אח' כתב זס וחתמו באמצ שניה׳פסולי׳שהרי הם כב' ראשי הגיטין ואם כתבן
כך אס ממחקין שני סטין אר פחו׳ משני עליהן ב״ע אסי•
הסוס נלך .אלא אחר כתב ידי עדי׳דעלמ
זה תחת זה כסד' והעדי' בין שגיה׳העליון כשר ואם כת׳סופו של זה סיטי׳א ו סמי' טעמו כמו סכחבתי ן1הר$ן״ בך להכשירו עכ ל
הסופרים
שנוינ׳רגילי ' לאמן ידיהם כמו
' גסה מן הסוער וכן עיקר בצר סופו של זה והעדי׳באמצ׳ את שהערי׳ נקראי׳ עמו שתכא גב לשמ' תמלא השני סטין כתנאי שתכתוב
ונטסית כתיב
ענ׳ל וכדברי הר * המגיד כתב המרדכי חתימתן כלפי כתב הגט כשר ובכולן כתב הרמ״בם שאים יש כאן בכס וכשיראו סאינ׳מרוחקי׳אתו למיסמ
נשם ראבי״ה 3פ גט פ& וט דלא בכת ידי ערי מסיר׳שהוא כשהשייר מקצת הגט וכתבו בדף השני שכתבו עליהו  :ויתחילו בראש הסט שלא ישא חלק
עדיס החתומי׳על השט ' קאמ ׳ דא״כ נתת בבידפיץ זה אצל זה והעדי׳חתומי׳תחת חצי השני כשר והו׳שיהיה כגיליון לפני חתימתן כ"כ התוספובר״ע
דבריך לשיעורי' אלא ככת׳רובא דאינסי ניכר בקלף שלא נחתך ממנו כלו׳אלא שהסופר כיון לכך מתחיל׳ גט פשוט והגהות מימון בפ״א ונתבאר
אינו ניכר פסולדשמא שני גיטין היו כתובים זה אצל זהי בדברי רבי בח״מ סי׳מ״ה ורבי׳ירוח בנ״ד
שכס עדיש עכ״ל• וכעוד רבי׳ירוסס בשס אבל אם
?ירושלמי שאס כתב הסופ׳יות גס משל השמאלי נכתב בגובה של המגיל' יותר מהימיני והיה שום תנאי סי׳ג׳ולא יהיה בין הגט לחתי מ העדי כתו,
והעליון מהשמאלי וכיקאותם סוס דבר אחר שאינו מענין הגט וכו׳בע,
עד שמשערי בכת הסוס'להקל וזה מוכי' בימיני למט׳וחתך התחתו׳מהימיני
המגר׳ידף סו ) גמ חמס שכתבו כללבתו*
נדנרי סרמ״בן דאזליקכת כת׳האי סופ' ביחד  :וכתבהרמ׳יבם שאפי׳אם מסרו בפני ערי מסיר' שיהא ספק
הגט ובסוף בתרא עדים הסתומים על
ומי עדי* וכתבו התום והראש בר״פ גט
למה
מגורשת ואיני יורע
שאלת שלו׳כגט פסול חיישי׳סמיעלשאלרן
פשוט שאס השט מסיי באמצ׳סטה והניחו
אות שטה ועו' אחר והתחילו לחתו׳בשטה שלישי שהוא פסול וכן אס מסיים כסוף שלום חתמו א* ר אכהו־ א״ר יוחנן לדיממיסרש 'לי משמיה דרכי׳יוחנן שאלו פסול
שטס והרחיקו העדי' שטה שלימ והתחילו העדים באמצ׳סטה שכיה פסול אס יחתמו ושאלו כשר וכתב הרמ״בס בפ׳ד שאס נמסר לה כעדי׳ כין כך ובין כך כשרוכתכו
הן אחר זה באות חצי הסטה וכתב כל זה רבי ' בטור ח״מ סי' מ״ה (וע״ל סימן קנ״ה רבי׳בסמוך והיכ דלא כתב וי״ו כתב הרמ״בס כפ כנז׳שכל שמסרו לה שלא בעדי,
ניצר נוהגין לסתוס בגט לכתחילה )ורבי' ירוחס כנ״ד ח״ג :כ הרש״בא כתשוב מה הויא ספק מגורש׳ וכתב עליו הר״ן בהמגיש ולי איפש ' דכיון שאין העדות מתברר
#אטרו שיהא בדת מסה וישראל כחצי סטה והעדים בחצי פטה הנשארת זה דקדוק ומוכיח הרי־ הוא כאילו איך כאן עדיס כלל והא דאמרינן חיישינן אינו אלא טע©
?אה מאד וראוי להכסי׳כו הגיטין ולא גט אסה בלבד אלא אף גיטי ממון לפי שאנו הפיסול ומיהו מנק׳לחומר׳עדיף עב"ל  ::חתמו ברא הגט או בצדו וכומשנ׳כהמגר,
מוחזקין בלי ספק שלא סתמו סעדיס .בחצי סטה אס לא היתה חצי הסטה הקודמת• ( דף פז ) חתמו העדיס כראש הדף מן הצד או מאחריו בגט פשוט פסול ואף
נתובס שאלו עסו כן היו עושץסלא כדין שהרי יכול כעל השטר להוסיף מה סירצ ' כשסוחמין למט צריך שיהא גב החתימ 'כלפי הגטי וכו׳ ג״ז סס במשנ׳הקיף ראשו של
באותו הצי שטה ולחתוך מה שלמעל ' וה״ל שטר הבא הוא ועדיו בשטה אחת וכיון זה כבד ראשו־ סל זה והעדי׳ באמצע סניה׳פסולין ואס כתבן זה תחת זה נסדר
סנן חזק׳סלא חתמו הם בחצי סטה אס לא היה כתוב כב ' בחצי הסטה מלמעל׳מה וכויג״ז כמשנה :שס ראשו סל זה בצד סופו סל זה והעדים באמצע את סהעדי©
סאנו מוצאין אותו כתוב עכשיו ולא הניחו חצי השט׳פנוי ? יכל שאנו רואי׳העדי' ,גקראי׳בסופו כסר ופרס״י׳ נקלאייבסופו שגג חתימ' כלפי סופו ולא סרגלי חתימ,
קתומיס בחצי סטה וכתו׳למעל׳מהן בחצי סטה למדין אפי׳מאותה חצי שטה פכ״ל• בלפי ראשו ואס כת סוסו סל זה בצד סופו של זה וכו׳גס זה שסבפסנ׳סופושל זה
וכ״כ הרי׳בש כתשוב' סי׳נ״ד וכ עוד סס בסס הרס״בא מה שכתבת שבסט אחרונה כצד סופו סל זה והעדים באמצע את שהעדים נקראים עמו כסר ופרש״י כקראין
עמוסגג חתימת העדיס כלפיו כדרך הסותמים כשר • ובכולן כת׳הרמ״בס כפ״ד
כתוב אגרת שיכוקין כדת מסה וישראל אס חתמו העדים באות סטה אין חשש בזה׳
ועוד רכיון שהורגלו עכשיו לכתוב ככל הגיטין כדת מסה וישראל באחרונה היי שאס יש כאן עירי מפיר ' שהוא כשר משו׳דלא גרע מאס לא היו סס עדי׳סתומיכלל
הוא כמו סריר וקיס שכשאר ספרו שאנו סומכי׳ללמוד אף משט׳אחרונ שכן נוהגי ,וכתב הרב המגי 3פ' הנו עלה שכתבו גט א' לה נשותיהן שכן דעת הרמ״ק סכתב
בכל מקומותינו על סמך דבר זה עכ״ל וכ״כ רבי בסי׳ קכ״ו בסס תשוב הר״אש וס וז״ל והאדתנן הסכתבו טופס לכל א׳וב גיטין וכתבו העדי׳ברא׳הדף כתג הי״מב©
עלתהשאמר ק לקמן נסי״ןזה גניכשחמס העל
דכול' בעידי מסירה כשריס (כ״ה )! י״ל ששמן
הר״ש בר צמח בתשובה גט שככת' וגט פיטורין בסט ? אחרונה כשר שאפי׳ תאמי
ושפתים ישק  .משיב דברים נכוחים ודאי מזוייסי,
דבכיוצא נזה אין למדין משט׳אחהכ׳ככדון זה שלא נכתב אלא וגט פיטורין וכשט' צייןלפרש8מ! !שם אני!
סלמעל׳נכמב ודין די יהוי ליכי מנאי סס תירוכין ואגרת סיכוקי׳אין עיכוב כגט מתוכו אין כאן דכל ספיסולו ניבי הו׳אין לחוש כו דהא ידוע מילתא לכל מידמט,
פיטורין ומ״ס וגט פיטורקבהדי מי היינו מסו דכל דברי חכמים משולשי כדאמרן סטרא לידיה ולא אתו למסמך עליה דהא לא עליה חתימו סהדי ואצ״ל בראש הדף
פמנחו׳מגל זו יכו 'וגט עצמו יוכיח סכתויפטרית ושבקי׳ותרוכי ובודאי דאי לא כת ,ומאחריו ומן הצד דלאהויא אלא כגט שאץ עליו עדי' ואס נמנו לה 3פכי עדי,כשר
כל סכי לישני כגיט׳לא מיפסיל דסופרא דגיטא הוא וליכא עיכובא ועוד היה אומ ,-וכן דעפהרס״בא עצל וכבר כתבתי בסמוך דגם הר״ן ס״ל כהרמב״ס שייר מקצת
ו״י שאין לפסול כסכתו׳ודץ די יהוי בסט אחרוג ' אלא דוק׳ בגט שסאס׳מביא׳לב״ד הגט וכתבו בדף השני וכו׳מסנה כהמגרס (סס ) שייר מקצ׳בגט ונתב כדף השני
שיתידוה ליכשא על ידו שמא הוסיף אבל בגט שהבעל נותן לאפה או לשלוח' ואיני והעדים מלמט כסר ופריך כגמר ^סס ) וליחוש דילמא הני תרי גיטי הוו ואימרמו
משמרתו אלא לראיה אפי במידי מסירה היי3ו מתירים אותה אפי׳ עיקר התורף ליה זמן דקמא ועדים דבתרא וגזייה לזמן דקמא ועדים דבתר ופירש רש״י ונמצא
שמגרסבשד חצאי גיטין והעדים לא על שלו סממו א״ר אבא אמר רב כשינןריוש
בשעה אחרונה • ואם הרחיקו העדיס שני שטין ומלאוסו בקרובי׳ או ססולי׳עיץ
בהסן המשפט סי׳מ״ה ובמה סכתכתי בהלכו׳אלו סי׳ ק״כ כי דין הגט סוה לשאר מלמטה ודילמא זמן דבתרא מיגז גזייה כשיש ריוח מלמעלה ודילמא אימליכי
חיישיקרבאשיאמידידעבי
שטרות כדמשמע בהמגרס גפ׳שני גיטין שכתבו זה בצד זה דפריך אגט מדאמר אימליך וכו ' ודילמא אתרמי ליה כולי האי לא
שזקי׳מילאהו בקדובי׳כשר  :והרמ״ב□ נ׳בס א' מה גרושין שאס מסרו לה בעדיי מתחתא דמגלתא ופמז״י רב אשי אמך כולהו קשייתא בהכי מתרצן כגון דידיע
כימתחתא דמגלתא שניכר בית מתיחת הקלף סביב סביב כל הגטשלא -היה
נסר אע״פ שהעדים מרוחקים היבה ואין נקראין עמו ואע 0פ שאין חתום עליו
עדים כלל שעיקר הגרושין בעידי מפירה :וגס הרמ״בן והרס״בא מסכימים לדכיי בו קלף אלא זה לא למעלה ולא למטה וכתכו הרי״ף והר״אס דברי רב אשי לבד
הרמ״בם להכשיר ע״י עידי מסירה בכל גט שפיסולו ניכר וכמ״ס הרב המגי׳3שמ^ וכ״כ הרמ״בס בפ״ד מה' גרושין וכתב הרמ׳יבס בפרק הנזכ' שאפייה אס מסדו
בפ״ד מה׳גמשין ואכמו׳לשונו כס״ד בסמוך י ואע״פ שלא נזכר בלשוןהר״מב שס כפני עידי מסירה שהיא ספק מגורש' ופי׳ה״ה הטע׳לפי שאין עידימסיר' מוציאץ
הא דהרסיקו העדי׳ב׳סיטין כר׳לי דאהא כמי קאמר שפתי' יסק דא״לכ ה״לל דבהכ* אותנו מידי ספק שמא היו שני גיטין וזהו הטעם שכתב רבי' שאנוסוששין שהסופר
דהרחיקו פדי׳ליתא לדסרמ בס והא דלא הזכירה לזו היינו מסו דלא הזכיר אלא מעצמו עשה כן כלו׳או הבעל צוה לעסו׳כן ובין כך ובין כך אין עידי מסיר מוציאין
השנייובמשנה .ומהאי טעמ לא הזכיכמי ההיא דשאלו בשלומה וגס הר׳ן בהסגרש אותנו מידי ספק אס היו כ גיטי׳וכתב ה״ה עוד וכ״ל שאס היו עדי׳מעידי׳שגנד א,
*ת 3על דברי היי״ף שכתב ימהא שמעי׳דלא בעינן עירי מסירה היכ דאיצעידי היה ונמסר לה בעדי׳ כסר וכן נרא' מדברי רבי' וברור הוא עכ״ל׳ כתב ב׳גיטץ בב׳
תמימה וכיידהא תנן היה טת׳טופס לכל א׳וכו׳וחתמו עדי׳בראש הדף וכו׳והקיף דפין וכו׳משנ׳ כסמגר ב׳גיטין שכתבוהז בצד זה וב׳עדי׳עבריס מתחת זה וב׳עדיס
ראשושלזהוכודמסמעדכלהני לר ' אליעזר אס נמנם בעידי מסירה כשרי ' כדברי יונים באים מתחת זה לתחת זה את העדי הראשוני׳כקראי• עמו כשרופירש רש״י
והראיבדהשיג עליו סני עברים באים מתחת הראשון לתחת השני־שס העד תיחת־הראשוךושס־אכיו
5י־מ"ב ׳סכיון שפיסולו ניכר ליכא ל מיחש למזוייף מתוכו :
?יסמא נתן מנאי בגט יכו ;"ל דטעו׳סופיס צאן ויכו להגיה דאתולמסמך במקו' מסת השני וכן עד שצי מחת!ו וחזרו וחתמו ' תחתיהם•שני ישראליוניס הדח־' בארן
**+
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העזר קל
יון וכל׳יוני כדרך הזו אבל חתימהיוני׳אינה נקרא׳כחתימ׳סעכרי׳סהיוני׳כשחותס סהכרי׳ דמדלא פסרי״ף״כר״ל מסיו׳די״י פליג אר׳ל במאי דקרי סוא כלל דדילע
כימיה■
יוסף ב״ש בידו׳ססמו שמעון כן יוסף סכך ממפרשי' חתימתן יוסף בן כלו׳ מו של אף על גב דס״ל לר״י כומיה במאי דקרי ל/יהו כלל מסוס ילאס״ל
׳ידסף שמעון וצסצ׳סס העד תמו' על גט סניוסס אביו חפו׳פל הראשקהילכך היוני ' במאי דקריאיהו סופם לא פסק כותיס וצריך מיון
ורבינו
פ״כ מחת השני חתמו את שהעדים הראשוני' נקיאי׳פסו כשר אס העברי' סתומין כתב דכרי הרע ־כסוכי"כ רבי־ ירוסיבח״ב ומ״ס רבי בסס הרמ״בסבפ״דשכסכהכו
למעל הימיני כסר וא' היוני חתומי׳לסעל'
כלל כגס ינתןלכל&׳מהס כמידימסירה
השמאלי כשר ובגמרא פריך אידך אמאי למה כיון שיש כאן עדי מסיר׳הם זכורי׳ אם היה בו תנאי ואפשר ואס אין סס .עידי מסירה כלל כלמי
מיפסל ו 3גמ (סס ) וליתכסר האי בראובן שרוצה לוט׳ שאנו חוששיןשהסופ׳מעצמו עשה כן מפני שנזרק שתצא מגלה זו מתחת ידה מגויסתימה
לו ה אחת זה אצ,לזה שהצריךשיכתן׳ לכל אחת מהןבעיד
והאי ככן יעק׳ עד דתנן בן איס פלוני עד לו הענין בכך כתב שני גיטיןבכ ׳ דפ ין כמגי
כש׳דכת ראובן בן אקמ' וימק עד אבתר'
יכתבו התוס' דאע״ג דלא מכשרי' באיש והעדי׳יוצאין מתח׳זה לזה את שהעדי׳נקראיםממו כשרכנו ןאם מסירה הוא משו׳דאע״ג דעדי׳ חתותיעל
מסיים
שמם תחת הימיני ושם אביהם תחת השמאללואזהימיני כש ׳ ןאם על הגטנרי ו ליכתז ? פני עידי
סלו' אא״כ כתו׳עד בהדיה מ״מ סריךהכא
שמםתחתהעזמאליו ? םאכיהם תחתהימיני כגי 1שחת ?י בשני פיד ^ייה כללכלממיססתצא מנלדזסי
דליתכסר האי בראובן משו דפשיט ליה
דקפי אכן יעקב דבתיי׳ וה״ל כאלו כתב שימין כזה אז השמאליבשר חמשה שכתביהיניטין ׳* ״״״ מפס׳״יוס מגויש׳כיוןםעיי'ג1סתוןי0גו
כידו• "
בהדי' דראובן ע ? וכת' רבי׳ירוסס דין זה גישותיהן אם כתבו בכלל שכתבו בכך וכך בשבת גידשפלי " זיין מל נל הנישיזהיי יש
מסיר/
כס״ב והמיס׳ מרבינו ססת׳ דבריו ולא פי' לפלוני׳ופלו' לפלוני׳ פי אחר שכתב הראשון נירש פלו' לפלוניתחתום ואע״פ שלא יכתן לה כעידי
ובודאי
דהא לא מכשריק אלא חד מינייהו רוקא מסיי כל ענין הנם וכן אמר כל חר לאשתו אחר שכת׳נירש פלוני כשי בדיעב׳ לדע הרמב״ס כפ״א
__
* *** ***
! ׳זר 1
1
 " , . .י.
כדגת ראובן ק אח׳ויפק פד אאידך אכל
אס כיס כתוב ראובן אחד ובן יעקב עד
אאידך סניה כשרי׳ומ"ס רבי כגון שסתמו
־ י • ״ ׳*>* ׳ -׳ 1ע׳
כשני סטין קאי בין לסוף דבריו
>ל
שכתב ולמאי דבעי' למכת סכל גטס3
בין האחרון וכ׳הרמ״בם ותנתן לכל אחת בעדי מסיר ואםאין שםעדי שכתב ו
עידי
לפנינו חתום ונוי ה״כ אקצריך שיסו
לתחלתן לתת מציאו' היאך יהיו שמות' מסירה כלל כל מי שתצא מנילה זו מתח׳ידה מגורשו^ מאודבעי>■
י תחת גט אח וסס אכיהס תחת השני ולא
כר״מב׳
נתב רכי׳דין עדי' יונים גס דין אח דאית למכתב שכל נטשבא לפני נו התוםאי  .צרי׳1,כק שאח׳ עךימסיך /מסיר לפנינו נמזסהיאפי מ ס
״י
,יישרשצריך^ז
מעד א׳עכרי ועד א' יוני גס הרמ״כס לא ואם לא נמסר
 3מסירה לבנינו
שיבואו עידי
צרירלומר
אין! צרי 1
אפי עדים חתומי׳כו ה״ג־ אי
פסוי! ,
כפני ערים ,
י
הזכי' דיני׳הללו לפי שהו ' דבר כלתי מצוי שיהו עדי מסירה לפנינו אלא כולן מתגרשת בו ואחת תתפוש ויעידו שנמס לכל אחת ואחובא * :י
לכתו' שני גיטין זה בצד זה ושיחתמו בו אותו בשכיל כולן או תתן אותו לכל אח כשתצטרך לה ואם אין מוכחי סוף דבריו סכת' ואס אין סס עידי
לעדים בענין כזה • וכתב הרמכ״ס בפ״ד שם עדי מסירה כלל אין שום אחת מתגרשת בו
אפי׳אותשיוצא' מסיר כלל כל מי שתצא מגלה זו מתחת
סאס נמסר בעד ליד אותה שאין העדים מתחת ידה אבל אם כת׳ בכך וכך נירש פלו׳לפלוני והשלים הנם ידה מגורשת משמע דבריסא אפי'ארתס
מגורשת
שאין ;הגס יוצא מתחת ידה
_
,
נקראי׳ עס גיטה מגורשת ולא חש יכינו והתחיי אחר תחתיו כאות׳המנילה וכת' ביום זה או בכך וכךנירש
מעידי׳סנמס
לכתבו לפי שהוא פשוט דכיון דה״ל כאין פלו' לפלונית והשלים הגט וכן בכולן והעדיםחתומי' מלמטהאק וטעמ׳ משוס דעידי מסיר
דבעי׳
^׳ש רבי׳ולמאי
עדים חתומים עליו כסר כעידי מסירה מתגרשת בו אלא אותה שניטה למטה שהעדים חתומיםע,ןכיטה ליד כל אחתואח׳ומ
לכ״ע ואפילו להרא״בד דקא ליכא למיחש גם בזה כתב הרמ״כם אם נתנה מגילהזו ^ אחת בערי מסירה למיכת היא בסי קל״סומ״ס רבי׳סודאכל
חמשה שכתבו ה גיטקלה
לזיופא •
וכו׳בפ׳המגרס כולן מתנרשו׳ואםאין שם עדימסירה אי ימתגרשו ׳כן א,ןאאןת "אס כתב בכך וכך גירש פלו לפלוניתוכו׳
נסותיה אס כתבו בכלל
ביוםפ1ני
כולןליני
מי ד£
רייריי ?.
כת׳אנו פלו'
ע דף פז ) תנן ה׳ שכתבו כלל בתו' הגס שניטה ,באחרונה
אהד
שזמן
ירדי היינו
דר־ וכך
מאי בס
ופלוני' החי
ופלו׳מנרשי׳ נשותינו פלוני׳ ,
,
,
איש פלוני מגרש פלונית ופלו' פלונית והשלי הנט אין שום אח מהן מתגרש שאין ב׳נשים מתגרשוו בגטדא״לכ הראשוני אינם כסריס אפילוע״י
אגישין
לפלוניתמסיר׳מסו דדילמ׳עדי קיימי כמי
והעדי׳מלמט' כולם כשרי׳וינתן לכל אח׳ אהד ואם חזר ופירש אח כ כגט פלו מגרש פלונית ופלו
שאס
אם ראשונים דמ״ס כתב הרס״בס בפ״ד
ואחת סיס כותב טופס לכל אחת ואתת כולן כשרים ותנתן לכל אחת ואחת וכתב הרמייה רה״ה נמי
יוצא
אחדלא היו סס עידי מסיי והיתה מגלה
והעדי׳מלמט את שהעד נקראים בסופו כתב פלוני מגרש פלונית ופלוני לפלונית הוי כנשים בגט
כשר ובגמ (שס ) ה״ר כלל ס״ד טוס׳ א״ר אא״כ סיים על כל אחד ואחד כל ענינו של גט כדפרישית לעילמתחת יד אחת מהראשונות ס״זספק-
יוחנן זמן אחד לכולן זהו כלל זמן א ' לכל כשחות׳ העד צריך לפרש שמו ושם אביו כנה יוסף בן יעקב עף מגורסת וכיון שלא נחתס עד שכתבגש
אחת ואחת זהו טופס ור״ל אמי א^יי׳ זמן
כתם אחרון היל מך גיסין מוקדמיןוהוו
א׳לכולןנמי הוי טופס אלא ה״ד כלל דכת׳
כמזויי׳מתוכס וכל שמחייף מתוכופסול
מתגרשות
נשים
'
ב
נמצאו
לר״ל
ופלוני׳ופריך
אנו פלו׳ופלו גרשנו נשותינו פלוני׳
אפי׳ע״י עידי מסיר כמבוא' כשי' קכ״ז־ומ״ש כסס הרמ״ה דה״ה כמי אס כתבפלו'
בגט א׳והתור׳אמר וכת לה ולא לה ולסבירת' ומשני דסדרכתב סלו׳גירש סלונית מגרש פלוני' וכו׳הוי בנסי׳ בגט אחד אא״כ סייס וכי' א״א לומר דקאי למאי דסמי'
זסלו׳גירס פלו׳ואוקימנ׳לר יוחנן דאמ׳זמןא׳לכולן זהו כלל היינו דוק שכת בגיטין
שאחר הראשון ופלו' גירש את פלוני ' בוי״ו שמוסיף על ענין ראשון אבל אס כתב
פלו׳גיר את פלוני׳בלא וי״ו חיישי׳סמא לא חתמו אלא על גט אסמן וכן אוקימנ '
להא דא״ר יוחנן זמן לכל א ' וא׳ זהו טופס היינו בשזמן כולן סוה כיום ' 6דאי לאו
הכי תיסוק לי דפסילי משוס מוקדמין כולסו בר מכתר׳שהרי לא חתמו העדי ' עד
אחר שנחת התחתון ופסקו הרי״ף והר״אס כר״יוסנן וכן דעת הרמ״כס בפ״ד ח״ל
הרמ״בס כפ׳ הנז׳ ה שכתבו גט לה נשותיה אס כתבוהו בכל כגון שכתבו בכך וכך
בשבת גירש פלו' לפלו וסלו׳לסלונית וכן אמ ' כל א ' מהם לאשתו ליכי די מיהוייי '
וכל טופס הגט וסעדי' מלמט הרי זה גט כסר ומפשט דבריו משמע שלא כתבו אלא
טופס א׳לכולן דהיינו שכתבו בכך וכך בסבת גירש ראובן את רבקה ויעק את רחל
וכך אמר כל א' מהס לאשתי ליכי דיתיהוייין יכו׳אכל רכי' מפרש דכמבו כלל היינו
מכתבו ראובן גירש את רבק וכך אמר לה צכיתי כרעות נפשי ופטרי׳וכו׳ יתיכי
ליכי וכו' עד ודין די יהוי ליכי מינאי וכו׳וימקב גירש את רחל וכך אמר לה צביתי
ברעו' נפשי ופטרי׳וכו׳עד ודין די יהוי ליכי מינאי וכו' וזהו דעת הרמ״ה כמו סכת '

ליה דהיינו דערבינהו והדר פסיק להו דלא שייך למי' בכי הא דה״ה דמשמ' כיהיכי
דבפסקינהו מעיקרא כעי׳סיסייס על כל ענייני סל גט ה״כ בעי׳היב דכללנינהו והד'
פסקינהו דכ״ס הוא ולא ה״ה וכיון דכ״ש הוא לא איצטרי ' למימר לכנ״לדארישא
קאי דהיינו היכא ספסקינהו מעיקרא שכתב רבי׳לעיל סיסייס על כל א ' כל טניינו
של גט השתא כתב סהרמ״ה הוא שפי ' כן משוס דאס לא סייס על כל א ' כל עניינו
סל גט הוי ב׳נשיס בגט א' דומיא דכמב אנו סלו' ופלו' מגרשי' נשותינו ולסהדר
פסקינהו ולפי סהרמ״ה כתב דבריו אלה אהא דפסלי׳בכתב אנוסלו׳ופלו׳מגרשי'
נשותינו ולא הדר פסקינהו מסו' דהוי ב נשי ' בגט א ' וכת׳סרמ״ה דה״ה נמידהוי
ב׳נשי׳בגט א׳אפי׳פסקינהו מעיקר אס אינו מסיי׳על כל א׳כל עניינו סל גט מפני
בך כתבה רבינו סמוך להא דפללינסו אע״פ שעיקרו בא ללמד על היכאדפסקינהו
מעיקרא  :כסחות׳ העד צריך לפרס שמו ושס אביו וכו בהשולח ( דף לד ) גס'העדי'
חותמי׳על הגט מפני תיקון העול׳כראסונ׳היה כותב אניפלוי חתמתי פד אסנת
ידו יוצא ממקו׳צחר כשר ואס לאו פסול אמר ר״ג תקכ גדולהתקיכו שיהומפרשי'
שמותיהם בגיטין ספני תיקון העולם ופרש״י מפרשי ' שמותיה ' ראובן אושמעון

הגט שהו
וגס דברי הרמב״ם איפשר להתפרש בדרך זה • ולענין אוקמתא דר״ל ה״ד כלל
דכלו' אנו פלו׳ופלו' גירשנו פלו׳ופלו׳והדר כתב פלו׳גירס את סלוני׳ופלו׳גירם את
פלונית פס הימ״כס בפ״ד כותי ' בהא דכל כה״ג כלל מיקרי וכולם
כשרי׳ וכתב ה״ה דטעמו משוס דר ' יוחנן מודה בהא דכשר דהא לא פליג עלי׳אלא
להקל ולהכשי' זמן א׳לכולן וכיוצ' בזה כתב הר״ן וכת׳ עור אבל ראיתי מי שחולק
בזה גס ה״ה כתב והרהב ׳א חלק כזה ודברי רבי׳עיקר עכ״ל וז״ל הרשב״א ורי״ף לא
פסק כי״ל משמע דס״ל דר״י נמי פליג אר״ל משוס דה״ל ׳ב נסים מתגרשות כגט
אח ואעג דהדר פסיק לסו דאמ' פלו׳גירש סלו' ופלו' לפלוניי גט א ' הוי מדכללינהו
בחד מעיקר וכו׳ס״ל לר״י דחד הוא ותניא כותיה אבל הרמ״בס פסק כשכיה׳לומר
דר״ל פליג א״ר יוחנן אכל ר״י כ״ש דמוד׳לר״ל חסו כלל יכי הדר פסיק להו ב׳גיטץ
מיקרו ודוק כשזמנן א׳אבל זמן לכל א׳וא׳ואע״ג דפרכיצהו מעיקרא כיון דפליג לסו
 3זמנ ' זמן מפסיקן ואת שהעדים נקרין עמו גשר עכ״ל ולא הבנתי דברי הרשב״א

לא מחייבי לפרש שמותיה' ללא גרע מכי לא חתמי ססדי כלל דאפי 'לכתחל׳מומר
וכר אליעז׳קי״ל -ורבי׳נראה שמסר סבתחל כמי היה חותס שמו אני ראובן או אני
שמעון ומתוך שיש הרבה ששמם כן לא היו יודעין מי הוא החתוס כדי לחזר אחי
יודעיו ומכיריו סיקיימוסו התקינו שיהו מפרסים שמותיהם כלומר שיכתבואני
ראובן בן יעקב עד דמתוך כך מכירי' מי הוא סתתוס ומסזרין אחר יודעיוומכיריו
סיקיימוהו • והר״ס בר צמח כתב בתשוב' על הא דהמקינו סיהו מערסי׳סמותיהם
בגיטין דבסטמ׳אפי׳לא חתמו אלא אות אח ' מסמס כשר אס ניכריהחתימי׳טכ״ל*
כתב יוסף ער וכו׳משכה כהמגרש י דפז ) איש פלו׳עד כסר בן איש פלו עד כסי
איש פלו' בן אישפלו׳ולא כתב עד כשר אבל כת׳יוסף לבד ולא כת' עד פסול נפ׳המ
גמר׳ (סס ) סכי גיטין שכתבו זה בצד זה וכו' פריך תלמוד׳יליתכש האי ביעקב עי
להא מנן איש פלו' עד כסר ומשני דלא כפו ' פד ופיש״י דלא כתו׳עדומתני׳דוקא
פלו׳ מנינן
נקט איש פלו׳עד לסיבדלא סתם פצו׳בן

העזר

קל

קי

ר־ט

בעינן פד ורבי׳כת׳ דכיוס׳בלא פד פסול וכ״ש היכ׳סלא כת׳שמו אלא בן פלו׳דאס דאמר רב גמדא משמיה דרב׳הילכך הלכה כימ״כג לץ כקריאה כין בסמימ׳ולפי (ל ) יל במיה סי׳
לא כת עד פסול • ח״ל הרי״בש במשוב סימן נ״ו מה סל׳כתבו העדי׳בחתימתן פד דבריו צריך לפרש הא דקאמ׳ת״ק קויין לפניהם וחותמין אפי׳באחד קןר5ן ^ מין רכ״חלסאתרלא׳נ
לכפונרקיושףעל
£לא כתבו שמס וסם אביה אין לחוס לזה כלל כי אין צריך פד רק כשאין מזכי׳ שס
סגי דכיון דמילת׳דעבי׳לאיגלויי הוא מירפת דאי בשני קורץ בהא לא הוה פסול וא״נ לנפונ נ ן
רש״בג דאפי׳כשני גויס מסיסים לפי תומס מכשר רב פפא ורס״בג פסל בחד אס יעקב א״כ אין
אביו כחתימ׳אלא שמו בלבד או סמזכי ' שס אביו ולא שמו ואז אס לא יכתו׳עד הו'
לא רב נחמן וספרי דייני ולכך לא הבי' חסמן וטעו׳ פיסל
פסול לפי סנר׳שלא חמס לפס עדו' אבל
נו דהזיכשינ׳נדב'
לכתיב
דהוה זרי ? מיה חד וחתיס שא״נ
}לעז י
נשחת שמו ושס אביו אף אס לא כתב פד כתב יוסף עד או בן יעק׳ דע או יוסף כן יעקב ולא כת׳עד כש׳אבלסי' יי5
כסר דלהכי בלכתוב שמו ושס*5כיי ל פי׳ כתי יוסף לבד ולא כת׳ער פסול ומיהו אם היו שני גיטקבשני דפין עכ״ל • ׳ ומ״ס^ ובעינן סיהו שכיס ? ויין7אינ .פסיל מ",
סמכףןלעדו׳ומשנ׳ שלימ סכיניכפהמג י זה בצד זה וחתם באח יוסף לבד וחתם בשני בן יעקב עד שניהם לפניו וט וכן פי׳ר״י כן כתבו התו׳ בפ״ק שנתבאר לעילסי,
איש פלו׳פי מי? ז5ןיסעלו'ננדכם'6ר* כשרי׳שעד שכתב בשני הוא חוז׳ג״ב על הראשון והוה ליה כאלו1מי/זו}3חת מן "יי?,שש!יגיסיכףיס
לפסול!ניע
■? ן? כלסזי לפשק
סלו׳נ ז|5יש פלוולא ,כת עדכשר? 1היי כתי יוסי עהולא יחתמו אלא זה בפני זה ואם חתמו זה שלא בפניל ?יויי עבדיש וכו ויש7
הר״אש שכתב ולפי דבריו צרי׳ לפרס ה * דג״ל היכי ניןטי׳
־־־
■ ־־־"
^ הז פסול ומיהו כתכ ר״ת חתמו שנים זה בפני זה ורוצה להחתי׳כו ־־
^ !£ף י
יזיס ז ?!״ס
לפניהם וכו' דמסמעלהלכת׳׳פ״ענפ״׳ז
דקאמר"ת״ק קורין
*-,",י סהיגפימשיכתבועיעסשמס שלישי שלא כפניה שפי דמי נכתב הגט ככתב עברי ועדיו חתמו דלמאן דפסק כרבגמדא דאין הלכה סי׳ רל״ל על
^ " ן ^  ,ןהרי שנשתנה שמוע״י
כרש״בג 3ק רין $ה
לגו עס סס !| ,3הס ל.ד נו  ,סהווצה בכתב יונית או איפכא או שעד אחר חתם עברית והשני יוניכש'
לקיים חתימתן ידע מי הסויל ! אחר וכ׳הרמכ״ם ז״ל והו׳שיהו העדים מכירין לשון הכתב והכתיב' אב׳ גס לפוסקים כרב גמד צרי לפרש כןכי בלאתתקרי  %נ
אם הי׳קצת הגט בלשון אחר ומקצתו בלשון אחר פסול:עדי'שאין היכידלא תיקשילן היכי פסיל רס״בג לחתום  06כימי
קרוביה ושכיניה לקיי׳ חתימתןעי״ל  :י
ולא יחתמו אלא זה בפני זה וכו׳ בפ״ק יודעים לקרות אחר קוד׳בפניהם והם חותמים וכת' הרמ״בם והוא בשנים קורץ דהא אפילו בשני גויס חפי׳ישלוחניכה
רגובר^׳ל <.ידועה!רגיל׳וע פ
מסיחי׳לפי תומס מכש׳
עי שיכירו לשון הגט ונר׳ראפי' אין מכירין לשונו אם הקורא לפניהם
דגיטין (ד״י ) גמר כל גט שיש עליו
מתרגמו לפניהם שפיר דמי ודוק ׳ בגיטי נשי׳ הקילו בכי האי נונא דתרי מיל י נינהו1יל 15ת לי ^י ב ^י0 1ר' סי׳ *? כ׳״סי?
ז 5ןת ׳^ ומ י עידי
כותי פסול אמיכ
הגט יןיז ףי״מי?!ה3.ל75זה ?סאמי י? משום עינוגא אבל בשאר שטרו׳לא יסמכו על אחרשיקר׳לפניה׳ אי הלב כרב גמד או כליסנא קמא דרבא אם אביהעלרבא<
ערשיהושני׳או ראש ב״ר וסופר שלוכההי׳רר״נ שהייריין מומחה וחד בפירוש א דת״ ק אי מכש׳בשניס קורץ חנם לא יחתוםרק
)ש.יגזיר מסוס כולכס יפ יס י דת?ן
י
דוקא או אפי ' באחד ובתחלסנטה  1,פס ןק פלו׳ ב!פלוני!ע״ל
וסופרב״רקיר׳לפניווחות׳ואםאיןהעדייודעיםלחתו׳רושמיןלהם
״לא
ניכגמר־ואק׳־כת׳ ^ ימזסעל ^ ורה "תת,־מ ' ־ "!־
שפסול
ניב
רישומו
שאין
אח
ברב
או
כאבר
הנט
<
ע
האותיות
צור
סיהו
י
לפינ׳
בפי דברי ת ק דלא סכסי אלא בסני׳דוק ' שהו׳בן משומדונ״ל
נלהעדי׳נקבצי׳שמה 3שע׳חתימהכלומר
לכתוב בו והם ממלאים אותו בדיו אבל אין רושמין להם בדבר וכן פר׳י ואח׳ כך כתב דהרי״ף שלא הבי׳ דס״הלנל דברשיש
ההיאדרב גמדא טעמו משו דנ 1ס י עד יי>לספ׳נזכינ׳כותגין
ואס שכשר לכתוב שא״כ כתב העליון אינו כלום ולא הקילו לעשו׳כן
דכיון שיהיו נקכצי׳ודאי יחתמו כולם
למיסמויולישנא רתלמוו׳מ5זל < ורב
אמי להו כתבו גס לאשתי ולא אמ כולכם אלא בגיטי נשים אבל בשאר שטרות דיין המחתים אות׳בכי האי
דשני׳משו עדי׳ואינ משו׳תנאי אס צריכי׳ גונא מנגדי׳ליה והשטר כשר והרמ״ה כתב דאפי׳ בגט ' לא שרינן נמדא ואח כ כת ומאחר שלא פיר דעתו (ח ) ולעי׳ נתל
בסי׳ק׳כ לכתחלה אלא לקרוע להם נייר חלק אבל לצייר להם אפי ' ברוק בדברי ת״ק צ״ל דלת״ק בחד קור׳ לפניהם מהלי!כשעלההג,
לחמחסבפדזה אס לאכתכתי
סגי ומ ׳ ה פליג רבן שממון בן גמליאל ״עטניטעי ' ;
; ומי׳ כתב ר״ת חתמושניטז? בפניזה לא וכל שכן באבר או במי מילין אפי׳על גבי מי מילין דלא
התו׳בס״פי
ורוצ׳להחתי׳בו שלישי וכיכ״כ
ואמר בד״אבגיסינסי' וכו׳דיאילולנ 1ר״י סי ^ מרז/״עלי
הזורק בשם רבי׳עשול׳דהא דאמרי דאין עידי סגט חותמי' זה בלא זה היינו בסכינו קשה היכי פסיל רס״כג כשני׳הא אפי׳בסני גויס תסיחי׳ לפי תומס מכשר רב כפא הבל! שיכוליםלקיל•'
או שזימן ג יסד שאין הגט יכול להיות בפחו״אבל כשהגט נגמר בשנים ולא היה אז מי׳ק״לעל פי׳זהדלסון ולפי דבריו צריך לפרס אינו מדוקדק דסא לא תלי האי חתימת הא׳ועל
כדעתו להחתי׳יותריכשחז׳והסתי' ג' אין נפיסל בכך כיון סנגמ״עי הראשוני' ור״ת פירוש במה שפסק הלכה כרס״בג לכן נר לי סבתחל' סנטה הר״אס לפסוק כרד הב׳ איני רק א׳
הניא ראי׳ לדב מהגמונתבו סרש״י ורביכואילרזכן פוסליץ משו' דכיון סבא להחתי׳ גמדא וא״כ הלכה כת״ק צרי׳לדקדק בדברי ת״ק שלא יכשיר בפחומסני' דומי׳דרב ^י י יחת ^עזל^
סלישי ניל' בדעתו שלא יהא גע עד סיסתו׳י סג' וחתימתו אינ׳כלו׳כיון שלא חתמו
'םקיימו
פפא דמכשר בב׳ גויס מסיחי׳ל״ת ורשב״ג סליג ופסל בסטרו׳ולא קיימ׳לן כותיה העל' 15שי
זה בפניהז (וכי"כ :שנו המרדכי ) וכתב הר״ן על זה ונר׳ע״ד מי שסובר בההי׳דבס
ומס כתב ובעי׳סיהו שני קורץ לפניו אבל לדברי הרי״ף שפס כרשכ״ג צרי׳לדקדק חתימות! בעלשני
השולח שאס ביטל הגט בסי׳מבוטל ושוב אינו חוזר ומגר בו דאלו למאן דס״ל שגט דלא ליפלוג ארב פפא דק"ל כותי ' ולפי' צרי׳לפר׳דת״ק מכס ' אפי בחד ומ״ס פלי ג ל היי עלי המיאין
רשב״ג ואמדלא הכשירו בחד אלא בגיסינשי' לבד ומסו׳עיגוג • ולכאורה מסמע חותמין^ רק •ה
הנכתב כהכס׳א״א לבטלו אין גילוי סדע כלו כיון שמחוזר ומגרש בו ורבינו ירוח
",
י ; ;7
שני־׳מוריו
מדברי הרא״ש דס״ל דסלכה כר׳גמד׳וא״כ ס״ל כפר״י דאפי בגיטין בעיי
הרלזשין
י 1ו
כת׳בח ב ויש שכתבו שהוא ספק שהרב מו בטלו• והר״אש לא הזכיר אלא דברי ר״ת .
ורבי׳משול׳לבד ולכן רבי׳לא הזכי׳ סכראחד  .ח נכתב הגט בכתב עברי ועידיו לפניו או כגון רב נחמן וספרי דייני וה כ רבינו ירוחם בח ב רבעי סניס קרייןחתם דהא לא
אמרי׳ונריכיןלקיי'
קתסוככת יונית יכי׳משנ כהמגרס ( דף פז ) גט שכתבו עכרי׳ועידיו יונית יונית לפניו או כגון רב נחמן וספרי דייני ודרכו להמשך אחר סבית הר״אש מן הסתם
עיי׳נתשו*
ועידיו עברי׳ עד אס עכרי ועד אח יוניעדאח׳יוני ועד אח׳עברי כסוכת הרמ״כס משמ׳דס״ל שדע׳הר״אש היא ןכ אבל רבינו מסמ׳ ליה דהר״אס ס״ל דהל כהכר״ סכג שניהם !
בפ״דוהוא שיהוהעדי׳מכירי׳וכו׳וכת ה״ה דבירו׳אית להא כשהיו יודעין לקמ׳ולא
כדעתהרי״ףדכיוןדסתמאדתלמודאקאמר דרכא אמר דהלכהכרש״כגסמכי/סי׳ג׳אסהסופ/א*
היויודעי׳לחתו׳או שהיו יודעי׳ססיה׳וסתמובאח מהם שירצו • ואיפשר דהרמ״בס עליה יותר מאהא דרב גמדא וא״ה בגיטין אפי בחד קורא לפניהם סגי ולפי׳ פסקחן העליםאומרים
לטעמי׳דבעי׳סידעו העדי ' לקרו׳הגט דא״לכ אין יכולין לחמועל סמך אסר שיקרא רבי כאן וברמזים דבגיטץ באחד קורא לפניה ' סגיוכחשן משפט סימן מ״ה כתבשהנעל לא מה
לעלי׳לחתו׳נאמני'
לפניה אבל למי שסוב' סיכולי׳להתו׳ע״י סיקר׳אחר לפניה' וכמו שכת' רביי בסמוך דלחתוס בשטרות בעי שכיס שיקראו לפניהם • ומדברי הרמ' ב ס 3פר ק  £׳ מס ׳
ללתנילס
לאבעי׳סיכירו לשון הגט והכתיב אע״פ שקש בעיני היאך איפס סשו׳מפר יכשיר גרושץ־אץ הכרע שהוא תפס לשון הבריתא כמנהגו וכתבו התוססות בפרק
סאץוע״ש:
כאיןמכירין לשון הגסאח ' דביממסמ בהדי דבעי' שיכירו לסוןהגט וכמוסאכתו' קמא דגיטין גמר זו אחת מן הדרכים סשווגיטי כשי לסררורי עבדי סאע פ
בגטסותמץע״פמה שקורץ אחרים לפכיהס ולא הוי עד(ט ) זכ׳ננסלר
בסמובס״דושמ אשתמיטתיה לרבי׳הירושל ' :פ אבלאס היה מקצ ' הגט בלשון העדי' ריאיס מס שכתוב
אחד וכו׳ז״ל הרמ״כס בפ״ד אס מן העדי׳חתס בכת' והעד השני בכת לשון אחר כשר מפי עד שאינו מאמין אסריס בעיקר העדות אלא לומר סכ ך 3ת ןכ 3שטר חו$ןי נה בטין שלנו סי׳כ״ו
,םרנהתסל׳יהלר
ה יא
אכל אס היה מקצ הגט כתו בלשון אח' ומקצתו בלשון אחרת פסול והר״אבד השיג עדות אלא גלויי מילתא בעלמא דהר* מילת5ן דעביד ^
לעדי ולסופ׳ 1לגעצ
<.
.
.
*
,
״
״ <
מליו שלא הוזכר פיסול בתוספ' אלא בגט שכתבו בה׳לשומוחתמו עליו עדים כה הרס בא והר ן בפרק ב גבי הא דתניא עדים שאין יודעים לקמת קורין לפניהם הפיי מהו לשמה
וכתב הרמ״כס בסרק א׳והוא שיכירו לשון הגט ואיפסר שאס תרגמוולשמו,כ!מלויהנע
לשונו׳אבלאס חממו מליו באח מן הלסונו׳לא שמענו ואיפס׳שחתימ מצרפן וה״ה וסותמין :
סס גס הר״ן כהמגרש אמתני׳דגט שכתבו עברי' ועדיו יונית הליצו בעד הרמ״בס הקורא לפניהם ספיר דמי אלא דהרמ״כסלא כחת למיתני אלא כשקראו בלשוןשיוכל! לקרות!
והרס״כא השיג על הרמ״כס למה הכשיר פד א׳בלשון אח וער שני בלשון אחר ונר' סהוא כתוב • ויותר נראה לומר דכדוקא נקט הרמ״בס שיכירו לשון הגט דאז לא
לי דס״ל דכל חתימ ענין לעצמו וכיון סכלחתי־מ' העד בלשון אחר כסר אכל הגט הוי אלא כעץ גילוי מילתא בעלמא אבל אס אינס מכירים לשון הנ^ז ה״ל כעד היהרוצ'להסתי7על
כולו ענין אח' וצריך שלא יה א כתוב בב׳ לסונו׳וכמ״ש הר׳ן ז״ל • עדי׳סאין יודעים מפי עד וכן נראה שפירש דבריו רבינו וגס כן נראה מדברי הרש בא שכתב הגט רק מישהיה
לקרו׳וכו׳כריס׳כפ״ב דגיטץ (ד יט ) גמ בכל כותבי׳בדיו בסס וכו׳עדי׳שאין יודעים כפרק כ דגיטין דברי הרמ״בס ומשמע דס״ל דכדוקא קאמר דבעי ' שיכיר לש ץ יוכלל קמת (להנין
יושמע
בכלכותכץ 3דין וכו׳ "פי׳הבט!י!
דגיטי׳גמרא
בפרק ב '
יי,לה
ואייפסר דיליף
יי¬
י
ן
מדגרסינן '1
1
לחתו׳מקרעץ להם נייר חלק וממלאי׳את הקרעים דיו ושאין יודעין לקרות קורץ ,הגט< ,
13
יי" ' ,הרא״ש נ
מתשו
ממשעבדי
ביה
מגבינן
ישראל
סהדי
עליה
דחתימי
פרסא
סטרא
האי
לפניה וחותמין ארס״כג בד״א כגיטינשי ' אכל בשיתרוריעבדי׳ושא׳כל השטרו' אס אמר אמימ
ח ' ה שימן  !",נ
יוועי׳לקמולחתו׳חותמין ואס לאו אין חותמין א״ר אלעז׳מ״ט דרש״כג כדי שלא והא לא ידעי למקרייה בדידעי ואס איתא לוקמא בלא ידעי וכגון שקראו
יממות ישראל עגונו׳אמ' רכא הלכ כרש״בגורב גמד׳משמיה דרב׳אמראץ הלכ; /אחר לפניהם וקא משמע לן שסומכץ עליו אף על סי סאינס מכימה הלשון • ואחר
ביס״בג ואלא כמאן כרבנן והא ההוא דעבד עובדא בסארסטמת ונגדי׳רב כהכא כך מצאתי דבהדיא איתא להא בירו' וכתבוהרש' בא בהמגרש גבי עד אחד עברי
תיגמ אקריאה ואמרי׳בתר הכי דר' אלעזר קרו קמיה וחתיס ורב נחמן קרי קמים ועד אחד יוני אמררבהדייני׳ חותמים אע״פ שאין יודעין לקרות ואין העדים
בפרי דדייני וחתיס ודוקא רב כסמן וספרי דייני דאית להו אימתא אכל רב נחמן חותמין אא״כ יודעין לקמת מתני ' פליגא על רב גט שכתבו עברית ועידיו
וספרי אחריניספרי דדייני ואיניש אחרינא לא וכתב סר׳אש והרי״ף לא הביא הא /ענית וכו׳פתר לה כשהיו יודע ין לקרות ולא היו יודעין לחחוס או שהיו יודעי׳אר!
דאמר רב גמדא אין הלכה כרש״כג וכו' תרגמא אקריאה פרש״י תרגמא להא דרב סציהם וחתמו באי זה מהס שרצו עכ״ל ועל כן הא כקויין לסניה׳היא דא״לה היכי
גמדא אקריאה וההוא דנגדיהרב כהנ׳אחתימה הואי וכן לעיל מייתי לה אחתימ' קתכי הדיינין חותמין אף על פי שאין יודעץ לקרות ואפילו הכי קתני דאין העדי׳
ומייתו עלה דר אלפזר קרו קמיה וחתיס דהיינו כרב גמדא ובעינן סיהוסניס
חותמיןאלאאסכן י ודמיןלקמת  :ואס אין העדיס יודעים לחתוס משמין להם
קורין לפניו דאין לפמו׳על א' או כגון רב נחמן וספהי דייני דדחילי מיני' לשקורי צורת האותיות וכולי בפרק ב׳דגיטץ (שס ) איתמר עדים שאין יודעין לחתו' אמר
במילתא דעבידלאיגלויי וכן פירש ר״י והרי״ף שלא הביא ההיא דרב גמרא ס״ל רב מקרעין להם נייר וממלאים את הקרעים דיו ופירש רש״י מקמדן מסרטין
ושמואלאמרבאבר כאבר ס״ד והתני ר׳ חייא .כתב באבר פשר כלומר
גיון לסתמא דתלמודא קאמר דרבא אער הלכה כרש״בג סמכינןעלה יותר מאסא
וכיון
יס ב * ; 7

דימ

אבן

העזר

( י ) כ׳ ביייח סי׳ וכיון דכת גמור הו 6ה״ל כדיו ע״ג סיקר דאסרי׳ליה ל״ק הצ בצבר''  60במיצ דצבר׳
י 10"5הפס,ל וערס״י בצבר לשפשף בסתיכ סל צבר על הקלף ומשחיר ציכו כת במיצדצבר מיס
^,י ״כ עסח'ל ששרה בהס שחיק צבר  .ר׳אבהו צמ׳כמי מילין כלו׳ מים ששרה כהס מפצים שחוקים
ותנלאושא׳פשזליין והתנירחיי׳כתבובמיטריאואפצ׳כשרל״קהאדאפיץהאדלא אפיץכלו׳כשסקלפי'
אעי׳לד״לוזא׳עידי מפוציס רושמין

למדי׳במי מילין דלא

הויי

דאער עידי מפייה כרתי דמודה ר״א כמזוייף מתוכו ואפילו בעד אחדכשר ופד
א פסול כתוב בכ״י בסס הרי״ףדפסול וכ״כ הרמ״בס בפ״א וכפ״ג מסגיושין וכת־
בפ״ג שי״צ סצס היה צסד מעידיו פסול צו שהיה בו עד צ׳בלבד כסיצע״ס'סנמש׳
בעדים ה״ז גט בטל ולא ירצה לי דבר זה אלא כמזוייף לצמזוייףודצי והופיל

ייסיי0נימ ;מיז ;כתב סהרי מיצה הקלפים כמרצה הכתב דלא דכיון שרישומו ניכר לפי שעה מריק אטו סי
סיקרא וכיוצא בו
*ם
רלנ י״א ^ וציני ניכר ומתכית כדלא אפיצ׳ רב סעא ורומא לכתחילה אבל בדיעב׳שציירו להם בדוה
או באבר׳או במי
ברוק א
;!,
ג
)
א ר',ע״ש  .אמייבריק וכן צורי לי׳רב פס לפס' תורצה מילין כשר ותתגרש בו לכתחילה אבל ציירו להם במיא דאכרא
■(יא ) ןע0ל יים 3יי*5יה׳׳מ ?גי ?ן ^ ?סםרו׳ דהסו 5אי בעפצא על גב מגילת׳רלא עפיצא וכל כיוצא מה שהתחתון

וכמסר במידי

מסירה

כסריס ה" 5פסול

מדבריהם מכ״ל • ודין גט ססתומיס3ן
שנים כשרים ואפסול נתכצרכסי׳ק״כ .
חתם כו הסוס שכתבו וכו׳־בס״פהמקבל
(דף טו ) אמרי׳בגמ' דמאן דמכסרכאומר
 ,153כתב וחתמו עליו אע״פ שהעליון ניכר יותר אינו גט ואם נתגרשה צמרו לסופר ויכתוב ולעדי׳ ויחסוסו־יפסל
 '* %****'£דעכ יעובדבס6ר 0״יי וכגדיה יב ך
בחתם סופר ועד כלו שאס הסופיעצמו
״״ *;
לה .נייי של וממל ^א״'ה ׳ וכ פסולה לכהונה
ופי מלךעץ הנייר פי הר מה לא שישרטו להם חותם כעדות הגט עס עד חח פסולדאי
׳׳; ״״ ,
יתנ
,
"
־ות
,
ה
'
ירב
צורת
האותיו
של
שמותיהןעל
הנייר
•
של
הגט
והם
ימלאוהשרטי'
■צמרת כסר נפיק מיניה סורכאדזיסכין
 !*.־•
׳תיו־
*
"
׳
ווק !5כמיןי־דס
מנשייס ריו
אלא חותכים צורת האותיות של שמותיה ן בנייר חלק בפני דצמ׳בעל צמי־ו לסופי' ויכתו׳ולפלוופלו
משו׳ר׳שנעז
'
בע
7
י
׳ בסוס דבר וק משמע מדברי הרי״ףש
לא עצמו
ונותנין אותו על גב הגט
במקו׳שיש להם לחתו׳ והם
ממלאי
ויחתומוומסו׳כיסופא דסיע'סלציתכיו׳
שא־נדי דע3',חת י —י׳
י־ייי "־ י* *" 1
י׳י״־־יי־יסר סר״אש הקרעי׳דיו והוא
עוב׳דרך
הקרעי
'
ונרש׳
בגט
וכן
פי׳
ר
"
ח
:
גט
עוב
דרך
שחתמו
הקרעי
ונרש׳
בגט
שיכ(לי|לעש׳ ,שליח כזמ צל׳ דברי רב לבד צל מדברי
וכן
לו
•
שצץ מקכלין צרתו כמד מחממיליה
בו
כותיים
3חת,׳3
או
שאר
שמן ©" משמ
דה
ה
פסולי׳או
בצבר
אפי
ורוק
אחד
כסי
כשר
סהזכיר
דברי
וא׳פסול
ה׳
ז
פפו־אפי'
כלו' שאומר לו שהבעל אמר כן ובעללא
שהנעל עסה שליח סמוצל וכתב עליה צבל לצ במיצ דצברצ
יש כאן עירי מסיר שהרי הוא מזוייף מתוכו חתם בוהסופישכתכר צמר הכי ונמצא הגט כטל ומאן לפסל
לנמ׳נהגט יה'א' דק״ל כתבו במי צבר כשר גס רבינו ירוה
ועד אחר עמו פסול לדעת התום׳ לפיכך אם אמר לשנים כתבו גט 3אומ' אמררמשו דמילי לאמימסקלשליח
סז״ב נתב שירשמיןלסס כנייר
וסופמין
ותנו לאשתי לא אמר כלום כי הסופר היה צריך לחתו׳עם השני תו לי כ למיסש להךוזורבס דלערלסץא
ם3 0
תשןו.תיהן והרשימה צריכה שתהיה בדבר סצינו
וזה אי אפשר ואם חתמו בו שנים והסופר כתב א״א הר״אשז״ל השליח רשאי לומלעדי חתימוולעול'צין
ס< 1ן>
זנלי
!
לוס
נקר
כתב
גס
הרמ״ב׳כפ״א
כת
'
ואס אי נ'
הסוס חות׳אא״כ שומע מפי הבעופסקו
,
*
*
*
*
י
^
ל״״
ץ
ל
הס
3
מי
!
י
לכתחי
^
אין
לעשותו אבל
בד•בע כשר אכל הרם םב מנשי חתם הרי״ף והיא"ש בס״פ התקבלדאוע׳אערו
,־,־ל* 4 ,
״
יישןעו ^  ,נ
'על
הסופר
וער
וכן
פסק
הר
מה
:
נעש
בערכאו
שי
!
נוים
ועירי
סים
פסול ולעז משמע דס״ל לחת'סופרועד
סיוס־גסיני׳ הלךג־־קביתיה־י דכ תכ
חתומים עליו פסול אפי כתבו ישראל
ונמסר
כסר וכן כתבו בהמגרש מתני' דגת'סופ׳
גקראגטולאשטר רושמקלהס צורת האותיות על הגט
באבר
וכו׳ויש
לדקדק
דכיון
דתכיא
כותיה ועד כסר ומצי דצתמר עלה צ״ר ירמיה חתם סופר שנינו ובת סי״ן בע׳התקבל
וע!'7זדאי 63נ׳י נ ׳ דרב משמע דדוקא מקרעין אכל לא
משמין
וכדמשמע
שכן
מדברי
דעת
הרי״ף
בה״גור״ח
ואפשר
להכשיר
דס״ל
חתם סופי ועד וגס הרמ״־בס כפ״ט הכשיר בחתס
דרב ושמואל מר אמר סדא ומר אמר חדא ולא סליגי והא
דמייתי תניא כותי' לאי סופר ומד שכתב צ״ל כתבו גט וסתמו ותנו לאשתי צח מהםכותבושניכומהם

עכ״לס ־ס51ר כת ג לאסוקי מדשמואל מייתי ליה אלא לו׳
דאשכתן הכי בסדיא בבריתא אי נמי ס״ל חותמין וצח' מהם נותנו לה וצפי היה הכותב צחד משני העדים שחתמו בווהוא
הרשב׳אסיתן אלן דמקרעין עדיף ממשמין ומ״ס לא
מכשר
שמואל
אלא ברושמין אבל לא במקרעין השליח שנתנו לה ה"; כשר צכל דעת ר״י לפסול כסתם סוער ופר דסא כלהנך
.קב"! נמקי׳ שנהגי ורב מכשר במקרעין וכ״ש
במשמין
ותניא
בותי׳דרב
אלא
שלפי
זה
ה״ל
להרמ״בס
אמוראי דס״פ התקבל דסליגי בכשר ולא תיעשה סכרי לחתם סופר יער פסולוג׳
להכשי'""י' ס,פר לכתוב מקרעין ומדלא כתב אלא משמין משמע שהוא מפ׳ דכ״ש מקרעיו-והר״מה
הר״צש כהמגרש אפיסק׳רכת בבת ידו ואין עליו עדים דעת יי וכתב סתמה רי
ב(הנין ^דאים1ר שכתב
דלכתחלה אין משמין ובדיעבד כשר אפש דס ל דלרב מקרעין ולא משמין טל ר״ס שפסק הלכה כר יוסי שפוסל באומר צמרו ודלא ככל סכך אמוראידמכסדי
גט הנאמשםלכא! ות״כ והכי קי״ל מיהו כיון דאשכחן דר '
אבהו
נמי
ס״ל
דרושמין
ורב
פפא
דבתיאה
ואפשר
שלא
פסק
הגאון
כותיה
בין
לקולא כין לחומרא לפסול צומי צמרוולהכשי'
אפשל לגס כאן ים איהו ס״ל הכי ועביד כה נמי עובדא ע״כ
אית לן לאוקומי בריתא בלכתחלה דוקא חתם סופר ועד אלא לחוס לדברי שניהם ככל הני אמוראי לפסול חתם סופרכיון
לנה,ג * " " י והא דרב פסא אורי ליה ברוק לאו
לכתחלה
אורי
דמכשרי
אלא
גט
באומר
בא
צמרו
לפניו
ולפסול
שרשמו
אומר
לעדי'
צמרו
כההיא דמי סצסזו דתניא כותיהדרב
שלא להאסיד ^ ברוק ואורי להכשיר • ומ״ס
רבי׳ולא
הקילו
לעסוק
כן
אלא בגיטי נשים אבלבשא׳ צסי פד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים סתומו ודייק תלמודאישמעו
מכא!ולה3א,ליכ א סטרו' וכו' והשטר כסר זה
דעת
הרש״בא
אכל
הרמ״בס
כסכ״ד
מה׳מלוה
כת
דפסול
לצפוקי
ממצןדמכפר באומר צמרו ואין זה תיי פיסקי דסתיי אהדדידכיוןדאיכו
ק׳נאמ לעי על נמי הד ויתבארו
דבריהם
בח״מ
סי
'
מ״ה
בס״ד
•
ומ״ש
עוד
רבי
'
אבל
ציירו
להס
מבורר ראוי להחמיר כדברי שניהם עכ״לכו כ כספ התיומ גס סרן בפ התקבל
*יטיןהיי)שוטם במיא דאברא
וכו׳אינו
גט
ואס
נתגרשה בו
פסולה לכהונה מפשט הלשון משמע כתב דעת ר׳'י שהיא לפסול בשניהם ושכן דעת הימ״בן ולזה הסכים הר״ן ז״לוכן
"^ א5ן ^ דאינו גט
לשוס
דבר
אלא
לענין פיסול כהונה לבר ותימא דהא בפ״ב דגטיןמשמ׳ דעת סמ״ג וסמ״ק וכ״כ הרש״בא בתשובה וז׳ל ר״י הזקן בעל התום נסתפקבדבר
לה , 1לא נא ,ת  ,דספק
מגורש
'
הויא
גבי
הא
דכעא
ר״ל
מר
יוחנן
מדים
שאינם
יודעים
לחתום
מהו והלכך צזלינן בתרוייהולחומרא ופסלי' מספק צומ׳צמרו עד שישמעו מנךהבעל
הופג־עכ״לי
שיכתבו
להם
סקרא
ויחתמו
ואסיק
וכי
מפני
שאנו
מדמי
'
נעשה
מעשה
ועוד
שאס
ויאמר לסופר כתוב ולעדי חתומו ונ״נ פסלי׳מן הספק חתם סופ ופד ואנוצריכין
אינו
גט כלל מהי תיתי ליה דפסולה לכהונה ואפשר דה״ק
אינו גט להתיר לינסא לסוס לדברי ר'׳י הזקן להחמיר בעמה החמורה יעיד שהוא בר
ומיהו מידי ספיק לא נפקא הלכך פסולה לכהונה וה״ה
לכל
חומרות
ספ
מגורשת
גדול
מובהק
עכ״ל
•
והמררכי כפרק התקבל כת דברי י״י וצס״כ כתויכול
מיהו הלשון דחוקלפי׳זה • ופי' מקרעין הנייר פי' הרמ״ה לא שישרטו
להס צורת להיות דסרי״ף ור״ח דפסקי כמצן דפסלי כצו' צמרו לא לגמרי פסקו במוחן בין
האותיו׳וכו׳גס הר״ן בפ״ב דגטין הסכים
לפי' זה ודחה פרש״י והעיטור דמקרעין לקולא בין לחומרא אלא דיש לסוש.לדברי שניהםעכ״ל • ותימא הוא לפ כןדברי
היינו מסרטין גס התום כפ״ק
דגטקגמ׳זו
אחת
מסדיכי׳סשוו
גיטי
נסים
לשחרורי
הרי״ף דא״כ היכי כתב מתני׳דכתב וסופר וער כשר וא״ר ירמיה סתם סיפשנינו
עבדים הקשו על פרס״י
וכתבו
פר
ת
והרש׳בא
כתב
שם
בפ״ק
דגיטין
שמה
שהקשו
ושמא דעת המרדכי שכתבה להכשיר בדיעבד וכמ״ש רבי׳ייוחס שקיבל מרנוחיו
בתוס׳על סרש״י
דחקיקה
כתיב׳
הוא
א״כ
כשממלאין
אלו
את
הקרעים
ה״ל
כת
ע
ג
שלא
הכשיר
סרי״ף חתם סופר ועד אלא דיעבדדוקאוגס להר׳אשצ״לכןססרי
כתב אינו קשה
דמשס
אינו
כתב ואינו כחקיקה וכן
מצאתיבירוש' הרושם על העו' כתב דברי ר״י ולא חלק עליהם וכ״ס רבי׳ברמזיס כדברי ר״י והי״אש כעצמו כחב
כעין כתי
פסול
אלמא
רשימה
אינ׳כתיכה
וכתב עוד שגס
לפרש״י ממזיבין להם כתשו כלל מ״ה סי׳חדחמס סופר ועד פסול כדברי ר״י וכסוף הכלל הנו' כתבסכל
הסריטה
כדי
שלא
יהא
כתב
של
ראשוני
'
רבותיו
ויוכל
היו
להתקיים
מורים
כדברי
בחותמיו
כדאמרי׳בימס'
ר״יז״ל א"כ ע״כ לו׳דלא כתב המשכה ומאי דאיתמעלה
שאכתוב
כסמוך
ובמרדכי
כתו׳סר״י
מאורלי״נס
ורבי׳יואל
פירשו
חתם
כפרח
סוס
'
וראבי״ה
שנינו
אלא
להכשי׳בדימב
דגם
ר״י
עצמו הנשי׳הולד בדיעבד נסת סופ
משמע
שמפרש
כפרש״י
•
כתבוהתוס
'
ועד
כדאי
במרדכי
בפ״קדגטץגמ
'
,זו
אשד
מן
ר״פמישאחזויוגס
הדרכים
ששוו
דבריהרמ״בס
יש
לפרש דלאמכשי כחחס
גיטי נשים
לשחרורי
עבדים
וכו׳דפריך
בירוס׳אהא
דמקרעין
להם
נייר
והלא
כתב
סופר
ועד
אלא
בדיעבד
וכן
כתבו הגהו' בפ״ט ומיהו לכתחלה לא יחתום סוסועד
הראשונים הוא כלומר ואין הגט יכול להתקיים בחותמיו
ומשני בסהרחיב להם מדא רב בהמגרס מי דמי הפס חמים סיפר לכתחל׳ולשון המשנה משמע כן כת3
הקרעים
והעדים אין ממלאים לגמרי כל רוחב הקרע וכ״כ הרש״בא וגס רבי׳ימח' הסופר בדיעבד עכ״לרכי׳סמחה• כ המרדני ר״פ מי שאחזו על חתט סוס ועדשכת'
כתבו
כח״בוהמרדכי
כתב
זה
הירושלמי
בפ״ב
דגיטין
וכתב
בו
שניפירושין י :
ר״י בתשובתו כדי הוא ר״ח לסמוך עליו בשפת הדחק על מעשה שהיה ונשאתוילי׳
כתב
הרמ״בס
בפ״א
העדים
סחותמין
על
הגט
והכשיר
הולד
צריכין
מי
'
לא
להיות
נתברר
יודעים
אצלי
לקמ׳ולחתוס
אס גס בלא נשא' או כשאת בלא ילדה מסיאמר
אס
אינם
יודעים
קוראים
לפניהם
וכו׳
ואס
אינם
יודעים
לחתום
רושמין
להם
רבי׳הזקן בהם עכ״ל וכתב הרי״בש כסי׳ר״ה שאפי׳לדע סאוע סתס סומר ופדפסול
לנייר
ברוק
ויו׳
ואין
פושין
כך
בשאר
שטרות
קל
הוא
שהקלו
בגיטין
כדי
שלא
יהו
אם
כשאת לא תצא אלא שהוא פסול אף אס נתגרשה בו ולא תנשא לכתחלהשכן
בנות ישראל עגונות הואיל וחתימת העדים בגט מדבריהם כמו שביארנו עכ״ל :
הוא בכל הפסולין דרבנן משוס מקנתאאומשום גזירה דידהוכמ״ש רבעוהאי
גם שחתמו בו כותיים או שאר פסולין וכו' פיסול הכותייס
בפ״ק דגטין ( דף ד) כתשו׳וסרמ״בן כתב שנר לו מסוגיא דפ המגרש דכל פסולי דרככן םא כשאתתצא
גע כל גט שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשיה כתבו
הרי״ף והרא״ס והאידנ׳ כשאין לה בניס כבר כתב בסוף דבריו שבסל דבריו לדעת הגאון וכן דע'הרמי'כ
כל עד כותי פסול בין בגיטי נשים בין בשאר
שטרות
דגרסינן
בפ״ק דח ולין כפי׳ולזה הסכים הר״אש ז״ל עכ״ל• וכתב בשי׳ד״ס על קהל שתיקנו שכל סעישלא
לא זזו משם דע סעשאוס כגויס גמורים וכ״כ
הרמ׳בס
כפ״ו
מהלכות
עבדים
וכתב
יהיה מכתב ידי הסופר וחתום בחתימתו יהא כסל שאין גט אשח כ :לל יב ו :ח׳פור
ריי׳ימח בח״ב שצדוקי׳ובייתוסיס כזמן הזה כמו כותים קודם
שגזרו עליהם ואס שס שהי׳כתו׳בתקנס שגס אסה נרי הסופר ליטול רשותמהמוקדמים טיס כפינתו
היה חתום צדוקובייתוס תחלה בגס ואס״כ חתם ישראל
הגט
כשר
דאי
לאו
וגס
ימתין
מלכתכו
ט״ו
יום וכזה אין עוכס מקנס ממון ולא כד וי ולא ביטול גס
דצדוקי חבר הוא לא סוה מחתים ליה ישראל מקמיה כדאמרי' בפ״ק דגיטין גבי
אלא שהסופר פושה שלא כהוגן שטובי על תקנת הקהלמו " מ נ״מ שבשעתהרחק
כותייס קודם סגזיו עליהם וכך הס דברי הרמ״כסכפ״ו מה׳
עבדיםיא ולענין גט כגון כש״מ או במפרש ויוצא כפייר וכדומיהןאפש׳להק'
משו׳עיגוכ׳עכ״ל-ואנוחתמו
שסתומים עליו עדים פסולים שהוא פסול אפילו כעידי
מסירה
כפרק
זה בורר בו שנים והסופר כתב א״א ז״ל לכתחילה אין לעשותו וכו׳דכרי הר״אש הםנתשוכה
ההיא ממנתאדהווחתימי טלה תרי גיסי ואסיקנא
דלא
קנה
כלום
ואפי׳לר״א
כלל מ״ה תשובה א' דלכמחלהנכון
שלא

אבן

העזר

קל

ד״מ

קיא

לעשותו גדר אטו חתם סייפי ועד אחד אבל בדיעבד אין לפסלו דלא שייך ביה
קורבה וכ״כ הר״ן בפ התקבל והביא ראיס מדתנן כולב כתיבו א׳כותבוכול׳חותמין
^למ׳אפ״גדאיכ סתס סופר ופד כיון שהוא מרב בפדיס ליכא למיסש לכיסופ
דפופרדמירעידע דבעל קפיד לרבות וגס המרדני בפ׳התקבל כתב בסס רבינו
יואל להכשי׳ וברי׳פ מי שאחזו כת׳בשס ר
איחה״ז גט פסו׳ופוסל לכהונ׳וכ״כ הרי״ף
בכמגדס גבי מ״ס ומהא נמי שמעי ' דלא
אביגדור סבא מעפה לידו ורצו להכשירו ונמסר בעדי מסיר׳ ישראל ושמות ערי הגוים החתומי בו מובהקי׳
בעי׳עידי מסירה וכו׳וכ״כ רבי׳ירוחכח״ב
ולא שמעו לק והוצרכו לכתוב גט אחר וניכר לכל שהם גויס וליכ׳למיחש דילמ׳אתי למסמך עלייהואפי'
כהלכתו מיהו ה״מ היכ ' דאפש'כלומ׳דהוה הכי פסווהרא״בד מכשירו אפי׳לכתחל׳ור׳הננאל פוסלו לכתהיל' דכת' סופ' ויש עליו עדילז׳חיט גט כלל ואס
אפשר להכתיב גט אסר אבל אי לאהוה ומכשירו בדיעבד וא״א הר״אש ז״ל כתי כסבר׳ראשונ' אבל אשה כסא תצא והול׳ממז׳וא״כ קשה היאך כת,
אפשר להכתי' גט אחר כגון שהלך הבעל שמביא' גט לפנינו שנתגרשה בו לינשא בו ושמות עריו כשמות רכינו ניס לא תנא אהיכ דאין עליו אלא
עד ח׳צפי׳ניכר כתיב הגט סהיא כתיבת
למ״ה כסר כרבי ' והר״ן והר״אש ז״ל־נעס'
כערכאו' של גויס ועידי גוי' סתומי׳עליו גוים אם הם שמות שאין דדך ישראל לקרות בהן כלל תנשא בו יד סופ ב״ד דהא כל כה״ג תצ׳והולד ממז'
פסול אפי׳ כתבו ישראל ונו׳ אפ״ה פסול שוראי ישראל הן שלא היו טועים מחתימי הגט להחתים שמות הוא דדוחיץ לומ דמאי דקא׳ומי׳אס ניסת
והר״אכד מסתירו אהי׳לכתחל׳ור״ח פוסלו כאלו אם לא שירעו שישראלים הם ואם הם שמות שדומין קצת בו לא תצא לא קסי אהיכ׳דניכ׳כתיב׳הגט
לכתסל כך מצאתי מוגה בדכרירבי׳להדי׳ לשמו׳ ישראל חיישינן שמא טעו מחתימי הגט והם סבורין שהם סהיא כתיב יד סופר ב״ד ואין לומ דרבי'
מפר' כאידך פי׳דתוס סכתכו ועי"ל דלר'
משנה כפ״ק דגיטין ( דף י ) כל השטרות ישראל ושמא גויס היו ולא תנשא -בו  :גט שאין עליו עדים אפי'
העולין בערכאו׳של גוי' אע״פ סחותמיה' ניכישהוא בחב יד הבעל או שאין עליו אלא עד א׳אפי׳ניכ׳כתיב' כת' סופ מוכה׳ועד כס׳לכתחל׳אב כסוס'
גויס כשרי חוץ מגיטי כשי׳ושסמרי עבדי׳ הגט שהיא כתיבת יד סופר ב״ד או אפי' שהיא כתיבת יד הבעל סאינו מוגה ' ועד פסול אפי׳בדיעב' סהיי
רבי׳לא מפליג בין סופר מובהק לסתיכי
ו״ש או׳כולס כסריס לא הוזכרו אלא בזמן פסול ומיהו אם ניסת בו לא תצא אפי׳אין לה כנים  :צריך
שנעשו כהדיוט ופריך בגמ ' לר״ם הא לאו
מובהק דכין כך ובין כך פסול ואט ניסת
מי כרית כינהו ומשני דסא דמכש׳ר״ש בעידי מסיר דוק וכר״א דאמ׳עידי מסירה לא תצ׳גס אין לו׳דס״ל כדע ר״ס סכתכו התו דגריס מק כת' ידו ועד הוא יפסול
ניתי והאמ׳ר אבא מרדה ר ' אלעזר במזוייף מתוכו שהוא פסול כלו כשיש בו עדים ואס נשא׳הולד כשר אבל כתב סופר ועד תנש׳לכתחל׳וסמדאל אמ׳ 'אפי׳כת סופיועד
פשולי׳דלמ אתי למיסמך עלייהו הב״ע בשעות מובהקין דגיות דלא שכיסי דמסקי דוק בדיעב כשר והתני כת׳סופר ועד כש ומסכי הת׳בסוס׳מוכהק שהרי הס עצמם
ישראל בהנהושמהת וכתבו הרס״בא והר״אש והר״ן שהר״אבד פוסק כר״ש משו' העידו דגירס׳זו לית' בסו׳ספר ועוד דפסיט׳דלא אתי׳כדכיי רכינו דהא לרב כתב
דאית' בגמר דבע' ריש לקיש מר׳ יוחנן עדי׳החתומי׳על הגט ושמית כשמו׳גוי׳מהו סופר ועד תנס 'לכתסל׳ורבי כתבדלכתחל׳פסול ולשמואל מפלגי׳כין סופר מובהק
א״ל לא בא לידינו אלא לוקוס ולריס והכשרנום כלומר מפני סהס שמות מובהקים לשאינו מובהק ורבי' לא מפליג ביכייסו וצ״ל דס״ל לרבי׳דכי פסלו רב ור יוחנן כתב
רגיות והא כר״ס אתיא וכתבו עיד שכתב ר״ס יש מי שאו ' מדאוקימנא לר״ש כר' סופר ועד וסברי דהולד ממזר ההיא מסכי׳ דקיימי עלה ר״מ היא דמיסר בעידי
אלעז׳דהלכת׳כותיה בגיטין אי מזדמן לן כר״ש לא פסליכן ליה כלו׳דכסי דלכתחל' חתימ׳כלא עידי מסיר' ובכת סופר ועד כיון דליכ׳עידי חתי מ' וגס נמסר בלא עדים
נעי׳עידי חתימ' כסרי׳בדיעבד מיהא כסר בעידי מסירה וכת עליו סר״ן ואין בזה הולד ממזר ואע״ג דבלא עידי מסיר ' פסקי׳כתב בכת׳ידו נשר כדפרס״י מסו׳דכתב
הכרע דת״ק כתי כי״א ס״ל ושמית מובהקי בלחוד הוא דאיכ ביכייהו • וכתב עוד ידו הוי כק' עדי׳וכ״כ התו׳בריש גטין או כדכת׳סי״ן דטעמ דמכסרינן בכת׳ידו מסו'
הר׳ן שמדברי הרי״ף שכת' המסג ' כפשטה ולא יותר מסמ ' דלא קיימ׳לן כר׳סמעון דהא איכ׳חתס שמו שהרי צרי׳לכתי הוא שמו כגט ושמואל אמ אפי׳כת סופר ועד
וההוא כעי׳דר יוחנן דאתיא כר'שמעין לא מ  :רעא דלישנ ' בתר׳איכא בגמרא דלא כשר וכדאוקימנ בסופר מובהק דכיון דמובסק הוא ה״ל כסתומי׳עליו כמ׳ עדי׳דאכן
מכרע כר שמעון גס מדברי הר״אש משמע דסכירא ליה דלא ק״ל כר״ש שהרי פי' סהדי דלא כתבו אא״כ שמע מפי הבעל ולפי׳אע״ג דליכ׳עירי מסיר מכש׳אכל לר״א
דאמ׳עידי מסיר' כרתי ל״ס לן בין כת ידו לכת סופר מובהק או שאינו מובהק או אין
הבעי׳כענין דלא אתיח כר״ס כמושיתבא׳בסמוךוכהדיא כתב שאין לקבוע הלכה
כיסידאה כלאבאיבמר גס מדברי הרס בא נראדס״ל דלא קי״ל כר״ם גס ה׳הבפ״ז -עליו עדי ' כלל דככולהו אס לא נתנו לה בעידי מסיר הולד ממז׳לדע הר״אש שאי1״פ
כת׳דהרמ״בם ס״ל כת״ק ודל ' כר״ם ולזה הסכי רבי׳ירוחס בח״ב וכת׳הר״ן הילכך
סעדי׳חתימי על הגס פסול עד שימסרנו לה בפני עדי׳וכמו סיתכא בסי׳ק״לג ואס
גיסין העולי׳בערכאות שלהם לזפי׳בשמו׳מוברקי׳ובעידי מסיר פסולי' כת״ק וכת' נתנו לה בעידי מסיר לכתהל פסול מפני שצריך שיסו עדי׳חתועי׳עליו מפני תיקון
רבי׳ירוחס דאפי׳כתבו ישראל פסול ופשו׳הוא וכתב עוד הר״ן ומי קדושין הופסין העול׳ורכי סתס כאן הדברי׳ילדטת הר״אש דאלו לדע סרי״ף והרמ״בס דס״ל דבעידי
3ה שגט גמור הוא מן הדין ואין פיסולו אלא משו׳גזיר ולפי׳דנין כדין הספיקו׳וכן סתימ׳לסודייהו כפר כמו שכשר בעידי מסירה לסודייהו קי״ל כההיא דרב וי יוחנן
פי׳רש״י אמאי דאמרימוד׳ר׳אלעזי כמזוייף מתוכו דפסול מדרבנן דלמא אתי כפשט דבריה שהיא בדליכ עדי מסיר׳ואפ״ה ככת׳ירו כש׳כדיעב׳וכת׳סופ׳ועד אפי'
למימסרי' באפייהו ומיסמך עלייהו וכן דע' הרמב״ס שכת׳כפ״א היו עידיו מתוכו סופר מובהק הולד ממזר דה״ל כאין עדיס חמומי עליו דלא ק״ל כשמואל וכיון דאין'
פסולי׳הרי זה פסול שכמצ' כמזוייף מתוכו והיינו פסול מדכריה׳כמו שביאר בפ״י :עליו עדי חתימ׳וגס נתן שלא בעדי מסירה הולד ממזר וכמו שכתבתי שמע רבי כן
אגל אשה שמביא׳גט לפנינו וכו׳ סס ( דף יא ) בעא ר' יל מר' יוחנן עדי׳ החתומי' נר שהוא דעת הי״אש סכת בסמגרש גמ ג׳גיטין פסולי׳וכו׳כתב הרי״ף דשמעי׳מסא
על הגט ושמות' כסמו׳גר מהו א״ל לא בא לידינו אלא לוקוס ולוש והכשרנו׳ודוקא דללו בעינן עדי מסירה אלא סיכא דאין עירי סת ימ דהא רב הוכ׳דאמ אס כסא בעד
לוקוס ולום דלא שכיחי ישראל דמסקי בשמהתייהו אבל שמהת׳אסריני דסכיחי א' וכת׳ ידי סופ׳שהול׳ממז׳והוא דאמ הלכ׳כר״א בגיטין ואי ס״דבעי׳עדי מסיר׳היכ'
דאיכעדי 0תימ הסת׳דליכ׳עדי חתי מ כלל תכסיב היכ׳דאיכ׳עד א' ועידי מסיר פסו'
יאראל דמסקי דכוותייהו לא וסר״אש והרש״בא כתבו בשס רש״בס דה״ס עדים
הקתומי' טל הגט וכו׳מי סיישינן שמא גויס הס והשליח או הבעל לא דקדקו יפה ומשר לולד ממזר ונ״ל המ שמדקדק מילתיה דרב אמילתיה דרב לאו דקדוק הוא
והיוסבורי שישראל הס או שמא ידעו שגויס הס והחתימו' במתכוין וטעו בין גט דכא דאמר רב כתב ידו שכינו אכל כתב סופר ועד לא אמתני' קאי דאתיא כר״מ
לשארי' סטמסחומסומיסן גויס כסריס מי אזליכן בתר רוב שמות כאלו סהס גויס ושמואל דייק מסמס מתני׳דלקמן דר״ע סבר כתב סופר ופד כשר ואין מכאן ראיה
ופסלינן להאי גגי כרבנן דמתני ' דקי״ל כותיהו א'ו דלמא זיל כתר גיטין דלא שכיח אליבא דהלכתא דק״ל כר״א דאמר עירי מסירה כרתי ואיסו לא דריש וכתב דקרא
להסתי׳עליס גוי׳ותלינן לסו בישראל וכש׳א״ל לא בא לידינו אלא גט שהיו סתומי׳ וסתס הלכך מצריך עדי מסירה והא דפליגי רב ורבי יוחנן ולוי אמתני׳דג׳גטין אס
עליו לוקוס ולוס והכסרנוהו דכייןדלאשפיסי ישראל בסמו׳הללו ודאי לא טעה תצא אם לא תנא אע״ג דאתיא כר״מ וקי״ל כר״א איכא למימר מסוס דהוי מג'
לשליח או הבעל להחתי׳אנסי׳כאלה סדומי׳בסמומ׳לגוי׳עד שחק ופשפש אחריהם גטין פסולין אין כוזמן ובהא לא פליג ועוד אני אומר דבכולהו איכא כפקותא גס
ונודע לו שישראל הס והחפומאכל שמהתאחריני סדומי׳קצ ' לשמו' ישראל שיכילי' ■לר״א דהא דאמריכן לדידיה שהעדיס חותעין על הגט מפני תיקון העולם והיכא
מכתבי הגט לטעות בהם משום דסכיסי ישראל א ' מני אלף דמסקיבסמייהו לא שהגט חתום ביד האשה כהלכתו איכס צריכה להביא לפנינו עידי מסירה שאנו
נכשרינהו דחיישי׳סמא געו וסחתימו׳בתורת ישראל עכ״ל • והרא״ס נרא׳שהוכסר מולין שכדין כמסר לה הלכך נ״מ בכשרות עידי חתימה לר״א כמו לר״מ עכ״ל ולפ״ז
וסר״כזשמז״ככת׳סוס׳לרזמהנימידיולזפי׳כסופ מוכה וכ״כהר״ןוגס התוס כתבו
כן לפרס ' י וכן דעת הרמ״בס דבכת׳הסופ ועד הולד ממז כרב שכת׳בפ 'ר 1ומכ ין
סיתננולה בפני עדי׳וכו׳לפי׳ ^ ס נתן לה גס בינולבינ' וצפי׳בעד רז׳רויט גט ילל
בד״א בסהיה הגט בכת׳יד הסוער אבל 6ס כת הבעל הגט בכת ידו וסתם עליו עד

•רבינו מיירי הכא כשמסרו לה בפני עדיס ות״ה בכתב סופר או אין עליו עדים כלל
לא תצא דעדי מסירה כרתי מי׳לכתחלה לא תכשא עד שיהיו סדים סתומים סליו

כעיניו פיר זה אבל הרש״בא כת׳ עליו וק״ק דהיא׳אפש' שיעמדו לפני הבע והסופר
ולא יכירו אס גויס הס או ישראלי׳ויכואו לסמוך עליה ולהחתיע בגט ויבינו כתב
כמו שפי׳הר״אסבעיא הנזכר'  :גט שאין עליו טדי׳אפי׳ניכר שהוא כתב יד מי׳קסה על זה דא״כ לא היה לרכי׳לכלול כתיבת יד הבעל עס גט שאין עליו עדיס
הבעל וכו׳ כהמגרס (דף סו ) פנן ג׳גיטין ססולי׳ואס נשאת הולד כשר בחב בכת' ידו דהא לרב כתב ירו חשיבה סתימה וכהי דתנן ביה פסול לכתחלה היינו לר״מ'
ואין עליו עדי׳ים עליו עדי' ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד א' ובגמר ' ( סס) וכדליכא פדי מסירה אבללר״א ובדאיכא פדי מסירה משמעודאי דלכתחלהנמי
תנסאייי -ועוד קדכתבסר״אש3פ׳ השולח דלכמחלהמכשר רביאלעזרבפידי
זמנץ אמ רב תצ׳ חימנין אמ רב לא תצא הא כיצד ים לה בכיס לא תצ' אין לה בני'
מצא לוי אע לעול׳לא תצא יכן א״ר יוחנן וידוע דרב ור' יוחנן הלכ׳כר׳יוחנן וכ״ס מסירה והא דתנן התקין ר ג שיסו העדיס סותמין על הגט לא שיהא צריך לעשות
הכא דליי מסייע ליה וכן פסקו הרי״ף והר״אש • ואמרי׳תו בגמ׳אמר רב כתב ידו כן לכתחלה אלא תיקן ולימד לפשות כן כדי שלא יהא צריך לפידי מסירה אכל אס
שניכו אהאי אילימ' אריסא וכו׳אלא אסיסא יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד ודוקא * ירצה לסמוך לכתחלס על עידי מסירה יש לסמיך וכן  .פירש רש״י בפ״ק דיבי אלעזר
כתב ידו ופד אכל כת׳סופר ועד לא ושמואל אמר אפי׳כתב סופר ועד שהרי שכינו מכשיר אפילו לכתסלס וכן כתבו סם התוספות גם כן והיכי פסל רבינו לכתחלה
כתב סופר ופד כסר ורב מי דמי התס תכשא לכתתל הכאדיעבד ושמואל ל״ק הא באין עליו עדים ואפילו בניכר שהוא כתב יד הבעל • ואס נפשך לפרש דברי רבינו
הספרא מובהק הא כספרא דלא מובהק וכן א״ר יוחנן כת ידו שכינו ופרש״י ודוק באשה המביאה גס לפנינו וכל שעדים חתומים בו מחזקינן ליה שניתן לה בעדי
כקב ידו ועד הוא דאמריי הולד כשר  :שהרי סכינו כתב סופ ועד כסר כלומר כתב מסירה וככתב ידו ועד אחד לכתחל׳לא מחזקי ' ליה שנמסר בעידי מסירה ובדיעבד
סופי וחתה עד אחד כשר  .ורב אמר לך מי דמי התם כשר לכתסלה משמע דהתס מסזקי׳ליה קסה דא״כ באין עליו עדי׳כלל אמאי כתב אס ניסת לא תצ׳סא כל שאין
חתם סופר עס העד שנינו כדמתר׳ן לה ר ירמיה לקמן ושמואל לית ליה דר' ירמיה עדי חתומים עליו מחזקי ' ליה שלא ניתן בעידי מסירה וגט בסל הוא ולכן דברי
 6לא כתב סוער ולא חתס והיינו טעמידכסר לכתחלה בספר דמובהק ובקי בתורת רבי' צ״עזכתו׳כה׳הגט דמרדכי בשס א״ז שלא יטלר עידי הגטשכר א" אכ סכר כטלה
 צטין ולא יכתבכו אא״כ שמע מסי סכטל וכן א״ר יוחנן כרב דא׳כתב ידו שכינו אבל דמוכח כדאיתא פ' שני דייני גזירות גבי קרנא דכי היכי דהכוטל שכר לדון דיניובטליס
ג•
* $ %מ ' יטי
כתב סופ' הולד ממזר ובודאי דלא ק״ל כשמואל לגבי רב ור׳יוחנן וכן כתבו סר״יף
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ל /ליי נ ;■1׳יי׳ " שלא יהיו העדים קרובי ' לסופ׳ דא״כ אין כאן עדות כלל ואין דבר שבערוה פחות
האידג שנוטל הסופ׳סכר הרכה יש ליזה '

דעולא דאוקמוס למתכיפין דהכל כשדין לכתוב את הגע אפי ,ספ״ו בשייר מסוש

התורף כדאיתא בס המביא תנין אלמא סבירא להו דלא גזרי טופס אסו תורף וכג׳
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ספר התרוס ' והגהות מימון בשם סמ״ג ומשמע לרבינו שצריך הסוער ג״כלהוציא
1
7מנ״ש לא יהא
מדכריה׳דלא פסל הר״יף אלא כשאינו משמר שבתו בשוק ( לה ) ולבליש
פמוהיס
הס
בפיו
לשם
מי
כותבו
ולא
סגי
כמחשב׳כדאסכחן
בס״ת
דבעי' סיוציי בשפתיושנותבו
נ לאיש ׳לאשה לאפי׳משמר שבתו כשוק לעד!
' ואפי' ללא לאת׳עלי מסיר׳כרתי מולה למזוייףלגשיןלפסל כדאי׳בע״ק דגטין לשס ס״ת וכ״כ כספרי' הנז׳וז״ל סוב הדבר לעסות הכל בבת א' סיאמ הבעללסופר
<אימ נל׳כ׳מהיאי גט שלא סתמו העדי
ככתב
ידן אלא הסוס חתמו כתוב בהגסו׳אסירי פ׳סני דגיטין בפני עדי׳כשרי' לכתוב גט לאשתו ואות' העדי׳יהיובשע כתינס ויאמר להסהסרת'
נקחיי ״י' י"! בסס פ"ז שהשי'
רבינו
סמח׳דכשר
אפילו לר״מ דלא הוי סזוייף
מתוכו דכיון דאמרו שנותבו לסם פלונית אשת פלוני ולשמו סל פלוני וכתבו בקונדריסי׳ פגס כלאחד
67ר

לסוס ' חתו שמינו כשר כיון שחותמין לפניו והבעל

מתנו לאש ' כשר וכן

המבי׳גט

עזןמישמע׳א * " ממ״ה יכול לומר בפני נכת על חתימ הסופ׳ואין נרא׳געיני כלל אלא כל גט שאין
אע״פשיש ל!

בנים סתומי' העדי בכת' ידס הרי זה פסול גמו' אס בא מטס לידי אני

יויונ׳< ח! ת׳לנתחל׳ שמינה סוער ועדים שלא
וכ״עבשמו דמהריל

בפניה כתב הר״ן בס״ס

פוסלו עכ״ל  -בעל

התקבל שהרא״ה

מכשי׳והרמ״בן

פוסל ושדעתו מסכמ׳לדברי הר״אס דלא עסיל ר יוסי אלא באות' אמרו מדעתכם
מסו׳דמילי לא מימסרן לפליס והרסב״א לא כתב אלא דברי סרמ״ק שכת דטעמא

הי׳מלקדןשהעלי׳

דר׳יוסידפליגאףכאומאמרואע״גדבעלמעוששליח שלא בפניו

משו׳דגטסאני

לאיהיייו ״ניםזה דכיון דבעינןלשמי' ובעינן וכת להכלו׳סיכתו׳לס הבעל אףהסוע והעדים עומדים
ל זיש׳!לאאלס?ע׳ש!ס במקו׳בעל אלא אס ישמעו סס מפיו סל בעל • אחד מהעדי' סחת אני פלוסוע ועד
ק ^(א
והוא לא היה סופ' כתו׳כמרדכי בפי' התקב׳סהשי׳רבי׳יואל דכש אך ימחקו סופי מתו׳
ריח
קורבא ואפי׳ הגט• כת' כמרדכי בע התקב׳ בסס רבי׳יואל דכסאין חתימי בגט רק
ב׳פדי׳וא׳מהס
רביעי
ברי״ני
אי
הוא
הסוס׳
'
שיחתו
הסופ׳אכי
פלו׳סופר ופד ונ״ל שר' יואל
סוב׳דחת׳סוער ועד כשר

מסעדים יוניא בפה שהוא

חותס לסם פלו׳ ולסס אשתו פלו' ב והפדים החותמים

צרי׳שיהיו סם בשע׳סהסופ כותבו וכו׳כ״כ המרדני בר״פב דגיטי בשם ספ׳התממ
וז״ל והעדי ' צריכים שישבו סס

כסיכתו'

הסופ׳סידעו שזהו הגט סצוס הבעל לכתוב׳

ושנכת׳לשמה אמנס אפי׳לא היו העדיס אלא בשע'

כתיב׳הגט שפה ראשונה

ויומו
■

סהיתס לשמה והלכו להס למ״ה כשר די״ל כמו שהתחיל לשמה כן גמרולסמ׳ורס״י
פי ' דלאו דוק שטס ראשונייממש אלא שטה שיש בר סס האי׳והאש' והזמן איל אםהיה
בסופו סל גט ולא

בתחלתו פסול

כדתנ׳בפני ככת חציו פסו' ומוקי לס בחציו אחרון

עכ״לוכ"כ בהגהותפ״ג בשם סמ״ג וב״כבסמ״ק וג״ככתו' בכלבוכטופ׳ר יצחקז״ל
ויש לדקד על זה דהת׳בפ׳ב דגיטין לא איירי לענין עדי׳שסותמין בגט אלאכשליח
הצרי׳לומ בפני נכת ' ובפני נחת ומכ״ל להשוות דין עדי׳החתומי על הגט לדיןהשלי'
ופו שהיי פסק סרי״ף בריס גיטין כר' אשי דאמ' אפי׳לא שמע אלא קן קולמוס יכול
לו׳בסני נכתב וכו' ודלא כר' אלעזי דמצריך סיכתו׳סטס ראסונ׳וא״כ אפי׳נשוה דין

ע״יחייייניםעכיג ואו' אמרו ססו׳ומצריך שיחתו פלו׳סופ׳ועד כדי שיתנו ב״ד לב לדע אס חת׳ במאת
׳י ״ |יי
^ הבעל אס לאו וכבכתבא׳בסי׳ זה דין חתס סוס׳ ועד• גט שכתבו הסוס וחתס עליו

עידי חתימ' לדין השליח לא נפק לן מידי במאי דפרס״י על דברי ר אלפזרואיפשי
סדע׳סמ״ג והתרומ׳לומר דמדמקס בר" פב מדר׳אלפזר משמ׳דהכי קי״ל וא״כ נרינין

לחפום נעל ״י' כי מסיר׳ דעת הרי״ף דכשר בדיעב' וכתב דגאון חולק ואו׳דהולד ממזר אפי׳לר ' אלעז,
יא!ימ׳ש״ על ״ל' ^ מסוס דהוי כמזוייף מתוכו והרמב״ס בפ״א מהל גרושין כתב שאס נתן לה גט בינו
לבינ׳ואפי׳בעד א' אינו גם כלל מסמישאס נתנו לה כפני ב׳הגט כס כדברי הרי״ף•

קצת אכל לקושט׳דמילת אין עכין עידי חתימ למנין שליח סכ״כ כסדר הגטדסמ״ג
ודספי התמע ובה הגט דמרדכי וז״ל ואס אין סס עדי׳כשעא .כתיב׳סגט נרשהוא
כסר דמסתמ׳כיון שהבעל צוה לסופי' לכתבו לסמי' כפני עדיס מסתמ׳כותבו כןלשמה

לצא לנס

להניח
פד א׳לבד אס נתנו לה שלא בעידי מסיר תצא והולד ממז׳לכ״ע ואס נתנו לה כעידי

ושוע׳ ' חה< מ י׳
גט שכתבו הבעל וחתום עליו עד א׳ ונמנו לס בינו לכיכס לדברי המכשירי׳ כעידי
ובשעת הדחק לא
חתימ
'
לחוד
כמו
שיתבאר
כסי׳קל״ג
פסול ואס נשאת הולד כפר דהיינו מתניתין

הי׳מקפי׳עלהסןע' דפרק המגר׳ג׳ גיטין פסולין ואס נשאת הולד כסרוחד מיצייהו יש בו זמן ואין בו
לאהיהםר;,נל ^,ב אלא עד אח ואמ׳רבא עלה כת ידו ושנינו אבל כתב סופ ' ועד לא והרמ״בס פסק
א^פ 'שה,ה כהר״יף שכת בפ״א מהל גרו שהרי זה גט פסול ופוס לכהונ׳וסמך אמאי דכת׳כפ״י
מחותןרק עס

ולשמה

שכ״מ ס הו'

מזכי׳פסול אס נשאת לא תצא וסולד כשר ופסולה לכהונה מן התורה :

וכמדומה ר׳ אלעזר מכשיר ככולן חון מגיטי נשים

שנ׳וכתב לה לשמה ובגמ ( סם ) אמי רב

שאיןהי^ל׳גזהייו יהודה אמר שמואל צריך שיניח אף מקוס הרי את מותרת לכל אדס ואמרינן בתר י
הכי א״ר זירא א״ר אבא כר שילא אמר רב הלכה כר׳ אלעזרכלומ דגזר טופס אטו
לנעל א ,האשה תורף וכת׳הר״ן הילכ׳ נקטי דבגיסי כפיס לא התירו לכתו' אפי׳ טופס ולפי ' השמיט
בענקיכוליןלכלמ׳ הרי״ף מאי דאמרי׳כגמ דצרי׳סיניח אף מקוס הרי את מותרת לכל אדס מסו׳ דלא
הגט

זנמהרי״ק איתמר אלא אליבא דת״ק שמתי'

לכתוב טופס אבל אנן דק״יל

כר׳אליעזר

אפילו

"י"
י״י טופס לא שרי אבל הרמב״ס כתב בפ״ג מה ' גירושין מפני תקנת הסופר התירו
5א ^) פריןב
לא
פ
ש
סכמי
'
לסופר
שיכתו׳טופסי
גיטין
וכו׳נרא׳סהוא
סוכר
דאע״ג דרב פסיק הכא כר '
א,ל אשה אנלה כ׳ אלעזר לא קי״ל סכי דדסינן לה מקמי דרב יהוד׳ אמר שמואל ורב הוכא אמ משמיה

אנו לחוש לפרש״י וגס נרא' להס דדין עידי חתית פוה לדין השליח מיהו היינו לחו'

והכשר ואפי' אינו מכיר כתיבת הסופר דמב בקיאים הס ולא הצריכו חכמים להיות
בשעת כתיב ' הגט אלא למיסצ״ל כפני נכתב שלא להוציא הבעל לעז על הגט אגל

כשהבעל עצמו נותנו אין לחוש שמא לא כתבו לשמה ואע״פכ טוב הדב' לסין' עדים
בשע כתיב הגט וכן עמא דכרעכ״ל • ודקדק ר׳לכתוב והעדים הסותמי׳צייךשיהיו
סם כשע׳פהסופ ' כתבו לו׳דלכפחל׳בפני העדי׳עצמס פחותמין על הגט צריךלכתו'
הגט וכ״כ בסדר הגט

והאס ' לשמה כשר ומשמע

דסמ״גוהתרומוה הגט

אפי׳כתב הרי את

דטידכי כמו

שכתבתי בסי ' שקוד' זה•

תותי׳לכל אדם שלא לשמה כפר ופליג

אדשמואל דל כל הגט דלרידיה גס הרי את מותר ל״א צרי׳ לכתוב לשמהמלז״ז •
וכב׳ כתבתי על זה בסי׳ קכ״ג  :ג כיצד סלא לשמה סופ׳ שהיה כותב גטיןלהתלמד
וכו' משנה יפ״ג דגטין כל גט שנכת׳סלא לשם אש' פסוכיצד שמע קול סופרי 'שהיי
מקרי 'איש פלו' מגי׳את פל ו׳ממקו׳פלו׳וא׳זה שמי וזה סס אשתי פתיל לגיס כוי יתי
מכאן כתב לגי' את אשתו ונמלך מצאו בן עירו ואמר לו שמי כסמך ושס אשתי כשם

אשתך פסול לגרש בו יתי מכאן יש לו כ' נשים ושמותיהן שוות כתב לגרש בו איג
הגדולה לא יגרש בו את הקטנ' יתר מכאן אמר ללבלר כתוב ואי זו שארצהאגרש
פסול לגרש כו • ומ״ס ואפילו מלה בדעת אחרים שאמר לו
כתוב

ללא אפשר אין קפידאכצלע!' 5
'נסדר גטי) סי׳ש״א ולאיהאא׳חן העדים חשוד נעריות7תשז 7על הדבר לא  7מ ולא מעידו
ותקריחשולכשחושדיןאזעז נעחה אע״גדלאילעינן הנא עליהעכ״ל ( טז ) וכן הוא בשלד הגט 7המר 7כי וכן נוהגי!
ודלא כסנרא אחרת המוזנר שם נסדר גטין סימן ס״ו שישלהקפידשלא ליקח
עידי
קפימה
לע
דימסירה
זע״ש
הה
עם
וע״ל
ש״ש
קל״ג
עוד
מלין
זה
עוד
שם
סימן
ס
"
נ
דהדיו והקולמוס שחותמים 13העלים יהיהג״כשל נעל ויתחילהקשיש שנעליגי
לחתום תתלה ל' .ל ^ (ח)
נסדר גטין שצנו ואפשר
שהשרעו' א״בלשמן מתיקוןישן חצאפייש מחמירין לתיקון הקלף וחפיכ' הקולח ' ברין להיות
לשמן עכ״ל וכ״כ א״א הר״אש ז״ל ועיין בהר״ן פ׳ כל הגט (ב ) וכן מהגין גס הנעל כריולימי
לעדים שיחתמו לשת! ולשמהולשם נירוש ין כתב נסדר גיעיןשימן ד׳ הסופר נרין לכתוב הגט
נקגיעות
ולא
נשימגין
לחייג
לכת
?
נ
כל
הגע
לשמן
ולשמה
ולכן
כשהתחיל
לומר
שכמנו
לשמה
ברין צגמרו בקכיעות ולא נשימגין אנל כשנתנו נסירות
איג א צחיחששיי א שגת צכתנן לשח!
עכ״ל מיהו נזיענל אס בפגי נסימגין כשר וכן הוא נהגה׳אלפשי פ״ק לגיטין זףתק״נה ;
( ג ) ונ״ל ללמאן דפשול נתופש צמוד כמו שנתנאר ריש הסי׳ כ״ש נכה '  /ג

אבן

עה 1ר קלא קדב

קיב

ד״מ

כתוב לאי זו שתצ׳כפתחתיזל׳וכו׳שס בעי מיניה רב הושעי' מרב יהוד׳אמי ללבלר זמן סל יום הכתיבה ופיסול שמא יאמרו גיטה קודם למה ואע״ג דגס ישן כשר (ל ) נת״ה סי'
כתו׳לאי זו סתצ׳בפת׳תסל׳מהו א״ל תניתו׳אמ׳ללכלר כתו׳ואי זו ישארצ׳אגר פסול
בדיעבד סאני גט יסן דליכא אלא ייסוד בעלמ׳אכל התם דכנס ?5ןיכ5
ן3י 5ןסרכ״מזנתשז׳מסריו
סי' כ ז מעשה נא'
לגיס בו אלמ אין בריר׳ופרש״י לאי זו שתצ בפתח תסל׳יהא הגט לשמ ושמותיהם
ולפי
פסלוהו
לגמרי
וכתב
הרשב״א
בס
'
כל
הגט
דמדביי
סרמב״ס
בפ״ג
מהלכות
שחתם סתם ואחר
היו שוין:
ובכולןלא הוי גט כלל ראפי׳לכהונ׳לא נפשל׳וכו׳שס על סמשנ׳הנזכר׳
גמשין משמע שהוא מפרש לזו אינו גט משו׳גט ישן כדברי רש״י והרי זה גט דהת׳ שחתם מקנת שה ז
אמי׳רב כולן סוסליןבכ-הונ׳חוץ מןהראשון
לומי שאס גרשה בו כשר צוה לכתוב נזכר שלא אמר
אבל בדיעבד שכתבו כב׳כשד לגרש בו וס״מ טובלהחמי׳ולגרש' גט לגרש בו אשה דעלמ!5לכסו כנסנה כת ׳
לשמ! 1לשמהואמר
ושמוא׳אמ׳אף ראשוןנמי פוס' העירי אמ
הרמב״ס
דאינו גט בס״ג
מה׳גרושין׳ אני
נולן אין פוסלין חוץ מן האחיון וכן
חות םמ<
אמר
כ!
בגט אחר אש הבעל לפנינו לא נכתב לשמו פסול לכךצרי׳ליזהר
"
י
י
והכשירו החתימו'
רב אסי ור' יוחנן אמ׳ אף־אחרון
נמי
אינו
כתב
בס
י
דבל
מקו׳סכתב
אינו
גט
היינו
חלא לעל אומר
כשהבעל מצוה לסופר לכתוב שיאם כתו לשם פלוני׳אשתי וכן
סהוא כטל לגמרי וכתבו התום׳ ולאסהשחתמזלשמואע׳ע
פוס׳ופסקו הריף והרא״ש כזפירי וכתכו
יאמר הסוס בפיו כשמתחילו לכתוב והעדי' החותמים צריך שיהיו
שלא אמר נפיל!;*
טעם למה הלב ' כמותו וכן דעת הרמב״ס שם בשעה שהסופ׳כותבו ושיכירוהו שזהו הגט שכת הסופילשט ,,בעלמא אינו גט ואפי ' כתב בו זמן דאסר
ונאמן העל לע זה
כפ״ג מה׳גרושץרהלכ׳נזעירי וכת׳רבינו
נישואין כיון דאין בידו לגרשה בשעה ופו להא לא נמל
דלאי זו שתצ׳כפת' תחלה שפוסל לצהוב' ומי׳אפי אם אינם שם אלא בתחיל' הכתיב׳ ושמעו שמתחי׳ לבתו׳
סעשאו שליח ונראה לר״י דהיינו דוקא חתימת; שלאלשמ'
כמו אמר ללבלר כתו' ואי זו שארצ׳אגיס לשמה שפי׳רמי כיצר שלא לשמה סופישהי׳כותב גטין להתלמד
למד אין אדס מקנה דשב״ל אכל למ״ד ומאח׳שגמר!לשמי
משוס דכיון דבגמ ' פשטוה מההיא אלמא וכתב שם איש בעלמא ושם אשתו ושם עירם ובא האיש
שנכתב
מקנ
'
הוי
גע
כי
היכי דמהני לעכיןסוחרן ,הגט ,כשר !ת!
כלוקח
דנססויס לגמרי :ובהא דאמיינן כולן כשמו לגרש בו פסו׳ויות׳מכאן אפי צוה א׳לכתו' גט לגרש אשתו
עכדע״מ לשחררו וכתב לו .הריד ״פ.י כ ,,נל׳
ש״מי
י
י
שלצשתוזלשיו מ
אין פוסילין חוץ מן כאחרון כת הר״ן נרא׳ ונמלך ומצאו בן עירו ואמ׳לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשת'
גופך
קנוי
לך
מעכשיו כדמוכח בהאסה כ׳אח״כבן פלוני
לי דאחרון לאו פוסל לכהונה בלחוד הוא פסול לו לגרש בו כיון שלא נכתב לשמו ואפי׳ יש לו ב׳נשים רבה ובקדושין פ כאומר וגט שחמר וגט לשמהולשמוונבכי
אלא אס בא אחר וקדש׳חושסין לקידושיו ששמותיהן שוי] וצו׳לכתו׳לגרש בו אח׳ מהן לא ינרש בו השנייה אשה שויס דהא ילפינן לה לה מאסס סגי טנ״לוהר״ל
ואפי׳אמ׳לסופ׳כתו׳ ואיזו שארצה אגרש בו וכתיהסופ׳על דע׳ זה והי־״אש כת דברי התו׳ותמהניע$הר״) 5ס כהן הארץנתשזב
דציקדקיימ לן דבדרבכן יש בריר ' כדאית׳
לפ '
משיל׳ין משמע דמאי דאמרינן פסול כיון שלא פיר׳לשם איזו הוא כותבו ואפי תלהבדע׳אחרים ועל רנינו שכתבו דכי־י׳הללו 50ייני עילי 1ס־״״ק־'
דבל־אורית׳אין בריר היינו משו׳דלחומיא
כדין כלל דהא בהאשה רבה יבהאומר
לשמי !נמר!לשמו
אין כרייה אבל לקולא ודאי לא אמיינן שאמי לו כתוב לאיזו שתצא בפתח תחילה אגרשנ׳בו פסול דאין
אוקימנא בשטה להנך רבנן
דסכריאדםולעת!לפיוול׳ע׳ש
דאין כריר ולפי׳אמר ללבלר כתוב לאי זו בריר ובכולן לא הוי גט כלל דאפי׳לכהונ׳לא נפסל׳ אם
נתנרש׳בו
מקנה דסכ״ל והתום כתבו בהא ומר דלא
מהס שארצה לגרש וגירש הרי זה ספק חוץ מאיזיישארצ׳אגר׳או לאיזו שתצ׳בפת׳ תחיל׳ שהוי
גט
לפוסל'
קי״ל כמ״ד אדס מקנ׳דשב״ל וה״נ משמע
גירושין וכ״כ הרמ״בס בפרק שלשה לכהונ׳ואם נכת שלא לשמה והעבי׳עליו
קולמוסלשמה
לא
מהני
 3פ ' איזהו נסך דר נחמן דק״יל כותיה
מהלכו׳ גרושין עכ׳יל  :ולפי זה גס 3אומ' ואפי׳אם נכת׳לשמו אם לא חתמו הערי׳לשמו פסול 7כי
הרמ׳יבם
בדיני אמר דמוכר פירו' דקל לחבייו אף
לאיזו סתצ׳בפתח תחל הוי ספק מגורש' יש אומרי׳שהוא בטל לגמרי מפני שהוא מזוייף מתוכו ויראה לי משבאו לעולס יכול לחזור בו וכן פסק
והא דינן שוה לאומר ללבלר כתוב ואי זו כיון שאין העדייחותמין על הגט אלא מפני תקון העולם שאינו רכי׳בח״מ סימ׳ר״ט דאין אד מקנ׳דסב״ל
שארכה אגרש וצמו שכתבתי בסמוך :
ואין לומ ' דכיון דאמרי ' באיזהו נשך גבי

ואםנכתב

שלא לשמה

והעבירעליו

 ,מזוייף ממש והואיל ונמס׳ בערים הוי גט פסול מדבריהם:

מוכר פימת דקל דמודה רב נחמן דאי
קלב אמר לסופר כתוב גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה
קולמוס וכו' בפ׳ב ' דגיטין (דף ט ) גמרא
סמיט ואכיל לא מפקינן מיניה דמסמע
!
וכנס וגירשה בו הוי גט כיון שכירו לגרשה עתה בד׳יא
בכל כותבין אמ׳ רב חסד גט שכתבו
שלא
דמספק' ליה אי קנה אי לאקנהוהילכך
לשמה והעביר עליו קולמוס לשמה באנו שכתב בו זמן הנתינה אבל אם כתב בו זמן הכתיבה פסול
לענין
איסורא
נקטינן
לחומרא שהרי
למחלוקת ר' יהוד ורבנן דתני׳הרי שהיה צוה לכתוב טג לגרש בו אשה בעלמא לכשיכנסנה כת׳ הרמ״בם
פרש״י סס דטעמ מסו ' דכל זמן שלא חזר
צריך לכתוב את השם ומתכוון לכתוב שאין גט וליבמתו הוי ספק מגורשת וא״א הרא׳ש ז״ל כתב דאפי' מחל על אכילתו משמע דמטעס מחילה
יהוד׳וטע'ולא כטיל בו דלי״ת מעבי ' עליו לאשה דעלמא הוי נט למ״ר אדם
מקנה
הוא דאמ׳הכי דאילו מטעס קנין אין אדס
קולמוס ומקדשו דברי ר' יהוד ' וחכמיס אומרים אין הפס מן המובחר אמ׳רב אחא
מקנה
דשב״ל ובהדיא פסק ? רא״ס כהלזוע׳ כסתס מתני׳דהאוסר לאסה הרי ארן
בר יעקב דילמא לא היא ע״כ לא קאמרי רבנן התס דבעי׳זה אלי ראבוסר וליכ׳אבל
מקודשת
לי
לאחר
שאתגייר
לאחר
שתתגיירי
וצו׳ אינה מקודשת מסו דהוי דסב״ל
הכא לא וכתב הר״אש והלכה כחכמים וגס הר״ן כתב דכרבנן קיימא לן וכן דעת וא״כ למה לו לכתו׳מאי דסכר כדין זה מ״ד אדם מקנ׳דשב״ל כיון דלא ק״ל כותים
הרמ״בס בפ׳ ג׳ והרש״כא כתב וז״ל ולענין פסק הלכה כתב רבינו חננאל כיון דלא וצ״ע  .ורבי׳ ירוחס כת׳דין זה ולא הזכיר דברי המוס ' מפני סהס דלא כהלכתא כמו
אמ׳בהדיא לא כסר ולא פסל חיישי׳לי ' אבל הרמכ״ס כת׳דאיכו גט לו׳דאין חושסין שכתבתי  1:שנים ששמותיהם סויס ושמות נשותיהם סוים וסלחו שני גיטין וכו'
לו ולא פסלה מן הכהונ וכראי' דברי רבי חננאל דהא לדברי רב אחא גט כשר לכולי משנ׳בפ המגרש (די׳ע״ו ) וכתב הר״ן דכי תנן אס אבד אח ' מהס הרי השני בטל לא
עלמ׳ ואע״ג דלקולא לא עבדי ' כותיה לחומרא^ מיה ' לחוש חוששין לו ושמא הזקיקו בטל ממש קאמ׳אלא דכיון דלא ידעינן דמאן ניהו לא ינתן לא לזו ולא לזו אכל אס
לרב לומ׳כן מפני שבמקומות בפי׳הבונה גבי מתני׳ כתב על גבי כתב פטור אמרי '
ניתןלא׳מהס או לשתיהן ה״ז ספק גירושין וכ״כ ה המגי בפ״סוכת׳בעל העיטו׳וכו׳
עלה מתכי׳דלא מיהודה דתניא הרי שהיה צריך לכתוב את הסס ומולא איתמר
ואיל יודע מה צרי' ליתנו ליד אביה וכו' גס ה״ה כתב כן על דברי בעל העיטור
 1התס הא פלוגתא דפליג עליה רב אחא דאלמא הא דרב חסדא עיקר ודרב אחא בפ״ג מה׳גרושין ובאמת דברי׳תמוהיס הס• ואיפסר דבעל העיטור סבר דסלכ' כר׳
דחיה בעלמא הוא :
ואיכא למידק לרב חסדא דאמר דלרבנן לא הוי כתב מאי יהוד • דאמ׳הכי נערה אין שתי ידים זוכות כאת׳אלא אביה מקבל את גיטה בלבד:
קאמרי ליה אין זה השס מן המובחר דמשמ׳מן המוכח ' אינו הא כתב מיהא
מעליא המביא גט ונפל ממנו במקו׳סהשיירו׳מצויו׳וכו׳בפר כל הגט ( דףכ"ז ) תנןהמבי"
הוי ומצאתי בירושלמי בפרק הבוכה שהקשו כן ופסקו כסטתו השיבוהו כשטתך גט ואבד הימנו אס מצאו לאלתר כסר ואס לאו פסול מצאו בחפים ' או בדלוסקמא
סאת? אומר כתב הוא אף הוא איכו מן המובחר עכ׳ל :
ואפילו אס נכת׳לשמו אס מכירו כסר ובגמ ורמינהו מצא גיטי כשי׳וסחרורי עבדי׳הרי זהי לא יחזיר שאני
אס לא חתמו העדי׳לשמו פסול כריש גטין ( דף ד )כי
לא
בעי
ר׳
אלעז׳עידי
חתימה
אומר
כתובי׳היו ונמלך עליה׳סלא ליתנס הא אמ׳תנו נותנים ואפילו לזמן מיובס
היכא דליכא עדים כלל היכא דאיכא עדיס בעי
דא״ר
אבא
מורה
ר
'
אלפזר
במזרייף
ל־׳ק
כאן
במקו׳פהשייממצויות
כאן במקום שאין השיירות מצויות ואפילו במקוס
מתוכו שהוא פוסל ופרש״י היכא דליכא פדים כלל כלומר כי לא חתימי סהדי עליה שהשיירות מצויו׳והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון רבי זיר' רמי מתניתי׳אברייתא
כלל שפיר טפי מהשתא דחתימי עליה ושלא לשמה דה״ל מזוייף מתוכו :
כתב ומשני כאן במקו׳סהסיירות מצויות כאן במקום שאין השיירו׳ מצויות איכ׳דאמרי
הרמב״ס י״א שהוא בטל לגמרי וכו׳ בפ״ג מה גרושין ואע״פ שהו' ז״ל מכשי׳כגיטץ שהוחזקו הוא דלא להדר והיינו דרכה ואיכא דאמי־י אע״ג דלא הוחזקו לא להדר
הפסולים בעידי חתימה כגון שהרחיק העדים מן הגט שני סיעין וכיוצא כשנתנה ופליגא דרכה רבי ירמיה אמר כגון דקאמרי פדים מעולם לא חתמנו אלא על גט
מדדי מסיר' שאני התק שפיסול הגט ניכר על מידי חתי מ' אבל הכא שאין הפיסול אחד סל יוסף ב״ס רב אשי אמר כגו ן דקאמר נקב יש בו בצד אות פלו ' דה״ל סי׳
ניכרדמנא ידפינן שחתמו שלא לסמהחייסי ' שמא אתו למסמך על פידי חתימ
מובהק אכל נקב בעלמא לא מספקא ליה סימנין אי דאורייתא או דרבנן •
ולפיכך פסול מדרבנן :
ובשיעור לאלתר איפליגו תנאי בברייתא בגמ וכתר הכי איתמר רב יסודה אמר
קלבאמר לסופר כתוב גט לארוסתי וכו
ביבמותפ׳ר״ג (דף
כב) אמר רמי כר שמואל הלכ׳שלא שהה אדם סס רבה בר בר חנה אמר רבי יצחק בר שמואל
הלכס
חמא הרי אמרו אמ׳ללבלר כתוב גט לארוסתי לכסאכנסצה אגרשג' הרי שלא עבר אדס סס •
ואצאי דתנן מצאו כחפיסא או בדלוסקמא ומכירו כשר כת'
זה גט מפני שבידו לגרשה ולאפס בעלמ אינו גט מפני שאין בידו לגרסה ופרש״י הר״ן מצאו בחפיסא כלי וים לו לכלי סימן והוא סלו אס מכירו גס לגט כסר אבל
הרי זה גט ואס נתנו משככסה מגורשת הואיל ובידו לגרשה מש נכתב  :לאשה בלא חפיסא אפילו מכירו לא דלא סמכיקאטביעת עינאאלא לצורבא מרבנן
מנלמא וכנסה וגירשה בו אינו גט סכשנכתב לא היה ראוי לגרושין כעי רמי בר כתב רש״י וכך הס דברי הרמב״ס בפ״ג מהל ' גרושי׳ולא מחוור דכיון שיש לו פי'
חמא ליבמתו מהו כיון דאגידא ביה כארוסתו דמיא או דילמא כיון שלא עבד כה כחפיסא למה צריך שיכיר הגט דהא ק״ל דחמו׳ בסימני אוכף מהדרי׳ועוד דכולסו
מאמי לח תיקו וכתבו התוספות ה״ז גט תימא דכפ כל הגט אמרי דאינו גט שלא אינשי ודאי ק״ל בטביעות עינא ועדיף טפי מסימה וכי אמרינן בגמ׳ודוק לצורבא
יאמרו גיטה קודס לבנה ובקונטריס סי׳דה״נ לא קאמר דהוי גט אלא בדיעבד שככר מרבנן לאו משוס דע״ה לא ק״ל בטביעות עינא אלא משוס דכיון דמצאוסו אחרים
נתגרסהבוואין נראה דהתסדקאמר אינו גט משמע דלא הוי גט כלל ואור״ת והוא בידינו חיושיק שמא משוס הפסד סכמ הוא משקר אבלהכא שהוא עצמו
כשכתב בו זמן שאחר נישואין שהוא זמן נתינה דאפי׳גט ישן לא הוה שלא כתיחד מצאו למאי ניחוש לה אלא ודאי תצא תרתי קאמר מצאו בחפים׳ ויש לו סימן03
ממה אחר זמן ה כתוב בגט עכ״ל ומ״ס דבההיא דבפר׳ כל הגט אינו גט כלל לאו או שמכירו לגט כטביעו' עינא כשר וכן כתבו התוספו׳וסרא״ס והרשכ״א והמרדני
למימרא דהוי גט בטל דהא מדרבנן הוא גזיר ' שמא יאמרו גיטה קודס לבנה אלא
כדעת הר״ן וגס בפירושי רש״י שבידינו כתב כדבריהם ח״ל אס מכירו כשר מילת'
לומידאס נתגרשה לא תנפא בו
לכתתלהכדיןגטישןדפסול הוי מדרבנן וכן
באסינפשאואו או קתני או שמכירו ואפילו מצאו
ככלמקו׳כשרוזהסלאכפי
משמע מדברי הרא״ס וכתכו שס
התוס׳
והרא״ש
דההיא
דכל
הגס
כדירי
שכתב
מ
מה
שהעידו
עליו
הרסב״א
והר״ן
והרב
המגיד
ז״ל
וכתבו

ד־מ

.אבץ העזר

קלב

ל! לב (.א
דן>) וכתבו התוספו׳והר״אשוהרש״בא דה׳ דסמכיקאהכרתו אף ע״פ שאינו צורב׳מרבנן הרי״ף דמקו שלזין הסיירו׳מצויות והוחזקוכמקו׳יסהשיירו׳מצ וימלא הוחזקושקולין:
׳
ועש
היינו כמגו דאי כעי אמ׳לא נאבד מפולס ולפי זה סא יש פדי שכאב
גטי
לית
לי
'
מגו
הן ותמה על שכמך ר׳זירא מ״ס דנקט כאן כאקוס סהסיימ׳מצויו׳וכו׳ליפלו' נמי בין
תקס״ז !פקש״ח
שהאריך נזה נס ולא סמכיכן אטכיעו׳מינא אלא א״כ הוא צורבא מרבנן א <ל ה המגי' כשכמ׳סטס זו הוחזקו
הוחזקו ללא
ללא הוחזקו פכ״ל
הוחזקופכ״ל וכיוצא
וכיוצא כמה
כמה שנתב
שנתב הראב״ד
הראכ״ד הול)
הוא מה
מה שכתב
שכתכ הי־״ז
הי־״ןלדייי*
לדעת
פ׳האשה שלוסלף כפ״ג תל׳הטט׳מפכי שע׳א׳נאמן באיסוריןכפביעו׳עין ולפיהז איפס׳לדון ולהכשיר הרי״ף בשטה סניה שכתב ח 'ל או שמא דעת הרי״ף דהך בריתא דסיעור לאלתר
ת״ן ע״ב האריך אפילו ידעו אסרי׳או ראו שאבד ממנו כיון
מיתוקמ אליבא דהלכת׳בסאיןהסיירות
נ׳י נזה ?עיי' שאס״כ מצאו הוא עצמו :
ובמצאוהו מקנ׳לדשב״ל :שגי׳ששמותיהם שוין ושמות נשותיהן שוקושלחו מצוייו ' ומ״ה בעי ' שהוחזקו סכי יוסף3״<*
גפשו' הר"אש כלל
מ"ה הי׳ כ" א לאס אחרי׳דלא מהדרי׳ליה כטביעו׳פינאאלא
דס״ל ז״ל דלר זירא כי היכי דלא מהדרי׳
ב׳גיטין ונתערבו זה בזו נותנין שניה׳לזו ושניהם לזו בערי מסירה
היז כי■ שס העיר א' כ צורבא מרבנן שכתב הר״ן הטעם דממה נפשך יגיע לכל אחת ניטה בידה ואם נאבד אחד מהן נם בשיירות מצויות לחודי ' ה״כ לא מהדרינן
אין לח ס לשיימפ דחיישינן דילמ׳משק משו׳הפסד סכרו כת׳
בהוחזקו שני יוסף ב״ס לחודיה וכתב עוד
מנייופ דלאחיישי׳ סרש״באעוד טע אח׳והוא דלא להוי למרי השני בטל וכ׳בעל העיטור ש״מ ספק נערה ספק בוגרת ונותן גט
הר״ן יישוב אחר לדע' היי״ף סאע״פסהו'
לב׳ עייריפיק ה?א גיטא תמנומ׳פליה וטעס זה עולה אפילו לאביה ואח״ב נותןלה מתגרש ממ״נ ואיני יודע מה צרי׳ליתנו ליד
ז״ל פסק דבשיימת מצויות בלחוד לא
בגמרא פיכל הגע:
(ב ) זצי נראה כשאינו ניטל סכר  :ואמאי דמכסרינן אביה שגם נער׳ מקבל׳גיסה כדלקמן :המבי׳גט ונפל ממנו במקו׳
מהדרינן אףע״פסלא הוחזקו לא ראה
לאפי׳ איןבז במצאו כחפיס׳כתבו התוספו' וא״ת וניחו' שהשיירו׳מצויותאואפי׳במקוטשאין השיירות מצויות ובעיר הרב להחמיר כ״כ למינקט חומר דר זירא
סימן כלל מאחר לשאל כדאמרי׳בפ׳בתרא דיבמו׳וי״ל דקיס שנכת׳הגט הוחזקו שנים ששמותיהן ושמות נשותיהן שויןאם וחומר 'דמ״ד כל שלא עבר אד׳סס דדילמ׳
שמספפקין נ! ליה בנפשיה שלא השאיל׳ לשוס אדס א״נ מצאו לאלת' שראה שלא עבר שום ארם שם משעה שנפל ער
רזירא אדרבבסיירו׳מצויות ולא הוחזקו
 5זהז גט שכפל אס
נפגרשה ב? הוי כיודע סבחפיס איבדו ומ״מ צרי׳שיה מכי' שמצאו או אפי׳לא מצאו לאלתר ויש לו םי! מובהק אוטכיעו׳עין ס״ל כמאן דפסיק הלב ' כל שלא שהה אדס
ספק מגורש' כנ״ל תפיסא או דלוסקמ ' בטביעות פעא דמה בנט או אפי׳אק לו סי׳וטביעות עין בנט אלא שמצאו בכלי שהיה סס ולפיכ׳לא רצה להחמיר בעב' אדסשס
אלאבמקו׳סהסיירו׳מצויות והוחז ' עכ״ל
שיודע שכחפיס' או דלוסקמ׳איבדו אין זה בו הגט ויש לו סי׳או טביעות עין בכלי ויורע שלא השאילו לאחר
סימן  :וכתבו עוד התוספו׳ויש ספרים או שמצאו קשוי בכיס או בארנקיובטבע׳שלו או שמצאו בביתו והר״אש כתב דברי הרי״ף סתס משמט
דגרסי אס מכירו וה״פ מצאו כחפיס׳ויוד
דלעולס לא הוי סיעורא דלאלתר אלא יל
שלא בתוכה איבדו ואינה שלו ואפ״ה אס בין כליו כשר ולא חיישי׳שמא אח׳ הוא ולא נכת׳ לשם זה האיש
שלא עבר אדס סס • והרת״בס כתבבפ״ג
מכירו לגט ויש לו בו טביעו׳עין כשר וסייס אבל לא מצאו לאלת׳כגק שאינו יודע אם עבר אדם שם אם לאו וז״ל המביא גט ואבד ממנו ומצאו אס אבד
כה הרש בא דלא חיישי׳דילמא אתימי גט ואין לו טביעו׳עין וסימן בכלי ולא בגט פסול דשמא לא זהו הנט כמקו׳סאין הסיירות מצויות וכו׳ותתגרש
שנאבד
■ אלא אחר ששמו כשמו של זה כתבו ונפל ממנו ואפי׳אם
כגט אלא אמרינן איניש אחרינא אשכחיה
בו אבד במקו׳שהסיירו׳מצויות אס מצאו
ואנחיה כחפיס' וכפל ממני וזה הוא והאי עדים מעידים שהאח׳ שהוחזק כשמו של זה לא היה בעיי כשנכתב מיד ועדין לא שהה אדס מן העוברים או

מצאו בחפיסא לרבות נקט ליה ולא משוס הגט פסו׳ וכן אם ראה שעביאדם שם פסול אפי׳לא שכיחישיירו'
דתהוי חפיס ' סי׳לגט
עכ״טיאאוקמת׳ ולא הוחזקו שני יוסף כן שמעון ואפי׳היה נוי שעב׳שם אא״כ עדי
דרכי ירמיה ורב אשי כתב הרש״כא דלאו הנט אומרי׳מעול' אל חתמנו על גט אחר ששמו כשם האיש הזה
לאיפלוגי אדרב ור זיר אתי אלא לאמות' אז הוא כשר אפי אם אינם מעירי שזה התוכעו הוא אותו שחתמו
למתכי׳ולמתניתא
דאפי׳לזמן ממבואפי' לו וכתב הרמייה אע״ג שאינן מעידים בפי׳ שזהו חתימת ידם כגון
סכיחי שיירת '
והוחזקו
בסימנין
מובהקים
הואהואיל ועבראדס ססאףע״פשלא
שאק הנט עתה בפניט אפי' הכי כשר וכנון דלא איתחזק דאיכא
בזה או בעדו׳כז׳מהדרינן ולא פיישי די למ׳ עדים אחרי׳ששמם כשמם של אלו אבל אם ישערי׳אחרי׳ששמם שהה והרב המגיד מפר' דבריו דכי קתני
צתרנלי גט כזה או עדי׳כעדים ושמ' כסמא
הוחז׳כאותו המקו ' איש אחר ששמוכשמו
כש אילו אינו כשר עד שיעידושזהוחתימ׳ידם או שיאמרוהעדי׳
ונתב ה׳המגי בס״ג שכן דעת כל המפרשי'
אשיייו' מצויות קאי ומשוס דאיכא תרתי
ולא מסמ׳הכי מדברי היי״ף שכתב והלכה אנו מכירי׳הגט שיש לגרבו סימן מובהק שיש בו נקב בצד אות
לריעותא פסק דבעבר אדם סס אע״פ
כרב אשי דהוא כתר' הילכך לא מהדרי׳גט
פלו׳ואפי׳אינם אומרים הסימן עד אחר שיראו אותו ואם התובעו שלא שהה חוסשין למייש׳דבריוכמושיישב
שמצאו בכלי שהניחו בו ויש לו טביעו׳עין
בארכו ורחבו סלגטשהיהכמך בו הרי
הוא בחזקתו ותתגרש בו הוחזק כאותו
הסקו׳איסאחד ששמוכשמושבג'חוששין
שמא גט זה הנמצא סל אותו האיש האחר

לזמן מיובה יכו׳ וכן פי׳סי״ן לדפתהרי״ף׳ אומ׳ הסימן אינו מועיל א" אכ
דרבי ירמי׳ורב אשי ס״ל כליסכ׳כתר דר זיר  :ואמאי דא״ר ירמי׳כגון דאמרי עדים
מפולס לא חתמנו צלל! על גט א ' סל יוסף ב״ס סר״פי כגון דאמרי עדיס ההמומים
■בו מפולס לא חתמנו אלא על גט א' של סס זה ואותו חתמנו לאיש הזה הפוכעו וכ״כ
הר״ן וכתבו כתוס׳ולפי זה צ״ל שלא ראו עדי' חתימת הגט שאס ראו ואומרים שהוא
כתב ידס ולזה חתמו פשיט' שיחזיר אבל הס ז״ל כתבו דמתוך הלשון משמע שיודעים
שלא חתמו אלא על אחאבל אין מכירי׳מי הוא אותו יוסףב״ס וכשהעדיס אומרי׳כן
׳והיא אימספל סלו חתמו כאמן דלאחשדי' ליה סיסק במזיד לומ׳סהוא שלו לקלקלה
<!כל כשאין העדי ' אומרי כלו׳סיישי' שמא הוא סכור שהוא סלו לפי שאינו יודעשיש
יוסף ב״ס אסר או יורע ואין נרא ' לו לחוש שגס הוא אבד גט ולכך אומר שהוא מכיר
 6ע״פ שאינו מכיר וכ״כ הרא״ש וכן משמ׳מדברי סרמ״בס כפ״ג שכת׳וז״ל או שאמרו
מע ול׳לא חתמנו אלא על גט אחד שים בו שמות כשמו׳אלו הרי זה בחזקתו ותתגרש
:בו :
ואג״אי דאמר רב סשי כגון דקאמר נקב יש בו בצד אות סלוני פרש״י כגון
•דקאמ׳האי שליח שאבדו וכתבו התוספו׳ואית ספרי׳דגרסי׳דקאמדי עדי׳וי״ל דעדיס
•מסימני אפי׳בפראיהו ככר ושליח לא מהימן אלא כשאומ כן קוד׳סראהווכ״כהרא״ש
יוגרסת היי״ף כגון דקאמרי עדיס וכן ניא׳מדכרי הרמ״כס בפ״ג ומיהו לסנין דינא
־נרא׳דלא כפקא לן מידי דאס השליח אומר כן קודם שראהו פשיטא דמהכי אפילו
לגורסיםדקאמרי עדי׳וכמושכתבוהתוספיתוהר״אש • ובשיעור לאלת׳פרש״י
■בדי שיהא אדם וכולי כלומר ' אין הדבר תלוי בשיעור אלא צריך שיהא
יארס עומד ורואה שלא עבר אדס סס משעבד השליח הזה שספד שעת
מציא׳הגט • ולעל ! פסק הלכה כתבו סרשב״א והר״ן סדע׳בה״ג ור״ח לפסוק כרבה
אבל הרי" ף פוס לחומר כלישנ׳בתר׳דר׳זירא שכת׳כפ״ק דמציע וביון דלא איפסיק'
הלכתא בהא מילתא בהד עבדי ' בה לחומר' ולא מהדרינן גט לזמן מרוב׳אלא כמקום
.שאין הסיירות מצויו׳ אבל במקו׳סהשיית מצויו׳לא מהדרינן אע״פ שלא הוחזקו שני
ייוסף ב״ס באות המיר ומיכל הגט כתב וז״ל והלכה כרב אשי דהוא כתרא הילכך לא
,מהדרי׳גט לזמן מרובה כמקום שהסיירו׳מצויות אלא כגון דקאמרי עדיס מעול ' לא
שממנו אלא על גט אחד סל יוסף ב״ס א״כ ביאמרי כקב יש בו בצד אות פלוני וכתב
לר״אש על לשון הרי״ףישכת דלא־מהדרינן גט לזמן מרובה במקו׳סהשייתת מצויות
•ואע״ג דלא הוחזקו וכ״ס אס הוחזקו אע״ס שאין השיירו׳מצויות וכרא׳מדכרי הרא״ס
■שהיא מסכים לפי הר״יףוכי"כ הרמזי׳בפרק כל הגט ומה שכתוב ברמזי׳בפרקהאישה
׳סלוס להכשיר גט סנמצ׳במקו״סשיימת מצויו' ולא הוחזקו נ״ל שהוא שלא בדקדוק:
ובעני! סימור לאלתר כסב ומסתברא לן דבכי האמילתא דהיא איסור ' לחומרא
■עכדי׳סלא פכר אדס סס אבל אס עבר אדס שס והוחזקו שני יוסף ב״ס חייסיכן שמא
ממנו נפל וצריכין אניליתן סימן מובהק כרב אשי או שיאמרו עדיס מעולם לא
חממנו ומוכתב ירס״באסהרז״ה כתב וקשיא דידיה אדידיה דהא איהו פסק כר״מ
•כלישכא בתר דר׳זירא אע״ג דלא הוחזקו לא נהדר והשיב הר״איד דרכי זירא מפי'
לא אנןיה אלא כמקי שהשיירות מצויות וכאן אפ״פ שעבר אדס סס הואיל וידו׳סלא
עכר ? שיירא כמקו׳סאין השיירו' מצויות דמי ואס לאהוחזקויסזיר ע״כ נמצ׳לדברי

הר״ן לדע׳הרי״ף י* דלארא׳לפסו׳לסומר׳
יאמ׳אותו קודם
שיראה
כלישג ' בתר די' זירא דאע״פ שלא הוחזקו ולפסול בזו גס בעבר אדס סם דדילמ' גס
לליסנא בתרא דר זירא ס״ל כמ״ד הלב 'כל שלא שסה אדס סס אבל כשאין סיירות
מצויות בין הוחזקו כין לא הוחזקו מסזירין אפי' לזמן ממיס אכל הרס״בא מפרש
דברי הרמ״בסלכי קתניהוחזק כאותו המקואיש אחר ששמו כשמו קאי גס להיכא
דאין סיירות מצויות ותמה עליו ויש לתמוה על ה״ה שהזכיר סהרש״בא כתי שלא
ידע טפס לדברי הרמ״בס ולא הזכיר איך היש ב״איהפלי דעתו לדע אחר׳-ורכי׳בסוף
ס-י׳זה כתב דברי הימ״כס כצורתן ולא ביא׳דעתו איך היה מפרשם ומעתה יתבארו
דברירכי׳מ״ס המביא גט ואבד ממנו במקוס שהשיירות מצויות וט הואכשטת
הרא״ס דבסיירו׳מצויות אף על גב דלא הוחזקו לא מכסיריכן לזמן מרובה וכ״ס אס
הוחזקו אע״פ שאין סיירות מצויות ופי׳בהוחזקו ב יוסף כ״ס שגס שמות כמומיה'
סויסידאל״ה ע ' פ סס האסה יתברר לש מי הוא גט זה וס״ל כלא הוחזקווכשיעור
לאלתר כתנג״ככסטת הרא״ס דהוי שלא עכר אדס סס ולא חילק כין שיירות
מנויות לסאינן מצויות ולא כין הוחזקו ללא הוחזקו ובמכיר הגט אף על פי שאינו
מכיר הכלי או במכיר הכלי אף ע״פ שאינו מכיר הגט הכשיר א פילו שלא לאלתר
כדברי המפרסי׳מתני דמצאו כחפיס׳וכו׳ומכירו דמיתי קמכי ודלא כהרמכ״ם דסב׳
דסד׳קתני • ואס ההיכר הוא ע״י סימן התנה שיהיה מובהק דאס אינו מובהק לאו
כלום הוא כדאמרי גבי אוקמת׳דרב אשי ודוק' נקב בצד אות פלוני דהוי סי' מובהק
אבל נקב בעלת לא • מספק ליה סימנין אי דאוריית׳אי דרבנן וכיון דמסמ ספיקא
הוא מסמ׳סאס היה מכירו בסי שאינו מוכה' וכתגישבו סויא ספק מטר כ• וט״עז
ויוד׳סלא השאילו לאתר הוא כדברי התוס׳סכתבתי כסמוך ומ״ס או שמצאו קשור
בכיס ובארכקי וכטבעת סלו בריתא בפרק כל הגט ופרש״י ומכיר את הכיס ואת
האמקי ופשוט הוא והחילו׳שיש בין כיס ואמקי וטבע׳לשא׳כלי׳הוא דהני לא בעי'
בהו שיודע שלא הסאילן לאס' דהני כלי׳לא עבידי אינשי דמוסלי כדאית כפ׳בתרא
דיבמות וכפ כתר דמציעא  :ומ״ש או שמצאו בביתו בין כליו ברית׳בפרק כל הגט
(דף כד כה ) מצאו קשור בכיס וכו׳ או שמצאו כין כליו אפילו לזמן ממבה כשר
ופרש״יבץ כליו בביתו וגס התוספות כתבו כן וכתבו עוד אע״פ דיביס מצויי'
בביתו ואס היה נמצא בקרק' היה לחום לשני יוסף ב״ס אכל כין כליו ליל למיחם
שמא הביאו אסר אלא הוא ולא ידעתי למה השמיטו הרי״ף והרא״ש בריתא זו וגס
הרמב״ס לא הזכירה  :ומס שכתב ואפילו אס עדים מפידי׳שהאתר שהוחזק כשמו
סל זה לא היה בפיר וכו׳פלוגת׳דאגיי ורבא בפ' בתר א דיכמו׳וסלכס כיבא דאע.
חיישינן ל גמלא פרחא או לקפיצא או שמא עילי מסר  :ומס שכתב וכן אס ראה
שעבר אדם שם וכו' כבר כתבתי שזה כדעת הר״אס • ימ״ס אפילו היה גוי שעבר
סס כן משמע כיירוס׳וכמבו הרש״בא פרק כל הגט גני הא דת״ר אי זסו לאלתר •
ומ״ש אלא אם כן עידי הגט אומרים מעולם לא חתמנו רכו׳היינר אוקיות רר׳ירמ)
ומ״ש אפי׳אס אינס מעידים שזה התובעו הוא אותו שחתמו נו הוא כדברי התוסע
וסר״מב׳וסר״אש ושלא כדברי רש״י והי"ן ומיס בחס הרמ״ה הס מילי דשכר •ומ״ם
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?!ו שיאמרו העדי׳אנו מכירי׳סגט ונוהל /אוקמת׳דרבאשי* ומ׳ש ואפי׳אינו אומ' דקר׳וסתס ומצריך סתימהלשמ׳ אבל כתיבה לשמה לא בעי ור אלעזר בעי כתיב'
כסימן פד פחר שיראו אותו ואס התובעו אומ׳הסי' וכו׳הס דברי התוספ׳והר״אש ולא מצריך חתימ' כלל אלא הכל תלוי בעדי מסיר׳ואס כמסר לס בפני מדי׳פסולי'
מו יש אבל בסביעו' עין אין מחזיריןאותו לתובעו וכו׳הס דברי התופפ׳וסמפרשיס אינה מגורש אפי׳סתומי עליו עדי כשריי עכ״ל ודע׳ הר״אש היא כדברי התו'בריש
אמתני׳דמצאו בחפיס' וכו׳ואע״ג דבגמר פיק כל הגט אמריק דלצורבא מרבנן גיטין וזה דע רש״י כדמשע מדבריו בפ׳התקב' גמהאס'שאמ הפקב׳לי גטי צריס
מהדרינן בטביעו׳עינא לא כתב כן רבינו
שני כיתי עדי׳ דאמ' רנא הא מכי ר אלעז
וגס כרמ״בס בפר' ג׳ לא חילק בין איניש שירא׳הגט אבל בטכיעויעין אין מחזיריןאותו לתובעו שאין מועי' היא דאמר עידי מסיר כרתיוער״סי ר
לעלמלצורב׳ מרבנן וכת׳ה״ה שנטע לפי טביעות עין להכשירו אלא בשמוצאו אותו בעצמו שאבד לו אליעז׳סיאדאמר אין גט כשר בלא עירי
מסירה וכב׳ כתבוםש התוספות דמיירי
שאין מצוי צו־רכא מרבנן בדורו׳סללו ויבא
הדבר לכלל מחלוק' מי הוא צורב מרבנן והיכא שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון וי^ א שכיחי שיירות
כשאין עדיססתומיס בואבלאסעדיס
וירצה להסמי' באיסור עריה ומ״ש והינא מחזירין אותו בי^ א סימן אפי' שהה כרי שיעבור אדם שם וכל זה
תתומי בו כש׳אפי׳אין מידי מסיר לפנינו
שלא הוחזקו שני יוסף ב״שוכו' היינו כשהבעל מודה שנתנו לאשהאו שהיא נותב׳ בו סיט' מובהק הא
דמסתמ׳נמס׳כפני עדי  :וכתבהרש״בא
ברית דרמי ר זירא אמתני׳מצא גטאשה לאו הכי אין מחזירין לה כדלקמן בסימן קנ״ג בר״א דמחמירין
והרן בהמגרש סרבינואעריס והח״ה
בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה לפסול בחד צר לריעות' בהוחזקו שני׳ששמותיה׳ שוין או
בשיירו׳
דחו דברי הרי״ף וממס דס״ל כדעהתוס
ומשמע אפי' לזמן ממב׳כראמרי׳בגמרא
מצוירבנט מפנישאפש׳לכתו׳אחר אבל לענין מית׳כמו שמעירי' וכן דעת סמ״ג והתרומה והמירכי • ומה
ואוקבז׳ כמקו׳סאיןהשיירו' מצויו ואליב' על יוסף בעל פלו׳ שמת אשתו מותרת אא״ב שיירו' מצויות וגם שמזכירים תוספו׳והר״אש עדי חתומי בו
דלישנא בתרא דפסקו הר״יף והרמב״ס הוחזקו באות' העיר שנים באותו השם והרמ״בם חילק שבמקום היינולו׳סמכירי׳חתימו׳ידי העדי' דא״לס
ו־ר״אש כותי׳בעינן כמי שלא הוחזקו שני שהשיירו׳ מצויות חשיב לאלתר כל שלא שהה אדם שם אע״פי לא מהזקיק לי' שנמס' מכס כיון דאכתי
יוסףב״ס • בד״א דמחמירין לפסול כצד
לאנתקיי׳בחותמיווכ״כרבי בהדי׳ בסי׳
הרא״ש שעב׳שם ובמקו׳שהוחזקו שני' ששמותיהן שדין לא חשיב לאלתר
אחד וכו׳בפ כל הגס אחר שכתב
קמ״א
גביהא
דכת
הרמ״בס שאס גטיוצ'
אא״ב לא עבר אדישם ואינו נר׳כן אלא אין חילו׳כיניה׳כרפרישי׳
וכרי הרי״ף שפסק לחומר׳כלישכא בתרא
מתח יד שליחקבל׳איןצרי׳עדי׳אבל סר״ן
וכן השיג עליו הראיבד :
דר זירא כתב וגיסינ' כפ'
האש׳שלו׳יצסק
מסכי׳לדע׳הרי״ף וכן נר שהו׳רעהרש״בא
צריך שיהיו שני עדים כשרי׳בשע׳מסיר׳הגט
ר״ג הוה קאזיל
מקורטב׳לאספמי
'
ושכיב
לה בפני שניה מסרו לה שלא בעדי או אפי בעד אח מתוך מה שכת'בהמגר׳אע״ג דברי׳גיטין
1
מי חייסיון
לתרי
יצחק
או
לא
אכיי
אמר
ובפר התקבל משמע דס״ל כדעת התום׳
או
שנמצאו
עדי
מסיר
'
פסולין
אינו
גט
ואע״פ
שצריך
למוסרו
לה
חיישיכן
רבא
אמר
לא
חיישי
'
וע״כ
מיירי
וכתבו גס כן סהרמ״כן השי׳להעמי דברי
החס
דלא
בערי׳תקנו
הוחזקו
ושכיחי
סיירת
'
חכמי׳להחתי׳עליו
ופליגי
׳ב
ערים
שמא
ימותו
עדי
מסיר׳ויבא
הרי״ף וכת' הרס״כא שגס הרא״בד פסק
אכיי ורבא בפלוגת' דרבה ור׳זירא ורבא הבעל ויערער לקלקל׳ לכך תקנו עירי חתים׳ ומשרואין אותן חתו׳ דאף עידי חתימה כרתי לר אלעזר וגס
סברכרכהדאמרלאחייסינן עד דאיכא בו תולין שבודאי נמסר כראוי בערי מסירה אבל אם ירוע שלא רבי' ירוס' בח״ב מסכי' לדברי הרי״ף וכן
תרתי סיירתא והוחזקו ופס סססרי״ף נמסר בעדי׳ אינו גט כלל ורב אלפס כתב וראי לכתחלה צרי׳ עדי דעת הרמ״בס בפ״א מהל' גרוס ין וכתב
כתא ואיפשר דהכא פסק הרי״ף לחומר מסיר׳ וערי חתימ׳אבל בדיעבד שלא היו אלא עדי מסירה וא ערי הרש״בא בפ׳התקכל סכת כעל העיסו' הא
במילתא דאיסורא ולא מהדרי' גט לבעל חתימה או שנמצאו עדי מסירה פסולי׳סגי בעדי חתימ׳ולא אמרי׳ מכי ר׳אלעזרהיא דאמ׳עידימסיר׳כרתי
לגרש בו כיון דאיפש' סיכתו׳גט אחר אכל
ואיןגט כס׳ בלא עידי מסיר' כסתמ דמתני׳
עדייןהיא אשת איש הואיל ואיכא עדי חתימה והם כשרי׳ והגט
בעובד׳דיצחק ר״ג אי חיישי׳לתרי יצחק
יוצאמתח׳ידה גט מעליאהוא וכ״ב הרמב״ם חתמו בו שנים ועבר ב׳ שאמיו בפנינו קבל אפי׳ איכא עידי
חתימ'לא נראו דבריוכלל ואיפש׳סגס הו'
צריכ' להתעגן כל ימיה פסק לקולא כמו
שמצינר שהקלו הרבה קולות בעדו' אשה ונתנו כינו לבינה או שנמצאו עדי מסירה פסולין הרי זה כשר
לכך נתכוון כמ״ס עכ״ל כלו׳דמסממשש'
ופל חומ' שהחמירו בסופה סמכו והקילו הואיל ועדים שכו כשרי׳ והרי הוא יוצא מתח׳ירה ויש
מהגאונים
דברי בע' העיטו שאס לא באו עירי מסיר
שהורו שהוא פסול וא״א ז״ל כתב כדברי
הגאונים
;
כתסלתה משוס דאשה דייקא ומינסכא
לפנינו אפי׳איכ׳עידי חתימה לא מתכפר"
והרמ״בס חילקסבמקו׳שהשיירו' מצויית
?! לף* צריך שיבטל כל מודעא קודם' שיתן הגט שאם מסר וכתבהרש״כא שאיפש׳דה״קאסלאניתן'
י
מורע' בפני ב׳ ואמר גט זה שאני רוצה ליתןלאשתי הגט כמידי מסיר אפי׳איכ' עידי חתימה
וכולי ככר נתבארו כסמוך דברי הרמ״בס
וגמה שפירש בו הרב המגיד אין מקום דעו שאני אנוס ליתנו ולכן אני אומר בפניב׳ שיה' בטל הרי הוא אינו כשר וכדע' התוס' וסיעת' והוי יודע
להשגתהרא״בד :
בטל אע״פ שלא לקח בקני) אע״פשאין מכירין את אונסו ואפי׳ שכת רס״י בריש גיטין דלר אליעזר אפי׳
לכתו׳לכתחל׳ולתת לה בעידי מסיר׳בלא
קלג צריך שיהיו שני טדי׳כשרי׳
בסע׳ אינו אומר אמת שאינו אנוס כיון שבטלו אינו גט ואע״פ שנותנו
מסירת הגט שמסרו לה גפני
עידי חתימ' מכשיר וכתבו סש התוספות
אח״כ
לאאמרינן
שבטל
המודע
שמסר
רע
שיאמ' כפירו׳שמכטל
סניה' כלומ׳שיהו שניהם יחד בשע׳מסיר
והרש״בא שכן נראה מדתנן בפ״ב אין
המורעא ואז היא בטלה ואין צריך קנין כתב א״א הרא״ש ז״ל
ואם
לאפוקיאס מסרו לה בפני אחד וחזי
כותבין על כייר המחו׳ועל הדפתר׳מפני
ומסת לס בפני אחר מסת לה שלא מסר מורע׳ וא׳ אף אט אבטלנ׳לא תבטל אם בטל מורע׳ ומודעא סיכוללהזדיי׳וחכמי׳מכשירי׳וסבמי׳הייכו
געדיס או אפי' בעד אהד וכו׳בפ'המגרש
דמורעיערסוף כל מודעי הכל בטל כשם שמועיל ביטולו על ר״א דאע עידי מסיר' כרתי כדאע הת׳

קלג

( דף סו א מנן ר אליעזר אומ אע פ שאין
עליו עדיס אלא שנתנו לה בפני עדים
נסר שאין העדיס חותמים פל הגט אלא
מפני תיקון העול ואמרי' בגמרא ( סס )

שימסרנו

מודעא אחת כך מועיל על כמה מודעות ועל כל תנאין שהתנה
וכן עמא דבר דלא כהרמ״בם שכתב אמר גט זה שאכתו׳לאשתי
בטל הוא וכל רבר שאבטל בו מודעא זו הרי זה בטל וכתב אחרי
כ? גט ונתנו לה אף ע״פ
שביטל

דמייתי עידי מסירה ואתי בעל ומערער ומקלקל לס הילכך תקינו שיהו הפדיס
קיתמץ בגט דאי אתי בעל ומערער מפקא ליה לגיטא ומקיימה ליה במידי חתימ׳
׳ודחיא ליה ואי ס״ד דלא סגי לן בטידי חתימה אלא עד דאיכא מידי מסירה מאי
תיקוןהטול׳איכא וכו׳אלא וראי כל הירא דאיכ׳עידי חתימ' לא בעינן עידי מסיר׳
יכל היכא דאיכא עידי מסירה לא בעינן עידי חתימה דבחד מינייהו סגי אלא מי׳
ל מ בדיעבד אי נמי דאשתכחו מידי מסירה פסולין אכל לכמחלה בעינן עידי
מסירה והן העיקר שאין העדים חותמין על הגס אלא מפני תיקון העולם עכ״ל
והביא ראיות לדבריו ולפי זה כי א״ר אליעזר עירי מסירה כרתי פירושו אף עירי
מסירה כלומר בעלדי סתימה לחוריהוסגי וה״ה בפידי מסירה לחוד ולר״מדוקא
עידי חתימה כרתי לסודיהואבל טידי מסירה לחודייהי לא כרפי והר״אס דחה
ראיותיו וכתב עוד ומדקאמר בכל דוכתא עידי מסירה כרתי ומשמע שהכריתות
תלוי יק במידי מפירה וזולתם אינו גט כלל והאדקאמרי׳פאין העדים חותמין על
?גט אלא מפני תיקון הפול' לא קאמר שלא יהו צריכים לעיידי מסירה בישע נתיג'
י^לאה״ק תיקון' העולם הוא שיהרגם׳ מידי חתימ׳עסעידי משירה כרי שלא תצטר
גמ?רו אחר יעידי מסירה היו ולמסרכשתביא■ הגטלראיה דכיון• שהגטבידס ועדי'
טמימיסיבו תליק דמסתמא בהכ-ס׳ כעס' גס' במידי מסיר' דהכל יודעיס דאין דגר
?גערוה עחו׳סשכי׳וא״א להתיר אש׳איש אס לא נמשי לה הגט בפנישני׳להתיר'

ומדאמ׳ת״קאין כותכין ואיהוקאמכש'
מסע׳דמכשירי׳לכתו׳וליתן קאמ'והא דתכן
בהשול התקי׳ר״ג סיהוהעדי חותמי׳על הג׳
מפני תיקון העול׳לאו לתימ׳סיהו צריכין

מפני תקון העול׳אבל אס רצה לסמו' אעידימסיר׳לחודייהו אפי׳לכתחלה סומך:
וכי כ הרמכ״כז חתמו בו ב' וכו׳דבת הרמ״כס הס בפ״א מהל' גתשין וכתב שיש
מהגאוני׳שהורושהו׳פסו׳כלו׳מדרכנןכס״ש כפי׳שכל מקיו׳שכת פסיהייכו מדרבג ן
וכן פירש הר״ן כהשולח דברי הרמ״בס שהגאונים הורו שהוא פסול מדרבנן
ולדברי היא״ש משמ׳דבטל נמי הויורבי׳כת׳שרבי' סובר כדברי הגאוני׳כלו׳ שאינם
מכשירי׳כעידי סתימלחודייהו ולא נחת רבי׳לדיוקי תיבת פסול על מה מורס :צריך
שיהיה הגט וגס סחתימו׳יבשי׳בשע נתינ׳הגט כדי של׳יהיה יןי־ויכת׳שיכוללהזדיין*
כ״כ כסימ״ג וסמ״ק וכלבו והגט דמי־דכי ובמרדכי עצמו בפ״ב דגטין בססהמו'הגהו*
בפ״ד בשס סמ״ג והתרו׳ .רגילו׳ליתןהגס במנין כ״כ בקונדריסין בסס רפא• כתב
סמ״ק וצרי ליתן לה בפני עדי' כפרי' ואפי' יהיו אותס החתימי׳כגם כשרים וכתוב
בקונדריסין ולי הדיוטרנ ד טוב ליקחהחתומים ^  •:ד" מ(א ) יע״לסי׳ קי 5ניגנתי כ!
הפסקים :
( נ״ה )־והרמ״ני כ־נ׳כפרק א׳נותט לה נפט• שנים בין אותםהחתומים נין אחרים
גירש' כעדים פסולים או דרני.ן נתנאר נסימן ת'' נ :

קלד ציי׳סיבטל כל מודע׳קור׳שיתן הגטיוכו׳כערכין פהאומ׳משקליעלי (דכא)
מנן בניטי כפים כיוסץ אותו עד שיאמ׳רוצה אני והגנן' א״ר ששת האי מאן
דמסימודעאגיט׳מודעי׳מיודע׳ פסיט׳לאצתכ' דעסויה ואירצי מהו דתימא בעולי
כעליה קמ״ל דא"יכ לימא עד שיתן ומאי עד שיאמ׳מד דמיטל לזה למודעי ,וכתבוהו
היי״ףוהרא״ש בהשוליואעיפסלא לקח הקניץכ״כ הרמ״ב׳בפ״וסאיןהמוס׳מודע׳ולא
יס ק ואן לר' מאיר דאמר מידי מפירה כרתי לעולם איכה ניתרת לשוק סא לא
המבטל׳צריכין קנין וה׳ה״ה פשוט הוא שלא נזכ׳כהס קנין כ כל התלמו' וכ״כ כעיטו'
שנמסר בעני מדים דעידי חתימה איכסמטדיס סבא ליד'וכן פי״ת וכן עשמ
ע
השם גאון וה״כ רבי' האי ז״ל ואע״פ שאין מכירין את או.כסו ואפי' אינו או׳אמתוכר'
?שילח ולדברי הרי״ף ז״לאל ידטכ׳מאי טיקוטיפל שייך במידי דאורייתאוכו׳ועז'
כ״ה הראש בהסול' וז״ל ונפ תזק׳מסי׳דבג ומתנ׳אין צריכי׳העדי׳להכי׳אונסו דגלויי
תימ הוא וכו' אלא ודאי לכ״ע צרי׳סיבא הגט לידס גפני עדי׳אלא דר״מ דרי׳וכתה
מילת הוא ואפי' אס האונ שאע׳הי׳שקר מ״מ הריאומי'שאינו חפן בגט וכ״כ סרשבא

דיס

אבן העזר קלד

לולד () 6
ל/קעסיג' הרסבאי* וסר" ןבהשול'וכ״כ ג״כ ה״ה כשם ׳המפרש־י כס״ו מהגרושין וכ״כ רבי׳ירוח ' כת ב פרחזק על דכרי הרשב״א דתקנ׳כיטו׳מסיר מודע לענק מכיר׳היא דסוסל עי*7
י
כח״אבשטרבי׳יונהז״לוכתב
כ הרמכ׳ן כפי חזקת הא דאקסי׳בהאיסמעת׳אי דגים ביטול ואני אומ שאס מס מודע״אף על פיסו׳עדי׳זה אכתי לא מסני שאף פיסול51
זע״ש שה6רין נזה
נ׳הדי״בש סיירל׳נ ומתנתה! גלויי מיצתא בעלמ '' :היא
היא איכא
איכא למידה
למידק מלס
עלה ובגיט '
ובגיט׳ ומתנת
ומתנת'' למס
למה לי
לי מודעא
מודעא מחמ אונסו הוא שפוסל וכבר קדס ומס מורע עליו לפי נ״ל דכל דידפי׳כאנסי׳יתסר
מסירתמזלע׳מהג*
נעלות מיוחלת .דאוג' והא קי״ל שאס אמ ' לשלוחו קודם שיגיע געי לידה גט שנתתי לאשתי כטל הוא מודעא על המכר ועל כל הביטולין שיעש' ואף על פיסול עדי' הרי המכר בטל ואיןלו
בטל כדאמרי' כהשולח להי״ש כתב ודוקא
מקנה עכ״ל וכ״כ נ״י בשמוג והרי׳בש
7היינ; שמושי
מולעא לפני א׳ מודעא שיש כה אונס אבל כלא אונס אמר שביטל המודלקול• שיכתוב הצם ויתנו להיהרי הנם בטל א״כ
מהבתשוב׳בסי' תפ״ב כתב על דבריהרמב״ס
זאח״כמסרמולעא גט שאעסה לא יהא גט אין זה בטול
דכיון תקנ׳דבר זה שיאמרו העדי קוד׳כתיב׳הנט אמו בפנינו שכל^ דברי׳ סהס אמת ונכון ואח״כ כת׳דבריהרט״בא
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נדנרי הרמ״נם כתיב׳דגט לא בעי׳סליחות ממס כדמו כמ
טוב הוא שיבטל
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דוק׳כשאנסוהושלא כדין אבל אנסוהו כדין כיו ;
שהו׳חייב סמוסי מודע מל כל ביטול והביטולאינו
(נ ) אנל אנו הגט עצמו סןהא כחיס והלא לאחר כתיב׳
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ב״ךבמאמ׳כולל סיכנ ככללו ביטו׳כל מ״סקוד׳
נוהנין
כלניי
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השולח פי' לנרי
הרמ״נס לס״ל לשמה ופסול וכשחז׳ואמ ' כתובו מדעתכם
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י
,,
1
7
. ,
 ,י1
־״
 "■■׳־•׳•ו "* מי
מסיר׳מולע׳נח״ה והר״מ הספרדי ז״ל כתב שאס א״׳ כ
ל
אותו
ואומרי
לו
תן נט אע פי שישראל אומר לה לכופר פסול
ולא סאחזוה״ז גיטך כל זמןסאעגו׳מכנג׳פניך
הלכות מכירה
דע

סאכתו׳מכאן ועד כ' שנה בטל הוא בסל
חו נהירא לא״א הרא״ש ז״ל דכיון שישראל אומר להם לטפו
אפילול׳יוס ואקשי׳ליחו׳סנל׳פייס ומתרבאומר׳
(נ ) מצאתי כ׳'ג
חהרי״ל פעס א׳ היא מסיר ' מודע' על הגט וזה ודאי
אפשר
אם
הגוים
אומרין ליחן צט כשר
•
קלהנאמה עליסלא פייסתי וזו הראייהאפשר
סכחלנטל מ1לעא דמסתמ׳נימ׳אנוס הוא אבל אס פי׳שאינואכוס ומבטל י
לפי חייתי יחי
שטתוכשר רייריי
כדברי י״־״י*
הר״ש למי סגור הב כל זמן אבל למי הגורס בה ע מ והיא גירס׳ הגאוני׳יש לדוןהרב׳איור
<אמר אח״נ מה ז״ל עוד יש לחלק ולומר שאס אמר בטל הוא מבוטל אבל אנוס אני וב אלמל ' שנאמן
ראוהזווכו׳וידעתישלא הודו לרכל סיעתו ואף חנמיסדור סלפנינו-לא סמכועלץ
נכן ילעתי שזה הוא בכך היה הגט כסר שהרי לא בטלו בפיו ואפי׳חשכת ליה גלויי מלת בעלמא הא על'ל  :ועל מ״ס הרמב״ס ולא -יניקוסו לילך עד סיגי גט לי ד׳כדישלא• יצ'ויבטלו
הגט ניתן נרני}
קי״ל דלאו מילתא ה* א וכו הילכך אין פסולו סל גט אלא בסביל שהוא נאמן באנסו ומכירו רביי כשמו כתב ה״ה והטעס לפי שאס יבטלנו אפי׳אחר׳ אמירת דבריהאלו
עכ״ל והרן כתב סס וז״ל נקיטי' השת דכגיטין ומתנת׳אף על גב דלא ידטי׳כאנסיס כטל הוא שהכל הולך אחר דבריו האחרוני וזה פשוט וה״ה אעי׳אם פסלעדי׳כדבוי
כתבי׳וכן נמי אס מלה מודעמו בדב׳שאינו אונס אפ״ה מבטל גיטי' ומתנתי׳ואע״ע הרשלא ואחר כך בטלו כטל הו׳ומ״מ לכתמלה שוב הוא שיבטל מודע ואפי׳ ממגרש
סנר׳מרברי הרמ״בן ז״ל דכל שתל ' מודעתו בדבר שאץ כו אונס אין בדבריו כלו' מה מרצונו כ״כ ג״כהמידכי כהסול׳וגס ה״ה בס״פו על מ״סהרמ ב׳סהכית׳לאשתוגט
שכתבנו כר עיקר וכך מכוין דברי הרמ״ב ' ז״ל וכמ״ס וכן נמי כל היכ׳דידעי באונסי'
ונתנו לה אץ אומרי׳שמ׳מס׳מודע על גט זה אלא סרי הוא כתזקכשרו׳ותנש׳כוכת'
אע״ג דלא מסר מודע׳גיטו ומתכת בטלי׳עכ״לי והרי״כש כתשו האריך בדיני
מודע׳
ומ״מ
נהגו
להצריך
ביטול
כל מודעו' לכתחלה מפני קלקול הדור ומפני הירמאיןוכן
ראוילעסו׳ואף
מדברי
הגאון
וביטול הגט וכתבתוה בסי' קמ״א  :כ חב א״א ז״ל ואס מסר מודעא ואמר
אך
נרא׳שהיו
אס
כוהגין
כן
עלל־י עיין כתשו׳הרש׳בא פי'
אכטלנה לא תבטל וכו׳דברי הרא״ס הס בפ הסולח וכתב עוד סס על דברי הרמב״ס תקע״ג  *.והא דאינו גטכשסוא אנוס דוק כשאנסוהוסלא כדין וכו׳בס״פ המגרש
וז״ל ולדבריו לא הבנתי תקנתו שמא מתחל׳מסר מודעא למודעא ואולי שכך פירס (סס ) תנן גט ? מפום כגויפסול ובישראל כש׳ומפר׳ כגל (דף פח ) דהאדבישרא׳כש
דבריו מתחלה כתב אע״פ שביטל המודע' שהגט בטל היינו שביטול המודע בסת אז היינו דוק' כשאנסוהו כדין אבל אנסוהו שלא כדין פסול ולשון רבי׳ סכת והאדאינו
מודעא דמודע' קיימי'לפיכך אין ביטולו מועיל אבל כסא״ל אמור בפנינו סכל דברי' גט כסמאכוס אינו מיוש דמסל דקאי אמאי דקא׳לעיל שאס מסר מודעא ואלדעו
שמסר שגורמין כשימקיימו אותם הדברי' לבטל זה הגט הרי הן בטליס ואמרהן אז שאני אנוס אינו גט ואהא קאל דהיינו כש אנסוהו שלא כדין אבל אנסוהו כדיןהוי
ביטל כל מודעי דמודפי ומועיל הבטול עכ״ל ועיין דבריובתשו׳ בסוף דיני יבמים גט אע״פ סל׳ביטל המודע והא לית' דאעי׳אנסוהו כדיןצרי׳סיבט׳המודע כפי כדפנן
ונ״י כת כפחזקכתב ה״ר יונה אס אנסוהו עד שביטל המודע' שמסר מכרו קייס וכן בערכין בגיטי נשי׳ כופין אותו עד שיאמררוצ׳אני והיינו ודאי כאיתן סכופיןכרין
הדין בגט ומתנה ואס המוכר מוסר מודעא על המכר ועל הביטול שיבטל המורעא ומפרש רב ששת דעדשיאלחלאני היינו שיבטל המודע בפירו' אללדאפי׳אנסוהו
באונס כיון שאנסוהו לבטל כל המודעות הרי נתבטלו ביטוליו ואגב אונסו גמר כדין כל שלא ביטל מודעתו בפי׳אינוגט לכן יש לפר בר יי רכי׳דלפי סהזכי׳לעילסאס
וכיטלס ואין כח מסירת המודע' על הביטול יתר מכח מסירת מודטא על המב שאנו אמר גט זה שאני נותן דעו שאני אנוס בו ילכן אכי או׳כפנילשיה׳כטל כרי זס בעל
דנץ בו ואומרים כס מבטל מורעא מתוך האונס גמר בלבו והקנה וקדעתרבותי דמשל שאס נאנס עליו אינו גט כתב דהיינו דוק' כאנסוהו שלא כדיןואפי׳אמ׳רוצה
ולענץ גט יש לחוש בדבר ולהחמי׳טכ״ל ודברי תימה הס היאך עלה על דעת לומ' כן אט אבל אנסו׳כדין דע סיאלמצ׳אני ואס מסר מודע׳ אנסוהו עד שביטל הר גםאס'
הדין בגט ומתכ דהא תלויה ויהיב או גירש לאו כלו׳הוא והרש״כא בהשולח כת דברי כן מצאתי להר״ס כר צמח שכתב כתשו של׳זה שכתב רכי׳הואמסודר סלא פלנכון
הרמ״בס וכת עליה ' ול״נ שאס מסירת מודעא לע ביטול מודע ' מבטלת ביטול מודעא דמפמע מדבריו סכל מ״ס למעלה סיינ ו כלא ביטול לא הוי גט ובביטול הוי גט

גס כשיאמ לשון זה הועיל דרילמא אף הוא מסר מודע אף על ביטול כזה וא״ת כיון
שהוא מבטל עכשיו כל מה שיגרו׳לבטל גט זה אף הוא מבטל כל מודע סקדמ' לו בלב
סלס אף אנו נאמ׳ דאפי' כסיאמ' הריני מבטל כל מודע׳ שמסרתי יועיל שהרי מבטל
עכשיו בלב סלס כל מודעא שמסר ואני אומר להוציא מיד כל ספק שיבטל כל מודע'
ועוד שיפסול כל עד שיעיד שמסר מודעא לפנינו וא״ת ומה יועיל לענץ איסור' אס
יעידו עדי כבר העידו אני או׳ כל שהוא פוסל עדיו אף הוא מבטל כל מודעא לגמרי
וכאות׳סאממבאומ נאמנ׳עלי לומר שלא באתי כאומ׳נאמכ עלי לומר שלא פייסתי
אלמ׳כל סהו׳מאמינ׳אינו טורח לבא ולא לפייסוטעמידמילת׳דכיוןשאיכו יכול לקלקל'
בב״ד אינו מצוי לקלקלה בידי סמי ' וכדאי' בירוס׳ וה״נ כיון שהוא פוסל עדיו ואינו
יסל לקלקלה בב״ד אף הוא גומר בלבו ומבטל כל המודעות שקדמו לו שאינו מצוי
לקלקלה בידי שמיס׳כנ״ל עכ״ל וכתב ה״ה בפ״ו על דברי הרשב״א ודע שקושייתו על
דברי רכי׳אינה מוכרח' ולא מכרסת לפי סאח׳דברו האחרון אנו הולכיס וכיון שהוא
כולל כל מה סקר כל מס סאמ׳נכלל כדבריו האחמני׳והכל בסל גסהר״ן כתב שבמה
סהזכי הרמ״בס נר' שהוא מספיק לכל מודעו׳שמסר ומ״מ כת ' הה נהגו בארצותינו
לפסול עדיי כמו שכת הרס״בא כ וז״ל תיקון הגט לסרשב סכתו׳בסו׳גטין לס״רןוצרי'
סיבט' הבעל קוד כתיב' הגט כל מודע׳סמס׳על הגט ויאמ׳כן הריני מבטל כל מודמא
©מסרתי על גט זה ונן אני מכט׳כל דב שגור ' כשיתקיימואות׳דברי׳כיטול לגט זה וכן
אני מעי׳על עצמי שלא מסיתי סוס דבר על הגט שיבטל הגט מחמתו והרי פוסל כל
עדי׳שיעידו שמסרתי או שאמרתי סוס דב׳סיבוטל מחמתו גט זה או שיור כחו סל גט
זה מחמ׳אותה מודע או אותו דבור ויכתבו העדי בסט בפני עצמו להעיד שהוא ביטל
בפניה' בענק זה כל מורע׳או דכו׳סאמ׳או סמס׳על הג שכת׳לאסתו פלו׳פכ״ל וסר״ן

איירי כמי שאנסוהו שלא כדין וליתא שאס אנסוהו שלא כדין אפילו ביטלמתוך
האונס לא הוי גט כשר דהוי גט מעוש׳ בישראל מלא כדין ועוד דמשמעמדבריו
דכדין אפילו לא ביטל הוי גט וזה טעות ג״כ דכדין בעי ' דמבטל למודפא ואט ג
דארצווהכי ה״ל למיכתב ה״מ כי מס' מודעא אבל בדלא מס׳מודעא אס אנסוהו סלא
כדין פסול וסדין כשר ומצוה לטפו ופו' סוף דבר סידור עניניס אלו בזה המקום
אינו נכון כלל וטעות סופרים הוא ואין ללמוד ממנו עב״ל :
ומצוהעל כל
בית דין שבכל מקום וכובס״פ המגרש ( סס ) אבייאשכחיהלרביוסף דסוסמפסה
אגיטי א״ל והא אכן הדיוטות אכן כלוע שאין מומחין אלא סמוכי׳ דמיקיץ אלהים
ודיינים ואין סמוכין בח״ל א״ל סליחותיהו דבכי א״י עברי' וכתב הר״ן ואפילובזמן
שאין מומחי' בארן ישראל מסתמא שליחות׳ דקמאי עבדי'  :ואם מסרמודעא
תחלה כדי לבטלו משמתי׳ליה בפ״ק דקידושין וביבמות בפ ר״ג ^דנב ) דרב מנגיד
אמאן דמקד׳ככיא׳וכו' ואמאן דמס מודע אגיטא וכתבו התום' בפ׳ר״ג דמסרמורט'
אגיטא אפילו היה מבטל כל מודעות מ״מ היה מלקה אותו משום מוציאלפז
על הגט דאיכאדשמע במודעא ולא סמע כביטול ורס״י פי' כפ׳ ר״ג דמסר מודעא
כגון גט המעוש ' כישראל ומוציא לעז על בכיה וכתב ה״ה ב״פו שלא ידע למה
הוצרך לכך שהרי מודע׳אפילו בלא אונס היא וכ״ל דלרבות נקט רש״י גט המעו*
דהא ודאי כפוהו עד שביטל המודע בפי׳דלא הועילו מעשיו ואפ״סמנגד לי9
מטעם שכתבו התום' וכ״ס בגט שאינו מעוש״דמסתמא לא אלל שיבטלהמורעל
דאהנו מעשיו והגט כטל דפסיטא דמנגדי׳ ליה א״כ אורחא דמילתא נקט יכל
שמגרש מיצונו אין צריך למסור מודעא ומסאי טעמא נמי כפב רכיפי
דין זה גבי גט מעושה אף על גב דבכלענין שמסר מודעא מנגדינן ליה ׳נדהו

תסיפא

אבן
ממיה׳לי למה כתב רבי׳מפמתיכן לי׳וכגמ׳לא אמרי׳אלא מנגדינן לי׳ וכ״כ הרמ״כם
כס״ןוידוע דסמת חמיר מנגירא כדאיתא בס מקו׳ שנהגו ועוד שכתב הרא״ש סס
דסאידג נהוג עלמ׳כנהידעי דאמרי דלא מנגיד רב אלא אמאן דמקדש בביא׳ובשל
סופרי׳הלך אחר המיקל ולמה רבי׳סת׳כאן דבריו דלא כהרא״ם הפך מנהגו וגס על
ח־י׳ירוחס יש לתמוה שכתב בהא שהסכימו כל הפוסקים דמנגדינן ליה כרב ולא
מהרדעי ומצאתי בתשוט הרא״ס כלל נ״ג על -אחד סנדוהו ב״ד על שמס מודע על
החליצה והסיב יפה ויפה טסו לו כ״ד סכדוהו על סהוצי׳לעז על החליצה שלא כדין
נדאמרינן דרב מנגיד אמאן דמסר מודע אניט ' ואס אנסו אדם שלא כדין למג - .ע
ומסר מודעיבכה״ג לא הוה רב מנגיד לי׳כי יפה עשה שמס מודע לבטל הנס כיון
שאנוס היה אלא מיירי בגט מעושה כדין והלך ומסר מודע׳ וכשע נתינת הגט בטל
נל מודע אומו היה רב מנגיד משו׳דילמא איניס דידע במודע ומוצי׳לעז על הגס
וכן כנדון זה כיון דידע שהוצרך לבטל כל המודעות שעם לא ה״ל למסו׳מודע תחל׳
ולא עוד אלא שהוסיף על חטאתו פשע והחביא עצמו וסלח כתב ידו לב״ד וידע
טאינה כלו כיון שביטל כל המודעו׳שעשה אלא שכיון להוציא לעז על החליצ׳סלא
כדין ויפה עשו לו ב״ד בנידוי ובהכרזה ובכל מה שיוכלו להחמי׳עליו עכ״ל ואולי כי
על משוכה זו סמך רבי׳ואין מפס ראיה דמסמע מינה שדרך קנס וחוסרא כתב כן
להחזיק כיד הדייני׳שנידוהו אבל שורת הדין אינו חייב לרב אלא ניגוד ולא שמתא
ואפילו אנסוהו שלא כדין
ולליסנא דנהרדעי אינו חייב לא זה ולא אומו :
שאינו גט להתירה וכו׳ בסוף פ המגרש רדף פה ) תנן גט המעוסה בגויס פסול
וכישראל כשר ובגוי חובטי׳אותו ואומרי ט עשה מה שישראל׳אומרי׳לך ובגמ׳אמר
רב נחמן אמ ' שמואל גט מעושה בישראל כדין כשר שלא כדין פסול ופוסל ובגויס
כדין פסול ופוסל שלא כדין אפילו ריח הגט אין בו וסרס״י פסול להתירה לינשא
ופוסל מן הכהונה מסוס ריח גט • ושלא כדין בישראל דאמרי' פסול היינו כשאמר
רוצה אני ונס שביטל המודע' או לא מסרה דפי מסרה ולא ביטל אפי כדין אינו גט
כלל נמו שכתבתי בסמוך וכן בגויס למאן דאמיפסול מדרבנן כמו סיתבא׳כסמוך
היינו נמי כסאמ׳ רוצה אני וגס ביטל המודעא או לא מסרה דאי מסרה ולא בטל
גט כטל הוא אפי בישראל • וגרסי׳תו 3גמ ( סס ) מה נפשך אי גוי׳בני עשוי כינהו
לימכסר אי לאו כני עסוי נינהו מיעסל נמי לא ניפסל אמ יג מסרשיא דבר תורה
גט מסוס בגויס כשר ומ״ם אמרו פסול שלא תהא כל אח תולה עצמ בגוי ומפקע'
עצמה מיד כעלה אי הכי שלא כדין נמי אפילו ריח הגט אין בו וכהוי שלא כדין
דישראל ולפסול אלאסאדרב מסרשיא בדותא היאוטעמאמאי כדין בכד׳ ן
דיסראל מיחלף שלא כדין בכדין דישראל לא מיחלף ופרס״י בדותא היא דודאי לא
בני עשוי כינהו כדין דגויס גויע שעישוהו ובדין תורה אע״ג דלאו גיטא הוא גזור
ביה רבנן לפסול בכהוכ מסודמיחלף בכדין דישראל ואתו למימ׳ישראל שעישוסו
כדין לא פסיל וההוא גיטא מעליא הוא עכ״ל מסמ במיי׳דכדין דגויס מדאורייתא
נמי מיפסל וליסנא דרב נחמן נמי הכי דייק דקאמ פסול ופוסל דמשמ' דלית ביה
סוס צד גט אלא שפוסל בכהונה ולפיכך יש לתמוה על הרמ״בס ז״ל סכמבבפ״ב
דכדין בגוי' פסול הוא ולא בטל ואיפשר דס״ל דאע״ג דאמרינן הכא דהא דרב
מסרסיא בדומא־היא כיון דסזינן דבפ ' חזקת פריך תלמודא ממתני׳דגט המעוסה
ומשני כא איתמ עלה אמ׳ רב משרשיא דבר תורה אפי׳ בגוי כשרוכו׳ק״ל כותיה
ומ״מ קשה דאמאי דאיתמ הכא בדוכתה דכמתא היא אית לן למסמך טפי ואפי'
איבעיא לטיחש לההיא דפ חזק הויא לה ספק מגורש׳ולמה כת פסול דהיינו פסול
דרבנן ואס נשא ' לא תצא כדין פסולמזכ׳באות הלכו׳כמכוא כדבריו בפ״י ואמאי
דפנן וכגויס חובטין ואומרים לו עשה מה שישראל אומרים לך כתב הרא״ש פר״ת
האי יקאמ ובגויס חוכטין אותי קאי אהא דקאמר ובגויס פסול לאשמוסי׳דאפילו
בכס״ג פסול דלאו בני עשוי כינהו ושוב חזר בו ופירש בטיס כיצד יעסו שיהיה
כשי חוכטין אותו ואופרי׳לו עסה מה שישראל אומרים לך דלפכיה ' ולא לפני גויס
ליינו' כשהפיסוי על פי דייני גויס אבל אס כעיסוי ע״ס דייני ישראל אפי׳אס גוי
כופהו לא מיקיי לעני גויס וכן פי כס״ג וכן נר פכ״ל וכ״כ התוספו׳ורשב״א רכיון
סהגוי׳אע חובטין אומו אלא ע״פ ישראל כסר וכן משמ' בירושלמי וכן פי׳רסב״ס
גפ חזקת וכן דעת הרמב״ס בפ״ב מה גירושין  :מי סס אותם סכופין לסוצי׳יתבא׳
בסימן קנ״ד  :בענין לשון מסירת מודעא כתב הרמב״ס בפ״ו מהלכי' גירושין מי
שאמי'לשני' גט שאני כותב לאשתי בטל הוא וכת אחר כן גט ונתנו לה בפני שנים
אפרי ה״ז בטלי וזו היא מסירת המודע עלהגט וכן אס אומר להם כל גט שיכתוב
לי פלו בטל או כל גט שאכתוב בב״ד פלו' ה״ז בטל או כל גט שאכתוב מכאן ועד
כתב  -הר״ן בריס הכותב שמה
עשרים סנה כסל הרי זה גט בטל עב 'ל :
סכותבין בסטרו' בביטול כל מודעו׳אף ע״ג דכתב מד עולס לא מגי וכריך למיכת'
בביטול כל מודעי ומודעי דמודעי עד עול׳ דאי לא מפרשינן דעד עולם לא קאי
אלא אביטול מודעי אבל לא אמודעי דמודעי ואי מסר מודעא על ביטול מודעא
עדיין לא נתבטלה עכ״ל ויש ללמוד מכאן לגיטין לדע הרא״ס אבל לדע הימב״ס
והרסב״א אע״פ שלא ביטל מודעי דמודעיליתלן בה שכיון שביטל כל הדברים
הגורמים לבטל הגט להרמב״ס או פסל עדי׳להרסב״א סוב אינו צרי' להזכי׳מודעי

העזר

קלד

קיר

דים

לה ולא יניחוהו לילך מד סיגיע הגט ליד' כדי שלא יצא ויכטלכו ובשער המיומה הרי״נם סי׳ תפ נ
כת י״ב שלאחי שאמי לסופי ולעדי׳לכתוב ולסתום לזינו יכול לבטלוסלא בפניהם יסי׳שג״ק אשספר
כיון סצוס להס לעשו׳מעש' וכן משמ׳ כהסולס לפיס פס קודם שנגמר הגט אולאלן ' מידעה תחל?
סנגמי בטלו הכמל לפניהם6ז לזין מועיל ביטול מודמא מכ״ל ודכי״ימכו}5ריס לש ^טלל,1לנעל
הבעזליס שעשה
דלהימכ״ס משיס הכי ? יןמר םלל* יניחוהו ליל ! עד ס ' גיע הגש ל ידה כדישלל*
ויכטלט כלו׳ואס יבטלנו סוב לא יוכל לגרש בו אפילו אס יבטל המודעות דאיכא ׳אימתאינןנטלי!
למיחש שמא ביסל״גדף הגט וסוב אינו כשר לגרם בו ומטעם זה לא הזכיר הימכ״ס ! חלקי׳שס נזה
ביטול מודעו בשעת נתיג וכתיקון הגט להרשב״א שבסוף גיטין לסר״ן ^ ^■3רו ( ה ) יכזהיא
הרטב״ס ובספר התרומה כתב דבביטול דשע נתינה סגי ומ״מ כיאה דיות יעי ? י ! קהלא נסלמזין
הוא מביטול דשע׳כתיבה .וגס סמ״ג כסדר כגט לא כתב ביטול אלא בשע ' נתינ׳גס שלטלחיישי'שמא
בהגהו׳פ״ב כתוב ולכך ראוי לבטל מודעא בשע נתיס והתוספוי בערכין פר האומ משר חולעא ני!
משקלי עלי כתבו שנהנו הפול׳לבטל כל מודעי בסע כתיבת הגט וכשעה נתי 3ת ן ?תינה לנפינה
אע נשאי!מניתי!
וכן כתוב בקונדייסין שהוא הנהיג לבטל מודעו' קודס כתיבה ןקןד׳ נר 1נ ׳ל
לי דאפי לדבריה כל שמבטל מודע קודם כתיב ולא יצא מלפנינו עד שיגיע לידנז ירס״נם מ״מ
אינו צריך לחזור ולבטל בשע כתינ׳ואיפסר דאפי׳בלא יצא מצרכי ביטול נמי בשעת לכתי,לה יגי-לינן
כתוב בקונדריסין וטוב תר״ייי״ ( ! )
נתינ׳ גזרה אטוהיכאדיצא והראשון נראה יותר :
להשביע הבעל בשבוע וכחרס 3לא ביטל הגט בסוס ענין ושלא מסר שום מירע ^זיקלאדלאשנרמ
ושלא אמר שוס דבר שיגרום שוס ביטול בגט וזה יעשה סמוך למסירת הגט לנאמני! פתיפה
בשעת ביטול המודפו׳עכ״ל ואיני יודע מה תועלת יש בשבוע זו כיון דאפי' יתברר לנתינה זאף אס
שמסר מודעא כסיבטל עכשיו סגי מיהו לדע ' הרמכ״ס אס יצא .בין כתיב׳לנתעה יצא אפשר דלא
שייך להשביעו שלא ביטל גוף הגט דאס איתא שניטלו $ןיכ ןיבו< ^ 1גרס 3ן ןצריךחיישי׳מע׳ספ׳הת'
להכתיב גט אחר  :ו אס מסר מודע ' על הגט ונתנו לס ואח״כ ביטל המודע ואמלס לנ״ל מטשלא
תתגרשי בגס שנתתי לך כתבו רבי׳ בסימן קל ' ח י כתב הר מימון נואר שנשאל גפניהעלי׳והסופ׳
על ראובן שקנס עצמו כמאה זהו' לאדון העיר אסיחזיראתאשתו ולאיגרשכה ( ז ) וקהשמע
נפסיד מהרא״י
ואח״כגרסה כביטול כל מודעי והשי' לא אמיי׳גט מעוש אלא כשכפוהו
מדעתו בדב׳סאינו רוצה לעסו׳וכסוהו עד שעשה או הפחידוהו ל?; סס י דו ל )ס ל*י
יגרש אכל מדון זה שהוא חייב עצמו במה שהוא רוצה לעשות אין זו כפיה שכל
זמן שהוא מגרש כרצונו מגיס ואף על פי שאיין בידו להחזיר' אס לא יפסיד לא הוה
ליה אונס שזה רצונו היה מתחלה לגרש וברצונו הוא מגרש והקנס שעסס3ר5ן נו

אשתז
קטע לנרש ים
הוי1אזנס/נלאס
שעבל עצתי נקנס
לגרש יוייננקנט

עסאו לחזק עצמו לגרש ולא ה״ל אונס וגבי מוציא אשתו משום ססרסאמרינן נרנ ^א׳לכלנטל
באומר יאסרו כל פימת העולם עלי אס איני מגרשך היעלה על הדעת כשיגרשנה הואיל זאץהקטן
סנאמ שהיה אנוס בעט הקונם אין לנו לומר כן כיון שברצונו נדר כל שכן בנדון ייללעניןגירושיו
זה שכל זמן שאינו מגרש לא נתחייבקנס לא יחזמה ואס יגרש לא יפרע ואמרי ' אינו חל ג״כלעני!
כס מי שאחזו ע*מ שתתני לי ק״ק זוז הרי זו מגורשת ותתן ופסקו המפרישי׳אמילן קנס עכ״ל !ע״ש
ס/לממ5ל! ?
לקח המעות בע״כ אין זה אנוס שכב׳ נתרצה בזה כל שכן בנדון זה ומ״ש רבותינו
הצרפתים סאס נסב ליתן גט צריך שיתירו לו קודס שלא יהיה דומה לאונס סביר מחוון לכל שעגד
ליסדמתנימץ דקונסכיון שתלה נדרו בדבר אחר סאמיכל פירו ' העולם ומאין עצמן נקנס ל#
בזה אונס כלל כשגירש אבל משב' לגרש דומה לאנוס שתלה הגט בסכן עמו ומדו ן מקרי אונסהואיל
זעשהערצוןנפש!
׳ זה נמי תלה גיטו בדבר אסר ואין אונס ועו׳ אמרי׳בפ״ק דכמובו דאין ^
מסמ דכל שיתחייב ברצונו אין כאן אונס עכ־לז  :ועיין בתסוב הרי טבא שאכתוב הריט׳באשאכתוב
בתשובת הרס״בא שאל ראובן נסמוך אנל ב״יכ1
כסוף סימן קנ״ד עיין ברבי׳ירוח ככ״ד ח״אח -
בעל לאה וקרובי לאה הין בהסכמ שיגרש ראובן את לאה אשתו וכרזיתוזה ל זס ניהרש/א נתשו׳
מתרי ן שחיששענד עצמי
בקנס אלף דינר ושיגרש לזמן קט ואחר נתחי׳ראוקימ י 5ןןן 3ךכר
בו מצד הקנס עד שהלך לגזבר להתפשר ממי יל^ ?* לומל] מת י יל}׳ןו גירש יאוק טהש ^ נללגרט
נרצזנייואשיית״ר׳
זה אלא שלא היה בקי למסור מודעא אס נדון גט זה בגט מעושה  :תסוב׳נראה לי
שגט זה מעום ופסול כל שיודעין באונסו אף על פי שלא מסר מודעא שאץ מסיר " פני הקנס הד
מודע אלא היכא דסקל זוזי משוסדסתמא דמילתא אגב אונסאד; ״ י גמר ותן ,ני נ*באונס !פסול
כל שלא מסר מודע ל)בל תלויה ויהיב ליןי כל ום 5י*5ו 5ןימ צייו מודע ^כ ל דידעי)/ל  "1חזדעאמס י
באונסי׳ותלייוה וגירש אינס גירושין דהא ליכא זוזי ואס נפש׳לו׳בתליוה וזבין הוא (ח ) נסלר גיטין
זה דכיון שקיבל על עצמו מדעתו קנס אלף דיניין ובנתינת הגט המירו ממון זה סי׳ נ" .ייי״ג נתב
יהוי כמקבל ממון דעלמא לא היא שאין זה כמקבל ממון אלא כניצול מסעסך ממ ןן דיש לשאיללחניס
וגריעטובא דהפקעת שאר וכסות כדמוכס 3גמ' בהדיא דהפקעסד 3ריס ^ קולס מתינה אם
דמיפטימיכייהו טל ידי הגט לא חשבונן לסו כקבלת ממון עוד לו שאלת על נתינישיתירו ^^נדיו 1
הגט שבטלו הבעל קודם סיכתבנו ואחר שכתבו מסר מודעא עליו ועל בטולו אס
יבטל כל מודעא ומסר מודעות אלו בפני עידי הגט והס הלכו עמו ונתנו לה ויש
אחרים שמכחישים אותס ואומרים סהס היו סס וראו שבטל כל מודעא והעדים
הראשונים סהס עידי הגט מעידים שהם היו שם בשעת מסירה ולא כטל כלל ועוד

מעידים שאות מדים המעידים שבטל לא היו סס • תשובה יראה ודאי דבין כך
וכך אינה יכולה ליכסא ולא עדיפא משנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא
נתגרש' לקיימא לן בפ״ב דכתוכות לאתנסאומ״מ אני רואה שעתרס בעדים
החתומים על הגעסחתמו והסכימו לעסו ' עולה ויות׳ראוי לענשס מן הבעל שאין
להם יתרון בזה כבעל הלשון ובאמ כדבר מכוער כתב הר״ש כר צמח בתסוכ׳נרא'
דמודעי כנ״ל י ־ כתוב כסמ״ג בהסולח שנינושהסליח שנטל הגט להוליך לאש' במר שמה שעכבו האב מלצאת מהעיר אינה כפי׳לגבי הכן חדא סאפי׳כיו חובשי'
סיכול הבעל לבטל עד שיגיע ליד לאסה ואף לאחר שבטלו ק״ל כרב נחמן דאמר לאב עד שיגרש בנו לא מיקרי עשוי שאפילו היה בנו שרחמי  ':האב על הק לא
קוזר ומגרש ב 1כשירצה ומפרס סס הטע ' כהי דכטליה לסליחותיה דסליח גט גופיה מיקרי עישוי ועוד שאפי׳ עכבו המגרש עצמו נדרך סעכבו אביו לא מיקרי עשוי
מי בטיל לפי לשון התלמוד שאומר כן משמע שאין כח לבעל לבטל גוף הגט פצמו ביון שלא חבשו אותו ולא הכוהו והיה הולך ובא ברצונו בתוך העירוני ' חון
ובקידושין פ ' האומ׳כתו׳סס בכל הספרי׳בטעמו סל ר נ נהי דבטל׳מתור סלי׳מתור' לעיר ובלבד שלא יעתיק דירתו ועוד סנרא׳סדירתו באותו מקוסהיתה עריבה
גט לא בטליה משמע אכל אס בטל הגט בפירוש מודה רב נחמן שבטל וגירסא זו י עליו וכל עיקר לא היה מעתיק דירתו משם אלא כדי לעגן אותה אסה והעיכוב
מפס הרמב״ס עיקר בפ״ו ויש לדקדק לפי זה מה מועיל ביטול מודעא סנוהגין לא סיס אלא בדי שיעמוד בכו לדין ואין זה אונס כלל וכתב עוד דאוכסין שהם
מתה לעשו׳בפע נתינה והלא יש לחוש שלא ביטל גוף הגט ומודה רב נחמן שאינו אונסא דמנפשיה אינן פוסלין בגט וראיה מדאמריק בס חזקת גבי מליוה וזבץ
ודילמאשאני אוכסא מפסה מאונסא דאחריני' וכתב עוד סאס מי שהוא סיי3
יכול לחזור ולגרשכו וכתב הרמב״ס ח״ל שיאמרו לו העדים קודס כתיבת הגט
ב׳דברים
בנטלו הזקיקו לגרש גשו גט מפני
אמור בסדגו שכל ?דברים שמסרת וכו' ואס״כאוערלהס לכתוב ולסתוםוליתן

ד״ם

אבן

העזר

קלד

ב דברי׳הא׳שלא אנסובהכאו׳וסב׳סאסי׳אנסוהו אסרי' ע״פ אביו וא״ל אל תסתיר הוא שזה הלשון הוא סתו׳שאפסשיהי רצונו ככה אני נותן אותו לפי שאניל} נוס
)0
נ!  $התשי דברי אביך הוי גט מסו׳מצוה לשמוע דברי אביו כיון שלא היו דבריו לעכו על דית בו ואין דעתינכונ׳בכמינתי ולא נתרציתיכללאלא בכח ליתנו ולפי זה המשמעות
זנפנה״מ טרלכי
והיו כדי להסתלק מן המריב ' :וכת עוד שס יש אונ׳אחר סא״עפ שהוא אנסו בגופו היה הגט בטל ואפס' ג" כ שיהיה רצונו חובה הוא עלי לצאת ידי סמים מכי־ון שא׳£
ן
דגטין דף מרי*
אינו אונסו לגר אלא סהו׳אונסו לפסו' דבר א׳והוא מעצמו כדי להנצל מאותו אונם ' להתקיי הזיווג בינינו לגרש כי כן ראוי לכל בעל ברי׳שלא לעגן מות ישראל א״3
( י ) כנ״י לק8׳
נןי קמ״׳א גשס מגרש מעצמו וזה אינו קמי כפיה כיון סלא כסו אותו ממש• להוצי׳וראי׳מדאמרינן לצאת ידי הבריות שנכנסו מפשרי׳ ופייסוני לגרש וגנאי הדבר אס לא אעמוד
י־רשנ״א על צ' בירוס׳פ׳אלמנ׳נזונת אמ שמואל אין מעשין אלא לפסולו׳וכו׳סמענו שמוצי׳שמעכו בדבורי או ביוצ׳ בזה ולפ״ז המשמעות אין הגט כטל ולפי שהיה הלשון סתוס יצס
#ססר עזדע #סמסין סי' שמענו סמפין בתמי׳דיוצי׳לחוד וכופין לחוד דכוסין ר״ל שהכו אותו ה״ר יצחק שיפרש לו כונתו ופירשה לטוב שבלסונו׳לקיו׳הגט וכיון שהוא פי דעתו
נמליח קנל <3צ#ד
לה הנט שאתן ניד ממס לגרש ויוציא ר״ל סכוסין אותו לפרוע כתובמ׳ואס מתוך כפיה זו מצה לגר ,במה שאמר שאינו רוצה בביטול הגט אלא בקיומו לא נתבטל הגט כלל ובענץ
השליח קבליה יהא יגרם וכן סי' הרמ״בן בס אע״פ והא דסמואל דאמ אין מעשין אלא לססולו ' היינו ראיה לזה דתכן בפ״ב דנדרי׳סתס נדרי' להחמי' ופירושן להקל ונו׳ וציון שכן הרי
נטל זכ 1גיהלנפזנ עיסוי בגופו ממס לגרש דהיינו ליסכי דעישוי הגט וכן נמי הא דתנן גט מפום סל׳ הוא נאמן במה ספיר אותו דבור םר*ל שאס היא אינה רוצה אותו שהוא ג״כ אינו
נטלנל חיזעא כדין פסול דמותה היא שמעסים אומו בגופו לגרש אבל אס פשו אותו בדברים רוצה אותה והרי הן כבעל התל ובעל החרי '• ועוד שאפי בלא סי׳אין כמסמדגיץ
ינשונ' צלו
מסר ?ה מ< לעצ אחרי שהייה הדין לכופו בהן כגון פריעת כתובה דפריעת ב״ח מצוה ומכין אותו מסירת מודע שלא אמ אלא לשון שמשמעו כעין גלוי הדע שאינו חפן בו אבללא
יגל שליסועי ואמר עד שיאמר רוצה אני כדאית בס הכותב ולהכיל עצמו מאותו עיסוי נתרצ ' לגרש הזכיר בגט סוס בטול אלא שאפשר שמתוך דבריו יהא נלמד וכיון שלא אמר ק
לה *! ושרים ליד לא הוי גט מגיוסה ומי׳מסתברא דה״מ כסכפוהוכרין באותס דבריס אסריס כגון  3פ' הוי גלוי דעת׳בגיטא ולאו מלת' היא וגדולה מזו אניאומ׳שאפי היה במשמע
•ליח קנל* הריני הכא שהדין נותן לפמע כתובת'ובדין כפוהו בפריעתה אבל אס כפוהו שלא כדין דבריו מסירת מודע׳ממש כיון שחזר בו ופירש׳על ענין אחר שאין משמעו׳מודעא
מנטל צומושליחו'
צ! צ! מ! נ־נינה בדבר אחר ומתוך אותה כסיה גירש אפש׳דהוי גט מעוש׳דנקטי׳דכובסי דלסבקיה מהני מדין ביטול מודעא והפה שאסר הוא הסה שהתי׳אלא שאין אנו צריכי' לזה
אינו
אונס׳דאחריני
שהוא
אע״פ
אחר
אונס
ויש
עוד
וכתב
פכ״ל
ע
■
ונ
הוי
לגלימיה
עכ״ל • והרי״בס בתסוכ׳סי׳קכ״ז כתב והאריך בדיני מודע׳בכמחילוקי׳עייןשליו,
נע ' רור לא יועיל
וייעול עודע 6אונס בגופו כגון שגזלה אשתו ממנו ממון ואינ׳מצה להח זייו פד סיגרסנ׳ואינו ומ״ש שאפי׳הוציאו כנו להריגה אס לא יגרש ' אין זה גט מטוס תמהני עליושאיך
שהרי משר יכול לכופה בדין להחזירו אליו מסחידמו להפסידו ממון ולא מסר מודפא אני יעלה על הדע׳שממון יהא חמור מתיי כנו  .ט כת׳מהר״י קולון שורש ס״ג עלדבר
יזמעצעלהשליסי ,מסתפח אי ידיע מלתא דמחמ ' אותו עיסוי גירש הוי גט מעושה וקרוב אני לומ
כגט שמתחל כאס הבעל ולבשו הות׳וגירשבביטול מודעו׳לפי דעתי באנולמחלוק
על סנט צנל
זה שאומר המסר דכיון מא מסר מודעא לא הוי גט מעושה ואגב אונסיה גמר ומגרש וכן נרא ' דעת שני גדולי הדור בימי' שעברו וכו' והיכ׳שהאנס מאנס לעשו׳ד׳א ושוב מתיר מאותו
עולעח על הנע ר״פ שכתב שאס נתן ערבון וגירש שאין זה אונס וא״עג דאמרי ' בפ׳ חזקת ההוא אונס ולמחר מבקש ממנו לטשו׳אותו מעש עצמו אש' עליו אנס אותומתחל׳מאן
***שר ליד מליח גברא דאזל לקדושי איתתא וכי ' משמע דבמתנה דבגלויי מלתא סגי ומתבטלת לימלן דלא חשיב אונס כיון שבידו לחזור ולאנס אותוכבתחל׳וכל שכן באיסו׳א״א
החמיר ואמה שמעתי שיצא הדכר בהית׳ט״פ רוב חכמי אשכנז אשר היי כימי 'ההם
<לעו 7ע $מסר המתנה מסוס סוכס׳לבד ואס כן כ״ם כגיטין באונ׳ממון דהויא הוכחא לבטולי גיט
לני!ל ה ;ט הכ׳נ״ל הא לא מוכסא דהכא משוס דמתנה טמירת׳קדמ למתנ׳האם הוא דסגי הוכח והוי ובאולי לא היה מעש׳כזה ממש כי אני בעניותי לא ראיתי לפוס ריהטא ראי'ברור
שהרי נטל יל
מודעי שייסר כמודעא דבמתנ׳אפי׳נאנ ' מתנתו מתנ כל שלא מסר מודע אס כן אמאי אמרינן שיוכלו לסמוך עליה טל מעש כזה להתיר איסור כזה וזה שהתיר בודאי שלבו גס
!ניטול! של הגט התס דלא קנתה איהי אלא דמתנ טמירת היכא דמוכחא מילתא דמסו׳אונס הוא בהוראה מאד  :כתב ע״ש אס הוא השליש ממון כיד שליש לכך ואין השליש מצס
וביטל הבט מולה הויא כמודעא אבל אי לא מתנה טמירתא הויא מתנתו מתג ה" ה כאונ ממון בגט ליתן לו המעות עד שיגרש לא מיקרי אונס דלא מיקרי אונס אלא הבא לאד ' מחמת
•שליח! פ עכ״ל :כל שלא מסר סודעא הוי גט זה היה נ״ל אבל קושט ' דמילת׳דתליוה ויהיב לא הויא אתרי׳ולא כשהביא הוא האונס עליו  :וכתב עוד אשר שאלת היכא שאנסו לאחד
ממנה ואינו צריך מודעא וכתב עוד יש אונס אחר ולא מכינו דומה לו בגמ והוא ליתן גט ויהיה מאות' שאין כופין להוצי׳ואס״ב נתפייס ליתןגט אס מחמת ממון
שאנסו אתרי׳כדין או שלא כדין בגוף או בממון ואומרי בפי׳סאונס זה לא יסלקוהו אס תחמ 'ירא ' ומכירין אנו שמגרש לאנסו במה יודע שנסתלק האונס נ״ל דודאי
עד שיגרש סלו' אפי׳אותו סלוני לא היה דינו לגרש אני או׳ שאין זה בכלל אונסין עומד הוא כחזקתו הראשוג ' עד שיתכרר לנו שנשתנ הענין כלוע שאין ביד האנס
אפי׳הוציאו להריג׳בנו שרחמיו עליו אס הוא לא יגרש אשתו וגירש' להציל בנו לאנסו כבתחלה דאז אין לתלו׳ולומ' מסמ' אונס הראשון עסה כיון שנשתנה הטנין
כיון שלא מסר מודעא אין זה גט מעושה כלל שאין העיסוי אלא בגופו ועור בעד חשוב כדברי' שבלב אס באנו לתלו׳ולומ ספוד ירא פן יאנסו פעס אחר' כיון ססבס
עור וכל אסר לאיש ימן בעד נפשו י ומעתה נשוב לנדון שלפנינו ותמה על עצמך ראשונ׳הלכה לה ואף ע" ג <אסשר לומר שעדין יש כח ביד האנס לאנסו מ״מ כיון ׳
היאך יקרא זה המגרש אנוס מפני שלא הרסו לאביו לצאת מאותו מקו' חדא שמצה שתשש כחו בקצת אין לנו לבדו' מלכנו אונס אחר כדי לבטל המעש׳הנעש בפנינו
לעגן כנות ישראל או לגרוס עיגונן לעכבו עד שיגיעו פצומיה׳ לפני דיינים ועוד דחסיב כדכריס שכלב  :וכתב ע״ש ואשר דקדקת מלשון רבי' משה בענין כפיית
סאפי היה עכוב זה שלא כדין לא מיקרי אונס כלל שאין זו חבטה ולא הכא׳סתקר׳ המומריס לגרש לפי הנ״לפד יפה דקדקת ולכאורה אין תקצה לאשת מומר לפי
אונס ואסי׳אונס ממון לא הוי כ״כ וכבר אמרנו שאין כל זה בכלל האונסין ועוד דבריו ואולי דכה״ג סכר רביכו משה דאפקעינהו רבנן לקידושי מיניה ע״י גט זה
שאפילו היה אונס כיון שלא עשו אותו בגופו ממש אלא באחרים לא הר אונם כלל שנותן המומר בכפיה דמשו׳עיגונה חסו רבנן טובא עכ״ל ובסוף ה״א כתבו הגהות
ועור שאפי ' נעשה האונס בגופו ואח כך נתרצה בזה פ״י פדיון אין לך הוכחה גדול
מיי בסס הר״מ דפובר על דת ואפי' מומר אין כופין אותו להוציא דטב למימבשן
מזה שאין כאן אונס ועו׳סכיון שנבררו הדייני׳כבר נסתלק אותו אונס  :וכתב עוד דו אכל אס עבר על תרם שהוא כלפי דידה כגון שקיבל עליו בחרס שלא להכותה
נתשו' הנז ' שהיה דודו סל המגרש בוכה שהיה קשה בעיניו הדב' וא״ל המגרש מס או שלא להקניט ' וכה״ג ועכ׳כופין אותו להוצי׳וגרסי בירו׳אין מעשיןאלא לפסולו'
כורך לבכו׳אני נותן ככח זה הגט ור׳יצחק אמ׳לו מה ר״ל בכח שאמר פרם לו והסיב ונו׳ מסס ראיה שאין כומין אלא במקו׳שאומרין כופין בהדי׳אבל אומרין לו סכמי'
גפ״נמהל׳דרסי!
רצוני לו כי מאח׳סאיג רוצה אותי איני מצ׳אותה זה הל׳אינו גור קלקול כלל בגט חייבוך להוציא ואס תעבור יקראוך עבריין סמ״ג עכ״ל ( :ג״ה )!
ולא במסירתו מפני ב דברי׳הא׳סאסי׳אמ׳בפי׳לדודו הריני אנו׳ כגט זה ואי איסשי־ כיגח <$תןמש(מדי'(אותןשכופ^5ה< צי׳נפרקהחדיר ממרלהכריחע״י גוי׳עד שיתרנ׳ניתןנטכדכוידייני
ובא״ח כתב מומר מכריחין אותו פ״י גויס
וג או שאר לשונות הפוסלים בגט אפ״ה אין גס זה בסל מפני אותם הדברי׳ כיון ישרלונריכיענסון•שיאמר ר< מ אני :
פלא היו דבריו לעדים כמוסר עדות אליהם דבמודפא וכעי ' שימסור ובעי ' נמי לעסו' מה שיאמ׳היסראל  :י כתב מהריק בשורש ק״ב על יבס המסרבלחלוץ
סיהיו שניס ושלא בפני עדי ,לא הויא מודפא אע״פ שהלה מודה לו שמסר מודעא איני רואה שיהא בידינו לכופו אלא ע״ד שכתב בסמ״ק לשוס חרס להבדל ממנו
גפניו ואסי׳מסר מודע בפניו ובפני עד א' מפקפק הרמ״בן בס' חזקת וכיון שכן עד שיחלוץ דבכ״הג שרי אפי׳לדברי האומרי׳דאין מפין לחלוץ וראיה לדברשהרי
צריך סתהי' מסיר ' המודעא כמוסר דבריו לעדי׳אבל אס אמר דבריו לאחרי׳סאינ ידוע הוא סר״ת הפליג לדכר ולאסור לכוף הבעל לגרש בטענת מאוס עליוכת׳כל
המעש׳כטענ׳זו טועה גמור ומרב׳ממזרי' בישראל ואפ״ה בתשובה אשר ססהאריך
ראויס לעדו׳מפני קורבה או מפני פסול אחר אפ״פ ששמעוהו אחרי' מספר אותה
לברי׳לאחריס אין זו מודעא כלל שאס היה יצונו לבטל הגט מפני אותם דברי׳למס לאסו׳הכפיס בטענ׳זו כתב וז״ל אך כל רבותי׳סוו בדבר תגזרו באל חמורה על כל
לא מסרן לאותן עדי שהיו סס וספר דרך סיפור וכיון דמודעא בעי׳בסני כ' עדים איש ואש׳סל׳יהיו רסאי׳לדכ׳עמו וליש׳ וליתןולהמיחו ולהאכילו ולהשקותווללוחו'
צריך שיהיו דבריו עס הב׳וליכא בין מסירה לגט בהא מידי והכי מוכח לישנ׳ דגמ' ולבקרו בחליר וכברד יוסיפו חומ׳כרצונ׳על כל אדס אס לא יגרש אותו האי׳ויתי׳את
דאמרי האי מאן דמסר מודעא אגיטא מסמ׳דבעי׳שימסור דבריו לעדי׳סזהו לשון הילד׳הזא׳שבזה אין כפיה עליו שאס ירצה ימצ׳לו מקו ' והוא לא ילק׳בגופומתוך
נימיי זה אך אנו נחפר מעציו עכ״ל הרי לך בהדי׳דאפי׳טוענ׳מאיס עלי דס״ל אין
מסיר דשמא משטה בדודו היה או דוחהו בדברים שאלו לאיהיתה דעתו מפוייסת
מפין וחשי׳גט המפוס׳סלא כדין לפי דבריו אפ״ה כת׳סיכולין לגזו׳ולהבדל ממני
עליו במסירת הגט לעדיו היה או ' כן וכיון שלא מסר כן לעדים הסומעיס אותם
פדבריס בודאי דרך שיחה בעלמא היה אומרן ולא דרך מסירת עדות  .ועוד שהוא ולהרחיקו בכל מיני ריחו' שאין זה קרוי כפיה׳כ״ש וכ״ס בנדון דידן סהו׳מות׳לכ״ט
לא אמרן מעצמו אלא אסר שראה דודו בוכה ומצטער על הגירושין ולפייסו אמי אפי׳לדברי האומ שאין מפין לחלוץ עב ל• כמ׳הר״ן במשוב עמדתי מל מניני מיש'
כן אדרבא נרא׳סהיה חפץ בגירושין כיון סהוא היה משתדל לפייסו וכל המחברי' סעירער הבעל על שליחי׳הגט וראיתי שערער ואמ׳שביטל סליחות הגט במקומות
בתגו בנסח מסירת מודעא שצריך שיאמ׳כן לעדים ונראה דאפי׳רבא דס״ל דגלויי רבי׳אך לא הוכי ' דבריו בעדי׳ולא כסט׳ובכיוצ׳בזה הדבר ברור שאין לחוסלדבריי
וערעורו בטל מדאמרי׳ כפ חזק' אמרי נהרדפי כל פודפא רלא כתיבה אנן ידפינן
דעתא בגיטא מילתא היא מודה הכא דאפילו גלוי דעתא לא הוי דלא אשכחן ליה
דאמ'גילוי דפתא מלתא היא אלא כשאמר אותן דברים לשליס כי ההיא רגיהל בר באוצסיה דפלניא לאו מודע הוא וערכינן מודע׳דמאי אלימ׳דגיטא ומתנא גלויי
רעילאי א״נ כסהו' מבטל הגט בפני עדי׳והס אינ׳שומפין אותו אלא שיודפי׳בודאי מלת' כעלמ' היא כלו׳אכן סהדי דודאי קושט ' קאמ׳סא״לכ מי הכריחו לגרשולמסית
מגילוי דעתו שהוא מבטל אותו כגון ההיא דאיתיבו קרי באודנייכי וקא רהיט מודע אי לא ניח׳לי׳לגר לא יגר׳אלא ודאי קושט קאמאלמ דוק משו׳דגלויי מלתא
בטלמואנןסהדידאכיסמשו׳דמה לו לשק הא לאו הכי לא מהימנינן לי ' והא ודאי
אבתרייהו וס״ל לרבא דכיון שפס העדים עצמ׳ היה מגל׳דעתו בטל גיס׳משו׳גלויי
דעת וכן נמי ההו׳דאמ אי לא נסיבנ ר״חאדר להוי גיט׳ואמ אנא ר״ח דניסן אמרי לאחר נתע הגט ליכ׳לסימ׳גלויי מלת בטלמ היא שהרי אין הדבר כידו וכיוןשכן
צוהרי עסי עדיו היה מדב׳אבל דכרי׳סאמ לאחרי׳כגון זה שהיה מהב עס דודו אע״פ הדב׳כרור שאין לו נאמנו על מודעתו ולא על ביטוליו כל היכ׳דלא ידעי׳בהו ומי
פשומעי׳הדברי׳כיון שלא היה דברו עמהאפי׳גלויי דעת לא הוי וכ״ס לדידן דק״יל ראיה מדאמ׳בירו׳דגטין ותש לוע' שמא חתמו בעדי׳פהולי׳אינו עשוי לקלקל 'כירי
ככחמני דגלויי דעת׳לאו מלת׳היא שאין כאן בית מיחו׳ -הסני שאפי׳אמ׳כן לעדי' שמי׳כב״ד הוא חשוד לקלקל׳שמתוך סהו׳יודע שאס בא וערע ערעורו בטל אף הוא
מסתיעונערינ&רי ' ואם איתשלאק׳נתינתהגע הבעל ימל לערע כלו׳ושיצעתו
לא הד בטיל גיט׳מפכי אותןדברי׳סה״ר יצח׳א״ל פרש דברי׳מה ר״ל בכח אני נותן
ליחן
וי הגט והסיב ר׳למאסרי  £היא אינה מצ׳אותי אני איני מצ׳ אותה חןי׳עניןזה
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לימן לו זמן' לפר׳וגייו סיני 6עד ^ שמתו/וסו׳יוד׳שאס בא ועריפערעיוחי בטל אף ביטולי מוע^ל -אף פיך כדי דיבור אינו" ימ< 1לבטל דר 45אסיקנאבפר' כתידכליריס
ה ןא מחתיחו נעדי׳כסרי׳ סדרב־מתו׳ שסו׳יוד׳ שאס כלן וערע׳ב״ד סושסיןלפיעויר מזוך כדי דיבור כדיבור דמי חוץ צזמגדף ועובד עז ומקדש ומגרש ואע״פ סרסב״ס
דיבור מקודשת ואינה
פי׳כפ׳ישנוחלץ שאס קידש את האסה וחזר בו תוך כדי
ןעסמירין הדבר מחתימו בפריס פסולי׳אלא שמעמינה שלאתר נתינת הגט איך
מןששין לערעו' סכפל כלל ועוד1־איה -מדתק בפ השולח ואט׳משסגי גט ליד׳איט מקודש ' אין' .ל־ הגע מוכיחכן ואף דברי-הראשוני׳איכו כן שסריי הרמכ״ס כת כפך'
ז־מהל ' אישות המקדש את האשה וחזר כד מדין מסיר׳ מודעה
יכול לבט׳ ואמרי טלה כגמי פשיטומשני
אע״פ ׳ שחזרו תוך כדי דיבור <ע״ש לקמן סימן
הנטלפניה׳צריכיןלקרותו קוד נתינה הוא או היא
קלה הערים שנותק
^ צייכ׳דקא מהדי עליה מפיקילבג־ילי'
קנ״ד נבדר  -הג*
אין חזרתםכליוס $רי .היא מקודש אלמא
בסליה1
מ״ד איגלי מילת' למפרע דכטולי
׳מפמ׳
ולאחריה ואם קראוהו אח' הנתינה ולא לפניה הוי נטי בין לקולא בין לשומרא אמרו דתוך .כדי קלד(1א)
 .. .יודבריו דש״ל
לוכתכיסרש״באכפהמבי׳תנןדויאי ותנשא לכתחיל׳לא קראוהו כלל ונאבד והוא אומר שלא היה
דיבור דקידושין וגירושין לאו כדיבור דלפי דעת ברם 7נא
ופסול' לכהונה ואם
סייעת( אפי' אב
,על נט כשר היה הרי דמי ואינו נרא׳לחלק בץ גירושין גמורי'
סא׳תצאונ״בר״י
לשליחו דגירושץ בדין תוך כדי דיבו׳אלא ירוחם ח׳ה לאם לא
,א ,ולא 0.לי? ו 0יכי זו ספק מוח * קראוהו ונתנוהו י* בע והכניסו יינק ידיו־ז־תרו ^;
.־ל
ודאי אין סותקנ׳ביעול׳סל׳יוכהבע׳לבטל קראוהונלל ונשרף
לאח׳מכאן שליח להולכסלו ולפיכך כתבו הגט או נאנדאף
*מיי/נן מיגלימיל״׳ד?״ל-;:אלאודא  ,צרי לקרותו פעם שנית קודם שיתנהו לה לא קראוהו ונתנודה
הראש יני׳ל השביעו בכך כמו סכתו׳בספ' אם נשאת מנאאו
נשערער
צריכה גט אתר
התרומ ולא מצאו תקנ׳אקר' לדב׳ עכ״ל,,, :
מיהו כ׳ דאש מ?ו
קלה העדים׳; סכומכץ הגנו
סלפנינו ממם ואס׳ס שהוא ז״ל הקש׳כיץ כל זמן שלא נישאת כדלקמן נתןלה נייר חלק ואמר לה ת״ז גיטך
לפניהם עדיין קיים נגלה
עדיין
צדיכץ לקרותו קודס נתינה וכו' וקראוהו
סעיקר׳לבטולי׳למ׳אינו אס לא בדקו הנייר כמי נירין לראות םא היה שום דבר כתוב בו
דקא מהדי עליה
כע״ס דגיטין (דף יט ) גמרא בכל כותבי' אע* פ שלא קראוהו
יבדקוהו
הסליחות או אם יבדקו ותפלוט הכתיבה הרי זו ספק מגורש ואם
נאמןאחר ק כשאומר שביטל.
' אמי לי אמיסר הכי אמ׳ מרימי נסעת נתינהוא 6
אמ׳רבינ
נשאת לאתצאלת״ש
ס לא כפניט כיון דאיכא רנלי׳לדכיכצ י ולא תפלוט הכתיבה אין כאן חשש גירושין וכתב הר׳ימה ואם משמיה דרכ דימי הני כי תרי דיסיב גט
לכתחילה לא תנש א
מירן הוא ז״ל דהיכ׳דאץ כאן ידי׳מוכיחו׳ נשרף או נאבד קודם בדיקה אין חוששין כלל ושריא אף לכהול׳
קמייהו צריכי למקרייס מתיבי היי זה  1גי 1זה מאחרשלא
סדעתו לכטלו דאיכא למימ כיון די־היט'
זרק לה כתב בפני עדים בין החביות ואמר לה ה״ז גיטך ובקשוהו
גיטיך ונטלתו וזרקתו לים או לאור או קראוהו מיד אחר
אכתי
נתריה דסלי' חזק' לאכגיליס דא״כ
או
ומצאו מזוזה
לכל דבר האכד וחזי ואת שטי פסיס הוא הנתינ׳ כן ניאה
למה לי׳לבטולי ' דלאו כאפי׳דשליח והדר
יולנרי ר׳ירוחס ח׳ה
למהדר בעריה לכטוליה וכיון שכן ליכא רגלי׳לדבר ומ״מ הדי אנו רואי' דכל היכ'
ססר אמנה הוא מגויס׳ולא כל הימנו לאסי׳ואי אמרת צריכי למיקריי כתר דקריו' וכעין זה משמע
חהרא״י
מימציא״להכי לאצריכאדבתר דקייוה עיילי לכי ידיה ואפקיה מהו דתיחא חדנרי
ךליכא רגלי׳לדכר אע״ג דאמ ' כעל אני ביטלתי סשליחו׳סין מחגיחין בדבריו כלל
וכתכוהתוס׳צייכילמיקרייה קודס כתיכ׳איירי מדשני כסמוך נפסקיז שאכתוב
דכי חיישי׳סמא פייס כדאית פ מי שאחזו וברוכתי טיכא מגיטין ה״מ היכא דאיכא חלופי סלפי׳קמ״ל
נסחו׳71לא כב״י0כ׳
רגלים לדבר כגון כאי׳כל זמן שאעבור מנגד פניך ל ' יוס וכן כאומר אס לא כאתי לא צריכ ' דלכתי דקריוה עייליה וכו׳ואי לא קרייוה נראה דלא הוי גט מדלא משני
שלא הנין לנרירבי"
מכאן ועד י״ב חדש וכן נמי היכא דא״ל לשליח לא תתביה ניהיליס ער ל' יוס שככל
הב״ע דלא קרייהמשמ׳דאי לאקרייה אינה מגורשת ואם תאמדתכן כהזורקכתכ יר!ח׳ ( נ ) ונ'חהרא״י
כיוצ בזה הדב מוכיח שלא גמר בדעתו לגיס מ״ה חוששין שמא פייס אכל כל ס י כ'
גט לאיש וסובר לאשה וטעה ונתן וכו' ולאחר זמן גט יוצא מתחת יד האיש וסובר נפשקת סי' ן׳ למ״ע
נמצא
מיד סאסה תצא מזה ומזה ודייק עלה כהאשה רכה מאי הוה ליה למיעבד ומשני אס
דליכא ידים תוכיחו ' בכולהו גיטין הבחין ממ״ה לא חיישינן וכ״כ גדולי המפרשים
נשר ניל׳לא
גט
גמקומו׳רכיס ולאתימ 'כי לא חיישי׳אלא היכ׳דאיכ רגלי׳לדבר ה״מ כסתמא אכל איכעי לה לאקררי לגט והשתא אי לא קרייה אפי ' לא הוחלפ׳להס אינה מגורשת
תצ׳תיהו הנט סם<5
היכא דאתי כעל ומערער אפי׳ליכא רגלי׳לדב ' משגיחי כיה דלית׳דכי חייסי׳היכא
וי״ל דכהי דאסורה לינס׳בדלא קרייה מכל מקום אס נשחת לא תצא אי כסי התם וללנריי אה הנעל
כדקייוה וכתר הכי עייליה לידיה וקכסיכן לה משום דאיכעי ליה למהדר לאקרויי אוסר ששער אחר
1איכ רגלי׳לדכר מסו דאתי כמל ומערער הוא דחייסינן וכן ערש״י בפי ' מי שאחזו
מיד או לאחר נתינה מאתי סכאס לידי קלקול ומיהו אינה אסורה לינשא אס לא היה תצא < ע״:6
סמא פייס כשהיה כא אצלה פייס קטטה סביניה׳ונתייח ' עמה ולאח זמן אתי כעל
ומעיער ואם' פייסתי וכו׳ומינ׳סיכ דליכ ' רגלי' אפי' אתי כעל ומערע׳לא מסגיחץ קראה פנית כדאסרינן הכא לאו כל הימינו לאוסרה והיה רגיל ר״י לקיות קודם
הנתינה ואחר הנתינה ומיהו פשיטא לאי לא קראו קוד׳הנתינ׳וקראו לאחר נתינה
ביה והא ליכא רגלים אדרבה חזק׳סלא מעל בחרס וכשבוע׳ולש כיטל וכי אמר הכי
דמגורשת וכן כתבו הר״אס והר״ן והמרדכי והגהות כפ״א והעלה הר״אש הילכך
לא משגיחין ביה ולאו כל הימנו לשוויי נפשי רשע נ^דברי מורינו הרב הכהן הגדול
נר*ו וכמדומ׳לי שזה אינו צריך לא שאלה ולא תשוב ' שהדבר ברור שלאחי נתינת לכמחיל׳ צריך לקרותו קוד׳נתיכה ואחר נתינה ואס קראוהו אחר נתינה ולא קודם'
הגט אין בדבריו כלום אא״כ יברר אות ' בעדי׳ דהא מכיון סנתגרס׳סריהיא בחזק' נתינה מגורשת ואס לא קראוהו כלל ונאבד צריכ גט אחר ואס קראוהו קוד'? תיצ'
אחרכךאינהכייכ׳גטאסרטכ״ל • והיכא דלא
פנויה ואץ דבר סכעמה פחו׳מסד ואפי' זמן אין נותכין לו נברר דבריו ואפיייצא וטייליה לב *ידיה ולא קראוהו
קראוהוכלל ונישאת אינו מברר כדבריו אס תצא כדמשמע מתימן סני אואס
קול בעיר דאיכא סהדי כס׳ה שיודעי' אמית הדל וכדאמרי׳בפ״ק דקידושין אמיי
ליה רבנן לרב חסד אמרי תיכא סהדי באידית וכו׳עידיה בצר אסתן ותאס׳ולפיכ' לא תצא כדברי תימן ראשון ורבי׳נרא׳דתפס לו עיקר כתימן ראשון דלא תצ׳ וכן
דעת רבי׳ירוס׳כח ה סכת שאס לא קראוהו כלל לא תינש' ואס נס לא תצא ומכל
הדלברור לכל יודעי דת ודין שאש זו מותללסנש ובכיוצ בזה ראוי לכל גיבורי כח
מסזיקי הכד לררו׳במקל וביכוע' להדיח הרע ברא כל סוסי רשע' ולחוש ולחוס על מקו׳כתב דה״מ כשגיטה יוצא מתחת ידה אכל אס כשרף או נאבד היא שפ׳מגורשת
מו׳יפיאל שלא יהו כהעקר עכ״ל  :ואח״כ כתב לה ר ערן הכהן על זה מה שמייאני אבל סרס״בא כתב דחדלא פיקינן האלכתחלה הא כדיעכדמשמע דאפי בדיעבד
ומבסלני הוא כי האיש הזה קל ברגליו ועובר ארחיות ימיס וירא אנכי מאד פן ילך איכה מגורשת עד דקריוה מחלה או סוף וכן דעת הימ״כס סכת כפ״א־ סרי שלא
ויביא יעשר מהביטול הן שיהיה ברי־ך אמת או בשקר כ־ בפינו' סכיסי פריצי ורמאי קראי כגני בתחלה ונתן לס הגט כפניהם זרקתו ליס או לאור אע״פ מהבעל 6ימ׳
אף כי באיים הרחיקי׳ואס חס ושלוה יעשה כן דעת תלמידל נוטה שתה׳ססור על גט כשר היה הרי זו ספק מגורשת יכן נראה שהוא דעת ספר מצות גדול והגהות
כעלה ותל מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה ואע״ס שכתב מוינו שאפי׳יכוא ראיה פרק א׳שלא כתבו אלא תידון ראשוןא וכן ניא׳סדברי סר״ן בפ״ב דגיטין גבי ההיא
■ס״טלי כבי/דץ אין בדבריו כלוס ואין כטולו ביטול שהדי ביטל כל סורעא שמסר גברא חרק גיטא לדכיתסו לכיני דני ורבי׳ימהס כתב בח״ה ואס לא קראוהו כלל
ושעתיד למסור ואס כן ביטל כל הכיטולי׳שיעש כנגד השליחו׳וכיון דכסע׳נתיל לא תכשא ואס נישאת לא תצא ואס לא קראוהו כלל ונשרף או נאבד צריכ׳גט אחר
הגט לשליח כטלה בטלי' כדרך כל שאר מודעי שנעשו סבטלי׳ כביטול מודעי אע״פ כי היא ספק מגורשת סי' ומ״מ אס גיטה יוצא מתחת ידה הרי זו מגויסת ודאי אף
שמסר מודעות מגד הביטולי־ כביטול המודעות כולם כטליס יהיינו ביטול מודעי ע ' פ שלא קראוהו בשעת נתינה טכ״ל ואין דבריו מובנים לי שתחלה נתב שאס
דעודעי דכתבין וכמו כן כשמבטל לעתיד כל מודעי או ביטול שימסור נגד הגט לא קראוהו כלל אס נשאת לא תצא והיינו ודאי כשנשרף או נאבד דאי גיסה יוצא
ובמבט' כל ביטול שיבש' ביטו׳המודעי וביטול הגס היי כול׳כטלי׳והגס קיי ע*כ ואני מתחת ידה הרי קורץ אומו עכשיו והוי ליס קראוהו לכסוף וכמו שכתב הוא ז״ל
ידעתי ספה קדוש לא אמר דבר זה אלא כנושא ונותן ולחסום פיהם של פועלי און בעצמו כסוף דבריו ואחר כך כתב שהיא ספק מגורשת וכל ספק מגויסת אפי׳אס
ועלמה שכתב ר״י שאס לא קראוהו תקל׳וקיאוכו לבסו׳דפסיס׳
דכיון דק״ל אתי דיבור ומבטל דיבור הדיבור האחרון הוא עיקר ומבטל כל הדברי' כשאת תצא :
דמגורסת כתב המרדכי דלא נהיר׳להר״ס משוס דכמי ' דבשעת נתינה ידפי״סהדי
קקודמין אליו ומה סכת׳כיון דמהני ביטול האחרון למסו׳ביטול ומודע ' על הביטולי׳
ה״י ביטול ראשון לכל הביטולי שיעש׳לאחר מכאן כולס כטלי׳והגט קיי׳אדרב׳משס דהוי גט ודעת הר״אפוהר״ן והגהות וסמ״גכדעתר״י וכן דעת הר״ס במז״ל
ודעתהר״ס במז״ל כפ״א דאסילו לכתחלה
יש ללמו' ההפך דאס איתסאד׳יכול לבטל כל מה סיאמ לאח' מכאן א״כ מי שימסור ב״סא מה׳ גירושין :
בתשובות ס״ר
כתוב
מודעא על כל הביטולי שיעש׳לאח מכאן סוב אין לו תקה בשים ביטול וכיון שאנו לא בעי למיקרי אלא קורס נתינה לסוד :
סומכין על הביטול האחרון לבטל כל המודעו׳ והביטולי׳ שנעשו בחחלה לפי שאנו יהודה כן הר״אש ז״ל גט סכתו׳וחתום ובעור שהולכים לתתוסוא כיד כבעל והעד
אומיי׳סזה הביטול האחרון מבטל כל מה סאת בתחל׳אע״פ שנגר מסר מודעי עליו האחד מעיד שלא נפלס מעיניו פד סבא לידה והשני אמר■שנמלס בדרך אח שנתנו
וביטל אותו כל שכן שיש לכו להחמיר שביטול השליחות האחרון מבטל כל הדברים לבעל וניתן ולא קראוהו קוד' נתינה ולא לאחר נתינה יראה דבזמן מועט כזה אין
היאהוני׳ ועוד סאיכי מוצא בסוס מקים בסוס מכין כעולם שיוכל אדס לבטל כענין לחוש כיון שקראוהו ונתנוהו לבטל ע״ד ליתנו מיד והלכו עמו וגירש׳כסניה עכ״ל:
■ תמוהי' סס דהא דמי קצת לפייליה לבי ידיה ומידי ספיק מיהק לא נפקא
פלא יוכל א0״כ לבטל שליחותו שזה הביטול הנעש׳מתהלה אין לו ידים ולא רגלים ודברים
ואינו דומה לכיטו' המודפו׳כלל וכו׳והיינו דא״ל רב יהוד לסהדי דגיט דחתני ' דר לכתחלה מיהא  :כתוב כסמ״ג כסדר הגט ויקראו סעדי קודם נתינה ואחר נתינה
יימיס ביראה דאשקליכעכ דלותיבוקור׳באודצייהוכדיסלא ישמעו הכיטול ואס או יעידו כטוב שזהו גיסה וכן כתוב בהלכות הגט דמרדכי וכסכוהי הקונדרסין
איתא יבטל כל ביטול שיעשה ולא היו צריכי ' לאותוכי מידי באומייכו ומה שכתב וכתב אח״כ ואק נהיגינן שהחכם קורא אותו אח״ב אחרי קראו ישאל להס וכן
יאיתי ששואל תחלה לסופר זהו גט סכתכת אותו כצווי הבעל לשמו ולססגימשי
מורנו שהיה מתירא פן יחזור בו כתוך כרי דיכוידאמיי' פוך כדי דבור כדבור דמי
תמהני וכי רב יהוד׳ שהיה מעשהו שיאמ' לסופר כתוב ולעדים חתומו וסיכטל כל אשתו פלו׳והוא אומ׳ הן ותואל למדים לכל א׳לכךשמעת סצוה הבטל לסופר לכתו'
מודע׳וכי לא היה יכו' לעמוד על גביו שיטור כדי דיבור כדי שלא יהא זקוק להאריך גט לשמו ולסס גירושי אשתו פלונית אתה מכיר חותמךחתמת בפני חבירן־אתה
סא "כ לאותובי קור׳באודנייהו ועוד שקרוב אני לוסדאס& ית דלאס׳כדי דיבור אין מכיר חתימתו והוא מסיבהן על נלסאלה וגס ה.ש ני כמשפט הזה ' יעסה לו
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פכ״ל ג  :נתן לה נייר סלק ולומר לס היי זל גישיך וכו׳פ״ב
דגיפין (סס ) גמר׳ככל למבין שפסקו לדבר כקידושין ממש והיו מדברים בדברי׳ אחרי׳ומיהו לדברי צויר
גותבין רומסמולול נתן לה נייר חלק ולומר לה ה״ז גיטיך
מגורש׳
תיישינן
שמא
כמי
זיווגם
כמו
כמה
יש
לךנדוניא
וכמה שדות יש לך להתפמס מהם פכ״ל ורש״י כר2
מילין כתבו ופרש״י שמא במי מילין כתבו ונבלעו וסת נייר
של עסבי׳הוא ולא קלף לה למנין קדושין וכיוצא מה יש לפרש לענין גינוין שפסקו מלדבר בגט ממש והיו
מעובד בפפצי'  .דאי עפיץ הא אמין למיל אין מי מילין
פ״ג ימ מילין ואותיבנה מדבריי בדברי׳אחרי׳ומיהו דברים הנוגעי׳לענין גט הס כגון שמדברי במה תרכל
לשמואל מברית' ומשני כי קאמי שמואל
כתובת או מי ידסה מפני מי ופסקהר׳! ,
דבדקינן ליס בתיא דנר אי
פלי׳ואי
פליטפליט מאי או שטר אחר אין חוששין לגירושין שזה ודאי שנמצ׳הואשזרק
דלאמהנידקי״ל כרבימחכירו וגס דרכ
אל פליט לאו כלו היא,
ופיי׳וכי
ודוקשלא קראוהו אבי! אם י
^אח שקראוהו שהיה גט וחז׳ הבעל יהודה אמ׳ שמואל משמ׳ דכויתיה אתי3ן
הד השת׳הוא דפלי׳ כלומ וכשהיו נבלעו'
ג׳מזוזו' וכ״כ רבי׳ירוחס בס״א וכך משמע מדברי
לא סיו כתב ומשכי סמוא׳נמי חיישי׳קאמ׳ ולקחו מידם וזרקו ונמצ׳מזוז הוי ספק מגורש׳נמצאוב׳או
וכתבו התוספ שמואל נמי חייסי' קאמי חוששין שמא גט שזרק גררוהו עכברים והרי זו ספקמגורשת :הרי״ף והר״אש שם וגס מדברי הרמ״3ס
בס״ג מהאישות וכפ״א מהלכו׳גירושיי
השת לצז צרימ לאוקמי בכדקיני׳לכי לא ק 7״ן נותן לה גט הוא או שלוחו לידה או ליד שלוחה ואומר
יבשע׳שנותנו לה הרי את מנורש׳ממני בגט זה ומותר׳ לכל שכתבו סתם והוא שעסוקים כאותו ענין
כדקינן נמי איכא למיסש ומיהו ומזיכזו
בדקיני׳ולאפלי׳לאוכלוהוא וכת'הר״סב' אדם או הרי את משולה׳נ׳מני ואם שלוחו נותגו לה אומ׳הרי את וכתב ה״ה כפ״ג מהלכו׳אישות שכןדער!
העיטור ושהרש״בא חלוק בדבר• וח־רין
על דבריהם ותמיהא לי דא״כ ה״ללאלא מגירש׳מפלו׳בעלךוצרי' שתדע בשעה שמקבל׳גיטה שהואגיטה
שלא היה מדבר כלל בעסקי גטה ינתןלה
שמואל תיישינןקאמר אלא ודאי לכאורה ושהיא
מקבל׳אותגלהתגר בו אבל אם נותנולח בחזקת שהוא גטולא פי׳כת׳רבי׳דאיכו גט אבלהר״מב׳
משמע דאשיכויי ' קמא סמכי' ולומ דכיון שטר
חואינ׳מנירש׳אא״כ
יאמר
לה
אח״ב
ה״ז
גיטך
או
שץריענו
בפ״א
כת ' הרי זה גט פסול וא״עפ סכתי
דליכ' כת' אפי מיחש ל5ז סיישי׳עד דבדקי' לעדי תחל'כדלקמן נתנו
לה בשתיקה והיה מרבד עמה על •עסקי באותו פ שאחד מי' דברים שהם עיקר
ליה
ופלי׳וכי פליט נמי אינה מגורשת גיטה והיו עדיין עסוקים באותו ענין הוי גט ואש לאו אינו גט ואם גירושין מן התור הוא■ שיחננו לה בתורת
ודאית אלא ספק מגורשת
פסולס ק
אמר לה איני אישן איגו בעלך איני גט אפי׳לפוסלה לכהונ׳אפי׳ גירושין משמע דהיינו שלא יאמרדכריס
?כהונה וכת רבי סתם כדברי התיס וכן
ני שהוא לעת רבי׳ימחס בס״ה וגס נרא' היה מדבר עמה על עסקי ניטה דכתלב ושלחה ולא שישלח את סאינ׳ שנין גירושין כגון מסי סטרחוכ
עצמו אמ׳לה הרי את לעצמך ה'ז גם אבל אמר לה הרי את בת זה וכיוצ׳אכל כל שנתן לה סת אינויוצין
מדבריוישק דעת רש״י גבי.מעשה בא '.
סלקח ס ת ואמ לאשתו היי זה גיטי׳ודע' חורין לא אמ כלו' ואם יש אחר כש ששמו כשמו ושסאשתוכשם מתורת גירושין ולפיכך אינו מעכב מן
הימ״ה הוא נדע' הרש׳בא  :וכתב הר״ן אשתו אינו יכול לגרש אלא בפני האח' שמא יכתוב גטויתננו התיר כנ״ל  :ואם אמר לה איניאיסיך
וכו׳מימר' דנ׳מואל בייש קידושין ( דף ס)
לאשת האחר ששמו כשמו
ויאסרגה
סיש מי ספיר דלת מספקינןכלל אי הוה
איני אישיך איני כפליך איני ארוסיך אין
גט או נייר הלק דניון דאת הרי זה גיטיך כאמן כדמשמ בפר י״כ וסששא דשמואל
כאן בית מיחוש וסרש״י אין כאן בית חיסו׳אף לפוסלה לכסיל ומפרש טעמ בגמר'
ליתיה אלא .שמא בשע׳ הנתינ נבלעו האותיות ולא היה רישומן כיני כלל עב״ל •
משוסדכתי׳ושילסהולא שישלח את עצמווכ׳רבי׳ימחכח״בנכ״ר
איני,ארוסיךאיס
ך עיני
בעל
והר״יף והימ״כס השמיעו להא דשמוסל ואיסש דמשו׳דסיא מילת' דלא שכיסא לא
איני איסיך אינו גט ואס היה מדבר עמה על עסקי גטה הוי מגורסתאו
חשו לכותב או שהיו מפרשי׳ כדברי ירש״כא והמנה דלעולס לא חיישיק לה אלא
כספק כתבתיו כמכין קידושין נכ״ב ס״א כדין הריני איסיך כי דינם שוהוסס כתב
כי בדקיני׳ ופליט וכל כה״ג פשיטא דחיישי׳ ולא הוצרכו לכתבו  :ז רקלה כתב כין הריני אישיך ינה
אינה מקודש'
מקודש׳ כלל י״מ דאס היה מדב׳עחה על עסקי קידושידהוי ספה
החביות וכר' בפ״ב דגיטין ( סס ) ההוא גבר׳ חרק גיטא
לרביתהו ביני דני אשתגת מקודש' ד״מ דמקודש ודאי דלא גרע מהיל דנתן לה כשתיקיזי״מ דלא היימקודש־
סזוזתא אמ׳רב נחמן מזוזת ביני דני לא שכיח וה״מ
דאשתכס
חדא
אבל
תרי
ומלת
כלל
דהני לשונו' גמעי' יותר מנתן לה בשתיק ולזה הסני׳הרא״ש ז״ל פל׳ל :אשר
מדהא הואי הא כמי הואי וגיטא אמור עכברים
שקלוה
כלו׳ו־רי
זו
ספק
מגורשת
לה
הרי
את
לעצמך
וכר
אבל
אמר לה הרי את בת חורין וכולי פשוט ברישקידושין
ב״כ הימ״בס כפ״א וכן דעת הרש״בא והר״ן וז״ל הרמ״בם
בפ' הנזכ׳העדי׳סטתנין (דף ו ) וכפ בתרא דגיטין ( דף פ״ה ) והרס נס בפ״א מפרש כל אלו הלסונו'לענין
הגט כפניה צריכים לקרותוופר' הרי שלא קראו הגט בתסל' ונתן לה הגט כפניה
כותב כן בגט וכן פרש״י וכתב הר״ן שכן דעת הרי״ף ורב יכו פי׳ לשון אמרכפשוטו
וכחרק לה הגט לחצרה לבין החביות כפני עדים ובקשו
ומצאו מזוזה ונו ' ומשמע ומשח דגס הרמ״בס והרי״ף ורש״י מחיו דכל שאמר כי הנך לישני איכה מגורפ׳אלא
דזרק לה הגס לחצרה לבין החביות אלא קראו הגט
בתחלה
דקתני
ברישא
קאי
וכן
משו
דכהמגר
איתמור כנך לישני אמתניתין דגופו סל גט היי את מותר׳לכל אדס
איעסר לומר שפיר׳דכריו הי״ן וק דעת רבי׳לפרש דהאי עוכדא בדלא קריו תחלה
דמיפיש ' בכותב פירשו גס הני ליפניבצות  :ודע דבגמי (שם ) איכעיא לן אמי

(דקס ז ) תק כותכין
ואיפשר צאפי׳קראוהו נמי ספק מגורש הויא ואי לא
משתכ׳אלא מזוזה חדא אפי' ופריך כגמ וליחוש לשני יוסף ק שמעון בעיר אחת דילמא כתב גיטא ואזל ממטי
ריס גט אין וב והכריע הוא ז״ל כפיי ראשון דבלא
קראוהו
עסקי׳והר״ן
כת׳סאיפשר
לאיתתיה
דהאיך
אמר
לסו רב אחא גר הונ׳ הכי א מרב שני יוסף כן שמעון הדרי'
דהאי עובד׳ כדעייליה לבי ידיה ואי לאו דמזוזתא ביני דנילאסכיסלאתיישינין
בעיראח׳אץ מגרסקנשותיה ' אלא זה בפני זה וכתב רכי׳ירוחסבח״ה פי' ואינה
דחלופיסלסיה אבל כיון דלא שכיח אינה מגורשת כלל מכ׳ל * :
מגורש אפי' הוציאה גט עד סתיי׳ראיה שגרסה בפני האחר ששמו כשמו אויכואו
קלל ניתן לה גט הוא או שלוחווכו' ואומר כשעה שנותן לה הרי את
מגורשת
ז
מידי
מסירה
ויעידו
שזהו המגרש וזו היאהמגורשת ( :ג״ה )
הריט״גא
.
נספ״לן
. .
ממניומכה
1
ורק
(
דףע
ח
)
תק
אמ
לה
מסישער
חוב
זה
וכו
אינו
דייזיעאקשיאליכייןשהזתזין
(
נעירשנייזסן> בר שימין האין סתגיןגט ל6
־שכם 6יןאשפזעתוסגתו

מדסעק
והמרדכי
כתב
רב
"
פ
המגי
כשהוא
עוסק
בנתינ
הגט
מצרי
לנותן
גט
לומר
הרי
זס
ב״ת*
גיטיך והרי את מותרת לכל אדם ומיהי אץ צ״ל כן אלא ליווס דמילתא כדאמרי '
^
3
הניןקץמעדושלריוחנןקגודגדנשמעוכו
׳
נ
*
כחבסמ
"
גבסדרהגטויאמ '
לה בסע׳נתינה התקבלי גיסיך ותהא מגורש׳ ממני ומותר׳ לכל אדם ובקונדריסי׳
בסוף הסד כתב בסס הרי ף וכה י אמ לה כשיתן הגט ה״ז גיטיך והפקכלי גיטיך זס
הו;ע ה,־ן
וסדי את מגורשת ממני ומותי לכל אדם וי׳א מעכשיו ז א לצריך שתדע בשעה
*!א ^
יעיך
!
כמגא
שמקבלת
גטה
שהוא
גטס
וכו
לשון
זה
אינו
מדוקדק שאף ע" פ שלא ידעה כן בשעה
*ית
שקבל
הגט
כיון
סאמ
לה
אח
כ
או
שסודי
לעדי
תחלה
סגי
וכך
ה״לל
וצריך
שיתננו
<צוסהז ^פסו 3לה בתורת גרוסין וכן כתה הימ בס כע א ולמד כן מדכתי׳ספר כריתו׳ונתן בידה
שיתן אותו בתור ספר כריתות והשתא אפי אמר לה כנסי סטר חוב כיון שהודיע
לעדים שהוא נותנולה כתור גירושין מיקרי ספיר שהוא נותן בתור ספר כריתו':
ןק 7מיז1 5
<כ
נוחנו לה כשתיקה והיה מדבי■ עמה על עסקי גיסה כו תכן במסכת מעשר שני
ומייתי לה תלמוד 3פ ק דקידוסין היה מדבר טס האסה על עסקי גיטה וקידושיה
ונתן לה ניטה וקידושיה ולא סירס י יוסי אומ' דיו ר יהודה אומר צריך לפיס אמי
רב יהודה אמר שמואל והוא שעסוקים וכן א״ר אליעזר א״ר אושעיא ופר״סי והוא
סעסוקיןוכוהא דקאמריוסיאומדיוהוא שהיו עסוקים בדיבור עסקי קדושין עד
סעת כפינה א ימ׳ רב הונא אסר שמואל הלכה כר יוסי וכתב רבינו והיו עדי׳ עסוקי׳
באותופכץ לומ׳דלאו דוק' היה מדבר עמה דה״ה אס היה מדבר עס העדי' או עם
אחדים בפניה וכע פ המידכי בס ק דקידושין ויותר כר להגיה והיו עדיין במקום
דהיועדיס  :נ והוי יודע דהתה בפ׳ק דקידוסין א יפליגו תנאי בעסוקין מעכץ ■
לענין כאותו מנין אי ממי דאמרי הת ' כתנאי ר׳אוס והוא סעסוקין באופו ענץ
ר אליטזי 3ר שמעון אות אע ס שאין שסוקי' באותו ענץ ואי לאו דטסוקין כאותו
מנין מנא ידמנ׳ מאי קא׳ל אמי אביי מענין לענין באותו ענין ופירש ר סי מענין

איתא בת״כ פ י״ה  :לאס השעה צריכה לכך וממעשה בריש הזורק ( דף ע״ז)
בההוא ס״מ דתקיף ליהעלמ׳טוכא ואמ׳רבא ליקניי ' ניהלה לההוא דוכתא דיתיב
כיה גיטאותיזילאיהי ותיחוד ותפתח ותחזיק ביה דתכן נעל גדי ופרץ כל שהוא
הרי זו חזקה ואמר׳ בגמ דאפ׳ג דמה שקנתה אשה קנס כעלה שאני הכא דגיטס
וחצרה באין כאחד ופי־ש״י תקיף ליה עלמ והיה ירא פן ימות ותזקק ליבם ואסור
לטלט׳גט בשב ולמוסרו לה וכתבו התוס׳אע״ג דכמוס' פ׳משילין תניא אין מנרשין
בשבת בש״מ היקילו דללו תפול קמי יבם ולא הוי כמי טלי גיטיך מעל גבי קיקע
דכיון דהגט גא מרשו הבעל לרשות הוי כאילו נתנו לה יכן כתבו סרא״ש והרע בא
והי״ץ שהגט היה אסור לטלטלו וכת הר׳׳א־ש והרש״בס פירש שהגט היה מותלטלטל
אלא שלא היו יכולי׳להביאו אכל החול׳דרך ר״ה ולא נסירא שהרי היה יכול לפפו
שליח וילךשס ויפן לה הגט ואע״פ שאסור לקנות כשב ' גבי ש״מ התירו וכת ה י ן
שדעת כעל סעיסור כדעת רס״בס • מיהי בזמן הזה שנתנ׳תורס שבעל פהלכתב
לכ״ע מותר לטלטל גט שהרי אדם יכול ללמוד הימינו כמה הלכות הגט וכן כתבי
למרדכי וסמ״ג והגהות פ״ה ( :ב״ה ) דשלמיייהעליהםמהיילהזא ש״מ לינקיןליהעלת 6ני#י
תאהיה!ני״י! כנר נתנהמילה .שבע׳פ ליגפג • כתבוהרש״בא והי׳ן דה א דאורילהי
רכא בחזקה ה״ה דאפי׳כחליפין שרי אלא כיון דאיפש אורי ל הו בהכי דלא מינכי^
מילת׳ דמסזי׳ מועל ביתו לשמרו• ואם אי איפס בלא טלטול כגון סאיןהגט מונס
ברשותו וכולי כן כתבו סס הר״איש והי־ש״בא ז״ל • שני יוסף בן שמעון הדרים בעיי
אחת וגירש אחד אשתו בינו לבינה ואינו ניכר מחוך הגט מי הוא מהשנים ועיד
סנט אומרים שלא כתבו גט ליוסף כן שספץ אחי היא מגורשת ממצא ברכי יייח,
ס״ב  :גט הניתן בלילה או כיוס אתי שהתפללו טרבי׳פסול כ״כ כתרומת הדסן סי
ימ״ס ושמעתי הטעם משו' דהוי דנתינת גש הוי דין ואין דכין כליל' ואיני יודע מה
ענין
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פבין דין לגט ושום אסד מהפוהקי׳לא סילק להקפיד בנך רוע״ל סי׳קכ׳ג ) • כתבו
המוס בלפ כל הגט דאין מידי מסיר צריכין להכי׳פזו היא אשתו כיון שמכירין שמו
וסמ והס כתוכי בגט וכשבא׳לפכי ב״ד להתיר לינשא סייליביתדין לעירי מסירה
אס היו סס סני יוסף בן שמעוןג :

הלז צריךסיתירנה היתרגמו'וכו'

הלו

קיו

אינו גע וכתב ה״ה סיס חילק׳י עליו למתירים אפי׳ כאומר סתם ע״מ שלא תנשאי
לפלוני ונתבאר בדברי רבי׳סי ,קמ״ג  :היה אותו פל ו' שהוציא מכלל הגט אסור
לבא עליה וכו׳משנס שס ( דףפה ) הרי את מותרת לכל אדס אלא לאבא ולאביך
לאחי ולאחיך לעבד ולנכרי ולכל סי שאין עליו קידושין כסר הרי את מותית לכל
וחלוצה
אדס אלאאלמנ' לכהן גדול גרוס

דימ
(נ ) הילתלושי
אג<דה פ ' כל לגנו
דנוהגין לימן גנו
ניונייית הכננ! פ
נ7י שירא  :כל
העולם אסים שם
אחר
*"
יובן• 3
ינא ויראה עכ׳יל

כגוןלכהן הדיו׳ וכו׳ולכל מי סיס סליו קידושין
מגורשת ויאסרג' עיל בעילה אין מגרשין בשב' ואם השעה צריכה ^ כך
אבל אס אמ לה הרי את
גט
דאינו
לומר
והיינו
פסול
כעבירה
אפי
יליבוס
תיזקק
שלא
כדי
לגרש
ורוצי
החולי
עליו
שתקף
מרע
שכיב
ממני ותהא מותרת לכל יןדס יזי ז מפלי'
כ׳נסדרגינוין שי.
כיון דהוי סיור ואינו כריתו׳וכ״כ הרס ב' ג״ט נ' יוכןל״ש'
אם הגט ברשותו יתן לה הרשו' ותזכה בו ובגט שבתוכו אבל לא
ונו'״י פ כת ' דגטיז ( יוסב ) 0 " 5ן31ןת
חתירהלכל חוץ מפלוני וכו׳סס הדרים בעיר א'
בפח ־
אסמי ואמי לה הרי את מותי לכל אדם יטלטל הגט ליתנו לה מפני שהוא מוקצה ואם אי אפשר בלא
בעא מיניה רבא מרב נחמן חוץ מקדושי אע ' פ שאין שמו׳
שאין הגט מונח ברשותו יטלנו בידו ויתכנו לה שלא
לה טלטול כגון
ייתכנוי ^
יחכמי ^יסי
יעש? פ 1
ויצלא* ^ר
6ל
נשומיהן שיין א׳ה
יי
מתירויחזור
ר אממנה
יסלכו
קטן מהו א״לתניתוה קטנה מתגרשת
נרי' לכמו׳כנוייהן
הע ירו דבריהםבמקים שכיב מר? ;
וכעי1
ליכזמי לה הרי את מותרת לכל אדס
י 7בקדושי אביה אמאי והא תניא ויצאה
אושש חני אביהן
קלן צריך שיתירנה היתר גמור שתהא מותר לכלארסאבל
והיתה אלא אתיא לכלל הדה ה ' נ אתי' לשי׳עכיל וכתב
נגמלקמן מאן תנא כלומר דצריךל<טלי
לכלל הויה כך היא גירס ' הספרי' ולפי זה נפשקי מהרא׳יי
אם אמלה הרי את מגורש ממני ותהא מותרת לכל אדם
ז
היממלא סגי כלזמיי־בעלמ כויחזו׳ויא מר
בעיין איפסיטיוכן גורס הר״אש וכן נראה ם׳ ' ! ,לאסא׳מהן
לה הרי את מותרת לכל אד׳ רס״בא היא חוץ מפלו׳שתהי׳אסור לו או שאומר אלא לפלוני אינו גט ויטלנו
שישר^
מדברי הרמ״בס בפח׳וכת׳הרש״כא אבל כה ן אע״ פ
היא דתני׳ארש״כאכיצ׳ יעש׳ יסלכו ממנו ממנו ויחזור ויתכנו לה ויתירג לכל אדם אבל אם אמ׳לה ע״מ הרי
הוא היזנרש ואיכן
הוא כשאר תנאי גט והגט גט והיא תקיים התנאי בין א״לע״מ ־ר״ח נרא׳סאינו גורס בהא תניתוה דהאי ניכר מט א ' נ
ויחננו לה ויאמ לה ה״זגיטיך כלו רבאמ
נמי סלקא בתיקו  :שייר בעל אחותה לכתוב יותר דוה
לה כנסי ס״ח ס״ל לר דכאומר לה בתי שלא תנשא לו או ע״מ שלא תבעלי לו או ע״מ שלא תהי' מותרת
הוישי׳וע׳ש
הכי הא גיטיך סגי ויש״בא פלי׳ואמ ילא לו והרמ״ה כת ע״מ שלא תהיה מותר׳לפלו׳לא הוי גט ול״נ לא״א וכו' כל הני בעיי דלח איפשיטו סס
אסרלה הרי את מותרת
בהמגרש :
קלז ( א ) וכתב
המדלכי
סגיע ןטיטלמממ,נהוכי;כד5זית כ ״יר? הר״אש ז״ל היה אותו פלו׳שהוצי׳מכלל גט אסו׳לבא עליה משום
לכלאדס חוץ מראובן ושמעון וכו׳סס
ריש התגרש
דבלאו
וכ 5טי יול כי/ר יס "מ^ני הי*3יי ? י"" ערוה כגון שהוא אביה או אחיה לא הוי שיור והגט גט כיון
כריש המגרש ( דף סב ) בעי אביי הרי את נ' רנ נטרונאיגא!)
מותר ' לכל אדס חוץ מראובן ושמעון וחזר התקנא לאשתו
ורונה לגרש־ והוא
וא״ל לראובן ושמעון מהו מי אמיינן מאי
חושד אותה נשום
ומאי
דאסר סרא או דילסימאי דאסר שרא
ן1
ליין
׳׳•' ״ י'
זו ^
אלם כינד יעשה
דשר' אסר את״ל מאי דאסר סרא לראובן א ם תמנא לומר
וקנאתו ליפסל בזמן הכהונ׳ולענין הלכה שייר בעל אחות מנעיא אי הוי שיור כיון שראויה לו אחרי מות
מסו לראובן וה״ה לשמעון והאי דקאמר יאתר לה ע״מ
נתב הר״ן ופרש״י דר׳ יוחנן בתיי חזקי׳ אחות׳או ששייר מי שעתיד עדיין לילד או שאמי לה חוץ מזנותיך
שתא תיעבו  ,ונ״נא
פירוש שתהיה מותרת לינשא אכל בזנות תהיה באיסור א" א או לראובן משו׳ידפתח ביה או דילמ לראובן
יכו נחלק עליו ולפ״ז אפש׳דלא ק״ל כסת'
גע נטל ובניה
דוקא אתי־׳ל לראובן דוקא לשמעון מהו מתז־יס אלא אזמר
הלכ׳כתלמידבמקו׳סרב שתהיה מותר' לכל מי שיבא עליך כררך כל הארץ אבל שלא
מתני׳לפי שאין
לשמעון וה״ה לראובן והאי דקא לשמעון לנ׳ל והם מוחים
כררך הרי את באיסו׳א״א או שתהי׳מותר להתקרש בכסף אבל
אכל לדע ר״י לאח פסיר׳חזקי נחלקטל יו
משוסדסליק מיניה או דילמא לשמעון ביליהס שלאישאו
יל פיזה הל< /כ יייח ?זוכ זדעת 0י 15"3"0לענין שטר וביאה תהיה באיסו׳א׳יא או שאמ׳לה תהא מותר׳לכל
ז־ את וה לעילם
בכולהו מבעיא דוקא בעי רב אשי אף לשמעון מהו סף
וכמ 3יהרש 63יהר ז  ,סבן הרי  1אלא שישאר לי רשו׳עליך להפר נדריך וליורשיך
והוא יגרשה י לא
אראובן קאיאודילמא אףאעלמאקאי
תכאיעכ״ל ■
ולא אפשיט׳והויא ספק מגורש׳א״ל הרי את מותר' לכל אדם חוץ
תיקוופרש״יאף לשמעון מהוא״ל חוץ
נמים ל ומדעת
סרמ״בסבפ׳ח׳מהלכות מראובן ושמעון וחז ואט לה בשע שמס לה הנט לראובן ושמעון מראובן ושמעון וחזר ואמר אף לשמעון
מהו את' ל היכא דחזר ואמר לשמעון ולא
גימפץ וכן דעת ישי שכתב בהזורת מבעי אם נאמשחז ממה ששייר ומתיר אף לראובן ושמעון או
אם
גט נאמ׳שלא רצה להתיר׳אלא לראובן ושמעון או
אמתני דאמ׳ לה כנסי ש״ח זה וכו׳אינו
אמר אף דוקא לשמעון קאמר הכא מאי
נ 1דסיאמ' לה הא גיטך ואפי׳ לאחר סבא ליד׳אמ׳ להיכן ודיו וכת' עודהר״ן דמתכי׳ כיון דאמר אף ודאי התירה לשניה' דהאי אף אראובן קאי ואע״פ שלא הזכיר שמו
דק קמני ש יאמילה הרי את מותר לכל אד ואע״ג דבעלמא בהא גיטיך סתמא סגי או דילמא לשמעון ולא לראובן והאי אף אעלמא קאי וכתב הר״ן ויש מי סס ומר
הכא שאני דכיון דמעיקר' אמ' כהדי׳אלא לפלו׳אי אס' בתי הכי הא גיטיך סתמ'לא דנקטי׳בכל הכי בעיי לחומי־א ככל תיקו דאיסורא אבל הר״ס במז״ל פוסק בפ״ס
מנטל מאי ראמ מעיקר' בהדי׳ואין כן דעת הרמ״בס שכת׳בפ״א אס נטלו ממנ וחזי דמאי דאתסר ביה את״ל כאלו איפשיט בהדיא וכן דרכו בכל מקוס ובתרי כפיי
ונתנו לה יאמ ' לה הרי את מותר׳לכל אד' או היי זה גיטך הרי זומגורש ' אלמ׳דס״ל כתראי פוסק שהיא ספק מגורשת וכתבו התוספות דכי סיגי דמבעיא לרב אשי
דמתני׳לישנ כעלמ׳נקט ולאו דוק' ובגמ' איבעי' לסו האי אלא חוץ הוא ובחוץ הוא באומר אף לשמעון הכי נמי מיבעיא ליה באומר אף לראובן ולא הזכיר שמעון
דפליגי רבנן עליה דר אליעזר דסא סייר לה בגט אבל כע״מ מרדו ליה מידי דהוה וכדין חזר ואמר לה הרי את מותרת לראובן ושמעון שכתב הרס בס הרי זו מגורש'
אכל תנאי דעלס ' אי דילמ׳ע״מ הוא וכע״ס פליג ר' אליעז׳ אדרבנן אבל בחוץ מודה כתב ה״ה פי' כגון שחזר ונטלו הימינה ונתנו לה ואמר לה הרי את מותרת לראובן
להו דהא שיי׳בגט אס רבינ ת״ש כל הבתי׳מסמאי׳וכו׳אלא ס" מ חוץ הוא ס״מ וכתבו ושמעון דתבאר למטה סכל שהתנה בשעת נתינה צריך לחזור וליטלו הימינה
היי״ף והר״אש ופשט רבינ׳דחוץ הוא אבל בעל מנת מודו לי׳וכ״כ הרש " בא וכ״נ וכבר נתבאר זה בראש סי׳זה • והר אש כתשובה כלל ל״ס סימן ח' דסא דבעא אביי
סהואדעת התוס וכן דעתהרמ״בם כפ ח מס גיושין וכן כתי הר״ן וכתעוד אבל הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון וחזר ואמר לס לראובן ושמעון
מיירידחזרואמר קורס מסירת הגט לידה דאי .אסר מסירת הגט מאי קאמר או
אחרי׳אומרי דמדלא מסקינן בפפס׳דכעיין פ״מ חוץ אבל 'ע״מ מידו לי׳מסמ' דאכתי
מספק' אי פליגי נמי בע״מ וראיה לדב דהא בנמאמיי שלאח פטירתו של ר אליעז׳ דילמא מאי דשרא אסר כיון דכבר בא הגס לידה לאוכל כמינה לאסר׳למי שהתירה
נננסוד׳זקני׳להשיב על דבריו וכו׳ולפיכך הדכ׳נר׳להחמי׳ולו׳דאפי׳בע״מ לא מודו כבר עכ״ל • א  £ר הרי זה גיטיך והי־י את מגורשת ממני היום ופו' ג"! שס בייש
ומן לר״א ומידי ספיק מיה לא נפיק עכ*ל והזכיר סבר' זו רבי׳יריח׳בח״א והרש״כא המגרש (דף פג ) בעיא דרבא ופשט רב נחמן דכיון דססקא פסקא בלומר כיון
כתג סבר זו בסם הרמ״כןא • וכתבו התו׳אכל כע״מ מרדו לי׳לכאורה היה נרא' דפסקה מיניה היוס לגמרי אצל כל אדם פסקה לעול ' ושוב אינה אשתו עד שיחזור
דדוקא בע״מ שלא תנשאי מודו דלא הוי שייר משו׳דהותר אצלו בזכות אכל בע״מ ויקדשנה הילכך אץ תנאי זה כלוס • והר״אש כתב בעיא ופשיטותא דידה אבל
סלא תכעלי ושלא פנסא הוי סיור כמו חוץ ומיהו נר לר״י דאפי בע״מ שלא תישאי הרי״ף השמיסה והרמ״בס כתב כהדיא בפ״ח שאינה מגורשת וכתבו הר״ן והרב
המגיד שדחאוה מדאמרי׳בפ הנז גס גופו סל גט היי את מותר' לכל אדס אתקין
ולא תכעלי מורו רבנן דלא הוי שיורא דכיון דאין אוסרה אלא בלשון תנאי הוי
כאלו הותרה לכל וכן דעת הר׳אש והר״ן ז״ל ורש״י כתב אכל בע״מ סודו לי' דבגט רב כגיטי מץ יומא דנן ולעלם לאפיקי מדבפא רבא מרב נחמן וסם מפרשים
לא שייר שהרי התירה כמסיר הגט לכל ארס אלא שהתנ' עמס ע״מ פלא מנשאי לזה לאפוקי מדכפא מיניה וכו' לומר שאין אומייס כיון דפסקא פסקא אלא שאינה
ואין זה אלא כפנאי בעלמא  .ורבי׳ירוח תפש דבריו כפשטן פלא הזכיר אלא ע״מ מגורשת כל זמן סא״ל בפירוש ולמחר אתאשתיהילכך מן התקנה צריך לומר
סלא מנשאי כלומר אבל ע״ס סלאפבעלי הוי שיור סכך כתב כח״א דע״מ שלא ולעלס ומיהו מדינא סתמו כמפרש לעלם דמי ודעת רש״י כדעת הר״אש דקיימא
תבשלי לפלו׳אינו גט לדע רש״י אבל הרן כת' דרש״י ליפכ׳דברית׳ נקט אבל אה״כ לן כפשיטותא דרב נחמן שכתב דאף על גב דפשטינן כיון דפסקא פסקא אפילו
דאפי׳אומ׳ע״מ שלא תכשאי ושלאתבעלי אמרי׳דמודולר אליעז׳וסרסב׳כפ״ח כתב הכי תיקן דלא נעביד הכי שלא להוציא לעז על הגט וכן דעת הרש״בא שכתב ח״ל
ג"כ מ" מ שלא מנשאי ואפשר לומ דלישג דכריתא נקט אבל ה״ה לע״מ שלא תכעלי ואפשר לפרש נמי דהא דאמרינן אתקין רב בגיטין מן יומא דנן ולעלם לאפוקי
וכמו שכת הר״ן לדע׳רש״י מיהו כתבו התוס כריש המגרש גבי הא דתני׳סר אליעז  ,מדכעא רכא מרב נחמן כלומר לכך הוצרך לתקן כך כדי פלא יוציאו לעז
טתי׳לכל אדם חוץ מאותו האיש דכע״מ שלא תבעלי לפלו׳לא מנש'לכתחל דסיישי' על הגט לומר שאיכה מגורשת אלא ליום אחד ומיהו קיימא לן כרב נחמן דכיון
שמא יבא עליה באונס אבל כעי׳משלא מנשאי ליכא למיתששיסאנ׳בע״כ מישואץ דפסקא פסקא וכמקום יבס חולצת ולא מיוייכמת ואפשר נמי דאפילו אס נשאת
אי אפס כעל כרחה וכתבו רבי׳בסי קמ״ג • ומדברי ר״ח שהזכיר הרס״כא משמע לא תצא דמשוס גזירה לא מפקינן לס כדאמרינן כסמוך והרמ״כס שכתב דאינה
יאסי בע״מ פלא תכשאי לא תנשא עד שימות אותו פלו ' שכתב וז״ל ואשיקנא בחוץ מגורשת• כלל לא נראו דבריו עכ״ל והר״ן כתב גס כן שאינו מחוור דעמהרי״ף
עליגי אבל ע״מ תנאה הוי ולכשימו׳זה שנאסר עליוהרי היא מותרת לכל אדם שהרי והרמ״בס דמידי ספק מגורשת מיהא לא נפקא דאכעיא לא מיפשטא לרב דתקין
ספירסייךלמימרלאפוקיגס
נתקיים התנאי עכ״ל משמע דקווס שימות זה איכה מותרת לכל אדם ע"כ  :כתב לעלם לאפוקי מדבעא מיניה רב א מי־כ נחמן
הרת״בס בפ״ס דכי אמרי בע״מ שלא תנסאי לפלוני דכשר היינו בקוצב זמן סאוע׳ כתב ויש מי שפסק שהוא ספק מגורש׳ וכ ן ראוי ל החמיר 3כל דבר שבערוה עכ״ל:
־־״־
־" * * כ ב "
מ״מ שלא מנשאי לפלו׳עדחסשי׳שנה אבל אס אש'לה סתם ע״מ שלא מנשאי לפלו'

קלח (*! )׳* '־* קלח
מ״ג דכתי׳וכתב לה ספי כרימו׳וכו׳אבל קבל׳איכה צריכ שתקבלנו דלא מיירי כשהיתה ידה פתוח ולאחי שנתן הגס ביד קפצ׳ידסדא״כ 6פ ,׳איכו יין•
 7״ייי' י ""*,
בידה ממש אלא לרשות׳מדלא כתי׳ונתן לה וכו׳בר״ס׳ הזוי ( דף ע״ז )הזור' להביאו אכלו אינה מגורשת כיון דבשע׳נתיכ היה יכול להניאו אצלו ומהשקופצת
סג לאישתו והיא בתוך בית ,או בתוך חציה הרי זו מגורשת בעי בגממה״מ דת׳ ר ידה אחכ זה אינו עושה הבעל אלא היא וס״ל כסלי גיסיך מע״ג קרקע ואינוגס
* יי״"  £רק ונתן ביד אין לי אלא ידה גגה חצר וקרפיפ מנין ת״ל ונתןבידה מ* מ ופרש ' י תל אלא נראה לר״י דמיירי שיכר היתה ידה קפוצה ומתי הגט לידה ואס תחב כל כן
מרשב* 6סכלצ ונפןמ״מ וררשינןליה באגפי נפשיה
בחוזק עד שאינו י
יכול י ׳
להביאו ׳ י
אצלו הויא
להלנת׳ ״ימי׳ יק מדלא כתי׳וביד׳יתכנו מסמ׳לן נתינה כל אסיחזר ואמ׳בשעת מסירה לראובן ולא הזכי׳שמעון או לשמעון מגורשת ור״ת מפ ׳ דכיד ' פתוחה איירי
ולא הזכיר ראובן או אם אמר אף לשמעון בכולהו מבעיא אי הוי ספיר ואס אינו יכול להביאו אצלו היינו
״י״
״״  £דהו וידה לכתב דסמנ׳דבעי׳ דומי *3דידה
לא שיו' ולא אפשיטאיוהויא ספק מגורשת והרמ״בם כתב דלראובן כסהג כבד ואס ימשו׳המשיח אצלו תנתק
הע"׳'
בתמא'■^ ?0לא י
■דמשתמר' לדעתה ״״ .״1*1
עכ״לולפי זה מיד׳'^1
המפיח׳וצרי' ליזהר שתהא היד פתוחעד
" ייע ממיג<* הגט מתרבירשות׳דאדרב' משמע דוקא
ידה ושמעון ודאי הוי גירושין לראובן אינה מגורש׳לשמעון או שאמ'
לאהד־
גט ומונמן
ערכירסומ׳ורבי׳סכתבדרסומה
שיניח כל הגט ביד דאס תקפוץ ידה בעור
דש׳׳ל כרשג״א ילפי׳מרלא כפי ' ינתן לה אלא ביד דרשי' אף ׳לשמעון הוי ספק
מגורשת אמר להה״ז גיטך והרי את מגורש׳ סהבעל אוחז ראש הגט בירו לא הוי גס
ממני היום וילמח את אשתי כתבהרמ״בם שאינה מגורשת וא״א
לכריךלגזל? ממ,ה
דהוי כמו גט בידה ומשיח בידוונר׳דכשר
;להחזיר ןלית | לה לרשות' נ״ל דה״ק דאי הוה כתי׳ונתן לה
. .
הרא״ש ז״ל כתב שהיא מגורשת:
מזרריהרין־סק־ לא היה דרםי' ונתןמ״מ משי׳דלא משתמ'
דלא גרע מעייק לה חרציה ושלפתו דהוי
משמיג לה ממס ולא משתמע כלל לרשותה אבל
תקכ״הע"א
קלח אף ע״ג דכתי׳וכת׳לה ספר בריתו' ונתן בידה אינו דומה גט אמ״ג דביד הבעל להדק מתניושלא
נתינת הבעל לקכל׳יהאשה דנתינתו צרי׳שתהא מידו ממש תטול והמחמיתב 'עליו ברב עכ״לומדברי
7־שהי׳ " חזלה השתא דכתי׳ ידה דרשי׳ספיר ונתן מ" מ
1
<תינ
:תינהמעלי ^חק דידה משתל נמי רשות׳כדכתיב ויקס את או ליד שלוחו אבל קבלה אינ׳ צריב׳ שתקבל נו בידה ממש אלא ספר התרוע כר שמה שכתבו וצריך לי!ה'
שאתר כנכ
* ,מנן:ל ^רת כל אינו מידו כנ״ל  :כיצדאמר לה סול ־ לרשות׳מדלא כתי׳ ונתן לה אלא בירה דרשינן לרשות׳יביע' אמר שתהא ידה פתוח ,יכו ,הוא בין לפ״ריכץ
לפר״ת ומ״ש ונר דכש וכו הוא דלאכע״רי
ערלןן אזי א־ן נרי׳ גיסך מעל גציי הרה
קרק 'ר) ולי
אינו '.־(' וי׳אי
ארזיידיה היקד^דז
לה פול ו*<>** י*
גיטך מעל לי•*
ודדירד׳ ^וו׳רוי
אינו כלו׳או<ז*
שר
כלו׳או אפי
גבי קרק
אפי\' ודוהיה מונח על נכי ירו
לח״ר ו3ט 3׳הימי גק מונח על ידו וה
ולא כפ״רת אלא מקיימי הפי׳סדחותחלה
היא קרובה אליו
וכר׳כהזור והיא קרוב' אליו לקחתו משם אינו גט כיוןשלא סייע בנטילתו או
אציזאומ׳ה׳יי־י״ו (דף עח ) 1
כצסי שטר חוב זה ^**.ש \ו־דו>ו*י'ו>ד* י י*.י 1,י*' יד* יח*דיריל ^ ׳ריזזרזיזררגיי* ידיו* רדודדזחר וץדזיד' מוח* ׳ימ אכל היש״בא כתבבשס התוס דלר״תכל
תנץ אער .
לה _
אפייהית ידו סגור׳והנט בתוכיופתח הוא ירו ורקחתו מתוב שסייע
או שמצאתו מאחריו קורא' והרי הוא גט
שאילו גט  :בד ומשיחה דקה שתפסק
הימזנ ׳ ננ״צ אינו גס עד שיאמ' כא גיסיך ופריך כגל בנטילתו אפ״ה אינו גט כיוןשלא קיר׳הגט אליה אכל אסאוחזיהג׳
במשיכתו מגורשת אבל אס המשיח חזקה
יזמר הרין שס
כיא״להאגיטיךמאיהויטליגיטי׳מעל ברא האחר ומושיטו לה והיא לקחה אותו בראש השני הוי נט וכן שיכול למשכו ולא תנתק המשיחה אינה
אם הגט תחוב לו תחת חגורתו על מתניו וצמצם מתניו ונתחלחלו
•כ״נלעפה'גי״ ,ר גבי קרק הוא ואל רבא טלי גיטיך מע״ג
מגורשת ואפי׳קפצ׳האשה ידה ביות ונחה
ך יי "3טה נשכח^ קרק לא אמי כלו׳ ופרש״י משו׳ דבעי ונתן והטה עצמו לצד ונטלתו קריג׳ ביה שפי' ונתןאבל אם צמצ׳מתגיו יפה משל בעל אינה מגורש דאין זו נתל
7א״נ ל״!ור,ליגולן אימא ששלפתו מאחריו ופרש י שהיה ולא הטה עצמו אלי׳או שהטה עצמו ולא
צמצסמתניולאהוי אלא כעין מילה וכעין זה פירשומשמו
מתנהונכא! לא ע׳ תחוב בין חגורו למתכיו וסלפתו משם נתינה והרמ״בם בתימה שהוא גט וא״א
הר
"
אש
ז״ל
כתב
כסברא
של רשב״ס אכל ר״י ז״ל עיר ' דכייןשנתנו
ב] מכלל ליכאול 6וערי' תו סלפתונמיהא בעינן ונתן ראשונה נתן הגט לידה ונשאר החוט שהוא קשור עדיין בידו אם הבעל לידה וקפצ ' היא ידה מרצ ין הנעל
8י1
■ ' ׳;הכי ? ''* בידס וליכא לא צריכא דפייקלהחרכיה הקש אמיץ ער שיכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת ואם עד שאין הבע יכול לנתקו ולהביאואצלו
היתהגר׳עוכל>1׳ וסלפתיה ופרשידעייק להחרציהעקס לאו מגורשת • ואם הקשר אמיץ שהיה יכול לנתקו ולהביאו אע״פ שאס לא קפצ׳ידה היה יכוללהביאו
אצלו מסל המשיח שבידו הרי זימגורש'
הר" ן(כן משסע לה מתניו להקרי ' לה הגט וכתבהרש״בא אצלו אילו לא קפצ׳ ירה אלא מחמ׳שקפצ ידה אינו יכול לנתקו
כיון שקפצה ידה מיצרן הבעל דלא גרע
באשי״י ייזיציג 'י דעייק לה חיציה כלו׳וכיון שהוא מקרבו
קרינן ולהביאו אצלו בזה כת׳ר״ת דלא הוי־נתינה כיון שגמר הנתינ׳הית
לאנ״ל .לפ ^כל לה ומסיימה בלקיחתו ונתן בידה
מעיי ,לה חרציהושלפתיה שאיןהבעל
י  ,ביה ומדפיכי והא בעי ונתן בידה שמעי מנח שקפצה ידה ור״ייכתב רהוי שפיר נתיני כיון שהתחיל כנתיני
נתנו ממש ליד ,ואפ״ה מגורשת ואעפ״כ
מה5
✓׳־^ ׳-
•
ופתח י ידו .ולקחתו וא׳א הר״אש ז״ל הסכי׳לדע רי׳ת נתנו לה
כשהיא ישניוננעריוהנה•
סור להחמי כדברי הראשוני׳והציי׳לתת
לס׳־צ
״ל שחס
שאס תקס
תפס הבעכ
ן  ) ,ןנ ״ל״לד0
הבעל גט ופתח
יח־ונקסתו1
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לינמי מתוך ,״ לא יןרינן3יה ונמןאלא' 5יכ הוא בידה אומר לה הרי זה גיטיך ואין צריך לחזור וליטלו ממנה הגט בירה פתוח' או לתוך' חיקהשהבעל
כי1צהא ׳י
^ נתנו הולז לתו׳ ידה5וו שיקיבהי לה ס הו׳
וליתנו לה אבל אם לא אמ הרי זה גיטיך אפי אמר לערים ראו גט גומר נפיג הגס לגמיי דבזה אין לפקפק
״״לח):י! אםקפ? מסיי בלקיחתו וכ״כ הא וכןדע׳הימי"ב
שאני נותן לה אינו פלו' כיון שהיא היתה ושני וכן אם נפל מידה כלום עצ״ל והר״ן כתב דברי הרס״בא וגס
ל״שצאנמזנזלבל שכתב בפי 6מהל גיוסין לזבל לזס הרכין בעורה ישג אע פ שחזרה ולקחתו אינו גט עד שיחזור ויתננול1ז ה״ה כתבם בס״ה וגס הר״אש כת כדברי
ז( סייריכשהנעל לה כגופו לוו הטירו עד ססלפ׳הגט מעליו
הרש״בא דלרי׳י אס קפצה ידה ומחמת זה
לא גוה לה לקע! ז ו5ן״ל הרי זה גיטי׳הרי זה גט והר״לוש כת ' ל  '£צריכ׳דעייק לה חרצי ' פי עקס מתניו יפסק החום כשהוא מושך מידה שפיר נתינ׳איכ ' דכיון שהוא התחיל הנתינה קרי'
להחז״י• ^ לקרב אליה הגט והוי כאילו קירב לה את ירו והיא לקח ' הגט מתוכ ' לובל 6ס היתס ביה שפיר ונתן אע״ם שהוא גמר הנסינ׳והבי ,ראיו׳לרבייו ודחה הר״אס ראיותיו
יליה !
^ ידו פתוחה והגט מונח עליה ולקחתו משם והוא לא קירב ידו אליה אין זו נתינה ואף ע״ס שכתבתי בסמוך דלהר״אס אוסז הגס בראש האחד והושיטו לה ולקחתו
לאהוינמינה *;ל ואינה מגורשת אבל אס אוחזו בראש האח׳והושיטו לה ולקחתו בראש השני הרי זה בראשו השני מגורשת אפי׳לר ח שאני התם שהניח הגט בידה אכל הכא שעדיין
ממנעל חגיה
גט דהוי כשלפתו דהכ׳ור״ס פי׳כגון שהי ,הגט דבוק .במתניו בדוחק וצמצם מתניו המשיח בידו לא גמר׳נתינ׳ואס״כ שאס פסק המשיח אפי ' אחר שקפה ' ידהמגורש'
דכל קפיצ׳ידה הא איכא נתינה מעליית ,מידו לידה וקצת משמ' כן מדברי הרמי״ס
לה״ייזננ "ה(י ונתחלסלו ונטלתו והוי באילו נפצו לה הוא ונרא דגם הוא צרי׳לומ לפימסו שקיר
נז1ינה פה,י
מתלה' למס^ .עצמו אלי׳דא״לכ אס היה הגט סיור בידו ופתח ידו ונטלתו הוי
גיט׳ולהך סירופא שכת כפ״ה אס יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת עד שתפסוק המשיח'כנ״ל
העזר
!,
.
,,
,
,
1
^ אס היתה ידו פתוחה וקרבה אלים ונטלתו לת הוי גיסא דבעי תרתייפיסייענה אך כמוס'שכתבתי לעי׳וגס נסע התממ׳משמ שאס הבע אוחז הגס בראשו ונותנו
,ס ^ז !היא בנטילתה וגס שיקיב הגס אליה עכ״ל ־ ולא ידעתי למה כת־ רבי׳שהר״אש כתב בידה ואוחזתי בראשי השני וסוגר ידה כחחק קודס .שיניח הבעל ראש הגט שבידו
לקתה איי׳י 3י  56כדעת ר״ח שהרי הוא ז״ל כתב שני הפימשי׳ולא הכריע ביניהם ואע״פ סרכי׳סכור דמי׳לגטי בידה ומשיחה כידו ופסול אס לא נפרם דגם בגט בידה ומשיחה בידו אס
השנ 'ד;;,י גט 'כא 1דהר״אש כר״ח ס״ל כסב שאס אוחז הגט בראש האחד ומוסיטו לה והיא לקח אומו
קפצ׳היא ידה עד שאינו יכו׳להביאו אצלו מחמ׳ קפיצת' מגורש ובודאי דאפי׳בהני'
פסקללא הד
ג־׳י ,
! //
 ,ח 1
״1
לק ע׳ב גריכין בראש השני הוי גט משמע דלר ח נמי הוי דאע ג דלר ח בעינן תרתי סיסדיענה הגט אחר שסגר ידה מיידי יאפי' הכי קאמ ' דהיינו גש בידה ומשיחה בידו ואס כן
לתל ' כ0ו6כמנמ ' בנפילתה וגס שיקרב הגט אליה ס״מ היכא דצריכס לתרתי אבל אס אינה צריכה הר״אם דסביר ליה דכל כה ג כגט בידה ומשיח בידו אינה מגורשת היאך כת רבי'
<פש!ע היא3׳'1
■יני סיוע כנטילתה כגון הא כסיקר הגט אליה סגיודייקא הכי לישנא דסר״אש שכתב בשמו להכשיר כשאוחז הגט בראש האחד והושיטו לס ולקחתו בראשו השניוצריך
רי יגמגפ
אגל ׳נ
יגנ״פ ולהך פירושא אס היתה ידו פתוחה וקרבה אליה ונטלתו לא הוי גיטא ׳ואס איתא עיון •  3וספי מצות גדול וספר התרול' כתבו דגט בידה ומשיח בידו שאס קפצה
נלניזה>י זהנית!1
עדיה מינה הוה לי ' לאשמועיכן דלהסוא פירוש ' אס אוחזו בראש האח׳והופיטו ידה ומחלזה יפסק החוט כשהו׳מושך מיקרי ספיר־כתינ׳והמסמי׳מכא עליוכרכה
הץןי׳מ׳/ג :
לה ולקחתו בראשו השני אינו גט אלא ודאי כדאמרן דבסא אפי׳ר״ח מודה דהוי גט וכן כתבי הגהי׳פס״ה בשמם  :נתנו לה כשהיא ישנה וכנערה וסכה הוא בידה וכי'
ומהטעם שגתכתי ועוד אכתוב כשמו דעת הפוסוסמ״ג בדין זה  :גרסינן בגמ' משכייחס בהזורק כתן ביד והיא ישינ׳כעור' קורא׳והרי הוא גיסיאיצו גט עדשיאמר
תניא נמי הכי א״ל כנסי שטר חוב זה או ששלפתו מאחוריו אינו גס עד שיאמר לה לה הא גיטיך ובגמר׳כתנו כיד והיא יסלוכו׳אינו גט עד סיאמ׳לה הא גיטך דברי
הא גיסי׳דברי ר רש״כא אמי'לעול׳אינו גס עיסיסלנו הימינ׳ויחזו רחצנו לה ויאמ ר רש' בא אומי עד חיסלנו סמני ויסזוי־ ויתכנו לה ויאמ לה הא גיטיך ונכר כמבתי
לה הא גיטיך וכבר כתבתי בתחלת סימן קל״ז שדעת הפוסקים דסלכה כר׳ שאינו בתחיל׳סי׳קל״ז בהלכי כר שאינו צייך ליסלי ממג אלא בעורו ביד׳כשתקיץ משנת'
אול לה הא גיסיך וכת הי״אש לטעמידישינס הוא משו׳דלית כה דעת כלל וגייע
צריך ליסלו ממנה אלא בעודה בידה אומר לה הא גיסיך ^ :
וכתב הרן אמתני'
דא״ל כנסי סטר סוב זה וכו דבעסוקין בענין גירושין עסקינן דאי לא מאי איריא מחרשת והרש״בא נתב דאין הענין משים דעת אלא לסי שאין לה יד כלל והייני
א״ל כנפי סטר קוב זה או מצאתו מאחריו אפי נתנו לס נתינה מעליית' אלא שלא
ככפתטית או סאינ׳יודע לשמו ,גטה דאינה יכולה להתגרש וגס הר״ן כת דאע״ג
פירש אינו כלום אלא הכא בעסוקץ במכין גירושין׳ מתחלה עסקינן דלא בעינן דעת׳דידה מקוי המסתממיהא בעינן וכשהיא ישינ׳לא מינטיר אבללא
ואילו נמנו לה נתינה מעליאבסתס מהני אבל נשא״ל כנסי שסר חוב זה את׳ לה הרי זהגיסי׳אפי׳אל לעדייראו גט שאני נותן לה איט כלו׳כיון•שהיא הית
הרי נתבטל כל מה שהיו עסיקין כאותו מכין מתחלה כיון שלא אץ־ לעדי ,ראו גט ישינה זו היא סגירה' האמיתי בספיי רבי' המדוייקי׳ודין זה כ״כ הרש״בא ופי סטפס
סאכי נותן לה וכן נמי כשמצאתומאסוריו פיכו גט שאקעסוקיןכארתו ענין מועיל משו׳דלאו בת איגרושי סיא לפי שאין הגט סמור ביד כדאית בגלאבל אס לא׳אמי
כשנתנו סתס אלא היכא דאיכא נתינה מעלייתא אלא כזו שהיא נתינה גרועה לעדי ראו גם שאני נותן לס למה לי ישינ׳דנקס אפי ,נתן בידה והיא נעוי אינו גט
כדמוקי לה בגמר' דעייק לה סרציה ושקלתיה ומיהו כי ח״ל כתר הכי הא גיטיך
כדאערי׳כגמ כפ״ק דקילץסקדבזמן שאץפסוקיבאומו מכין ציי׳לפר וזו אינ עסי?
באופי מנין שהרי ישינ׳ורגי׳ימס כת׳בח״ה בשס התו׳דמיירי הנא בהיה מדב׳עסה
אפי׳אחר סבא לידה מהכי דוכתן בידה קרינן ביס אע״ג דכתינס ראשונ ' לאו כלום
היא טכ״ל  :נח ן הגט לידס ונשאר סחוט שהוא קשור עדיין כידו ונו שס בהזורק תחל ' על עסקי גטה ואילו הית נעור הית׳מגורס אבל מפני שהיא ישיג ,כוא ראינה
גמר'וכן לענין קידושין אמירב חשר׳גט ביד ' ומשיח כידו אס יכול לנתקו ולהביאו מגורש' וכיוצ׳בזה כתב הר״ץ ז״ל וכן אס נפל מידה בעוד' יסינה ונולי ז״ל הר״אש סס
אצל! איכה מגורש׳ואס לאדמגורס׳מאי טעמ׳כעי׳נריתות וליכא וכתבו התו' נראה בהזור וכת הרמ״ה ואס אין הגט בידה בשע ' שנעור אינו גט עד סיסלנו מיד' ויחזר

קין

אבן העזר קלח קלט

יו& זור ויתננו לה ויאמ׳לה הא גיסיך וכן■ מסתכר דמה•שנתן כירה כסע'שהיא ישינ' וזרק לה גס בחציה והיכן כסבריא וחצרה כציפורי אע״פ שאינ ' יודעת כשע זריקתו
אינהנתיכ׳כיון שנפל מידבשעסנעורעכ״ל • כתב סי״מה דה האס מסר מודע' דהויא מגויסת לרבי אוסעיא אולעולא כסצרה הסמיכה לה התם היינו טעמא
טל הגס וכו׳כלו כפס שנתן כידה והיא יפנה אינו צייך לחזו׳וליטלו ממני כן הדין משוס דסציה משוס ידה אתיבאי וכיון שהיא יכולה להתגרש על ידה בכעניו זס
3מ ןסר מורע וכולי ודברי הרמ״ה איכס כמוסד מודע קורט כתיכת הגס דאז הגס שאס נתנו כיד סתס והיא נעור׳ ואמר לעדיס ראו גט שא -ני נותן לה מגורשת ה״כ
עצמו כסל ואינו יכול לגרש כי וכמו שכת
כחצר שהרי יש כאן דעת עדיס ודיו אכל
הרמ׳יכס בפ״ו אלא כשנכתב הגט בכשי־ו' הל ויאבל ה״ז מטך כת הר״מה דה״ה אם מפר מורע׳עי! הגט ונתנו מה שכתכ הרא״כד ז״ל דאפילו זרקולה
בחצרה והיאיפינה דמגורסתהא ודאי
ונ) ס״כ מסרמודע׳פל נתינתו ונתנו בהא ־?11־־ ואחייב בטל המורע מרצונו ואט לה תתגרשי בגט שנתתי לך
צריך עיון ומסתברא דאיגה מגורש דלא
אק ' הרמ״ה דכפביסל המודעא חינוצריך כב׳אין צריילחזויוליטלו ממנו פיון שמכח נתיב' הבע׳ באה לידר!
פדיפא חצרה מיד׳ועד דאתו עדי' ואמרי
ליסלו ממנה אלא באומר לה תתגרשי בו
סגיולאלתב כאן שאומר לה הא גיסיך אע״ג דמעיקר לא הוה בדעתו ליתנו לה בתור׳ גרושין אט׳ לער ים בההיא שעתא נעורה היתס אינה מגורש׳
נלישכ׳דכריתא משוס דהת 'דלא נתנו לה ראו גט שאני נותן לאשתי ואט' לה בשלשמסרו לה כנסי שטר
ומיסו אף כשתמצא לומר דחצרה כיון
כתורת גירושין אלא כתורת שסר חוב או חוב זה ה״ז גט אע* פ שלא אמיה״ן גיטך ולא אמרי׳שבטלו אח״ב שהיא מסתמרת לדעת ' אע״ג דהיא ישנס
סהיתה ישינה שיין לוס אח״כ הא גיסיך שהרי הודי׳לערי׳שנותנו לה בתור׳גירושין ולא אט כן אלא מפני בשעת זריקת הגס הרי זו מגורשת דמ״מ
אכל במוס שנסנתנו לה אמ לה הא גיסיך הבוש׳או שהי׳ ירא שלא תקבלנו וב הרמ״ה דוקא שלא אמ׳להו בסנה המשתמר' זרקו לה ולא דמי לישנה
לאסיי׳לו׳אח כך הא גיסיך אלא תתגרשי לעדי׳מעיקר קמה אבל אט׳ להו מעיהר׳ קמה ראו גט שאני נותן דאינו משתמ כלל ולשוטה לא דמי דכיון
כגט שנ תתי לך 6מ' לעדים ראו גס שאני לה ׳וחז ' ואמ' כנסי שט חוב זה ש״מ לית ליה כיסופמינ׳וא״ב למה
דאיןלהידכלל ולאו סמיה בידן הילכך
,נותן לאשתי וכולי בההזקין ( דף נה ) תנן אט כנסי שט׳חוב ש״מ בטולי בטלי׳וכל כי ה נעבדי׳לחומר׳וצריב־
איןלהחצראבליסינה אף ע״גדהסתא
ממנו גט שני ואם קבלה קידושין מאח צריכ׳גט מזה ומזה ואם מת אין לה יד מ״מ ראוי׳ להיות לה יד דלאו
העיד ר' יוחנן קגודגדעל החרש שהשיח
אביה שהיא יוצאה בגט ובגמר ' אמר רבא
מחוסר מעש׳ וסמיה בידן הילכ אפי הסת׳
אע״פ שלא נתןלה גט אח׳פסל׳מן הכהונה ע״כאבל אם לא אמר
יש לה חצ׳כיוןשהיא משתמר מ״מ אכתילא
מעלותו סל רק יוחנן כן גודגדא כלמוד תהיל׳ראו גט זה שאני נותןלה ואמ׳לה כנפי שט׳חויזה צרי׳שיאמ
אע' לעדי ראו גס שאני נותן לאשתי והזר
תקש לן דכיון שהיא משתמר ואיכ דע סדי'
ואמ׳ לה כנסי סעי חוב זה כרי זו מגורש׳ לה ה״ז גיסך אבל אין צרי׳ליטלו ממג ולהחזי׳וליתנו לה וכ׳הר״מה
הרי זו מגורשת עכ״ל -והר״ן דעתו כמ״ש
מי לא א״ר יוחנן לא כפי׳דעתה ה״כ לא דוק׳ ראם כנסי דמשנל לשם פקדוןבעלמ׳אבל אם אמ׳לה מעיקר' הרסב״אדמסמבר 'ליה דבחצר כיון דבעינן
בעינן דעת פשיס' מכו דתימ כיון דאמר זכי בשט׳חוב זה מגו דקנת׳ליה בנתיב קמיית׳ לצור לע פי צלוחתו שתהא עומדת בצד ביתה או בצד חצרה
מסי סער חוב זה בעולי בטלי' קמ״ל דאס אע״ג דאמי׳לה בתר הכי ה״ז גיטך לית לה תקנת׳ דע שי טלנו ממנו כל שהיא ישינה אינה מתגרשת ע״י חצרה:
ויחזור ויתננו לה:
איתא דכטלי׳לעדי הוה את והאי דקאמר
כתב הר״ן בהזוראמתניתיןמתן בידם
קבלתה כיצד זרק לה הגט בחצרה בין שהוא קנוי לה והיא יסינה דסעמא דלא הוי גס היינו
היי מפיס כיסיפא וכת' הרמ״ה רווק'שלא
א״ל לעדי׳מעיקראקמה ונו' דברי כרמיה
או שאול או מושכ׳הרי זו מגורשת בד״א שהיא עומדת מסוס דבעיכן מקום המשתמר וכשהיא
כתבם יבינו ירוחס בחלק ה' • וכן משמע ־בחצר׳והוא משתכל לדעת׳ אבל אם אינה עומר' שם אע״פ שהוא ישינה לא מינטר וכיון דמסאי טעמא הוא
מדברי רפ״י סנת׳כפ הניזקין אס לעדים
משתמ׳לרעתאינ׳מגורשב ,הר״מהאסנתן הגט בחצרה ואחייב אין ספק שאס נתנו לשליח קבלה סלה
בשעה שהיא יסינ׳סמתגחפת דהא מינה'
ראו גס זה שאני נותן לה והיא לא שמעה
ומדכרי הרמ״ה שכת וצריכ׳ממנו גט שני בא שם ואמר להה״ז גיטך אע״פ שעדיין הגט שם אינ׳מגורשתדע
עכ״ל ונראה דגס לדעת הרא״ש שפירש
דבעינן
ניא דס״ל כדברי האומרי ' שיכול לכסל גס שתטלנ׳משם או עד שיטלנו משם ויתננו לה להתגרש בו
דטעמא משוס דישיכה לית בה דעת כלל
וחצירה
הכתו' שלא יוכל לגרש בו עוד דא״לכ למס שתהא סמוכה לחצבשע׳נתינת הגט לתוכה ופן בניטה
ששלחה שליח קבלה הרי ידו כידה וכיון
נתינ׳ואע״גדאזלה
לי גס סני יאמר לה הא גיסיך כמו נותן באין כאחד בעינן שעומדת בצר החצר בשעת
דיש לו דעת מגורשת ועל כן יש לומר כן
בידה והיא ישנה או בשלפתו מאחריו בתר הכי והדר אתיא ואסניה החצר בתר דאתיא ואמר לה ה״ז
לדברי הכל שאס לא כן לא היה לנו
ואיפש׳דלא כחת לפלוגי בהכי וכל שצרי'
מגורשתכיי ז
כיטיך
להכשיר שליח קבלה אלא אס כן ידענו1
לומ׳לה הא גיסיך גס שיי קרי לי' י 3פי מה שכת׳רבי׳ירוחס בס״ה משמע דמספק'ליס סהיתה כעורה בשע ' קבלת הגט ואס אין הבעל במקו' האסה הוא דבר שאי אפשר
להר״אש כשבטל הגס אס יכיל לקזו׳ולגרש בו סכת ח״ל וכתב הר״אש כתוס׳כי דוקא לפמו׳עליו וסתס שליח קבל כשאין הבע והאש׳הוא צריך ובהדי׳תנן התקבל לי גיסי
כמקו׳פלו׳וקבלו לה במקו׳אחר פסול הריסוא במקו׳פלו׳ וקבלו לה במקו׳אח׳כש׳•
בשלא בטלו בפי׳וסזר ואמ לס סא גיסך אז מגורס׳דהוי הוכחה דלא בטלו מאח' שא״ל
אס קלט קבלתה כיצד זרק לה הגט בחצרה וכו׳בפ׳הזויק ( דף עז )הזורק גס לאשתו
אחי כך הא גיסיך אכל אס בטלו בפי׳יש להסתפ׳אס כשחזר לומ הרי זה־גיסייך
והיא כתוך ביתה או בתוך חצרה כרי זו מגורשת ופירש רש״י והיא כתוך
הסיס מגורשת כי כרא דאינה מגורשת עכ״ל  :אבל אס לא אמ 'תחלה ראו גט זה
סאני נותן לה וא״ל כנסי שסר חוב זה וכו׳משנ בהזורק ( דף עח ) א״ל כנסי שסר סוב ביתה סל נכסי מלוג וזרקו לה ע״ג קרקע הרי זו מגורש ' דקנתה לה חצרה כאילו
זה או שמצאתו מאסייו וכו׳איכו גס עד שיאמ' לה הא גיסיך וככר כתבתי ברא' סי ' נתנו כידה ומה שכתב רבי ' או שאול או מושכר כ״כ הי־מ״כס כפ׳ה׳וטעמא משוס
קל״ז דהלנ׳כר׳דאמ אינו צריך שיטלנו הימינה אלא אומר לה הא גיסיך וכו' :ונפנו דשאלה ושכירות לזמכייהו מכר הוא וכן משמע שס בגמ' גבי ההוא שכיב מרע
קרשב״א והי־״ן דבפסיקין כאותו ענין עסקינן דא״לכ מאי איריא א״ל משי סטר דתקיף ליה עלמאדאמרינן דליקני ניהלה ההיאדוכתא דיתיב ביה גיסא וגס
קוב זה אפי׳נפנו לס סת נמי אינוגט -1דיס ( ג ) אח נסי ( -יפ)חרש ק> ממ׳יע ע׳א בעוכד׳דההוא חרק גיסא לדביתהו אזל גיסא כפל בפסל' אמרי' לא צריכא דאושלא
■*יע״ם * וכת׳הרש״כא דטעס׳דאינו גט משו דבסולי
מעמיגדעסוקיןנאית( עניןריי *•
כמה דברים אמורים שהיא עומדת בחצר ' והוא מסתמי• לדעתה וכולי
מקוס :
בסלי׳כלו' בסל נתינ׳זו שלא תהא כנתיכ׳גס אלא רצה לשחק בה שתהא לה ככתיג' סס על המשנה סכתבתי בסמוך אמר עולא והוא שעמדה בצד ביתה או בצד חצר'
סטר חוב .דאינומגרש וה״כ משמימראמרי׳מסו דתימ׳בטולי בטלי ' קמ״ל אס איתא ור׳אושעיא סמר אפילו היא בטבריה וחצר בציפורי כיון דסצ ׳משתמר לדעת היא
דבטלי׳לסהדי הוה אמ׳ אלמ׳כי אמ׳לססדי מעיקרא ראו גס שאני נותן לאשתי הוא מגורשת • וכתבו הרי״ף והר״אש והלכת' כעולא דהכי אסק רב אשי בפ׳סני׳אוחזיס
דאמרי׳דלס כפליה דאס איתא כיון דא״ל לסהדי מעיקר ראו גס שאני נותן לאשת
דחצראתרבאי מידה ולא גרע משליחות גבי גט דחוב הוא לה ואין חכין לאדס
השתא הוה מודע לסו .הא לאו הכי כי א״ל כנסי שסר חוב זה כסוליה בסליה ומי׳לא שלא בפניו וסילכך בעינן והוא שעומדת כצד ביתה אובצד חצר וכן פסק הרמנ״ס
ופי׳הר״ןגביגטדחובהואלסאי אפשר לחצרה שתקנה לה מתורת
נטלי׳מתורת סג שלא יהא כפר לגרש בו דהא לא אמר כלו׳בגופו סל גט אלא לדידה ז״לבפ׳ה '
קאינ׳סטר חוב יסילכ׳כי א״ל הא גיסיך מתגרש בו והרמב״ס כת׳בפ״א מהגירושין
סליחות אלא מתורת יד ומשוס הכי אפילו מסתמרת בעינן שתהא עומדת כצד
בלשון הזה ומנין שאינו נותנו לה אלא כפור' גירושין סנא׳ספר כריתו׳ונתן בידה חצרה דכיון דמידה גמרינן סמוכה לה בעינן עכ״ל • ומה שכתב רבי׳והוא משתמר
שיתן אותו כמורת ספר כריתות אבל נתנו לה בתורת שסר חוב או מזוזה וכו׳אינו לדעתה פשוט הוא דכיון דמידה גמרינן מה ידה משתמר לדעת׳אף חצרה המשתמ׳
גט ובספרי תנא ונתן כידה ושלחה מביתו מכאן אמרו כתב נס לאשמו ואמר לה לדעתה לאפוקי אס הוא חצר גדול שכשהיא עומדת במזרחו אין מערבו משתמר
מסי סטר חוב זה אינו גטוא״ת ותיפוק לי משוס דילמבטולי בסליה איכא למימר לדעתה חרק .לה הגס במערבו דאינה מגורשת ובגמר פריך חצרה מה שקנתה
אס אית׳רבגילי ' לעדי׳הוה אמ׳וכדאמיינן כהניזקין ולא טעמ' סתס משו׳דממיקר׳ אשה קנה בעלה כלומר ואס כן אכתי אל נפק גס מידיה דבעל ואסיק רבא דגטה
אמרלהוראוגטשאנינותן לאצזתי דיוק אלא משו׳דכיוןדאיכאסהרילסהדי הוה וחצר כאיס כאחד • לכתב הר״ן דבעומדת בצד כיפה חרק לה גטה מגורשת
מורע בינו לבינס והא דא״ל סבי משוס כיסופ׳דידה היא לעולם עד דמפר׳דמבטל  .אפ ^בע״כ אבל אינה עומד ' בצד כיתה אפי׳זרקו לה מדעת מסתבר דאינ׳מגורש׳
ליה עכ״ל  :וכחבהרמ״ס דווק דאמ׳ככסי סטר קוב דמסמ לשם פיקדק וכולי נ״ל דליכא למיערדכיון ססימה מחזרת להתגרש׳ זכות• הוא לה ומגורשת דהאאיכא
שלמד מדחנן בהמגרס את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא־לאיס למימר שמא חזרה בהו כדאמריק בירושלמי וכ״כ בחידושי הרסב״א כתב הרמ״ס
..פלו ' כיצד יעסה יטלנו ממכה ויחזור ויתנכר לה ויאמר לס הרי את מותר לכל אדס אס כמן הגט בחצרה ואחר כך בא שס ואמר לה הרי זה גיסיך וכי ' מ״ס ואי לא
ואוקמוה ר׳יוחנן אפי׳כר׳דאמרבאמלה כנסי סטר חוב זה וכו׳אין צריך ליטלו .ממכ'
סמימז לה ממחלועד סוף לאו דוקא דבתסל׳וסוף סגי אע״פ שבאמצע לא היתה
הכא שאני הואיל וקנאתו ליפסל בו לכהונה ופר״שי דקנאתו מתיכ׳קמיית׳ליפסל שס כמ״ם בסמוך ודברי הרמ' ה הס מסבר' והרש״בא יהר״ן חלוקי׳עליו שכת ' הר״\
נו לכהונה סילכך אי לא כדר סקיל לה פינה לא מהניא אמיר׳סהרי כבר זכתה בו וז״ל וכתוב בחידושי הרס״כא כלשון הזה אבל אס נתנו כבר בחצר שהיא משתמר׳
וא״ל הא גיסיך בחצריך ואמרה תזכה לי חצרי בזו נראה דמגורסת ומצאתי בירוש׳
ע״ע תנאי ראשון אבל ההוא דהז ורק לא זנתה בו לכלום  :כתבהרס בא בהזור
אמתני׳ממן בידה והיא יסינה ליישב קצת סוגיות שבגמר' ה נראות כחלוקות זו על.
דמכלתין ס״קינחן לה את גסה ואמרה תזכקלי חצרי שבעכו א״ר סנ׳ינא נעשית
זו רדעתבעי׳אכל דעתה דווקא לא בעינן אלא או דעתה או דעת העדי׳והיינו א.מ
כמי ססיתה ידה ארוכה אלמא בענין זה זכתה לה קצרה ומגורשת 6א״כ תדחה
דמגורסת
לעדיס ראו גט שאני נותן לה אע״ע שחזי ואמר לה כנסי שטר חוב זה
דברי ר חנינא כר׳אושעיא ס״ל והראשון נראה עיקר ולא עוד אלא אפילו לא נתנו
וישנה ואמ״פישיש כאן דעת עדיס דאינה מגורשת אין הפנין משוס דעת אלא לפי סס עדיין אלא שאמר ' היא זרוק לי גי טיי בחצרי ומזכה לי חצי משמע לי דמגורשת
שאין לסיד כלל והרי זו כנסתסייאו סאינ׳ יודע' לסמור את גיס׳לאינה יכול' להפגר
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העזר

קלט

דהאחצרלאגרע
משליחות וכשליח דכוותא מגורשת כממנה שליח לקבלה על זרקו לרסות׳לתוך האש ונשרף או תוך המי׳ונמחק או נאבד אינו גנו אכל אה הגי־
ולירוש׳דקאמ
נעשית
כמו
שהיתה
ידה
ארוכה בכהאי גוונא בפי הוא שאמר היא לרשות וכס אס״כ בא האש ושרפתהו הרי זה גס עכ״ל וכתב הר״ן שתת על הימכ״ס
מתחל׳זרוק לי
גיסי
ותזכה
לי
סכרי
ואס׳ל
זרקו
לה
שם
דאלו
בההוא
גוונ קמ׳שהרב על מ״ש אפל אס נמסק או כשרף קידס שיגיע לה וכו' הואיל ואינו הולך לנוס אינו
מחש׳יות '
דהיינו
שנתנו
לה
ככר
כחצר
ואח
כ
אמר
תזכו
לי
חצרי
שבעכו
לא
ידעתי
גט
שזה
א״א
שאס כדבריו היכי מכן מגורשת כיון שנשרף או נמסק אינה מגורשת
ליאך
היא
מתגרש
דהא
בשע
שזרקו
שס
*
.
והר״ן
כתב
ליישב
דברי
הרמי
" בסשהוא
#צר לא הד לא שליח
דידי׳ולא שלי׳דדס כיון שהיא סמוכה לחצר תחל וסוף וה ה בחצ׳דירה בעינן רתהוי סובר דבריסא דמתני׳ דהיתה עומדת
ואץ לך לופ שיהא כאלו נתנו ביד לפקדון סמול'
לה בעידן דלימא לה ה״ז ניטך ואי לא סמיכה לה מתחילה ברא הגג איכ׳ררך עלייה ודרך ירידדדרף
ובתר הכי כי אמי' תזכה יל חצרי שבעכו
ועד סוף מספקא לן לחומר׳ עכדינן כה ע"כ  :היתה עומדת על גנה עלייה היינו קוד שהגם מתחי׳ליידודרך
בדכי מתגרש והא בעיקשיאמ לה הרי זה וזרקו לה לראש הגג אם יש לו מעק׳כיוץ שהניע לאויר תוך מחיצ׳ יריד היינו משהגט מתחיל לירד-ומ״ס ל6
גיטך ואס כ* אמ ' להק
לאחשאמר׳תזכה המעקה או אפי׳אין לו מעקה והניע לתוך נ׳טפחי׳פמוך לקרקעית תנא ברישא דמתכי ' כעסק או כשרףה״ן
לי חצרי ואחב זרקו לה דהיינו האי גוונ'
מגורש מסו׳דאיכ׳גוונא דלא הוי׳חגורס׳
כתר שבדברי סרב ז״ל עכ״ל הר״ן ובהדי' חגג הרי זו מנורש׳אפמשרף קור׳שנח והוא שקד׳גט לרלילשחרי
דהיינו נמחק או נשרף דרך עלייה אבל
ראך לנוח אלמלא האש שבא אח׳ שזרקו אבל אם קרם האש לא
כתב הר׳ן סס כהזורק אסתני דצמי ליה שלעולם לא היה ראוי לנוח ברשות ומדברי הרמ״בם יראה שאם בסיסידסוא למעלה והיא למטה מסתמא
בנסי שטי־ חוב שאס נתנו לה לסס פקדון
לעולס הוא דרך ירידה וכי אוקימנא כגון
נשרף
אפי׳אחר
שהגיע
תוך
ג׳טפהי׳סמוך
לגג
אינה
מגורש׳
אפילו
או שנתנו כחצר לסס גירושין ואח״כ
א״ל
שהיו
מהיצו
'
תחתינו
עורפו
'
לאו
משו דאי,
הא גיטן ועומד׳ בצד חצרה מגורשת כיון קרס הגט לדליקה ואינה נראה כךבגמ' היה הוא בגגו וזרקו לח ביה דרך עלייה אלא לפי סא״אלצמצם
©מיד הבעל בא לידה או לחצר ומיהו אס
לחצרה אם מחיצות החצר גבוהות מהגג בענקשמיד כשזרק הגט אוקימג בעייפות וכיחמריילא שנואלא
דחאתו הרוח ונתנו בחצרה אעיפ שאמר
מאויר הנג נכנס לאויר מחיצות החצר מגורשת אפינמהקקודם שנמסק דרך ירידה אבל דרך עלייה לא
לה הא גיטיך אינה מגורש׳דהוס לי'
כטלי
שהגיע לארץ וכגון שנמחק לאתר שהתחיל לירר רכשזרקו מידו הכי מפר׳לה ז״ל לא שנו ממחק אונשרף
גיטיך מעל גבי קרק דאמריכגמ
דאינה
כרי להעכירו המעק צריך לזורקו כלפי מעלה ואם נמחק כעורו מגורש' אלא דרך יריד כסיס ל־מתניסבל
מגורש משו דליכ׳כתיכ׳כעל עכ״ל
משמע
דיך
עלייה
איני
מגורש
ועשוי
הכי לא תני
דרך עלייה אפי׳יצא מתוך מחיצות הגג ונכנס לאויר מחיציהחצר
לבין להר״סבא בין להר״ןלא במינן שתה' לא הוי גט אא״כ הוא דרך ירירה לאחר שהתחי׳לירד היה לה קנה ברישא כפסק או נשרף ה״ז מגורש'משוס
סמוב לקצר ' בסע׳נתינ הגט למוכה ושלא
נעוץ בחצרה והוא עולה למעלה ממחיצות החצר וזרק הגט עליו דלאו מילת פסיקת היא שאילו כמס קוד׳
כדברי הר״מה ז״ל • ודברי הרש״בא כתב
שירד לנוח אינה מגורש' ומיהו ודאי אס
ה״ה 3פ ה וגס רכי׳ירוח כח״ה וכתב דלא אינה מגורש שאינו משתמר שם זרקו לה
לרשות׳ועבר
כל
רשות
נמחק לאחשהיה יויד לנוס מגויש׳עכ״ל
השיט לי' להרש״בא אלא תשקי מספקא ויצא חוץ לרשותה אינה מגורשת אע״פ שהיה בתוך ג׳ טפחים
ולפי זה מ״ש הרמי׳' בס אבל אס נמחק או
ליה ככל הכי שהזכיר וכן משמע מדברי סמוך לקרקע בתוך רשותה כיון שלא היה סופו
לנוח ברשות׳ שתי נשר׳ונו׳אע״ס שנמחק לאח שהגיע לא-יר
לרש״בא■ סכת כסו׳כל דבריו וכל זה צרי׳ חצרות זו לפנים מזו החיצונה שלו והפנימי׳שלה וכותלי החיצוג'
מחיצו׳או אח שסני׳ לפסו׳מג טפחי׳סעוך
עיון • כתב עוד הרש״בא שם כהזור' והיכ׳ גבוהות מכותלי הפנימית וזרקו לה לפנימית כיון שהגיע כנגר לגג וכו׳אינו גס כשהגי׳לאוי' מחיצות או
לפסו׳מג טסחי׳סמוך לגג דרך עליי' הוא
דנתנו כחצר שלא מדעת ' ואילעומד׳ככד אויר הפנימית אפי׳למעלה ממחיצותיה והוא בתוך אויר מחיצו׳
בית במקו׳יכס מסתבר' דהוי' ספ׳מגורש'
החיצונה מגורש׳ובמופה כי האי גוונא וזרקו לה לפנימית אינה דאינו גט וזהו שכתב הואיל ואינו הולך
להא מספק לן כפיהאשה שלום מזנה גס
מגורשת
עד
שיגיע
לנוח
כלוס
לפי
שהו בדרך עלייה אכלאס
לאשתו אי מהכי דדילמ זכו׳הוא לה
וסינידקיימ
'
כצד
ביתה
וזרקו
לה
במוך
הגיע
בית
דרך
סל׳
ירידה
לאויר
מחיצו׳וכו ' ונמחק או נסר הרי זו מגורסי -והל מיישב דברי
מדעתאיפס׳לומר רמגורש׳ אי
זרקו
לה
בפני
עדיס
ואמר
להס
ראו
גט
שאט
מתן
הר״מב׳
ע״פ
דרך
סר״ן
דדרך
יריד
'
׳הייני
סיפ
' דמתני׳אכל בדרך עליי ' מפר דהיינו
לאשתי דומיא דידה וכעדות
של
ר
יוחנן
בן
גודגדא
עב
יל
ונס
זה
כתב
הר״ן
בפ׳
ריש
דמתט׳דקמט
הוא
למט
והיא
למעל׳אינ׳מגורש
בכל
גונ כין נמסק כדר מליי׳
הזורק וה״ה בפ׳ ה׳ורבי׳ירוח׳ בס׳הלוע״ל ם״ס קל״ח דחציר׳כידה ) " :דתח עומד על בין נמח׳בדר יריד׳וטעמ׳סשו׳דבין שהבע׳היה ציי׳להעלו׳הגט שלא כדר תנופתו
גגה וזרקו לה וכו׳בהזוי ( דף עט ) תכן הית פוקד בראש הגג וזרקו לה כיון סהגי׳
הטבעי׳מעיקר׳לאו למינס קסי פ׳־ דשלא הי׳כס הנעל דרך הנחתו שהו בירידוא״ת
לאדר הגג הרי זו מגורש' הוא למעל ' והיא למטה וזרקו לס כיון שיצא מרפות הגג א״כ כיון דבריש כל היכ׳דכמסק או נשרף אינו גט ואפי׳כמחק אחר שהגיעלאויר
ונמחק או נשרף הרי זו מיורסומוקי לה בגמ ריס כגג דיד׳וחצר דיריה סיפא בגג מחיצו׳וכו' דרך ירידה נמצ׳שאינו גט עד שינוס וא״כ היכי תנן ה״ז מיורפ׳כבריישב
לידיה וחצר דידה ופריך בנמר אריסא והא לא מינסר ופדש״י והא לא
מינטר אדי הרב המגיד דנ" מ אס קדס׳אח משהני׳לאויר מחיכו' הגג קורס שינוח א״כ אס מת
הגג
דאתי זיקא וסדי לי ' מקמי דלינח וכי לא שדייה זיקא ואירע לו דבר אח׳סבא הבעל או בטלו מתי׳והרי״ף לא כת משנ׳זו ולא מאי דאיתמ' עלה ספני שהסדברי׳
כ
לב
וקלטו
או
גשמי
'
ומחקוהו
אמאי
קתכי
מגורשת
מן
האדר
הא בפי׳אויר שסופו שאינ׳מצויי '  :כתב הרש״כא בהזורק אהאלאמ׳רכ יהיר הימה ידה עשויקטפר•
לכוח
אע
יב
יסור
אמ
שמואל
כגג
שיש
לו
מעקי
'
עסקינן
עול
'
אמ
הכא בפחו׳משלש וכו׳ופריך בגמר ותיגרש מאויר דד אמו שיש מפישי׳דכל תוך ארבע אמו דידה הוי
ממיךלגג פסקי דכל פחות משלשה לגג כגג דמי ופרס״י בפחות ססלש׳וכו׳אויר
מינטי וממט יאוק׳־מנ׳כגג שיש לו מעק ' הא לאו הכי איל מגורש׳משו דלא מינט'
לממני' בהכי עסקינן דהוי כמאןדנח והלכך קנאתו בהנחתו דכיון דהגגגבוה
איכא
למימידמיירי
כגון
שלא
נכנס
לתו׳ד
אמויוכן
כתבו התוס 'בחד תירוצא היה
מפרה הוא ה״ל פצר המשתמר לכל דכייח בגויה ומשמדיב יסודה ומולא לא פליגי
לה
קנה
נעוץ
נחכרו
וכו׳גס
זה
שס
בהזורי
גמר׳היתה עומד׳ בראש הגג וכו'אמ׳רבא
אלא באוקמת דמתני׳אבל לעני דינ׳סוץ דכין בגג שיש לו מעק׳בץ כפסו׳משלשה ג ממ׳כגיטין וכו׳והא דאס רב חסד נעץ קנה בר״סי ובראשו טיסקל חרק ונח ע׳ג
המוך לגג מגורש
ולכן כתב הר״אס דברי סניה וגס הרמ״בס בפ״ה כתב דבין שיש חייב אפי׳גבוה ק׳אס׳ה״מ לענין שבת אבל הפא משו ' אינטורי הוא והא לא מינטי
לו מעק׳כין
בפחות
משלס׳סמוך
לגג
מגורש
'
ונמעך
רמ׳אחריה׳ופריך
בגמ
אסיע'
ופרש״י ה״מ דהוי כמוכח לארץ למבין שבת אבל אס היה חצר סל אשס וקנהנעוץ
דמ והא
לא
מינטר
וערש״י
דקס״ד
שהגג
גבוה
פחות
החצר
והכי
קתני
כיון
שיצא
גבוה
מן
הסחיצו׳אינה מגורש שאין סופו לנוח לארן לימי ליה זיקא חוץ למחיצות
וד־שות הגג מגורש' הא אין סופו לנוח אפי׳לא באת דליקה דאתי זיקא וסדי לי חוץ וטעמ׳דגטא משו חצר המשתמר הוא דומיא דיד' והא לא גזיכט' והקש הרש״כא דהא
למחיצו׳אמ׳רב יהוד' אמ׳שמואל כגון שהיו מפיצו ' התחתונות עודפו׳על העליוט' משמ׳כגמ דכי נח ממש כרשות' אע״ג דלא מינטי מחמ רשותה אלא מחמת'דמנסר'
לכן א״ר
אלפז׳א״ר אוספי׳וכן אמ פולא א״ר יוחנן ופרס״י שהיו מחיכו׳התחתונו' ליה מגורש׳וא״כ כי נח כטרסק של ? ממס כי לא מינט׳מאי הוי הא נס ממסברשות
סל חצר
עודפות
על
מעקה
של
גג
דכי
נפיק
מגג
מטא
לאדר
מחיצו
'
חצי
ומשוס ד״ל דטרסקל פאט שהוא קצר ביית ואזיל מיניה אפי ברוח מצויה ולא מינעיכלל
הכי
בעינן
פודפו׳דהאי
דקאי
כתוך
מחיצו׳מעק
'
הגג
וזרקו
כלפי
מעל׳כד
סיפכו׳
וכמאן דלא נח דמי פכ״ל • זרקו לה לרשות ועבר כל רשותה ויצא חוץ לרשות' אינה
את
המפק׳דפול
לחצ׳זאמאי
דפק
נמחק
אערי׳בגמר
ל״ש
אלא
שנמחק
דרך
ירידה
מגורס׳וכו
כך
הס
דברי
הרמ״בס
בפ״ה
מהל׳גמשין וכתב הרב המגיד דאף על גב
אבל
נמחק
דרך
עלייה
לא
מ״ט
מטיקרא
לא
למינחקאי
ופרס
'
י
דרך
ירידה
כסזרקו
רבפיק
קמא
דמציעא
בפי
רכא
זרק
ארנקי
כפתח
זה ויצא בפתח אחר מסואויר
בלפי מעל׳כדי להעבירו את המעק לא כספק עד סהגי׳לחזו׳ולירד אכל נמחק דרך שאין סופו לנוח כמונח דמי או לא ולא איפשיטא סבור הימ״בס דלגבי גטבוראי-
< 1לייה אע״פ שיצא מאויר הגג לאויר חצי ומסיצו׳התחתוצו' עודפו׳אינה
מגורשת אויר שאין סופו לנוח לאו כמונח דמימדאעריק בגמר גבי נמסק אכל דרך עליי'
בדרך סלזקי לא מיקרי נתינה אלא דיך הנחתו לבא לרשומה ואמאי דמק כשרף לא מ״ט מעיקרא לאו למיכח קאי וה״נ איגלאי מילמא דמעיקרא לאו ברשות קאי
וזסיי׳בגמ׳לא שנו אלא שקרס גט לדליקה אבל קדמ דליקה לגט לא מ״ט מעיקרא וצל כ הר״ן בהזורק גני הא דאמר רב נחמי בר יצחק ל״ש אלא סקדס גט לדליק וכל
לפייפ׳קא אזיל ופרס״יסקדם גט לדליקה שקדמה זריקת הגט בחצי קודם שתהא שדעת הימב״ס דכפיץ א יפשיטא מלאמריק אכל דרך עלייה לא ס״ט מעיקרא לאו
םזליק׳כאד׳החצי ׳ ונתב ה״ה בפ״השדעת הדמ״בן והרש״בא כדעת רש״י דהא
למינסקאי וכתבו הר״ן וה״השהרמב״ן והרשב״א מחלקים כץ ההיא בעיא למאי
דאמיי׳לא שנו אלא דרך ירידה וכו' אסיפא דמתצי קאי ובה מפליג בץ דרך עליה
דאמריק
מעיקרא
לאו
למינח
קאי
ולדעתם
הויא
ספק
מגורשת
:
בחצרות ך
לדרך ייידה וכולם נתבו דאפי בריש׳ דמתצי׳אם נימחק או נשרף אחר סהני׳לאויר לפטס מזו וכו ' שס בהזורק גס ' ביתה עומדת כראם הגג חיקוהל אער אביי ב
לקצר הרי זו מגורפ׳כל שלא קדמה דליקלגט דומי׳דסיפא ויהא דקפני לה במתני׳ חצרות זו לפטס מזופטמימשלה וחיצונה סלו ומחיצות החיצונות עולעות על
אסיפא ולא אריסא כת ' הרמ״צן דאורחא דמילת' צקש דבחצר שניח אש ומיס וזה
הפנימיות חדקו לה ציון ' שהגיע לאדר מחיצות החיצונות ה״ז מגורשת מ׳8
דעת הרמ״ך כה& גו׳ על'ל .אבל הרמ״בס נתב בפ״ה וז׳ייל היתה עומדת בראש
הגג
סרמית
גופא
במחיצות
החיצונה
עי
;
עךא מש" ב בקופות שתי קופות וז בחול
שלה והוא מלמסה בחצירו וזרקו ל ? למעל׳פיץ שהגיע לאדר מחיצות
המעקה
או
זו
פנימית
שלה
וחיצונה
סלו
וזרקו
לס
אפילי
הגיע לאויר פנימית אינה מגורשת
לפחו׳מג׳טפסי׳שמיך לגג נתגרש וכ״לבד שיהא יורד לנוח אבל אם נמחק אי נשרף מ״ט להא לא חנ וכי נש מאי הד כליו של לוקח בישות מוכר הוא הב״עכקופ<5
קוד׳סיגיע לס אע '
פישצמסק לאח' שהגיע לאויר מיסיצו׳או אחיי שהגי׳לפחו׳משלש׳ שאין לה שוליים ופרש״י דהא לא נח ואץ מחיצות כלי עשדץ לאויק לשמור
טפחי׳סמויך לגג
ציון
שצשבה
הדוח
ויסיעלהו
ונמחק
או
צסיף הואיל ואינו הולך לצו' דאין כלי עשי אלא להניח בתוכו וכתבו הפוסע נראה מפרש״י לאדי כלי
אינו גט ולא
נתגרסה־היה
הגג
שלו
רהז׳מלמעל
'
הו
והיא
מלמטה
בחצר
שלה
וזיק
אינו קינה ואין נראה ובמרק בתרא דע״ומשמי*
לה גיטס ציין שיצא הגט ממקיצ< מג והגי' למסיט׳מקומ שהיא עומד' בו נפגרשה

אבן

העזר

קלט

*■אויר כלי קוצה אלא נר דה״פ דהא לא נח באויי כלי אבל גבי חצרות אע״ג דלא היתה פומדבמזש הגג חרקו לס לומר ר >$3שלש עדו׳ בגיסין הלן ד $״ר קלוט׳כע♦
נח מוךמסיצו'הסנימיו׳כיון שהוא מוך מחיצות החיצונות מגורשת כיוןדמחיצות סהונס׳וכולי והלו דא״ר יהודה אלשמואל ל<* יעטו'  6דס כגג זס ויקלוט עי גשמי'
מגגו סל סכרו ופו ' הי מ לענין שבת צכל לענין גש מסוס קפיד הו 6וכולי ה 6י לא
החיצונות כס קבועות וגרפי׳ גבי חצרות כיון שהגיע לאויר מסיצו' הפנימי׳ פירש
כנגד הפנימי׳ למעלה סמחיצותיה ותוך מחיצות חיצונה וגבי קופות גיסינן אפי' קפדי אינסי ודברי רנינו בה כפרש״י וכן דע הרא״בד בהסגו' לזבל סרמ״כס כס״ס
נגיע לאויר פנימי׳סי ' ולמעל ' ממחיצותי׳
כתב היתה עומדת על גגה וזרקו להרכי״י
ואי הוי בתוך סלל קופה הפנימית הויא שיגיע לתוך חלל מחיצו׳הפנימי׳ ומי׳ כשיגיעו ילחילל־ן מגורש׳ אלפ ועעס דבריו ב יאי הרש״בא כסזור ' ומכל
מגורשת כדפריסית ואית ספרים דגרסי שעדיין לא נח בשוליה כיון שסופו לנוח ומיירי שאק לחיצונה מקום הוא ז״ל הסכים לפיס״י  :היתה
עומד כר״ה חיקו לתוך ד אעומי׳מגורש׳
נכי סצרו׳כיון שהגיע לאוי׳מחיצו׳סיצונו׳ שולי׳ונמצ׳שעומר׳הפנימי׳על גבי הקרק׳ שאם הי׳לה שולים הוי
ולפי גירס׳זו כיון דגבי קופו' נקט פנימי׳
בד״אשאין הבעל עומד עמס בתוך ר,
ליה כליו של לוקח ברשו׳מוכר והויא ספק מגורש׳והרמ״בם כתב
לוי משמע אפי׳מוכח בחלל פנימית אינה
אמותי׳ וכו׳ג״ז סס כהזור ' (דף ע״ח ) משני
שאינו גט עד שינוח בשולי הית בחצירו וזרקו לה * שם אינה
מגורש' עד שינוח כשוליו כדפי' רש״י ולא מגורש׳אפייהיא יושב׳במטה ונפל הגט במטה אינ׳מגורשת אלא היתה עומדת בר״ה וזרקו לה קרוב לה
מגורש קרוב לו אינה מגורשת מסכה על
ימכן דאוירכלי קונה כדפריסית עכ״ל:
והר״פב והר״ן כתבו כדברי התו' וכך סס א״ב הגיע לירה או לכלי מן הכלים שלה שאין הבעל מקפיד על
מחנה מגורש ואינה מגורשת ובגס ( סס)
דברי רכינו אכל הרמ״כס נראה שמפרש מקומו כגון צלוחי׳או כפיפה קטנה וכיוצ׳כהן וכן אם נפל למטה ה״ד קמב לה וה״ד קרוב לו א״ר ד׳א סלה
כיש״י דלישכא דנח הוי דוקא הא לא נח
שלה שהיא גבוה י' טפחי' מגורש' שהיא חלקה מקו' לעצמה ואין זהו קרוב לה ר אמו׳סלו זהו קרוב לו ה״ד
ממם אע״פ שהגיע לאוויר הפנימית אינה הבעל מקפיד על מקום רגלי כרעי המטה שלה השאיל לה הבעל מחצה על מחצ׳אמ״ר שמואל בר רב יצחק
מגורש' ות״מ מה סכת' רבי' כסס הרמ״כס חצרו וזרק לה לתוכו מגורש׳היה בחצ׳ מקום חלוק לעצמו שיש כגון סהיו סניה עומדי בד אמו ' וליחזי הי
מיניהו קדיס רבה ורייוסף דאמריתרויהו
שאינו גט עד סינו׳בסוליה הוא סל בדקדו' בו ר״א על ר״א או אפי׳אין בו ד׳על ד' והוא גבוה י' טפחי׳ או אפי'
שלפון הרמ״כס בפ״ה כך הוא כיצד שתי ׳אין בו ד׳על די ולא גבוה י' והוא חלוק בשם לעצמו חשוב מקום הכא בכ׳כיתי עדי׳טסקי תחת אומר קרוב
קופות זו לפנים מזו וכו' אינה מגורשת לעצמי ואינו שאול לה בכלל החצ׳ואם גפל הגט שם איג׳מנורש׳ לו וא' אומי' קרוב לה ר׳ יוחנן אמ קרוב
עד שינוס על צד הקופה הפנימית כד״א אבל אם השאי׳ לה גגו ונפל הגט על גג אח׳שיש לו אצלו מגורש' לה שנינו אפי ק' אמה קרוב לו סנינו אפי'
מאה אמה היכי דמי מחצ׳ על מחצה אמר
כסהיתהמוטה על צדה ואין לה שולים
אבל יש לה שולים אפילו כת בקרקעיתה כיון שאקדיורין קבועין בגג אינו מקפיעליו ומדברי הרמ״ב׳יראח רבי סמעק בר אבא לדידי מיפרסאיל
אינה מטרפת סכלי הא שה ברפות הבעל שאפי׳נפל לה הגט על גג של כל אד׳והיא יכול׳ליטלו משם שהי׳
מיניה דר יוחנן הוא יכול לשמרו והי׳אינו
אינו קונה לס גט אלא א״כ אינו מקפיד מגורש׳ של היתעומר׳על גגה וזורקו לה ונפל על גג אח׳הסמו׳ לו
ימל׳לסמרו זהו קרוב לו היא יכול׳לסומרו
על מקומו' וכב ' ביאר ה״ה סטת הרמכ״ס אם יכול׳ לפשוט ידה וליטלה מגורש׳שאין בני אדם מקפירין על והוא אינו יכול לסמרו זהו קרוב לה שניה׳
עיין עליו כי לא רציתי להאריך לפי שהוא מקו׳זה הית'עומר׳בר״ה וזרקו לתוך ד׳ אמותיה מגורשבד׳ א שאין יכולי ' לשמרו או סניכס איךכולי׳ לשמרו
בלתי מצוי :
היההכחצרו וזרקו לה סס הבעל עומ׳עמה בתוך ד׳אמותיה אבל אם עימד עמה בתוכיאפי׳ זהו מחצה על מחצה ות״כ דר' יוחנן א״ל
וכו' מפנס פס ( דף ע״ו ) זרקו לה כתוך קדמה היא הכת׳ בהן איני מגורש׳עד שיגיע לירה וכן אם זרקו לה סמוא' לרב יהוד׳סיננ׳כדי סתשו׳ותסלנו
ואת לא תעני ' עובד' עד דמעי גיס לידס
ביתו או בתוך חצירו אפילו הוא עמה ברשו׳הרבי׳והוא רחוק ממנה אפי׳אם היא יכול׳ לשמרו ולא הוא
א״ל רב מרדכי לרב אשי הוה עוכדא הכי
במטה אינה מגויס׳ בתיך חיקה או לתוך אינה ימ ורש׳ עד שיגיע לירה שנים אומדים הגיע לתוך ד אמותיה
ואנרכוה חליצה ופיש״י כגון שהיו שניהם
קלפה הרי זו מגורשת חפי' הוא עמה פי' ושנים אומדים לא הגיע הוי ספק מגורשת
אפי׳סגט עמה במסה אינה מגורש׳וקלתה
 .עומדי׳ בד אמות זו מכאן וזה מכאן סכל
סל פהכשי׳מתטת בו מחטי ' וצמרו׳ ובגמ ( דף ע״ח ) למוך חיקה או לתוך קלתה הגט מונח כתוך ד אמו׳שלו ותוך ד׳אמות שלה ובהוא יכול לשמרו והיא אינה יכול'
מטרש׳אמאי כליו סל לוקח בישות מוכר היא אמי רב יהודה כגון שכיתה קלתה לשמרו פיש׳י אע״פ שקרוב לה מלו אס יש הפסקת כהר או גבשושית בינה לגם
תלויה כה וט רבי יוחנן אמי מקום חיקה קנוי לה מקום קנתה קנוי לס אמ׳ רבא שאילו היה בא כלב ונטלו אינה יכולה לשמת הימינו אבל הוא יכול לשמרו אינה
מ״ט דר' יוסק לפי שאין אדס מקפי׳לא טל מקום תיקה ולא טל מקו' קלתה ותניא מגורשת ובכדי סתשוח ותטלנופי ' כדי שתשוח ותטלנו הוא דהויא קורבה
נמי ככי זרקו לתוך חיקה וכו׳  :כתב כמרדכי נהגו המס שלא לגיס ע״י נתינת גט דמתני' ואפילו הכי את לא תעביד עובדא להתירה לינסא עד דמטי גיטא לידה
מוך ביתה או חצרה ואפילו כתוך קלתה או מלבושה והטעם פירש רבינו יחיאל לפי גזירה שמא יאמרו על רחיק שהוא קרוב וכתבו התוספות דלרבי יוחנן כד ' אמות
שלפעמים מלבושי׳ שאולים ואולי הבעלים מקפידים על כך וא״כ לא הוי ניטה כיון שלה אפילו יכול לשמור כמוה מגורש׳וחוץ לד אמות צריך שתה ' היא יכולה לשמרו
רלאו להכי אוסלינסו לכך טוב ליתן הגט לידה ממס וידה תהיה פתוחה מתחילת ולא הוא ובשניהם אין יכוליס לשמרו פירשו אין יכולים לשמרו כל אחד לבדו אלא
הנתינה עד גמר הנתינה וכ"כ רכינו פרץ בן רבינו אליה עכ״ל וכ״כ בסמ״ק וכלבו סניהס יחד אבל אס אין יכולין לשמרו פשיסא דאינה מגורשת כלל וכתב הרסב״א
ובהגהות מיימון פ״ה וכן חס נפל כמטה סלה שהיא גבוה עשרה טפחי ' ויו׳ ג* 5פס ע״זוצ״ע דמ״מכיון שהבעל צריך בשמירתו אגיד ביה הוא ופורדא״כ שניהם
אפי הוא עמה במטה אינה מגורשת אע יבא ל״ס אלא במטה שלו אבל במטה שלה יכולים לשמרו היינו סכל אסד מהם יכול לשמרו כלא שמירת חבירו ואם כן כזו
מגורש ' ובמטה סלה מבויש ' כליו סל לוקח ברשות מר  :י הוא שמעת מינה כליו סל
אמאיאינה מגורש ' כיון שהוא אינו צריך בשמירתו וגסהר״ןכת' קוסיא ראשונ'
לוקח ברסו׳מוכר קנה לוקח לא צייכא דגכיהא עשי' והא איכא מקים כיעי אמקוס בסס הרמ״בן דכיון שהבעל צריך בשמירתו אגיד כיה הוא ותיקהוא ז״ל דלא שייך
כרעי לא קפדי אינשי • ומאחר דבעיין דכליו סל לוקח כיפות מוכי לא איפפיטא למיפרך הנא הא אגיד ביה וכתבו התוספות עוד דיב אשי פית ליה בפ״ק דמציע'
כשאינה גבוה י ' ה״ל ספק מגורשת ואפילו לדעת הר״ן שכתב גבי הא דא״ר יוחנן דבר״הלא תקנו ד׳ אמות והכא תנן היתה עומדת כי ה קרוב לה מגורשת ויש
אין אדם מקפיד על מקום חיקה וכו׳ דאע״ג דכהספיכס לא איפשיטא נעיין דכליו לומר דהתם באין י פוליס לסמיווהכא ביכולה לסממא״ני״לדהכא לאודוקא
סל לוקס בישו׳ מוכי סוגיין דככא מוכחאדלא קנס מ״מ כיון דלא איפשים כהדיא 'נקט ר״ה אלא בסימסא או כצירי ר״ה וכ״כ סרסב״א וכתב עוד א״נ רב ס״ל כמ״ד
מסוס הוכחא בעלמא לא נפקא מידי ספיקא ־ השאיללה הבעל חצרו וכו' היה התם קונות לו אפילו כר״ה אי נמי גט שאני דתקינו ליס רבנן אפילו ברה משוס
וכחב הרא״ש דרבי יוחנן לא אתא לאיפלוגי אדרב דספיר
תקנת עגונות :
בחני מקום שלדין לעצמו וכו בריס הזורק ( דףע״ז ) הסו' גבר' חרק גיטא לדביתהו
וכו׳פזל גיטא נפל בפיסלא אמ רב יוסף חזינן אי הוי ד' אמו׳על ד׳אמו פלג רפות
אית ליס דאס זרק גט לתוך ד ' אמותיה שהיא מגורשת דהא רבי יוחנן נופיה
לנפשיה ואי לא סדא רשות'היא במאי עסקינן אילימא בחצר דידה כי כוי ר' אמות אמר הכי בפרק ב דמציעא אלא דלסון דקרוב לה וקרוב לו לא משמע ליה לפרושי
מאי הוי אלא בחצר דידה כי לא הוי ד אמות מאי הוי לא צריכ ' דאוסלה מקים דחד בד אמות דמשמע אפילו רחוק ממנה הרבה וגס מחצה מל מחצה אינו מתפרש
מקום מושלי איכסי תרי לא מושלי אינשי ולא אמקאלא דלי׳ליה סס ליווי אבל אית יפה אליבא דרב לכך נראה לו לפרש קרוב לס אפילו ק אמה ומשוס עיגונא תקנו
ליה חס ליווי אע״ג דלא גבוה י׳ואע״גדלא הוי ד' אמות ופרס״י פיסלא חתיכ ' עץ חכמים כניטין וכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ושמואל לאו לממשי מתניתין
5ס ליווי כילהו סיסלא מיקרו ואי הוי להאי סס לעצמו ה״ל חשוב ולא בטל וכתב אתא ומודה הוא שאס זרק לה תוך ד' אמותיה והוא עומד חוץ לד' אמותיה שהיא
היסב״ס כפ״ה דנח ע״ג סלע דיו כנח ע״ג פסל וז״ל הימ״בס בפ״ה השאיל ' הבעל מגורשת דליכא מאן דפליג אסא דד אמות קונות לו וגס לא פליג שמואל אדרכי
מקום בחצרו ולא ייסד לה וזרק לה גט והגיע לד׳ אמות סלה שהיא עומדת בהן ה) יוחנן אלא שאמר לתלמידיו סראוי להחמיר אס שכיסם עומדים כתוך ארב*
מגורס׳נמגלגל וכפל ע ' ג קורה או ע״ג סלע רחוק ממג׳ אס המקו שנפל עליו אין אמות ואף על פי סקדמה האשה לתוכן וזכתה ככס שאינו גס אלא קרוב לס כדי
בו ד׳אסו׳על ד״א וכו׳ומסשט דבריו נר׳שאס הפסל הוא כתוך ׳ד אסותי ' מגויס
סתסוח ומסלט לפי שפעמים שהאיש יקיב לתוך ארבע אמות וגס אס הואחח
דכל תוך ד אמותיה חד מקום מיקרי וכ״כ הר״ן מחור'סכך נרי' סהו דעת הר״מבס לד׳ אמות אלא שהיא יכולה לשמרו ולא הוא אין לסמוך על זהסלפעמי׳ הוא יכול
וסצ״ע מנין לו זה וכבר הסיגו הרמ״ך וה״ה כתב סאיפס׳ספי׳דכריו כך וסיות׳נר לשמרו ולא היא או סניה׳ יכולים לשמרו ובקל יבא לידי קלקול הלכך ראוי להחעי,
לי לפרשם בלא והוא שאס זרקו לה כרחוק ד ' אמות סהי׳עוסד׳בסס לא נתגרש׳ בכל אלו עד שמשוח ומטלכו ואתה מחמיר יותר עד■ שיגי׳גט לידה והלכה כשמואל
ולס שאס המקו׳סנפ׳עליו איזבו .ד׳אמי׳על ד׳אמו׳וכו׳הוא התחלתי נח תוך ארב׳ דמתמיר בשניהם עומדים תוך ד אמות או סרן לד אמות אכל אם זרקו לתוך ׳ד
אמו׳שהיא עומד׳ואח״כ נתגלגל וכס באותו מקו׳ומ״ס נתגלגל ונפל וכו לומר שאס אמותיה והוא עומ 'חוץ לד אמותיה בהא מודה שמואל דמגורש׳כך נראה לפרש סטה
מתחלה נח ניתוק ד' אמו' אייה מגורש׳ויהיה הטעם מפני שהשאלה מקום בחצרו זו אבל הר״יף כתב ה״ד קמב לה א״ל שמואל לרב יהוד ' ומולא הביא דברי רבורכי
אקקונה לס אלא כקירוב מקום שהיא עוקדת בו סהרי בחצר סלה אינה קינה יוחנן מסמע דס״ל דשמואל לפרושי מתניתין קא אתי ותימא היכי פסק בשמואל
בנט אלא בעומד כצדה ואס נפל ביתוק ממנה נמצא שאותו מקום מושאל ושאר והא ק״ל כרב וכו' לכך אני אומ' שהר״יף כתב ה״ד קרוב לה וכו' ודילג דברי רב וד'
החצי אינו מושאל לה ונמצא שאינה בצד המקום המושאל לה והיאך תחגיש בו יוחנן מפו דסביר ליה הלכה כשמואל שמחמי' ולא בא לער'כמשנ׳ולא השש להארי׳
 1לא עדיף ודאי מחצר׳ שאיכה מתגרש ' אלא בעומד בצדה עכ״ל וכתב עור ואי זו בדברי האמוראי' המפרסי המשנה עכ״ל ולפי שטה זו כל שהיא יכולה לשמרו אפי׳
שתהי כוונתו לא ידעתי מאין הוציא מ״ש לי אמו׳פלה שהרי לא?זכירי זס ^  .ק אמה וכן אס קדמ היא תוך הד' אמות וזכתה בסס אפי' בא הוא ונכנס בתוך
ד' אמותי׳ וזרק לה  14נמוג' לא מפסיל אלא עדרבכן אבל אס קדם הוא בתוך ר׳
א  3ל אס השאיל לה גגו וננל הגט עלנג אסי וגונ״ז שם ב ? ןורק גע (ףד עי)ט
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י 1ע*צ נשי׳ כ׳ן אמו׳ואס״ב נכנסה היא כפוכ״חילן הל הגט במוךלוות ,ד׳ אמו׳משמ׳דאינ׳מגורש '
לרסותסאינה של סניהס כתב ה״ה שכך הס מוקשי ' בדני ממונות אכל■ היץמת 9
שאס היה טנהג כלל • וכ״כ הר״ן סכל שהיא יכולה לשמרו אפיק' אמה אס נשאת לא מצא וכת ג״כ עליו כפרק הזורק סהי־י הוא ז״ל כתב בפ״יז מה גזילה שאין ד אמות קונותבר״ה
צהנשא נגע וה דמדאמרי׳ולסזי הי מינייהו קדים סמעי׳סכל הקורס לבא בד ' אמות זכה בהס ואין אלא בסימט 'ואס כן כסבא היא תחלה בתוך ד' אמו׳למה כתב שהוכו פשול דמשמע
מנשא לכמחילס לחברו הבא אח״כ זכו׳בהס כלל והרמב״ס כת ' בפ״ה וז״ל זרקו לה בר״ה או ברשות מדבריה בלבד והרי כל שאינו בכדי שיעור סתשוח ותטלנו אינו אלא ספק מגורש׳
זע״ש
שהארץ סאינ' סל סניה קרוב לו איצה מגורש היה
מטע יכול לשמרו ובודאי דסיעו׳סתשויז
נחלוקיס
הגט מחצה על מחצ' וממחצ' על מחצ ' עד
ור״ח כת׳אפי׳זרק לה גט בחצר׳לא מעותדיא לעלמ׳עד דמטי׳לידה פחות מד' אמות הוא כדמשמע בפרק מי
(נ )! נריך לחלק לעי
זה נין סא דלעיל שיהיה קרוב לה הרי זו ספק מגורש היה ותמה א״א הר״אש ז״ל על דבריו וכאש׳כתבתיהיא הסכמתו היה׳ שהוציאוהו וכיון שכן ביתר מכדיסתשות
לאיירינן שאם זרקו קרוב לה כדי סתסוח ותטלכו ה״ז פסול
ואפי תוך ד אמות בר״ה מגורשת ואינה
דרך רשימה ילא עד סיגי׳גט לידה ואח״ב תנש׳בו לכתחל׳ ידה קטפרס חרקו לתוב׳ ונפל לארץ אם נח בתוך ארבע אמותיה
מגורש׳לא נח בתוכו אלא נתגלגל מיד מתוכו לחדל להן מבעיא מגורש'דצ״ע  :והרן פי דר'יוחנןושמואל
גה דאינה חגירשת
כיצד הוא קרוב
לו היה הוא יכול לשמרו אי אייר של ד׳אמות קונות ולא אפשיטא והיי ספק מגורשת ואם פליגי בפירוש א דמתני׳כפרס״י ור' יוחנן
מ״לדשאגי העם
דע״יי כן זרקי והיא אינ׳יכול׳לסממ זהו קרוב לו סניה' עומר׳על שפתהים או אצל האש שמיד כשנפל מידה נפל למים לאו מדינא קאמ אלא מפני תקב ' עגונות
משא 'כ כאן דזרקו יכולין לסתרי או סניה' אין יכולין לשמרו
ואפס ששמ׳הגזיר' היה והיינו דא״לשמואל
ע*ס לנוח ואם לא זהו מחצה  .למחצה בא הוא תחלה
או
נשרף
אינה
מגורש׳נתנה
ביד
עברה
ורגליו
קשורות
בחבל
לרב יהודה ואת לא תעביד עובדאעד
נת מ״מ
שאינו
יכול
להלך
והוא
ישן
שמשתמר
לדעתה
רשומה ועומד ואחד כך עמד׳היא כנגדו
ה״זגטוי׳אשאם
וזרקו
דמטי גטאלידה ואי לאו דמתני ' כשעת
יןגיאלה • וכ׳נסד'
גטין שלנו סי׳נ״ג לה אף על פי שהוא מחצהלמחצ׳הואיל ידיו ורגליו קשוחי בחבל והיא אוחזתו כידה ומשמרתו י״א שהוא הגדרה נשנית היכי קאמרדלאלעביד
אשה שנעל הגט והוא לתוך ד אמו׳שלה ה״ז גט פסול עד גט אפילו ניעור וא״א הרא״ש ז״ל כתב שאינו גט אא״כ הוא ישן בה עובדא וכתב שאפסי לפ׳ע״ד פרס״י
מילה לפני רגליה שיגיע הגט לידה עכ״ל וסרס״בא בהזורק ורגליו כפותות וכן יראה דעת הרמ״בם שכת' נתן הגט ביד עבדה דסמואל כר״ה ממש מוקי למתכי ' וס״ל
נרץ לגרשה
שנית ממה עליו שפסק כרב יהודה דאס היתה והוא נעור והיא משמרתו אפילו היה כפות
אינו
דמדינא ד' אמות אין קונות בר״ה אלא
להואיל ולא נח
עשויה
קטפרש
איכה
מגורש
ואס
כח
מוך
מפני תקנת עגונות התקינו שכלשהוא
נידה הוי כקטפרש
דאינה חגורשמרק ד ' אמות דידה מגורשת דאלמא ס״ל דרב יהוד
למעש ' אמר' ואעי׳ג דלא מטא גיטה קרוב לה בכדי סתשוס ותטלנו שתהא מגורשת והיינו קרוב לה דתנן במתני ' ומ״ה
מכת ד׳א שלה לידה ודוקא מוך ד אמות וכיה הא דא״ר יוחנן הוא יכול לשמרו והיא אינה יכולה א״ל דכיון שאין ד' אמו' קונות בר״ה מן הדין דלא לעביד בה עובדא ומי במקום
(לדיל) איןייועיל וכו׳וכ״כ סאדא״ל שמואל לרב יהודה נדי סתשוח ותטלנו ואת לא תעביד עובדא
סהס קונות מן הדין מסתבר דעברי בה עובד ואצ״ל בחצר 'שהיא זוכה להואשכחן
ל׳א
ענ״ל ועוד
כשס ל 3ריכ'האשה עד דמטי גיטא לידה דמשמ׳סאינה מגורש לעולה אע״ס שנח בתוך ד ' אמות סלה לרבא דהוא כתר דעבד עובד' ואמר דלקנייה לההוא דוכתא ותיזיל איהי ותיחוד
ידיה ואפי׳בתוך פישוט
להגניה
ידיה עד שיגיע גט לידה ממש וליאור דבריו נראים כסותרי׳ זה ותפת אלא שראוי לחוש לדגרי ר״רז וכו׳והרי״ף סכת׳בהלכו׳עובד׳דרכאנר׳שלהלס
ןאננעותי׳כש״קבל׳ את זה ופי'
הרסב״א
דברי
הרמ״בס
בשטת
סוגיית
הגמר
'
קצת
כשטת הרא״ס וז״ל כתבו ולענין הלכ׳הרי״ף לא הבי׳בהלכו' אלא הא דסמוא׳ובודאי דלענקדלא נעבי׳
ניטה סלא מה. .ונר׳סהוא ז״ל מס דהא דאמ׳ שמואל לרב יהודה כדי שתשוח ותטלכו לא בא לפר
בה עובד' פד שיגיע הגט ליד' מסקנ׳דשמעתין היא דלוה עוכד׳ואצרנו׳סליצ׳אלא
:הנקטפלסענ '
קמלהדמתכיכמושפרס״י ויפה פי׳דאס איתא ה״ל לשמואל למימי וכו׳ומסתבר
מיהו לעכין פלוגת' דשמואל ור ' יוחנן לעכין קרוב לה נ״ל דק"ל כי יוחנן ונ״משכל
דה״פ לפי סטתו של רבי׳ר שלה כגון שבא היא ועמד' זכתה בד אמותיה ואס עמד
סהי׳יכול׳לסמרוואפיק' אמ -האסנסא׳לאתצאעכ״ל :
וראינוירוחסבס״הכתב
הבעל חוץ מד' אמותיה וזרקו לה תוך ד' אמותיה זהו קרוב לס וה״ז מגורש ' גמורה וז״ל כת הרמ״ה ובסצ שלה מגורש' אפי׳קרוב לו וחוץ לד אמות שלה ובר״ה דוק בד'
לכ״ע דלא גרע גט משאר דבריס דד' אמות קונות לו ככל מקום וכי זיק לה אפילו אמו שלה אבל חוץ לד׳אמו׳לא מיגרש אפי תיך ד אמו׳סלה פסו׳בפ״ר אסיןעי״ל:
חוץלד׳אמות סלה והיא יכולה לשערו והוא אינו יכול מגורש ' גמורה נמי הויא כר ומ״ש בחצ׳שאינ׳סל סניה היינו שהיא סל איש אסר דאלו אינה של סניה ולא סלאיש
יוחנן ורבי יונתן וכדתני' כוותייהו ומשוס תקנת עגונות וכהא אסי ' שמואל מודה אסי היינו סימט והיאך כתב דל א מיגרס תוך ד אמותיה דהא עיקר קנין ד' אמות
בה ואתא שמואל וחדש בה דאס באה היא תחלה ועמדה אע״פ שזכתה בד אמותיה
בסימטא הס כדאית בפ״קדמציע • ואע״פ שלא ה! כי הר״מה סימטא בהדי'אפשר
אס בא הבפל כנגדה ונכנס כתוך אותן ד אמות שלה חרקו לה אם כסל הגט בתוך דבכלל ר״ה היא ואסש׳עוד דלסימטא קרי ר״ה אכל ר״ה עצמ' אין ד' אמו' קונות בס
כדי סתשוח ותטלכו הויא מגורש אע״פ שהגט בתוך ד׳אמות סלו כמי אבל למפב' וצ" פ :ור'; חכתאפי'זרק לה גט בסצר׳וכו׳כ״כ הערוך בסמי בערך גס ותמהו התו'
בהעובדאלאעכדי הואיל והבעל בתוך ד ' אמות סלה עד שיגיע גטלידהאבל והר״אס בפ׳הזור וגס סס ' התממ׳ודהו ראיותיו ודבריו וכ״כ הגה בפ״ר מה׳גרוסין
אס בא הבעל ועמד זכה בד אמותיו ואף ע״פ שבאה היא בתוך ד ' אמות וזרקו לה וגס הרסב״א והר״ן תמהו עליו בס הזור ומ״מ כתבו שראוי לחוש לדבריו שסםלברי
אסי בתוך כדי שמשוח ותטלנו אינה מגורשת כלל ד זהו קרוב לו דמון סקדסהוא קבלה • כתב הרי״בש בתסו׳סי ר״ה על מי שזרק גס לאשתו בבית הכנסת תוך ד׳
אין לה באותן ד אמות ולא כלוס דכאלו לא יצא הגט מרשות הבעל כלל דמי ואפי' אמותיה ולא נתנו ליד שאס נשאת לא תצא י* שלא נאמרו הדכרי׳אלאדוק׳להשיא׳
ספק מגורם'לא הויא וה״ה דחה שטת הרס״בא בדברי הי־מ״בס וקצת דחיותיו הס לכתחל׳סאין זה אלא חומר בעלת כדקא' ואת לא מעביד עובד׳עד דמעי גיט׳לידה
וכ״ס שבשטר המסירה כתוב שנפל על בגדיה וזו הרי היא כמט ' גיטא לידס ואע״פ
דחיו׳וקצת׳הס מתייסכו׳ממו׳דברי הרש״בא וה״ה כת׳סס״כל כדע הרמ״ב סהו׳מס
הא דסמואל דבדין קרו' לה אתא לאיפלוגי שהו׳בגיטין כדי שתשוח ותטלנו ומצד סהפד לא חתס ברצונו אס לא היה כן לא היה קות׳על שקר וכא.מ שאסנשא׳שלא
הסומר׳אמרו כן ועוד רצה להחמי׳סמואל ואמ שלא לעסו' מעש עד שיגיע גט ליד
ברצון דייני העיר היה ראוי להוכי המש ' והנסא׳ולייפר' בסילוא דלא מבע דמא לפי
ממש וק״ל כר יוחנן ורבי יונתן לענין דינא וזהו שכתב רבי' כן בדין הקידושין
פ״ד
שעברו
והקלו
בספק
ערוה
החמור
עכ״ל  :היתה ירה קטפרס וזרקו למיכ' ונפל
מה״א ומיהו לענין גטין ק״ל כשמואל סאינ׳מנורש ודאית אלא כדי שמשוח
ותטלנו
לארץ
וכו
'
ג״ז
שס
בהזורק
(
דף
ע״ח ) גמ 'וכן לעמן קדושין סימר׳דרב יהודוסקלא
ואפ״ה הוי גט פסול עד שיגי׳ליד׳דהא הוה עובד וחשו לה לדשמואל ואצרכו חליצ׳י וטריא בגמ עלה וכ׳הר״ן דהא דלא איססיס לןאויר ד חמו׳אי קני אי .לא קני היינו
וכל שהוא איינויכול לשמרו והיא יכול׳לסממ והוא רחו^ ןמכרי שתשו ' ותטלנו הויא
במקו׳פאיכו רסות׳רכיון דד׳אמות תקנת' דרבנן מנהו כי היכי דלא ליתי לאנצויי
ספק מגורש׳ וסטע דשמואל פרי׳לה שחכמי' החמירו בגט שלא לדונה בודאי מגורש׳ אפש דארע תקון אדר׳לא תקון אבל נרשו׳הקנויי׳לפד ספיט׳סיש לו אויר דהאשלו
פד כדי שתשלח ותטלכו מי׳ ספק מגורש ' הויא דלא גרע משניהם יכולין לשמרו או הוא מתהו' ארע׳עד רוס רקיעאב :כתב עוד דהא דמשמע לן דפשיט ובתוך ד'
אין יכולים שכת שהיא ספקמגורס׳ולפי שזה שכתבתי דחוק קצת יש לי לומר שאף אמות מגורש ה״מ כמקו׳שד אמות קונות אבל בר״ה לדידן דק״ל שאינן קונות אלא
רכי׳סכור כדין קרוב לה בגט מה סכת׳בקדוסץ אלא דבגט חוששין עד שיגיע ליד'
בסימטא אינה מגורש' דהא אסכריה שמואל רביה לרב יהוד דבר״ה שאינן קונות
ומ״ס היה קרוב לה כדי סתשוס ותסלנו הוא אסי' בששניהס יכולי׳ לשמרו ושמואל דוקא כדי שתשות ותטלנו מפני תקנת עגונו' וכמו שכתבתי למעלה והיכי נסמך
לזמחצה על מחצה קאי ולא פליג כלל אדרכי יוחנן ורבי יונתן אלא דין חדש קאמר אליבי׳דגמ והא כי נפיל בד' אמו' דידה נפיל אלא ודאי כדאמרן עכ״ל* נחנו ביד
וק״ל כוומיה וגס זה רחוק ולא נתברר לי כוונ׳רבי׳פכ״ל • והר״ן בהזור כת' שדברי עבדה ורגליו קשורו׳וכו גס זה בהזור' (סס )  6מ רבא כתב לס גט ונתנו ביד עבדה
הרמב״ס ז״ל תמוהים שהוא פוסק כשמואל ואע״פב אינו דוחה דברי ר יוחנן שהרי ישן ומשמרתו הרי זה גט נעור אינו גט דהו' ליה חכר המשתמר שלא לדעת׳ופרכינן
בתססכיה יכולץ לשמרו מגורשת ואיכה מגורש ' ואס הרב סכור דשמואל לא פליג ישן ומשמרתו הרי זה גם אמאי חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה וכ פ יפז
אדר יוחנן מדינא אלא דמסומר׳כעלמא אמר כדי שתסוח ותטלנו ומחמיר עוד לומ׳
סאניוהאמ' רבא כל שאילו מהלך לא קנה עומ׳ויושב לא קנה והלכת'בכסו׳ופרס״י
דאפי ' בכה״ג איכה נשאת אלא
לאחר שיגיע הגט לידה מ״מ ה״ל לכתוב דכל שהיא והלכת' בכסו׳סאינו ראוי להלך בההו' קאמר רבא דהוי גט כלוע ' דכי קאמירבא
ימל׳לשממ שהג׳ פסול מדבריה וכ״מ שאס נשאת לא תצא ובודאי שהוא כך סבור דישן ומשמרתו הוי גט בכפו קאמ דסרתי בעינן כפות כדי שלש יסא חצר מהלכת
לשמואל לא פליג אדריוסנן וא״כ פליג כדר יוחנן כקטי׳שהרי לעכין קדושין הוא וישן כדי שיהא משתמ לדעת וכן כתבו התוספו׳בפ״ב דגיטין וכ״כ סר״אש והישב'
פוסק כמותו בס״ד מה 'א וכיון שכן למה לא כתב דכל שהיא יכול ' לשמרו והוא אינו והר״ן כאן בהזורק וגס הוא דעת הרמכ״ס לגירסת רביני דגריס ביס נתן הגט ביי
יכול שאינו פסול אלא מדבריהם בלבד ונ״ל שהוא סוברדכיון דסא דר יוחנן לאו עבדה והוא כעור אפי׳היס כפות אינו גט אבל בספרי' דידן ה״ג נתן ביד עכד׳והוא
מדיכא אלא מתקנת' שהרי אין קניה תלויה כשום מקו בשמיר' הלכך אע״ג דשמואל נעור אס היה כפות הרי זה גט וכן גורסים הרשב״א והר״ן וה״ה וגירסחס כדברי
פודה לר׳ יוחנן כיון לעקר לה לתקנת דמתני׳לחומר הדי דיכא לדוכתי׳דביכולה הרמ״כס נראה עיקר דככפות סגי דומיא דנתנו כיד עבדו סבת בסמו׳דסגי בכסות
לשמרו אינה מגורש' גמורה דאורי׳ולע׳יכל שהו' מקרוב לו עד קרוב לה דהיינו כדי אלא שלגירסא זו יש לדקדק למה שזר לכתוב ואס היה כפות הרי זו מגורש' סנתן
שמשוח ותטלכו פסק ז״ל דה״ל ספק מגורשת וב כלל זה קרוב שיכולה לשמרו והוא ׳ ביד העבד והוא ישן דהא אפי׳בהיה כעור הכשיר בריס׳וצ״ע ודע שעוד חילוק אסי
אינו יכול ועדיין לפי זה היה ראוי לומר כיון דשסואל עקר לה לתקנתא דקרוב לה בין דברי המפרסי׳לדברי הרמ״בס והוא היכא דישן ואינו כפותדלשא׳פוסקי׳אינו׳
מגורשת כיכולה לשמת משוס חוערא דגטין אף בקדושין היו ראוי לומר כן שהרי גט ולהר״מבס פסול מדרבנן ומדאורית מיהא מגורשובב׳תמה עליו הר״ן בהזוי
לא אפרו בקדושין אלא משוס לתא דגטין ולמה פסק בקדושין דכהיא יכולה לשמו׳ וה״ה ישב סוגיית הגמר לדעתו בפ״ה מה גרושי!  1 :בתבהר ' אש שאס היו ידיו
והוא אינו יכול דמקודש׳ודאי אבל נר׳שסו׳סבו׳דכיון דסמואלמודלר יוחנן אלא ורגליו כפותו ' וקשור בחבל והיא אוח זתו מש מ׳דלא בעינן ישן דעת מסתמי'לדעת
דכגטץ עקר לתקנת דיכול׳לשמרולעצין שאיכה מגורשת גמורה דאורית בקדושין וגס אינו מהלך וכן ראיתי כתוב בשס רצכ״א ולי נראה דאפ״ה חצר המשממית
סמכי ' אחקנת' קמיית' וכל שהיא יכולה לסמור מקודשת גמורה משוס דלא חזינן חשיב שלא לדעת׳כיון דכעור ויש לו דעת לעצמו  :נתנו ביד עברו והוא יםן וכפו׳
דמעקרא מקנת' בקדושין כלל זה כ -״ל לדעת הרב פכ״ל • והדרך היותי מתישב וכו׳בס׳׳ב דגיטין ( דף כא ) אמר רבא כת לה גט ונתנו ביד עבדו ונפלה שט מתנ
■עליו
אצלי לדעת הימב״ם הוא דרךהר״ן ודוק ותשכח  :ועל מה שהשוה הרמ״בסר״ס

ק כללמשו׳דלא אקשיק אלא ממהלכ אבל אה״כ דבעינן נמי יישן רהס שמפתא
מוכיח כפשטהובה״ג כך צומרו באש׳ומשדא כמי שליח להולכה עכ״ל  :אבל האיש מליה! גם תסגור
דוכא היא בהזורק בהדי '  :וכתב עוד
אינו יכול לשסות שליח קבלה סס כפרק ידי׳זלאיזר פגתן
?רמ׳ככפ ה שאס חינו כפו׳ונעור צינה אינו גט נתנו ביד עבד' והוא ישן והיא משמרתח־זרי זה גט פסול האומר [ך " ס״3
׳ןגס זה ^שתי לה סנע׳מ-נזזע״ם
מגורש עד שיגיע הגס לידה משט ' דס״ל■
אוהולך־נסזס לאשתי סא
מסלי " "־
סאה נטלתו מןהעבד מגורש וכתבו ה״ה היה כפות ה״ז מגורשת ע״ב נתנו ביד עבדו והוא יישן וכפות ונתן.
יחזיר
ופרס״י
רכה
הבעל לחזור יחזו׳דגס יהיו ידיה קרו״ת
וסר׳ן סהרסב״א מסתפק אס ציי׳שיטלנו ׳לה העבד כמתנה כיון שזכת׳כעכ׳זכתה גם בגט והיא מגורש'וכן"
חוב הואלס ואין חבין־לאד' שלא מדעתו לאלץ ג 'טפתיסי
הנעל ויתכנו לס דבשבטלמו היא דילמצ אם נתנו בחצרו ונותן לה חצרו זכת׳בשניה׳אביל אם נתנו בחצרו לעסות לושליחלחובתו :
ואפילו אס דהןיכלנו 7עו׳ פס
הוה ליה כטל י גיטך מעל גכי קרקע ג:
ש ל כל אדם והאח׳נת ן לה הדוצ או שקנאתו ממנו אינה מגורש'  •:הימה קסטה כיניה ' ואמר לאחר זכי
בגט" ^ן:ריכ !
האיש ערש שליח להוליך גט לאשתו וזהו שנקרא
כנר כתבתי בסמוך גבי כתן ביד
פירה
זה וכו בס ס האסה שלום ; דף קי• ח )א ל בידיהישזס ^דנר
להולב׳ואינו
גט
עד
שיגיע
גט
ליד
'
לפי׳יכול
לחזו׳בו
עד
שיגיע
גט
דס״ל להרמ״בס דישן כפו׳לא
מפסי
'
צלא
רבינא
לרבא
המזכה
גט
לאשתו כמקום כמו טבעת
או״סאר
מדרבנן וה״ה כנתן ביד
עבדו
:
ומ״עז
לידה
וכל
דין
האיש
עם
האשה
כענין
נתינהגט
בקריאתו
ודבורו
קסטהמהוכיון
דאית
ליה
קטטה
בהדיה
דבריה ! כן הוא
וכן צס נתנו כחצרו סל כל צדס והאחר כן דין שלוחי עמה כתב כעל העיטור אמר לשליח הולך גט זה זכות הוא לי׳ ^ דיל מ ׳כייש 5ן ךגוס׳ טדי ףבסיי ג ולא יגיג
נתן לה החצר צוסקנצתו ממנו צינה לאשתי כפני עדי ואם יאבד תכתוב גט אחר דע שייבא הגט לידה
תשדאמר ריש לקיש סב למיתב סן
נשעה ש״קנלע
מגורש ' גס זה בפ״ב דגיטין ( סס ) צמר לית ליה רשו׳למימ׳לספר׳למפתכידמילי לא ממסדי לשליח ואם מלמיתב ארטלו ומשמדפשיט ליה דאינו מע יאה נבעגרי׳
ובא כתב לה גס ונתנו בחצרה וכתב לה
כתב הוא כעצמו ונתנו לה כפני עדים כשר ותנשא בו לכתחילה יכול לזכות דנייח דגוס׳ עדיף לאס זיכה .לתזז׳ ולגרשומעש׳
סטר מתנה עליו קנאתו ומתגישמבו
אינה
מגורסןכ  .כתו 3 3נמר ,יןס ף אירע לעני הר״1
וצריכ׳דאי צסמועינן עבד ה״א דוק׳ עבד רעדי מסירה כרתי בדיעבד ע"כ  :האשה עושה שליחב לקבלה
והיא מגורשת בקבלתו מיד כשיגיע הגט לידו ובהא מספקא לן בסס הרש בא דאפי אשת מוכה שחין או ^אחר׳ לקפ ,ז
אבל חצר ליגזר ,טשו' חצרה הבאה לאחר
שהית קטטה ביכו לבינה ותובע להתגרש ידיה! מריב׳כר״ן>
אם דינו כדין האשד ,לכל דבר לעגין שאם זרק לחצרו וא
לתוך
׳ד
מכאן ופר״שי חצרה הבצ׳לאר^מכאן כגון
אין חוסשין לה כלל אלא חולנת3ןו לקבל הגט פעם
אמותיו
שתהיה
מנודשת
ומסתבר׳שדינו
כדין
האשה
לכל
י
רבד
נתן גט בחצר קבירו והלך בעל חצר ומט'
מתיכט וכן מוכח בגמר׳ דמי מעדב א3ל .שניתעכ״ל סס״ץ
•
י
,
1
ותטעם זה נריכי
לה החצר או נתנו לה כמתנה והא ודאי
ובין
אמרה
לו
התקב
לי
גיטי
או
טול
לי
או
יהא
לי
בירך
כולן
לעוון
הך ן כתב בפר התקבל דבמזכה כמקום להעיד כלל3ד
אינה מגורש דמאן מגר לה כשנתן הבעל
קבלהןויכולגי׳כ
לעשו׳שלי׳להוכאשתאמ׳לוהבא
לי
גיטי
וחן
זה
קטטה
איבעיא
ולא
איפסיט
איפס׳
שהוא
מתה לסמא יהא
הגט בסצ׳לא סלה היסה דתקני לה חצר׳ כדין שליח חולב של הבעל שאינו נם עד שיגיע לידה איל האיש מפרס דכי אמרינן ת״ס דאמר ריש לקיש נר לה בילה
וני אתא האי חצי לידה לאו
מכח הבעל אינו יכול לעשו׳שליח קבלה שאינו יכול לעשות שליח לחובתה ןנ  3ל מית ׳ ג ץ דן היינו ^ןמר ד £ע״ גך5ןי מ זתקפיז ידיה
אתא לה דניהוי נותן החצר והגט ביחד:
שלא מדעתה  :ואפילו אם היה קטטה ביניהם ואמר לאחר זכה
ליהקטסהאכתי מססקא לן דילמא חוב נקפנה ע ? "ר
ולענין אס צריכה לעמו׳ בצד הקצר בעת בגט זה כשכילה אינו כלום רלעולחובה הוא לה  :עשאתו שליח הוא לה מסוס דטב למיתב טן דו והילכך אמרעכ׳ל בסלר
נתינת הגט נתבאר במחלת סימן זה :
אס זיכה לה שלכת ולא מתיבמ ' וכת רבי'
הגט.־
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שליחא

לקבלה־ וכשבא לבעל אמר איני רוצה שתהי׳שליח לקבלה אלא

קם האיש עושה שליח להוליך גט ונו'
בסמוך סדע׳ בעל העיטו' שאס היתירוצה
קק ינסלי גטין
ואינו גט עד שיגיע לידס לפיכך להולכה נתבטלה שליחות הקבלה שאין הגט גט אלא כפי רצון להתגרש וזיכה הבעל לשלי׳סהי ' מטרס ׳ סי' עיח ׳כ לנעל
!,
>
יכוללומלסופ׳כתו׳
יכול לחזור בו וכו ,משנה כריש ס התקבל הכעל ואפילו לא אמר לו איני־רוצה שתהיה שליחלקבלה אלא
ושלא כדברי הירושלמי ׳
עשאתי■ גט לאשתי וכן
לא
אמר לו הולך גט זה או תן לה
(דף םיב ) ומ׳ס וכל דין האיש עם האשה
שליח לקבלה וכולי עשנה בפיק התקבל .לעדים לחתום
במכין נתיב הגט וכו' כ״כהרמ״בסבפ״ז ופשוט הוא  :כתב בעלהעיטורצמר נדף ס כ)
האסה שאמרה התקבל ליגיטיאם רצה להחזיר לא יחזיר ושלחוה 03זכשד
לשליח הולך גט זה לאשתי בעני עדי׳ואס יאבד תכתו׳גס אחר עד שיכא הגע לידס לפיכך אם אמר הכעל איאיפשי
שתקבל לה אלא
מלך•
זאיןכותניי)'נאזתו
* .
* .
.י
ומן .לס ^ יו♦ ורמימ-
רירווי*
היום
ליתליה רשות' למימ׳לספ-ר למכתבימזילי לא ממסרי לשליח ואס .כת' הוא בעצמו רצה לסחזייחזיר ובגמ' (ףד ס* ג ) מ״ר
התקבל
יל
גיסי
ואשתך
אשי
'
המגןבלילי
גיםי
מ׳זד
^
המסו
המרדני'
ונתנו לו נסני עדיכשר ותכשא בו לכחקל׳דעידי מסיר' כימי בדיעבד פ 'כ כך הוא
בלוט אמי השליח לבעל אשתך אמר המקבל וכןהיה האמת סאער׳לו התקבל אט פ׳
!<■?
הפקנל ע
ע' ^
שליח
הנוסחא האמיתית ובספרי רבי׳יס חסרון הניכר בקצתם• ודברי׳אלו כתבם בעל לו הן והוא אומי הולך ומן לה זכי לה והתקבל לה רצה לחזו׳לא יחזור רבי נתן אומ לאה עמהלמ
לתע
?עיטור כמאט שביעי ודבריו אינס ענין לסימן זה אלא גבי דין אומי אמרו לסופ ' הולך ותן לה רצה לחזוי יחזור זכי לה והתקכללה רצה לח!ו׳לא .יסזור ןער ^ י ^ לגרמל 15גדי׳לו
ויכתוב או גבי דין
■ עילי מסיר' כרתי אלאתשוס דתחלתדבריו מיירי באומ 'לסלי׳ ותן לה וכולי אחד' מכל הלשונות הללו אמ׳ לו רבי אומר בכולן ריצה להחזי' לא מ״יי ו ^
י״למיש ^ ?א
מלך גט זה כתבו רבינו כאן  :חאשח עושה שליח לקבלה והיא מגורש־כקבלתו אבל אס אמר אי איפסי שתקבל להאלא הולך וסן לה אם רצה לססזי׳ימיר ואמייכן שאמוראכ"ולוו
מיד וכו'פשוט במשנה פ׳סתקכל ( דף ס"ו > ובהא מספק' לי סא דינו כדין האש
תו בגמר איתמר התקכיל לי ניעי ואשתו אמרה התקבל לי גיטי אמר ר אבא בר רב זבןיממע חלניי
לכל דבר וכולי לא ידענ -מהיב הוה סלקא דעתך ליפלוגי ביכייהי ובין א״ל התקבל הוצא אמר רב נעשה שלוחו ושלוחה וחולצת ופרס״י ואס מת ולא הגיע לידס סגססעיימדשנסמיך־
ליגיטי או טול לי וכו׳בפ' התקבל (סס ) ת״ר טול לי שא לי יהאלי בידך כולם לשון ומפרשי׳טעמא משום דמשפקאלן יא הולך הזכי־דמי או לאו כזכי דמי וכתבו הרי״ף
7קד{1דןדן> מרכ ה
קבלה הן ס״ג רס״י וכ״כ רבי׳ירוח׳בח״ג וכן גורס ס׳ המגי׳בפ״ו אבל הרי״ף והרא״ש והר״אש והלכה כרבי נתן דאמר הולך לאו כזכי דפיד,גר  0ינ ן3
ה־שר<ן ת ^ ^ י״י
ע׳ב ^
לכותב ״יי
נגעמ
נקטי פליתמתנה כשליח הגט למאי נסקא מינה להולך לאו כזכי וכן פסק הרמב)' ס הלי את מותרת
ל״ג שא לי נגס הרמ״כס כפ״ו לא-הזכירו וגס כדברי רכי׳לא הוזכ'ואיפש׳דכהלל טול

נתקבל ( דףס׳־׳ה )
הוזכר כמה
סעמיהאשהשאמיסבא לי־ גיסי
ומפרסם במשנה .
_
_״ _ _ -
_ ^*_ 1^ 1
׳שאינו גט עד שיגיע טג לידה וכ״כ סרמ״כס בפרק ו׳סיזאשה יכולה לעסות שליח•
להובא׳וכת׳סרב המגיד שכן כתב כה״גוכן
דעתהרש׳באוהרמ״בןוי״מהבאלי•
גיסי התראה עס כעלי והואיעשה אותך שליח להולכה ותביא לי גטי וצ״ל להביא
ואייה לדעת רבי׳ממה שאמרו כמשנה סבא לי גטי ממקום פלו׳והביאולרממקוס
אתר כסר ומוכתב הר״ןכריס התקבל שר״שכתב שאין האס עושה שליח לסולת'
וכן דעת סרמב״ן ותימ' הוא שאס אמיהאש׳לסליח שיביא לה גטה מיד כעלה והלך
אצל הבעל וא״להכפל סוליכהו לה בכה״ג ודאי מהצי שהרי הבעל עסאושליח
א בל אס א״ל הבעל שאינו רוצה שיהא שלוחו כלל ליכי מיגרס׳דהא איהילא קבלה
נגט לא מיד הבעל ולא מיד שלוחו וליאיפס׳דכיון דשלוחו סל אדס כמותו הרי הוא
כאילו היא קיבלתו אלא שהוא מפנ׳שאלרוצ׳ספתגר אלא כשיגיע גט לידה ומתני'
דערקין דייקא לי סכי דאשס עושה שליח להולכה דתכן הבא לי ממקום פלו׳והביאו
לה ממק ו' אסר כשר וכו׳וה ר שלמה כד״ש בן צמח ז״ל כת׳כתשוב ז״ל ומה שמנתה
יאפה שליח קבלה יעה מוכה לסמוך על אסלי רכרבי כגון הר״מב׳והרמ״כן יהרא״ש
ז״ל בפי׳התקבל מכללם וזה אשי כשליח כובא׳כלומ שמנסה האש להכיאלה גט מיד
נפלה וכ״ס בשליח קבל׳סמסניו׳מפורסו׳סהאשעוסה שליח לקבל גיטה מידבעלה
יא ף בעדן שליח הובאה סהר' סיס להכשירו לפי שזה השליח הולך אצל הכפל ואה
אין הנעל קק לחת לו גט להוליכו לה אין כאן שליחות ולא הועיל לה כלום מיפוי
השליח ,ואס הבעל רצה ונתן גט להוליכו לס הרי כעסה שלימו אף ע״ס שמסרו לו
סתם ולא א״ל סיה׳סלוחו ונן כתבו גאון ז״ל וכבעל קעטור בסליסוהגט ואיפשר
שלזה כיון סרס״בן ז״ל סכת בסוףחידושי־ ג ימן שדברי הרמ״בס סמכשי׳בין בשליח
יקבלה בין בשליח הובאה שדבריו ניאין מהטע שכפו׳ בטנין שליח• הבאה לפי שאין
הס ראיה מהלל ברורה אלא מסברא ישהה עכ׳ל  :יזיל הרמ״ק אסר סיום חידושי

שימן
־היינוצז3נעא משוס דכיוןדסרבה פעמי ' נ ותן דמי עצמו ויוצא ( נ)
בגיטי נשים ומסכה ןת לאו כזיי אבל הר״ן כתב שיש פוסקיסכר 3קל״ת אס האזה
_ 1. .
ר י •
י
י  ♦ .יפנה במעה מהוא

ה״ל
בחוב אבל
_
דאמר חולצת ואביי כמי ס״ק שליח מתצה הרי הוא כשליח הגט כלומר דמספקא ןל
מקבל הגט א ס הוי
ומספקא כמתנ לאו כזכי ובגט חולצת והוא ז״ל כתב שאין שטס זו מחוורתומ״מ
נס ( ל)
דעתו נוסה לומר דמספקא לן כיב וההיא דאביי איכא למידחי דה״ס שליח מתנה זע׳ל סי׳ קמ״ה
יכול מפלח לחזור בו כשליח הגט שלא עשאתו האשה שליח משום דה ולך לאו כזבי לכתב הטור דא־ן
וא״הנ דבגט אפי' הוי כזכי כל שלא משאתו האסם שליחק -ל
הה3ע ז ^ סןןר 3ן מזכי; "במקום
קאמר אכיי דמתנ׳נמי סכי דינהדהולך לאו כזכי ולה הרב המגיד בס" ו סהר״סכא האפד ^סיא ^י
וקצת מפרסים סוכרים כרב דמספקא ליהורביינו ירוחם׳ כתב שכן דעת במקיס ממקיח
התוספות  :כתב הרי״בש בתשובה סימן תע״ב דברים פשוטים אני רואה כאן מוכין יקהי-זי
שאף סל יפ ש משאתו שליח לקבלה בפני הבעל '
הנהכשמסר בתש!׳דש׳יפש :
הבעל ליד השליח ואמי ליה הולך גט זה לאשתי ותהא ירך כידי ופיך כפי הנה
עשאו שליח הולכ׳ולא רצה שיקבלנו בתורת שליח קבלה ואף ע״ג דחש לה הרש״בא
לדרב
לדרב דאמ׳יחולצ׳ולא
דאמ׳יתולצ׳ולא מתיכמ׳בצדון
מתיכמבצדון הזזה ליה
ליה'' לספותי
לספוקי כלל
כלל דכיון
דפיון שהוסיף
שהוסיף ואמ׳לסליח
ואמ׳לסליח
ותהא ידך כידי ופיך כפי ע״כ שליחי לסולכ ' עשאו שהרי כל זמן שהגט ביד השלי׳הרי
הואכאילו הוא ביד סכע׳שכך א״ל שתסירו כידי ואם כן הרי הוא כאילו א״ל בפירו׳
איאיסשי סתקכ' לה ועור שהעד י' אומיי' מסר לשלוחו וכך אט לשלוחו ומהסאמ'
 .השלי׳פהי׳כדמתו כשע קבלתו שתהיה מגורש' מיד אין הדבי תלוי בו אלא בסליסו׳
הבעל הדבר תלוי ואיכרא שאס היה לכו הוכחא שסשלי׳לא התכוון לסיו'שלי׳הולכ׳
יכ אס שליח קבלה שאז היה הדין שא־נ׳מנירש כלל ואפיהגיע גע לידה דומי דהכא
לי גיטא ואשתך אפיה התקבל לי גיסי והוא אומר הולך כפו סאסר׳מסום דעקריס
לשליחותיה אלא שבנדון זה אין לו׳כן שהרי אין כאן מכת כלל סלא קבל שליחותו
שלבעל שהרי קבל הגט מידו על פי סדבי־י הסס שא״ל ואם מפני סאומ׳שבלבו היה
 ,כן ה״ל דברים שבלב ואינם דברים ואפי' להתמיד
ועוד
/

אבן

־ים
דב״לסי׳קת״א
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שג ! פו
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משזמד ופו׳דשאני הת שתלוי דכ!ירו כדבור אכל אס היה אומ הולך ותן לה ולא היה תולה

המגיש ניצל "ישי;

דיבורו בדיבור

כשהגיע גט לירה

מגורשת כ״ש בנדון זה שהוא שליח גמור

קט

להולכה

נתבטל שליחו׳האשה לקבלה שאץ כיד הגעל לכשל

שליחותה אלא שאינה מתגרש׳

אלא ע״פ דיבורו שבשעת נתינת הגס אבל סלא בשעת נתינת הגט אין שליחות
האשה מתבטל מפני דיבורו סל כעל וגס מפני רכון השליחות להיות שליה הולכה

שלאיגמל הגט  :וכשהגיע לידה מגורש גמור וקורס לכן אינה מגורש כלל ואפי ריח גט אין בו ואס
ואסיקנא בגמ דלר' נתן אס לא נתבטל סליחות הקב לה דאי הוי שליח להולכה כ״ש דהוי שליח לקבלה דהא א״א
מת הבעל קוד שהגי׳גט לידה או חולצ׳או מתיכמ'•
להולכה בלא קבלה וא״כ כשחזר הבעל
א״ל הילך הוי כאות זכי ולא ידעתי למה
לא הוי כזבי ולא נתגרש׳ עד שיגיע לידה אבל אמ׳לו הולך לה גט ועשה סליחות קבלה פל דיך סליחות
השמיטו רבינו כי הרי״ף והר׳אש והר״ס
האסה לקבלה משאו ומכי מטי גיט 6
<אח״נ " גאמי במז״ל כתבוהו* :ומדברי בעל העיטו׳ או זכי לה בגט זה או התקב׳והיא עשאתו שלי׳לקבל׳נתגרש׳מיד
נספרמליייק  .יראהדהיכא דא״לזכילה והיא רצת בו
לידיה דשליח הויא מגורשת דכיון שהוא
בקבלתו ומדברי בעל העיטור יראה היכא דאט' ליה זכי לה או
מספרירני' נלשח שנתגרש וכו׳וטעמו דלא אמרי חוב הוא
יודע שהיא עשאתו שליח לקבלה ולא
אםא'ל לה אלא כשלא גלת' דעת אבל כל שגלתה התקב׳לה והיא רצה בו שנתגרש׳ מיד בקבלתו אפיי לא עשאתו
הז.זאנל
נתבטל שליחותה א״כ כשאמר התקבל
< !
,
חי1
הילך גט זיז
$יהיא דעתה שרוצה להתגר זכות הוא לה ווכין שליח לקבלישכת׳על שם הגאוני׳אמ׳לו זכי לה בגט זה ובא לחזו׳ ע״ד שליחות לקבלה אמר עכ״ל ה :
הידןנ

ב״ה

ע שאמו מלי׳ לקול׳ לה שלא כפניה ודע׳רבי כדאמרי בירוסל'
"יל שאפי׳צווחת להתגר אני אומ שמא חזיה
<י״ישה
י" ,"5,

בה כלוע ואע״פ שכדקנוה עכשיו ואמרה
רוצה אני אכתי איכא למיחש שמא בשעת
קבלת השליח הגט לא היתה רוצה מיהו
היכאסבאו עדי' שהיתה צווחת להתגרש
בשע פלו׳והגט זיכה בו הבעל לאח באות'
שעה ממש איפשר שהיא מגורשת  :לא
עשאתו שליח לקבל׳והבעל אוע התקכל
לה וכו׳בפי התקבל משנה וגמר׳עשס ) •
עשאר/ושליח להבי׳לה גטה ובאלבעל
ואמר אשתך עשאתני שליח לקבל׳וכו׳ שם
בפר התקב ידף ס״ב ) אתמ הבא לי גיטי
ואשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אמר
הילך כמו שאמר אמר רב נחמן אמר רכה
גר אבוס אמר רב אפילו הגיע הגט לידס
אינה מגורש ופירש רב אשי טעס משוס

אינו יכול ופירש הוא דבריה׳כיון דא״ל זכי לה והיא רצונה בו
מתי רש אבל בעל כרח' אינימתגרש׳ ואין נרא' אלא כל זמן שלא
עשת׳אותו שליח אין יכו' לזכו׳ לה שחוב הוא לה וא״כ יכו׳לחזור
בו  :לא עשאתו שליח לקכל׳והבע׳אומ׳תתקבל לה או הולך לה
לכשיגיע לידה מגורש׳ שאד' יורע שאין בירו לעשו׳ שליח לקבלה
והתקב׳והוללה קאמ׳עשאתו שלי׳להבי׳ לה גיטה ובא לבעיואמ'
אשתך עשאתני שלי׳לקב׳ לה גיטה והוא אמ׳ הילך כמו שאמרה
היא אפי׳הגיע גט לידה אינ׳מגורש׳שהרי הוא עוק׳שליחותו ממה
שנתרצ׳להיו׳שליח להובא׳מפני שיש בו טורח יות׳שצריך להגיע
גט לירה והבע ג״כ לא עשאו שלי׳להולכ' כיון שאמ׳ לו הילך כמו
שאמר׳היא נמצ׳שאין כאןשליחו׳כלל ואפיינמלךאח״ב להוליכו
לה אינו כלום כיון שלאבא לידו בתור׳שליחו׳ :ודוקא שאמר לו
הילך כמו שאמר׳אכל אמ׳ לו הולך אויזכי לה ודאי עתה עשאתו
שליח להולכ׳ואדעתידהכי קבלו וכשיגיע לידה מתגרשת :עשאתו
שליחלקבל׳ובא לבעל ואמי אשתך עשאתנישליח להובא׳ ואי׳ל
הילך כמו שאמר׳היא כיון שהגיע גט ליד׳מגורשת שהרי לא עקר
שליחותו אלא נתרצה להיו׳אפי׳ שליח להובא׳ ואם נשרף הגט
קמה
או אבר קור' שהגיע לירה הויא ספק מגורשת :

דעקריה שליח לשליחותיה לגמרי דאמר
ודווקא
שליח לקכל׳להולכ' לא הויכא :
סאמ' ליה הילך כמו שאמר אבל אס אמר
ליה הולך אי זכי לה וכו׳כפרק ו׳מהלכות גירושין כת׳ הרב כמגיד שכן דע הרמ״כס
ואם א״ל התקבל ולא אמר כמו שאמרה כתב הרב ה בפ״ו
ושכן מבואר בגמרא •
סבעל העיטור כתב דמכי מטא גיטה לידה איגישה דשליח הולב שוייה ואיהו כמי
כשפשט ידו וקבלו ע״ד מה סא״ל הבעל קבלו התקבל שא״ל הבעל התקבל והולך
קאמ וסרש״בא נחלק עליו ודקדק מן הסוגיא דאפילו א״ל התקבל לה ולא א״ל כמו
עשאתו
סאמר׳אפי׳הגיע גט ליד אינה מגורש' וכ"כ גס כן הר״ן בריש התקבל :
סליח לקבל׳ ובא לבעל ואמר אשתך עסאתני שליח להובא׳וכו׳ אהא ש -כתבתי דאמ׳
רב נחמן אמ רכה בר אבו׳אמר רב אפי' הגיע גט לידס אינה מגורש' דייקינן בסמו׳
 3גמ׳ס״מ אדיבור דידיה קא סמיך דאי אדיכור׳ דידה מכיטמ א גיטא לירה מיהא
מיגר׳כלו׳ ותיפשוט מאי דאיבעיא לן בהאומני׳ בכ״הג אי אמרי' דסמיך אדיבורא
דשליח או אדיבור דמשלח אמ רב אשי הכי השתא כשלמ' אי איתמ איפכא התקבל
לי גיטי ואשתך צמר הבא לי גיטי והוא אומ׳ הילך כמו שאמר'לומר ר״נ כיון שהגיע
גט לידו מגורש' אלמא אדיבור׳ דידה קא סמיך א״נ לידה אדיבור' דידיה קא סמיך
אלא הכא משוס דעקריה שליח לסליחותי׳לגמרי הוא וכו׳ומאח׳דתלי רב אשי טעמ
דעקריהסליח לשליחותיה ממיל' משמע דבהתקכל לי גטי ואשתך אמר' הבא לי
גטי והוא אומ הילך כמו שאמרה דלא עקר לשליחותי׳לגמרי דכיון שהגיע גט לידס
מגורשת ממ״נ אי אדיבורה דידה קא סמיך מכי מטא ליד שליח איגרשא לה ואי
אדיבורא דידיה סמיך כי מטא ליד מיהא נתגרשה וכן פסקו הרי״ף והר״אס וכ״כ
הרמב״ס בפר׳ו' וכת הר' המגי׳שכן פסק כה״ג וכן פסקו מן האחרוני׳ז״ל  :וסכל
מקום היכא דל  £מטא גיט' לידה כיון דבעי' דהאומנין לא אפשיט' מספקא לן אי
אדיבורדירי' סמיך ואינו גט או דילמאדיכור׳דידה סמיך ומגורסבקבלתו והילכך
ספיק׳ הוי ואס מת בעל חולצ ' ולא מתיבמת כן כתב הר״ן ברי פרק התקבל ורבעו
ירוחם כח״ג וזהו דעת רכינו שכת׳ואס נשרף הגט או אבד קודם שהגיע ליד' הרי זו
ספק מטרם'  :ואם אמרה לו התקבל לי גיטי והוא אומר לבעל אשתך אמר׳ הבא
לי גיטי והבעל א״ל התקבל ולא אס ,כמו שאמר' כתב הר״ן בריש סרק התקבל דגס
בזו משהגיע גט לידה מגורש דהתקבל והולך קאמר  :כתב הרי״בש בתשוב' סי׳
סכ״ט שנשאל על ראובן שליח קבלה שיבא אצל הבעל וא״ל אשתך אמר' התקבל לי
גיטי והוא כתב לו שטר הולכה ונתנו בידו וחזר ונתן לו פטר קבלה והשיב דברים
סתומי׳אני רואה כאן שאס הבעל בשטר האחמוהיה דעתו שיהיה שליח לקכל׳למה
לו לעשות שטר שליחות והלא שליח קבלה אין עג הבעל לעשותו וה״ל לומר לשליח
בשעת נתע' הגט התקבל גט זה לאשתי ומיד שהגי׳ליד השליח הרי היא מגורשתבכח שליחו האשה ולא בכח שליחו' הבעל אס היה דעתו בשטר קבלה לומ' התקבל
'והולך למה לו לכמו׳שני שטרי שליחו הולכ׳ימ״מ אני נוטה שהכל תלוי בשע' כתע
הגט ליד השליח שאס בשע' שנתן הבעל להסליח שטר שליחו הולכה הראשון מסר
י לו הגט הרי נתבטל שליחות הקבל׳שעשת' האסה וכשחז׳ונתן לה שטר סליחו׳קבלה
אס היתה כונתו שתתגרש מעתה צריך שיטליו מן השליח ויחזו׳ויתננו לו והנה כבר
נתבטל שליחו׳ההולכה וגס שליחו' קבלה שעשתה האשה נתבטל מכירן שמסר הגט
הבעל ליד השליח בתורת הולכה ואס כן אפי' הגיע גט לידה אינה מגורשת שכיון
שנתבטל שליחו' האש לקבל׳וגס שליסו׳סבפל להולבמעת׳אין שליחו הבעל לקבלה
כלוס ואף אס רמז הבעל מחמ' שליחו' האשה לקבל׳שהרי מכיון שקבל השליח הגט
מיד הבעל להילה' נתבטל שליחו 1האפ׳לקבל כיהאש׳היה דעתה כשליחו׳שיקבלנו
השליח כמסיר׳הראשונ בתור שליחי קבל' וסיס צריך שתעש האש׳סליחו׳קבל' מחד'
אבל אס בשעה שמש הבעל שטר שליחות הולכה עדיין לא מסר הגט כידו הרי לא

כתברבי׳ בסוף סימן קמ״ה ס״משנתן

גט ליד אחד וא״ל זכה כגט זה לאשתי כדי
שלא תפול לפני יבס ומת קודס שהגיע
לידה הוי ספק מגורשת וחולצת ולא
מתייבתת עכ׳ל וטעמו משוסדבערק
האשה שלום איכעיא לן דין זה ולא
איפסיטא ומיהו לענין מומר שאמר;זכה
בגט לאשתי ומת קודס שהגיע גט לידס
כתב רבעו ירוחם כח״ג שגדולי האתמני'
כתבו דמגורשת דודאי זכות הוא לה
וכ״כ כתשו' הר יהודה בן מורי הר״אס
ז״ל דודאי סניא לה כדאמרינן גבי עבד
דאין יכול לחזור בו אע״ג דחחר באשה
עכ״ל וכן כתוב בהגהות מרדכי דמסכת
גיטין וז״ל השיב הרי מלו נדמש היכ א
שאנו יודעים בודאי דזכות הוא לאשה
שיוכל אדם אחר לטבל גיטה בלא דעתה
ומעש כימי רש״י על אשת מומרשנתי־צ'
לתת גטה והורה רש״י לאתר לקבל הגט
שלא מדעתה עכ״ל וכספר אגודה כתוב

פעס אחת אמרתי למומר לזכות גט לאשתו שהיתה במקום רחוק וא״ל אשר יפה
עשיתי עכ״ל אלא שמהר״יק כתב בשורש קמ״א שאיפסר לפרס דברי ספר אגורה
משוס שהיה ירא פן היה המומר מתחרט ומבטל הגט טרם יגיע ליד האשה ומשוס
כך אמר לה לזכות לה טל ידי אחרוהודו לו רבותיו אבל לא להתירה בגטזסעד
סיגיע לידה דסבירה ליה למהר״יק דכי איכעי לן בפרק האשה סלוס מהו לזכות
גט לאשה כמקום יבם ובמקוס קטטה לדעת הרי״ף לעכין אס יוכל הבעל לחזור
הם אבל לא להתירה בגט זה עד שיגיע לידה ובסימן קמי" ה ב״ה אכתוב נגד דבריו
ובתרומת הדשן סימן רל״ז כתב כמה תשובות וכמה דקדוקים ־מהס להקל ולומר
שתתגרש מיד בקבלתו של זה ומהס להחמיר ולומר דלא מהכי זיכוי זה אלא לענין
שלא יוכל לחזור אבל לעולס אינה מתגרש' עד שיגיע גט לידה ובסוף דבריו העלה
שנראה שאס אשת המומר כקשה מכמה בני אדס מי שיוכל לפתות את המומר או
לשחדו שיתן לה גט זה עושה לה טובה ורצון ואה״כ אירע שאחד מאותם ששמעו
בקשה האשה נזדמן אל המומר וסתה אותו לתת גט לאשתו כה״ג מציכו למיסמך
אהכהו גאוני דסבירי דדי בקבלה לחוד דהא חזיכן הכא דודאי זכות הואלה'
להתגרש וכעין זה כתב אסירי בפ״ק דקדושיןלענין קדושין וא״טגדגרסי׳כירוש
דאפילו בצווחת להתגרש אני אומר שמא חזרה בה כלו' ואף על סי שגס עכשיו
כשאומרים לה שגישה שמחה בדבר אכתי איכא למיסש שמא בשעת נתינת הגט
חזרה איכא למי' דשאני הכא דכיון דמומר הוא מסתמא לא חזרה בה אי נמי ההיא
דירו' בצווחת להתגרש ומיהו אינה ממנה שליח כלל אכל זאת שבקשה מכני אדם
לפתותו לגרש' ה״ל כאלו אמרה כל השומע דברי יפתה אותו סיגרשני וכאילו
וכ״ככפסקיוסי׳ט״ג)
מינתה אותם שלוחים לקבל לה גטה דמיאכנ״ל עכ״ל (
ומ" מ בסוף דבריו כתב שצ״ע כא״ז  :והר״ן בתשובה סימן מ״ג כתב סהר״ס הכהן
כתב כלשון הזה יש טעס אחר בזה הגט שאינו יכול לבטלו שכתב בשטר השליחות
זכה בגט זה לאשתי והוליכהו לה ואס זכות הוא אינו יכול לחזור ולבטלו ש  :בר
זכתה בו ואע״ס שנאמר שלא נתגרשה עד דמטי גיטה לידה מ״מ יועיל לגבי סלא
יוכל לחזור כדאמרינן גבי עבד דזכותיהוא ואס רצה האדון לחזור לא יחזור נסי
דפד דמטי לידיה לא משתחרר לדעת ר״שי ואע״ג דאיבעיא לן המזכה גטלאשתי
במקום קטטה מהו ומשקען אפילו הכי חוב הוא לה דטב למיתב טן דו מ״מ כבר
כתבו הראשוני׳דהיכא דידוע לכל שהוא זכות כגון בגט דמומר דזכות הוא דכהא
לא שייך למימר טב למיתב טן דו שהכל יודעים שלא תרצה לחזור עמו וטוב לה
המות ממנו ודאי זכו׳ הוא לה וזכין לה שלא בפניה וכן יש לנו לומר בנדון זה שאנו
יודעים ששאלה הגט כמה פעמים ואנו רואים שמחשיכתו לזכות מצי למזכי שליח
בשבילה כשיאמר לה הבעל זכי כגט עכ״ד וסר״ן חלק עליו וכתב דכיון דאסיקנא
בגמד' דאפי׳במקוס קטטה חוב הוא לה סתמא אמרינן ואפי׳תובע' להתגרש והכי
איתא בסדיא כירוש סרק התקבל וכ" כ כתדושי הרש״בא מפורש סאפי׳אשת מוכה *
שחין או שהיתה קטטה כינו לבינה ותובעת להתגרש אין סוששין לה כלל אלא
ולעניץש״מ שיש לו אח מומר וזיכה גט לאשתו כד
חולצת או מתיכמת עכ״ל :
שלא תפול לפני המומר איפשר לצרף סברת המתירים לזמ לה מבעל מומי מסו
ושמעתי שחתכו של מה ר
דזכו' הוא עם סבר' המתירי׳ יבמה שנפל' לפני מונן':
שמואל כגריש ז״ל נטה למות ולא היה לו זרע והיו לו אחיס מומרים כפייטיגאל
ואשתו היתה בדרך רחוקה והורה מורי הרב הגדול הריב״ר כר״ו לזכות לה ע' י אחי
והתירה לשוק ויש לדקדק אי איגלאי מילתא דבשעת זיכוי הגט כבר שבו כתשו מ5
חי 3
היה אסר בס הרי״ב מי אערי כיון דשכו

המא

רק

ו״ע!

סוב הוא לה או דילמ׳ כיון שבאות* סע? לא נודע לי ששבו דעת היה להתגר׳ וזכות דמי ד 3על לאו לפקמן יהביה־גיהליה וכ״כ היש״בא וכתב שזה גס כן דעת הראב״ן קני׳א סס
זנראה ממרי
ה וא לה יזס נרא׳יות ומתוך מראה זו שמעינן שאע׳פ שהמי כשינס כל סמוצא׳שעת ובן יראה מדברי הרמב״ס שכתב בער' ו' הבעל ששלח גט לאשתו ומצמר לו נפצי
נ״ידנקטי׳לתיחר׳
ה בוע ולא נמלט סומר מיקרי גס לעני' גס דהא בכי עורסגאל הכי הוו וקצ׳מסמ
עדי׳יהיה גט זה פקדון אצלך או סא״ל הרי אתשלי׳לקכלו לי הרי דכירא סקדון לא
 1רן נראה מדמי
כתב
לי
ובהרי
אתה
סליח
לקבלו
כתב
לי
וכ״ס
כאוס
יהא
בידך
שצרי
'
מ מדברי תיומ׳הדסן סכת שאין לחל בין מומר שהשיי בלא שוס אונס
לומ׳לי
להמי׳מחמ'
ומ״מ
כמרלכי פ' האיש
סהנופאיס פיתוהו•
אכל אס המיר
כמה סכת׳לי בהרי אתה סלי ' לקבלו נר מקלהע׳דזנהגה(׳
איל האשה יכולה לעשו' שליח לקבל ניטה נלד שלי׳בעלדז סחלוקיס עליו כרמב״ן והרשב״א שכתב סרלכי >?7תרי״ן
3אונס ולא מצא שעת המש להמלש
ע  /יכ״נ סלנרי
בד׳יא שעשת שליח אחר לקבלו ממנו אבל אם אמרה ררשב״א עוד ומיהו התקבל סתס כתב
לסבוקי אס נאמ׳שאיני זנית ל~ י״י׳ '
אי!
הר״ן פרקהאיש
הרמב״ןמר׳ דמה ילי ולא בפי לי ודב׳ססו׳
למסי יפציסעתה ־וש י יצ 6מי:י ז הגדס
לשליח הבעל לפני עדים תהיה נם שלוחי לקבלה הרי זו ספק
תקיש7ן> פר״6
או די למיטה׳  •6לה דדילמ סשתהכושר ■ מגורש׳ואס מת חולצ׳ולא מתייבמ׳ובספר התרו׳ פתי שאיי ' יכולה שאמיר זו צריכ׳להיו׳בפכי עדי׳וכמו׳סכת׳
ותר״סא ופרק
הרמב״ן ז״ל •
נערה המאורסה אע״פ התקנל >?7תק״פי
לטלס ^ יסמע':ין ה.ג י? ; י ;לז לעשו■שליח לקבלו מיר שליח בעלה וא״א הראי׳ש ז״לכת׳כסברא
סמתגרש בקכל׳גטה וכו׳שנער המאורסה עי נ יניזרלכי פר,
ן משוכ׳ייב ס
י ראשונ׳נערה המאורסה אע״פשמתנרש' בקבל׳ ניטה לידה כמו
התקנל ע״נתשחי
מתגרשת בקבל ' גטה לידה
אוליד אביה להיול ורנ״י ליש
<
ידי
 1לח " ׳ " לבי בקבל׳אביה אינה יכולהלעשו' שליח לקבלה אבל אביה יכול
מבואר מסנה פ התקבל ( דף סד ) נפרה להחמיר לכמסלה
לח
1
׳
דל
?
ננמ
,׳,
ש
ממיר
,׳
אגב
שנץמ
לעשו
שלי
לקבל
בד
א
כשיש
לה
אב
אבל
אקלה
אב
או
שנישא׳
?מאורס היא ואביה מקבלץ את גטה׳ר מיה? נמקום לאי
והסתת מנאפ׳ לזאת מתפתים
יהודה אומ׳ אין שתי ידים זוכות כא׳ אלא ל>פשי ים לר,מוך
וכשימצאו יכולה לעשו׳שליה לקבלה קטנה אפי אין לה אב או שנישא׳איג'
אביה מקבל את גסה בלבד וידוע דהלכה א 7נליהמקילין *
0קו׳לסזור ודאי יחזרו דזמנין דרסמו ליה
יכולה לעשו שליח לקבלה אבל היא בעצמה מקבל׳ אותו בדי׳א
ץסובהוא כי חפצי׳ לצפו׳אחריס כמה שנים שאין לה אב או שנישא׳ אבל אם יש לה אב והיא ארוסה כת״ק ופרשני היא ואביה או היא או אביה
ופשוט סואזומי׳ס אינה יכול׳לעשו׳ שליח
ניההיאמבסקשןדמסיקאבי״הדרפיא בהא איכא פלוגת׳דרש״י פי׳ 1בתהיל׳דוקא
אביה
בידיה פ' סאשס שלום ושמא עוכד׳דאגוד'
לקבל פשוט בפ האיש מקדש כסא מיניה
רש׳י שהמירו בלי סוס אונס ועבדי להכעיס או פקרי טובא מיכרמחשבתס רבא מיב נחמן נערה מסו שתפש שליח לקבל גטה מיד בעלה א״ל אין טוש ? סלי'
ומתוך מעשיהם סמער־יס בלב ואין סופס לישוב ואי בכה״ג הוי פובדא דמר נראה ופרס׳י מהו שתפש שליח לקבל גסה בחיי אביה וכ״כ הרי״ף והרא״ם כפ׳התקכ׳וה״מ
דב' פשוט דיש לסמוך אסכירביות׳וכדאי כס דגריה׳לסמיך עליה ואפי סלאבסע' בחיי אביה אבל לאחר מיתת אביה כיון שהביא ' ב׳ספמת פושה שליח לקבלה וכן
■־הדחק כ״ש מישו׳עיגונ אלא רלא בעי׳סתסמוך עלי לחוד אלא א״כ שיסכימו אח או פשוט סס בסוגי׳פ האיש מקד׳וממילא סשמ׳דכשנשא׳דינ' כמי שאין לה אב וכדתנן
ג מרבותינו בעלי הוראה • שוב מצאתי תשוכ׳מהר״מ דלא כותיה וז״ל אסה שהמיר בפ׳נערה משנשא׳אין לאביה בס רשות  :קטנה אפי׳אין לה אב או סנשאת איב׳
בעלה מותר לכל אדס לקבל גיטה שלא מדעת דאגן סהדי דזכו׳הוא לה לפי דברי יכולה לעסו' שליח וכו׳ג״ז משנ כפ התקב ' קטנהסאמ׳התקכל לי גטי אינו גט מד
הגאוני׳דפסמ אשה יבמה סנפל׳לפנייבס מומר כלא חליצ׳ מסו׳דאדעת׳דהכי לא שיגיע גט לידה לפי' אס רצה הבעל להסזי׳ יחזור שאין הקטן עוש ' שליח ואוקימנא
נמקדש׳וכו׳אכל רש״י שסולק על הגאוני דכת שצריכה חליצה א״כ פ״ס צ״ל דגם זה בהאי׳מקד כשאין לה אב דאי כשיש לה אב אפי׳נער׳כמי איכה עוש׳סליח ובדפש'
סיי ^ לומ' הן דו וכו׳א״נ אסו׳לקכל לה גטה דשמא אינה זכות לה וכן נוהגים פכ״ל ליה רבי לרב נחמן וכב כתבתי בסמוך דנסא׳דינה כאין לה אב • ומיש אכל היא
מהי׳ס •
כתוב בתמס הדשן סי רל״ז סמי סהמירה אשתו ומצ׳ליסא אחר מזג ' בעצמה מקבלת אותו יתבא בסמוך בס״ד :
בד״אשאין לה אב או שכשאת אבל
לה גט מ״י אחד משו חשש תקנת ר״ג ואס תחזיר בתסוב׳לאס' זמן מגורשת היתה אס יש לה אב והיא ארוסה בהא איכא פלוגת׳ וכו׳כפ׳כתקבל ( דף סח ) תכן נערה
בקגל׳זו ונרא' לפי שדעתו שכן הוא המנהג וכתב גס בשס א״ז דבאשה הנאסר׳ על המאורס' סיא ואביה מקבלין את גיטה וערש״י סו היא או אביה היא יש לה יד דה'
בעלה יזנה גס והרי היא מגורשת בקבלתו סל זה מיד והיינו ע״כ מטע ' זכין לאדם גדולה היא ואס היתס יתומה היא מהוה את עצמה והיא מקבל׳את גטה והשת נמי
שלא בפניו ידמשמ׳התס ומהרי״ק בשיר קח״א כת דלדע׳רש״י והתו׳ודאי מתגרש׳ ל׳ס אלע' דס״ל דוק נער׳אבל קטנ׳אינ׳מקבל' גטה וכ״ד הרי׳יף בהדי׳כס התקב׳גבי
בקבלתי סל זה אבל לדע כרי״ף אינה מתגרשת פד שיגיע גט לידה ויתבארו דבריו הא דא רב א ג׳מדו בקטן וכת' הר״ן כהאיס מקד' שזה דעת רבי האיי ז״ל (ג״ה )?נראי
סי׳קמ״ה בש״ד  :מומר המגרש את אשתו כתוב כתרו' הדשן ס י׳רל״ז דמצ׳כתו'
תדנריז שנן דעת הרת״נן? כ׳להכיחשמעניר 1שלמי וכן דעת הרמכ״ס כפ״ב וכן דעת הרא״בד
ע״ש א׳ההגדולי׳סהיה חושש סמא יבטל הגט וה״נ משמ׳ כתשו' קדמוניו׳וכתב
הוא
במס׳קידוסין
ובס
האיש
מקד׳איתא
להא
מתני
'
וסרס״י
נער
'
המאורס׳היא ואביה
ז״ל תקכ׳ לצא׳בה ידי כל ססששו הטוב שנוכל והוא שהיה אות למוע צייך אתה לתת מקבלין את גט׳ה״ה לקטג׳ והא דנקט נער להודיעך כתו דר׳יהוד׳יוכתבו התום 'שכן
לגט על במכיס הראשון עיקר והשני לרווק׳ דמילת' וככה תעש תמסוי הגט ליד עק׳דה״ה לקטנ׳וכתבו בס׳ התקבל ראיה לדב׳וכת׳הר״ן וטפמ׳דמילת דכיון דנערה
פלוני שיקבלו ויזכה בו לאשתך ותמגר׳כו מיד בקבלתו סל זה ואולי יס קצ גמגוס כמי כרשות אביה היא ואע׳ס כן היא עצמ׳מקבל׳את גט אף בקטנ׳י״ל כל שיש לה

סנסמוך על הקבלה לחוד בשע׳סדחק ומיהו למעבד איפכא שימסור להילכ בתסלה
ואח כ בקבל׳ ודאי לא ש״ד שאם אץ הקבל כלום גס ההילב׳ לא הית כנוס כדרך זה
שהרי בגיל לפנינו את הסליחו במסירתו לקבלה רק״ל עכ״<ל ( :נ״ה )וקראוילנה?גי
קמא האס יכולה לעשו׳סליח לקבל גטה מיד שליח הבעלבד״א שעש שליח אסר
לקבלו ממנו וכו׳בפ התקבל אמ' רב אין האש׳עושה שליח לקבל גטה מיד שלוחושל

רכי׳וכיון דאיל פלוגת דרבוות׳ ראוי להחמי׳וכו׳דברי עצמו הן ולא דברי הרא״ש)
(נ׳ה ) פ״זגיייךליויז? ק זלכמיב

נמקימחח שרני' נ 5םהדא ' שכי?}  7א*כא

להחתיד? כו׳נפר׳ התקכל :ולפכין הלכ כיון

סהר״יף

סליגמאדדנמתא ראדלנ?

והרמב׳מסכימי׳לדעת א׳וכמ ' רביות׳

הכי ס״ל נקיטי׳כותיהו ( ומי׳כל סיכ דאיפס׳ראוי לחוש לדברי החולקי׳עליהע: ) 6
(ייה' ) ע 'ו5
רץל״גנירסקולי?וש• בלהבו התוכפ׳ק דקידושין גבי הא דאיבפי׳לן כיא'
דייל׳ור׳ חנינ׳אמ'אשה עוש שליח לקבל גיטה מיד שלוחו סל בעל׳וכת הרי״ף דאיכ׳ ניסוא
שואין
עוס׳או
אירוסין עוס׳ונר לד״י שאין האב יכול לקב׳גט לבתיקטנ׳משנשא׳
מאן לפסק ירב ואי  :מאן דפס כר׳חנינ׳והו׳ז״ל הסכי׳לדברי מי שפסק כר׳סיינ׳וזה והביא ראי׳לדכ׳מהירו׳וכ״כ הר׳ן בפר התקבל • כחובכתשו הרשב״א מעסה בא
דעת רבי האיי ז״ל וכן דעת הרא״ש וכת הרסב״א שכן דע׳ר״ח וכן הסכי׳גס הוא ובן ששידך בתו קטכ׳וקכל קדושיה כשהיא קטנ׳ולא נשאת ועכשיו רוצה להתגרש מן
הסק הימ״בס בפ״ו מה׳גרושץ וכת ה יה שכן עיקר אכל בעל הלכו׳ורבי׳ שמואל ק לאירוסין וכסתסקו מי יקבל גיטה לפי שאין אנו יודעי׳אס היא עדיין קטנה ואביה
העני כת׳ הרשב״א שפסקו ניד וזה דפת כעל סתיו׳יכ״כ בקמדרסי׳ בסס ר״ת וגס ולא היא מקבל גטה או אס נערה וכין היא ובין אביה מקבלין גטה דהלכ כרבנן או
הי ן כסב דחיישי׳לדרב אין האשה עיש׳ שליח לקבל גטה מיד סלי בעל׳ואס סשאת גדולה ויצאה מרשו׳ אביה והיא ולא אביה והעולה בידנו שתעסה היא שליח לקכלס
חולצת ולא מתייכס ולענין הלכי כיון סהרי״ף והרמ״בס והרא״ם מסכימים להכשיר אביה ויקבל גטה על ענין זה שאס היא גדולה תהא מגורס׳מתורת סליסו׳כדאיתא
מליו אליסס עוד רבי ' כאיי וסרשב״א וה״ה הכי נקיטי '• ומיהו היכא דאיפסר ראוי בירושלמי גכי משנת התקבל לי גיטי צריכה ישני כיתי עדיס הד 5ן5ן מרה ק
ץר 3
לסוח נדכיי הנוטים לסברת רב ספני חומר אשתאיס :ובתב הרי״כש כסי' כה נעשה שליח ואס היא קטנה או נערה שאינן יכולות לעשות שליח תהא מגורשת
אי זה טוב יותר אס למנו׳אשה שליח שיקבל גיט'מיד סליס בעל ולסמו על הפוסקי ' מחמת שהיא ברשותו זאת ועוד אסרת שיאמר הארוס לסופר לכתוב שני גיסץ
כר׳חנינ׳אושישלחנו
להסליהכפלעלידיגויכמושכת׳רבי בסי׳זהבססהיא״ס
יולעדיסולחתוסויהןאחדלהואחדלאביהוממהנפסךמגורשת •*
תשובחכל
סנהג ו כאשכנז
וכצרפ
והשיב
פיות׳
ראוי
לסמו׳עלכפוסקי
כר
חניכ׳וכ״ס
אס
בסט׳
מה
שאמרת
יפה
אמר
שאפשר
לאביה
לקבל
גטה
בשליחותם
וממ״כ
מתגרשת
או
לשליחו׳נמכיר
שיתן
הגש
לידה
או
ליד
שלוחה
שכן
נהגו
בכל
סטרי
שליחיות
ולמאן
לכתוב
שני
גיטין
אילו
היה
הענין
צריך
לכך
אבל
אין
צורך
לכל
מה
שאמרת
שאני
דאית ליה טעם אה יסו' משו' בזיון דבעל הכא איהו לא קפידסהרי מזכירין שהיה לו רואה שאתם סוכרים כי קטנה שאע יכולה לקבל גטה היינו שאין לה יד כלל ואפי'
בח מן הבעל כמינוי שליח זה ואע״פ ששטר הסליסו׳איכו מקוייס כיון דקיוס סטרו ' קבלה גטה מדעת אביה וזה אינו כלל ואינו צריך לפנים אלא אס קבלה גסה
דרבנן עהקי׳לקולאעכ״ל עייןבתשו׳הרשב״א שאכתוב כסי׳זה כסוף  :אבל אם מדעת אכיה מתגרש' היא בלא ספק ולא נחלקו רבי יהודה וחכמים אלא בנערה
אמי׳ לשליח הבעל לסכי עדים תהיה גס שלוחי לקבלה ה׳ז ספק מגורשת וכו׳ סס שקבלה גטה מדעת עצמה שלא מדעת אכיה והיינו דאמר רבי יהודה אין שתי
גס התקבל ההוא גבר רשדא גטא לדביתהו אשכחה דקא לייסא א״ל הא ניטיך א״ל ידיס זיכות כאחת ואילו לדעת האב אין כאן ב ידיס זוכות אלא יד האב שמדעתו

שלא היה שהות לחזר אצל שלוחו ולוע לו עשיתי שליסותך ושליחות שאינה ראויה
לחזור ולהגיד אינה סליחות ואסיקנא דססיק'סויא וחולצת ולא מתייבמת* וכתב
הר״ן אמי׳להוי סקדון בידך זו הוא גירסת הרי׳ף אבל בנוסחאות כגמר כתוב א״ל
להוי בידיך כלו׳ותהא את שלוחי לקבלה ובודאי דבהך נוסחא לי גיסי אבל אמרה
להוי ביךך כלא לי לא מהני דלא מסמדאיהי עבד׳ליס סלי׳ קבל׳והכי מוכח בירוש׳
זבתוספו׳וכן משמ׳גסמני׳ובריית׳ולהוי פקדון בידך שגורש הרי״ף כי הא לי בידך

קטנה מקודשת וכדאיתא בהדיא כפרק קמא דקידושין ועוד ראיה דהאיקא מערש
התה טעמיה דרכי יוחנן דמחלק כין קדושי׳ לגרושין ואמי גרושין דמכנסת עצמה
לרשות אבי ? בין היא בין אביה קידושין דמפקעת עצמה מרשות אביה אביה ולא
היא כלומר אינה יכולה להפקיע עצמה מרשות אביה אלא מדעת אכיה ואקשיק
והרי מאמר דמפקעת עצמה מרשות אביה ותניא קטנה מן האירוסין אין עושין
אלא
מדעת
כה ׳
מאפר ׳ י ׳

ב״וז

אבן

העזר

קמא

את׳כמצלתיליקי מיפת אביה והנער כין מדע׳אביה כין מדע ' עצמה .הנה זה מבואר כי על ידה ופל
כמפיק גייט׳מתיתי ידיה כריך שני כיתי מדי׳לזכל הרין״ס כתב דכי פריךוליהמניס
לןי '{ " ינ ׳,״ל יד אביה היינו מדע עצמה כלא דעת אביה ועל דע ' אביה שלא מדעת ' ומעתה אין לשליש פריך נס לרב הרכא דאמ' כפל כאמן דמכל מקום מפני' איירי בגט שהו' כין•
כלש״ י המ
כריכי׳ אפס לכל כך אלא נותן גטה על ידה מדע׳ אביה מחשש קטנ ׳ ושפיר דמי * ב שליש ואין כעל מכחישו ולפי זה כי שני מי נפיק נטה מפית׳־ יריס אפי' לרב המא
(חולל ' למעיין והא דקסנהמתנרש׳על ירי מצס כשיש כה דעת ובו ' ג׳זמשכבפ התקבל ( שם) איתיה ואפשר• דהרמכ״ס מפרש כדברי הר״אש ודכריו סס ככ״ע דכי נפיק נישא
•<ט " פלא וכל שאינ׳יכול׳לשמו׳את גסה אינ׳יכול'
ממותי ידיה סלס בלס אין הכפל מכחישו
יש יייןעל ףליקי'
לכתחילה1להתגר׳ ומער בגס איזו היא קטג'
שליש
נאק
אפילו
לרב
הול
ור?
1
שסה
מעשה
שיודע אביה מקב׳גיטה ולא היא וכן פירשו רבי׳ האיי והרי״ף ושובחזר
; ,
1
/
יו
_״ ׳ *
לשמו את גטה כל
שמבחנ
בץ
גיטה
לדבר
זייל סכת הרמכ״ס שאס יוצא מתסת יד סליק
בו רש״י ופי׳שהיא בעצמ׳יכורלקבלו ובןפרי׳י וכת׳א״א הרא״ש
גטע״יענמ׳אעי׳
אחרואיתתובגמשסאמרבאסלש מדו וכיק דאיכיפלונת׳ררבוותאראוי לנולהחמי' שלא תקבלנו אלא קבלה אץ צייכין פריס היינו דוקא פיד ז
שלא מדעת אנייז כקטן צמר וזורקו אגוז ונוטלו זוכ׳לעצמו
קבלה חבל לפולס צריך עידי אסירס
<א ! /עלפישדני ' ואינו זוכה לאחרי' וכנגדן בקטנ׳מתהדס' ליי אביה והארקטנה מתגרש׳ ע״י עצמה כשיש בהרעתלהבחין
ר*ךךןיו ^
1
וכן כתבן רש״י והתוספו' בפ׳התקבל וכן
י
כין גיט לחפץ אחר כגון בתו׳וכת*' דהיינו בפעוטחז שמקחן מקח
משספות דברי הממ״בס דבמידי קבלה
ג; פהרמנ !פ״ק למיאון הפעוטות
מקתן
מקח
■
וממכרן
לקדושי! עסכל !ה עמכי וכנגדן כקטנה מתגרסתבקידושי וממכרן ממכר ומפרשי ליה ככר מכבר ז׳כל חד וחד לפוםחורפי׳
דוקא הוא דאמי דאין צריך  :וכן כת3
איןלעשות * עשה אשה הגיעו לעונות נדרי׳נדריה׳נדד וכו' אבל פחו׳ מכאן
אינ׳יודעת לשמו׳ גיטיה ואינ׳מתנרש׳בוופי'רש״י בשליח הובאה וכו׳גס זה בפ״ו ביןבשלי׳
עלפי :ס נ ^ש 'י וי־רי״ף וסרש״כא מחליפי ' הגירת דכמדה אפי׳בקכלת
אביה
אבל
רבי׳
חננאל פירש דוקא בקבלתהאינה קבלה ובין בשליח . .
הובאה _ .
אזדאלטפסיה
ראשונה ג -ורסין וכנגלו־בקטנ׳ מתגרשת מתגרש'
אבל
אס
יש
לה
אב
והיא
עריק ברשותו מתגרשת בקבל' שכתב בפ״א שאסעדי' תתומיס סלהגס
כץד.שי(5ן> א!מר כקדושי אביה ובמד׳שכייה גורסי׳וננגדו ולזה הסכים אדוני אבי הר״אש ז״ל וכל היכא שיש לקטנ׳יד לקב' ־אפילו נתנו לה בינו לבינה כסר
בדיעבד
אלם לנת< נאי בקטנ׳מתקדש ' לסיאץ וכת׳סרא״שדטפי גימה יש להתור׳הצרי לקבלו שאם זרקו לתוכו מגורש׳ כשהיא ושליח קבלה שהוחזק בעדי ' שא״ל קבליל
יוצרי'השלי' לקכל הגט גיטי ידו כיד האשה דמי וכל שית ' מתחת
חנ'׳י חד,ש ח לץ • מסתבר כגרש״י וכן דעת התו׳שכתבו כל עוש׳שלי׳לקבל׳צריכ׳לעשותו בפניב׳ערי'
דאיי -יפלן־י*^ ,כ שמבחנ׳כין גטהלדב׳אחר היינו בפעוטו' בפני שנים אפי׳אם השנים המעירים על השליחו׳הם המעירים על ידו חתוס בחותמיו אפי נודע לנושנמסר
ללמתוה״ה״ס ־כדאמריללקמן וכנגדן' יקפנ׳ מתגרשת :
הקבל׳וא׳ימצטרף שלא בעדים כסי בדיעבד  :ובסימן קל״ג
קבל׳הגט או אחד מעיד על השליחו׳וא׳מעיד על
שלא תתגי׳הקטנ׳
■וכחבהר״ן שכן גורס סרז״ה והרמ״בס
נתבאר דעתו ודטת חולקים עליו וזהו
עם כל אחר להיו׳מעיר על זה ועל זה כת׳ בעל העיטור מהשצריך
כשר שנתב רביט ולמאי דכתוב ' לעיל לאף
באשה עצמה אס לא נמסר לה בפני סדי'
אם
פסול ובו׳  :ומ״ס יכינו רק שיאע 'השליח
הכעיבינו שקבלו בפנינו שיפות כך רק
שיאס׳הסלי׳
־כ
בפנינו שקבלו:
לפרושי דהיינו ,כבת שש או כת שבע /בשליח הובאהשלכתחל' נותנו^ה בפני שני׳ עבר ונתנו י!ה בינו
"מ לש
פלאלדע'ג יעצת ה״ל
( נ״הזי׳ נ אתי נזסיז׳שכ׳נה רקסיאת׳
אייהאס
,
שהו עונו הפעיטו וגס בע ד מיל חישו
לבינה יטלנו ממנה ויחזו׳ ויתננו לה בפגי שני׳ ואם תמ הואי׳והגט השלי ' שקילז  53ני שכיס זמ״שרנינו ומיה! כאדנעיכן
לעת ^  ; ,4גבי קטנה המתקדש׳למיל׳ ץ
משמסנוטס יוצא מתחת ידה מקויים בחותמיו ה״ז גט כשר ולמאי דכתבינן
י! " ללע־י י-ל קצת לגיי״ף ואף פל פי שגס
ססדבץיי לעיל דאף באשה עצמה אם לא נמסר לה כפני עדים פסול א״ב
^י^'ורא ^סתומי ה״הכתבל דעתוגירס׳ ; יי* וז״ל הוא הרין נמי בשלוחה המקבל אותו ומיהו הא דכעינץשצריך
גיט־לל <-ת

היייף ׳יי ביגו סתס דבריו

כיעת הי 0 6

ופיעור

שתביא

שגי

עדים

שנמסר הל

בפניה'

מיירי

כשאין

מכירין

חתימ'

שיריןשני עדיםשנמס' לה לפניה׳מייריכשאיןמנירי׳
חת מת העדים הרתותיס על הגט אכל אס נתקיים
חתית' היעדים החתויוי על הגט א״צשאני׳עדימסיר׳
בפנינו יש לתחיה עליי שהרי כסימן קמ׳ג נניהאשה
עגמה חניא׳את גיטהוא1הר' נפני ניתג ( נפצי מזע,
שאס לא התעה עליה כך אינה צריכה לומר דנרכיק
שניטה יוצא תמתת ילה ועדים חת 1מיס עלי(ותעירי׳
א ותה להנשא אן> ע" פ שאין מכירים תעיייתהעדים
שעלייהחת,מייעל הבט כתישנחקרהיעדוע' ננ״דדתי
כ״כ הימ״ס עכ״ל

הנמש;יסכן איי" 'ה_פ
יהודה״ט ככר״״י.י_
ש כבי שבע ככר תמני הערים החתומים על הגם אבל אם נתקיימו חתימת העדיםשעל
יכ*<
שית
מינניש '* ' '
במתכימ׳תנא ככר ט כבר עשר ולא פליגי הגט אין צריך שתביא עדי מסירה בפנינו רק שיאמר השליח
ופיש״י אפי׳ שקבלו בפגי שנים ומתירין אותה על פי הגס שחתום בעיי׳ שאני
כלזחןש ^חערעי<
זאפילו ע 'ןמחיורז^ • כל חד וחד
רפיה :
׳אןעלפי
 . .לסוס חו ,
! ״
תולין שבא לידו בראוי
והילכה שמנתיש0
שקרא/דזהרשנ״אחלוקי,
,ד,פרתז? כת ׳נ ־י בקבלת חביה שם בפ התקבל ת ר קטנה
נדגרמ״מכיק
,
כרפירשתי .>1לעיל ובשיליח הובאה ,
 •,י״״״■ ר*
■**,־^♦ -,. -.^ *,
סרנינז לא כתג שס חולק לא הוהליז לכתוב כאןשתס
נפיהנזכזמסנ"* שיודע לשמו׳ גטה מתגרש ושאינועךע׳ כתב הרם בם שאין צריך לעשותו בערים שאין מקום העדים
בהפן ואעיגלהתס לעני! שאינה צריכה לומר נפצי
*ראב־דוהרי״טנץלשמור גטה אינה מתגרשת ופרס״י אינהבשליחות זה אלא להודיע אמיתות הדבר לפיכך אם הורוהשלי
בכת׳ ובפני נחע' קתתר זהנאלענ־ן להיוזיקזשנמשר
נעלי מסירה אתיזר שטעם כמי שסזקי־ה עדות"331ך
מתגרסדנתי׳ושלסה מביתו מי
שמסלחה והמשלח יא ן צריך עדים אבל בירושלמי יש עשה שליח להוליך
דמי עונהצבאן (לכאן ־ןע! 7ישלדקד' עליו פאקלשונו
ואינו חוזי׳ היל
בקבל׳
אביה
לה גט צריך להחזיקו בפני שנים ואין שליח משם
מכוון שכת 3ומיהו■ האדנעיגןשצריךסתציא נ'עלים
!תגלי ביטן עכ׳ל מתגרש ' וכתבו התו׳ור״ת מפרש דמל ידי
יא
1
'^
שנמשר לה בפניהם מיידי נשאיןסניריסוזתייו׳העדי׳
הל׳ל<יןיחנינו״נ ־ אכיה מתגרשת והורס כך הלכה למעשה
וכ! '<הד 1לא נזכר לעיל שנייר שתביא '3עד-םמנייסר
לה
בפניה׳דהא
לא
איירילעיל
אלא
דהא לר' ינאי דדרי׳ התם ממתן כירה
בידוע
שלא
נייסר
וכו׳ושעמ
לה
כיון
שיש
לה אב הוא סומר׳מלתזו׳
נעדייולדעת החילקייעלהימ/ש פניול וכשאיןידוע
אם מושר לה בעדים אס עדים התותים מ מחזיק שנמסר ביעדי משירה וכיון דלעיל לא הזכיר שצריןשתביא
^' ^ארב ^ ובפר׳חרש הסני׳הר״אש לדע ר״ת וכת׳הרש״בא שכן דעת רבי׳סאיי ובה״ג וכן דע׳
נ׳יעדיס■זניזשר לה בפניהם היכי שייך לומר על והזתיהו הא דנעישצריךשתביא נ ' עלים שנתש׳לה נפניהיי

צ';האף;,הג*

כךא$י

אינה

השנים

כפ׳ל ,על,זייי׳ א ,ירמ״כס כפ״ב מה׳גיושין סכת׳המקדס קטנה על ידי אביה וכולי אבי' מקבל גיטה

היזתצרשיע יא3י׳
צריר ללעיג 3נט

י*
 7־' ״׳■ ״
־׳
״׳■ ״׳ ״ ' ׳  ■" -״ יי■' י• " "׳•*ץ
( דףס׳ ד ) משכ' האש' סאמר' התקכל לי גטי צריכ׳שני כיתי
עדי׳סני׳סיאמרו בפנינו

נמךפלזנייזה! ייה אמרה ושנים שיאמרו בפנינו קבל וקרע אפי' הס הראשוני ' והס האחמני׳אואחד
פל,ני ^ח,נד ״ ז  ,מהראפוני׳ואח מהאחרוני׳ואחד מצטיף עמהס • :יבר/ב בעל הטיסו לקמן בסמוך
כי
גבי גט שלי׳הולכ ' משמ׳מדברי הרא״ס שה׳י׳חולק על בעל סעיטו׳ה שעיר הירושלמי
הלב0״ר אליה סאמ׳ואין השלי׳משם השני שהרי הוא בא במקו׳ בעל מפמ׳דכל היכא שבא כמקום
עזיחיו׳ל נפגיש׳ רעל דבר אינו פולה לעד ואם כן שליח קכל׳סבא במקו האשה אינו עולה לעד אבל
קשנ? יג* יאב ' ז  .להרמ״בס דסבירא ליה דש ליס הולכה עולה במקו' עד אסד איפס ' לומר דהוא הרין
^

לשליח

הע 6,'4׳6היל.•0
עלוייודנ״׳צסהאב.
<ת< ־מפי*  3יי. '!5

זתי׳נר,
"< ־יי

^
יתן

^ ונגר
^י<ן
<נן כל שארלשונו ,

מנז נלשין גסמר

קבלה :

כתה

היטב ס

בד׳א

כשאבד אי

נקרע

וכו בפ״ו

מהלכות

גירושין

וכתב ה המגיד דנפקא ליה ממה שאמרו בפי התקבל מי נפיק גיסא מתיתי ידיה
דלהמניה ואע״ע סססוגי׳נאמי ל -יב חסדדאמ גבי בעל אומ׳לפקדון ושליש אומר
לגימשץ השליש נאמן ופליג אררכהונא דאמבעל נחמן דעת רבינו כדע׳סהלכות
שססקו כרב חסרא במ״ש בפי״ב ואף רב הונא פישו ז״ל שלא אמרה אלאכשהאיש
והאשה בעיר אחת ומ״מ יס מי שפסק כרב הונס ולדבריה׳ כל שהבעל ואשתו בעיר
אחת צריך השליח שיביא מדים שקבלו ואף ט״פ שהוא קייס בידו ובתשובו ' להרי״ף
מבואי כדברי יבינו עכ״ל וכדברי היב המגיד משמע מדכיי סרס״בא דכי פייך
מרתק האש׳ שאמי ' התקבל גי גיסי צריכה שתי כיתי מריס ואמאילסמנידלשליש
לא עריך אלא לרב חסדא וא״כ כ• שני מי קא נפיק גיסא מתותי ידיה ילהמכיה
כלומר שכבי הגנו קרוע האי שינוייא ליתיה אלא לרב חסדא אבל לרב הונא אפי'

ובשליח הולכה וסובא׳כתב סרמ״ככי כפ״ו ואין שליח הולב ' והוב!5ה צריך עד׳
וטעמו דכיון מפיק גיסא מתותי ידה בדין הוא סיפא נאמן דסא הימניה בעל וכן
כתב הר״ן בקידושין ריש האומר  :וליש רבי' שאין מקיס לעדי׳בשליחו׳ זהוכו׳הוא•
לשון הרמ״בס בער׳ג מהלכו׳אישות לעכין קידושין • ועיין בתשוב׳הרי״בש סאכפוב
כסי׳זה♦ ידע דהא דלסר״מב ' אין שלי ' האיש כריך עדי׳דוקא כשמס׳לו גט סחתימי'
עליו עדי ' אבל אין עדי חתומייבו והלך השליח ומשיו לה בפני פדים הרי זס ספק
מגורשת וכמבואר בדברי הימב״ס סוף פ' ט מהלכות גירושין • וכת הנהו' מיימוני'
בפ״ג מה<ן :ו'אישות ואס המשלח כופר אחי נתינת הגט והקידושין הוה לי׳ספיק ׳
ואזלינן לחומיא שהרי יצא שלישותו מתחת ידו וליאבי״ה כיאה שאינןקדושין
כלל כדאמרי׳התס מי קא כפ■ק גיסא מתותי ידיה דלהימני׳פכ״ל  :אבל גירוש
יש עשה•שליח וכו' בערקהשילח והישב״אכריש השולח פירש סכמקיסשצריך
להתקיים בתיפמיו עסקיה שצריך ליתנו לה בפני שני׳והוא כדי שיהיו כ״ד ויתקיי'
בפניהם ואיצשריך לחשמעינן דאף ע״ג דכעידי קיום שטרות דעלמא במינן שנים
ובגט השליח עולה משוס שנים לענין דייני קייס איסי כן אלא לעכין דייני קיום
אין השליח עולה משוס שנים אלא שנים מלבד השליח בעי ' אבל כל סיכא שאיני
צריך ליתנולה אלא בפגי שנים לכד אז ודאי שליח יגולה משם ב ' דהא לכולי עלע'
ס ליס כעשה פד כדאיתא בריש מכילתין :
ומ״שוא״א ז״ל הביאו לפסקהלב
וכו בריש פ ' הנזכר ואע״ג דס״ל להרא״ש רכל שנאמן השליח .לימר בפ״כוכו כאמן
ג״כ לומר שהבעל עסאו סליה ואין צריך לא :שגיר ולא פריס וכמו שכתב בפסקיכריס
גטין וכתשו' כלל מ״ה סי 'י' וכתבו רבינו בסימן שלאחר זהו ונס בסימן זה נתב כן
בסס הרי״ף מ״פ ס״ל שצריך לעשותו בעדי׳ונתמנויהשלי׳סואלו׳שעשאו' הבעלשלי
במדים

לאש!?ובלשון סכח לאנזנ״ב גרב ר׳לוי ן ' חני 3זיל
ששדד!בשסהר 3הגוכרוכל זזלכתחילה א3ל נדיענד אס לא כעב אלא משק שלמט הפשוט שייא וכ״כעהר׳ד איסרלןז״ל3כדו .כיו סיימ״ן וכ״ג מהר^רלד ן׳ חני 3ו״ל נ׳זשונה :
 3 ( 0 **1אועיי׳נמשזנותיו סי' תש׳׳פטזכןהיא
גתשו׳יזזהר״מפדו׳סי׳ב׳
זע״ש
.
׳
(
ג
)
וכן
ססין
.
גהצה
!
מר
7
כי־גטין
7
ך
תרי׳ז
זנתרדכיפ׳התקבלדףתק״פוכתב׳
ר׳׳מ
■
שעשה
הלכה
!
לייעשהכדנרחונהגהומ
שם וגדולי הדור לא סיוצו על
הוראתזוהצריכי לה גט אחי כשהיא גדולה ענ״ל ־• כ׳ הרין פ״קדקדושין דף תרכ׳ה ע״ב דכב-־זגרש יןטנהע״י אביה ציין לכמזב נגט במן סלוני׳ וע״שא:ל מהרא״י כ׳ בפסד־ח סי׳מ״ו דממניןכת! נשאר גט והמנגיער על זה הויבקרם
י׳ת
שימציא לעז על גמין מ׳ וכ״ה מדהר״ס סדו ' סי׳ ג׳ וע״ש ונשי׳ א׳שס •־ זגב״ינשלח־ עריך סלו דיש לית31׳ גטין וכן גיל כיסהר״אי זחהר׳ם לא ראו דברי ר״ן כמבואר נתשונמיהן■ וכ׳תוהר״ס סי׳ א׳ דיש לגרש הקטנה בדעת אניהואי
א*נ לשנות בנוסם הגט  ( :ד
) זנהגס׳שימווניע״ס דה״הדישלהג״נ ד״א כתו גדולה ־ ( ה ) כ׳ המרדנירישהמק/לב׳משו׳מזה״רם אע׳ג זצריכהעדיסמ״ס הבעל יכול ליתן הגעלשליח אע״ג דלא ידע אי ה 1ישלותה ולא
וזיישיכןלנ'ד
צמעין5
ישא! מ נלאעדיס שעשאתושליחלקלל 9ומיהו משוסתשש לעו יולהחמירלכוריך לברר שליחתן קודם נתינת הגט לידו עכ״ל הל* ס ויע״ל ישי׳זה שצריךהרשאה י (! ) וכן הוא במרדכי ריש המקבל ! בשדר גטיןשלנו פסק דאבונוהגי!
שצריךהרשאהועדים עלהושאהשנתמנהשליח;

אבן

העזר

קמא

קכא

נפדי׳וכמב עוד שם או אעי׳אין לו שם שוס עדו׳בשליחי׳אלא שאמ' שהבעל עשאו ונזלו נכנסי' מיד משמ׳מהכא דחולהאחי־ ג ,ימיס וקפץ עליו החולי היום שוה וזהואחרג׳יכיהר־•;לן,
יסכתרבי׳אבל בחולהלאסרג׳ימי׳אותון פקע״י שםלכל
לו׳שעסאו
סלי׳כראוי נאמן וכראוי היינו
וא״אהרא״שז״ל הביאו לפס׳הלכ׳ופי׳אותו אין השלי׳משם השני׳ שלש ימים ונתחזק עליו החולי ׳ בריא מניה מחמתמיתה
סלים בעדי׳ והכי נמימשמ׳ ממה שכתבו
^1
הגהו׳מימון ס״ה בש׳סמ״ק וז״ל דין שליח שהרי הוא בא במקו׳הבע׳עכ״ל וירא׳מלשונו דאפי׳במקו׳אח׳אינו שאמ׳כתכו וכתבו ונתנו לה וכו׳ב״זמשנה 7 ,
להולכ׳בעדי׳אך אין צריך להבי׳ לא עדים עול׳כיון שנתן טעם ל! רב' שהוא במקו׳ הבעל! ונדלי שעול במקום בפר התקבל ( דף סו ) כרי׳סאמכמבוגטהתקנלל׳דאפשר
א׳שהירושלמי אינו אומר אלא שאינו׳במקום ב׳אבל! עול! במקום לאשתי רצ׳לשח׳בה מעש׳בברי׳שאמ׳כתבולדיקאשאמי כ3
ולא שטר שהבעל עשאו שליחלהולפ ' וכן
השי״עקזלןדיחןלי
כתו׳כסמ״ג בסס ר״י וז״ל אמת הדכ׳שאין עד א הלכך נרא׳שעולה במהו׳אחדדהאקי״ל אמר לשנים נרע\ו גט לאשתי ועלה לראש הגג ונפל ומת
שש׳א׳רןיליאכלאם
עול׳במקום י יסבג £ס מעצפי נ  ^-הר ' זהג ?
את אשתי הן הן שלוחיו הן הן עריוהה״נ אמר לאחד
שליחלהולב המבי׳גםל5זס׳צרי׳לא י" ," 1
דירושלמידקאמראינו
כ״ד ולא חתימ עדי׳להודיע שעשאו הבעל אחד ואחר מצטרף עמווב תיק לישנא
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תכו -״1
עכ"ל.נ] נלרבי׳ירוחכתכס״גח״לו:
שהוא דע אחד והשני שחתום עמו על השליחות צרץ־שיתקיים די־י״בג לאו לאיפליגי>5ת5ו יסםוט ס 15,א״״־־ ;״ו "
נתו' יכששנ5ומז לו׳נ׳נוב״נ ,אי נומועלי
אכלכחוצה ובתוספי לברייו שיזמר נתבו גט לכזשתי מ־מ *ו־״ ע :
חתימתו קורם שיתרהשליח טג לאשה כד״א בא״י
 * 15מרעי ־נעל לומי מזויין־ הוא נן
נאמן לומר עשאני שליח ואיןצריך עדים לארץ אין צריך כדלקמן  :כתב א״א הר״אש ז׳יל בין שליח האשה ועלה לראש הגג ונפל כותבין ונותנין כל
לשליחו׳אפי׳כופר הבעל שלא משאו שליח בין שריח האיש אין צריך שישמעו מפיהם שממנים אותו שליח זמן שיש בו נשמה רש״כג אומ־אס מעצמו
נפל הרי זה גס וכו'  :וכתבההרש״כא׳
ומ״מ מוג׳ מן הירושלמי דלכתחלה צריו לפיכך בין האיש בין האשה יבולי׳ לעשו׳בפני עדי׳שריח העומר והר״אש והרמ״צס בפ״ב משמע דמסרת
להחזיקו כפר עדים כלות לעשותו שליח במקום אחד והערים כותבי׳ וחותמין שמינה לפלו׳שליח  :בעל
למתני׳כשכתבו קור׳שנפל ואפש׳דמתני'
שעש׳שליח להולכ׳צריך שיאמר לו תן גט זה לאשתי או שיאמר
* כך כתב הימופירחי 50ז/
בפנישני׳ואח
כללא קתני דכל שנפ' מעצמו ה״ל כאומר'
לסופ׳ולעדי׳ שיכתבו ויחתמו גט ויתנו לאשתו או לשון שמשמעו
הםליחממצי והע י ים וכדב׳רי ש י!אש ז״צ
כתבו ותנו ואם כתבו ונתנו קודסשנסל'
וחימה ה  ,שמפר לשיז צר 'סר ל ל
 ,שיגרשג׳ כמו גרשו׳או שלחוה או שבקור! או תרכו׳או; כתבו אגר׳ ה״ז גם ואס לא כתבו עד שנפל כותבין
ססירו׳אינואומ אלא שאינו במקו׳ י ניס
אכל פולה במקו׳עדאהלכך נראה שעולה
גמקו׳אח׳דהא ק״ל אמר לשנים גרשו את
אשתי הן הן שלוחיו הן הן עידיו הה״כ
אמ׳לאחד עולה במקום אח' ואחר מצטרף
דקדק בעל העיטו׳לשוןהירושלמי
וק דקדק
במו וק
ולב הרמ״כס שהשליח הוא עד אח׳והחני
שסתום עמו על השליחות צריך שיתקיים
סתימתו קוד שיתן השליח גט לאחע כ:
ומ״ש וכן כתב הרמ״כס שהשליח הוא
בד אחד דברי ת ימ' הס דלפי זההרמ״בס
דבריו סותרי׳את דבריו שהרי כת'ששליח

הולכה אין צריך לעסותו בעדים והיאך
יכתוב שהשליח הוא עד אח'דמשמ׳פצרי׳
בדי׳וכיון דלפי דעת רבי' דבריהרמב״ס
סתוריסמיניה וכיה לא ה״ל להביאראיה׳

עשי מ ' מוס
ותנו לה אני! אם אמיפטרוה פרנסו׳עשו י! ה כרת
עשו לה כראויאין כלו ואם כתבו ונתנו לה אינו כלום אמר להם
עזבו׳' הוציאוה,התירוה הניחוה הועילו לה ה״ז ספק אם משמעות
מלו׳אלו הוא לשון גירושין או לשון דב׳אח׳לפיב' לא יכתבו ויתנו
ואם כתבו ונתנו לה הרי זו ספק מגורש׳אבל אמ׳כתבו נט לאשתי
ולא אמי תנו יכתבו ויתנוהו לידו אבל לא יתנוהו ליד׳שלא עשא׳
ילאתך־וג׳)
בחולה ^אךןר
אבל יחו ^ן־
בברוא אב*5
שלוחי אלא לכתו׳ ולא לגרש בד״א בבריא
ימים או תוךג׳ימים ונתחז' עליו החולי אע' פ שלא אמ׳אלא כתבו
כותבין ונותנין שרעתו לומ׳תנו אלא שהוא בהול מחמ׳החולי וכן.
הדיי ריתי** בשייר** ותפרש בים וביוצ׳בהולר בין על טסהי ממוז
אעפשלאאמאלאכהבו  :כ ייא
כין ע׳ $עסקי נפשות שנותנין
עצמו כגון שעלה
וכתבו 4.ונתנו לה ואח כ המית את
שאמר כתבו
** 4.* 11(0 44
^) *■0 **4*4 441144 4 4
0
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לגג ונפל ומת ה׳ ז גט שרעתו לומר תנו אלא שהיה בדילל אבל א ט
עלה ודחפו הרוח ונפל ומת אינו גט ספק אם הרוח דחפו או
מעצמו נפל כת' הרמ״בם שהוא ספק גט ער שיורע בוראי שהרוח
דחפו והר״אבד השיג עליו וכת׳שהו׳ ודאי גט והכי אית בירושלמי

נשמה:
נפילה כל זמן שיש בו
ונותנין אח
.
■' .
 .״״■ ,
ספק אס הרו' דחפווט׳הרש״בא והר״ן
כתבו תוסס׳ ז״ל ספק מעצמו נפל ספק
הרו׳דחפו אס לאלת׳נפל כותכין ונותק
שאני אומ׳מעצמו נפל ואס לאח' דחן נפל
אין כותבין ונותנין שמ׳הרו דחפתו וכת׳
ספק
מעצמונפלרזתה
ספק ייייריייי״י1
יריח׳חחה
הר״אש ירום׳
עודהר״י*ח
מיד
הרוח דחפתו מהו ושמעי לה מן הדא
דר״שכג אומ' אס על את׳נפל ה״ז גט ואם

ממעמדי
ספין סמיו דיופתו הי! גס וסיע״בס נתבי
ספק דחפתו
בפרק ,ב '/ספק מעצמו כפל
.
*
הרוח ה״ז ספק עד שיודע בודאישהרוח'
דחפתו והגיה עליו הר״אבד ואני או׳זס
הספק להקל ע״פהיירו' שהבאתי עכ״ל
ובספרים דידן כתו' בהרמ״בס ה״ז גט וכן

מהם אדרבה כיה לו לתמוה עליו לפום וכך היא מסקנת א״א הר״אש ז״ל וכן מי שהוא מושלך בכור היה גור הרש בא ותמה עליו היאךססק־
הפך התוס׳ועוד ספק איסור׳היאולתומר׳
ופי'
מאי דסכר איהו ביה אבל לפיה ^מ׳ ד 5לי ואומר כל השומע קולוח יכתוב גט לאשתו
ושמ׳ טעו'ידי סופר בחבורו שלרכי׳וחסר
כלל1
הרמ״בס ישרים ונכוחים בלא סתיר'
דלעול׳סכרדשלי' הולכ אין צרי׳לעשותו כעדי׳ומ״ש שהשלי׳הואעד אח לאו להחזיק ממנו אס מיד נפל ה״ז גט כדברי התום' אח״כ מצאתי כהגה ' הרא״כד שהגי׳ עליי
השליח בשליחותו הוא אלא לענק עושה שניסישלוחיס לקדש או לגרש אשה והלכו כך ואמ׳זה הספ׳להקל בירו׳מצאתי אומ אס על אתר נפל ה״ז גס אסלאח' זמן כפל'
וקדשו אותה או גרשוה בי נ' לבינה ה״זמקודשי' אומגורשת* ואינם צריכי׳לקדש׳או אינו גטע״כ וכך הואל׳הירושל׳ספ' מעצמו כסל וכו׳נסתסינ׳מן הדא רס-׳בג אותסא
לגרש בפני עדי אחרים דהן הן שלוחיו הן הן עידיו וכן דבריו מפורשים כפ״ג מס׳ על אתר נפל וכו׳ונ״ל דכסמצא הרס״בא דברי הר״אכד נתישכה דעתוילודאין כאן
אישות וזומסקנ ' דגמר' היא כפ ' האיש מקדש וגס הר״אש כתבה סס ומה ענין דץ טעו׳סופר ומה שהגי׳עליו הריאכד היא לומ׳דנפי דבירופ׳מקל ואמ׳דספקמעצמו
זה לדין החזיקהסליח בשליחותו דהוי כנוגע בדברשהרי הוא מעיד על עצמו וכרא׳ נפל וכו׳ה״ז גט מיהו ה״ע כשנפל על אתר דוקא וזה כעין השגתו סל הרש״כא שתמ׳
שלזה נתכוון הר״אש שכתב שהרי הוא בא במקום הכעל פלומוה״ל בעל דבר ואינו עליו שפס׳ הפך התו׳והרמ״בס כתב סתם ה״ז גט ולא חילק בין נפל על אתר לכפל
נאמן לע פצמו  :כתב א״א ז״ל בין שליח האיש בין שליח האש׳אין צריך שישמעו לאפי זמן ואפשר לוע׳ דהר״אבד לא לחלוק לע הרמ״כס בא אלא להחזיק דבריו לו׳
מפיה'וכו׳בס״עהתקבל וכן כתבו הרש בא והר״ן בפ׳ סנז׳כסס הרמ״כין ובה״גז״ל  :דא״עג דספיקא דאורית׳ לחוסר' הכא ספיר עבד הרמ״כס שפסק להקל דהכי אימא
(נ״ה )ו־נמ׳? ' כלהגט פשטינן לתני משוישליחשלא נסיין ונמנוהרמ״ג ' נפ״זוכמנהרגהמגידנשסבח״ג בירוש אכל לא משע ק מדברי הרס״בא שהרי כתב מצאתי בהגהת הר״אבדשהגיה
לשליח קנלהמגיאש! יא שלא נפט! ״כן היא לעת הרמב״ם בעל שעשה סליה להולכה וכו׳אי עליו כך ומ״מ כין כך ובין כך נ״ל סהגירס׳האמתית כדברי הרמ״כס׳ ה״ז גט ודוקא
ל׳סמס־מעו שיגרסנ' כמו גרשוה אי שלחוה וכו׳ עד אינו כלום משנה פרק התקבל לאלתר הוא מכשיר כדבריהתוספת׳והירוס׳ואוהרג עצמו מיד מקט ברישא סמיך
(דףהס )ומשמ' מדברירש' י דפי תכן לאאמר כלום היינו לומר שאין כיתבין גט ואפי׳למאן דגריס ה״ז ספק עג יש לערשייע״דזו דכי קאמר ה״ז ספק גט היינוכשלא
על סי אותם הדברי׳אכיל אס כתבו ונתנו לה ה״ז ספק מגורש׳דהנך לישכי משמעם נפל מיד אלא לאחר זמן דמה שאמרו כתום'ואס לאח׳זמן כפל אין כותבין ונותנץ
נמי לגס כמו לדכרי׳אסרי׳אבל הרמ״מו כתב שאס כתבו ונתצו לה הרי זה גט בטל היינוימשוס דמספקא לן וכדקתכי סיפא שאני אומ שמא הרוס דספתו אכלכשנפל
והס הס דברי רבי׳ ובגמר מפליג ר נתן כין פטול לפסרו׳כלומ בין פ״א בחירקאו מיד בכל גווכאהוי גט וכשאר לכו לבאר דברי הירושלמי וצ״ל דה״פ וסדן על אתר
בפתח א״כ בין עאבדג' או כרפי ותלידידן דבר ארץ ישראל לא מפליג בהכי ואע״ג לאו ספק הוא כלו' ע■ כ אית לן למימר דעל אתר דאמרי ,היינו בדמספקא לן אי
הרי זה
קיש ליס
זמן ! .
אמי אפי׳ 1לאחי 1י
מעצמו נפל דאי בדידעי׳שמעצמו■כפל מאי איריא׳ על ;/
*•!1
משו׳דבלשון .
יסר״אש והרמ״כס< 1
סרי״ף/ .. 1
השמיטוה_ _—..
בבל גריק1/.״<
דאנן ׳בתר בני״ / .
..1-

משכה בראשוני היראומרי׳היוצ׳ כקולר ואמ׳כתכו גט׳ לאשתי היי אלו יכתכוויתכו׳
חזמ לומ׳אף היוצ׳נשיירא והמפרש ביס ׳ר שמעון השזורי אומ אף המסוכן• וכתבו
היי׳׳ף והר״אש והלכה כר״ש השזורי כדאיתא כס ' כהמה המקשה וכן פסק הרמ״כס
בס״ב וסרש״י יכתבו דתנו דאגב פסדי' עכיד ולא סריש וביוצ' בקולי־ כת הרמ״כס
דאסי ביוצ׳פל עסקי ממון וכתבו הרא״ש והדס״בא דהכי אית׳בירוש׳ולא סוף דב׳
כקולר של סעה אלא אפי׳ בקולר סל ממון שכל קולר בחזקת סכנה ויוצ א בס יירא
פרס״ילמדברו׳ומשמ ' מדבריו שאס אינו יוצא למדברו׳ אלא הולך מעיר לעיר שלא
בדרך המדנר לא טריד • והמסוכן פרס״י חולה והרמ״בס בש״בכתב ססוא אדם

דכיון דהר״אבד לא חיצק בין לאלתר לאחד זמן קש׳
על רבי׳סהירושלמי מביא ראיה מדסלגי׳בין לאלת׳לאחר זמן והוא עצמו פליג עלי׳
ומסיק דכל ספק אפילו לאחר זמן הרי זה גט וכן יקשה על הרא״כד למה סתס ולא
חילק כין לאלתר וכין לאחר זמן כדמפליג כירושלמי שהוא סומך עליו וכך כיאה
סכך מפרש הרא״בדהירושלמי 1ואחריו נמשך רכינןךרס״כ ג לחודיה הוא דמפליג
בין פל אתר ובין לאחר זמן וימן לא מפלגי כהני ומ״מ יליף מדרש״בגלרבנן
דכיון דאפילו נפל על אתר לאו ודאי הוא שמעצמו נפל אלא ספק ואס״ה קאמר
דעל אתר הרי זה גט דכיון דמתוך בוריו אמר כתכן גט לאשתי רגלים לדבר
שהיה רוצם להפיל עצמו וכיון ד על ^ תר כפ ,זהוי גט ודאי ומדרש״בג נסעע
לימן
כאא \
^♦"

ד״מ
(ט )

אבן

ל מהרי״י!

העזר

קמא

לרכנן דלאח זמן

לרבנן דמל אתי ליש״בג דטממ דכיון דמתוך כוריו אמ׳
כתכו גט התקכל ההולז גכיא דע 6ל לכי מיסתלז 6סכס מקרי עוקר 1ובריה דיתבי ויתיב
ם,יש ל,
לאשתי אלים להר כמימדמעצמי כפל אפי נפל לאח זמן והלכתכוותייהו
:
וכן
מי
לזיכיש לזסיימז גבייהוא״ל כתרי מינייהו נכתב גיט5ז לדכימהולסוף שכיב מקרי
כ "קפ( שהושלך ככו^ וכו׳ג״ז משנה
בפ׳התקבל (דף ס״ו ) מי■שהיה מושלך לבור ואמי כל ינוקא מי מסוו איניש ברא שליחא כמקו׳  636לוולרן ו5וסיקנ׳ דמשוי ציניסשליחל)
<יש
לסיש
השומע קולי יכתוב גט לאשתי
היי
אלו
יכתכו
ויתנו
ובגמר
וליחוש
שתא
סד
הוא
לכרא
כמקו׳אכא
ופרס״י
דלא
מקפיד כהי מינייסו ומעיקר להאי כרא נמי סוייס
לעג;! האשה הג" א״ר יהוד' כשראו לו דמו אדם אינסו כמי
שליח וכיון דאסיקכ׳ דמסוי איניש שליס
"י
עכ״ג #י' / "1אידמויי אידמו כדחזו ליה
בבואה דבכוא' ופי׳שמוושם אשתו ושם עירו ושם עירה יכתבו ויתנו אע״פלכרא כמקום אכאאסילולאמתהאב
£׳ ?
"
י
|
"
הי^
1
ודילמ
צרה היא כלומסמתכוונו׳לקלקלה
הנח ^פסו{׳■ כ׳ שתנש בגט זה ותאסר על בעל' תנא דבי שהעלוהו ולא הכירוהו שזהו שעת חסכנישכותבין ונותנין אע״פיכול הכן להיותשל*ס מיהו אס
משאם
נתיק<; מ-ר״י ר' ישמעאל כותבין ונותנין בשע׳ הסכנה שאין מכירין וכנון דחזו ליה בבואה דבבוא׳ הא לאו הכי חיישען שלוחים לכתוכ האב או הבן יצטרפומס
שמסי א״י אע״פ שאין מכירין ופר״סי כשעת הסכג' שמ' שר הוא ואין כותבין וה״מ במושל׳ בבו׳או בשר׳במקו׳ששדי׳ העד האחר דאב וכנו פסולי׳ להפד
יי ינ ״ז
בישד
יס^הר ^ה'^ הל כגון זה שמסוכן למות ואס לא עכשיו מצויי׳אבל אדם שאומ׳בליל׳ כתבוגט<!אשתי דןיישי ק עומא אבל אס עשאס שלוחים להוליך אבובנו
נל נינגטהיה אימתי ובסוף יבמו׳אמתני׳דמעש׳כאח שר
המכותבי׳ונותני׳אע״גד
^ ,א חזו ן 1יה בכואהדבבוא׳ כ׳הרמ״בן
יכולין
להוליכו!והמימא מל רבינו
שכתב
כתזנ״׳כי כרין שעמד על ראש ההרוכו׳אית׳נמילהאי שאם היו שם נ׳ ואומי כל השומע קולי וכואח׳כותב ושנים חותמי׳כתיב' (
נ״ה)1א[ינ
לאפש׳לייור^למדממיעכי*
^■" 5""5 <3י 1סוגיאדוליחוששמא שד הוא עד כותבין ואין צרי׳ כמעמד כולם אע״פ שאמי כל השומע שלא כיון לרכות
ללי! הילנה ת״מ לא ה״ל לה״יט
מלכ׳תנ.נדי,
' '5הלנתת חתימי
ונותנין אע״פ
סאיןמכירין
וכתבו הר״יף
מטה ופס הרשאה
" י
.
1 .
.
א׳שסי׳ ^

ריפכי לא

.
י
׳״ק׳׳ע והר אש שס וליחו שמא שד הוא אמר רב
ט ונ יהודה אמר שמואל שראו לו דמות אדם

לכתיב י* מ יללי וחזו ליה נמי

בבואה דכבוא' ולא חיישינן

!ץ(7׳מ יק
דילמ צרה היא דתכ׳דכי ר ישמעאל בשע'
7אי|
לעסילגכה/
הסככה
כותכין
ונותכקאףעל
פישאין
אלא קולסשה לן מכירין משמע דס״ל דהא דמייתי לתנא
השליח לי!! נ לכת׳'

דבי ר ישמעאל לאו למדחייה לדרב יהודה

אחי
הניא* ^
השצי׳הרשיזה
שכפול בכה׳יגאין
לפשז׳7הךיכפ״י
למעלהלאן .ני•״
יפלה־שי'יי
ר׳מניזהוסם נכ.
שאמ'
ג
|
1.
שנא פ ,נתק(ךשן

דלעולס לאפוקי מחששת פד בעינן דחזו
ל * ימו.׳ איס
דציהדלא שכיחא סמכינן אתנ' דבי רבי
ישמעאל וכ" כ הרס״בא כפ התקבל וכ״כ
גס
הר״ןבס התקבל
ר׳ח אבל מדברי
ו״ ׳ ״
׳ בשם /
הרמ ב בפ ב מה גירושיןנר דבת דמייתי
הא דמג דבי ר׳יסמעאל לאצריכי׳לכבוא׳
כלל אלאכיהיכי דלאסיישי׳לצר׳ה נ לא

י ןס

גם על הבן וגעש
להיותהבן שליח במקו' האב והאב או הבן יצטרפו עםמעמ׳רכי הוליכו גט לאשתי וכו׳ ג״זכס״פ
אחר מהם
שלוחים
אמ׳לחבור
'
בולל
הוליכוהו
איבו
גט
ע
י
התקבל ונתבא׳ בסיק״כ  :מדברי
הר״ף
שיוליכוהו
כול׳והאידנ׳תקוןחכמי׳שהאוט'במקו׳מעמ רבי׳הוליכוהמ שכתוב כתיקון שטרות סטר
הרשאה
גט לאשתי שיפרשבהדי׳הוליכוהו א׳מכס ואפיאמסתם פי׳ בשולח גט ממקו למקו נראדא׳צ קכתב
א׳מכם
סגי בחרכדפי׳לעי׳בכולכ
כתובו ״״
הרא סכריש
:1יטין
ובתשובותיוכללמ ?
. . . ,
י' /
_
1
 ,ל לח שי י וכ נ סה ג וס מק והגהו מימן פ ה
שטר (שט׳הרשא־כ״ < גטממקום-
למקים "" שאין ציי׳אלא׳ל ? מפי׳רוספ ^ני נ־ח ־"קבל
ירגהית
שבתו בה שנותן הבע לשלי רשו לעשויכמה
שלוחי
ואפי
לא
יחל
1
סדדכי
בסוף
גיטין וכן נראהבהדי׳מדברי
ולא יאנס ע"כ בתשו׳והורגלו עתה לעשו׳ הרשאה לשול׳גטוז״ל :
היסב״א בתשוב וגס בסי' שאחי זה כתב

ב( £ני נו עדים חתומי מטה בכך
וכך בשבת בכך וכך לירח פלוני בשנת כך וכך רבי׳דברי כרא״ש וכת סםשהרמ' ה כתב
לבריאת טולס למנין שאנו מנין בו כאן י במתא פלו׳מס׳פב״פ
לפב פ שאף בא״י שאין צ׳ל ב״נ וב״נ נאמן על
גט להוליך לאשתו סב״פ וכך אמ׳ לפנינו פב׳ס לסלי' פלו ב' פ הולך גט זה
לאשתי
השליחו' לומר שהבעל עסאו שליחוק״ל
לאם היא אחשה
ופיך כפי
ועשייתך כעשייתי ונותן אני .לך רשותי *,
,פ 3״פ ותהא .
ידך כידי .
.
סכ׳הראבתסו׳וכתב׳רכי׳בס״ס זהראובן
יכת׳י .נה ישאה
חיישינן
לשד
וכ״כ בנמ״י בסוף יכמית לעסו
שליח ושליח שליח עד מאה ליתןגט זה לאשתי פב״פ כל מקוםשתמצאכ' עש לכנוסלי׳וכו׳תשו׳אס יש עדיששמעון
אתה
או
י
ב
שלוחך
אושליח
שלוחך
והגט
סנעש׳
עליו
פ
3
״פ
שליח להוליכו ככל כנו הי׳סלי של הבע׳וכו׳ולמ' לימדי׳סהי
שכפב היינוב־־ו בקרני ו״ל ויבינו סת'
";,ה
ניוס הדברים כדעת הרי ףוהרא׳ס וסיעתם הכתוב
למעלה
נכתב
ונחתס
בפלוני׳
מתא
בכך
וכך
בסבת
בכך
וכך
לירח
פלי
סלי׳הרי
נאמןבכך
ואיפס׳דס״ק
אס
טפאו
ימ׳א תקראני ואע״ס שלא
כת׳
לחזו
כשנת
ליה
כך
וכך
דמות
אדם
לבריאת
נ״ל.
עולם
ועדיו
החתומין
בו
פב״ע
ופב״פ
ובפנינו
יי
■
כטל
סליח
כעדים דאס עשאושלי׳סל׳בעדי'
א -שידאנעליא״ר שבכלל דחזו ליה בבואה דבבואה הוא
פב״פ
יד שלאהכפל כל מודעו׳סמס׳על גט זה וגס בפנינו קבל עליו פב״פ הכעל בחר׳ אף ע״פשהסלי׳והמסלחמודי׳בסליחו׳לא
לבטל
את
י(חני ץלה בץע דכסרואי בבואה דבבואה תחל׳רואיס אס
הגט ואת השלי׳ ומה שראינו ונעשה בפנינוטץ כתבנו וחתמנו מהני מידי לדע הרא״ש וכמו סכת׳רבינו
"יתאני .עב.ל יש לו דמות אדם ואפש לומ דס
צריכי׳ל דכיון דמסרנו הבעל לשלי׳טז בפני עדי׳ויקראוהו לפני מסירה ולאחר לעילבסימן ,זהאי נ מי דהרא״ספליג
מן ראיתי
מעשה• דחזינן בבוא' דבכוא׳תו לא
לדמות
מסיר׳וכך
יאמ׳הבע' לשליח הולך גט זה לאשתי פלו׳בת פלו׳ותהא אהרמ״ה וס״ל דכל היכא שאין אנו
סומכי׳
*כ״עשס כשהשליחאדם
אלא
שקשה
דלא
משמט
הכי
מדברי
י״והגט ליד הרי״ףוסר״אס שכתבו שראו לו דמו' אדם ידך כירי ופיך כפי ועשייתן כעשייתי ותהא מגורש׳ממני ומותרתעל דבי־י ססליח סאומ ב״נ ובפנינסתם
לכלאדיוקוד' מסירתו לשלי׳יבטלי ׳ כל מודעי דאי׳ ליה וגםיקבל כגון בא״י או בח״ל ולא נכת
ונחת׳בפניו
ב ^ ^ -
מ״ילי־טימ ^
תטגו־־ונושיני׳ עליוית חרם שלאלעשו' שום ביטו׳בגט והשלי׳אומ׳לאש׳יטהי לךוהוא מתקיים בחותמיו אינו נאמןלומר
נו׳והרג מ,ש א,ל אף ע״ס שהעלוהו שלא
הכירוהו
כן
כתב
לשליח ישאלס בי הרמ״בס בפ״ב מהל' גירושין ונרא׳דיליף טג מפלו׳בעלך המכונ׳פב״פ והתקבלי גיטךוהרי את מגורש׳ ממנו שהשליח הגט וקצת הוכח ישלז^
בדכרי
אחסי״ליאמרלי מדתנן בסוף יבמו' מעשה בצלמון באחד ומותר׳לכל אדם ואס הבעל רך בשנים טוב להצריךלדקר׳ אחרין הרא ס בריס גיטין ומ ה כתב
באומה■
"* ס!ומ׳ 6ני  6יפפלונןיוישפלו׳ממקיפלו׳
אם הניא סימנים כשעישישליח שאין קט ,עמה ש־! יח 31
״* ?םא "ל לי״גיצפ״ל״־
*!*
ונלזהממ.הנעי ט נשכני נחש והייני מת והלכו ול)א
יש
סכימהו
לחקן
בפניו
אין
לחוש
:
שליח קבלה צריך שטר1
הרשאה י'יי • ספמקיי׳ בחותמיוליו■ ופיל ניהלהנינל
כי מי יכריזמ והשיאו את אשתו וכתבו התו׳ והר״סבא זכרו] עדות שהיתה בפנינו חתומי מטה בכך וכך לירח פלוני בשנת
כךוכך
כלדבריהר״ף סכתבכאן רבינועדלכן־
לבריאת עול׳למנץ שאנו מנין כאן במתא פלוני' דיתבא על נהר פלו'
ללחיןיס האלי הלא והר'ן בס התקבל דלא חייסיק דילמ סד
איך מרת פלו המכונה פלו בת פלו׳העומד׳היוס במתא פלונית דיתב' על נהר נכין להחמי׳סלא לעשות שליח קבלה הכל
מי״ב
מפני
סהסדי'
נהרשאה ולומר
לכת' נ הוא אלא לה}
דוק בבור או בשד ׳ .
,.
כתוכבסמ״ק וככלבו ובהג' מימוןפ״ס
לשון  -פש ,׳ המזת .ל מצויים בשדות ובבורות אבל כעיר שלא פלו׳מינת' בפנינו את פ 3״פ להיו׳שליס לקבל גיטס מיד פלו׳בעלהמכונ׳פב״פ
ופז ו וקצת דברים אלו הס ג״כ כה הגס
נפי כל דהיינו ככור לא והכי איפא בייוס' וכ״כהר״אש
ובפנינו אמרה לזה פב" פ שלוחה התקבל לי גיטי מיד
פב״פ בעלי ותהא ידך דמרדכי ודע דבספרי דפוס יש טעיות
אחס
כידי וקבלתך כקכלתי ותזכה לי
בו
ותקכלהו
לי
ומיד
כשיגיע
הגט
לידך
אהיה
׳אפשי בסוףיכמו׳ולא ידעתי למה השמיטו רבי'
:
הרכס בספרי רבי׳והגהתיס ע״פ ספרי'
מגורש׳ממנו
ומותר׳לכל
אדם
ל״ס
דחזו
'
<
לממני
!
ק
יכתו
'
כלי
התנאי
(
אם
נ״ה
היה מנאי נגט
הגה׳מר׳דניטין
שלא לשנותמשאר ^ ) אק"כ תנאתינשפר מונהשכמיג נוכן :
כתוכי׳באצבעוז״ל א6ח הגיה הר״ס
^
<,
<
, ,
 1ומה שנעשה בפנינו וסממניו וראינו כתבנו וחתמנו לראיה על מינוי סליחות
גטץלע)<3א
כתב הימכן שאס היו ג ואמר כל
רבי׳ברוך כתב דלטנין שליח קבלהצריך
קבלת גיטה והכל שריר וקיס :
ויחתמו
(י ) לתיקון גי״ין
השומע
קולי
וכו׳כ״ב
הרס״בא
והר״ן
בסס
להושיב
ג
סיכירו
חתימו׳העדי׳הסתומי'
שינת׳ג״כהנהי׳' הרמכ״ן כלומי דאע״ג דאמר כל לא הוה כאומר
כולכ■ כתוכן דצחן לכתו' במעמד בשטר קבלה וכן נראה דהא קיום שטרות בג' ואע״ג דאמרי' כפר התקבל כמפני'
כמ,יבג
״כולכם כמוסנתבא'
בסי׳ק״כ  :היו רבים
עומדים
יחד
וכו
'
בריתא
בס
"
פ
התקבל
דלא צריך כיאס ב' שיאמרו בפנינו קבל ה״מ כשהעדים
הראשוני' שאמרה
כפניהם
השמ
^
שז
^
ה
(
דף
ס״ו
)
ואס
אמר
שנים
מכס
יוליכוהו
אפילו
היו
בכללם
אב
ובנו
וכו׳
בש״פ
המקבל
לי
גיטי
הס עומדים סס בשעת נתינת הגט ליד השליח אכל ע״י פטרצריך
?תו מט וכן הזא
קיום
נהנהו׳תרדכי דגטין דף מי־י׳ח ע״א וכן
הוא
נפסקימהרא״י
סי׳י״י
וי״ז
מייד
לכמובכהרשאה
כימי
האיש
ואשה
אנלצא
כימי
השליח
ונסדר גטין סי׳פ׳כ׳דמהר׳זק היהרניל לכתונ אן> נימיהשליח :ותהא ידך כידי נהנהן' מרדכי דניטיןזף
תרי״תע״אואס היה תנאי מט יכתוב הפנאי גהרשאה נכאן קודש שיכתוב ותהא ידךכידי כו׳עו׳ססשיכתנג״כ דבורן
כדבורי ( יא ) נתיקון גטין שלנו לעשות שליח בחריקןושל וחךשליח ושליח אחר שליח עד ק׳ונראה דיש ליזהר שלאיכת?
סתם ואנינופן לך רשותלעשזח .שליח עד ק׳שליחים כי אז היה משמע הכל על שלית הראשוןשינזל לעשו׳ק׳שלוחים ולא היה
משמיע
שליש
עושה
שלית
עד
ק
'
־וכעין
זה
כ
'
הר
"
ןנכתו׳רישפ׳הכופנ
וכתנתי
דנריז לעיל סי׳קל״ג לעניןמידעי ( ינ ) ונסל
הנע כ׳גסנאן עדק׳של׳חיסכ״ענאןומידשיני׳הכט לילהפהאמנורש׳ממני׳מותר׳ל״אזכ״כ נ״י ( יג ) ונתיק;}1יכת! ׳
נאןג
"
כהכינ
!
יין (יד ) נתקון גע כ׳נסרםונשנזע׳דאוריית' ואס היוגר׳מםומ׳ינתזנג״כ נחלק לעילם הנא• ( טו ) נשלנט
סי׳ע׳נזעידיהרשא׳לא יהיו קרזניסזה לזה ולא לאישולאלאשה ו<'שםסי' פ ' נ דפעס א׳לאהיו עידי הרשא׳כשרים זהיו
פסולי׳זה לזה ופסלו הגטוהשלימו' והוצרכו גט אתר ונראה דדוק ' כשאירעפסולביעדי׳אז כל השליתו׳נטלמשוםדעדיהרמא
הם עידי השליחות ר״ל שנעל יומנה השליח נפניהם ולכן כל השליחות נטל איל אם אירע פס1ל אחרנהרפאה
אי,השליחות
נטל
משוס
הו
אלא
ה
<
ינמישאי
|
לו
הרשאה
שכנר
נתנאר
דימלמעלה
וכן
הניח
בבנימין זאכ סי׳ק״זמעשהבזה־ וכ ע
בסדר גטין סי׳פ״ג פעסא׳עשתמהל״זק ייעשה שעדים שחתמו הגט חתמו ג 'כלע הרשאה והנדיך 5נתונ
אסר
ועדים
אתרי
'
על
ההרשאה
כי
לא
רנה
לשנות
לשון ההרשאה עכ״ל • וכ״ע נסדר גטין סי׳ע' ז יש נוהגי! לקיים ההרשאה ננ׳אע' פ
שאין ניכר אלא חתימת הא׳וישמהנין שאין מקיים אלאהרנהמשדרו ! כ׳נםי׳נ״ז אסנמנאההנפקפסולאסישעדים
אחרים כשריםהמכירים חתימת העדים ההרשאה כשירה ופשוט הוא • וכ׳ע נסדר גטין סי׳פ׳דמהר״זק היה רגיללכתוג
להרבשהגטיהא ניתן לפניו נתנ יילנדסהרשאה זהי׳כזתבלוכלשינויהגט אסנהגו נדנרים אחרים כאותו
העיר
כגזןימחאנא׳או
כיוצאנזהכדישלאיהאנדחהנתינתהגט
וכ״ע
זם
סי׳ק״אדאם
עידי
הגט
ועילי הרשאה קרוניסזה
לזה הסליחות נטלונרין לחקור אחר זה • ( טז ) ב8דר גטין ועילי ההרשאה יהיו עידימסירה שמעידים נהרשאה
שראו
מסירת
הנט
והס
עלים
על
הגטזעל
העדים
התתומיס
בוולפימה
שנוהגים שעידיחמימה הם עילי מסירה א״א שיהיו הם
עילי הרשאה כתו שנתבאר בסתון • עוד שם ישעה שהשליח מקבל הגטצרי ן לקבלו נמו האשה בעצמה וכן יאתר
לו
הנעל
בשעת מסירה אתה פ־״ת המכונה פלוני סולן גט זה לאשתי פנ״פ המכונה פ׳ ותהא ידן כידי ועשייתןכיגשייתיופץ
כפי ודמרךכלמרי ואנינות  ,לךרש 1ת לעשותשלית ושליחי שליחעדק׳שלוחיס ותן גט ז־ לידה נכ״משתמצאנה
אתת
א
!
שליחך
ושליח
שלוחן
אפי׳עדק
'
שלומים
ונו
תהא
מגורשת
ממני
ומותרת
לכל
אדם
עכ״ל
ונהנה׳ מרדכי לגחיןדףתרייז
דגני
דבורן כדנורי■ אייר ג״נ זשלזחןכשלוחי ־ יעוד שם ליפרש שיוכל השליח לעשות שליח נלא אונס וכן השליח
הב
'
לשלישי
י
יעז׳שס
ואם
היהתנאי
נגט
יפרש
נשעת
משירה
על
תנאיכן וכןןנשדר גטין לאחר המסירה יחזור ויקרא הגט ומפלי

ידן כידיועשייתו כעשייתיזפיך נפי ודמרךכדנןריייו
תהא מגורשת ממני1ת! תרת לכל אלם ואח" כמנוה הנעל לסזפי לכתוב ילעדים לחתוםזסבטליןמודע 1תישנועןפ קודם ׳
(יח ) לעיל כתנתידכותבין בהרשאה ג״כש״ד ואס מ זזמדכותנין
נחלק
לע״ה
לכן
יש
לעשות
ולקנל
עליו
כזה
•
(
יע
)
וע״ל
0
י
'
קמ
'
בסלר
נתינתו לידהאשה • ונהגתו׳תר 7כי דף תרי׳׳סע״כדצריך לפרש התנאי נפעת הנתינה אם היםשיי
תנאיושש דתנ״ד שנותן
לאשה
גט
כפניהם
נרינין
למפרייה קודם מנתינה !כן הוק לעיל סי׳ק״ס 7כל 7ק איש עם האשת ישלשליח עס האשה 1ע״לשי׳קמ״ב •
, .

אבן

העזר

קמא

קכב

ר־מ

קיום ג׳הילכךקוד׳שיקבל הגט השליח קבל׳יושיבו ג שיכירו החתומים וטוב שיהיו תהא פב׳פ מגורשת ממני ומותרת לכל אדם והנס שנעשה עליו פלוי כר פלו׳סליח
ןאנסי ידועים כי הס יעידו בכת ידם פל נתינ׳כגט והגירושין לשלות למקוהאש ' וכו' וכלשלל) כתב כן קיוב אני לומ שעיקר השלימו חסר מן ? ספר  :בנוסח סטר
להודיע לה מכ 5ןן
נרא 'ש?זין לסאו׳ע״פ שלוחי׳וקני לה סרגילי׳למסו קיום חותמיו שליח קבל׳ יש כה׳הגט במחיבי נסחאו׳אחרותול ^ךח יתי ^ כתבס לפי סניסס זה
מע י׳לעיר לפי
שאין
רגילולהיו
כאותו
קי
!
־
'
ג׳בני
אדם
ידועי׳וניכריבמקו׳הנתינ
'
סכת
רבי
כסס
הר״פ
עולה
עלכול׳זולתי
שצריך
להוסיף בו כין בלשון שא 'ומ כשפי
סיכירו מידי השפר לקבלה כי כן צריך
נתינה בין בלשון השטר והרי את מגורש '
לשלשתן יחד כדסי׳וטוב לסור אסר שליח ויחתמו כו ב׳עדים כשרים וצרי׳שיהיו ב״א ידועי׳שתהי'
חתימתן ממניומותר ,לכל ^ יס נס צייולל' סי ^?*׳ " ׳לזאסלא
הניכר שהוא גדול ע״י בני׳אי ע״יז ?ז
כין ניכר נמקו׳הנתיג ואףאם יסיימוהו
בהנפ׳צרי׳שתהי׳חתימ׳הדיינין בסט י ינת ז גיג'ה ליד פב״ פ סעשצתו גל,ל "סל ילעש .פ
לקבל בץ להולב שאל״כ אפי׳מחן ?
לםני
^
ניכרו׳
וידוען׳
יליני
מקו׳הנתינ׳וגם
צריך
ליזה׳ולדקד׳שתהי
'
האשה5זסתו סלי ? בפדיס כי כ זכ^תוכ כהגהותשלי"
יי׳לדלפע״ים
הי׳נר׳שצריו לכד ?ילכל העחו׳ע> י
עד
15
שעוש׳שליח
לקבל׳נדולה
כשנים
וכסימני׳
ואם
אי
י
הנשים
ירןע
ך׳
מימין
פד
ו
ובא
ח
:
וכתוב בעיטו אות קסןקיכ׳כגןהזא

(כ ) יעמעתי
 ^ " £יץ״א;
אם הנעלהוי גדי5
דהא אסהואקטן
א״נ לייון גטכלל

מכלסכז
י״ליג׳ימיהי

^ ח?,מי; 6ייז כי אס על פי האב .צרי׳רבוי
שערו׳שהורו׳וגה־לו׳כדי ^כו ףראשז ליארילמל^סריי

ס-
׳קי׳ללקגילק

מסירה כרתי וכשעת נתינ׳ הגטישכמה
^
1
ננדי׳גמלי שהרירגילו ׳ ליתנן 3מני ן ע:״ל
שאין קרוב ם זה לזה ולא ל  -על ולא
לאשה  ,א י ׳^? ־ ח קבלת
?ר״ף כ • ו 3הגיו׳ גנ 1ין דמרדכי כמ ^ 3סס
ויראו שטר ההרשאה אם החתימות ניכרות ואה שיכירו חתימות
יכי׳יחיאל נוס׳הרשא׳שליח הולכ'3פכי נר
ההרשא׳יביא
הכעל
הנט
ויקראוהו
קודם הנתינה ויחזירוהו לו
ק״מ ונולי א״ל הולך גט זה לאשתיה3״ פ
ויבטל
כל
מודעא
ויתנהו
ליד
השליח
ויאמ׳לו
התקבל טג זה לפלו׳
ואס עסה תנאי יפרש התנאי פה ותהא
אשתי המכונת פלונית בת פלו׳והרי היא מגורשת ממני ומותרת
•ידך כידי וכולי ונותן אני לך ישו׳לפשות
לכל אד׳ולא יטיל כו שוםכב תנאי ויקראוהו אחר הנתינ׳והדייני׳ שנהגו להקנו׳לעוסה שליח ולשאר דברים עשיייי השל-חי׳
סליה ושליח שליח אפילו עד ק אפי
'
יכתבו
עדות
?
וימסרו
ליד
השליח
וזה
לשונו כייצב;ה למדי ? ינו 6ומי ? ביי א ״ ו ל" "/
כלא אונס וליתןגט לאשתי ובשע '
נתינתו
ב
כך
וכך
בסבת
רכך
וכך
לירח
פלו׳כסנת
כך
וכך
לבריאת
עול
׳
למנ
ץ
פ
א
נו
כמשחק וכמהתל אלא סג ל בלכי ו ^ח כ יאע״גללאתנש׳
לשליח יקראוהו תחל׳לפניעדי׳ויאמרולו
מנין כוכאןכמתא פלודיתכא על נהר פלי' אנו ב' ד חתימימסה במיתב אמר לפיכך אס אס בלב סלם אני אמיתי גגסנזה
לכמדזליי
גפניה׳הולך גט זה לפלו ' אשתי בת פלוני
ואס יש תנאי יפיסנו וי אמ תהא מגורם' תלת כחדא הוינא ובא פלו׳המכונ׳סלו׳בן פלו׳העומד היו׳דסילן׳מתא דית3׳ על וגמרתי לעסו דבר זה אינו צריך דבר אחמשיםדמיגטישז
נסר סלו׳ וגיר׳לאשתו פלוני בת פלו ה״פ (ולא יכתו״שם
מקומ׳מחשאינ' עכ \  :כ ל ; 1יב עיד ? ?יטור  ^ 1י ?לז׳ סאח׳יאס'נשאת ״
ממני משע שיגיע גט זה לידה בתנאי כך
עומד׳שם לקבל גיטה מפלויבעל ) ונתן גיטה ליד פכ״בסעש ^ך^!סתן קבלה ויהא ליה רשות להוריי
׳שליחןםל יח
לאתנאא־כ׳למיח'
וכך ואס לא יהא כך וכך לא תהא
מגורם'
ס לן חה לק3ל גי ס ׳ מי ד 3עלה פלו׳ 3ן-^ 5׳ ^ לן
כל גגי ןה ל ׳}סתי פליני ׳ דשליח אחרינ עד דתתקבל לי גיט ותי ת י לקלקולא אם קטן
ותהי׳ידך כידי וכו׳ ושלוחך
כשלוחי
ואני
המכונת פלוני בת פלו׳והרי היא מגורשת ממני ומותרת לכל אד 'ןק וד׳ במינתן ותסטי לידא לפלוני סליחא ^ דידי דאנא
היטנשע׳השליחזת
נותן לךרשו׳לעשו׳סלי׳
ושלי׳סליח
מד
ק
ואפי' בלא אונס ותה היא מגורם ממני בטל לפנינו כל מודעי דהו׳ליה שאס מסר סוס מודעה שתה מכוטל׳ולא נת ןלס סלונית מניתיו^ רםית.י דידי בה"' ממת^ ן 1כ?,רנ^ ." ,דכזת
סוס
תנאי בגירושין אלא גייס גירושין גמורין והגט קראנוהו וראינוצו כשר ^ יי
ל ית ית!ה ע^י כחומי וססוי׳ 1גניל (כא )"׳ י
כ׳רינש
ונו' וזה הגט מרצון נפשי
אני כרתנו לה כדת וכהלכ' ומחמ׳שראינו גירושי פלונית בת פלו׳מרהלן׳ 3ן פלן ׳כנ1לה שנת ן
אשלטת יסימטתא רנהיגין בישראל דלא סי'ש־ןהע7י'שגמם׳
כאסמכתא
וכילי
ואני מבטל כל מודעו'
משסע
על
הגט
מדבריו
זה
שיכולה
והנני
מסלפניה׳יכוליס
_גט ל_ _יד שלוחה .לקבלה_ כתמי לה שטר זה להיות כידה לראיה והכל שריר וקיס
פיאלהרסו׳לסליחקבלה שיעססלי׳לקבל להי<מ דייני׳נלנר
ה? בל עלי בתו קףחרס סל^ אכט׳ל^ יזת פלוני בן פלונידיי?
לגט מיד הבעל אבל אין האסה מגורשת זלא^
אסייק
לגט ולא את השליח ויקראוהו ויחזריהי פלוני
ףיי1
לסלי׳ומלי׳י *(' ל^ה ה*' "יי ' ״ינס פלוני בז פ׳לוני דייז
מד שיגיע הגט ליד שלוח׳ דייל
נע ^ דיין זע?
שהוא יכול לעסות אינו אלא כעין שליח עזל שם אסחייש׳י
זה נ״נ וב־נ ויפר התנאי אס יש תנאי
וו ח י־ימיי ידוץיי
מחדי י_.
הובאה ועוד אכתוב בדיז זה גבי שאלה לג״ד טזעיו
ןיסנן ג׳
דייני׳ל5ן3׳עדו׳הסלי׳ ןיקר
15יהגס _ י
וגם הבעל יכתוב תחת החתימות כך
וחתומו יכו וקנינא מפלולפלו שליח ככל איכ* למי
חששמא
מאי דכתיב ומפו לעיל וכת' עוד שיש תי יגדילקול׳הנתינ׳
שכתב בשליסו* אגב ד אמו׳קרק׳לשופרא ייתיייולעםאשמי
דשטרא ומסתכ יאדלא ש ייו כיה עכ ״לד ל׳ז ל׳ "מ
( וגמר פ׳ התקבל דאין לכתוב וקציני ילקנמניזללקל,׳"
בירשאה ) והרמי בס כמ׳בס״ה מה מכיר להייגליל "עת

נלשלא נאנס וכמ׳ש רבינו לקמןבסי׳זס

ולזכות שלא יהא לי פתחון פה לערער על דבר זה והכל שריר וקיס •

דחיישי דלמ א יכ' עדי' דידמי שקבל הגט
ולא ידעי בתנאי ואזלי ומסהדי שהגי ' גט
ליד שלוח ואזלא ומנסב אפומייהו ונמצא

סכומן י
גט בטל ובניה ממזרי׳  :ועל מ״ס בסוף
ואפי
לא
יחלה
ולא
יאנ׳
ע״כ
ואס
כן
תימ
אינו
מצוי
שיהיו
ג׳כני
אד
ידועי
'
וחתימתן
ניכרת במקו כתיביתט דבריו וצרי׳לקיי ' כל ג ' בגט דקיו׳סטמת
היאך
לא
כתב
כן
בנוסח
שטר
השליחות
עדים
שיכירו
בג
'
חתימת
יש
כל
לתמו
השלשה
שנראה
מדבריו שהוא מפרש
דיינים וצריך שהג' דיינין שהן
ואיפסר דמון דע״י חולי או אונס
מציי בשעת נתינה שיכירו החתימו׳ שחתמו בשטר שעשת׳איתו שליח
קיו׳סטמ בג שג עדי© החתומים בססי
מסוס שליח מן הסתכלשפי'׳ בשליחות קבלה ולא מגי
בחתימושיקיימוהומעיר לעיר דשמא לא יכירו צריך לקיימם ומעול׳לא ראינו מי שפי׳כן
פטת ז. ,רםו
יס /ם "; .ננד
החתימו׳מכולם
וצריך
אלא
לקיים
ה״פ
כל
קיו
'
שלשה
שטרות
בגס
צריך
להיו
בפני
דקיו׳שטרו
ג
' בג׳לכך
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 .נכון להחמי׳שלא לעשות שליח לקבלה ע״כ הכל כשרי׳ לשליחו׳ סהס ב״ד • ועוד שלדין ג״ב אינו כן דג
וכן!
החתומי בסטר כשיקיי' ב׳מהס סגי מהי
האיש
כה אחד
גפ״ז שהוא דעת הרמ״כס ומ״מ יות ' טוב
דעד ודיין אין מצטרפין כדאי' כפרק ב־
לפרס ולכתוב ואס׳י בלא אונס כמו בנוסח רבי׳יחיאל  :ודע דתמיה ' לי מילתא
דכתובו' מק מ כקיום ב׳פדי׳או ב' דיינים סגי גס מלת בגע שכת איני יודע לקשרה
טובא שחס בלשון סטר שליחו׳זה וכיון שיגיע גט זה ליד אשתי פב״ס
מידך או מיד עס המנץ ( וטל ס״ס זה מ״ם ב״י בסס הרס״כן ) כתוב בא״ח זהו לשון סליהו׳סטר
סלוח־ או שליח שלוחך כנזכר תהא מגויס ממני ומותרת לכל
אד׳וסגט
שנעשה
הוללכשהבע עצמו מוליך גט לאשתו בפי׳אחר הנה פב" פ מוליך גט לאשתו פכ״פ
עליו פב ' פ וכו' ומצאתי למהר ר ישראל בס״י סממ עליו חכס א'
על
שכת
ממם
לשון
ונכתב ונחת' כהלכתו לדעתנו ואין כותכין בו מקו׳כלל לסי שלא היתהאש במקום
סמ״ק ולא כתב וכשיגיע גט זה לידה והסיב דאין לומ) דכל
סמ״ק
סנתפשטו
בגולה
כתיב הגס והוא נכת׳ונחת כהלכתו בפני הבלג כדי שיוכל לימ ב״נ וב״כ כיון סהכע
נפל בהה טעות ובחיבור כרב הגדול מהר״רי מולן נוסח
ההרשאה
כסמ׳ק
ועל דא עצמו מביאו כדאמרי בפ״קדגיטין הבעל עצמו וכו׳כיבעונותינו אין אנו בני תור
אני סומך ספי מעל מנהגכ׳וסדמכ׳ונר טעם וסבר רכל
מה
שנוכל
למעט
ההרשא ' כמו הראשוני חה הל׳סיאמר הבעל כשעת הנתינ׳קודססיתן הגט לאשתו התקבלי
הסי עדיף מסו׳דאיכא למיחש שמא יארע קלקול מרוב הכתיב׳ומתבטל הסליחות גיטיך זה ממני והרי את מגורס׳ממני ומותר לכל אדם וגט זה ב״נ וב״נ ויתנהו לה
והכי אמרי׳ כריש גיטין אתי למגזייה ומה בכך אי גזייה ומתבטל הסליחו׳אלא משו ' בפני ׳ג ויבטל כל המודעו׳ ויקראוהו קוד׳ נתיב ואחר נתינה ויקבל חרס שלא יוציא
עיטנ׳סשולהכיעכ״ל • ולע״ד נר' הטעם שלא נכת׳ כס״מק הוא לפי שאסנופנ׳על לעז על הגט ועל החתימות וכל החתימות שבגט ידועות לנועכ״ל ומש בסוף
הגאי צרי׳להוהיף בו דברי׳ולכן הניחו חלק כדי סכל א׳יכתו׳כפי מה שיזדמן לו אס דבריו וכל החתימות שבגט ידועות לצו לא ידענא מאי קאמר דכיון שאומר ב״נ
בתנאי ואם בלא מנאי וראי' מה גט דמרדכי סכת ויאה לו כסניה׳הילך גט זה וכו׳ וכ" נ אין צריך שיהיו החתימות ידועות לנו  :הר״ס בי צמח בתשובה כתב שהיה
ואס יש מנאי יפרסנו ויאמ׳תהא מגורש ' ממני משטה שיגיע גט זה לידה ומהרי נראה לומר דאין דיין יכול לעסות מעסה ב״דלהתיר אתה על פי עדות קמבו
׳ סהבעל צריך שיאמ׳כן לשליח וסטר סליחו׳סיפור לכרי הבעל הס • ומ״ס סכל מה שהוא אחד מעירי מסירה אלא שבירו׳ שהביא בעל העיטור והפוסקים אחרים
סנוכל למעט בהרשאה טפי עדיף משוס דאיכא למיח׳מסו׳סמא יארע קלקול מרוב משסע דמצטרף ומ״ש הר״ס סצייך שיהיו העדיס רתוקים לשליח קבלה לכמחלה
הכתיבה ומתבטל כשליחו׳ אומ׳אנידלגבי דבר זה שהו׳מיקר השליח׳ לא אמרי' הכי הוא  -כא
הכל כשרים לשליחות הגט וכו׳ אהד האיש ואחד יחשה כך פשוע
וההיא דריש גיטין אין ענינה לכאן דהחס דתקנ׳חכטי׳ היא מה סיאמ׳הסליח ואס בר" פ ? תקבל • חיץ מחס״ו עבר ונכרי וס״פ ב דגסין ( דף כג ׳) תנן הכל כשרים
קיסר ה 'ל מסכה ממטבע חכמי׳והולד ממזר לפיכך קצרו הדיבו׳אכל סטר סליסו׳לא להביא את הגט חוץ מחס״ו סומא ונכרי ויבינו לא הזכירו סומא בסימן זה ופי׳
תקנוהו סכמי התלמוד אלא מסרוהו לכל א׳ סיסדמ ' כסי צחות לשונו וכל שיכתוב דינו כסימן קמ״ב וב .גמ א׳' ר אסי אמר ר יוחנן אין העבד נפשה שליח לסבל גט אפס
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' והובאהוכןדעתהתוס והר״אשוכת הרש״בא ואומ ר׳זיראירדר״ס לשטמושלר׳אלעז׳דאמ עידימפיר׳כרתיוקיימ׳־לןכר אלפ)׳
סכןדע הרי״ף וכן דע הרע בס ב פ
ו׳וכתב
הר״ן
דהכי
מוכח
כידו׳
וכתבו
הרש״כא
פכ״ל
וכתהר״ן
ולין
ידעתי מאישיטא דר׳אלעז הכ וה״ה אסרי שכת דברי הגבע"
וסר׳ן סהרי׳ן ' מיגא חילק ואומ
סלא
פסלו
עבד
אלא
לקבצ׳אבל
להוכא׳כסר
כדמוב
'
כתב
ובעטו׳כתו׳ואנן
דכתביין
דר
'
אלעז׳מכשיר חפי׳לכתחיל׳מסתבר כנידמ א5
דיוקא דמתני' ומ " מ כת הרש״בא
דלעכין פסק הלי ,נרש״י והר״יף עבדיכן ולחומר' נתגרש מנשא לכתחל בעירי מסיר עכ״ל • וגס הרא״ש בסוף פ'ב דגטין כתב דברי
משמע דפפוקי תספק ליה וא״ב
אס
עבר
ה״ג וכתב עליהם ודבריו תי מ לודאי אס
וסבי׳והיא
אשת כהן נפסלה 1מן הכהונה
,
,
האיש ואחד האש חוץ מח״שו עבר ונכרי שהם פסולי' לכלענייני עסה הבעל את כגוי סלי׳וא״ל שימי' הוא
מספ -קא ו־ן 015פשט־
וקבלה
קדיש־ן
שליחו׳ביןלקבל׳כין
להולכוה
ר
את
הישראל
במקומו
יוסףץ׳מינאשכתדעב׳אינופסו׳
הוי פסול דאץ
חוששין לקדושיו־ואם הביא הגט
שליחו׳לגוי וגס אינו בר כרית' אכל הכא
א׳מאלו אלא לקכל׳אבל להולכ׳שרי וא״א הרא״שז״ל כת׳כסבר׳ראשונה
אע׳פ שנתקיים הגט בחותמיו אינו כלום
דסא פיסולייהו משוס דלאו בני שליחי' הי׳השלי׳קטן כשנתן לו והגדיל והביאו או חרש ונתפקח שוטה כיוןדלא עשה הגוי אלא מנדש קיף כעלמ'
ונשתפיטבד ונעותדור׳רדרי וגחויי׳תחוי אדד***ח ריח? י*והיד?רויוהו' ומינה הבעל בכתבו חת ישראלשבאותו
כינהו• היה הסלי׳קטן כשניתן לו והגדל
מקום שליח למה יפסל הגט וכן נוהגים
יכו׳פד כיון פתחלתו וסופו
בכשרו׳משכ ,פקח ונתחר וחזר ונתפקח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר כיון
באשכנזוכו' :השולח גט לאשתוואין
סס :כתב  0רמ״כסכפ" והנש י ,והקרוני| שתחילתו וסופו בבשרו׳
כ׳הרמ״בם הקרובים כשרי׳ לעדות זה וכן השליח מכירה וכי' כ״כהרשב״א והראש
כשרים ואסי׳הפסולי׳מדברי סופרי כשרי'
הפסולי׳מרבריה׳בעביר׳כשרי׳לעדו׳זה אבל הפסולי׳מרברי
תורה
והמרדני בסוף סרק כל הגט גבי עובדא
לשליחות הגט אבל הפסולים כעבירה
מן
פסולי׳להבי׳ הגט ואס הביאוה״ז' פסו׳בר״א כשנתקיים בחותמיו סאכתו __,
_ז
בסמוך .וכן
התוס׳והר״ן בסוף פ״ג
התור ונו ויביט כתב עדו במקו
שליחו
אולי היה כן בנוסחתו• ואין דעת א״אז״ל אבל אם לא נסמך בו אלא על דבריהפסולי׳בעביר' מן התור׳אינו דגיטין וה״ה פא גבי סומא וכ״כבסמ״ג
גט כלל ואין דעת א׳' א הרא״ש ז״ל כן שכת׳ כל הפסולים מדבריובהגהות מימון פ״ט ורבי' ימחט
בק״ג
כן שכת׳בפ״ב דגיטין וכל הפסולי'
מדברי
סופריייכולי׳להבי׳הג׳אפי׳בחייל ואם היו פסולי׳מדברי תור׳פסולי ' והחילוק שבין סומא לפקח כדיןזה כתפו

־•,־׳ "!,, .׳־ל׳
לו שיקי 'ל,,׳
בריתו נינהו ואינן פסולים אלא דחעודינן להודמחמת ממוזקא
״״ ?
״
משהדישיקריוביוןשעשו תשוב׳מהימנידלא בעיתחלתן וסופן
ע״ יש "
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פםולי
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להני׳
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והו
*
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ד
מ,ג בבשרו' ואם הגט מקויי' אפיילא עשו תשוב׳בש רבני בריתו' נינהו
להסלי׳ גיפ׳ז
יכיל
עליו
כזה
עכ״ל
כלו׳דבמ
&
י
דפסל
הר״
מכ
׳
ולשיקר
'
ליב
למיחש
ועוד
כת׳א״א
ז״ל
על
מה שכתבו הגאוני׳בגט
לה

יהכיה לאכא כרמניומי דאיהוידעלה
וליזיל ליתבי׳טהל׳אתא ולא אשכחלאבא
בר מניומי אשכחיה לראבהו ורסנינאכר

פפא ור 'יצחק כפחא א״ל מסור מילך קמן
(־ח׳א׳יי) יזליינים ז״ל גס שהביאו פחולי' מן התור׳
ונתקיים שכרכוהו בכנר ונתן המד לנוי ואמ׳לו הולך מד זה לישר
ויתננו דכי ייתי אבא בר מניומי נתכיני׳ ניסלים
ביידלט
בחותמיו חלוקים עליו
הראכ״ד
והרא״ש לאשתי שלא תינש' בגט זה ואם ניסת לא תצא אע״פ שלא
מינה וליזיל וליתבינ׳לה ופרס״י מסו׳מילך קסן
׳ע
״,1,
^
׳
^
•
לכיון
דאין
צריך
לומר
בפני
נכתב ובפניהגוי*שלי׳לגירושין וב׳ הוא ז״ל ודאי אם עשה הבע׳את הגוישליח אמו' דברי
ותן
־ ילנוי הגע
—1שליחותן -
בסכינו-־
לא
א ילעגו
נידאי נחתס אמא־י מיפסיל
בהבאתו
דהא
נר
וא״ל
שימנ׳הוא
ישרא־במהומו
הוי
פסו׳דאי
?
וחמו׳בפני
שליחות
נכת
לגוי
וגם
ובפני
ל
4
צ
נשתסואנו נמסרנו

זנמרלכיפכל הגט

ארז ישראל שאין צריך לוע בפני ככתב

הולך גט לאשתי ואט'לו איני מכיר או כיוצא בזה שאמר לו

קפסינהומי
אני קא״לאב בר מניומי ולא את אע ' ראשיי

צפני׳■

צה* ומ למוסרו ליד כלומר דבאר־ן איןצרין
פלו׳ואותו פלו׳הו׳ שלי לגרש ונותנו לה או משלחו הל ביד אח׳אם
'אלאבטעוקסחואמ'
ישר' 6והישיר ייישר'
לי׳רב אשי מאי טעות׳שפי׳קפסינהו מאי
לאז׳וע״שזרן היא
קאמלי׳בעלאכברמניומי יגרשכ׳ולא את
בא״ז דאיני פסיל
מאחסאינ׳מכייהוא יסא שליח טעת׳ולא
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■,ל
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ובפני
נחת
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גרפי מדיי קאמ לי ולפי זה קייפח לן כרב
?,ןנמ '^ו,0נרין ^" כ יש פירנו 3בד 3רי רכינוך ׳ ןחרךבףי
הגט תוךהזמן שתה נאמג לוט שלא בטלו שכל מי סנותןגט כה  ,ג אשי וכליסנ׳בתר׳וכן דעת הרי׳ייףוהר״אש
זאי! צי׳גית
שציח ה -רמב״ס סוס ליה לכתו׳וכ״כהרמ״הומ״מ
לאח
זמןאינו
גט
אלא
א
כ
יאמינ
בכךכדלקקוב
הר
ד
יק
שלא
שלא
כתבו
אלא
ליסנ׳בתר
וכןדס׳הרמ״ב'
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מונ׳דברי,־
ה
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כמושכתבת
,כנ
ורעשכס
׳
יתןמידהגטלידשלי׳השניאלאימסו׳שליחותולכ״דוהסלאיעשו בס״ט -אבלהרש״באוהי״ןבש
ר״סוהתו׳
ססר״אבו
והר״אס
חלוקי
'
על
הר״מב
בדין
לשני
שליח אלא עד לאח׳ל׳יום אבל לא יתנו לשלי׳אע׳יפ שמתנ בסס ר״מ כתבו דבכולהו ליסני גרסי׳מי
?ה כן כתב ה״סשהרב' מהמפרשי חלוקים
עליו שלא יתננו לה עד לאחר ל׳יום שמא לא ירקרק בשליחותו קאמ׳ לי׳ורב אסי כין לליסנ׳קמ בין
ללישנ'
עליו ושלא ידע טפס לדבריו וגם הרס כ'
ויתנו לה קוד'* השולח גט ע״י שליח ואמר לו אל יתנהו לה
אחרבתר סביר/ליה בטעותה קססינהוושליח
תמה עליו בריס גטין והר״ן תמהעליו
אלא אתה ונתנו לאחר ונתנו לה פשיטא שאינו גט ש הי י פירש שניתן לגירושין הוא דמי קא״ל אכאכך
כסוף פרק כ
הרמ״כס אב
דברי סס
ה״ס שאין סומכץבעדו 1הגט על דבר פסו
במכיר ' מן כתורה ברור הוא שהרי אפ
בעדו ,אסה שמת בעל׳אינו כאמן וכן
כר
לך לא
ישלחנו א ״*
ח׳ ,,י
והר״ןדאנןכחומיי הגירסאו׳נקטי הו'עצמי
מן הגמרא קצת וכ״כ היש״בא בריס
גיטין
מיהו
תמהו
עליו
אינו
הראב״ד
והרש
מגרס׳וכ״ס
בא
הגט
שאיכ׳עוש
שלי׳אח
'
תחתיו
ומיסו
אס
גרס
הוא
או
שלוחו הוה לי׳0פ'
למה יבטל דילמ׳כשר הוא ויתקיים
למחר ע ' פ חותמיו וכ׳ס״ה דאס״נ שאס נתקיים מגורש  :אבל אס עסה שליח ליתן גט לאשמו לאת ל׳יוס ואירעו אונש וכו׳גס וט
בחותמיו כשר גס לדע הרמ״בס ולא כתב שהוא בטל אלא אס אין בגט עדו' אחרת :בם ' פ כל הגט ההו׳גבר׳דסד׳גיס׳לדכיתהו א״ל לשליח לא תיתביה ניהל׳ סד ל' יוט
 1א□ היו פסולי' כשנתמנו שלוחי׳וכולי עד ולסיקר ליכא למיהס הוא לשון הר״אש
איתני׳בגו ליו' את׳לקמי׳דרב׳א״ל מסור מילך קמן דלכת' ל ' יו' מס.וינ 'שלי' רהי'לי'׳
בסוף פ״ב דגיטין ודב׳ פשוט הוא
ומה סכת בסוף דבריו ואס הגט מקויי׳אפי׳לא עשו ניהלי' א״ל רבנן לרכ והא סלי׳שלא ניתן לגמסי׳היא ופרש״י סלי׳סל' ביתן לי רוסי
השוב׳כסר הו׳דעת הרא״ש ולא
דעת
סי־מ״ה
שהרי
לעיל
כסמו
כתב
בשמו ספסולין
בתו׳ל׳יו א״ל כיון דלבת׳ל׳יו מצי מגר כשלי׳סניתן לגיושי׳הוא וליהו ' שמ פייס מי
בין בארץ בין בס״ל ובארץ
היינו
'
לומ׳אסי׳נמקיי׳בחותמיו
וכמו
שכתבתי
לעיל
•
ועו'
לא תנן מעכשיו אס לא כאפי מכאן ועדי״ב חדיוכו׳ומינ׳בה וניחו׳סמ׳פייס״ואמ'
נתב א״א ז״ל מלימה
שכתבו
סגאוני׳וכו
'
ה״ה
בס״ו
והרסב״א
והר״ן
בס״סב
דגיסין
רב׳בררבהוצ׳באוענאמנ׳עלישלא
פייסתיאכסי׳לסוףאיגלאימילתדארוםהואי
כתבי רז״ל כתו׳ בה״ג בעו רבנן קמי מר רב
חייג
גאון
כבל׳רבתי
דנכרי
לא
הוי
שליח
אמ׳רב
אס
אמרו
בנסוא׳יאמרו
גארוס׳ופי׳רש׳י
וליחו׳סמ
'
סייס
שמ
בא
בעל
אצלה
לקבל את הגט להוליך את הגט מכו למכיכי׳לגיט ' בקד מנא ומימר לגוי אמטי האי
בתויל׳יו׳ונתיחד עמה ופייס ובעל והוי גע ישן ופרטי דיני חשש׳סס פייס כתנ׳רכי׳
מנא לישראל פלוני וליתייה נאמתי ואמר ליה רבנן לא ונתן בידה או כיד
שלוחה כסי׳קמ״ד  :וכת סרמ״ה דוק׳סלא יתן מיד הגע וכו׳נ״ל סדקר כן מדאמרב׳ולכת
ישראל אכל גוי לא דכי נפיק מה׳מיד' דבעל לידה דאיתת' או לידא דשליח
ישראל
ל׳יוס משוינן שני׳ולא א״ל דלישוי שלי מיד השול׳גע ע״י סלי״וא״ל אל יתנהו להאחי
דקא  ,כמקו׳בעל או לירא דשאה קבלה ד& ייתיה אפתא גופה דקאי
כמקום
אמתא
וכו׳אלא אפי׳א״ל הולך סתס וכו׳כס כל הגטידף כט ) הכן המבי׳גט בא״י וסלה ה ז
גופא אבל ביד גוי לא ורבנן דהשת׳אמרי אע״ג ראתיה גוי לגיט׳אי
יסביה
לישראל
משלחו
כיד
אח
'
ותו
תכן
סמכי׳ גט ממ״ה וחלה עושה ב״ד סליה ומסלקו ואיר כהנא
וההוא ישיאל יהביה לסתתא בעירי מסירה לכמסיל׳ לא מנפביצן לה משוס מכרי
דממני׳דקתני חלה בדמן קתני הא לאו הכי לא יסלחיו כיד אקר היכי דמי אי דא״ל
לאו בן ביית הוא ואי איצסיבא לא מפקי׳לה מפום דר״ש דתנץ י׳יס אומי כולם כשרי
הולך אס״ג דצא חלה נמי ואי דא״ל
את

צומ׳כין כך ובין כך לוין השלי׳עוש שליח אדע יא הולך והוא דסלה ואכע״א את הולך לקבלה וכו' בעיטור אות סי׳ן וי״ל שמי שמרעיד ינדטו לשליח קבלה למכוסלית!6ין׳ (כה ) זני׳דכ< ןז
לתחייו י " 61ץ
וחלה שני ואב״עא רסב״ג היא וחלה סכי וכת הרי״ף שיש פוסקי׳ כלי שנא מציעאה היינו שיהחסליח להביאו לירי סל סלי רפשוזאיל ל שתרוני בקבלתי סל ב׳
התם היל ן א :ל
■
•
־1
־
•
.
.
.
י
 ■^
^
ושליה
ידייקיק סל מדכתבאות המבסס סליס קבל' ויסס ליה יסית' לפדי סליחה
לאמי כרבנן דבריתויש פוסקי׳ כלישנ ' בתיא יכן הדעת נוטה כלומר מסוס דמתני,
,זנית ;  ;5רשות
0ממ' קמני ואיירי בין כהולך כין באת הולך וכן דע ' הראיס וכן פסק הר״מב כפ״מ דסליח אחרינ׳עד דתתקבל לי גיס ' ומימי וממשי ליד דפלו׳סטח׳דידי • ואס אית ליינמישייח אחר
ה״לל וכיין דימשי־ גיעאיליד סלוחיה אן נח! • פבותי.ין
וכת היה שכן דע' הרמ״בן והיש״בא ולזה
שליח שלוחי׳חהא מגויסימעלו כעלי אלא ג־רשאה השיטא
נוטה דעת הר״ן ור״ח פוסקכלישכ׳מציעא חלה ורב אלפס כתיכסבר׳ראשוג׳וכן היא מסקנ׳א׳יא הר״אשז״ל:
׳ ,.דיילת׳ לממפ אתר
,
,
,
.וכח׳ש
סאס ק דבריו כאן סתו  ;:י כיומי ' •י" ש נלאאינ׳כל1
וכת'הרין שכן דעת סראיבד נה וכסכתב
אס סלסה סכי שלוחים־ אוישל־יח אחר־ שליח הר״ן .לעל לאין
דהאדבהולךלא בעינן חלה דוקא כארץ
ופר' כיון שסני ' הגט ליד■?;ראשון מי ירשת מרךנכדשאזא!א
ישראל אבל בס״ל אעי הולךדוק חלה דכיון
ול> לי־ ״מ ׳״*.
דליכותיק-ז
ימ״א״זי " י ח יי? ,ב'!ח י הל ׳ א **
"* *
דצריךלעשו׳סלירו ב ב" ד א־עש׳דבעל קפיר
ץ־.
^י״״ד׳י " ■"^:׳"'-.זיך"•",־
6א"כ חלה  :הסלים סיעס סליה יכול ג״כ אכיל* *3ו שני אץ יך*יק ירכאילפס סויוקשאייעי *ינס= סי־פ*, 3,־ל םל,קוי5,ה ^ ; 11
■.״■? ״"
רסני פשיטדמגורסת׳ י 4י' י״ ״
שעושקכמה1
לעשן׳ שליח אסר וכו' כך פסוט בפרק כל הראשוןכ' ואין צריך לימ אש פירש שיעש שליח אח
קא״כתי־אי נאג׳
אבל אס הגיע ציד
שלוחי׳אפי׳עד ק אפי׳שלא בפני ב״ד אם הוא באי׳י או הגט ממויי ואי׳עס סאץ תיבת כיון־ מכוונת לפי זה־ עוז ג׳נסדרגט־ן
כגט מדתנ׳אין השלי האחרון צריךסיאמ
ב״נוב נמכללדסליס מסויסליח וכתבו
ת׳לוקןיאח׳השליח
ע״כ לפיס ק  ?! £1 :שכתברכינ ן.ף5ןץ
הר"־ ף יהרא״ס דדוקא לולה הא לאו הכי
בסו דבריו דמסתמ׳ ביטל סליחוהראשון ה"פ.ממגה .איתי
:ך שליחו' שיל ראשון
לא דלא עדיף מסלי ראשון שזה בא מכסו
■של׳ת
■ הלוה עליו שכתב.פנ״סלהיית
וכן דעת הרמבס בפ״ז והר״ן כתב דהיס מיורשיו של שני ויוליבנו לה או ישלחנו ביר אח׳ ולא נאט בזה כב׳ בעשיית השני הר״אס
מ ה סימן׳ה" * /כט נ,מק.לי!גה,ל<1א'
איפסר לומ׳ דכשלי׳סליח כיון האין הכעל עש' שלי׳שליחותו כדאמרי׳גבי עדי' שחתמו בשט׳ונאב׳השט׳לפי בתמיהה
כעשיית*•"־וסין" -.
ושאזי1:י'מן ל "
כ׳ב3י׳ק#
שהיייני"
הנעלקז׳מאד
!ש ],יה
יודע כהס לא איכפת ליה כין סכי לג' שלא נגמר׳שליחחה עד שיגיע גט לידה :שאל׳לגאוןאשה שעשת׳
כעי
יליעדיס7ידז
ז־כיתזב
אמרולסיפר
אמד^להס
לא* כתוב השופ׳ ולא יחתמו העדים על ^ ! <0מ ע-ן וד״דן כמורי ומי
וכדברי הרת ה אלא סהרי״ף החמיר וכת שליח לקבל וחלה השליח אותו שליח עוש׳ שריח אחר או לא עד
והאין כ׳לא; אגל כ־זאיי ' לו נהלי לומר לא׳לקתחן,י ;.,שתניע אתה א1
דוקחנה  :וא״צל סס פיר סיעש סליח אחי דאמ' לו בפירו' שוי שליה בתר שליח והיכ׳דשויתי שלי להולכה
זזל ' ד
^,
לעשות! שות הפן ״ה שקדם ומה שחת׳דורין כדאחרי'
וגו׳אריס דמילתי קאי שכת'והשלי׳סיעש ולא פירשו מי מצי שוי שלי בת׳שלי' או לא ואי נמי שוי׳ב שלוחי׳
לקמן נאזמרלב' אתרי למצוי זכ,יד לא הדמי{ , 1שז ן ז? פג פ^ ה פ אשתו
שליח יכול לעשות גס כן שליח אחר ואין
לא ניינא כלל לא לקמן ולא לקיזיז דלקמן ,-5 .ךנה״ ר ש׳ .פג פ ה פ תהא
צ״ל אס פירש וכו' אפי׳ סלא כ פכי ב ' ד אס לקבל' ואמר׳איזה מכם שיניע אצל הבע׳תחיל׳וכן אם הניעו בית'
מגיישת גז חמכי
ליישביח  1,ק .ג,ן  5מינה
לזד הכהן !' ל נ 7חק מאד
הוא בא״י בע כל הגט את׳ יבס שליח בא״י איזה מכם שיתבענו יהא שליח לקבל יש מן הריץ ליה׳אח מה׳ או
לחתיתהלענין אמר איורו זנת׳פלשאתרי׳לקמןש 3׳רג %׳ ותתי־י !• ס ואני
שלי׳
ימצאנו אותו
לקבלוחשש׳שמאל!לאא ימצאנו
שליח להבל׳וחשש׳שמא
עשת׳ שליח
אם עשת׳
וכן אם
לא וכן
*
הוא נטלד ח 0מ שי׳רמ׳לשנ׳האזחר 5ש ןי׳ -כ  .זנז.ן יזתמן גופן  .ןרש 1לעשן
אותושל!׳
עושה כמה שלוחי כלומ ראשון לשני ושני
(תכילפלוישטר חתנה שאיינותןלו וכו׳עד־הרמז -3ן; שלית^ ושליחי ש  -יח
לשלישי וק לעולס ופרש״י וסרי״ף ואין
לא
או
הראשון
שליה
נתבטל
אמרינן
לקבל׳מי
אחר
ועשת׳שליח
זנו׳אולואןיז׳אחךז עדק שלוחי גיתן
נ׳דלאאמרי׳תתנה הריהואכגט
צרי ' כ״ד הואיל ואין הראשון צ״ל ב" נ וג״כ והסכימו דעתו עם חכמי הדו׳נהי שירו כירה לענין קבל׳לענין שוי
לכתונילתתו׳כשרלנ״ע נמתנה והכי מס 5גגר א ענ״ '$נטוה ליד פ 5 /
להולכה
האחרון נמי אין צ"ל שליח בד אני וכתב שליח לא מצי משוי עד דאמר׳ליה בפיר׳ ודוק לקבל׳אבל
זה״ר משה אלשקרז״להשיג! דאין נדכרירני׳גסי׳הנזל ה^ פ אשת פג פ
חילוק ניןנתינה לחתימה נללזגס נעיני יפ  16פר  1ה פ נבל מקןפ
בעצמו׳עשאו
הר״ן ומינהנמידכל שנתקיים בחותמיו מצי משוי רשליח דדלכ׳מכח בע׳קא אתי וכאלו בע׳
שתילנאנהאתבאו׳
כדאמרי׳לקחןשירמחט ׳יא; זר זילת ^׳י שהיא ני ש ^א ^של"
ביון שאין צ״ל כ״נ וב״נ אינו צריך ב״ד שליח ובעל העיטו׳כת׳ על דברי הגאון ומסתבר רבמקום שהבע1,
הרמ״כסכפיז׳וכתהיהמגידשכן
וכ״כ
ל״אחששק 1שלי״וענ״ל#
עושה שליח ושליח שליח גם האש׳עושה שליח ושליח שליח ואם נגמ^^ס^פ י מקנל לא'ע״ג' לי ״י ני חילי
ברי׳גטין
הר״אש
כת
וכן
הרש״בא
הסכיס
זניא׳דמאת*
לאמימילי ( .כ! )
לשליתסולה נאומ׳אמר׳ משת לאומ׳אמרו
בפירלקבלת
אחר שליח כיו? שלא בטלה
שנוהגין לכתןג
ן
גבי הא דתני׳כיצד יעש יעלנו ממנ׳ויחזור שלח '1ב' שלוחי׳או שליח ?
ז
השליח כיון שהגיע הגט ליד הראשון מגורש והר מה כתב ושליח וגס מהשכתב ס5ןפי׳נמנהרשות לשליח הישא׳נשלי׳הנעל
ויחננו לה ומוכיב רכינו ירוחס כח״ג •
וכתב הר״אש בס יכל הגט ובלבד שיעשנו קבלה אינו יכול לעשות שליח אפי' חלה ואפי׳ אמרה לו התקבל לקבלה ל עסו ׳א חרצ 1ימ יכו ,ומסוס דה ״ל ה״ה ליש לנהוג נ,
בפני עדי׳דאין דבר שבעתה פחו' משנים סתמא שלא אמרה התקבל אתה ולא עור אלא אפי נתנ׳לורשר' מילי וללז מימסרן לסליחבהירא לי "ינ^ג• "*.לסל1
דלאאמריהן מילילא מימסיןלסלי' וכי׳ הי"סי׳ע״ח נ ^ז
לעשות שליח אחר אינו יכול דלא מסרה לו אלא מילי ומילי אל
(ולקב׳ הטור דיעשוזה לזה בעדי' ) :ואפי׳
מת השלי' הראשון וכו׳ג״ז בפ׳כל הג׳אמ מימסרן לשליח וכת׳עור בין אם עשת׳ב שלוחי׳ לקבלה בזה אח״ז ומביא ראיה דאומר לסליח סיוכל לעסות ההרשאהמשלית
נשבת^רחפ׳
^ 5ל?גי^ימד6מרי ב)3ומ׳לסל יני נכ-
רב אשי אס מת ראשון בטלו כולס ונחלק או שעשה הבעל ב שלוחי׳להולב זה אחר זה בטל שליחו׳הראשין
כןלנרי(6׳
עליו מר בר רב אשי ואמר אילו מת בעל בעשיי׳ השני אם לא שכילו דעתם כשעשאו השני שעדיין חפציםויכתובוכו׳ ^ הוי׳; מילי ודמת ל?סב^שנתכך.
מידי משש׳אי׳כהו כולהו מכח בסל קאתו בראשון ואין דעת א״א ז״ל כן שכתבתשו׳אשה שמנת׳ שלי׳^ק ב׳ בתשובה כדעת הר אס שכתב ח'ל אס עולםלמני!שאמ
איתיה לבעל איתנהולכולהוליתי׳לכעל
יעסר1ה ׳ס יח ו6פי י פ 7לית!׳עלליר
גיסה מיד בעלה בכל מקו שימצאנו וכאשר ארכו לה הי מי עש ^ מ " !
ליתנהו לכולהו אכל ראשון לא איכפת לן
הנטיאין 6ת־לס־ג־ע רג־ ליי 6חיגולמגייסת •'' "׳ "י ";
בין מית ללא מית וכתבו הרי״ף והי״אס שליח אחר ג״כ לבקשו ואח״ב כא שליח ראשון והביא
מעימתמיתב נ
,
שליחו׳םייך ככי ר6
וכן פסק הרמ״בס ידו אם הכי לידו קוד מנוי השני אם לאו ונסתפק אם מנוי
דהלכ׳ כמר בר רב אשי
בפז' מסל גמסין • כתב הימה שאס מת השני הוי ביטול שליחו׳ הראשון דע כי לא נתבט׳ שליחו׳הראשון אמר נל^מי מכס שירצה הכפל "לימטלי לקד״נא'נאפ ?פ
השליח השני לא נתבטל בכך סליחות סל בכך ושניה' שלוחי׳ואיזה מהם שמביא הכט היא מגורשת בו ע״כ יהא שלוחי לקבלה שנאמ׳בז  :ברירה !נירי גט נכ<3
ראשון ויכול ליטול מיורשיו של שני וכו'  :וגם מ״ש שאפי׳אם נתנה רשות לשליח קבלה לעשות אח' שאינו כענין לאיזו סארצ׳?3נרס בן ד^ ין ברירה ינחתם בנן !רך
עול׳וחת.׳
"ריאי׳
כתב בתשוב' הרי״בש סי ' כ״ג תקג ' אחת יכול לעשותו משום דמירי לא מימסרן לשליח לא נהירא רלא עכ״ל  :ילעכין למנו׳סליח קבלשליח
היא סכמו שהשליח הראשון נאמן לומ׳כ״נ אמרינן מילי לא מימסרן לשליח אלא כשמוסר לו דבר לעשותו דע׳ הר״שבא בסוף סרק סתקב׳סאסכתג' עליי פנ״פ על
וב״נ ונתקיים הגט ע״פ ונחמן לו׳&ליח אינו יכול למוסרו ל אחר כנר ןמי שעשה ש  1,יח ^חתום גט שאינו לו רשות לעשו׳סליה אחר סיכול שכת׳ח״ל ופנ״פעליכןאיי׳
 £יח,קכ ,ה ^ ((ס ? ' ^י? גטיזיימסי5נילי
לגרושין אני בלא עדי׳ובלא שט׳כך השלי' יכול לומר לאחר לחתמו אכל כשאמר לו בהריא לומר לאחר
הב׳סהגט בידו צאמן לימינתקיי׳הגט הזה
יעשאכי
אלא א כ אמי כעי<שימנ שלי אח תח ^י פנ״פ ה׳פ
^ חןתמן
להולכ־להולין
מימסרןלשלי' אבל הר״ן שליח
דמילי נינהי ולא
בפני ב״ד ע״י השלי הראשוןשאמ ב״נ וב* נ
קבל' עושה שליח דה״למילי גט• זהלאשתי
שליח
־גו ץ^נ
שאיןונ ^
מסתבר' ג 1גוין
ומיהו " "גגעי
התקבלוז״ל ומי ^ו
ואני שלוחו שמע אותי בפני ב״ד אמנאיןצ״ל ולסארי׳רק שליח* 3ד אני כ ,וממילא כתב גס כס״פ התקב^ ח נ
ידעינן סכך היה ואין צרי׳לשטר סליחות ולא למדי׳וכ״ס כשבידו סטר סליחות ולא ולא מימסין לשליח אלא באומר אמת ומנתוהיא סליק ^  3פנין ךהתס טעמן׳ פנ״פ׳ה׳פהמכר'
בעי קיום אלא מדרבנן וכן ירא׳מפסט דמתני׳דתנןאין השליח האחרון צרי׳סיאמ׳ אתרינהו׳כדפרישי׳עכ״ל ( .נ״ה ) לנ״כה״הנפ״זנשסהרס״נן עיין בתסוב׳הר״ס בן הי״ס
ב"נ וכ״נ אלא אומ׳סליח ב״ד אני וכן נימדגרי הרמ״בס ואס נתקיי הגט בחותמיו בר צמח סאכתו׳לקמן בסי׳זה • השליח סשינ׳בשליחו׳וכו׳כפרק הסקכל ( דסה ) תכן נהנפ׳'נ*לחתזחי׳
אף ע״פ שנתנו שליח לשליח אחר בינס לבין עצמם עד שהגיע גט לידה הרי זה גט תן גט זה לאשתי במקו' פלוני ונתנו לה במקו' אתר פסול האסה שאמרה התקבל עליה שהם פב״פ
כסר ע"כ • ומכאן נראה בהדיא סאס שליח רא׳שון מיכה שליח שגי ולא נמצא שליח לי גיטי במקו׳פלו׳וקבלו לה במקום אחר פסול ובפרק כל הגט גמר ואס ^" לנןן ^לד ופנ'פ אשרלאינו
הסי ^רש ^ י מיזי/סנמתאפצוי
^ םנה רבי
שני כפני ב״ד בסע סאע'שליח ראשון כ״נ ו"3נ צרי׳לקיי׳סטר שליחתו אע״פ שהגט הימינה חפץ סלי ל ^ יסל חנ י ביד י ןתייכי ^מ>
מן בשנתשנמ נן
דנעסי
להשאיל וכו׳אלא זמרן דגיטא נמי לא הוי
יוצא מתחת ידו6א"כ נתקיים הגט בחותמיו • כח סאל׳לגאון אשה שעשתה סליח
גטששליזהבעלפנ״סה׳פ ליד אשתי פנ" פ ק ״ פ ופניה השליח מסר הגט אשרשלח לנעל ענ ״ פ ניד פב״פ לגר 8
לנדיאית עולם וחתום עליה פנ" פ ופנ״פ ימכח הרשאה הנזכריגייינה השליח פניס הנזכר את פנ" פ להיות שליח נחקומזלהולין
נו אשתו פני״ע ליל פג״ע ונתון כלי ליגור תמר נ/׳ נ :נ' ושאלנואותו אס נכתילשם פנ״ פ הנעלולש' אשתי פ;׳ /פ ואחיהן וכן אמר השליח פנ״ פ לפנ״ פ הנ׳ל הולן גט זהלפנ״פ ה״ פ ( תניהו לה נכל מקו ׳ שתיינאנ 1תה ׳ ידן כילי ועשייתי כעשייתי
שלוחיסליתןנטזהלידפנ׳׳ פ הנ״ל חשת תנ ' פ הנ׳ל בכל תקז׳שתמצאג׳
תהאנומגורשתוחזתרתלכלאדסואנינותןלןרשותלעשזת שלית זשלותן םליחעדק '
ופענפיותיז שתגיע אתה אז שלוח ן אושליח שלוחן הנע ליד סנ׳ע אשתושלפנ׳יע
אחה או שלוחן או שליח שלוחן ונפניכו קנל פנ'' פ הנ״ל מז״חשלא לנטל השליח ותה שנעמה נפנינו ושמענו וראינו כתנני וחתמנו ! הכל שריר וקייס עכ״ל • ( כז)1הרא״ש נסדר נטין״״ל הרשאה חשליתשנילשליח ג׳■ נפגינו הלייני׳הח׳ית כן
נאןגסתאפלינ' דיתנאעל נהר פלוני יפלמיועל מי מעינית בא פנ״פונידונטששלח פנ״ע ינידו לגרש נו אשתיפלה והגיא לפנינו הרשאה מתוקנת כתיק׳ןחכיוי ,
זק נשגת בן וכן לייתפליני שנת כן וכן לבריאת עולם לתנין שאנו מנין
שלפנ׳סשעשאופנ״פ שליחגעדי׳ להזליןגע זה לאשתו פנ׳ פ ה׳ פ ופג׳ פ מינה על פיני ולפנינו לפנ״פ להיו׳שליח גמקוייו ייפניגו משר הגט ליד פנ״פ הנ*ל
שנת־ינ׳שליח ע" פ ב' ד ולפני ב״דלהזלין גע זהלפב ״ פ אשתושל פנ״פה״ס במקומו
לפז׳נ״פהיפ אשתושל פנ׳ /פ ה ' פ ותהא ילד כילי ופיך כעי< עשייתך כעשייתי ואני נותן לך רשות
להוליך אותו ליד פנ' פ אשתו סל פנ' פ ה׳ /פ הנ״ל זבתין כלי דינור איור שלית נ״ל אני ורן אמי נפנינו ח׳יו פב* פ לפג" פ הג״ל הולך גט זה
לעשות שליח ושליהךשליח עד ק׳שלייזיס ליתןגט זה ליד פנ" פ אשת ס נ״פ לכל מקום שתמראנה אתה או שלוחך או שליקשלוחך ומיל שתגיע אתה או שלומך ח!שליח שלוקד הגט לידה תהא מגורשת נו ממנז ומזתי־ת לכל אדם והגט שנעש׳עלי!
גרת׳נפ׳״תא 3נך בשנ׳ונךוכךלירח פ׳שנת וכך יק־לנריא׳ עיל׳ועדיוהחתוחי׳ בו פנ״פ ופנ' פ ! נפנינו קנל פנ ' פ שליח י״ד הנ״ל נפ״ח ונשז״אשלא לנטל השלי׳זמה שראיצוושתענו כתי נז
פנ״פשליח ג״דלהולכה יכל הנתו׳למעל׳נכתו י
שנתנפילעילב׳רינ״שונ״כני׳ לקמןנ׳
ונר׳שלאלכתוננהרשא׳מתחלה ח״ס דהוילשון עדית רק בתות׳תלתא ובן תנאתי נ' מהר״ ט תיקן גליענלנפדאפי׳ בכה׳ג כייי
וקתמנו והכל שריר וקיי׳פנ״פ 7ייןפנ* פ ליין פנ* פ ליין־
סי׳זהאנלדעת האולקי׳
נעדי׳כייושנתנארלעילריש
הרינשהואלדנריהרתנ״ס להיל לא״נ למנות שליח
כרש'  /ץ ־ ( כת ) ונראה דס״המשליחב' אולג' אפי׳ לא כתקיי' נחותיויודלגנישליחשני דא״נלויור נ׳נו״נ אין לסלק ונראה דשנרת
ב Xx $
 0ו>
כשרהריהואמגורש׳ועי׳שי * '* *
עלהוק״נס נריך ע 7י  5ןעיין נדי; 6י ( כט ) וכן הוא נמרדניריו הפולח תשונ׳רפ״יעול נ' גמר 7כי ליש המולח לאפי' אש הניאשציח שניגע ? 5ול ואת״נחזר כרא 8וןי־ניא גע
תזו׳הי׳סבן

ד״מ
ל( ) פי׳ לל  6הזי
מיל• ומצד והיכזל
לעשוען;
חכלחקוס אומר
אמרז פשול מנועם
אתל דהייס תש! ס
גזירת' חמס סופר
ועד כלאי גגח׳פ'
המקנל ובאשיליפ׳
התגרש ( לכן פסק
ליעיל סי׳קן לאומד
אמר! אינו גט כלל:

אמר ליה תנהו לס כיוס פלו׳וכו בפ״ט וכ ׳
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לשליח
לחתמו
יכול
לעשותו
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בס
ויכתוב
ולפלו׳ופלו׳ויחתומו דלא הוו מילי השלי' ששיני
בשליחותו שלא גתקיי'שליתר' החסן עד שיגיע הספן
התקבל
וכת
סרב
המגיד
בפגי
ופשו
הוא
ממה
שאמלוהואאו
היא
אין
הגט
גט
כיצר
א״ל
תנהו
ל
ה
במקום
ליד
השלי הראשון וכההי׳ ספמכברהגס
^ 1-50
1רי *?!!! ^ 1וני
פלו׳ונתנו לה במקו׳אח אל תתנהו ל ה א ל א בע ל יה ן3ןר  3ו  1,ה בבי׳ בירה ואינו גט כיון שלא היתה מגורשת
ונת
ייוד
בדין
יבא
לי
"
׳
*
ץ
<
\
י
או
איפכ׳אל תתנהו לה אלא בימין ונתןלה בשמאל או איפכ׳ א  3,ו כשהגי הגט ליד ויקחנו סידויחזו׳ויתנכר
גיסימש קי ה ל,יןר , 3נו גורס ל מק י פל וני גע עת ה׳ ם ה א7
תגרשנה 1ב מ <
״ ? ה כא^ יי אמ ל
מכ״ל וי־ת פו הרמב׳יס בפ׳ט׳סאסי׳ח״ל' _ !
ושני הדברים אמת • אתרה לי ס תקבל ,זי
את הולך ואינו
יכול
לעשות
ש
ל
חי
 .שני א
חלדי י גר׳ד ^ פי> ד!? ^ ז לה והבל ממנה תפז פלו' לא ישלתנוי־יי*
גיסי במקו׳פלו ופעמי תמצאנ במקו
אח
נמי
אינו
יכו׳
לשלחו ביד אדז׳דהו׳ ליה כאילו פי' לא יכרשנה אח
י אח שאין רצונו שיה כיד אחר ויבי הוסיס
ונו שס בפ' התקבל משנה התקבל לי
גיסי
אלא
אתה
אבל אם אמ׳לו תן גט זה לאשתי והרי היא במקו׳פלו' בדברי הרמ״בס ואסר כך קבל ממה' החסן
במקום פלו/אוכלת
בתרומ׳עדסיגיט
גט
ונתנו
לה
במקו׳אחרה״ז
גט
שאי
?
זה
קפיר׳אלא
מראה
לו
מקומה
לפי
שכיון
שהטע' ״
:
שלא ישלחנו י 1־
לכתחל׳ביד
לאותו מקו' ופריך בגמר וגיטא מיהא הוי
והאמרת רישא לא הוי ניטאלא צריכא כ׳הרמ״כם א״ל תנהו לה ביום פלו׳וכתנה לה בתוך הזמן אינה גטאחר הוא כדי שלא יהא פקדון בידאחי
דא״ל התקבל לי גיטא במתא מססיא אל תתנהו לה אלא ביום פלו' ונתנו לה בין מלפניו בין
מלאחריואפי׳באומר בפי׳ואחר כך קבל
ממכ׳החפן
וזמנין דמשכח ליה כבבל והכי קאמר ליה אינו גט שהריהקפי׳על עצמו של יום ומשמ׳מדבריואבל כשאומ׳היא ופשוטהוא■ וב״שרבי׳ואדוניאכי
לו תנהו לה ביו׳פלו׳יכול לאח'ובלבדישל א יקרי׳וכ ךהיא שאמ ךי ז״לכת׳' כסבי־ ראשוג חחר על
סבר׳שכת
מישקל כל היכא דמשכח ' ליה סקיל מיניה
גיטא לא הוי עד דמטית למתא מססיא לשלי קבל גטי כמקו׳פלו׳וקכלו במקו׳אח׳אינו גט אכ לאם אמר׳ תחל דכץהבה חפן לשלוחואף ע פסלא

ופר״סי דהכי קאמ לא תהא שלוחי לקבלה הבא לי גיטי ממקו׳פלו והמא ןממק | ׳אךןר הןו
סלא שיג
אינה גט
לעכין
לה מה
שכתב
גטאמךי^ ןהתק  3׳בס
הרס בס
שאפי א"
סבלל תן
הגט
ואחר
להתגר אני על ידך עדדמעי־ ' המס וכתבו לי גיטיבמקו׳פלו׳ופעמי' תמצאנו כמקו׳אחר
בכל
מקו
שיקבלנו
טול כך קב'התפ סלנתחל׳לא ישלחנו ביד אח
התו׳וא״ת ואס אינה רוצ׳פיה גט עד מת׳ הוי גט ובלבד לכשיגיע למהי׳שאמר׳ היא אמר הבעל לשלי'
אין הוכח ברור כדברי הר״אס שחולק פל
מחסיא
:חסיא גס כשיגיע למת מחסי' לא
יהא ממנה הפץ פלו אם לא הקפי' שיטו׳ ממנה החפץ תחיל אפי׳הגיע זה אל׳מדל פי׳קבדבריו אלא כת ומתני׳
דה א
,
..
הא אינו מקבלו שס מיד הבעל והוי
כמי הגט ליד׳תחיל ואח״ב נטל החפץ הויא גט לפיכ׳יכו השלי׳לשלחו איירי כגון דשקי׳מינחפץ והדר יהיכלה
י
הלי גיסך מפ״ג קרקע ואי מיירי כסהכע '
ביד אח׳אכל אם הקפי׳לומ שיטו׳ החפץ
תחל׳אינו גט אא כ יגיע גיט ' משמע ליה דמתני דקתני לאישלחני
פוסהיסליח להולכעד מתא מחמיא
וסם
החפץ
לירו
תחיל׳לפיב׳
לא
ישלחנו ביד אח׳שאפי׳ ז
שקול
_
תפצ׳והכגיטא
'אסתתן החפץ ביד אחר דוק ,כדא״ל ,
_ _
הד של יח ליזכלה וה ^חזר םליפ
י
^
צ
ל
יליד
השלי
השני
תחיל׳אינו
גט
כיתשלא הגיע ליד
השלי׳הראשוןהיא הא אילו א״ל הב גיטא ושקול ספצא
הבע< ־וי  ,דמיירי
׳* הוי סלי
תחיל׳ואפי׳אס
אח׳שקב׳השני
החפץ
ונתץ
לה הג' בא ליד השלי ח הרשו בידו לשלחו ביד אח (נ״ה )!ת״םיני"
נשס הדח' ה ה״ה נכל תגאישהתנההנעל • עם
השלייז
פד י
'
מ
""' התס י נ  6ית 5תס סיי0לי׳י
מסמי' הראשון אינו גט כיון שלאהנייהנט 'יליד׳בתור־גירושין אלא יקחנו
להולב וקבלי׳נמי מבבל ועד מתא
וני׳כןנלחלמיי״ש י־״״ייכהבהרי״בסכתשוב'
הוי הכל סלי׳לקבל׳והוי כאו׳לאש ה״ז גיטך הראשון מיד׳ויחזו׳ויתננו לה
בתור׳גירושיןאחישהגיע לידו החפץ סי׳ש״יו שנשאל טל סטר סליחו׳סכתוב בו
ולא תתגרשי בו אלא לאח ל׳ יום  :והר״ן כ׳הרמ״ה הוא הדין נמי בכל
תנאי
שהתג׳
הבע׳
עם
השלי
'
כגון
אל
תגרשנ׳אלא בבית או בעלייה שאיני יכול לשלחו ביד אחר שמא שהבעל ציה לשלוחו סלא יתן הגטלאשה
כתב התירון הב ' לבד וכתב עוד שלדעת
אלא אח׳סתמחול לו כל זכו׳שיס לסאצלו
האומיי שהאש עושה שליח להולכ ולקבל' לא ידקדק
השני
בשליחותו
ויתבטל
הגט
והרמ״בם
כת׳שאם
הגי'
מחיו
כתובת ולפי פי׳הרמ״ה והר״אש סיס
שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחי ואם שדחו ביד אח׳ הוי גטאין
יאשוןאימשו׳דס״ל
כתירכ׳סמתיש׳יות' וא״א הר׳יאשז׳ !?,כת׳כסבר ראשוניכת׳ הרמ׳יבם אפי׳ לא אמ רקח יש
לסל׳
והסילוק
כרא׳לפיני׳לפיסננדון
ייזי מ;! ידס \
^ום ^יח
החפץ תחילה ואחייב תן הגטאל״א אמר ק חהחפ ץוח להגט ה! וי זה הייבילא׳ונתן רסו׳ לשלוחולעשו׳סלי'
ח עד כת' והסיב יש אתיסרטי
מסן סלו' אס לא הקפי׳ שיעול ממניהחפן קפיר' שיקח החפץ תחיל׳ואם שלג אינו גטוהרמ׳יה 5ת׳ בןהשהלא ושליחסלי
מיריס הימ״ה במסכ׳גיטין וכביאור כסב
מסל׳ונו׳כפ׳כל הגט ( דףכ״ט ) תקהמבי' ספק מגורש ולא תנש׳ואם נשאת לא תצא :שליח המבי׳ גםמא״י
דכל שהקפי ' הכפל ואמטול ממנה והדר
גט וחלה הרי זה משלחו ביד אחר אס א״ל נותנו לה ומתנרשת בו וניסת
אע״פ שאין מכירין חתימת הערים הב לה גיס לא ישלחנו כיד אחר סס' ישנ,,
סול לי ממכ ' חפץ פלו׳לא_ ישלחנו_ביד _
אח' וגובה כתובתה מבני חדי אבל לא
ממשעבדי ואס בא עד אחד אותו סכי יאסשלח ביד אחר ולא שינס
סאץ רצונו שיהא פקדוט כיד
אח׳ואמרי׳ וערער לומ׳שהוא מזוייף אין שומעין לו באו ש נים וערערו אפילו השני הד גיט' והיינו דאמרי ' בגמר היכא
כנמידכ״ע היכא מפק
לאפיה
דהכ׳ליה
נשאת
כבר
תצא
בא
הבעל
וערער
יתקיים
בחותמיו
ואם לא דנפק לאפיה וכולי דכולי י 1למ' לא פליגי
חפץ והד שקלא
חיני׳גיטה
כ״ע
לא
דגיט׳מעלי׳הוא
ופי
פליגי
הוא
ז״ל
יתקיים
לאפי׳דסליוו
תצא אבד הגט הרי זו ספק מגורשת
לפיכך
דגיטה מעליא הוא כי פליגי היכ ' דא׳ל שקול
מינה
חפץ
והדר
הב
לה
גיט׳ואזל
איהו
סני
כפר״סי
וכתב
עוד
וכן
ה
הדין באל תגרסה ' אלס בימין דאי שוי שליח ואזלשלית

סלוחיגיסין סיכוליןלעשו׳סליס דאנט לא קפיד בעל לדבר זה דגט אינו תלוי בחפץ
דאפש שילך ויטול החס׳ויסלח הגט כיד אחי הלכך אפי שינה בחפץ אין זה שכוי בגס
שהרי קבל החפץ ואח״כ נתן ואזל איסו ויהיב לה גיסא כריס דכי א״ל סקול הפץ
ברישא קפיר איהו שהיה בדעתו לעכב הגט אס לא מתן לי החפץ ולרמת במיג ונא
סד שתתן הלכך הגט תלה בחפץ בדני זס וזה אס סיכה נעש׳כמי סא״ל אל תגרסנ׳
אלא בבית וגירש' בטלי' הלכך ר יוחנן פוסל כו בשליח ראשון וכ״ש בשלוחו הילכך
הנא במתני׳לא ישלחנו ביד אח שמא כשימסו' ראשון סליהו׳לשכי לא ימסו׳לו דברי '
כהויימן או השני לא יהיה מדקדק בהסץיהא משנה ומיססיל גיטא ור״ל אכשר וכו '
קסב׳ לאוקסיד היא אלא אורח׳דמילת' קא״ל עכ״ל גס הרי״ף כן פי ח״ל דכ״ע ייכא

מקול מינה חפץ והדר הב לה גיטא שתול׳ שליחות הגט בחפץ פוסל י יוחנן נמי
כשמשלח כיד־ אסר אפי' אס לא שינה שליח השני מדע הבעל ונטל ממג׳ החפץ קוד׳
נמינ׳הגס דכיון סתול׳כתע הגט בחפץ כל מה סמשנ׳מדס׳ הבע׳ בחפץ כפסל הגט
ול״ס ר׳יוחכן פוסל בו בשליח ראשון כששינ ' וכ״ס בשלוחו ואפילו בלא שינוי ולא
ישלחנו ביד אחר אפי׳ לא ישג׳ דקפי הבע שאין רצונו סיהסקדוכו ביד אח׳סי ביד
השלייהסכי וגס הרא״ש הקש על פרס״י והעלה כפי ריב״א והרחיב כיאור הדבריס
יות' סכת׳ון״ל ופי׳ריג״כא היכאדנפק לאפיה סל שליח ראשון ויסכה לי׳חפץ והדר

דכולסומכח כעל קא אתו וכן אף אס השלי׳ הראשון לא צוה לשני ככיאו׳ לבלתי מת
הגט פד ישיג מחיל׳הכתוג׳כמו סצוהו הכע׳אין בכך כלו׳סהרי הוא ממג אומו עכח
סטר שליחותו של כעל המזכיר מסילת הכתוב׳והיי הוא כאלו הזכיר לו כןהשליח
הראשון לשני ועו׳סכיון שהבעל לא הקפי׳ להתכו' כזה ר״ל שיצו׳כן השליחהראסו?
לסלי השני סימג תחתיו אלא כתן לו רשו׳סת׳למנו' שליח סכי גיסא מעליא הוא כל
סהסליי הב קיי׳ קפידתו דכעל וכר שאף במי סלא נתן רסו׳כפירו'לשלי׳למנו׳אחי
כדעא דמתני' וא״ל סקול מינה חפץ והב ' גיטא שאין לו למנו׳שלי׳לכתחל׳סמא לא
יזכו' לצוות כן השלי׳הראשון לב וכן שמא ישנ׳השלי׳הב מ״מ אס מינ׳השלי׳הראשון
סלי׳ וא״ל הב לה ניט ואת דבי החפץלא הגי׳לו או סהגי׳לו והחליף וא״ל הב גיט'

.
.
_ יףוהקדייכין מוקד ' ותאוס אנס שלחש מעכמנתנ ^ו "׳•! פז
יאשונ׳מיראת פן הקפי ' הבעל בזה גיס׳ מעלי הוא שהרי כתקיימ קפידתו פל כפל
מ״מ עכ״ל  :וכתב עו׳סס בסי׳שי״ז מה סשאל׳אס יש ככלל הכתוב מתנ׳לחוד ואני
תקרע הכתוב אס יקרי ' רצון הבעל תשוב הלא ידע ' מסליק המהרשי׳במה שאמיו
דר" פ אע״ס תנאי כתוב ככתוב דמי ובנדון זה ני
■ שהכדוני בכלל אפי׳לדע הרמ״נ
אע״פ שדעתו שאפי במוחל כתובתאקהנדוכי
בכלל
אלא
התו׳לפי סבנדו׳זה האי?
לומ׳כל זכו שיש לה אצלו מסמי'חיוב כתובת׳יכונת לשון זה כל מה סנתחיי׳לסבשטר
כתובת אב' מתנה׳ אינו כלל בענין זה כמי שאין נכסי מלוג ככל׳לשון זה ואפי׳היח
חוב סחיי׳לה הכעל׳מנכסי מלוג זה נ״ל ברו׳בדין פביןהאש והבעל לפנין ממוןאהל
לפניו

אבץ

העזר

קמא

דימ

לעניי הגט למצי׳ מידי כל ערעור טוב שתמסול האש קודם קבל׳סגט בא ותולשון ורב אשי רמי אמ׳דמפני׳ כותי׳דיקא ובן פסקויהעוהקי :7כתב הימי' בסבפ״ז וצרת'
בעצמו הכתוב בשט׳השליחו׳ושיעס' כהה שגר לראיה ויזכירו כן במעש' ב״ד מהתר
אפי׳היתה צרתה נשואה לאה־וכת׳ה״ה שכן נלמד ממתני׳דהאש שלום • וכת מצד
כדבר* הרי} וע״ש
הרמ״כס
ויבמתה
.
אפי
'
היתה
אחות
'
וכת
ליה
דהכי
איתפס־דר
:
וכת
'
ה
ימ״ה
ואס
הא־ש׳ונן אני נוהג לעול בתנאי׳כאלו לקיימ׳ככתב׳וכלסונ ואחר נתינת הגט
תוכל
 7ס״ה כשאויי׳הצי'
נ״ד חניכי ' ־
לאם לתכו׳מתנת על נכסי בעל׳ומה סשאלת׳אס יתקיי׳ריצוןהבעל בקריע הכתוב' אומר גפני נכתב־ ו׳ נ וכו׳היר״ן בספ״ב כתב סדפ כרמב״ן כדש' הרמ״ה ושהרש״בא
נ״ל דלא נתקיי׳רצוןהבפל מכ׳טעמי הא'
חלוק עלץ ד איהי׳ לאידינא גמירא וכיון (לב) כי'.
יצקתן
ן י '< , 1 /ס
דכולהו סי אתו כארץלא קפדיכן ביןיאמ ׳ פ״יןר .מ י .לחח
םאע״פ שתקר הכתוב קרע ב״ד כיון שלא
לפיכך
נש
ים
שהן
בחזקת
ששונאו
'
זו
את
והןזו
חמותוצרת׳ויבמת'
אע/בכתנורתו'
מחל׳אומו עדיין תוכל לתובעו בגט כדין
ללא
אמר
וכי
אתי
במל
מסגסין
ביה
אף
ובת
חמותה
ובת
בעל׳אינץנאמנות
מחביא
גיטה
בא״י
דשמ׳מזוייף
ריש גיסי} דגזיין
מלו׳מ״פ ואע״ע שבמקו׳שכותבין
כתובה
זוסבור׳חאף
ע״פשאמר
'
נ״סויו׳איןבסך
הזה דאין אנן
הוא וחץ מכוונו׳להלקל׳שתינש׳ותיאס׳על בעל׳אבל בח״ל נאמנו'
לא חגב׳ בגט ואין עמה כתובה זהו מפני י
כלו׳ואי אתי בעל רמערע' אסתי משגיחי.ן קמעין במקיה א'
שיכול לטעון פרעתי ובכאן אינו יכול כדלקמן וכת׳הרמ״ה ואם אומר בפני נכתב ובפני נחת אפי׳לא״י
אפילי התניא ני1
3יהוסבור׳לקלקרל ' היל כך בין כך וכין כך
נאומי העיד הוי
לטטון כןאא׳ג ירצילסק׳ועוד שהיא יכול' כשרות להביאו שאז אין הבעל יכול לערער ונמצא שאין
■ יבולה לא מהימג ' וה״ה כתביג"כ .שתי הסברות
נחביא מעיו
■ לעי'
להשביעו על זה שבוע' היסת והב׳שאףאס לקלקלה עשתה שליח לקבלבערי׳והגט יוצא מתח׳ידו
והבעל
בס״ז ולא הכריע  •:עשת סלי־׳לקבל כעדי' היינודיק׳ילהיחר*
נאמר שנמסלה הכתוב ' כקייע מ״מ עדין או׳מזוייף הוא יתקיים בחותמיו וכיון שנתקיים בחותמיו אובעידי
והגט יוצא מתח ידו ובד' כך כתי הרס״בס ל־גרימליייר נ״כ
ישא ' לה זכות עליו מחמ׳חיוב מזונו' מכל מסירה כש׳ואם הוא מוד׳שכתבו אלא שאומ׳שלא נתנו לו בתור'
בפי״בוכת׳ה״ה שכןכמצ׳להר״יף־בתשוב' י׳׳נ איל לא להקל
שאין השליח נאמן אלא כשמודההבעל ולכן אף נוי!} הו?
אות׳שני׳סעמ׳כמ״ה אס פסקו לה מזונו' גירושין אלא בתור׳פקדון והשליח אומ׳שקבלו בשביל׳שתתגרש
שי לחדר שלאליתן
ולותה ואכל' שיש לו לפרוע חוב' ומחמת בו אם שלשתן בעיר אחת הבעל נאמן ראם איתה דבתוריגירושין
שכתבו אלא שבתור פקדון נתנו לה־אכל נט ע״י שליח אס
תנאו שהתנ׳סתמחו' כל זכו׳שיש לה עליו
כפר כגט ואמר לא כתבתיו אין מתקיים הנעל נעיר * 'ג
יהבי לו לדידה הוה יהיב לה ודוק׳כשמוען שלפקדון נתנו לו אבל
5מזמ סיוב כתוב' צריה למחול הכל שהרי
אלא כמידי חתימ' שהקבלן ירו כיד האש מה״רם
פדו׳(
אם מוען שעשאו שליח להולל ורצי לחזו׳בו קוד' שיגיע לידה אינו
וכש׳סהאע׳איכה נאמנ׳בלח מידי סתימה סי' נ׳ ,נתשייז'
מה שנתחיי׳לה בכתוב' הוא חיו ' זה עכ״ל:
נאמן ואם אינו בעי׳אח׳השליח נאמן ומיירי שאו׳שמסרו לו בפני
דעכ&יי דנוהגיס
כחב הרמ״בס אפי׳ לא אמר קח
החפץ
ומסיר׳אס
טען
הבעל
מזריף
הוא
סך
שליח
שהשלי׳יש לוהרשא׳
עדי׳ ועל כן טוב ליזה׳שלא לגרש ע״י שליחכשהבע׳והאש׳שניה'
ואח״כ תן הגט אלא אמ׳קח החפץ
ותן
הגט
אינו
נאמן
וכ״ס
הרש״בא
ג
"
כ
בפ׳סתקכל
סןהנעלאיןרןפי,7
הוי קפיד׳וכו׳ואס שינ אינו גט כך מצאתי בעי׳ביוץ רמצי מיפ׳מיני׳חורלשאם יטעון שלא נתנו לו בגירושין
ואס הוא מודה שכתבו אלא שאומר שלא אס היעל נעיר
בגירסישנה ואע״פשלא כ' הרמ״ב בל׳הז' שהוא נאמן והר״מב כת' שהשליח נאמן בכל עניןאסי׳אקהגט
וע'׳ש ולי נראה
נתנו לו כתור גרוסקוכו׳בפ׳התקב איתמ׳
עוליש להקל נזיז ן
ממש מ״מ מאח׳ שכת דבק׳החפץ ותן הגט בידו רק שיש עדי׳שראוהו בידו וא׳יא ז״ל כת׳כסבר ראשונ לנ ואם
במל או׳לפקדון ושליש אומר לגמשין מי הזה דהרי עפשיל
אס שינה אינ ' גט תפס רביי ' כוונתו כתו׳ היא אומר' בפני קבלו השליח לגירושין נאמנת וי״א רוקא
שהגט
נאמן
רבהונא
אמ׳בטל
נאמן
ורב חסדא 6י |עושי} רקשליח
ובגירסאו' דידן כהרמ" כ ' .אפי' לא אמ׳קס ביר האשה ואומר׳שהשלי׳קכלו לגירושין ואחייב נתנו לה וכ״ב
אמר שליש נאמן רב הונא את כעל נאמן להי' כה זלאלקנלה
החפץ ותןהגט הוי קפיד וכו׳כלו׳אפי׳אמ' הרמי׳ב׳וא״א הרא״ש זי׳ל כת׳דאפי׳אם הוא ביד השליח נאמנ׳נאב׳
דאס איתא דלגירושין יהביה לדידה הוה וכנ׳נת א׳דנשלי'
הולכה ליכאלמיחש
תחל׳תן גט וקח החפץ כל שהזכי׳לו החפץ הגט והיא אומר שקבלתו מיד השליח כראוי ונתגרשה בקבלת׳ יהיב ליה ורב חסדא אמ' שליש נאמן דהא
כולי האי ומיהו
דעתו שיקח החפץ תחל׳אא״כ א״ל בהדיא אע״פ שהבעל והשליח שניהם מורי׳שבא ליד השליח כדי שיתנו הימניה ומרד' רב הונא דאי אמר׳קמי
דידי
לדעת
הרי״ף
יהיביה ניהליה לגרושי מהימנא
מגו
דאי
ואס״כ טול החפץ דימיא דהב זוזי ושקול
והרשינאאיןלחלרן
לידהאש׳שתתגרשבואינוגטכיון שאין ערים שראו הגט ביר
בעיא אמר׳לדיד׳יהיבי׳ ניהלה בעל ופרש״י ונחו שכתנעי •
סטרא דפ ' הכית' ולפי זה איןלגרו׳הרמ״ב'
דהא איפג ' כתב בפ׳ט׳דכל סהזכי׳נתע
האש׳ ואין כאן ב עדי אלא השליח לבד ומ' מ כיון שהזק׳שלי׳עוש׳ בעל או׳לסקדון גס שנתוןכיד שליש ובעל נלג )חהיי׳תדנרי
הטירדש״לדלדנרי
הגט תחלה ה״ל כאילו אמר וא״חכ סקול שליחותו הוי׳ספ׳מגורש׳ואם בעל׳כהץאסורילו ולעלמ׳לא משתרי׳
אומ׳לסקדון הפקדתיו בידך ושליש אומר
הרא״שאין השליח
חפצ ' אלא הרמי' בן בנ״ון גרסי׳שסברא זו עד דיהי לה גיט׳אחיינ ואם מת אסור לכהן ואם יש לה יבם הולצ
לגרושין נחתו לי שהייתי שלוחה לקבלה נאמן אלא נעול
כתב בשמו הי״ן בפר ' כל הגט וה ' המגיד ולא מתייבמ וכתב הרמ״בם אפי' אמר בפני נתנו לשליח לגירושי!
ונתגרש׳בקבלתי ובח׳הרס״באואין כווכ׳ הנט נילי ילא
יוהני מה שראן
 .בפ״ט _ __
מה׳גרושין אע״פ __ י
שאין _ ,
דברי"ו )
הר״ן ונתנו לה הואיל והשליח והבע׳מסייעי' אותה אפשר שתעיז פניה
הז־ב לומ שהוא נאמן לימ' שליח קבל' אני
אותו נידו ידלא
דע״כ שנים שיאמרו בפנינו אמרה צייב
מכוררי׳ססוכמדומ״ססעו׳סופי־יששס
ושמא
עדיין
לא
נתגרש׳כתב
הרמ״בם
שליח
קבלה
שקבל
כלנדי הריי״נם
מ״מ משמע מתיך דבריו ססבית הרמי" בן היא דאפי' הב לה גיט' ושקול חפצא הויא
אלא כווני הרב לומ׳דרב הונא ורב חסד׳כסהגט יוצא מתח ידו ובשליח קבל׳וסליח וכן משמע לקמן
קפיד אכל דעת התום' בפ׳כל הגס דבאומר הב גיטא ושקול חפצ׳ליכא קפיד׳כיון ^ אומר שליח קבלה אני וסלו עירי ולגמשיןקנלתיו לי^ והר״ן נר שתפס דברי רס״י ניו״ה סי' נ '< דאין
כפשטן דבאין עדי׳שהוא שליח קכל׳מיירי ולפי׳כמב שהקשו עליו ופירשו דאפי רב שליש נאמן אלא
פהזכיר נתינ' לגט תהל׳וכך הס דברי סרמ״בס בפ״ט מה ' גרושין דלא הויאקפידא
נעוד שלישותו ד־דו
לעכב אלא רוק באומ' שקול חפצ ' והב לה גיטא ומדברי הר״ן בפר ' כל הגט משמע חסד לא קסמ׳אלא בדאיכ ' סהדי שהו' שליח קבל׳וכ״כ התוס׳והר״אש דמייריבשיש
ישצא נלנרינ׳ישכ'
דאפי׳בא׳ל סקול חפצ׳והב לה גיטא לא הוי קפיד ' עד שיאמ׳והדר הב לה גיס׳ודייק
סניס שמעידים דסויתיה האש 'שליח קבלה וכן משמע מדברי רבי ' דביש עדי׳סהוא 7אי! חלוק נדנד •
כן מדאמיי ' בגמר והדר הב לה גיטא  1:סליח המייגע מא״י נותנו לה ומתגרס׳ סליה קבל׳עסקינן סמ״ש ואס הוא מודה שכתבו וכו׳אריס׳דמילת׳קאי דהיינו עשת'
כו וכולי מסנ׳פ״ק דגטין ( ) 31המכי׳גס בא״י אינו צריך ס י אמכ״נ ובפני נחת' אס שליח לקבלה בעדי׳וכ״כ רכי׳ימחס בס״ג ונסתפק סר״ן לף 3חסד דאמ ׳שליש נאמן
יש עליו עוררי׳ יתקיים בחותמיו ופרש״י אס יס עליו עוררי ' שהבעל מערע שהוא דיא הימניה אס הוא לומ ' שתהא מגורש ' בקבלתו משע׳סידענו סהאשה הית עמו
מזויף אם אין עליו עוררי' מסתמא כשר ובגמר ערער כמה אליע ערער חד והא מתוך שבידוליתנו לה אבל לענין סתתגי ' משעה ראשוג ' ואפ״פ שאין האשה שמו
א״ר יוחנן אין ערער פחו' מב ואלא ערער תרי תרי ותרי כינסו מאי חזי ' דסמכת ודאי לא דהא לא הימניה אלא במה שבידו או שמא אין הבעל מדקדק בשעו׳ אלא
אהני סמוך אהני כלומר ואפי ' נתקיי בחותמיו מאי הוי  69תרי ותרי נינהו ואוקי כיון שהוא יודע שבידו ליתכו לה כשימצאנ׳אף מעכשיו גומר ונותן שאס הוא שליח
אתת' בחזק'נפויא׳אלא ערער דבעל וכתבו התוס ' והי"ה ערע דלקוחו׳ שבא׳לטיוף קבלה שתתגר׳מעת׳וסת עוד וכן לדברי רש״י יש לי לומר שכיוןשבישע ' סיאולב״ד
בתיבמהם כדאית בימ׳ומשמ מדברי הר״אש שאין ערעור דלקוחו׳האומרי׳מזוייף קודם סאמ׳ הבעל לפקדון היה יכול ליתנסו לאש׳והאש׳סיתה מקבלתו מידו נאמן
הוא מעיבתמלישנ׳םכתשס בס״ק דגיטין וז״ל וה״ה ערעדלקוחו׳אס באת לערוף לומר שליח קבל' הייתי ולקבל נתתו לי ונאמן בכך להתגרש משע׳ זו אבל משמה
כתוב׳מהס כדאית בימומי׳בסביל ערעו דלקוחו לא אסרי ' לה להנש׳אבל בערעו' ראשונ ודאי לא עכ״ל ופרשי דהב״ע כסהאי' והאס יחד בעיר וכ״כ התום והר״אש
דבעל אסור׳לינש׳עד סיתקיי בחותמיו אבל בלא ערעו׳דכעל מותרליכש ' ולא חייסי' והר״סכא משו' דאי לא תימ הכי לרב הונא דאמ' בעל נחמן א״כ מה הועילו חכמים
לזיוע ' לפי שהבעל איני השוד לקלקל כידי שמיס והיא פצמ׳לא תזייף לקלקל עצמ,
בתקנתן במכי׳גט ממ״ה דצ״ל בפ" נ ו״נ משו׳ראי אתי כעל ומערע׳לאמסגחיכן ביס
אבל להוצי׳טמון מיתומי ' ולקוחו ' חייסינןלזיופ אכללענין פרעוןכתוב׳נחתי׳לנכסי אכתי יערער שיאמ' לפקדון נתפיראלא ודאי הכא כשהאיש וסאש׳יחדבעיר וס״ה
דכיין דסריילינש גבי ניד כתובת מבכי חרי דמספ׳כתובת' כלמו׳לכסתנשאי לאחר אח רב סוג בעל נאמן דאס אית׳דלגרושין יהכי' ניהליה לדיד ' כוהיהיב לה ואפי׳
תטלי מ״ס ליכי פכ״ל* ומשמע לרבי ' דכיון שכתב הר״אש דלהוני׳מעות מיתומים בכי הא אמ׳ רב חסדא דסליש נאמן וכתבו עוד דרבא ורב סשמ -דמצרכי לומ׳ב״כ ו״כ
ולקוחוחייסי ' לדוס מסע דאפי׳לא ערערו לקוחות אכן טעני' להר וליתמי דילמא מערס׳לערס׳או משכונ׳לסכונ׳ס״ל כרב חסד דאמ שליש נאמן אפי׳בעיר אחת א״כ
מזוייף הוא ולכן סתם רבי׳דבריו וכת' אבל לא ממשעבדי וכן דע 'הר״ן דאכן ספני' התם איירי כשהבעל אומ׳כתבו ותנו והלך לדרכו דל יכ ' למ י מ' דלדיד׳הוה יהיב לה.
ללקוחו' וליפמי אפי׳אס אינם עוררי׳ -כת׳הרמ״בס בפ״ז בא הבעל ואמלא גרסתי והר 'ן ג״י כת' כדבריה׳ דכסהאיש והאס׳בעי ' אס עם< ןינן יכת׳עוד א״נ דכי אע רב
מעול׳וגג׳ שהובלה מזויי׳סו' יתקיי׳בהייתמיו ואס לא נתקי י'ו?!א נודעו עיריו כלל .הונח בעל נאמן דוק ' בסלי׳קבל׳דאיכ ריעות דכיון שידו כיד לדידה הוה מסר אבל
תצא והולד ממזר שהרי אינה מגורש ' אבד הגט ה ׳ז ספק מגורש ' וכתב ה״ה משמע כשלי׳סולכ׳ליכא ריעותחלא רצה למסו׳לה שתתגרש מיד א״נ דכי קאמ׳רב הונ׳כעל
דכסלא נתקיל׳מסזיק' היב נא״א גמור והולד ממזר גמור מן התור ונר׳סהוא סבור נאמן דוקא שהו׳עדין ביד סלי׳אבל משהגי׳הגט לידה סוב אין הבעל נאמן אע״פ
דאע״ג דקיוס סטי־ות דרבנן הכא שהבעל מערער וטוען בבריא מזיייף והיא אינה סאינ׳ טוענת בריא עכ״ל וחילו׳ אחרון סכת' הר״ן לחלק בין כשהוא עדין כידשליש
יודע בזה דבר וחתימ׳העדי' אינה מצויה העמידכ׳טל חזקת׳סהי׳א״א אבל כסאבד לכשהגי׳לידה הזכירו הרס״בא וב שאינו מחוור בעיניו ולפי דבריו משמע דפלוגת'
הויא ספק מגורש דרילמ אי הוה גט קייס היה מתיךי׳בחותמיו וים טי שכת' דבכל דרב הונא ורב חסד׳בין בטוען שליש שהוא שליח קבל' כין כטוען סהו׳שליח הולכה
י נוונא דייניכן ליה כספ׳מגורס׳עכ״ל ונ״ל דכסל׳נמקיי׳אין דע׳הרמב״ס שיהיה כטל היא וק״ל סכת׳הר״ן אבל נמצ׳להר״יף .במשוב׳ ספי שמועתינו כסלי ' ה ולכי וכשהג'
לגמרי דא״כ ה״ל לכתוב סתס ה״ז בטל אלא כוכתו לומר שהוא קרוב לודאי בטל כיון יוצא מתח יד האס׳ואפ״ה לרב הוכ׳בעל נאמן ומאי קמ״ל הר" ן לדעת הרי״ף הא כל
סחזמו על קיומו ולא נודעו עידיו כלל ימ״מ כיון שאיפס' שיתקיימו עידיו אינה שאר מפרסי׳נמי הכי ס 'ל ואיפס׳דלהרי״ף בתשובה פלוגתייהו בשליח הולכה אבל
ודאי א״אונ״מ לאס פסט׳ירה וקבל' קדושין מאס׳ דחיישי׳לה •*
לפיכך נשי׳סהס בשליח קבלה לכ״ע שליש נאמן ולשאר מפרשים פליגי בתרוייהו וכס רבי' ירוחם
בחזק׳ סשוכאו׳וכו׳בפ״ב דגיטין תנן שנסי הללו כאמנו׳להגי׳אתגיט ופריך בגמרא דאיסשר דלדביי הר״יף במשובה בשליח קבלה מודה רב הונא ועי״ל דמשוס דהר 'ן
והתניא סינן נאמנות ושני אכיי כאן בא״י כאן בח״ל בארץ דאי אתי בעל מערער •מתרץ באחד מהתירוצים דרב הונח לא עליג אלא בשליח קבלה אכל בשליח הולכה
משגחינן ביה דאיכא למ י מ'לקלקולא קא מיכוונ׳לא מהימנ׳בח״ל דאי אתי כעל לא
מודהלרכססדא וכמו שכתבתי בסמוך מ״ה כתב דהר״יף כתשובה כתב דבסליס
*ולכה פליגי • לכ ואמצי
דאמר
משגחינן ביה מהימנ׳ואע׳ג דר' יוסף פליגהתסואע' איפכ׳האביי קי״ל דתני כותי׳
(  ) 65ונתשונימ
ריב״שסי׳נ״גייהמ'

ד־ס
(לד ) אנלנפני'
ש ניס יי ן הם 1ק
שלא בפניהשליח
א .:זר לנטל אפילי
לנטל רק מקנת
השליחי' 7ייאחר
7י :ןל לנטל זה בלא
זהיישלחושדאימן
יזתקנח שלא ניטל
לאשתעוייןהניטז'
ייתני הנט לאשה
יייהז אס בטל]
נייעבד היי ניטול
אפי׳נפגישניסמן
ן? 10קןילקכתננ*י
נה״ין ד זין הטי׳
שכת לתטה 7אס
ביטל לכילן שלא
נפניהס ה׳י חורב'
כי׳די״ל זה קשה
עליז ליזאי אי־יא
לילן אפי! מקנתן
בקי אס יטלן •זלא
בפניה השליחים
ישלחסלחזרבא ־

דאמר רב חסדא שלים נאמן דהא הימני ' פיש״י מאמן משיי מזי כעי עכיד ביס מאי וכל) ליד אומי שליח קבל׳והכי׳שטר חתו׳ בג עדי׳סבא הגט ליד שליח קבל׳ושהסלי'
דקסמ׳ סיכול למוסרו לאשה והתוספו' וסי״אש סלקו עליו וכתבו דאפי' בדליה מגו קבלה מסרו לזה להגיעו לידה אבל אין אנו מכירין עידי השטר אכל הגט נתקיים
הימנו' רבנן לשליח ואפי' אומר הבעל שנתנו לו בפני עדי ' מ״מ סמך עליו הימנין
בפנינו על פי שלחה ועד אסר שעמו שהעיד על חתית עידי הגס תשוב מסתכרא
דמייתי עדי׳או אזלו למ״ה ומשמע מדכיי הרש״בא שלדברי התום אפי׳ערי׳מעירי' שהגט כשר ומותרת לינשא בו דלשמא לא נתנו הבעל לגירושין לא חיישינן דיל
דלפקדון יהביה ניהליה שליש נאמן דכיון
שמשו' ביד זה והוא אומ לגירושין ניתן לי
שהי׳ יכול שליש למסרו לה ותלך
ותנסיגו שקבל הגט לאשה ושלחו לה בפני ערי׳והגיע הגט ליד׳ואינ׳
יודע׳הוא נאמן לכ״ע ולא עוד אלא אפילו גא
הוא מאמינו אפי׳ במקו׳ ננדי׳וכאילו
אמי אם בעלה שלחו או שליח קבל׳ שלחו או שלוחו של בעל הרי זו
הכעוערע׳ואמ׳לא משרתיו אלא לפקדון
נאמן עלי באף לגירוסי' מסיתיו ייתי
מגורש בא הבל וערער שלא נתנו ה״ז
יתקיי׳בחותמין שהרי ע רים זה שהגט בידו נאמן דקי״ל כיב חסדא
סק ערייקס ל העדי  ,גבי דידי  ,ז ״*
מעירי' שהגט שנתנו לה יצא מתה׳יד שלוח שירו כיד׳ואע״פ סיך יא דאמ שליש נאמן ולשת לא נכתב ונחתם

£,
הימנ ,ה

?רנהיודע הרי הערי׳יודעין

ואש ילא

יהקיי׳בחותמיואינ׳םגירשיז ־

ממ

ונ !,ויחס

כע 100נטלאשתוואהכ יתייהד עמו דק יל־ילא תמי ״ ""י .־יקקמא "
■ ־ץ י־יין ־־נן למי־
נחוש

בח״ג כתיבש התו׳דאפי׳יש עדי דלפקדון
נתנו לו כאמן שליש וכ״י בתום ' והר׳אש
ומיהו כתב מדלת' דתמי הוא אי מהימן
חפי במקו׳עדי׳ואמאי דאמרינן בעל או'
לפקדוןכתבו התו הא דלא נקט בפל אומ׳
להולכה ושליש אומי־ לקכל׳מסו ' דלא שייך
האי טעמא דקאמ׳דאס איתא דלגירושץ

גט ישן כדלקמן ואם נתגרש כו תיגש ל־תחיל היינו דוקא ־שהג לי!׳' ׳לא ״■ ישיקיהי) !)' :׳ תרי
דמקייייי
ביד הבע ונתנו מידו ליד אבל אם שלחו לה ע י שליח ונתייח עמהליה בחותמיו לשמה לא חיישינןלפקדון
אחר שנתנו ליד השלי׳ונתנו לה השליח לא תינש׳בו ואם נישאתלא חיישינן ואילו הבי או שליח קבל׳ליה
לא תצא כיון שהשולח גט לאשתו ע״י שליה אינו גט עד שיני׳גט נאמן לומי לגמשיןכתגו לי כמו
שאמרה
לידה הוא חיייבמזונותי׳ובכל תנאי כתוב׳עד שיגיע לידה ואם מת היא ואע״פ שלא הביאו הסלי׳קכל׳זהנאמן
קור שיגיע לידה לא יתנהו לה ואם בטלי קור' שיגיע ליך׳ן־קןי בט
ל דלא גיע משלי׳הול :שאילו
מצ׳לוע׳שלי׳
ואם בא גט ליר׳אח׳שבטלו אינו גט ומשבא לידה אינו י כו׳לד ט לוהולכ' אני להתיר השתא נמי כאמןלומי

ץמהב '׳גל

אפי׳חזר בו תוך כדי ריבו׳ולכתחיל׳ אי י ^  £כטילו א 1,א בפני ^ השליח קבל׳נתנו לי להביאו לידה • ועוד
ששלח או בפיי׳אבל בדיעב׳אפי׳בסלו בפני כ׳ אחרי׳ הןא בט׳
שמעיד ואומ כ כ וכ נ ונע ס ליד הסליס
* ת׳ילבטילו כפניג שיל " ■,ע" ■, ,יבו׳ 1,כתח ,ל 1,כט ל ןה
^ כפני ^ קכל
נאמן  000ה6י מנו ינע־ץ

לדירה הוה יהיב לה אלא כ0
להקיו* ^ תדכרי :,דב,ה5^,ןפי רב .
הינ
מיחס וסלי ־״־ 1־ 'י!

^ ואפי' לא כטל כלאיוא׳בפני ב' מן השוק אילאשכטלי כפנימי' ,ב'שחני6וגנ!
לל " כתנו לה 5ןבל5זס סן
^
לכף מות לכתחללד ואות שבס שליחות בטל ואינ יס־לין
ליעשואמרו בפנינו גישה מי לא מהימניוה״נ
שליח להולכה ורצה לחזו׳3ו וכו׳ .וכעיקר  .שלוחי אא כ יתמנו פעם אחר ודוק׳ שלא יבט׳שליחו כולןזה
שיאאף אנו נאמ כן אילו רצה זה לומיהבעל
מחלוק רב חסד ורב הונ׳פסק הרי״ף כרג בפני זה רכיון דאפי׳אם בטל לכולן שלא בפניהם הוי בטל
נפיקמסרו לי וכפני נכתב ונחת מי לאמהיין׳
חסדא וכן דעת הרמ״בס כס' י״כ דכעל מינה חורבא דזימנין דבטיל לכולהו שלא בפניה' ולא ידעי
ואזלי׳ואע״ס שאינו אות׳ שהבעל מסרו לושליח
נאמן ביןגט יוצא מיד שליש ביןשהו' יוצא ויהבי לה ניטה ומנסב׳בה ומיהו אם עבר ובט' כולן הוי בטלרל" ע\ הקבל׳כאן לענין זה כבעל שהיי זה מעיד
מידהאש' וכתב היא״ש שאיןני׳ל י איית עשא׳שלוחי׳לכתו׳ וליתץ גט ול״ש עשא' שלוחי] להולב' אס טט ל שנמסר לידו מיד מי שהיה בידולהחזיקה
הר״יף ושכך הקשה עליו רבי׳אפרי
וסהמ
ממ ^ ת׳לא נתרטלו רולם ולי׳ש
מדו׳ול״ש שליחו׳שוחרדזלו תרהיחל גרושה עכ ל כתב ה״ר סלמ כן הר׳סבר
יף ום :דהקשה ענ,יו רבי ׳ח ״יי ימ £ :מ
מקצת׳לא נתבטלו כולם ול״ש עדו׳ול״ש

שליחו׳שנתבטלו מ ק צתל גרושה עכ כ כתב קי סצמ כןהר־
לרבינו דהר״אש ורבי '
דס ;פה
לא נתבטלו כולם אלא שכשעשא שלוחי׳לכתוב ף 1ית ץ הנט צףי ךצמח ז ל בתשובה על אשה סמיכת׳ שליח
כיב סונא ופודסכמבו הרסבאוהר ^ שישא׳ שליחות של שנים ק יים ךאי
י
ילקבל ניטה מיד בעל בארץ רחוק
והשליח
סהרמ״בן העיד שראה בנסחא ראשון
של1
עשה שליח וקבל וקרע וסלח סער עדות
הרי״ףמכתיב׳ידו סהלכ׳כרב הונ׳שכיון שלא נתגל׳לנו טעמו סל הרי״ף ראוי להחמי ' ליד האשה וחתימו כיה דייני איך קכל וקרע אלא שלא נתקיי ' השעי לכו כחיתמיו
כדבריו הראשוניס וכמו■שפסק רת ולפי' סתס רכיני הדכריס כדעת רב הונא :
דעתי שאין הקיוס מעכב כשע' זה מסוס דקיוס ססיו׳דרכנן הוא ומחלוקראשונים
(נ״ה ) ןמ״ש רביס שלק טונליזהרשלא לגרש ע״י שליח כשהבעלוהאשה שניהם נעיריס׳יות
התבס׳והרא׳שוהרש״נאשכתבפידנשלית הילכהכמיטינליזהי■ ! :

שש

יבינו

ארחדנרי היא

דלהרמ״כסשליח

נאמן אפי' אין הגט בידו לא מצאתי לו שנתב כן בהליא ואע״פ שכתב כפי׳׳ב שליס
קבלה שקבל הגט לאשה ושלחו לה בפני עדי׳וכו׳בא הבעל וערעי שלא נתנו יתקיי '
בחותמיו שהיי עדים מעידים שהגט שנתנו לה יצא מתחת יד סלוח׳וט וכתבו רכי '
בסמוך איפש דשאני התם שהוא טוען מזוייף הוא או שלא נתנו אבל אס היה טוען
לפקדו' נתתיו מנ״ל דסבר הרמ״בס דסליח נאמן אע״פ סה״ה המגיד כתב על לשון
זה דהיינו כרב ססדא וכיון שיש עדים שהיה הגט כידו אין בו חשש כלום אבלליב

הונא איכא למיח׳שלא יאמהבעללפקדו' מטרתי בידו מ״מ אינו מוכר ולפי האמ'
לדעתי לא כיה צריך רבי׳לכתו׳דלהרמ״בם שליח כאמן אפי׳אין הגט בידו רק שיש
עדי׳סראוהו בידו כיון דסלי׳צאמן כך לי גט יוצא מתח ידו כמו עדי׳סראוהו ומ״ש
עוד רביוי״א דוקא שהגט כיד האש׳וכולי כ״כ הי״אש סם בפ׳התקבל וטעמ׳מסוס
דאס אינו בידה ליכא מגו ואי משו׳שאמר׳לבעל ' גירשתני נאמה ' כיון דאיכ׳סליש
דמסייע לה מעיזה והקש׳הר״אש על פירש זה וכתב ואיפסר דאפי' הגט ביד שליש
מהימני־ דכיון דלא מסייע לה אלא שליש לחודיה איכה מעיז׳והאי דקאמ מגו דאי
בעיא אמר' לדידי יהביה ניהלי ה״ק נתנו לי והפקדתיו כיד סלי׳ואע״פ שהר״אש
כתב פי' שני בלשון איפש ' מאח׳ סרא׳רביכו שהקש על פי׳רפשון משסע ליה דסב'
דפי׳שני פיק אבל רכי׳ימח׳בח״ג כת׳דפי ראשוןעיק׳נאכ׳הגט והיא אומר' שקבלתו
מיד השלי׳כראוי וכו' ג״ז סס בע התקבל בעל צומ׳לגרוסין ושלי׳אומ לגרושין
והי׳אומר' נתן לי ואבד הוי דבר שכעמה ואין דבר שבערו׳סחו מב אמאי וליהמני '
לשליש מי קא נסיק גיטא מתותי ידיה דלהימני׳ ולהימכי׳לבעל דא״ר חיי' כר אבא
א״ר יוחנן כעל סאמ ' גירשתי את אשתי כאמן מי קאמ גירשתי ולימא חזקה שליח
עושה סליחו׳כי אמרי׳ חזק שליח עוס׳שליחותו לחומר אבל לקוצ׳לא ולהימנ׳מדרב
המנונ׳דאע האש 'שאמר לבעל׳גרסתני נאמה ' ס״מ היכא דליכא דמסייעי לה אכל
היכ׳דמסייעי לה מעיזה ומעיזה ופי״שי דכשלי' להולכה עסקינן יע״כ צ״ל כן דאי
בסלי׳קבל׳מאי משכי מי קאמר גישתי הא כיון דאמ ' דמסרו לשליח קבל׳הרי הוא
אומ גרסתי ועו׳מאי פריך ולימ׳חזק׳סליס עוש שליחו' ורבינוירוח׳סכת בח״ג פי '
ויש עדי ' ששליח הוא השלי׳לקכל' לאקד • ואע״ס שקבלתי מיד הסליח כראויהוא
כמידי מסירה לדע ' התום והר״אש כמבוא׳בסי׳קל״ג צ״ל לדעת סעידי מסיר הלכו
למ״ה או מתו סא״לכ יביאו ויעידן (נ״ה }!מ״שרני׳כיז1שאיןע7י״שוא? הגט נידהאש'כלזיז'
דא״ככי אנלתאיהד כי! ןחיש עלי׳מרא!אילד? ביד׳הןי בטנא מתחתי7ה*

ומ״שעוד

רבי׳דהוי׳ספק

מגורס׳ואסכמל׳כהן אסור לו וכו כן כתבו סם הר״יף וסר אש מדאמרי׳דחזק׳שליח
עוש׳סליחופו לחומי וכת סרמ״בס אפי׳אמי בפני נתנו לשלי׳ לגירושי׳ וכו׳בפ״יב
ופסועהוא ( נ״ה ')זהזאגלמדי1דא<-
רי׳זלהימנ׳יזדד3כיימנ׳ונו'
ה״מהיכאלליכא7משייעילה־כתב
הימ״כס סלי׳קכל׳שקבל הגס לאס וסלחו לה וכו׳ג״ז כפ״יב ומדברי הרב המגי ' נר'
דהרמ״כס לשעמי׳דפס׳כיב חסד דאילו לדברי הפוסקי׳כרב הונ׳אס שלשתן בעי׳
אח איכ׳למיחססמאיאמ׳סבעל לפקדון נתתיולוכמסוברהרש״כא סי׳אלף רכ״ס
עאלת׳כאששפשת׳סליס קכל׳והגיע ליר׳ע״י אחר סהעי׳סבפניו נכמ׳ונסת׳לסמס

אסמעשכ״ד צריך קיום וכיון

ב״דלא צריך קיום אף

סבמסלוק ' היא תלויה והירושלמי אוע ' דמעשס

ע״פסקצת' דחו ירושלמי זה מפני שהוא חולק על גמרמינו

מההי ' דעד ודיין אין מצערפין כיון שהר״יף והימ״כס מפישי ' אותה באופן סלא
תקס׳על הירושלמי על פי דרכ׳למדנו שאין מעש׳ב״ד צרי' קיוס ונוספו עליה' רמות'
אחרי' שסוברים כמותס ומחזרי' לתרץ הירושלמי וגמרתינו כמו שתמצא כתשו'
להרס״בא בחמשי קצת תלמידיו בפ״ב דכתובו ' אע״פ שמגדולי הראשוני'סוברים
דמעס׳ב״ד צריך קיום כגון ר״ח וסרמ״בן וסרש״בא תלמידו בשע הדחק בזו כדאי
הסהר״יף והר״מבס ז״ליוכפ׳קמא דנדה כתכו רוב המפרשים דכל בדרבנן ואיכא
פלוגת ' דרבוות אמר ' מעש ב״ד אין צריך קיום ומקילינן עלה מסוס עיגונ' ואפ״פ
סבסשן משפט כתוב שקיום ב״ד צריך קיום ההוא לעני' ממונא איתמר דס״לקולא
לנתכואע״פ סהר״ף כתב שבסליסו' שהאשה עושה לקבל גיסה מיד כעלהשצריך
לקיי' השט׳והפליג להחמי׳אף אנו נודה סלכתחל' ולרווח דמילת׳טוב הוא להתקיי'
אס איפשר אבל היכא דלא איפשר לא מעגני' אסה מ״ה ובזה איפס ר לקייס מה
שכת א״א ז״ל אלא שלפי זה שכתבתי דוקא במעש׳ב״ד ולפי מה שכת אדוני אבי
ז״ל אף כשטר שאין בו מעש ב״ד ולעכקמעח הייתי מניח סברתי וסומ ננל סברתו
שכבר סויה זקן ומה סהשלי׳־מיכה שליח וכת׳ הגאון שאין השליח יכול לעסו׳שלית
אלא אס כן ניתן לו רשות כן כתבו תלמידי הרשב״א בפ״ב דקדושין • עוד הוסיף
הגאון דבשליח קבלה אפילו נתנה לו רשות אינו ממנה שליח וכ״כהי־מ״ה ד&ליס
קבלה אינו יכול למכות סליס ואפי' נתנה לו רשות דמילי נינהו ומילי לא מימסין
לשליח אבל סר״מב׳כתב בפ״ז מהלכו גרושין דשלי׳ממכ ' שליח ולא פירש ולא חלוק
כלל בין שליח האש׳לשליס האי' וה העיטו באות סי״ן ג״כ חולק על הגאון וכ'דשליח
הבעל ממנ׳סליח ךא שליח האש מתכ׳שליח אפי עד כמה ואף גדולי האחמני׳חלקו
על טעמו סל הר״מה וכתבו דלא אמרי׳מילי כינהו ומילי לא מימסיןלשלי׳אלא כגון
שא״ל לחתו' בגט שאינו יכול לומ לאח לחתו׳אבל למנו השלי׳שליח אחר לא אמיי'
סכי ולע״ד אני אומר דלא גרע ' אסה שאמר התקבל לי גיטי מאס ' סאמיה המקבל
לי קדושי מיד סלו' וכסס שהיא יכול׳למטסליס לקבל קדושיה וכשלי׳סליח מדרשת
וסלח וסלח כדאית׳פרק ב ' דקדושין הכי נמי יכולה למכו׳שליס לקבל גיטהוהשלי'
סליחדכולהו מדרשת דחדקיא נפקי ואיתקש סויה ליציאה כדאית התם ומאחי
סהרמ״כס והעיטור והאקרוני׳ מסכימי׳להתיר ראוי לסמוך עליהם אפי' לא היתה
לנו ראיה כל שכן שיאיה מבואר היא לסמוך פליהיואף ע״פ שכתוב בשטר שנמס'
הגס כיד השליח והוא לא נמסר אלא ביד שליח השליח אין לפסלו בזה כדאית׳כפ
כל הגס כולהומכח בעל קא אמו ה״כ אמרי ' כולהו מכח אשה קא אחו שאילוכגילה
האס ' שליחוי השליח .הראשון אין שליחותו של סכי כלו׳והא דמצרכי׳בשלי 'דשלית
הבעל סיחמי בב״ד מהשליח הראשון התם היינו טפמ משו׳דצ״ל ב״נ מ ' אבל כנדון
שלפנינו שאינו צ״ל כ״כ וב ' אין צריך למנותו בב״ד ואע״ג דבשלי׳ דכעל חנן דאינו
ממכה שליח אא״כ חלה כנדון ז ?
■ אע״ג דלא חלה היה יכוללמכר' סלי׳דבסלי דכפל
הודמציכי' הכי משוס דחייסינץ לקפיד׳דבעל משו׳דאיכא אינשי דקפדי ואי שמעי
מבמלי׳פליחומייהו אבל הכא אנן סהדי דכיח ' לה שיקבלהו כל מי
שירצה

ד״מ

 0ירצה ייכל מילי דכעל חיישי׳לקפידא מסוס דאמרי ' המי לצערה וכדאמיי׳בפ' מי
פסחזוגבימעש דצידן אכל באסה כזו סהי׳ מגונה ומבקש ' לימלט כצפוי מפת לוין
לסוס לקפידתה בזה והרס״בא כתב בס התקבל דבענין סליחו׳האסה היכא דק״יל
ההיא רוצ בדב׳לא כעי׳ סמיע קולה והכי' ראיה לדבריו (וכי"כ ־ הד״ן סוף כל הגט
^חיס

רתהבלא ואע״ס סי״תו

בשט׳כלשוו ,ל

ל

.

ודוחק לפיס דבשהךל השלי' לבעל וביטלו טלא נפצי האס ושלאמ־
■•■:שליח
5( :יי ) כמידכי
שלמוע״יעשי־' יכול לכתחל׳לבט זה סכא בפני זה וכו׳ג״ז סס3פהשול' (סס )
ע
״אאסאתריתנן
אמ לי׳כתכו גט לאסמי יכול לבס מ סלא כפני זה דברי ררשב ג או׳אינייכיל לכפל צי גט !? זאני
אלא הז בפגי זה • ואיתא -מו התה כדיתא אחריתי אמי־ לפנים־ חנו גט לאשתי יכיל נ!תן גט אחר צא
י

!

);

!

!

לבטהז

שלא בפניהז

דברי ר חשב ג אוע

הוייו -אני,ד  7עת

^; ,דייס״״ןו״ ^לא״ ^סש,
 ^ 3אפשליתנו לה בפחי משני אבל כשעשאם ש־צוחילהולכה אפי ,איני יכיל ואיקס־ יבאשיהעידי
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ואמר רכא את רב נחמן הלכ׳כר
בשתיהן
אמרי׳לא״שכא כתו3 3לשו ןדי ע י ס וחתמ י כולם שליחי׳ביחד כ״ש אם עשאם שלוחים בזה אחר זה
והרמ׳ב ואסיקנ׳רהלכ כר נסמףפר״סי יכול מות
מדי׳ל״ס כתו׳בל׳ עדי׳וחתמי
דייני׳וא״א כת׳ ביק שבטל שליחו׳קצתס נתבטלו כול׳וא״א הר״אש ז״ל
כתבלבם׳ ולרמילשט׳מהס אל תכתבוהו ואיני
ע״ל כת׳בתסו׳דאף בדייני
שייך
לשון
עדו
'
כסבר
הראשוני
וכן
השיג
עליו
הראי׳בר ברא שהוא
בט׳כשבטלו פוכר על תקנת ר״ג משוס דכיון דלא ׳א
וגההו׳דאערי בפ׳ב
דכתוב
'
מאי
דמסהיד
בפירוש
אבל
גילה
בדעתו שחפץ בבטולי בנון שבא אליו השלי' כולכם אח כותב ושנים
וכשאותס
חותמי'דמי
ואמרי׳
סהדא לא מסהיד
דייכא
עוד
ראיתי
^
ואמ׳לו
לא
כתתיו לה עדיין ואמר לו כרוך הטוב והמטיב
שניילדן סלאבטל׳יכתבוויתנו נט ספי דמי
כדעתו שהוא חפץ במה שלא נתנו לה וכיוצ׳בזה אינו בטל ולא  3גמ במאי קא מפלגי דעדו׳שבטל׳מקצת'
מהגדולינסתפ׳בגם
בזה ^ 0ס'
כטל' כולה ר' סבר לא בסל' כול׳ואי אזלי
יג יםליח^ /ם ^ העדי מצמ שרזתמי עור אלא אפי׳הי׳מחזר לרוץ אחר השליח לבטלו ולא הספיק
הנך כתבי ויהכי לה ליכתכו וליתבר
גגציסי ג ננמה וחתמו
כמננש בןהדאת סי
וחשש להניע
להגיע אליו
אליו עד
עד שנתנו
שנתנו לה
לה לא
לא הוי
הוי בטה
בטל ובאיזה
ובאיזה רשח
לשון מבטלו אמר ורש״כג סבר עדות שבטלה מקצת׳
_ר״זןל 0זכינן
למשןבתו 3£ללע״דנר׳ בטל הוא אי אפשיכי
^י אייעי^^א *י*יר לא
^׳
יעז?־ חל' א כולה והנך לא ידעי וכתבי ויהביושרו
סייך3זה
פד
בעש
׳
דיין
לפי
ש
3
מעש
׳
יגרש
יהא
חרס
הרי
הוא
כחרס
בא׳מאילו הלשונו׳שאמ הר; הוא א״א לעלמ׳וכן כתבו התו׳והר״סב והא
הזה א״צ ב״ד
ולא
אמרי׳הכי
אל
5
ן
כ
ק
ימ
׳
בטל
אבל
אם
אומ׳פסול
הוא אינו גט אינו מועיל אינו מתי׳
איניוהר״אש דיכול לבטל זה סל בפניהז אפי׳
החדש דבעי
ב״ד
אבל
בנדון
זה
אין
צריך
מעזיב
אינו
משלח
אינו
מנרש
חרם
הוא
כחרס הוא אינו
לשון לכתחל׳ ואינו עובר על תקנת ר" ג כיאל
ב״ד כלל
אלא
הודע
עדי׳סקכל
ונקר׳וכל
ביטול
ואם
אם
בטל
ולא
אט
הוא
מבעיא
אי
הוי
לשון
בטול
ולא נמנה לתקן על זה לפי שאין הדבר יכול:
היכ׳דלא
צריכי
לכ״ר
לא
חייסי׳לפד
כעש
אפשיט
ואם
נתגרש
'
בו הוי ספק מגורש'1
והרמ״ב׳פי׳רמבעי׳בכטוללבא לידי קלקול אבל ל הי־מ כס בפ״וסע
דיין ואח״כ מצאתי
א״א
שהאריך
כמשיב
'
שמשמעותו
פועל
עבר
כ׳הר״מה
אמר
יהא
פסול
הוא
בט
<
*
אע״פ
אמ
לי
כתבו
גט ותנו לאשתי יכו לבט גע
להראו׳פניס סאפי׳במקו׳סצריך כ״י 5ייז
שאינו יכול לפסול נוף הגט כיון שאמ׳יהא  {,שו ן 1,הבא רןצה  ),ף זה סלא בפני זה ואפי כפני פני אסרי צ ל
חוששין מדון כזה לעד נעש׳דיץ ועי
אני
יהא
פסול
לנר
בו
מידי דהו׳איהא חרס
דלאולכתחלהקאמ
אלאלומ
סני' שאם
אחתבטלו
אע״נדחזינןרלאוח רסהו אמבוטל מדכתב
ואפי בפני
וסא
יןוש5זפי היה כדב חשש כל עוד
שלש
י
[י
ע
אמרי כיון רמורה
לנובפי׳סכך עסו אין בודקין
דל או חרס הואאמרי' יהא כחרס לעגיןגרושין ודאי אינרמות ' לבטלו גפני טניס אחרים
חייהס
קאמ׳ה״ג
יהא
פסול
לנרושין
קאמ׳וכ״ב
ה״ר
מאיר
כהן
בהרי
דב״ד בתר כי דיג לא דייקי
הוא
וסר״יבס
כת
,
ושלא בפני ה  0ליס ( נ״ה )ןמיד^ הרח״נסכ׳ען7
בתשו' על ממש ב״ד שה וגי לפניו על שלית פסו׳דמהני מידי דהוה אהרי הוא כהדס ונ״ל רלא דמי דשאנייהא
שם שלח הגט ני 7נ' ה״ז יכול לנטל ג;שלא נפניזה

£

מבטליא ?י

חרס או הרי הוא כהרס דשם זה אי אפשר להתקיים על הנט כלל
לפיכך צריכין לפרש דבריו שיהא כחרס לענין שלאלהתגרשי מ
וכיון שלהבא משמ׳רבריו קיימי׳אבל יהא פסו ׳או הרי הוא 5* 8

בטלה

יפשט לשין זה משחע דלנתתילה יכוללבטלו * וכ״ע
הרמ״נ׳אפילו י ' היומשניטל! נפני א' י1הס נטל הגע•

קבל׳סקבל הגט כפניה׳וקרעוהו והתירו'
לינס׳ויס בשט׳טעיות מדקדו׳ הלשון מור'
ופירש רס״י דכברית ' דאת לשני תנועג
שאין הב״ד יודעים בטיב גיטין וקדושין
לאשתי פליגי נמי
כשליחו'
סכטל׳מקצתה
זנסמס שמא
הדייני׳היו עידי מסיר׳ הגע י כיון ששם זה יכול להתקיייעל הנט ר״ל ש יהא פסו ל חה אינו פםו אס בעל כול׳וכן
כתיהר״ן
•
ואפי
לא
בטל
מרא׳
מפש׳לשונ
ואין
עד
נעס׳ריין
ושס׳
שאינו
יכו׳לפוסלו מעת׳הלכך אינו כלו׳
והיכ׳דאמרי׳פסול
שאיניכל א׳וא׳בפני שני׳מןהשו׳אלא שבטלו בפד
מעש '
ב
'
ד
זה
כאילו
איגו
ואיןלמדין
ממני
מועיל
פי׳רש׳
י
שאינו
מועיל
לבטל
הנט
אבל
ערעור הוא
לפוסלושלי׳לבדו מות׳לכתחל׳כב׳ כתבתי בסמוך
גלל וכת ע״ז להר״ן ז״ל והסי׳לו דבכי הא
וצרי׳שיתקיי
'
בחותמיו וכן פי' הר״מה בכל הנך דלא הוי ל' ביטוב סכך היא דעת התו׳לחד תירונ וסכן נר
15׳
אפי ' לדברי הימחמירי ' יכולי׳להיו׳דיינים
שהוא
ערעור
לפוסלו
וצרי׳לקיימו
בחותמיו
וראי
אם
גילה
דעתו
מדברי
הר״מבס
כפ״ו
ושרכינו
ירוחחלונן
דהא אמרי' כפ ' י״נ ג׳ שנכנסו לבקר את
הסול ' רצו עופי' דין ולמ״ד דבדיני ממונו' מעיקר׳שרוצ׳לבטלוואמר א<מאילוהלשוני' אינו כלום שאינם %על זה וסוב׳ראסי׳בטל בפני השליחעצמו
בעי ' הגדה הבא ע״כ היינו טעמאדכיון ביטו ^־ אכ ^ 1,א ני ^ ה דעתו מעי ק רא שרןצ׳ 1,בט 1,ן ואמף א׳ מאי ^ אינו יכול לבטלו לכתחל אלא בפני שנים

הלשונות כיוןשנוכי! לפרש דבריו שרוצה לערער עציו אםאל
עצמו תסוג נ־גו• י -הוףכ^ ז כיון
סהבפל נתקיים בחותמיו הוא נאמן ואם נתנו השליח אח כ
ייילאמיח 'טלצונסניזסמו-
נייתפעי׳חןרנחמניו
גירש בפניהם הגדה
מיקרי׳ויכולין
הכ״ד
אינו כלו אבל נתקיים בחותמיו כשר  :השולח גט ובטלו י כול דבטיל לכולהו שלא כפניהם ומלשוןהז
מעצמילדון עליה
ומה
שאסר׳
שאע״פכ
יס
לחזור
ולגרש בו בר״א בסתם שאז לא
בטל א ל א
קשה בעיני דמאי אירי׳לבט את כולן שלא
לחוס שמא נמס
בליל׳סה׳י׳שעה
סאיני־אוי׳לדין
ואף
אינ
כעסי
דייני׳לב״ד טועי׳לא בפניה אפי׳לכטל אחד מהם שלא כפניו אסו׳לכתחל׳מסו דנפיק מיניה חורכל -ופין
קייסי׳אכל דעתי שהביא לחוש מפני
שאיפשר
סהדינין
מוחזקי׳סאינן
יודעין
בטיב
לפ׳דה״בע בס״אל כולכ כתובו ומאי שלא יבטל שליחות כול דקאמ׳שלא יבט' סליתו׳
גיסין וקדושי׳כראוי וכמו סכתב' סלסונ׳מוכי' טליה' ובכגון זה יפה חשס׳סלא לראוהו
דכולכ דא״כ מאי דכיון דאפי׳אס בטל לכולן המכין דבט׳לכולהו ומי פס עבר וביט'
בליל' בלב' יש לחוש אלא לכע ' פיסולי' שאפשלהזדמןבגט ואני לא אתיר
אשהע״פ
כולן דקאמ׳למה לי ביטו׳מלן הא בביטול א״מהם נתבטלו כול ' :ול״ס עשאן שלוחי׳
פעס׳ב״ד כזה ססיאך אסמו׳על כני אדס שאינן יורעין בטי גטין מפני
סהס
כותבי'
לכתוב וליפן הגט וכו ' כבר כתבתי בסמוך דאיפסיק הלכת' כנמר בהדיא כי׳בא״ל
שנתברר להס שכל עניני הגמשין נטשו כהוגן וכתיקון סכמי' לסתי' אסה העומד'
כתבו גט לאשמי דטדו׳שבטל ' מקצת בטל׳ כולה וס״ל לרבי דה ׳ה לפלוגת דסליחות
) בחזק איסו׳ואנהנו היודעי׳ועדישאינ׳כדאישיסו הפניני' הצריכי בגט מתבררי׳להן
סכטל׳מקצת' דמאי שנא וזה דעת הראב״ד בהשגו׳ודע ' סרמב״ס סכתידמון שבטל
1< ,״כ בעל סכת גט לאשתו ואח״כ נמיחד׳פמו וכו כדלקמן סי׳קמ״ח אבל אס סלחו
סליסו׳קצתס נתבטלו כולם היא לומר דאע״ג דבפדו׳סכסל מקבת׳ק״ל כר' בסליסו'
•לה פ״י סלי׳ונתייח׳עמה וכו׳כיון סי־שול׳גט ע״י שליח וכו הוא חייב במזונותיה וכו'
סבטל׳מקצת' לא ק״ל כותיה דכיון דאפס׳לאיפלוגי ביןעדו׳־לשליחו' כיון שהוצרכו
קכתהרמ״ב׳כספ״ו ופשו׳ הוא בס׳אלמנ׳נזונ ומי פאחזונואס מת קוד שיגיע
ליד'
רבי ור& כג לחלוק בשניה' לא נקטי׳כר׳במקו׳רס״בג אלא היכא דאתמ׳כך כת׳הר״ן:
לא יסנהו לה זה פשוט 3כמ מקומו׳דאין גט לאס' מית' ואס מסס בס״ס מי ס
אחזו
ומ״ש רבי׳אפי׳עסאס כולם סלוסי׳ביחד מפור׳שם בברית דכשעסאס סלוקי׳זה אח
 ( .דף ע" ו ) ואס בטל־ו קוד שיגיע ליד׳הוי בסל פשוט במשג בפ׳הסול׳ידף ל״ב ) נוסח
ביטול סליחוגט כת׳' רבינוימחבנ כד ח״ג • ומשב׳ליד׳איכו יכול לבטלוג״ז משנה זה אפי׳לרש״בג יכול לבטל זה שלא בפני זה וא״כ לא פליגי אלא במשאן שלוחץ ביש
וק״ל כר • וא״א ז״ל כתב כסברא ראסונ׳לא כתב כן בהדי׳שהרי לא כת׳פלוגת׳דר
מם • ומ״ס אפי' סזר בו תוך כדי דיבו׳ הוא ממאי דאסיקנ 3פ יש נוחלין ( דף קכ״ט)
ורס״כג כאומ' לסני׳תנו גט לאשתי ונס לא כת׳פלוגת׳דעדו׳סבטל׳מקצמ׳אלא רבי׳
דבכל התור כול תוך כדי דיכו׳כדיבי׳דמי כר ממגדף ומקר ימגר׳וכ״כ הרש״כ׳ברי׳
דיי׳מדסמק דאס אימ׳דשאני ליהביןעדו׳סבטל׳מקצת׳לשליחו׳סכטל ה״ל לפמסי
הסול' והר״מבם בפ״ו ולכפחל׳אין לו לבטלו אלא בפני שליח וכו׳משנה בסהשולח
בהדיא • בד״א שהוא בטל כסבטלו בפי' אבל גלה דעתו שחפן ככטולווכו׳שס כפרין
בראסונהיהפוש׳ב״ד במקו׳אחרומבטלו התקין ר״ג הזקן שלא יהיו עושי׳כן מפני
הסולח ( דף ל" ד ) פלוגתדאביי ורכא ואסיקנ׳דסלכת׳כאביי דאמ׳גילוידעת׳כגיט׳
חיתון העול'כלו׳שהשלי' שאינו יודע בביטול מוליכו והיא ניסת בו אבל כדיעכ׳אפי'
בטלו בפגי שטס אחרי׳הוא בטל ג״ז שם בברית פלוגת ' דר ' ורס״בג ואע׳ירכא אמ׳ לאו כלום הוא  :וע״ס ולא עור אלא אפילו היה מחור לרון אחר השלי' ונו' פשוט סם
בראש הפר דתנן אס משהגי' גט ליד' אינו יכיל לבטלו ופריך בגמ׳פסיט ומשני לא
יב נחמן דהלב כרואטיקנ רהלכת כרב נחמןוא״צ לבטלו בכיני ג ג״ז סם בפני כמה
צריכ׳דמהדר עליה מעיקר לבטולי מהו דתימ איגלאי מילת׳למפר דכטוליה בטליה
מבטלו רב נחמן אמי כפני שנים ורב ששת אעד בפני ג' וכתבו התמהיש בא והר 'ץ
קמ״ל* כת׳הר״ן כתשו׳סי׳מ״ח על בעל המגר ע״י סלי׳ושלח כת'לאביו שלא יתן הגט
דנ״מ לדידן דק״ל כר׳דאס בטלו מבוטל וכתבו הרי״ף והר״אס דק״ל כרב נחמן וכ״פ
והיה בל הכת׳שלא תצ׳לצמימו׳וסז׳הכת׳ראה אותוקרישקאס סלמ ובמרי העבירו'
?ר״מב בפ״ווכן דעת לרס׳בא ז״ל־ומסמ' מסכ׳סאס בטלו בפני א׳שאינו מבוטל וכן
ו& הי׳מחל׳פני קרישקא׳שלמסלא יתן רשו׳שינתן הגט וכדומ 'לפי דברי כמבושר׳׳ל
גתבו המו׳והרסב״א וכן מסמ׳גס מדברי הר״מב׳כפ״ו מי' ה״מ כמבטל בסט אחרי'
שזה הכת' נר לנזכ קוד׳נתינ׳סגט וא״כ הוא יס לסוס בג זה לודאי ביטל השליקו׳מתו'
אבל כמבטל בפני השלי בין פ״י עצמו בץ ע״י סלי׳או במבט ' בפני האס ' מבוטל הוא
הבת ממי והאריך בדב ובסוף דבריו כת׳ וכיון שכן זה הל׳ סבא בכתבו שלא תהא
אפי׳אין סס שוס עד כן מסמי מדברי הר״מב׳בפ״ווכ״כ רביכו בסמוך וכ״כ המו׳שם
לצמיתי׳לא ידעתי במה נקשר כי קרוב הדבר לפרשו ולוע׳ דה״ק שאס תהא אשתי
לסדתירוצ גבי ר סכר עדו' שבטל׳מקצת׳ לא בטלה כולה וצ״ל דהיינו כשהשליח או
מגורשת שלא תהא מגורש ' לעול' וה״ל כסיוס סי את אשתי ולמס את אשתי דא״עג
האשס מורי׳ שבטלו הא לאו הכי פשיט׳ראין בעל כאמן (וכ״ב בהגה אשיי והמידכי
דאסיקנ׳כפ כמגר׳כיון דפסק פשק׳הא אשיי׳כת׳הכי אתקץרג בגטין מן ,יומא מן
ריס הסול' ) אבל רבי׳ימח כת׳כח״ג שאס הלך השלי' לבטל שליחו' הגט צריך
לבטל
ולפל׳לאפוקי מסאי בעי׳ונסלקו בה המפישי שסר׳מב נח שאינ׳מגורס' כלל וי
שי .מי
בפני ב אחרים פי השליח הוא במקו׳בעל מסת דס״ל דבין כשמכטל בפני ה-
שלי׳בין
,סכת סחולצ׳ולא מתיבת עכ״ל ; ובאיז׳לשון מבטלו אמ' בטל הוא זכו׳הכל פשוט שם
כשמבשל שלא בפניו לעול׳ צריך לבטל בפני סכיובימ׳ברים הסול׳סלך
השלי׳לבסל
?גט צריך לבטלו בפני שני׳והשלי׳עול׳מסס השט חס הלא כדמשמ מדברי הר״מב׳ בר״פ סשול׳ידף ל״כ )וכלל הדברי׳הס שלבט הגט צריך שיאמ' לשון שמשמעו להבא
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ד׳ט
(!־י ) יע׳ל סיתן
ק־' ד מדיניםצא: 1
(ל ! ) מנאנ/י כ'
גהנס׳  /אלעשיףל
ייקע״ח ע' א דוק׳
קולס נילי מפ ם
אנל אם הוכה
ונעשה
עריקה
תיישי׳שת מיג זעים

אבן

העזר

קמא

וגס שמשמעו שהו׳מכטלו ולאלישתמ׳שמ׳מעצמו פסול או כחרס או אינו מועיל השולח לסבי הימ״כס דכל המבטל כעתיד מודעא היא עד דמבטל למודעי' ואס כן
ואס אע כטל ולא אמ הוא ג״ז שם בטל מהו תיקו וערס״י דמי אמרי' כיון שלא אמי כנדון זה שיש שני דברים ר״ל שני מיני מודטא שאמי שהוא אנוס וכן שאמר קונ־£
הוא לשעב' משמ ואינו מבוטל והרמ״בס כת בפ״ו אמר גט זה בטל שמשמעו פועל כתיבה שהוא מבטלו אס באנו לדין עליו מכח הביטול לבד היה אפשר לימישאין
שעבר כגון חמק עבר ה״ז ספק • כתב הרא״ס שאס אס גט זס חרס לא אמי כלום • כאן ביטול כיון שלא ביטל בפני שנים זה כפני זה מדתין כפ' הסול' היה פושכ״ד
והיי' דאס׳פסו׳סאינו מועיל פיש״י שאל
ומבטלו ואע״ג דק״ל כיב כחמןדאמ בפני
מועיל לבטל הגט וכו' גבי אינו
מועיל
אלא
השליחו׳אבל
אם
מפר
'
שמבטל
הגט
־
או
המבטל
גט
שבידו
שנים
מ״מ
כיון
דקרי
להו
בית
דין
משמע
כתב
ויבינוק ואפשר דה״ה לאומי פסול הוא אינו יכול לחזו׳ולגרש בו כתב הרמ״בם השולגט ומבטלו בפני כ׳דבעינן זה בפני זה דלא שייך לאכשוייזה
משמע ליה דה״ה לכל אינך ליסני:
הסולח נט ובטלו יכול לחזו׳ולגרש בו וכו ,אחרי׳אוהמוס׳מודע' על הגט מכין אותו מכ׳מררותשמרב׳ממזרי'
שלא כפני זה אלא גבי עדות וכר׳
יהושע
בישראלשהי' אל תדע ותנש׳ונמצ׳בניה
ממזרי׳השויל׳גט^
אשתו
ק
קיחאאבל אס כדין עליו׳ מכלזמה
סס בייש הסולח אסיקנ' דהלכפא כיב
נותנין אותו בחזקתש^א בט ^ןובחזה'שהו׳קייםאפי׳הניחוז _ אן שאס שהו אנוס ומוכרח בתפיס אין
צריך
נחמןדאמ'דאע״פ שביטל הגט חוזי ומגי
בו ואקשי׳דהא ק״ל כותיה די יוחנן דאמ׳ חה! ל .והרמה כת דוק כזקן שהו פחות מכן שמוני או מבן ה שנה 6,
״־לאכעי־< הכ1,נ'! ; י5י| ק'"לני'
,״״|״;|;.
ומשני הכי ""1^,
גבי קדושין חחי
הסתא התס ולמעל אבל מכן פ עד בן ק לא ואם נתנו להתנש לכתחיל וא א
יהושע קקיח' דצא
כעי׳שיראוסניה׳כא'
אתי דיבור
ומבטל
דיבור
הכא
דבטליס הרא ש ז ל כת כסבר ראשוג שאין חילו אבל הניחו גוסס לא
שםכדאי׳בפ׳זה בוררובפ׳השול' מדמיגיטין
לשליחות
גיטא
גופיה
מי
קא
בטיל
וכתכו
כבר
מת
אכל
כל זמן שהו חי יכול לגרש כרפי לעיל ואם נתנו
לה לדיני ממונו׳לגבי הא דר׳יהושע בן קרח׳
בתו׳דמתיך
הלשין
משמע
שאפילו
ביטלו
הוי
ספק
מגורש'
:
וכן
עיר
שהקיפו׳חיל מאותו מלכו' והיו
במצורדמאן דאית לה הא דר'יהוש' מכס בעילי
בפי׳ אינו מבוטל אבל בקדושין בריש וספל המטורפ' בים והיוצ לירון כדיני נפשו' הם בחזק׳חיי' ואם
גטכתיב׳לומ לזה כפני עצמו ולז בפניעצמו
האו׳כתיב בכל הספרי׳נהי דבטלי׳מתור' של אח׳מאילו ביד השלי' יתנהו לאשתו והיא בחזק׳ מגורש׳ א ב ^ שיסתמו בגט וא״כ המודעאשעש' בטענת
כטל יה משמש עיר שכבשוה כב׳אועיר שהקיפוחיל ממלכואחר׳ וספינ׳שטבע' אונ׳אפי׳זה שלא בפני זה מהני׳וכ״ת הרי
סליחות מ תורת גט
האוג שתלה בו מודעתו אינו אמתשהרי
דאס כ ע לי ץיי וסמודה י כנ?!מ ז יכ ^ ומי שגררתו חיה או מי ששטפו נהר והיוצא ל^ הרג בדיני ישראל
הר' אי *'שלא צוה לתפסו כי אס עלשפרץ
הגי ליד הא * דאי״לאו הכי מיקשי
^ ז אפ * צא אח׳פסק דין או כדיני גויס קוד׳שחתמו עליו פסקדין הם הגד׳וכיון דטעע' דמודע׳דגיט׳אף על גב
לעיל וניי]
^מ"
ספק חיים ואם טג
של
א
מאילוביר
השלי
לא
יתנהו
לאשתו
ואם
דלא
ידעי
באונסיה
משוס
דמ״מנינן ליה
מן,
כוליי׳ ג ״לא ״ל -,יס״ק * תזסנייש  -ג ׳ נתנו הוי ספק מגורש אבל היוצ ליהת כדיני נוי אח פסק דין חשו השת׳דידעי׳דלאוקושט׳הואליכלהימוני׳
י ליססל,33נזו׳ר לאהי6דמ$ח׳ סהגט כמת ובלב שערי
ישראל
מעירי
שיצ
ליהר
והרמ
ה
כת
שנם
ביוצ
׳
יס להשי׳סאף אס הדיןיהי׳שלאלהאמינו
כתובכהל כתו אי נו יכוללבטלר
רדע ׳הר ״ןליהו־ג כדיני גוים חשוב כספק חי אפי׳אהר פסק דין וא״אהר״אש היכ' שאנו יודעי' בבימסאינו אנוס מ׳ע
מה
והרש״ב שאינו יכול לבטלו וכת׳הר״שכ׳וכןז״ל כתב כסבר׳ראשונ׳• שאלת לא״א הרא״ש ז״ל ששאל' ראובן
.
מדוןזה שא״א לדע׳זה אלא מפי הרב _
דעת רכיתינו הצרפתי' אלא שחשו ואמרו מינה שליח להוליך גט לאשתו ככל מקו׳שימצאנ׳ואמ'
לשלי׳אםהיתה כוונתו הנה כבעל נאמן יותרכיון
דלמעשה אין להקל כדבר אלא חושסין לו
תאכ׳האש׳ללכ׳אחרי׳ולבא אלי אקיימנ׳ואם לא
תאב׳פטו׳אותה ססאמינוהו חכמי׳ ועוד שהרי זההים
ולכתחלה לא יגרש
בו •פי'גס הרא״ש
גירסאו'כתב בגט והשלי׳ הביא׳ עמו לאשביליי׳והוא מקו׳שנמס־בו
השליחות תפוס לעינינו ויודע סכסיגרסיתירוהו
בפ׳השול׳ויש להשוות
השתי
דה״ק סתור׳ גט מי בטליה כלומר אין בו וככוא׳שמה השלי׳והאשה כבר הוחזק ראובן כדרךוהאש' תובעת
ממאסרוא'כ היי הוא כאלו נאנס
לגרש
כיון שמסר מודע׳קוד' לכן מחמ׳זה ה6ונ"
כח לבטלו מתור' גט דכתיבת הגט לשמה •יגרשנה כזה הגט ונסתפק אם יכוללגרשה • תשובה הנט כשר
לגרש בו כי לא בטלו הבעל ולא נתבט כשביל שכא'לאשב״ילא ואע״ס שאין אונס זה מספיק לבדולבטל
חשיב מעש מיהו אין לסמוך טל זהלעשו׳
הגט מדין גטמעוש היכ של׳מסר מורעא
הלכה למעש אלא אזלינןביה לחומר וכח' כי התנ׳אם תבא אלי אקיימנ׳והיא לא כאת׳אליו אלאלאשכיל'
מתחילה כיון שלא נתפס טל שיגרשמ״ע

ה-ה

מ ,-שגס

סרמלן ס3ורש|5ינויכול
כי פנה משם טרם כוא ואפי אם הי עריק ראובן באשבילכשבאו כשמסר מודע'סתחל׳אף אס נאמרשאין
לבטלו ושמ״מיסלחוס בדבר
וסרמ״בס
שמההאשה
והשליח
ולא
היה
רוצה
להתפייס
עמה
היה
יכול
^
מסיר
מודע
'
מועלת
אלא
ע
יי
אונסאפ״ה
בפ״ו כתב ח״ל הסול׳ גט ביד השלי׳וביטל השלי׳ליתן הגט כי לא הטיל תנאי כמינוי השליחות
שיתבט׳אםקצת אונס מועיל להחשיב המודע׳אע׳ע
הגט היי זה חוזר ומגרש בו כשירצה שלא תבא
האשילאשביל׳אלא דברי׳בעלמ׳אמ׳אם תבא עמך אקיימנ' שאינו אונס גמור מצד עצמו וראיהלרבי־
בטלו מתור' גט אלא מתור'שליחו' לפיכך וגלוי דעתא כגט לאו .מילת׳הוא וששאל' בענין השלי׳לאח
שנתן מדאמריבס'חזקת גבי מתנה טמירת׳וס׳
אס היה הגט ביד הבעל ובטלו כגון
אמי הגט ליד האש׳ואמ׳בפני נכת' ובפני נחתם וערי הגט לא
היו
ב
ש
ף
אצ״ל
סהרב׳מהמחברי׳כתכודאפי׳נמצא
גט זה כטל הוא אינו מגרש בו
למול׳והיי
אם
יכול
לישאנ׳תשוב׳אע״פ
שנכת׳הגט
ונחת׳כאשביל
'
כיו
י
ש
£
א
האונ׳שתלה
בו
מודעתו אינו אמתאפ״ה
הוא בחר׳ ואס גירש בו אינה
מגוימ׳ףז
היו
הערי׳כעיר
כשע׳נתינ׳הגט ולא נתקיים חתימ ת< א״ כ ב״ ר 1שהיו המודע־קייס דגלו" מילתא בעלמאהוא
פיון שינו׳לבטלו אפי׳בל׳אונ׳כדע'הר״ס
־1לנ
בשעת נתינת הגט אל יתנו אותו כלא קיים החתימו אם לא אמר דלל המבט לעתי׳כגט ומתנ׳דילוכשיגל׳
*גו מגיש נילעול ׳פנ״ל
"
לוגת
׳
כפני
נכתב
וכפני
נחתם
וכיון
ראריבורה
רידיה
סמכינן
אפורהול
דעתו שאינו חפץ בדבי ההוא וכ״כ לבעל
לינות הי5ז דלש •"5מפרש ,׳ חןור ומגוש
ואפי
אם
היו
הערי
כעיר
בעוע׳נתיגיהנט
אם
לא
היו
כמעמד
נתיני
העיסני ובספר אכן הע;ר ׳ ואפילומצר
בו אלא שחשו לה להחמי' אס נפגרשה
כו הגט צריך השליח לומר בפני
נכתב
הביטול יש לומ׳דלא בעי' שכיס זה בפניזה
ה״ל ספק מגורשת והייב״ש כתב
כדיני
'
דפ״כ
אלו
לא
אדכרו
כתשוב׳סימן
ב״ד
פפ״ב
לי
וכת
'
במתני׳דהשולס
עוד
אלא
כסי׳
רמי
שבסלשליחו'השלי׳סנעש'כב׳ומבטלו
רל״ב על מי שקד׳ במרס ותפשוה
על
שעב
'
על
הס
:
מ
'
הקהל
שלא
לקדש
אלא
בעשר׳
שלא בפניו אבל דמי שמבטל הגט קודס כתיבה או אסר כתיב׳שמבטל מלגרש 3ו
והסכי׳לגרש ולא ביטל
מודעות
ונמצא
שאמר
בפני
שניס
זה
שלא
כפני
לעתי
זה
הרי
קודס
זה
כמוסר
מודעא
כמו
סכת
'
הרמב״ס ולא מצינו דמודע׳ לשון ב״ד כי אס
כתינת הגע תהי׳פדסאכי מוכר' בתפיס' עד שאגרש ואני מבטלו מעכשיו
והשיב
לשון
עדו׳דבעינן
בפני
ב׳דומי׳דקנין וכיון שכן אפי׳זה שלא בפני זהמצנורפיןעכ׳ל
מודעא וו מורכב משני דברי׳האתד מ״ס סהוא אנוס ומוכר בתפיס' עד שיגרש וזו
כתב הרמב״ס הסולח גס ומבטלו בפני שני' אחרים וכו' בפרק ו' והיינודאמרי'
היא מסירת מודעא על הגט דאע״גב דלא ידעי׳באכסיה הרי הוא נאמן שנאנס על
בפ״קדקדושין ( דף יב ) דרב מנגיד אמאן דמגטל גיטא ואמאן דמסר
מודע׳אגיטא
ופרס״י
אפי׳למי
שמבטלו
בפני
זה כדאמרינן כפרק חזקת • והשני הוא מה שאמר שהוא מבטל מעכשיו ס אף אס
הס ליס מנגיד דש מא יתנו לההשליח
אינו אנוס מ״מ כיון שביטלו בפירוש אינה
מגורשת אלא שבזה הדרך השני רבו אסר שבטלו והקשו התוס׳דאטוברסיעי עסקי׳אלא כמבטל שלא בפניו הואדמנגי'
לסכרו׳כי ים מי שאומר שאינו יכול לבטלו קודם הכתיב׳דאין ביטול בדבר העתיד וכדברי הרמב״ס והרא״ס כתב דהאידנא נהוג פלמי כליסנא דנהררעי דאמרידלא
אלא כטענת אונם מסוס דאי מבטל שליחו' סופר ועדי' הרי
כסהז' אח״כ ואמ׳להס מנגיד רב אלא אמאן דמקדש בביאה :
השולח גט לאשמו נותנין אומו
כתובו חזרועשאן שלוחים !׳קיי׳ל דאתי דיבור
ומבטל דבור אבל אחר כתיבה יכול בחזקת שלא בטלו כן כתב הרמ״בס בפרק ו' ופשוט הוא דאס לא כן א׳ א ליתןשוס
לבטל הגט סככת׳ דאע״ג דק״יל כרב נחמן
דאמ
'
חוזר
ומגרש
בו
היינו
בההיא דהתס גט ע״י שליח דניחו" סמאביטלו י ומ״ס ובחזק שהוא קייס מסנה פ כל מט (דכח)
שהגט ביד סליח דאמרי דלא ביטל אלא סליחות השליח אבל
אס
הגט
כידו
ובטלו
המבי׳ גט והניחו זקן או חול׳נותנו לה בחזק' שהוא קייס ובגמרא (שס ) אמ רבה
דפסמא על כרחו דעתו על הגט עצמו או אף אס הוא ביד•שליח וביטלו כפירוש לא שנא אלא זקן שלא הגיע לגבורות וחולה שרוב חולים לחיים אבל זקןשהגיע
מתורת גט אינו מגרם בו לעולם וגיסי' כתס נהי דבטליה לסליחות' דשליח גיטא
לגבורות וגוסס שרוב גוססין למיתה לא וערש״י לגבורות ס׳ סנה איתיביה אכיי
נופיה לא כטליה
והרמ״בס סוכר שאף קודם נתיבה יכול לבטל ואס אמר כל גט המבי׳גט והניחו זקן אפילו כן ׳ק שנה נותן לה בחזק שהוא קייס תיובת׳ואי בעימ
שאכתוב מכאן
ועד
עסריס
שנס
כטל
הוא
הרי
זה
כטל
וזו
היא
מסירת
מודעא
על
אימא
כיון
דאיפלג
איפלג
ופי
'
רס״י
כיוןדאיפלג
מסא׳דרך
כל הארץ שהאריך סני'
לגט נראה סדעלרב ז״ל
שכל
דבור
הבא
לבטל
הדבר
העתיד
קמי
מסירת
מודעא
עד
ק
סנה
איסלג
ואינו
כשאי
הארס
להיות
קרוב
למות
אבל
בן
פ
ואק׳או
יות עד
ואפי׳כלא טענת אונס ולרמכ״ן
והרסב״א סוברי׳דאסרכתיב׳אינו יכול לבטל הגט צקמב למו׳הוא וכתהרש"בא וקי״לכאביי וכסתמ דמתכי׳ופתכית ואע״גדאמרי'
שצמו וגרסינן התס גיטא מי
קא
כטיל
וכ״ס
קורס
כתיבה
שאינו
יכול
לבטל
שלא
ואבע״א כיון דסל׳סלג שינויי הו׳ולא סמכי׳עלי׳וכןנר׳מדכרי הר״יף והר״אששלא
בטענת אונס משוםדשליחו' סופר וטדי׳אין יכול לבטל קודם כתיב דכשחז׳וטסאן הביאו מדברי רבה אלא ל״ס אלא חולה אכל גוסס לא וסיירו להגיע לגבות׳ וכתב
סלוחי׳ארוי דיבור ומבטל דיבו׳ ואס כאמ שמבטל סנט עצמו מעכשיו ולאח שיכתוב
הר״שב׳סין נר׳סהימסלמי וכן דעתהר״מכבפ״ו והר״מה רצה לחושלכתחל׳למימי
והלא אסי׳אחר שיכתוב אין יכול לבטל לפי סברתם וכן נמי אין יכול לבטל נתינת דרכה וכשמיי'דאיבעי׳אימא ומערש בן סובן ק'כפשוט' ושלא כדברי רס״יוהגהו'
הגט העתיד' משוס דכסנותן אח״כ ריי הנתע׳ מבטלת הדיבור אא״כ תלה באונס בפ״ו כתבו סרא״ביה כתב להחמי כרבה אבל כל זמן שהוא חי יכול לגרשכדעירש
אמנם גס הרמ״בן
והרש״בא כתבו שים לחוש כדברלמעש' בביטול הגט עצמו אחר לעיל סי׳קכ״א ואס נחנו לה הוי ספקמגורש'כ״כ .הרמ״בס פ״ו וכן עירשהקיפוה
כתיבה מלגרס נו
לעול׳לכתחל
?
וכ״כ
חבמי
הצרפתים וכן חזר והודה סרמ״גן כע׳ מיל מאותומלנו׳וכו׳משנ'  3פ' כל סגט ( סס \ דברי' אס׳רבי אלעז' כן פרטא לפני
שבמיס

אכן

העזר קמא קמב

קכו

ד״ם

חכמי׳ וקיימואת דבריו על עיר שזקיפו׳כרקו׳ועלספינ המטורפת כי' ועל היוצא
יונס וכו׳וכך היה נרא׳לומ׳בנדוןזס שאותו ב״ד עמי הל/ר׳ן פיו וחשבו שים כידו (לח ) ק?מ י8
לדן שהם בחזק׳קיימי׳אבל עיר שכבש׳ כרקוס וספינה שאכדס כים והיוצא ליהרג של כעל למנו שליח לקבל׳וליסו׳כח האש נתכוונו אס מועיל םליחו הקבל׳סתתגר לתמוה צדנרים
נותכיןעליה חומרי חייס וחומרימתיס ומה שסילק רכי׳בין כרקו׳סל אות׳מלכות בו מיד ואס לאו יסא׳סליחו׳הסולכ׳בסקומו אחר כן התבונן כענין ורא שאין הנדון ^
^
לסלמלכו׳אסר הוא מסירו ' שכתבו
■ הרש״באוהר״אס אמתני׳וכלבד כיקו׳של אות '
דומלראי׳מכמ אכפי חד׳שאותו השט של ר ' יונה היה כתוב כוויות על זה ר יונה דנעשה' 4כ שליח
מלס אכל של מלס אסרת
כליססי׳הס
זה
מינה
וכו׳והלשון
הזה
מוני׳סר' יונה זה לקנל׳ הי׳
ההרשאה
ונ״ל דה״פ דיכיקוסל אות׳ מלכי כל ! מן נכת׳ובפני נחתם ואסור׳לו ואפי׳אם ניסת כב' תצא ואעי׳ג דקייט'
לתום נתכוון ולא לבטל ועוד שש כאותו טירהזמע כשל

וכיוצ׳כענייסאלולפי שסהחסי׳עלהעי'
©היא פלה אבל כסהכרקו׳סל מלט אחר
הרי הס כליסטי' סאיג ' באי׳אלא לכוז בו
ולהחריב העיר וחומותיה דכיון שאינה
סלהס איכ׳חסיס על חזמותי׳ומ״ק היישי׳
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ועותג״ו

סתרו זה לזס אכל הנייד החתומים על
הגט סותרי דברי הרשאה לטועים
מכתישין
,
! 1
כשהשליח ק׳גחישין

כענין
שיתנהורכעדו ילר׳שילמה זה ואמר ר £נה!י 0ופ' תןבעיי מט היכ־מ6י ,מיי־ מנפיס ' א .יפ היכ £ £ £ >5׳ £
הנז מירךליד שלמה ותכף שיגיע מירך לידו תהיה מגורש ממני סהפד׳מכסיסי׳צומו מי
מהימן<ז 0ק5ומ׳<״<־״׳■־) ״*־
שמאיפילוהחומ׳פמאו'
שליחו׳הראשוןאו
עליושכיהעיר 1י!* <!/-־
ומותר׳ ׳ .׳.״׳׳
לכל מי ״
אדם !6-׳
תשוב׳אע״ג ^ הסן,
מי •י*!-״ ׳
הזי יקייס גסד3
אמו־י׳בטל ^׳✓׳ 1ו! 1! 1מ ^
יקיים_רי הססר
וןמו
׳✓*5
לא י
לכשיי׳יהשלי׳ליושק׳
>-
שחססשניח
יח הז *
דלכאורה
משמע
שבטל
שליחות
ההולכה
ועשאו
שליח
לקבלה
לפי׳אע״ע שלא ככבש
מתנקעליה
חומרי
דלכאורה
משמע
שבטל שליחות ההולכה ועשאו שליח
לקבלה נסיאמ שעשו המעש הכתוב בסטסכידו ^יסל '£לד,שלכ׳
מסים ותמהני על רר׳יף והרמ״כס שלא שהייסבור שיש בידו למנו שליח לקבלה יראה לי
הזכירו הירוש הזה
• ומ״סומי
פגוררתו שחזר בו
משליחו׳ההולכ׳אלא וראי תלינן הענק

שאקלתלויבזה וגס אמ לו הבעל אסר המעש׳ ההו׳מהיה !
השלי' משקרוהגט
בטעו׳הסופ׳שזהשלי׳ להולל להוליך גט זה לאשתי יש לנו היה5י .יות כשר
שלמהן^ ל<ןף סליפוי כח האשה נתכוונוסתתגר ׳ ממה אע ג7
השלי׳סשק׳

סיה וכו'ירום ' כתבוהוכרש׳ והר ^ש המגרש לא רצה להמתין דע שיכתו׳הגט ומינה לר
עלהמשכ ה
וששטפונז  :ה
םיפועל
יה/5ת'
חיה
שגררתו ליתנו ומינה עוד לטופ' שליח שיתננו בשליחותו לר׳ שלמה בשבי' נסש דש^ םיועי ל המעש׳ההו 6יו?גיל מר^ כידגיס^ןהלן
נסרי ואת
שנפל
מליו מפולת
שמינ׳שלי׳על
שליח
טעה
ואמ
׳
מיד
^
כשיגיע
הגט
^
הש
,
1
י
׳
תהי
ןך
השליחו להולכה כמו באותו מעשה שלי־ תרי״ז ע׳נ עלגש
וכתבו הרמב״ס כפר ו׳ופס בלשון רבי׳מי
לומ׳לסופר תנהו לשליח
שיתנהו
מפולת
אולי
לאשתילס
םנעו .עג׳1
הוא •
שנפל׳עליו;זעו0
מסר'1לו ס3על לומזה
;געו1
ג׳סעו
טעו׳גוועו
רמירא״שרמ
סוער ׳.יונו
המש!?"מ׳׳
ל
מגורש׳ממני יי
וכךהיה לו ,
,
ל
 ,סלהד מ ריו
הגטשיהיה
* <.הי<ירסין6
ועל
היוכליהרגאית
בגמ
(
סס
)
אמ
'
רכ
ומיר לכשיגיע לידה תהי מגורש
והשמיטזה55ר ^ שליחלסולכו
^;הר3הנזכ ׳ססל ס$יחותו ינעל
השלי"
וכלה
,
.
לומרלשליח זכה גע
יוסף
לא
שנא
אלא
בכ״
ד
ס
ל
י
סר
אל
א
כ
•׳״!•
ל
—
.
והסופ השמיטו  .י
הלכך .לא.
! .
לקבל דאדם
תלינן י,
שחז בו ,־
ועשאו , ,
שלי ! ,
מטעם שהעדימכסישי אותו גס
פסל זה לאשתי יח.לא

בכ״ד של א״ה כיון דגמ׳
דינ׳לקטל׳מיקטל יודע שאין כידו לעשו שליח לקבל ואפי אם תמצ לובל שהיה
עם עצמו מכיון שהיו עמי הארצו׳ שלא ידעו "גיהלרניהעכ״ל
קטלי ליה כלומר ואין
מתנין
עליו
חומרי
הארץ ולא ידע זה למה יש לנו לתלו׳בחזרייש לנו
לומירליפו׳כחו אס יכול הבעל לממסליעלקכל׳א ס לאן (כתשו׳״הרי״ו סי4
חיים א״ל אכיי והא
מקבל
שחד׳א״ל
בתי נתכוון םא הועיל שליחות הקבלה שתתגר׳ בו מיד ואם לאויןע א)ז וכ ל כה״ ג 5ןין  1,סמוך ^ גיטיה ׳ויס לחןשקכ׳למהריילאוס"
דחתוס הורסי סמנג לא שקלי ופים ״י שליחו 1ההולל במקומו והלשון שכתב ויותר על זה שרי יונה
מינה לכמ מיני פיסולי׳סנעשו ט כדכת' לי" ( " "ומד• " אמנם
פיסי שמנג הס ק יץו י ש פי׳ד יין גדו ל עוד שליח וכו׳משמע שלתוספ׳ נתכוון ומימר אמי תתגרש
כל
היכי
והריכ״ס
שפסלוגס
מפני
סרא׳לסוןהממש׳
מהיא״י
מ
נתי
ה
פלהאיכ׳דאערי .6מ׳ י ביוש ו /ס ^ .
דמיגרש׳ לכן הן אם נתל׳ הדבר בטען ,ה < אם נת ל ה בתוס' אי ל כאל כ״ד שהיה לשון הדיוטי כ״ס ככה״ג סעעוס י׳ רליז תפסקי,
 3בדשל א ה אכלכב י סל ישילזלכי £בטול שליחו׳ההולכה:ראובן עשה לבנו שליח להוליך גט
לאשתוזה צייו שליח
להללנסהי*
החשזמל
מימיות  4׳״ י ; נ\ ; ,שמע
וכשבא לאמו לא רצה ליומו לה אא־כ תתן * כך ןכך אמר־ , ,א■
ע נ•
ששלח גט ל נתב
לאשתוהיסב
וביטל כתשיבס
הסליחות ״לשלאנקללות הכתזלת
מ3״ד פל יסי 6ל|5י ,פלי■ מפ0,6פלו׳
מהזקני
כלו׳אתה
עוש
זה
אלא
כרי
שלא תינש בלאדעתךתמסו
בפניו ואח״ב נמלך לבטל הביטול ושיהיה גתזיה אם ינ״3
נהרג ישיאו את אשתו וכת׳עליו הר^
״ש
לנו
הגט
וכשתרצי
לינשינודיעךונתנו להם ע״פ
הדברי׳האלילאח׳ שליח לגרש כמו שהיה שאיפשר לומ ס)5ס הגט וקולםשעשאז
ויראדס״ל דבב״ל־ סל יפרא הלב
כלישנא זמןבא
בעליועדייןהייהגט ביד הזקןובט׳הגט ונתייח׳ עמ׳ואמיהזקן
הגיע הגט מיך ס, 1,ח ן ? (ן יך
הףי שליח להולכההיה
קמת לחומיא מותני׳ עליו חומרי
חייס שהוא
שליילקבל׳ ונתגרשה בקבלתו ושני חביריו הזקנים עדים מגורם סכל מקו׳סצרי׳סליח לדע'המשלח אש׳הגט ע׳יאותז
ותומי,4
מתים^ לביית' מסייע
דמשמע בדבי
אינו יכול ליחד שליח אלא כל שאמ ' סתסםליחואומ׳ה8פומ׳
תשובי אם יש עדים ששמעלןבנה היה שליח של הבע' ובעדי'
•!44^7
^40104
 ■.44 044לי ״40^4 4
 0ס0410 40
. 40440
^•04441
404104

^

, , ,
מחנו (אומר הולן
אדעתידקידושין הדאשוגים הלכך מותרת לעלמא או יקיימ נה :אילו אמ כל המצ׳יסול ויתן ל  ,״
גט זה כי׳ אנל
דחלי׳ר ^י׳ידר״ד •!? יםרא ^ דלי־׳םיר6
 2012המביא גט ממדינת הים והבעל עשאו שליח
להוליכוונתנו ^ 0ך ^ כ
איפנאשי
עש
•ענא
ותני כותי בב ד סל ישראל ובלב שיהא
^  0041444״״ " " "!ז
כברחזרבוהמסלונתרצ שיתנול ה ן ^ אפנת םיעש "
יסיאל מעיד שיוצא ליה רגעכ ״ל ןמה
לאשתו צר ש עמו על כת בתו וחת מחי ו אמ נפשך
לומ׳שאינו,
תחלהץח
להולכה
ססצרי׳סיסיסר^ל מעיו סליולזע״ג
דגרי
בפני
א נכתב ובפני
נחתסאבל
מאיאק צריך וטעמא
משום הא לא אמיי אלא בנתיב הגט וחתימתו ע^׳ל^נכדרגיטח
נאמן לעדו' אשה במסיח לפי תומו
הוא
דבחוצ
לארץ
אין
עדי׳
מצרין
;
לקיימו
ואם
תנטא
ןב
היום
או
מחר ״־ קמב בעיני לולי! סי  6יי לנתמיי ־ 6י -ו״נ״נ״'1
מדתני׳סס נס כל הגט
סמעמקומוטריסי׳
יבא
הבעל
ויערער
ולא
תוכל
למצוא
עדים
לקיימו
לכך
תקבר שלא מכ״ל לש  .עוד הסיב וז״ל עוד כתבת אס קםב (א ) ממ׳
0ל גויס איש פלו׳
נהרג
לא
ישיאו
את
תתגרש
בו
ער
שיאמר
השלי׳
בפני
נכתב
ובפני
נחתם
והאמינלהו
הבע׳מסר מודע׳בסליח קבל׳ ואמי כל גסי " ריש גיטי!
אשמו ופרי׳ואמאי
לא
הא
קיימא
לן
דכל
ואז
לא
נחוש
לערעורו
של
בעל
אכל
כא״י
שתוכל
לקיימו
תינשא שאתן כיד שליח קבלה יהא בטל וכסצוה "ליח ;רולנ׳מ7מ׳
מסיח לפי תומו מהימני
ומשניה״מ
בואע׳יפשלאאמתבפגינכת
■■■ ־■
וכל הדברים אגל להללה לא
ובפני לכתו בטל י
כל מודעי בסתם  .י
במילת' דלאשייכי כה אבל במילת דשייכי
הגורמי' לבטל ואח״ב נתן הגט ליד שליח גריר זכ״כ הי׳{
בס עבדי לאחזוקי סקרייהו ופרש״י דשייכי בה כי הכא סמפפאריס שהרגו קבלה אס יועיל אומו הביטול למסירת מודע על השליח • משובה אילומס רזר• שם גקדיאת ?
גדיןעבידי לשק ילומ נהרג ואע״פ פלא ראוהו אלא יוצאלידון אבל הרש״בא כת׳
מודע על השליחות ואמייכלשא מס ןר ^ יד ^ ק ^ 3הריני מ3ם^ ׳1ןלןן ס^ יקןמ מדנריכלהפישקי׳ ,
לביין דלא איפסיק׳הלכת נקטי׳לחומרא ובין בב״ר של ישראל בין בב״ד של א״ה אותה כתי נ ' בבית' לא יועיל ביטול מודע' זו שהרי הוא מוסר מודע' על
מתנין עליו חומרי חיי׳וחוערי מתי׳ואפי׳סתי׳פורסי שמנג דהא ללישנא כתרא לא
הסליחות ולא על הגט וכשביטל לא ביטל אלא מודע׳סמס׳לביטולו סל גט לא על
שאני לן כין חתיס פורסי שמנגללא חמי׳והרמ״בס נר שפסק כלישנ׳בתר דדוקא הסליסו׳אכל זה שמס' מודע׳לכט׳הגט כל שימסרנו ליד שליח כל שמבטל כל מודע׳
בג״ד סל א״ה אכל בב״ד סל ישרא׳לא דכיון דננמ' סדין לא חייסי׳דילמ 'חזו לי׳זכות׳ שמסר לבסל הגס הכל בטל שהרי בטל כל מודע שמסר בביטולו סל גט וביטול הגט
זמילת דלא שכיח היא שכן כת' כפ״ו והיוצ׳ליהרג מב״דשל גוי '
נותני׳עליו חומרי חלה בשליחות כתב הרס״בא בסימן אלף ור״ז סאלת האשה שעשתה שליח לקבל
קייס וחומרי מחי׳ודע הר׳מהנדפ׳הרש״כא ששאל ראובן מינה
שליח
וכו׳
עד
וגילוי
גיטה
מיד
כעלה
ואמ
הבעל
לסופר
כתוב
ולעדים
חתומו
ואחר שנכתוב אסר הבעל
דעת׳לאו מילת' היא כלל מ״ה וששאל׳בענין
הפלי׳וכו׳כלל ל״ב וכת׳עוד כסו׳דבריו לפדי' מנוהו לסלי׳קכלה זה מה ספק במסירה וו מפני שראינו חופשים סמאיהאש'
למתירי׳לא יפה כיונו
באף אס יאמ׳לא עברתי על הפרא ' בית דין לאו כל כמיניה משאתו שליח לקבלו מיד הבעל ממס ולא מיד סלוחו וקפידא הוי תשיבה מאה
חדא שהדב׳ידוע שאין
באיסביליא
ובכל
פמבינצ׳אד
'
שיוכל
על
הוראת׳אף
כי
היית
אני
את
דברי
החושש
באומרת
המקבל
לי
גיטי
מיד
כעלי
שמא מקפדת בדבר זה -
אתהמיק׳והס
מסמירי
היה
לו
לשמו׳לך
כ״ס
שהס
מקילי׳לא
היה לו לזלול כהוראת׳ ודוק גאומי׳התקבל לי גיטי מיד בעלי אבל לא כאומרת התקבל לי גיטי מבעלי
ויאוי לנזיפ
ומוציאין
אותה
ממנו
עכ״ל
ועיין
בירו
'
שכתבתי בסוף סי' י״א בשס וכן האיש שעש׳שליח הולכ ' ואמר תן גט זה לאשתי ואפי׳לר׳חנינא ולא נחלקו הס
תשיב
הרס״בא
ודברי
ה״ה
שכתבתי
בסו׳
סי׳י׳
:
לשון
מינוי
סליחו׳וכו׳עד
סוף
הסי׳
אלא בהולך גט זה לאשתי ואע״פ שלא פירשו כן בסו' מקוס שמא לפי שאינו צריך
כלל
ע״ה
כת
הר׳ס
כן
הר״ס
כר
צמח
שליחו׳גט
שנכת
בלשון
צוא
'
כס
מצאתי
כתו'
דלאכמכלא ליתנו וליזול דהא תנז הקסדה בין בגיטין כין בקדושין וממנה דכל
מעש בא׳סבא עס גט בידו ואמ סהו׳סלי׳ להולכ והסט שהוצי׳מידו
לאמ
'
דבריו
היס
שאומ
בין
הוא כיןהיא מידבעלי או ליד אשתי דילמ׳ בהקפד' אמיי ועוד דלכסת״ל׳
מסרממש׳ב״ד שטיה כתוכו אנו ב״ד חתימי מסה כמותב תלת הוינ׳יתבי ובא פלו׳
דהלכה כרב ומשוס ביזיון דבעלדילמא אף כאן משום ביזיון דידה כאילו הבעל
יגיי' לאשמו פלועוא״ל התקבל גט זה לאשתי פלו׳וסרי היא מותר לכל אד ובא וס מבזה אותה שלא ליתנו אלא ע״י שליח ולא ע״י עצמו וא״ת אחר שאני חושש לדבר
השלי׳לפכי הה״ראליה מזרחי וכשרא דבריו שהיה אומי' שהוא שלי ' להולכ׳והשט של
זה מפני מה חילקתי בין התקבל לי מבעלי לספקבל לי מיד כעלי וכן בכפל כין
מעס׳ב״ד מוכיח שהיה שליח לקכל׳שעשאו הבעל מעצמו בלי רשו׳האש
רצ׳בתחל'
תן גט זה לאשמי להולך גט זה לאשתי לפי שע״כ יש לכו לומ׳דגהולך גט זה לאשתי
להתיר מאות תסוב׳סהבי הטור בסוף סי קמ״א שמתחל׳לסו׳מינוי
שליחו
קנינ׳מר׳
לאו

ד־מ

אבן

(נ )ו< :ןהואבה<-ה ׳ לאו

בהקפדה אמר דהא

לרביחנינא הועיל ולרב נמי לא הוי

העזר

טעמא לחד

מלישניס

נפשן׳ר ^ ^ כ״כ אלא משו׳ גזירת חצרה הבאה לאחי שכאן ואס קדסס איסי ושוייס שליח

אפי׳לרב

דלאו בת דין היא כלל אבל

לאם אפשל

לקיים וקרוב אני בעיני שאס אמיתן גס ז  8ליד אשתי להוי

רבי׳שכת כשהביאו ממ״ה מיהו בפני שני ' לעול׳צרי׳לכ״ע לכתחלה ולדעת הרבס

וממנה לאש שאמר

פוסקי׳אס עבי ומסרו שלא

עליהנעא"3ל ׳״י התקב לי מיד בעלי אבל אס אמר סתקב'
; : £יט ;ך ^ לי לא הוי קפידא לכשת״ל הלכה כר
חנינ ובפני נחתם ומטעם זה אפי׳ חמש
לסי׳זה ( א״כ״ מן או
הזה
בהרשא
עזי

אפי׳כרב לליסנא דגזירה מסוס

חצרה

כדפרי׳לעיל

נאמנות

להביאו

הקרובי׳מצטרפין

לג׳סהקילולהכשירן כאן :

וכתב

עוד שס הר״ן שאס מביאו בא״י אינו צריך ליתנו בפני ג' ופשוט הוא והכי דייק לשון

ריש גיטי! הועיל אלא שאני אוס דהת' בשל׳אמ׳תן גס זה ליד אשתי אלא הולך גס זה לאשתי
קסיד׳ודאי

קמב

נשי׳שאין

בח״ל

ולומר

בעדי׳אינה

נאמנו׳להבי׳גט
בפני

נכת1

ובפני

מגורש׳וכ״מש בסי קל״ג י והר״ף מסמי׳וכת׳

אע״ג דקי״ל כר יוחנן וכו עד אבל בדיעב׳
בא״י אין לחוש אס עמדו כן כתבו הגהות בפ״ו
נחתם

בשטסמ״קסכ״הנסללנטי׳סי׳ענ )

ויאמבפני

הגס
לא היה צריןלדידן

בפני נכתב ובפני נחת׳אלא לרחו׳ ערעורו אבל
במקו׳שמכחישין
אותו לא האמיגוהו
ובא״י כמי1אם ״אומר יבפני נכתב ובפנינחתם
הו 1ן
?

!לוימינ״נ '״כן קבלו מיד הבעל1עכ״ז נ 1ונ ליזהר נ 1נ" ל:
מ&מ ' נמרללי ״כ אמב המביי) גנו ממ״ה והנעל עע ^
ד״״׳
סלימובי׳משנ׳כיישגישיןודף) :,
אמנ׳ילאנייגיןכ^
,כ״כ בסדר גסי ,
זכ׳כ

נרילס סי׳'

המביא גט ממ״ה צריך שיאמ

בפני

וכפני כסת׳ובגמ׳ ( שס ) מ״ט רבה א מ
שאין בקיאין לשמה רבא אמר לפי

מועיל לדחות ערעורו של כעל אע פ

נכתב
׳לעי

צרי׳לקיי׳עדי
לקיים ערי

שאין אע׳יפ

שאין

הגט

כשאומ

בפני

השליחות

אלא

נאמן

מכירין

חתימ׳עדי

שלא היה צריך וכמו שאי |

נכתב

וכפני

לומ׳שהבעל
השליחות

או

נחתם כך אין
עשאו

שליח

אפי אין לו

שום

ן הונד ממזר
כיצ׳יעש יטלנו ממנ׳ ויחזו׳ויתנכו לה בפני
״״
שני! -׳* ״׳
ויאמר כ״
לה ^ב״נכ !ו״נכ וכתבו עתוס
מכהו
התוסמכאן
מעמידצ״ל ב ' נ ו׳ג נשמת נתיבה מדק5וסר

צריך יעלני

ממנ׳וה״ה ל 15ח

נתינ׳תיך הדי דינור

בעדים מהני
מדקאמ׳לעיל שנתנו לה כשהיה עקת
עדו׳ וכו׳ אכל לאחר כדי דיבור מספק לר״י אי

7איצא עדיס מנויים לקיימו ובגמר מפרש
כמה בשליחו׳אלא שאמ׳שהכע' עשאו שליח כראוי נאמן והרמ״ה
כת׳ מהני כל זמן שעוסקים באותו מנין אולא
לממ ׳תש 6אמ ,הגט מילי דאיכ ביניירו וכת׳הר״ן
סהר״אכד
דאף
בא״י
שאין
צרי׳לומ׳בפני
נכת׳ובפני
נחתם
נאמן
נ
על
השליח׳
וקורס
נתינה מספק׳ לר״י כמי אי מהני
נאבד א׳ נשת"ה פםי 1כרבה י!ב ל
הרי״ ף
והר׳׳^ש כתכי לומ׳שהבעל עשאו שליח וכשנותנו ליד האש׳כשמכיאו
ממרל^ ,ודברי התו כתבו׳הר״אש וסרש״בא
והר״ן
״ £׳; £
־דסוגיין כרבא דהיב דאיכא עדים למצוייםהים צריך שיתננו לה בפניג׳שיהיו דיינין אלא שאם הואראו י והמידכיבריס גיטיןוהגהות
בפ׳זבשס
2־)
ל ? " ״ ' לא גיי יל ? מ נפ?,י נ ,־ת י נפני
לרין
שאינו ילא ק רו׳ ו< לא אשה מצטרףעם ^ נים ואם ,ז או צריך ג׳
* י *י*
ובתב הרע בס " ',
דהרש״נאפ3יג נזה נחת וכן דעת סרמ בס בפ זב ואמרינן
״ _ , 1 !.״ _
_
ויתכנו
_
דאפי לאח שנשא יטלנו ממנה ויחזו
ויתננו
ס
6
עדי׳מצןיינ
(ד ) מיהז נראה בגמר' ולרכא דאמ' לפ
|  .זולתו והר״ף מחמי׳וכת׳אע״ג דק״ל כר׳יוחנןדאמ׳בפני ב׳טוב ליתנו לה ויאמר לה כ" נ ו״נ וכת שאס נתנו לה
נרימידי
ז
דהוה
$
ןקיוס
י
בפני
נ׳שלא
יבאו
לטעות
לאם השליחכשי לקיימו ליבעי תרי
כשהשלי׳קרוב
או
אשה
וכ׳עור
אין
צרי'
ביכולביכדיטסוהלנתט
לה בנאשאמר
ל* 7׳' ע׳ל״לש 3ץ ססמדעלמ׳ כדין
הוא
דבקיוס
סס
רו
׳
נמ
י
שישבו
ה
הג׳אע״פ
שהן
כעין
ריינין
לקבל
עדות
השליח
שאו׳
בפני
ב״נ
ו״נ
ופשוט הו' דכיון דאין עריססא״ל
דאמ׳עדי החתומים
על נכת׳וכפני נחתם
; 5׳
~; ^ ליבעיבדי -לדאס
והשלייצרילעמו׳כשאומ׳ בפני נכת׳ובפני נחת' ב״נ ו״נ אע״ס שאת ' כלא אמרו דמי וכתב
ז כ׳נסדרגיטין ס י׳ השטרנעש כמי שנחקר עדותן בבית דין אמנ׳שמעתי ממורי ה״ר מנח׳ברבישמלא' שהי׳מצרי׳
להושי׳הג' הר״אש סילכ׳סוב ליזהרשיאמבשעשרוצ׳'
פ

רנה
הג
פנטל שכר מן

עו׳בצעד מסירת

ירליעיס לא 5,ה,ד,

הרש״באבריש

גיטיןלגמג ' קצת בדבר

ומייתילהמדיוקאדמתני׳ולאהיה

ויחזו׳ ויתננו לה ויאמר בשעה שנותנו לה כפני נכת׳ ובפני נחתם

צריך והרמ״ה

כתאי

איוזנהו לעדי

מסיר׳קמן או

אפי׳יליתנהי ואיכ'

ק;<בי 0נ״יה"דבהדיא5זמרען הכיבספ״גדגע1ץ דכל עדיידידעי בהאי שליח דמסריה להאי ניטה ניהלה בעדי איןצריך

וכת הר״ן ( דף תקנז ט״א ) וא״ת ולוקח
באל׳י״ל ד * 'יכול היא להגיד עתו׳סנת׳
שהרי האמינו בעדות אשה מתוךהכתב
כדאית ' במי שאחזו וכ״ש הכא דכתב הגט
מוכי׳כדאית׳ בשלהי פר' ב' אבל המוס

 * .תיקיןיםו ׳ע7י היכא דאמ השליח בפני נכת׳ו״נ אי
אחי ליטלו ממג׳וליתנה לה פעי אחר׳ אלא אומ׳לה בפני עדי מסיר׳ או
׳י סייה לא יהי ' בעל ומערע לא מסגחינן ביה  :אבל
כא״י לפני העדי שיודעי׳שהוא מסרו לה בעדי׳נט שנתתי לה בפניב' או
ן' 3^ ,
לאיש (5א שתוכל לקיימו תנם בו אף ע״פ
שלא
אמ
בפני
פלו׳ופלו׳בפני
נכתב
ובפני
נחת
'
וכי
קאמ׳שצרי׳ליטו׳ממנה כתבו בריס גיטין דמ״ס לא אוקמהבאלם
לאשה •
ב
ב״נ
ו
"
נ
כלומר
ומתיק
אותה
לינש׳אע״פ
ולחזו
'
יליתנו
לה מיירי שאין כאן ערי מסיר ולא שיודעין
שמסרודא״כ סל״ל ולא אמ׳משמ דס״ל דאלס כמי
(ה ) וכ' בהנהזת
שלא נמקיי׳יאל״כמ|5י רבור1׳ י^׳י ממ׳׳ה כפני
כפני ערים
ערים וכתב
וכתב עור
וצריך _שיאמ בפני נכתב ובפני_ נחתם בפ^ ל פסול וכןכרא׳מדברי הרמ״בס בפ״ז סכת׳
עורוצריך

מרדכי מיטי1
מ7
אזיכ?
תלי ,קמיג,ח7
״ל ,ץ וב .כ ״ ׳הרס״בא ^ ,

בתסו׳ופסוט

הוא  :ומסמס
,
 ,האשהומסתבר' דאי אמר להו לסהדית ולא אמר לרילה וליתיה נשתתק וכן כתברבי׳ יוצ;׳ל לדעתדויק

למנ< לה נליל׳זלא זה 6פי ה נשי ס ^ ען נאמ^י
״גט וכו
דמילדי! מיהזב׳ מסנה וגמר סס ב דגיטין ( דף כ ג ) וכבר

לשליח

לחזו׳ולומ׳לא מצרכי לה מידי אח רל נ׳ וא״ אז" ^ כת ׳ כסבך׳

ווב״
ץ * 1״
דגיטין ן 1׳4,
רבנן
ן׳
<כ נס 7גטין דה ה
שליח ב'ל גרין לשליח
האומר
בפני
נכתב
וב״נ
כבי
תרי
שני׳והוא
מצטר
עמה׳וכן
יאמ
למימימין ללי ופסיט דאין דבריו סל א' במקו׳םני' :אבל אס מביא שני עדי׳פהוא מזוייף הרי הוא
דינייילנמי' 3שלית בטל שלא האמינו לשליח וכולי כן כתב סרמ״בס כפ״ז וכת׳הר המגיד דהכי אמרי'
(;);,כ׳3ש7נ 'גטסי׳ בפ״ק דגיטין אמילת׳ אחריתי אלא ערער תרי תרי ותרי כינהו מאי חזית דסמכת
ע״! דא סה6לי׳ע״ה אהני סמוך אהכי כלוע ואפי׳ נתקיי בחותמיו אמאי כסר וכל שכן במקו׳שליח שלא

יגוליןלהקסח! מל׳
גמל׳ינ״עא״ל׳ל,,

|5״ יי נצ אשכניז
עכ׳׳ | (לא מעת!
למה איןלאימי,
נלשין לעי לנראה

ללםרפחק
גסל׳ הגט כענת!
ליש להקפיל לומר

ד׳קאילשין"" 3י׳
נכ '׳
נזה ׳כפ1כ
היא׳ש^ליש

דגי 1י! מ״ח נ״ל
ל3ש! ןהקמש איני
דיקא יקהע נ״יו
יאנ"לי
"לכי ^ ^ נירכ!
לר״ל אף ע״ג לאס
היי

כאן

עזי
^

'מ" "
לא1חר ,לימתלה
בפני האשה מיה,

בעדו אסה שמת בעל אקילו בה משוחשש
עיגונה אקילו מפני סאיכומצוי כל כך

1
! י
׳*^ ׳•י־בי
■ " ׳ש/ו׳עב
האחרון בשנותנו ליד וכשב
לעשו׳ או
סאיפשר
לבעל שיפלח גט אסר ע״י שליח שיאמר ב"כ ו״נ לא רצו להקל בו לסמוך על
כתב ידו של זה טפי מבשאר עדויות ולא דמי למאי דאמרי' בשלהי פ״ב דעדיף גט
ממיתה מפני שהכתב מוכיח דהתסלנננין כאמנות נסים המעידות איתמובודאי
דטפי איכא להימיכינהו כגט מפני סהכת׳מוכיח אבל הכא לאו משוס כאמנות הוא
התקיים
לשלוח

לומר

יפה כתו יותר מקיום גמור • ובארץ ישראל כמי אם אומי בפני נכת וכו׳גס זה באלס סכת׳בכת׳ירו אלא כדי שלא לסלק בין עדות זה לשאר עדויותכב״ל  :והר"מה
כרי' גיטין ( דף ו ' ) דרב כהנ׳אייתי גיטא וא״ל לא כריכ׳למימ ב" נ ו״נ ואי אמר׳אסני כתב אי איתנהולעידי מסירה קמן וכולי המרדכי בריש גיטין כתב בסס הי׳ס
דאי אתי בטל ומערער לא משגחיכן ביה  :וכמו
שאין צריך לקיים עידי הגטי מקוצי דאף לאח ' זמן מרוב׳אס ימצא עירי המסיר יכול לומר ב"נ ו״כ אכל לא כפני
כשאומ׳ב״נ ו״כ כך אין צריך לקיים עידי הסליחות כו׳או אפי׳ אין סוס עדו׳כשליחו' עדיה שלא מן המסירה דה״ל חצי עדות והכא שמצריך ליטלו וכולי לפי סלאמצא
וכו׳כ״כ הר״אש ברי׳גיטיןוגס בתשובותיו כלל מ״ה סי׳י׳וכ״כ סמ״ג וסמ״ק ומרדכי עידי מסירה וקצת משמע כן בירושלמי וכיוצא בזה כתב הרא״ם גסבריסגיטין
ר״פ התקבל והגהות מרדכי דגיטין והגהות מימון כפ״ה וסרק ו' וכ״כ רביט בסי׳ בשם הר״י מקינון וכתב עליו ולא נהירא דלישכא דבריתא בסתמא קתנידמשמע
שקוד זה בסס הר״פ ז״ל וכ״כ הרס״בא בתסוב׳ וכתב דשכיר כמי נאמן וכת׳ רבי׳בסי׳ שאין תקנה אחר • ומ״ש הרמ״ס או לפני עדים שיודעי ' שהוא חסרו לה בעדים כ ל
שלפני זה דאית' כירושלמי עסה שליח להוליך לס גט כריך להחזיקו בעדי׳וסהר״אש דהיינו שהיו הס סס כשנמסר לה דא״לב מנא ידעי ואי מפני סשמעו מעירי מסירה
כתבו לפסק הלכ וכבר כתבתי סס דאע״ג דסביר' לי׳לסר״אס שאינו צריך טדי ' על שנמסר בפניה ה״ל עד מפי מד ולאו מידי הוא • ומ״ם שצריך שיאמר ב" נ ו״נ בפני
סליסותו מכל מקו׳בעת שימצה אותו הבעל לשליח צרי' סימניאותו בפני עדים אבל האסה לא ידטתי מנ״ל אם לא מדקתני יטלנו הימנה ויחזור ויתנכו לה ויאמר כ״נ
אס הוא אומרק 1שמינהו
לבין עצמו או אפילו ,בפני
בשליחותו ממס ו״נ ואי משו׳הא אין הכרע דאיב למימר דאורח דמילתא נקטאבל אה״נ דכפיאמי
יבינו י \
עד אח ״1
אין "
לעדיס
סגי
ודייקתי כן מצסון רבי
דומיא
סכת
כאן
דאומר
וסכן
למדים
משמ
ראו
מהגהו פ ה וסכן כתב סמ ג וכתבתי סס
גט שאני נותן לאשתי וא״ל כנסי שסרחוב
דעת רבי ' ירוחס והר״סבא בפי׳ הירושלמי וכבר כת סס רבי ' דעת הימ״בסדההיא דמגורס דאלמ אמירה לעדי כאמיר לאשה אבל מ״מ ע״כ צריך שיאמר בפני האפה
דסליח הולכה יוסליס הובאה אין צריך למנותו בעדים • עיין בתשוב הרי״בס סי׳נ״ג ב"כ ו"כ שהרי בשעת נתינה צריך לאומרו כמו סנתבא׳ בסמוך וא״כ קשה מאי האי
וכתבתי
■ כסי׳סקוד זה אצל דיני שלית שממנהשליש •
וכשנותנו לידהאשס דקאמר הר׳מה דאי אמר להו לסהדי ולא אמר לדילה ונ״ל דה״פ סא״עפ שכפאמי
כשמכיאו ממ״ה צריך סיתנכו לה בפני ג׳אלא שאס הוא ראוי לדון וכו׳ גס זה בריש בפניה כ" נ ו״נ לא אמרו כמדבר עמה אלא כמדב׳ עס העדים ומי׳תמיהא לי מאחי
גיסין (דף ס ) איתמר בפני כמה נותנו לה ר יוחנן ור חנינ׳חד אמי׳בפני שנים וחד שאמר בפני׳ב״נ ו״נ מכ״ל להצריך לכתסל׳מיהא סיאמר לה• כתב הרי״כס בתשונ
אמי' כפני ג ואסיקנ דבה קא מיפלגי דמר סב׳כיון דאש כשר׳להכי׳גט זימנין דמייתי סימן מ״ג טל סלי׳ שנתן גט לאס ' ולא אמר כ״נ ו״נ ומת הבעל אין תקנהכשיטלנו
ליה אתתא וסמכי עלה ופר״סי וסמני עלה לאכסורי כמי כשני׳ואשה לאחזיא ממנה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה ב"נ ו״כ דכיון שמת הבעל בטל הסליחות ומעתה
לאיצטמפי בהדייהו לתלת' ומר סכי אשה מידע ידעי ולא סמכי עלה ותניא כמ״ד אין השליח כאמן לומר ב'4כ ו״נ אלא צריך שיתקיים בחותמיו ־ כתוב בא״ח צ״ל כנ
כפני סכים וכתב הר״ן דה ה לקרוב סמכי גט שצריך ליפט בפני ג' וי״א דדוק אש' ו״כ אפי׳מבית לעליה כדפירש ר״ת מידי דהוה אבני
מחחא
אס לא אתרו בפני האשה אצא אמרו נפכי העלים יוהכיולנן כ' יא״א הראש כיכסניא הראשונה כלזמרלנריןלטל ,מחנהולהתזירה ולמנו לס לזמר נשילתכפינה (א'ככלת(3קי'שמנהרמ״הנזהכשצי׳נןגראהפי׳מאזי
יפשיט הוא 1לא באתי אלאלהזעיאטלגושלב״ישעי׳כאן פי׳זרזלאנלאהכלללנןלאכתנתידניחנזה*

אבן

העזר

קמב

קט

מיזחא דניידי ופיר' ת דאכו כיני מתח׳ דניידו ודמינן לסר דאין אנו קבועים והא גורס כי משוי שליח בב״ד בפניו או שלא כפניו וה״פ סליה כי משוי סליה בב״ד מי
דבפ׳סתקנל פירשו כמוס כשהבעל והאס בעיר סיגרסנ הבעל בעצמו ולא עי׳י סלי' בעינן שיהא שליח שני שהוא ממונ ' כאותו מעמד או אפי ' שלא כפניו יכול למנותו
בין בהולכ׳בין בקבלה מסו' דאי עביר ע״י שליח מהימן הבעל לומר בפקדון נתתיו ופשט דאפי׳שלא כפניו וכן פירש הרמ״בם בפ״ז וכתב רבי׳ירוח׳בח״ג שנהגו לעסו'
לשליח כדאמ׳רב הונא בער התקבל דפסק ר״ח כמותו ואע״ג דלבני מסוזא מכשר כקולי שתי הגירסאות לענו שליח ראשון שליח שני כפני ב״ד שלא כפניו׳ ולעשות
ר״ת ע״י שליח אע״ג דשניהם בעיר משו'
ב״ד שליח שני שלא כפני שליח ראשון וכן
לעשות שליח אחר אין צרי ' שיהיה בפניו אלא אומ׳בפני ב׳יד הרי נר שהוא דעת רבי שכת שני הדיני׳לקול'
מיידי כדפירשו התו׳ס׳התקבל מ״מלזק
ונ״ל הטעס משוס דחדא משתמ ׳ מחברתה
פלו׳שלוחי אפילו שלא בפניו וכן יכול למסור שליחותו לבי' דין
לא נייייק כ׳׳כו3זע/׳ג ,דפי י ׳ת דה ^ ימ׳
שלא בפני השלי' וכמו שכתב הר״ן לגרש״י דמדפשטי שבית
אחרי׳ויכולי׳לעשותו
לעשו' שלוחין שהם יעשו
ד5ןיהו
בילהי כייד י 6יזלס.מי ע** ,
דין יכולין למט שליח שלא בפניו שמעינן
תינש'
לא
נחת׳ונתנו הל
נכת׳ובפני
בפני
אמיהשליח
לא
הראשון
להחמי י אמיה ויפ להזס , ,לעסי ס״ס
שכבעל יכול למנות שליח שלא בפניו גסי
בי ואפייאם ניסת ככר תצא אם לא יחזור וית

כדפרישי ומיהו אין

.
י ^
־^ מנ ,׳ל %גיזל
מני ( ידפ׳ ־ל
מלמ1של.י1ונו׳
הגט ( דף כט ) פשטינן מדתנן איןהשליח הוי ספק ממזר סומא פסולט להבי׳ הגט בחוצ׳ לארץ שאינו יכול
האסרו׳ציי שיאמ׳ב״ גן3״ נ אלא או מ׳ס לי׳ לומ׳בפני נכת׳וב״נ לפיכן כשר בארץ ישראל וכן בחוצה לארץ
ב״ר אני דסו׳ שליח אינו מתמנ אלא בב״ד אם היה פקח בשנותנו לו ונסתט׳ כשר רלא בעינן תחילתו וסופו
ואפילו שליח דסליס מיהו ה״מ בגט סציי׳ל בכשרות והוא שיכיר האשה בטביעות קול אבל אם אין מכירה
ב״נוב״נאבל אס הוא גט מקוייס או אס בטביעו׳קול לא ולא מהני מה שאחרי׳אומרי׳ לו שהיא זאתאע״ג
רמהניי בפקח  :וכ׳הר״מה אם יש עדים שהבעל מסר לו זה הגט
הוא בא״י שכיון שאין השלי׳ ה י5ןש ין צרי/
בשלי.ח ,לגירושין כשר שהרי בר שליחות הוא ואינו פסו׳אלאמשו׳שאינו
ב"דלפי^ש 6יטצ״ל נ וב״כגס,
 /ד? כ י}3טולפי ,י יכול לומר בפני נכת׳ובפני נחתם וכיח שיש עדי׳אין צ״ל ב״נוב״נ
ה6חייז

הולד ממזר ואם נאכד הגט הויא ספק מגורש ואם כא הבעוערער

לגרי״ף מדפשטי׳דאין שליח הממוג צריך
להיו׳כמטמד כשמ דאין שליח ראשון צריך
להיות במעמד כשהב״ד ממני׳שליס אחר
כתב הר״ש בר צמח בתשובה על אשה
שנתגרשה בגט ששלח לה כעלה ע״י איש
שיתנהו כיד שלוחו ולא היו שס עדי׳מצויי׳
לקיימו אלא המבי׳סאמ׳ב״נ וב״נ אינודומ׳
לאשה מצמ המביא׳גיטה דכיון דא״ל שוי
שלי שתרצי הרי היא שלוחו של בעל מס״כ
באיש זה שאינו עוש אל ' מעש קוף כעלמ׳
ובודאי אס היה אומ׳לו עשה שלי׳שתרצה
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גו!נ 6י נס
שלא ניתן לגירושין הוא אינו נאמן לומר
הואסומא .ב״נ וכי נ דאינו שליח כלל והאריך בדבר:
כחותמיואפי
ליהויסהרותיהו חצי דבר ואם נתפייס
סליי! אפי־לא סלה ולא נ 6נס  :ראין
גאלא ב׳ומא מצטרף עמה׳ כייכת׳רב י׳ מתחילה ועד סוף ולא מסריה ניהליה בסהרי כשר אפי׳ במדינת לא אמרהשליח ב״נ ו״נ ונתנו להלא
ז? לעיל כסי׳ זה שהשליח הוא מכלל
הג׳ הים האשה עצמה מביאה ניטה ואומרת בפני נכתב ובפני נחתם תנשא בו וכו׳בריתא בריש גיטין ( דף ה)
התם וכי מטית להתם המביא גט ממ״ה ונתנו לה ולאא״לב״צ
פסול כגון דאמר לה הוי שליח להוללעד דמטית
סהס ב״ד והוא שלא יהא קרוב או
ו" נ יוציא והולד ממזר דברי ר״מ וחכמים
ולא ידעתי למה חזר רבי׳לכתבו כאן • וכן שוי שליח להולכה וקבלי את גיטיך מיניה דהשתא הוי כמו שלי'
אסאמ׳האסמן כסנותנו ליד׳כלו׳סיאמי־ שעושה שליח שצריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם בשעה שיצ׳ אומרי׳אין הולד ממזר כיצד יעשה יטלכו
מידו אי נמי דאמר לה הלי שליח עד דמטית בבי׳דינא פלני' ממנה ויחזור ויתננו לה בפני שני׳ויאמר
הגט
 5ליי 1כ ״י ? 6י "ה סשוט כמשנה ס ייזכל
הגט אין השליח האחרון צרי' סיאמי־ כ״נ וכי מטית לחתם אימא בבי דינא כפני נכתב ובפני נחתםולשוו לה ב" נ וב״כ וכתבו התום כיצד יעס׳פיר׳
ו״נ אלא אומ ' שליח ב״ד אני כתב הרי״כש
לרבנן שתנשא לצתחלה או אס נשא ' שלא
בתשו׳סי׳שי״ח ומה שחשש׳מפכישהשליח אינהו שליח ליתנו לך שאם לא התנה עליה כך אינהצריכ׳לומר
תצא אבל לולד איןצרי׳תקנה שכלא תקכ׳
הג אץ מזכיר בשט׳שליחותו שנתמנבבי׳ד דבר כיקשגטה יוצא מתח׳ ידה ועדים חתומים עליו ומתיריןאות^ לא הוי ממזר דלית להו כל המסנ׳ממטב׳
איבר' בגמ׳מבואר דשליס שליח משוי נמי לינשאאע״פ שאין מכירין חתימת העדים שעדים החתומים על
חכמי׳בגיטין הולד ממזר וכתב הרס״כא
שליח ודוק בב״ד אכל לנאור היה כר לומר הגט כמי שנחקרה עדותן בב״ד רמי כל זמן שאין מערער וכן כתב שבירוש׳מסמע דהלכה כר״מ מיהו דעתו
דהיינו דולזא בשליח שכתמנס סתסולא הרמייה שהאשה המביא׳גיטה ואומר שבעלה נתנו לה במהום
מסכמת דהלכה כחכמים וכן דעת הר״ן
וכןדעת הרמ״כס בס״ז והגהו׳בפ״ז כתבו בסס סמ״ג והתרומה סר״י כתב צ״ע אס
נתן לו הבעל רשות מפו׳למכו׳ שלי׳ושליח סלי׳דבכה״ג מיירי מתני׳ומ״ה בעיקחלה
יא? צריךלמנו׳שליח בב״ר אבל כשנתן לו כבעל רשות מפו׳לעשו׳סליח ושליח שליח הלכס כר" מ בגזרותיו • וכרע עוד הר״אש סם בריש גיטין ואס נתקיי׳בחותמיו תו
עד כמה סלוסין כולסממנין אפי׳שלא בב״ד זולתי הראשון שצריך לו׳ ב" נ וב״נ אבל לא צרי׳מידי ואס אבד הגט כתהרמ״בס בפ״ז הרי זו ספק מגורשת ואס בא הבעל
א׳ א לומר כן שאס כן אף שליח המביא גט כא״י דלא מסוי שליח ולא שליח סלי׳אלא וערער ה״ז ספק ממזר עכ״ל וגירסת לשון הרמכ״ס כנוסחאותינו הכי איתא ואס
בקלה ה״ל למימר דליבעי ב״ד ובמתני ' לא תצן הכי אלא ה״ז משלחו ביד אחר דכל בא הבעל וערער ולא נתקיים אינה מגורש׳ אבד הגט ה״ז ספק מגורשת • והר״אש
שאין צ״ל כ״נ ו" נ כגון בא״י או כח״ל גט מקוייס א״צ ב״ד במינוי שליח אחר וככר אפס שהיה גורס כמו שכת׳ואיפש שהיה גורס ככוסחאו דידן אלא דמשמ 'לי׳שא״א
פירשו הר״מה והר״סכא טעם צריכות הב״ד שמא טעה השליח הראשון ולא אמ׳ ב׳נ לומ דכסאכד הגט וערער הבעל שתהא אינה מגורש בודאי דשמ׳ אס היה בפנינו
״ו  3וכל שהשליח השני ־אומר שליח ב״ד אני ודאי עשו ב״ד הדבר כתקכו וכן כשליח היה מתקיים ולפי׳במקו׳אינה מגורשת כתב ה״ז ספק ממזר כלו׳סהיא קרוכ׳להיו׳
הג׳כסנתמנה בב״ד ודאי סקרו שהשני נתמנה גס כן בב״ר והס עשו הדבר כתקנו אינה מגורס׳אבל מ״מ מידי ספיק׳לא נפקא לעבין אם פשטה ידה וקבלה קדושין
 0אמ בפניה' שליח הבעל ב" נ ו״כ והן לעולס מב״ד לב״ד ולזה כנדון זה כיון שהצרכנו מאחר או לעכין שהולד אסור בממזרת כדין ספק ממזר כנ״ל ומ״ש רבי' ולא תנשא
לשליח ראשון לומ ב״נ ו״נ צריך שהשליח האחרון יתמכ׳בב״ד כדי שיאמר שליח ב״ד לכתסלה ואפי׳אס נשאת תצא כן מבוא ' בדברי התוס׳סכתבתי אבל הרמב״ס כתב
נאמן 3פ״ז שהוא פסול פד שיתקיי׳ בחותמיו ובס י ' כתב שכל מקוס שהזכיר פסיל אס
אני ומקבלין ממנו שהרי סטי שליחותו לא מעלה ולא מורי׳ דכיון שהגט בידו
סומא פסול להביא גט כס״ל שאינו יכול לומ׳ב״נ ו״נ וכו׳בסוף
הוא פל הסליחות ואס לא נתמנה בפני ב״ד היה נר לכאורה שהיה צריך שיחזיר נשאת לא תצא :
הגט שלילו זה לפליס הב׳סמינ׳אותו ויחזור למסרו לו ולמנותו שליח בפני ב״ד כדי פ״ב דגטין ( דף כג ) תנן הכל כשרי׳להביא את הגט חוץ מחש״ו וסומא ובגמ׳סומא
שיוכל לומ שליח ב״ד אני אכל נראה שאינו צרי׳ לזה בנדון זה דכיון סנתמנ׳בפכי ב '  .אמאי לא אע רב ששת לפי שאינו יודע ממי נוטלו ולמי כותנו מתקיף לה רב יוסף
כמוסנר׳משסר השליחות הרי השליח עצמו מצטרף עמה' להיו׳ב״ד דהא ק״ל דשליס היאך סומא מותר באשתו היאך כני אדס מותרין בנשו ^יה׳כלילה אלא בטביעות
נפשה עד ופד נעשה דיין כדרבנן ויכול זה עתה לומ' שליח ב״ד אני ( וכן מצאתי עיכ׳דקל' ה״נ בטביפו' עינא דקלא אלא אמ׳רב יוסף הכא בס״ל פסקי ' דבעי למימ'
בתיקון ישן ) וכן נראה מלשון הרמבס כפ״ז ואע״פ שמזכיר בשטר השליחות סהס ב״נ ולא מצי אמ 'א״ל אכיי אלא מפת' פיקח וכסתמ' דמצי אמ׳ה״כ דכשר והא קתני
עדס ואין מזכיר שהיו ב״ד אין חשש בזה לסי שככר נראה מתוך לשונס שהיו ג׳עס פקח ונסתמ׳וחזר ונתפת כש׳הא לא חזר ונתפתח לא ה״ה דאפי׳לא חזר ונתפתח
השליה וככר הס ב״ד בצירופו אלא סהס סותמין טתה עדי׳טל מה סנעס׳בפניה׳ ואיידי דקתכי שפוי ונשתטה וכו' יאמר רב אשי דיקא נמי דקתני כל סתחלתו וסופו
בדע׳וכו׳וקפסקו הרי״ף והר״אש דפתו׳ ונסתמ כיוןדמצי אמ׳ב״ג ו״כ כשר להבי׳גט
בהיותם ג כצירוף השליח ואע״ס שנר מעדותם סל אלו הוא שמינה את זה ולא סה
וזה צריך שיאמר שליח ב״ד אני נראה דלאו דוקא שליח ב״ד אני אלא שליח הנעשה וכ״כ הרמב 'בפ 'ז :ומ״שרכי׳והוא סיכי האשה בטביעות קול הואמדאמרי׳בטביפו'
בפני ב״ד אני וכן נר מלשון הגמ דאמרי׳כי משוי שליח בפני ב״ד משמע שאין ב״ד עינ׳דקל' וההיכר הזה הוא שיכיר סזא׳אשת המגר׳ -וב המוס לפי שאינו יודע ממי
ממנין אותו אלא השליח -עצמו ממנה אותו בפניה׳ובזה יוכל לומ שליח ב״ד אני וכן נוטלו וכו ' מכאן משמי' סצרי׳סיכי השלי׳שזהו סבעלוזו היא אשתו ושמיש לחל דדוק׳
נר מלשון הרמ״בס וערד אפשר לו׳דכיון שכבר נר' משטר השליחו׳סביד זה שכב אמ׳ סומא שיכול להטעותו ויש לחוש יותר שמא יטעוסו וכתב הר״ן ובודאי שכן עיקר
השליח הראשון ב"כ ו"כאי "צ שליח זה שיתמנ׳כפני ב״ד ולא לומ ' שליח ב״ד אני דהא דדוק כסומ' אמרי׳ הכי לפי סא״א לו ליתן אלא ע״י אחרי שיאמרו לו זה פלוני אבל
אין צריך לזה אלא מסו סססא אס אמר הראשון ב״נ וב״כ כפי מה שכתבו המחברי ' שאר בני אדס כיון שאפשר אחרי׳מלמדי׳אותס וכן כתב סרי״ף והר״אש והמרדכי
וכיון שנודע ככר זה מצד אסר די בזה ואע׳ס שכתבתי למעלה סאיסשר שאין הגט בסוף פ כל הגט וה״ה בס׳ז והגהו׳ס״ט וכן כתו׳כסמ׳ג :וכתב הר״מה אס יש עדי,
האישה עצמ 'מביא׳גיט ואומר׳כ״כ וכ״נ כגון דא״ל
מתקיים במה שכתוב בסטר סליחות הבעל שמסר בידו גט כשר ועידיו פלו ' ופליני שהבעל מסר לו זה הגט וכו'•
דעדיין אפשר שזה גט אהר הוא י״ל דהיינו לענין צריכו׳לומר כ״כ וב״נ שהוא קיו' הוי .שליח להולכה וכו בס״פב דגטין ( סס ) תנן האש עצמ מביא׳את גיט' ובלב שהי'
הגט עצמו אבל לטנין מינוי ססליס האחמן בב״ד כיון שאינו אלא מסו' חשסא אס צריכ׳לומ׳ב״נ וב״כ ובגמ ( דף כד ) אשה מכי מטי גיט׳ליד׳איגרשנ׳לה אמ׳רב הוג'
אמר כראשון ב' נ וב" נ אס ל או יש להקל מסוס עיגינא פכ״ל  :וכשבא לעשות באו׳לא תתגרשי בו אלא בפני ב״ד פלוני ואת הוו שליח להולכ׳עד דמטית התס
שליח אחי אין צריך שיהיה בפניו וכו' וכן יכול למסור לב״ד לעסות סלוסיס בסוף וכי מטי׳התס שוי שליח להולכ׳וקכלי גיטיך מיני׳ואב ' עא דא״ל הוי שלי׳עד דמטית
 5רק כל הגט ( דף כס ל ) אמ׳רבא הא ודאי קא מיכעי' לי כי מסור ב״ד שליח בפניו התס וכי מטית התס אימא קמי ב״ד ב"נ וב״נ וכיסוו כ״ד שליח וליתכוה ניהליה
אי שלא בפניו הדי פשטה בין בפניו בין שלא בפניו ופירש״י כי משוי ב״ד שליח ואע״ס שגמגמו התו׳וכתבו דסמ לליסכ׳קמ אינ׳אומר ב״כ ו נ אלא בשע׳סתקכלכו
,מי במי בפטיו דשליס קמא או אפי׳ סלא בפניו כגון זה שהוא אנוס ואינו יכול לעכב אע״ג רכסיכל הגט ובכל דוכת ' משמ׳סצ״ל בשעה שהגט יוצ׳מיד השליח שמא הכא
סיכול
א
(2
***
כאן וילך לדרכו ונתבהר׳ ! ומינה ודאי שהבעל יכול למנו׳שליח שלא כפניו והרי״ף

דימ
ט( ) נסדרניטין
סי׳ ע"( כ׳לכ״ינז
דוקא נסומא ב 8עי
עיני! אנל סומא
בעין א׳ הנס נפר
עכ״ל
(י ) (כ' ני;״ה סי ,
רציחואפי׳ נפקח
בעינן עדיםבשרים
ולא קריבי׳זפסזצי.
מנאע,
עכ״ל־
בתיקון מתר׳ש
נע
שצח
מניישטא״ס
לאזנ׳ן והי׳מתייר ,
שנמקוס הנתינה
לא יהיו עדים
המכירים האשה
ונבה עלו ' נסקומז
שנת ראובן כיא
אשתשמעקהמנרש
ובמקום הנתינ׳צא
אח*כ
הונרכו
צהעיל רק איזה
היא נת ראו נ ן
אע״פ שלא ילעו
צשס שהיא אשת
שמעון* עכ״ל ונ״ע
אתאי אל מקרי
חט עלות והצי
לנר :

ד־מ
(יא ) מנאתי כתמי

■ נמיקיזיםןץי״ק
ינ ^מק׳םילליענ ,
סל לחזקהל-!-,
נפי כ *־ •
(י נ ) ׳יי" ," 6ם
ע׳לן7כצ זונפח^
5פ ,העטן (כתג,
כמ;ס ׳ר יפ כמין
לאפי׳נאלחיהעיי
״ ניע לנימ
בזמן נייו
למימל
ב״נ )״ נ מיה,
היינל ? זק׳ שהנעל
כתן הבע לשליח
יה ילולל י נ י אנל
קמ״א כתנא׳שאי)
לתע גט ע״ישליח

נוקןשהנעלנעיר*

ב׳ה

אבץ

העזר

קמב

סיכול לו׳בשע׳ גמשין עדיף ספי כב׳סאריך 3זה כרפב״א והעלה סצ״ל דלישנ קמא והאש׳כעיר וכמ״ש רבי׳בסימן הקודס לזה *< נ״ל להאילנא ג $נא"י ציל נפ״נ ד.פ״נ
אלישנ בתרי׳סמי׳והאי א ימ ' קמי ב״ד אכולהו ליפני קאי אלא דנס עד מסקנ דכולהו
אין צריך
שיעמודע לכ ל כתי 3תו ר
ק דכוצהוגייליכננימת־זתי.
ולעול ' אף לליסנ׳קמא צריג' שתאמ׳ב״נ ו״נ כשע סיוצ׳מתח' ידה ואין הפר בין כ
שיתחיל
הסופ' וט כרים גיסין רכה כר כר חנה אייתי גיטא פלג איכתי׳קמי׳אהא
הלשונו' אלא דללישלקמח אות לס שהיא עצה תעש שלי' ולליסלבפר ,אמ לה שלא לקמיה דר אלעזר א״ל אפי׳לא כתב בו אלא ססה אחת לשמה שוב אינו צריך וכתבו
תעש שלי' אלא נותנתולב״דוכ״דעושין
התו׳פי׳סל רא׳אלא סט ראשוכדמשתע
לו שליח עכ״ל וכן ני שהיא רעת
הרא״ש
במקו׳פלו׳להתנרש בו מיד נאמנת ואינ׳צריכה לומר בפני נכתב סיימו לשכל רב אשי אמ׳ אפיי קןקולמוס
שכת /ל
הגמ׳סתס ולא כתב
דברי •התוס׳ ובפני נחת׳ ואע״ג שאיןמכירין; החתימו׳ואפי׳ אמ׳לה אל תתגרשי וקן מגלת ותניא כומיה דרב אשי ופרס״י
״
11
! ,,
משמ דם ל דשליס זה סוה לפא שלוחים בו אלא בכיר פלו׳תנאה הוי כאילו אומ׳לה אל תתגרשי בו אלא תיקק הקולמוס והקלף שמע בסתקנוהו
דעלמ וכולם בשעה שהג יוצא מידו צ״ל עד ל׳ יום וכשיגיעו ל׳יום או לכשתכא לב״ד פלוני והגט ברשותה לשמה כשחותכין ומקליקין ןזותו וכתב
ב" נ ו״נ ולכן רבי׳לא כת דברי התו׳-ומ״ש
הר״אם עלפרש״י ולא שיהא צריך מקון
מתגרשת
בקבלה
ראשונה
ואינה
צריכה
לומר
בפני
נכתב
ובפני
רכינו
ומתירין אותה
לינשא
אע״פ שאין
הקלף והקולמוס לשמה דדוקא כתיבה
הזה1
" ,
"
\
מכירין חתימת העדי ככהרמבם בע ז נחתם  :כתב הרמ״בם נכתב באחי ונחתם בחוצה לארץ צ״ל בפני
וחתימ׳הוא דבעי ' לשמה ולא מכשיריהם
והר״אבר השיג עליו לו׳ סאע״פ סל' קרא נכתב ובפני נחתם נכתב בחוצ׳לארץ ונחתם בא״י אין צ״ל בפני אלא סמ' כסתקנו הקולמו' והקלף שאמרו
עליו ערער יתקיים בחותמיו וה״ה נכת׳ובפני נחתי ור״ת כתב רהאידנא בכל המקומו׳חשיבי ניידי כדי לכתוב בו גס לשמה ומסתמא ק עשו
כת ליישב דעת הרע״בס וגס הר״ן בריש וצריך לומר בפגי נכת׳ובפני נחתם אין צריך שיעמוד השליח על והוא שראה הקלף אחר שתיקנוהו ואחר
גג 1ין ( יי״כ
מהי־פיינירף תיי׳ז ס״י) כל כתיבתו רק שיתחיל הסופר לכתוב בפניו אואפי׳לא ראה שנכתב מכירו בטביעות עין הלכך אין
גבי הא
דתניא
נתנו
לה
ולא
אמ
'
ב
"
נ
וב״כ
מהכתיב׳כלל אלא כשתקן הקלף והקולמוס לכותבו אמר לכתו׳ להכשיר סומא ע״י קן קולמי׳וקן מגלתא
כת׳כדברי הרמ״בם
לפי שכל שהוא נתנו בו הגט לשמו ולשמה סגי ואין צריך שיראה אחייב ויכירנו אם אבל הפו ,כתכו שאין להכשיר סומא ע״י
לידה או ליד שליח קבלה הרי בשע' שהגט הוא אותו שתקן כי מסתמ׳כיון שאמ׳לכתו׳את הגט בשעשתקן קן קולמוס׳משוס דמיחזי כשקר אסי אמ׳
יוצא מתחת ידו גומי ומגרש וכיון שאין
ב״נ ואס יאמר שמעתי קן קולמוס אינו
לחוש שמא יבא בעל ויערער הרי האשה הקלף כן עשה ומיהו אם שמע
שאומר
לכתו׳
את
הגט
לשמ
'
ולא
מועיל דבעי׳שיאמר בלשון שתקנו חכמים
מותר לינש אע״ס שלא נתקיי ' הגט דכל ראה תיקון הקלף והקולמס לא מהניא דשמא לא כתבוהו מיד
ומדבריה למדנו שאינו צרי׳ שיכיר הקלף
היכא דליכ׳למיחס לערע׳דבעל אין האש וכתבוהו
לאח׳זמן לשם אח׳ששמו כשמו ורש״י פי׳לא ראה שום ויכירהו כי מסתמ׳כיקשאמרו לכתי׳בשע'
בריבה לקיימו סל גט מיהו אס בא בעל " דבר
אלא
שמע
העברת הקולמוס על קלף שקולו נשמע כשעת שתקנו הקלף לשמ׳כן עשו מ״ל בקלף זה
וערער יתקיים בחותמיו אבל הרש״בא *הכתיב׳סגי וכל זה דוק׳בכתיב׳הגט אכל בחתימתו כלמקו׳שצרי'
מ״לבקלף אחר ומיהו אס שמע שאמרו
בס״פ כל כגט תמה על הרמ״כס מדתנן לומ׳כפני נכת ובפני נחת׳צרי׳ שירא' כל
החתימו׳מתחילה ועד לכתוב גט לשמה ולא שמע קן קולמוסא
כפ' שני
דכתובו׳האש שאמר א״א הייתי סוף וכן אם הי׳בכי׳כשהתחייהסופ׳הגט ויצא הסופ׳ לחו׳והשלימו אי קן מגלת לא מהני דשמלא כתבו מיד
וגרוש אני כאמנת׳ואס יש
עדי׳שסיא
א״א
כשר
ולא
חיישי׳שמא
מצאו
אדם
א׳ואמ׳
ליה
לכותבו
לשמו
ואם
אלא
לאחר
זמן
וכתבוהו לסם אחרששמו
צינה נאמה • וכ״כ הרמ״ה שאישה המביאה
כשמו מכ״ל הר״אש וכתב עוד רש״י ולי נר'
בא להחמי׳ולכוין לע כתיב' כולו אין שומעין לו שלא להוצי׳ לעז
גיסה וכו׳ואע״פ שאין מכירין החתימו׳זה על כתיב׳גיטיןהראשוני׳אמ׳בפני נכת׳ולא אמ׳בפני נחת׳או אט׳ ןק קולמוס קול הקולמוס כסהו׳כות׳וקול
כדע ' הרמ״כס והר״ן שכתבתי כסמוך וכ' בפני נחתם ולא אמ׳בפני נכת׳או שאמ׳בפני נכתב חציו האחרון היריע׳ שהוא נסע כמי שאומ' קן קן וכתבו
הרי״בש כתשו׳סי׳שפ״ה מ״ש כבוד׳להתי'
הר״אסכסוף דבריו וכ״כ הימ״בס כפ״ז
גט אשה בלא קיו׳ליכש׳לכתחל כיון שאין ונחת׳ כולו בפני או שאמ׳בפני נכת׳כולו ונחת׳חציו אינוכלו׳אפי'
ובהגה אסירי בריש גיטין כתיב בשםא״ז
עליו עוררין זו דברי הימב״ם ויליף לה הוא בעצמו העד השני אבל אם הוא ואחר עמו
מעירי' על חתימת סר ח פי׳ שאמר הבעל כתוב גס לאשתי
סההו' דס״פב דגיטין אשה מכי מטי גיסא העד השני שלא חתם בפניו שפיר דמי ואין
צ״ל
אם
שנים אחרי ,פלו׳שאני מגרש׳ורא׳סלק הסופ'הקולמוס
לירה איגישא לה אבל הראב״ד סמשוה מעידים עליו ואם היו ג׳חתומים בו וחתמו
שנים
בפניו
ואחד
שלא
והמגל׳לכתו׳כה הגט לשמ ודיו רבי ,האיי
בפניו כתבא״אהר״אשז״ל
בתשובה
האשה לדין השלי ' יפרש' בדרך אחרת וכו׳
פי׳שמע חיתוך הקולמוס והמגלהשסמך
ומעולם לא שמענו מישנה ,קולא זו למעש להתי׳אפה שהיא בחזק׳א״א בגס סביל סס 1פ לכתו׳בה הגסעכ״ל ושם כרייגיסין גבי כר הדיאבעא לאימויי גיסא א״ל לא
בלא קיום ומה במקו שאין מצויי׳לקיימו ולא ראיתי להרמ״בן סיסל׳כין אש לשלי׳ צריכ׳פי רס״י לא צריכ׳אלא בשט׳ראסוכ׳ולטעמיה אזיל דקן קולמוס׳סיינושישמש
כימ״שבחידושיו וכו׳ועותינח לאשה עצת סטופנ' בבריא שלא נמח ביד׳אבל הבא הקולמוס כשהו׳מתב וכטטה ראסוכ׳בעי׳כמו סיתבאיבסמוך 0
מ״שרני״לןגלנחתימתו
לימל" אשה זו אסור' אי מותי' והיא אצלנו בחזק' איסו׳וגס הוא אינו יודע
כהתירכ״מלבו׳עד התחלה לעלסלן• משנה ייש פ״נ לגי "! ) מנן בר״פב דגיסין שאס אמיהשליח
איך מציאכ׳מחזק ונתיר לו לישאג׳עכ״ל• כתב הר״ס כר צמס במשוב' על גס שליחו' בסט נכת׳חציו פסול ופריך בגנן ,הי חציו אילימא חציו ראשון והא א״ר אלעזר אפי'
שנמס ונקרע קרע כ״ד ואח״ב ערערו שלא נתקיים בחותמיו והסלי׳לא נכת' ונחתם לא כתב בו אלא סטה אחת סוב אינו צריך ופרש״י סטה אחת שסה ראשונה שבו סס
בפניו ולא נמצ׳אלא עד א ,מכיר חתימ׳ב׳הדייני'יועד א' מכיר סתימ' העדי' נר' מב' האיש והאש' והזמן אלא אמר רב אשי חציו אהרון וכת׳הרש״בא ואפי׳לרב אשי דאין'
התלמודי שקיום ב״ד צריך קיום ואילו העידו בעל חתימב׳הדייכי׳היה מספיק אבל דאפי׳בקן מגלתא וקן קולמוס ' סגי מ״מ במי' קן קולמוס ,וקץ מגלת׳בחציוראשון
כיון שאין מפיד על כקיום אלא עד אח׳אינו מועיל ומה שאיפס ' לומ' בהת' אשה זו דהוא עיקרו של גם סבו סס האיס והאסה והזמן וכן כתב ר״ח וכן דעת המו״בס
דכיון דקי״ל דלא חיישי׳לשמה ולא הצריכו לומ׳ב״נ וב״נ אלא לסי שאין פרי' מצויים והרב המגיד בפרק ז׳ומשמע שאין צריך לעמוד על כתיבת כל השטה אלא כיון
לקיימו ואם עדי׳מצויי׳לקיימו מתירין אות׳ממת גט זה שבא מקויי׳כשר הו ' א" עפ שעמד על קצתו די בכך ורבי' מאחר שכתב רק שיתחיל הסופר לא סס לבאר יותר
שקיו׳כ״ד ציי קיום וראי׳ממ״ש שאס נשתתקו ב״ד של קיום ורמזו שהגט מקויי׳כשר דהא כהדיא מפמ׳דכצמיבת ההתקלל הוא צריך לעמוד עליו • ולסיר׳ראסון שכתב
וא״כ עכשיו ססס חתומי׳בו ומן התור כשר דנפש׳כמי שנחקר עדותן ככ״ד ור 3ק רש״י צריך לומ ' דטפי עדיף שיראה תיקון קלף לשם הגט משיעמור על כתיבת חציו
בוא דאצריך קיום ומשוס עיגונ ' נקל להתיר ' ועדיף טפי גט מקויי׳שלא נתקיים אחרון מסו׳רבתיקון קלף לשמו יש היכח׳סהו כות׳עיק׳הגט לשמ׳אכל מחציו אחרון
הקעמעד א׳אוע כ"כ וכ"כ והבי׳ עוד ראיה אסר׳וכת׳סאחי אש' היב סלח גט לאשתו אין הוכח׳לסציו ראשון שכת׳שהיה לשמו • ויש לדקדק אמאי מצרכיןלשלי ' שיראה
והיה מקויי כי השלי׳ שנכמ׳בפניו נאנס ולא יכול לבא ושכרו סלי׳אחר ונמס בידה שכות׳הגט לשמ׳והא קי״ל כרב ׳ דאמ דטעמ' דצ״ל ב״נ וב״ג הוא לפי שאין עד מצויי׳

והמסחא

גדגר ,ר3יז
בזה כענק אחר והתיר'ציכש והוא גס נסא' אח כ ונשאר לו ממנ ' בת כ<שר5ןס  :ייז *
אמילה1-
ת
^
יפי
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להחמיר ולכוין על כתיב׳כולו וכו׳גס זה סס כריס גיטקיסס ) בר הדיא בעי לאיתוי
גיטא אתא לקמי׳די אחי דהוה ממונ׳אגיסי וכו׳וכ״ת אעביד לחומר' נמצ׳אתה מוצי'
לעז על גיטין הראשוני  : ,אמ׳כפני נכתב ולא אמ׳בפני כחתם וכו׳עד אינוכלו׳משנס
בר״פב דגיטין (דף טו ) ומ״ס אפי׳סוא כעצמו הפד השני סס מסקי לרב אשי וטפמ'
דפסול הוא מסו דבעי׳או כולו כקיום הגס או כולו 3תקנ חכמים ופי׳רש״י אני הוא
עד שני היינו קיום הגט כשאר שטרות שאדם מעיד זה כתב ירי אכל אט הוא ואסר
מפידי׳עמו על חתימ׳ העד השני וכו׳גס זס סס מסקכ׳דרב אשי  :ואצ״ל אם שנים
אחרי ,מעידי׳עליוגס זה סס מסקכ׳דרבא • ואס היו ג׳מפידי׳עליווחתמו סני׳כפניו
ומכתב הר״אס בתשוב' שהוא כשר ככלל מ״ו • ואס שנים סלוחי׳להכיאו אקצריך
לומכפכיגכתכובפנינחת׳גסזהססכרפ״בדגיטקאחדאומכסנינכתואחאומר
בפני כחתם פסול את רב שמואל כר יהוד אמר יוחנן לא שנו אלא שאין הגט יוצא
מתחת ידי שכיה׳ אבל גט יוצ׳מךזקת ידי סניסס כשר אלפא קסברסניס שהביאו גם
ממ״ה אין צייכין שיאמרו בפני נכתב וכפני נסתם
ואע״ג

המב

קכח

ד־מ

ן5ןע׳ג דאיכ׳לישנ׳אחרינ׳כגמכל׳זה פסקו הרי״ף והר ) 0ונס הימ״ב' בפ״ז ופיש׳י ויתקיינז נתוממיו נזבל 6ס 5'6וומר נסני נתתםושנים !) ימי' נפנינו נכת' וה5וימד (■נ ) ננייסאד•:
מתח' יד שניה ששניהם אדוקי׳בו ושניהם שלוחים וכתבו התום מה שפרסי י שניהם בפני נחתם הוא לבדו שליח פסול וכדתנן ב אומ׳ בפנינו ככת' וא־א ימ ׳ 3פכי נחתס נז! ה״א •כ׳ ־
5ןןץקי׳בו לאו דוקא אדוקי׳ואוחזי כגט אלא ססניה׳או׳שהכעל עסאס סלוחי׳על כך פסול יאמףמכ׳כנמ׳בס ^ יזגט ייצ ^ תתח׳יד סניהס כי־ ו ^ מתחת יד5ן מהס ולפי ?ל״היא '3לר' נ
^יל שניכם הוליכו גט לאשתי ונתנו הא ' במעמד חבירו כדאמרינן בס״פ התקבל זה כשכתב רבי׳אכל אס א׳או׳בפני נחת היינו בשסני' אות בפנינו נכתב ומי׳קשה3יר1׳הספרי׳עאנל
9ולינו כולכ׳א' מוליך במעמד כולם יכ 'כ
לפי׳זה אמאי נקט פריס א אס האוח ' בפנייש להקפותאניסח
בתשובה שהוא כשר ואם ב׳שלוחי׳להביאו אין צריך לומר בפני נכתב הוא שליח דטפי רבותאהוי $ןכי ו! לאמאי לאינמן
3וש׳בא והר״אש והר״ן • וכתבו עוד שם
מכסרי׳כשהאומר 3פנ יכחת׳ הו
^ הרי יש עזי׳ממייו
עחו׳ואס האח׳שליח והשני מעיד
שכפניו
נכת׳ובפני נחת אלא ינתן לה אע״פ שאינו מקויי׳בהותמיו ותנש'
, .,
לקיימו אחתשרש י
נתן הבטל את הגט לחכירו להולי׳לאשתו בו ומ׳׳מ כשיבא הבעל יכול לערע׳ולומר מזויי׳הוא וצרי׳שיתקיים כדמשמ בנמ אח זמן רב שכתבתי זה בל* יכ׳לנריכין לתימר
לרב5ו כסר דמה אס יאמת בפנינו גירש' בחותמיו ואין צריך שיהיו שניהם אתקין בגט אלא אפי׳הוא ביד לידי קוכדייסיס ה״ה כמ״הר יעקב חביב ב״נ!״ נאא*כ
מי לא מהימני וכ״כ הר״אש והרש״ב׳והר״ן
וה״רר לוי כנו ז״ל וכתיב ססעל ל סו ן זה שניהם׳שלוחיםזלא
ןז ״ל הר״מבס בפ״ז שני' שהביאו גט בח״ל האח ואמר שהבעל עשה שניהם שלוחים להוליך נט זה לאשתו
שהנסח' האמיתיתומסכמ׳עםמ״שברמזי ' "" 5יעל״״״ייז
והאח׳נתנו במעמד חבית

ואפי׳לא עשה שליח אלא א׳והשגי
מעיד על שליחותו אין צ״ל וכ״כ הרמ״ה וכתב עוד היכא ששניהם
שלוחים דל א סגי דלא מסרי לה תרויהו ומקיימ׳כולה מילת בבת
א׳אבל הד דמייתי אע״ג דאיכ׳תרי דמסהרי אשליחותי אי נמי חד

 5ףע״ע שלא נכתב ונחתבפניה׳הואיל
ונתנו להס הבעל ליתנו לאשתו הרי אלו
י נותני׳לה ותהיה מגורשת שהרי אין הבעל
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ס אין שס גט בד״א בזמן שהגט יוצ׳מתח׳ שליחו׳גופיהו
אע״גדמסלהבאפיסהריאחריני לאמתכש׳רהו׳ צ״לב״נ ו"צ א״כ כיון סשניס אומר בפנינואנלאס א' אמר
ידי שניהם אבל אס אין הגט יוצא מתחת
נחתס אע״ס שלא יה יה שליחרפ ה ^׳כ,שר לפני ניזתם !הוא
ליה שליחות רכל כת וכת חצי דבר ובהא אפי׳רבנן מורו דלא
ידי שניה צריכין לומ ב" נ ו״נ עכ״ל וכתב
מצטרפו׳ע' כ לפיכך זצני שמביאי גט ואח׳אמ׳בפני נכת׳ וא בפני ם5ופי' 6ס נחשי יניי השליו׳ ס־זיסי נפי ' ״',
הרש בא אכלהרמ״כס כתב בפ״ז
סכים
נכת כמאן דלית מפני שלא הסלים לומר!ר״לפהא׳אמ׳נפני
סהביאו את הגט אין צריכיןלוע ב״נ ו3״כ נחתם אם אין שניה׳שלוחים לא ינתן רכל זמן שלא אמר א׳ בפני
ב״נ ו״כ כתקנ׳חכמי׳ אפ ה הגס כשרכיון נחתי והוא לנל!
ונלכד שיהא הגט יוצא מתח' ידי שניהם נכתב ובפני נחתם לא אמ׳כלום ואמירתו כמאן דליתיה רמי ואם
שנתקיים מפי ב ' שראו חתי ממו ועל ינ ןשליח " גיסאוחרי׳
וכ״כ הרב כעל ההלכו׳ז״ל ואיסס שאף הס שניהם שלוחי׳ה״ז ינתן דדל אחד אמירתו כמאן דליתיה הרי
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<׳ללא נתכוונו אלא להוצי'שלי' אח׳שבא כאן ב' שלוחים וכן אם שני׳אומרי׳ בפנינו נכתב וא׳ שלישי
אומר
וסי אש ז ל וליאו מאין למד דין זה וימצ א׳על החתימה .ם
בחבורתו שאז צ״ל ב" נ ו" נ אע״פ שים כאן בפני נחתם אם אין שליח אלא א לא ינתן ואם ב׳מהם
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3׳לא קרי לי׳מנויי׳לקיימו אכל יוצ׳מתחת א׳אומר כפני נכתב ושנים אומי בפנינו נחתם אם האומ׳בפני נכת
נכתב וא׳או' בפני נחת פסול ב ' אומרי ס <האריןמאל נזה:
יד שניהם ואחד שליח ואחד מעיד שבפניו הוא שליח אפי^ו אם הוא י^ כרו ה״ז ינתן רכיון דשנים מעידיםע׳^ בפנינו נחתס וא׳אונל׳בפני נכת' כשר רב
עשאהו הבעל שליח חד דינאוחדטעמא
החתימהרי מתקיי׳בחותמיו אבל אם אחר מהאומרי׳כפני נחתם אשי אשכחי ' לי' אמי דיתיב וקאמר א״ר
אית להו עכ״ל וכתב דבריו
ס׳המגי׳ז״ל
יוחנן ואפי׳גט יוצא מתח׳ידי עידי חתימ ב״הלהנייכו
הוא לבדו שליח לא ינתן,עד שיהא אחר עמויג:
קמג
ומי הרמ״ה חולק בדין זה * וכמ״ס רבינו
כשר אלמ' קסבר סניס שסביבי גט סמ״ס
נמישימסילו
נסני י עלי
בסמו׳וכתב רכי׳ירוחס בח״ג דהא דשכיס
שהביאו
גט
ממ״ה
אינם
צריכין
לומר
ב״כ
אין צריכי׳שיאמיו ב״נ ו״נ וכן הלכת׳ע כ ולא חששו לליסנא קמא דאמרי׳בגמ׳א״ר השליחות עגמ*#
ו"נ דוקא כשה רחוקי׳אכל אס הס קמבי׳זה לזה או לבעל או לאש׳צ״ל ב' נ ו״נ דמ״ט אמי א״ר יוחנן ל״ש אלא שהג׳יוצ׳מתח׳יד עד כתיב׳דנעסו כשני׳על זה וכשנייעל זס
אמרי׳סאינ׳צריכי לומ׳ב״נ ו״נ משו ' שאס יאמרו בפנינו גירשה מי לא מהימני וכיון אבל מתח ' ידי פדי חתימה פסול • פרש״י פד כתיב׳דהשליח נאמן כב פסול ואע״ס
סהס קרובי׳ליכא האי טעמ׳ומ״ס רבי׳ומ״מ כשיבו׳הבעל יכול לערער ולומ׳מזוייף ששניה׳הביאוהו ע״כ ואיתמ׳בגמ׳על זה הטאמלר יוחנן אלמא קסבר ב׳סהביאו גט
הוא תמיה׳לי שהר״אש כתב סס דכיון שיש ב׳עדי׳לא יוכל לומ׳לא שלחתיו ומזוייף ממ״ה צריכי׳שיאממ ב״נ ו״נ והלשון הזה נדחק בגמ׳מפי ר' אמי עצמו שהשי׳לר אסי
הוא ואין לומ דס״ל לרבי' דהא דקא ' לא יוכל לומר לא שלחתיו ומזויף הוא לא קאי על מה שא״ל והא זמנין לא אמר לן הכי א״ל יתד היא שלא תמוס ופרש״י ולשון
אלא אהיכא סהא׳שליח והשני מעיד שבפניו עסאו שליח ולא אה י כ׳ דסניה שלוחי'
אחמ׳אמת ע״כ לא כתבוהו הרי״ףוהרא׳ואע״ג דלטנין דינ׳אין אנו צריכין ללישכ׳
בהא כ״ס הוא ואף ע״פ שמדברי הר״ן איפסר לדקדק קצת שאס בא הבעל וערער קמא עכ״ז אנו צריכי׳אליו להככ׳לישנ׳בתר׳דהלכת׳כותי וכיון שרס״י כת׳בפי׳לישנא
ערעורו ערעור אלא דמילת דלא שכיחא היא שיהא מזוייף כיון ששנים מעידי׳ עליו קמא פסול ואע״פ שסניה׳הביאוהו מינה משתמ׳דבלישנ׳בתר׳דאמ׳אלמא קסברב׳
מ״מ דברי רבי׳תמוהי׳למה סת' דבריו הפך דע׳הר״אס ומדברי הרמ״בס שכתבתי שהביאו גט אין צי־יכיס שיאמרו ב" נ ו״נ הוא בתנאי שסניהס יהיו סלוחיס וכן
יתקיים זה ממ״ס רש״י בתחלת הסוגי׳על רישא דמתני' ב ' אומר בפנינו נכתב וא׳ 3״ ה נרא׳דהכי
בסמוך נר בהדי׳שסובר כדעתהר״אש שכתב שהרי אין הבעל יכול לערער כגט זה
פירו'היכיי
ונתב עור היכ׳סשניהס שלוחים וכו'* לפי׳סניס סמביאי׳גט יא׳אומ' בפני נכת'
וכו׳
אומר בפני נחת׳וכו׳ב׳שהביאוגט אין צ״ל
וכורטעמ מסו׳ דאין עדי׳מצויי׳לקיימו ששניהס פלזתים
נכר נתבא׳בסמוך • וכן אס שני׳אומ׳בפכיכונכתב וכו׳ג״ז משכה ופרש״י בריס
פ
'
ב׳
והריפדיס מנויי ' לקיימו ואי קשיא כיון דסוףסוף ב׳הס מ״לסניסס שלוחים מ״ל סשיטוז ששניהם
דגיטין דטמת' דפסול מסוס דכיון דעד א׳מעיד על החתימה ולא על הכתיבה
אתי
א׳מהס
הרי
עדים
מנויי׳לקיימו
לא
פלוג
רבנן
כין
בא
עס
חבור
אנשיס
לבא
יחידי
ייזשרוהז7לל) כגי
לאיסלופי בקיוס שטת דעלמא להכסיר׳בעד א׳-־ומ״ס ואס שניס סלוהי׳ינתן ג״ז סס דאין מבחין ובודק באלה דלא מוכחא מילת ' ואס באת להכשיר את זה יכשי דן א ת נלא״ה 7א״כ לא
אלא מעתה ריש׳דקתני ב׳אומרי נפנינו נכתב וא' או בפני כחת פסול טעמ׳דאין זה אבל כששניהביאוהו מילת׳דמוכח׳ולא שכיח היא ולא א חמו 3ה ר3כ ןעכק 1רס״ י עש!שליחות!אנל
הגט יוצא מתח ידי סניה׳הא הגט יוצא מתח' ידי סניהס כסר א״ל אין ואע״ג דאיכ
ולפי זאת הסטה לכ״ע צדקו דברי רבי' יעקב באומרו ואס א׳מהאומריס כפני נחת ' ^ ל ^א״אחיי׳
ליסנא אחרינ׳לסון זה עיקר כדמשמ׳בגמר וגס רבה בר כר חנה הכי ס״ל כדאיתא הוא לבדו שליח פסול פד שיהא שליח אחר פמו אך אמנס כאשי נעמוד פל כוונתמעי7י׳תע!
שליחותו
בגמ׳ויוצא מתח ' ידי סכיהס היינו ססניה׳שלוחי' וכמו סנתכאר בסמוך
 :א׳או׳כפני הרי״ףוהרא״ס יראה שאין זה מספיק שהרי סניהס כתגו בתחלת הסוגיא ב פ ״ק
?השת׳מטע׳שליחו׳
נכתב וסכי׳אומר בפנינו נחת וכו׳כרפ״ב דגיטין תנן כ אות' נפנינו
נכת
וא׳אומר
וסוגייןכרבא
דהיכאדאיכאפריס
דמקיימיליה
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כפיי
וימשר ־׳וזה בהכרח ני ב׳אדמרי׳כרכעו לחח׳רויוארירידלהיי׳׳־זיזיח ^  ,יוי ויז ^ ז ^׳ אחרי
עש׳שלימותו
בפני נקתס פסול ור׳יהודה מכשיר א׳אומ׳בפני נכתב וב ' אומר׳בפנינו
נחתס
כסר
וימשך מזה בהכרח כי ב' אומרי׳בפכינו נחת' איןצריכין להיו׳שלוחי׳כי די בזה לקיו׳  .ממזום  7נ ' ולא
ובגמ א׳או׳בפני ככת וב אומ׳בפנינו נחת׳ כשר א״ר אמי א״ר יוחנן לא שנו אלא שהגט
הגט ולפי זה עדין הקושי־׳במקומי כנגד רבי׳יעקב וא״ת והלא מן ההכי אצלנו לומר חג חני 7נר נרין■
יוצ׳פתסת ידי עידי כתיבה דנעסו כסני׳טל זה ושניס על זה ופרש״י דהשליח נאמן
בדברי רבי׳ יעקב כפי הסוגיא שכתבתי לעיל על סיפא דמתני' ב׳ אומרים כעכינוליייסד ,רפניעי 7י
''מ דנדיו
נשכי' אכל מתח ידי עידי חתימה פסול אלמא קסבר פני׳שהביאו גט ממ״ה צריכץ נחת׳וכו' ועלה קאמר אלמא קסבר ב' שהביאו גט אין צ״ל וכו ' הנס הר ״ן תי קן זהשליחי׳<מ
תלמוד
לימיב" נ ו״נ ובתר הכי הדר ביה ואמי דאפי׳גט יוצא מתחת ידי חתימה כסר אלמא בפירושו לזאת ססוגיח״ל אפי' גס יוצא מתחת ידי חתימה כלומר אפי' מתחת ידנייכי
קסבר ב• שהביאו גט ממ״ה אין צ״ל ב"נ ו״נ ודברי רבי׳צריכין ישוב שכתב אם האומ
א׳מהסואע גדמאןדאמר בפני נכתב כיון שאינו שליח כמאן דליתיה דמי שהרי ע ^אתרי׳ אמאי'
נסכי ננת׳הוא שליח וכו' דמסמ׳הא אינו שליח לןלא סעידי חתימ׳הס סלוחיס
פסול
נתקיים
הגטע״פסניסולרבאבהכי
סגי
וקא
דייק
דכיון דלקיוס הגט סגי ס״מ קריליח חני7נל
כליסנ׳קמא ובגמ׳אמרי' בהדיא דליתהלכת׳אלא נליסנא בתרא ורבי׳בעצמו פסק נמי דשני ' שהביאו גט אינס צריכי' שכיון סהסמעידי׳שהבטל מסיו להם תו ליכ5ן קי* עילישליחות
נסמוך כלישג בתרא דשני׳ שהביאו גט ממ״ה אין צריכי׳סיאממ כ" נ ו"נ ינ״ל דס״פ למיח׳לזיוף ומהני בטילי קיוס פכ״ל• והפי׳הזה העתיקו מדברי הרמ״ 3ן3חיךןסין לחיל! עלי
משירה
לחוד
דהיכ׳דבסלוחי׳לא איצטריך השת׳לרבי׳לאשמעי׳דכסר דככר אסמועי בסמוך אלא וז״ל והא דאמר ר יוחנן אפי׳גט יוצא מתחת יד טידי חתימה כשר ודייקי קסבר ב'
מלוי דאתלאסמימיהוא כסהא׳לבדו הוא סלי׳סאם הוא' האומ בפני נכת׳כש׳סחשוב סהביאו גט ממ״ה אין צריכין וכו' לאו דמתני' בשהביאוהו ב ' היא ראי הכי ברישא
נסכי עדי׳לגבי הכתיב' מאח׳סהוא שליח יעל החתימה כבר יש ב ' עדיס אכל אס כמי בשנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם משכחת לה דכש' ביוצנן
השליח הוא א׳מהאומרי בפניני נחתם פסול מסו דלא מסהיד אכתיבה אלא עד א'
מתחת יד השנים אלא ביוצא מתחת יד אחד מפידי חתימה קאמר וקא דייק כיון
וזה נלמד מתוך הסוגיא ס כתבתי נסמו' דאמרי׳אפי׳גט יוצא מתחידיעידי חתימ
דבקיוס
הגטסגיסמע מינה נמידב׳ שהביאו אץ צייכין דכעידי קיוסהוא
נשידא״לכ ה״לל אפי׳גט יוצא מתח׳יד עד חתימה כסי ולפי זה צריך להגיהבלשון
כדפריסית בפרקקמא עכ״להרמ״בן והסירוס הזה הוא הפך דברי רבינו יעקב
רגי׳אבל אס אחד מהאימרי' בפנינו כחת' הוא שליח לבדו לא יכחן עד שיהא אסר וראוי לכל מעיין להשתדל לתת מציאו׳לדבריו ולחוו ' דעי בזה אומ׳ראשונה כי קשה
עמו וכן מנאתי בגירס׳ישנה אבל ק״ל דכיון דאיכ ב שאומ׳בפניכו כסת ככל גווכא לי בדכיי הרמ״כן מה סאמ' לאו דמתני ' כשהכיאוהו סכיס היא דאי הכי ברישא נמי
נשר משוס דמתקיי׳ בחותמיו הוא ואפי׳אינו יוצא אלא מתחת יד עד א' מהאומרים בשנים אומרים בפנינו נכתב וכו׳מסכחת לה דכס' כיוצ׳מתח ' יד השניס כפי קוצר
נפנינו נחת ' וגס אין מי שיעיר בפני נכת' וכבר כתבו התוס׳דלא איצטריך למיתכי דעתי אין ממש כזאת הקושיא ותשובת' בצדה בשנא ההפרש שיש כין ריס׳לסיפא
אח' או' בפני נכתב אלא אגכ רישא דסכי א׳וכי אערי׳אפי׳גט יוצא מתח ' ידי עידי הוא דכריסא כל זמן שהשליח יחידי הגט פסול אבל בסיס ' סעמי׳ססגט נסר אפי'
חתימכישי מתח׳יד א׳מעידי חתימה קאמר הילכך נ״ל דגירס׳דידן שהו' עיקר אבל בשליח יחידי והוא כשיהיה השליח האומר כפני נכתב שלא נחשבהו כאילו ים שני'
אס אח או' בפני נחת והוא לבדו שליח לא ינתן עד שיהא אחי עמו וה״פ כסא׳או' עדיס על הכתיבה דשליח מהימן כבי תיי ונשארו שכיס מעידים על קיום הגט
נפני נכת וב אומ׳בפנינו נחתם אפי׳אס האומר בפני נסתם הוא לכדו שליח כסר
סאומיי׳בפנינונחתס
והגט
ג ^ נב ב
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היא אבל אס א' מהאימ בפנינו נחת היא מ " אנהרבי״9
לבדו שליח לא ינתןעדסיהא אחר עמו יהרא״ש והתו׳ריש
וכתב פל זה ודבריו תמוהין איך אמר כןנטי! לכיחלעלים
והלא כיו' ששני׳אומריס ב פנ י נו כחמ׳ כ3ר ממיין לקיימו אי"
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(למרדכי פ ' חי
מאחז! הגיאפשוכ'
הגאונים בזה ג״ש

וכן כפול אלא דלסהמי סייסיק ליה בגיטין וקדושין וכי : -דלא כפל התנאי יללו נתריי׳
( נ ) כ׳הרא״ש
נפשו ' כלל ליה שיי אחד אומר בפני נכת וא׳אומ' בפני כחתס ואפילו סשני׳אומריס בפנינו ככתב אס סוססין לה ואין מחזיקין אותה לא כמגירש ולא באיכה במגורשת ולא כמקודסולא
אחד
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באינה מקורס וסולכין בה להחמי'מדברי
ח ' דפל המפנה
נתחילה המעשה השליח האיש ב״נ בין שיהא האומרי׳בפנ
המגרש על תנאי ה״ז כשאר כל! מעשה שנעשיעל תנאי חכמי׳וכן נר' שהוא דע הרמ״בן וכרסיב׳:
(בשע׳נחר המעשה כסת'כיון סלא אמי כתקנ חכמי׳ב״כ וב״נ
שאין המעשה מתקיים אא״כ יתקיים התנאי ואם לא עוד דקדק ה-־מ״בן אי בפי׳ כדיני ממונו׳
לא הזכיר תנאי הרי הגט פסול אבלבסני׳אומ בפני נסת'
יתקיים התנאי אין כאן גט כלל ואפי׳אם הוא כהןא מותרת לו סן קודס ללאו ותנאי קור ' למעש וסיסיה
כני] שאח ' הריני וא ' אומ' ב״נ אס זה סאות כפני ככת סוא
ובלבד שיהא כהלכתוב שיהא כפול ותנאי קור למעש' והן קודם כדברסאיפשר לקיימו והפלה ז״לדלא
וי גרש אש עי על לבדו שליח הגס כשר שהרי יש בעדים
פנאי זה וכחל
בעינן הן קודס ללאו אלא הרי הוא נדץ
לפנאז ואח״כ מקיימי הגט ־אמר בפנינו נחפס ואע״ע ללאו ותנאי בדבר אחד ומעש׳בדב' אחר ושיוכל להתקיי׳המעש'
הכפל בין בממון בין בגיטין וקדושין פל
גפיו לה ספה לא שהדברי' האלה לא יועילו מטע סססניס ע״י שליח ושיהיה בדב׳שתוכל לעשותו כרפי' בהלכות
קדושין הדרך הכזב 'למעל ' אבל תנאיקוד׳לממשה
אמרי׳זתחללפנאו
אלא אמרינן לעל אנשי׳הללו אוערי' כתיקין הכמי׳אע״פכ אכל אם לא נעשה כהלכתו התנאי בטל והגירושין קיימיץ ודאי בפי׳ככלדוכת שהרי מסכ׳סתומהיא
יועילו
ולכשיתקיים
מטפס
התנאי
קיום
כי
כל
מתקיי׳
גט
הגס
שנתקיים
למפרע
משעת
דעת! הראשונה
נתינ׳לפיכך מת ,כפרק הפועלים גבי סלכתא פסיקתא
הוא ע!שה  :בתתמיו לזין צ״ל ב" נ וב״כ עכ״ל • כתב
הבעל או נשרף הגט או נאבד קור׳קיו׳ התנאי הוי גט בד״א שאוט ושיהיה דבר שאפש לקיימו בדוק מוסכם
הי״סב' כתבת כיון דקיימ׳לן דעידי הגט מעכשיו או ע"מ דהוי כמעכשיו כיצ׳אמ׳לה ה"ז גיטךע״מ שתתני מן הפוסקי ' בכל דכר ורע רבינושהלכה
אין חותמין זה שלא בפני זה
אס נתקיים לי ר׳זוז לאח׳ליום חל הגט מיד׳ולכשתתן ול תהיה מגורש למפרע כר״מ גס כתנאי כפול ובהן קורס ללאו
עד אחד מהם בשנייערי׳והב׳לא נתקיים אפי׳אם נשרף הגט ומ״מ לאחר לא תנשא ער שתתן ואם נישא׳ הה דע הגאוני הראשוני ' ולוה הסכייכפל
אלא בעד אחד על פ ? הפאמר שנצרף
כתבהר״מה שיוציעד שיתקיי׳ התנאי ואם קיימה התנאי יקיים העיטו' ע״כ ורבי כתב דיני התנאי כסימן
חתימת העד שנתקיים לעד שמעי ' על
פי
ל״ח ושס כתבתי עליו * ובאומ' מעכשיו או
■ומהשכפב רגינז שהרי הוא כאילו מעיד עליו שהרי יודע והרמ״בם כתב שיכולה לינשא מיד ולא חיישי' שמא לא תתן כיון
ע״מדהוי כמעכסיו דעתהי־מב״סבפ״ן
ואם לא יפקייס שאס לא חתם בפני שלא היה הוא חותם שהיה התנאי במעכשיו או בעל מנת ולא נהירא דבהריא קתני
התנאי איןכאן
מה״א שאין צרי ' תנאי כפול ולא להקדים
נלל ( אפי׳אסיזואנע וכעכין שאמיו בכותי דאי לאו כותי כשר בכריתא על זה ולאה לא תנשא עד שתתן ואם לא נתנה לו
בחייו
התנאי לממש אלא אע״פ שהקרי המעסה
פה ן ח!רפ { ׳מפנה הוא לא הוה מחתי׳ליה קמיה  :תשוב' שוב,לא תוכל לקיי׳התנאי אפי׳אם תתן ליורשיו דע״מ שתתן לי
מנאי קייס אכל צרי׳להתנו בדב׳סאפש׳
נ' 3החרק!.בג' ה • אין הנדון דומה לראיה דהתס חיכו אלא משמ׳לי ולא ליורשי וכיון שלא תוכל לקיי׳ התנאי בטל
הגירושין
לקיימו ולה הרי״ף בפ׳מי שאחזו גבי הא
לדע׳סהוא כשר וממקד ובקי במה סכתו' וחולצת או מתייבמת והרמי׳בם כתב חולצ׳ולא
מתייבמ׳ולא
נהיר׳
דת״ר ה״ז גיטיך ע ' מ שתשמשי את אבא
ושהחזיקו בו הכותי ' ואליבא דר' אליעזר אבל לא אמר ע׳׳מ אלא ה״ז גיטך אם תתן לי מאתים זוז לאחר ל׳ שני שכי׳וכו ח״ל ואע״ג רבעי תנאי כפול
ומ״ה מכשרין ליה אפי' כעד אחד
ישראל יום לא חל ער שעת נתינה ואם נקרע או נאבד קודם נתינה אינה ה״מ באס תשמשי אס לא תשמשי כענץ
סהחתימו בעניןאבל בקיום
חתימה
לא
שכ׳אס
יעברו
בני
גד
ובני
ראובן
ואס לא
מגירשת אמר לה ה״ז ניטך ע״מ שתתני לי ק״ק זוז ולא רצה לקבל׳
מתכפר אלא כקייס על פה סמעידין בפי'
נתנה לו בעל כרחו כתי רב האי דהוינט והרמ״בם כתבדהויא יפכרו וכדאתקין שמואל כגיט דס״ס אכל
על חתימתו או בשכתקיי מ חתימתו מתו׳ ספק מגורשת וכן היא מסקנת א״א הר״אש זי׳ל אמרלהע״מ כע״מ לא וקי״ל דכל האומר ע״ע כאומר
כתיב' סשרו׳אחרי׳ענ״ל :כתםהרי״ב׳ש
שתתני לי מאתים זוז ומהל לה עליהם לא הוי כאלו נתנם לו ולא מעכשיו דמי • וכת כן סר״אש כסס רכי׳
בתשוב ' סימן סי״ח מה שאתה חושב דכל
האיוהרא״בדז״לנפסנזב ' אבל הוא ז״ל
סיס עדים כשליחו ' ה״ל כאתיוה ביה תרי הוי גט ע״מ שתתן לי איצטלתי ואכרה אפי׳ אם נתנה <ו דמיה
חולק על סברא זו והפל ' שלדעת ר״סגס
אינו מוסכם מן הכל שהרי תבואר בפ״כ אינו גט אלא א״כ הוא מתרצה בקבלת הדמים אבל
כי מתרצה כמעכשיו בעינן כל תנאי התנאיושכן
דגטין דמסקכא סשניס שהביאו גט ממ״ה מיהא הוי גט אע״פ דאלו מחלה עליה לא הוי גט על מנת שתתני
הסכימו חכמי ארצו וסכן פמא דבר וכן
שאין צייכי ' לומ׳כ״נ וב״נ זהו כסהג ' יוצא לי מאתים זוז בתוך שלשים יום נתנה לו בתוך שלשים יום נתב גס בתשוב ' כלל מ ו סי' ג ' וכן דעת
מגורשת
מתחת יד שניה וכן פסקו סרי״ף יסר״מב'
המוס בס מי שאחזו גבי הא דת״ר הרי זה
ורש״י פי'ששניה ' אדוקיס כו ושניה '
שלוחי
בהכאתו
וא״עפ״סבודאי
סאדוקי׳בו
לאו
גיטיך
והניי שלי וכו׳ואמרי׳עלה לאפוקי הכא דמשס׳קוד׳ לתנאי וכתב עוד סראש
דוקא אלא ששניה אומיי שהבעל
עשאס
שלוחי׳ונתכו
האס
'
כמעמשניסס
אכל
מ״מ
בכלל
פ״א
ג״כ
אע״ס
שפסק
הרי״ף
דלא
יעי
'
תנאי
כפול
בע״נל מסוס דכלהאומר
צריך לפי־ פיי־וכוססניה יהיו שלוחי' ויש קצת הוכחא לדבריו וכו׳ואיפשר שטעמו ע״מ כאומר מעכשיו דמי הרי נחלקו עליו ר״תור״י וראיותיהס נכוחות למבין
סכל שהס עצמם שלוחי הגט מסתמא חתמו העדי' בפניה או ידמו בחתימתן אבל וכתב רביצו תשוב זו בסור ח״מ פי׳רת״א וגס הר 'ן נפ׳הנז כתב שאין שטת הר יף
עידי השליחו' אין להחזיק הגט בעדי ' מצויים לקיימו מחמת' ואף אס נאמ' לרעתו והרמ״בס מחוורת והאריך בדבר ה״ה כתב על דברי הימב״ס הז דעת כל הגאוני'
שאס באו עידי ססליחי׳או אחד מהס סע הסלי׳מהני דחשביכן ליס מצויים לקיימו והכריחה לזה לשק למשניו ' סהס כע״מ שהוא כמסכסיו ולא הזכירו כפילת התנאי
דמסתמ׳גס עידי הסליחות מכירי' חתימת׳של עידי הגט וכן לרבה כסי הוי מילתא ובעלי כתוספו' קלוקיס בזה והימ״כן יהדש״כא הניסו הדבר כצ״ע וקבלת הגאונים
דלא שכיח '
חד דמייתי גיטה ויבואו עמו עידי שליחותו או אחדמהס מ״מ מדון זה תכריע ^נכ״ל  :ולכסיתקייס התנאי מתקיים הגט למפרע לפי׳מת הבעל וכוכו״א
שמידי
כשליחו
'
נשארו במקו ' הבעל אין כאן במקו' האסה מצויי׳ לקיימו וגס למה סאומ מעכשיו אוע״מדהוי כמעכשיו וכו׳בפ מי שאחזו תכן ה"; גיסך ע 'מ שתפני
שכתבו
סרס״כא
יסתום
'
דאפי
באח שליח ואחד שמצטרף עס השליח להעיד על לי ר ' זוז ה״ז מגורש ' ותמן וכגמ מאי ותתן רב סונא אמר והיא תתן רב יהודה אס
רשליחו׳לרבא דק״ל כותיה ואינוצ״ל ב"כ ו3״נ דהוי כאתיוה בי תרי דכיון שיש סכי לכסתתן מאי בינייהו איכא ביכייהו סנתקר׳הגס או שחבר רב ה ונא מ והיא חתן
עדי׳שהוא שליח גט זה לגרש' שוב אין הבעל יכול לערע 'רלרמ' מזוייף הוא מ״מ אפס
אינה צרי כ ' ממנו גט שני רב יהוד אמלכשתתן צריכ׳ממנו גט סכי וערש״י סנתקר'
דהיינו דוקא כשהע׳המצטר' עס השלי' הוא בכאן עתה עס השלי ומכי הגט
בטביעו'
הגט
קודס
מתן
מעות
והיא
תתן
מנאי
בעלת׳
הוא וכי מקיימ ליה איגלאי מילתא
עינא או בסימן מובהק ומעיר פעל גט זה כעשה שליח ואז הוי כאילו נתקיים גט זה דמשע נתינת גיסא ככל ע״מ מעכשיו הוא וכן ממכאר סס בסוגיא דלא א״י הונא
בחותמיו כיון שמיד הבעל בא לו וכן כזכר תמיד בלשונם גט זה אכל בנדון זה אע 'פ אלא 3אומ ע" מ דהוי כאומר מעכשיו וכתבו הרי״ף וסר״אש דהלכס כרב הונאוכ״פ
שיש סטר סליחו׳ביד השלי
שהבע' מינה אותו שליח ומסר בידו גס כסי ועידיו פלו' הרמ״כס בפ״ח מה׳ גרושין • והרמ״בס כתב שיכולה לינשא מיל וכו׳כ״כ בפ״ח מה'
ופלו׳מ״מ אץ זה קיו' על
זה
הגס
שלפנינו
ואף
חס
עידיו
הס
אות
הכזברי
השליחו'
גרושין וכבר הלין בעדו סס ה״ה וגס כתב סברו' אחיות ברין זה והר״ן ג״כ האריך
שהרי אפש שאותו גס
נאבד
או
כשרף
וזה
מזוייף
הוא
ואע״ס
שאין
חושסין
לזה
מ״מ
בדין זה בפימי שאחזו (דף תק״נו ע״א ) אהא 1אמ רב הונא והיא תתן ות״ר סרי זה
אין גס זה מקוייס לא
כקיו׳הגט
ולא
3
מקנ
חכמי׳וסר״מס
שהוא
מבעלי
סבר
זו
דכל
גיטך
ע״מ
שתתני
לי
ר
זוז
וכו׳ולאח׳לא
תנש' עד שתתן ובסוףדבריו ספלה והמסוו'
שים עדים על השליחו׳הוי כאתיוה בי תרי אמכס הוסיף להחמי׳והצריך שיהו עידי סבדכרי׳אלו דבתנאי שבידה והוא בסב ואל מעשה לא חיישיק שמא מעכוי עליו
השליחו' עצמה עידי מסיר' הנס מיד השליח ליד
האש ואז הוי כאלו אמרו בפנינו אכל אס הוא בקוס עשה חוששין שמא לא פקיימנו וכל תנאי שמא תלויכאחרים
ועין נח יש רנינו גישה כיון שהם מעידין על מסיר הגס מיד הבעל ליד השליח ומיד השלי׳ליד האסה בין שיש בו קוס עסה בין שהוא שב ואל תעשה חושסין שמא לא יתקיים וכ״כ הי״ס
לקחן נשי׳ זה גני אבל אס עידי מסיר הגט ליד האס׳אינס עידי הסליסו׳לא מהצי סהדיתייהו וצריך בר צמח בתשובה * וחס לא נתנה לו בחייו שלב לא תוכל לקייס התנאי ונו׳ בריתא
יצל יי
 :פ שלא סיאמ׳השלי ב״כ ו 3״נ משו׳דכל כת וכת מעיד על חצי דבר ולא דמי לשליחו קבל דלא בפ מי •שאחזו גמ׳ ה״ז גיסיך ע״מ שתתני צי ר' זוז ומפלוגתא רת״ק ורס״כג ופסק
ת־עלילפל< ׳ ז
בעינן
■
שיסו
עידי
השליחות
סס
עידי
מסירת
הגט
כדתכן
בפ
׳
התקבל
ולא
חסבינן
הרמ״כס
בפ״ח
כת
קדאמרלי
ולא
ליורשי משמע שכך כתב א׳לה״זגיסיך ע״מ
נמ׳ים רני' נשם
שאס ליה
הרמ״ה
חצי דבר דהתס כיון שהיא עשתה יד השליח כידו וכו' ואחרי ראותי את כל שתתני לי ר זוז ולא קבע זמן ומת קודם שתתן אינה יכולה ליתן ליורשיו ויכינו
נשאת יוניא לא אלה הצרכתי לו׳ב״נ וב"כ • ועוד אחרת הית ' ולא רציתי לסמוך פניה והוא שהיה שכתב דלהרמ״בס חולצת ולא מתייבמת כיאה מדכריושסוא סובר כדעת הר מב
יוגיא נגע קאמר י אפשר לקייס לגס בחותמיו׳ ממוך שער השליחות שיהיה מקוייס ועידיו היו כעדי' שהיא ספק מגורש ומ״ה כתב דלא נהיר' ולפי האמת גסלהר׳יסב׳איכוגס ולא כת
?א׳כהיאן
■ אח ״ כ
אייר ואה קיימה טצמס החתומים על הגס אלא שחששתי לסכר׳הרמ״ה כפי׳ב דכתובו' דאפי הוחזק תנסא לזר עד שתחלוץ אלא מפני שלא קבע לה זמן ובין נתנה ליורשי' בין לא גתנ
חילצת
ולא
בב״ד
מתייבמת
דוקא
מפינה
בסקר׳עליו
ליורשים
ערער
אינה
דאז
מועלת
דקדקו
כלו
חה ברור בדברי הי מכם
בקיומו אבל לא קרא מלץ ערער לא וכן
יקיים לא הוה ליה
למיחר אצא 1אס
נראה דעת הרמב״ס וכ״ס ששניהן יוצאים מתחת ידיהשליח  :סס וכבר כתן הרב המגיד טפס לדבריו  :אב•״* לא א״ל פ״מ אלא ה״ז גיסך אס
קייח׳התנאייחזי ,הכג המגרש על תנאי הרי זה כשאר כל מעשה שנעשה על תכאיוכו׳זה כדעת
מתני ק״ק זח וצחה דעת הימ״בס בפ״ח וכתבו רביכו כסיס זה ובסימן קמ' ד כמה
 ; .לכך על כתזין
הימ״בס בפ״ו מה' אישות וכפ״ח מה גירושין שפסק כר״מ דאמיכקדושין
שאס
תת
פוך
הזמן
להימ״בס
איני
גט
כלל
ומתייבמת
ולהיא״בדהוי גט ומומרת
יערם למאי יזניא
פ
כאימיכל
תנאי
שאינו
כתנאי
כני
גד
ובכי
ראומאיני
תנאי
וכן
דעת הרא״ס כפ' לשוק והר 'מה חילק על פה שלא נכתב התנאי בגט אינו גע כלל ומתיכע ואם כתה
יקאמ׳יפרישחזהיא
י^ נכונה והחחיורת מי שאחזו גבי האדאתקץ שמואל כ גיסא דש״מ אס לאמתיי׳הא גטוכו׳והאריך התנאי בגט הוי ספק וחולצת ולא מתיבמת וכן דעת התוספות שחולצת פה ל
שנסנדחג*
בזה בתשובה כלל מ״ו סימן ג' אבל הר״ן כתב בקדושין פרק ה 6ומ שלדעת הרי״ף
ושס בסימן הנזכר אבאר
דעומהי

*בה

אבץ
דעותיה יסי -א״ל כ״ז גיעיךע״מ שתתני לי ק״ק זוז ולארצ׳לקכל׳וכו׳כפימי שאחזו
תנן התםכראשונ' היה נטמן יוס י״ב חדש וכו׳אמ׳רבא מתקנתו של הלל נשמע ה״ז
גיסיך ע" מ שתתני לי ק״ק זוז ונתנה לו מדעתומגורש' בע״כ אינו מגורשת איכא
דאערי אמי יבא מתקנתו סל הלל נשע' ה״ז גיסיך ע״מ שמתני לי ק״ק זוז ונתנ׳לו
בין מדעתו ובין בע״כ הויא נתינה וכתבו

העזר

קמג

קכט

באו לידו הוי נתיכ׳ומאומרו כחחימ דבריו מד שתתן מדעתו לזו עד שיקבל מדעתו
כפי גירסת הספרי המוגהי׳מכתיב׳ידו נר להפך שאפי קבלן בפועל לא הוי׳נתינה
אם לא יהיה מדעתו ולפי דברי הרב המשי הכי ה״לל נתנה לו כע״כ והו' אינו רוצה
לקבל ה״ז פסול עד שיקב׳בידו והוילישנ׳דיק' ורבות טפי עכ״ל החכם המשיג ואיני
־
יורד לסוףדעתו שכתחל׳כתב דדברי' אלו

הרא״ס והר״ן שבעל העטו׳כת בשם רכי׳
מגורשת לא נתנה לו תוךל' יום אינה מגורש׳כת׳הרמ״ה כהן אפי׳
האיי רהלכ׳כלישכא בתיא דרב וכתבעו י
לא נתנה לו עד ל׳ יום בסופו מגורש׳רעד ל׳יום שיהו שלמי׳ קאמף
כר׳אש ת ל והרמ״כס כת י  10מגורש;ת ואם אמר לה כתחיל׳יום ףא שן< ל^ חדען ונתנה ילף המעו ׳ בסו ף ^
הוי וטוב להשמיע  :ל והם הס דברי
רבי ראשן ן1,ךזרש שני הויא ספק מ' גורשת דמספק ׳  ±אי בעי  1,׳ יום
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קשה לסמע׳ואח״כ דקדק מדברי התום׳
שכתבו וקבהזה׳כי א״ל שקול זוזך דלמ״ד
נתינה בע״כ הוי נתינה אפי׳לא קבל נמי
הויא נתינה ומ״מ נ״ל דאיפשר להכריע

דענינס יהתי
סשית
ארס?',ה
בג כל ש ל
עכב ?״ז
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שאינ""
ני,
דהתני כלל
הימכ

פד שתתן מדעתו והיינו מדרבנן כמכו^ ׳ לה מיומא קמא וצריב! ! גט שני ואם מת
הודם *׳לי גט \ ני ה״ז גט הקשה ה״ר אלחנן א״כ אמאי אמר
3דבריו פ ,׳דכ למקוס סכתכ פ ־ ול היינו
חולצת ולא מתיבמ כ הרם בם מת בתוך ל יום כיון ששלמו ל
יום רבא לעיל דנתינ׳ בע״כ לא הוי נתינ׳ולא
מממן וכן הוא גירס״ה״ה וגס הר״ן כמ ׳ ולא נתג לו איג מגורש .ילא קבע זמן לנתינת' ומת קוד שנתנ
איל הויגטוהא עכבהאינה ממנה והלכה
בפר׳ מי שאחזו בשס הרמ״כס כדברי ה׳ יכולה ליתץ ליורשיו שלא התנה עליה אלא שתת? לו ולא
בטלכרס״כג דמשנתינו וי״ל דהכא ודאי

מבקרבריוכיון _
גרא לי יאפי למ״ד נתינ׳בע' בסמס כתינס
היינו דוק שהנותן נפט׳בנתינ תו"כ במס
סכידכי
 1יותנ6ו והייני
דגטיה " נו

__

_ _

. .

..

הגט :התנה עמה שתעש׳רברי׳ולא פיר כמה כגון ע״מ
שתעשה ולבסוף כשאינו מצה לקבלם לא נתקיים
מלאכי׳או שתשמשי את אכא או תניקי את בני כת׳ הרמ״ בם דך! וי התנאי עכ״ל משמ׳דבשאינו מקבל׳ לבסו׳
כמפרש יום א׳ ואם עשת׳ עמו מלאכ׳ יוםא־ או ששמשה את אכין מייריוכס ס מורינר ודאל כ הצי הלל

יוםאיאוהניק׳אתכנויויאינתו׳הזמןשהתינו׳יונקשהואכ״דהדש
לנשבע ליתןלחביחנותן ל\ 3פ״כ ונפנ] ר דהוי גט וק הוא רעת ר י אכל לרע א א הר אש ז ל צריכ
לשמש וגו׳ ג״זבפ׳מישאחזו כעיא דאיפשיטא
6כ לסתה׳נכדנ 'ל גבי מי סנתן ל הסכע״כ
את אכיו כל ימי חייו ולהניק את בנו עד שישלמו כ ד
חדשיםוטעמ משוס דלצעור׳איכוון והא לא צער׳
־
דהכיבדל' ־
לא סא״א לזכות לאד בע״כ והייצו טעמא ללידתו ולכ הר״מהותוךהזמןאינ' רשאלינש' שמ' לאתקיי׳התנאי וכת׳סרס״בא
א״ל אלא מחולין
דממני׳וה״הוסו׳הטע׳לאומר׳ תן לי
מנס וה״מ דלא בעי׳ ב' שני׳שלמי׳אלא עד שיה׳ לולר ב׳שני היכ׳ראתני לך לבד היא אבל אס א״ל ליהוי גיטיך
ואתקדש אני לך ונשב הלה לימן לה ונתן מקמי רשלמו ליה ב' שנים אכל לאחר ששלמו ׳ב שנים ע״כ לאו בלא תנאי ה״ז גט ואינו צרי' ליטלו ממנו
לה בע״נ יצא הלה ידי סכומה והיא אינה לשיעור׳ זוטא דהיינו ב' שני' איכוין אלא לכל זמן שהתינוק ראוי בהאי אמיר׳לחוד סגי וכן נראה מדברי
דאמ׳אפי׳ג׳ודעוני׳ולאנהיר׳לא״א הר״אשז״ל אלא הרמ״בסבספ״ח וכ״כשסה״ה • ע" מ
מקודש׳עכ^ל והוי יוד׳־שמיריףה
הגדול ליניכר׳יהושע
שתתני לי אצטלתי ואבדה וכו׳ ג״ז סס
כרי,/כר נר״יכתבג :תפוכ׳ דלמ״ד כתיכה
אפי׳לא
הניקתו
אלא
שעה
אח׳קיימ׳תנא׳כיון׳ששלמו
ב׳השני׳כת'
במי שאחזו משנ׳וגמר' פלוגתא דרס״בג
כע״כ הויא נתינה אפי׳סנא קבל׳איןחשש
בזה שחין החיוב אלא מל הנותן ליתן וכן עוד הרמייה אמ לה ע״מ שתשמשי את אבא ושתניקי את בנייום
ולא קי״ל כרס בג לפי שזה אח מהמקומו'
משמע מלשון הפוסע'שהקשו וז״ל מכלל א׳אם שמשתו והניקתו יוס׳אח' כליל שבת ויומו ה׳יז גט ואם לאו
שאין הלכה כמותו כדאמרינן כ״מששנה
דבעלמ' נתינ׳בע״כ לא סויא נתינה וא״ת אע״פ ששמשתו מעת לעת ומת הפין או האב אינו גט
והוא שיהי׳ רשב״ג במסכתנו הלכ' כמותו חוץ מערב
דהסתא לא מפליג בין בפניי וכו׳עד וגס יוםא׳בתוךכ' השני׳של הנקת הולדע״כ ונרא׳לישאם אנללהעל וציק וראיה אחרונה וכ״כסס הרי״ף
אס היה בפניו יעשוהו ב״ר לקבלםכע״ כ
מנת שתיניק למי ו׳ חדשים רואים אם נשאר לזמן הנקת העוכר וסר׳אש וכן• פסק הרס בס בס״פחוכתג
טכ״ל ואס איתא דלמ״ד נתינה בעכ לא דהיינו ער שתהיה לו כ׳שנים יות' מו חדשים אז ודאי לאו לצעוד
.
הראש וז״ל .״
הילכ׳'
.
איצטלי ) .
דוק _
בעי למיתן
הוי נתינה עד סיקבל׳מדמתו מה תירצו מיכוין אלא להקל מעליה שלא תניק עד שישלימו
כ׳ידחדשים לי׳ואי אבדה אע״גדיהי׳ליה דמי דיד׳לא
תוך ו חדשים אחר שהנימה
שהנימה מעט
ואם כז אם מת הבז
מעטי הוי גט
אבל הוי גיטא ויראה דמדעתו הוי גט ואע״ג
יטסוהו ב״ד לקבלה בע״כ והרי הוא סובר. .
מתהקתוך
דלא סמינתיכ׳ אס כפוהו לקבל אלארד^
י אם לא נשארו ששה
חדשים דמחולין לך לא הויגיט' שאני התםדלא
ציער׳אבלהכא דיהבה דמי וציערה עט
לכ״ע אס קבלס המקבל אפילו ע״י כפיה
שמה כפינה והטעה כמרסכתבו התוספו׳לקמן דיש חילוק בין מתנה דעלמא לנדון גוף הטלי׳ יכול למחול ורבי׳ ירוחם כח״א כתב על דברי הר׳אש וכ״כ הרמ״בס ונ״ל
שלפנינו שבמתנה צריך דע' הנותן ודעת המקבל אכל בנדון שלפענושאמר ע״מ שאין ענין זה לזה שדברי הרמ״בס בפ״ח כך הס ה״ז גיטך ע״מ שתתני לי כלי פלו׳
שמתני לי תלה הדב׳בדע הגותן וכן נר בפי׳מלשון הרמ״בס שכתב בע ח מהלכות ונו׳אינו גט עד שתתן אותו צלי או אותו בגד בעצמו או עד שיבטל התנאי
גיושין ת״ל ה״זגיטיך ע" מ שמתני לי ר זוז מכאן ועד ל׳יוס וכו' כתכס לו בע״כ והוא עכ׳יל כלומ׳שיאמ׳להוי גיטא כלא סוס תנאי וכן פי׳ה״ה וכל שאומ'כן אפי׳במחולי'
אינו רוצה לקבל ה״ז גט פסול עד סתה' מדעתו הרי בפי׳סהגט הוא גט גמור מד״ת לך מהני וכמ״ש סס ה״ה אבל דברי הרא״ש הס במצ׳בקיוס התנאי,אלא שהוא נוטל
אלא שהוא פסול מד״ס סרצ' להחמי בערוה החמור' ואפי׳שלא קבל שכ״כ והוא אינו דמיס תמור׳האצטלי' ובכי הא לא שמעי' ליה להרמ״בס דאמ׳ע״מ שתתני לי ר׳ זוז
ריצ׳לקכל וכו׳וראיתי מי שהשיג עליו וז״ל הכלל העול׳מדבריו דלית בין לישכא קמא וכו׳ג״ז משכה בע מי שאחזחכתב הרמ״בס ז״ל מת בתוך ל׳יוס וכו׳בפ״ח ובמ״ש רבי׳
לליסנא כפר אלא דללישכ׳קמא אס לא קבל המעו בידו בפוע׳לא הויא נתיני' ואס קבל שאינו מבין דבייו כב הלץ בעדו ססה״ה  :החנה עמה שתעש דכרי׳ולא פי׳כע׳
בידו אפי ע״כ הויא כפינה וללישנ׳כתרא אפי׳לא קבל המעו' כידו אלא כלשאמרה וכו' ג״ז סס בפר׳ מי שאחזו מפכה ( דעה ) ה״ז גיטיך ע״מ שתשמשי את אבא ע״מ
שקול זוזא אפי׳סלא רצה לקבל בפועל הויא נתיכ׳ודכרי׳הללוקש לשמע ומה סרצ' שתניקי את בני כמ׳היא מניקתו ב׳סני׳ופרש״י שיהיה לולד שתי סכי׳סכך הוא זמן
לדקדק מדברי התוס'ליתיה דמה מכין עשו ב״ד שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני הנקתו ולעניין לשמש את אביו כל ימי חייו ותנן תו מת הבן או שמת האב ה״ז גט
ומחזיר הבי׳לבעלי׳לנתינ כמ״כ איהויא נתינייקבל בפועל או לא קבל כפועלדאפי' ופר״סי מת הבן קודהזמן או מת האב ה״ז גט דכיון דלא פי' מידי ולא אימון אל׳
אי׳הוי דינא דכתינה בע״כ לא הויא נתיג קבל או לא קבל ב״ד יכול לצוף אותו לכך להרווח׳כל ימי׳סהו׳צרי׳ומכאן ואיל׳אינו צרי׳ותקתו ע״מ שתשמשי את אכא שתי
וכמ״ס הרש בא כשהביא דבר זה בסס התוספו' ז״ל וא״ת לרבא מפני מה היה נטמן סכי׳ע״מ שתניקי את כני ב׳סכי׳מת הבן או שאמר האב אי איפשי שתשמשני שלא
כיון דנתיכ׳בע״כ הויא נתינ׳י״ל שאס לא היה נטמן היו ב״ד כופין אותו עד סיאמי בהקפד אינו גט רש״בגאומי' כזה גט כלל אמ׳רש״בג כל .עכבה שאינה הימנ׳ה״ז גט
רוצה אני כיון שיש עליו מן הלין לקבלס ע״כ הילכך כיון שיש עליו לקבלם מן הדין ופרס״י פלא בהקפד' היא לא הכעיסתו ואפ״ה שאין העכב הימני אינו גט ובגמר
דין הוא לכוף אופוכ״ש דסוף סוף כשאמר רוצה אני נמצא שקבלן מדעתו והוי עד כמי' היא מניקתו שתי סכים ומי כעי' כולי האי ורמינהי שמשתו יוס אס' הניקתו
תחלתו באונס וסופו כרצון ומיהו הראיה על שאין צריך לקבל כפועל למיד הויא יו׳אחד ה״ז גט אמ׳רב ססד׳ברית' רשב״ג מפני׳ רבנן כלומר בריתא רס״בג דמיקל
נתינה היא כתוב' באומו דיבור עצמו סל תוס׳וז״ל וכן בהזהב כי א״ל שקול זוזך לא בתנאי ואמ׳הת' גבי אצטלי׳תתן לו את דמיה וקאמ' נמי כל עכבה שאינההימכ׳ס״ז
הוי אפי׳כס׳ס וע״כ דמיירי כשלא רצ׳האחר לקבל׳ונשארו בידו דהיכי שייך למיהוי גס רב׳אמ לא קשיא כאן בסתם כאןבמפחא וסרש״י מתני דאמב׳סני תניקי בסת'
טלייהוכש״ח אס קבל׳האח בפ״כ בפועל וה״נ מוכח כתו׳דפ׳הגוזל ומסמררכי פר
וכרית'כמס יום אח רב אשי אמר כל סת׳כפי כמפרש יוס אחד דמי ואוקימנא לרב
מי שאחזו עוד רצה להוכיח דבר זה מדברי הרמ״בס שכתב נתנה לו בע״כ והוא אינו אשי ריש דמתכי׳דקתני כמה היא מניקתו שתי שני׳ דה״ק יוס את׳מב׳סכי׳לאפוקי
חצ׳לקבל ל" זפסול עד שתתן מדעתו וכו׳עד שיך כתב והוא אינו רוצהלקב׳עכ״ל • לאחר ב׳שני׳ופרש״י יוס א׳מב׳שניס סל תי&וק לאפוקי שאם הכיקתולאחר שעברו
ואין משם ראיה דמ ס הרמ״בס והוא אינו רוצה לקבל לאו למימר׳שהוא אינורוצ׳' ב' שכי׳של תיכו׳דלא דאין זוהכק׳ואותבי׳עלרב אשי מדתנן ה״ז גיטי ע' משתשמשי
לקבל ונשארו כיד האשה דלאו לסכי נחירן אלא לומר דלא הוי פסול עד שתהיה את אבא בשני' ע״מ סתניקי את בכי מת הבן אושאח' האב שלא בהקפד' אי איפשי
הנתינה בעכ וגס הקבלהאבל אס נתנו לו המעות בע״כ כגון שזרקו אותס לתוך בשימושיך אינו גט כשלמ׳לרב רי־ש׳בדלא פי׳סיפ בדעי׳אלא ליב אשי מ״ש ריסומ״ש
חיקו או שהכניסו אותס בידו בע״כ ואח״כ נתרצה דוגמ׳תסלמו באונ׳וסופו ברצון סיפקשי׳ופרש״יבשלמ׳לרב׳דאוקי רישא דמתני׳ב'שיי' ממש ואע״ג דסתס רישא
בכה' ג לא הוי פסול ודייקא נמי דקאמר נמנה לו כע״כ והוא איכו רוצה לקבל ולא דקאמ׳מת הין כתוך ב סכי׳ס״ז גט ברלא פייס כשנים וסרי הניקתו כל צרכו סיפא
'קאמ' נתנה לו והוא אינו רוצה לקבל משמע שהיה סס בפועל ועוד דאי כשלא קבל דפריש ע״כ דוק קאמ' דהא לא אצטרי׳לסמשי ופרי׳אלא לרב אשידאמ ריש דמתני ׳
למעו׳מ״רי נמצאו דבריו כסיתרי׳זה את זה דמשמ'מהנא מאומרו והוא אינו רוצי יוס א׳קאמ ע״כ מת הבן או האב דקתכי כגון שמת ולא הניקתו כלל וחמאי ה״ז גט
לקבל וכו׳דלא הוי פסול אלא בכ״הג דלא רצה לקבל המעו' ולא באו לידו אבל אס
הרי לא נתקיי'כלום מהתנאי והתו׳כמכו לאין כרא׳דלכ׳ע מת
; 5ז כר ג הבן
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 0.11מעל׳לה מזונו'
 1הנל נדי שיקחנה
ועשקדלא תנשאלו
כללדה׳ל כמושרין
נשועיהן זו לזו
עכ״ל :

העזר

קמג

הכן היינו סלי! הכייעתר כלל ונרא׳ לי״י לפי בשלמ לרב׳וכו׳וסיפ׳בדפריס דהמןי<!
בפני אלו אלא ה״ק לה או תנאי הראשון או ק״ק זוז • ש׳זוז ודאי עקר לתכניהקמל!
ופי׳סתישכי׳ודאי לנעור קא מכוין ואפי׳מת אינו גס אלא לרב אשי כיון דריס׳כמי וכ הר"ן ( פ מי שאחזו דף תקצ״ב ) שע״ד זו שנויא בתום אס לשני תנו גט זה לאשמי
ענו שתמתין לי ג' שני׳וכו׳וניא׳ממנ׳דלאו בשנתן לה גיסה בתנאו הראשון עסקי׳
הוי כמפר יוס א הרי נמי נתכוון לנעור כיוןדפי ואפי מת לא ליהוי גט כסו בסיס '
והרס׳בא כתב תחלה כרע התום דמת הבן אפיקורס שהתחיל׳להניקו הוי גט לפי ועור נרסמכידאפי בשע שאמ׳תנאי שני לא מסרו אלא לאס' מכאן שלא כדברירש״י
שלא נתכוון זס אלי! סתכיק פת הכן כל
וחזר ואס' לו בפני שנים ומסרו לה ואפס׳
וחזר
זמן שיצטרך לסנק' והא לא אצטריך
הרשי׳להנק׳העוב׳אז וראי כיון שפיר׳ו׳חדשיילצעור׳קא מכויןואם דבכ״הג תנאי דבסע מעשה מבטל דבריו
מת
מחלוקת
תסתפ׳בדכר מפני שמצא■ שהוא
תתוךו׳חדשי׳אינוגטמתהאבאו הבן אחר שהתחילה י! הניק הראשונים ולפי ' לפי דרכו של רש״י כך יש
*1
עיקר
התו׳נ״ל
בירושלמי ומ״מ כתב שדע'
או
לשמש אפי׳יום א׳הוי גט אכל מתו קור׳שהתחיל׳ כלל אינו גט לאומר ' שאמר בפני ב הראשונים ע״מכן
ומי׳במפ׳יוס אחד גס סתיס' מודים שאס
אתן לה ולא משר לה וכן בפני האחרונים
לאמת ולא הכיקתו ולא שמשתו כלל פי ע מ שתשמשי או תניק .כ שנים מת בתוך הזמן שאין העכבה
ולא מסר לה וכשמס׳לה אס כך מסרו לה
דאינו גט וכן כתבובהדיא והר״אס כתב מצרה או שאמ׳האב איני חפץ בשימושן לא מפני שהכעיסתו
 .בפני כולם סת' ועל תנאי ' הראשוני' מסר
כסי׳רש״י דמת הכן או האב היינו דוקא
אלא שהעככה תלויה בוקאמירשב״ג שהוא גט כיון שהעככיאינו והא דקתני ה 'ז גיטך ע״מ לאו דאמי הני
וכ״כ
כחכמי׳
והרי״ף
ר״יכרש״בג
ופסק
גט
אינו
אומי
וחכמי׳
מצדה
אחר הנקה ושימוש ושכן מפי ' בירוס׳וכן
בפי׳אלא דהוא כמאן דסריש וכן העמידה
דעת המן״בס כפ״ח ודעת הרי״ף לפסוק הרמ״בם א״ל לפני ביכשאמסו׳ לך גיטך יהיה ע״ת שתשמשי את
רבאחאמשבחבדל׳מטא גיש׳לידסתגא'
כרב אשי אע״ג דאסיקכ'בקשי' כיון דלא אבא ב׳שנים ולא מסרו מירו לירה את״כא״ל בפני עדים אחרים
קמא אבל אחרים פירשו דסכא כשנתן לה
אסיקנ׳בתיובת וכןפסק הרמ״בסיכפ״ח " ע״מ שתתני לי ר׳זוז ומסרו לה בפני כול׳ כסתם לא בטלו דבריו גיט׳וא״ל ע״מ שתשמשי את אבא ב ' סניס
והר״אס כתב דראוי לפסוק כרב לחומרא האחרוני׳את הראשוני׳אלא הוי כאו׳לה עשי א׳ מאלו הדברי׳אש ואח״ב אמ'ע״מ שתתני לי ר ' זוז וכה״ג לא
משמ׳דססוקי מססק׳ליס ובמאי דאיכ בין תרצ תשמשי את אבא או תתני לי ר' זוז ואין א' מהראשונים וא׳ ביטל אלא רצתה משמשתו רצת' נותנ׳לו
רבא לרב אשי הויא ספק מגורשת וס״ש
מהאחרוני׳מצטרפין להעיד ע״ת אלא יתקיי׳ בחותמיו בלא תנאי ק״ק זוז שכיון שלא קיימי תנאי ראשון
הר״אש דהר״מבסססקכרב' נ״לרטעות רע שיהו שנים הראשוני' או שני׳האחרוני־אנל אם אמ׳לה תחיל׳ נמצא הגט לבעל ומתגייסת בתנאישני
סופר הוא וצריך להגיה הרמ״בן בכ״ון ע" מ שתתני לי ר׳זוז וחזר ואמר ע״מ שתתני לי ש׳זוז בטלו דבריו מאמיר' סניה וסיפא דקתני ב-טלו דבריו
דאילו הרמ״בס בהדי' פסק כיב אשי וכתב
האסמני׳את הראשוני' ה״נ הוא דכיון
הר״ן ונמצינו למדין לפי שטת רש״י האחרונייאת הראשוני' וצריכ׳ליתןג׳מאו׳זוז וכיהרמ״ה ה״ה איפכ'
דאת ה״ז גיסיך ע״מ שתתני לי ש׳ זוזוקבל׳
שלדברי מי שפוסק כרבא מת הבן קורס שאמיתחיל׳ג' מאות זוז ואחייב אמר מאתי׳ :
ה״זניטךע״מ עליה ' הרי בטלו שניה׳תנאי ראשון וכיון
אינה
שלי
והנייר
גיטך
שהתחילה לסניק אינו גט ולרב אשי ה״ז שתחזי׳לי הנייר מגורשת ותקיי' תנאה ה״ז
שהסכימו שניהם לבטלו אפי׳נתקיי׳אינו
גט אכל ר״י סוב׳ דאפי ' לרבא מת קודם מגורש לא שנא אמ׳על הניי' של עיק הגט לא שנא על הניי׳שבין כלו׳ומתגרס מכתינ ' זו סל תנאי זה הטני
סהתחיל׳להניק ה״ז גט וה״ק בשלמ׳לרכא השיטו׳ל״ש אם אותיו׳הגט מעורו׳ ודבוקו׳זו בזו לא שנא אם אינן ובודאי סז' מןהתימ שכיוןשנתנולה בע״מ
■וכו׳וכמצ׳לפי שטה זו דבין לרבא בין לרב רבוקו׳זו בזו התנה על דבר שאי אפשר לקיימו בנון ע״מ שתעלי סהו׳כאומ' מעכשיו היאך הוא בידשכיהן
אשי מת קודם שהתחילה להציק ה״ז גט לרקיע או שתרדי לתהום או שתבלעי קנה של ד' אמו' אינו תנאי לבטלו עכ״ל  :והרס" בס כפ״ס כת ' הנותן
והרמ״כס פסק בפח מה׳גרושין כרב אשי והגטטכ אע״פ שלא תוכל לקיימו שלא כיון אלא להפליג בדבריי גט לאשתו ע״מ שתתן לו ק״ק זוז וחזר
והתכ׳עליה תנאי אחר בפני טדי׳וכו׳וכת׳
אלא סכת מת האב או הבן קוד' סתני׳או
נ/שמ אינו גט והוא מן התימ׳דמשמ דלרב בד״א בדברי' שאי אפש׳לה לקייי כלל אבל דב׳שאפש׳לה לקיימו ה״ה מדברי רבינו נר בביאור שדבריו הא
אפי׳באיסור כגון ע״מ שתאכלי בשר חזיר הוי תנאה שאפשר לה
אשי אע״פ שלא התחילה להכיק כלל כיון
בשמסילה הגט בסע׳תנאי הראשוןואס״כ
שתאכלנו ותלקה ואין זה מתנה על מה שכתו׳בתור׳שאינו מתנה
שמת ה״ז גט על הדר שפירשנו ונר' שהוא
התנ׳עליתנאי סכי וא״ס דבריו הןבהכרח
שתאכלנו עלבלפני׳שאסלא תאכלנו לא תתגריבד״א כשהאיסו׳ בא ' מב׳סני ' או שהתנאי הוא באס ולא
('ל היה מסכך ביןלרב בין לרב אשי בעי'
שיתקיי׳התכאי בהנקה ומ״הבסלמלרבא תלוי בה לעבו׳עליו אבל אם תלוי באחרי׳ שאמי לה ע״מ שתבעלי בע״מ ולא במעכשיו שבתנאי כזה יכו'לבס'
רישא כיון דלא פריס והתחילה להכיקו לאבא לא הוי תנאי שאביו לא ישמע לה לעשו׳איסו׳אמילהע״מ
ולהוסי׳על התנאי כמ״ס כסו הפ ' או אס
היי כתקיי׳וסיפא דפריש כיון שמתו האב שלא תבעלי לאבא ונבעל' לא הוי גט אבלבל זמן שלא נבעל׳לו בתנאי סבע״מ או בממכסיו הוא
והבן בתוך הזמן לא כתקיי' אלא לרב אשי מותר' לינש' ולא חיישי שמא תבעל אמר לה ע״מ שלא תינשא כשהתנאי סב׳הוא מדעת׳ורצונה וס״ד זו
לאבא וניסת לו הוי גט שאין לו בה נישואין אמר לה ע׳' מ שתנש׳ סי׳הרמ״בן סכיוןשהיא תתרצ ' בתנאי הב'
ע״ס ריס כהניקתו יום אחד עסקינן דאי
לפלו ונשאת לו הוי גט כשא׳תנאי׳אבל אמרו חבמי׳לא תנש' לא קודם סנתקיי ' התנאי הראשון שוב אינה
לא הניקתו כלל אפילו ברישא לא הוי גט
יכולה לחזור בה אכל א״א שיהיה דברי
ריס׳ומ״ש
שהיי לא נפקיי ' וכיון שכן מ״ש
לאותו פלו ולא לאחר • לאותו פלוני לא שמא יאמרו מחליפין
רבינו בתנאי סבע״מ כיון שהגיע גט ליד
סיפ' כלומר כיון דברישא לא הוי גס אלא
נשותיהןנ זה לזה במתנ׳לאחר לא תנשא כל זמן שלא נתקיים
בסנתקייס בסיפ׳נמי אילן נתקיי' הוי גט התנאי בנשואי פלו' ואם ניסת לאותו פלו' אל תצא ניסת לאחר וזה גרור והקרוב אלי במנת רביכו הוא
שהתנאי הוא באס וא״עע שהכרית היא
ואמאי תנא בריש ה״ז גט ובסיס' אינו גט
דכאן וכאן נתקיים התנאי ה"ז גט לא קודם שנים' לאותו פלו׳ תצא ואם תקיים התנאי שתנשא לאותו בע" מ סבר ז״ל שהוא כמ״ד כל האומ' ע״מ

פלו׳הוי גט למפרע ואס יא תקיים התנאי הוי בניה ממזרים כתב
הר״מה דתצא ולא יחזי עולמי׳ואפי׳לאח מית הבעל אפי' נתן לה
הבע׳גט שני לאח־נישואי שני דאי לא יתקיי׳תנא׳דגט ראשון ולא

לאו כאומ׳מעכשיו דמי ולא ק״ל הכי אלא
על מכת כמפכשיו הוא ומיהו נפקא לן
מדיג דברית׳במתנ׳באס ויש בפי׳הברית'

נתקיי׳אינו גט רב אשי אמר לך אה״נ וכי
תנן מת הבן אומת האב ה״ז גט אתא
לאשמועי׳דסמס כמפ׳יוס א׳דמי וה״קכל
שהתחילה להניקו מת ה״ז גט וה״ה נמי לא מת אלא דתנא הכי אגב סיפא ונמצ' סטה אחר& רס״י פי׳כגון סלא מסרו וכו וי״א שאס התנאי השני היה בשעת מסיר'
בכל גוונ׳כיט׳ את סראסוןוכסאמרו לא בט כגון שלא מסי־ו כסע' התנאי השני אלא
לפישנ 1הזובץלרב ' כיןלרבאשי כל סלא המחילה להניק ומת אינו גט עכ״ל .
וכדברי הר״ן סי גס ה״ה דברי הרמ״כס • וכתב עוד הר״ן ומ״מ לדברי כולם יום א' סא׳לה כשאמסמו לה ע״ת כךאמסרכו ואח' זמן מסרו לה סת כפצי ב כתי עדי' וזה
וכתבהר״מה ה״ה איפכ' ומלא ידסכ׳מאי אתא
לאו דוקא אלא אפי׳שעיא' ותוכל ללמו׳זה ממה ספרש״י במאי דפרני׳אלא לרב אשי דעת הרמ״בן לענק סדין עכ״ל :
מ״ס רישא ומ״ש סיפא דאיום א ' לא הוה פריך לפי ששתו וכן ני מדכרי הרס״בא לאשמועי׳דכל כה ג אפי׳נימ דלא בטלו דבריו האחרוני׳את הראשוני' אלא שאי זה
ואפי׳לדע הר״מה שהזכיר רבי שצרי׳שתכיק ותשמש יו׳אס' בליל שב׳ויומו הת׳סאני מסס שתרצ תעש' כשתתן לו ר׳זוז סגי  :הרי זה גיטך ע' מ שתחזי לי את הנייר וכו
שפי' יום א׳ובפלוגתא דמ״ק ורש״בג בעכבה סאינ הימכפסק הרי״ף דאין סלכ׳כר׳ בפ״ב דגטין גמ׳בכל מתכיןת״ר ה"! גיטך והניי׳סלי אינ׳מגורש ע״מ סתחזי לי את
סכ״ג וכן דעת הרמ״בם בס ח וסר״אש כתב שר ' ת ור״י פוסקי' ככל מקום כרס״בג הנייר ה׳ז מגורש׳בטי רב פפ׳בין סטה לשטל וכין תיבה לתיב מאי תיקו ותיפיק לי
אח׳אמ׳רחמי׳ולא ר׳ונ׳סחרי׳לא צריכ׳דמער ופרש יאינ מגורש דכיון שסניי
דחחר
וכתבהרס״בא דמשמ לי׳דע״כ לא אמרו רבנן דאינו גט אלא כשאומ׳ע״משתשמש
את אבא ב' שנים וכדקתכי סיפא הא כאומ׳ע״מ שתשמשי את אבא סתם ולא קבע סלו לא נתן לה כלו׳דנמצאו אותיו׳פורחו באוי׳ה״ז מגורש׳ותסזי׳דמתנ ע״מלהחזיר
לה זמן דומיא דריש ' אס אמ׳א״א שתשמשני שלא בהקפד׳מגורש דמפו׳הרווח ' הוא שמה מתס נייר שבין שטה לשט׳שלימהו -דמערמעור במקצ׳סהיוכואותיו׳ארוכיס
המגיעי׳מסטה לשטה כראשי כל תיבה ומיכה • וכתב הר״ן ותיפוק לי וספר א
והא לא איצטייך מדלא התנה עליה זמן ידוע ויש לבעל דין לחלוק ובתוסס ' שנויה
כמחלוקוצ״ע פכ״ל • ומ״ש רבי׳על דברי הרמ״בס וכן הוא דעת ר״י נ״ל סצרי׳להגי ' אמ׳רחמנ׳ולא ב ' וג ספרי' כלומר דכיון דלקציצ ' קאי כקצוץ דמץלא הוי גיטא
רי״ף ומ״ש עוד ותוך הזמן אינ׳רשא׳ליכס׳הרמ״בס חול׳בזה אס הוא תנאי כמעכשיו ומפרקיכן לא צריפ׳דמער כלומר שמעור במקצ׳סהיו בו אומיו׳אמכי׳המגיעימשט
או ע״מ כמ״ש בס״ס זה ומש על דברי הימ׳ולא נהיר'לא*א ז״ל אל׳אסי׳לא הכיקתו לסכירת׳והוי ספראחד ( :נ״ה ) 1מ 'שרני'נכול'איממנירש׳ אינה מכוון דהללעלהניירשנין
השטס׳שאס היו איתיויהגט מעורת זו גוו שהיא ספק מגורם' דהאסלקא נתיק! התע על דבר שא א
שעה א' וכו '  :ומ״ס עוד ונ״ל שאס א״ל ע״מ שתכי׳וכו׳אין דבריו מונרחי׳א״ל לפני
ב כסאמסו' וכו׳בפ׳מי שאחזו ת״ר א״ל בפני ב ה׳ז ניטך ע״מ שתשמשי את אב' ב' לה לקיימו וכו׳בס המגר׳פלוגת דיהוד' בן תימ ורבנן ואמ ר נ אמ׳רב הלכ׳כיהודה
פנים וחזר וא״ל בפני כ ' ע״מ שתתני לי ק״ק זוז לא בסל דבריו האחרונים את בן תימ וסת' מתני׳בס״פ הפועלי׳כיהוד׳בן תימ׳ -אבל דבר סאפס׳לה לקיימו אפי'
הראשוני׳רצת׳משמסתו רצת נותנ׳לו ר' זוז אכל א״ל בפני ב׳ה״ז גיטך ע״מ שתתני כאיסו׳וכו׳ג״ז סס פלוגת׳דאכיי ורב וידו׳דהלכ׳כרב דאמ הכי .ומ״ס שאין זה ממג
לי ק״ק זח וחזר וא״ל בפני ב ע״מ שתתני לי ס זוז בטל דבריו סאסרוניס את על מה שכתב בתור סס כגמ • אבל אס תלוי באסרי׳סא״ל על מנת שתבעלי לא 3א
א׳מהאחרוני׳וא׳מהראשוני׳מצטרפי׳אהאיאלימאסיפהרי בישל אל׳ וכו׳גס זה סס דכהא מודה רב א א״ל על מנת שלא תבעלי לאבא וכו׳ג״ז יכרית סס
הראשוני׳ואין
אריש' פשיט׳מיו דתימ׳יל לקיומי תנאה מצטרפין־קמ״ל ופרס״י א״ל כפני סני׳ה״ז ע״כדשתכמלי לפלוני נתקיי׳התנאי הרי זה גט ואם לאו אינו גט • ע״מ שלא מבעלי
גיסך ולא מסיו לה בפניה דאי מסיו איגרש לה בהאי תנאי יתו לא מצי לאתנויי לאבא ולאביך אין חוסשין שמא נבעל' להם ופי׳רש״י כלומר מופר לינשא מיד ואין
תנאה אחרינ׳אלא כך איי׳ל כסניסן כסאמסינו לה לא אמסמו אלא פ״מ כן וחזר חוסשין שמא תבטל להם ויבטל הגט אבל א״ל ע״מ שלא תלעלי לפלו׳איכו גטשמא
וא״ל כפני כ׳וכו׳ומסרו לס לא ביטל וכו' שלא בא זה להוסיף מדלא א״ל שתתני לי תבעל לו וכתבהרי ן ( פי׳מי שאחזו דף תקצ״א ) ואין לשון אין חוס טין שמא
רישא
נבעלה לה׳נוח בכך והרמ״בן פי׳דסריס כפשטן
ק״ק זוז תוספת על מנאי הראשון ולעקור נמי לא בא מדלא ביטל דבריו הראשוני׳

אק העזר

קמג

לק

רישא קתני נתקייס התנאי בפני עדים מגורש׳ואס לאו אינה מגורשת שכל תנאי לו כחיי המגר גט כטל ומיה ממזרי' ( ועיי' כסר״ן דף מקצ״ם ס״ ) 6וכת׳ הר״ש כי
סהואבקוס פסה עליה להבי ראיה סקיימתו וסיפ׳קתני אין חוססיןשמא נבעל ,צמח בתשובה מי שגירש אשתו ואסיה על שמעון ונסצזת ללוי והיו לו כניס ממנו
להס סחע״ע שהבעל מכחיש׳ ואמי לה בבריא שעברה נאמנ ' היא לומר לא עכרתי
ונמאלמנ׳ומת המגר׳ונשאת אס"כ לשמעון שנאסר' עליו לדע׳התו׳גט כטל וכר 6
פנל תנאי שבידה והוא בסב ואל תעשה עליו להבי׳ ראיה סבטלתו וגס הרס״בא כ'
כ
ממזרי׳ אבל בה״ג כתב גבי על מנת שלא משתי יין כל ימי חיי פלוני ופליגי רבנן
בשם הימ״כן אלאשיש  .בדבריו תוספת
ואמרו כיון דבחייו לא עבי׳פלויה מנאי׳
לברי׳ דבע״מ שתבעל
לפלו׳אס לא ראוה ולא מצי לאהדורה דכי אינסבא ליה מעיקרא באיסו׳אשת איש ולאת ' מית הוא דעבר כיון דמי׳ליה בטיל
שכבעל ' אע״פ שראוה סנתיחד' עמו פיני
אינסבא ליה ואיתסר עליה איסור עולם כמו סוטה שאסורה ליה תנאיה ולא בטיל ליה גט למפר ,עב
גט ובעל מנת שלא תבפלי לאבא ולאביך
ואס לא נשא׳לשום אדם עד שמת המגרס
 6ע״פ סנתיסדה פמהס אין חוששין שמא לבועלה אפי׳לאחר מיתת הבעל ה׳ נ כיון דלא איקיים תנאה תט
ראשון לא מצי לאהרורה אפי׳לאח׳מיתת הבעל נמי לענין חשש פשיט' דמותר לשמעון אכל יסדקדו׳הזס
נבטלה להס ורבי׳ כתב כסר״סי
ז״ל • א״ל דאיסור בחיי הבעל דמי דכי היכי דכחיי הבעל תצא משו׳ רחיישי' שאס נתאלמנ ' משמעון שנאסר' עליו אבו
על מנת שלא תכשא לאבא
וכשאת
לו
וכו׳
מותר לכהוב ביון שנתכט הגט או אסורס
מוספת כתבוה התום בייש המגרש א״ל דילמא לא תקיים תנאה לאחר מיתת הבעל נמיתצאדחיישינן
דתנאי נתכטל גט לא נתכסל יהכי משמע י
ע״ע סתנסאי לפלוני ונשאת לו וכו׳ עד
נשאת לאחר קוד סתנשא לאותו פלו׳תצא

שם בהמגרש כרית' ומסקכ' דרבא וכתב
כר״ן לאחר תצא משו' דבעי׳לקיומי תנאה
מ״ע צריכה גט גמו ,מדאורית' מאחר זה
ושמא תקייס תנאה ותכש לאותו פלוני
ש־תנה עמה סתנס לו ונמצא הגט קייס
וכניה מאותו אחר כסריס אבל הרמ״בס
בפ״ח כתב נשאת לאח ' קודם שתנסא לו
כעל הגט ותצא והולד ממזר וצריכה גע
עשני כלומ׳מדבריה' ודבריו תמוהין למה
בטל כיון שהתנאי יכול להתקיים וכבר
השיגו הרא״בד וה״ה כת׳דממ' שלא סיימו
בגמ ' לאח תצא ותכסא לאותו פלוני כדי
שלא יהיה גטה בטל לחער׳ דקדק הרמ״ב
סכל שנשאת לאחר תחלה עברה על
מנאה ובטל הגטדע״ע סתנסאי לפלוני
מחלה משמע דאי לא הוה ליה למיתני
תקנת ומ״מ כתב שסרס״ב הסכיס לרע
לרא״בד ז״ל כת הימ״ה דתצא ולא יחזיר
עולמי׳וכו׳  :א״ל על מכת שלא תנסאי
לפלו׳ה״ז גט ומותר׳לינסא מיד וכו׳בר״ס
המגרש מכן המגרש את אשתו וא״ל הרי
את מומר לכל אדס אלא לאיש פלו׳
ר' אלעזי מתיר וחכמים אוסרים ובגמרא
איבעיא להוהאי אלא חוץ הוא אוע״מ
הוא קוץ הוא ובחוץ הוא דפליגי רבנן
עליה דר׳ אליעז ' דהא שיי ,ליה בגט אבל
בע״ממודו ליה מידי דהוה אכל תנאים
דפלמאאו דילמאע״מ הואובע״מהוא
דפליג רבי אלעזר ארמן אבל בחוץ מודה
דהא שייר בגיטא ואסיק רבינ׳ ת״ס כל
הבתים מטמאים וכו׳ אלאס״מ קוץ הוא
ס״מ וכתבו הר״יף והר״אש ופשט רבינא
דחוץ הוא אבל כעל מנת מודו ליה וכ״כ
הרס״בא בחדושיו וגס בתסוב׳הסכיס לכך
שכתב וז״ל אלמא לכאורה איןע״מ פוסל
ואפי׳ ט״מ שלא מנשאי לפלו׳ואע״ס שיש

דילמ׳לא תקיים תנאה ופגע באיסור סוט׳אבועל ואי אקיים תנא'
נמי אסורה אשני לאהדורא דהא לא משבחי דמקיימ' תנאה בחיי
שניאא״ב נירש׳וניס׳ לבעיהתנאי ותו לא מצישני לאהדור׳והוה
ליה מחזי׳גרושתו מן הנשואין וה״מ שניסת לשני אבל נתקדשה
תצא ולא יחזיר אלא לאחי מיתת הבע׳או שיתן לה הבעל גט שני
ברא תנאי אבל בתר דמקיי׳התנא׳ בגט ראשון לא מצי לאהדורה
דחוה ליה מחזי׳נרושתו מן הארוסין אמר לה ע״מ שלא תנשאי
לפלו׳ה״ז נט ומותרת לינש׳מיר כיון שבירה לקיימו שאי איפשר
לינשילו אלא מדעת׳ואין תקנ׳להתיר לו אלא א״ב יקדשנ׳המגרש
ויחזו׳ויגרשנ׳ סת׳אבל אין תקני להתיר' במה שיטלנו מידה ויחזור
ויתננו לה סתם כי כבר אינה ברשותו שנט גמור נתן לה אלא
שהטי ,בו תנאי ואם נישא׳לאח׳ ונירש׳האח׳אפי׳סתם לא הותרה

עכ״ל ולענין הדין הראשון דהיינושנשאר!
לשמעון לאחר מיתת המגרש עיין במגיד'
משנה ע" ס ( .נ״ה ) כ׳הרש׳נא נתשונ׳כל מי שטפי'
אותו לגרש חן הדין איני רשאי להתנות ע*מ פלאי
תנסאילפליני ;זנתה עסו הולד כשר וכו׳שס

בריש המגי אמרי׳כגמ' בע״מ שלא תנשאי'
לפלוהרי הותר' אצלו בזנו' • ע״מ שתבעלי
לפלו' וכו׳גס זה סס כריתא כריש המגר"
הרי זה גיטך ע״מ שתבעלי לפלו׳ נתקיים
התנאי הרי זה גט ואס לאו אינו גט ומ״ע

ערין לאותו פלו' ואם נישא' לו בטל הגט ובניה ממזרי מן הראשון
זנתה עמו הולך כשר והגט כש׳שלא התנה אלא על נישואי' ע״מ
שתבע לפלו׳ נתקיים התנאי שנבעלה לו בין בזנות בין בנשואין
ה״ז גט ובירו׳ קאמר לכתחילה לא תבעל לו דהא אינה מגורש׳עד
שתבע׳לו נמצא תחילת ביאה באיסור שעודה א״א והרש״בא כת׳

נתקיים התנאי שנבעלה לו בין בונות בין
בנשואין ה״ו גט כן כתב הרש״בא בריס
המגר'• והרש״בא כתב כיון דק״ל האומר
ע״מ כאומר מעכשיו דתי וכו׳ תמהני על
רבי שכת דפשיט ' ליה להר״שבא דמותי
סכרי הרש״בא בריש המגרש בדרך שמא
תאמיילה והני הדב׳בצ״ע ע״מ שלא תגעלי
נפלו' וכו׳ כ״כ רס״י בריש המגר גבי הא

כיון דק״ל האומ׳ע״מ כאו׳ מעכשיו דמי א״כ כשבועל פנויה היא
דלכשיקיים הגט פנויה היא למפרע ע׳' מ שלא תבעלי לפלוני הוי
נט ולא תנש עד שימות אותו פלו דחיישי׳ שמא תבעל לו באונס
ומטעם זה נמי על מנת שתתני לי מאתים זוז לא תנשא דע שתתן
שמא לא תתן שלא יהיה לה ממה ליתן וצריך שלא יתנה עליה
תנאי שעומדת הב כל ימיה כגון ע״מ שלא תאכל בשר ולא תלכי
לבית אביך כל ימי חייך שאם התנה כך אין זה כריתות אבל ע״מ
שלא תאכלי בשר דע זמן קצו׳הוי נט ותנש׳מיד שהרי ביד׳לקיימו
שלא תאכל בשר ולא תכנס לבית אביה כל אותו הזמן ואפיאם
הרחי׳הזמן יות מכדי חיי האדם כיון שהוא דבר פסוק  :כ׳הרמ״בם
אמ׳לה ע״מ שלא תנשא לפלויאין זה כריתו׳כמו ע״מ שלא תשתי
יין או שלא תלכי לבית אביך ולא נהיר דכיון שאפש שימו ,אותו
פלו׳ בחייה ויתבטל התנאי הוי שפיר כריתו׳ולא דמי לשלאתלכי

דתכי׳ע״מ שלא מבטלי לאבא ולאביך אין
חושסין שמא נבעלה להס אבל א״ל ע״ע
שלא תבעלי לפלו׳אינו גס שמא תבע לו
וכת׳הרא״ס שס ברי׳המגר דהכי תני׳בהדי
בתום ע״מ שלא תבעל לפלו׳חושסי׳סמא
תבעל לו וכן כתבו גס זה סס התום ' גבי
הא דתני' סר אליעזר מתיר לכל אדסחון
מאותו האיש ופירשו הטע׳דסיישי ' שמא
תבעל לו באונס וכתבו עוד דהא דאמרי׳
במי שאחזו גבי ה״ז גיסיך ע״מ שמתנייל
ק״ק זוז ולאח׳לא תנס׳ עד שתתן בוי טעמן
מסוס דחייסינן שמא תפסי׳את אסר לה
ולא תוכל לקייס תנאה וכתב רבי ' ירוחם
בח״א ואס נשאת לא תצא ואסורה ליכעל

עד שתקיים התנאי (וע״ל סימן זה די״א
לבית אביך שאפי׳לאח׳ מיתתו אסור׳ליכג בו
שנקר על שם אביה דתצא ) וצריך שלא יתנה עליה תנאי
וכתב עוד הרמ״בם ע״מ שלא תשתי יין זה לעולם ונשפך היין אין שעומד׳ בו כל ימי חייה וכולו כרית'בריש
זה כריתו׳משו׳שלא הותרה במה שנאסרה ובתוספת׳אית׳בהדיא
המגר ה״זגיטך ע״מ פלא תשתי יין ע״מ
בהפך זה דקתני ע״מ שלא תעלה באילן זה לעולם ונקצץ האילן שלא תלכי לבי' אביך לעול׳אין זהכריתי,
ה״ז גט כתב
הרמ״בם כל תנאי שאינו במעכשיואו בע״מאלא ל ' יוס ה״ז כריתו׳וגרסינן תיהתס אמי
מקצת מגדולי האחרוני׳סכמבו דבתרתי אמר לה אם תעשה כך וכך יהא נט יכול הבעל לבטל התנאי או יבא הרי זה גיטך ע״מ שלא תשתי יין כל
פליגי ויש לדבריה קצת ראיות לראשוני' להוסיף על התנאי או להתנות תנאי אחר כל זמן שלא נתקיים ימי חייכי אין זה כריתו ' כל ימי חיי פלו'
סומעיס שיש לדבריה ראיות חזקות ועוד
ה״ז כריתות וערס״י אין זה כריתות שאין
תנאי ראשון אע׳יג
שהניע
שקבלת הגאוני׳ תורה היא עכ״ל וכן נר'
מפרידן אלא המועדיוס מות קשורהכו•
שהו דעת המוסס׳וכן דע הרמ״כס בע״ח אלא סהו׳סוכ׳דהיינו דווקא כאומ לסע״מ ומ״ש ותנש׳מיד שהיי ביד׳לקיימו כ״כ שס הר״אס וכן הוא דעת התו׳ גבי הא דתני׳
שלא תנסאי לפלו׳עד נ׳סנה אבל אס 6מ סתם ע״מ שלא מנשאי לסלו׳אינו גט כיון סר' אליעז ' מתי׳לכל אדס חוץ מאותו האיש ומ״ש ואפי הרחיעהזמן יותר מכדי חיי
סכל ימיה אגידא ביה ויתבאר בסי׳זה דטתו ודעהחולקי׳עליו וכב׳כתבתי בסי קל״ז האד׳וכו׳נ״ל שלמד כן ממ״ס הרס״בא גבי הא דאמ׳ רבא כל ימי חיי פלו׳ה״ז כריתו׳
שיש חולקי׳בזה לומ דאכתי מספק'לן אי סליגי בע״מ מ״מ רבי׳סתס הדברים לדעת וכתבוהו הר״ן וה״ה ואע״פ שהוא ילד והיא זקנה ואפילו היא זקנה וא״ל מ״מ שלא
צרא״ס ואינך רבוותא דס״ל דכע״מ מודו • וכתב הר״ס כר צמח בתסוב׳ שמה שכתב תשתי יין מכאן ועד נ׳סנ׳ה״ז כייתו׳דכיון דאיפס׳סתחי׳היא יות מכן כריתו׳קרינן
הימ״בס חמסי׳סנה לאו דוקא אלא .שתפס לרבות היות זמן רחוק שאסש׳סהס ימי ליה עכ״ל ודברי הרס״בא מגומגמי׳אצלי דמסמ דלא מכסרי׳אלא דוקא באומר נ'
שנותינו בהם שבעי׳ סנה והאש' המתגרש ע״י עצמה יש לה יותר סי״ב שנה קרובה סנה סאע״פ שהי ,זקנה איפשר שתחיה יותר מכאן אבל אלו אמר ק״ק סנה וכיוצא
לעשרי׳ואי אפשר לחיות אחר זה לפי מנהגו של עול׳
סכוס סלם יותר מנ׳סנה ומ״ש מאחר שלא נמצא כלל מי שיחיה כל כך זמן ה״ל ככל ימי חייכי ואילו לדברי רבינו
ומותר' לינשא מיד וכו' כ״כ התו׳ סס גבי הא דתניא
שר׳אליפז׳
מתיר לכל אדם חוץ שתלה העניןבדב׳פסוקאיפסררמשמליה דאפי׳כאומ׳ק״קשנה ה״ז מגורשת וכן
מאותו האיש אבל מדברי ר׳ק סכת סס הרש״בא מסמ' דלא תנסא עד שימות אותו כר שא״לכ אסי׳ באו ,נ סנה נמי אס היא כת ס או כת צ׳ סנה שלא נמצא מי סיחים
פלו : ,ומ״ש ואין תקנה להמיר לו אא״כ יקדסנה המגר׳וכו' בתסו׳הר״אש כלל מ׳ א ב״כ זמן מי נימא דאין זה כריתות וא' כ נמת דבריך לש יעורין מצאתי בס״ה דינים
סי כ״ז  :ומ״ס ואס נשא׳לאחר וגייס האחר אפי ,סתם לא הותרה עדין לאותו פלו ,שכתבם בסוף סער חזה התמפ׳אע״ע שנותן גט לאשמו ע״משלא תלכי לבי ,אביך
ואס נשאת לו גט בטל ובכיה ממזרי' מן הראשון כ״כ הרא״ש בתסוב' הנזכר ודברים שהגט כסר והתנאי קייס אין לשוס אדם להשתדל בגט שינתן בתנאי כזה כי אין
פשוטי' הס ודע סכתכו המוס'  3פ המגרש גבי ד זקנים שנכנסו להשיב על דבריו ספק שלא יתקיים התנאי זה סא״א שתעמו׳על נפשה מלכת לבית אביה ונמצ' הגט
סל רבי אליעזר דאומר ע״מ שלא תנשאי לפלו׳ועברה ונשאת לו דאמרינן דגט בטל בטל ובניה ממזרי׳למפראס המגי הזה מאלוסכופין לגרש׳ ולא רצה לגר׳רק בתנאי
ובכיה ממזרי' היינו דוקא בעבר וכשאת לו אחי מיתת המגר' אבל אס עברה ונשא ,זה אין סומעין לו וכופין לגרש כלאתנאי זה עכ״ל כתב הרמ״בס בס״ח ע״מ שלא
לו בחיי המגרש לא נתבטל הגט בכך דאין ניסואיןסלין שהרי אסורה עליו מסוס תנשאי לפלוני אינו גט הא למה זה דומה לאומר לה ע״מ שלא תשתי יין לעולם
א״אאבלה״הכתבבפ״ח שיש מי שהקשה כן דהיכא משאת לו בחיי המגרש או שלא תלכי לבית אביך לעולם או כל ימי חייכי אגל אס א״׳לע״מסלאתנשאי
הילוך גט כטל הרי כשואי׳ממו אינ׳נסואי׳ותירץ הרמ״בן סכל סנשא׳לו דרך נישואין לפלו׳עד נ׳שנההריזהגט* וככרכתכ<! ר״ן בריס המגרש שדבריו תמוהין דהא
נטלדהכי אתני עלה וכן נר׳מדברי הר״אס בתסו כלל מ״ה סי׳י״ז דאפי׳עבר׳וכשא' מסמ׳דלדברי האומרי׳רבעל מנת שלא תנשאי מודורבנן לרבי אליעזר אפילו

א״ל

ד״מ

אבן

העזר

המג קמר

(ל) זנמרלכי
שאיזזו א״ל ע״־מ שלא תנשאי לו־לעול׳מגורש שכיון שאין התנאי נמשך אלא כל ימי חייו הוי וגס ה״ה בס׳הנז׳ כת שכך הוא מוסב׳ מכל הפוסקי׳חוץ מבעל העיטו׳סכמב ד)5פי׳
פ׳מי
ליה
כעי
'
מ
שלא
תשתי
יין
כל
ימי
חיי
פלו׳ער׳שרפתו
ז״ל
דהתס
שאני
מפני
שהיא
בע״מ יכול לכטל תנאו ולהתנות עליה תנאי אחר ורבי בסמוך הזכי דעתהננינוור
7ף פרי״ל ע״נ
נתשו" מוהר״ם רשאה לשתות יין לאחר מיתתו ונמצ׳סל ' נאסר ביין לעול' אכל זו נאסר בנסואיו וכתב שהוא כדע׳ הרא״ס כתשו' כלל מ״ו  :ד ומ״מ דעת הרא״ס לא נתלא׳כלהצורך
משמע דישליזלרן לעול׳סהרי כל ימי חייו לא תנס ' לו ונישואין לאחר מית׳א״א ולמד מדאמרי׳בגמ׳ בדברי רבי׳ שהו׳ז״ל ביאר דבריו כתשו הנזכר ' דדוק׳בכה״ג שהתנאי לא היהלצער
ניןגנזש״מ לשאר דע״מ שלא תלכי לבית אביך לעול' אין זה
כמו בתנאי זי שאדרבה הוא לטובת׳שאס
גט ע3
ענחי
ביתך שהניע הנם לירה אינה מטרש׳ואם מת המגי* או נאב׳הנט קודם יבא תוך הזמןשישו׳אליה אי אמרי׳דמקיל'
צענין אם נשרן> כריתות ואמאי והא אמרי׳מדריס
מות׳יהכא שיתקיי׳אינ׳ מגורש׳ ולכתחל׳לא תנשיעד שיתקיי ' ואם נישא ' לא התנאי הוא בקיומה שהרי נתן לה גט
אי נאגד ועיין שאיני נכנ׳מת או שמכרו לאח
% 00
שנתקיים התנאי חל הגט מעכשיו ע' ת זה והגט הוא לאלתר ויקיים
נמי רשאה לילך לבית אביה לאח'
מיתתי תצא אבל אמ׳ מעכשיו או ע״מ כיון
למפרע משע נתיג ואינ׳יכול לבטל הגט ולא להוסיף על התנאי התנאי אבל אס מחל וביטל התנאי הרי
ונמצא שאין תנאי זה* 5ד  , ,ימי .י)יי
הגס למפר גט משעת כפינה אבל בתנאי
פ
^ ו י״ ' לני ט?מ
?
ר
משיגיע הגט ליד ואם אבד הגט או נשרף אפי' מת היעל קודם
שהוא לצערה ודאי אינו יכול לבטלו ואס
בני׳
אני־ מ,פילעיל ' שיתקיייה־ז מהיימ התנאי אחרי מותו וכבי היא מנורש׳משהניע
בטלו אין כדבריו כלו דלעוליצריכ׳לקייסו
ו ^י-1מ,מ׳צ ,,ק לאו,3ת א -" 3ה
*
הגט
ריד
ויש
לה
להנש
אע
פ
שעדייןלא
נתנןיי
התנאי
ואין
לחוש
וכל שלאקיימתו אע מגורש׳וכדאסיקנ'
במתנה שלא ת כש אי ל פ לו׳ 6מ ״ פ0ל5־תר
שהיא לא תקייהואי
והואבמעכשיו או בע; מ ע כ וכן ירא׳ מרבדי  3פ א״ל ה״ז גיטך ע״מ שתתני לי ק״ק זוז
מיתתו א״א לה לעכור על תנאהמ׳־ מ
לא
רב
אלפס
שכת
בתשוב
'
נתן
גט
על
תנאי
צריך
שימסו׳הגט
ליד
וחזי ואמ מחולין לך אינה מגורשת משוס
תהא מותר' בניסואי אותו פלו׳לעול
עכ״ל
האש׳
ככרי
שלא
יוכ׳לבטלו
ור״ל
משהגי׳הנט
ליד
'
שוב
אינו
יכול
דלצעורה
איכוון
והא לא צערה והוי יודע
וכיוצ׳בזה כתב ה״ה בפי׳ס• וכת׳עח־
שחיל׳בקתגאי רמעכשיו לתנאי דאם דבמעכשיו סכת'הר״ןבמי שאחזו גבי הא דפרי׳וליחו'
הי״ן לבטלו ונר׳רמה
(יפ המגרש דף תק״צסע״א )  .יאיוייס תהא מגורש למפרע אפי׳ מת הבעל או נשרף הגט מה שאין כן שמא סייס שכת הרמ״כן שכפי הגיסאות
דוסים דלבית אביך לאו דוקא אלא סא״ל
בתנאי ראם יפה חיל׳אכל מ״ש רבמעכשיו יכולה לינש׳מיד אע״ג סגורסי׳סס ע״מ שאעבו׳מככגפניךל׳יוס
לבית זה סהו׳סל אביך סהי׳אסור בו אפי׳ שלא נתהיי׳התנאי נ״ל שאינו תלוי בזה דאע״פ שחל למפרע מ״מ אפילו כתב לה גס במעכשיו על תנאי אס
מת או מכת לאחר כדאיתא התם ובתוס'
בטלוהו סניה הגט בטל ולפיכ׳האומ׳לאס'

תירצו דכל יוצאי יריט־ קרויים בית אביו אינ׳ יכול׳לינש׳בתנאי שאיןבירה לקיימו אע׳יפ שהוא חל למפרע
אע״פ שמת ולבי מפקפ׳בזה אמאי לא הוו אסיתקיי׳שמא לא יתקיי׳ולא יחול הגט לעול׳כת׳א״א הר׳! אש ז״ל
כליוצאי יריצו כמי ככל חיי פלו' דסא כתשו באחר שנתן גט במעכשיו אס לא יבא תוך שתי שני שיכול
אפש' דמיתו כולהו והתירוץ הראשון הוא לבט׳התנאי ותנשימיד כי בביטול התנאי חל הגט למפרע משעהעיק עכ״ל כ׳הר״שכ׳בתסו׳וז״ל ואני' תמה שיב׳ הגט ליד׳וכת׳הוא הרין בכל תנאי שמתנ' בשעה שנותן הגט
מלהר״מב׳שכת׳דע״מ שלא תנסאי לפלו׳ ומבטלו אח״ב קור׳שיתקיים התנאי שהוא בטל אע״פ שהתנאי
מכאןועד כ׳שכ׳ה״ז גט אכל ע״מ סל תנש' לטובת׳ ולא הית׳מקבל׳הנט אלא בתנאי זה ואינו רוצ בביטולו
לפלו׳לעול׳אין זו כריתו׳הואיל והי׳אסוי'
מחמתו באיש זה לעול' הנה שהוא.
בספקן סל ראשונים דבחיץ פליגי אכל
נע״מ מודו ליה רבנן אלא שברר לו דרך
אחרת שכל שהוא אישר' בתנאי זה לעול'
אין זה כריתו׳כמושתמצ׳לו בפ״ח מהלב'
גירושין וסמלו על אות שאמרו ע״מ סל'

משתייץ ל־1ול׳על מנת של אתלנ,ל ^

אפי׳הכי יכוילבטלו דכיקשבא הגט לידה מגורש׳דלא בעינן דעתה
מודה וכ״כ בעל העיטור שיכול לבטלו כל זמן שלא יתקיים ;

קמר

באשה
כמו

כשם שקיום הגט תלוי כתנאי שתולה
■1
שביארתי כן הרין בתנאי שמתנה עליו שאם יתקיים
התנאי יתקיים הגט ואם לאו לא יתקיים כיצד אמר לה הרי ניטך
מעכשיו אם לא אכא בתוך ל׳ יום או שאומר לע מנת שלא אבא
בתוךשלשיםיוסאם באבתוךי! ׳יוםנתכטלהגט לאכאנתקיי'

ע״מ שתתני לי ק״ק זוז אס רצו פניהם
ובטלו התנאי הגט בטל ואע״ס שנתנה לו
אחכ שכל זמןשלא קממתו לתנאי איפס׳
לבטלו מדעת שניהם וכסמתקייס התנאי
אחר כך כאלו לא נתקיים ומיהו דוקא
כשהסכימה היא בביטולו הא לאו הכי לא
ומי׳דווקא בתנאי שהו' בידה שלא יתקיי'
שמתוך פביד׳לא נתקיים יכולי׳הס לוסי
סאע ' פ שלא יתקיי ' יהא כאלו לא כתקיי׳
אבל כתנאי שהו' מתקייבע״כ אין בידם
לומ׳שיהא כאלו נתקיי ' ולפי' כת' הימבן
ע״מ שתתני לי ק״ק זוז אס קבלהשליה
שלא תקייס התנאי ולא תתגרש באותה
נתינה בטל הגט מעתהואצ״ל שאס לא
נתנה לשס תנאי ונתכ ' לו לשס מתג' דגם
כטל אלא אפילו אק׳ב אמר נותנת אני

אביך לזין זה בריתי ולפי דעתי
ה״ה הגט למפרע אע״פ שנאנס ודא יכול לבא כגון שחלה או שעכבו
לה ע״מ שלא תשתי ייןזה
לעול׳ונבו׳הרב
נהר
אין
שומעין
לטענת
אונס
שלו
אפילו
עומד
וצווח ראו שאני ומקיימת התנאי כבר נר/בטל פכיקשכיד"
כמקומו מונח סאקדבריו נוחים
במקו׳זה אנוס כיון שלא התנה חוץ מאם יקראנו אונס וכן אמר הרי זה לבטל התנאי שלא תתן מכיוןשיטלוהו
כלל חדא דא״ב ליסמועיק תנא
בייתלז גיטך על מנת שאם לא אפייפך שתתרצי בתוך שלשים יום יהא כטל לגמרי והוא אין לו קיום עכ״ל וכל
וכ״סייןסתס ועוד דא״ב הא דאמרי
גייס גט ופייסה ולא נתרצי׳הוי גט אל פ שהוא
אנוס
הדברים הללו כתב גס ה״ה בפ״ט וכתב
המגר בחוץ הוא־דפליגי אבל כע״מ מודו
כסס הרמב״ן שזה דעת סרמ״כס ח״ל
ליה׳רבנן דוקא בפ" מ שלא תינשאי מכאן ועד ל׳יוס קאת וא״א לומ׳כן למי שמעיין הר״ש כר צמח כתשו הרמ״קפ׳מי שאחזו פי׳דלפי גירס השפרי׳דגרסי ע״מ סאעבו'
אפי׳עיוןמופט באות' סוגי׳דכילה ע״מ דומי׳דחוץ נסב׳ועור שמצאתי בתוספתא
מכנג׳סניך ל' יום ומלמדנו בפי׳שהכותן גט לאשתו עת אפי ' אמר לה מעכשיו אס
דקתניעל מנת שלא תעלי באילן זה ע״מ שלא תעלי בכותל זה נקצץ האילן ונסתר ביטלו סניה התנאי בסל הגט ואפי׳קיימתו אח' כ וכת שאין כן דפ׳הרמ״ה הספרדי
הכותל ה״ז גט וזה מבוא' שלא כדבריו עכ"ל :וכתב עוד הרמב״סע״מ שלא תשתי ובלשון הזה כת הרי״טבא בחידושיו אבל כשור א״ה כתיתשו׳להר״אש שנ ר׳ ממנ'שאס
יין זה לעול׳ונספך היין וכו׳לא כתב כן הרמ״כס אבל נלמד הוא מתוך דבריו כמ״ש כ תקיי התנאי נתקיי הגט מיד ולדעתו אפי ביטל הגט בפימאיכו בטל כיוןשמסרו
הרש״בא כתשו׳שנתבתי בסמוך וכ"כ עור בש המגר׳וכ״כ ה״ה כפ״ח שכךהוא דעתו מעכשיו ואפי' לדע' הר״מבס .היינו בע" מ שתתני לי ק״ק זוז אבל כע״מ אס מתי לא
סל הרמכס ובתום איתא בהדיא בהפך זה כ" כ הרשב״א כס׳ המגר' והאריך בדכי
אמרי׳סכשנתסייסו סניה לבט' התנאי יתכט׳הגט אפ״פ שמת׳לפי שהתנאי מתקיי'
וכביכתכתי בסמוךדבריובזה בתשובהצתב הרמב״סבפ״ח כלתנאיסאינו  .על כרח׳והיאך יבטלו אותו וככה ' בחידושיו עכ״ל ודע סהר״ן כתב דבריהרמ״בן
במעכשיו או בע״מ וכו׳ומה שתמ עליו רבי׳כמה שהתי׳לינס׳מיד בתנאי דמעכסיו וז״ל ואני תמה אס אית׳סהי׳יכול׳לבטל התנאי לומ' פאע״פ פנתקיי׳יסא כאלו לא
כבר כתב בזה ה״ה כפ ח והליץבעדהרמ״בס וכתבשיש סברות אחרות בדין זה נתקיי' ולבטל הגס בכך היכי אסיקנא לפיל כי אמר מחולין לך דאע ' מגורשת נהי
סי״אישאפילו בתנאי שבשב ואל תעסה כגון פ״מ שלא תפשה כך פד זמן סלו׳לא
דמעיקר 'לצפור' לזיכרון למה לא יהא בידו לומר שיהא כאלו לא נתקיי׳ולפי׳אני את
תינשא לכתחלה עד שיעבור הזמן ויש מי שמכריע ואומר דבכל תנאי שהוא בסב שככל גט הניתן במעכסיו או בע״מ אין ביד סניה׳ לבטל התנאי אלא דוקא כמפנה
ואל תעשה והוא׳ בידה לקיימו אין חוששין שמא תעבור עליו ותקלקל עצמה אבל להנאת׳סל אשכי הס ' אבל במתג ' עמה ע״מ שתתני לי מאתי׳זח ונתגרש כמעכסיו
כל תנאי שהוא בקוס משה לא תנשא לכתחל' עד שיהיה מקריים שמא לא יתקיים ודאי לא כל הימניה לומ ' שאפי' קיימ׳תנא' שלא תהא מגורש עכ״ל ואל׳דבריהר״ן
מחמת אי זו סיבה וכן הדין בתנאי שה וא תלוי ביד אחרים אע״פ שהוא מתקיים
האחתני קרוכי׳לדברי הר״אש כתסוב' כת הר״שב ' בתשו׳ח״ל ומה סכסתס 'לך בגט
בלא׳מעישהלא תנשא שמא יתבטל וכן הכריעו הימ״בן והרס״בא ודע שאף רבעו
סכת׳לאח׳כתיב׳כל התור אס לא מתי מחולי זה לא יהא גט כיון סל׳הזכי׳מחוליזה
מודה בתנאי שהוא תלוי ביד אחרים שדבריו אינם אלא בתנאי שהוא כידה עכ״ל כאס מתי אס יש חשש בדב׳לא ידעתי אי זה ספק יש כזה כיון סמ׳מאותו חולי שא'
והר״ן כפ׳מי שאחזו כתב כל אלו הסבמ׳וכתב טפס לדברי הרמ״בס והעלה סהמחוו׳ באת להסתפ' כיון שלא אמ מחולי זה באס מתי ולומ׳סלא נכפל התנאי כמחולי זס
בדברי' אלו הוא כמו שהכריעו הימ״כן וסר״שב ' ז״ל ופל מה סאמ׳הרמ״בס בתנאי כ״ם שהתנאי בטל מחמ; שלא נכפל ואין כדבריו כלום דאנן קושט'דמילת׳לא ק״יל
דאם סאה מת הבעל או נאבד הגט קודם שיתקיים התנאי איכה מגורשת
בסימןזכר״מ דכעי תנאי כפול ולאפוקי מספקת ב״ד טופי׳אתקין ולא פור אלא לר״מ נמי
 0אחר זה כתב רכי׳דעות החולקים קליו שיש מי שסובר דזמנו של שטר מוכיח עליו
מסתבר׳דתנאי כפול יש כאן דכיוןדפתח בחולי באס לא מתי ופו חזרלבסו׳והזכי'
והוי כאלו התנ׳תנאי דמפכשיו ואיכא מאן דמספקא ליה ושם אבאר דבריהם ופל אותו מנאי כודאי מה שאמ׳באמצ׳אס מתי מוכח מילת׳דנגר ' הוא אח׳לשון התנאי
מ״ש עוד הימ״כס בתנאי דאס שלא תצא אס כשאת תמה עליו ה״ה וגס הר״ן כפ׳  ,שלפניו ושלאחריו פכ״ל כת ' הרא״ס במשוב' כלל להסי' מא ' הא דגרסיבהמדי׳גבי
מי שאחזו תמה עליו וכתב שמאחר שאין הגט חל אלא בשעה שהתנאי מתקיי' ואס פלוגת׳דרב ושמואל בקרס׳ע״ת וכנסה סת׳לא תיטא טעמיה דרב כיון דכנס ' סתס
גתרךעקודס לכן אינה מגורשת אמאי אס כסא ' לא תצא וככר השיגו הימ״ך ויש אחולי אחליה לתנאיה כלוט ומלט ' מכאן דכל המתנה כתחל' המעשה ונשמת גמי
לתמוה איך לא הרגיש רבי׳כזה• והר 'ש בר צמח במשוב ' תמה ו .״כ על דברי הר״מב ' המעש לא הזכיר תנאו שמחל התנאי ובטלו כגון אמ' בפני ב עדי' גט זה אני רוצה
ואל־כ כתב ני׳ססובר הרמ״בס שאם נשאת קודם קיום התנאי לא מפקי ' לה מיניה ליתןלאשתי זאת ע״ת זה בפניכ׳והתנ׳וכפל תנאו ואח״כ כפנו לה כפניהם פת ולא
אלא אמרי׳לה סתקיי׳תכאה
ותפמרבביבעל׳אסתקיי׳ואסלא קיימתו ודאי תצא הזכיר התנאי שמחל הפנאי ודאי לא אמרי' הכי דעל דעת ראשונ ' הו ' פושה ואיני
מיד,ואין דבריו מחוורין דהא כי אינסיכ׳א״א הואי ובזנו׳בא טליה ואס כשאמצא
מוחל׳ לתנאו אלא היינו מסוס דאין אדם עושה בעילתו כעילת זנות  :׳
דקי״ל כסס שאסור לבעל כך אסור' לבועל ופל מ״ש עודהר״מב דכשנותן לה הגט
קמד כס׳סקיו׳הגט תלוי בתנאי שתול׳כאס כן הדקבמנאי סמתנ עליו וכו׳כיצד
'בתנאי דמשכסיו או פ״מ אינו יכול לבטל הגט ולא להוסי׳על הגט מסהגי הגט ליד׳
א״ל זה גיטי׳אס לא אבוא בתוך ל' יום וכו׳זה פשוט ומתכא׳מתו'המשניו׳םכפ
כת׳הר״ן בס' מי שאחזו גבי הא דפויך וליחוש שמא פייס שכן דפ׳הרי״ף והשאלתו'

מי שאחזו אע״פ שנאנס ולא יכול לבא כגון ססל׳וכו׳בריס כתובות

אמי

אבץ

העזר

קמו

ד־ט

אמר רכא ולענין גיטץ אינו כן אלע קסבר רבא אין טענת אונס בגינוין כלימר לא
שלאלסמו׳עלדכריר' יוסיאפ״ה לא מקיליק כהני שתתייבס כיון דבממונ׳נקטי'
קמד(<) 6כ׳
ממי טענת אונס
בגיטין דחפי׳אס לא הניס מלקיי תנאו אלא מפני החוג הגט גט כותי׳ומה שכתב כאן והלכמ כרבנן היינו לסצריכה חליצה אבל לא סתתייכ׳והסלה
לחר?7יפ' ימיואיכא דאמרי
אמ׳רבא
ובן
לענין
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וכולי
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מודי־׳היבא דאש ' לכשתצא חמה מנרמ ,-ה כאומר לאתרשנה
וכן פסק הרי״ף בס״ס כל הגט דאין אונס שכיח כלל לא אפיק אחותי׳להתנו׳עליו ומבטל הגט והיא
זקוקה
לכינפק׳קאמ׳להואי מאי ' בלילההוי
! האומר לאחרל׳
בגיסין וכן פסק הרמ״בס בפ״ט וכתב סס ליבם ואם לא אמר מעכשיו אלא אם באתי כתוך ל׳ יום
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שלא
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מס' מנרתק 'מעכשיו קאמ'לה דכל האיש ' 7לאחר הדגל אין
הר״ן כתב כפ׳ כל הגס והגהו׳מימון כתבו הגט עד תשלום ל׳ יום כשלא כא לפיכך אם מת
בתוך
הזמן אינו מל מנת כאומר מעכשיו דמי לא3ח לןןן מתנין 0ל! רקשנת
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אלא
באס
תצ׳מי
סכר כר יוסי דאמ׳ זמנו
בפיהנז׳דאפי׳בידי סמי׳אין אונס בגיטין• גט כללומתייבט' והרא״בד כת׳רהוי גט ומותר׳לשוק והרמ״ה חילק
וכתבו עוד סבספ׳המקצועו' כתוב דבירי וכתב על פה
שלא כת׳ התנאי בנט אינו גט כלל ומתייבמ׳ואם כת׳ של סטר מוכיח עליו וה״ל כמהיו' אס מתי
אדס לזין אונם אבל בידי שמיס
יש אונס התנאי בגט הוי ספק חולצ' ולא מתייבמ' וי״א שלעולם הוי ספק ומר סבר לא קי״ל כר יוסי וה״ל כאס מתי
וכן נרא׳ לגלזוביס וכן כתב
המרדכי
בפר
מגורשת וחולצ׳ ולא מתייבמוכן דעתב התוס׳שחולצ ובמעכשיו גרידא ופר״סי הכל מורי האומר לאשתו
כלי הגט ואכלו לויי אוכסכו נחש הוי בידי
אם לא אכא תוך י׳יב חדש אע״פ רחל למפרע משע׳נתינ' הגט אם כלילה ה״ז גיטיך לכשתצא חמה מנרתק׳
שמיס וכי אמיירכא אין אונס היינו באונס
מת בתוך י״ב חדש לא תנש׳עד סוף י״ב חדש ואם כאה לינש׳בתו׳ לכי כס קא' לה ואי ' מיי׳בליל׳לא הוי גש
לנידי אדס ולפי זה צ״ל דפסקי מבר'
הוי
וגבי מתניתי ' כמי ה״ז גיטיך לכשל' אבוא
אונסדבידיאדס שלא נזדמן לו ספינה י״ב חדש צריכה חליצ׳ולא מרינא אלא משו'
דגזרינן
מת
אטו
לא
לאחר י״ב חדש לא הוי גט וליכא למיסמך
לעכור כמו שהיו מהגיס ומ״ה אמריכן מת כיוצ׳בזה נתן לה
גט בליל ואט' הל ה׳ז גיטך ע״מ שיזר׳השמש אזמכו סל שטר מוכיח
דהאבהדיאאמי
בס״פכלהגט דאינו אונס אבל אס לא ומת בליל׳כשיזרח
השמש
הוי
גט
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ואם
אמר
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לכשלא אבוא לאחר י״ב חדש יהא גט אבל
היורגילין לעבור כספינה אלא בנהר השמש ומת
בליל׳לרכרי
הרמ״ב
אינו
גט
ולדברי
הרא״בד הוי גט
לא מעכשיו עכ״ל נר מדבריו דאפיר' יוסי
יעברו ברגל ועכשיו גדל הנה׳ דאינו יכול
גמור ולדברי הרמ״ה ספק ואם אמ׳לכשתזרח השמש ומת כלילה מודה דבכ״הג אינו גט כלל וע״פפי׳זה
לכ״ע
לא
הוי
לעבור נרא דמיקרי שככה בידי שמיס
גט אמי לעדי׳אסלא באתי דע י״ב חדש כתבו נט ותנו כתב רבי׳ ואס אמי' לכשתזרח השמם ומת
וכתוב עוד במרדכי אכל כתשוב ' הגאון לאשתי או שאמ׳כתכוגט ותנו לאשתי אם לא באתי עד י״ב חדש גלילה לכ״ע לא הוי גט אבל רתוס ' כתבו
ראיתי לסומרא דיס אונס כלישנא בתרא
אקכותביןתוךי" בחדש אפי' לא ירצו ליתנועדאחרי״בהרש הכל מודים לכסתצ׳לכי נסקא קאמר ולר,
ודבריו צל״ע דהא משמע מדבריו
דלכעל
יוסי גט ואינו גט כדאמר לעיל כלאחר
כתבו בתוך י״ב הדש ונתנו לאחר י״ב
חדש אינו נטכתכו ונתנו מיתה וכן פרש״י בפ״ב דע״ז ולפי זהה״לל * ב״ה
המקצועות הלכה כלישנ' קמא וק״ל דסא
כי אמר רכא כליסנא קמא דאין אונס לאח׳י׳יב חדש ומת אסמית׳קדמ׳לגט לא הוי גט ואם גטקרר׳למית׳
דלדכרי
הפוסקי׳כר׳יוסי הוי
1.
.
סס 'מגורש'׳* ונם
ןוס גיג
נע״יות הל"מ!1
אסלה אמרה וחלה היינו אונס דכידי הוי גט ספק איזה קור חולצ׳ ולא מתייבמת כתבו גט ותנו לאשתי
אסלא באתי לאח׳השבו׳לא יכתבו ויתנו ערשיעברו שני השמיט' • אמר לעדיס אס לא באתי מכא? יעי7לדנרי!'ה6ומרי׳
שמיס ובעל המקצועות כתב דבידי סמי'
י״ב חדש כתבו גט ומכו לאשתי ובולי על לע״מ
לאזכמעכשיי
יש אונס ואס כן ע"כ ס״ל דהלכה כליסנא הזאת שעומדי׳בה ושנה ראשוני של שמיט שאח״כ ואם אמר אם
הוי ספק אי זה קודם וחול3
׳ מתי 3מ ׳ 7מי אותר עימ
בת־א  :וס״שז רבי' וכן אס אמר ה״ז אל אבא דע אחר השג׳ לא יכתבו ויתנו עד שיעבור חדש משנה
הכל פשוט
במשכ׳ס״פ -מי
שאחזו
(
דעועז)
י.
.
 < , .ע 7שיחת מעכשיי
גיסיך על מנת שאס לא אפייסך וכולי שנייה ואם אמר אם לא אבא ער אחר
הרש לא יכתבו ויתנו עד כתבו גט ומכו לאשתי אס לא באתי לאס
פשו׳כס״ס כל הגט דאמרי׳למ׳דיש אונס שיעברו
שבעה ימים מחדש השני • ואם אמר אם לא אבא עד הסבו' וכו׳כס״ס מי שאחזו ת״ר לאח׳סבוע'
בגיטיןמי יהכלהתרקכא דדינייולא אחר
השבת
לא
יכתבו
ער
שיעברו א׳ביג ימים בשבת שנייה ואם סנה וכו׳ודברי הרא״ם הס סס ג״כ ודברי
איפייסא וכתבו התו׳אע״ג דלית ליה אין אמר אם לא אבא
עד אחר הרגל לא יכתכו ויתנו ער שיעבורט״ו הרמ״בס הס בפ״ט מהלכו גירושין ונראם
טענת אונס בגיטין והוי גטואי' ת וכי ימים אחר הרגל ובכולן אין מקדימין ממה שאמ׳אבל אם אחרו לי סנסח משובשת נזדמנ׳להי״אס בדברי
יהיכלה נמיתיקבה דדינריאמאי לא
הוי גיטא הא לא ספייסס ואור״י דאי לא אין בכך כלום וכן הדין אם נתןהגט בירה ואמ׳לה הי׳ז גיטך אם לא הרמ״בס שהיה כתוב בה אין כותבין עד
פייסנא לה משמע פס לא אסיא לפייס' אבא אחר השבוע אינו נט ער שיעכו׳שנה שמיני' וכן אחר השנה לאחר שבוע סניה וכן היה כתו' בכולן אין
בדבר גדול ואי יהב לה הרי ערח לפייסה חרש ואח׳החרש שבואח׳שבת א׳בג׳ורח פי׳שאם נתך,ט לאשתו כומבין עד לאח חדש איי כותביןפד לאח
שבת כי כן כתו׳בפסקי' גבי שנה ולפיכך
וקייס תנאו אע ' פ שלא נתפייסה ■ וכן ואמיה״ז גיטך אח השבוע׳ אינו גט עד שיעבור שנה
ראשונה של פי׳ברמה שסי׳אבל הנסח האמיתית היא
הט&ו נחש או אכלו ארי וכו ' כתב יכינו שמיני׳וחרש ראשון של שנה שניי וקבאירך
וכת׳א״א
הר״אש
על
כמו שכתב רבי׳ ופירושו בה ברור וכן סי'
סוף טי קמי'׳ה ושס יתכא בס״ד  :ואס דבריי שהיא מתגרש׳מיר
אח השבוע ולא דמי לאומ׳ה״ז ניסך אם הרב המגיד יגסכר״ן בס מי שאחזו אלא
נא חמר מעכשיו אלא אס לא באתי וכו' לא אנא לאח השבוע
דלא
מצי
למימ
'
שיהא
נט
אם
לא
בא
סתמה
בתוך
סליו
על שכתב שאס אמרו לאחר
' בס״פ מי שאת1ו _ תנן ה״ז
גיסיך אס לא השבוע דאי׳ב הלי׳ל אם לא באתי בתוך שבוע זו אלא וראי מדתל׳ הזמן שאמ׳ ואס״כ כת שהגט פסול כלומ׳
באתי מכאן ועד י״ב חדש ומת בתוך י ב זמן ביאתו בלאח' השבוע על כרחך ר״ל אם לא יבא בזמן הנקרא מד ס וחס נשא׳לא תצא ואמאי והא מידי
ביה
קדש אינו גטופר״שי דכיון דלא אמר
אחר השבוע והיינו שנה משנת שבוע הבאה ובשנה חרש אחד ספיק׳לא נפיק ואפי כשאת תצא • * ומה
מעכשיו משמע לאתר י״ב
סכתנאס לא אבוא אחרהרג לבס״ פ מי <אפ5
חדש יהא גס מחדשי השג ' הכא׳ובחד׳שבת א׳משבתות חרש שני ובשב' לישנ'
'לומ׳ששעח:של
והרי מת בתוך הזמן ואמיי
בגת
דר
יסור'
שאחזו לא אי פש י ם ׳ כמה מי ^ ׳
^ הרס נסדכלשהולן
״ ,
 .״
נשיאה סתירה לינם מסו׳דס״ל כר יוסי דעלמ׳לחל׳ימי השבוע חצין נקראין אח' שבת שעבר׳וחצקנקראין
,
צןימר שנוע חפי
לאמרזמנושל סטר מוכיח עליו כלומר קודישבת הבא׳אבל הנותן גט לאשתו שתתגרש לאח׳שבוע למה הזכירוהרע בוהרא ש וירש׳ ב והר׳ןכתכי מופלגילאנפיק
בססר״ס ראפי׳לא עברו אלא ט״ו יום דיו תכללאח׳השנועה
סמססר שכתוב זמן בשסר ה 'ל כאלו א״ל לא תתגרש מיד לאחר שתעבור
השמיטה
וכתבו דלא ידעו מכין לו וכתב הר״ן 5סם וק נאחר שנה
ה׳ז גיסיך מסיו׳ ודעת הרמ״בס דלא
קי״ל בגיטין כרבי יוסי ולפיכך כתב בראם פ״ח הר״מה דכי היכי דלאחר הסכת הוי מסצי תסזמ ןס 3ץ 30ת ^]נ  3ת ה״נ ^ ׳!חר הרג ^לנאחר ח7שאלא
סהמגרס מל תנאי
כשיתקיים התנאי תהיה מגורם בשע׳שיתקיים לא בשע נתינת מחצי׳ הזמן שבין רגל לרגל ג וכ״כ הרי״ף בתשולוכתכו היסכ״אוה י ׳ זול פני סנה
להחזי׳חלנפו׳אלא
כגם לידה ואס
מת
הגעל
או
אבד
הגט
או
כשרף
קוד׳סיתקיי
התנאי
אינה
מגורש
סדש
וסכו
'
לא
איתסריס ולכאורה משמע דלפני סלו כלאחר וכדאמרי ' לגבי
סבת בך
ללשתת 'שה׳א
.
בוחן" _
והרא״בד כפי
מה
שמפידי׳עליו
דבי
וגס
הרש״בא
הוא
פוסק
כר
יוסי
דאמר
זמנו
סל
אכל
בירוס
לא
משמע
הכמהנותן
גט
לשליח
ליתנו לאשתו ע״מ שאס לא יבא מאו ת ו אח׳מחש סי״ול!
שסר מוכיח
עליו
ומדברי
התו׳בפ׳מי
שאחזו
ובפ׳ב
דע״ז
משמ
קצת
דמספק
לסו
אס
יוס עד ב שנים יהא גס ואס יבא תוךב׳שניס לא יהא גט והא סס לארצתה ,יק ^ ן י-ילנן ליח בה
הלכה כר '
יוסי
וגס
מספק
להו
סי
פליגי
רבנן
עלי
בין כתנאי דבע״ס
עד שעברו יותר
 11מו חדסיס אחר השתי סני!ס נגסס מפססי3זה ה״ר יהןךה י י
אלא
פסולרא3ילרוק
בין בתנאים !*/
(י?£
כל3רי
גשס׳או
אי
לא
סליגי
עלי
'
אלא
דוקא
בתנאי
'
דכע״ס
אבל
כתנאיס/דבשטר מודו ל/י ז ל וצוה ליתנו לה והתירה מיד וכתב על זה פסק וגס על ידינו סיס מעסה סההרי!׳!ס "טעות
והלכך
בכל
גוונא
הולצ
חסו
שכתב
רבי
'
וכן
דעת
התו׳שחולצ׳כלומר
כן
דעת
'
כדעת
צפת תוב״ב והותרנו בכנופיא  :א״ל ה״ז גיטיך כל זמן שאעבור מצכג פניך ל' יוס סופר ת©•,זתיבת
הימה
במ״ס
הוא
חולצת
אך
כמ״ש
הוא
ז״למתיבמת
אין
כן
וישנה
דעתסדגס
בזו
ס׳ל
וכו' ג״ז סס בס״פ מי שאחזו מסנה ה״ז גיסיך כל זמן סאעבור מכנגד פנ ,ך ל׳יץס היה אלא א5ל
סתניס
דקולצח• והר״ן בפ מי שאחזו כתב סהתוס פוסקים כר יוסי אפי כתנאיס דבע״פ
הולך ובא הולך ובא הואיל ולא נתייחד עמה ה ז גט ופריך בגע והא לא עבר כלוסנ״{ אי
עותני׳',ז אלא אחר
והר״סבא כס״ס מי שאסזו כתב שר״ת פוסק כרבי יוסי אבל ר״י ססוקי מספקא ליס
שהרי הי' הולך וכא תוך ל׳יוס ושני ר יוחנן מי קתני ה״ז מגורשת ה״ז גט קפני דלא 'חדש
י,תי '
שלאחר הפנה•י
ובהגה ' אסי״רי פר ים ניחלץ כתוב שר״י פוס כר׳יוסי
כץ כאיסור בין בממון והלכ' הוי גם ישן ולכי מלו ל' יום הוי גיטא ופרש״י ה״ז גט קתני דאין הגט נפסל מסוס

איסורא ופעמא דמסתב׳הוא ורב נחשון פסק גס כממון דלא כרבי יוסי וכתבן
היפי בא ו7ר" ןבפ מי שאחזו שלפי מה ססמ ' עליו הר״יף כק' י׳־נ נהי דמחמרי בגיטין

שן ואע״ג דקי״ל שאס נתגיש ,נו תנש לכתחיל׳ה״ק היכי אמרת ה״ז גט דמשמע גס
שראוי להתגרבו לכתחל׳ליסום שמא יבא כעל ויערער ויאמר שפייס וסוס

אבן

העזר קמר קמה

וה״ל גט ישן אמר רכס באומר נאמנ׳עלי שלא פייסתי ופרש״י באומר כשע׳התנאי לא ציה עכשיו לילשכר לה היינו חיש שין לשמ פייס וביטל אלא א״כ כתב נאמנ׳ עלי
ע״מ כן אני מום לס שתהנאמנ׳עלי כק פדי כל זמן שתא משלא באתי
ונתייחדתי שלא באתי או שלא פייסתי כדאמיינן בפ ׳ כל הגט וס״פ מי■שאחזו אבל כאןששולח
ופייסתי ואמרי תו בגס ' ואיכ׳ דמתכי נה אמתני׳מעכשיו אס לא באתי מכאן וער ליתכו לה מיד אין חוששין שהרי הודה של פייס ושלא ביטל וה״ז כגטיןהכאי׳ממ״ס
י״ב חדש ומת בתוך י״ב חדש ה״ז גט וליחוש שמא בא אמ רבה באוס נאמנ עלי לוס
שאין חוסשין להם וכן ההו׳דא כרוךהטוב והמטי דלא חיישישמא ביטל מפני שהוא
שלא באתי מאן דמתני לה אמתני'כ״ש
מוד שלא ביטל בפי׳אלא שאמ׳ ברוך הטוב
אכל השמיט׳כי קביעו' הזמן היה כדי שלא תתגרש בתוך השבוע ואם והמטי׳עכ״ל :כת הרי״בש בתשו׳סי׳סנ״ח
אבריתא ומאן דמתני ' לה אבייתא
היה בדעתו עד שתעכו׳שנה■ שמיני׳היה אומ׳אחר השבוע ע״כ כת' שישאל על הא דאמרי' תהא במאמינ׳ לו'
אמתני׳ לא אס לא באתי
קאמךל׳?
שלא באתי אס היא אומר לא בא ויש עדי׳
אתא ופרש״י כ״ס אכ רית׳שה׳י /הו <וו י*
הרמ יבם אמר כתבו ותנו גט לאשתי לאח' השבוע
איןכותביןאלא
5ומת,ניתין דאמ 3״י' 1ב חי? י"* עד שנה של אחר השבוע ובשנה אין כותבין ונותנין עד חדש של סבא מה די נ' והשיב נ״ל דאס לא אמבפי׳
תהא נאמנ׳כבי תרי לומ׳סלא באתי אינ׳
אחר השנ׳וכחרש אין כותבין ונותנין אלא יע שבת שבחר' השני
נאמנ׳כל שיש מדי כנגד דהא לא האמיצ'
ל 6צ(|צ ונת׳ הא הי ' ",פ׳ל־1ו־ו
■ אמר כתבי יתנו לה לאחר השב ניתנין מיום שבת ער יום נ אמר אלא עליו אבל לא כנג׳פדי׳אבל אי הימנ׳
5ללו 0תס
פמ פוםז ^ נפיל ,כתבו ותנו הל קוד השב בותבין לה מיום ר רע פוף יום ששי אחרו בסי ' מגד עדי׳נאמנ היא אפי׳באו עדי׳
ואפי׳אמתני׳בעינן נאמנ׳עלי וה״נ מוכח הזמן שאמי ואח״כ כתכו ונתנו לה כמו שאמר אחר החדש וכתבו דהא הימנ׳והרי הו כאלו אס יהא גט אפי׳
בסכל הגט וכן דע ר״ח והרא״בד בהשגותונתנו להאח׳ב׳שבתו' מחדש השני ה״ז פסו׳ע״ב וכ׳ א״א הר״אשז״ל אס באתי כל שתאמר היא שלא באתי
אבל הרמ״בס כתב בפ״ט מה גירושין ה״ז על רבדיו נם פי' זה אינו נכון דאם צוה לכתוב וליתן אחר השכוע והלשון הכתוב בסמ״ג מתרץ באומרת
נאמנ׳עלי שלא באתי שאפי' באתי א״ת
גיטך אס לא באתי מכאן ועד י״ב חד
אין כותבים מיר אחר השבוע ע״כ ויראה שהוא מפרש דברי הרמ״בס
שרוצה לרמי שלא יכתבו עד שנה אח' השבוע ואינו נר׳כן מדבריו היא סל באתי יהיה הגט גט ע כ ואין נר׳
חוששין שמא בא בסת׳ וטעמי לפי סמי*
סתהי כוונתו שאף באומר נאמנ׳עלי לבד
תהיה נאמנ׳ כנג׳עדי׳אלא דוק בלא מדי׳
ומאי שאפי באתי ר*ל שאפילו אני אומי
שבאתי  :ואם ר״ל סתהי׳נאמנ׳אפי׳כנג'
ס ,״ פסו לאץפ,סילאל;ועי-סול ^ ״״״ "יך ל יום שי! א אראך יהאטג אע פ שהיה הולך
פיס -נלשי י,-לל,ל ל
^  .גט בשר וראוי * זמר בו לכשיתקיים התנאי דהיינו שיהא ל יום עדיס צריך סיאס כל הלשון ההו' בעצמו
ג־״יער״סמיי״״ל
^
ל
^
ל
.
^
שלאראהאות
אעם
שהי
הולך
ובא
לא
חיישי
שמאנתייחעמה
מכתו׳ כספ׳ והכל מלשון תנאי הבעל וכן
ל
חומר׳ ותמה מלהר'מ״3ס ז״ל למה פס? בנתי׳ והוי נט ישן והוא שהאמינה תחילה שאף אםיאמישנתייח׳ כר ' ממה סאומ׳שאף אס באתי שאס היס
לקולא באיסו׳ תויה ובמה שכת הר״ן אין עמה שתהא נאמני להכחישו ולומ׳שלא נתייח׳ עמה ולא תנשי עד מלשון המחב הל״ל שאף אס בא והגמיא
ארוסה שיעברו ל׳יום רצופים שרא יראנה וב הר״מה ודוק' שאמר כל זמן שאמרה כאומר' נאמנ׳מלי ר״ל שיאמ לס
מקוס לתמיהתו  .והחילוק סכין
לנשואה מפו׳ בגמר ס״פ כל הגט
דאמת שאעבו׳ולא אמר מעכשיו אבל אמי לה מעכשיו אם לא אעבו׳ או הבע' לשון מכוא׳שיהי׳משמעו שהי' תהי'
בגס׳ אס אמרו בנשואה יאמרו
בארוסה
•
ע״מ
שלא
אעבור
כשלא
עבר
חל
הנט
למפר
ואינו
יכול
לבטי
תנאו
נאמכ׳לעול
'
אבל
אין ספק אצלי שכאומר׳
נאמנ׳עלי לבד לא האמיצ ' אלא עליו ולא
ודברי הר״אש הס כתשו׳ כלל מ"ה :ומ" ^
ואין צרי' להאמיניולפי מה שכתבתי בשם א א הר״אש זי׳ל דאף
כנג עדי ' שכן משמעות הלשון :
סי־מ״ה ומקסאמכל
זמןשאעכו׳וכייאכל
בתנאירמעכשיו יבול לבטל אין חילוק וכן כל מי שנותן גט לזמן
יו
קמה סכי' מרע סאמ לאשתו ה״ז גיטך
שאם לא יבא לאותו זמן שיהא גט אינו נט אא״ב
וכו׳עד ה״ז גט מסנה בס ' מי שאחזו
^ "^ רכתנרי
' להכחישו ולוט' שלא בא אף אסאמישבא בר״אבמגרימןהנשואין
(דף ע״ב ) ולדברי הסוסקי ' כר״י דאמר
כל הפוסק ,׳חת מכעלהעינ1ן׳וכת3א׳ םס אבל במגרש מןהאירוסין א צ להאמינף א א ז ל בתשובה אם זמנו של סט ' מוכיח עליו כשאמ׳ה״ז גיטך
סדעת הר'5וס כדע ׳3סלהננמ1ו ׳ושד3ר  ,כשהתנה תלה ביאתו בערי שלא יתבטל הגט בבואו אאיב יעידו אס מתי מחולי זה או לאחר מיתה הוי
הין נוטי׳ לדברי כעל סעיטו׳ ג״ כ :ודע עליו ערי׳שבא ועכ׳הזמן ואיןמעירי׳ עדים שבא הרי הוא גט אעי׳פ כאומר מהיו׳וחולצת ולא מתייכס והיינו
כדכרי שלא האמיניכ׳הרמ' ב׳דוק׳ כשהו׳עמה במריג׳רכתןלה גט לאח׳זמן לסיי התו בפ׳מי שאחזו גבי הא דאס אביי
סדכרי רבי׳בו ליחוש שמא פיי׳הס
נר׳ חיישי׳שמא פייס עד שיאמר נאמנת עלי שלא פייסתי וכך בכל הכל מודים היכאדא״ל לכשתצא חמה
יס״י אבל הרש״בא והר״ן כתבו שאין
דה״ק התנאים שתלויין ברצונ׳ואם רצתה מחלה אות׳לבעלה בטל הגט מנרתקה וכו ' וכן לפרש"י בפ״ב דע״ז סל
להס אלא,כמו שפי׳הרי״ף בתשובה
האי מימר' דאביי אבל לסר״שי בה בס״פ
ליחוש שמא פייס כדברים ומחלה
התנל׳י דחוששיץ שמא פייס ער שיאמר נאמני עלי אבל אם אינו במדיג'
מי שאחזו כת הר״ן שאפי' נחוש לדברי'ר
וב״כ הי" 3. 03פ״ס"
וששי ןסמי
*
פייסה ואמי ה״ז גט אם לא באתי בתו׳ י״ב חדש איןחוששיןשמא
בא
בסת'
נסהי׳הולך ובא ומסל׳לו וחזר -וכיטל הגט
יוסי ה 'ז גיט' לאח מית׳לא אח כלום ובאנו
כספיים ומפניחשש; "וחז י"י כיםלהג" שאין דרך בני אר׳לבא כסת׳ ואם תם הזמן ולא בא ה״ז מגורשולי'
מתי ודאי לךעהפוסקי׳כר״י היינו באוס
לאח ל׳יוס וכת עוד וק כל התנאים "
שהס לא״א הר״אש אלא בכל עניןצך־ו׳י (-"7י)
< נן משמע
נתרדכיפ כלהגט ע /ע׳
מהיו׳אס מתי והוי גט ומ״מ לא איתבר לן
להאמינה וכ״בהרא״בד •
תלויים כרצונה אס רצתה ומחלה אותה
אס הלכ ,נר״י 6ם לאו שיש פוסקיםכר״י
לבעל כטל הגס חוששין לה שמא סייס עד
קמה שכיב .
מרע ,
שאמי ,לאשתו ה״ז " .
גיטך לאח׳ מיתי^אינו כלום ויש פיסקי כרבנן וכמ״ם בסי׳קמ״בוהלכך
!!
שאין גטלאח׳מית׳וב? אם אמי ה״ז גיטד מחולי זה
שיאמ׳כאמנ עלי עכ״ל  :כ חבהר״ס בר
שאין גט לאח מית וכן אם אט הז גיטך מחולי זה שיש מידי ספיק׳לא נפק׳וחולציומו מפיכמת
צמח בתשו׳איכא מוגי דלא חיי שמןבסו
במשט׳לכשיפסוק חולי זה וימות וכן אם מתי לאחר מית משמע י וטוב לטשו' סיאס ' מפכסיו ויו' בפרק מי
לפיוס כסהיא דס״ב דגטין דהמשליש
גט אמר מחיו אם מתי או מעכשיו אם מתי ה״ז גט וטוב לעשר שיאמ' שאחזו אמתניתין דה״ז גיסיך אס מתי זה
לאשתו ולא חייסי' דלילרגליה לדבי דכעי מעכשיו אם מתי שאם אמי מהיום שמא אקרעתו אלא מסוף היום גיטיך מחולי זה וכו כתבו התו' כסס ר״ת

\ל?
עכ^5, 16
|נגבו.
וכוו5
ןינו"קצוב

לפייס׳אלאמשו׳הכחנ׳זרעקאמהכיכמו
שכתבו המפרסי׳ומהא גלמוד למהיו׳אס

מתיחיס  ,יוס דמהמיעי^'3
הגשלעכיז 7יוזועמה ^ימ,ות כת ךד

10־י

6ית ׳של , 6מיחת0ע63, 6עלי? נ
 1נ.ל;
כחבל״ריוסבן זממןסק3׳מר3והר״ס

יאמינה

ואילך ואס מת קורם שיעבור היום אין גט לאחר מיתה והר״מהמהיוסאסמתיאסמתבוביו׳לאידמנא
כתידמהיום כמעכשיו דמי ואם מתקוד׳שיעבו׳היו' מגורש׳ודוקא מאי אדוןכה ולרבי׳אלסנן
נר׳דמהיו׳הוי
שיש עדי שהגיע הגט לידה בחייו אבל אם אקעדי׳מתי יבא לירה כמו מעכשיו ומ״מ נכון להחמיר עכ״ל
והר״אש לא כתב אלא דברי ר״ת לבד •
אע״פ שכתו׳בו זמן וכתוב בו מהיום כיון דלא משתר־י׳ אלא בעדי
והר״ן כת סהרמ״בן הקשה מל דברי ר״ת
חתימה הוו גירושין רעדי חתימה איל עוטייאויזו גט אייא אח'
ורבי ירוסס בח״ד כתב סכמ' פסקני׳כחגו
היום וכיון שמת קורם לכן הויא ספק גרוש וחולצת ולא מתיכמת כדברי הרמב״ן ז״ל  :ורוקא שיש עדים
אמר מהיום או מעכשיו ולאחר מיתה הוי ספק שמא חזר בו ממה שהגיע הגט לידה בחייו וכו' דברים הללו

שאמ׳מהיויאו לא וחולצ׳ ולא מתיבמ׳והרמ״ה כתב שאין מעכשיו מכלל דברי הימה ה©  :אמרמהיו׳או
קהי״ס דר צמח כמי סמקני׳אשתו םכ יתן
לה גט לזמן והו בא בתוך הזמן רכזז׳יסרלך כמו מהיום ראלג דמהיום ולאחר מיתה הוי ספק מעכשיו ולאחר מעכשיו ולאחר מית' וכו׳ מסנה וגמ׳בע'
מת מיסאסזו :וה 1כא דאמ'מעכשיו דהוי גם
יומפגנ׳סישלגדייברב יזה סמכריחיןהאיש׳ מיתה הוי גט והיכא דאמר מעכשיו דהוי גט אפיי לא
אלא עמד הוי גט וכו׳שס כמי שאחזו אמירב הונ ' גיטו כמתנתו
מדסיצו׳לסוס' ולב׳עדי׳פכל זמןסיתעכ ל׳יוס או יות מזה ולא יבא שהסוס יכתו׳גט ^־־
אפי' לא־י־*
מת בחוליו *1־
כשר לאשתו ויתתמוהוהטדי׳וימסרוהו לה ושיהיו העדי׳כאמני׳סלא בא בתוך הזמן מה
מתנתו
אס
עמד
חח
אף
גיסו
אס
עמד
חח וערש״י ור ח מה מתנ׳ס״מ כלא שוס
וכל מי שיעיד בביטול השליחו׳סל הסוס' והפדי׳עדותו מהי בטלה מעכשיו ושתהי׳ תנאי
חוז׳אףגיטונמיאסעמדחח׳ממילבלאשוסתנאיואסיקנ׳דרבהורב לא
היא כאמה' שלא פייס' לבטל הסלוחותכסנתיח עמה ובדרך זו אפילו יצא ק פעמי' ס״ל הא דרב הונ׳אלא אס פס ' אינו חח ופרש״י לא ס״ל הא דרב הוכ׳דהיכ׳דלא א״ל
א 0מתי ס״ל דאצי פמד אינו חון '* (נ״ה ) זניאןילסלן רבי׳היכ׳ לגירשש״ת סעס 3לא
תנאישמשמעי
ויתיח ' עמה וילך כל זמן שלא יתעכ ׳ הזמן סקכ׳היא אשתו ואס יתעכ' יות יכתכוהו
ויתנוהו לה הסיפוהטדי׳בעצמ ואס יבט׳השליחו׳כסני הסופ׳והעדי׳יסזרו ויכריחו
שמהיה תגןרש' חיד כםא 'התגרשי׳ סתסלא תייוא כחן שהוא ש״מ סתמו כפיריסז שאינו מגרש לא אם ימזתואם
עתדחוז׳כייזשה 1אכןתתנ 'ש״מ שאס נתןסתסי -לאתנא״תוז׳שאיןדי! הגטכדין החתנ״שנגט אסעמל׳אינז
אותו ככראסמ׳מכ״ל  :כתב הרס״בא שאלת ראובן כתב גט זמן לאשתווהפקיד
חוזי■ ומ״ש לכן צ״ל בשעת מסירת הגט אס לא מתי לא יהא גט וכו׳ג״ז סס אתקין
הגט ביד שליש וא״ל אל תתניהו לה פד סנה תמיס והלך לן ראובןלפיר אסר ולאח'
שמואל בגיטא דש״מ אס לא מתי ל ח יהא גט וכו׳אס לא מתי לא יהא גט לא מקד
ג׳חדשי׳סלח משם כתחת בפדי׳לסליש•שיתן הגט לאשתו מידשירא׳כתזה ונתקיי'
פורענותא לכפשיה כלומר ומ״ה מתחיל באס לא מתי וכי' אס מתי יהא גט ואס
הכת' הזה ונודע בבירור סראוקסלחו מהו שיתכנו לס כיון דליכ למיחש לשמ ' סייח
לא מתי לא יהא גס בעי' הן קודס ללאו  :ומ״ ש רבי״ואז הוא בטל כשיעמוד
ולטל הגט כיון שבטל כל מודמ׳סמס' וסימסו׳וכ״סלסמא פייס וגא עליה • תשוב'
כלומר מיד
כשיעמוד,
בזהגט ואין יאןחשש דאע״גדמסמ ליד שליש ואס׳ שלא ליתצו עדי״ב חדש ואילו

אבן

העזר

קמה

קלב

דט
קמה ( א)
י נמליכי פ׳מי•

נש יעמוד כטל ״גט א י1״פ שלין י יזמר החמי כי וכ״כ הר״אש במי שאחזו :כתוב שנית לו מס ירא׳שאיןצרי׳אומדנ׳שהדי לא נית ' מןהואשוןולא עמד ממנו ואנן עמד
בתשובות הרש״כא סי' אלף וירמ״ח שנסתפק׳ כגט שכתוב כו לאחר כתיבת כל מקולייזה ונפל לחולי אסר אמרי׳פכ״ל • וכתב בסי׳תסלי׳א ס״מ שכתב טג לאשתו
השרף אס לא מתי מחולי זה לא יהא גט כיון שלא הזכיר מחולי זה אס מתי יא זה מליו׳ אס מת ועמד והלך בלאמשעכ׳ ומת ואמרו הרופאי׳סמת מהחולי הראשון
הרי
מוהר״ס שמניין
ספק יש בזה כיון סמת מאותו חולי שחס  .באת להסתפק כיון שלא אמר מחולי זה אשתו מותר׳ לינש ואינה זקוק׳ליבס וכן נר' פסוס מדעת ר״ת כפ׳מי שאחזו
וכן
נר׳
שיהא גט קיים
אס מתי ולומר שלא נכפל התנאי במחולי
נשע׳מימח
הנע?
ממ׳ס הרמ׳כןבסוף גיטין וכן הסכי׳מורי
ותשו׳מ;הר''םאינני
זה כ״ס שהתנאי בטל לדע׳ ר״מ והגע ? יי,
מת בחוליו א ^ א עמד הוי גט אע״פ תכי מתני אינו כך בגט אי נו לרס״כא פכ״ל • ומ* מצריך לעמוד על
גמשז׳חיימוני סוף
אלא אס מת מחולי אחר והיא באה לסטו ' גט אא״כ פי׳בפי׳שאם יעמו' שלא יהא טג לכך
צ״לבשע׳מסיר׳הגט דפתהרי״ףשלא כתב אלא ממשנתינו ה׳אישו׳סי׳ל׳זע׳ש
*־נרמהויבסו 5וימי' 0המ  59וי
מולמ״מ׳ אם ! ,אמתי  1,א  ,האגטואם ^ יהא ־
גםמעכשיוואם ל אמתי
נצויח׳ומימי ויההוג '
לנדוסינסוינ5ו שהאריך בדינים
לא ס״ל דרב הונא׳ והשמיט מאי דאקשי׳ אלד וכפ׳לאם לא
בלוס _י5
"!
ני
1
"
"
אל
יהא
נט
ואז
*15יי?8׳,:1
הוא
_?1*,!'15יי,״' __
־1
׳ ! 1מ ^111 1׳
כשמומו1
ומ ^
בטיכשיעמויואם ׳ו ג ^ ׳״׳ו ^ ״׳ו
ירצישליתבט׳מיד״נ ^ ׳ ^ו
לרב הוכ׳ממתני׳ושינויי׳דמד ברי׳דרב יום' הי' הגט קי 'גשעיג
מיתה תצאי וכ״פ
^ ^
-3ד
אלא דע זמן יאמר אם מתי דע זמן פלו' יהא גט מעכשיו ואםאל
משמ' דס״ל דלדידן דלא קי״לכר׳הונאכל
״ ,לצעוד
צל
6
לי'
!
 .נסדר גיטן דע״ל
מ
־מי
מסת
3
,
?
^
מתי רע
זמן
פלו׳לא
יהא
גט־עמד
מחוליו
והלך
בשוק
כלא
משענת
.
.
שמת
מחולי הראשון אפי׳הלך כשוק בלא
ס׳ס קת״ג דהרכה
דתניאכפול ים כאן כיון שפתח
כתנאי כדרך הבריאים אע פ שחז׳וחלה ומת
מהחוליהראשון כטל
הגטמשעכ׳ה״ז גס דמתני׳דקתני אומדקאותו פוסקי׳חולקי'וס״ל
דחולי זה באס לא מתי ועור חזר
והלך מחמ׳חולי הראשון מת ה״ז גט אפמ' והלך 7כצ םאומ׳תעכמיי
לבסוף כיון שנתרפא בינתי׳ לא הלך בשוק אפי׳ניתק מחולי לחולי
אפי׳ אם נאגד' א1
והזכיר אותו תנאי בודאי מס שאמר
בינתי׳בביתובלא משעלה' ז גט
ואקצרי׳אומ׳שוראי מחוליהז
מת בסו׳קאי וסת׳הלךבלא מססנ׳ משמ'< לכ
נשרף הנע כשר
באמצע פס מתי מוכחא מילתא
דנגרר ואם עמד והלך בשו' על משענתו אם לא ניתק מחולי לחולי
אלא רבי׳ירוחס בח״ד שכן נר׳דע הרי״ף דאזמ׳
וע*ש :
הוא אח' הימאיסל פניו וסל אחייועכ״ל:
שהכני' עליו הליו ומת אפי
היק׳בינתיי׳איזצרי׳אומ׳שודאי
מחוליה״ז גיטיך מהיו׳ אס מתי מחולי זה ועמד (ג )
ונמודכי
ס״פחישאתזוע״ד
כתב הר״ש בר צמחבתשובהס5ןע׳׳פ הראשון מת ואם ניתק מחולי לחולי כיון שעמד והלך בשוק ^
והלך בשוק בין במשענת בין בלא
משעצ׳
כ׳ש־אמרואם תמי
שנתו בספר עיטו סופיי דהי^ דלא 5ןדכ י
משענתו אומרין אותו אם מחולי הראשו? מת ה״ ןגט ןאם ) ,אן אינן
וחזר וחלה ומת אומדים אותו אס מחמת יהא גס לר ^נשיז
םמיאל3גיס *ף
ממס \י הא
נמצאטתיזס גט לא עמ׳מחלוי וגם לאמתמחמ׳החוללאלאנשכו נחש או
^ חולי הראשון מתיפי ק נרא שהואדעת והריתא
מותרת
גגיסא מן יומא דנן ולפלס לא
 353אלם וכד׳ וכת׳
הוי גט
אלא על מיתה
כדרכה
אבל^ 21
^  01ו(012ל' 1
והל1י^_?י
לאהד מן האסרוני׳והארי׳לתת טעס למה עליו הבי׳ ן
ומתלא ,
ן
שלא ,התנה< ?
!
.
לוס5לחוני
ג״סוהוחנה ליי שאם נתנז
לא נסמוך לע דברי עיטור סופריה בזס
ומת אומדין לוותראס מחמ׳סוליהרלןסוץ ע״מ שאם ימות
ר!
ג
;
^ ן
!1
ופי׳שתנאיזה יהא
וכסוף דבריו כתב שאס לא אמר מהיוס אם לא אעמו מחולי זה בין אם אט בסתם אם מתי מחולי זה1ד ח מת וכו׳ולא חילק בין הלך
במסענ׳
להלך
כתנאי נני גד
לא הוי גט בט׳ואס מת חולצ׳ולא מתיבת׳
פסק מהיו׳אם מתי מחולי זה ונפל עליו הבי׳או נשכו נחש אינו גטבלא מסמנת ולפי׳ זה צ״ל דס״ל
להרי׳ף וגני ראובן כן'
מאחר שכתוב כגט מן יומא דנןא  :עמד אם לא אעמו׳מחולי זה
ונפ׳עליו
הבי׳או
נשכו
נחש
הוי
גט
והרמבוהרמ״בס דהמא סנויי׳דשכי רמ
ברי
דרב
יכוללהיות סיועי}
דאמר בלא כפיל׳ התלאי
סחליו והלך בשוק כלא משמני׳ וכו ג״ז בפ׳ כתב שאם לאאעמו' מחולי זה דהוי ספק מגורשת ולא נהירא יוס׳ליתיה אלא אליבא דרב הוצא
סי שאחזו אה דאמ׳רב הונ׳גיטו כמתנתו
עכ׳ל ע״ל נסדר
לא״א הר״אש זיל אל א בתרויהו לא הוי גט ש״מ שנתןטכ לידאחר דס מ המגרש סתם כיון שממד חתימסוס
הנין דלשדן אם
קריך מדתנן ה״ז גיטיך מהיום אס מתי
דאמדי׳דפתיה דמסתמ׳ס״מ המגר ' אינו
ומת ואמר לו זכה בגט זה לאשתי כדי שלא תפול לפני יבם ומתקודם
מתיהוא דוקא ג
מחולי זה ועמד והלך כשוק וחלה
מגר אלא׳מפני אימת מות וא״ככשאומ־׳
אומדן אותו אס מחמת חולי הראשון מת שיגיע לירה הוי ספק מגורשת וחולצת ולאמתיבמת  •:קמו כתב
אס מתי מחולי זה ודאי איני מגרש אלא
?"זטג ' ואס לאו אינו גט ואי אמרת אס עמד חוזר למה לי אומדכא הרי הזר אמר מפרי שהוא ירא למות מאותו חולי והילכך מבוץ שהוא סבור סנתרפ׳דהיינו שעמד
מר בריה דר 3יוסף משמיה דרכא שניתק מחולי לחולי והא עמד קתני עמד מחולי והלך בשוק בלא מסענ הא ודאי דמיד חזר כו ואע״ג דאיגלאי מילת׳למסר׳שכסהלך'
זהעפל בחוליאס׳והא הלך בסוק׳ קפני סלך על משענתו
והאקמ״לדהלךעל כשוק פדיןלאנרפ ' לנמדיאנןבתר אומדן דעתי׳אזלי׳וכל שהלך בשוק בלא מסעה'
משענתו הוא דבעיאומדנא אידך אומדנ ' נלד לא בעי
ופרש״יסנתק
מחולי
לחולי
אנןסלדיסהו׳סבורסנתרפאלגמריומ״הקסיאליהמתני' דהלףבסוקלמה לי
ואין זה עמידה אא״כ בא לכלל רפוא׳סעה אחד מל משענתו נשען על מקלו ולעול'
אומדנאואליבייה -איצטריכינן לאוקומי מתני' ברתק מחולי לחולי ובהלך בסו׳ על
קולה הוא והא מק הלך לאו מסו׳דעמיד׳היא דתילף מינה אס עמד אינו חחר אלא משערתו אבל לרבה ורבא דקי׳ל כוותייהו אתי׳מתני׳כפשט־דכל שהלך בשוק כין
אב קמ״ל טעמא דהלך הוא דבעי אומדס' אס מחמ' חולי היאסון מתידאיכא למיסת כמשעה' בין בלא משעג ' אומדן אותו אס מחמת חולי הראשון סת ה״ז
■ גט משוס
בואיל והלך ניצל מאותו התולי ומת משלי אחר והוא אמר מחוליסז אידך מי סלא דההיא הליכה לאו כלוס היא ודאיאל נתרס לגמרי כ-יון שמת מאותו חולי ואיפסר
בלן כשוק מסתמ׳ אע-״ס שניתק לחולי אחרשי בו מחולי ראשון ולא בעי אומדנא לומר דאומדן אותו דקתני היינו לדע׳ סא נרפא לגמרי אס לאו דכל שנרס ' לגמרי
ואע״ס שדברים הללו נאמרו לדעת רב הונ׳דלא קי״ל כותיה סובר רבי׳דגס לדעת אנ^׳פ סאס״כ סלה -חולי הראשון ומת אינו גט דהא לא מת מחמ׳ אותו חולי עצמו
שאחזו דן> מרי"!
נג״נ נ׳ '3ת 6ומפ

מחוליזה מודו דאס_ ממד
חוזר^וע״כצריכי
לאוקמו׳בסנית׳סחולילחולי
וכו׳וכדאע׳
_
_י
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אמר האי פירכא לכ״ע איתא דהא רבא אע״ג דלית ליה דרב הוצא שט מתניתין׳
נסנימק מחולי לחולי וכההוא סירוייא אמי ממני׳ ספיר כמי לרב הונא־• ומעתה
כל הסינוקיס שהזכיר רבי ' מפורשים בגפ׳דמדאוקימנא מתני׳ דקתרי עמד והלך
אומד' בכיתק מחולי זה לחולי אחר וגס הלך על מסעצתו משממ הא אסאל כימק
מחולי לחולי כיון שלא סלך בשוק אלא עלמשענתו לא כעי אומדוכן נמי מסמ׳הא
אס לא הלךבשוק כלל אע״פ שניתק לקולי אחר ודאי יש בו מהחולי הראסון ולא
בעי אוסדכ׳וכפרש״י על אידך א ומדכא נמי לא בעיי • והליכה כביתיאפילו בלא
משענתו ודאי לא חסיבא כלל ואפילו אומדנא לא בפי דא״לכאדתני והלך בשוק
דהיינו במשענת ליתנייהלך בבית בלא משענת׳ • ומדאקסי״ואי אמרת' אס עמד
חוזי למה לי אומדנ׳וקס״ד דעמד לגמרי מחליו והלך בסוק בלאמשענ׳ומתמ׳דלכל'
יל אומד סמעי׳בסדיא דכל כה״ג-אפי׳חזר ופלס חולי הראשון ומת בטל הגט כנ״ל
לדעת רבי׳ ודרך יסרה היא כעיני ואפ'ז ג שהר׳אש לא כתב האי שיצוייא דמרכ־ריה
דרב יוסף דילפי מיציה כל הניהלכתא
איפשרססמךעלסהסמפורשיסבגמוכיון
סהיי״ף לא כתבו לא חס גסהוא לכתבו ודוחק* ועיין בתשוב הרי״בס סיודעישעל
מהשהרש י ואידך שלא הלך בסו על משענתו אע״ס שכיתק־מסוליילחולי לא בעי
אומדנא דסתמ׳ים בו מחולי הראשון * כתב הרס״בא שאינו מחוור והקשה עליו
כסה קושיות והעלה מר' לו דטממדכיהק מחולי זה משוס דיש׳חולי שמפיל לחולי
אחר וכל שמת מאותו חולי כשני מאין אותו כאילו הפיל לזה והמיתו ולפיכך אף
ניתק מחולי לחולי בטיא אומדנא לגבי גט שהתכ׳בחולי זה לידע אס מחס הראשון
אולאדסמאאףבסטתק מחמ' הראשוןי ממואינוחח ושמ׳לא וחודואומדן אייתו
זקתט כמתני׳בין אעמד בין .אהלך קאי שאינו ניתק מחולי לחולי אחי ואמדוהו
שלא כפל מחולי הראשון לשני זה שהמיתו אינו גט דבסולי זה הפנס ולא במתו' שלי
זה והא דקאמרי׳כא קמ״ל דהלך הוא דמעי א אומדג' כלומ אף כשהלך על מסעבתו
הוא דבפי אומדנא אבל איד כלו׳אידך שהלך בלא משמכ׳לא בפי איממכרב הונא׳
ימירו לשון אידך מס מ' טפי כפיש״י ובתשובותיו סי׳ א לף ודע״ב כת אף לפי שעתי
מ״ מ אס החולי הראשקכבד כמו שאמרת ולא שר ולא הקל וראוי להמיתו בלא זה

הוצא אזל
כתר ״׳אומדנא
בגט
כדאזלינן אכן גבי_ ׳מתנה
ולגבי מתנה כל שעמד
והלך
—.
_ _
׳׳ ...
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באומר אס מתי אין הגט בטל דע סיתרע' מאותו חולי לגמרי לפי' האו׳ה״ז ניטיך
אס -מתי והל ' כשוקותלה ומתאע״פשלא מת מהראשק ה״ז גט עד שיבריא מאותו
חולי ראם ? לגמרי כמו שהיה קודם שחלה ונפל ממנו למסכ׳הילכך כשאמר מחולי
זה אע״פ שעמד אומדין אותו אס מת מאותו חולי ראשון מפני תנאי אע״  2שאינ׳
נקרא עמידה עד שיתרפא ממנו לגמיי כמתחל וגס פי׳דברי רש״י ע״פ דרך זו וכת"
הר״ן ולפישאה זו ג״כ באומ' אס מתי אפי׳ שהלך בלא מסענת כל שמת אח״כ קודס
סנמדפ׳לגמרי גיטו טג ואיני אומ׳כן אלא רבה -ורבא באס מתי מודו ודברי רש"
מדוקדקיצז מהי דכייפרכי׳עליה דרב הוכא ממתני׳הכי בפי׳ למימר דאפי׳כאס
מתי עמד אינו חוז׳ומ״סלאפרי׳ וליטעמיך אפ״ה רבהורבא לא פליגי אלא בסת׳
משו׳דבכ״הג איכאלמיחש לסמא יאמרו ים גם לאחר מיתה וכו' אבל באומרסא
מתו או מהיום אס מתי מחולי זה מורו לרב הוכ ' סכל שהלך בלא מסענ׳בטל הגט
סלא -יאמיו כשמת סיס גט לאחר מימה שהרי הזמר בפירוש מהיו׳ ואע״פ שלא
אסמוך סברתי להקל מ״מ אין הדבר יוצא מידי ספק כאוממהיו׳אס מתי או אע
מתי מחוליהו להצריב גט שני כל סהל׳בלא משענת עכ״ל״ ומיהו להרי״ף והרמי ב׳
אס ניתק מחולי לחולי ולא ממד בשוק הוי גט ואינו צרי׳אומד וכ״כ הרמ״בס בפ״ט
וגסהרי״ף כתב כמי שאחזו אמד ר׳אלעזר משמיה דרב ש״מסניתק מחולי לשלי
מתנתו מתלכלומ ולעכין גט כמי הוי גט ולא בעי אומדל  :וסתו׳ פירשו דרב הול
כמי לא אמ׳אלא כמפרש מסיוס אס מתי דאז אס ממד חוזראכל כמגר סת אפי'
רב הוצא מוד׳דאס עמד אינו חוזר והא דאסיקלרבה ויבא לא ס״ל דרב הונא היינו
לומרדלאס״לידמתכי׳דוקאכהלךעל משענתו אבל הלך בלא משענת שיהא הגט
בטל ואע״ס שמת מאותו חולי אלא ס״לידמתכי׳אפי׳הלך בלא מפפכ׳גזירה שמא
יאמיויס נס לאחר מיתה וכו׳וכמפורש כדבריהם ובדברי הרש״בא והי״ן ז״ל' • נשצ׳
דלהרי״ף והרמ״בס והתו׳והרמב״ן לא מפלגי' בהלך כשוק בין במשענת בין שלא
במשענת ולזה נוטיס דברי הר״אש שהשמיטמהי
שהשמים

דים

העזר

אבץ

(נ ) לכן היא ימ״יי שהשמיט סרי״ף וגס לכרי רש״י טל לרך זו פירש הרט״בן ולא יס מי שיחלוק טל זה
ע״ט ׳ 7ג יי,ש,ו אלא רבי׳בפשיטות והי״ן כמסתפק וכמו שכתבתי למעלה בתשו המיימוני רשייכי
ישלפ״ס?,׳ לספר נסי בסי׳ל תשובת מהר״מאמכה דשייכא לסימן זה  :כתב רבי׳ירוחס
פ״ס ^
7בזמן הזת אי! כח״ר שאס אט אס מתי אט״פ שעמר והלך בלא משענ׳ואמדו אותו שמת מחמ׳תולי
לקיללןעל אלמלנ׳ אחי ה״ז גט מאח שלא חז׳לבריאותו ואס
*קיאין'5נזמ

ןהלה

שהאריך

<ע״ש

חזר לבריאותו נתבטל הגט אע״פ
אח״כ ומת עכ״לונ״ל שטעמו לסישלא
הזכיר מחולי זה אין צרי ' אומד דמסתמא
דעתו כל שלא יחזור לבריאותי ואפי

מיז ״ ׳

פ׳מי שאחל׳ע״ג ^הו כא ^עכ ומ׳מ

7ן>ערי  /עיגנ׳ר׳י
מפרישסהי ' רגיל
״! ■ ״,״• ״לא
יננ *
•ים

^ יפ;';
להי ספיק
ילגל םים
ונ^ '
ילוקיקיס
לק גל נחרהקהילו"

כשיעמוד א*יזיל ׳אלה
לישא זה
לקיים״״לל״״יח

קמו קמז

יוצל! ממקו׳ אחר הסוכה אמ״פ סכת׳ידן של פדים יוצא ממקו׳אחר אילו היןד^יש
ערי' אחרי' שיטילו שהבעל הכתיבו על תנאי האסה אסויה לעלמ׳משוס דה״ל תרי
ותרי ׳ב אומרי׳כתגרש׳וב אומרים לא נתגרסה הבא עליה באשם תלויולזסי׳למ״ד
תרי ותרי ספיק דאורית׳ומפקי לה מחזקת' כל שכן למ״ר ספיק דרבקוהב עלי׳
בחטא ' ואוקי אתתא בחזקת׳ומי׳אסאשלג

מקבהן אסורה וכן אס קבלה קדושיןמאחר•
שסלה כתב הימב״ס יש יבי שדומה ילתנאי ואינו תנאי
אסורה לשניה׳ ומ״מ מסתבר׳ שאס נתנו
יהמנרש יאח׳זמץ שקבע שאט לה ה״ז גיטיך ולא תתגרש בו ףע
מגירע\ר 2ער לאחר יל׳י־רם לאס לה בפני עריס בתנאי אלו ודאי נאמניס
ל^ אחר ל' י רם ה״ז דרמה ילתכ^ י

עמד מת הכ ^ תו ך ^ יום או נשר ף הגט או נאבד אינה

מתנרשת ןאינו

שהרי אין עדי אלו מכחישי את עילי הג׳

׳ס /י

?!יה £תנאי שהמגרש עתמגרש מיי א^אשמטי לתנא י בנט חהאינו ר !לל 1

ואלו מעידישכשעשנתנולה בפניה נתנו
? ^ 3,12
במ י שאחזו למשמע דהאי אס מתי
בצדי
הניח הנם
רהייר לה בתנאי ואיןזה דומ׳לתנאי היו דברינו
4י־י־* *־־
י־י״יי־*־׳יי,
משפטיהתנאי' ;-י "• ,״
שא' י׳יייי״י׳ייי־ייי ^ י
סלותיפא ממולי זסמא םי ול 5וומ  015 ,א״צ לכפו׳רזנאר ולאי!ייי ^
בסוף ל׳יום ונגנב משם לאח ל יום הרי זו מגורש הואיל והי קייח ולא לב' החתומי ' על הש ט ובאוב׳אחריס
דלעול׳הוא ומי׳ה״מ בס״ מ ס א ומ ׳כן לס ,
ואסיצ׳
שדעתו בכך אבל בריא שהתנה ואמר אסביום שהית׳מתנרשבו ויחרה אותובמקו׳שאינו רה״ר שצדי רה׳ירואמרו פסולי עדו׳היינואנוסי׳היו
בתנאי
הגירושין במעש דינו כרין המגריאח
תלה
וכן אם
שסוף —התנאי אינו
מתי תנא׳דלעול
 ,זמן ליזה עוד יות׳יתננו לה ע״י השלי —
,
.
כרהי׳ר ,
ן
הו׳ואע״פ , -
- -מתגרשת בפני ב״ד עכ״ל •י ואני תמה למה לא יהיו
תנאי׳ כיצ׳אמ׳לה ה״ז גיטך ולא תתגרשי בו עד שתתני לי ר׳זוז
להתקיים שסוף אדם למות מצינו
לה פל
לומר ^שנתנו
נאמנים
התנאי׳שהרי עילי הגט
ר׳זוז וא״צ ל לכפו' תנאו ולא ,לשא׳משפטי'
אח׳שתת<?
מ״מ שפצ׳חמ '
לקמן
כיוצא בהס כלאמיי'
_" ✓
_
_
ל
 ,״
ל
*
_ ^ . .. /״1
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מנרתק׳עכ״ל • ג

■יי ^
לישאזה !׳ ,א עמדמח^יי (3
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מחמהחולי

המעשה תנאי אע״ס שכתב ידן יוצא ממקו' אחר
לא פי׳עי׳ת אלא שתלה הגירושין כעשיי' המעשה ואחר
תתגרש ומה יש בין המגרש על תנאי לזהשקוב' זמן לגירושיןאן דב עליו

ועדו׳
הס אחלישנכת בלא תנאי

את 'ה ' ^ 'כו א .,א נסכו נחש ומג ז בס מי ס3ןח!ו ( ד ף שתלאן בעשיית מעש׳שהמגרש ע' ת יען שם גירושי׳ ואינ י נומרי׳ אחי־הוא שנתנו לס על מנאי׳  :ה
קמו כת הרמ כס יש דבר סדומ לתנאי
י
הלאלסל ׳• טיושלנ׳ עג ) תרזה גיטי מהיו אס מתי מחולי זה יי_ .״ י
הגט ואינו תנאי וכו עד שאין כאן גטלא
 1שיתקיי התנאילפיכ  -שמתקיי התנאי מגורשת אפי אין
עד
ה,אם ף גיש ונעל הבית עליו או הכישו6
"'
הגיע ע״תולא גטסתלוי במעשה הכלבפ״ס
ברשות ואין צרי לחזו וליטלו אח שיתקיי התנאי שהרי כבר'
אסלאאפמודמחןלי זה ונפלכ 1לע 3ית
ילאתצאאכל מה גיושין וקצת דבריו פיה המגי יעויץ
^ הת ^
^
תנאי,א ,יל״,רמ אוהכיסו נחשה/גט מ״סרישאומ״ש
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עליו כי אין צורך לכפול דבריו • מי
 .גירושין
"* ־ ' ־ל״ידי בתור
_י
צריך פכתגרס׳ על תנאי וקדשה אחר וכולי גס
אינו גט דאונס׳ דלא שכיח הוא ולא״משי׳ אלא בתור׳פקרון עד זמן שקבע או עד שגעש' המעשה לכך
ד
שיחדהאלה דברי הר״מכ׳בספ״ט מה' גמשין וס׳
שיהא הגט כרשות' או שתחזור ותטלנו או שיהיה במקום
לנש'׳ אדעתי׳ולא אמ׳ אלא דימות ע״י החולי •
דישסי׳קמ״וי
צ״זכינשלר נטיןב׳ ומ׳ ם רישא וכו' אי אוכסא דלא שכי
גיט׳
התשל׳ז ליש
ליהוי_ ^:1
לח׳ש מסיק אדמתיס ריש׳ _כמי_1.,
מפניטר׳חהדיגת

.",
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תצא המגי׳כת׳שס פל הסג׳הרא״בד שאס היה
המעשה
שנעשה
הוא אותו ואם ניסת קודם הזמן שקכע או קור'
הר״מב׳עיוןסלס לא
בדברי
לליל ?1ג טל ,אשתו
גמורה הנות
_ דהו׳ והולד ממזר ׳ שהרי היא ערייז אשת איש
הר״א _ __
_מעיין_ _ ^

הלו)
במעשה מישנתגרטהעל תנאי וקדשה אחויקודםשתקיי' התנאי ־נ־בהל" ־ פשיהנדבייו וש״ם

)נלו|5י ,ישלחי
,הי5

גט מאכסהגסכסל כגון מנצוי שמאבללוו
שכיח אם נתקיים התנאי מקודשת ואם לאו כטל הגט ואינה צריכה
מפייש איי" נ '״א אין לנו שיה ' גט דאונ׳דלא
משניועשתה מעשה כבטולו או בתנאי שהוא
משני אכל אם נשא ולא נתהיי התנאי בטל הגט וצריכ גט
"י;סי ע ; ^ אד' פת ,׳ננכ״ ל וגס הר״ אש ססכי ׳ לדע׳רס"!
שהלדבעלה במעס תוך זקקנוב כסעב׳סזמןולאנטש
קאמר ע כ והרא בר כתב כמדומה לי שהוא מד־מ זה לאשה
״ע ד ״ש ?ל אין דאסמתי מחולי זה מתוך החולי
מדקדקין

נ! ואם ואפילו מת

ך אי" יף;

מחמת ד״א

ובתר הכ י במ י נן

לאותוביס מינה למ״ד אונסא דלא

למ״ה

ואמרו לה מת

בעלך

שאם

נתקדשה

מותרת

לחזור

לו

ואם או באיזה דרך שהי׳

התנאי מבוטל בפועל

שבידלקיימוסר*
שכיחנישאת אסורה לחזורלו ואין הנדון דומה לראיה דלעולם אסורהוהגט בטל אבל בתנאי

לקיימו כדבר תלוי ואס כתקיי׳ התנאי מגייסי!
דקשיא לחזו׳לו־אשון דמאן מוכח שלא נתקיי׳התנאי שהרי בידה
(ה ^ /עיי׳נ ^ ןל לא אסיק אדעתיה ואסיקה׳ רפיון
ובין היא למסיע כמו שנכתב בתנאיסבע״ס
סבי והיא מגורשת גמורה ואסורה לחזור לראשון הילכך בין כך
הראש כלל ״׳ ,ס ,׳ רישא אסיפא משבשת היא זיל בתר
י
א׳על נט ש״מ שהיי ופרש׳׳י זילבתר סברא ומסתברא דאונס׳
צריכה
 1ולא יאמר בזה הרמכ״ס שאינה
י
משני ואסורה .ןלראשון י
כך צריכה גט
"ערעייו ^ ייל,ח ' דלא שכיח לא אסיק אדעתי׳וכתבהרא״ש
יאמ׳אורגר ^ גט כשנתקדשה לו ואלו ניאיםדברים
המטייתנאי בגט צרי׳שלא יכתבו בגט אלא
שהי׳נכת ' נל תנאי
אס ה׳י נע ״?׳ ,ולפוס סוגיא דשמטתין בתרוייהו לא הוי
; "יי
קוד׳התורףרהיינו ^ר?י '?ירי?(1ח ׳יי11מ!5י
י בשע׳שמוס׳לה גט רכל תנאי שבכת בגט
קתניזהגיטיךאס
קי׳קכ״לש״משנת! גט אכל בתוספתא
ש־ן
שין (דף *)
גע לאשעי על מתי מחולי זה וכפל הבית עליו או נסנו והרי את מותרי לכל אדם פרש״י שהוא פסול אפייאם נתקיים וא? נגח וט ני־פ נתר ונ^
מותר׳לנל
יושתו ו5ו״ל היי<)<ז
המגי יות
אי '3
ת ,נאיאס ץ' זמת נחש ה״ז גט 'שלא עמד מאותו חולי והכי נכת אח התורףכש אם ״״! ״ ומוס 'ףתנאי יח תמפ "8
פלו׳ר׳אליעז׳מתי׳וחכמי׳
אית׳ נפי ממשיוכן פי״ש ז״ל ושלחו סמה אם כתבו אח התורף פסו׳אפי׳אם חז׳ ומחקו ואם אמ׳אותו על פה אד׳ אלא לאיש
 1״
ויאפלה
לפני התורף פסו׳וראחר התורף כשר אם חזר ובטלו אבל ר״י פי' אוסרץ כיצ׳ יעסה יטלנו ממכס
דרישא ..4.
אריה אין לנו אתנאה . .
עלי! ללאלצא׳אחר אכלו .
קא
"מעלניאמר׳םאס כיון שאמי אס
נמחקהרי את מותר׳לכל אד׳ ואס כתבו לתוכו
מפלו׳אפיינכת׳קוד התורף אם לא
זה אע״פאע״פשבא דשאי כל תנאי בר מחוץ
מחולי זה
מתי מחולי
כיון־סאמיאסמתי
תעשה א׳ מהם
שבטלו אפ״פ סחו׳ומחקו פסול ויגמ' ( דף פ״י)
תעםה א ׳מהש ארי ואכלו לא כתקייס התנאי שהרי לא ונתקיייכש׳אבל אם נכת לפני התורף ונמחק פסו׳אע״פ
פאקממש גלנר^,׳ מת מאותו חולי וה״ס שנפל עליו בית או נשכו נחס אבל אס התנה אס לא יעמוד אמ רב סער כתבו בתוכו תנן פשיט׳כתכו בתוכו תכן מהו דתיס ה״מ לאח התורף
לע״! לכילצא בזה מחליו ונסכו כקש הרי כתקייס התנאי ולפיכך זה גט וזה אינו גט ותמהני על ר״ח אבל לפני התורףאפי' פ״פ נמי פסול קמ״ל ורב אמ׳ל״ש אלא לאח׳ התור׳אבל לפני
התורף אפילו ע' פ נמי פסול ואזד רבא לטעמיה דאמלהויבא להנהודכתבי גיטי
כאשר כלילי שאינל דשבק גמדידן ופי׳ע״פ התווהירוש׳דלצאור׳פליגי אהדדי והרמ״בם כתב דכריס
סתקו׳סמוקי לבעל עד דכתכיתו לתורף דגט' ופסקו ספוסקי כיב וכי כתבו בתוכו
אינו גט ובסיפ ספק מגורס׳משוס דפליני אהדדי הצריך גט מספ 'טכ״ל -וכתב הר׳ן
י7,ע נטינ
עסקיעני ^ ^! ססרמ״בן מפי׳ דכי אמרי׳מ״ש ריס׳ומ״ס סיפא סיפ הוא דקסיא לן אכל רישא לא
ר!םו(ל)) והמ״מקפיא מידי דאפי׳כימא דאוכסא דלא שכיח מסיקאיני'אדעת'  3כא שאני דכהדיא
צ״ט כ׳להרשב׳א אמר מחולי זה וכיון שנסכו נחש הרי לא מת מאותו חולי אבל סיפא הוא דקשיא לן
יעמו' מחמת אותו חולי וכשנסכו כחש
משו' דאס לא אעמוד מחולי זה משמע שלא
נךנרי ס״ל
דה,י ס  ^/גי.י,שי!

דפסול אפי׳ חזר ומחקו הוי טעמא מסוס שככת׳שלא לסם כריתו׳כיון דאגיד׳כיה
ליאס לאותו פלו׳מחמתו ומאי דאמ׳רבא לפני התור אפי׳על פה נמי פסולכלוט
סאס קוד כתיב׳התורף אמ׳לסופ 'לכתבו על דעת כן אפי׳לא נכת׳ כתוך הגט פסול
וגרסי׳תו
ולא יגרש בואפי' סתס ואפילו אס בטלו כיון שאינו כור כשפת כתיבה

הרי לא מנעו אותו חולי מלעמוד ואמאי קתני ה״ז גט ושלחו מתס דאכלו ארי אין בגמ׳ כל התנאים פוסלי ' בגט דברי ר וחכמי׳ אומר כל שפוסל ע״פ פוסל ככתב וכל
לנו דמסמפו ' אס לא יעמוד מחולי זה מחמת אותו שלי משמ' והרי לא מת מאותו סאינרפוסל ע" פ אינו פוסל בכתב חוץ שפוסל ע" פ פוסל ככתב ע״מ שאינו פוסל
חולי ולא מבפיא כי מת באונסא דלא שכיח דהוי גיט׳אלא אפי ' מת באונס׳דשכיח '■ על פה אינו פוסל בכפ׳אמר ר' זירא מחלוק׳לפכי התורף דר׳ סכר גזרינן על מנח
כיון שלא מת מאותו חולי ממש אינו גט וכתב ה ' המגיד בפ״ט סןרש״בא ז״ל ס״ל אטו קוץ ורבנן סכרי לא גוריכן אבל לאס המורף ד״ה כשר ורב אמי מחלוק לאחי
כהרמ״בן וכת׳סטע הר״מב׳סכת׳גאס לא אעמו׳ה״ז סס מגורש׳מדסלחו מתס אכלו התורף דר׳ סכר מרי׳אסו לפני התור' ורבנן סכרי לא גזריכן אבל לפני סתורד׳ה
ארי אין לנו ולא אמרו אין זה גס פיר' אץ לנו שיה' גט גמו' והטלה שכן ראוי להחמי׳ פסיל ופסקו כרב' וערש״י כל התנאי׳פוסלי ' כגט אס כתבו בתוכו ואפילו נתקיים
וחולצ׳ולא מתיבמת ( וכ״ע סברו' אחרות כזה וע״ש }:ש" מ שנתן גט ליד אחד׳וא״ל התנאי וכתבו התוישאין נר׳לר״י דמה שייך לגזור כע״מ שתתיי לי ק״ק זוזוכיוצא
זכה בגס זה לאשתי וכו' בעי׳דלא איפסיטא 5פ האש שלום ( דף קי״ח ) ועיין עמה וב אסו חוץ כיון שאץ סס סיור כמו בחוץ ולא הי ' שייך בשא׳הנאי׳לגזו׳אטו חוץ אם
סכתבתי בשף סי' ק" מ  :כחוב בתשוב ' הרסב״א עצה טובה ע ' פ גדולי עולם לא ע״מ סלא תנשאי לפלו׳גריד׳דהוי שיו׳ולקפרי׳דהך בריית' קיימ׳אממנידקתני
לחוש לרמאין שיאמרו כגט ש" מ סא מתי מעכשיו ועד יום פלו׳ והוא ככלל יהא גט אס כתבו לתוכו אע״פ ססז׳ומחקו פסו' וקתני עלה ככריי׳כל התנאי ' נמי סכתבן
ולא יא מי אס אמו ' מחולי זה שיהא התנאי תלוי בחולי שמא יבא אדס סאיצו מהוגן בגט וחזר ומחקן וביטל התנאי פסול הגט אס לא כתקיי הסיאי כאילו לא נמס ראי׳
וישתדל עס המס' לומר שלא מת מאותו חולי אלא מחולי אקר שנעתק אליו רוצי ' מחיק׳מועל ' כתנאי לכט ולעשו׳כאילז־ לא נכת׳דגזרו ע״מ אטו חיץ ובחיץ לא מהני
לעז על הגט י וכת' מוד מה ששאלת אס אין התנאי כתו בסט וכתרע והיא מכחשת מחיק׳דלא נכת לפס מימות ורבנן לא גזרי ומכשרי בע״מ אס חזר ומחקו אגל אם
גכת׳ולאצמחק כסר לכ״עממ״ש רבי׳סקודוהרי את מותר מיקרי לפרהמורףכ ־
ואומר שנתנו לס בלא תנאי פעידי הגט כעצמןאע' נאמנץ כסכת׳ידן יוצא ממקו'
מיקיי
אחר דאין קחרין ומגידין ועדים אקר י' אינם כאמנין כיון שכתב ידן סל עידי הגש הרא״ש בתשוב שהזכי׳רבי׳בסשוך אבל הרש״כא כתב בתפוב 'דלא

קלג

אבן העזר קמזקמח

כסס הרמ״כ׳כל המגרש ע״ת שמבטל כגם כגון מוץ מפלו׳וכו׳או סהתנה עליה פאר
עיקרי תורף מדאערי׳כפ״ב דגעין גבי ההוא נבר דסקל ס״ת ויהיב לדכימהלרה5ו
התנאיס קודם כתיבת התורף רכר׳קודם כתיבה סתורף דקתני לא קאי אלא אסאי
בעי שמו ושעה ונמלא קאמרי והיי את מיתית לכל אדם ואפ״פ שיש לדחו׳ולוסר
תנאים אבל מנאי דקוץ אפי כתבו אחר כתיבת התורף כמי פתיל ואפי׳מחקו אח כ
דמליא מינייהו נקס דהא לא אמר נמי זמן ובסופם גיסי •ראשונים לא נמצא והרי
וכדתנן ואס כתכו לתוכו אע״ס שחזי ומסקי פסול ואמר רכא לא שנו אלא :לאחי
אלן מומרת לכל אדם ומיהו כ מ״מ אף לבשת״ל שצרי׳יהא מכלל תרפו סל גט עכ״ל•
התורף וכו׳ומ״ש ואס היה התנאי על פה
וכתב א״א ז״ל בתשובה כלל מ 'ו סי ג ' •
כה״גכיוןשנכת
לאלא אסעח כתיב קאי דכל
מו שכי יאיתי שהחמיר בו הימב״ם שבטלו וכגון שלא נתקיים מזרינן אטו חוץ מפלו׳דבההיא
סג ניצר מגרש ארס וכו׳דברי הרמב״סהס מהניא כיה מחיקה כיון שלא נכתב לשם כריתות והוא פסולע״ת א״א לגרת בוואפי׳ כשאי תנאים
דאפי׳בטלהתנאי
נס״ח* גמ״ש שאס התנה שוס תנאי קודם אם נכתב כו אפי׳י אם נמחק אבל  .לא חר התור ף אי ן שאר וכמבוא׳בדבריווהא ודאי
אפי׳אם נכתב בתוכו אם נמח ק אפי^ר אם  1,א ונתנו להס סתם לאנסהני דכיון דגסזה׳
נשיכת התורף שהיא ספק מגורשת הוא תנאי פסול
ממס סא מיו בריש המגרואזד רב לטעמיה
נכתב שלא לסם כריתות סוב א אלגרש
נתקיי׳כיוןשמכטלו וכ׳א״א הראי׳ש ז״ל בתשו׳פי׳זה נאה
גו אלא אסעת נתינה קאיכלו׳שנכת׳הנס
לארכ׳להכסו דכתבי גטין שתקיה שתוקי
אלא שלא מלאני לבי להקל כי ראיתי שהחמיר בו הרמי׳ב׳שכ׳
סתם ובסע׳נתינ כתני לה בתנאי המבטל
לבעל עד דכתניחו לתורף דגיט'יופי רש" י כיצר מי רש ארם על תנאי לא שיאמר כתבו נט לאשתי לת או
הגט כגוןקי מפלו׳אוסלא תסתהיקנל
סשק־ה שתוקי נזפו כו שלא יזכיר סו תנאי כתבו ותנו לה ע״ת ואצ״ל שלא יכתבו כגט על תנאי זה גירש
ימי חייה מכי הא קאמר ה״ז נוטל הגס
וכןועתהתו׳שכאכוח״ל שתקו ' שתוקי
פלו׳לפ׳אלא יאמר לסופר ולעדים לכתו׳ולחתום גט בלא תנאי ממנה ואחי ומתנו לה וכו׳וכדתנן המגד
לכעל וכ־ ב :ל שאיר תנאי׳איירי כדפירש
את&שתו וא״ל הרי את מותר לכל אדם
קונ׳ורכא לטעמיה דלסני התויףגזר ואחייב נותן לה הגט ויאמר לה ה״ז גיטךעי׳מכך וכך או יאמר
כך וכך כתב תנאי כגט אח׳שגמר לכתו׳ £לא לאיש פ וכו׳כיצד יעסה יטלנו מסנה
ע״מ אעו ח•ץ לרבנן דרבי ומ״מ אין מכאן לשליח תן לה הגט ע״מ
ויחזור ויתננו לה וכו׳ופי׳זה מוכיח בדכרי
5כרע דאפער לפ׳דני אמר שתץוה לבעל
תורףהגטה״זכשר בין שכתבו קורם חתימת הערים בין אחר
הימב״ס וכ כ ה״ה ודע שתנאי ' המבטלים
הוא מפני שלא יזכיר דבר הפוסל בגע חתימת העדים אכל כתכו קורם התורף אפי־כת׳ע״מ כךוכךה׳יז
הגט הס שלא תשת׳יין כל ימי חייה וכיוצ׳
נפנאי דש•ץ או שלא יצוה להם לכתוב ספק כריתות שהרי נשאר לו זכות כגט וכן אם התנה ע׳פקורם
בזה כמו שנתבארו בסי קמ״ג־כ ' הרסב״א
הפנאי כגט אבל כע״מ אפי׳לפני סתורף כתיכת התורף ה״ז ספק גרושין כל המגרש על תנאיב שמבטל
בהמגרס וז״ל וחיץ או ע״ס סאממו
נשר הוא וזה דעת הראב״ד והרמב״ן
והוז״ה וכמ׳ש כשמס ה״ה כפ״ס וזה גס כן הגט כגוןחוץ מפלו׳או שהתנה עלי׳שאר תנאי קוד׳כתיב׳התורף  0פוסלים בגט דוקא נסאומ חוזקהכסרי'
ז־שתסרןבסמגרש ( לדתקנ׳ט )והרשכ״א אש היה התנאי כתוב כגט וחזר ומחקו ונתנו לה הרי זו ספק לה או סיס להם קידוסקבה אכל חוץמאכא
מגורשת ואם היה התנאי על פה היי זה נוטל הגט ממנה וחוזר
ואביך וכל מי סאיןפליה קידושקאיכו שיו׳
נשהג"  :רעפהעיטירוסרמ״ה ודבריו
מחמי'
'זו ו  : ":בתשובה שדעת כל ונתנו לח בתנאי כשר או כלא תנאי כלל עכ״ל :ויותר מזה
ואע״פשלא מסקו כמו שהם מפורשים
נושים לס  :־א
רב אלפס שכ׳בתשו׳הנותן גט לוז צריך שימסור הגט לאשה במסנתינו ו 3גמ שעליה וכן אס התכ׳עליס
הגאיניס דאין ע״מ בע׳פ פישל אפי׳לסני
כדי שלא יוכל לכטלו ולא ימסור ליר שליש ושטר
התנאי בין בכתב בין גפ״פ ואפי׳ לפני התורף
הפורף וכולי  :א־ לא גזיייוי״ל ראי׳ממה
ששנינו בתוספתא פ מי שאחזו אמ׳לשנים ביד הכעל או ביר השליש אבל לכתוב התנאי כתוך הגט או בתנאי סא״א לקיימו אינו פוסל דתנאי
מאחריו אינו רשאי שאם כתכו בתוכו ה״ללבעל זכותכגוה זה כמי שאינו וכדתניא כתו׳ ע״מ שתעלי
תנו גט לא זתי ע ' מ שתמתין לי שתי■ש כי׳
בא הבעל בתוך הזמן אפייריח הגט איןכר ומ״מ לרקיע וכו׳ ואפילו לפני התורף כסר
וחור ואמ ־ לב תנו גט לאשתי ע 'מ שתתן ואינו כריתו׳ואם
כתוב מעכשיו אם דלאו תנאי הוא כלל וליכא למיגזר אטו
ליקק זוז לא כש  :ו דבריו הראשונים את היר׳א״א הר״א׳ז״ל הלכה למעשה כגט שהיה
חוץ פכ״ל * ומ״מ הורה א״א ז״ל הלכה
האחרונים רוצה תתן רוצה עמת :׳ אלמא
אע 'פ שאמר להם לכתוב ליתןגט לא שתו מתי מחולי זה קורם התורף ולא נכפל וחזר וב' אחר התורף אם למעשה כגט שהיה כתוב מעכשיו אס מתי
בעול׳והכשירו
שאני
מעת
גט
יהא
מתי
לא מתי לא יהא גט ואם
וכו בתשובות כלל מ״ו סיג' וא״ת מאחר
שלתנאי יש׳דתנו דקא׳הייגו לכפי׳וליתן
משו׳דלא חשי׳תנאי מ״ש מעכשיו אם מתי מחולי זה אלא^ הוה סבתחלת כתסו׳כתב שלא מלאו לבולחלו־
וכאותה ששנינו בפ׳התקבל 'א מ לשני׳תנו
כאו׳מעת שאני בעול׳מעכשיו ושעי א׳קוד׳למיתתו דהכי מפילי׳ על הרמב״ס בענין נכת׳התנאי כתוך הגט
נש לא שתי וכאותה שאמיופ״ק דגטין
האו׳מ׳תן גט זה לאשתי ועוד מדקא׳וחזר תלמוד' נעשה כאו׳מעת שאני כעול' והוי כאו׳לאשתו ה״ז גיטך היאך מלאו לכו לחלוק על הרי״ףוכרמב״נו
לאחיל׳יו׳רלאחשיב תנא׳ואפי׳את״ל תנאה הוי כיון שלא נכפל והראב״ד כמה שאמת דתנאי דמטכסיו לא
ואמי ל שיים ולא שלקחו מיד היא שונים
בפיכסילא י״לדסאניהכא דכל חכמי•
ונתנו לאפיונים שא׳כ ככרביטלישליחוית לית ליה רינא רתנא׳והגט קיים אע״פשלא נתקיי׳התגאי נמצ׳
תנאיקור׳התורף ולכך כפלו התנאי אחר התורף וכ״ש אשכנו וצרפת עוסי׳מעשה להצריך תנאי
היאשוני׳אלא ודאי משמ׳דלעדי׳הואישאמ שאיץבאן
כפול אפי בתנאי דמעכסיו וכמ״ס בהדיא׳
.לכתו׳וליתן ע״ת וש״מ דע״ס בע״פ אפילו דאפי׳תנאיליכא אלא קביעות זמן למתי יחול הילכך הגט כשר:
כתסו׳ועוד שלא טל טענה זו בלבד סמך
לפני הפיייף אינו פוסל עכ״ל ור״י ודאי
יפטור ארם את אשתו בגט ישן ונקר׳גט
תנאי אלא קביעות/
שדעתו לומר שאין הז
למנשר רהא אפי׳בנכתיכמי .מכשר אם
, .
כל שנתיחד עמה כין כתיבהא לנתינה ואם
!
מזקיי׳מי׳לבתחלה איןצותבקעל שום נתגרש׳בו תנשא לכתחל׳והוא שנתן הגט מידו יל דה כרפריש׳ זמן מתי יחול הגס־ימסזחסישיסמוזיחלוק
מנאי כלל ואפי׳כע״פ שכ״כ הר״ן כהמגרש לעיל לפי׳ב ש״מ שכ׳גט לאשתומגגכשיו אם מתי  1,א יתיח> עמה שוס אדס ויאמר דהוי תנאי כא עליומצד
סעכשיונהגי ליזהר שלא לכפו׳סוסתנאי
יגגט לא להזכירו בשפת כתיב הגט וכשר אלא בערי' דק״-ל ברי יוסי שהימים שבין גט  -למיתה היא ,פס י "£ £ £ 1נ " !'יהפי־קי ^ פיי ?יע
הובי לסי שאין הכל בקיאין לחלק בין מגורשת רמספקא לן םא חל הגט ,מיי א י " " ת מיתה ייפ  5ול 5וסתיועי מסביח החולקיםפליס׳יז/ע**
באשם שמה ספי׳דאו׳ מעכשיו הוי כאומר מעת
תנאילתכ-אי ובין אסר התורף ללפני היא כאשתו וחייב במזונותיה אלא שהבא עליה הוא
שאסאיןשאני כעולם לא קי״ליהני לדעתכרי׳יף
,הפורף גם ה״ה כ׳שראוי שלא להזכיר סוס תלוי כיון שהיא כספק מגורשת לפיכךלא יתיחר עמה
•,תנאי וכדברי הימ״בא ולפנין גט הנכתב גט חל דע שעת מיתה הרי הוא גט יעקואם חל מיד הרי הוא ככלוסרמב״ס וכמ״ש כסיקמ ח דלאאמרי׳הכי
לחכמי׳דסברי
לשם 6לא לר יהודה ור׳יוסי אבל
על תנאי בעל פה ראיתי הלכה למעשה אדם המתיחד עם גרושתו שצריכה ממנו גט דשמא בעל
סהוגאלפני מה״י אליהו מזרחי ז״ל גט קרדשין לפי׳אסנתיחר׳עמו צריכ׳גט שני מספק ורוק׳מןהנשואין דהוי מגורשת לכל דפר אתיא; מתני׳
שלבוכפשט׳דמסעת נתינת הגט היאמגורשת
שהיה כתוב סתס כהלכתו אלא שבשטר
ובלבד שימות והלכ׳ומ״ס כיוןשגס בטעג'
'סליחות היה כתוב והגט הנ! כ׳ ניתב ע״ת
זו מסייעי ליה ר״י ור״ת וגסגירסת הספרים ועוד שהוא מכריע מן הגמיא שהיא
נן וכך וט ופסלו הרב הנ״ל ואע״פ שהבעל הלך למ׳ה ולא היה אפשר להבי׳גט אח
הגירסא שנכונה לא נמנע מלסמוך סליהם נגד הרי״ף והרמב״סז״לי במ״ס כר״א,
ואע״פ ערבו העוסקים המתירים אמר הרב ז״ל שלא היה רונה לסמוך עליהם להקל
ונ״ל שהפריז על ממתיו שמאחר שיבו המתירין כדאי הס לסמוך עליהם בדיעבד דלא חשיב תנאי מ״ש מעכשיו אס מתי מחולי זה אלא הוי כאו׳מעכסיוושע'א׳קודנו
למיתתו דהכי מעיליה תלמוד' וכו' כתוב כמרדטפמי שאחזו בתשובה המתחלת
מיהא וכ"ש כשעת הדחק ואפי׳אס היה במידי דאוייתא כ״ש כדבר זה שהוא דרבנן
ידגה לרוב ע״פ הארץ מורי הר׳ע דבמעכסיואס לא באתי מכאן ועד י״ב חדש לא
לדעת רוב המפרשים כסו סיתבא׳בסמוך־ולענין מ״ש הרמב״ס דהויא ספק מגורש
נתב ה״ה שיצאלומהירויש׳סבפ׳כל הגט ספיסול תנאי׳ הוי מפני שאין אוסרים יס שייך לפי־' ק  :קםח לא יפטור אדם את אשתו בגט ישן וכו׳משנ בהזויק ( דסט)
ברייה דאע״פ שנתקיימו מ״מ בשעה שנכתב הגט לא היה ספר כריתות והוא ז״ל ב״ש אומר פוטר אדם את אשתיבנטיסן וב״ה אוסרין איזהוגטיסן כל שנתיחד
סכור דגערא דידן לא פליגא בהא דלא אדכרי בגמר׳גזירה בדינים אלו אלא לדברי עמה אסר שכתבו לם וכגמסס במאי קא מיפלגי ב״ש סברי לא גזרינן שמא יאמרו
רכי׳אבל לרבנן דק״ל כוותייהו לא הזכירו כלל וכולהו פיסולי דרבנן דיכא נינהר נטך קודם לבנה וב״ה סגרי גזרייוסרס״י גטה קודם לכנס שמא ישהה הגט סנתיס
מחפש ברייה וס״ל ספק מגורשת זהו דעתו ז״ל אבל דעת הרבה מהמפרשים הוא ג׳בין כתיבה לנתינה ויהיו לה בניס ממנו תוך הזמן הזה ואח" כיגרשנה כו ולימים
כסיסתכח הדבר יראו זמן הגט קודם ללידת הבן ויהיקסכוריס שניתן לה ססעת
דליכא מאן דפסיל מדינא אלא חוץ בכתב ולפני התורף ושאר הפסולים הס משוס
בשעת בתיבה ויאמרו מהפנוי׳נולד מסגרסס והוי פגם* ואס נתגרפה כו תנסא לכתחלס
גזירה אטוהאי וכל מה שנז׳כאן כולן כשנתקיימוהתנאי׳אושחוזר ומבטלן
סס בגמ׳איבא תרילישני וכהרא״ס והלכמא כלישנא כתרא דאס נתגרסה תנסא
גתינה אין בהם מי שפוסל מן הדין ויש מוסיפין לפסול מן הדין חוץ לפני התורף
אסי׳ע׳ס והשאר קהגזירה מכ״ל ודעת הרשב״איוהר״ן כהעגרש שלא כדברי הרמ״ב׳ לכתחלס וכן פסק הימב״ס בפ״ג מה גמפין ומצאתילרש*י ספי ' אס נתגרסה בגט
שסובר דגמ׳דידן לא פליג אירוש׳כנעס פיסול התנאים • ויותר מזה מחסי היי״ף ישן והלך בעלהלמ״ה תכשא לכתחלה משמע מדבריו דהיכא דאפשר מצריכין נ•
שכתב כתשו' הנותן ע״ת וכו' אבל לכתוב התנאי כתוך הגט אומאחריו אינו אחר ולאמשכלע הכימדכרי הרמכ״סוהוא שנתן הגט מידו לידה כדפריסי לפיל
ושאי ואפי׳לאסר התירף נעי פתל מפעמא דקא׳ואית לבעל זכות בגויס י ומ״ש כלומר סם כסי׳קמ״א בעל שכתב גט לאשתו ואח״כ נתיסדה עמו וכו' היינו כסהג•
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ונהר״ן סזץ
סי הזוריןמממע
 7אס כתייחז עיויז
קודםינתינילאחד
שנוה לסופ׳לכתוב
ולע 7יס לחמוס
הנט ססולוע״ש*
זנ׳הר׳אשנתשונ•
נלל ס״ה סימן י׳ז
אם אמר לסופר
לנתונ נס לאשמו
זנתאיזר הענין
שנועה או שנים
והיו זרים ייחל
נעיר לאחיישינן
שתאנתייחז עמה
כל ומןשלא ראינו
שנתייחלעמה או
שבטלו ענ׳ל נ
(נ } נן יזנאעי
הנירסא נספרי•
וימוין הואזאין
לעינן ולא
זה
גתינ׳יטעסולותר
עליודק׳לזהאא^
ק׳ל נמאן
אם
רטלע אר ' יוסי
א*ה אסו׳להתייווז
עמה תמה נפשן
א 1א נראהלנרו*
וקיימא לןומלתא
נאפי נמשיה היאי
ענ׳ל:

םד ■

אבץ

העזר קמח קמט קנ

ממט (יי) כיד הבעל ומאכל אס שלח לה ע״י שליח ונמיחד עמהחצ שנתנו ליד השליח ונתנו כתוס׳דלאשייך אליביהחפס קדושיןייון שעדן איכ מגורשת אלא ספע׳דלאפמיחז
*
ונת' הר׳ן לה הסלי׳לא תנס' בווצס נישצ׳לא תצא והו' דעת הרמהכתכו הרא״ם מזור' וטעמו הוי משוס גטישן• ומ״ס צו שנתן לה גט ע״ת וכו׳א״א לפר׳דבתנאי
דמעכסיור6ט׳
ע׳ כל הגט לף
משוס
דכסכתנולה
הבעלצחר
הייחוד
י״ל
דצס
אית׳דבאעלי׳הוה
חייס
לפגמה
דברי'
דכל כי״ג גיטצ חייל מיד ומקיימיתנאה
ואזלהכדאית׳בפמישצסזו ג 3יה"^גי
הקת׳ו ע׳אלה״ה
אס צח רלוזעליס וכתיב להגיס׳צחרינא ימ׳התכשתצשא לכתחלה צבלהיכא דיצא הגט מתחת ידו פ״מ שתתני לי ק״ק זוז מכצןועדל' יוס וכתבו רבי בסי־קמי"ג• אבל כתנאידצס
*נא עציה אלא קודס הייחוד ונתנו לה השליח לאח ייחוד
י
גויפפר לימי דס״לדניין ו 6ין מנו חלעד
*בולאי גא עליה לא תנשא לנתחלה דצי הוה ממליך ביס
שלבו
גס
בה
אב
מן
הארוסקלא והואשראו ב עדי ביח שנתיחת
שעת קיוס הפנצי ליכא למיסס
לקדושי׳
כגון שנשאת< ע.י ש שליח היה מצו׳לכתוב גטצחר
והביא
אכל אם ראו הא׳בבק׳והא׳בער׳אין מצטרפין ואם פי׳בפי׳ שלא
כשנתיחד חה שלצ כדברי
כרמ״בש:בע,
ונתשונ ,נרששל* רציה לדבריו סהגמ׳ :לפי׳ש״מ שב לאשתו
יחול הגם אלא עד שעת מית׳ונתיח׳עמה בנתיי׳בעדי׳אושנתן
ח׳ דבץ בתכצי דמעכסיו כין בתכאידצה
ס־מן; ' 1
נ( )והגהו תר7כי עטכשיו סא מתי לא ימיחדעמה אלא גט על תנאי ועדיין לא נתקיים אז ליכא למיחששמא כ ^ללשם סל סלצ נתקיים התנצי צס נתיסדעמס
יגי״יז לגתלי״ז רעדיס וכו׳מסנהבס׳מי שאחזו ( דף
עג) קדושין ומ׳יט לא תתגרש בו לכתחלה אבל נתנרשה בן תנשא קיישינן שמא כעל לסס קדושין ואדה
לצתפיתד עמו אלא בפני עדיס צפי׳טכד
ע"? כתהללוקא

(נמחצה נרינ׳גט וצפי׳שפחה חוץ משפחתה מפני שלבה גס
שכי לאח׳שנת־יחל
עסה אנל אם בה מה היא באותן הימים ר יהודה אומר
נתברשה והלן כא״א  ,לכל לבר ר יוסי צומי מגורשת
*עצת צמ״האחר .וצינה מגורשת ופריך בגמרא (שם ) ולכי
*נתייחד עמה מיית הוי גיגיא והא דקי״ל דאין גט לאחר
אנשא לנתחלה מיתה ופרש״י בין לר יוסי בין לרבי יהוד
נלין גטישןו5״ע ודאי לכי מיית הויגיטאהא לדידהולא
זלאחשמעק לע׳
העוסלוים הוי גט למפרע מס ע מסירה א״כ לא הוי
שאר
לאעיג להרא׳ש גט עד לאחר מיתה ומשני אמר רב׳באומר
נתנראינ׳ווקולש' ,מעת שאני בעול׳ופרש״י מתני׳לאו באומ'
ולאי מןהראשי} מהירה אס מתי דההי׳ ודאי לכי מיית
* 'ת מיליספקלא
";עא -לאי מילת דהוי גט משעת נתינה והבא
נפקי :
(ג )אתנס כתשונ' '/עליה סטור אלא• באומ׳מעת שאני בעולם
ת״השי׳ר׳טמשס' ליהוי גט הילכך לר' יהודה סמוך למיתה
ליש
לתתחיר חייל גיטא ומעיקר א״א היא ור יוסי סבר
*פנוי הנא על
הפנויה ויג ש משעת נתינה מספקא לן דילמ׳זוהי׳סעה
פהארין מאן 7הסמוכה למיה׳והוי גע ספק ולזנב'" ג דחיי
נלנר
וחילוק טפי אין בריר והתו׳הקשוע״ז דליסנ׳דמה
*חלוקים וכ' לאס■ היא באותם הימים משמע דקאי צמאי
הנועל
פי׳ז דאיירי לעיל ולא לדבר שלא הוזכר כלל
*עריות לאחיישי'
ועו׳דכתוספ
מסמ׳דקאי ,אמהיוס אס ,מתי
(כ״גונלגרי ריג׳ש
 ,״ .
ןע 'ל
ס< חן ליג
צתבתי
מקנת
ליכישאלו .׳

פי כתבו דנכמ סבסר חנעםה כ^ ימר

מעת שאני כעולס כלו׳מהיו׳דקאמ היינו
מחיים שדעתו לאתר הגט כל מה שיוכל

אפי'׳!־תחי!
הויכו׳להתייחרעמהאפי'ע"פער ^חראפי' הואעכר י״יי״ייל גיעאס
שריי־:שספ ^ '£
ושפחה חוץ משפחתה מפני שלכה>גס בה:
"י" לאנ״קיי'ס״נא" ל* " צא%

קמט

המגרשאשתו בין מן הארוסין נין מן הנשיאין וכא
1
עליה אח כ בעדיםח קור שנשא לאהד צריב ממנו גט
שני שודאי בעל לשם קדושין שאין ארם עושה בעילתו בעילת
זנות ואם לא ראוה עדים שבא עליה אלא שנתייח׳עמה םא היא
מן הנשואין צריכה ממנו גט ב׳שערי יחוד הן עדי ביא׳ובעל לשם
קידושין ואם היא מן הארוסין איג׳ צריכ׳ממנו גט שני שאין לבן
גס עליה ולא אמרינן שבעל לשם קדושין כתב א״אהרא״שז"^
בתשוב׳ בא׳שגירש ונתיחד עמה אח״ב וקודם שגירש׳פעםשנית
קדשה אחר לשם פלגשושהת' עמו לשםפלגשבשאסור*לש ניהם
וצריכה גט משניה׳שוראי השני בא עליהונאסריע^ יןכיןןשהיא
א״א משום יחוד של ראשון וצריכה גט משניהם ואע״גראמרינן
הן הן עדי יחוד הן הן ערי ביאה לא חשבינןלה א״א וראילצא׳מן
השני בלא גט כתב הרמ׳יבם הורו הגאונים שאפי׳הבא על אשה
בעלמא בעדיםשצריב' ממנו גט שאין ארם עוש׳בעילתובעילת
זנות והוא כתב שאינה צריכה וכ״ב א״א הראשז״ל :

ק{

כתב הרמ״בם כל

טג

שפסול מדברי תורה אם נתנו־שהבו

פילוס*ע

כ״ב״י כ״״ס ק״״ג שתמהו עליי

רבי׳ומ״מ לצ תתגרש בו לכתחלה וכוקס׳
בעיני דניון דכבר קבלה גיע ואינו
מסוסו
אלא קיו׳ליכצ למימר לצ תתגרש בו 0
שהוצ ז״ל סבו׳דכיון דלא חל הגט עד
שעח
קיוס התנציה״ל כצילו היא ממגרש
כסש׳
קיום התנאי ושפיר שייך
לוש(לא
התגרש
בו ויכול להתיחן עמה וכו מסנ מיקמי
סצחזועדמג ) לא תתיחד עסו אלאבהני
ע יס י׳ ^ י י פי ישפסה סוץ
משפחת׳
דוקא י
יע
עדיס
16
דבעד א׳סגי
וכדקתני סיפא ואפי'
עבד ואפי' ספחה!ומאי עדים עדי'דעלמא
וכ״כ הרמ״ב׳כפ״סה״ז לא יתיסד *ליה ינל
עול שס הומני ס | דננה קטן לינה
כשפחתישאינהנזשן
מלשמש נפניהס והיא תוספתא נתנה הרגאלהסי

נע׳תיבאחזו * וכו׳אלא בפני׳עדואפי׳עכד

עדיין היא כאשת איש ואם נישאת בו תצא והולד ממזרואפי׳שפח׳וכוכ הרשכ״א סי׳א׳רמ״גח״ל
וצריכה גט משני מדבריה׳ומהראשון מן התורה להתיר׳^ מא עוד שאלת אס אחר נתינת הגטנסאיס
ואסורה לשניהם לעולם וכל י״גהדרכים^שנוהגין בא^השהי 1ךהאס עס הבעל והוא מסוכןוכמעט
שאינו
נעלה ^ ינישא,ת נ[י זגים בה אכל אם לא נישאת ״״ 1א "* צמסי ^יסלפד״י
ל״מ״יזלאי ״״
נתקדשה מותרת לבעלה ואינה צריכה טג משניואם ה " מלה ה״מייו סס פייס
נינולכיגכמתנויו *׳
כהן לא נאסרה עליומשום גרוש חוץ מהמגרש אשתו יא לכ הרי
דינממסו׳אפי׳מסו'חפש קדושין היהניצס
את מגורש׳ממני ואיאת מותרת לכל אדם שא״עפ שמןהתור׳אין דליכ׳הכא חדא דלמי שהוא גוסס היהרנ
כאן גט כלל פסולה לכהונה וזהו ריח הגט שפוס׳בכהונה וכל
נט דאין לחו׳וכמו שאמר
דאפי׳לבעו׳איןפנאי
שפוסל מרבריה׳לאתנש׳בו לכתחלה ואם נישא׳לא תצא והולד אלא סבירוסל׳ע מי שאחזו אמיותני
כשר וכותבין לה גט אחר והיא יושב׳ תחת בעלה ואם אי אפשר
המסוכןא׳ר יעקכברי אחא מטסההיה
לכתוב לה גט אחר והיה הבע׳ותיק וגירש מעצמו הריהז משובח כיון שבעל מת ועו דאפי׳בס״מדעלס6ין
.בד״א שאין לו בנים ממנה אבל אם ישל* ן גנים ממנה 1,א יוציא לחוש בכי הא שאין צריכין עדי׳
מזומנים
מפני שמוציאל,ען ^הבני׳ גוכ 1,שהיא ספ קמגןרש ׳כי ןמחמת לסיר אצלס כל זמן שמכנס היא אצלואלא

לןנ ( א ) וכתנ
הון״חפ׳י' רק שיחול מחייס שעה אחד סמוך למיתתו
י
*גירושין דכיל הילפך סבר ריהוד׳סהי׳כא״א לכל דכריה
לנעלה הראשון שהרי הגט אינו הל אלא סמוך למיתתו
יורשה:
ור יוסימספקא ליה אי מהיום ממס קאמ׳
(ן ) נהנהי'
לפסי
והרי
היא
כפנויה
או
מפת שאכי בעולם
התדחיס דה״ה גט
שיש עליו עילי והד א״א עד שעה אח סמוךלמיתתוהילכך
קמית׳זטישרנלא ה״ל מגורשת ואינה מגורשת והרסכ״א
עדי׳לאע/דפסול וסר״א׳הסכימו לדברי התו דמה הי׳כאותן
מדאורייתא מ״מ
עיסלמן הכהונה :הימים וכו׳קאי צמאי דתנן לעיל מהיום
ונתב אס מתי ולסיא״ס בתשובה :סכי"כ סרי״ף
(ג )
פסו< 1שבגט או מצדה אן
מהרא״י בפסקיו !הלכותיו וגיסי תו בגמ ת״ר ימי שכנתי'
סימן כ^ אמיהו כעלה זכאי כמציאת ויו׳דברי ר יהוד'ר 'מ אומ כעילת תלוייה ר יוסי אומ׳כעילת׳
בנתינת
נט
אמר לינא  {(:את ספק וחכמי' אומרי ' מגורש ואינ׳מגורש 'וכלכד שימו׳וערי חכמי' היינו ר יוסי איכא
( 11על סנני׳כו׳ :כינייהודר׳זירא דא׳מגורש׳ואינה מגורס׳כעלה חיי׳כמזונותיה כך היאגירסספרי'
שלנו והי׳גירס הרא׳ופרש״י כלו׳אייכ׳כינייהו מזוני וכדר׳זירא ולא דפליגי כדר׳זיר

דתיווייהו א*' להו דר' זיר ומ״ה לא קרי לס ר יוסי מגורש ' ואינ׳מגורסדקסכלית לה
מזוני ואע״ג דר״י דמתני׳תנא מגורס׳ואינה מגורש 'תרי תנאי ואלילדר׳יוסי והיינו
חכמי׳דכרית׳והר׳א׳פי׳דלרככן א ית לה מזוני ולר׳יוסי לית לה ולפ״ז הלכ ' כחכמי'
והיינו ר' יוסי דמתני׳ועל פיי׳זה כתהר״א׳כפסו׳דלר׳יוסי הייחוד אסור מתרי טעמי
אס חל הגט משעת נתינה אסור משוס חשש קדושי ' ואס אינו עד שעת מיתה אסור
משו׳גט יפן ודברי רבי׳הס כדברי היא״ס אכל הרי״ף גורס וחכ״א מגורשתלכל דבר
ובלבד שימות והלכה כחכמים ולפי זה מאחר סמסעע קכלת הגע היא מגורשת אס
י מות טטמא דל א תתיסד עמו הוא משוס דכעל לסם קדושין וצריכה גט שני וכן
פרש״י וכ״כ הרמכ״ם בס ח וכ עוד רש״י ולמאן דלא סייס שמא כעלמ״מ פנויה
סיא ואסור להתיחדעס הפנויה וכ ה״ה בפיח דממ״ש פנויה היא משטסאפי׳איןסס
,מידי יסוד אסור להתיחד עמה ושזה דעת הרמכ״ס :
ודווקא מן הנשואין וכו׳
פשוט במשב פ׳סזורק (דפא ) והוא סרחו ב׳מדים כיחד וכו׳תוס כתבה סרי״ףכפ׳מי
שאחזו והימכ״ס כקנ״י מה'גרושיןוכ סס ה״ה בשם הרסכ״א מסתברא כגון שראו הו׳
•את העדי׳אכל אס ראו אותו סכים מן החלון והס יואיסואינס נראים לואיכ׳צריכס
.ממנו גט סני לפי שאדם יודע שהמקד בינו לכיןעצמו אינה מקודשת ואע״פ ששניה׳
מודים הילכך כסכעל זה לא לשם קדושין כעל אלא לזכות בעלמא וכ״כ גס הי״ן בס׳
מי סאסזו ידף״ק וס״פ הזורק )ונרא ' סגס היא צריכ׳ליאות את העדי׳שאס לא כן
אמרי׳דמסודידפס דקדושין בלא עדי׳לאו כלו׳נינהו נתיחד׳עמו לססזנו׳וכןמצאתי
כתשו הרסב״א ז״ל ( סי׳א רמ״ג ) צ״ל שאפי׳היו כמה טדי׳מכחוץ כל שלא ידעו הס
שיש עדי׳וכגון שנתיסדו ואח כ כאו עדי׳אין חוששין להס שאדם יורע שאין קדושי׳
בלא עדי׳ואפי׳שד־הס מודיס ונ״ל עוד שאס ראו הוא והיא את העדי׳כשע׳סנתיחד'
אע״פ שלא ראו' אח כ כשעת כעילה חייפי ׳לקידושין דאשע׳ ייחוד הוא דאמרינן
ז״חיישי׳וכדאמר כס״פ הזורק כשלא יאוה שנבעלה מחלוקת אי אמרי ' הן הן עידי
ייחוד הן הן מידי ביאה כלו׳ולב״ה0ן הן עידי ייחוד הן הן עירי ביא ,וכיון שראו׳
©נתייחדו ס״ל עידי ייחוד וסגי5הכי :ואם סי׳כפי׳סלא יחול הגט עד שעת מית וכו׳
 91פשומ דה״ל כמו באומ מה יום לי יהודה לאמיהרי סיאכא״א לכל דבר וכתבו

מצד התנאי
4.1.
כל שיש עמהס מי שאין לבה גס בכם אין
לא
חוסשין לה משו' קדושין וכמו ששנינו בס
מי שאחזו וכל שזה נכנס וזה יוצ׳אקלתוש בדבר :ק  0ט
המגרש אססו בין מן
האירוס קיבין מן הכשואין וכו׳מסנ רגמ בס״פ הזור ( דעא )ואיכ ' מ״ד הפס דר׳ יוחנן
סכירא ליה כי האי תנא דאמר לא נחלקו בית קמאי  .ובית הלל על שלא ראוה
שנבעלה שאינה צריכה ממנו גט שני כלומר ואע״פ שראוה סנתיחדה על מה נחלקו
על שראוה שננעלה שב״ש אומרים אדם עושה בעילתו בעילת זנית ובה אומר
אינו עושה וכתב סר״ן ( דף תקפ״ז ) שיש שפסקו כי האי תנא אבל כרי״ףוכרא״ס
פסקו כממני׳דבלא ראוה שנבעלה מחלוקת אבל בראוה שנבעלה ד״ה אין אדם
עושה נעילתו כעילת זנות וקי״ל כבית הלל לאמרי הן הן עידי יחרד הן הן עיר
ליאה כלומר דאנן סהדי דמאחר דגייסי אהדדי ודאי גא עליה וכן דעתהרמב״׳ן
כפ״י מה גרוסין וכתב הר״ן בסס הרשכ״א דמן האירוסין אף ע״ג דאיכא עידי יחול
לא חיישיכן להר מפני שאין לכו גס בה מיסו היכא דחזינן להו דגייסא אהדדי
צריכה ממנו גס סני והביא ראיה מפ״ב דכמונו׳ומסירוס׳/׳הוניכה׳ה
פ׳יס״הגירישי׳
נשם
י׳ל ־ והא ודאי פשיטא דלא חייסי׳לעידי ייחוד אלא כשראו סניהה כאח
ושהוא והיא רואים אותם הא לאו הכי לא חייסי׳להו ואפי׳ראוה שננעלה וכמ״ש
כסי קמ״ס :
כתב א״א סרא״ס ז״ל כתסוכ׳כלל ל״ס סי ' י '  :כתכהרסכ״ס
כפ״י מה׳גירוסי'  :וכ״כ א״א ז״ל בס״ס הזורק וכ״כ סס הר״ן כסס סויסב״אשלא
אמרו חזקה אין אדם עושה נעילתו בעילת זנות אלא כא;שתו אכל בשאר נסים
מן כסתס כעילתו כעילת זכות עד שיפרש שהיא לסס קדושין • וכ״כ הריב״ס בסי'
(וכתב ואס יאמר אומר אפי׳הרמב״ס לא אמרה אלא כפנוי הבא על הפנויהבדרך
מקרה אכל זה שנשאה בחקי הגויס והמנה עמה להיות אשתו ה״ל כמדבר עמה
על עסקי קידושיה כסע שכמיחד עטה וה״ל כמי שפירש ואמר לטידי יסו׳סדעמו
לנעול לסם קדושין יש להשיכ ולומר דאדרכא איפכא מסמברא דאפילו לוער*
אומס הגאונים שסוברים דכסתס אערינן דלסס קדושין כעל כנדון זה לא כחל
לסס קדושין דכיון שהתחילה בנישואין כחקות הגויס סרי הוא כאלו פירשו סאץ
לפתס לשם קדושין כדת משה ויהודית אלא כדרכי סגויס שא ינס בתורת גיטין
וקידושין ואס כן איכס כנשואה אלא שהיא אצלו כמו /פ ^ש כלי כתובה וקידושין;
עכ״ל • וכ״כ כתרומת,הדשן סימן ר״ט וגס ה״ר דוד הכהן כתסוב ' כית כ״ד כחכ
להתירו ולעוד ססריכ״ס והראל ד כת' שדברי אותם הגאונים קיימים כמוחזקים
בכשרותאבל בססודי׳לפריצומדעריות אין חוששין
לקידוםיןוכיוצ'גנזה כ 'היה/

ספ״ד

ד״מ

ן

כפ״רמהנסלו׳גבי'דל סמלי׳צן משפחתו ואיו' זה בני ומשוחררת הי׳ובנדון זה וראי
הזנירס גס הר״ן והרא״ש שס והסכימו להם :בו ה״ס כ׳ סהרמב״ן בת׳שהוא מבטל ג( ) לתכנתשינ׳
'הדס רקי״לדפשיל איכא ריגששי׳ד־ואש
$ין לך פתצייס יותר מאלו ההולכים לפניע״ז להשתחוות שס ומעשיהם מוכיחים דעתו לדעתרבי האי גאון ז"ל מיסת כ׳הר״ן סס דבג
נשאת נגע ר׳לוא
לריצות ועור סזו לא טבלה לכרת ש  :רי לון היה לנש־ס אחר הגזירה מקוס טהיס מ״ד אס כשאת לא תצא כגט שאין ם זמן מי׳לדכרי הא/זיים דנל דליז כפל אינה
משיל יי דרג כן חס
ן5וס לאיסו צי־־ת התיר עצמו כביסתו איךיחןש לאיסור קל של סכוייה וכת ובר מן
כרע להביא ראיה אימת מטא גישלידס גג׳ מיקדפסיל דה ת אתי׳למט־ף לקוחו ' ,עשתה שלאע׳ע
1א לפי מה שנר מן השאלה לא היה כאן
שלקחו פימשלח כדין ואפי׳למ ד דחע״ג חנס .ךאדלקגשה
דלחכפלכרינ׳להביא ראיה יש להסעיר (אש ע מל ע" פ
צר׳עדי יחוד וגכ״ע אין סוששין לקידושין ללא תנשא ואם
ניסת
תצא
ו
1
זולר
ספק
ממזר
מי
שנירש
אשתו
יזנסלאמנאוע׳ש
וגס צריך שיראה הוא את
ולועי רכיון דמוקדס ב פאי סטרית פסיל
העדיס ואע״פ בכם שיש בו פסולי מרכריהם או שיש בו צר ספק ורוצ להחזיר׳
יעייןבייזרדניריש
שבקסכה שלא מיאנה
והגדילה
ונשאת
בגט
כמי
פסול
ואפי
נשאת
'
תצא
כל שאין מ־שאין!( משו' אם
הרי זו מותרת לבעלה וא״צלהדש הנישואין ולברך זי ברכות
הל בניסג  :קנא כת כ הסופי השובר יש להתיר פשן5
ל6חר ד 6מי יב ,יןינה ג'; יכה גס ? שכי ולכתוב לה כתובה עד שתתגרש גרושין נמורין ורב אלפס כתב
והגט ונתן השובר לאי ז ופו ' משנה בפרק לדמן י-׳זע׳הלחלן
י6מר 1כשם היא 0ר 6ז ' עייייחוד ^
ינה ראפי׳גם פסול ררבקתצא והולר ספק ממזר חוץ מכתב ירו ואין
שתנשא לכתחילה
ציינה כיון שאשתו היא ועומדת תחתיו
הזורקלדפלב הסופי
וטעה ונתן גט לפשה גאותל גע ונפלט
עליו
עדים
או
שיש
עליו
עדים
ואין
בו
זמן
או כ׳ ירו וער אחר ויש
נ״ע ידעי שצתיס' עמה ובא עליה זהו דעת
ושובר לאיש ונתנו זה לזה לאחי זמן הרי נדנד שאפשר
יחיד שכל הראשונים כתבו■שצייכ לפידי
בו זמן שכאלו הג׳אם ניסת לא תצא אפי׳ אין הל
בנים
ורב
האי
כגט
יוצא
מתחת
ידי
האיש
והסיב
מתחת
חיידינא רסרררן
יסודועי' דליכ׳למינקט כל חומרי הסברו׳ כ׳כסבר׳ראשונ׳כל פסולי גט דרבנן שוין אם ניסת לא ת  5א חוץ
יד האש תצא מזה ומזה וכל הדרכיס כאלו שאנל חיזמיר־ןמ
כה ר״א אומי אס לאלחר יצא אינו גט י  -׳מירי׳וי -תסינ'
לעגן את זו ענ׳ל • ובתממת הדשן סימן מגט ישן שתנש׳בו לכתחלה ולזה הסכים א״א הרא״שז״ל :
שימן ג 'ג להלנה
ו״ע על איש שמוליך עמואשה ממקום ? 21 *13 ^ 31הסופר הישוב׳ והגט וטעה ונתן השוב׳לא^ ש
אס לאחי זמן ה״ז גט דלאו כל הימנו מן לגל• אכימחמידין
1
י
והגט לאשה ונתנום זה לזה וכמדומה להם
למקד' ונתעברה ואמרה שיממנו נתעברה
הראשון לאבד זכותו סל שני ובגמי ( סס) ני ; גתלגנגיטין
טיבי דמי לאלתר והיכי דמי לאחי זמן לכתחילהתישל עש
נתב דאפי׳הוא מודה לא סיישל׳ לקידושין שנתגרשה ולאחר זמן ערער הבעל לומר שלא נתגרשה שלא
לא ככתב■הגשכשר
והאריך כדבר וכ״נ מדברי תשובו' הרא״ש נתן לה אלא השובר והרי הגט עדיין בירו אם לא נישאת עריין א״ר יהודה אמי שמואל כל זמן סיושבין
גשתהראיופהקיל
פנ׳יביכסיכ״ו כתוב בתשו׳לסרמב״ן סי׳ נאמן ויגרשנה ותהא מותר׳מעתה ואם לא גרשה ועמד' ונישאת זהו לאלתי עמדו זהו לאפר זמן ירב אד'
סי כ'לנ*ח ראיין
ן:ר אהבה אמר לא
קל״העל משודך שסי׳נכנסלכית חמיו
כשא׳זהו לאלפי כשאת גאס -הדיניםלהר' ן
וצתיסד תצא מזה ומזהוכלהי׳יג דרכים בה לא ערער הבעל עד אחר
להתיחד עס משודנתו ולאכול יחד
ע״ק 7ניע־ן7
>ן
זהו לאח זמן וכתבוהרי״ף והרס 'ש מדקא
ע־יה יומס ולילה ויוצא קול בעיר עלובי' שנישאת אינה נאמן
לאוסרה
והרי
היא
בחזקת
גרושה
שאנו
תת:יה ע' נ :
מפרסינן דברי ר״א שמע מינה כלכתא
תולין שנפל ממנה והוא מצאו:
נישאת לפלו׳מה׳שאמר' שמתייחדיס לילה
כדקאפי׳רבאדאבר 1קנב (א )אנל
דותיה ומסתכרא
נהגה/׳
ויומם לא ידעתי אס הבונה לומר שלנה
ק
23
הבעל
שאומר
גדשתי
את
אשתי
אינו
נאמן
אפי׳מכאן
חה־ה דדייקאמתר ' סיתיסוכן פסק
תימן
פ״ג
עמו בלילה 3יח ' ד שאס אין הבינה לומר 1
ולהב׳וחיששין לרבדיו שאם מת חולע' ולא מתיימת
זגרל -זין 7א נה
הרמב״ס כפ״י מהגיושץ:
אלא שאצלו יסד ולא לנס פמו אקכאןחשש
וכת׳הרמיבם
אפי׳
הודתה
ניטלת כמלכי וגן
לו
שגרשה
אינו
נאמן
שמאמכוין
קנב הבעל סאומי גי שתי את אשתי
אבל אס לנה עמו ונתייחדה כלילה
חשמענתיס׳שין>
אינו כאמן
וכפני לקלקלה או גירש׳בגט פסול והיא אינ׳ יודע׳ או שמא תעיז פניה
אפי׳מכאן ולהבא וכולי הנימנ יניז־שינת
עדם כיון רגייסי אהדרי ועכ״ז
כל
שלא
כיון שהוא מאמינה לפיכףאומרים לו אם אמת הרב׳ הרי אתם
פסקנא דגמ פ יש נוחלין ( דקלד ) גמיא .מהדי״קשורשע״כ
ראוה שנבעלה אין חוש שין
לקדושין
אלא
האושר זה כני נאמן ופי אפי׳מכאןולסבא הא־יןנזהומשמע
נצל המתייחד עסאשה דעלמא ואת״ל קיימים גרשה עתה בפנינו ואם היא אומרת לו גרשתני והוא
ללי'מ כשאומר זה ל׳יוס גישתי את אשתי מש
דייסקנתז
מכחישה נאמנת שאין האש' מעיזה פניה לומר לבעלה גרשתני
שגלנאת נתלכתה
סהבעל לא נתכוון אלא לזנות שלא אמרו
שאינו נאמן
להחזיקה כמגירשת למפרע לע׳שזכיתי' לפ 9י
אלא באשה שכתגרשה א״נ בא שה שקדשה אכל שלא בפניו מעיז׳ואינ׳נאמג׳ אפי׳אם ניס׳אונתקרש׳וכשב׳
מאס
יבואו
עדיס
אח״כ
ויעידו
סזכת
היום
נלריס חלתי הא
נעחותמשוה ממשה או קדשה קידושי מכחישה החזיקה כדבריה ואומרת לו שגדשה אינה נאמנת
§״ו יוס דסא ודאי תידון בלזנק אלא אפי' מלתא
לטענת
טעות שכבר יש ביניהם עסק קדושין אבל שלהחזיק דבריה אומרת כן ואינ׳צריכ׳גט מהשני ואפי׳ אם היא
אס אמ ' גרסתי את אשתי גתסא״נ עכשיו '׳יען על נימי ילא
נאשה בעלמא שאינה אפי׳אמסה ואפילו בפניו אם היה קטט' ביניה׳או שתובעת כתובתה ראיכא
יעתלל לכןתדתין
למימר גרסתי שחין נסקותא כדבריו אלא
מכאן לחי משי׳ הנ״ל
ראה
שנכעל׳כסי מ״ש הרמ״ב' ואס ספני שאומרת פן כדי לכבות כתוכת׳אינה נאמנת ואם ב׳ערי׳אומרים ולסבא לא אמרי ' דכהמניס מסוס דמה לו
ילקיין ס•׳ קנ״ד
קול שיצא בעיר שהיא נשיאה אין כאן שנתנרשח ושנים אומרי׳ לא נתגרשה הרי היא בחזק׳אשת איש
לסקר סע אי כעי מגרש לה השתא אלא לנאות! שענה אין
ספיקא הויא וחולצת ולא ממיבמת בין לה נתינה יה'*5
ששש נישואין כימה שהוציאו קול אינו ואפי׳אם הנעל לפנינו ואומר׳לו גרשתני אינה נאמנ׳כיון שערי'
אלא מחמת אותו שייכות שיאו ביציהם
הכ'! כןהואנהליא
מסייעין לה חיישי׳שמא מעיזה פניה ואציל זנתה תחלה שאינה סיפא דאמר זה כמס ימים גיסתיה ובין
נתשינ׳הרא׳ש כלל
נאמנת
ומ״מ
אם
נישאת
לא
נלגד ועוד שאילו עשו נישואין אין
תצא
דרכן
אפי׳
אם
נישאת
אחר
שבאו
היכא מומ' עכשיו גרשתיה
וכתהרמכ״ס יי  /סייין י״כזלא
שלכ״א לזלזל ילעשות נישואין
כענין
אותם
שאומרים
שלא
נתגרש׳
בד״א כשאומר׳שנתגרש׳זה כמה
אפי׳המ״תלו שגרסה אינו נאמן וכו' "פקייתמיןיויניה
פלא יקראו כני אדם ביום
חתונתם
וביום
ימים
דאיכא
כפ׳י״ב מהל׳ גרוסין ואס היא אומרת לו ייזיליידאיןאשה
למימר אנדגיטה ונישא׳ לאחד מעיריה ואומר׳ ברי
שמתת לגס ועוד
דאמרינן
כהמגרש
גישתגי והוא מכחישה נאמנת וכו׳מימרא מעיז׳גפניניעלה:
יצא
לי
שגרשני
אבל
אם
היא אומרת שנתגרש' היום אפי׳אם נשאת
(ל ) ימניתיןזאנ
קול בעיר מקודשת אינה מקודשת אא״כ
לרב המנונא הובאה ככמ'
מקומו׳כתלמוד סימן קכ״ימשתע
החזק בב״ד עפ״ל ועיין בכתבי מס״ר תצא שאומרים לה אם אמתשגרשך היו׳הרא׳גטך וקאם נשאת
ווהס
בסוף
ד
גיטין
ובפרק
האשה סלו' אנעי׳יפניויקש
א־סילןסי ' ל״ז כתוב בס׳סקמ״א בשם לאח׳שאינו מערי׳או שאינ׳אומר׳בריא לי שגרשני אפי' אם נים׳
וכפי התקבל ובסב דכתוכות וכסוף נדרי׳ אלא כל שנעלה
מפו׳היא״ם על אסד שביטל הגט ונתיסד תצא כיון שהיא ספק א״א והולד ספק ממזר -שנים אומרי׳ראינו
ויכתבו התו׳והרא״ס כפ'האשה שלו׳דהלכ נעיר ! שיפי לילע
י
כיתתי
'
עמס ואח״כ נתברר שכבר הגיע ליד׳קודס שנתגרש׳ושנים אומרי׳לא ראינו שנתגרשיאפי׳ אם הב׳שאומרי׳
ייהרי׳ק
כרב המנינא וכ״כ הי״ן בסיף נדריס שלרש ע״כ דיש
ביטולו שאינה צריכה ממנו גט שני דודאי לא ראינו רריןעמה כחצ׳ה״ז לא תינש׳ואם ניסת לא תצא והולד
וכ׳הר״ן לפ״ב דכתוכו׳דף תפ״ט ע״א ובפ' ח! לקים נו־זיע״ש
לא בעל לשס קדושין כי היה סבור שהגנן כשר שאפשר שגרש׳בצנעא אחר אומר נתגרש׳ואחד אומר לא
התקבל דף תקפ״ה ע״א דמשמע דאפילו פ־ -ארין גלוציק• ׳
היה בסל ולא בעל אלא ארעתא דקרושין
רני
'
נדיני' לא 7
נתירש׳לא תנשא ואם נישאת אם היתה בחזקת א״א תצא בכל ליכשא לכתסלסא״ר המנונא דכאמכת
הראשונים ולס"! אמי ראוה שנבעלה לא
ושלא כדברי המפרשים דאינה נאמנת יבמשי׳ נר שש?
עכין ואס לא היתה בחזקת א״א אלא על פיהם אם יש הכחשה
סי' קנ״ד תילק
סיישינן לה כ׳סר״ן בגיטין בס״ס הזורק
להתירה
ליכשא
לכתחלה
אלא
לענין
שאס
בעדותן כגון שאחד אומר
נכלזהיס׳לדאינ'
נתגרשה
וז״לכת׳ הרמב״ס בפ׳מה גרושין
כתיחרה
כשא׳לאתצא
וגס
שלא
כדברי הראב״ד כאמכייןא אסאחר׳
עמה אחד שאמי לכתוב ולסתום
וליפן
לה
גס
הרי
אלו
לא
יכתבו
וק״ו
נסעה
הרגייס
ראשין יפני
אס בס ''ר מה״א שכת' אני אומי אינה נאמנת אלא שתופסין בה קדושין אכל לא לינשא
הנעל
חמש
הגט שנתן לידה כשכתיס עמס
נפסל
הגש
שמא
בעל
ק״ו
לזה
שלא
נכת
'
ואס
כתבו
ולא
ליטול
כתובה
וגס
ה״ה
כ
'
כפ
'
הנז׳נגד
הראב״ד ושכבר הנריחוהי־זכ״ןוהרשכ״א
אכל אש פרס■י ה
מתנו לה אתי שכתיח עמה
איט
גס
ע״כ
ודבריו
תמוהין
שאין
זה
ק״ושל
כלום
בראיו׳סנאמצ׳לינשא
וכן
דעת
הימ״ב' בפי״ב מה׳גרושין שנאמגליכסלכתלזל׳ומשמ ' עי׳נז
מחלז י7.י״
רללר
דבשמעתין איכא למיסש
לקדושין
ובנדון
שלו
ליכא
לממזש
לסבי
יעו
'
היאך
פסק
בס
"
פ
המגרש
שהארוס
והנסוא׳דין
א׳להס
לצננין
זה
וכ״כ
הרשכ״א בתשו׳סי׳תקס״ח לפנירניסא ייפ
בפירו׳דאינו גט דהא השמעתין סזוקי בעלמא מספקי להצריכה גט שני ובודאי
יע
ועיין כמ״ש שס בדיגי׳אלווכתשו׳להרמכ״ן סי׳ק" ? ועיין במ״ש כסי׳י״ז וכת׳הימב״ן שיעלח
נע־׳ינידע

ני אין צור' לכפול הדברים וזה לכד ראיתי לכתיב על דבריו שפי׳רברי הרמ״כ׳סכת '
דכגט פסול או ספק א״צ לחדש הנישואין דהיינו ז׳ביכית אכל קידושין מיהא כעיא
ונתן טעס לדבריו וגס הרא״ס כ׳בתשו׳כלל מ״ג סי׳י׳דכספק גירושין אס היה בא
ליסזיר׳הימס5.ריכ' להתקד' (מ״ס^)*<״המיכ׳זי
צרי׳ל<וח .׳ו*(53וינמק<תהא•ג״פשהיה :איפשד
לומר דאפי׳קדושין נמי לא בעינן דנל כס״ג סמכי׳על שנאמר דמשתמ' יבמול לשם
קדושין< * :יה כני הייזקניש ן'צ :
־ כתוב גכתכי מס״ר
איסרלן סי׳ר״נ מקו׳שאמרו אס נשאת לא תצא היינו אפי׳לא נבעלה

ורי״ףכ׳דאפי'

גט פסול דרבנן הולד ספק ממזר ונו׳הר״ן והר״א כתבו בהמגיש שכן כתוב במשוב׳
ושסימב״ן כתב פאיפשר  .שלא אמר הרי״ף כן אלא כהני דס״ק אס לא אמר בפר
נכתב ובפני נחתם דאינא למיחש לזיופא טס דצה להחמיר • ודברי יבינו ה איי

ולא תיספו' ^ ועיין כמהרי״ק פורש ע״ב ומ״ס רבי׳אכל שלא בפניו מעיזה וכו׳אס
אס נשאת וכו׳ואינה 'צריכה גט משני סכי אמיי׳בסוף גיטין ( דף פט ) לדעת
ואע״ג דר הונא פליג עליה התם פסקו היי״ף וסרא״ם כשמואל ובסי׳י״ז נתבאר
זה באורך וכ׳הרשב״א במשו׳סי׳אלף ורנ״ג אע״פ שהתחילה לומ׳שלא בפני הבע אין
אומרים מתחילתה לא הימה נאמנת והפת ' עבידא לאסזוקי שקרא וכדמוכח פ״כ
דכאוכות גבי הא דת״ר כ׳אימיי׳מת וב׳מומייס לא מת וכי׳ומי חחצפא כולי האי
והא א״ר המנינא הא שה שאמרה לבעלה גרס פני נאמנת וכוכלומאע״פ שהתחיל'
להעיז פניה שלא כפני בעל׳איכה פשרה להחזיק שקרא דהשמאכפני כעלהכ ואפי'
אס היא בפניו אם היה קטטה ביציהם או סתיכפת כתובת וני' יבס״פ האשה שלוס
צ׳הרא״ש אהא דרג המנונא וא״ת והא אמרי׳כשילהי הכותי'גבי לוניא׳גט אמר רב

^

כג ב / :הב״ע

הלנר ואיו"כ
כפרה מיי־ז בפניי
נא־ינת
■ןע שקרא
יעיין ריס סי׳ יעז

שמואל מיכ'ם
נל* י

דם
 :•.) (/ן שא גהר!
פ" ג ;גתה•־ !פדן>
תע״ח ע״ג!
אפשר
3סור
מגתגרשז
רו׳
נדנעלו
וגת '■! נת־כ נ״ג
ח' נ נפיהלשג״א

י -פשתהשאםהין

הב״ע כשאין שם עירי גירושין דמגידעול לומר גיסתיה יכול לומר גרשתי ונתתי
לה כתוב׳והיק־ יכול ,לוסי כן כיון דמעתה פניה לומר גרשתני מהימנא וי״ל כגון
דהוה קססה בינייהו דאז לאמסימצ׳אי נ:ני מאסר שפובעה כתובתה אינה נאמנת
דשסא מהמת תמיר ממון היא אומרת כןכדאמרי׳לקסןבאה לב״ד ואמר מת בעלי
התימני ליכשא מתירי׳ונותכין לה כתוב'
_ _ _
תנו לי כתובתי סף לינש׳אין מתירי׳אות
נתגרש׳ואהד או׳מעולם לא היו בה ספק גרושין תנשא
וכ״כ כתחואם ב עדי׳אומי־יס סנתגישה

סססה שאסר סרנו הפה סהמיר • וס״ש כמרדכי :כ׳ה״י יוכה דוק׳מיך כדי דינור ונו׳
גרושין נ " הימ ן
מהגרושין
בסי״ב מה
ה״ה בפי׳יב
הי ה
כ׳שהמנ״ך הגיס על הרמב״ססה״ל ל הרש יניא סאימכתוך
דיס׳
די
כ
'כתיך
דיס
כרי דיבור וג״כ ראיתי לקצת מפרשי שכתבו דרך פשיטו דמסנתינו בתיך
היא  :וש׳ש רביונ״ל שא״צ לא לזה ולא לזה כיון שאיכה עוקרת ,י התו שפו כתכו
וכי׳סתוספי׳כתבו
בפ״ב דכמוכות גכי הפה שאסרהיא הפה

כולם נחעיולאחד ומכס"ב דכמוביתעדף כב ) איר יוחנן ב
כשנת :רשה אותן אומרים מת יכו' ג או' כמגרשה וב'או׳לא
סאלירילת נתגרש' כמגרשה ה״ז לא תינשא ואס כשאת תצא
ה< יהכחשהדנולי וסריס רבאטעתאמשו׳ דגמשיה יכולה
לא ענ7י
האי
נננע־עכ״לןעוד מכטישמו כלו׳אם יגא ויאשר לא גרשתיך
הארץ בלינית תאמר היאגרשתני הילכךאי שרי׳לס
אלו 1גיש:
סמפאאהכחשה ו -ן־כסכא ע״ס פדי' הללו
(ד ) א,ל -ר ן ת׳ מספק ולא מרתת למידק ששיר ומקשי
האוי׳ר 7ן .פדנ״א תלמודא ומיחצי/י' כולי האי והאמר רב
עינמשייעכמרי
המכונאהאסה סאמי־ה לבעלה גי־סתני
•רמי* •'**ש;
נאמנת ס״מ היכ/״ליכא דמסייעי לה אבל
היכא דאיכ׳סדי׳דפסייעי להמעיז׳ומעיזה
וכפ התקבל (דסד )נ״כ אמרו דאפי׳לרב
המכוכא היכא דאיכא עדיס דמסייעי לה
מעיזה ומנחהיומ״ס רבי׳ואצ״ל אם זכתה
חחלה וצו כלומ׳דמסוט פלא תחזיק מצמה
סזכתה תחת בעלה מעיזה ומפיזה ודוגמת
זה כ׳הרא״ם בתסו׳כתכתיה בסי׳י״ז ומ״מ
אס נישאת נא תצא אפי'נשא' אסר סבאו
אות׳סאומרי׳לא כמגרשהוכו׳שס (ד כב )
ת״ר ב׳אימריסמת וב׳אומריסלאמת ב'
אומרים כתגרשה וכאומרים לאנתגרסס
ה״ז לא מנס' ואס נשאת לא תצא ר׳מכחם
ב״ר יוסי אומר תנא א״ר מנחם ב ר יוסי
אימתי אני איימר תצא בזמן סבאו פדים
ואח ' כ נישאת אכל נישאת ואחר כך באו
עדיס לא תצא וידוע דהלכה כת״ק ופריך
 3גמ' מנדיתרי ותרי נינהוהבאעלי׳באס'
תלוי קאי אמר בר ששת כגון שנשאת לא'
סעידיה היא גופי באשם תלוי קאי באומר'
בריא לי וגיסי׳תו סתס ( סס ) א״ר ייחנך
ב׳אימריימת וכיבאומיי׳נתגרשהוב או'
לא נתגרשה ה״ז לא תנשא ואס נישאת
סצא מ״ש רישות"ש סיפא אמי אכיי,
חרגמ'כעד א׳וכו׳רב אשי אומ׳כגוןדאמיי
עדים עכשיו מת טישיו גירשה מיפליכא

לכתחילה שהתיר שאומר

ואם אין הכחשה בעדותן כגון שזרק לה גט א אומר קרוב ל' י׳
ואי
אומר קרוב לה אם נישא ת צא לא היתה בחזק׳אשת איש ובאה
לפנינו ואומרת אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת כתבהר״ר
יונה רוק בתוך כרי דבור אבל לאחר כדי דבור לא מהימג אא״ב
נותנת אמתלא לדבריה והרמ״ה כתב שא״צ תוך כדי דבורומי מ
צריך שתאמר כן קור׳שיסתלקו מאותו ענין כל זמן שתעסוק בו
בתוך כדי ריבור של דיבור אחרון וניל שא״צ לא לזה ולא לזה
כיון שאינה עוקר דבריההראשוני אלא מוספ עליה לומ נתגרש
וכיון שלא ידענו שהיתה אשת איש אלא על פיה נאמנ׳ואם יש
עדים שהיתה אשת איש אינה נאמנת ואם נשאת תצא ואפילו
אם נשאת קודם שבאו הערים שהעידו שהיא אשת איש אבל
פסולה לכהונה על פיה לעולם ואם מת חולצת ולא מתייבמת
שחוששין לדבריה יש לה שני ערים שנתגרשה מתירין אותה
לינשא על פיהם אפי׳אינה מוציא׳ ניטה וכן אם מוציאה גיטה
מתירין אותה לינשא על ירו ואם יבא הבעל ויערער ויאמר לא
נתחיו לה אלא ממני נפל אינונאמןכיוןשמוד'שכתבו והרי הוא
יוצאמתח׳ידה  :ערער לומ שנתנו על תנאי ולא נתקיי׳או כתור׳
פקרוץ או שהו׳מזוייף ולא כתבו מעולם יתקיי'בחותמיואו בעדי
מסירה ואם לא יתקיים אינה מגורש׳להיות מותרת לאחדי׳אבל
פסולה לכהונ׳על פיה כת׳ בעל העיטור׳אפי׳אם יתקיים בחותמיו
אס העדים מערערים עליו פסול הו׳עד שיתברר דתרי ותרי נינהו
ואיני יודע מה בירור יש אחרי הקיום כיון דחשוב כתרי ואפי׳אם
תביא מאה כתרי דמי אלא ודאי אין אחרי הקיום כלום דכתר בי
רינא לאדייקי׳ ; שאלה לא״א הרא״ש ז״ל ששאלת על גטשהו'
מקוים במעשה ב״ד וז״ל במותב תלתא הויגאכדנפק׳פלו׳קרמנא
גט כשר ועריו כשרים ועדיו פלוני ופלו' ומערערים עתה על הגט
לפוסלו שמביאי׳עריםשמעידי׳על א' מעירי הגט שגנב וישעדים
שעשה תשובה והתשו׳שראוהו מתעב ומניח תפילין וגם שבאה
שבוע׳ לידו ולא רצה לישבע ועוד עד א׳מעידי הגט או׳ שכשצוה
הבעל לכתוב הגט לא צוה לחתו׳וגס הסופ׳מעיד כןתשריאסבאו
עדי' שגנב הרי זה פסול והנט אינו גט ואע״פ שלא הכריזו עליו
שהוא פסולמקור׳שחתסומה שאמרו עליו שעש׳ תשו׳שהתענה
ולא רצה לישבע כל זה אינו תשוב להכשירו עד שיעשה תשובה
בממון שגנ׳והרייניןשכתבו שהגט ועריו כשרי׳ישאלו׳למה כתבו
שהגט ועדיו כשרי׳דאם יאמרו ידענו שגנב וגם ידענו שעשתשו'
והחזיר הממון שגנב הרי הגט כשר אבל אם יאמרו לא ידענו
שגנב או שמא עשה תשוב׳הרי לא העידו על כשרותו והגט פסו'
ועוד כיון שהעיר הסופר שלא צוה לחתום וכן עד אהד א ומר כן
הגט פסול ואפי אם כתב יר הער יוצא ממקו׳אחר נאמן לומר לא
קנג המוציא
צוני לחתום ולבטל עדותו :

לברורא גירושין אייא לבמרא דאמרינך
לה אס איתא דהכי הוה אחוי לן גיסך ופי'
רס״י דגשעתא פומתא לא מהימנא לומר
אירכס לי וכתבו הרי״ף והרא״פ!
ושמעינן מהא דרב אשי דהיכא דמסהדי
לאחר זמן היב' דמכחשי אהדדי לא תכשא
ואס נישאת לא תצא • וכ׳ה״ס בס׳ י״ב מה'
גרוסין בסס סיסב״א כל היכא דליכא
הכחשה אלא תיי אומרי׳נתגרש עכשיו ואמרי׳לה אחוי גיטך ואמרה נאבד או נקרע
לא חייסי׳להנ  :כ׳אומרי' ראינו שנמגיסה וכו׳בריפא וגמ׳סט ( דף כו ) אחד אומר
נתגרסה וא׳אומ׳לאנתגים וכו׳גס זה סם ס״ב דכתובות• ת״ר ב אומרים נתקדשה
וג' אומייס לא נתקדשה ה״ז לא תנשא ואס כשאת לא תצא באומרים כתגרסה
וב׳אומריס לא כמגרשה ה״ז לא מנשא! אס נשאת תצא מ״ם רישא ומ״ש סיפא אמי

רבי׳ יצסיןדבפכין מ

שאינו סופר דבריו הראשו׳ולא בא אל!5
לפר דבריו הראשונים מהימן אע״גדליכ׳
מגו ואיפסר שמשס למדרבי׳זהש:ת יכל
שאינה סופית דבריה הראשונים אפילו
אתר כדי דבור נאמנת וני לי דשאני התס
שדבריו האחי־וני׳סס פי׳צרבריוהראשוני'
דבריסא קאמר את בתי נתתי ואשיכך
מפרש למי נתנה אבל הכא שאי׳ דבריס
האסמני פי לרבייה היאשוני׳אלא תוס׳
איפשי דבעי שתאפה כן תיך כדידיבור
ומ״מ דעת ה״ה כדברי רבי'שהרי כ'כפי״ב
מה׳גמשין שקצת מפישיס כתבורמתני׳
תוך כדי דיבור היא ולולי שהם אמרו כן
סאפי׳לאש׳
ולא מצאתי מי שכתב בביאור
נדי דיכו׳הוא הייתי אומי דודאימשנת':
בכל גווצ׳היא והאריך בטעמו וטעמם ד
ובסוף דבריו כתב ומצאתי כשם ס״ר
יחיאל שהאומהז א״א הייתי ולאחי זק
אמרה פנויה אני אינה כריכה אמתלאס
ונאמנת דא״א הייתי משמ׳דעכשיופנויה
היא וזה מסכי׳לדברי שאין דין המשנה
דוקא תוך כדי דיבור עכ״ל • אשהשבאה
לעיר ויועצוה שתאמר שהיא א״א נדישלא
יתעללו בה ואס כ באו עדיסמכייי׳אותס
ואמרו ששמעו פהיתה מגורשת וגסהיא
אומרת כן עיין כתשובת סריב׳ססימן
קמ״ה  -ואס יש עדים סהיתה א' אשינס
נאמנת וכו׳בפ״ב דכמובוישם סוף המסג
שכתבתי בסמוך ובגמרא איכא מרדמאי
דתנן כסיפא דמתניתיןאסמשנשאתבאו
עדי' לא תצא קאי כמי אריש׳דאס ישעדי'
ססיתה א״א והיא אומרת גרושה אני
ואיכא מ״ד דלא קאי אלאאאס ישעדים
סנשבית והיא אומרת סהור' אכי אבלכיס
עדיה שסימה א״א אפי' אס נשאת תצא
ואמרי׳כגמ דלכ״ע אית להו דרבהמנונא
והכא בהא קמיפלגי דער סבר כי אפמר
דרב המכוכ׳כפניו אכל שלא בפניומעיזה
ומ״ס שלא כפנ.י \ כמי איכה מעיזה וכתבו
הרא״ש והר״ן אנרא׳מדביי היי״ף דס״ל
כמ״דדלאקאי אלא אשסיהאבל בדין
א״א תצא וגס ה״ה כתב כסי״ב מהגמשין

דהכי מסמ׳מדביי היי״ף והרמב וכן פסק
ר״ח ולזה הסכימו ררמב״זוירשב״א
וכ׳הי״ן פור ומיהו לחומרת איכא למימי
דחיישי׳למאן דס״ל כסמעתין דהא דרב■פמנונא אפי׳שלא בפניו היא להצריכס גנו
משני וכדאמרי׳כסוף גיטין דס״ל לרב פונא שלא בפניו נמי מעיזה מל אהיא״א
שפשטה ידה וקבלה קדושין מאחר אפי שלא בפני בעלה מקודשתלהצריב' גטומ״ר
הכא לא תצא ס״ל נמי דאפי׳סלא בפניו אינה מעיז' היללך חיישי׳להו לשומיא חם
דעת הרמב״ן ז״ל כתשוהי"ר דוד אכהן בית ח׳סאריך בדינים אלו • ומ״ש רכי'אבל
אביי תרגומיבעדא׳עדא׳אימ׳סתקדשועד א' אומי לא נתקדשה תמייהו בפנויה פסולה לכהונה על פיה לעולם וכו׳כ״ב הימב״ס בפי״ב מהי גרושין וכת ה״ה סהוא
קמסהדיוהאי דקאמר נתקדשה ה״ל חד ואין דכייו סל א במקו כ׳סיפא עדא׳אומ' פשוט דהא שויא נפשה חתיכה דאיסורא • ים לה ב עדים■שנתנרשה מתירין אותה
נתגרש ועד א׳אי׳לא נתגיסה מיווייהו ! :א״א קא מסהדי והאידקא׳נתגרס׳ה״ל חד לינשא על פיהם אפי׳איכה מוציאה ניטה וכן אס מוציאה גיטס מתירין אות' לינם
ואי׳דכריו סל6ח 1תקוס ב׳ומדאמ אבייתמוייהו בא״א קא מסהדי משס דלא ידעי על ידו וכו׳עי סבל פסילה לכהונה על פיה הס דברי הרמב״ם בפי״ב מהל' גיוסץ
סהיא א״א אלאופל פיהם ואפ' ה אם נשאת תצא וכתבו התוס׳תרויהו בפנויה קא וביאר דבריו ה״ה ונתן להט טעם ובס סנז׳יגס כפ״ז דחה דברי ס רחל דשב'סהאשה
המוציאה גט יתקיים כסיתמיו אע״פ שלא קרא עליו ערער ודע'  .הרשב״א בספ״ב
משהדי לא הוה צריך לה דאפי׳ליכא אלא ההוא דאמר נתקדשה לא תצא דאין דבר
דגיטין כדעת הראב״ד וב עור ה״ה בפי״ב יהא ודאי כשקר עליו ערער ואממזיייף
סבנניוה פחות משנים אבל תימא אמאילאתנשא לנתחלה דהוהלן לאיקומוה
אחזקתה וי״ל כגון שאנו יודעין שזרק3ה קדושין מסעקא לן אי קרוב לו אי קרו׳לס הוא יתקיים בחותמיו • כתב בעל העיסוי אפי׳אם יתקיים בחותמיו וכו׳וכת יבינו
והכי תייטהדי חד אץ קרוב לו וחד אמי קייב לה דכיון מדאי זרק לה הקדושין ואיני יודע מה בימי יש אשי הקיום וכו והא פשיטא דלגייין טפנ׳מזוייף הדיןםע
לית ןל למימד אוקמה אחזקתה להתירה לכתחלס ולמד משם רבי׳ דסיפא דקתני יכינו אבל דברי העיטור ים לישבס ססס סל טעכ׳פקדון ותנאי דככהי׳ג קמיאמה
סגים אומיי׳נתגיסס וכו׳היינו סהס׳מסידיס שזרק לה גיטס אלא שזה אומ קרוב לו מוציאנו מידי ספק עד שתביא עריס שנתנו לס לשם גריוסין בלא סוס מנאי כתה
וזה אומר קרוה לה ומ״ה תצא דמיוו״הו בא״א קא מסהדי אבל אס א׳מהס אוס׳לא הו־״ס בר צמח בפשו׳אשה שיש בידה מעשהב״ד * נ״ה יגיין יייישסי׳תח״י •-איכהיכולה
להנשא בו ער שיוכרו חתימת ידי סב״ד • שאלה להרא״ש כלל מה סי׳ג :
נ״הוני־נאנזחכיררשג״םפינמח׳גיר״י׳:
נתגישהכלל פנסא לכמחל דמוקמי׳לה אחזקת
קנג המוצא גט אשה בשוק אסהאשה
והיכא שהיא מוחזקת לנו בא״א פסיטא דבכל גיוכא תצא דהא איכא כמה סהדי
*ג׳ה זיז"ש שנאמן כעד לותרלא נילניורפו׳לני
כותנת סי׳וכו בפרק אלו
דמסהדי׳ שהי׳א״א ואין דבייושל א׳כמקומס  .דכרי׳דשייכי לסי׳זה עיין ברכינו
ז<
פייזאיזזא סיא׳ך יחיה על עצמו ניןיזן לומר מחי1
ירושה נכ* ג ח*ג :לא פיתה בחזקת א״א ובאה לפנינו ואמרה אשת איש הייתי וסי מציאות (דכח ) הוא אוער סימני הגט
מהלספמלאיו׳ל! לכ
שקר ויל שמאחרסגפני!
משנהבפ״כדכתובות ידף כב ) האשה שאמרה א״א הייתי וגרושה אני נאמנת והיא אומרת סימני הגט ינפן לה במאי
לאיגשידליהזיחפימת שקיא״נ שאני הנא 8ג•
אילימא
׳) השופר מעיד כ! •

אבן העזר
אילימא כמד 15רכו ורחבו דילמא בהדי דכקיס ליה סזיתי׳אלא׳נקב יש בו בצד לוות
פ ופיש׳י עתן לה שהוא נתנו ויודע סימנין אבל היא אס לרו כתן לה מהיכן ידעה •

קנג קנד

קלח

דימ

דהכי קי״ל דכפיה כסוטיהיא וע״ש בסי׳י״א ועיין בתשו׳כריב״ס סי׳קס״ב וסי ' קכ׳ז קנד (א )!ס׳
אמתני׳הר"! פי׳
ועיין בדברי רכי׳כס״ס זה ( ע״לסי׳קל״זל ? חותרלכופו עיי נדם ) כת הממיכי
דואלו סכומין אותם להוציא כ״לר״י דיוציא וימן כתובאע״ש שמגרשה בעל כיחסים ^ | :ה
בד״א שנים מסתסאבל אם התנה עמה תחל׳צריכ לעמוד בתנאי וכוי׳גיז סס במסג מותן.להי*זספומ
ופל כולס א״ר מאי׳אע״ע שהמנה עמה© וניעבהגה׳מיזכי

וגמזי׳מו התסישס )הוא אומר סימני החוס כלומר חוס סהגע קשו׳בו והיא אומרת
סימד הסיט עתן לה כמאי אילימא בסיוורא וסומ׳יןא ודילמא בהדי דנקיט ליה
סזיפי׳אלאבמדת איכו הוא אומכחפיס׳
עקמ״<ו
שאומר׳ יכול׳היא שמאמ סטרה הייתיסאני י ט ל׳7כע,נ׳דן
והיא אומי כספיס׳ ינפן לומ״ט מידע ? ^31המוצא גט אשה בשוק אם האש׳נותנת סי׳כגון
ידעה דכל דאית ליה בתפיסה מנת ל י׳ וכ׳
נקב יש בצר אות פלו׳ ואומרת-שבב׳נתגרשה בו וממנהל? בלונגכסיו 16נייכולהל?בל יחכ״א הנא נטענהנע־
1
גרא״ש וזי׳ל כ היי״ף דדוקא כנקב יש בו נפל יחזירהו לה אפי׳אם הבעל מכחישהואומ ׳שממ2ו נפ לך^ א מקבלת היא בע כסו) ממיכה שחין מסכי הטור7א*ןכנת!
שהיא ממקתו ולכאורה משמע דכי אמרי 3הת! ספ׳ יאפפר
בנר אות פ' ונ״ל דלא כעי׳סכא סי׳מובסק
לודאי להתזירו לבעל לגרש בו הוא דבעי' גרש ,מעולם אלא שצוה לכתבו ולא נתנו עדיין אפי׳אם גם הוא חכמי׳סקבלת היא בע״כ -אהיכא דהמנה 7היה הנא ועיין
לא
נותן כו סי׳ואם אינה נותנת בו סי׳והבעל מכחיש' לא יתנוהו
 ,נהי*}:
עמה קיימי אכל לא
התנ׳עמה 'י אףעלפי <י( נ )■ נתנוהנהות
/
! ,י
<1
סי מובהק שלא יגרשנה כגט■שנכתב לפס לו ולא לה ואם הכע׳מוד׳ שכתכו ואומר שיתנוהו לה להתנר׳אם
שראתה וידע בכס יכול לימי סבור הייתי " "מון ס!ן> ה ׳
אשהאתיתאכללהתזירו לאשה כשהיא
אומית שהבעל נתנו לה וממנה נפל לא נמצ׳במקו׳ובשעישראוי להחזיידליב למיחישמאחינפלכדפרישי' שאני יכולה לקבל ועכשיו איני יכולהסו איס!ני נסםקלים
דליכא כאן חשש סמא לעיל יתנוהו לה ותתגרש כו מעתה ואם לאו לא יתנוהו לה ואם הר״ן (דף תקז )שיס ספי כן ואחריס אומר׳ דמוני על זת
בעי׳סימן מובהק
הוא מורת שנתגרשה כו והיא שואלת אותו לגבות דב כתוכתה דכיון דבהתכה עמה לא־ יכל?  $ףמר הכי אפי׳משוחדאי!
נכח  :לשש אמה אחרת כיוןשב א ליד קוד'
נפילה אלא דלא ידעינן הי מכייסו קושט' כההיא דתנן הוציאה הגט ואין עמו כתובה גובה כתוכתה והוא כי ראת׳נמימקבלתהוא 3ע״כ וכ״נ דעת7טנלחיתנ ט] "
הרמב״סבס״מ כ״המהל' אישות חס דעת אנלאס■ עניזגל
קאמר וכיון דעריפי סימנין דיר משימנץ אומ׳שכב׳פרע׳והחזירתו לו וממנו נפל מחזירו להאפי׳אינ׳אומר'
כרמ״ה ז״ל שהזכיר רבי ' כ ואס היו ט מ׳ חלם סה!אכלפי
דיריס יהכיני׳לדידה ואי מש ־ס דמינסבא נקב יש בו בצר אות פלו׳רק כשאמר סימן מובהק כגון שאומרת
מאלוהדכרי׳ומת וכו׳משנס ס ס וכ ל הני  7-י7ה מ!!שקנל
כגט זה ואינא איסור דאורימא אפי ' בלא כך וכך אצבעות באורך הגט או ברחבו או שאומרת מדת אורך
אס אמרה חפצה אני בושומעיןלסי־ ? "ה״מ״ל״ &א
גנו כהני הא : 1שאזרה לבעלה גירשתני
סאשה מעיזה פניה כפני החוט הקשור בו אבל אם אמרה הגט היה ארוך או קצר ואינה ממוכי' שחין וכו פשוט בגמ׳סס ס״פ המדי ' :להקניטה ינק״ג
נאמנת חזק אין
מכוונת מדתו או החוט לבן או שחור או שאמרה שהיהימונה כת׳ה״ר יהוד' כן הרא״ש כתשו שנשאל על ! עני כופין.את?
בעלה ולא אמיינן ה  :א כיון דאיכא גיעא
ב ־זפיסה או ברלוסקמא אינו סי׳להחזירו לה על ידו :
מי שאסר על עצמו הנאת תשמיש5ןשתו כז^• ׳י ת״י0יחן:
מעיז׳פיון דשימני׳מסייע לה הילק־ אפילו
מוכה
אלו שכופין אותן בשוטי׳ להוציא וליתן כתובה
ישחקס־ניסנבנ״׳ £ £ £ 2
צוס ישיוו׳גס נשלש5וס
ב ^ שאיכו מובה׳מהדרי׳להומ׳ש בס  :יי'
שחין וריח הפה וריח החוטם והמקבץ צואת כלבים כשר מוס על חיסורומהלך ושחק והשי ' מים לעשות חה
אולימאראריךו!וגוץסא אמראץמעירין
,ש בוכנד5ןות ע׳ל ^ ט ק׳ כזכ והבורסקי והמחתך גחשת מעיקרו אפי היו בו קודם שנשאוידעה הרי הוא מושבע ועומד לגרס׳וב״דכופין .שיאחר הישראל
לאמי
ןזר
־
צריכה אומו לקיי׳סטעתו והגט הניתן כספיה ! ו עי׳ל׳ ׳לן הוא
.
התנ׳עמה תחילה
כך וק־ וכך שהיו בו בד״א שניסת לו סתם אבל אם
.
ט כמי ־ק
דסי׳ה
חית פלי
בכר איח
מנר רט
ט מד
יש בו
1
יכול לקבל
שאגי יכול
הייתי שאגי
סבור'' הייתי
לומר סבור
יבולה לומר
ואינח יבולה
בתנאי ואינה
לעמוד בתנאי
הוי לעמוד
אגיעית אי^ך הגט אי כ־ ו  :ן רח :ו
לקבל גט הוא סכל דבר המוטל על ט 6ד׳לעשית  7ןתיי״!עיאלב׳
מסין אותו לעשותו והמעשה קייס עכ״ל• שם!נלנ 7שינטל
סיידה א אמיי׳דמדתאורךה קיע הוי סימן חוק משבה שחק שאפי׳התנה עמה תחילה כופיץאותו להוציא
האומ איני זן ואיני מפמ׳וכו׳ג״ז סס אמ׳חי 7עות אחנ"
וה״ה כי אמית בצמצום אוי־ מדת הגט והר״מה כ׳ראפי׳כסתמ נמי אם ירעה בהם אין כופיץ אותולהוצי׳
נתשונת
רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוצי׳וימן ! מיש
מוהלם*לעונר
־א ישבו והאי ר־ןאז־ דאייך וגוץ לא הוי דסברא וקניגא ואש היו בו אח׳מאלו הדברי׳ומת ונזקקה לאחיו
לאחיך הייתי יכולה לקב' ולך כתוב אזל ר״א צמלסמעת ' קמי׳דשסואל על7מ א־ןנופין.
סימן היינו כשלא צמצמה מדת רחבו או ליבש וישנו גם באחיו יכולה לומר
אמר אכסוה שערי לאלעזר עד שכוס להוניאנתשונה
אלט אלא אמי׳הגס הוא א־וךאו קצר
מ־ר*׳ןסימןנ״ג
דהיינו
דומיא דההוא דקאזי אין מעירין
משחעלוקא נ7רנ
טפו איוךוגיץ שלא צמצמו מדת א־ :ו וכן
ללידה
שאינן .מזיק
ץ! ו  -מ׳.י שומעין
:פסק הריף ואח"
מאכילה
אגל אם
חפיס׳אי לאו משו ' דידעה דנל מאי דאית
ליס מנח בחפיס היוכותצי׳אות לס והיל! ' האומר איני זן ואיני מפרנס או שאינו רוצה לשמש כופין אותו
כיפין
כרב וכן מסתבר דאסה בושה לבא לב״ד  7נר אשור
להוכיא " .כן הו<>
איןכל פעסותמו' ברעב וכ׳הר״ןבסס הר״שב׳
מתגר שת א ע ' ג דלא הוי סי׳סובהק דדרך ויוציא מיד ויתן כתובה אש תרצי היא אבל מפני מומין שבו
בהגה!׳ אלפסיפ׳
להניח ! צי׳בכליס והאי דקאמ׳ינתן לו לא כופין אותו להוציילא שנא נולדו בו אחר שנשאה ולא שגא היןדאפי׳לדברי הפוסקים כשמואל איפשר
שיוכל לגרש בו אלא לאפיקי שלא ינתן בו קורם ואפי׳מומק גדולים כגון נסמית עינו או נקטעה ידו או לימישאס 6יןב״ד יכולין לכ; פו לזז׳ כגוו לע ילא"£סדי
_ עני_..ואינו רוצה
נסמו שהוא
להסמכלהחןולזון_ ,אי"" .קיים .אי.
_
או יר יאחת אורג *,אחת אבר זי
בעין אחת ,
לה עכ״ל  :ומ׳ש רני ' ואס אינה נותנת נשברה רגלו בר״א 1,
בי שימן וכו כשפ״ק דמציעאידף יח ) ת״ר
מצא גט אשה בשוק בזמן שהבעל מודה
לא משמע ׳הכי
יחזיר לאשה אין הבעל מודה לא יחזיר לא
ואוט״׳אשזו אכי עני הוא ומחט' דוחקו השיאניילווסברר׳הייתי
לכופו לזון יכפוהו להוציא וכ״כ כרמב״ס וע״ל ש!ן> סימן זז
לוה ולא לזה וכתבי הרי״ף והראיס וה״מ
לקבל ואי אפשי י^ קב׳כי הוא מטורף וירא' אני פן יהרגני בכעסו בפי״ב מה׳איסות וז״ל ואס היה עני ביות' מלינים אלו ג
היכא דלא נתנה האשה סימני הגט אבל
הגט אע״פ שאין הבעל אץ מפין אותו לגרש שאין כופין אלא באותם שאמרו חכמים ואינו יכול ליתן לה אפי׳לסס שהיא צריה׳
:היכ׳דנתי' סימני
לאש ' כדאמרי׳לקמןהוא אימ' שכופיץ אלא תפייסנו לגר׳או תקבלנו ותקמנכסיחמי ששואלת לו כופין אותו להוציא ותהיה כתובת׳חוב
מודה יחזיר
אומרת סימני הגע ינתן גט בטענה שאינה ראויה ליבנות ממנו אין שומעי] לה ואם באה עליו עד שתמצא ידו ויתן ובס ' אע פ גבי
סימני הגט והיא
לה -ומ״ש עוד חצי׳ואס הבעל מיד' שכתבו בטענה שחפצה לילד שיהיה לה בן שתשען עליו ואומרת שהוא דיןסורד על אשתו כתב הרא״ס דלסמואל
נסי הואיל ואינו רוצה לזונה אלא בכפייה
ואומי•שיתנוהו לס לס תגיש וכו׳ג״ז בספ״ק גורם שאינו יורה כחץ שומעין לה אפיייש לו בנים מאש׳ אחרת
אכל לא תוספת נקרא מורד וסוסיפין לה על כתובתה
א־מציעא (סס ) ר זירא רמי מתיי׳אברית׳ רשטא אח״ב נתקלקל וכופין ייתן מנה ומאתים
ואע״גדאמררבהונא דמורדת ממלאכה
.
,
מנן המביא גט ואבד הימנו מצאו לאלתר ויתןנדוניתה מה שהכניס'בד׳א כשאין לחוש שמא עיניה נתנהויןע״
כשי־ ואס לאו פסול ורמיכהי מצא גט אש׳ באחר בנון ששהתה עסו י׳שנים ולא ילדה אבל^ 5שןזתה ^ מן לא הוי מורדת משוס דמצי למימילזיני
בשוק בזמן שהבעל סודה יחזיר לאשה אין
פינסויויט׳מקבל
מור׳לא יחדר לא לזה ולא לזה קתני י'שנים אי !כי5י ז אותייאם ייי" שהיא "? יייהיא כאה כטענה למימראיניון ^עי׳ ^
הבע
יישנים אם • מלא־תיו־קי 15מוי״אס 6י־חןצס  4ל
■ ייתן כתוכהואפיישהתה עמר
יוציאמיד
מיהתכזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה
מספקת במעשה ידיה מוסיסי׳לה על כתובתה אע״פ שכופי׳אותו לזון ולרב משמע
ואפי׳לומן מרובה ומשניסאן במקו׳סהשיירו׳מצויו ' כאן במקום שאין השיימ׳מצויו'
איכא דאמרי והוא שהוחזקו פני יוסף כן שמעון הוא דלא נהדר והיינו דרכה סיכא ודאי דפשיטא שמיסיפין לה על כתובת כיוןשאיכו זן וכ׳סס הרא״ם דלמסקנ׳דאמרי•
הוחזקו לא נהדר ופליגא דרכה וכבר נתבארו דיניס הל^ ובסי׳ ילאו לאימלוכי בה בעי שאס היא רוצה כופין לאלתר ואס היא רוצה ימתינו־ שמא
דאמיי אע״ג דלא
יחזור בו וככתיס מוסיפין על כתובת׳וכן לשמואל אע״פ סצופין אותו לזוןמוסיפין
קל״נזואס היא אומרת שנתגרשה כו וכו' אפי' אינה אומרת כקב יש בו בצד ' אות פ
במ״ש כראש סי׳זה בשם הרא״ש ז״ל  *<* :ה5תזנהייט׳י -א מל כתובתה כדפריסית ( :וע״ל ר״ס ע״ז ) וכתוב כתסו׳סרסב״א סי׳תרצ״ג על מי
וכו׳עד סוף הסי׳הכל מפורש
נםו׳פ״קליידעא אע״ג דנא־סורי׳נל אח׳נאיזן על ענמו נעדע׳ עינא ינום כל אלם תוער גאשעונלילה שהורגל לכעוס ולהוצי׳אשתו תמיד איפש׳שכופיןאותו להוציא וליתן כתובת דפ״כ
?דאיע׳פ׳ג׳ס ז־ונדנדשלומרש( ת( אנלנמ־םנידינואיןלנולהאמיןאלא !צורנא מרנכן לזקאהאאילו לא פליג שמואל אלא באומ׳איני זן ואיני מפינת משים מנד סכופין אותו להוציא
הנעל עכתי א! האשד או השליח תנא! ותכירו לטניעע ע־מ יכטלז ה״וכשר :
יכפוהו לזון הא במי שמורגל לשלחה תמיד שלא לזונ׳איפש׳דאפי׳שמואל מור' דכהא
דעז)אלו סכופין
המדיר (
קנדאלוסכופין אותם בשוטי׳וכו׳משנה בס״פ
אותם לא תיקו' בהדיה בדינא ודיינא ותמות ברעב בנתיס ועוד דכל שמשלחה מביתו
להוציא מובסיססקובטל פוליסוס והמקמץ והסצרף כחשת והטרסיבין
הרי הוא כמורד מתשמיש ואס רצתה מוסיף לה ג דינרי ' בסבת ואס רוצה יוצי ייתן
שזזיןתצייע :ו 3גמ'למדו סס מאי
שהיו עד שלא נישאו בין משנשאו* נ׳ה וכ׳הרי! /׳ מוכה
כתובה כל ספי׳ממכה מתוך הכעס יותר מן הזמניס שנאמרו כפ' אע' פ כל אחד וא
גשל סוליפוס א״ר יהוד' אמר שמואל ריח החוטם כפתנימא תנא ריח הפה ומשמע
לפי מה שהיא אדס עכ״לנמומר אס כופין אותו להוציא כתבתי כסי קל״דצאכל מפני
דמתניתא ורב יהודה לא איסליגו אלא בפי׳מלת פוליפו׳אבל לעכין דינא על איזה
מומיןסט אין כופין אותו להוציא מסנבס״פ המדי < סס ) האי׳סנולדוכו מומין אין
מהם כופין להוציא לכ״ע ומפט׳תנא חד וה״ה לאידך וכ״נ שהוא דעת הרמ״ב׳בסוף
מפין אותו להוציא אמך רסב״ג בד״א גמומקקטני׳אבל במומי ן גדולי כופין אומו
הל׳אישות סכ׳דבין על ריח החוטם בין על ריח קפה כופין להוצי׳וכך סה דברי רבי׳
להוציא וכגמ׳ ( סס )רב יהוד מני נולדו חייא כר רב מני היו וסרש״י נולדו משנשאה
מגיסי תו בגמ׳ג ^גקמץ א״ר יהודה ;ה המקבץ צואת כלבים ותובעי מאי מצרף
מאן דתני נולדו כ״ש היו דסברא וקביל׳מאן דאמר היו אבל נולדו לא ופסקו הרי ף
גסש' ואמרב'כר ^ ^ |ה זה המצרף נחש׳מעיקהיופרש״י טעמ׳דהני מפנישאומנות' יהרא״ס כרב יהודה וכן לפת סרמב״ס 3פ כ״ה מה אישות וגרס׳־ תו כגמר וצלו הס
ילזשרסת ומפרס שסבגע׳דהאיכסיה קיא בסוטי׳וכתהרא״ש בהסו׳כלל׳מ ג סי׳ 'ל
מומין
ג^ 3
כג

אבן העזר קנד

דז מ
י(• )

יק *זיג

דאג״י חעמימאניז
ד״י חל1י ענ״ל
<נפש 1׳הרא׳6כלל
%ג יזשמלגלהוי
סוס נאישיגי'0ן
^) 7
דיישמג
■גמהריירןשהשילו
סי .ע לכזנשה
<ריך לידיד אה:
(ה ) ! לאייעפי
■למהכ׳שאיןנ׳לנן
חוכרי הרא״ש
■לנוודאי דככה׳ג
דלא י< כל לכ נסק
<ריןל^ רסהאפי׳
<לא טימ׳להא לא
עדין מאתר,שאין
ליככזרת אנשי׳או
*אמה שוכב עתה
*כימיןאותילכר ;׳
אע׳ג דלא נאד
מחמע טיגנה כתו
שת נואר נפש;כ׳
 ׳הלא,ש ב  .ליא נללמ" נ שיפ׳י״איכ״ש
■נכה  /כנ״ל;
{י ) יכמ 7שכפנפי
לעיל סיחן קנ״נ
לגטןא1השאותי׳
לנעלהנרשתכי
לעילונ׳התדל׳פ׳י
מחשיןפשי׳חהל׳ס
 7נ! 7ריפ הללישיש
גשי' תני פו' יעז .ת

מומין גדולים פי׳רשכ״ג נסמי׳ עינו בקסמה ידו צשהרס רגלו ופסקו הרי״ף וסרא״ש
ההגדה שאמרה סרה לאברהם השמים כיני ללינך י״ל סררזקהמחמת הגי ולפי!5
כחכמים וכן דעת הרמב״ס כס׳הנז '  :בד׳א כעין אחת או יד אסת וט אבל כסמו למסכה אסרונ׳אין כופין אכל למקצת מפרשים ומכללס ^י השמי׳ פינילכיניךר״׳ל
שתי עיניו וכו'כך כ הרא״ס בס״ס המדיר ו! ״ל וי״א דוקא עינו אחת אכל שתי עיניו שאינו יור כחץ סאיןמכיר בו אלא ססי׳יכהא אין כופין אהל כאינו יט׳כוסץלהוציא
או שתי ידיו או שתי רגליו מורו רבנן וכן מסתכר שהרי הוא כעכר וכעל מן העולם
ואפי כאה כלא טענ׳סזה מעיקד הזווג שלא ע״ד כן נכנסה ועוד שהוא עוכר על מ״ע
ודעסבתסו׳כלל מ״כהסיכ דלרבקדק״ל
יאפי כאומר הוא ככגדיוהי בכגד' נופץ
כותייהו אפי׳נסתמושתי' עיניו
ונשכרו אם
תובע׳כתובתה שיש לחוש שתובע׳גט כדי לגבות
כתובת׳או אותו להוציא כ״ש מי שאינו מקק לה כלל
שתי רגליו ונקעעו שתי ידיו אין
מפין שיש לתלות בשום דבר אחר למה שואילת גט אין כופין
אוחווכדברים אלו וכיוצא באלו אין לדיין אלא
להוציא וכתוב שם ומי׳כפסקיס כת אח״כ להוצי׳אלא כשאין לתלויבשום דבר ואם טועג' שאין לו
גכורח מה שעיניו רואו׳והושיהי־ ב״ד חשוב וראוי
סכופין אותו להוציא עכ לז *נ) ה י
 7<:ניח *( ריעי׳י 1ד * ליילודרירריד־ ^ מגוורערמוי ^יו ^ ידד ^ רירחיוזויו ^ מדמ לסמו על הכרעתו עב ל :ועיין3
תסורוחיי
שכופין
ןכתשוכותיו
נפסיד׳ נרמדקדוקדיריהרחנ״ס נ<0ן>ה 'אישופ ד אנשי׳לכא עליה כדרך כל הארץושואליגט והוא מכחיש נאמנת
סי תרצג כ הרשב״ןבתסו דכל שלא באו אי ,
כתב המרדכי כפ המדיר אע״ג דנכפס היא וכופין אותולהוצי׳מידאפי׳בתוך י׳שני׳ רפיוןשטוענ׳טענה
שהבעל יורע אם הוא אמת אם לאו לא היתה מעיז' פניה בפניו ואשתו יסד לדין ולא העיז כן כפניו אע״פ
לגבי אסה מיס הוי אקמשס ראי׳להחשיבו
שאמר כן שלא בפניו ונתפרסמוהדברים
אם
אינו
אמת
אבל
לא
יתן
כתוב׳כיוןשהוא
מכחיש׳
ח
ואם
מגרש׳
גבי איש מוסדאשה בכל דהו ניחא להואין
אינ׳נאמנ בכידכל׳פלא כפניו מעיז׳ומעיז'
מעצמו
בידי לכסות כלא ראיה ברור וגס לא נכוף
בלא
כפייה
יתן
לה
כתוב׳בד״א
כשאקתובעת
כתובתה
^*
 .־ ־ 1 ..
י
!
י
י׳
■* "־
לאפי י-ע׳י׳י
בפניו ׳
■ ן״^
קשה^ 1י-
הדב' ^<.׳-
להאמיג יאלאסהר׳'
ומינ׳חנחסהרי
אותה להיות עמו כיון שבאה מחמת טענ׳ אבל אם תובע כתובת׳אינה נאמג ואף להוציא אין
כופקשאלה כ״כ בתשו׳והסכימו עמו האסרוני׳ז״ל
אע״ש
עכל ג :
שאלה לא״אז״לבאיש לא״א הרא״ש ז׳יל אשה שטוענ׳שאין הבעל
שוכ׳עמה
בשום עניןסהרמב״ן נר שמפקס בדב בחדושייבמושלו
המשתט מידי יום יום וכו ככלל מ״ג סי׳ג׳:

כחב מהרי״ק בשור קל״ה בשםהרסב'
לע שמ ;ודש ררדיסי זש ^נמס יי ל3יי,׳' בנים נישא׳לו ואינו יכול להוליד בשביל מה שכבראמר׳והאריך
^כ^ספחמ ^טפ?ת ^
בתשו׳והיוצא מכלל דבריו אע״פ שנר׳כאלו טוענת שתי טענוח
העיז בפניו אי נמי
הוד׳מעצמי ק אפ״סל*
?!'41
־לצ
_ 1״ יי שמתחלה טענ׳בשביל שאינה ראויה להל בנו ׳ממנו ובטענ׳זו 1,א היה
הדיןכרי* ןלכיהולי)לתא .יטעין"יזיל
סס שאפי כשאינה באה מחמת טענה
נמי ה י ינו כופי 1אותולהוצ ואח כ
שאינ ? כ  7לבא על  ,כרר ו
כל שהיא אסור למשא משמתו בקלו כין רל הארע ובטמי זו רוופיז אוחו דהוצי יג?ז רבו לפרעו דברי בטני*
לאס כופין א
ז״ל שאכתוב

או אסטען שזה מיס עוב׳ע״י רפואו המט׳
י י
*
ק ומ

בסוף נדרי גבי
לא אתיא משמת טענה חוטר לידה יוצי^ ז לה שאלה ראובן שהה עם אשתו ך׳שנה ולאיילד׳ והוא כדי
לאיו־יתניויןהיא ריחן כחובה והביאו ראיה לדכ אע״פס ^יז
אם העכב׳ ממנו לקח אשה אחרת בקידושין ונתעבר׳ממנו
גלנשו׳סייתי׳שנסי נר׳כ זמדכייה יין׳ש שש ה . :מי סשו-6׳ ת הכניסה לחופ׳ועיק׳רירתו עםהראשונ׳וכאשר ילד השגיי׳נתןלה שטוענת שאינו יורה כחץ ובירושלמימסמי
סארנדס דנדילי ,גט בטענהשל| ינה רשויה ליכ? י?* ממנ ( שכר
היניק׳מהול׳ומת הולד ופס'
מלזונ׳ותבעחךבדיןוהשביעוהו שטוענשאינו מסט עמה לפי שאינויטאו

__
_ )
__
^
לידע זה ועיין עליונתנן בסוף נדרי׳ הססי׳בינו
ושובלבינה יעשו דרך בקש ואמרי׳ בגט דהיינו

הללוואינה נאתנא

אלא עישין לרן
גקשה ינתשינת
מהרי׳קשורש ע" נ
אגמקזס  /ילעינן
שהיא אומר' אשת

^? '  1וכי׳

הדיינין להיות עמה ולזונה וזה לשון השבועהשל שים בית דירה

לחלוגי׳ושידור לומד ריום ודלילה ורל מד שירויח שיריא ל בית

ובדברי המו בם ס הע י ובמשו׳ הרשב״א

" *ניולס־וט־ש
^ ל 31ר 0ונו׳
ל׳כ האישש־  .ופ״ם ו״ן מנה ו״6מ,ס

שהוא דר׳עמה ויוציאנו ביציאתהכצורך אכיי!ה ושתייהועיאר
הוצאות הצריכין לה ושיתן לה מלבושים כפי
״״ *"1י "מי,
כמו וחדשי?! ולא נתןלראשונ כלו׳ואין בידו לפת שתיהן ותובע
הראשונ׳שאר כסות ועונה ואם היה יכול להיו׳עם הראשונ׳מצד
הדין ירא׳שלאבשבע לבטל עונת׳אף כי נשבע שידור עם השניי׳
ביו׳ובלילה מ״מ לא קבל עליו שלא יצא מהבי׳לקיי' עונת׳ויחזור
אמנם על המזונות יראה שנשבע לעבור מה שקבל עליו כיאל
הית׳ירו משגת לפרנס שתיהן ויראה שלא תחול השבועה אמנם

פס ?  '* * * . :צ״יית־״יש ;" "־
העיע־ח עלנעלה ס5ו< ־י יניל יהי6ר '־נ
להתגרש סמנו משמת כךשואלין
תמנ׳ב״ד
ואומרי׳להתפר׳מה שאמרת שאינויכול
אס אומרת שהוא מסמס אכל חינודורה
כחץ
כחץ3זיאינם נאמכ׳אבל אם אמרה שאינויכו׳

ס טט ^ גמס הבאעל במתועדס ^ וכת

גנון ששהפה עתה אבל לא מוס׳כן כתבו היי״ף והרא״ס שס
ותןדב; אע״ג דלא
שני' וכן כתבו שם התוסבשסר״חוכן דעת
שהפה עחא י'
דש אתפלאוע הרמ״ב כסס־״ו ינס״א וסעממשו׳ דאדטת׳

לפי סאינ יינה וע״ם בדכיי
התוס׳והר״ן

•ללנריה גאתנע דלמשקל ולמיס׳ לא כתבלס• ודכר; י";
<ע 'ש שהארץ
בזה במסרי׳נכ״ג ח״ס בסם הרי״ףוהתנ״כ^ינ,
כלל נאמנת ומ״מ ב״ד כלזין עליה דרך
׳ (ז ) ועיין;גמשונ׳
בקשה ואומרי׳לה מני דעתיך על בעליך
־ריננ״א כפשינה צ3
כרוניס ־ בדיאכש6י ז ,חוש שפ פיניה
שמא ממוך איבה אין אתם נכנסיםלחדר
מ־יתון שבזץה'
ו6ס ,וועש ^ "
1לפי תנאי הכתוכ שכותכין אם עבר ונש וכו שיתן לה טג וכתוב
אישופדכ׳לאס לא
ועוסי׳להס סעיד סמ׳מתוך כךיתנודעתס
׳יוכל לנא  .עליה 03א־
 .מוניי הו ^בס-ע ה3א יראה שחלה השבוע ויוציא הראשוג אמנם אם רוצ לישאללע
זה על זה ואס אי נ רוצ׳ואינס שומעת להם
׳לגתדי ישלהפוז' על יבמתו ובתשו׳כלל מג ועיין במסו׳ השבוע תורני אם יכול ל עשו בלא דעת השניי כי עשת לו טובה
כי נתחייב לה מעו׳ממזונותיה ופטרתו בשביל שבועה זו גם הוא אלא שרוצ׳לכתגרש ספני טענ׳זימבקשי'
אנל אס יכוללנא
עליה יןנפ אלא מהרי״ק סורס ע״ב  :ואפי׳ססת י׳סני׳אס
מן הבעל לגרש ואס לא רצה כופין אוחו
שלא יוכל למר'אין מובע׳■ כתובמ׳וט׳וכ״כ בתסו׳הרא״ס כלל מתחרט על שבועתו ואו׳שאיימו עליו ליתנו בבית ה סוהר על מה
ליחןכתוב אבל אין כופין אותו לגרש אלא
לה מ'ח נלוני־תא מ״ג כתוב בתשו הרשב״א סי׳אלף קצ״ב שנתחייב לה מתוך הרחק נשבע לה ער הנה אני נושא ונותןאם יכולי׳ב״ד לאיים עליו בדביי׳ובלכד סלא
שנפנה צו גרי ן
"/־ז לימשמע כגמ׳דאפי באה מחמת טענה אין היתה הראשונ׳בת בנים הואיל ואינו כךבלאו הכיחיי׳להוציאה ינדוהו ולא יבזה י ולא יצערו איתו בגופו
לדחדר
וי1
(< נ' כהטורלקייןנשסהרחנ ' ס ) דש מגדילי
שהארין נתיל קיה טפין אומי בשוטי׳לגרש אלא כותביןעליו מדרך הגמ׳אמנם אין נוהגין כן אבל בנדון זה שכב׳ נשא אחרת
ועיין נפ 1:ונ' זאב אגית מיד ומוסיף לה על כתיב ג׳דינייס וגס נשפע הורני מה אעשה אם נאמר לו לגרש הראשונה הואיל רבני צרס סאו׳סזה שאני אומרים ססס לא
בזית ן ,ר*" ונע גי; בשבת ואץטפין אומו אלא בגביית
ואין לו ספק לשתיהןואם יגרשנ׳מה יתן לה מנה ומאתי׳או יותר רצה לגרש טפיןלימן כתוב׳היינודוקא
הנדוניי' •׳ כתובת'כלו' סכופין אותו ליתן לס כתובת'
או גם נדוניתה וצריךלעשו׳שטר עליו כי אין בידו מאומה ופועל כשאינה מזכר׳סרעון כתוב אבל אס אמר
ח( ) ותשמע עכשיו ואש לא יצ׳והוא מורד מוסיף והולך
אינו יכוילסמעיכ יגרשני ייתןלי כתובתי
נפשג׳הרשג״אשי' זע״לי} ״הזההד־ןכהיי׳שזטיסכ׳המרבפ״ס סע״י יריו לא יספיק להוצאתו א׳יב מתי יפרענה תשו׳עונת' יכול לקיים
תרכ״ת
לאן
אע״פ שנשבע שידור עם השנייה ביום ובלילה יכול ליכנסילכיו! אינה נאמנתולענין׳ כמוכה אמרו
ששינו
מגדונייז אינז דה״ס אי תרוויהו לא קיס להו אייוי־׳כחץ
גופן להבמכחישה אם היא באה מחמת טענה כייפינן ליה ראשונ׳ולשמ׳ עמה כי לא נשבע שלא יביס לבית ה ראשוני א לאנוח; זלה מוספת אפי תפסה
מוציאיזמי^
ונפשויחיימון סון
ה״אתשיביריננ׳א
7אש ה■ :עלמזלה
ללנריה
גדין
להיידאה ו! פפ לה
כפתפה ידיקא
שתודה שאין לו
גבורת אנשים אנל
אס איממנללגא
ויליס
י! חתפ
•* רתחה לי־ ותהתפ
גפוליא אה המעין
כנרגישניס־יתפי׳
עיד שנה והאל־ין
נזם ניכרץי:.אד> ן
ג 3ריג״ש נתז•'

מי׳קכיזדנתולוא
גליג>י'להתפיןכי[י6
שאינן יצול לנעול
בפילה אצאאזלשה
או 'רצות שיני!
?צריכיולדפיאו׳ס'
 ?*21,שהארץ גנז;

להוציא וליתן כתיבה  :ואסטוענ׳סאיןלו
גמרת אנשים וכו׳סתו׳כתכו נס״פ הע״י
שאס לא הית' תובע כתוב׳הי׳מהימצ״מדד'
המנונא וכ״כ הרא״ש בתסו כלל מ״ג ועיין

עו יבתי שסכי ס-־ריהובדכ י י0:כתשי'
ס,בסו ^ 5פלצס,ם ׳י 3פיי:י,פ ייושסיז;
צ
^ יו ^' ^יד
י^ ,
^ד: 5ל ןןךעיס
^ נסה
וע״דכמשאת 5

הריאלי טועיתסמס

טיןס ^יינילייצ ^יכ׳ג

^ל ,

וכי"ס בבא משמת טענ׳דאמי׳במינ חו ^
לידא וכו׳יעיין גמפי׳להדמב״ן סי׳ קל״ס :

״״״ ? $־ די יתו
״^ '"י א ? איני ״״^ ,י' עמה
כיום וכלילה כשיייל זה אל
יוציא דלא אשכחן אלא האיטי יא
אפשי׳אלא אני בבגדי והי׳בכגדייוצי׳ויתן כתוב הלכך׳כשבועה נסונת'סווומי מסימילף 1מ!׳ ופל
לועס'
זו אינו ביטול עונתה וחלתה השבוע׳ לרביזה
מה שנשב עלך יומי  :וט שואס מגיס׳מעצמובל^
שיוציא עם השניי׳כל מה שירויח לענין זה לא חלתה השבוע׳כי כפיה וט הוא כחשוהר״א כלל מ״גסי׳י^
בבר היה מחוייב לראשונ׳לפרנסה מכר מה שיזדמן ומחוייב נמי ומ׳ש בד״א סאינ תובט
כפובמ׳גתו׳ס״פ
לפרנס השני׳אלפ שהראשונ׳קדמה הלכך כל מה שיות׳על כרי הע״י ובתסו׳הר א׳כלל ס״ג סי׳ב׳וסי׳י'^
חייו יתן חצי לזו וחצי לזו ואי׳ היתר לשבועתו כיון שנשבע הל
שאל׳לסר״א׳אש׳שתובעת
סאיןככס׳סוכב
״י״!110£ 6יינ
^לנעיל״י"־
ויצלו'ס0ני5ופי' יניל למיל צסיו״נ״י

על טובה

שעשתה לו

במחילת המזון ואם

צריך לגרעוה כיוןשא,ן * 5,
ן הכתוב בשטר
לה שאלה על

הראשונה

תובעת גט

עמה יכי'י 6ינייודט ל מ הוצ יו לפי !כ יי ׳

^״^ ויכתו׳ שטוע 1,יוככ ■ 1,נ6ליהידי 6ב־צ־׳יו־״־־לל  8גס

כתונת׳ כתוב׳נדוניא רתום׳ וכאשר תשיג ידו יתן
התשו׳הראשונ׳אינה שואלת גט אלא מזונו׳ורוא'

ובתשויה אסרת יתב בטוענת אינו יכול אני
בעניותינו אין בידינו ראיה מכיחת אס
כופין אומו להוני׳למשנ אחרונה אס לאו ושאלתי׳למה לא תחו׳השבולעל הממוןהואי׳ויכו׳לקיי׳השבוע׳
ולקיים תנאי הראשונ׳שאם עבר ונשא וכו׳ ועוד שאלתיך למה
ליפי סמשכס ששנינו בה השמי״כיצי לבינך
מחוייב לפרנס השני׳הואיל והיה מחוייב לראשונ׳תשו׳איןלגרר,
פי ביחש לטוענת שאינויכול וכ״כחן
שאינ׳מגרע כהה אף כי אין בת בני׳וכי אינה יולדת

משכחת

כח הראשוג׳כמה שאין לה מי׳כיון שלא הוחזקה בג׳אנשים

ד׳ועייןנכלל ל״ג
סי׳כ׳וג׳שאלה ראוק׳
שהה סס אשתו כ׳סני׳ולא ילדהוכו׳כלל׳ס
ס״ז שאלה על התסו' הראשונה וכו סס ז,
ובטענת מאיס נילי אס כופקאותו-
להוציא■

כ׳ א״א ז״ל בתסו׳כל
^ י׳ו׳וכלי כמכנה
כסי׳ע״ז דעת הסוס ^ ^זה ועייןכתסוב־
הר״אש כלל מ״ג סי׳י״ב וכתו׳כחסו׳הר״אס
וכןכלל להעל^ למנ׳מ״סוכל* ■
גדילי*

קלו

אבן העזרקנד

ד־מ

למי סיס לו בני' נס!5תלמי ס 6יז לו3ני' מצא תקגתהנאיו

קספלדבייקצת רבותינו שפשקו בדינא
למורד
אסיוני
צגייאל*
ארוסה ואז נ'רוצה לינטא בעענ׳מאיס טלי
וטוישסאלת א שה סירא׳מנעלסילךלארץ
אסר וכו׳כלל מ״ג סי׳י״ג ובתי׳ס כ׳וז״ל ואס
דעתו לעגנ ראוי הו׳סתשמוךעל מנהגיכס
כעת הזאת לנופו ליתן גטלזמן:וששאלמ
מישטוטנ' שיכפוהו לבטל׳שיגרסנה וכי' :
"נשאאשל ושהה סמל וכו׳מטנה 1/" .
וכריתא

ג ן סס בעיד6יפםיט' ומ״ס וס״מ א ס עדין פ ו לן<ר׳חדעא
לא גבתה וכולי
כ״כהר׳אשסשב £׳^ ך׳ אגל קשה־ המר
וילד׳וכו׳גז״סנעי׳דאיססיטא  :ככימ״בםל
^סלנממ
 3פ עו דין .מתנ׳עס 6סתו סלאישא לזחרת
להנש׳ל.איג׳סוגה
עלי׳אס הולז כתתנ׳על מה סכפו׳בתור־׳כמו׳ דאין אדסזיעם
בתסו׳הר״צ׳וכתכ רבי בסי' קי״ח כי הרי״53ן נחש
בלפיפהא^

שאקלו לפרו׳הכתוכ׳כי התנאי הו׳ שיוציאנ׳בנט ויתן לה כתוב׳
וששאלת למה חיי׳לפרנס השנייה הואיל והיה משועבלראשוג׳
מה קדימה שייך במזונו׳ ופרנסה יכול לשעבר עצמו לכמה נשי׳
מופו של ארש יכול לשעבד עצמו לכמה חובו׳דלא שייך קרים׳
אלא בשיעבו׳מקרקעי ובטענ׳מאיס עלי אם כופיןאותו להוציא׳
לא״אהרא״ש ז״לבתשו׳אע״פשהרמב״שכת׳כיאמר׳מאיס עלי
בסי׳ט״ו על אדס סאיז לו בניס ורצה ליסא לסי״ראיתעיניהם
 3ש״פהע־ י; דף סדללסי׳ש אויישא^ /ת כופיןאותו להוציא ר״תור״י כתבו שאין כופין אאותו להוציא
זקנה כת צ סנה לנוס ממון סור' הדין סב״ד עכיל מנאן
משיויג.
מונעיס
אותו
וט אפי׳אמי דיירנ׳כסדי בסלדי וכי׳פשד׳ •וראייתם כרורו׳וחזקות וכיון דאיכ׳פלוגתא דרבוות׳ למה נכניס
מליסאנ׳אבל מה נעשה שלא לנמורלת אפיל;
ראינו מימינו ןלאשנןענן מככןה ןץרן ׳ב״ ך ארוסהאיןחתירין
גגמ ס״פ המדי׳דף עזבת  :הרי״ב כתשז' ראשינו בין ההרים הנרולי׳ולעשות גט מעוש׳שלא כדין ולהתי'
סיפןט״ו דעתקצתמפרשי׳דדוקאקתט א״א וכל המעשה כטענ׳זו מרבה ממזרי׳בישראל ועל להבא אט
שנזקק לזה לכוף ולהוצי באס' ססהתה טס נ־יחיא^ 01ע*ד
מתניתין שהתה עשי שכיס ולא ילדה סא
או׳אבל אם לשעבר סמכו על דברי הרמב״ם מה שעשוי עשוי בעלה י׳סני׳ולא ילד׳או שהיא זקנה ואףאס מיין זה(
נהגהוין
איןלו
בני׳וקלא
ראינו
טא ילדה ולד סל קיימא אף ע״פ שעדיין
ב״ד סנזקקן },מקן׳ סילני מטיולן
לא קייס סצו׳פ״ו אין כופין להוציא מיהו ואם היא אהס׳ואינה רוצה לינשא בטענת מאיס עלי ואבי׳פסק
במי שנוסא קסנהואע״ס סךי נ׳ סןה
יזיי׳ח ע׳אלאע׳ג
היינו'בזו שלא הוחזק עקי־ס עדיקואיפשר ליתן עלי׳ממון והארוס שואל מה שפסק וראי כיון שבתו אינה
נמ״ש לומ״בס ואפי׳מי שיש לו מי' לזין לי ,״ ] "" ־" ,ת
סתלר לו עור שסריככרזנה לבנות ממני רוצה לינשא לו אינו חייב ליתן שלא פסק לו אלא ע״מ שתנשא גיס קטב כמו שאמרו בס כל היד הני מסבי ""ח אס גתה׳נילי
לו והיא אל ברשותו " לכ
ופ׳שתנשא לו וששאלת אשה שיראה
אכל כזקנה שאין לס תקנ׳אע 'פ שילדה
לול — י־־,־■
ק טט מעכבי ' את המשיח וכן א" זל אסורגויס! כלוח׳ימליו
־־■ ־־ < ־־ ■ ־ ־,
״׳ ! י
נץן
לר ^ כשי' עןר זצריך ל
לאדס
וךום
סיקדס
את
גתו קטנה ומישירן ^ ול 'ל! אקאסנעזור
מבעלה שילך לארץ אחר ושואלת שינרשנ או שישב שלא ילך
המצי :ופין אותו לה יציא אצ ״ל ^ מי
תשי׳אם ירו׳שרעתו ליל׳ישביעוהו שלא ילך או יכפוהו שיגרשנ׳
סאימר דשהתה עזר שנים ולא
ילד׳אריש׳
לזמן
קור׳שילך וששאלת מי שטוענת שיכפוהו לבעל׳שינרשנה
קאי כלו שלא ילו׳ולד קיימא
הזיעו
הניי׳ מ^ ני שהוא מוכתב למלכו׳והוא כורח ממקום למקי׳ואינו רשאי
ע*:ל י ועיין כתשו׳היש״בא זאכתויבשי זה לעמור במקום א׳מפכי סכנת נפשות תשו׳ דבר זה תלוי בחקירת

* ;״הנמ׳ה״היפי• \ו
ב" ^דיס'
 :כמנ
,ויל־ יששחלו?' נמ •ששס $עס
,׳
ה״-גי! :

שם הירושלמי

הדיינין אם הריר ידוע שאינו רשאי לעמור במקום שנשא׳מפני
סכנ׳נצשויאין לך סעג׳גוזולה מזו כיוןשאינו י־שאי י! ישא' אצלה
והיא אינה חייכילילך אחריו לארץ אחריובופי] אותו לגרשיואם

סר ולא ילדה אט טפין אותובשוטי׳וכ יץן .רשאי להיות בעיר אע״פ שהוא מוכתב למלכו' בעיר אחרת אין
שנחלקו בו הגדוליס■־אוי להתזיר
סלא כופיןאותו להוציאינשא אשה ושהה עטה י׳שנים ולא ילד׳יוצי׳
לטף בשיטים דלא הוי גט מ עושה עכ״ל ויתן כתוב׳או ישא אש׳אחר שראוי׳לילר ואפי׳אמר׳ריידג בהדיה
הפי לח יתיך י׳שניס וכו׳משנ׳בס״פ הגא
ב 5זהח שלא אתייח׳עמו או שהו או׳כן אקשומעיןלהם אלא יוצי׳
על יבמתו דף סד היא אומר הפיל
תיך י' ויתן כתוב׳הפיל׳תוך י׳שגיימונין לה י שנים משע׳ שהפיל׳הוא או׳
,סניש ונו׳ג״ז שס מימרא דר אמי (דף סס)
הפילה ג״פ יוציא מידובולי-ג״ז סס הפילה הפילה תוך י׳שני׳ורוצה למנו׳משעה שהפילה והיא אומרת שלא
וחזיה והפילהוחזק  :לכפלי׳וכתב הר״אם הפילה היא נאמנת הפילה נ'׳פ יוציא מיד ויתן כתובתה שהוחזק׳
ואס הפילה ג׳פענדם תצא שלא בכתובה להפיל מ״מ מותר׳לינשא לאחר ואם הואאומ׳שלא הפילה אלא
ואסהפיל בפעמי׳אליבא דיתנא בכתוב׳ ב״פ ואינו רוצה להוציא׳ והיא אומר׳שהפילה עד ג״פ נאמנ׳וכתב
.ולא .
תנש׳אלא .
למי שיש לי ^ . .
בכיס "1/ ,
ואס ^
נשא' הרמ״בס ועל כל זד .משבילשבוע׳היסת שלא הפיל' או שהפילה
למי שאין לימים
אסלאהנירההצךהוסג״פ שבטענה
זויתחייבליתןלהכתובהישרברליתלותבומה
משתכר לי לסיישי דסזק זו שהוחזק להיי׳ שאינה יולדת כגוי שהי' הוא או היא חולים באלו י׳שני׳או שהיה
עפל׳אתי־עיגופישלעילסלא
יגמו׳הייונ׳ חבוש כבית האסורי׳אין
עולי׳להסמןהמנין ופי׳א״א הרא״ש ז״ל
זה״ל נמו אשל שהוחזקאצל ב אנשי שאנו לא כחולי שמכע׳מלשמ' ולהוליד איירי רבהא לא הוה צרי׳למימ׳

.מילין בה אלא כעונש הבעל ודברי נ)ע״פ
,סדביי טעם הטכטלי הס ככג׳דכרי רבותי'
ענ׳ל -יאס הוא איימי שלא הפילה אלא ב״פ
וט'פשוט בש״פ הבפ״י שס וכהרע״בס ועל
לכ

מי
או
ישיב' ח״לעולהממנין ייסנייבס״פ הבע יי
ססכ׳א״א ז״ל י״אשבס'ל אין כופץלהוצי׳
יט' ג׳׳ז בס״ע הבפ׳י ועיין בפייו' התורה
להימ״קס לך ךל ובמהיי׳שור ע׳ 3ובמרד׳
ס׳פ הפ״־י וכהג ־מימוןפט״ו מהאישו (וכ״כ
( י לףתי ס ) בא להוציא תוך י שכיה וכו׳
מימי ב ס'פהע״י ( דסה ) יוכ הרמ״בסוית
לולהסיי׳וכובפ׳טו־ואה הו׳או׳אסא אפה

 -יחס גס האחרת אומרת

שאינו ק־רה

ר *נו נפי ספיח׳נוס ונןננס מזיני! " 'יי
לט ה וצזה אטהיו כ ד נזיקקין לרקד בסור
הדין הגמור בטניני הזיווגים וכאו לכפות׳זה לעילסי׳קל׳ל:
היו צריכיס לכעומ ^  ^ 3ס ןרן3הכשיס (י )!כ'כ נ׳יפרק
עכ״ל! כברכתבתי

הבאות בימים היו יוצאות ונוטלו כר1ו 3ס
וליכא כתובה דלא רמו כה תיגרא ותרכה
הקעע׳והמייכ׳ולזה הסלימו חכמי דורות
טיניהס בעניני הזווגי׳סלא למנעסו^ נ״ל.

"!לקקוכןנ׳ג״יב׳
תשוקרסנ׳אוכ״ע
שם נג״י לאם הי,
ל! לנר נכיםמאשם

סליו
צהפייד׳נלפשניהיוני׳יזוץנטשולוין
כסס מסוס ערוה ולא מסוס איסור מצו
ולא מסוס קדוש' טכ״ל והאריך טוד בד3־י
כל  6טסא כעבירה וכו'  3ס״ פ המדיר ןך ף

£־ £ .־£
אסהי׳ל!נכי׳זחת;
זנשא אשהאחימ
ולאיללהחייני׳לי•

מ' 5״ י ״? 6ל'15י * " ף 65,15לגסילייי י־ינת%,י1 ,א
כגו אלמנה לכ ג וכו אבל כסא אסה וסהס הואלא זכהלנסת
טמהי׳סני׳ולא ילדה אין פיפין אותו ור' ממעז !
כ״עלאם
תחליפ׳אמר אפי׳נסא וסהה טמה י׳סני׳ ה׳א
אותרשמניר

ילא ילי׳ניפ;ז אימי להיצי כי טי-יףדס״ס
בכל מך וכו נם פ לב ע י כס דהיב מש נלין להיגיאה
אס ושהה עמה י׳סניס סכיפיןאותו להוט' לכל לממיזכאל!
כשוטי׳וכן פירס רס״י סס ומ״מ מ״סרכו׳ שאין הוכח׳
שעזש׳
בסס רב אלפסדה' ה לכל מך דקתכ י 3סו אותן לץיירל
יוציא לא מצאתי לרב אלפס סכת ־ק וכ לי וקשתעיזרבו^
סיסלהגי׳ולכתויר״י במקו רב אלפ ססבר׳
ובהגה! ׳
מרלכיע"
^3סס ר",כת׳התו׳והמרךט3רי'פ המדי׳ הנאע׳ילןתס*נ
ר״ח ומ״מ ״אפס  ,י לקייס'* 7
יאסי׳ א&ה ילג
וסס ,כתבו ,
נ״כ סבר ,
שאיי!
גירס הספרי דגרסי כ הריףדה ה בכל הנך לה יפת קבועכל
ומממש הרא בפי הבע״י ומיהו בתו' תניזתן.
שלאעהת׳עחו
שכיס
יא
!
לגישה
מקמץ ומצר׳נחוס׳ובורסי יוצי׳ויתן כתו3י׳ ,׳יולא״ .חייי
אחריכן,יתיו
ליזינה^

אינן עולין להמןהמנין שאגו תוליןלהם העון שגר׳ להם להיות
חולי׳או חכושי׳נם מנעם מלהולידואין ישיבת ח״ל ממניז י שנים
כאאהד אשזליא שבח ל אין כופין להוציאחר ישני׳דתלינן בעונש דירתו כח ל כדחזינן באברהם הואהואיל !אי!
שישיבת
מז
המנין ולא מסתבר להורות
סיז׳קגיעמב״ש•
ח״ל לא עלתה לו י
י
^ שכז שיבטל אדם י
111
מפ״ו^ ^ ״ .״. .
בסברא״רעו^" ה נ" ג1הגס!•
מרבני
בבי׳האסורין
כדפרייתולי־בו אבל
כשאין;שום דבר
לתלויבו
אין חילוק
בין בארץ בין
_  !.נ
!! ״
ז
י
!
י
" ו
"
י
ן י־ י
בח ל והרמב ן כ שכך אנו לומדין מאברה שאם שהה אדם י שנים בח ל ואח כ נכנס לארץ אין
ח״ל עולה לו מן המנין ונותנין לו י׳ שנים מעת ביאתו לארץ אולי מכו׳הארץ יבנה אבל מי שלא נכנס .גלחה גז"!הזף
לאר׳וראי גם הוא יוצי׳אחר י שניבא להוצי תוך י׳שנים בלא כתוב ואומ׳שהיא גורמ׳והיא אומר׳שהיא שלא לגי ?' 2
גורם שאינו יור׳כחץ נאמנ׳וצרי׳ליתן לה כתו׳ אס ירצ׳ להוציא׳וגם לאחרי׳שכופין אות׳להוציאם בא יעל
כרח׳ונהגהו*
להפטר מכתוב׳שאו׳שהי׳גורמ׳והיא או׳שהו׳נורם נאמנ׳וצריך ליתן לה כתוב 'וכ׳הרמ״ב׳ויש לו להחך7׳מייייו;פע׳ול*"׳
על מי שטוענידבר שאינ׳יורעת בודאי ואם הוא אומ׳אשא אשה אחרת ואבדוק עצמי שומעי}?!ו י ^׳מ ' המאץ0פי|א ^!
רבא נושא אדם כמה נשי׳והוא דאפש׳ בסיפוקייהו ואם ילד׳האחר' יוצי׳הראשונה בלאיא כתובה ואם לגרש יע״שזגןכע׳

זי׳ נגחה י ' איסאם
ישיבת מכל ינדסהעב 3

—

— - - ..

כחץ כתוב׳או ישא שלישי׳והוא דאפשר

-

-

-

-

-

למיק׳בפיפוקייהו ע״כ וכאשר כתבתי כ״נ שאם גם השנייה

יורה כחץ שיוציימירכיון ששהה עסהראשונ׳י׳שנים או אפיי לא שהה כיין שהוא בא להוצי׳את הראשונ׳מדע׳דליכ׳למיחש שנתג'

,שתיהןויתן.
או׳שאינ׳"'ליק,׳ נ 'יתנ ץ

עיניה ; אדעהיע ?נס^

״ י> 0מותדל׳שא אתית( :יא )ונ״ע יהאלעיל גסי׳וו ניגתשו׳הראש דלא ניע כסהאותהשאיצס ניגב ניס כ 'אעיגשהיהל• נןעםהשניי׳זידויג2אין ־עכבה ממנו א״השי לה נתונה ואין ני׳לתלקילכאןזםוען בריא שהוא סמנה איןלה כתוגה
ייע5אחקכיהרא״שכע׳הבע״י
■לעניןשהתהזומין יישנינזולא יללה 7אית להפתונ׳עדשפחויק נגיאנשיסאע׳תשיש להמר נניס זחיישי׳שמא במקלקל אח״כ דלא מילק הראש התם אלאלר׳אמידאח׳היאזנאמנ׳ולאיוכללמנזק
נפשיהיהקש?סח
"ז< לאילא.וי:תהעחוי׳שדס גיאזששמאיג׳י׳ניה נתנה באחר זאי שהתה יגסוי׳שנים הלא מתוייב לגרשה ותירקשא די״רי ליונהלניש׳אלא שאיבו רמהלימן נתונ׳משום לטוען נרי שהוא מינה ולכן היומיןר׳איוילומישהיא באמג׳אנללח"?
ממ״יהניליה צדיקהשישא אחרת ואם יהיה ול בן ירציאנה בלא כתובה אקנר׳לתלק כין מוען צלי אי לאי להא הבדיקה מוצאת שהיא מינה ולכן נרידתשו׳/לעיל סיל לכאן איידי ניעלשלישי לאס שהתה עי!• י׳שניס זלא יללה איי ל 5נתונה
^אס טוענת עליזפאינזיור?כחיץ נרין למינלק נמשיה ואם 'הייה 13בנים יזאשה אחרת אין לה נתונה וכ'כהתו׳והאשר׳י תירץ זה התס גיהי׳ש ועיש א׳נ נראה לחלק דלעיל מיידי בנאה מחמת שענה ולאשעגה שאינו יודה נקיק ללאיוהכי
נליקהבשנייה לשיזא לא זכה לינפות
לזסכהזדנ״ל:

עי

אבן העזר קנד
וסקירה כמו על דיני נפשות ולזסרי הפסקתי הפסק שלחי קיי3י האשתישו׳הרע״מ
ן״ל והצריך כו מל>ד וכת כל הני טעמי שכתבתי וסוף דבריו הימן מזימז עדולןןןן
כשהוד מעצמו כייפי ליה לסוניצ עכ״ל כ המרדכי3ש אע״פ צף צס זה סציששותם

מ( ) ונתנרי *> כמודה והיינו לע כיסו כופין כדתנןבפפמדיורש״י כת בשמעתין שכופיןלזותו כ״ר
ית <£נ ''0״ו״** וכב רב צלפס עכי׳לצור״ח כתב כלהיכצןדצמור רבנן יוציצן וימן כתובה וכו דברי
ממרוהריחזנם;ף פ׳הע״יכתבס
תכ !נלכש׳! הזה כתנסהפ,׳נפ'י.
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ד
נהי
היכ דתגי יוציא ויתן כתיב
כדיןהראשונ׳יאםמבקש׳תוך העשר
עיני׳באחר כול] יוציא מיד
׳נ׳; )מצצתי כתסוב׳רכינו סמחהסמכצת
אלא בראיה ברורה מ״לן נפיק ממונמידיה
שיוציאנ׳בטענהזואינ׳נאמנ׳אלא לאחר הי׳נאמנת ובטן שבאה
צ שתו מקובלני שיש יותלהסמי׳מבמה צת
4 ,׳ /י ^ה ויהיבנא לה מנה מאתי׳ונדוכי דסנעל׳ליה בטענ׳זו כדפרי׳לעיל נרשה הראשון יכולה לינשא לשני נישאת
חביח דבחבירו צינו חייב בככורו וצשיזו
ל3אכ״נ־  .אבל תו׳איכא פלוגתא ליבוותא ודין מוה׳
ולאת׳
לשני ושהתה עמו יישנים ולא ילד רינה עמו כחן הראשון
חיי׳לכבד׳יות מגופו והטיס יכן ישלהסרימו
• ( י ) י ^ יייז שחין לענין מסין עיין בתום' פרק הבא על
שתצא ממנו לא תנשא יב לשלישי אם לא קיים פריה ורבי׳עברה ולנדותו ולהלקותו ולמנשו בכל מיני רדוי
ינולק3המ ^' ץז יבמתו כתב המרדכי כס הסדיר בכל הכי
יל ,נ״ש ס,מן קכ״ז דקתני כופין שיוציא ויפן כתוב לא כפינן וניס׳לו ולא הכי׳בה תצא מיד ואיןלה כתוביהכייכה יש לה כתוב׳ וצף לקוץ ידו צס רגיל בכך וצס הח־וצן
ואם שהתה עם הג׳י׳שנים ולא ילדה לא אמרי׳כיון שהוחזק׳עקרה לצצת יוציא ויתן כתוב וצס״־כ כתתטילו
אלא ברברים בעלמא ולא בשמתא דחמיר
סארץ בזנו :
(ס ^ ׳״ני״יז מנגיד' ואמרי בס' כלהנסבעין גבי שמתא תחזיר מה שנטלה משנים הראשוני׳דשמא עתה חלתה ומ״מ אם סלוס ביניהם וצס לצ יעמוד הבעל בקין׳•־
האי לינקוגי בכובסי׳ ^ וא אבל הד ס הכהן עדיין לא גבתה מהם אינ יג מוציא׳מהם ואם ניסת לרביעי וילרה השלוס שצס יוסיף להכות ולבזותה צנו
זאנסי'
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גידאנהסלח?הינצ
הע ,נר תקמ בסס ר ת כ דנוכל לעסו שנקבל גזרה שלא אחר שהוציאה הנ׳בלא כתובה אינה יכולה לגבו׳כתוב׳משלישי מסכימים להיות מנידה ויעשוהו מ״יגויס
חכמים מבנשיף ליסא וליפן עמו עד שיקבל ליתן גט אכל דשמא עתה נתרפאת כ׳הרמ׳יבם אשה שבאה לב״ר ואומר׳בעלי לתת גס צו עשה מה שיסרצל צועריןלך
וצפי׳לשמיצל סצ׳כס המדי ׳ עדסיכופוהו
יכ יפיזא,ת!5י -י* לנדו לא וכן עשה ר״ת מעש' בפ׳סלא היה אינו יכול לשמש עמי שמוש כדרך כל הארץ שמוש שמוליד או
להוציא יכופהו לזון ה״מ מזונו סיסתלןכה
יייז ^ג׳שאנ,ז 6,מאותם סכופי׳להוציא ונדוהו עד סנפןגט
אותו גס וצו׳לעשו׳לו גט אח׳'עכ״ל* שאינו יורה כחץ יעשו הריינין פשרה ביניהם יד ויאמרו לה ראוי בידינו לירילנכסיו ולזון צות צבללהכות'
^^ פ'כ ' ^״קנ ופיסל
מ׳נפשיףי! לך שתתנהגי עם בעלך עדיין דע שתשהי י׳ שנים ולא תלדי ולבזותה סעניה זו מסור בידו וציןבידינו
*זרשפ״כחנתשונה נ״ה שדרהגט ( נתינתולח'אהר״אשז״ל !
י -י״יוכתב הרש׳ב כתשו רהא דאסרי' ואח״ב תתבעי ומגלגלין עמה ברבר ואין כופין אותה לשבת עמו לעשות תקנה לדבי צפילושמוצל מורס
מהיי׳קשיי 'קל' ה
צ׳ י'כיליולה ״י'ם הפילה וחזיה והפילה הוחזקה לנפלי׳לא ולא רנין אותה כדין המורדת אלא מאריכין ברבר זה ער שיעשו וצפי׳בההיצ גופהדזן ומפרכסכרבקי״ל
אמרו אלא במי שלא ילדבן קייס הא ילדה פשרה ע״כ כל הנושא בעבירה בין באיקו׳ דאורייתא בנון אלמנ׳ וצפייקבלה עליה יכולה לומר צינייכולס
^א
■ ו,
, . .י,, .
גיפחכצ זציתן עי׳י .
<3נ לחזתר,£ר " ראויה היתה !ו אלא שלאחר מכןנתקנקצ לכ״ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזיי׳ונתינ׳לישרא׳בת ישרא׳ לקבל שהן הכצות סצין להם קצבה וקפ׳
בהגהות צסירי פ המניח צח הכדבסס
כילרו׳ ןכ׳נג״י ושדהו הוא דנסתחכ׳והגע עצמך אס לנתין ולממזר בין באיסו׳ררבנן כגון שניו׳כופין אותוטו בשוטים
צ״ז וז״ל צסור לצדס להכו׳צת אישתווגס
שי' ה׳יי ייכי! ' 1ילרה ועמד סלד ' הנאמי שיגרש הא ודאי להוצי' וכ׳רב אלפ׳ דה״ה בכל הנך רקתני בהו יוציא שכופי׳אותו
'" " '•ל "1־ " " לא יגיש דשוסו הוא ונסתחע ולא 5זמיי
עמה עשר׳שנים ולא חייב בנזקיה צס הזיקה וצס הוארגיל
אפי׳בשוטי׳וכן פרש״י :כשנשא אשה ושהה
תמיד להכות ולבזותה ביביס כופיןצותו
ורבי'
ל "''"!ל ■,גשש ופינו אלא שלא ימ׳אוס מעיי
ילדה ב״ד כופין אותו להוציא ור״ח לכל היכא דאמו׳ רבנן יוציא
להוצ/י וליתן כתוכה וכן הסיברכי׳שמסס
ולא יקנרן א עו אלאא״כישלו בניס אלא יתעסק עד
אס ימותאם לא שיהיו לו ובאש׳ זו אס ירצה יקח אש׳אחר' ויתן כתובה אין כופין אותו להוציא אלא אומרי' לו כבר חייבוך שיעשוהו ע״י גויס עש מה סיסיצ׳צומרין
יגיש _מי' " 5כזי על אשתו אס עמדה מלדת אכל לגרש לא חכמים להוצי׳ואם לא תוצי׳מותר לקרותך עכריינ׳אבל לכפותו לך עכ״ל ועיין בתשו׳להרמ״בן סימןק״כ
'ל״ ^ סה אמרו אלא כששהה עמה י שניס ולא ילדה בשוטיילא אם ל ^ שמפורש בו שכופין אותו להוצי' כגון הנושא וכתבתיה בסוף סי׳ע״דנז) ומ״מ נ״לרצץ
שמ ת(יינ* לעמ׳ת ומשמע סלא ילדה כלל הא ילד׳לא ועעמא בעביר׳והאומ׳ איני זן ואיני מפרנ׳ולא״א ז״ל וכיון דאיכ׳פלוגתא לסמוך על דברי ספר צגודהורבי׳סמחה
נ!׳ • כ״כי־׳יייש כדפרישיתדאיהוהוא דנסתחפה שדהו :ררבוות׳ראוי להחמי׳שלא לכוףבשוטי׳כדי שלא יהא גט מעוש׳ :וצ״ז לכפו׳להוצי׳עלדברי׳כיון סלצנזכרו
שכוהני
סליר* כתיב׳הגט ונתינתו לא״א הרא״ש ז״ל הרוצ' לגרש את בדברי סוס צ׳מהפוסקיס המפורסמיםיז
הראש :ל ינן וכתב עוד כל שילדה ודאי נראה דקלקול
אשתו יזמין לו סופר ולערים ויאמ׳ לפופ׳כתוב גט'זה ועיי בת״צי נכ״ג ח"ה :ס״כ בססרבי׳כרוך
חוליהו׳שנתקלק׳כית ולד שלה וכל מחס׳
לשם אשתי ויאמ׳לערי׳חתמו עליו לשם אשתי ויאט' להם לכתו׳ נ״ל דסל היכ׳דקתכי יוציא ויתן כתובכהי
< 1ל)־ 1נאוניניירד׳ פולי אין זמן עשרה סניס עולה לו כדאית
פ׳ הטבלה ניפיס כפ הבא על יבמתו וכל שהוא מחמת חולי
דאין כופין אותו אלא בראיה ביויהמ״ע
ולחתו׳גט אחר גט כמה גיטין עד שיזדמן להם אח׳שיהיילפי רצוג׳
החד׳מזו׳/ייזהר׳ס סופו להברי׳יופוד תדע דלא אמרו כששהה ולא יכתו׳הסופר ויחתמו העח׳עד שישמעו מפי הבע׳שצוה להם נסיק ממונ׳מיני׳דכיון דסייכוהוחכידס
הינאשהמבלמנה
לכתוב ולחתום ולא מפי השליח ואפי׳אמר לשלשה אמרו לפלו' בממון זה לתת סילכך מסקי ' סיני׳כתונס
אשפז והיא נקזה ישנים אלא שבזמן שכיב שהיא עקר שהרי
ויהביצ׳לס מנה ומאתים ונדונידהכעלת
להנפיחשלאלהס' שנינו אס הפיל׳מוכה משעישהפיל׳והטעס
עוד וצא רנה בזה דמ״מ כיון פנתענר׳ניכר סאיכ׳עקרה שיכתו' ולפלו׳ולפלו׳שיחתמו לא יכתבו ולא יחתמו ער שישמעו ליה צבל תוספת ציכא פלוגתא דתוותצ
י״ת כתב כר'׳פ צע״פ דת וספת נמיציש
להנטיח אן ייכק אלא שוהה עמהעדדעשר׳שניס דשמ׳כיון קולו והסופר יתן הקלף והדיו לבעל במתני ושכר הסופ׳ית) הבע׳
^ה'0ין> מעא על סאינ׳עקיה עוד תלד ולד פל קיימא אבל ואם נתנה האשה הגט כשר ויאמר הבע׳קורם נתינ׳הגט שמבטל לה דלכל כדלי תנאי כתובה ככתובה דמי
ק |א שאש עאמ אס לאס שהפיל לא ילד תוששץ שבית ולד כל מודעו׳ודברים שמסר שגורמי׳לבטל הגט ושחו׳מגרש מדעתו ור ח נתב דוקא להני סילידמיימי׳כפרין
אצלצע״עצמרינן תנאי כתובה ככתובהדמי
מיוניילית׳וחצ לס סלה מקולקל שלא לגמור ולד של קייס או בלב שלם בלי שום אונם ותנאי וטוב הוא שיהיה הבעל
ונלין לפלםי׳אחר שלא לקבל הזר ינג״ס לא אפרתי אלא שלא הסופר והעדי׳ער שיכתוב ויחתו׳וינתן הנט כדי שלא יצא וימסורלמידי אפרע לא ומספיקא לאמפקיע
שכופיןלסי
לכוף
ורלומרע
בלי; לה״ '
אפי'י גז
515א
ששהה מורעא או יבטל הגט ואם יצא אין לפסול הגט בשביל זה כלזמן מיניה כמוספ׳גיוןדציפליגו כיהרכוותצ
בשוטי׳להוצי׳כמו י ! ,,
"
!,
■
^ אע ^ עוי עמה עשרה שנים ולא ילד אבל הוא מצוה שלא שמענו שביטל ואם אין האשה בעי׳וצריך לשלוח ןך גע ז״ל עכ'׳ל :מיכ רצויןתלה וכתןגסלצסתי
ע
מאשר שלא ינה שלא יתבטל מש״וואסלא מזו ישא אסר' טוב הו׳שישביעו את הבעל בשבועת התור׳ שלא ימסור מור ^ מהיו צס מתיממכסיררכעטי
צכה׳ב פייהן יו ותדע דכאות׳שלא ילדה קאמריק דהא
למרחלאפמ יל' נע* 5י '5ופ 'ל י״״ * 5
ושלא ׳! סטי הנטויחתוך הסופרהקלף
צחי מסתו כי צמיו שצם תעשה צ מהן
י11
דיירכ.
שני׳אפי׳אמר ' ז .
שיה .
מ,׳ '1כן ^'^6ז '3כששהה עמה ע• .
*עשה '^* * 1בסרי׳בסהדי׳לא פבקי׳לס כדצערי כהמדי׳מסבי שהוא מוחזקת בעקרה שלא תלד תבעל הגם וני׳שאין ממש כדבריה 'דל צ מיבעי הספד ובכיה דלצ מבטלי גיעצצלא
<יתן1כפ<נהו<*יהן אכל זו שילדה יצתס מכלל עקרה ולמה לא תשב עמו הרבה נשים עמדו מלדת צפר צפי הימה היא מבטל הגם לא בפיל דאין ביטול אלא באיש סהצסה מתגרסתשלא
א;<לוני ניד ינינען שילדו מחמ' מקר׳סקבל כית הולד שלהן ואתי ילדו ע״י־ רופא ושמא זו אס משב אצלו לדעתה מפ״כ באיש וכ״ש דלאח מיתה ליכא למימנע על זה ועל זה ועל כיוצאכזה
י ' ^ עוד תלד לו וסילכך יקח אפס על זו ותשב זו עוד תחתיו ולא כעדים אלא אדרבה אמרו סכמי כל שאינו יורע בטיב גיטין וקדושין לא יהא לו פסק בהס  :כתיסרי"ט'3
תזקק לו ועוד אילו היו לו בכיס ומתו דקי״ל כר יוחנן דלא קייס פ״ו הנאתי שאלו בתשו׳על איש שנשבע לגר את אשתו ונירם קוד שיתירו לו ואס״כ הי׳מערע'לפסול
^
?תרצהו״גא ״! * אשר מתו אסר אשר זקנה אמס סנכוףאותו בפוטי׳לגרש אס הבנים ויקה אש׳אתית הגט ' מפני כך והשיב זו איצ׳טעכ׳לפסול הגם בדיעבד שלא מצינו שיהא חשוב צונה
לשלס ואינו יכיל ומי שילדה לו כנים וצפנצא א׳מהס סריס שלא קייס פ״ו נאמר שיגרש את אשמו בנם אלא באונס שלא לו שלא מעצמו אבל שבוע זו הוא הכיא׳על עצמו שהרי מרצון
ל1זג י'ח *ה ףן הזקנה ואס לא רצה הב׳שישא אשה אסר ויוציא זו אשר ילדה לו זה איןהסכל מקבלו עצמו חייב עצמו כפכוע׳לנרש לסי סגמ דעתו לגרש עכ״פ לזרוזי צפשי׳וצס נתיזיה
אחי שבועה ואינו מגרש אלא מהמתה ה״ל לבקש צד להיות צקי משבועתו או
סלאשסיי׳ליסא אש על אשתו ופלד לו עכ״ל ועיין בתשו׳הרי״בם שכתבתי בסי׳ זה צ
עגיל 5ד ^׳הארי!• מיכ בשס ספר אגור בס הבא על יבמתו פעס א׳בא מעש לידי לאה טוענ׳על ראובן לגלות דעתו למסור מורעא בכך ומ״ס ס' ר פרץ שצריך שיתירו לו וכו׳לפי דעתי ל5י
6ם!כ* זיש להחמיר שהיה מפה זוכית והו׳כופי ופסקתי שאם תביא עדי׳שהוא כן יוציא וימן כתוב אי צ׳אלא שצריך כן לכמחל׳לעסות גירושין כמרים לא סיהא פוסל הגט כזהבדיעבד
בעי׳אימ קיא ואי בפי׳אימ׳סבי׳ואבפ״א גמר׳קרא דכתי׳אס מקח נשיס על מותי וכמו שכתב סס בהלכו ההם דברי׳הרבה דרך חומיא ולממש מובח׳וכןנרא׳מלסונו
ה י נא
ג ^ גמר דאמרי׳הכא הא דאיפש בסישקייהו ובנדון זה יאבד רוןדגרע מכל הכהו דפר׳ שכתב כאן כדי שלא יהא דומה לאונס הרי שלא כתב רבי׳סיהא זה אונס וזה ניאס
הרא׳ששיתנחינת״ל
המדיר ומקשיש עדים שראו אותו עס המנאפים אבל אס הכיאג לו הנכרים בניס ברור וכמדומ׳לי סכך דן סיב ז״ל וכן הסכי׳פכ״לנ״הוכ״כנתשו 'הד׳י נ׳
*״״
סוגיהן רקסיא עכור זס לא בפיני ליה שראינו כמס כספים בעלילות ודוקא שיכולה האשה לבקש סי'!ל  :וה״רלוי ן׳סביב ז״ל עסה ממסכמי שנדר כזימסמסון לגרש אלן אשמי
לדבריו
׳ייו "י10־•*יי ע ' עדים שיעידו מעצמם אכל לא פסקתי להחרים פל ככה דכל ישראל בתזקו׳כסרות
וגירשה בבית דינו וכתב על זה פסק ארוך וכביא במה ראיות
עד שיודע פיסולו גם אמרתי שיעידו עדיםהז שלא בפני זה ויחקרו אותם בדריש׳
קא
מלזכה לאיזה ריבה ולאיןאא׳לשישרנ' נשואים וחלילה לכל נגי בריאתפשיל{ נינל הז 5יעודהארין דלנרדה ונ״כנ׳י זנגימןזאנ שי׳פ׳ח ב׳משו׳רישמריהלהחמיר י1ל האיש המנה אח א 6מו 1אש א׳א למנואלהתןבה בנתין א! ת1להוני 'ייז1
לדהרייז
5תובס ( אפי' קנלהי1ציהיכולסלת" יר ( 30רההיילגילקנלואיציאוכללרןבל נ (יו ) ( איכידואז נזולכליזבלל דכדאי הא הנאוגי׳לסמיןעליהם'5ש שהרמנ״ן ומןהר״ס השכימו בתשוניתיהןגפנייןהנאלג אשפו ייביאוראיותגרוריל!
בםה& בראחשכחפ עמאן ותה שלא הו!ברו ביב1י אפ  01קים אפשד לומר מהי ?.ד נויפשו ט נעיגיהם וקיו הוא מהאומר איני וןכו׳יצמו שהורהנמשו׳הג׳ל ואף שלא היה בנמצא ניתיהפושיןיס הראזוניס ולי] לא לפערי יליןא* |ל ,ח,מ י| י,
רג יריח נאש וייימ נר׳דנוונ שלאלכזפו לית) ביי אלאנור־ך יה להחרימו או לאפסי נידיגוים אונשוטים שלאלהכזפו אושיוציא ייתן גע וכירן והלאיז־רי כפיי־ על הגס יקלןייסת־ שייחז־נלעש! .פ נפי שנפיפי לעיל ובנניחן זאנ סי ם ^
הניא הרנה פשו׳נז־ וי׳לבשוף דאס הוא הגורם חייב ל?0ציארקשנ ' דיפרו! א נו פתילה סעס א׳אן נ׳אנל אס היא הגורחת כגון שהימה חקללפז או יוזלולת אכי 1זאתה או אניה ואתה והוכיח בדנריס חןני/לאהועיל .איעחיטיזי׳ןר^ "8*,י
ולישפה ואם איצוידוע תיהבגרם|אין ? נפל נאמן עליה לומר שהיא גוריופ זלאוזווקה בפרוצה ני כל הנשים נחוקת נשרופהס ופול סארין נו  :ונדנרי מ;זז׳מוהר׳ ם זלפיל לא יוזמע כן שהוי ל לאף אשהרע? אשור להנ! פ ןע' 3סי׳ר)@ ( 8ומ גמ
מששמהרא׳י7שרי ועיין נפשובפ הרגניכשי׳ין׳ב ( נק׳מ שי׳תלז מזיןבעלהתנה א;תו ; (פ7ל בעין פמנאנונס!ן>הקער)
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כמוכיח את אשתו מסוס נדר צא
יקרר
וכולי
אמר
רבי
יוסי
ממס
בסידן
באס׳שאמי־י
מקשן מקש
וממכרן מ־מכ במעלטלין וכנגדן בק;1כ מתקדשת למיאין אלע דקוד׳לכן
לאשתו קונס שאיני מגרשיך וגירש וכולי :
הנהו חיימו׳פי" *
אינה
מתקדשת
למיאון
לכך
פי
הבא
סיכולה
לשמו
קדושיה
היינו
סיכולה
לש
מרס
חנה
ד
^
ירושין
<
■
'
י"ח
קטנה שאין לו אב או שיש לה אב והשיאה אביה ונתאלמנה או נתנרשה
במקחוממכיה סלא
תתאכה והיינו שהגיעה לעונת הסעוטו׳והר״יטבאתיק לפי  0כ׳נ׳ ' *•יזוןוז׳ל
שאין לו עוד רשות בה
מדי׳אנןוסביתינו
צי׳הראשון דהכא קאי ארישא שנתקדש
וכשיאו׳אחיה או אמה
לדעמכיקשקרושי׳
למרת הגט שלא יצטרך לחתוך ממנו שום דבר אחר כתיב'
הגט עי אחיה ולספי סגי לה כשהגיעה
שיודעלח״ז
דרבנן אס אינה חפצה
בכעל׳אינצריכגט
ויהי׳ארכו יתר יעל רחבו ונקר׳ארכו דר׳ קריאתו מתחילתו
לסופולהכלתק בק קדושי׳לדב אסר וההיא דהתס<זנעיג !ראייה
אלא יוצאה ממני
במיאון
לין
יתומ קסנס זישרטטו בו י"
בשיטיןכמניןגטו  0זחלו 1כתיבתו יאמ׳הפופר
אטכשנתקדשה עי עצמה וכעי ' שתהיה מ! 7לה היאנזי
קנה (א)
כתנ<

הוס״בס וכתב הה שהוא מבוא כס׳האיש ויאמרו העדי שחותמקלשג ; .־  — .ל״ ״ז
 יד־מקדש ורבי׳ירוסס נ' פכן פשיס בימ׳וכ׳ב מט
ויתחילו בראש השיטה שלאי ט
חוב ^יי! מימי ז לפני
החתימה
ואם
ירצו
יחתמו
זה
אחר
זה
הומ״ה ומ״ש אכל השיאו׳שלא לדע ' או אש׳'
בשיטה
א
 .ואם ירצו
יחתמו יהח ירי יאו6י יזתיידריי
.
דקח וני דאו או קתני דבין שאמרה יא מניגלה
מכ׳ל
זה
תחת
זה
לוסתה ואיצה יודפת לשמי קדושי אפילו
כב׳שיטות
ואחר שיחתום יתנהו ליר הבע ויתנהו לידאיפש ,כפלו׳בע לי3ין ס 5״רס
^ י ח ילא ניסלי י
מיאון אינה צייכה כך היא הגירש הנכוכ' האשה
כשהיא פתוחה ירה ויקראוהו העדי׳קורם נתינ׳חגט ואחר בקדושין ■
סקדשוני ׳אמי -״
ואחי *
כאיזה מהצז ית" -.*.נבא
קטלנ״יןר
כספרי רביכי ודברים אלו מכוארי׳במשנה
נתיגת׳ואש
לא
קראוה קולנתינ ' וקראוהו אחרי׳ או קראוהו קודי
הוא שתא אי אפשי כפלו בעליואי
פלו בעלי ואי איפשי!תנזפיקציהתיה(
בקדושיןשקדשוני אמי ואסי
בריתא
סס
בריר
לא מפר,ינןצה

פב"
סתאמ' הוו פיאקוכן משמע לישנ׳דבריית׳ -ז ; ראה 3ל7תלא
פ׳ב״ס (סס ) דתצן התס אי זו היא
קטנה נתינה ולא אחרי׳ כשר אבל
לכתחילה
צריך
שצריכה
לקרותו
קורם
נתיני׳
יכךמסאר
בדברי
הרמ״כס
ז״ל ומיס ן ^׳ יכא לידי מיא.ן
שצריכה למאן כל שהשיאוה 6מהואחיה
ואתרי׳וכשיתן
הבע׳גט^ ליד האש׳יאמ׳ה״ז גיטך הרי את
לדעתה השיאוה ש^ א לדעתה
אינה
צייכה
רדרי
^
מגורשתלא מיאנ׳אלא שנתקדש לאחי אינ׳צריכה
ויירידחררגלרל
דחי
^
ח
דרטל
מזוילח
הו
_
לדעתה השיאוה שלא לדעתה אינה
מ
ד
*
*
א
:
?
צריכה
ומו
תחוע
מיאון
אחי
ומבשלת
מעש
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התיאר טעדד
לאשתו
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דכלר  ,שעיניו רוחו/ע'*
מיאנהוסמיסינפיןיססמפיסי•
ואסיהי־" •,
׳ י נתירא אמרו סוהזמיאוניה
נתינת
מנס
;ינא בן 6נ׳1
לירה
ה
זגישךשמלתליך במלין׳והרי את
סראדין כתגובה
מטרשת1
1
זל׳כ א״ז׳כ
כירושלמי אי זו היא לרעת עכרקלה גננא ממנו ומותרת לכל ארם  :ואם ש מ מצוה לכתו גם לאשתו יזהר כר יהודה בן בתירא ואפי׳בנישואיןדקמ׳
ר'
וממאג׳נין מן האימסקבק מןהנסוסין שמחה דין נזהגין:
ופלכישןלה קת מיין ומד  :יי? לה גפר איזו הסופר שיהיה החולה שפוי ומיושב בדעתו מתחילת כתיב׳ הגט
אפי ' ; לא בפני הבעל ושלא בפני כ״ד ס מ ) 0עןלס־חןת 'ג
היא שלא לדעתעבדץ לס גננא ומליישין
פלוגת דב״ס וב״ה במתני והלכהכ -,"3איו  :קעכהידזלה
ער גמר בתיבתו שאם תטרף דעתו בינתי׳אע״פ שחז׳ לדעתו הגט
לה קוו מיץ ולא
מדכייןלה גבי ע 'כ וכת' פסו׳יובשע׳ שנותן
לשיזור קדושיה
הגט לירה יאמ׳ה״ז גיסך והרי את מגורש׳ממני דאמרי דבכל גוונא היי
סרש״כאז״ל  :וכי׳י כ הירושלמי הזה ונתב
מיאון :ומ יס ינאפיבע׳נהכהז'
ומותר׳לפל
אדם
על
תנאי
זה
אם
לא
אמו׳ לא יהא גט ואם מתי
אס״י ושיש שפי׳לדעת ככת עשר כבתי׳י׳א
רק שיהיה כפני שניכו שיעידו על הלב סס אלעבי פ׳ נ'ש הא
בברית
כ״ש
ושלא לרעתה ככת ה כבת ו׳ו  :עוד איכה יהא גט מעכשיו ואם לא מתי לא יהא גט ולא יתייחד עמה אחר
אומרי׳בסני
ב״ד
וב״ה
אומריי'
דקכזנה
גרינס
צריכה למאן פי׳הרמ״כס בפי׳המשנ׳איכה נתינ׳ד״גט אש לא שיהי׳אח׳עמה׳ואפי׳עבד או שפח׳חוץ משפחת׳ כפני כ״ד ושלא בפניב״ל־ ן)5לן ן ^ לן מייך י׳ מיאקהיינז מבא׳
צילמיאון בפני ב אכל תלךותנש׳ותעש' מפני שלבו גס בה ושליח המכי׳גט ואוי ב״נ וב״ג א״צ להבי׳
שטר םצ יי' ג 'י יוסיכ"' י יהי יי" 15בי״שמכשיר ',אתיה א:צהאאם
שליחו׳שתבעל מינהו שליח אלא כמו שהאמינוהו על קיום הגט בשני אמ רב יוסף בר מניומי אמ׳רב נחמןנבאת
חדעחגישלא
מה שתיצ ' וכתבו עליו פאקפירושו שחוו'
הלב
'
כאותו
הזוג
וכתבו
כך
התו
׳
הוא
נאמן
מכסיריןבג
'
על
מרנוג
*
אפילי
דנישואיהן הןמיאיציהכדאמרינןבגע :
השליחו׳ומאד יש לכל אדם ליזה׳ שלא ישתדל
ה״ה בחד אלא שצריך לפדות שמיאנה  .מיאק א נהנריכה
בן
כענקגיטיןאמלאפויהי׳
כקיכהלכו׳גטיןכירכוכהן הדקיוהיז
ומש נססר״יז ק כמכו ספו׳כסמו מסי ׳
נל שאינה יכולה לשמור
קדושי׳א־נ
כריכה
ובנקל
יבול אדם לטעו בהן והוא פסול ממזרו לצור ישרא יצילנו
דמכשיריןדיעבדמשמע ח ל ה׳ה יס מי נחו שלאנשאת
למאן ס״מ דיפנוי היא
ואס
לא
נבעל׳כלל
משגיאות כת׳ה״ר פרץ שגם הקולמוס צריך שיתן הסופר
סדי׳
לבעל שכתב דלכתחלס בעי׳ג ואין כן דעת רש״י מעוצם ענ׳ל:
יא
לעלע׳יאפי׳גדלה
דאי
לא
תימא
הכי קורם הכתיבה וצריך לרקרק
מא
שיהיה כל הגט יבש היטב בשעת ודעת רבי׳ועיקר וכתב צ״י שכתב סר״שבא
י איכא בין יסנינא כן אנסיגנום
ליבי
הנתינ׳וצריך לשום חרם על כל העומדי' שם שלא יוציאו לעז על על דברי ר״ח גיא ' מדבריו דאפידיפבל
יהודהבן
בתיר
־׳
בדברוכתב עליו סרש״כא איט
רואה הכייס
הגט ואם נשבע הבעל ליתן גט צריך שיתירו לו קודם שלא
עי
זה
יהאדוק בשנים אבל בפני אחד אפי׳דיעבד לא
לסי
שי״ל
דאינ
ציי״
רומח
לאונס
אד
ערבו
?
יתן
אם
אך
ירצה
ערבת
שאין
זה
יתן
אם
דומה
ירצה
לאונס
:
שאין
זה
דומה
ואקכר כן מח
לאונס :
וחקכר
מדברי רש״י
למאןדקאמי לומר שאם מתה אינו יורשה
ספי׳לקמןאפי׳שגר׳
י *
ואינו מעת לה ואינו זכאי במציאת ובספר
בעלה אצל המוני אין לך מיאון גדול מזה
כלו׳דאלמ
אפי
כפני
א׳מיאונ׳מיאוןעכ״ל:
מ־ריה ואפשר דליחציכ בן אנטיננוס אף
הקמנה שאינה יכילה לשמור קדושי׳איכה
 1קנה ו קטנה שאין לה אב או שיש לה אב וזזעויא׳אני'
יוצאת ככדי אלא במיאון דאינ צריכלמאן
ונתאיצמנ או נתגרש שאין<צו עודירשו בהנינייו־מת סדעללו ) מי5ונ' מססנמסכה
וקאמ אינו אלא לדברינו אלו עכ״ל
וכתב
והעויאוה אהיה או אבה
לרעתה כיון שקחעויה ררבנן אם אינהפלוגתי דב־ס יב״ס והלכה נב׳ס ואסוי
מספיד כתב תשובת ה״ר יהוד כר ברזילי
חפצה בכעלה אינה צריכה גט
ליי״ף
אלא יוצאת ממנוא במיאון אבלהכי* יחשניסשמיא :בפניה כומניןלה
דקדושי קטנה אינן כלו׳ואיןקדושין השיאוה שלא לרעת׳או
אפי׳לרעתה
ואינה
יודע׳ לשמו׳ קדושיהגטמיאו! וחותמין לה ואינו כנסגירושין
מתילי׳אלא
לאח
הנישואין ואז בייכ
למאן אפי׳מיאון אינה צריכהב ולעיל
בהלכו׳קחשין פירשנו דין
קטנה להיו׳כתינתי מגרש לפיכך א״צ לא כתיב׳
אבלרקידושי׳לסודייהו איכה
צריכה
למאן
שנשאת
שלא
לרעת
אביה
אם
צריכה
מיאון
והמיאון לשמה ולא מסירה ולא דבר ממשפטי הגט
והקשו עליו דהאתנן וכיה אומרי׳ארוסות
ואיןכוחביןכי גיוס הגט שלא ירא׳כגט גמר'
ונשואו׳ואמרי)
בפהתקבליאי זהו מיאוןכל סאמיס אי איפפי בקדושין שקדשוני אמי ואתי
לאיחלופי בגט כל זה מדברי סרמ״כס בפי״א מה גרושץ וטעמו מדא בפיב״ש
יאשי וכן אמי
לקמןגבי
קטנ׳שעמד
'
ונתקדשה
לאחר דכישואי׳ הס מיאוני׳דאיקרישא בראשוצ׳היו
כותכין גט מיאוןלא רעיה ביה ולא צביכ׳כיה ולית אנא בעיא להתנסל
מעיקרא או
דאינשיבא
מעיקרא
יזלמא
כיון
ראיקויש׳מעיקרא בלחוד צריב מיאון ליה כיון
דחזי מפיס דיבור אמרי אתו לאיחלופי בגיטיתקינו הכי ביום פלו׳מיאנה
והימ״קז״ל
היאה
פנים
להעמיד
דברי היב ז״ל דכל הכי דמוכחן דארוס' צייכ למאן פלוני׳ובת
פלוכאנפג ופרש״י אתי לאיסלופי בגיט' סיכתבנו סופר כור בגט גרושין
ווק
כשקבלה היא קדושי אגל כשקדשוה אמה ואחיה אפי׳לדעתה אינה מקודש כלל
לגרש בו
אשה
וה״ה
כ
דלמא
אתי
לאיחלופי בגיטא ויבואו לאסו קדובותוזהו נוסחי
ואיכה צריכה מיאון לפי שלא
מכינו
שתקנו
סכמיס
שליחות
לקטן
אכל
כשהכניסוה
בכך
וכך
כשבת ומנוסח זה כ סרמ״כס בפר סכז׳סהוא מנהג ישראלבו ה' ה ראיתי
לחיפה לרעת אפ״ס
שקבלו הם סקדוסיןבריכה למאן והיינו דקתני מתנייישהשיאת׳ בעיטור
מוסיף
ויהיבנא
לה
למסך
לסהכסב׳לכל
נבר
דתצני
ואינש
לא
ימחא
כידה
אציה או אסי׳ילא
קתני
שקרשת
והיינו
נמי
דאמר רבי סנינא בןאנטיגנוס כל שאיג ' מן יומ׳דנן
ולעלם עכ וכוסח דבי פיקד לפי שנוסח זה9יא בנט ואתי לאיחלופי
יכולה
לשמורקדושי׳אינה
צייכ׳למאן
דמשמע
שהיא
מקבלת אותה וכשסי׳מקבלת דסשת
בנפיש דיבור אמרו כגסדאתי לאיחלופי כ״ם לכתוב בי לשונות הגסעכ׳ייל •:
^יתס
ויודעת
לשמור
צריב
מיאון
ופיר
'
בקדושין
שקדשוני אמי ואשי כלו הם פתוני
לאל1
סממאכת כפניהם צייכין שיכידי אותה ואת בעלה לפיכך כל מי שיראה
לקבל הקרושין
כן
כתבו
כשמו
הרס״כא
וסייטבא
ז״ל
:
למ
*
שולעיל
פה
'
קדוסקפירשנו שמיאנה
בפני שניס״יצול לכתו לה גט מיאון להתיר א" עפ סאינו־מכירוכו׳פלונתא
ייןקטנ׳שלא לדעת אכיה אס צריב מיאון בסי׳ל״ז כתהבמ״כםבפי׳יא מהגרושין
דאעוראיבס
"
פ
מצות
חליצה
ופסקו
אי זו היא
הפוסקים הלככיבא -דאמד אין ממאנין אא״כ
קטנ׳תצייכה למאן מבת שש עד בת יכודקי׳אות לפי יוסי דעת אס יודע
ממרין לפי
כותכין אע״ס שאין ממיין ומפד׳רבי׳שצריך שיכירו איתה ואת בעלה
לשמויקדושיה
ושסן קדושין לא פשעמי׳א־תן כדרך שמשמרת האגוז ותמי ומוצא
וכך הס
דברי הימ״כם וה״ה כתב אבל הרש בא כ אלא א״כמרירץאתהאשה אע״פ
צהסהריזומ־יכה מ״און ואם איגיודעת לעמיר קדושיה איכה ציינה למאן אלא
סאקממרין
הבעל וראי ממאמן דמאי איפכת לן כבעל אפי׳אין זה בעלה הרי יכולה
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חנינא בן
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אימ׳רהווקלא אית להו

ך^
^ ׳ ^ ^.ווץו י.י ע ^ 1גב רי גדוני
אכל
בנשי
קשצו
אירלמיח׳
'
אבל
לשם
בעל׳בשס
בע־ל׳וסמס
דשמחמזיקיו

כשע לכולי האי לא
חיישי׳ומ;
ידיןשה:1ירו כמיאקפש7דומיא; .דמנירין

אבן העזר קנה

0 *1

הו־מ׳ב בפי״א מה גירושין ולשון רבי׳פכתילפיכך אינו מכווךפה׳ דסא הני תיי די׳^

(נ ) •,׳צ  $63 /דמצירין דסליצמה כסליצ׳צרייך שיכירו' שניצס ףא במיאון כן כנ״ל לדעתו ז״ל עצ״ל
*וייואנת חופרת וכך סס דברי הר״ןבתשו׳וסייס בס ופ״ת כהי׳גופא מאי אי פכ ' לןנ״ל בהאי חששיטובי,
וכת נ״יבשה הריט״כא דכיון ומהאי ס שמא הוא שנראית בספת נפילה' כאשתולט
^נט "ך* י  :׳ איכא דשמא ים קטנה כעיר שהשיאוה אמה ואסיה ותגדל וגדלי קדושיה בסרה
ודמאי אחד פתה קטנה שאין אנו מכירין יסליף שמה בקטנההראשוני' ואס יהיה ביד ראשון דוקא לקרובי השת היא נאתר ,אבל לח לקרובי היבס דהא פקעה מיניס
צלום אבל הרב רכינו משה ברחיימוןז׳ ל
 3ריצז:5חדר הקטכ׳השנית גט מיאון ילך הרמאי ויפת
הראשוני אסר כגדל׳אצל הראשון והמיאון הוא שתאמר אי אפשי כפלו' כעלי ואי אפשי בקדושין כתב שמותי לסאי קיוביס כשהיא
*■*קלוס•!שלה  :הקטנה
אמי ואחי . .ואפי׳לא מיאנ׳אלא שנתקדש׳ לאחר אינה מותר לשאר האחי כשמיאנהכא׳מהיבתיס
שקירשוני _
מיאקותאמי _
סתנשלו סיתןלה אותי גט
*י
(נא׳זכת׳דמשעלן כבר מיאנתי בבעלי קוד שגדלת׳ אצלו א״נ צרילמיאון אחר ומבטלת מעש׳הראשון אפי׳ אם היתה נישאו* וכתבו עציו דאינו מחוור דטטמאדשריא
כבר וממאנת בין מ? הארופין ב ק מ י הנישואי י אפי ׳ ש 1,א בפנ * לשאר הסחיןהיינו משרני ילא יחיא נפשה
פייגדוצה :דילמא מתהל $סהיא ? טכה ימי 153,בפל
רזיון
■ של זה ועדיןנראי׳
ירית לה ומסקי האי גיסה דכבך מיאנס -ן בע 1,וש 1,א בפני ב״ ר ר ק שיהא בפני שני ׳ שישרו ^ הרב׳ ור״ךן מכול בית אלא מזיקת*-
לא תלו הא כסא *  " ,ה

^ כשרכ8ינ

ודריהל ;" נן וזרשניח שא! ;ר־יבשלזלק ( ' -׳כמן בא ; ; מז '-.י׳ נ  ,אר ^ח ,

^ל

ר^ממ ס-

^-יאצא"" :י "*

*י "־ " יק * *י תכ 'רלביזחי!" בעינןג׳
ע'פ־ 4ן11כירי1הנפ ל^ ,
סוייסףלקמן
^  1 ,העיטור וממאני־ כייזטןשהיאקטנהאפי י וה פעמים ומי־* אסורה לאג יגחלה מוי כתג' ,
מ־שו׳שנראי"
סהממאנ באחי אמי־ אסורה לו
י",
וס"5ב^ ,,שממאנת כבעל כך ממאנת ביבם אם תמ הבעל ולא מיאנה בי
?״ל מי קכ*6
י והשנים

שמיאנה

בפניה׳כותבין לה נט מיאון וחותמין לה ואינו

סילכד כיו? שאמרה הריני ממאנתפב לוכ
י״לי איו ־אן נ־פ
הצריך שיהיו מכירין אותה ואת בעלה ולא מסירה ולא רבר ממשפטי הגט ואין כותבין בו טופס הנט
׳ שלא יראה כגט גמור ואתי לאיחלופי בגט וזהו נוסחוז
שמיאנה בו יש להעמידה כגון סכא ואמו*
כךוכך בשבת בכך וכך לירס פלוני שנת כך וכך למנין סלו׳מיאנה פלוני,
שאיןלכתו׳שמיאל 3
הייני ממאנ ' באיש זה
בת פלוני בפנינו ואמרה אמי או אחי הטעוני וקדשוני אי השיאוני
בבעלה סתם אא״כ מציריןאכל אמי הריני
מלגאנ ' בראובן למאי ניחוש לה ואפש׳ג״ב ואני קטנ׳לפלו בן פלו׳והשת גליתי דעתי קדמיכון דלא צבינביה ולא קאימנ'
שהרב ז״ל החמיר כבעלה לכתסלה אבל עמיה והשתא בדקנו פלוני ,ואתכרר לנא דעדיין קטצה היא וכתכנא וחתסנא
ויהיבנא לה להיות לזכות ולראיה בידה1
1יעבד כיון שהכירו האשהכסרעכ״ל •

מי״י״ ^כע כגט נרושין להיות נתינתו ג מגרש לפיכךאין צריך לא כתיבה

*ג*ה ננעיקד־ הדין אני איי־׳צחה אכ<חלזזיקי׳סאותס ואלו שממאנת בפניהם צריכין שיכירו אותה ואת בעלה לפיכך
 6סאנ  7 0פניה ׳ מכיריםאופ־ שערי אחשרזתייאן
גגת׳וכדגר^ הריינ׳ס (אירס כל מי שיראה שמיאנה בפני שנים יכול לכתוב לה גט מיאון
נפני אזרחי' כדאיתא
אכירי׳זת! אשידכ״ע דיניגמיריכאין תסאניןאואא״נ להתירה אע״פ שאינו טכיר׳שוראי הכירוהאות׳שמיאניבפגיהם
האכיריסאותהואתש׳? א 1רחא3חלתאמשחמ
אנפכיהמכיויסאואה':שאיכה קטנה שממאנת אין לה כתובה מנה או מאתי' אבל יש לה תום'
חחאמז א■
ואין לה מזונות ופירות כגון שהלך כעלה למדינת הים ולותה
המעידי׳ססיא
ועדים
למאן
קטנה סבא'
בעור
וא :לה או פרתה עצמ׳ואח״ב מיאנ׳ אינו חייב לשלם אכל כ;
י ״ י־ ״־ י■'1
׳ ' י־ ־:
׳־ר׳■,
 .־י !־
אטנה איכס מצויים כאן ואמה אוקרוביה  ' :־״
תחתיו חייב לזונה ולפיותה וכן אם יוצאה במיאקוהואלי־,.ט
אפי הם מונהי׳כעין הוא נוטלן ונכסיה שהכניס לו אם ו ם
ל־ ניוי זה ייס מיאנייפתנו לס(,ן1( 0לר 6פירות

בשעת מימה כאשת אחי אמו ואף
ע״פ שאינה לזה אלא שניה סל.דכריה׳וכ״ס
לשאר סקרובי׳סהיא ערוה לטס דהר תור,
כו "כ בעל הלכות כדברי סיי״ף אע״פשיש
מי סנ״ל שאין ראיס מאשת אחי אמוענ״ל
וגס ה״ה כתב שהרמי בן והרס״בא חלקו
על הימ״בס וכתבו דכי היכי דאסירלאביו
ה״נאסורהלק״וביס אקרים וכעוד ודע
שאפילו לדעת רבי׳אס לא נשאר שס יבם
אחר מיתהא־נה יכולה למאן והריהיא
אסירה בקרוביו וכת עוד סס אמיושאס
היתה אשת אחי אמו סהיא שניה לוונשא׳
אתיו מאביו אינה ממאנת עכשיולמקור
כישואין׳לראשיד כדי שתתיבס וקפנקו
בהל׳ופיישו דאע׳ג דקי״ל דיש מיאקאחי
מיתה כמו שנתבאר שהיא ממאנתכיבס
הכא בשניה לא לפי שבשעת מיתתאחי
אמו ני־אית כאשת אחי אמי ולשמו סיס
שניות ג״כ בנשואי קטכ' ותמהני למהלא
כת דין זס באשת אחי אמי בהלנות ינוס
עכ״לעדמתי הבת ממסכת פדפתכי׳ב'
ש עמת מפנה כס בא סימי (ד נ) 3ואע״ג
דפליג התס יבי יהודה וא;ץר עד סייגה
השחור ואיכא אמוראי בגמיא דסברי

אחכך עדים שביום סמיאכה היתה קטנס בעין ביןשל מלוג בין של צאן ברז׳נוטלתן ואם אינם בעין צריך
תתימה להנסא למיסמרצ ,ואס לא מביא לשלם ומותרת בקרוביו וכשרה לכהונה ואינה צריב׳ להמתין נ'
עדים הס תסאר בחזקת נסוא׳נראה שאץ חדשים מלוזנשא ואם נשאת לאחר וגרש׳ או מת מותרת לחזור
ב״ד רסאין לעשות כן ואפי׳להעד שתמאן לראשון :וקטנה שנתנרש׳יש לה כתובה ואסור׳בקרוביו ואסורה
לכהונ׳אכלנירשה והחזירה בעוד׳קטנה וממאנת בו וגיס' לאחר
בפניסס איצם רשאיס ואפי׳לא יצתכי לס
וראי׳מראמרי׳איןמתאני^לא י)״נ מציייו אחר שמיאנ׳בזה ונירש׳השני מות׳לחזור לראשון שכיון שיצא׳
דהלכת כותי כתבו הרי״ף ולר״א׳דלאק״ל
ף^ .כפנ' פ ;ם ממנו במיאון אחרי נרושין נתבטלו גרושין הראשונים אכל אם
? מי
ףי \ דיכל ?
כותידגרסי׳בפ סיסמתלמיאוניןלאסוקי
כ1ל כמוכ לה גפמי6י ^להתייה6ע פ מיאנה בראשוןואח״ב החזירה ינרש׳ונשאת לאחר וגרשה השני מדרבי יהודה דאמר סד סירבה השחור:
שאיני מכירה וכו׳מסמע דאין אסר מיאון
אסורה לחזור לראשון ולקרוביו אע״פ שיוצא׳ מן השני במיאון ומ״ס או עד שתלד שאס ילד חשובכגדול'
סבפני שנים כלום וכן ים ללמוד ממס סב׳
רבי בטס״ס בסיר' ה בסס רביענה במכין שכל שיוצאה ממנו במיאון לבסוף מותר׳ לחזור לו וכל שיוצאד כפ״ק דיבמות (דף יבא תכן דאי אתהיכול
מסירת מודפא ו קטנה סממאכת אין ממנו בגט לכסוף אסורה לחזור לו הממאנת ביבם אסור׳ לאביו לוחי בחמותו שהיא ממאנ׳וקא רב ספי'
לה כמובמנס אי מאתים אבל ים לה תו' מפני שניאת לו ככלתו בשעה שמת בנו אבל מותרת בשאר  3גמ דבניס הרי הס כסימני׳ופרש״יהילב.
קטכ׳וכת'
1אין לה מזונות ופירו ' וכו׳סשנה וגמס״מ קרוביו לפיכךמיאנה מאחד מהיבמים מותרת לשאר האחין :עף אין לך יולדת ממאנת אפי׳היא
וכת׳סי״מ
אלמנה כזונת (דק קא ) ומ״ם כגוןשהלך מתי הקטנ׳ממאנת ער שתבי׳ב׳ שערות או ער שתלךש^ם ילרה רבינו יתסס סכן פסקהימ'ס
ללךה ^ א ןץכי^ה שתי שערןת סלפעמי׳תלד בלא סימני׳וסוי לפי זהאס
כגחילה ^ןמן
בעלה למה ולותה ואכלה ומאבל כעוד' חשוכה
לדה ולא נמצאו לה סימני הוי ספ׳ גדול'
תחתיו חייב לזונה ולפדותה ברית'בפי' סני
יכול׳ למאן רע שתהא בת כ׳שנ׳שכל זמן שאינ׳בת כ׳ולא הביא׳
וכן פירשו כתוספו׳ואיכה יכולהלמאןמ״מ
דייני גזירות (דקז ) לענין מזונות
וצתב ב׳ שערות חשובי כקטנ׳אפי׳צולדו הל סימניאילוני׳אבל אם היא
לענין קדושין ועונשין הוי ספגדול׳ענ״ל
הר״אש בס״פ אלמנה כ) ונת דה״ה לפירו'
1מ״ס וכן אס יצא׳במיאוןוהוא ליקט פירו׳ בת כ׳ונולרו בה סימני אילוני׳חשובה כגדולה ואינ׳יכולה למאן וטיין כדביי הרמ״בס וס״ה כפ״ב מה״אה
והרמ״ב׳ כת׳היתה בת ביפחות לייוס ונולדו בה סימניאילונייהרי
ומ״ס אבל כל זמן שלא ילדה ולא הביאה כ׳
אפיהם מונחיה בפין הוא ציטלן כן כתבו
אלא
היא אילונית ע״ב ונ״ל דטעות סופר הוא
ס עמת יכולה למאן עד סתה בת כסיה
המוסוהר״אם ז״ל בס״פ אלמנה צוונ׳וכבר
כתכאר כל זה בסימן מ״ג ובסיקי״ו 1מ״ש ונכסיה שהכניסה צו וצו׳זה פשו׳ומיהו סבל זמן שאינה בת כ ולא הביאה ב׳שעיות חשוככקטנ׳אפי׳נולדו בה סימניאילוני'
מ״ם שאס אינם כעיןצריך לשלם מכסי מלוג היינו דוק 'כשאכד הוא הא לאו הצי לא וכו׳בס״פ יוצא דופןידמז ) תנן כת כ׳סכה שלא הביאה ב שעיות תביא ראי׳סהיא
דסא תכן בעבדי מלוג אס מתו לה ד  0 *01 :ומותר בקרוביו וכשרה לצהונה55שכ׳ צת כ והיא אילונית לא חולצת ולא מתיבמת וכן בן כ סכה שלא הביא ב׳ספמיכיא
ו־אי׳שהוא בן כ והוא ה&ריס לא חולץ ולא מיבם ובגז'ישם ומדנהי אסד לי כן תשע
3פב״ש (דקח ) ו  0״ש ואינה צריכה להממין ג׳חדשיס מלהכסא מיסו־' רישמואל סוף
פ״ד אחין (דלה ) וסוף פרק אלמנה כזונת ( דק ) לגלש וחס נשאת לאחיוגירשס שנים ויום א׳ואחד לי כן כ שכה שלא הביא כ שערות א רב שמואל כר רב יצחק אמי
לחזור לראשון ונו׳מסנה בפיב״ס דף קח וס״ש וקטנה סנתגרסה יש רב והוא שנולדו בו סימני סייס עד כסה תכי ר סייא עד רוב שנותיו ואית׳נמילהא
או מת מותרת
לה כתוכ׳כס״פ אלמנ נזונ׳ (דק ) פלזגתא דרב ושמואל ופסקו הפוסקיהלצ כשמואל  3ס ' פ האש רכה (ד צז )ופרש" יוסוא סמלדו בו וכו׳הא דקתני דחשבינןליה כגדול
דאמי'סמאכ׳איןלה כתוב אבל יוצאה בגט יש לה כתוב ומ״ש ואסור׳לקרוביו ואסור׳ בגון שנולדו לו סימני סריס דמוכח' מילת דהאי דלא מייתי משו׳דסריס הוא אבלכל
לכהונה וכן מ״ס אכל גירש והחזירה בעודה קטנ׳ומיאנ׳כו ונסא׳לאחר אחי סמילזנ׳ כמה דלא תזיק כיה סימני סיייתליק בקטנועד כתה נדון כקטן ואע״ג דגבי סייס
יבזה וגירשה השני מותרת לחזור לראסקובו׳אבל אס מיאנה בראשון ואח״כ החזירם הוא וחתמי הכי משמ׳ דה׳ה לאילוטונך הם דברי הימ״כס כפ״ב מה״א וז״ל הגיע
זבו הכל במשנה פ׳כ״ס ( דקט ) ומ״ם אע״פ שיוצאה מן הפני במיאון וצו׳סס פלוגת' ליי׳ב ויוס א׳ולא הביא ב ' שפיות א" עפ שנראו כה סימני אילוני׳עדיןקטכ׳סיאער,כ
דאמוראי ופסקו הפוסקים כרב דאסר הממאנת ביכס אסור׳לאביו מסכי סנראי' לו סכה וכסהביאה ב סערות אפי כשנת כ תהיה נערה ו חדשים ואס כך תקר'כוגיגז
בשעה ססת כנו אבל מותרת בשאר קמב <סס דף קז ) תני רמי בר יסזקאל היתה כת כ סנה פחות ל יום ולא הביאה ב׳סעמת ונראו בה סימני איליני׳סרי היא
'כבלתי
אילונית ואס לא נראו כה סימני אילוני עדין קטנה היא עד שתביא כ׳שערו׳אויע
מיאנה בבטל מיתית לאביו כיבס אסורה לאביו ומערש טעמא מסוס דבסע נפילה
א׳הגיפלזמןהזהולאהביא׳ב׳ספמהריזוכקרא׳אילוג',
בראית ככלתו ומ״סלסינך אס מיאנה בא׳מהיכמיס סותרת לשאר האחי׳ססאמי שתהיה כת ל״ה סנה ויום
בר מיאנה בזה אסורה לזה מידידהוה אבעלת הגט בעל ' כגט כיון דאיתס'הל לסד אע״פ שלא נראה בה סימןמסימני אילונית עכ״ל ומ״ס פד ל' ה שנה מבואי שטא
לא איפס׳לה לכולהו ה״נ ל״ש שמואל אמר מיאנ׳בזה מותר לזה ולא דמי׳ לבשל הגט מדתני ר סייא עד רוב שנותיו ומשוס דימי שנותינו שבפי׳סכס כל סהו׳יתר על ל'׳ה
בעלת הגט הוא דקא עבי כה הכא היא עבדה כיה דאמר ליס לא רפיה כך ולא צכינא אפי׳יוס א' מיקרי רוב שנותיו כתב רי״בס כסי׳ק״ס הכה נתבאר סאף בן צ׳שלא
בך בך היא דלא רייעא הא כחברך יטמא וסיררש״י כעלתהגט אם נסןלה האח נט הביא ב סערות עדין קטן הוא פד שיביאם או שיולדו לו סימני סריס אמנם ישהפרא
ונתלה על צולם וכתבו הר״יף והר״אשוהלכת כשמואל דקאיר יוחנן כותיה ונןפ 8ק בין הבאת שתי שערות לסימני פרים דכהכא ,שתי סערות אינו נעשה גדוללמפרע

אלא

אבן העזר קנה

קלח

יהודה] אומי לפני הפרק ולאחי הפיק נשים כודקת אומן מלך הסרק אץ כסיס
כודק אותן סאין משיאין ספיקות ע״פ נשים רס״א אף תוך הפרק נשים בודן' אומן
ונאמטנשי׳להחמי׳אבל לא להקל כתב ו התו׳והר״אש קש׳לר״ת על כל הני דמפרסי
דתוך הסרק ותוך זמן חדא מילת נינהו חדא אמאי קרי ליה לעיל תוך זמן והכאי קרי
ליה תוך הסר׳ ועוד דפרק משמע סמוך

דס
0אחגםמ1הך*6

אלא משעה שיכיא׳ואילך וכסימני מריס אם כן לנפשה גדול למפרע מכן י״גשנה
ויוס אס לפי שעתה נתכרר שהוא סייס ממעי אמו ומה סלא הכיא׳שתי שערו׳היס
ב&כת זה והא דבעי׳ב שערחהו כפי שעתיר להביא׳אכל זה שהוא סריס ממעי אמי
ואינו עתיד להביאם סדי הוא גדול מי״ג סנה ויום א כי כ״כ יס״ה ז״ל פכ״ל ורבי כ׳
דברים אלו כטור ס״מ סימן רל״ו :ומ״ש
אלא כך יש לו להיויאם הי' בת י״ט שנה ול׳יום דקי״ל דלא בעינן לגדלות ממש ופי׳ ר״ת דפליגי ביו׳אחרון
כשם הימ״בס היתה בת כ׳פסו׳ל׳יוס וכי'
עשרים שנה שלמי׳כיוץ דלא תני בת כ׳שנה ויום א׳כי היכי דתנ! סל שנת י״ב לנקכ׳וי״ג לזכר ואותו יו׳קמי
הוא כפ״ב מה׳ אישות וטעמ׳מדקני׳בס״פ
ג׳שנים ויום אחר ול׳ יום כשנה חשיב שנה אכ< 1אי  .שום טעם תוך הפרק לרבי יהודה הוי זמןהכא׳סתי
יוצא דופןנדמי ) שנת עש יי' שיצאי ממנה
בסוף היו׳והלכה
""־בסוף
ולר״ס
סערו׳מתחל׳היוס
שנה ^
כ׳ יייי *
יום ואם היא ^
פחות ,ל 1׳^
לומ^׳״ •.ייי ^ -׳ייייי?
ל׳יום הרי הוא כשנת כ לכל דכריו
וניס
היום׳ י
ספת ׳מתחצ" י"
רו בה כה7
ולא נול
נולדו
כת
בת כ
ל׳יום
עשרים,שנה פחות
עשריס׳שנה
ומפיסלום
או שעדיין ! אינה
כר יהודה פ כ ואין כן דעת הרמ בס ז ל נת י״ב שנה
ז״ל דהיימלומר שעתידים לצאת ממנה לי
15
סה'
סימני אילונייולא הביאה שתישערו'חשוב'כקטנ'ערשתבי'שתי שבהייא/מבגפ׳׳ב ! '
אישות אס הביא' דיו אחר ללא נעל
יום דכיון דאינה חסר אלא ל׳יוס הרי היא
עעתיי";ב סנה ויום אחד לאח׳י״נסכר איג'
והיא!מנת
כגדולה
שהן ל ו שנה ,אז
סתיסעיית־.1׳!.׳ ;
״ע!
שתניע
עד
חשוב <
שניתי 1,
לרוב ?
נינ \ י1״
יד־ירידל ר?4
שערו! או !
כאלו נשלמה ומ״ש עליו רבי׳דטעו׳סופר
י
1
׳* וודי*^ זדר* ו> ו \' ווור* ו> ולויוריי ירזידיו *
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וכחסובו׳סרס״בא לא קידושין 7רננן
הוא״טעמי משוס דלישנא דיצאו ממנה ל׳ ואינה יכולהלמאןאע פ שלא הביא שתי שערו וסימני אילרניתולמעלה נקראת נערה
ולכן אשהמסימכ-י
נדלותסימן אלף ודי״ו כתוב על אשה
יום משמי ודאי דלא עכמממנ' אלא ל׳יו' יתכאי לקמן בעזרת השם בה׳ יכום אין שתי שערות סי
אי נעל
סנסתפקי אגל
שנת במספ׳סנותי׳ונתקדס׳ ונבדק ולאמצאו אחר י״ב שנה אס
סנמצאת שהיא בת י״ט שנה ול׳יוס חשוכה אאי׳ב באו מי'ב שנה ואילך אבל אם באו קור׳לכן אפי׳תוך
חוששים היתה גלולה הוי
שיים עשר השיבי בשומא ואינה נחשבת נרולה על ידם אא״ב לה סימנים איפסר שגס בזו אנו
ככת ך׳רל׳יוס כשנה חשוכה שכס ולא לימ׳
קלסי)דאורייתא
סלא  :שאר משנת ך אלא ל׳יוס כדמסיש הביא׳אחרו׳אחר יי׳ב שנה ומיהו כשמוצאיןלה ב׳שערו׳אח׳הזמןשמא נשרו אלא שיש להתיש בזה לפי
שיש *לנן אשה לא
מהימני:
סרמ״בם דההוא לאו שיצאו מיקרי דהא מחזיקין לה בגדולה ואפי׳לחליצ׳ולא חיישי׳שמא באו קוד הזמןלומר כזה ב׳ספקו׳ססק הגיע׳לכללסנותי׳
זנתשו) מיהר ' ת
מהו ל׳יוס עדיין לא יצאו וה המגי׳ג״כ כ' ואפיינשי׳נאמנות לומר שהביאה שתי שערו אחר י״ב ורחת כתב ספק לא הגיע ואפי׳ת״להגיע׳ספקהביא׳
נתשינה משמע
סימנים ונשרו ספק לא הביאה וכל ספק
סנל המפישיספייש׳ו י״ יינ.י ץ מ׳ס]5ע #פ שאם הביאה ב׳שערות ביום האח רו< ש 1,שגת י״ ב חשיבה שפיר
לא
לקרוניס
איני
־
ואס
לקול
סויה
נסל
אפי
ספיןא
א ל א אפי,
פלא נכנס־ ־״  :״ ו אלא *■ " " " י־ גרו ^ ז; ושת  ,ש(( רוא־ צ עויהית
כזה לההל כי ים עוד להתיסב בדבר תהימניועיל סימן
רואה
 ,ז
_! ,
״
,
ככת ד וכמו שפירש רבינו ושכן נרעיתי•
קס׳ס:
א'
*•לחיפסי ססיו'אין ציין סי־י׳לנל
^£ , 3גי״י  .ונד'.ש יונקות מטמא אחובן ג כ אם יש לה ב גומות אפי כלא ״״״
(ח ) ונרא' למיירי
^
גומ׳וכו׳וקג׳כ אס יש לה שתי גומו׳אפי׳ לנעל  .לאחרי״ב
ןר3ה׳ י-3ן ס הו *ן חשו ^ ה גדולה וקאמרי חכמי שצריך שיהיו ב שערות במקום א
וסימני אילוע יתכ5
שנה אנל נלא נעל
בקשריכלא שערות חשוכה גדולה בפרק בא סימן
נסיקע״ב  :אין שתי שפיות סימן גדלגר  ,ור ישמעאל או אפי׳ אחר בגבה ואחר בגריסה או אחד
לא חיישינן שמא
ואח׳בקשריאצבעותי של רגל ופסק רב אלפס (דף צב ) אמר רב הונא בסערות שאמרו
אלאא׳כ באו מי״ב! שנס ואילךאכל אסב או אצכעותי' של,יד
>ן
נשרו כדלקמן ס!
תשיבי כשומ׳* כרבנן וכ״ב הרמב״ם שתי שערו׳צריכיץ שיהיו במקו' בית הערוה צריך שיהיה בעיקרן גומות רב מלכיו אמר
סימן וה :
קודם לין אפי׳תיך שנת י״ב
רב אדא בר אהבה גומו׳אע״ס סאיןססרו' פ( ) ולקחן קלנרי
ייצא ובית,הערוה כולו ממקום סימני׳בין מלמעלה בין מלמטה בקעל
וכו׳כפר
ואינה נחשבת גדול׳על ידם
אמי לי מר זוסרא קשה בה הספר התרומות
אחר ושיהיו בעיקרן אמר ״רב אשי
,
כלפני איברי הזרוע עצמן וצריכץ לחיות כמקום
דופןאיפליגו אמוראי תחמןאי הוי
 לאמשתע נזנריו:גומו׳ואפי׳שתיחן כ ^ מ׳ אח הרי א ^ סיםני ל ע״ כ ןך״ י פס ק כדטרי ר׳חנינ׳מסור׳לא ליסתמיס תנא לאסמועי׳
הלכת׳תיחמו
זמן או כלאח׳זמן ואש־יבא
זי״א׳ש 'זהץאינךי^ה שניהם להחמיר אחת בגבה ואחת בקשריאצבעותיה לא תמאי גומות אי אסמועי גומות ה״א מד־ שיהוב׳
כ׳פ'יזמו,י נפ י־
שערות•
ך^א תח^ר ץער שיהץ שניהשבמק וםאחד וכל היאמסק נתא״א שערות בב גומות קח דאפיב
עדשתיי ב סימניםמי כ שנהואי^ך
פדסתבי/ 3נ׳ש  4ת 5ןלומתמזתז־ }בפ

הראש ל

ולענין

שיער אורך השער

תפליגיבה תנ א ירכי

סערות צריך שיהא בעקין גומות ואפילו

סימןנמצאו
ישמעא אום כרי לכיף ראשן לעיקרן ור אליעזר אומ כדי לקרוץשתיהן בגומאאחת הי־יאלו
בפר3א סי
^ מדאמי ,׳
",כ ^׳
^ לפניהפיק ^, 3ברי?סדא :בצפורן ור 1עקיבא אומר׳כרי שיהיו נוטלובזוגזקי ל כדברי כולןב׳גימות זו כצד זו ואין בהם סיעו׳הריאלו

לקרו׳בצפורןלא תמאן ולא תחלו׳עד שיהיו  .סימן חזקה אין גומא בלא שימר סערו׳היו
להחמי' משיהיו כרי
משת  :תי לאחר הפרק שומא כינסו ומשעע
הזוג בהם ונשרו וכתב ה׳ ה דעת רבי׳דרב הונ^
מדברי יבינו דלגמריקאמרדסומא כינהו כרי לכוף ראשן  .לעיקרן והרמ״ב׳כתב משיהיו נוטלת בפי
ורב מלכיו לא פליגי אהדדי וכ"נ סס ט״כ*
ואעי׳לענץמיאץ שאם אחי י״ב לא הביא׳ חשובה גדולה וירא׳מרבדיו שהוא קודם קריצתן בציפורן כד״א
■ שערות אן
*ני׳ה כתנרגי׳יס־׳קסיט אסישלהסדינוי
שערות
שסייא׳בתוך ש׳־כולה למאן אחר י״ב שנה שבדקו אותה ולא הביאה
סערות אשרות אלא אותה
שהן ארוסת חזק׳ שנאו לכלל שנים יע״וסומני׳ שאין
צריך לבדוק אסשי נהם נו״ות לאע׳ג לק־״ל שגרין
שעריתאסהן
שיהיו נעיקוס מסות אם ישרינוי

שהדין
אריכות אקציין לנחק עלמוחית:
 1ובד״א שיכולה למאן כשסדקין אותה ולא הביאהכש לא
!די
מעו דליכ׳לפיושי שומא כינסו ומסאןדם
^
במקוחורישמענחואפיא 1׳דביד
ויו׳א׳אכלאם כא! ע ^האחרי כ*!אע /ד.מדו'^'ור׳י5־! ״1י^י!' ^וי׳׳
שנה
שני׳עשר
היו׳לה
אחר
^
קטה
בגבה ו
?
י !!
;,ם ן1
קתני בסיפא דאינה נאמנת לומר '1
15לשתי
יכולה למאן שאע פשאי סוצאקלה סיטניחוששקשמא3׳"*י כצי' שה וכישס!5־ייהוי 5ומשמו
היא וממאן ומדברי הימ״כס נראה כדברי
זשיי5ו עלהנףו5ו' שלהנצי׳
שעיי׳ש6מיו5
רבינו שסתם וכתב בפ״ב מה׳ אישות הבת קודם שהוא ספק ראוריית׳ שאם היה ידוע שהי לה שערות קורם
סהביא׳סתי שפיובתו! י״ב שנה וכן הכן שבא עליה הוי קדושין גמורים שודאי בעל לשם קדושין ואםתניא נסי הכי ב׳ שערות שאמרואפילו
קשרי
סהביא בתוך י״ג סנה שניהם שומא אפ״פ קדשה אחר אינה צריכה ממנו גטוכיו; שהוא ספק דאורייתא אחד בגבס ואחד בכריסה א׳על גבי
גטאצבועתיהסליד ואחד על גביקשרי
חיישי׳שמא הניאה סימנין קודם שבעל וצריכה
סאותס שערות במקומן הן עומדות לאחר
י״ג ל! כי ואחר י״ב לנקבה אינו סי׳וב'ה״ס
שס בשם הימ״כן דקסנה שלא נודעה אס הגיעה לכלל שנותיה והביאהסימני׳לא
מצינו בגמ׳דינה מפורש -ויש אומרים סמטילין אותה לחומרא כרין כל שאר הספיקו׳
יעצ"ל :ומ״ש ונדסא כשמוצאקלה שערות אחר הזמן מחויקין לה לגדול׳ואפי׳לחליצה
.ולא חיישינן שמא באו קודם הזמן כ״כ הימב״ס בפ׳הנזכר וכן משמע מהא דפ׳בא
סי׳שכת־תי בסמוך דקא מלפני הפרק בעיא ב דיק׳דאי משתכחי לאחר הפר שומא
נינהו משמע כהדיא דהיכא דלא בדקוה לפני הפרק כי משפכחי אסר הפי'לא סיישי'
סמא לפני הפיק באו דאל׳כ אמאי כעיא בדיקה לפני הפיק משוס דאי משתכחי
לפני הפיק אמרינן שומא כינהו הא כלא ככדקה כמי אמיינן שומא נינהו אלא ודא
כרא מין וכ״כ התו׳סס ומ״ס ואפי׳כשיס כ אמנות לומר שהביאה ב׳סערות אסר י״ב
פלוגתא דתנאי ר׳ פ בא שי' ( דמח ) ופסק הי״אש הלכה כמ״ד דכבדקת מ״פ כסיס
בין להקל בין להחמיר וכן פסק הרמ״בס בפ״ב מה אישות וז״ל .כסבודקין הבת בין
בתוך זמן שהוא כל שנת י״ב כין קודס זמןזס בין לאחי זמן בודקין ע״פ כסיס כשמת
מאמנות ואפי׳אשה אחת בודקת ושומעין לה אס הביאה ואס לא הביאה וכתב ה״ה
שכן הסכימו הרמ״בן והרש״בא ז״ל י כתב המרדכי בפ׳מצות סליצה ת״כ שהשיבו
ליכי׳מסולס כיון מסים איכן ראוייות להעיד והכא מהימני מה לי קרובות מה לי
יסוקות ורפיא בידי שוב מצאתי בספר אבי״ה ור״ת פסק אפילו הכשיס שאין
גאמנות לומר מת בעלה נאמנות כבדיקה דאין לך כתב מוכיח גדול מזה דעביד
לאיגלויי וכן פסק ראכי״ס דאנשיס קרוביס כודקין את החולץ ופשיס קרובו' בודקת
אומה ע״כ׳ אס נשים נאמנות לומר סהממאנת היא גת י״א וכן אס אמה נאמנת
במספי שנותיה בתשובתהנליימו׳דשייכי לספי נשים ובמרדכי פרק אלמנה לכ״ג
ומ״ש כפס ר״ת שאס הביאה
ומתחיל מצות חליצה ואכתוב' בזה כסימן קס״ט
ג שמתת כיום האחרון סל שנת י״ב חשיב ספיר גדולה כפ נא סימן אהא דתניא ר־

אצבועתיה סל רגל דברי רבי שמעון
בן יהודה איש כפר ענו שאמר משוס ר״ם ורבנן אמר רב חסדא עד סיהו בסערות
כמקום אחד ופרש״י על הכף גובה שפל האבר למטה מן הכיס אפי׳א׳על הכף וכולי
ואע״ג דאיכן במקום א׳אחת בגבה מחת אותו מקום בין קשר אצבע אינה מביאה
סיפר עד שתגדיל והר״יףהבי׳סוגיא זו בס״פ ב״ס ופס ק סס הלכה כרמן וכן פסק
הרמ״בס ז״ל כפ״ב מה״א וכתב ה״ה מפר רכי׳סמקו׳אח הוא בית הערו? בדוק׳ אכל
קצת המפרסי׳פירשו דרמן לא נחלקו אלא שיהיו במקו׳א׳אבל כיון סהס במקו׳א'
אפי׳בקשר אצנעו׳יד או רגל הן סי׳אכל ודאי גכ׳וכריס׳הכל הוא בערולוגבה מקו׳
תפוס שעל העיוה וכריסה שפמי הערוה אכל גבה וכריסה ממש ודאי אין מועילין
אלו דבריה ז״ל ולזה הסכימו הרמ״כן והרס״בא ז״ל עכ״ל * ט ומ״ס רבי׳ור״י פסק
כדברי סניהס להחסיר וכו' כ״צ סס הרא״ס כסס ר״י והתוספות כתבו כן בסס
ר״ת ונראה מדמיהס דטעמא משוס דגכי
שיעור ב ' סע ר ן פ א ס ,ק נ ׳ הלכ ׳ כךבריכול ׳
.
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שערות צריכות שיהיו במקום הערזה ונו ינרימגן

להחמיר יסדבססירמשמע ל * ז לד 3האי להיותבמק 0,אתי לקאחר שאס ונ,׳ וכתוב. 6
ננסן מאה:
סלוגמא כמי הוי דינא הכי וכתבו עוד סס
המו׳בשס ר״ת דמשהגיעה לכלל שנותיה לא תמאן בזמן הזה דאע״ג דהיכאדלא
בעל פסקינן בפרק יוצא דופן דלא חיישינן שמא כשרו אין אנו בקיאין לבדוק ככל
גופה שלא יהא לה שערות דאפי׳אחת בגב ' ואחת בכרים ובקשר אצבעותי׳מצטיפיך
או גומות גרידא טכ״ל וכבר הזכיר רבינו סברא זו לקמן בסמו כשם ספר התיומו
ומ״שרכינו סמסקנ׳הר״אש ז״ל כדברי' ר״י איני רואה הכריע בדברי .הר״אש לכך:
ולענין שיעור אורך השערות סליגי כהו תנאי וכו׳במשכה בפ׳הנז ' ( סס )ואי־פסיקא
בגמ׳הלכה כדברי כולס להחמיר ומ״ש רבי מסיהיו נקרצות בצפורן לא תמאןזכו׳כן
וס׳ש
■׳בס־ ה וא בפרק 3.׳מ .הלנומ .איסות :
מרע״י וערא״ש ז״ל ומ״ס בשס סרע
יראס

כ' תשו' (היא תשו׳
מייחיןס" עלויסו<1
שיחן י״ד והניאה
ילני פ€<' 3
המ
דווקא אסלא -נעל
לאחר י״נשנהאו
גשי נאמנו' להעיד
שלא
עליה
הניאה נ ' שערות

םר

אבן העזר קנה

$מ
(י)<מ/׳ייוהר״ 0יראה מדבריו שהוא יןודס קייצתן בצפורן כלו׳שכראה מדברי הרס״ב ז״ל שסובר הרמ״בס ז״ל ומ״ס וכיון שהוא ספק דאורית׳סיישי׳שמא הביאה״סימניס קוד׳ס3
•יוניי״ק שלא סניטלות כזוג הוא השיעור ממועט סככולן וכן כתב ה״ה ופשוט הוא במה דברי© וצריכה גט מספק הייצו מאי דאסיקנ בפ׳יוצא דיקידמו ) הלכתא חיישי׳שעא נשיו
ג״, {6ב 7י הזה אמורים סיכולה למאן אחר י״ב סנה שבדקו אותה ולא הביאה שערות אכל סממא והכי מילי דקדיס תוך זמן ובסל לאחר זמן דאיכ ספיקא דאורימא :ומ״ש ואס
משיש לה י״ב שנה אינה יכולה למאן וכו ובד״א סיכולה למאן כשבודקין אותה ולא מיאנה בו אסר שנבעלה ולא נמצא לה כלוער סנבעלה אחר סגדלה ואסר סנ
בדקוה ולא נמצא לה סימניס ומיא נה 3ו
■לא ימחלףגא״א הביאה כסל בעל אתר היות לס י״אסנה
שנבעלה ונברק׳ולא נמצא י* ה והלכה ונתקדשה לאסר צריכה ממנו גע
ויום א׳וכו׳בפ״יוצא דופן (דמו ) אמר רבא גט מספק ואם מיאנה בו אחר
יעל״א
מספק ואסור לקזו׳לו ואס ניסת תצא מזה
מנא3׳י אז־פ< יג ,קטנה כל י״ב סנה ממאנת והולכת מכאן ונתקרש׳לאחר צריכ׳ממנו גט מספק ואסור׳ לחזור לו ואם ניסת
ומזה והולד ספק ממז׳הסעס בכל זה מסו'
**ש ^מלהר׳ס ואילךאינה ממאנת ואינחולצת הא גופה תצא מזה ומזה והולר ספק ממזר ובסייה החמיר וכת׳ דממן הזה
דהוה לי׳ספק א״א דאוריח' :ומ״שרבי"
גומות
סל״יס יי׳׳י״גנש 6קשיא אמרת אינה ממאנת אלמא גדולה אינה י ממאנת אחר י״ב שנה אע״פ שלא בעל משו׳ דקי״ל
שבספר התרומה החמיר וכו ככי כתבתי
■הי״ימיקזהאיי• היא אי גדולה היא תחלון וכ״ת מספקא
לכלל סנותי' אע״פ שאין שערו׳ ואין אנו בקיאין להבחין ברבר הזה שלא יהו בסמוך שהוא מדברי התוסעו' :ומ״ס עוד
ע'דהלגהל'; יא|
או
בכרים׳
'
וא
א׳בגבה
אפי׳
ב׳שערות
הביאה
שמא
נזיין, ,ליה והא׳רכא יקטנה שהגיעה  _ . ,בו גומו׳ועוד
פכיםלהחזי
רבי הביאה סימני ' אחר י״כ ולא כמל אסר
־ 1־ א.ז־ ^,ע? נ' ! וינה ציינה בדיקה חוקה הני5וה סיסנ 5
דבדקו ולא על קשרי אצבעותי' ומי יוכל לבדוק כל הגוף ולעמוד על אמיתת כך הוו ספק קדושין ואסבא להוציא׳צייכ׳
פז ־לק לר עמה סני מילי בסממא אבל היכא
תמאןחושסין שמא נשרו דבר זה הביאה סימני׳ אחר י״ב ולא בעל אחייב הוו ספק קידושין גס מדרבנן ככר נתבאר כן בססוךמההיא
מעש׳ני״י! והתיי אשכחולאא״ה
חוששין ואם בא להוציא־צריכה גט מדרבנן ומיהו אם לא גרש׳ ועמדה דע יוצ דוק^ומ״ש ומי׳אס לא גירש ומחד׳
;}מ'אנ' נ ץי הניח למ״ד תושסין אלא למ״ד אין
ונמקדסה לאחר צריכה גס מסכיהםוא%
ונתקדש׳לאחר צריכה גט משניה׳ואם ירצו מגרש ראשקונושא
פיזי  5וינצלמימיה״מלפנקחליגר
יאמרו מחזיר ראשון ירצו .מגרס ראסו׳ונוסא סני אבל לל %4
א״ס צא < ״4ת לענין מיאין חוששי׳מכלל דמ״ד חוסשין שני אבל לא יגרש שני ונושא ראשקשמא
*הי יייא צמי חולצת והא חוששין בעלמא קאמי אלא גרושתו משנתארס׳ וכתב הרמב״ם דוקא היכא שלא בעל אחר סני ונושא ראשוןסמא יאסרו מחזייראשון
גרושתו משנתארס נכר נתבאר קבסשו׳
יה '״י י" *6לעולם דלא בדקה ולענין חליצ׳חיישי׳וכי שגדל׳ונתקדש׳לאח׳צריכ׳גט מהשני ואפור׳לחזור לראשון אכל
מדברי היי״ף ימ״ס בסס היס״בס דדוקא
קאמ'ירכא חזקה למיאוןאכל לחליצ בעיא
בעל אחר שגדלה ונתקדשה לאחר אפי׳גט אינה צריכה מהשני היכא שנא כעל ונתקדש'צריכה גטסהש;י
כ׳דאסחטפהא^ בדיקה אמר רב דימימנהרדעאהלכמא
ומותר׳לחזו׳לראשון ואפי׳לא בעל אחר שגדל׳ונתקרש שצריכה ואסור לחזור לראסו׳אבל בעל אסרשגדלה
זמן
ע*פ שנתמ־י* חוששין שמא נשרו וה״מ דקדס בתוך
אבל גט מהשני ואסורה לחזור לראשון אם חטפה אחר דרך אונס ונתקדש לאחר אפי גט אינהצריכ׳מהשני
א ״' כא״"חות ית ובעל לאחר זמן דליכ׳ספיק' דאוריתא
וקדש' בביאה איניצריכהגט מהשני ומותר׳לחזור לראשון וכת' ומות לחזו׳לראסון איני יודע מה מלמדנו,
גיאש'** מעיקר׳לא וסרש״י אלא לעולס אינ׳ממאנ'
רבאלפסדוקאשלא בא עליה שני קוד׳ גרושי ראשון אבל אם רבינו בכאן שהרי נתבאר קבדבריוסכת!
לרבא בדלא בדקנוה הילב מסתת אמרינן
בא עליה שני קור׳גירושי ראשון אסור׳לשניה׳ וצריכ׳גט משניה' לעיל כססו׳כלסוןהזה שאס היה ידוע סהי׳
כיון שהגיעה לכלל שנותיה ודאי אית לה
צריב בדק׳ובטיא גט ולעניןחליצס באשה שהלך בעלה למ״ה ונשא׳לאחר שאסור׳לשניהם וצליכה לה סערות קורס סבא עליה הווקדושין
ואינה
כלו׳ולענין חליצ׳מ׳ס אינ׳חולצת גט משניהם אבל ממזר לית בה דנשואי דרבנן נינהו ולא נשואי גמורים שודאי בעל לסםקדושיןואסקדסס
סיישינן
אתר אינ׳צריכ׳ממנו גט ואע״ע שי״לששם
דחיישינןסמא לא הביא׳סימניןודק קסיא תורה וכ״כ הרמב״ם וסיים עור אבל אם בא עליה ראשון קודם
התיר אפי' בא עליה שני לא כתבו אלא להוכיח שאס בא טליה אקר
לך הא אמר רבא חזקה הכיא׳סימניס ל״ק גירושי שני הולד ממזר והראב״דז״ל
שהגיעה לכלל שנותיהאינהיכול׳לסאןלפי
מאמר רבא חזקה למיאון דלא ממאנה קורם גירושי ראשון וכ׳ על דברי רב איפס כדי הוא הרב לסמוך
שהיא סעיק' דאורית' ולסי׳חזר וכתכונאן
מסתמא אבל לסליצ׳בעיא בדיקהחוששין
סנותי׳ובדקד עליו אף אם יאמר על המותראסור כי בכאן אין איסו׳חמור ולא במקומו מכל מקום קשה למה כתבובסם
סמא נשרו ואס הגיגיה לכלל
לגזור בה משום אשה שהלךבעלה למוינ׳הים שאם גזרו במקום
סרמ״בסדמסס שהוא לבדו סובר כןוהרי
ולא אה נחו לא סמאנ׳דקדי׳תוךזמךתומס
אמה ואסיה לדעת וכעל לאחי זמן שיש ערוה או איסור לאו דבר תורה נגזור במקום שאין איסור רבי׳כחב כן סתם לעיל בלי חולק וכךהוא
מרעת
ערו׳ולא איסור לאו דבר תור׳הלכך אם יש כאן מי שמורה להית׳
האמת כי מדברי הרי״ף הואוהר״א׳הטתי,
דאיכא סע־־קא דאפת אישדאורית' דבשע'
דבריו וא' כ ה׳ ל לרבינו לכתבו סתם ולא
נשמע לו וכן היא מסקנת א״א הרא״ש ז״ל:
בעילה דלאפר זמן שמא הביאה וה״ל ביא'
לכתבו בסס הרמ״בסז״לומ״ש ואפי׳לא
זו קדושיןגמורי׳דהא גדל׳ושוב איכ׳ יוצא'
בעל אחר שגדלה ונתקדשה שצריכה גט
במיאון אבל מעיקרא דמכי עברה שתא
הנו
מהשני ואסורה לחזור לראשו׳אס חטפה
ד ב ולא בעל לא סיישי׳שמא נשיו דהאלא
הוו כה קדושי גמורים דאין מעשה קטנה כלום אלא א״כ קבל אביה קדושין היל כך אחר דיך אונס וקדשה בביאה איכה צריכה גט מהשני ומותרת לחזורלראסוןנראה
' מספיקא לא מחערי׳עלה היכא דלא אסכחןאבל הביאה ודאי סימני׳אע״ג דקדץשין שכתב כן מדגרסי בערקכ״ס דף קי אהא דאמרי׳קסנה שלא מיאנה והגדילה ועמד׳
קמאי לא הוו קדוסיןאלא מדרבי' לא תקנו רננ' מיאון 5גדול ' וילמ אתי למאןמבטלת ונשא רב אמר אינה צריכ גט משני וסי אמר בר אי בעל איןאי לא בעל לא והא כהי׳
לאחר שגדל דההיא הדא א״א דכיאה סבא עליה משגדל׳מקדש לה מכ״ל ומ״ס שאס עובדידהרה כנרש ואיקדיש כסהי׳קטנה וגדל׳ואותכוה אכי נורסייה ואתאאחי־ינא
היה ידוע שהיה לס הפרו קוד׳סבא פלי׳הוו קדושין גמורי׳סודאי בעל לשם קדושין וחטפה מיניה ורב בתנא ורב חננאל תלמידי דרב הוו הסס ולא אצרכוה גיטא
מכתרא אסר רב ספא מרש מינסב נסיכי והדר מומבי אני כורסיי רב אשי אמר
ואש קדשה אתר אל צריכ׳ממנו גט וכו בפ׳ב״ם ( דקט ) איתמר קטנה סלא מיאנה
והגדילה ועמדה ונשאת רב אמר אינה כריכיגט משני ושמואל אמר צייכה גט משני הוא עסה שלא כהוגן לפי׳עסו כו שלא כהוגן אפקעיגהו רבנן לקדושי מיניה א״ל
יכינא לרב אשי תינח קדיש בכססא קדיש כביאה מאי סוייה רבנן לבעילתו כטיל'
ואוקימנ׳להא דאמ׳רב אינ׳צייכה גט משני בסבפלה הראשון אחר סגדל׳אכלו אבל
זנו׳ומסמע ליה דבהא דאמ' רב אשי קי״ל דכתרא הוא אבל הרי״ףוהרמב׳והר״אש
אס לא בעלה אחי שגדלה אצלו קדושי קטנה לאו כלו׳הוא וצריכה גט משני ושמואל
סכר א״פג דכעלה אח׳סגדלה צריכה גט עשני סכלהבועל על דעת קדושיןהראסוני׳ השמיטו זה מסמ׳דס״ל דכיון דלשינוי ' דרב פפא לא מפלגי בין חטס ' ללא חטס'ה״ל
ספיק' ומספיק׳לא מפקעי׳לקדוסי מיניה ואע״ג דרב אשי דהוא בחרא אמרהכי
הוא כופל ואיתב ינן עליה דרב מהא רתניא המקדש את הקטנס קדושיה תלוייןמאי
קדושיה תלויין לאו דכי גדלה גדלי כהדס ואע״ג דלא כעל ופייק לא מילתא דקטנ ' איסשר דטעמייהו דרב ברונא ורב חננאל קאמר וליה לא ס״ל 'י* ומ״ש בסס היי"!*
דוקא שלא בא עליה שני קודם גירושי ראשון אבל אס נא טליה שני קודם גיוסי
מילת׳תליא וקייס אי כעל אין ואי לא כעל לא וכת הריף ולא איססיקא הנא הלכת׳
ראשון אסורה לשניהם וכולי דבר פשוט הוא דלא קאי אמאי דסמיך ליה אלאלמה
כהדיא וסזינן מאן דכ׳דהא מילתא ספיק' היא ומכלי בה לסומר׳דהא תניא המקדש
את הקטנ׳קדושי׳תלויי׳ואפ״ג דסנייןלה אשינוי לא סעיי׳ואי לא כפל וגדל׳ממקדס ' שכתב לא בעל ראשון אחר שגדלה ונתקדס׳לאחר מגרם ראסו׳יטסא שני וכבר
העתקתי בסמוך דברי הרי״ף ומ״ש שסיי׳הימ בס אבל אס בא עליה ראשון קודם
לאת צייב׳גט מזה רמזה והאי סברא סברא מעלי בוא דגיסי בהדיא בפי יוצא דופן
 .אמר רב דמי שנהרדעא הלכת' פוששין שמא נשרו וה״ע דקדיש תוך זמןובפל לאחר גירושי סכי הולד ממז׳פסוט הוא דכיון דנישיאי ראשון אינם אלא מדרבנןכשקרסה
סני אחר שגדלה תפסי קדושין מדאורית׳וה״ל א״א דאוריתא והילכך אס בא עליה
זמן דהוי׳ססיקא דאורית׳אכל מעיקרא לא כגון דקידס וכעל תוך זמן ולא כמל אחר
)מן לא סיישי׳שמא נשיו אלא בדקי׳לה אי אייתת ב׳סעמאמריי גדול׳סיא ולא ממאנ ,ראשון הוי כאלו בא עליה אחר ומ״ס וא״א ז״ל התיר אסי׳בא עליה סכי קודםגירושי
ואי לא אשכחן כ׳שעוות אמיינן מדין קטנה היא ותצא במיאו משוס דניסואי ק<זנ׳ ראשון וכתב על דברי רב אלפס כדאי הוא הרב לסמוך עליו וכו׳טעות סופר יש כאן
דדבנןנינהו וה״ל שפיקא דרבנן ולקולא וש" מ דקטנ׳סלא מיאנה אע״פ שלא נבעל' וצריך להגיה ולכתוב והראב״ד ז״ל המיר כחקוס וא״א ז״ל התיר וכך הוא כפסקי
הרא״ש ס׳ב״ש  :ומ״ס וכן היא מסקנת א״א ז״ל 3פ הנז' כתב אחר דבריהראב״י
לאפי שגדלה אינה יוצאה במיאון אלא צריכה גט מדרב׳וכיון דמדרבנןהוא דצריכה
גט תפסי הב קדושי שני וציינה ממנו גט ומסתבר׳לן שאס רצה השני לכנס׳סמגרס והרמב״ן לחזק דברי בר אלפס והביא ראיה מכל פיסולי גיטין סל דבריה' כגון כתה
ראשון ונושא שני אבל מגרש סני ונושא ראשון לא נזירה דילמא אתי למימי'מחזיר לשם מלכות שאינה הוגנת היה כמזרח וכתב במערב וכן כנס בגט קרח שבכלאלו
גרושתי מן  .הארוסין כדגזרינן בער המגיש כההיא דלא מצאו דבר מל בוריו ודוקא לא עשתה לא איסור ערוה ולא איסור לאו דבר תורה ואין נהם אלא פסולי תקנות
היכ׳דלא בא טלי ' קוד׳גירושי ראשון אבל בא טליה קוד גיוסי ראשון אסוילתרויהו סל דבריהם מסוס שלום מלכות ימסוס דמסזי כשקרא ואע״ע כן תצא מזה ומזהוכל
הדבייס האלו בה כ״ס בזו שיש כאן קדושין שלימים מדבריה׳ שהיא יוצא׳מזהומזה
וצריכה גס ממיוייהו דס״ל כאש סהל׳כעלה למ״ה שהיא אסורהלזה ולזה וצריכה גט
מזה,ומזה אבל מעזי לית בס דניסיאי דרכנןגינסי ילא נישיאי תירס  *.וסיכא דבעל ואינו טנ ין לכאן כלום דהת׳טכעו חכמי׳מטבע בגטון וקנסו כל המסה משבטסלסה
לאחי שגדל׳קנאה קדן גמור מדאורית׳ואינס צריכה גט משני כרב ולית לדסמואל אכל כנדון זה שאין מקנה לחכמים בדבר זה אלא לפי סבא סליה כאיסו׳ ים לקנסו
יאמר כל הבועל פל דעת הקדושין הראסוני׳הוא בועל דסא דמני׳המקד׳את הקטנ׳ אין לחדש קנס זה מדעמינו אס לא שנמצא שקנסו כיוצא בזס עי״ל ועייןברכי׳ירו
קדושיה תלויים מכל עקום הויא תיוכתא רססואל טכ׳ל והשתא מס שאמר רבי׳סאם כתב ג״י בפ ב״ס אהא דאמרינן דהיכא שלא בעל משגדלה ונתקדשה לאחר צויכמ
גט מזה ומזהשי אוסרים דדוקא כשנתקדשה סלא בפני הראשון אכל  ,אס קבלה
היה ידוע שהיה לה סערו׳קור׳סבא טליה הוי קדושין גמויי׳סודאי כעל לסם קדושין
קדוסק כעצי הראשון איצהצריכה גט מהראשון משוסדהוס ליה נאומי׳ לו גרסמני
ואסקדשהאסי אינה צדיכהי גס ממנו היינו כדפסק הרי״ף הלכמא כרב־וכן ססק
שהיא

סב לס

*^ 0^ £

הלכות ימם וחליצה

\
שהיא נאמנת וכדר >5המכונא ויש מחלקים דשאניהכא שהיא סבורה שאין דרש״כג אגל רש״בג לית ליה דר מהי דלראפ״פ שגמרו שערו וצפמיו איכויוצ '
קידושי.ראשון כלום כתב הרי״בס כהימןו׳טל הא דקטכס שלא מיאכ׳והגדילה ונשאת מידי נעל עד ששהה לייוס לרס״בג גמר סממ וצפיני' איכס מפלי ' ולא מוריד ואין
לאחר אמי רב איכה צריכה גט משני דכיון שהבדילה טס הראשון מסתמי בעל לשם
ס/־ברתלויאלא בשהה ל׳יוסבאדסבלבד וגס יעי־מ״בסכפ׳יאמ? ׳ ,מס ^ הנח -
קדושין ואסרו בסס הי־״חה לאפי עדי יחוד אינ׳צריכ׳כיון שאשתו היא ועומד׳תחתיו אלא סיכלו סדסיו ויתיה ל ' יוס ולס הזכי׳טה גמר סמרו וצפמיו ילכןדברי רביני
ע״כ ידעיסנתיחד עמה ובא .עליה זהו
צ״ע ומ״ש אבל אס ילדה ולא חיה ל׳יוסאח'
ועת יחיד שכל הראשונים כתבו שצריכה
אחים
יחדיו
ומת א׳מהם וכן אין לו לא
׳שכילד אפי מת כיוס ל ' בר״ס החילץ וכעי
לעידי ייחוד עכ״ל:
1
.
אשתהמתהחוצ׳לאישזריכמ׳יכאעלי׳מצו׳עשההיא ר ־א דמיל׳אממימת
ביוסל׳ועמד ונתקדש (נ ) דגלסי׳ט׳ו
משמי אחיו מאביו בלא זרע אפי׳היה לו זרע ומת שייכ׳את אשתו רנינא
הלכות ינום וחליצה
משמיה דרב ' אמר אס אשת ישראל  7עע קמיחקיס
כזה :
היא חולצת ואס אשת כקהיא א י נ חולצת
הנו ביישבו אחיסיחדיו ופתא׳מהס או יחלוץ לה ולקמן יתבא׳איזה מהן
הןוד׳לא שנא אשת אחיו מן ומ״ס לא סנא מת מחמי'חולי לא סנא נפל (; )יננ׳יפ׳הערל
וכו׳מצותעשה היא מי שפת האירוסין או אשתו מן הנישואין
וגליד
שהיה
להן
ישיבה
אחת
.
ומ
ש
נא
םנא
,
מ
£
מח
,
ע
'
לן
זנשכלי
לו
חדשי! א'נ כמר
אחיו מאביו בלא זרע אפי׳היה לו זרע ומת בעולס! :שלא תהיה היבם׳ ערוה׳:גליו אבל אם היתהערוהעליי
ימילהשס * * ופניא״וש״ננ5וומי נל סימנים דהיינו
סייבס את אשתו או יחלוק לה ולקמן או שנולר אחרי מות אחיו מותר לזר כלא חליצה ולאיכוסואם ספ־סל׳יים ככ״־ס איני נפל5ויבפי5נלהי מ/ד ניןושערי! ;
יתבאר אי זה מסס קודם ופריטלא שנא הניח אחיו זרע ל יש בן או בת או זרע חקאו זרע הבת עד סוף כל מי פליגי רבכ׳עלי׳ואת״ל פליגי הלכי כמותו (ל ) ימיע׳הטרל
אולאת״שדאער רב יסודה אמר שמואל כת? דא דסייוגי'
אשת אחיו מן האירוסין או אשתוק התרות אשתי פטורה מן החליצ׳ומן היבום ואפי׳הניח זרע עובר
הלכהברש״בג הלכה מכללדפליגי ס״מ ־ איקמזניאיןמידי
הנשואין פשוט בכמה מקומות • ופ״יט
ובלבד שהיה יל הס ישיב־ אחת בעול׳כריש עבירת או ממזר פוטר נשיו מן החליצ' ומן היבום חוץ מבן שיש
כפל היינו ככפי!
לו מן השפח׳והנכרית שאינו נקרא זרעו ואינו פוטר וכתב רב אמ׳אניי פיהק .ומת די׳סמת הוא .כי פליגי נן<ז או כןטיא .ל
פ״ב ויבמות ; דף יז ) וסייפי לה כגמרא נטרוגאי גאון דוקא בן שיש לו משפח׳שאינה שלו אבל שיש לו• בנעל מןהגג או אכלו ארי מי סב מת הואנשיודי׳ניןפידאיק
מדכתיב כי ישבי אחים יחדיו שהית להם
ק׳ היא יגי׳רו
משפחתו פיטרב שאין ארם עוש׳בעילתו בעיל׳ זנויבודאי שחרר' ומ״ס חי הוא ופי׳הר״ן כי פליגיבנפל מן
ישיבה אחת כעולם • ומי׳יט שלא תהיה
הגגאואכלואריכלו׳שמת מחמת מיתה ס מניו א־יוינן
האי ידאי גר'1
שיבמה ערוס עליו וכו כריש יבמו׳ידף ב) קיר׳שבא עליה וגאון א׳כת׳ רמספק׳ליה בהאי מלתא ואזלי ביה
הבאה לי ממקיס אחר מר סב היינו רכרן היא יאשמלי י־יא
ומייתי לס בגע מקי־אי  :וכי׳ש ואש הניח לחומרא שאח אץ לי זרע אלא בן שיש לו משפחתו ויש .לו
אש׳
חי הוא ומ״ס דהיינו רש״כג מת הוא ופי'  7א .ע־,י
על
ח׳ יצא מבת ע
אתיו זרע לא שנא בן או בת או ז ־ע הקיאו ומת כלא נני׳חילצ ולאמתיבמ׳ולענין ממונא אזלי׳ביה לקולא
ליש׳ ה״ר יונס דלאו דוקא פיהק אלא ה״ה חלה
!רע הבת עד סיף כל הדומאש תו פטורה ולא ירית אבל איהו כיפי׳ לא מצי מזבני לי' ירתי ואינו יכול
כן
חדורי נ י אלא
ומת מדקא מסייס אביי למלתי׳כי פליגי

^ (30ישכר

מנר (אי) ׳א ז
לי.ז ינק׳ע
מכתפקפסנממן
הנירית הזא "!
•זדג־ככן אע׳ג
יייעאאיני
ליילאגכי

תהיה

ס׳ל ליותר ישלתיש

לנפלנבןח ודאי
מספק נן חייכן
ל !:א כמשיג' נר

וקהיביס חיץ ממה שישלי מן
הספח ומן הנביית סא
:נכריתס?|י :ו נ ?*! 15רע י5ןיכי
?'טי מלנס פ כ ייב,מות /דףכב £מישיל
לובן מ מ פוט׳ את אשתביי מן הח־־יג

הי3יס
^ ]י ] לו •  0״ח .
יקהנני-ת י־ג״ם מ״מל  4מ )י
אמר רב יהודה לאתיי ממזר מ״ עך3ן :גר

גוסס או פצוע מכות שא״א לו לחיו׳ פוטר מן החליצ׳ומן הייבום
ואפי׳זרע שיולד אחרי מותו כגוןשמת והניח אשתו מעובר פוטר

ורוק׳לאחר שיולד ויהיה בר קיימיכגון שירוע שנולד לטי חרשים
מימ־ידז׳ר!"1־;
ולא מטבח לה אלא מפי׳ממנה אחר טבילת ולא קרב אלי אחר
כן או אפי א -ןירוע וחיה ל יום אחר שנולר שגמרו צפרניו ושערו
אב■ ,-אם ילרה ולארדה ל יום אח שנולד אפי מת ביום ל או
.י״־יורזי׳רלמוד! < 4דודו׳לי״ו ^מ׳לי ^ו י• י■ד* ^יןיי׳ ^ידז

קרא ובין אין לו עיין עליו וכת־ הרמ״בס דאפי היה פע׳ז פוטר את אשת אביו• דין
המזכה עס אשה ונתעברה ממנו אס פוטר את אשתו כתב רביכו לקמן בסי׳זס דעת
הרמ״בס ודעת הר״אש  :וכנו מן השפחה ומן הנכרית ממעט להו התס מקראי דלא
מיקרו בניו וז״ל הרמ״כס בפ״א מה'יכום בנו מן השפחה ומן הנכרית אינו פוטר את
אשתו שזרע הבא מן השפחה עבדים והבא מן הגויהיגויס וכאלו איכס הרי הוא או'
כשפחה האשס וילדיה שהיה לאדוניה מלמד סולדה כמותה ובגויה הוא אומי כי
יפיר את מך מאח׳״י מסיר אותו מלחשב בקהל א״פפ סנסתחרר בנו מן הספח או
נתגייר בנו מן הגויה הרי הן כ שאר הגייס וסמשוחירי' ואינס סוערים את אשתו
עכ״לא :ומ׳ש רבי בשרב נטרונאי כתטהו הי״יף והר״אש בפ״ב דיכמו׳ומה שחילק
בין שפחתו לשפחת תכירו הטעס משו׳רמסתס׳אמרי שחררה קודם סבא עלי׳דחזק
אין אדם עושה בעילתו בעילת זנומ 1:מ״ '  £דגאון אחר מספקא ליה בהאי מילתא
ואזלינן כיה לחומר' וכו׳גס זה כתבו שם הי״יף והר"אש  :ים׳ ט סהרמ״כס לא חילק
בין שפחתו לאחר שכתב שאפי יש לו בן משפחתו אשתו מפיכמת ז״ל בפ׳הנז׳הרי
שהיה לובן מן השפחישלו ושחררו ושחייה וכשא׳ומת בלאזרע ה״ז תתיבס לאחיו
וא״עפ סבכ׳ממנ׳קייס שכבר שחררו מכ״ל ונפ״י מה׳גרוסין סכי׳דביי הגאוני׳וחלק
טליסס וכפ״ד מה כחלות חילק בין אדס שהי׳מוחזק כנשמת לאדם אחר וכתב שם
ה״ה שלא חילק בכך אלא לעכץ ירושה בלבד ולא לעיין שאר דברי׳ונמן טעם לדכי
ומ״ש וא״א הר״אש ז״ל קסכיס לדברי רב כטמנאי בס ב דיכמות אס היבם קשפחה
ונסתפקו אם סיתה הורתו ולידתו בקדושה עיין בתשובות הרש״בא סי׳אלף ור״מ
ומ״ש ואפי׳היה הזרע גיסס או פצוע מכות שאי׳א לו לחיות סוטי מן החליצה ומן
היכוס משכ׳פ״ק דאהלות ומ״ש ואפי׳זרע שיולד אחי מותו כגון שמת והכיח אשתו
מעוברת פוער ודוקרן לאחר שיולד ויהיה כר קיימא משנס כפ'סחולץ ; דף לה )ומ״ש
כגון שידוע שנולד לט חדשים ולא משכחת לה אלא כשפי׳ממנ׳אסר טכילת׳ולא קיב
אלי׳אח״כ סשו׳הוא ומ׳ש ושפי׳אין ידוע וחיה ל׳יוס אח״כ וגמרו צפורכיו ושערו וכו'
גר״ס החולץ ידלו ) גרסי' התם תכן רש בג אוכל ששהה ל׳יוס נאד אינו כסל הא לא
סהה ספיק הוי ופרש״י ספיק' הוי וחולצ׳ולא מתיכמ׳ודוקא אי מספק' לן אי כלו לו
חדשיי אי לא אכל אי קים לןדכלו לו חדסיותנן כפ יוצא דופן תינוק כן יומו פוט׳מץ
היגיס וכפ הערל תניא איזהו כן ח כל שלא כלו לוחדשיו ר' או׳סימני׳מוכיסיסעליו
סערו וצפוי־ביי אע״פ סל ' כלו לו חושיו טעמ׳דלא גמרו הא גמרו אמרי׳האי כר ז׳הו׳
ואשתהויי הוא דאשתהי וסוב רבי׳דרש בג ור׳לא סליגי וכל היכא דלא ידעי׳דכלולו
קדפיו כעי׳תיתי חד׳סגממ שערו וצפויכיוושישס׳ל׳יוס ואיני יודע מאקלו זה דאין
לו׳דמשמע ליה האי מדברי התוס'שכתבו כפ׳ר״א דמילה דליכא למי׳דלא קאץ הלב'
כי משוס רבעי הוכח סימני ' שערו וצפויכיו אבל רש״גג לא בעיא דסא פשיט ד 3ןת
שלא גמרו שעיו וצפמיולכ״ע לא חיי עכ״ל דאין זו ראי׳דהת׳כקח׳ודאי איירי אכל
נשאיכוידוע אם הוא בן ח או בן ס׳משמ רלא בעי רש״בג שו .מ סערו יצפיכיו ואפי'
בבן ח׳כמי אי  :למי׳דלא בעי רס״בג גפיו פעיו וצפ״ניו אלא כדלא אשתהי אבל כל
ששהה ל׳יוס כאדם אינו כפל ואפי׳לא גמרו שערו וצפי־ניו וגם אין לו׳רמשמע ליה
סכי מדג' הי״אש בפ הערל טעמדלא גמרו סימני׳הא נמיו אערי׳כ " ז׳הואואישתהוי
אשפהי ויוצא מיד נפל בל׳יוס אליבא דר׳כמולרש ' בג ע״כ דאיכא לסיר' אית ליה

דאע׳רכ $ן מת 3מ ,ך 1,׳יןס ועמד' ונתקדש ששת שי׳ תח׳ו ־
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י )ס 3ןשת כה ז  0י  6חי 5ה חו לצ וטעמ מסוס צקתן ס ; תנ ללעת

דסמכי ארמן דאמיי לאו נפל הוא אלמ 'הרא׳שנתשינ׳לעל
אפי כשלא אכלו ארי פליגי רבנן אבל ס״ר איאיני נא־יןולייק
יונה כת׳דלא פליגי אכייורכ^ ןדה $ןךר 3׳לכמתשינ׳ז!א״כ

מימוקמ ב ^ למ 1הגג3ןו > '6
:ל(  6י' והר"זה 'א׳לאזה '
יא׳נגדע"

פי׳לאביי בפיהק ומת דוקא הוא
דקאמי הריינ׳ם לעדא׳
דלא סליגי משוס דכיון דאיכא ריעותא מוכח מילתח דנפל הוא אבל סלה ומת הרי נאיין ה׳האשה־
הוא כאכלו ארי דליכא ריעותא דאפי בן קיימא כמי סלה ומת ולפי זה הא דרבא
מיתוקמא בחלה ומת והוי נאכלו ארי ולא פליגא אדאביי כלל עכ״ל ורבינו סוכר
דהלכה כרס״בג ולפיכך פסק דל״ם סת מחמת חול׳ל״ם נפל מן הגג או אנלו ארי
ומת הוי ספק כפל וכי"כ הרמ״כס בפ״א מה יכום ח״ל אס מת בתוך הל ' אפי ביום
הל׳בין שמת מחולי בין שנפ׳מן הגג או אכלו ארי ה״ז ספק נפל ספק כן קי ימיוצריה?
חליצה מד״ס סבל לא תתיבס פ״כ כתוב בהגהות מרדכי דכתובות ׳שאס מת הולד

תוך ל׳יוס נוטלת כתובתה לאלתר ח" עפ שסיכם קסן ומ״ס ואס אינו ידוע שכלו
לו חדשיו אלא על פיה אינה כאמנ׳להיות מותרת לזר אס מת תוך ל׳יוס כ״כ הרא״ש
בתשובה כלל כ״ב וז״ל הא דמספקא לך אס האשה נאמנת על עצמה לו ' שכלו חדשי
העוכר שילדה אחרי מות בעלה כשלא שהה ל׳יוס כדי שלא תצטרך חליצ׳לא ידענא
במה נסתפק' למה תהיה נאמנת אפי׳לאסר אתתא לא מכימנא כ״ס לעצמה להתיר
יבמה לשוק ולא מצינו כאמנו׳לאשיאלא ההיא די׳יוחסין דקאמ סתם ג׳נאסני׳על
הבכור חיס אביו ואמו והתם גופיה לא אמרי׳היי אלא משוס דגלי קרא יכיר יכירנו
לאחייס ובשביל סהאמיכ' תורה לאב אע״פ שהוא קתב ויחיד וטעמא שאיןאחר ל
יכול
להכירו עכ״לה :ומ* ׳ט ואס הפילה נפל אחר מותו מתיכמת כן כת׳רבי׳ירוחס אם
לא יצא לאויר העולס קייס או חולצ׳או ממיבמ וכך מבואר בדברי הרמ״ג׳פ״א מהל'
יכום וב י״פ החולץ אמרי׳אס יבא אליהו ויאמי רהא דאיעבר׳אפולי מפל בת חליצה
רכוס היא #.נה זנהליאזק נפ׳התולץהכינם יזילינ״מיונמנאתת׳נינרתדלד׳^םאיןהייצלחל
קיייייזיקיים :ומ״ש כשם הר״ףהיכא דאיכא לאשתפוקי שמא כלו לו חדסיו או אפילו
ילדתו מת אסורלהתיכס וחולצת רדמיכח כנזיר וכו׳יש לתמוה עליו דמאי מייתי
מי״ש דמשמע דלא ק״ל כר״ס דיחידאה הוא וי״ל דע״כ לא פליגי אלא בספק נזירו'
דרבכןסברי להקל ור״פסבי לההמי׳אבל גבי ספק זיקה כ״ע להחמי' ( ועוד יס^ן *נ׳ה
צייןלהיגני׳ההילמי׳י/׳י ולנמינגייקייייאןזלומדמסמליה ז״לדהלככר״ס מדסבגמאמילת
דת״ק מאן תנא ר יהודה משמ׳דלא אתא אלא לאסמועי׳דלא פליג אי״ס אלא יחידא׳
*נ׳ה לא נן טענה זוכליס יאינ גלתהיייזתנייניחילאי האקיימאלן הלבהנכתש מ .תנה ינןהלנה
רר׳יהייאל;ביר׳פ״־גיןיומ" מ איני יודע למה הניס תלמוד עמך םבר״פ החולץ מפורש
במכין יבוס וחליצה ואסדר למילף מנזיר  :כתוב כתשוכו׳ס״ר סלמס בן הר״ס בר
צמח סמכלוף נפטר מז׳לאלול והכיח אשתי מעוביובאס לאייר ילד׳בןסלס בשערו
וצפמיו ולבסיף ח ימיר מת והיה למכלוף הנז׳אח במ״ה והתי׳את אשתו מפני שביו'
ט׳באב היה תולה כשבא לביתו כי כשהלך מביתו היה כ״ו לתמח ויש עד א׳מעיד שאז
אמר שהיה חושש שאשתו מעובר ולא חמר זה אלא על שהגיע זמנה לראו׳ולא ראת'
א״כ כ שיצא הוא הניחה בחזקת טהור אפי׳שי׳שמיד כשיצא הוא ראת נחשוב י״ד יפיץ
על כ״ו לתפוז יבא לי״א יום לאב והרי הוא היה חול׳ומי אד׳נככסי׳לבקרו והנסים
אומיות שאמו גיוסוכלילס עמו מיו׳שחלה עד סמתימסתמ לא סבל׳אשתו א״כ עב
לי׳סמקודס נתעברה כמי סא׳הוא וסומכיןעליו דאיהו קיס ליה בגרה ונאמן הוא לו׳
ייש לי בן ומטלס שני מפני שגמרו סערו וצפיניו ומטעם שלישי משוס דהוי כבעל
ופיר כיון דבכ״ו לתמוז יצא ומיד כסבא מלס ולא היה שהות לטבילה אס היה אמת
סראתיאחר שיצא הוא מביתו ואפי׳לפי דכיי אמו שטבל ' בכ״ב לאב כ שארו מאב ט'
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^ ימים

♦מי 6עד ר׳סאיירהס ח חדשים' וסיימיס נסיר ה ימים
לתשלום החדשי׳הח&רי׳לפי בנדון זה פנשא׳האשס*! מקומה והיי ^ ידוע  £ילו לא ה׳ה׳ הדב׳ביוי ל&זצ■שה^סולל
סחדסי ההריון סס מלי׳יוס נסאיו ד' ימיסיות' מח׳סדסי׳וכיון שנכנס בחדש הס אהי
סל קיימא לא היו פציחין אות ליצשא ועוד שיש כאן עדותי מוכאס' והוי ס ;יייןדרבק׳
יוס בז׳אוץ מיוס
סיתעכיה בו אע״ע פלא גמרו סימניו ולא שהנן ל׳יום הוי ולד גמיי ועוד אס היתה לזולצת מספל! היינו' מוציאי׳לעז טל מיה כי ר״י פסק כי וצד י3מ0
ואע״ח םא' מרו
אר
יוצא
דופךולדת
לפי
יולדת
לםלמי׳פפר
הומסו
על
זס
רבים
שהחוש לשוק הייני
■*דרבנן הילכך3״ל דהן אתתא סייא לבעלה ואינה.צריכם סליצס עכ״נ
מנזי׳וה והתו כתבו שעת' נשתנו העניני'
(ופ״ל חי׳קס״ד )  :האומר זהבציי או יע לי
נמו שאמרו פ״ג דבכורות פר 0וחמור אינן
או אפי חיה ל׳ולא גמרו צפורנל וש  *#ו ד״ז ספק נפל ספק קיימא בני נסמן ובו 3פ'י" נ ( דקלד ) מנןהאומ׳ו5
יולדות אלא לג שכיס ועתה יולדו׳לב שני'
וחולצת ולא מתיבמ׳ל״ש מתמיא ^יזזולי ל' ש כפל מןהנג או אכלו בני נאמן ובג'למאי הלכת לפטו אשתו מן
וכן תמצא
בהרבה דבייס והאריך במשוב' ארי ומת ואם אין ידוע שכלו לו חדשיואלא על פיה אינ׳נאמנת ■ הימם תנינא מי שאמי בשעת מיתתויש
וו:
ובתגובות סרי׳ כס
סי׳תמ״וכתוב
להיות מותרת לזראם מזו תוך ל' יום ואם הפיל׳נפל אחרי מותו לי מיס נאמץ המס דלא מוחזק לנובאס׳
שנשאל על אשה כבת
ך׳סנשאפ
ושהת
עס
י הכא אע״ג דמוהזק לן כאס ופיהר׳ןנלומ׳
מתיבמת וה״ר פרץ לת^ פ׳ראיס לאיפתפוקי שמא כלו חדשיו־ או
בעלה לה יוס ולסוף אלו הימים חזר
וטבל' אפי׳ילדתו מת אסו׳להתיכם ויהולע׳ כרמוכח כעיר נכי' אחא עיר אי מהמס ה״א דוקא בדלא מוחזק לןדאית
לנדמה ונתיחדה סע בעלה ותוךג׳ימי׳מת
ליס אסי הוא דנאחןאבל במוחז׳לןלא מ״ה
בעלה ומיד נסתפק בהריון ולבסו׳ילר' בת כשיהיה לי ולד וחפיפה דיחוי עיר ספקרל ' שמעון שאלה לא״א
מנא הכי לאשעועי׳דאפי היכא דמוחז׳לן
ונתברר סמיוס מיתת כעלה עד יו׳לידמה הר״אש ז״ל על
יבמתשכישא׳לשוק בחזק׳שהי׳לה ולד של קיימא דאית ליה אחי נאמן וכתוב בקצת ספרי
יש ס חדפי׳וכ״ב יוס
וכפת גמרו שערותי' והוציאו 'עליח לעז שלא היה של קיימא והכי׳ לעדים שהי׳יותר
רבי׳ואפיבאו אח״כ עדיססישלואחיס
וצפמי׳ומתלכ״ט
יוסוהשי׳אס מס שנולד' מל׳לס .תשובת כיון שהכיא׳ב׳עדים אפי׳אם ערים אחרי׳מעידים
מותר׳וסעמדמסתכ׳הו׳דכיוןשהאמינגכו
הבת באמצ חדש
תשיעי
אינו
קרוי
כלו
לו
#לא חיה ל׳יום מותר׳לכעלה ואינה צרלפ׳וזליצ׳ ואם אין הערים לומר •יש לי כניס כי אתי במר הכי סהדי
חדשיו תה שגמרו סימני׳איט מוציא מידי
האהרוכי׳מעירים עדות כרור׳אלא הוציאו קול ולעז אפי׳אי ליכא דאית ליה אחימאי הוי הרי כיוןשהאממו
ספ׳נפל כיון שמת תוךל׳יו׳דקי״ל נר&
״כג עחי׳שחיה ליום לא אטרינן לה נקלא דבת נישואיןהאומ׳זה בני אותו שישלו בניס מיתית היא  :ומ״ש
דכל ששהא ל׳יוס באדם אינו כפל דמשמע
או יש לי כנים נאמן לפטור אשתו מן היכום אפי׳ הוחזק באחים אבל אס יש עדים שיס ול אחי' אינו נאמן
הא לא שהא הוי פפ׳נע כדאית בפסחולץ
לומי יש לי כניס להתייה כןמשממדברי
ואיתמר התס מת כתוך ל׳יוס ונתקדשה אכל אם ישיעדי׳שיש לו אחי' אינו נאמן לומ׳יש לי בני׳להתירה
רש״בס סכת סס הכא אתילאשמתינן
רבינא משמיה דרבא אמי• אס אשת ישרא׳ ^מר בשעת קדושין יש לי בנים וחזר ואמר כשעת מיתה אין לי
ואע״ג דמוסזק לן בגויה חזקה כעלמ׳בלא
היא חולצת אס חשת כהן היא אל חולצת כנים אינו נאמן לאופרה רהר״מה כ׳שחולצת ולא מתיבמת
כתב פריס אי אמר זה בכי נאמ^ לפוטר' מייס'
ואסיק כתם דבאפת ישראלחולצ׳כרש״כג הרמ״בם ער אחד נאמן להעיד שנולד בן לבעלה
להתיר׳וכתיעוד ע"כ משמע בהדי' דדוקא משוס דלא היה'
דקי״ל כוותיה וכאשת כהן סמכי׳אדרכנן מי שזינה עם פנויה או עם א״א ונתעברה ואמרי
זה
העובר
ממנו
אלא הזק בעלמא הא אי הוו עדיס לאהרה
רא מרי אמ״ג דלא שהא ולד מעלי׳הוי והסי' הוא
ואפי׳ הוא מודה לה אע״פ שהוא כנו לענין ירושה ה״ז ספק מהימן לומר זה מי והטעם דכיוןשקדמו
ודאי לא בידעי׳סכלולו חדשיו נגוןשכעל לענין יבום שכמו שזנתה עמו בך זנת׳עם אחר ומאין יודע הדבר עדיס דאית ליה אחי ולא הוה מוחז׳דאית
ופירש היא דככ״הג אפי׳רש״כג מ1ד דולל
שזה כנו וראי והרי אין לו חזקה ולעולם ספק הוא ולהחמיר דנין ליה מי הרי היתה בחזקת איסור ותו לא
מעליא הוי אפי׳לא -סהא כדאיתא 5פ
יוצא
כו
ולא
מתיכמת
ע
'
׳כ
וא׳יא
אתיא
אמירותו דאי׳ליה מי ושרי׳להוכי" כ
הרא״ש ז״ל כ׳בתשוכה על אח׳שהי׳לו
דופן ולא כבן ח ודאי כגון שבעל ופי׳היא משרתת כפיתו והיתה מיוחדת לו וילד׳ ואמר שהוא כנו שפוטר רבי׳ירוחס וז״ל אס ידוע לנו כודאי בעדי'
נמי דבכה״ג לא אלרבנ לאע ג דלא שהא
את אשתו מןהיבוםאע״פ שלארצהליכנס למילה כשמלוהו סיש לו אחיס אע״ג דאמר לשעתקדושין
ולד מעליא הוי אדרב׳אמרי דאע״ג דפהא
סיס לו מים אינו נאימןדלא אמרי׳מהלו
־ נפל ודאי הוי ואע״גב דגמרו סימניו ואפי׳ והבי׳רברי הרמ״כם וכ׳ריריו תמוהין
מאחר
שקורה׳פפק
למה
כ׳
לסקי כיון סיס לו פדיס שיש לו אחי פנ״ל
שהא ל׳יוס אלא ודאי ההי׳דפ החולץכסת׳ שיורשו ומוצי׳הממון מחזקת היורשים הודאין ואי משום
שהאב אכל אין גר׳כן מדברי הימ״כס שסתםוכ*
ולדות היא שבעלו ולא פיר והס כספק ק נאמן על כנו כר׳יהודה א״ב לענין חליצה נמי יהא נאמןואף לפי יפ״ג האו׳זה בני או שאמי יש לי בני' ה"*
דכריו בנדון זה שהיתה מיוחדת
ק או בן ט וגמרו סימניו ואף הרמ״ב שפס'
לו
נאמן ופוטר אתאסתומן החליצה ומן
־
כר ' דכל
דיג שגמרו סימניו סוי ולד מעליי׳אפי
בן
יוס
א׳כמ״ס
בפ״א
מהמילה
כבי
■
כתב
.
היבוס
:
א
£
ך
בשפת קדושקיש לי בכיס וחזי ואמר כשעת מיתה אין לי* מיס נאמן
בפ״א
מסייכוס
שזהו
בדין
תור
אבל
חכמי החמירו להצריכה חליצ׳כל שלא ססא ל׳
לאוסי ־ק היא הגייס כספרי יכינו ויש ספיי׳סכתו בהם אינו נאמן לאוסר ונראה
וא״כ בנדון זה אס כחשוב אות ' כצזת ולדו׳סהס ספק בן ח׳ספקבן ט אע״פשגמרו
שזו
היא
הגירסה
הנכונה
דפניא
בקידושין
פ
האומי
( ד סד ) כשעת קידושין אמריש
סימני הכת כיון שלא שהת ל׳יוס
צריכ׳חליצ׳ ובדיעבד כמי באשת ישראל אלא שאס לי בניס וישע מית׳אמר אין לי כני׳נאמן להתיר ואין כאמן לאסורכלומ׳נאמןבמ״ם
נתקדשה לכהן אינה צריכה
חליצ׳ועוד
איפסר
לומ׳דכנדין
זה
אפי׳נתקדסה לכהן בשעת קידושין ואינו נאמן כמ״ש בשע סימה דברי ר 'רבי נתךאומ׳אף נאקלאסוי
צייכ׳סליצ׳מחוס דהוי ספק
נפל
א
פי
'
לרבנן
מדאמ׳אביי
פיהק
ומת
דברי
סכל
מת
ומשמע דהלכה כר׳מתבירו וכן פסק כרמזים וכ׳הר״ן דרבותא קמ״ל דאע ג דאיכא
הוא ונו׳ופרש״י דלאו דוקא
פיהק
ומת
אלא
ה״ה
לחלה
ומת
וכ״כ
ה״ר
יונה
והר״אש
למימי
דמאי
דאמר
כספת קדושין לא אמר אלא כדי סתתרצ׳אשתו בקדושיו וישע
ולדבריהם הא דאמי רכא
כפ׳החולן
דצאס
כהן
אינ׳חולצת
משוס
דסמכי׳אדרכנן
מיתה
דלא
איכפת
ליה
במידי
קושטא קאסי אפ״ה כאמן להתיר משו׳דאיכא למי׳מה
בנפל מן הגג או אכלו ארי
היא
אבל
חל׳ומת
כנדון
זס
אפי׳רכנ׳מודו
וא״כ
אפי׳אשת
לו
לשקר
כדאמרי
'
לקמן
ואינו
נאמן
לחזור
וב
מדבורו
הראשון ולאסור עכ״ל ועור
כהן חולצ׳אלא שהרי״ף
השמיט
להא
לאביי
מסמ׳רס״ל דפליג אדרב דהא דרב׳סתמ׳ יתבאר כדיני׳אלו כסימן שאחי זה יש קצת ספרי רבינו שכתוב בהס והר״מס כתב
היא ככל ענין וגס
הר״זה
סובי
דאביי
כפיה
ומת
דוק
'
אבל
חלה
ומת
היי
הוא כנפ׳מן שחולצת ולא ממיכמת ואפסי שטעמו משוס דמספקא ליה אי הלכה כר או כר׳נמן
הגג או אכלו איי
ולפי
דברי
שניהס
אף
מדון
זה
שהוא
חלה
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אבץ

העזר קנוקנז

נדלא דמא מפלמ איני מוצא סעס נכון לסלק ביןדין זה לדין התרומ ואפי׳בדדיימ׳
6יפש'סהלכ'כלישנ'בתרא דסוגיין בפ״ק דכהוכו׳אתיא כי ההוא לישכ׳עכ״ל ונמקי
יוסף כס״פ אלמנ׳לכ״ג כ רסנויהשילדי' ואמר׳מפלו׳מא אע" פ שנאמני'סליולהכשירו
אינה נאמנת עליו לירושה ואפי׳בפלגש המיוחד לו אינ׳ נאמנעלל וא״א ז״ל כתב
במשובה על א שהיה לו משרתת בביתו
והיתה מיוחדת לו וילד ואמר שהיא כנו
ספוטראתאשתו מןהיבוס וכוכללפ״ב
סי׳א׳ועיין בתשובות הרש״בא סימן תר״י
{עיין בנמקי יוסף בס* פ אלמנ׳לכ״ג במ״ס
סס בשם הרי״טבא האש שהלך בעלה ובכה
לס״ס ובאו ואמרו לה מת בעלי׳מותרת
לינשא וכולו הלכה היא ובעלה וכנה ובא׳
ונזמרה מת בעלי ואח״כ מת בני באמנת
ומותר׳לזר מת בני ואח״כ כעלי אינה
נאמנ׳פתתיבסאלא חולצ׳ולא מתיבס ויש

לפי לשון הרי״ף שאין אשה וקרוב נאמנים לומר זה אחיו ש סלו כשמעידיןכן בשע׳
מעסה אלא שאס אמרו כן קוד מעסה שאין מעידין לא על ממון ולא על איסור
הוחזק מל פיהס ע״כ ואין כר ק מדברי הפוסקים אלא אסי׳לא אמרו ק אלא בשע׳
מטס סומכים עליה וגס בהגהו׳מיימון פ״ד כתוב דמסמ מדברי הרי״ף דלא סמכי׳
אהני אא״כ הס מסיחים לסי תומס וכתבו

קאמישתחלוץ דאיןנראה לראבי״ה אלא אפילו במתכוני׳
לו בביתו וילדה ואו׳שהוא בנר אפש׳ דבכה׳יג לא
דא״אהאשה להעיד נאמני׳וכ״כ במרדכי פ מצו חליצה:
כי הוא לא כתב אלא זנות באקראי פנויה דומיא
ומ״ש אבל אס נולד אחר מותוכבר
שהלך בעלה ובנה למי׳ה ובאו ואמרו לה מת בעלך מותר׳ ל ינש׳
לדן שנעמיר ךןב ן כחן ק שהו ׳ק יים ה ל כה ךץיא ןכ ^ ה לבנה ןכאה
ואמר׳מת בעלי ואחייב בני נאמנ׳ ומותר׳לזר מת בני ואחייב בעלי

אינה נאמנת שתתיגם אלא חולצת ולא מתיבמת  :הלכה היא
ובעל' לבד ובאה ואמר׳ ניתן לי בן במ״ה ומת בני ואחייב מת בעלי
נאמנת ומתיבמת מת בעלי ואחייב מת בני אינה נאמנת וחולצת
ולא מתיבמת וכתיהרמב׳ים בד״א כשהית׳ פסולה מתחל׳לכהונה

בקצ׳ספרי רבי׳חסרון הניכוכאש ' כתבתי כנין שהיא גרושה או חללה או שאמרה במערה היינו כשמתו
כן היא הגירס הנכונה וכך מבוא במשגה אבל אם אין הדבר כן איני חולצ׳שמא יבואו ערי׳ויעירו שהדבר
פר׳האשה שלוס ( דקיח ) והטע מבואר דכיון כן במו שאמרה שהבעל מת תחילה נמצא שחליצה זו איגיבלום
שכשעה שהלכה היתה כסזקת הית׳לזר כי ותנשא לכהן ויאמרו חלוצה מותר׳לכהן לפיכך לא תחלוץ ולא
יאמרה מת כעלי ואח״כ מת בני הרי היא תתיבש אלא תשאר בחזקת זקוקה כמו שיצאת עדשיבאו עדים
'מעמדת עצמה על חזקת ולפי נאמג׳אכל
כי אמר׳מת כני ואח כ מת בעלי שמוציא׳ האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ואין לה בני׳ ובאו עדי'
שמת בעלה לא תתיבם ולא תנשא לעולם עד שתדע אם ילרה
עצמה מחזקתה נאמנת להחמיר ואינה
כאמב׳לסקל ולפי חולצ׳ולא סתיבמ ומ״ס
הלכה היא ובעלה לכד ובאה ואמר ניתןלי
כן כמה ומת מי ואח״כ מת כעלי נאמנת
ומתיבמת מת כעלי ואח״כ מת בכי אינה
נאמנת וחולצת ולא מתיבס גס זה משנה
ססוהשעס מבואר כמו שכתבתי בסמוך•
ומ״ש בשס כרס״בם היאבפ׳ג והוא מבוא'
בגמ פ האשה בתרא ( ד קיט ) דאמרי התם
אמתני׳אחריתי דאינה חולצת גדר' שמא
ימצא הדני שאיכה צריפה חליצה ונמצאת
מצייכה כמז לכהונה ואיכא דהויבחליצ'
ולא הוי בהכרזה ואמרי הא שיו חלוצ׳לכהן
ומותיב מהאי מתני דאמיי׳בה חוששין
לדברי׳וחולצת ולא מתיבמ וליחוש דילמא

קט

צרתה או לא ילדה ולא אמרי׳ שתחלוץ אחר פ׳ חדשים למיתת
הבעל ורןנשא ממה נפשך שאם ילדה צרתה הולד פוטר ואם לא
ילדה החליצה פוטרת רשמא ילדה ולר של קיימא והחליצה כמי
שאינה ואולי תנש׳לכהן ויאמרו חלוצ׳מותרתלכהן לפיכך אם
היא גרוש׳או חללה תחלוץ אחר ט׳חדשים ותנש׳אבל לא תחלוץ
בתוךטיותנשא אפי׳אחר ט׳רשמא מעוברת היתה צרתה והפילה
וביון שהיתה צרתה מעוברת לא היתה חליצה זו חליצה :
^ שיש לו אח בכ״מאפי׳הוא ממזרא זוקק אשת אחיו
י**
ליבום בין קטן בין נדול אפי׳ הוא גוסס או פצוע
מכו׳שאיגויכול לחיות מהן לא תנשא כל זמן שהוא חי ובלבד
—* י*ויי •י♦-
* 44141
^(!***ל) ר* י>4י 4י<< לד־•!* -1 **-
ייויייויר* ףיחללל
שנולר בחייו אפי׳לא יצא אלא ראשו ורובו לאויר העולם קורם
שימות ואפי׳עבד או שפחה נאמני׳להעיר עליו שהוי אחיו מאביו
אבל אם נולר אחרי מותו או שהו' אחיו מאמו אינו זוקק אשתו
הם
ליבו׳גרים שנתגיירו ועבד׳ שנשתחררו הרי

אתו עדים ואמרי כדקא אמרה ונמצ׳אתה
מצרי כרוז לכהונה אמר רב פפא כגרושה יב חייא בריה דרב הונא אמר באו׳אני
והוא נחבאכו כמערופ״רשי בגמש׳סהית' גרוסה כבר מאיש אחר שפסולה לכהונה
אני ובעלי נחכאכו במערה ואיןאיש עמכ ו לבא ולהעיד הילכך ליכא למיחש דילמא
אתו סהדי עכ״ל ולפי שראה רבי׳שבפרק האסה סלוס שהוא מקום משכיות אלו לא
איתמר כנלייהו בגמ מידי ולא כזכר סבמקו׳אחר העמידום גאוקמתות אלו לכך כ
אלה הדברים כשם סרמ״בס ויש כלשון רבי׳בדביי הרמ״בס חסרו׳וכך הוא לשון
הימ״בס ז״ל שמא תחלוץ ויבואו ערים וימירו שהדבר כמו סאמר׳והבעל מא תחלה
ונמצאת חליצה זו אינה כלום ותכשא לכהן ויראה המאה אותם סחלצ׳ונסא׳לכהן
וידמה שהחלוצה מותרת לכהונה והוא אינו יודע בעדיס סבאו לסי׳לא תחלוץ ולא
תתיבס וכו האשם שהלך במלה וצרתה למ״ה ואין לה בני' ובאו עדים שמת בעל׳לא
 1תתיבס ולא תנפא פד שתדע אם ילדה צרפה או לא ילדה מסנה פ כתר דיבמות שס
ומ״ש ולא אמרי שתחלי־ץ אסר! ס חדשים למיתת הבעל ותכם סמ״כ ובושם פלוגתא
דאמוראי ופשקו הפוסקים כמ״דהכי כתוב בספר רכי׳ירוחס נסתפק לר״ס אס יש
לדבי סתת היתר כשתדור אשס זו ע״ד רבים שלא תנשא לכסןסכל עצמנו לאחששנו
אלא מטעם דהצרכת■ כרוז ואחרשתדור נסתלק׳חססא זו והאריך ססכזהומ״ש
לעינך היה גרושה או חללה תחלוץ אחי ט 'חדשים מבואר סס כתוב בספר רבי'
ימחה ומ״ס אכל לא תחלוץ כתוך ט ותנשא אפי׳אתר טדשמא מעובר היתה צרתה
והפילה וכיון שהיתה צרתה מעוכרת לא היתה חליצה זו חליצה הכי איפסיק הלכת'
כר״פ החולץידלה ) כר׳ל דאמר חליצה מעוכרת לאו שמה חליצ׳וכ׳הימ״בס בס״פג
אבל זו הצרה סהית׳פס בעלה כשמת תמתין צ׳יוס כשאר סיבמו׳ותחלוץ או תתיבס
ולא תחוס לצרתה שבמדינה אחרת הואיל ולא היה כסלה עסה ופשוט הואת דיןאש'
שהלך בעלה למ״ה ומת סס ונשארה זקוקה ליבם ויצא קול שהיה לבעל׳אשהאחר
לשם אס מתירים אותה לחלוץ כתב הריב״ס בתשובה סימן תק״ט :
פ״ב
לייכו׳משלוגמ'
קנז מי שיש לו אס מ״מ אסי׳הוא ממזר זוקק את אשת אחיו
דיכמו' ( ד כב ) ומ״ש כין קטן בין גדול מסל פ' יוצא דופן (ד מג סד ) תינוק בן
יינז א׳זוקק ליבום ומ״ם אפי׳הוא גוסס או פצוע מכות שאינו יכול לחיות וכו׳משנס
לק דאהלות אפי׳גוסס ואפי׳מגוייר זוקק ליגו׳ומ״ס ובלבד שנולד בחייו כלו׳שנולד
יבס זס כחיי אחיו דא״לכ אינו זוקק ליבום דה״ל אשת אחיו שלא היה בעולמו ואיכה
זקוקה לייבום דכי ישבו אחי' יחדיו כתיב ססיתה להם ישיבה אשת בעולם כדאיתא
3רס״ב דיבמו ' (דיז )ובפ ׳ יוצא דופן ומ״ס אפי׳לא יצא אלא ראשו ורובו לאוי העולם
ידי׳שימו׳אחיו כ כ הרס״בס כפ״א ומ״ס ואסי׳טכד ואפי׳ספח׳נאמנין להעיד עליו
פהו׳אחיו מאביו נ״י סרמ״ב׳כס״ד והיא מדאמיי בס החולץ ( דלט ) דאפי׳קמ׳ואסס
• נאמני ' בז ה משוס דגלויימילת׳כסלמ הוא ומשמע דה״ה לעבד ושפחה דמ"ס (וכ״כ
־ לי פ' ג״פ ) וכ׳החמ״בס דה ה לקט ן שהוא מכיר ונבון וכי'הרי״ף דה״מ דקרוב ואסה
גאמני היכא דליכאחשדא אבלהיכא דאיכאססדא לא וכ הרי״בש בסי׳קפ״ב סנרלו

נתבאר ומ ש או שהוא אחיו מאמו ברפ״ב
מבמות מייתי׳מקראי מזינו זוקק ליבוס
אלא אחיו מאביו לזבל החיו מאמו ולא
מאביו לא גרי׳סנתגיי׳וטבדי׳סנסמחררו
הרי הס כזרי׳ואין להס זה על זה יבו׳אפי׳
אח׳מהס הורתו שלא בקדוש והסני הורתו
ולידתו כקדושה מסנה בס' משאין (דף צז)
ימ״ש ואפי׳הס תאומי' ונולדו בקדוש כלו׳
אבל הורתס היתה שלא בקדושה הרי הס
כזרי׳ואין להס אחו׳ עד שיהיו סניה הורת'
ולידתם כקדושה ברית סס כת רב סרירא
גאון נפלה לפני מומרוכו׳ורב יהודאי כת׳
אי כד נסבה בעלה הוי יבס מומר לא כעי
חליצה מיניה ואס היה הבעל מומויושבת.
תחתיו וכו׳עד ואינה זקוקה לחליצ׳כל זה
כתוב כמרדכי פרק החולץ סהעתי׳מספר
העיטור אלא סבמקו׳סכתו בספרי רבינו
ורב יהודאי כתב סנ שבא לחלוק על דברי
רב סרירא כתוב סס וכתב רב יהודאי סנ,
שאינו חולק על דברי רב סרירא אלא מפ׳
דבריוהו המגיד בפ״א מהל׳יבוס העתיק
דברי רב סרירא ודברי רב יהודאי כמו
סכתבס המח־כי וכ׳סהרס״ב' תמה על כל
דברי רב יהודאי ושמדברי הרמ״ב נר׳שלא
כדברי רביסודאי שכתב מי סיס לו אח
מ״מ אפי׳ממז׳או עוב׳ע״ז זוקק את אשתו
לייבום ולא חילק בין אס היה עובדע״ז
בשע הניסואיןביןהמיראת״כ וכ׳ס בבעל
מומר ואח כסר שאס מת שהיא זקוקה.
לחליצה ולייבום וכמ״ס הרש"בא ז״לעכ״ל

(וכ״כ נ״י פ״ב דיבמות ) ומ׳ש רבי׳ולא ידטנ׳למה לא תהיה אשת מומ זקוק ליבום
ודאי קושטא דמילתא היי דאסת מומר זקוקה לייבום ואפילו קדשה אחר שהמיר
ואפילו כמאובן מו עד כסה דורות אף ע ' פ שנשארו בהמרחס כל זמן סהס
מי ישראליות או מומיות קדושיהן קדושי' ונשותיהם הישראליות או המומיות
זקוקות ליבום כדמסמע בסס״ק דיבמות אהא דאמר רב אסי גוי שקידש בזמן הזה
חוססין לקדוסיו סייסינן שמא מי'כשבטים הוא ואסיקנא דלא היא משוס דגמירי
בכנתי' דההודרא אצטמיי אצטממסמע הא לאו הכיהוה חייסי׳לקדושיווזה דבר
פשוט כביעתא דכותחא וכב׳כתב כן מהר״י קולון ז״ל בשורש פ״ה ויש לתמוה על
מי שעלה על דעתו הימר זה ועל רב יהודאי שנכתב בשמו איני תמה משו׳דגמירי
דעאו׳עיני הוה ולפעמי היו תלמידיו כותכין בשמו מה שלא עלה על דעתו וכמבוא'
אך על תלמידיו הכותב׳י כן יש לתמוה ועל בעל העיטור שהעתיק דכייהס יס לתמו'
למה לא רדפס וכתתם עד החרס דדבר פשו׳הוא דאין לדברים אלו סורס וענף ולא
סוס צד סמך כלל ואוי לו למי שמקל בזה ודבר פשוט הוא שאין דברי הללו אמורים
אלא בבן ישראלית או מומרת אבל בן גויס או שפחה אפי ׳ מישראל שלא המיר כבר
נתבאר דינו בסי שקוד׳זה ומ״ש רבי׳דלא ידע מה חילוק יש בין אס היה יבם מומר
כשנשאת או לא זה נתבאר בהגהות מרדכי פ החולץ דסעמא משוס דס״ל דנסואין
מפילין וכיון דכשעת ניסואי אחיו היה מומר היה אסור לה באומה שעה ושוב איל
נופלת לפניו וכתוב סס סיס סוברים דאפי׳לא היה מומר בשעת ניסואי אחיו כיון
שהיה מומר בשעת מית אינה זקוקה דס״ל דמיתה מפלת וכתוב בת״ה דהיכ׳סהיב׳
נאנס בקטנותו ונטמע בין הגויה ונתגדל ביניהם עד שנעשה גדול בסניס ואפ״פ
כן לא חזר לדת האמת אס בעודו בקטנותו בין האומו׳נתקדשה יבמתו לאחיו ודאי
זקוקה היא אפילו לדברי האוסרים דנפואין מפילי׳דהוי כמו נתקדשה בעודו יהודי
ואח״כ המיר דכל מעשה קטן עד שיהא בן י״ג סנה ויום א׳לא חשיב וכשגדל ועמד
בהממתו הויכהמי׳אז וכיון דנישיאי׳מסיליס הרי היא זקוקה לו וז״ל המרדכי בע
החולץ כתוב בתסו׳הגאוניס יבמה שנפלה לפני מומי פסור׳מץ החליצ׳ומן היבוס
היכ׳דליכ׳יבסאחר אלא הוא ולא הביאו סוס ראי׳לדבריה וכ רס״י בתסו דלא סמכי'
עלייהו כלל ואע״ס סחט ישראל הוא ואס קדש קדושיו קדושין וחולץ ולא מיב׳ונראס
להר׳מאיר להביא ראי׳לדברי הגאוני׳מדפיי פ׳הגוזל וכולו וכ׳הר״סאע״ס שהבאתי
ראיה לדברי הגאונים לא מלאני לבי לעבור על דברי רש״י כאשר בא מעסה לידי
ושאלו להר״מ על יבמה שהיו לה שני יבמים הגדול מומר והקטן הלך .למדינת הים
אס הגדול המוס יכול לחלוץ מפניתקכ העיגון והשיב שלא לטסו׳מפני שיש לה יכם
ישראל ואזלי׳הכא לחומר והנא לחומר עכ״ל ובת״ה כתב שאח מהחכמישהיו בימיו
כ שיש לסמוך על דברי הממירי׳וחכס אחר כתב דלית לן לאסוקי אדעתא להקל נגד
דברי יש״י שהרי מהר״ס אע״פ שהביא ראיה לדברי הגאוכי׳כ׳דעבדי׳הכא לחומרא
והכלתומר ונר מדברימ״ה סכך הוא לעתולאסו׳כדברי רש״י ומה רס ז"לבוהארי־׳
כד
כ ^ 2הרבה

ד״מ
 ) 0וע״ל סימן ד׳
ונס״חסיסן רע ' ס
כיגנאר דין וה
נע״הי:
(<ז )<עיי] סון> סי׳
קכ״ז אימתחופשי!
לנןשהויז נמזינת
הים;

קנז נסיייהא

אמי* מן
י
הגכריוע ומן
השפחה אינו דןוון
לינסק הואנהדי"
*שנה פ ' נדינמו ,
ועיין נז 1תשוג ,
לרשניא סימ'אלן>
ד״ס כ ' נ״י שםלן>
מ״ 4זאס הסת
ססןר אשתי וקוין'
לינס ופשיט הוא:
(נ ) ודלאנלנרי
מכר׳יחיק נתשו'
סי׳ י״נפנלללהקל
נלנר וע״שוע״ל
סי ' קנ״ס אסיש
עוד נל להתיריש
ל?רן> ייתר ויז
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ד* מ
( ג )  ,מהר׳יגי׳״ן
י<  1י .א ,1׳ פ שאין
!מתנג׳ שלא תהא
*קןקת ליגסזהד
כמתנה על מ 'פ
כתורה מ״ח אס
•קלשה
נתנאי
כפול שלא תהא
סקולשתאסתפול
 5פכי ינוס ש׳ר

אבן העזר קנז
פרכה כדבי עיין .עליו ועיין בהגהות מרדני ס׳החולץ ומהרי״ק ז״ל כתב בסור׳קט״ו
אחותו ומעת ידעו ועוד שכתבתי לחזק סדב' כטל מ״מ האשם מותרת משאישעמי4
על יבמה שנפלה לפני יבס מומר ועד אח מעיד שמת אוחו מוסר שהיא מותר
כיון
שכתבתי
עכ״ל
:
היה
מוסזק
באסיס
ואמי
אין לי אחיםאו שאמי על מי
שהו׳מוחזד
שרוב הפוסקים מתיריןיבמה ע״פ עד את ואפי׳אס היה המנהג כדברי
האוסרי׳מ״מ
שהוא
אחיו
אינו
אחי
כ׳הרז״ה
שהוא
נאמן
להתיר
'
וכו
בקיר וסיןפ האו עלסוגיס־זו
פשיט שכזיק׳יבס סומר שיכו הפוסקים המתירים אומה נלאסליצ׳ואע״ג לפשיטא שכתבתי בסמוך רי״ף לא הביא כלל זה וכ׳הר״אש וז״ל הרז״ס כימההיב נידסלצ-ס
שאין לסמוך על דבריה וחלילה להקל כשל
כרכי ואין נאמן לעולם לאסורלקיימא
עמה שלא כדערש״י אפר כל יפרשותים
מימיו הנאמני' וכמ״ש סר״מ עצמושלא הם נזרי׳ ואין להם אחוה זה םע זה לעמן יכום אפי׳א׳מהם הורתו הלכה כר' מחבית ולפיכך לאהזכי׳־
שלא בקדוש' וילידתו כקדוש' והשני הורתו ולידתו בקדוש׳ואפי׳ הברימא מחלוק דר ורבי כתן1הקשהעליו
הי־ע״קדאדרכה היה ציין להניאה כדי
מל5ןו לב ילעכור ע ל דכרירש״י מ״ מ/5יכ׳׳ הם תאומים ונולדו בקדושה הרי הם כזרים ואין להם אחוהדע

<ןיין
נעהקי
מהרא׳ישי ' קלייס
ת
רובי עכ״ל הרי כלעל דא י
ןמינ י6תת
דלןייסריא
האחרוט
מסכימי'
אתה כקראמשותל
</תזונ ' נרששת
לאסור
יבמ׳יסנפל׳לפני מומ׳-אסה שנפל'

שיהיו שניה׳הורתס ולידתם בקדושה כתב רב שרירא גאון נפלה שנדע דרבי קאמר אפי׳סיכא דמוחזקלן
באחי וכשש מיתה קא הדר ביהומר?!
לפני מומר כיון שהורתו ולידתו בקדושה זקוקה ליבם ומתעגנה
לדיבוריה אסיה נאמן להתירוחיןכפמן
סימן א' נ׳ יבמים
היה לפני יבסמומ׳ונסא' לזר כתבתימשפטה רע דווליץלה ורב יהוד׳כ׳אי כר נסב בעלה הוי יבם מומי לא
אקר נ7ול
בעי לאסור דלאשמעי' ליה עמתניתי׳ופי
הוי*
אונס זהיןתןהיה בסי׳קצ״ט :כתוב בת״ה יש נוהגי׳להחנות חליצה מיניה ואם היה הבעל מומר ויושב׳ תחתיו ומת בהמרותו
דלהכי
השמיט
רב
אלפס
דהך
סינוייאדשני
•שרל ׳ת־:ק חל־נת
בשעת קדושין שלא תזקק ליכס לוס תסול בלא בני׳אינה צריב׳יבום דהא לאו אחיו הו׳ואין זקוק לה חליצה אביי לאו דסמב היא דודאי היכאדמוסו׳י
כקטן היא■
נליסא
לפניו
וצ״ע
בדבר
דכמרדכי
ערק
הפועלים
ע״כ
ולא
ירענא למה לא תהיה אשת מומר זקוקה ליבם וגם מה לן כאחי לא מהימן למימי אין ליאסים
•של
גלול
מייתי ירושלמי
דהמתנ׳על
מ״שבתורס
מיהו אם
ק7ם
חילוק יש בין אם היה יבם מומר כשנישא׳או לא :לא היה מוחזק להתיר לשוק ושנויי׳דסיק הוא דשניאביי
■הגדול וחל] ילאי תנאו בשל כמו אס מתי סלא מזקק ליביס באחין ואמ׳יש לי אחין אינו נאמןבא איואמ׳אני אחיו אינו נאמן לאוקומי מתני כר נתן וליתי׳להךשיירא
הופרה לשוק נו' אמנם התלמודא דידן לא
משמע הכי ואפי׳עד אח׳מעיד עליו שהוא אחיו אינו נאמן להוציא׳ מחזקתה אלא ברייתא נמי בדלא מוחזק לןבאחי
מע׳ש
דליי
■
מיחיד
!
ראחיי
שהארין מדפריך כפ׳הגוזל אלא
יאמר
מעתה
אי
?
י
3
מ
'
לי
אהי?
שנפלה
יזו ^ מ׳יול מימוורו׳רוודזלר!
שהו׳מוחזק ואפ״ה לי נתן נאמן אף לאשורלחומרא
דנראה
דד! קא
היה מוחזק באחין ואמר אין לי אחין או שאמ׳על מי
לפני
מוכה
שחין
תיפוי
בלא
חליצ׳ראדעת'
דמילמ׳דטביד לאיגלויי חיישי לדברי ככע
■נאונ׳הואלקאזר דהכי לא קדשה נפש' וכי׳מ״ע גילוי דעת שהוא אחיו אינו אחי כתב ה' ר זרהיה הלוי שהוא נאמן להתירה
■כעי י/נל נחשומד
כדקס״ד מעיקרא וכן מוכח הסוגיאדיס
!גמור ננרנתנאר הוא דאין בדעתו לחול הזיקה סתתיבס והרמ׳יבם כתב שאינו נאמן וכן רעת בר אלפס וכן היא
מסקנת
נוסלין דהיכ דמוחז׳לן דאית ליה אחידלא
יימרי מזהרים מחמת הנישואי׳כמו שמחלקין התוספות א״א הרא״ש ז״ל לא היה מוחזק באחי] ויצא קול שיש
עדי׳במרינ' מהימן למימ דלית ליה תחי דתק כפסזה
הים שיודעים
 7אק
חלינתו
.שיש
פוטרת נמזו׳יבש דדוק׳מן הארוסין אסיי׳דאדעת דהכי לא
בני נאמן ואוקמוה דצייכה למימר
דד״ע״ג
נתקדשה
ולא
מן
ישרמל ח' ;
סנסואין והאידנא רגילין לעסו׳קדושיןונסואין יסד בשפת חוסה
דמוחזק דאי׳לי׳אחי נאמן לחה כני ומשמע דוק׳זה בני כאמן לו׳שאינו סותי לגחיי
וכיון דברהיא סעת׳מתנ׳אטשואין נמי מתנה ועיין בפ׳המגרש בגמ׳וכתו׳ס אפ״ס הסזק׳אכל לסתו׳לגמרי החזק ולו׳אץ לי אחי׳אינו כאמן ועוד אמרי׳כתס הפודהוס
דסתס חפר'
כמה חיצוקין במתג' על מ״שכתור׳עכ״ל• ואני תמה על זה מאסרשאין מוסז דלי׳ציה אפיוכו׳א״ל אביי והא אמרי דאיכ׳עדי׳במ״ה דידעידאי׳לי׳ומסיק ח'ל
ההיתר
מבואר
בתלמודא
דירן
ובתלמוד
ירושלמי
סמא׳לאיסור
היאך
איסשר
להקל
רב
לר״נ
בר
אמי
חוש לס והשת׳לקלא בעלמחיישי׳וטקרי׳לחזק וגס את רבותשאמ ׳
נדב'
ומל
כן
כשתקע
הדב
ולא
ראינו
ולא
שמענו
מי
שהמנה
כן
ג
:לא
היה
מוחז׳באחין
דלית
ליה
אחי
כ״ש
היכדסוחז׳לן
דאי
ליה
אחי
ואמי
איןלי
אחי׳שאיט נאמןלהכחיש
ואמר יש לי
אחין
חינו
נאמ
בא
אחר
ואמר
אני
אחיו
אינו
נאמן
וכו
'
בקדושין
פרק
החזק
לגמרי
אע
"
פ
שנאמן
להוציא׳מחזקת
יבוה
ולו
'
זה
בני
להתיר לשוק מ״מ אינו
©אומר ( דסי ^תנן סי שאמר בשעת
מיתתו יש לי בניס נאמן יש לי אסי׳אינו נאמן נאמן להכחיש חזקת אח דסגו להכחיש החזק לגמרי לא אמרינן ועוד דקי'ל מי״ק
ו 3גמ (סס ) אלמא נאמן להתיר
ואין
נאמן
לאסור
נימא
מתני׳דלא
כי נתן דתניא לבתרא לא אתי מה לי לסקר ופקי חזקה ובס כאשימיבעי׳לן הילכך לא טמןכרי״ף
בשעת קדושין אמר ים לי כניס
בשע׳מיתה
אמר
אין
יל
בניס
בשעת
קדושין
אסר
אין
אהך סיכוייא להקל ולכךהסמישה־עכ״ליוהר״ן ז״ל כתבולעניןהלכ׳מסמע דק״ל כר׳
לי אחיס בשעת מיתה אסר יש
לי
צחיס
נאמן
להתיר
ואיןנאמן
לאסור
דברי
רבי
רבי
דאינו
נאמן
לאסור
דקי״ל
הלכה כר מסבירו וים לדקדק דאי קי״ל כר נקטינן דאפי'
נתן או׳אף נאמן לאסיר אמר אביי סמני דלא מחזיק לן באחי ולא סחזי׳לןבכני אמר
כדמוחזק לן דאית ליה אחי נאמן לומר אין לי אחי' ואילו כס׳י״נ אמיי ההואדהוה
יש לי בניס נאמן יש לי אחים אינו כאמן לאו כל כמיני׳דאסר לה אכולי פלס' ברית מוחזק לן דלית ליה אסים וכו׳ומסקנא א״ל רבא לרב נתן בר אמי זיל חוש להאלמ'
דמחזיק לן באחי ולא מהזיק לן ככני דאמיי׳מה לי׳לסיך מאי קאמ׳מיפטרא מיבם כל היכא דמוחזקלן דאית ליה אחין לא מסימן איהו למימר דלי׳ציה וניח׳לידהת©
מצי ואמי סטמא לך בגיטא ר סבר מס לי לסקר כי עדי׳למי ואתו מקר חזקה ורבי שאני דאיכא קלא דאיכא סהדי במ״ה וכל סיכא דאיפשר למיקה עלה דמילתאפומא
נתן סבי מה לי לסקר כי חזק׳דמי לא אתי חזק׳ועקרא חזקה ופרש״י דלא מוחזק דסהדינטרי׳להו ולא מקילי׳באיסו׳א״א אכל כחזק׳שאין אנו יודעי׳שיש פייס כרכר
לן האי גברא לא באחי ולא בבכי וקיימא הךאתתא בחזק שאלזקוק׳ליבסהילכ׳אמר שיהאאיסס׳להתכר׳טל פיהס כאמן משוס מה לי לסקר והרי״ף השמיט כל זהוכרוב
יש לי בניס אחזק קמייתא הוא דקא מויןי׳לה הילכ׳נאמןואי אתי אח לאח׳מקואס׳ הרמ״בן בספר המלחמות שסמך לו על מה שהכי' משנתינו דאמ׳ויש לי כניס נאמן
אחוס רמיתנא אנא לאו כל כמיני׳דאהנידיכור׳לסזק׳אסרםי לי אחי' ואין לי בניס שמשס יש ללמו׳ג״ב לאומר אין לי אחיה שהו׳נאמן דליכא למימי דלא דמימשוס
לאו כל כמיניה דמפיק לה מחזקה בריתא דקאמר י׳נתן נאמן לאסו עליודמוחזק דאוימים לי בכיס לא מרע לסזקדאחיס יאו׳אין לי אחיס מרע לחזקה דליתא סהרי
לן האי גברא באחי
וכו׳עד ואילו ה״ל אחי הוה הדר כיה בשעימיתם וכ׳רבי׳ירוחס איפסרשהיו לו ומתו שאילו או׳לא היולי אחים מעול׳ודאילח מהימן והיינוההיא
אס יס לו עדים
בודאי
שיש
לו
אחים
אינו
נאמן
כסאמ
'
יש
לי
בניס
אפי
לדברי
רבי
ד
3
פ
י״נ
דאמרי׳והאיכ׳עדי׳במ״ה דאלמ משו׳מגולא סכימןלאכטושי קנא וחזקפלו
ו־ע׳״כ לא
קאמר
ר
אלא
במקום
חזקה
אבל
כמקום
עדיסלא
וכ״כ
מורי
ה
'
ר
אברה׳בן
דבריו
ז״ל
ומ״מ
לסי
זה
מי
שהיה
מוחזק
שיש
לו
אחיס
ואמי
בשע
ימית'ס אין לואחים
אשמעאל עב״ל וכעג״אש במשו׳סכשאל על אשה שנשאת לבעל ומעולם לא נשמע נאמן אבל הרמ״בס כ׳בפ״ג מה׳יבוס שאינו נאמן וכר׳שסמך לו על אות טוגי׳ש כפ׳
גצא נודע שהיה לו אס אמ '3אחי האם אמי שהיה באשכנז וראה סס א׳סאסרשהיה
י״נ דאביי גופיה דאוקי הא אוקמתא הכא אמר התס סא איכא פדיס דמ״ה וטורב'
אחיו
ועתה מת נעלה והיא רוצה לינשא והשיב הא מילתא דפפיטא כיון סהאסה נמי אסיק זיל חוש לה ולא הסכיע' לעתו באלו מדלוקישכתבנועכ״ל  :וברכי׳ירוח
הזאת
עומדת
כקזקת
שאץ
אחי
'
לבעלה
איכה
נאסרת
לשוק
טל
מאמר
אחי׳דתנן
מב
ססוסקי פסקו כר׳והרמ״ה פסק כר נתן דאפ״ג דהלכ׳כר׳מחבירו סאניר׳נחן
בפהסו׳מי סאוס' בשע׳מיתמו יש לי אחיס אינו נאמן ואמרי עלה כגמ׳ניהא ממני' דרביהדרי' ולאביה הוה פכ״ל ולעכין הלבה נקטינן הלכה כדברי רובהפוסקים
דלא כי׳נתן וכו' הרי אנו רואים שהבעל אינו נאמן לימד יש לי אחים סיכא דלא
שפסקו כר' ובפ״ג סהל׳יבוס טל מ״ס הרמ״בס נאמן עד א׳לספיד ליבמה©מתכעל'
מוחזק לן באחי אפילו לר׳נתן דלאו כל כעיניה דבעל להוציאה מחזקתה ולאסרה ומתיבמה על פיו או שמת יבמה או שניתן לבעלה בן להתיר לזר וכלליו הראי כל
לעכמא ואע״פ דאניהא דר׳רהלכתא כותיה רנאמןלהוציאה מחזקת׳ולאסר׳לעלמא זה הלמיון איני מחוור אס אמרו בעדות מיתה רנאמן עד א׳ההי׳בדבר ססיא אינה
ואעי׳עד פשר לא היינו חושפין לעדומודכל היכא דאתחז׳הימרא ואמי עד א׳סהיא נאמכ׳מסו׳למילת׳דעכיד' לאיגלויי ולא מסקר אמרו בניתן לבעל בן לא-יפס'זמשקי
אסור׳איט נאמן כדאימא נפהנזקין תכו רבנן היה עושה עמו בטהרות ואמי ליה אפי׳בטל עצמו דאמריס לי בכיס והיה מוחזק באחי-ס ובלא בניס אינוכאמןלהחיר
טהיות שעשיתי עמך נטמאו וכו' היהמרש ' ממי כזכחי׳וכו׳סעשיתי עמך ביוס פלוני בלא חליצה ע״כ כת ה המגיד הרב בעל המאור סבור נדערכי׳ויכן הכריעי־דס״נא
כתפי לו אינו
כאמן מאי שנא ריס׳ומ״ס סיפא אמר אכיי כל שבידו נאמןרבא אמר ז״ל וכ' דאין ראיה מבעל דסאני עדדאף היא דייקא ומינסבא מש״כ כבעלדסמכא
כגון דא
שנחיה
ולא
א
מי
ליה
וכת׳סכי א שבחיה וא״ל ועוד בנדון זס אין זה אומר עליה לגמיי ע״כ ואני אומר שאף בבעל אין הדין פשוט כן שכבי נתבארלמעלה
שהוא יידע שהוא אחיו אלא•שאמר
ליה
הלה
שהוא
אחיו
סל
מת
ואילו
היה
עומד
שאס אמר ים לי בנים אע״פ שמוחזק באחים נאמן כדאיתא כהדיא גפר י״נ ופפמא
בסניט ואומי אני אחיו של מת לא היינו משגיחיסעל דבריו אא״כ מביא עדישהוא
קתני לה אף ע״ג דמוחזק דלית ליה כני נאמן ואיפם' דכיוןדמסקי׳במוהזקבאחים
אחיי כדתנן בפר י״כ האומרהז אחי אינו נאמן וכן פובדא דמריבר איסק דאת׳ליה ואמר אין לי אסיס איני נאמן דבורו נגד חזקה הה״כ במוחזק רלית ליס מי
ואמר¬
אחא מכי חוזאה והיינו לעדן ממין והוא הדין לענין איסור שאינו נאמןלהוציאה ים לי כניס אינו נאמן דכאן וכאן להתיר הוא בא וכי אמרינן דנאמן ה״מ דלאידעי
מחזקת
היתר וכ״ס זה שאינו מעיד אלא מפיו ולא דמי להא דאמרינן בפ׳י״ג ההוא אי אית ליה מי או לא אכל במוקוק דלית ליה בני ויש לחלק ביניהם ולומרדסאני׳
דהוס מוחזק דלית ליה אחץ ואמר כשעת סיתתו דלי׳ליה אחין אמר רב יוסף למאי אחיס דלא הליא מילתבדידי׳ואיפש׳דאית ליה אחי׳והוא לא ידע סהרי לא ראינו
כיהיס לה חרא דהא מוחזק לן דלית ליה אתי ועוד הא אסר בשעת מיתתו דלית לים אינה ראיה נגד חזקה אכל באומר יס לי כניס דמילמא הליא בדידיה ואיהו אמר
אתי אמר אביי והא אמרי דאיכא עדי׳במדינ׳היס דידעי דאית ליה אחי ומסיק המס דאית ליה בכל גו נא נאמן כנ״ל עכ״ל  :לא היה מוחזק באסין ויצא קולםיפ
דא״ל יבא לר' נסמן חוש לה דשאני התס שים קול שיש טדיס כמ״ה היל כך ראיי לחו׳ עדים במ״ה שים לו אחיס הרי זה חוששת ותמתין עד שיבואו עדיס ויעידוהיינו
לקול ולהמתין
עד שיסקרו אס יש עדיס אבל כנדון זה אפי׳אס הוא אמת מ״ם אחים ההוא טוכדא דבסר' ים נוחלין (דקלה ) שכתבתי בסמוך ההוא דיור מוחזקלןיליי*
אינו קול כלל'
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המרד׳פ׳מצו
חליצ
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ואח״כ
ליה
אחי
ובשעת
מיתה
כמי אמ' לית לי אחי אמי רב יוסף למאי ניחוש כהא״לאביי׳
הכנתי מתוך
ססאל׳שלא היה אחי האשה מכיר לאחי בעלה אלא על פיו סא״ל שהיה והא אמרי דאיכ׳עדי׳כמ״ה דידעי דאית ליה אחי ומסי׳דא״ל רכא לרב כחן כר אמי
אחיי ילס
כתבתי
במשוב׳ומוד
בנדון
זה
אין
אסיה
אומר שהוא יודע שהוא אחיו ויל חום לה וז׳ל הרמ״ב׳בס ג׳לא היה מוחזק באחים ויצא עליה קול סיס סס עדים
אלאשא
ל
אחי
שהוא
אסיו
ומתוך
כתבך
הב
?
תישאסי האש׳הדרו סהי׳אסיבעל שיעידו מיש לבעל׳אקיס והפרס במדינה אחרת אפי׳אמר הוא ? שעת מיתתו איו
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לי 017הרי זה חוששת יתמתין עד שיבואו סעדיס■
שאמרו וישתלו וכתב ה' המגיד כפ׳ שמא שכמהו שונאיה כ/יסר6ן בעצמו מצה לקלקלה וסבר אי משה יידכא אבעל (י )יע'יןגתם?נת
יש נוסלין ההול! דסוס מוחזק דלית ליה 6פי וכי'ו :
הרמ״בן
דלאו
בקול
כעלמ
צסמה להודיה כי שמעה שמת נס לכן תחקור ותדע איזה מת תחילה ולא ירכללקלכןלה תסיי׳יסי׳פ׳חאס
5ןל 6בדצמרי דלזיב עדים כלו׳יסהוחזקו קול בב״ד
וכן
ני
דעת
הרשכ׳ויש
מהמפרס
י/
אכל אי מסהידנא אתמייהו אכן ואבעל סמנא עלי ומקלקלא וכת רב אלפס דפסטעל א ד ^'?5גמ '
אומרים דלא בעיקקול מוחזק בב״ד הה דעת
רבינו
עכ״ל
ד
:אשה
שאין
בן
ולא
אח
רב
ששת
דמהימן
ורכא
נמי
פשט דע״א כאמן ביבמה כו׳וי״ל דברי תימ ' איך פשקי() 0וכי <5ממיי׳,
לנעלה וחמותה וחמיה במ״ה ומת כעלה
להקל
"
י
דע כ דחייה דרבא טוב וחזקה סיא •נתשו׳ סי׳פייזאס
כיאןמותרת לינשא וממשנה ר״פ גתיא
דחיישי׳ססא תעיד הקר במזיד מש{ך סנ י׳ הי־׳ ליגן ;ין׳ס צין
ליבמות וטעמא משו לכולי האי לא חיישי'
מימש ן שמא פי;
ליה
נ״ס
סתסמו׳על
העד
ולא
דיק׳ואע״ג 1יא 1א־זת! צוינה
סמא נתעברה וילדה וזכי היה  :ומ״ס רבי'
:אן
דפשיטא לסו דמשוס דתזמ׳ליה לא שגקא תנינה וע״ 8ועיין
ומת בעלה בכאן לאו דוק׳בכאןאלא
איידי
מלמ דק איכא טעמא לסלק כמו מכתוב נמשו' ר׳יני ס־מן
ילו יצתה חמותה מכאן מעוברת חוששין שמא ירדה זכר
לאמי דחמיה וחמות גמ״ה אמר דבבעלה
בשם שהאשה נאמנת לומר מת בעלה שתגשא כך בתיספו' שגדולה שנאת ה־׳שוכאות מאה3׳ תן<! מי שהלן
לאצריכין למימרשסיה כמ״הדפפי׳מת
האהובו ושכיח כמי
דסכיא ליה מדר חמ א*5״ה וינה קיל
ז
.
נאמנת לומר תמ כעלה שתתיב' והיבם נכנס לנחלה על
.
שנשא 03למה צי
ככאןנמי הוי לינא הכי :וע״ס יצת חמותה
ליה כדמוכס בסוף האשהסהלנהופוד ..מר( *ל 0* 4
פיה
אבל
אינה
נאמנ׳לומר
מת
יבמה
שתנשא
לשוק
ואין
האיש
מכאן מעובי חוש שין שמא ילדה זכי שס
יותר קש לה שאס תהול לפניו כשהוא תיישיםילזהלי
נאמן
לומר
מת
אחי
ואיבם
את
גמשנ פלוגת לתנאי וכלנה כת״ק
אשתו
לאמי
לפיכך
הלכה
היא
ובעלה
אוהבתי שמא יסלוץ לה ואפי׳אס יכנסנה^ 0ישס יא נופי!
?ני וכן פסק הימ״בס ודלא כדכתב יבי' ויבמה למ״ה
ובאה
ואמר׳מת
בעליואח״כמת
יבמי
או
מת
יבמי
5
ןי
גה
מרןןחת
כ
'׳
כ
כי
תי
^כין ^ לתלז ;מ/וע׳מ
ירוקס בסס הימ״ה והלכה נרבי יהושעיי :ואח״ב תמ בעלי אינה נאמנ׳הלכ׳היא ובעלה לבד ובאה ואמרה
כו ^ יותרטוכמ  !:נו טג' ' ^ תפול ל פני עילסיןיסיי ^ י״מט
קנח כשס סהאשה נאמנת לו סס בעלה ניתן לי יבם ומת בין שאומר׳ מת בעלה ואחייב מת יבמ) או יבמה מי סשונאתו ע״כ ציי  ' :היא לינשא לסכייאס מהמוע7ללור
לדיר
שתישא כך נאמנת לו׳מת בעלי
עס תלונת! נ
ואחייב מת כעלה נאמנת כ׳הרמב״ם שער א׳ נאמן ביבמה להעיר לה או .תתעגן כל ימיה אס אינה רוצה
סתתיכס משנה ר" פהאשהשלוס ( דקיד)
מימרא שמת בעל׳שתוזיב׳או שמת יבמי שתנש׳לשוה ואפי׳עבד ושפחה לחליז יכן הא דמיקי רב 606ברמניישי
וס״ס והינס נכנם לנחלה על פיה
או נוי מלית נאמן ׳להעיד במית׳היבם כמו שנ'־ אמן ^ מיתת הבי ^־
׳
הזמה בהא נאידחומילתדיב פד,׳ ה ^ ;י,
מתני׳בעיריס¬
לרב חסדא שם (דף קיז ) ומ״ס אכל אינה
^דת ^פיר א ולא דחי פשיטות קמייתסיי׳ן נ״א וכ׳נ
נאמנת לומי מת יבמה שתנסא לשוק ואין ורי{ עדו׳ זה לענק עדים המכחישין זה את זה במיתת היבם
כדין
ביבמה ליכס ומוקי לק נעידידמאתר שהיין
האיש נאמן לימי מת אחי ואייבס את ערים המנחישי׳זה את זה במיתת הבעל וכ׳ע ף כא^ פס ן) עראח" דרדרז־1ר*
>
דיבסשח דיד
יושנז
הזמה לא חשש בעל התלמו' לקאריךמס ן׳ !היעיל
ססניקין לדנרי
אשתו לפי הלנה היא ובעלה ויבמה למה נאמן ביבמה ביןלהתירה ליבם בין להתיר׳לעלמא וא״א חרא״ש
לישנא אחרינא דפשיטא לסו דמהימןאכל
הרסנ*ן י 6לסמוך
וכוימשנה ש <דקיח ) יז״ל הימכ״ס בפ״ג ז״ל כ׳להתירה ליבם דוקא נאמן ובין אם אומי מת בעלך ובק אם פשיטותא כתיימא דחיתלמודא מסוס
עליהו ולהקל
מה׳יבוס אע״פ שהא שה נאמנת לומי מת אומ׳מת
בכך ואחייב בעלך אבל להתיר׳לעלמא לא מהימן בקאם דמסתבר דלא מהימן ע״א כי היכי דאיהי נ8קו 0עיני!
כעלי ותנשא או תתיכם אין היבמ נאסנ' אומ׳מת
יבמך בין אם או מת בעלך ואח״כ בנך :המש נשי׳שאינן לאמסימנא לכך קשה הדבר להקל וכן !להאמין עדאח׳
לומר מת יבמי שתכשתל׳ר הואיל והוא
נאמנו׳להעיד
לאשה
שמת
בעלה
כרפרישית
לעיל
אינם
נאמנות
נמת
בעליך
ואס״כ
תתכצך אע״גדאי ^ ניגמהומ״ה על
׳, 1
 ! . . . , 1ספי עד כו וע ח
נ
"
כ
להעיד
איסור לאו שמא יהא קל כעיניה ונן אין
להשמת יבמה  :לפי׳נשי ב׳אחים שבאית ופלא' וא׳
מהימנע א לא מהימןכדסר יםי •5׳''1ל ^כל שהאדיןו<ןמא
היבם נאמן לומר מת אחי שייכאת
אשתו
אומר׳מת בעלי ואין להם בני כל איאסור׳מפני בעלישל חבירתה מת מךואס"  :מת בעליך סוס פשיט׳להו גפ״־
טהרי׳וסי׳
סמא עיניו נתן כה שלא האמינו
ע״א
אלא
שהוא יבמה והיא זקוקה לוואע״פ שאשתו נאמנת להעיר עליו דע״א נאמן אע״ג דאיסי לא מהימנאפ׳חוכ״כסרשנ״א
משוס התית עגונה ומ״ש הלכ׳סיא ובעלה
שמת לנכי עצמ׳אק ערות׳מועיל לזו שהי׳יבמה ואם יש לזו עדים כדפירישי ' טכ״ל  :ומתוך זס יתבאר לך נתזונ׳פי״ןאלן*
לגד ובאה ואמר׳ניתן לי יכם ומת ונו׳גס
זה שס כמשנה יפרש׳י נאמנ ' ומותר לשוק שמת בעלה ולזו אין עדי׳ את שיש לה עדים אסורה משום יבמה שהגירס הנכונה היא בדברי ימני36לשורש ^ " 3קע׳ו
ושאין לה ערי׳מותר' שעל בעלהגאמנ׳ועל יבמה יש עדים יש לזו להתירה לעלמא לא מהימן בין אס או ' סת להסגע נלעמ
בחזקתה הראשונה דהפה שאתי הוא הסה
יבמיך כיןאס אומר מת בעליך ואח״כ מה הרסג״ס ואפיון
'
בני
'
ולזו
אין
בניי
ססתיר כתב הרמ״בס שמ״א נאמן
כיכמ'
ולשתיהן
אין
ערי׳את
שיש
לה
בני׳
מותר׳ושאק בניך ולא כספרי׳דגרסי תמ בעליך ן)5ח״כ לדעת היא״פ
להעיד שמת כעלה שתתיב וכילי
עד
כדין
לה
בניס
אשורה
היו
להם
כאן
שני
יבמין
ונתיבמו להן שהאשה יבמיך וסגירסא בעצמה מוכחתךמש״יבס ׳ לעחעירמ ״אם
פדי׳המכחישיס זה את זה במיתת הגעל
נאמנת
לומר
מת
בעלי
שאתיב׳ולענקיבום
לא
הוצרכו זו לעדות היא דהא כמת יבמה אטר מי שאני לן כין ליש לשמו׳אעד א׳
כפ׳גכ״כ וכתב ה״הבפהאשסרבה בהל'
זו ומתו היבמין אסורות לינשא לשוק זו מפני בעלה הראשון של מת קודם מיתת הבעל או אחרי׳ודכריס !עיין נמש!נפ
בשס הגאון שנאמן ע״א לספיר שמת כעל׳ וז וזו מפנק כעלה הראשון של זו דשמא עדין הם חיים והריהן פשוטים הס ולבינו ייוחס כתב אמרע״ 5ן מהד׳יו שייפ'ח ל
כדי סממיכ׳או שתאמר שמת יבמה כדי
זקוקות ליבום אע״פ שכבר נתייבמו בחזק׳שמתו בעליהןנאסנות מת היבם אינו נאמן כך
כישוט ״הר'ה5
ןסה לי
מלספ'גנא
עידציגח"ן
1
,
,,
ע א !?
שתנסא לשוק ומ״ש ואפי׳ענו ואפי׳ספש
פשוש הוא שכיון שע״א כאמן הרי הוא הן אצל עצמן אבל אי אפשר להתירה לזר אלא בעדות יבמתה רבה ובןהסכימורוב הפוסקיוכ כ החן ה
פסלל נ)לנעלה
שמעידה לה שמת יבמת ואין יבמו׳ מעירות זו לזו שום צר היתר אבל הייב״ם בססהגדולים כ דקי״ל כרב נע!;שנא"!ש״נ
כעדיממיתת הבעל וקני מןהסוגי,ע״כ
סשת וירבא ותמהו עליו עכ״ל נראה קינםוהראנ״י
נתיבמו ונתגרשו הרי אילו מותרות לזר :
הנם
וז״ל הרי״ף כפ׳הנו׳כעי מיניה מרב
ששת
מכין ריסי עיניו דהרי״ףירןי ד הן £בךכר השיגעליי לק
ע״א3יבמ מהו מי אמרי׳טפמא
דע״א
משוס
דהיא
גופא
דיקא
ומייסכ׳והנא
זימנין
זה
ואין
הלכי
כן
שהרי סרמ״בס פסק כמותו ומדברי הראב״ד שכתבתי בסי׳שקודס ^מ׳למ!ת׳חלעלמ׳
דסני׳ליה לא דייקא ומינסב׳מאי ופסיט רב שש׳דפ״א נאק א״ד הא לא תיבמילך
$ה* ו ; תג נסי' הכוכר שכלשהא״ ' נ! ני עי־א׳אפי׳על ייפיעלייל א 1ת ' -נא ^יש נסת נעלה נ^ מנ'ם כא | לנ 3דצאמןגןראנ3
דאפי׳היא כמימהימנאדתכןהאשהסאמי־ה מת בעלי מנשא מת בעלי חתיבם
!לך  00לוריהרמנ״סנפ'ג 'על  .מ״ש הימב״ס להתיר כע״א מעיד שניתן לבעלה גן מםממ י!ל נני׳איגיכאמן
אלא כי קא מיבעיא לי למשרי
יבמה לעלמא ופשט רב ששת ומהימן ודכא נמי פשט שסובר דע״א נאק לומר מת יבמי' להתירלשיק וכ״ססהרשב״א ובעל סמאו' סתירי ס """מ נתילשם
דע״א נמי נאמן ביבש מקל
וסוער
לאיסור
כרת
התרת
לאיסו׳לאו
לא
כ״ם
וקאמרי
בזו דהא בעדיפ מינה שרו
ומעתה יש לתמי על מ״ש רכי׳ירוח׳סיוכ הפוסקי׳הסכיפו מזאיר לכ נרי
רבוותא אע״ג דדסינן להא
דרב
ששת
ולהא
לרבא
הנך
דתייאתא
לאו
רסמנא
כינהו
דאינו
נאמן
דאדרכא
רוב
בנין
ורוב
מנין הסכימו דנאמןסגס סרא״ם לא גזר אומי לס *0*1
ועיין
אלא קי״ל דע״א נאק ביבמה מ־פשס רב ששת וכדפשגי רכא וק הלכת׳עכ״ל ומ״ש
לאסור בהדיא ולא כתב אלא שקשה הדב׳להקל סילכך כהנך רכוות' דסרו נקטינין  ^,נפשו׳סרשנ״א סי ,
רבי בשם סר׳אש ז״ל שם כ׳על לישנא בתיא וא״ת ביבמה ליבס אצתי תצי
לעיבעי
עיין בתסו הרש׳בא סימן אלף ורנ״ב כי שם כתב דברים דסייכי לסי׳זה שעש כשיס אין רכ׳נ י3יע 3
ס*מ' קיו׳ 3נתנמי
•במת מך ואח״כ מת בעליך דומיא רמתני׳דאה יהיה הער כאמן במקו שהיא אינה שאינן נאמנו
להעיד לאשה שמת כעלה איקנאמנית ג״כ להעייד לה שמת יבמה כ ן שלפת הרא״ש
נא־זנ׳וי״ל דאה״נ אלא הכי הוה מעשה דעל יבמה
לעלע׳בעו מיני׳מיב ס שת אי נמי משעעבפשיסל׳במשנה פ׳האשה
שלום ( דקיז ) דכתי דקתני האשס ססלכ היא ו3ט׳ל נדע' הר אב"ד וכן
הא לא קא מיבעיא להו דכיון מאמנת
היא עצמ׳לוער מת בעלי ואת יכ׳ולא חיישי' למ״ה ובאה ואמרה מת בעלי מנשא מת בעלי תתיכס קתני הכל נאמניה להעידה מפלאר יייגי
סתשקר משוס דיחמא ליה כ״ס שיהיה
ע״א
נאמן
חוץ
מהמיתה
וכת
אפי׳כמקו׳שסיא
חמותה
ויבמתה
אינ׳נאמצ׳דע״א
ובת
בעלה
ומ״ש
כדפרישי׳לעילהו 5ן מ£י׳ י״ז  ,הרא״ 6שנ׳מימ
ודאי עדו* עינה ולא כדהוה קש״ד
סעיקי׳דע״א
גריע
מינה
להעיד
שמת
בעלה
ושיש לפיכך נשי שני אחיס שבאות ובל א׳אומרת מת כעלי ואין להם בניס כל [
ררגירהילעצסא"*
ותתיב׳אלא כיון דסיא מהימנא לומ מת כעלי ואתיבה אע ' פ שהיא בעל׳דכר כ״ש
אחת אסורה מפני בעלה סל חבירתה כו׳משנה פ׳בתי^ ן ליבמומ ןדק יע ^
^ הרגילה ע ״
ע7א ולא
חייפי׳דילמרהזתא ליה ליבסושמכא על העד ולא דייק וכיון דלא סיישינן להן כאן יכמין ונתיבמו כו׳סס במשג נתייבמוועמו הימד אסורו׳לינסאר׳אליעזר
להכי
א״כ
אפי׳מת
בכך
ואח״כ
מת
בעליך
דהיא
לא
מהיענא
ע״א
מסיק
כי
תיגעי
אומר הואיל והומרו ליבמים הותרו לכל ארס וידוע דסלכה כת״ק ודכי פשוט הוא
לו
יבמה
לעלמפיש״י
כגון
שא׳׳ל
ע״א
מת
יכמך
או
מת
בעלך
ואסב
מת
כנך
וקשה
דהיינו
דוקא כשמתו היבמיס האלו בלא בניס אבל אס היו להם מיס מוהרו׳לינשא
לפי׳מאי
קא
מיבעיא
ליס
במם
מך
ואח״י
בעלך
הא
איהי
גופה
מהימנא
וכי׳ס
ע
־א
לעלמא שהיי עכשיו אין סוס אחת מקזקוק׳לעדו׳סבירת ' סאפי׳היס בעל חבירתס
כדקאמרהא לא תיגעי
לך דהיא כמי מסימנא ועוד למאי דפרישית כיון רפשיסא קייס הימה אסור׳להתייכס לו כיון שיש לס בניס מאחיו וכן מסת מפרש״י וכ״כ ה״ס
ליה דע״א מהני ביבמה
ליגמ׳משו
,
דהיא
גופה
מהימנא
לומר
מת
כעלי
ואתייב׳וכ״ש
בס״ג
ומ״ש
נתיבמו
ינתגרשו
הרי
אלו
מותרות
לזר
כ
כ
הרמ״כס
ז״ל
פפ״ג
י
פשוט
ע״א הילכ׳מהימן נמי
העד לו׳מא מך ואח״נ מת בעלך אע״ג דסי׳גופא לא מהימכא הוא מהטע שכתבתי בסמוך דשוב אין סוס אחת מהן זקוקה לעדות חביתה שאפי׳
יבמה לעלמנמי
מיסשוס
ל
*
ה
שע״א
כאמן
לו׳מת
בעליך
ז
<אח״כ
מת
בנך
במו
שהיא
אס היה בעל חברתה קייס היתה אסורה לו מפני שהיא גדושת אסיו:
עצמה נאמנת
לומד
מת
בעלי
ואתה
מת
בני
וכיון
שנאק
בזהכמופהיא
עצמה
קנט
אע״פ שהיבמה אסורה לזד קודם שתתייכס או תחלץ אס קדש׳זר מפסי
נאמנת לומי מת בעלי ס״ה
נמי
שיהא
נא
מן
במת
ינמיך
שתישא
לשוק
במה
שהיא
כה קידושין וצריכה גט בפי׳האפס רבה (דף צי ) אמר ר״י אמי רב מנין
איכנאמכ׳הילנך כר'דלא מיכ1
יא ליה אצא המת יבמי'א כל נמת בעליך ואס״כ מת שאין קמשץ תופסק כיימ' שנ׳לא תהי׳אשת המת החיצ׳לאיש זר לא תהא בה הויס
מך סשיטאליה דעד אחד
איני
*
נאמן
אע״נדהיא
מזימנא
לו׳מתכעלי
ואת
"
כ
מת
לזר
ושמו׳אמ
בעניותינו
צייכ׳גט
מספק׳לשמיאלהאילאמהי׳אזת המת אי ללאו
מימשו׳דלדידה יש
להאמין
במגו
דאיבפי׳אמרס
מת בעלי ושתק ממית׳סבןוהיתה הוא דאתא אי:דלא תפשי בה קדושין הוא דאתא א״ל יב מיי כי רחל ליב אשי הכי
מומרת לפין משוס
שהיינו מממידין הכן בחזקת קייס אבל כע״א ל יכ מיגו למיסש אמר אמימי הלכתא כוותיה דשמואל ודייק רבי׳לכפוב תפסי כה קידושיןוצריכ׳גס

כד ג ?

^

^

לימי

ידם
(א)• לו׳דלא תצקי כה קדושין אלא לסכין׳ שצריה גא אבל לא לערן שיסו קידושץגמיורי׳
׳
מימינ׳ שהרי אין קידושין תופסין בה אלא מספקזומ״ש ואס קדשה במזיד קנשי׳ליה לאס׳-
לעז
על
נניס
והו׳ז״ל
סלק
עליו
וצס׳דאפי
היו
לפול
;1
״ "*י י״׳ ',
לה  ' •,׳ '
כניס '*׳•■
תצא ׳׳״ •י
ואשויס ׳*׳•■״ ׳•י
לסזי׳לו "
נמס
יינ*ח סי 'תה״נ מליו מסם אמר שמואל אס סיס יבמה כהן חילן לס ושריא לי איתגורי אתיי אס כן והכריע כן מהירום וכ' פ הר״אש שס וכן פסק היימ״פס ז״ל בפ״ב .־ ומ״ש יכינו כיי
!וזינה ,
מתיריולזפיגא!
כשחל^!
*. ,
מכינוחוטא כסכר !
אלא אס היה #
יבמה' ,
י
יסראראולס סני גע והותר לו וכתבו התוס בשוגג כין במזידה״פהי״אש סס׳ ונתב הימ כס כפרק הנזכר' ונישאת לאחיוכעל
אססיז
לההמ
0
ודוק
היבא
דכעי
יכס ציכימי הואדחשיר
לוקה הוא והיא ומוציאה בי ט ואפי׳הין לה-
אח" נ
אפי
'
לי
4
אן
לשני
אבל
אי
לא
כעי
•
ליכומי
סולן
לס
שהיבמה אפורה לזר קורם שהתיבטאו כמה בכיס ממכה ונאסרה עליו ועל יבמס־
זיייזיי
אם
י
)
י
!
ופרי׳ליה
לסאי
סקדס
דכקדושין
לא
קנסי'
תחלוץ אם קדשה זר תפסי בה קידושין ומשמע דוקא כשבעל אכל אסלאכעליאס
ה'נ
שיצא "ג י
בא״א .אלא דוקא אסנסאה
קיל,ר ^לה
מלא ״
אפילו . ,
י .׳ !  .וכן(הורסי וצריכה נם ואם קדשה במזיד קנפינן ליה לאוסרה עליו אף אם׳ ע ' פ שנשאה לא נאסר 'עליהם וישלדחות
יגם
לא
י
ת
סככה
למעשה
באסה שלא ידע סהיס
דלא נקט כעל אלא משוס מלקות י* :ומ״ס
*הי״ייאינזמזלל להיבס ונתקדשה והתירה למקדש אחר ירצה היבם לחלוץ לה אלאינרשנ׳ומותר' ליבם אם הוא
ישראל
וחפץ בה ואם הוא כהן אסורה לו וחולץ לה ומתירה ואם קדשה רביכו כסס בעל העיטור אפילו מתהיבס
חצימשל<•־
תליצ׳היכס והא דפרי׳סכא אתגורי אתגי
זי
י
זי
;
;
ו
פשוטהוח
הוא דכיוז
דכיוץ שנמסרה
שנאסרה טל
על זה
פשוט
זה ועלזש
(נ^'
סינזגזיק'^אה י'י היי כי משוס
דקאמר חולץ להיבס
ושריא .בשוגגש^ אידעשהיתהזקי,קהליבם אסיח! היבם לי,בש 0יפי! גיז־ןופסססלימלסלפ״סניגמתיבס
סתשא־ג1 1
,
את
המקרשלנרש
ואם
לא
ירצה
ליבם
חולץ
לה
ומותי
למקדש
מאי
הוי
:
ומ״ש
יבי׳ואפי׳ס׳ר
5.ם ;
^
5
איז
5
ז
לבעלה
דמסמע
חונץ בע כ סכופין אותו
ונשאה
לה
המשיח
,
ואע
'
ס
שברצונו
היה
מייבס
אלו
לא
קדש׳
וצריך
לקדשה
פעם
אחרת
אחר
שתחלוץ
כוזב
הרמ״בם
אם
חזר
אחר
שחלץ
לס
היב
תצא
ג״ז
עשוט
ז
פשוט
מהטעם
3ליעמ לא
תצא
ונו״ה
פרי׳אתגוריאתגר
אכל
אס
מדעתוי
המקדש וקדש אהר שהלץ לה יבמה אין מוציאין אותה
ממנההנזכ׳וכ״נ הימ״בס ז״לבפ״סוס"',ש ודינה
יי ^י*  .אמנם היה חולץ היתהמותר׳לו ואין זהאתגורי' ומשמע מדבריו אפי׳אם קדשה תחלה במזיר וא״א הר״אש ז״לכדין האשה שהלך כעל למ ה
ואלז״ב
בעל׳למ״הוטפל
וכיפת, .״״
לד
גסא" ^י"ז׳';אגאם^ אתגר והא לא אינעריךליס לרבאשי כתב כסברא הראשונה ואם נשאת לזר בין במזיד בין בשוגג כיןבאכעלה•שתצא מזה ומזה יכל י״גדרכים
לאשמועינןוא׳ת
והשתא
כמי
מאיקמ״ל
שיש לו בנים ממנה בין שאין לו בנים ממנה תצא וכתבבע לבה איישא דמילסא קאי דקאמר ואם

נשאת לישראל לש לה יניס מלכו אילץ לה סיבתולשכת תחתבעל׳כדי' פלא4הוצי*

לאהיחל!־! לה דקאמרמתןשרגטדלאשמועיקדבעיא
ה״ £ומל לנש ^ גנו לא אצטרידככר פשק אמימרכהדיא
ד6זלא ת' ^ .כ כ הלכה כשמואל ואומר ר ת דקמ״ל דכופץ
ע־א)ע״ג  .אותו רתן גט כדי סנא יהיה חוטא נסכי
• * ג* י* •י* ן ו
1) 1^ 1*1 1^ 11
**ז *■•** ׳ ׳■־* •* 1י ״יי ' י ׳״ 1אאא ^ ^ ( | | 10■( 1
(נ ) ".שמע עכ״לוכהר״אששבעל ה כתב שומרת יכס
י״־יי־ילללי "לזל* שנתקדש נותן לה גט ומותרת ליבס אכל למריניהים ואמרולה מתכעלואח״ב תמ מך וניסת ואח״ב אמייסס ־6םה< ' :יהניסתםל! "נ! 5מ ׳״״•*
הינם
יייציאין ׳אה
חוטא לה חלוף הדברי תצא והולד כשר וכאשר כתבתיתחלה ק היאי ^׳־נ זמ׳הלמסגר <יף מ־* 6דת־
אותהגא<ז למקדש אשירהי .״
עולמית .שלא .יהא ׳
( ד) ״ /ננ" ,פ׳ נשכר ושפן כתב ר ח מיהו דברי רבי פס מסקנת א״א הרא״ש ז״ל זנתה מותרת ליבם נתיבמה בטעות בנון דיבע
ולדההו ז
ק
לשוק ולדי
ממזר5ןמרי
־!)< ד3ר;־ ,אח ה7ף תחה ז״ל מיקר דהיכא דלא לרעה שהיה לה יבס ששמעה שמת בעלה ונתיבמה ואח׳יב בא אם היתה נשואת
אחיו ר״ע
שהיה
אומר
אין
קידחיןכחייבי
לאוץ
ע׳א תיהז אזורה ונתקדשה כסוגגסאף לדברי כעל הלכות■ אינה צריכה טנ מהיבם ומותרת לחזור לבעלה ואש הית׳
ארוסה
אבל חכמים אימריס אין ממזר מיכמם
לפיעל

קנסא

צריפה גט מהיבם שמא יאמרו תנאי
י מוכח כך שלא אסי 'למקדש אלא מסו׳סלא
היה
כתבו סתו׳כסס ר״י דאפי׳לי-בכן הוי ממזר
יהא חוס' נשכר והיעו דוקא במזיד ע״ככו ׳
מדרבנן
משוס למחלפה באש׳שהלך בעלה
סכן יש לפסוק הלנה למעש * ועיקביבי' נ׳יה<כ /כהריכ׳שעליניו־שיזלנק
דזלכהוכתיןזשה למ״ה וכ 'כסרא״ש ס האש רכה הלכה למעש׳דיבמ שנשא׳לסוק תצא יכל סדרכי׳האלו
לאחר ! אח׳כגודע סהינסמסר תודעה ׳סשיב
ירוחם וז״ל הה כפרק כ״ה אהא דאסקינא
בה כסוגיא דער' הזורק ונתרי ליסני כתנאי דרכ גידל וי״ג דרכיס הללו נתכאיו
שכועין! ינס לחלק ומכשאלשני:
אס היה יבמה ישיאל נותן לה פני גע
בדברי רבי׳סימן י״ז • ומ״ש וי״א חע״פ שדינה פפצא אין הולד ממזר לפי שאחד מי״ג
והותרה לו פירשו הגאונים למקדש ודאי
ככל
גונא
אסורה כדי שלא יהאחוש׳נשכו*
דיכיס סנז הוא שהולד ממזר מזה ומזה כת׳סי״א דכזו אין סולד ממזר וכ״כ הרמי'בם
ואפי חלץ לה היבם מדעת אסורה וכתב
הרמ״בן
ז״ל
וזה
ז״ל
תימה כעיני שנחמיר בזו
כס פ״ג האשה שהלן כעלה וכנס למ״ה מואע״ג דסתס מתני בערקיהאשה רכס
יותר מן סאאה שהלך כעלה למ״ה ונתקדשה סמיתרת לחזור לבעלה ואס נפגיש' בההיא דסאסה שהלך כעלה וכנה למ״ה וכו׳דהולד ממזר הא איתמר עלה כגמר זו
מותרת צמי למקדש ושמא י״ל התה היא נתקדסברשות הכא שלא ברשות נתקדשה
דביי ר״ע אבל חכמים אומרי׳אין סולד ממזר ומשמ לסרמ״כס דאין הולד ממזרכלל
ע"כ וכ״כ הרס״ב׳סהטע הוא מפני שהו במזי׳עכ׳ל^ וגסנ״י כבשם סרסב׳שהסכמתו
ואפי׳מדרבנץ
דא״כ
לא
הוה
סתיס
לס
מלמודא
סתומי
וכ״נ
שהוא
לפתהדי״ףז״ל
והסכנו' כל רבותיו שאס נתקדש בשוגג מותר'לשניה למקד׳או ליבם אס רצה היבם ונרם רבי׳וכן היא מסקנת א״א הר״אש ז״ל מתיך מ״ש בסמוך כסס הר״אש יתבאר
חולץ ומותר למקד׳וכןאס הי׳היב'כהן חולץ לה ימות למקד דליכ׳למקכסי׳וגס ליכא לך סס״ס יש כאן וצריך להגיה וכאשר כתבתי תחלה כין היא מסקנת א״א הר״אשז״ל
למיקנס׳כיון שעשת בשוגג והי׳אינ׳א״א אלא יבמ׳עכ״ל וכן הס דברי רבי׳וכ 'כת״ה מצאתי כתיב אשה שנפלה לפני יבס מומ והתירוה ב״דלסנסא ע״ע עדותשהעידו
על אסה שהית סכור׳שמת יבמה כי כן יצא הקול ונתקדש לאחד מן השוק ואחה בא שהיבם מת ואח׳כ נודע שהיבם חי כסכו גדולי׳ להתיר כיון שנשאת לא מצאואס״כ
היבם• וחלץ לה ונשא׳למקדש ודקדק להחמיר לאסרה לבעלה אפי' לדעת ר״ת ואין
כתבמסר״י וויילא יסי׳כ׳ר ) על אשהסנפלה לפני יכם מומר והימה סבורה שמת
דבריו כראיס כעיני וכתב עוד דלועת בה״ג דשומרת יבס שנתקדשה אסור למקדש
ואח״צ בא המומר וחלצה לו הא דאמיו תכמיס היכא משאת בלא חליצה מוציאין
אפי׳כשאת אתי שחלץ לה היבם תצא ודייק לה מדכתב אסורה למקדש עולמי׳ואינו אומה מבעלה אינו אלא קכסא מדרבנן והנא לא קנסיג* לס כיון דלגאוני' ומהי״ס
הכרע גמותומ״ש וצריך לקדס׳פעס אחר אחר שתחלוץ עשי הוא דכיון דאינ׳מקודס׳ אפי׳לכתחל׳יכולס להכס׳אנן בדיעכ׳נסמוך עלייהוכ כיוןדליכא איסור אלא מדרבנן
אלא מספק צריך לחזור ♦! קדשה קידושי ודאי  :וב עוד נ״י דהא דאמריק אס הים ועוד דפ״ב דיבמות אהאדתכן כ סקדשו ב אחיות ומספק חליצה לא נזיו רבנן ו3פ
יבמה כהן ־ם ספרש״י סישאת לשוק בעד אחד או כשני עדים סאמיו לה מת בעלך
החולץ מת בתוך ל׳ועמדס ונתקדשה אס אעתכסןהיא חינה חולצת אלמא כיון דלא
ואח״ב מת בנך הגאוניים ז״ל לא פירשו כן אלא כשנתקדס׳וכמויד׳גמורם שנתקדשה הוי אלא איסור דרכצן לא מפקיכ' לה מבעלה כהן ואין לימי שאני הכא דאליכא
כלא סוס עדים ואפ״ה קש״ד שאס היה יכע כהן חולץ לה ופרי׳למקד׳כיון דלא עבד
דיש״יסוי איסור ודאי דסא כפ החולץ גבי מעוברת חבירו דאינסיכא לכהןבשלמא
איסור ביאה ולא כניסה לסופה וערבינן דא״כ מצינו חוטא נשירדכיון דבלאסי־ם התם ציין דאיה רמןדפליגי איס״בג גבי הא דלא איפש עבדי׳אכל סכא כמאןנעכי ' ־
עדות קדשה חוטא הוא אלא ה״ק אס היה יבמה ישראל נותןלה גט והותר לו כלומר וכו׳אלמא אי אשכחן סוס תנא דסב' דמות ' עבדי כיומי היהא דלא איפש׳אע״ג דאיב
ססוזית ליבם ואע״פ שנתקדשה במזיד דלמקדש הוא דקנסינןאבל ליבם לא קנסינן ודאי איסורא לאידך תנא כיון דלא הוי אלא איסויא דרבנן ולא איפשי עצי'ל ואני
ביון דליכא אלא קידושין וכן פירש הרא״כד ז״ל דהא קמ״ל 1אפ ׳ פ דנתקדש׳במזיד
ראיתי אשה נשואה וכורע סהי׳לה יבם מומי והריר מורי הס׳ייר יעקב כי רב ז״ל שאין
הותר ליבם אבל למקד'לא סרי׳לה לעול^וכדברי הגאוני׳ז״ל וכןנר׳מדברי הרמ״בס מוציאין אותה מכפל ' ג כתו׳כתמכו׳המימוני דשייכי לספר נשי׳מעש כא לפני ר׳ת
ז״ל עכ״לוע״ש רבי׳בשס הרס״כס ז״ל אס פזר המקדש וקדש א׳סחלץ לה יבמה אין כ? כמ שמת כפלה ולא ירפה שהיה לס .יכם והלב ונתקדש' לשוק ולא היי׳יודע המקוש
מוציאין אותה אמנו בפ״ב ומדסמם ולא חילק משמע לרבי דפכל טנא מיירי אפילו שהיא זקוקה ליבם ובעודה ארוסה נודע ולא נשאה סלןק1ש שהי ' זקוק  :ליבםושאלו
קדשה תחילה במזידזכ׳הרש״כ׳בפשו׳סי׳תת״ב על יבמה זקוקה לכק סהלנ׳ונתקדשם את סי ר״ת א ' קנסי׳למקד להוציא והשיב כי לא מציינו קנס בשומר יבם שנתקדשה
לאחר לערן אס נדונ׳כמורד איסשי לדעת הר״יף גבי נ 1דרת הנא׳מיכמ אחר מיתת לשוק אא״כ נשאה ונמצאו הצרות ערי׳ות אילוניות עכ״ל ובמרדכי פי האסה רכה
כעלה שהיא נדונ׳כמורד׳וכן דעת הרמ״כס אבל אין נר' כן לדע׳מקצ׳סאר הגדולים  .מסיי בה שאס סיבס רוצה לחלוץ מותי' למקד׳ואס לא ירצ׳לסלוץ לא יסלק ואף השני
ולדברי האחמר׳דעתי נוטה ועל מס שהיא טוענת שיחלוץ לס כיון סאינ ראויה לו לא יככוסזצת רבי׳ירוסס כסם הרע״ס סא דתכן האסה שהלך בעלה למ״ס ואמרוהל
אין נ״ל לכוסו לחלוץ אע״פ שנאסרה לו שה ' א נתנה אצבע בין שיניהזואס טופכת את כפליך ואח״ב תמ בנך ונשאת ואח״כ אמרו לס שהבן מת מחלה וס/ת׳זקמץ ליבם
שהיא מעוכרת אס הוא אחי ג חדשים בודקין אותה ואס אין העוב׳ניכר דברי׳סוא מצא דוקא שהזימום פדים אחרונים ליאשוניס אכל אס הכחישום לא תצא וכן מוכח
סא״־א שלא יהא ניכר אחר ג חדשים ואם עוברה ניכר והיבס אומי שאינה מעוברת
מסוגית הגמ וכתב עוד אהא דתנן אמרו לה מה בנך ואחר כך מת כפליך ונתיכע
מאחיו אלא מאותו סכתקדס׳לו ולנה עמו בחצר׳תולין את הולד בראשון ולא בארוס
ואח״כא״ל סילוף היו הדברים תצא וסולד ממזר מוכח שם דדוקא סבא עי־ אסד
ואפי׳לנה עמו בכית אחו ונכנסה עמו לבית הסתר דקי״ל רוב כעילות אסר הבעל־ החלה וההר כך ראו סכים וכולי ועיין שס -זינתה מופי׳ליבס ספ׳ב דסוטהידף בו)
ועל מס שתפס מנכסי בעלה אע״פ שהיא מעוברת ממנו כיון שנתקדם'ילאה הפסיד׳ אמרי במערבא לית הלכתא כרב אמנונא דאמר פוערת יצם ס!יכתה אסורה
מזונותיה ומקבלת כל שתססה בחשבון כתובתה פכ״ל :ואם כשאת לזר לין במזיד לבעלה וכתב רבינו ירוחם דהיינו דוקא אס היבם ישי־אל אכל אס היבם כהון,
בין בשוגג כין פיס לו כרם ממנה בין סאקלו כניס ממנה תצא בפ׳האש׳רכה ( סס)
אסורה לו מאתר שנבעלה לפסול לה ודבי פשוט הוא7׳ כפיבמה בעעי׳כגוןששמע'
שמת בעלה ונתיכמס ואס״כ בא אס היתה כסוא׳אחיו אינ׳צריב גט מהיב׳ומומית
אמר רב גידל אפ רב חיי בר יוסף אה׳ רב יכה קידושין אין כה רשואקיס כה השום
רמחלפ׳כאשה שהלך בעלה למ״ה וכ׳הר״יף פיר קידושין אין בא אס נתקדש לאחד לתזור לבעלה צו׳בפ׳האסה רבה (דצד ) אצן אמרו לו אתה אשתך ונשא אתאחותם
ואח״כ באת אשתו מותי לתזנ׳לו כגמר׳ואפ״ג דאזיל אשמו וגיסו למ״ס דאהניהניי
קגיס סיתלון לה יבמה אינס נאסרת סל יבמה אלא אסנשא׳נאסרפל י' בממסוס
ו־מחלפה באשה שהלך נעלה למ״ה וכתב דאיממד משמיה דר 3יהודה גאון שאם נשואין יקא מיתתיאשת גיסו אגיסו אפ״ס אשת גיסו אסיר אשתו שרי׳ולא אמיי'
מתוך

ד״מ

מתיך
שיאסרה אשת גיסו אגיכ1ו תא 6ראישתו' עליו לימא מתני ' דלא• כי״נג דאי
ר״ע
ס״ל
אחות
גרושתו
דתניא
כל
עריות
שאמרו
אין
■
צריכות
ממנו גע סין מא יא'
סצישאע ' פ כ״ד
ור״ע
מוסיף
אף
אשת
אח
ואחותאשה
וכיון
מ־מי
רי״ע־
כעיא גס
ממילא
איתסיא עליה דה״ל אחות גרושתו ולאו איתמר עלה אר גידל א״ד חיי׳כר
מא
רב
האי
אשה
חא
ה״ד
כגון
שקד
י׳ ^
־ ־
אסיוסת האשה והל-ך.למ״ה .ושמע שמת
היה
לאחיו
בקדושין
ולא
כתקיי
'
ובדין גש&ה
זר!• וצריכדז גט ולבךכל ימי מגיר אלמוטמיךמכאן!אילןאי ( שיתלזץ עכ׳ל
$ח ץ  .ועמד ונש את אשתו דאמרי אינסי
אסירה לחזור לבעלה אח׳ מיתת הפעל
נזקקה
אשתו
לאחיו
וזר
כזונת
לא
משל
בעל
ולא
משל
יגס
ואינס
<
הטעס
יישוםד;
נסיםוי
ק• קע מנאה ס״ל בקדושקוהא שפיר נסיב
כמשא'3
והאי אתית א שה נמי ה״ד כגון שקד'אשה היא שנקראת שומרת יבס ומחמת אותה הזיקה משוב׳פארוסתו' דומה לשאר אלמנה דהתס כל זמן שלא
וכליה למ״ה אלא נשואין מא איכא למי' ליאסר בקרובותיה אפי׳מתקודם שייבם או יחלוץ ואפי׳ נפלה נשאת לאסר ואומרת מחמת פלו׳סכבורי אתנסס נהגמע
תנא׳ה״ל בנישואין וסר״שי מי איכא למימר לפני שני אחין שאין ידוע איזה מהם ייבם אותה או יחלוץ אפי 7גדול פלי יש לה מזונות אכיל סך אטדא תר 7כי דכת?נ1
ור
מנ אה סל בנישואין האכ״ע ידעי דאין הכי שניהם אסורים בקרובותיה לפיכך אם קידש אחל מהם כיבס לפיכך אין לה סל נכסי
כעלה \ 7פקמף ע׳ג
ולא משל יגס עד שתכנם לחועס  .כמב־ (ע״דלגא׳שהית׳
ארס משי׳בעילמי בעילת זטת ונת׳הרי״ף
אחיתזקוקתו
לומש! 7נת וגפזן
אפיו׳לוייפינסה י שהיא
נאחות ארוסתו רע
סמז״ש בת * כלנ סמשיס! סי ד' ניויתס
״״ ;׳ £7
שייב
אחיו
ז״ל הליך ה״ל מתני' כותים וכיון
וא
דמתני'
יחלק
לזקוקה
ותפקע
הזיקהופי ר י רווק כשקדש
צ׳״לש־סם־יצווונית^ -זי • דיהליבס
 1.1־״
מתיה הלכתא כוותיה וכ׳
הרא״ש
לאחותה
עמקו
משום
שבשעת
נישואין
הוו
כנושא אחות זקוקתו אכיל
בכל מה שתמיח כיין כמלאכה ובסיסמת ״י (לכעויאין5חי׳
ממנו דברי רב
אלפס שפסק כר״ע ; גד אם כנסה להופ׳א״צ להמתין מלנעול ועשלשכנס אשתו גמירה
וככל
דבי
ואינה
יכילה
לקנות חפצי ^.
נס
צסר׳ר׳גועש
.
רבים משים
.
דדסיק
,
לאיקונד
 .י
שנאריך נתסונפ
מתטסותיה היא ופקע'
לה זיקה לגמרי
ודווק׳קדש
לאחר
שנזקקה
לו
 <11שקרשה ומלבושים במפש ידיה בלא רשות היבם
י .
י** **.מ*, *■<.*< - 1*1
■.רייייייז*• **!'ז■' ., ,־'*
זיויי
*
•
*
.
*
?
*
;
•
י׳זז
*
.
*
-1
.1
•
*
*
•
•
*
.
י
•
*
,
דכ״ש דאתי׳נרבנן ק בקדושין הן
ן׳יי* *
כנסואין באיפור איל אם קדשה
קוד׳לכן כיון שלא היתה אחות זקוקות׳ ואס קנתה ונשמשס כסס הבנאו׳של היבם' (! ) ממר 7טריש
ואי משוס ותלמוד אשק; ל ועיי לאיקומי
מעול' לא גזור רבנן מת אחיו
שלאנשאר׳זקוקה אלא לו מוציא ענ״ל :ועיין במה שאכתוב בסמיך אצל פ כילל אגלנ״י
ממני׳סיתיה אורח דתלמוד׳ככל
דוכתא
את
ארוסתו
בגט
ואת היבמה
בחליצ׳מתה ארוסתו חוזרה היבמה פ מד בדין וברח :פמ ד3ך ין ןתכעתו
כ שש67־ 71
יגת
דמהדר לאוקימי המשניות אליבא דכלהו
האחרונים כ | ■
אד לסלון ונתרצה לייבס ואירעו אונס
להיתרה הראשון רצה חולץ רצה מילבס:
תנאיאע״ג דלית הלכת' כמתיהוונ״ל
(ן ) ןאפ 1ר 7ה ' ה
סחלהכו׳שס
ק
0
ה
^
מה
י׳
בכריתא עמד כדין וכרס לא חיקכחי  :י■
חדשים
הראשונים
לבבי׳ ראיה דהלכה פר״ע מהא דאמ' לקמן
ניזונת משל בעלה כזונת
!
משל יבס וכתבו התום והרא״ס לאו קס00
ליג׳ש יי",,
מכאן ואילך אינה
ניזונת
לא
יבמ רב אמי הרי היא כא״א ושמואל אמר
משל
בעלה
י
סיני ן
בכרס כשבילה איירי שרוצה לעגנה ואין
ולא
משל
יבם
עמר
אי  :יא״א
'
ברין
והבעתו
ליבם
או
ימוקיר׳הונסלוגתי׳כגוןשקד'
לחלוץ ונתרצה ליבם
ס/לכ׳שצט חלק
רונה לא לייכס ולא לחלון
אחיו את
ואירעו
הא
שה
אונס
והלך
שחלה
למ״ס
או
ושמע
שמת
שהוצרך
לברוח
דהא כפיק כ׳ לה אלא שלא גמן
מחמת
ממון או מחמת
לכתובות
עריך
מינה
לשמואל
דסייש
אחיו
ועמד
ויכ׳את
לה
אשתו
רב אמהרי
עליין הכעונה
היא מררין חייב במזונותיה וכתב א״א הר״אש ז׳יל דווקא ברח יש לה
כא״א
לצררי ואס כשבילה כרוז אמאי אית לן שאין לה מזזנזפ
ואסיר
ליבם
משוס
דכעי׳גט
דאמרי
פלל :
מזונות אבל לא ברח אפי' אירע הדב׳שנתאח׳זמן מועט מליב׳לא
למימלצררי אלא דברח
מחמת מרדין או
.
איכמי תנאי היה לו עם אחיו
_■
בקדושין
/
!'<
,
תקנו
לה
מזונות
( < ,,נ ) ומסיי' זהוי
דלא
שכיח שיתאחר מלייבסכיון
דאיתי
קמן
מסמ
ממון
איירי
ולאו
דוק
כרס
דה
הח
ל
ה
והאי אוקמת דרב הויא עיקר אע״ג
ספקצע 3אע״פ
דפרי׳ ונתרצה ואין לה מזונות אם לא שתבא בפני ב׳׳ד ותתבע
תלמודא דלמא ליתא לררב הונא
ממנודכיין דלא בשבילה ברח אלא מחמת אונס וי]
וכדיב
שאין להמסגומ
שייבם או שיתן לה מזונות  :ואפילו אם
ברח לא מחיי׳ ^ לאשאירע לו מה לי ברח מה לי חלה ובהליא על ש! גזילי׳״י*
המנונקא מפלגי לא מסתב
דפליגי
בדרב
כשנתרצ׳ליבם דכיון דסופו ליב׳הרי היא
כאשתואמרו גימש פ׳אע״סדה״החלה ילאכמי
כמנונא דהא בסוטה פסיק תלמוד דלית׳
ללרב
סערש״י דיוק ביין אכל לא סלס והנו דנגו׳ ס־  ," ; " .־",
המטנא וגס לא מסתכי דפליגי כקידושין תופסין ביבמה דהא
איפליגו
בה
ככר
חדא
ברים כמונו ' חלה מאי הייט שחלה מיד <ל7לןי*סאוהלזיין
זימנא
והלכתא כי־ב לאיסורי אלמא חיישי׳לתנאי קדושין
בהגפת זמן אכל סכא סקלה
כר״ע
אחר שעמד כדין דה 'ל לכונסה לאלפי קודססם אימת אולינן
עכ״ל :וכ״פ הימנ״ס ז״ל שה׳כפ״י מס גמשין האישה שנשאת ונמצא הגט
בטל
שאירע לו אונס •
אובא
כעלה
אחי
ששמע
שמת
אין
כ׳הריב״ש בתסו׳סי׳ק״ד כנדון זה אין כאן העמדה בדץ כי מס ״״ יי״א *
הבעל
הראשון
והאחרון
זכאץ לא במציאת' ולא
סתבפה
ליבם אי לחלוץ תוך ג חדשים אינו כלום גס מכיעת׳להגבות לה הכתובה
כמעשה ידיה
ומוכן הדין באחיו שקדש אשה והלך ושמע בו שמת ויבם את אשתו
איט
כלום
•
כת
מדון
שלפנינו שנראה שלא עמד בדיןאלא ששאלה ביכה לבינו ולא
י ואח״כ בא תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה וכל סדרני'האלו
בה
*
אחר
מימת
בב״ד דבר
במר הוא שאין לה • וכתב עוד דאפי׳להרמב״ס דסבר דאלמכ׳משביסץ
הבעל נזקקה אשתו
לאחיו וזו היאשנקרא' *נ״הזת״שרני׳סאסהיתת נשיאת אתיזוי (וזירת אותה
במחלה
וכסוף
יכמה
אינה
צריכה
שומרת יבם
שבועהוכ כ הוא ז״ל בפי״ס מה׳אישות;
ומחמת
אותה
הזיקה
חשובה
לחזור לנרנלה זהיינו מתהייושכמנתינםמון ינתה א וכתב א״א
הרא״ס ז״ל דוקא כרח ים לה מזונות אבל לא כרס אפי' אירע הדכר
כארוסתו
ליאסר
בקרובותיה
אפילו מת
רנאמריעריהיא כאזתאיש זאזקייארנהמא סכתאסר זמן
מועט מליבס לא תקנו לה מזמות כו' י וכתבו בספרי רבינו אבל לא .
קודם
שיחלוץ
או
ייבם
ואפי
כפלה
לפני כ' לקדש אתיז את הא!ה (נז׳ופירס״י שאלמלא כסאה כתרצה ליכס
ולא לחלוץ וכן כתב בספר אורח חייס ונראה ססוא ט״ס וצריןללגיס
אחים חאיךדוע איזה
מהם
ייבם
ראזזןתרוייהוסוליןמותד' לחזור
או
יחלוץ
לולליכ׳לחיתד
אלא לחלוץ
מחזירנריסתז הוא דהאהכליודעיה סט גזת
וכן כתב המרדכי כפ הנזכר כשם ר״י וכן הוא כתוספו' :והרמב״ס אינו
לה אפ״ס שניהם אסורים כקרוכומי'
לפי' היתהסאסגירסזלא־יתה נסאת לאתיזעכ״ל :מחלק כין
ליבם
או
לחלוץ
ומחייב־ אפי כלא נתרצה כלומר אינו מחלק בין נמיצס
אס קדש
א׳מהסאחות זקוקתואסורלו נרא׳תלנייזש־ .טעס שאחרי נהלך נעלה למדינת ליבם
לכתיצה לחלוץ ולא עוד אלא אפי׳לא בירר עדייןאס רוצה לייבם או אס מצה
לכונס שהיא כאקו ארוסתו פד שייב' אחיו
היסזאמרזלה
יות
בעלין
זנשאת
שנאשרסעל
לחלוץ כיון
שברח או חלה אחי שתבעתי בדין חייב במזונותיה שהרי סתם וכתב
או יחלוץ לזקוקהותפקע הזיקה ברס״ב נעלה הראסזן לאמן התזר׳נאשרהעליזשהרי״היא
בפרק י״ח
מהלכות
אישות
תבעתו
לדין
וברח
או
סלה
כו׳ה״ז
נזונת משל יבסונרי,
דיגמות ( דף יז ) אמי רב הונא אמר רב נסואנזשהאלא משוס יכיד,מרינה נטמפני
סהטעס
שומרת יבם שמתה מותי באמה אלמא קייסי׳שתא יאמרן שהוא מחזר נדזשת!משנשאת
משוס דכל סתכעפו בדין אס אינו פוסרה לאלתר הרי איכה מעיכברן
מלינשא
אלא
מחמתו
ולפיכך
זכיין דננשואת אתיו ליכא לחימר הנילא אהרו׳על
חייבוהו חכמים במזונותיה  :ומ״ש הרמכ״ס או שהיה
קסבי אין זיקה
ורב יהודה אמר שומרת הראש ן ואע״פשדנרירש׳י נראש הפר׳
נגיתנא
היבס
במדינה
אחרת
אין
לפרס
כדמשמע לכאורה שהיה כבר היבם במדינה אחרת
יבם שמתה אסור כאמה אלמא
קסבר
יש
מזה יחזה אינם נדרן זהת׳ת לימ
יגזהר
?
שם
7
לא
דהא לא
מחייב אלא דוקא כשברח אחר סהעסידתו בדין אלא היינו לומר שאחד
זיקה א״ל א ביי לרב יוסף האדרב יסודה נאסרת על הראסזן אלא מדרבנן ומעתה יש לני
שעמד
כדין
הלך
לו
למדינה
אחרתוכ״כהיב
המגיד
ליעיין ולכזין לנרי! אלת עם אלהומ״מלעניןמעש'
דבר פשוט ומבואר הוא
דשמואלהיא דתנן שומרת יכה שקדש
בדברי
רבינו
שדין
חלה
והלך
ישלהתייסב נדני לדאות אש הפוסקים סם
למדינת
הים
אינו
אלא
כשחלה
והלך למדינת הים
אחיואתאסיתס משוס ריהודק
במירא משניתים בלנרזהדי״ן תשמיט הא דרג ו־רתנ״ס אחר
העמידה כדין אבל חלה או הלך ולא עמד בדין קורס לכן אינה כזונת משל יבם
אמרו אומרים לו המתן עד
שיעשה
אחיך
שנתנה
אפשר
7
!
א
נתנה
לתנין
נשואת אתיו אלא וכן מתבאר
בירום וכ״כ ז״ל עכ״ל וז״ל הירושלמי סלה כמי שברח הלך למדינת הים
הגדול מעש ואמי שמואל הלכה כייסוד׳ לתנין זנרינה נט כשקיישז אתיו אבל
לתנין
כמי שברח פ
כ  :ומיהו אפשר לומר דמדשני היסב״ס לכתוב או שהיה היכ׳במדינ'
ליאשךתליולאולאאתתהיא 7א־ הוהסניראצן
קבתיר ^ופרש״י עד שיעשה אחיךמעש
אחרת
נתכוון
לומי
דהא
כעיירש״ילא הזה שתיק עלאנמירן:
דלא מחייב במזונותיה אחי העמידה כדין אא״כ ברח או
עד שיבם אחיך את היבמה ותפקע
חלה היינו
זיקתה ממך
דוקא כשהיה דר עמה במדינה אבל אס היה די במדינה אחרת
ופסקו הפייפקיהלכה כשמואל ורב יהודה וכ׳הרא״ס אפ״ג דהלנת כרב
והעמידתו םע
כדין היא או שלוחה מיד הוא חייב במזונותיה דכיון" שאינו דר עמס
באיסורי
בהא
ק״ל
כשמואל
במדינה דיט
דאמוראי בתיאי שקלי וטיי לתיוצי אליבא דמ״ד יש
כברח או חלה • ומ*ס היי זו כזונת משל יבס בלא שבועה פסוס הוא *
זיקה 1 :
מ
ש
בשם
ר״י
דוקא
כשקדש
אחותה כו׳אבל אס כנסה לסופה א״צ להפמץ ומ״ס הניחה
מעובית ה״ז כזונת עד שתלד כתב סרב המגיד הטעיה ספני סכל ימי
מלבעול
כו׳ודוקא
קדשה
לאחי־
שנזקקה
לו
בו׳
אבל אש קדשה קורם לכן וכו ' לא
עכורה הם
כג׳חדפיס הראשונים ככל יבמה סבעולס שכשס סאינ׳יכולה להתיבס
ג; י1
רבנן
כ״כ
התו
כפ
הנז׳בשס
ר״י
והביאו
סר״לז׳בפשקיו פ'סח׳־לץו מת צז־זיו שלצז
ול5ו לחלוץ
מין שלשה חדשים כך כל ימי עיבורה לזינה יכולה ללז להתיכם ול
15
נפארה
זקוקה
מוציא
את
הציוס
^
כגס
וכו׳ט״ס
יש
כ
5
ון
וצריך
להגיה סלא נג& יה
לסלון ו15״צ
ליצש5ז לנזסר לפיכך טזונת משל כפל ודבר פשוט הו • 6ומ״ס נפלה
זקוקה אלא
לו והדין הוא מבואר במשנה פ׳התילץ (רמא ) שומי־ת יכם שקדש אחיו
לפני
יבם
קסן
אין
לה מזונות עד שיגדיל בס החולץ נפלה לפני ייבם קטן מיבם
 8 $אחותה משוס ר׳יהודה
בן
כתייא
אמיו
המתן
ער
שיעשה
אחיך
מעש׳מת
היבם
לית לה מבעל מאי
פליגי בה רב אחא ורביכא סד אמר אית לה וחד אמי
ליתלה
מוציא את
אשתי כגט ואת אשת אחיו בחליצה ופיש״י מת היכם ולא נופי לו אס
והלכתא
לית
לה
משמיא
קנסוה
:
כתוב
בהגהות
מרדכי דכתוסת יבמה
אלא זה
ואת
אשת
אחיו
בחליצ׳אבל ייבימי לא דאסו חלוצתו היאנומ״ש מת ארוסתו ש נפלה לפני
חוזית
היבמה
יבם קטן וסימה מסוכרת וילדה ימת הולד בתיך שלש ים יום גובה
להיתיה
הראשון
כו׳סס
נילןגתאדאמוראי
ופשקו ספוסקי' כאמוראי
כתובתה לאלתר כ
מיו
מסס׳
שנהרג
יסוד
אח׳והניח אשה וכן קיימ׳וביו׳פנהרג מת הולד וספק איזה
כתוב
מת
בתשובת רב שמואל בן חפכי יבמה שנפלה לפני יכם קנון נותנים<זה כל,
תאלה
ועמד
האח
וחלץ
לאישה
מספק
והכה
אותו אח רו׳צ׳ליקח אחות זקוקמי
תשמישי
הכית לפי כבודה וכבוד בעלה ונדוג יא וכל מה שכתוב לה בכתיבתה
וסעק
אחוסלוצפו מדרבנן כ׳ המירכי פ החולץ שהשיב רכי׳בחך צע״ע שיש למכי,
ילא עשה לה
או כלים שעש לה ובלו אס קבל אחריותן עליו וקנו מידו גוכ׳מןהקרקע
ולהתיר אינו דשא" לפשות מפסה לכתסלה י
ןל 0
היבמה סלסה חדשים נ זינת מפל כפלה מכאן ואילך אינהכזוכה! לא מסל
פעל
ולא
מסל
יבס
כריתא־בפרקסהולץ (דף מא ) ופיש״ישלם
קדשים
הראשונים שאינה יכולה להנשא מחמת כעלה כזונת משל כפלה שכך כתב
לס
אתתהא יתכא בכיתי ומיתזנא מנכסי
:

(ה ) זנמננשלר
מהר׳ימיכ׳י־ן
ל ר גי י הו 7א
ייפרי״נז
סנפה
ינם צ' פ<וי ם|15
ליס* צסס עי

ד״ט

אבן העזר קס

(ג)^ אמג ר״ סנועב״ל  :מזינו מוציא מקים לתיולת תשוכה זו דהיאך יתנו לה כלי תשמישיהכי' באמנה בפ׳ האשה שנפלו לדקדק מדברי היי״ף בפ׳הכותב ססל 16מפ׳מסנה וו נ^׳
שאיכ' הגאונים שצפבתי בסמיךהוס'סר״ןכתשו׳אסי דכרירש״י ודברי הגאונים ואנו
י':ינכ" ,נ״י דא' כיון דאין לה מזימתג נ'המרדני גסהחול ] יכמה שתפסה כל הממון ואומי'
ריצה לחלק מוציאיןמיד' 1:מ׳שמעשה ידיה שלה לעולם אפי׳היא נזונת סס אהא בעניותינו שאין לנו להכריע כך אני דןש נצ״ב שהאישה באה להוציא מיד יורשי
!יג7יי זהי מ< דתניא עמד בדין וכרס נזונת משל יכם כתכו התו׳והיא״ס דאע״פשנזונתמשלו הבעל לא כל הימנה שאקעושין מעשם להוציא כנגד הגאוני׳אבל כ״מ אפי׳נפלו לה
תחת הבעל כל שהם קיימים כזה נותנים
הגד!ניאס! נת/יל אין מעשה ידה שלוכדאמרי׳פרקכתרא
סל'ש לרא;ת אם דכחובו׳אי מסוס מעסה ידיה לאמשעבד' כאשתו וחייב במזונותי׳אבל לא נתרצ׳ליבם אלא ל^הלוץראירעו מקצתליורשי׳כדכד י2״י כיון שאותנכשי׳
ממהוחזקולמשפסבי׳אבייע:״לובסינ״ס
ליה וכעוד הרא״ש שכן נרא' דק״ל מזוני
יח<זנע'ן
כעל ערן תנאי הסיור איני אלא אסתמו׳
סלו
ידיה
מעסה
שיהא
רבנן
ותקינו
עמך
"
•
לא
"
ות0קא■
| י——יי *- /
1*■ 1
—'
^ ״ י' ׳
אשתו כחייו אבל בחיי ייבם אץ לט (וע״ל
ג!ונית י״ל ינס משוס איכה וכל זמן שאינה יושבת פחת
נתרצ׳שכ׳תכעתו לרין ליבם או
לחלוץבלא שבוע׳הניחה מעוברת סי'קי"ח ) ומ״ש וכיהיכי דאיכ פלוגתלאת
אעי׳תו הנ(7ניא בעל' אין לחוש לאיבה עכ״ל ולעניו׳דעתי במרינה אחרי הרי זו בזונת משל יבם
וכפי׳לרש״י
מיתה ה״נ איכאפלוגתכחיי'
הייג' גיא דאי מהאלאאיריא שהריאלמנה
;,הננ'5זהל '
,
ו,
נהן. 1
דוקא שונה
דעלמא תיכיס סנזונת מסל יתומיומעש ה״ז ניזונ׳ער שתלר ילר׳ולד של קיימ׳הרי זו ניזוג כל ימי אלמנות׳ חולקין כהן היא ויבם ולר״ת הוא ניטהכל
הנ;.צ אכ 1נל מן
שיגדיל
מזונו׳עד
לה
ן
אי
קטן
יבם
לפני
נפלה
הנשי׳ל׳ב
כל
כשאר
והימב״סז״ל כ'בפ'ב סם'א אין ליבפירו׳
מזינתגיל <יש ידיה שלהם• ויש לתמוה מל הר״א
יסכתשו' מעשה ידיה שלה לעולם אפי׳תיא ניזונתזנפלו לה נכסים בעודה
שבג׳סדשי'שהיא
!לאזנה נהןהג י* שכתבתי כראשהי׳זה כ
אפי פנצ״ב סהכייסס לאחיי אין לופירו׳
נ׳'טמ ,מהן ׳*] כזינת מעש ידה של יכסושמא י״לדשאני שומרת יבם מוכרת ונותנת וקיים שאין ליבם בהם כלום עד עד שיכנוש וכ׳ה׳ה מ״ס ואין ליבם פימת
^ גחישיסמדץנדןר בדין וניס■ נפלולס שיכגוס ואפי׳ עשה בה מאמר בד״א בנכסי מלוג אכל נכסי צאן כו בנ״מ הו׳מפני שאין היבם חיילסדומס
הקל! על ;ד!די 3נכסיס בעודה סומר׳יבס מוכרת ונותנת ברזל לא תמכו׳שיש ליבם זכות בהם ואם מתה כתובתה בחזקת כנז׳פ י״ח וכבר נתבאר פ׳י״ב ספרייתה
הינס!לעש! •תמנו וקייס שאין ליבס כהס כלום עד שיכנס יורשי הבעל ונ״מ בחזהת יורשי האשה ובנכסי צאן בחל איכא כנגד אכילת סירות נכסיס ועו׳סאסמת׳
דרבוותא לרש״י יחלקו בהן יורשי הבעל דורשי האשה יורשי אכיה יורשי כ״מ סלה כנזכרבסמוך
מהשיצ״צה״ ^י'משנסבפהחולץ (ףד לח ) ופ האששנפלו פלוגתא
שאפי׳בנצ ב אין לי פימת הוא
אבלמ׳ש■
ה !'ט(' (דף פ ) ומ״ס ואשי עשה בה מאמיכ״כ וכ״כ הרמ״בם וס־־״ת כולםבחזק׳יורש<ד הבעל כמו הכתובה ולזה
תמה למה לא יזכה במחציתן כמניאר
'׳ל סר״ן בפרק סאשה שנפלו נ״מ שנפלו לס
7אצ
(ל )הלש!! י׳שייע כשהיא שוממת יכס מוכית ונותנתוקיי' הספי' א״א הר״אש ז״ל וכי היכא דאיב' פלוגתא כנכסי צאן ברזל בסמיך ואולי שהוא סיבר שאין לו זכות
די
:רשי י:נעל ידם ואפי׳עשה כה מאמי דמאמר לכ״ה אינו לאחר מיתה ה׳ נ איכא פלוגת׳ בחייה ובפירו׳לרש״י חולקים בהם אלא בטף הקיק' ליורשה אם תמיתאיל
י(יש,ו י רלהיזי דם עושה ספקנשיאין וכדאמיעולא כריש היא והיבם ולר״ת הוא נוטל הכל נפלו לה הנכסים בעודה תחת לא בפייו' ולא ידעתימאי? הוצי׳זהוהרב
סרמב״ן
ננשיא*( ,אס האנ סוגיא דס הסולן ולח אשכחן מאן דפליג בעלה ומת ונפלה לפני יבם אצ״ל שלא תמכור בנכסי צאן ברזל מן המפרשי חלוקיסעליו בזה ודע'
שהרי היבם אוכל כל פירותיה אלא אפילו נכסי מלוג נמי לא ז״ל ביבמות סבפי׳יס לו המחציתעכ״ל
עייס :א; יו״ן וכ״נ מדברי הרמב״ס בפ״במה״א :
!נ״כחהרי׳קשירש * נ״ה ונת׳ח׳הה״האססארה ^!.מנהייהארונזין תמכור שגם בהם יש חלק ליבם בפירותיהן שחציים שלו והחצי והי״ן ג״כ3פ האשה שנפלו כת עלדביי•
■ לה נעולה *סוכרת דלאעזין> יבס :
לא ונ׳נקנ׳מלנרי סאע־/פל?
שלה ואם מתה יחלקו בהם יורשיה ויורשי הבעל! כתובה ונכסי הרמב״ס ז״ל שהימב״ן ז״ל חולק פלמ״ש
ומ״ש בד׳א מ״מ אבל בנכ״ב לאתמכוי צאן ברזל הם בחזקת יורשי הבעל והרמי׳כם כתב שאפי׳ נכסים שאפי בנצ״ב שהכניסם לאחיו אין ליפירו׳
שיש ליבס זכות בהס דברים תמוהים סס
עד שיכניס וזה ודאי תימא למה לאיזכס
ומת
שנפלו לה תחת הבעל
תק׳י זתיוי׳א דבנכסיס שנפלו לה בעודה סומית יכם
במחצית כיון שאם מתה יורש מחציתן
שהרמב״ס כ שאין ליבם פימת כבי דחו
";! סיג7הינס מאי מלוג ומאי צ״ב שייך כהו ודוחק לומ׳דכעורס שימית יבם הכניסתס לוכנ״מ עכ״ל • וז״ל ריב״ס בתסו׳סי׳ק״ד אפ׳ס
ייי-חן יכ'גקדנ י[ או כנכסי צ״ב ואץ לפרש דמכסיס שהמיסה לכעלה הראשון במלוג או בצ״ב
וכתישי' אחית כתב אין מל
דבריו וגס מגיד משנה לא מצא לו זכית כפימת כצ״ב
מיירי דא״כ מאי בד״א לקאמי ומשמע דאצפלו לה בעודה שומרת יבסקאיועוד הפיס' שראיתי דבריה שיהיו דעתו שאין לו פימת כלל זולתיהימב״ס ס :כןונדחו
י1דר,׳•, ,ה,7א דאי מכסים שהכניסה לבעלה הראפוןמיירי הנא.כ׳דמוכרת ונותנתוקיי׳ולקמן דבריו מההיא דאמיי בס החולץ אדמיפלגי בגופה לאחי מיתה ליפלוגיבחייה
יורשי' ולפימת ואף הרב בעל מ״מ המהפך בזכותו סל הרמב״ס בכל מה שאפסי לאמצ׳לו
נתמ!׳סי־תא; נ׳ע בסי׳זה כת' דאפי׳ככ״מ נמי לא תמכורוצ״ע ז ואס מתה כתובתה בחזקת
ללשי! י ^ ,-5הבעל וכ״מ בחזקת יורשי האשה וכנכסי צ״באיה' פלוגת דרביותא כו'כפ'החולץ סס זכוכנצ״ככי אסבנ״מ ואמ ,כיי היה דעת הרמב״סבנ״מ מפניספרקינ' תסת
וכפ׳האסה שנפלו מנן גבי שימית יכססתה מה יעסה בכתיבתה ובנכסי הנמסי׳ פימת נ"מ וכיון שאין היבם חייב לפדותה אין לו פירו ול״נ שמפני טעם זהאין
אומיככסי׳כחזקתן לנו לדחות אותה סוגיא סבפ׳הסולץ ימס ספקני פיקונה פחת בימת היינומחת
והיוצא ,עמה כ״סאומ' יחליקו יורשי האב עם יוישי הבעל וב״ס
סינםיו *
*":ן ל*זהע!ן כתיב בחזקת יורשי הבעל ככסי׳מכנסים והיוצאץ עמה כסזקת יורשי האבופרס״י רל פימת י״ל כ״מ שנפלו לה קודם שנשאת וכשנפלה לה בעודה תחתיו איל יבם
<רסי'5נאי כפיל ככתובתה כנדוניא שהכניס לו ושמאתן לוהכחוב&ז וקבל עליו אחדותןובנכסים אץ לו פימת בנ״מ שנעלי לס בעודה זקיקה ליבם אלא בפימח נכסים שנפלולה
כתשו׳סאיןהיכם
הנכנסים והיוצאים ממה הן נ״מ שאין שמין אופן עליו ואינו רשאי להוציאן אלא בסודה תחתיו דבעל משו׳דיבס במקום כעל קאיעכ"ל:כ רבסעדי'
& מזייזייז״
יי
כשנכנסה לרשותו נכנסין פפה וכשהיא יוצאה
יוצאין,טמה:יחלוקויורסיסבע׳עם חיי׳כרפואתס בק״ו מפיקונה ולענין קבורתה הא איפשיטא בר״ס אלמכ׳נזונשאין
ג״ז עימת שזמרשי כאן )?! ־ץל;זעגיר כקולתס על תינת •;אין ! רךגיין לכתוב טא א־חע־טר ד.פו׳כא,זה
אתרים מעידים יורשי האב בכ״מ אבל יורשי האב לא יחלוקו ככתיבת הבעל ואע״ג מקם רישא מס
קנירת'; היבם חייב כהז דיני׳ דשייכי לסי׳זס עיין כמיש׳נכ״גסי״ב:
על מתינה מ*נ יעשה בכתובת׳תניא וסבקהזונ״ה או׳נכסי׳דצ״ב בחזקתן וכפ׳מי שמתחפ׳כפזקת שנפל! שהינסחייב !
^וושן<ליפ׳נ7פר'' מי הס כתובתה בחזקת יורשי הבעל ק״ק ומו׳סראויי׳לבא לה משל כפל כחוקת ובחבעודהר״ן ז״ל כע הנז כ׳ היסב״א דמ״מ שנפלו לה תחתיו דבפל דאעדיכסו
יורשי הבעל וכ היא״ס בפי׳התולץ וז״ל בסמי שמת תכן כי הא מתני׳גבי מישנפל יחלוקו אס רצתה למכור מחציתן מוכית ונותנת7הא אין ליבם במחציתן כלום
.
 . .. .י
י,
,
,
.
סגסמזאמי ! ניתק
האשה י,יוחנן והרי זה כמחציתן כמי שנפלו לאחר שנעשית שורדת יבם אכל המחציתהאת׳לא
י* מרעינמממ׳ הכית עליו ועל אשתו ופליט כגמ בחזקת מי ר א אמר בחוקת יורשי
!ליש׳א!:אני'! יש אמי־ בחזקת יורשי הבעל בר קערא או׳יסלוקו ופרס״י בסהאשה שנפלו דכי היכי תמכור שהרי הוא יורש אס מתה ואין הבעל מוציא מיד הלקוחות עד שממותלפי
יא תז אייקיל *"6דפליגי המס פליגי הכא וכה מי שמת פסק רב אלפס ככר קפר׳דהוס רבידר׳יוחכן שאין היבם אוכל פימת קורס כניסה כלל דכגופו של קרקע הוא שיש לו זכותשאס
ועוד דסויא מסקנאדשמעפא -ור׳ת או דלא דמיא ההוא דהתם לדהכא דהכא לא מתה יירשנה אבל סירות בחייה לית לס כלל דהא לא תקיכו פימת ליבם ואפיכעל
''7ם 'יימ
)לא ׳זעומרת
ינס פליג ב״ס וב״ה יאלא בנ״מ דוקא כדקאמרבגמר' דכתוכתה סיירא ודייק מדתנן לא תקנו אלא מסוס פרקונה ויכם אינו פודהוכדתני' בס נער שנתפתתה וכרהיה
זע ןה ,י״0ר!
קמר סתמ יסלוקו ומשמדככתוכת' לו׳דאין היבם אוכל סירות נ״מ שלה ואפי׳לאחר שכנס שהרי אץ לה כתיבה עליו
התם קתר
פס יורשי האב אבל התס
יסצוקו יורשי הבעל עס
אק יסלוקו
לקאמרא"
מ0ה$
לקאיזי
פס
אנייור׳לר׳לשנס נמי איירי והיינו טממ׳רהתס אס הכפל מת תחלה הויא האשה כאלו גבתהכתובת׳ וכיון דאץ לה כתובה עליו תנאי כתיבה נמי אין לה עליו דמסהיא דע החולץמסמ׳
מחיי׳ולפירו':
דאי׳ליה כדצנדי התם אדמיפלגי כגופה של קרקעולאח׳מית'לפלגו
יקא53י ^ אבל הבא שהיא זקוקה ליבם אץ לס כלום טדאחר חליצה ועוד את״ל דסליגי
והר ן ז״ל כ׳דודאי ההיא דסחולץ מוכה כהדיא דאותו זכות עצמו שיש ניבכגופה
סכא בכנ״ב כי התם א״כ למ״ד בחזקת יורשי האשה הוי נצ״ב בחזקת יורשיהאסה
מפמ׳גירוסלחימם לל׳ס ספי מנ״מ דכנכסי מלוג יחלוקו וכנכסי צ״ב מרדו ב״ס לב' ה ולקמןבפ׳אלמנ' סלקרקעים לו באכילת סירות ויסב מה שהוקשה להרשב״א ז״ל על זס • נפלולס
כ״ע סודו סהס בחזקת יורשי הבעלורבי׳מאיר נכסים כפודה משת בפלס ומת ונפלה לפני יבם אצ״ל שלא תמכור בנצ״ב שהריסיב' ,
מינם ה!אי!רש ובכמה מכתי מוכח איפה אלא הכא
נדחק ליסב פריש׳י ימ"מלפי•' ר״ת רווסא סמפתתא הוא עיקרעכ״ל  :ומ״שרני' אוכל כל פימתיה אלא אפי׳נ״מ נמי לא תמכו שגס בהם יש סלקבפירוסיקסחציי,
א'ית?י:
סהרסב״א כ׳דלסס׳רש״י האדנ״מ סלו והחצי שלה דברי רבי בכאן תמוהים סכ׳סכ״מ נמי לא תמכור שגס בהם יש .
ל לל ],.סהרמב״ס פסק כרש״י הוא בפכ״במס״א-וכ׳ה״ה
בחזק׳יורסי האב דוקא בשנפלו לה ועודה שומרת יבס אבל בנפלו לה בחייבעלה חלק ליבם בניימתיהן שחציין סלו ולפי טפס זה חציין מיהא יש לה רשותלמכור
שלח ת! נל לחכורכלל:
וכמו סכמג׳בסמוך כפססרסכ״א ^״ה !י,יאןנחג שלם פץכזר דסשחע
לה דע.ד-א־* 5ה ונתאלמנה מן הנישואין דינם ככצ״ב ותילקיןכהן ורבי׳איני מחלק בכ״מ בין נפלו
דשו ׳גה! לה כמודה שומרת יבס לנסלו לה מסיים דכפל אלא בכל גוולהס דיורסיה וישבזה והרץ ז״ל וגס מ״ס וסתם ואסמרו' יחלקי כהן יורשיה ויורשי הבעל וכתיבונצ״ל
איו
גאונים ז״ל והס גורסים כמשנה כתובה בחזקת יורסי הבעואינם הס בחזקת יורשי הבעל והרי בסמוך כמחלוקת שנאה שרש״י והרפכ״ס חולקי׳ואומ־
^5זר'־^א ^י שסה אחרת לקצת
^ גורסים וכתובה וזהופירוס' נכסים בחזקתן כיצד הכתובה ר״ל בעיקר ופוס ונכסי מצ״בנמייחלוקד ואס נתכוון לסתום דבריו כר״ת ללמדנו דהלכהכוותיהככרכ'
דננס,
הנכנסי׳והיוצאים י*ל כ״מ כת!ק' יורשי האבודוקא בסמוך שסרא״ס הסכים לדעת ר״ת וככר נודע שדעת רכינו מסצמת לדעתהר*6נ* : .
תחת מנעליהי 6צ״ב בחזקת יורשי הבעל ונכסים
סכשואקדיכ ן אביו ויכו ז״ל וכן יקשו על מ״ס וסתם אין צ״ל סלא תמכור בנכסי צ״ב שהריסיכם י
<מ6הה0גי !-חת נפלו לה בעודה שומרת יבם אבל נעלו לה כחיי כעלה ונתאלמנה מן
אוכל כל פימתיה והיינו לדעת ר״ת אכל לדע׳ףש״י והימב״ס אינו אוכ׳אלאחציים
י'י8יה3י ^:י'( 6כנצ״ב יאס מתה יורשי הכפל יורשים אותה חה דעת קצת מפרסי אחחני'ולר״א
שהוא סבור סנצ״ב כלסליבס ונ״מ שכפלו תחתיו דכפל ואץ לומר דלעיל מיירי בנכסים שנפלו לה בעודה סומית יבםוקורס סיכנום י
מ ^ן;ת<כ!ה(!ר סטה אסרת בהשגות
הככיסתס לו כתורת כ״מ או נכסי צ״ב והפס הוא דאיפלינו רבוותא אבלבנפלו
לקייןכפיי״הו׳יק יחליקו וסכפלו לה בעודה סומר׳יבסכלס ס לה ולכאר דעות אלו מן הגמראיארכו
לה בעודה תחת בעלה ומת ונפלה לפני יבם לד״ה נצ״ב כלס לבעל דא״כתחלה ס׳׳ ל■י
רכי׳וכר׳סהוא מ ^ ים לדעתוודע
^ <־ ,א הא הדבייס וכבי פי׳הרמב״ן הסוגיא כיבמי׳לדעת
עכ״ל־וסי״ן כ' סטות אלו להשמיענו זהואח כהוה ל:׳ להשמיענו דיןהמכירה  :ומ״ס בסס היסב*ם ז״ל ככר
רבי׳בפ״גמה׳נחלות
׳יי,ריס ייזזיזמ פאיל המאמר מועיל כזה כלום יכ״כ
י
הייני8
יורש* לליעל
נתבאר
( 0
%ממ'1הרשנ׳א6כיוינמישזן סימןזידוג׳ע בת׳הסייין י׳ך•
ל תלח אנל נע 7מ; תז;יל!<6,הגיןלכוף לסלקאיכ יזיןהגנסים יסזיך 7ינס ילפן ל)  00תמאי״יור8ה יע׳ 6וקמס! אעק מ 7נר
תמצה אית׳ פ׳זינס קייב לקזגר? ואזליטעזת< סל נקסריס נמו8גפל מעזת נמה שנתג שה נעיא היא נאליונה ניז? גית זהיאערקהאשה (!עיין< נ'ה ) :

י7נ יי 1ג׳ ע יהא אדונהממיפיהאפ*

אבן .העזר ק&א קסב קסג

פ*

ד־מ
(ח ) דנפיד<* מ*5
לל יאיזרוגיסוח*

איס* רוצים לייכס אלא לחלוץ חליצת גדול עדיפא מהקטן סס איתמר ביאת קטן
וחליצתגדול פליגי בה ר יוחנן וריכ״ל חד אמר ביאת קטן עדיפא וחד אס חליצת דנרירדקנ״סאנל
גדול עדיפ איכא דאמרי בביאה דכ״ע ל״פ דביאת קטן עדיה ' כי פליגי בחליצ׳קטן
יפייות נ׳יזנתג
פיית
וסבי איתמר חליצת קטן וחליצת גדול פליגי הב ׳ר יוחנן וריב״ל חד אמר חליצת הת׳ת
גדול עדיפא וחד אמי יכ הדדי נינהו דהו־חג״ס אז,

$תכאר כסמוךח כהרשכ״א בתשו׳סי׳תתפ״ו על ראובן סמת ולי בנשים ונשארו
זקוקות ליבם וממה אחת מהן אין ליבס סוס טענה כנכסים לפי שהשנייה בפניו
ואס יכם סילק זיקת יבם מעל זו ואינו יורשה וכן אס של׳ן סילק זיקת יבו ' מפל כל
כבית ואס עדיין צא יבס ולא חלץ מ״מ כיון שזו לפניו ומנוה עליו לחלוץ או ליבם
לזו שהראשונה כגר מחה וכבר נסתלקה
לעעמיה זס׳לדלו^
זיקתו מהראשונה וממד על זו תה שאין כן ומת אין ליבם בהם פירות ואפי׳בנכסי צאן ברזל ולא נהירא:
ופסק רבי נלישנא בתיאדאמר דב*על*ס הינס מרש ז מסי
דביאת קטן פדיפא וכפל וגתא דסליצת מלוג שנסלו לה
בשומר יכס אתת שמת שכיון שהית זקוקה
מי שהיו לו נשים רבו׳ומת ולו אח ביאתה או חליצת׳
קטןוחליצת גדול פסק כמ״ד חליצת גדול פחת יעלה ולכן
הו'
לו ואין אשמת שישול זיקתו פליה הרי
של אחת מהם פוטר׳ כולן ואין היבם יכול ליבם אלא
אוגל
עדיפח״ל ר״יכ׳הימ״ה כיוןדלא איססיק אינו
יורשה כפי הדינים שנאמיו בגמרא ע כ׳
פירותיהן :
סר 'ש בר הר״ש בר צמח על ראוכן שייבם אדז׳מהם ולא חולץ אלא אחת מהן היו בהן כשרולכהונ׳ופסולו׳ הלכתא עכדינן לחומרא וכל היכ׳דאיפס
(ט ) כמו ס1הר' ם
כמו גרוש׳או חללה בא ליבם מיבם לאיזו שירצה באלחלו׳חולץ
בגדול עוסין ואס לא ירצה הגדול אין פד ' ו גתשונפיו
יבמתו ולו בכי במ״ה ומתו הוא
ובנישואין לפסולה ולא לכשרה כרי שלאלפוסל׳לכהונ׳בחליצ׳היו לו אחין
ידוע אס האב מת תסל׳או הבנים ואח״כ
כופין אותו כיון דאינא קטן סרוג׳ לחלוץ סימןי״ואם כתן
רבים ונפלו נשותיו לפניהם אחר מיבם או חולץ לאח׳ מהיכמות ־י ודבר פשוט הוא דסאי קק היינו לומר המס " תג ' ליניזה
מתה האשה ולוי אשי ראובן רוצה ליירש
ספהאיגה
שהוא צעיר מאחיו אכל הכי׳סתי סערות ^אם
והשיב כיון שהוא ספק אס מת ראוקקוד' והותרו שאר הצרות ומצוה על הגדול שבה׳ליב0א או לחלוץאל
יורש אותה קתגה
בניו או אס 'כ יורשי האש הס ודאי בירוש' רצה חוזרים על כל האחין זה אח׳ זה דרך גדילתן לא רצוחוזרים והוא בן י״ג סנ׳ויוס אחד דאל׳כ לאו כר
אע״נזלאנת׳לה
.אצל גדול ואומרים לו עליך המצו׳ או חלוץ או יבם וכופין אותו חליצה ויכום הוא  :אפ״פ סמצוה בגדול אס מפה איכפ
ולוי היבם הוא ספק ואין לספק כמקיים
ליבם קידם הקטן ויבס זכה מסנה בפרק ,יורפ׳וע '* פ ^ אלין
ודאי כראיתא כפ ססולקיומה שכוה ראובן לחלוץ אבל אין כופיןאותוליב׳אמ׳הגרו׳המתינוערשיגד׳הקטן
בזה :
היולו אחים רבים
שימירו השפריס ויקנו ס״ת וגס הכיח או שהיה אחיו חרש ואמ׳המתיגו דע שיברי׳ אין שומעין לו אלא החולץ ( דף כד ) :
ומתו ונפלו נשותיהם לפניו אס איפסר לו (י ) ע׳לסי׳קס׳ת
הקדשות אחחת ופרעה האשה מקצתן
ד ן הנכסיםלס
וע  ! :יו יורשיה איכס מצי׳למכור הספרי' אומרי׳לו עליךהמצו׳או חלו׳אויכש וכן אם היה גדולבמדינ׳אחר' ליכס את כלס מי יכם וכו׳משנה וגמ׳ בפ
נעל נעיד' שוחלפ
איןהקטןממנו בשגי׳שהו׳כא׳יכי׳לומ׳על אחיהגדו׳המצו׳המתינו
החולץ ( 1מג ) ומ״ש אס איפסר לו כלומר ינס ומי ס1ל<ו
לקצות ש״ת מן הדין הי' שכיון שהנכסים
מנסי׳נעת ההי׳:
לו ער שיב׳אלא אומרי׳לזה שבכאן חלוץ או יבם :לא רצההגרו' אס עשיר הוא ויכול לזונן וכן פרש״י:
מסלטלי׳ותפשתה האשהלאשר מית' כעל'
הרי הם בשזק יורשיה בע׳־עקנתובתואס ליביאלא לחלו׳והקטןממנו רוצ׳ליבם ביא׳הקטןעריפ׳כ אבל אם כת הריב״ס במשו׳ סי ' א׳סנסאל פל יכסה קסא (א ).
ע׳לסיסן
' האלמנ׳ימכמ שנית׳אין רוצי׳ליכם אלא לחלוץחליצ׳הגדול עריפ׳מהקטןאע׳יפ
שנשאר זקוק לב אחים וכגדול הי' מאנוסי קניז אם הגדול
'יש קרקעו' כיון שלא נשבע
אס
וכן
לחלוץ
קודם
ה .ךק1י ז ויקנו ס' ת וישלימו ההקדשו' שמעוה כגדול ליבם קדם הקטן ויבם זכה היו לו אחים רבי׳ ומתו הזמן והשני יהודי מי
מ 6וי׳׳יקלוןהק< זן:
לאו
ואם
מיבם
כולם
את
ליבם
לו
אפשר
אם
אבל אס הדכר כמר שכ שהתחילה לפרוע ונפלו נשותיה׳לפגיו
קדס הגדול וחלץ אס צריכה לחזור גס על (נ ) נ׳נת׳ה  0יחן
היהודי קודם ר׳ן היינו זוקא
והסיב
:
ממנו
לסלוץ
השני
א׳מכלביתובית:
מהן
שירצה
למי
ומיבם
ההקד שות היה בדעתה להשלי' צוא כעלה חול *,למי שירצה מהן
הינא שהיא ג׳כ
לחלוץ שלעולם יש לחזר אתר חליצ׳מעולה הב5ה ניגוסאנל
אלא שקפנעליס מית הרי הי׳כמי•ש הודי' ?)  30הכונ׳את יבמתונאסרו׳צרותיהןעליו ועל שאר האחין
וכיון שהיהודי יכול לחלוץ או ליבסחליצתו אם אינה חפפה
בשעת מיתה שנשארו בנכסי כעלה לקייס
ואש כא הוא או א׳משאר האחין על הצרה איןעוכרין
ו
מעולה אמנם אס הגדול קדם וחלץ ודתי ! " :ס אפילו ל7' 0
אפילו
מציתו וחייבים היורשים לקיימה
אלא בעש׳לפיבך תפשי בה קדושין ואין הולד ממנ׳ממזר החולץ
"נ ת יגיסחול*
הותרה לשוק ואינה צריכה חליצ׳מן השני
מוציאין
ממישלטלי יאה אץהדכר במי אין
ליבמתינאסר׳החלוצה היא וצרותי׳ עליו ועל שאר האחין ואינה
א׳ה אין כיפין•
שהרי אין כאן חליצה פסולה דיסרא׳ הוא
א/תה כפום כיו!
רבות
יס
נש
מיורשי' י  :ק ^ ;ין תי שהיו לו
אלא כעשת לפיכן תפסי כהו קדושין ואין הולד ממזר וכשם
ומת ולי׳ אש ביאתו איסליצתס של אחת
לענין גיטין וקדושין ואס בא סליה קנאה דגדיל האחיןתפץ
כקלינע:
מהן פושרת את כולן משנ׳יסהשולץ ( דף שהחולץ אסור בחלוצ׳כך אסור בכל קרובותיא כגוןבאמה וכבת׳ ויוצאה בגט ואינ צריכ חליצה ובסי קנ״ט
והיא אסור׳ככנו ובאחיו ואפי׳באיסו׳ שניו׳כגוןאם אם אמה ובת
כ שנשאל פל יבמה שנפלה לפני ב יבמץ (נ)' 1י״ן  3׳זשהפ
מג מד ) רכגמ׳מייתי לס מקיא ומ״ש ואין
חהדא״יסייי׳דאי
היבם יכול ליכ׳אלא אשת מיהן פשוט הוא בן בגו כמו כנרושתו לפי׳מתה מותר באחות׳והאחין מותרקבפל וקפץ הגדול ונשבע שלא ייבם ולא יחלוץ
תלן לה הקמיןיא
קרובו׳חחלוצה החולץ מות באחו׳צרת החלוציובשאר קרובותיה
והשני אומר טליך סמצוה כי אפה הגדול הוי יזלייה או אם
דכיון רכביאת אי חליצת אחת מהןנססרו ואשור בצרת אחות החלוצי ופרש״י אפי׳אם נשואה לאיש נכרי
והסי׳סמנדין אותו פד שיפטור אותה לכל הגדול רו5ה ממון
כולןאם היה בא אחכיעל צרתה ה״ל א שת
הפחו בחליצ׳אס לא ירצה בייבו' ואם ייצה הרבה אס "! תרת
לה ור״י פי׳אם חיא נשואה לאיש נכרי מותר׳ואינה אסורה לו אא״כ
אח שלא כמקמז מצוה ובפ׳סנז׳עייתי
בייבום יהיה נשאל סל שבועתו וייבם או לקגל חליצה חן
מדכתיב אשי לא יכנה את בית אשיו בית
נשואת לאהין וכץ היא מסקנת א״א ז״ל:
הקטן:
א׳הוא בונה ואינו כונה כ בתים וס״ש.ולא
יחלוץוטויילו זה להסי .כל ״ .
ספק ולא יחשדוהן ד( ) ונת׳ הראיש
ק  3ו המיבם זוכה בנכסי המת ועומד במקומו ליטול חלקו

קסא

חילץ אלא אחת מהן כלו׳א׳צ לחלוץ אלא
אחת מהן וכדי כסכה שלא היה צרי׳לכתו '

בנכסי אביהן ורוקא כמוחזקכגו ןשמ ןןאביהם ^ח״ כ בעובר על שבועתודל5ו כ״ע דינלזגמירי
1
_
אחיר _ _
אחיו קורםעןת<ל 5ןראז בוט _ _,ז _
מת _
אביה ׳ אכ1,1_,א ואין כופין כצל סס הקטן כיון שהגדולהו6
בנכסי

זהש :ב יב׳פשל ינמם' -אחתמס 1פ יט ,ימ,

אביהם) ,א יטן ^ ה ^' ק אף) יו ןאפי׳

בעיר ונמכא כחשוב זו שאס היו ג יגמיס

במיחזקלא יטול אלא ב; יף הנפסד׳אב 1,אס ישכיחו .הנכפיאיט
׳־;ה*
כשר'
מיבם^[
ליבה:הייב
באאכולז
א.
■"לי ו כ\ ־לסליזתילן1
בא
שייצ
לאיזו

אחות
כסוי
והסני^הו6
מפנ
והגייסיי "
תחתיו
נככס
מימיה
הלכמס

ל ״ול ^),ל  .זי! ,״  3״; 5ו 0ז: 1י:.

בראוי בגו? אם מה אחיו ראח״ב

נוטל חלק אחיו כאותו

י *"

כתפו ' כלל יאסי ,
ןן 0.י שנשכע שלא

למס יחצה לחלוץ
לא מקי־י ממי*
לבטל המגי ' וגדין
לקייס שנועה! :

)א
והואהגדולד  :קסב סמגס 0$ימ!תו קסב (

נאסרו צרותיהן עליו ופל כל סאר האתיןפסוט נע ' ק דיבמו׳ (רי )יאס בא גוא סו 'א
בפס הימי ה כופיןאותו לחלוץ לפשול׳ואם עבר על דברי המזסירי׳על כך מנדיןאותו
יאס סתיו3ו למלקות סלקקאותו פכ״ל היו לו אחים רביט ונעלו נשותיו לפניהם  .משאר האסין על הצרה אין עוברין אלא בעשה לפיכך תפסי בה קידושין ואין הולד
ממכה ממזר סהסולץ ליבמתו נאסרה החלוצה היא וצרותי׳עליו ועל סאר האסין
א׳מיכס או חולץ לאימהיבמי והותרו שאר הצרות  :מצוה טל הגדול ליבם או לחלוץ
לא יצה חוזיין על כל האשין בו כךהיא סגירם' סנכונ בספרי רבי׳סמדוייקי׳ובקצת ' ואינה אלא כעשה לפיה' מפסי בה קדושי׳ואין הולד ממזר בס 'כחולץ (ד מ ) אמי רב
שי ששרי־ן הניכר ומ׳ש היו לו אשי רבים ונפלו נשותיו לפכיהס א׳מהס מיבם אוחולן סובי כר קיסנא הבא על צרת סלוצתו הולד ממזר מ״ט -באיסור קיי מ וכתבו הרי״ף
והר״א׳ז״ל ולימא להא דשמו׳דגרסייבס״ק איתמ מוולץליבמתו וחזר וקדש אר 'ל הו׳
לא׳מהיכמי׳וסותיו סא^ הצממתכאי כמקומי׳הרבה ממסכת יבמו ' ומ״ש מצו׳על
אינו חייב מל חלוצת כמת והאחין חייכי׳על חלוצת בית כין הוא ובץ אחץ חייכץ
הגדול ליבם אולשלון לא רצה חוזרץ על כל האתיןוכו'משכ כ׳פ' החולן ( דלט ) מצוס
על צרה כרת ואמרי׳מ״ט ךר״ל אמי קרא אשר לא יבנה כיון שלא בכה סו׳אינו 3ונ'
בגדול ליכס ל;ז רצה מהלכין על כל האחי׳לא רצו חוזרי׳אצ-ל הגדול אוערי׳לו עליך
איהו הוא דקאי בלא י3כ' הא אחין כאיסור אשת אח כדקיימי קיימי ועלה דידה הוא
מציה או חלוץ אי ייבם וע״ס רכי ' מצו׳על הגדול ליבם או לחלוץ כ״ל דהייכודוקא
דקאי בלא יבנה הא צרה כדקיימי קיימי ור״י מי איכ׳מידי דמעיקר׳איבעי האיחלי'
כשאין הקטן רוצה ליבם אלא לחליץ אבל אס הקטן מצה לייבס ביאת קטן פדיפ׳
ואי בעי האי סליץואי בעי להאי סיב ואי בעי לסאי מיב׳יהסת קאי עלה בפרת אלא
מחליצת גיו' כמ״ש לקמן בסמוך • והא דמצו-ה בגריל מייתי לה מקרא בפר׳כיצד
סליסומא דאחיןקא פביד איה,־ כמי סליחות דצר׳קא עביד ואמיי׳מו איתמר הבע״י
(ד כד ) ומ׳ש חוזרין על כל האתין דרך גדילתן זה אחי זהי -׳היתנאר נדור׳ה״זמכיגנתי
וסזי ובא הוא או א׳מן האסין מל צרתה פליגי בה רב אחא ורביכ׳סד אמ׳בעסה וחד
נסי׳קש"ה :ומ״ש וכופין אותו לתלוץואיןס־פין אותו ליב כ״כ הר'מב״ס ז״ל כפ״ב ועיין
אס׳בכרת מ״ר בפש׳כר״י ומ״ד ככרת כר״ל וקי״ל דכל היב ' דעיליגי רב אחאורבינא
עיד סס .וכתשו' הרפב״א שי׳אלף וקס״היכ'הר״ש ק הר״ס גר צמח אס האח הגדול
בעי ה וכי'שאינו מצה ליבם היי היא כמי שאינו ואס האס הגדול השני אינו רוצה הלכה כדברי המיקל וכ״ם הגא דקאי ר 'י כוותיה וערס״י בטס׳ דכתי׳אסד לא יביס
את בית אחיו בית א׳הגא בונה ואינו כונס ב/כתים ולאו הבא מכלל עשה עשה
ליבם ולא לחלוץ חוזית המצוה אכל הקטן ואס רוצה ליבם אין כופין אותו לחלוץ
והרמב״ס כתב בס א דפשה היינו מדכתיב יבמה יבא עליה ולא עלי צרפה ולאו
ומ״ש הרמכ״ס והטור מסין אופי לחלון ואין כופין אותו ליבם אינו אלא במי שלא
הבא מכלל פסה עשה ודע סהימ״ב' כת כפיהנז גבי חולקליבמתו נאסרה היא וכל
רצה לא לחלוץ ולא ליב 'כי איך ינופו איתר ליב ואין אדם יד טס נחש עכ״ל  :ומ״ש
צמתי׳עליו ועל שאר האחין וכולן אסות׳עליק מד״ס כשטות שמאחר סמת אחיו
אמ' הגדול המתינו עד שיגדיל הקקאו שהיה אחיו חרש ואמ המתינו עד שיברי׳אין
נסתלק איסור פרו'מעל כל נסיו וה״ה תמה עליו דסא משמ׳בגמ' דלר״י בלאו קי<
סומעין לו כו׳וכן אס היה הגדול,כעדינה אח־ת אין הקטן ממנו בשנים שהוא כאן
ושהרבה מערסיכתבי־ כן וסהרמב״ן השיג על הי־״מב בזה -וכשס שחולץ אהו׳בחלוצ'
יכול לומר על אחי הגדול הסצוה המתינו לו עד שיבא כו׳משנה כס׳החולץ ( דלט )
בך אשור בכל קרובותיה כגוןבאמ׳ובבתה והיאאסורס במו ובאביו משי׳בפהחולך
ומינ׳טעמא בגמ׳ישס ) משום דפהויי מצוה לא משהיכן ודכי ססוט הוא שמ׳ס וכן
( סס ) ומ״ם ואפי באיסור שניות כגון אס־אס אמה ובת כן כנו כמו בגרוש תו סס־
אם היה הגדול במדינה אשי־ת אין הקטן סמכו כשני׳שהוא כאן יכיל לומ׳יכו׳סייכו־
כעיא דאיפשיטא ומ״ם לפיכך מתה מותי כאחותה מסנה שם יבמתו סמחה מותד־
לומר דקק זה אינו קטן ממש דא"כ לאו בר חליצה ריסס היא וע״כ ,לומר דגדו׳הוא
באחותה וככר אמרו בגע ' דמסנס דאינ׳צריכ׳היא דדל קרי בי רב הוא דא׳פי' אסתויי
מבן י״ג ומעלה והביא בשערות אלא שהוא קטן כשנים מאחיו הגדול  .לא רצה
גמורה לא נאסר אחותה פליראלא בחייה ולשון לפי׳םכ ' רביאינומכווןוצריךלדסו<־ן
הגדול לייבנז אלא לסלון והקטן ממנו רוצ' לייבם ביאת קטן עדפ׳אבל אס סניה '
כאסומ'
ולפד׳דה״ק לפיכךכיון .סהוא־אסו׳נקמבומיה אונוימומר

כמרדכי

ריש פ׳כיזולז יג״ר
כתשוג׳לאפי׳כתן
לה חליצה מספק
אסור
לופ״ה
כקרייתיה דאעיג
 7הואתלרגצןמ' פ
לפעמים רמיזירן
אעייגספי ספיר!,

גו׳ .

דש
מסג 00

אבן העזרקסגקסד

* עיין כאחות׳אא״כ מחה ומ״ס והלוחץ מוערין ככל קרובות כחלוצה משבה סס החולץ ודאי ואיהו ספק הכרז15ידי ואידי ספיק׳נינהו סגס הספק15יכר טוקספנ׳ודאי ס5וינו
י
גתרזכי ריש יש מותר באחות צרת החלוצה וכשאר קרובותיה ואסור בצרת אחות החלוצ׳משב׳שס
יודע מכח מי ברן ליירס ובשביל סיש לו זכיה במקצת הנכסי׳לא חסי כמוחזקבשנור
*! חלין נלין ר <6י מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור כצרת קרובת חלוצתו ובגת ( סס ) מלוי
הנכסי׳סהוא כלו עליהם 3טעכ' ספק אלא הכי הוי דיכא מנתא דקלו מודו ליה סקיל
הךדאזל בהדה
דלא אזלא בהדס לכ״ד
ונ׳ערינ״ש נתחו' שנא האי*־־״־
ומ״ש *-״
האי — ^־1
׳־־־־1־י "
לב״ד גזרו כה רבנן הן * 1-
ואידך הוי ממון המוטל בספק וחולקין הוא נוטל החצי ובץ כולם החצי עכ״ל -ספת
סימןת״ע 7נל מה לא גזרו בה רבנן ופרס״י מ״פ ריס ' קרובת
ובני יבסשבאו לחלו בנכסי יבם לאסשסלה
שהז׳ראזילנני ננז'
*זי ראזילגניינס צרת חלונה דסריא ומ״ש סיפא צר קרוב' ץע בח אפי ׳ אם עובחו אחר יבו ׳ק <דם ח ^ק׳ הוץן ^ הןא כא ׳ משאר היבם כנכסי המת מ -סס ספק ׳-ובני י3ס
אמנם מהרי״וסי׳ חלוצתו ששתיהן נכריות היא וצרתה האחיןלנחל׳ב ואםהאב קיי׳הוא יורש הכל ואם מת יחלקו האחין סבאו לשלוק בנכסי יכם לבתר דפליג יבס
• ס׳א עסק נתפונ' ונסואו׳לנכרי וקתניאסור האדאזלא ביניה׳יבם היבם לסוף ב׳חדשים למיתת אחיו וילרילסוף ט׳חדשי בנכסי מיתנא בני יבם צמרי צוייתי ראיס
 7ינ  8גונה מפצוה כהדה לב״ד כשלאה חולצת סוליכאחות'
דאחונ׳את ושקול א״ל ספק מה נפסייכו אי
 9נעל ומשארראוי
ספק אם הוא בן ט חדשים לראשון או בן ז׳
לשני
ותובע
הספק
מלנדמנכסי אנא מט׳לב״ד וכ״ט לא ידעי הי מינירו יבמתו נכסי המת שאישהוא בנו והיבם אומ׳אני יורשו כי אתה בני אם אסוכון אנא הבו לי מנת בהדייכו ואי גר
דאנא כו ׳  :ואיכא דסכר דלרחל חלץ וכי נסיב צרת
מיתנא אנא הבו לי פלגא דפליג אבונץ
(נ ) נ׳נת" הסיח| רחל דהיינו צרת קרובת חלוצתו אמרי אבי המת קיים אז יחלקו היבם והספק כיניה׳ אפי' א׳מהם מוחזק כהדאי ר אבא אמר קס רימז ר ירמי׳אסר
רןדתדינאלגסר׳ צרת חלוצתו נסי׳ואינהו סכרי שרחל וצי' אין שומעין לו לחזקתו אלא חולקין ואם מת הסבא אזיטו׳היבם הדר דינא ופרס״י אי אסוכון אנא הבו לי
אע׳ג שהוצחפ־ן
צינס ! הי׳לאמע' נסי אחיו הוו שהרי לרחל חלץ • האדלא הכל ואם הסב׳קיים דהוי רינא דיחלוקו הספק והיבם ומת הספק מנת בהדייכו אי מסוס דסקלי אנא פלגא
יחלץ לה לא זנה אזלא בהדה לב״ר כסהיבמ חולצ אין צרת קוד׳ חלוקה יחלקו הסבאוהיב׳ספק ובני יבם שבאו לחלו׳בנכסי בנכסי מיתנא מהדמאלנו הכואפלגא
החולין
נצכשים הולל עמה הילכך כי נשיב אחות הצר׳ לא המת הוא אומר אני בן המת ואטולהכל והם אומרי׳אחינו אתה ונחלוק טסה הכל בשוה בין נכסיהראשון
מואר אחים
אמרי אחו חלוצתו נסיב עכ״ל והמו׳פמהו ואין לך חלק אלא כאהד ממנו החלק שהם מודים לו יטול הכל בין נכסי האסרון וכגון שהיו נכסי היכס
גו/וע׳ל שי׳קש״ח
סהגין טל פירושו והקשו עליו כמה קושיו׳ונראה והשאר יחלקו ניניה׳ ויטול הוא החצי והן כולם החצי ספק וכני מרובים ואחיי מועטיקסדינאאחשנעש׳
כינל
לר״י
דגרסי׳הא
דאזלא
בהדיה
לכ״ד
פירו'
גגכס ^ נשחולני׳כ'
יבם שבאו לחלו׳בנכסי יבם לאחר שחלק היבם בנכסי המת ואו׳ דין כנכסי המת אין זה יכוללחזו׳ולערער
מהר ' יקשורש ע ' נ שהולכת לחלוץ וכיון דחלצה דמיא לגרוש'
ומה שהוא שואל בנכסי היבם אמרי ליה
*אס האב תסס טפי ואשרו גס צרת קרובתה כישנסוא׳ הספק ממ״נ אם אחיכ׳אני תנו לי חלק עמכ׳ומה שלקחתי כנכסי
אייתי ראיה הדר דינא ומהדרי ליה פלגא
הננסים לאחר לאחיו דדמיא לצרת עמס אבל כסחולצת המת עם אביכם אחזיר ונחלוק הכל ואם אינני אחיכם תחזרו לי
דנכסי מיתנא או פלג כולהונכסי בשוס
מיתת הנעל ואח ,
צרת לאה ולא לאה לא דמיא לאס לגרוש' נכסי אבי שלקח אביכ׳מנכסי המת בזה מחלוקת בין
הפוסקי׳י״א
וכרב אלפס כתבו רבוותא דהלכמאכר׳
קים ליכרנותיח
פפושקים מנות הילכך קרובתה סריא ומ״ס וכן הי׳מסקנת שהדין עמו וי״א שהדין עם בגי הינםג
וכתב א״א ז״ל כיון דאיכא אבא מסוס דקים ליה כרבנן * ב׳יז! נ!פירש
מלינה קולס ואני א״א ז״ל סס ז קסג המיכס זוכה כנכסי פלוגת' דרבוות לאמפקי׳מבני יבם ספק ויבם שבאו לחלו׳ בנכסי הרמנ׳ס נפה תה׳נחצת וכת הרא״ש הראב״ל
יורש נניהלין
עתו המת כע החולץ ( דמ ) ומייתי לה בגסיא סבא ואו׳הספק אני בן המת ויש לי ליטו׳החצי אקשומעין לו ספ׳ כ ליתא להאי טעמא דהא א״ר ירמיה אנא
וכ״ש אס הנכסים
כנר נילו ויגיש מדכתיב יקוס על סס אחיו ומ״ס ודוקא ובני יבסשבאו לחלו׳בנכסיהסב׳או׳הספ׳אני בןהמת ויש ליליטר לאמרי אפי׳לרבנן וכו' ומ״מ הלכתא כר
■הארץ נזה גם במוסזק כו' יאפלבמוחזק לא יטול אלא החצי והם אומרי׳לא כי אלא אתה אחינו ואין לך אלא השליש אנא משו דר אבא דייג הוא ונחי 'לעומק׳
6ור0
ג ' א בגוף הנכסי׳כו׳כפ׳יס בכור ( דנא נב ) תנן כא׳ממנו בחצי שהוא מור ׳להם יטלו הם והשליש שהם מורי' לו דדינא והרמב״ן הסיב דכיון דלכאורה נר'
*תןונותיו :
דיבס
אינו
נוטל
בשב
וצא
כראוי
כבמוחז'
יטול הואוהשתות הנשאר שהם חולקים עליו יחלקו ביניהם לבני הישיבה דר אבא כרבנן ורבי ירמיה
(! )! גמריכיפרק
ויהיב טעמא בגמרא משוס דבכור קרייה
כארמון סברת עיקר ולא סמכי/אסינוייא
המולן לף תכ׳ז רחמנא דכתיב והיה הבכור ובכור מייתי ויטול הוא חציו והם חציו סבא ויבם בנכסי ספק או ספק וסבא
יג׳אודוקא לאחר
דשני מילתייהו כתרוייהו כי דרך התלמוד
בנכסי יבם חולקים:
לדחוס בסבר מועטת ועוד ללא תהא אלא
שחלקן היג׳ והבס' התסמקראי דאינו נוטל בשבח ולא בראוי
גנכשי המתאנל
ק ©"*
לא תחלוץ
כבמוחזק ומ״ש ואס שבחו אסרי יבוס קור׳
ולא תתינ׳ער שיהיוצ׳יום ספיקא והיבס תפוס כרסות והנכסי ' ביד
קודם שחלקו לא
י
ממית׳הבעל
חוץ
מיום
המית׳ויום
היבום
ויום
החליצ׳חלצ׳
ועיין נעשן׳סיימ ).חלוק סס סלוגתא דאכיי ורבא והלכה
בכיו ועל הספק להכי׳ראי׳ כדקכל ספיק'
סון> שער משפטים מבא דאמר הכי כ הריב״ס בתשו׳סי' ת״ע או נתיבמ׳תוך,לחדשים ולא נמצאת מעובר׳הרי זו פטורה ואינה ותיקו שבדיני ממונות והר״ן הלוי כ ממאי
סית ' נ׳ /א מי שינס על מי שמת והניח ג בכיס וצוה סאסא צריכ׳כלום אבל לאיתנשא לאחר אע״פ שחלצה ער שיהיו לה ג׳
דאיפסיקא הלכתא בפ״ק דבתרא כר יוסי
אשת אחי! אינני!
אשתו רשאה וסלטא׳בכל נכסיו ומת אחד חדשים ומיהו כשישלימו לה לחרשים למיתת הבעלתנש׳ אע״פ דא׳מגלגלין עליו את הכל מטע הדר דינא
גוטלין חלק התא
מהסויבס
השני
את
אשתו
שהוא
צוטל
שאין לה לחדשים אחר החליצ׳אבל אם מת היבם תוך לחדשים ובס בית כור איפסיקא הלכת כרב דאמר
גנכשי אנין שתת
אתריו *

קסד (א)

י
לן> תרי׳ק
ע״ד כתג דתליצת'
פסזלה
ונריכה
לחוור על כל אחין
עיתלט לה ועיין

שם ;

שלק אחיו מת כולה ולא נגרע כחו מפל או אפילו אחר הלצריכה להמתין לחדשים אחרי מיתתו חלצה
מ״ס לאשתו שתהא רשאהושלטא׳בכצסיס
ונמצאת מעוברת וילדה אם הולר של קיימא אין
החליצה

בטלה מחלוקת וא״ל ר נ אלס הדר דינא
מכל זה הדעת מכרעת כר ירמיה דא׳הדר

ומיהו בפטמת אינו נוטל חלק המת יתי
על הסי משוס דמלוה הוי ראוי ואינו
כוטלכראוי
א
כדבסמוך
מיין
במישיי׳צכ״ג סי״ב
בעכין שבחו נכסיס אחרי יבום קוד חלינ ' החולץ הרי הוא כא׳מן האחיס לכתל׳ואס
האב קייס הוא יורש הכל משנה בס החולץ ( סס ) ובגמ הרי הוא כא׳מן האחיס
פשיטא סד״א הואיל ואפסדה מייבום ליקנסיס קמ״ל אס יש אב נכסי׳סל אב דאמר
מר האב קורס לכל יוצאי יינו לנחלה ומ״ש אס מת ימלי־ןו האחים ביניהם פסו הוא
יבס היכס לסוף ב׳חדסיס למיתת אחיו וילדה לסוף ט' חדשים ספק אס הוא כן ט '
חדשיס לראשון או כן ז׳לשני ותובע הספק נכסי המת שאומר שהוא מו והיבס או'
אני יורשו כי אפה כני כו׳כפהחולץ (דלח ) ספק ויבם סבאו לחלוק מכסי מימנא
ספק אמר אנא כר מיתכא ונכסיריריהוא ויכם אמר את מאי דידי את ולית
לך ולא מידי מכסי הוי ממון המוטל כספק וממון המוטל בספק חולקין יה הרא״מ
ואפי׳רכנן דפליגי עליה דפימכו׳מודו הנא שאין שייך כאן המע׳ה שאין זה מרחזק
יותי מזה והוי צפו הללו באיה לירש והללו באיסלירש דאמרי׳במי שתת יחלוקו
ואפי׳א׳מהס מוחזק מכסי׳אינה חזקה כיון דנכסי בחזקת מיפנ׳הוו וממיהו אתו
בטענת ספק ואם הוא כדברי א׳מהם אין לשני זכיס בהם הילכך הוי ספק וחולקץ
ופימא וליעא סיכס דל מהצא הייכום שזניתי מכסים מכח היבוס מ״ מ אני יורש

דינא וכיון דאיפליגו כה רבוותא לא
מפקיכן מכני יכס מי״ל*
*נ׳העיי! נת״יזפ׳המה נתלית■
ספק ויכם
סבאו לחלוק מכסי סבא צו׳פשוט סס בגמרא משו' דהוי יבס ודאי וספק ספק
ואין ספק מוצי׳מידי ודאי ספק ובני יבס סבאו לחלובנכסי סבא מגס זה ססבגמ
פלגא דקא מוד להו שקלי תילת דקא מודל לי׳סקיל פס להו דנקא הוי ממון המושל
בספק וקולקין סבא ניבה בנכסי© פק או ספק וסב בנכסי יכס חולקין גס זה סס
 3גמ משו׳דהוי ממון המוטל בספק כ כתסו הרסב״א סי׳אלף ור״מ א׳מן האחי׳סהיס
בן ספח ונסמפקו אסהית סויתו ולידתו כקדוש אפי׳ייבס את אשת אחיו אינו זוכ׳
מחלת אחיו המת בידס  * :נ׳הכ׳נ״יבפ׳הכז׳הכזנס אפינמתו זכה נננסיאתיו(
אתייגישהלייס׳
לגתיג י5ן< 0על שם אחיוזהרי ק ס ותיהו אמרו נירו׳שאס היא אשזלאזא־דזרשאילקיי״החפי׳יזדרמן
כני) שפי ינתות שעשה מאחרנ״זמסלזולאזכהבנכסי׳נללעלל  :מסד היבמה לא תחלקולא
תתיבס עד שיהיו לה צ׳יוס ממית׳הכעל מ מסנ כפ החולץ ( דנא ) היבמה לא תחלוץ
ולאתתיכס עד שיהיו לס ג חדשי׳וכן שאר כל הנסי לא יתארסו עד שיהיו לק ג
חדשים ומסיק בגמצריכ להמתין ג חרשי׳סוץ מיו שמח בו וחוץ מיום סנתאי־ס כו:
חלצה או נתיבמה תוך ג'חדשים ולא נמצאת מעובר הרי זו פטור ואיכה צריסכלום
אבל לאהנס׳לאח אע״פשחלצ עד סיהיו לה גסדשי׳ומיהו כסיסלמו ג חדשי למית

דמיתנא ואתה ספק יתכן הוא אינו יורש אותו אלא הקרוב קרוב יורש כי הוחזקה
הנתלה לאותו השבט והוא לא יוציא הנחלה מחזקתה מספק וצ״ל דמיירי שהסכא
קייס הילכך מכס קורבה אין היבס זוכה מכסי׳כי האב קודם והוא צריך לזכו׳מכח
 .טענה דאת ברי דידי וזו טענת פסק היא ומ״מ הסבא נסתלק מן הנכ׳סים בץ שהוא
בי מיתנ׳בץ ההוא כן היבם הילכך הרלקין הנכסים  ,ביציהם ואס מת ספק מקמי
חלוקה וסכא אמר בר מיתכיהיה ונכסי דידי כינסו חולקין עב ' ל 1ה״ג ספק ובצי
יבם סבאו לחלוק בנכסי המת שפק׳אימאני כןהמת ואטול הכל וכני היבם אומרי׳

הבעל תנסא ואע׳׳ פ שאין לה ג חדשים אחר החליצה בפ החולץ ( סס ) ת ר יכמס
שחלצו לה אחי׳במוך ג׳צריכ להמתין ג חדשיםלאשר ג אין צריכה להמתין ג חדש(
ה1י ג׳סדשיס שאמרו משעת מיתת הבעל ולא משעת חליצת היכס אס חלצה תוךג
חדשים למיתת בעלה אס צריכ׳לחזר על כל הצחים עיין כהגהו מרדכי דסוף גיטין
^ ומ״ס אכל אס מת היבס תוך ג׳חדשיס או אפי׳אחר ג צריכה להמתין ג חדשי אחר
מיתתו כ״כ סם התו׳ז״ל והרא״ס והמרדני בסס ר״ת דדוק חלץ שהחליצה מוכחת
שלא בא עליה מידי דהוה אממאכת לפי שמיאינה מוכיח טליה שהיא קטב אכל אם

ובני יבס שבלוו לחלוק כנכסי יבס ללזחי שחלק יבם בכצפי המת וכו׳ודין זה שס בפר^
חלצה וכמצלות מעוברת וילדה לוס הולד סל קיימ' לזין החליצה כלום ומותרת
החולץ ספק ובכי יכם סבלזו לחלוק כנכסי מיתכ5ז ספק6רמ ההו5ו גכרלז בר מיתנא לכהונה ומותר בקרובותיה מסנ׳ד* פ החולץ (דלה ) ומיס ולוה הפילה5ןו ילדה ולח
ונכסי דידי היו ומי יכם אמיי את אחונלז לזת ומצתלז לזית לך בהדן סבו׳ימןקמיה חיה ל׳יוס צריכה חליצה ^ חרת שחליצת ממוברת ללז שמה חליצה סס ל! יממהחולץ
דרב משישיא למימר מתני היא דתנן הוא אינו יורש אותם והס יורשי ' אותו והכא
למעוברת והפילה ד״י אמר אינה צריכה חליצה אחרת מן האחין דחליצה מטוברת
איפכא התם אמיו ליה הבא ראיה ושקול הגא אמר לסו הביאו ראיה וסקילו אלא סמה חליצ׳וריל אמ צריכ חליצ׳מן האחין דחליצת מעוכרת לא שמה חליצ ואיססיק
אי דמיא ולאי למפניתין ספק ומי יכם סבאו לסלו׳כנכסי יכם גופי׳ דהתס
אמרי 3גמ בהא הלכ׳כר״ל -ומ״ם או ילד׳ ולא חיה ל׳יוס הוא ט ' פ שנמכאר כסי קב י מכל
ליה אייתי ראיה דאחונ׳את ושקול וכ׳הר״א׳ז״ל א״ל ר 3משרשי׳מי דמי התס אינהן סלא חיה כאד׳ל׳יום דינו כנפל אא״כ ידוע שכלו לו חדשיו :וכ הרמ״ב׳וחולץ לה הוא
או צ׳משאר האחין כפ״א וכ 'כ התו בר״פ החולץ
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לכנוסה וכן דעת קצת המפרשים וכ"כ שהסכים הר״א ז״ל ענ״ל *
דבשאר אמתלא כופין דלא דמי למוכה שחין
ובורסי
דאפי׳מתח
כעלס
ומ׳ס
כןפ
,ן
רד
£
ןגי
׳
בשם
גתשו
'
הימ׳ה
כיון
ת׳השי׳רן
דספקסוא אי׳מוציאי׳אותו ממנו :ואס שהה ל' יוסי ה״ז ועור
של
דבפיק מצות חליצה מייתי כמס מעסיס סהיתה נותנת אמתלאה ליבריה
קיימא
ויוציא
ואיכה
צריה
כלום
זה פשוט דכיון שהוא ערוה עליו אינה צייכ לא
והיו טורחים סרבה כדי
גט ולא חליצה * וכ
ה״ה
בפ״א
דה״ס
אס
נודע
בבירור
שכלו
לו
להטעותו וטורח זה למה יכפוהו לחלוץ הלכך נראה הא ' לא״ה אין
סדשיו
שיוציא
ואינה
דכשאיאמתלאות  .משעין
צריכה כלו' (
ואין כופין ומה שהביא ראיה מאגרת מרד זו אינס ניפץ/1י 'ש
ראיהדא״כ
אפי
יע״ל סי׳קנ״י )  :ומ״ש ואס יש לספקו בראשון כגון שכנסה לסוף
כלא
כ'
אממלאה
נמי
והתס
היינו
טעמא מסוס דסברדמצותפליציז
חדשים וצו
יוציא
כגט
והולד
כשר
גס
זה
פשוט
דמספקא
צריכה
גט והולד כש' ממה קודמת
נפשך והכי
איתא
כדמסיק סתס • ור״ת מפ דקאי ארישא בראשונה שהיומתצוניסוגרסינן
במתני׳פ
'
הסולן
(
רף
לה
)
ז
ומ׳ש
ואס
בא
עליה
אח״כ
וילדה סוי
הכי
ספק
מהות יכום קודמת למצות חליצה אמר רב אין נופין כלומר אע״פ דמצותיבוס
ממזר
כלומ
הבנים שהוליד
ממנה הוי ספק ממזרים דסוה ליה ספק אשת אח קודמת
והכי
איפא
אין נופץ אותו לקיי המצוה וכי אמאן לקמיה דרב באומס שהיומתכונים
בבריתא
בפ
הנז׳יכמס
שילד
* אחר מית הבעל ומת הולד בתוך ל׳יוס או
ל שם
ציוה ל ח׳ולצת ולא מתיבמת ואס עמדה ונתקדש לשוק אס לישרא׳נתקדשה תולצ' שהיו מצום איירי ורב יהודה כמי דאתקין אי צבית לייביעי מסתמא אייריבאותם
באים לפניו לסלון והיה אומר להם איכעיתליכמדשאסהיו מיכמיסהא
ואסלכהן נתקדש
שתיאסעליו אס תחלוץ לא מחלוץ עב הסולץרדלו ) וכפ' ר״א דמיל'
ודאי
יומי רבינא
משמיה
דרבא
אס
מתכונים לשס מצוה כיון דמעיקרא באו לחלוץ אבל אחריני אין מניחיןאות׳
א
שת
ישראל
היא
חולצת
ואס
אשת
כהן הי׳אינ חולצת ליבס אלא
אדרבא
כופין
אות
לסלון
דסלכתא
כמתני׳דפ״ק
דבכורו
דטכשיומצור*
יובסרביא אמר
אחד זו וא׳זו חולצת וב היי״ף בס׳החולץ וק״ל כרבינא דכיץ דאיכ'
חליצ׳קודמת דק״ל כאבא שאול ולעיל כמי כריש מכילתן ספמ׳דמתכיי כאבאשאול
יכקדפליגי עליה
דרשב״ג
לאמרי
אע״ג
דלא
שהה
ולד
מעלי׳הוא
גבי
אשת
כהןדלא
לויבשר דאי חלין לה איתסיא על צעל׳פבדינן כרבנן ולא מצרכינןלסחלי־צ ' ולגבי ודלאממי בדחמאדאערחזרו לומימצות ימס קודמת וכפרק מצותהליצס
תכי
בי
קפיא
למולם
ידבק
אדם
כחליצה
כאבא שאול וסתמא דתלמודא כאבא
ישראל דלית בה פסידא עבדיכן
כרסכ״ג הילכך חלין לה■ ועיילא לה לגבי גבר ' ואי סאול כפ׳
אע״פ וכולה שמעתין דלעיל דמשמע דביאה עדיפא המתכוין לססמצום
נשנתקדשה מותבינן לה תותי
גברא
כ״ש
אס
כשאת דלא מפקי׳לס מתותי גכיא
איירי
והך דאמריהיתס לעניין חומר
יכם
ורי׳ח פסק כאן דמצות ימס קודמת ולקמן כפ מצית חליצה חזר בועכ״ל נ
שנשאת
בלא
חליצה
לא
שייך
בה
א
מילתא להמס
זידע שכפ
אע״פ
כתבו
התו׳מרא
'
לר״י
דבכל
ענין
אין
כופ
^
ן
ואפי׳לסי ר ת דמפיס
ודאי בעיא חליצה אבל הנא כיון סמתתיך ל׳יום
ספיקא הוי ומשפיקא לא מפקי' דאי י אין
איאתאמתיתי נביא וכ״ כ שם
כופין קאי למשנה ראשונה דאין מפץ טכס אע״פ שמצות יבוס קודמת
סיא״ש ( ל 3 * :ה' וק עי׳הרי/ג״סנש׳ע שגי׳י' 1ין־!/דשם
זנ״מ
דנזמן
הזה
היכא
סמתכיניס
לסס
מצוה
כלון
וכעוד אהא דקאמר גבי אשת כהן דאי ח״צס
שבאים לחלון דאותס וראי אין
פיתסיא על כעלה עברי׳כרכנן ולא מתכונים
לשם נויוכוי' אבל היכא דלא כיור לן שמתכונים למצוה מפץ3מיל1
מנרמל יה חליצה ואע״ג דסשתא
נשארת מחת בעלה כספק יבמה לשוק דאוריית' ומישיקץ
! יאפהיתה
אותם מן הייבום כמו שפרשתי מכמות וגס לפירושו אה תייגי ליכס לא י
חולצת ונשארת תחת כעלה היתה עומדת בספק חליצה דרככן מ״מ סא
כייפיכן
 ,מרפא
טפי
דאי
ליה לחלוץ אלאמטעי' ליה׳ איהאינה' חפצה אכל אס אינו יוצ' לא ליבםולא
חלצה
אמרי
קמו
רבנן
כולד
דנפל הוסולהכי סצייכוה חליכ׳ואתי
לס יון
! לנשיי חלוצה לכקאבל כי לא מצינת לה חליצה א מיי קמו רבנן בולד דולר מעלי׳ ר״ת מהנראה דכופין עב״לוי&וכרחו לפיס דברי ר״ת הן משוסידאל״כ יקשהיג״ב על
הוי ולספי לא
שהקחו לרפי מהנסו עובדי דפמצות חליצה ומפניי כך צ״ל דמאידתשמע
אצי־־כוס רבנן חליצה ולא אתי למש״י יבמה!לשוק על׳ל  :ואם
מדברירבינו כאן ולקמן כסימן
נחיכמה כ
סימ״ה
כיון
דספיקא
מיליזסדלר״תמפין כשאינו מכין לפס מצוס כפית
הוא
אין
מוציאי׳איתה
ממנו
ולא
נהיירא דסא טעם '
ומש

דם

אבן העזר קסה

החליצה מעישית המן ממילא ולדידי הציס״ל דאין כעדן אלא ־•') ותני קטפץ
> 0מדמימיח וביש רכי׳אחדכרי י״ת יכן היא מסקנ׳א״א הרא״ש ז״ל איכא למידק עלי׳שאע״פ
היז ^ן־ ין! ת  1 :שסחר ס  :ספירת דכרי רש׳י כפב דכיי רת לזין להוכיח משס ששוכר ס־״ת דאפש' להוצי בגט וכדמשמע כפמ״ח שהשוו גש וחציצה כנינין זה ונזה שאמרת שיש לו ס1ס
ע  /האיי . ! /וכ' דאינו סובר כמותו ואעפ״כ כתב דבייו וליה ל5ן ס״ל אלאדמצות יכוס קורמת ובנים מ״מ אינו מאיתס שכיפץ להוציא אלא דנל שיש יבם אחר שאין לו אשה בו
7היי ; הג ע  :וס
שהרי כ סס לקמן בסמוך גבי פלוגתא דאבאשאול ורגק פשק הדי״ף כרבנן המצוה יותר ובו משיאין עצם ומבקשים אע״פ שאינו גדול לדעת מורי הרא״ה אנל
לחל־-ן וכ' ייהרי ק כרבנן
לכופץ בנך לס מצעו ומ״מ זה סלא קייס
סירשק׳נל^חזיש ולין סלק עליו לזבל טעמו סל רבי' מוכתב
מטעי׳ ^ ה שבועתו מעצמו עונשין אותו על עכיינותו
שני ג־ן ללי׳יז בס׳אע״פ גבי ההיא דאמר סמוסל לזין להטעותו שיאמרו לו חלוץ לה על מנת שתתןלך מנה
כ,פי רנל נ ו דג׳ס כותכין אגרת מרד על שומרת יבס יכ  1ב ואי לא כייפי ליה וחליץ בכל אמתלא שתתן לדבריה וריתכתב השבועה מדין שבועת ביטוי או מדין
סכועת סוא ממה נפשך דאש תמצאלוש׳
סרי״ף דלית לססכ׳אחרע הילכך ליתא כמי דמצות חליצה קורמת ואפי אם שניהם רוצי' ליבם אין שומעץ
שזה כ שבע לקיים את המצום למאן דאש
<כיפן<חל׳פ־ להל) דשמוסל ו15ני כתבתי בל החולץ בשס להן אא״ב ידוע שממונים לשש מצוה מון שבא לב״דלתלוץ
מייבמי׳ממוניןלשם מצותתליצ׳קודמת מ״מ הא קי״לסכשבמץ
(נ ) ונ׳כתהיי׳ק ר״ת דהלכה כמשנה אסתנ׳איתא נמי להא ואמרו לו אי צבי' ליבמי יבם מאז ודאי אי
ז5
לקיי׳את המצו׳ ושבוע חלה כדאית בפ״ק
 6ייש ק' נ ׳?,־) י,ו דשמואל וכן פמא דבר עכ״ל-והריב״ס כת'
*
_ ׳/
/
יזרלכי
נוה אמנ׳י-
/׳ ״ 1מצוה כיון שבא לחלוץ מתחלה וכיוצ׳מה אם רוצה לייב׳וירוע דנרריס ואת׳ל דמצו׳יכוס קידמת ונשבע
0ס 7ן תנז> 1׳ג בתשובסימן תק ט הרי ף והרמי ס וכל
שממין לשם מצו׳והיא ממאנת אם יש לה טענה שהית׳מועלת לבטל את המצוה היא א״כ הוהלי׳שבועת
פ 0יןי.זסיאני׳ה האחרונים פשקו דמצות יבוס קודמת
עו׳כדכריו לה אפי׳כנגד בעלה כגון שהוא מאותן שכופין אותו להוציא סוא אע״ג דלדידי לא חשיב כשבע לבטל
על ימיה חינ׳ילא והוא הפסק מכין עכ״ל ועיין
אתהמצוכיון דכריוי׳תלא רחמנ׳עכ״ל ה
קיתה יאדלילד סי׳ר״גי וכ׳כסי׳ש ב סאפי׳לדכרי הפוסקי' כופין אותו נמי לחלו׳ואש לאו אם יכולין להטעותו שיחלוץ לה
! י
_
,
ונמלה לעני
מתוך  .שפסק רב אלפס שמצות יבוס
ינס דמצות יכום קודמת אס היבם נש י פכ מ הרי טוב ואמאין יכוליילמטעותו אין כופין לחלוץ וכן הי׳ מסקג'
םהי .לי אזה : ,א
א״א הרא״ש ז׳' ל וכת׳עוד בתשו׳על יבמה שנפלה לפני יבש נער קודס משמע שיבמה שאינה רוצהלהתייב׳
כתא!ה51חל,ז א1א מצות חליצה קודמת והביא ראיה לדבר כ•
סיינה כרין מורד ' לאסיה צריך רבינו
הנריכיהןרגותמו ובסי ת׳כ׳פל יבמה שנשארה זקיקה לסכי ולא רצתה להתייב׳בטענה שאמר׳שהוא נער ובער ואין לו במה
ללמוד זה בדרך ילפותא שמבואר הולן
ל 3זר עח( יייי׳יז יבמי׳והגדול הוא מאנוסי הזמן והשני הוא
לפמס׳והואלא רצה לחלוץ דע שיתנו לו דבר קצוב וכת׳ שאם
ברבייו פל:א׳ע״פ דליתא לדסמואל דאמי
יגפישחל ז לת ׳־ן יהודי והיהודי רוצה ליבם והיא איה רוצה
.
!
'
היא ש ז גג י דף .
יכולים להטעותו שיחלוץ מטעין ליה ואש לאו כופקאותו לחלוץ אין כותבין אגרת מיד על סופרת יבס
תי׳ילאודןת־״ח ואומרת כאחיו הגדול הייתי רוצה ואס
אותו
שכופין
אחרת
אשה
לו
יש
המצו׳כתבשאם
ובספר
בחנם
מש סראתיא כמשנה אחי־ונה וליחא
ע׳אנאףשחל -ינם הוא אינו יכיל אנא הא קאימנא אס דנין,
ל)שה א ה ל) 1,אותה  :דין מורד ודאי לדידן דאית לןמצו ומנדין אותו עד שיחלוץ מתוך שפסק רב אלפס שמצו׳יכוט קיר' למשנה אסמנה מדקא מיי בפ׳החולןחזרו
א מ!לח ^ז ינום קידמת לעולס חחרין לייבום על כל משמע שיבמה שאינה רוצה להתייבש שרינה כרין מוררת וכ״כ לומר מצות יביס קודמת משוס דסכיוס
סכל שנסתלק הגדול האתרי' הרמב״ם יבמה הראויה להתייבם ולא רצת׳ להתייבש דינה כרין כרבנן יניון דלכסיף סכרוס כרבנן כפקא
נ ' ^ןאגגרתהמרדי האחיס אלא
שתאמר לשני בג' מורר׳על בעלה וכופין אותו לחלוץ ,ותצא בלא כתוב׳הניח אחיו לה משנס אחרוכה מהלכתא ובהיל לה
יל כ נת־״ג׳רי׳נש סויס כיכורכילה היא
נשים רבות כל מי שתובע היבם ליבם ולא רצתה היא המורדת מיער ושמואל מהלכתא וכ״כ עוד כס״פ
סי! ןתק׳ס 37׳י ' ז אני חפצה יותר מתך כיון שאץ לך דין
ב״ש  :ומש בשה הרמב״ס הואבפ׳ב
ינ,ם ,ק׳דס א 'י קדימה שהרי נסתלק הגדול ואין דנין והולץלה ותצא בלא כתובה ושאר צרותיה שלא נתבעו ניטלות
וז״ל יבמה הראויה להתיב' ולא רצתה
ש,סל|,עא 1האחית אותה בדין כיורד עד שנדע אס השלישי כתובתן כשאר האלמנות היוהיבמים רבים ותבע אותה הגדול
כו ורוצה באחיו אין שומעין לה שמצוה להתיב דינה כדין מוי־דת על כעלה יכופין
מיהו מוקזסשאי! חפץ כה ואס אין השלישי חפץ בס אומרים ליבם והיא אינה רוצה
אותו לחלוץ יתצא בלא כשיבה הניס אחיו
הרי
להלוץ
ולא
ליבם
לא
רוצה
איני
הכרול
ריזא־וליהאב׳נשי /לה הרי אין כאן מי שחפץ כיבוס אלא זס בגדול ליבש אמר
נשיה רבות כל מי סתיכע היבם ליבם ולא
חפנ' א,׳י 'המלני ׳ אותתייכם לו או תצא כלא כתובה
כדין אחי לפניך ותבע אותה א׳מן האחין לימ׳והיא אומר׳
׳_/
״
,
י
ע 7שיטיל מיונו
איני רוצה רצתה היא המורדת וחולץ לה ותצא בלא
נלמוירמכמוסבירוימ היס  .ס נש ב
בה
רוצה
והוא
אחר
באח
ורצתה
בו
כתובה ושאר צתתיה שלא נתבעו מטלת.
לי! י! נתקוס -סיש מס יכוה וחליצ׳ובנדון זה ג כ שאין כאן מי
■ כתיבתן כשאר האלמנות היו היכמיס רכים ותבע אותה הגדול ליבם ובולי ובקצת
חשס ' איסיי טפיו שיוכל ליבס אלא זה אס תבע אות' ליבס והיא לא רצתה דכץ אותה כדין מורדת
לייליז ייי  ,וע׳ 6אלא שיש לכ״ד לעיין בדבר הרכ׳אסזס השני נשוי אשה אפית אס איפשר לו לפדנ ' ..ספרי רבינו חסר בכת הניח אחיו נשים רכות ובו' וט״ס הוא• שדילגו מתצא בלא
ע׳ת ' ^.ס ]£ ,שתיהן לפי כבודו וכבודן שאל׳ב לא סכקי׳ליס אלא משיאין לו עצה ההוגנת לו כתובה הכתיב כבכא ראשוכ׳טד תצא כלא כתוב 'כבבא סניה ועוד יש ס״ס בספרי
הארץ מ-זיהעי 7כדאיתא כס החולץ גבי מתני׳דד׳אחיס נשואי ד כסיס ומתו וכו׳פכ״לועיין במהרי״ק רביישכתוב בהס הואיל והיא רוצה בא׳מהס והוא לא רוצה בה הרי לא מרדהוצריך
סליאהכמ ! 7^-לים סורס צ״א וק כ  :וכתב עוד כתשו על יכסה שנפלה לפני יבס כעי וכו׳בכלל נ״ב למחוק תיבת לא וככר כ׳ה״ה שבקצת ספרי הרמ״ב׳כתוב תיבת לא והוכיח שהיא
0כפ!לפליזני״ח ןם וכתב סס פהיכס לא היה רונה לסלון עד שיתנו לו דכר קצוב והיבמ היתה עניה גירש משובשת  :וכתב ה״ה מש הרמ״ב' ז״ל יבמה סראוייה לייבום שלא רצתה
ואינה חפצה להתיכס לו והשי ' שאס יכולים להטעותו סידרו לו ממון ע" מ שיחלוץ לסתייבם דינה כדין מודדת על כעלה כך העלו בהלכות פ אע״פ וכן דע'המפרשים
סי׳' תיגינמי הרי סוב ולא יתנו לו כי חליצה מוטעים כשרה ואס אינה יכולים ליהטעותו יראה כי האחרונים ז״ל וכתב רבי׳וכופין את היבמה זהו כפי דעתו ז״ל שכתב בה ' אישו׳ס'
יד סס־פץ את הבעל לגרש את אשתו כשהיא מורד ' ואומר ' מאים עלי ו  :״ש יבמה
שנש 5עלישא י״ה בנדון זה שאינו מטין לשם מצות יבוס אלא תובע ממון כדי לחליץ כופץ אותו כדי
סטפץ את היבם לסלון לה ומה שאמרו מבקשים בקצת מקומות הוא בנתינת
ז״נ׳לה״ ^ ^א לקיים מצות חליצה כלי ממון ואם הים תורע ליבם■ ניאס דאמתלא׳גדולס נותנת
"' 7אר! יר"־עא<ה לדבריה שאינה רוצה להתיב ' לו כיון שהוא נער וכפר ואין לו במה לפמסה ורש״י הכתוב אכל אט היא מפשד כתיבתה כופין הבעל לגרש והיבם לחלוץ וזה דעתוז״ל
וכבי הארכתי שם בדעו' החולקים עליו וכתבתי שאין לסמוך על זה ומקצת מערשי'
הגח,סס'ז כת דלאו דוקא מוכה שחין אלא בכל אמתלאה שתתן לדבריה וכו׳ור״ת פסק הלכה
ז,דם 1ממה•
"7פל!
לי,כל ליבמהילא כסתם משנה דפ״ק דבכודות ולפי פסק סלו אף בלא אמתלאס אמנה בפסק זה יכו כתבו שאס היה היבם שאינו הגון שאין כ ותבין אגרת מרד וכ״נ עיקר שלא על
אינה מצה שימעין זה מצות יביס ומ״ס הניס נשים רבות ומדעים אלו לא נתבארו בפיט כגע אבל
נש־י פ א1א 'שלא החילקיס ובירוס׳דמצות חליצה גיסיקהוא מצה פי׳ליבס והיא
לה היא מצה והוא אינו רוצה סומפין לו ובנדון זה מפין אותו לחלון בלא ממון הס יוצאים מהקש סברא כמו שאבאר ככל אחד מססימ״ש סאות שהיבם תוב׳ליכט
ל 'שא א
דסצוס לאו להכות ניתנו ואין כוסלין סכר עליהם ע״ס • ויספר המצות כת שאס יש היא המורדת הוא ברור סייון ס א״א ליבם אלא אחת והרשות בידו ליבם איזושירצ'
״ " אגלמאח׳ש לא
לואשהאחרמשכוסיןאותיוטבסמקאסישלואחית מנליןאותי בהליא עד כמו שנתבאר אות' שהוא רוצה היא המורדת שהרי הדבר תלוי בו :ונז ׳ש יחלוץ לס
"אה עדיין יי!ל
לישא אה יי* י׳}1ם סיסליץ אך כהגה מרדכי פ' החולץ כתוב כלשון הזה כרבי' אביגדור הכהן מי שנפלה ר״ל סכופין אותה לחליצה והוא כפי דעתו שכתבתי בסמוך  :ומ׳ש היוהיכמים
רבים ותבע ומזה מתבאר ממ״יש למעלה מצוה בגדול ליבה וכיון שהיא אינהרוצה
לפניו יבמה ויש לו אשה אסי׳־ת קבלתי ממורי ר׳סנזייה שבזמן הזה כופיןאותולחלוץ
האחרת לא
■ ה״ז מוידת • ומ״ש אמי הגדול איני רוצה וכו׳ג״ז מהקש
לו ^׳ל,,.׳ ^ לה וראייתו מפי' כ״ס הנודי־ת הכאה מיבמ׳כסיי כעלה פרפין אומו שיחלוץ לה ואע״פ להתיכס למי שהמצוס בו
סכיא שכיון סמצוה בגדול והוא אינו רוצה ליבמה אין כאן כחייה לאחר משאר
המר 7כי דאפילו שהיא גימה ה־איל ולא רהנוכ׳לכך צ״ש הכא שלא ני־מה היא כלל אלא גזר ' הגאון
יבמה שיש לה ג׳יכחין וסיח איכה רוצה האחים שהרי היתה מזומנת למי שהמצוה בו .והעצוב בא מחמתו לא מחמתה
ניניזיי חייה אין ר״ג מ״ה היא מבדלת ביניהם עכ״ל  :ג
לחלון ולא ליבם ולא לחלוק מיסי׳אלא מנ׳לישב גיגוכ׳ואם חלץ א׳מהם ולקח סצי וכתב רבעו מאסר שנסתלק הגדול סמצוהבו קלס סרן ועוד כתוב בהשגות
לת^ |
א5י׳ הככסיס אם צריך לסליק אות' נכסי׳עס אחיי ואם יש ליבמה נכסי׳יתר על כתיבת' א״א ואיך יאמר שכלן•שרן ואני ריאה כגמ׳דתכיאגייקשישא מצוה בגדול אלמ לא
מצאתי כתו׳יכס רצה הולכין אחי גדול כל הגדול מחבייו הוא קודם למצוס ע"כ • והא דתני אכיי
ל״׳י י׳ביממזס איך יתנהגו בו הכל בת״ה ובכתביו פי׳ריכ״ב ורס״ג ורס״ד :
קיי־יחקילניפח שדוחס את יבמתו סלהליץ וליבה יספוהו בכל מה שיוכלו להטעותי שיחלוץ כגון קסישא היא כפ׳כיצד רש סס גרסאות חלוקות וניסת יבי׳היתה מצו ' כגדוללייכנז
ממון שי  !.בידו מחל אחיו אפי׳כקנין ותמסור מודע מקודם ואחי לא יצה הולכקעל כל האסיס לא רצו כולני אצל הגדול וכ״נ סהיתס גייסת ההלני,
לחל' זכ ״'  '.7י׳ ן 1סתמחיל לו כל
׳שיחלוץ יגבו ממנו ס ממין דכיון דרסן ישות להכותו נ״ס דיס לבורסות להפקיע פלא הביאוה כלל וסמכי לפי שכתבו המשנה סבס׳הסולן הנזכי למעלה אהל רש״י
שייעי׳זגת; עיני .ממון ממנו מה שאיו ניהני׳לוכדי סיקיי׳הסצו׳דהפקי ג״ד הפק כתיגדרמילמכ״ס גורס כגירסת הראב״ד ואמר דאל״כ מתניתין דפ החולץ היא ולמה לן אכייקשיש
ואס איןיכולין להטעותו כוסין אותי כסוסי׳וכתילי דאמרי׳כגמ' ולגירסא זו הסכיס הישב״א ז״ל וז״ל הרס״ב ' בתשו׳יבמה שנפלה לפני ב או ג׳יכמי'
נ״״יז יע׳שיגקיי 1כשעוברים על ד״ת
 :הולכי׳אצל הגדול למכפייא יכל היכא ראיכא כפיה פי״י אפי כשוטים יעוד דמצום והיא רוצ בא מהם והוא איצו רוצה בה איפשר שאין דנין אותה כמודדת מאח'שהיא
ס'ייז
רוצה כאחד מהס ומיהו אס הגדול רוצה ליבה והיא איכס רוצה הרי היא כמורדת ז
ה־א על היבה לחלוץ הו לייבם ימ״ם מסאי מנות דאמרי כס הזרוע דמכין איתו עד
^
ומ׳ש "אב אותו שתלתה בווכר' יש לזה סמך בגמרא ממה שאמת בגמרא כי 6ת
גיפ; לחי:י ז אחר שמצא נפסו ע כ ועיין־בהגהומרדני פ החולץ י  :כתב הריטב׳א שאלת טל יכס
הסצינה לאינ׳לי שנסבעילחלוץ ליבמתו ליום ידוע אס כיפין אותולחלוץ • מסובה הא ודאי למאן קטן וחליצת קטן ביאת קנון עדיפא וכיון שכן כיון שיש כאן מי שחצה ליכסושאר
האחים אינם מציה בין שיהיה גדול או קטן ס״ז מורדת שהרי מצות יכום קודמת
 "'"5י י' " , '/'1ט דסכר דמליצס מעושית שלא כדין פסולה ואפי׳למ ד מצות חליצה קודמת אף לזס
אין כוסין כי אע" פ סעל השבועה אתה בא לנופו שמחמת אותה כפיה הוא חולץ פכ״ל  :ועיין כמסו׳הרסב״א סי׳אלף וקס״ה ממ״ש רבי׳אבל לר״ת שמצותחליצה
^
קודמת
׳לתהיל אי״מאין
לחליצה .י! יין לקחןסי׳קרזיטחדין חליצהמוסעת!מלינה "׳!ושהכמי
> סייקפ׳ט רתנתי חנשו׳הרשב״א מין וז ( :ה ) וע׳לםין> סי׳קנ׳ד נתיתיהדנה ינשו׳נזהליצני] נ סין ויימס חלמוד
יסלהליו-ןי אמ' נ שיאל־תן מה שמגרלייע׳ל ס?ן
נהגהיתיזרלניהיהחולן ק ,מחי סיג גימו-י־ס־איןהינריהיללתיותאנטלר יגי המתה המינע׳לחלוןא למס(־!א יימאן זהשתאחכין אותיעד שתנאנהה .אנסלרחשזיענ׳ל כ׳ע גנ״יפ׳יימתחלינהדףת׳מינ״נ ז& יןרומיןלמליניי
לעולםאלאנש5יא (05לק לןועיש ( :י ) סדי;ניי '" ת״י ייהיינזס שהאריךולעתהריז׳זסונתשי׳רמשסי׳שס׳א עדסי׳שס״וסהארין נדיןזהל 7ממהריין.הלמנו! ינסי"] י 'טפסקשסדא־ןרופין אותו לחליצה אף!ר 0היא מורצתעלין!נ נ
קמ״מגי׳נדמוס וכצר נתנארזזסימןע"ז 7איןנופיןלגרשנמוו7תוד 'הלחל 1ץדדיןלעיל וע׳ל שימן קנ׳ס נתגתיתשוג 'הרש ' נא אםהי? ינחהכהןוהלנה1נת; !־שהלאחר :

אבן העזר קסד.

קמה

דיט

בשעת נפילה ונתרפלזפהולזמיכס  :וכתנעודשס ביבסשהיהככפסבחיי 6 -חיר
קזדמת אץ לה דין מורדת אלא כופין אותו לחלוץ אס הוא .מאותן פכופץ וכוי פשו׳
הוא וכ׳הי־א״ס בפ אע״פאהא דכתב רב אלפס דליתא למשנ׳אחיונה הילכך ליתא וטוען שנתרפא עליו להביא ראיה וכיון מכפה היומומין סנסתר וצ״לז לסבי ראיה
נמי לרשמואל דאמ־ אין כותכין אגרת מיד על שומרת יבם אני כתבתי כס׳)החולץ הרי הוא -בחזקת בעל סוס ואין חוסמין אותה • כתב כרש״בא סאלת ^עוש׳מאמר־
ביבמתו וחזרה וקבלה מאמר מאחיו ואסיה עצמה על שניהס אוסרקקס וקי״ל
כ זנז רי׳ת דהל  :כמ 1נ אחיומאיתא נמי להא דשמואל וכן עמא דבר עכ״ל  :וז״ל
דכאסר׳איבמה מי דיינינן לה כמורדת כמי
הרי״כש אם היבם תובע אותם בכית דין
סנדיה הנאה מיבמה אסר מיתת■בעל ה -
והיא אינ רוצ׳כותבין עליה אגר' מיד דהא בה אין זה מורדת מאחר שנסתלק הגדול שמצות ■.בר כולן שרן
נ תויה ונ*ע
תסו׳כל כס״ג לא מצינו סכותביסעליה.
קי׳ל דסטתיבום קורמת כפסק הרי״ף הואיל והיא רוצ׳בא׳מהן והוא רוצה בה הדי לא מרדה ולא עוד
נהגהו׳ אלפסי דף
ממתכת עד שיהא אגרת מרד אלא כדי סתחוור בסותתיבס
פי״ס ע' נ וכןהדא
והרמ״בם וכל האחרונים כמו שהוכיחו זס אלא אם היה א׳מהם במרינ׳אחר׳ואמר׳הריני
ול אבל זו שנאסרה לע האחים; לעול׳למה מסקנת האשי״ר•
בראיות ברורות ע  :״ל וכ״כעור בתשובה וייבם אותי אבל זה איני רוצ׳ בו אין זה מורד' ואומרי׳לזה שאינו
טתכי׳עליה והא א״א לה .להתיכ׳לו מעת' ונמו שכתג כטור
אשית וכתב עיר סם דבין שאומר' בפעא
למטה
ליס ומצעמ ליה בין שאומרת מאיס עלי הגרו׳ותובע אותיאם תרצ׳לחלוץ וליתן לה כתוב׳חלוץ ואם לאו ותדע סאין־לך גורמת .לאסו' על בפלי> ותר י
ח( ) ננדנסנאר
הרי רצתה שת שב דע שיבא אחיך הואיל ואין לך דין קרים' עליו־ מן ,המזנה ואס״ה אין דנץ אית כסוידתי דיש סי' וה כיבז
כות־ין עליה אגרת מירוכעוד דאמילו
בא אותו שתלתה בו ולא רצה בה חוזרין אצל זה שתבע אותדז שהרי לא .הפסל־ בלאותיה  -ועוד דההיא נקטינן  .ייתנתז
סמואלדאמיאין כותנץ לאובדאמיה
כדנא ליה ומצעי־נא ליה כלו׳שאינה רוה' ליבם והי׳ אינ׳רוצה בו ואומרי׳ לה אין כאן מי שירצ׳ליבם אלא -מודר שאמרת באמת כי כר״יףלמד 5גסני -לדעת היייזש
כחליצ׳דא״כ א מאי איןכותכין זה ומצות ימם קוךמת או תתייב׳או תצא בלא ' כתובה כרין כל למורדת ואיןהכל מודי׳לו סהר׳׳א מל מידו לפסוק ד#צ!־׳ינום
ל ז ביכו׳ולא
קולס לדן נתב
שתבע ליב ואש׳למשכם אזרו  :דאף ע״ג מורדת ע״כ אכל לר״ת שמצות חליצה קורמ׳אין לה ריןת מורדת
חלוק עליו ואמר דבופץומבקסין שאמרו מנשו׳דנקשאותי
שס בשלהי ב״ש כפלונתא דרב ושמואל לא נעינ׳ליהומצער •׳
למצות חליצה קודמת מיהו גש כיבוס יש אלא כופין אותו לחלוץ אם הוא מאותן שכופיןואם לאו מטעין׳
שייך במוידת כלל דחב קשיא דסמואל ליה ני) שאומרת
מטה שהרי אמ יו קידמת למצו׳יבוס וכיון אותו אם יוכלו ואם לא יובלו להטעותו אין כופין ' אותואם ידוע
אדסמואל אלא לא שמעט ממנ׳אלא לאחר חאיסעלי לותנין
עליה אגות סרד-ן
ס־וארוצהכייביס■שיש בו מצוהוהיא שמכוין לשם מצו׳אלא תשב לעולם  :יבמ׳שנדרההנאהימיבמה•
אינה מצה לא בייביס ולא בחליצ כותבין בחיי בעלה שיש הוכחישלא כיונ׳לאסו׳עצמ׳על חיכם או שנדרה
עיתת בעלה אין מפין לחלוץ כסשטה ט( )ו ;סרדליערלן
דמתכיתין ועוד חרשי פירש אות סמוטה־ המולן דף יונ׳ז
ונתב כדין יבמה המורד' מה
ושם האריך' שם״א וסס״ב וז״להר״ןכתשו' הנא׳מבל העול׳בחיי כעליכופין אותו לחלוץ ונותן לה כתוב׳נדר'
בע״א והוא הנכון לפי דעתי וכל שכן ע״ד כידאין נזסין
ה 1סירכסי
מהיבם אח ר מיתת הבע׳ או אפי׳בחיי בעלה ונתכווג׳ בנדרה כדי
אותה רק!0ניאין
כשרקקה דהא אפילו לא נתמנה אסורה
^
״י ^ -״חי ״־ * .״  .״ג * .
על • כמיש^ ־כייגלשל ת ,ל? ,ל סת! ,נ־ הר ,
כל החת!} יידע
היבםמבקעוין
על חיכם
מה על
לאשור עצמה
מבקשין םממנו לחלוץ ואם אינו רוצה אין
עליו ואסאת מפסידכתובת' לקת׳ מדת קלנד גדונייחא
וכת ה המגיד מ״ש רבינו שהכניסה לנעלה
ואח"  :אם לא רצת' להתיב הפסיד כתיב' כרפין וכ׳רב אלפס שרינה כרין מורדת וכ״כהדמב״ם שתצ׳כלא הדיןבכך נ 1כ
או שנדרה הנאה סכל היהודים הוא ממה מית שלם יפאר
אלא שמשהץ אותה י״ב חדש דאי בשיא כתובה וחראב״ר כתב שאין מפין אותו לחלוץ ומ״מ אין לה דין
ונמוג
יוורדת
אהרא״שז״לדאפי׳ שאמרה נטולה אני מן היהודים מאיוכו'
למהר תהדר ולאש זמן זה א:ג״פ שהפסיד'
נת״ה סי׳ר׳ןהא
י מורד שתפסי כחובתה ויש לזה פירוש אח ולזה הסכי׳הרמ״בן ז״ל
כתיכת׳נראי הרברים שטפין אות בצדוי
ותניחין לה נכסיה
והיא אומר' איני חולצת
וכן עיקר  :ומ״ש אא״כ מרדה ותצא בלא ר־ינידוקיסממאנ׳
וגם בכפיות אחמתעד שתתי־צ׳לחלוץ או
כתובה הוא לפי דעתו שנתבארלמעלה .לפילן יישום8*13
ל־זתיבם לפי שה־כם מעוכב ליקח אשם ולא נוטלת כתובה אלא אשב בבית בעלי כשאר כל האלמנות
אונדותהלוה אכל
לה
שמכמה מורדת מפין יבמה לחלוץ
אס איני עושה לא
מחמתה כדאמיייכפייא י 1״ס כמה דאגיד' אין שומעין לה אלא רצה מיבם רצה חולץ ונותן לה כתובה ולא
ומפסדת כתובת ומה שאמרו כאןמבקסין
כיה לא יהיו ליה א־זייתי ובך נראה דברי
תשו׳ית! ןמ<ציאין
עור אלא אפיי אומרת אני ניזונת משלי ואשאר ענוני כל ימי אין הוא כשאינה רוצה להפסיד כתובה אבל
הנלמידס וכיתגין
סימן ר״ב
ה־מכ״ס ז״ל עכ״ל וכתיב
כת״הטענה דכל שומעין לה שחיביאומר כל זמן שאת זקוקילי אין נותנין;לי אחר׳
בהפסד כתוב כופיןעל החליצ׳וכב כתבתי על•׳ אגר' יורד גו'
האי
ליס
דאפיכשוי כמיאית
מריבה
לו
ואפי׳היה נשוי אפשר שישא אשה אחרת או שתהיה
דברי רכינו בזה ומיהו יישמע שם
למעלה שאין לסמוך על
כמהדאגידא ביה אפילו איתתאדידיה
 7נ׳מ שלה מתנין
מיגלא ביה קשטה ודילמא אימרלא נים־ 1בתוך ביתו מפגי היבמה כל יבמה שדינה שתחלוץ ולא תתייבם :והראב״ד ז״ל כר שמודה לו בדין המורדת
להיע*ש:
נוה _
מי ס שידך אשה וקורס שכנס נפל׳לו יבמס הרי זו נוטלתיב כתובת׳אם יש לה כתובה כשארכל האלמנו׳וכן בין כיבס .בי ן בבעל אבל כת שאין זו כדין (' ) וניבא .
׳ב
בהגהות מירכי דכתיכות  :יבם ה אם היה יבמה מופה שחין או שישבו שאר מומי אגשי׳חולץ לה המורדת וז״ל א״א אין הדעת מודה בזההרא״ס רישיבמות
שנדרס הנא׳מיבמה בחיי בעל׳שיש הוכחה ונוטלת כתובת׳נולרו בה מומין כשהיא שומר' יבם נסתחפ׳שדהו שאמרו או מפין או מכקסין לחלוץנרלן׳לעני) ינסהמילית׳
הנעל:מיתת
שאיכה מורד׳סמיורד סיןחיסס ץ< 1סתיר׳ גדה לשעת
סלא כיוונה לאשור עצמה על היבם או
ואם אינו רוצה ליבם חולץ לה ונותן הל כתובהע״כ .:
ססו מצות
אלא
■ לאחר כמה ימיס אכל כאן כופין מיד (יא ) וכן׳ הוא
שנדרה הכאה מן העולם בחיי כעלה כופין
או מבקשים מיד לפי סאיימורד לכתחילה נתשונ׳שס סי׳אלף
1
אותו לחלוץ ומתן לה כתובה נדרה הנאה
ע״כ ולא נתבררו לי דבריו שהרי לפי סטס־זוג כ יש מורד שמכין לאלתוהו׳באוסר י״ג וסימ; מילג
מהיבם אח' מיתת הבעל וכו׳כך היא הגירס׳הנכוכ׳כדברי רבי׳ובקצ׳ספיי׳יש חסיון
ונתבתי אימה
אלו משנה סוף פיקב״ש ( רקיא ) הנורר׳הנאה מיבמ׳כסיי בעל כופין מאים עלי וכנזכר ערק י״ס מהל׳אישות וזו הנודרת מיבמה אין לך אומר מאים עלי
הני :ר ודינים
תשובה לעיל סימן
גדול מזה ומכל מקום עיקר הדין שאין כאןנפיה לא לאלת ולס לאח כסה שכיסשלא קכ״ט יע*ש עול
שיחלוץ לה לאחי* מיפת בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ לס ואם כת :וכ' לכך אפי בחיי
כדעתם ז״ל עכל ומ״ס יבינו בסס הראב"ר כבר נתבאר בסמוך וכס היס׳ס כשמו חילוקים יזהוכ״כ
בעלה סבקשין ממנו שיחלוץ לה ופיש״י בחיי כעלה ולא כתכונה לפטור עצמ׳הימנו
סוףפרקב״ס יומ׳שוכן היא מסקנת ת׳אהר״אס ז״ל דלזפי׳למלוןדאיתליהמצמ־ן;  3נ' יפ׳נ*ש1נתכ
לאתי מיתת כעל׳אלא שהיה להם כעש זה עם זה וכתב הרב המגיד בפרק כ 'פירוש
לפירושושהי׳סם כעת חוששי׳שמא כתכונ׳לכך ואקכופין אופו לסלוץסמס ששנינו יכום קודמת אין לה דין מורדת שתפסיד כת־בה איפס שכתב כן רכעןמ יהן סכת ׳ מיהי אי! ,כ!קץ
בבירור שלכך נתכונ׳איל כל שיש לומר הרא״ש סוס ערק ב ש בשם ה״ר אערי׳ז״ל אע" פ שאץ זה מבוא כ״כ כדבריג־בת ^ אות! לעטרהאלא
במשנה ואם גתנוכה לכך אינו ר״ל כשידוע
בל
.י" '""י ',' ",׳חי'* ־׳ תשג ענתה
יי ״ '*״* ״ ׳*"1,
"סו^ '.דך "י״",
שלכך נתכונ׳ורישא דקתני כופין אותו משים דאמרינן דלא מסקא אדעת׳דמיית הרשב א בפשו סי אלףול־מ זלע ש מ שגיד וי ש ספ בגט והיבם רוצה לעגגלכ סיס יחיהסאתרשהיא,
בעל ובלאיתא כגמרא ער כאן :וסהשכתב רביכו או שנדרה הנאה מן העול שם ספק בגט ונאסר עליו ניפץ אותו מן הדין לחלוץ כדי שלא לעגנה וכ״ס בבא׳מחמח גיסההאיפורזרן
(דקיכ )איבעיא להו נטולה אני מן סיהוריס ליבם מהו מי מסקא אדפתא דמיית טענ דבעיל'סוטר׳' לירא ומיאלקבור' יאפי׳בסותר׳ליבס ואיט רוצ׳לא לחלוץ,י 3,׳היאצתשי׳הדש׳ג׳
וכדאיתא בעראע״פ דאהי תדעה היא ובאה מחמת ספנסוכא״ורלו טה ין או חו גדהלףריז "עיין.
בעלה ונפלה קמי יבם או לא רב אמר יכם אינו כבעל ושמואל אמר יבס הרי הוא
כבעל ומסקנא דגמכיב ופירש רס״י ליבם מסו מי אשיר ליבם מפני כדר זס שנדרס לחלוץ כדאי׳בע' מצות סלייצ גבי עובד רבתי עמודי כתב הימכ״ס יבמה שתבעה; קע־נ מי^שלחן
גאשת־יאחי*
היבס לחלוץ וכו׳עד סוף הסימן הכל בפר כ וכתב ה' המגיד יבמה סתבע׳כיבס -וכו׳עמי!
בחיי בעל׳וסרכרי היי״ף נר שהוא מפרש דלא משוס אסו׳כדר קאע אלא לעיין אי
מיבמה כחיי בעלה ש נופץ אותו לחלוץ לה שבת 'יבם אינו כבעל בסיגילז פרק אע״ע ודעת יבינו דאעילו למסקנא דקי״לכמסכ׳ רי? סוכ דמצו׳יבוס׳ .מוייו אסוראח"כ
הויא כנודר' הנאה
ונופיו.
קודמ כשהוא תובע לחלוץ נזקקין לו וההיא סוגיא קוסגיא היא 6פילמסקנ דגמר5ן ;.ליממה
וטפין אותו לחלון ונ״מ דלא הויא מורד׳וטעמ דנדר כחיי בעל לאחר מיתת בעלם
כחלוץ וע ש :
,י ! ,
וויו
,
ז ׳
.
,
*
הויא מורדת וש׳נ 2דלימא לדשמואל דאמי אין סיתבין אגרת מיד על שומרת יבם והרשו בידי אס רצה ליב מיבם ואם רצה לסלון חוגץ ויש מן המערסי חולקי כזהי' (י)3נע׳סמדדכי•
ם־מ״בס ז״ל שכתב בפיק ביבמה שנדר הנאה מיבמה כחיי בעל' ואומרי׳דכיון דמצות יביס קודמת אס תבע הוא ׳לחלוץ והיא חכ׳להתיבסוזיין .טפין פ ,החולחף תל*.
ע נ וכן נר׳מדברי
או שנדר הנאה מכל היהודי׳כופין אותו שיחלוץ לה ותטול כתוכמ׳ואס נדרה לאחר אותה לחלוץ וההיא סוניא דלא כמשנה ראשונה היא דש מי ססוכי כדגי רביעכ״ל  ..ע״ד^!אםתתרבה
תתעה רי זה כוס ל ת כתו  3ת ׳ הינמ׳וינסנחליגה
ועל מה סכת׳ כרמ״בס כל יבמה סדיכ׳סתחלוץ ולא
מיתת בעלה מבקשין ממנו שיחלוץ לה ואש לא רצה הרי זה מורד וכן אס נתכונס
כמיסאפתובעשי״לקקה^קחמון
בנדרה אפי׳בתיי בעלה כדי שלא ייבם אותה אין מפין אותו לחלוץ אלא א״כ מרדה אס■ יש לס כתובה וכ׳וכתב ה המגיד זה מתבא׳בפרקשי מותמת
ומ״שוכן .אס היה יבמה סוכה שחין מימרא פרק כ׳יריב מות מנין ליבמה שהניח בעת ב״9
ותצא בלא כתובה פ״כ  :כתב הר״ם כן הר״ש בר צמח בתשוב׳מס שאסרו כנודר ת זה :
חצי׳להוחגי׳לינמי׳
מכקשין ממנו וכופין אינו אלא כשהכדד קייס אבל סא מצאה פתח סנפלה .לפני מוכה סתין שאין קוסמין אומה וכו׳ומפכאר בפר המדיר כמסכה סכל
הנאה מיבמה
>י ה יי מי מ׳ ומכנין לה
מתיבמת ילא אמיינן בה דליבמה שאין אני קורא בה יבמה יבא פלי׳בשעת המימין כן ונזכר סס שאפילו היו המומין ההם בבעל יכולה :סיא לן מ׳ל5ח
לנדרס
מיתה היי היא כאשת את שיש לס בניס והביא ראיה לדבר י וה׳ה אס היה כעל מוס יכולה לקפל ילך איני יכול׳לקבל וככר נתבאר זהבפרק כ 'ה מהלכות אישות ושם "ה ^סמהנפשיעה

(!) 1ני*רדכי 3רין
כמולן .דף תג1
ע״ 7סשמע לאיד'
לק" ד 7אף * 8
ייצזת מוסקודס
איה אין לה דין
מורדת ( א־תלה

נין נקיי נעלה בין
נזכרו
מה ; ונתן הוא נממג'ש' מ איןמנכק לה חיזלקהדנמוגס נננייג מממנת ש׳ייעכיל • ועול האיץש? ונזה! ב' ניג' הסי׳ר׳ןונתזקי  0י׳רס/לנמ׳זזלקיןסז־י 1ןנידזלק מטל תצי היומון ולא זאב ושאר דאלזקיאסי׳תמסייזוניאין
ניזמד! ילשנדגה
ד< ממתזן הדנה אס .ינ< לה לקנלתלינה מקט־,יל״ענת״הסי׳רי׳ךדאפי׳נמקוס לאשור לינסא״הונההתולקימקבת הנכסים האד' חלזקוד1קאשלאתפנההאשהנינ! סאנל אס חפגההא,ז׳נינו ' ונם׳־אישחסן
מידן ווג״לסי׳קשיא האתהגדול
יכנרא< ןלאשדנללננכ * 0סואנדהכעונע'( כ' עזנר' דפקגזתהקהילות כן הם דכלהח׳ער חן המגונהנוטלי! יורשיהתמנרי^ זונהוחהסהזא ננלהיע 31הח( לקיןהתלוצ׳עם כינס וכתב נפסקמסיק רס/
*ינוס רק *אס1רל< ליינםחתחת3ונש1
נת׳ה סי׳ר״ן אמנם נניריינוס מהנים עכשיסהנריר׳ביל ידמה אז שיזטילמציכל הנכסיםש־ני׳ודוקאשאיןחריהנכפיסיווגרייכיגינע׳דפשיטא דאינתנוטלמיותר תנעונעה ועייןנפסקיוסי,
לאמי׳מהש־כנישה לו ?ריכילחלוק עתו ־ וניע
• זינק נסדר חליג׳שלודסיוקמ׳הקהילו׳הואשאשה סטל׳תתלהנראש ג 'משלה ואת" כמולקיןיכסי הימן זב׳יווהר״ס פדו׳סי׳ייז יסי'כ* נא'םנחןשטרחל'5הלינחתו לחלק לה נלימרעיר ׳פקפוק וססון
י 0״נ ויס״נורס׳ד שהארץ נזה • ! כ׳סהר׳י
שיכתוב לה שיתלקלה נתנסועיששכא־ין* כינ״רלכי פיעבותחליבה ע 'נ נשסראנ״ן הא זאיילחלובה נתונה היינו כשהמניע׳ חייכו שאינו תייגס אנל כשהיא שנאתולייולה כ ^ נ׳ניהר״לן נתשוסעוו
לאין נל& קזה לגמל תקנת רקסילו׳עד
לחלון ח״מ אס אינה חס ינז 13גרץלתת להכתונתהסיד וכ" נ יהגהות א 5עס י7ף תק״ו לכשהשולה לו לינס ברין לתת לה הנתונה תיל איזנס (מש('יוד.רי״ 1בי' קע״ט לא.יושמע כן^' ,נ
טי׳כ׳דלמ׳דחצות חלינה קולסאע׳ב 7איןכופיןהינס
יתשז׳רי׳נשסי׳ש׳נדחלונזישלה דין אלמנה לענק שומת ננדיהנכתינא' ן; א דיןנדושה  ,כ'יוהי* יי ,,נ זנםדרתל*הנ שלי דאין המנהג להשניעינ״העלנתןנתהנימתכשרי׳נננסי׳טרסשייזלזןמיהואסרזנרלהשניץטרסשיחלנןלההרםויז
רימגו׳׳יי׳לקקילוורנמחילזמיד:
גתשו׳ינסשנשנע קלא לקלון אס רבובהליינס מיינס ןא 0צא! הויר,ללמנו־ עליווהוירכשנ׳לנטל את<; 9נוה ( אעי׳קנע זיין לשמעתויש 13תשוס ניטול פרי׳ולניסויש לוזושליגגזנע ואין לענוד על
י־ילזנ׳נא״ו
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נזכרו פיפי פמומין שהיא יכולה לטעון כסס  :ומיש נולדו בס מימין זה פשוט סכוסבין בסוכה הכי אמרינן בסוף סרק מצות חליצה ( דף קי ) וכתבורס מ י״ פ׳
ץ
בפ״ד והבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד וכו׳גרפ״ו דיבמות (דף נג ] תכו ׳
וכלמד מדין האשה שנולדו בה מומין אחר סנתארסה כנזכר סס ע״כל י
 ,£ ,נ
יהנ5,ת אג עש יפ׳ קסו מצות יבוסוחליצה היא שתלך היבמיאחר היבם למקוס שהוא סס אפי׳מבית הבא על יבמתו בין באונס בין ברצון בין בשוגג בין במזיד אפי׳הוא שוגג וסילן
דין הגדול לקטן ממנו בסוף פרק זה בורר (דלא ) היבמה הולכת אחר היבם מזידה הוא מזיר והיא סוגג הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוס והוא לא אנוס
0נ!ת חלינה זף
קנ׳ולא חלק בין ביאהלביא׳וסרש״י סוגו;
מיי׳* ,עיא דאם ,להתיר עד כמה אמ רבי אמי אפי׳מטכרי'
ינום וחליצה כך היא שתלךהיבמה כסבור שהיא אשתו או אס אסר' מזי׳ לסס
לצפורי אמר רכ נהג מאי קראה וקראו
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אחר היבם למקום שהו׳ שםאפי׳מבית זנו׳ולא לשס מצו׳קנה וזכה בנחלה סוציאס
ו
ש 6ע) ,,דעץ ס7ד זקני עירו ולא זקני עיר ומשע לרבי דאפי
בגס אס בא להוציא ובגמר תני רבי סיי^
•לינה איןללייכים מטברי׳לצפורי היינו לו דאפי׳מטברי׳שהיו דין הגדול לקטן ממנו ובא לרייני׳והם קודאין לו ונותנין לו עצה
סניה' שוגגי׳סניהס מזידיס שניהם אנוסי'
<ילך * "" יאלא סס כמה בתי דיני׳חשובי׳לצפורי סלא
היו ההוגנ׳לשניהם אם הוא עצה ליבם שייבם ואם הוא עצהלחלוץ
אנוס דמתציתין ה״ד אילימא דאנסוהו
הבתידיני׳סבהחשובי׳כמו אותשבטברי'
מון שהוא זקן והיא ילדה או איפכאשיחלוץ^ בא ליבם דבר
גויס ובא סליה והא אמר יב איןאונס.
אפי׳הכי הימל הולכ׳סס וכןפי׳כנחקי יוסף
והרמ״ב׳בס׳ב׳סתס דבריו וכ׳סיבמ׳הולכ תורה א״צ לקרש שמן השמים הקנו׳ לו אלא בא עליהוכתובתה
לעמה לפי שאין קשוי אלא לדעת אלא
ינכ׳ל :
על
כתובתה
נכסים
לראשון
אין
ואם
הראשון
בעלה
נכסי
לע
בישן והא אמר רב יהודה ישן לא קנה
כ( )ונ 'כנהי־ה׳מ אחר סיב במקו שהוא סס ויש בכלל דבריו
ייד.ני *7נ״'מ ^ דברי רבי'  :וכתוב• בנמקי יוסף כתבו נכסי היבם וחכמים תקנו שלא יבא
■ עליה דע שיקדשהקידושי׳ ביבמתו אלא בנתקע והא אמר רבא נפל
בפס היצו״ף ורוק' סמקוס רייפו ־נשיי גמורים 3בפני ערים ובשוה פרוטה וזהו שנקרא מאט ואינוקונה מן הגג ונתקע ביבמתו לא קנה אלא.
קנק נמו׳כרלקמן ואין עושין בה מאמ׳אלא מדעת׳ כמושהאש׳ סנתכוין באשתו ותקפתו יבמתו ובא
ויננישעיי? למינו׳ אבל אס הלך לעיר אחרת אין היבמ הולת
על ב״נתלהקים אחריו אלא כופין אותו לבא אחריה דלא אינ׳מתקדשת אלא מדעתה וקטנה שנתאלמנה מן הארוסין אין עליה  :שניהן אנוסים דבי רב תייא
אתיושסענ׳׳לי׳ מיקרי זקני עירו אלא במקום דירתו עושין בה מאמי אלא מרע׳אביה וכות׳לה כתובהכדין ^ הנושא סיכי דמי כגון סנתכוין לאשמוותקפוהו
" *!!"׳־ל■ ובירושלמי נמי משמע הכי וכדכתיכנ׳כס אלמנה רעלמא ואם בא עליה בלא מאמקונה קנ ק גמורוא״צ נ■ גויס וובקוס זה בזה ובא עליהמניא
ע*נ מעינן עדים החול ] ע  :לת ו  0ש ובא לדיינים והס לחזורלי!פדש .ומכיז אותו מכה מררןתכדי ןמק דשאשהדמ^ מא יבמה יבא עליה כדיכ ולקחה שלאכדרכ׳
ביבמתו
ל!!כת! ; ניק־!;יז ! קוראים לו והס נותנים עצה ההוגנת בכיאה וכותב לה כתובה ואם נולד לו בן ממנהא״צ ^קרותר ^ ג ^ 5וםי רנ יהודה ישן לא קנה
אנל נלא '1יי׳אי< ' לשניה' אס הוא ענס לייבם שיכס ואס הוא
ח * ? ״*1י י״״יבי6־סי  670 15בין עיבי ,י׳־ן ניןער־
ק'נה <זני| ךי,י עצה לחלח כגון שהוא זקן וסיא״ילדה וכו' שם אחיו המת סדכרי נע<! העי״יי; ־י־
הכונס יבמתו טצוה רכה היא ומכר אק בועל בעילת יכפה כ־ל ביןיענהבב־ע בעתנמנס סתנפגסס״ד
(ד)כע׳,,-״ן ע ״ק מחנה בסוף פרק מצות חליצה (דף
קו) המצו אע נ רפליגי גבי מצות בעילה דלאו דיבמ איכא מד דלאאס׳רב אפי ניס ולא ניס תיר ולאסיר
ואיתא נמי כריש ההוא סרקא ( דף קא)
דקדושיןלן> תוכ '<
דהעראז בא ליבם א״צ לקדש שמן השמים הקמה צריכה לברוכי ביבמה דברי הכל דצריך לכרך ואיב׳ למ״ד רעל כגון דקיו ליה ועני ולא ידעלאהדורי
•נתכויןנזהלג־זר^ לו אלא בא עליה מבואר פ ר" ג ( דנכ )ומ״ס כניסת יבמה כשקרש יבמתו צריך לכר׳ וליתא דהא כריך ברכתסכר וכי א־כרו ליה מדכ אמי רבאנתכוין
^ ( ;נ '
נאי ה וע׳ש; וכתובתה על נכסי בעלה הראשוןמסנה■ אירוסין ואי משום דמוסיף מצות יכום הא ליתא למצוה אלא להטיח בכותל והטיח ביבמתו לאקנס
בפרקהחול־ן (ד לח ) ומע בגמר (דף לס) בביאה ואנן כתכינן רכל מצוה התלוי׳ באחר לא מברכינן עבר להטיח בבהמה והטיח ביבמתו קנהדהא
נדט אשה הקנו לו מן השמי׳ופי׳רש״י אשי'
קמכוין לשס ביאה בעולם :ודע
לעשייתן ע"כ  :טופס כתובת יבמיל :
תצןק דמנ $ןוכך 15מר סהנוסחא האמתית בספרי רבינו כךהיא
הקנו לו ליבם מן השמים ולא שעבד נכסיו ביום ,פלוני כך וכך לשנת סלוני וכו׳איך פלו׳ברפלר'6
לכתובתם ויכול למוכרה ככל עת סירנה
לכא אחי דסןאבא שכיב וחיי לרבנן ולכל ישרא׳ס 3קו3ר ו 3רת סורית צו שנתקש לאשתו ונפל מן הגג ונתקע
וגדש ואס אין לראשון נכסים־צתובתה ומחסין ומוקים שמא בישראל לא שבק ושבק הדא5ן ממ{* ןדש ^סל ןני׳ 3ת פ^ר׳ ביבמתו לא קג יפן אס הדביקוהו ביבמתו
על נכסי היבס סס בגח׳ויהיב טעמא כדי דממתא פלונית דהות כסיב ' ליה וחזי לי מן דאוריית לייגומד כדכתי׳בספר ב׳-א קשוי באב מת לא קנה ודןזה כתבו
סלא תהא קלה בעיניו להוציאה • וכדש אורייתא דמשס יבמה יבא סליה ואנא אפלח ואזון ואפרנס יתיכי כהל׳גוברין התום והר אש שס אהא דאקשיכןוהא אמ ׳
סיקדסנ'
יסודאיןדפלחיןומוקריןוזניןומסרנסיךומכסיןיתנסיהון  3קוסטא ויהי 3נ ^ רבאין אונס בערוסאקקשוי אלאלדעת
שלא יבא טליה עד  ,׳
וחכמי ' תקנו -
קידושים גמורים בפר עדיס וכסוה פרים ' ׳ ליכי כסף מפרין וחמשה זוזי דחזו ליכי כדהוו כתיבי פכתוכס דכת  , 3יך 3ע ^ך םי לדקדק מכאן דאין יבמה נקנית אלא
קדמאהועלימזוכייכיוכסוסייכי וסיפוקייכי ומיעל עלייכי כאורח כל ארע ^ בקסוי מדלא משני כגון סהדביקוסו גוי,
וזהו הנקרא מאמר ביית ונמ בפ׳ר׳געדף
בג ) ומתבא' סס בגמ 'שהמאמר ג״כ אפשר וצכיאת פלונית בת פלו דנא ואחייבמ לפלוני "בר סלו׳יבמ כדיללזוק ^ ישמיס על יבמתו בלא קשוי ואיפה) לסיעדאתיא^
בשער כדין קדושי אשה וכתבו ה״ה בפ׳>ב בישראל כדכתיב והים הבכור אסר תלד יקוס על סס לזחין המ !5ןך $ן3ךץ3י5ן הך סוניא כמ ד מת בפריו פטו ולכך איק
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והכיוכו׳ כדכתבינן בשאר כתובה דעלמא וצריך לשרטט אותן -
או׳לאקנה וידוע שהלכה כחכמים
תניא בפ׳כיצ ידיט כ י מז יד ^ ,נר׳וכתכ בשביל הפסוקים שכותבין בה והבא על יבמ תו בי י בשוגנ
ביבמתו כךחו
הרי בש במשובה סי 6סיט׳■ לעשות כה במזיד נין באונ׳סגון שאנסוהו גוי׳והדביקוהו
מצער ע״ישליחדומיא דקידושי צשה
וכסי׳קס׳ב כתב שצם בא על יבמתו ולא ע״י קושי בין ברצון בין שהי׳הוא מזיר והיא שוגגיז או אנוסהבין
עסה בה מצמר קנה קנין גמור ואינו צרי' שהיתה היא מזירה והוא שוגג או אנוס בין שהיא ערה אוישינה
לקדשה צח הבעילה אלא סמכיןצותו מכת בין כדרכה בין שלא כדרכה אפי׳בהעראה קנה בד״אכשנתכוין
מרדו׳משוס דרב מנגיד אמצןדמקד׳בביא׳ לשום ביאה בעלמא ואפי׳לא נתכוין אלא לביא׳ בהמה ובא על
וכת׳עיד שסמל יבססעש׳מצמ׳כיכמתו יבמתו קנאה אכל 4לא נתכויןלשם ביאה כלל כגון שהוא ישן או
ובלשון הקידושין צמר לה הרי צת מקודם שכור שאינו מכיר כלו׳או שנתכוין להטיח בכות' והטיחביבמתו
לי בקדושי צחי ובטבע׳זו נהי סצס לא כמן או שנתקש' לאשתו ונפל מן הגג ונתקע ביבמתו לא קנה וכןאם
לה טבע צלצ שקדשהכ ?ייוס יי>חיו ל3ד הרביקוהו ביבמתו בלא קישוי באבר מת ל א ק נה ןהא דביאת
ר״יזורהלילד ר?
■דיירז*!
דדל דרי
שוגגרוד■',
לצ עשה כלו וצפי היה בעין הרב סקדשה וזודרו
מן<' הנישואין אבל
דוקא* כשנפלילו
דרך
דנדרנרזד בכל
קיב' ,ביבמתו
צסיו בו מ״מ כיון סקדש׳גס בטבעתהרי נפלה לו מן האירוסין אינו קונה בביאת שוגג אלא לירשבנכסי

צלו קידושין דדעתה אוזכע רומיא דמלוס
ופיו&ה דדעתה צ פייטה ות״ש וקטנה
הצתסיןאץעושיןבס
סנתצלמנה מן
מאמר אלא מרעת אביה ביייתא סס
ופרס״י מן האירוסין דעדיין רשות אביה עליה כל זמן שלא השיאה ומ״ס וכותב לה
כתובה כדין כל נושא אלמנה דפלמא בס ר' ג (דנב ) תניא סעי כתוליבמין כיצד
כותב לה אנא פלו׳בי פלו׳קכילית ית פלוני׳יכמתי עלי לזוןולפרנס׳כראוי ובו׳ומ״ס
וצס בא פליס בלא מצער קונה קנין גמור וא״צ לחזו׳לקרש ומכין אותו מכו׳מרדות
וכו בפ׳ר״ג -ומ״ש ואס כולד לו בן ממנה א״צ לקרותו על סס אחיו המת ברית כפ״ב
דיבעו' ( דכד ) יקו' על סס אחיו לנחל׳אתה אומר לנחל׳או אינו אלא לשם יוסף קורץ
אותו יוסף יוחנן קורין אותו יוחנן נאמר כאן יקום על סס אחיו וכאמ׳להלן על
סס אחיהם יקראו בנחלתם מה סס האמור להלן לנחלה אף סס האמור כאן לנחל'
מדברי כעל העיטור כתב סרב המחבר הכונס את יבמתו מצוה רבה היא ומכרך
צק״כו על במילת יבמה וכו'  :טופס כתוב' יכמין כיוס פלו'כך וכך וכחה הטופ׳
סכתב רבינו יש בו תוספת דכריס והטוסס המטון כתרוהו הרי״ףוהר״א׳ז״ל סוף פ׳
מצות חליצה והרש״כסכס״ד מה ימס•* ומ״ש וצריך לשרטט אות׳בשכיל הססוקיס

ביאס בכך ס״כומ״ס דסכורסאיכומכיר
כלו לא קנס כ כ הימ כס כפ ב וכת ה ה
ונתקע
שכור נפל
רבעו
מןסלהגגלוט חסו
לשכרותו
שיגיע
הסוהוהוצ
וישן
שכתב שציכו מכיר כלו ' וכס״ד מה״צ כתב'
דצין קדושיו קידושין ומתיישבין בדבי זה
עכ״ל והצ דביצת שוגג קנה ביבמתו בכל
דרך דוקצ כשנפלה לו מן הנשוצין צכל
צס נפלה לו מן הצירוסיןצינו קונה
בכיצ׳שוגג צלצ ליירש בנכסי צחיווכו'
סס בגס צהצ דתנן צחד המערהוצחד
לכל
קנה רברבצסי
קנהלכג
צמר קנה
מצי קנה
קנה מצי
הגומר קנה
הגומר
הצמורי
לדברי
צלצ
קנה
לצ
צער
ושמוצל
דכרי,ה5וס ,
!ל16ןר ^ י(נה ^
יםמו5

אתיו ולהוציאה כנט ולפטור צרתה אבל אינו קונה ליור שה צכלה מעיקיצ כי סליגי מןהצרוסקיב
צ׳צוכלתדהצרביוסמנביצתסוגגכמזי"
ולטמא לה להפר נדריה אבל בהעראהקונה לכלרבר אףכי
רחמנ׳לצוקומיבמקר׳
ושמוצלצמ כירכי
קסז קטן
נפלה לו מןהאירוסין :
ד״הלצצנלהדהצ נצ
כעל לצלומי מבעללצוציכצ דצמריסן הצרוסין
אוכלת דהצ
מן הנסוצין רב צמר
אכלה בחיי רעל כי פליגי
הות אכלה מעיקרא ושמואל צמר צינה צוכלת כי רבי רחמנא ביצ׳סוגג במזיד
לדברים הצמורייס כפ׳צבל לכל מילי לא ופסקו הרי״ף והרצ׳ז״ל כרב צליבדלישנא
בתרא וכתבוהתו׳והר״צש דלענין מרומה לצו דוקא דה״ה ליורסי׳וליטמ׳לה ולהפ
נדריה ובכיצ׳סוגג פליגי דוק צבל בהערצ׳נא פלי ני דביצ׳היא לנל דבר וקני נמן
כפלמ צבל בשוגג דרכי רחמנ׳דוקא הכא פליגי וצמ״ג דקכע מחלוקת על א׳פמעי
וצ׳הגומר לצו משו דקצי עלה אלא משוס דמסייס בה קנה וקצי נמי צשוגג ומזיד
וכיחמשמע דפליגא בהערצה עד כאן לשונו ומשמע ליבינו ממה שכתבו דכהשרא
לא פליגי דביצה היא לכל דבר דצף מן האירוסין קנה לכל • 7ומ״מ ים לתמונז
מליו דכיון שכתבו כירושלמי משמע דפליגי בהערצה מידי ספיקא מיהא
לא נפקצ ולאה״ל לפסוק סמס דקונה לכל דבר צף כי נפלה לו מן האירוסין
והיט״בס

והרמ״נס לא
הזכיר דכי מזה בהלכו' יבוס משמע דסבירא ליה דלעכין תממה דוקא לא כעל וצריכה חליצה וסיאואומרת שנבעלה ירי לס בגנז וכו׳משנה בסוף מיק ב״ס
הוא
ראיפליגו
אבל
לשאר
דברים
אפי
'
סן
האירוסין
קנה
:
(
סס
)
יכעס
שא
מרה
בתוך
שלשים
יוס
לא נבעלתי כוסץ אותו שיחלוץ לה לאחר ל׳
קם? קסן
פחות מן ס שנים אין ביאתו נליס וסבן ט' שנים ואילך ביאתו ביאה יום מבקשים ממנו שיחלוץ לה ובזמן שהוא ,מודה אפי׳לאסר י״ב חריש כופין אומו
וקונה וי :ו׳מפנה פרק יוצא דופן (דמה ; גן טיסנים ויום א שבא עצ יבמתו שיחלוץ לה ובגמרא (ד קיב ) עד סכופין אותו לסלוץ נכסנו ליבם א״י כשניסה יוצא
קנאה ואיגו -נומן גט עד שיגדיל 1ומ״ש
^׳״ג׳׳י -
מתחת ג 1׳\-
ידה כלוע
11
סכיון שנתן ^
לס י" "
גס קידם
ודוקא ביבמתו ביאתו כיאה אכל
"'
מיתיבייבע׳(סאמי
אח באשה ^ £0 ? 04ןל פחות מבן ט׳שנים אין ביאתו כלום ומבן
ט׳3מילס פסל ע״י מצעו
ועלמא לא לפיכךנשא אשה ולי
אשתו
׳ שנים ואילך ביאתו בי ^ה וקונה ביבמתו בתיךל׳יוסלא נבעלתי■ ביןסהוא אומר
ו
1
1י
 , ,י| י
 ׳- 1 . - ^ 1 - ^ 2פטורה מן ספליצ ' ומן היבוס מסנה בסוף
פ האש יבה (רכו ) ומ״ש ואפי ביבמתו אין
ביאתו קונה כה קיץ גמור אלא במאמר
לפיכן ט■שנייויוס א שבא פל יבמתו קנאה
אבל אינו יכול לפטר' בגט עד שיגדי ' רבא
בעלתי והיא אומרת לא נבעלתי אע״פ
עליה אס״ב ואם לא בא עלי' אח״כ ובא ויבא עליה אח״ב ואם לא בא עליה אח״ב
ובא
להוציאה
צריכ׳נט
שחזר ואסר לא בעלתי צריכה גט וחליצה
להוציאה צריכה גס וחליצה בס יוצא דופן וחליצה ואם בא עליה כשהוא קטן ומת קודם שהגריל או מת א״ר אמי צריכה חליצה עסגטס רב אשי
(רסה ) אמתני' שכתכתי בסמוך דקתני בן אחר שתגדיל אבל לא בא עליה משהגריל ולו חא חולצת ולא
אאר התם גט לזיקתו הכא גט לביאתו
טש ניס שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן מתיי במת ואם משהגריל נשא אשה אחרת ולא בא על
היבמה
הנהו שניהם מודיס דאתו לקמיה דרבא
גט דע שיגדיל סייך בגמר
א״לרבא
חלוצו
ושרו
לה תיגראא״לרב
ביאתליכן :שיגדיל כגט משהגדיל ומת שתיהן חולצות ולא מתיינמו׳ :קטןאינו חולץ עד
סגילהוסתניאעשו
ט
כמאמר
שרכיא
לרבא
והתניא
צריכה גט וחליצה
כגדול מה מאמר בגדול צריך גט למאמרו שיגדיל ויבדקוהו שהביא כ׳ שערו׳ אחר שהגדיל אבל אם היו לו
, ,
א״ל אי תניא מניאמפרש״י סיכמה שאמר,

שערות קודם שהגדיל איגו נחשב גדול על ידואא ' כ יביא

אחרו׳)/

, ,

וחליצה לזיקתו אף ביצת בןטצר ? ג י]
אחר שהגריל ומ״מ םא מוצאי? לו ב' שערות אחר
שהגדיק ^
^'. 15תיוח^יצס ז '? תי5ןנגי רכלשיז; די
בנכסי ^ חיישי׳שמא היו לו קורט לכן  :קסיה מבת ג׳ שגיס ןירם אח׳ כיאתה ליבה וגט יבמין יוצל* מתחת ידה כרמפרש
יכפול ויתן גס יפי רש" י קנא׳וזכס
אחיו ואע״פ שאין קנץלקטן הרי
קנויה
לו
־■• י ^
י־יי״־״ל״י״ק״׳קיז״י■ ^
^ :
הגמ &
גממ
בגט
אנל
אינה
יל
תצ
דע
ועומדת ואינו ; ותן גס עד
שיגדיל
שתגרי
אס
<
1
*
בא
3
יקי
אם
הכיאה
כ
שערית
מותי
איניש
נפשיה
מלבעול
ומיהי
איהי לא
לגרשה דקדושי אחיו
קדושין
נעורים
יבם
?
^
\
שכא
יבטה
ץ
טנה
י
גדלו
?י
זה
ד
^
מה
שנתייבמ' משתריא דשוית חתיכה דאיסורא ונעיא
וגירושין של זה אינם גירושין דאיט בן הבא להוציאה ואמר שעדיין לא בעל וצריב׳ חליצ׳והיא אומרתחליצ׳ומבקשין הימנו אבל מפין לאדהא
דעת וחליצה לזיקתו דאין קדושין גוערין שנבעלה ודי לה בגם בתוך לייום נאמג׳ וצריכה הליצה וכיוןבעל וערש״י היא אומרת נבעלתילאחר
ביבמה לקנו כאשתו לצא׳כגט בלא חליצה
אכל ביאה גוער בה דכתי׳יבמה יבא עליה שהיא אומרת שנעל ולפי רבדיה צריכה גט אין רי לה בחליצה ל׳יוס קאי יוציאה בגט אס בא
להוציאם
לכשיגדל ויבעול והך ביאה הוי קנין נסור ומבקשין אותו שיתן גט אבל אין כוסין אותו ואם היא אומרתדייה בגט דהיא נאמג דכולי האי לאמוקי'
ואס כא לגישה אינה צריכה חליצ ' דכתיב לא נבעלתי והיא אומר שבעל נאמנת וכיפין אותו לבעול אן -נפשיה
מלכעול• צריכה גט לביאתומשום
לחלוץ ואם גט יוצא מתחת ירה והוא אומר שבעל קור׳הגטודיהדאמר
בעלתי
ולאחי
ל׳
יום
איהו
מהימן
ולקחה לו לאש כיון שלקחה נעשי׳כאשתו
וחליצה משו דאיהי שויתה לנפש חתיכה
׳ בגט
לבל דכר :וע״ש ואס בא סליה כשהוא קטן
דסיסור
ומדקאמר
צריכה
גט
מכלל
דבאין
ומת
קודם שהגדיל אי ימת אחי שהגדיל ולא בא עליה משהגדיל ולו את חולצ' ולא לה גט עסקי' ואמאי קתני רישא כויסין לחלוץ נצפינהו ליבם א״ר אמי לעולם
מתיכסת
ואס
משהגדיל
סשא
אשה
אחרת
ולא
בא
על
היבמה
מ
שהגדיל
ומת
שתיהן
כשגטה בידה והכי קאמי צ׳־י כ חליצה עס גטה ואע״ג דקתני אמבקשין קאי והכי
חולצת
ולא מתיבמת משנה סוף ש האשה רבהידצו ) בן תשע שנים ויום אחד שבא קאמר אגנ״ס שחזי ואמר לא בעלתי דאיב למימי כוסין הואיל ומולה אפי׳הכי אין
על יבמתו
ומת
חולצת
ולא
מתיבמ
נשא
אשה
ועת
ה״ז
פטורה
בן
ס׳
שנים
ויום
אחד
ינופץ
אלא
צריכה חליצה ואי לא בעי למיחלץ לא כייפינן דסמכינן אדיבוריה הואיל
סבא על יבמתו ומשהגדיל נשא אשס אחיס אס לא ידע הראשוכ׳משהגדי כראשונה
ולאחר ל׳יוס הוא בר אשי אמר לעולם צריכה גט אחר לבד גט הראשון דהתס גס
חולצת ולא מתיכעת השניה או חולצת או
סמיכעת ופרש״י בן ט׳סניס ויום אחד לזיקתו ופסלה עליו לפיכך לא נכסנו ליבם וכיון דאמר בעלתי צריכה גט לביאתו
סבא סל יבמתו ומת חולצת ולא שתי-כמ
שיש
עליה
זיקת
שני
יבמי
'
שבמאמר זה לא דיש ביאה אסר הגט והשתא ססתברא אע״ס דקתני והכי קאמי אע״ס שחזר ואמר
יצתה מידי זיקת נפילה ראשונה וסלה
עליה
לא
זיקת
בעלתי
נפילה
ואיכא
שנים
למימי
ותכן
לא
בפ״ר
תיבעי
אחין
גט
אלא חליצה אפי הכי כעי גט שני ה ' מודים
מי שיש עליה זיקת יכם אחד ולא
שעליה
זיקת
שני
יבמים
•
נשא
א
שה
שאינה
יבמתו
שלא
נבעלה
ומעיקרא אמי בעלתי עכ״ל  :והי& תא מ״ס רבי' היבמה סנתיכסס
ולו אחים ה״ז פטורה ואע״ג
דביאתו
כיאה
קדושין
איכן
קדושין
ואץ
ק
;
ין
קטן
ובא
כלום
להוציאה
ואומד
שעדיין
לא
בעל
וכו׳והיא
אומרת
שנבעלה ודי לה בגט כתוך
עד שיניא בשערות אבל יבמה הואיל וזקוקה לו סויוה רבנן כמאמר • אס לא ידע שלשי' יום נאמנת וכו היינו מדפניא היא אומי נבעלתי והוא אומי לא בעלתי הרי
את הראשונה משהגדיל
ראשונה חולצת ולא מת״יכמ דזיקת שני יבמים עלה הואיל זה יוצאה בגט ופירששר ■ י דלאקר שלשי׳יוס קאי ומ״ה דיה בגט וכו׳משמע הא כתוך
ולא ידעה משהגדיל
ולא
יצאה
מירי כאילים ראשוני ובגמי ' (שיז^ סריך אהא דקפכי שלשים יום דליכא למימי כולי האי לא מוקיס אנפסיס אין די בגט וצריכה כעי
השניה או חולצת
או
מתיכמ
ויעשו
ביאת
ק
תשע
כמאע
בגמל
ותדחה
צרה
מיבו׳ חליצה • וס״ס ומבקשץ אומו שיתן גט אכל אין כופין אותו הטעם דכיץ דלפי דבריו
וערש״י רעשו
ביאת
כן
ט
כמאמר
בגדול
לדחו׳אשתו
גמורה
מיגום
כי
הסי
'
דפרק
•
אינה
צריכה גט אץ כופין אותו • ומים ואס היא אומרת לא נבעלתי והוא אומר
ד' אחין
דקתני
הרי
אלו
חולצת
ואפי׳א
שתו
גמורה
נדחית
מפני
שהיא
צרת
זיקת
בעלתי
שנאמנת
ונופין
אותו לבעול או לחלוץ ואס גט יוצא מתחת ירה והוא אומר
שני
יבמים
ואמאי
קתנ
י
מתנימין
סניה
או
חולצת
או
מתיבמת
א
ר
לא
עשו
ביאת
שבעל
קורס
הגט
וכו׳כופין
אותו
לחלוץ
היינו
מתרתץ דקמני יבמה שאמרה כתוך
בן ט ' כמ אמר בנדל ושמואל אער יעשו
ועשו
וכן
א״ר
יוחנן
עשו
ועשו
תנאי
היא
הך
שלשים
יום
לא
נבעלתי
כופין
אותו
שיחלוץ
לה
ואוקימנא
כישגטה
יוצאה
מתח ידה
תנא דפיק
ד׳אחץ גזי משו׳צרה ואשמועינן בגדול והוא סדין כקטן וכו׳והאי תצא הא לאו הכי כופין אומו ליבסאו לחלוץ :ומ״ש ואס אחר שלשים יוס אומר לא בעלתי
דסנא
סבירא
ליה
לא
גזי
משים
ציה
וצו׳וכת
הרא״ש
נראה
דהלכה
כר׳יותנן
וכתנא
וצריכה
חליצה
והיא אומרת נבעלתי נאמנת ודיה 3נט היינו דפכיא היא אומרת
דפיקד׳אחץ
דהארבא
מפרש
אליביס
דקאמ־
בשמעתץהא
דקאערי
רבנן
זיקת
נבעלתי והוא אומי לא בעלתי הרי זה יוציא בגט ופירש רש׳י דתיך שלשים יום
יבמץ חלוצי
מחלצם יכימי לא מ י כמ' לא תימא ה" מ סיכא דאיכא צרה וכו'וכן לעיל מיידי • ומ״ס ואס היא אומר׳לא נבעלתי והוא אומר שבעל נאמן ואץ כופין אות!
ערק ד אחץ
אץררכא
כתן
גט
למאמרו
הושרה
כיתה
עצ״ל
וכ״נ
שהוא
דעת
הרי״ף
שיחלוץ
לה
וכילי
ומכקשי׳אותושיחלוץ לה היינו מתניתץ דקתני לאח ל׳יוס מבקשי,
שהשמיט
משנה
זו
בסיף
פ־ק
הא
זה
יבה
ובפיק
ל
אחין
כפה
הא
דאער
רכא
הא
ממנו
שיחלוץ
לה
י
ומ״ש
אפי
'
חזר
והודה
לדבריה
שלא
פעל
ודי
לה
כחליצה אין
דאמרי
רבנןדקת
יבמץ
חלצה
מיחלץ
יבומי
לא
מיבמה לא תימא ה״מ היכא דאיכא
סומעין לו וצריכ׳גט וחליצה היינו לסניא הוא אומר בעלתי והיא אימי׳לא נבעלתי
ציה כו׳וכ״נ
מדברי הרמ״בם כסיף שיק יי  :ןל סן אינו חולץ עד שיגדיל ויבדקוסי אע" פ שחזי ואמר לא בעלתי צריכה גט וחליצה  :ומ״ס ואפי׳יש לס גט ממנו והוא
שהביא
שתי
שערות
אח
•
שהגדיל
אבל
אם
היו
לו
שערות
קודם
שהגדיל
אינו כחשב או ,שנתנו לה קוד שבעל צייכ׳גט שני וחליצה היינו מאי דא״ר אשי התם גס לזקתו
גדול
על
ידו
אא
כ
יביא
אחרות
אסר
שהגדיל
ומ
"
מ
אם
מוצאין
לו
שחי
ספרות
אסר
והכא גט לביאתו • ויש לתמוה לע רבי' למה השמיט סיפא ד מתני ,דקתני וכזמן
שהגדיל
לא
חיישינן
שמא
היו
לו
קודם
לכן
בערק
מצות
חליצה
(
דף
קה
)
אמרי
דנין
שהוא
מורה
אפי׳לאתר
י״ב
חדש
כופין
אותו
שיחלוץ
:
והרסיבס ז״ל כתב בפ״ב
לי״מ כין
לחכמים איש כתוב בפרשה :רםי ש אכל אם היו לו פעיות קוד׳ שהגדיל כלשון הזה יבמה סנפיבמה ואמיס בפוך ל ' יום לא נבעלתי ואע״פ שהוא אומר
םא
(צו׳ומ״ע מוצאץ אחר שהגדיל וכי כ״כ הימ״בם כפ ג׳מה׳אישו׳והוא מבואי ס '
בעלתי יגרשה כוסין אותו שיחלוץ לה הואיל וקדם וגיסה בגט ואס עדיין לא גרש
בא
סי׳וכתיתיו כסימן קנ״ס • ושם נת־בא־ דין קענה שלא נודעה שהגיעה לכלל כופין אומו שיבעל וא יחלוץ ויוציא כגט גיסה לאחר שלשים יום והיא אומרת לא
בתוך ל יום שכנסה היבם לצ נבעלתי מ

איכה חילצת עד שתגדל ויבדקוה אם הביאה שתי סעתת משקכא לגמרא בפרק
מצות חליצה ( דף קה ) והלנתא עד שתביא שתי שעריות וכתב ה ה בפיק י״א פיה '■
ואסי׳בדיעכד אין חליצת קטנה חליצה  :י 0ש קטן שבא יעל יבמי" קטנה יגדלו זה
משזה עשנה בשיף ע  -קבי׳ש (רף ק־א ) ופי' רש״י יגדלו זה עם זה ואם בא לגרשה
איני יכול עד שיגדיל דגע קטן אינו גט :היבעס שנתיבעובא להיציאה ואמ׳פעדיין

דין המשנה
סהעמידו׳כשהגט יוצא מתח׳ירה ופירשו ז״ל דהגט הזה נתן עכשיו דאי קודם מיסה
אפי׳לאחר ל׳יוס סיתה היא נאמנת לומר לא נבעלתי
.
דכיון דאיכא ' .
מיקי
איסוראיאמוקי
נפשיה מלכפול וכת ' רבי׳ואם מדיין לא גירש.שיכפו אותו לבעול או שיחלוץ ויוציא
כגט דגט בלבד אינו פוטר כיון שאומרת לא נבעלתי אלא מיתי כעי דכיון דאיסו
אער בעלתי ח״שי׳לה וצריכה גט וכיון דאיהי אמר׳לא נבעלתי ציינה חליצ דלענין
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,
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גנלח עס המעה
אס נתיגת? ע5
נרסינעל׳׳סראשי!
איןגניינ* הניז <י'
תןהאתיס ואסלא

נכסיס

הי1

ללדראשי] זכפלגה
על נכסי נעלה
השני ניזוכגתיין
האיויין יה ^לייכס
ניזזנתש״ע כלזיין
תיגר אלחניעה
מ 3ע׳רמני ( עכ׳ל)

יזיז״נ7אינעזבה
על נ?3ץ נעלה

הראסון

; מיד

קרינן ניה נל ימי
מער אלנדנ׳כבתי

 6הלי מהתתזהיא
אלמנה עכשיו ואי
ננסי
ליע ליה
לראשון נ*ששיש

ל? מוזנות יהא
א׳ת לה נעלנה

מג' :

אישור ספיקא הוא לדירה וזהו דין יכריית דקאני־ הוא או׳כעלפי והיא אומרתלא אין נכסיס לראשיץ יס לס סמיכה מכס מאני וכר' סס כמשנה כנשא' הרייהי׳כאשתו'
ננעלתי אע״פ שחזר ואמר לא בעלתי צייכה גע וחליצה וי״מ אותה לאתר ל' יום לכל דכי ונלכדשתהא' נ ת והשה על נפשי כעלההראשון' ובגמ׳א״ש אפם הקנו לו
וריאה מדבריהם דתוך ל׳יוסאינה צריכה אלא חליצה אבל לאחר ל׳יוס צריכה גם מן השמים ואי לית לי׳מ׳ראשון תקינו לה משכי כדי שלא תהא קלס בעיניולסופית'
לפי שהוא נאמן לומר בעלתי וחליצה משום דאיהי שוייא אכפאשת^ צה דאיסוריואץ ופירש״י א שה הקנו לו מן אשמים ולא שיעבד נכסיו לכתובתה ויכול למכיס ככל
תע שירצה ואי לית׳ לה מראשון דלית
ני׳מדברי רבי׳כןאלא פרי בצי דסיפ׳בצל
ומיש רכיכוישילה׳
בעל עדיין והשתא אי אפשר לו לבועל ליה ננסי :
זמן הן כין כתי ! ׳ל כין לאחר ל׳ועוד שמא כגנז והיא או& רת שלא
כתיב מנה־משני פשוט סיר) וכ״כ הרמב״ת
שאמי מסושפיהם מוייסוכי /סהו ^ כיון שלפי דבריה פסלה עליו ביט קוד' ישבעל כופין אותו לחלוץ
ומי׳שאבלי
לא בעלתי וצריכה חליצה והיא אומרת בפ״ככ מהלכו'אישות :
״.
לום אומד 1,
ל׳ **.. 4
אמ׳מעיקרא1.׳
אפי תוך ל׳יוס ואע״פ פלא
ואם אחר
בעלתי כדברי רש״י ז״ל פפי׳ומעיקראמר נבעלתי נאמנ׳ודיה בנם ואם היא אומר׳ לא נבעלתי והוא אומר כל זמן פיס לראשון אפיק כיי לקוחות
בעלתי והטפס דכל שפנתה איכהיוצאה
אין לה■ מנכסי סכי כלום התו הקישואהא'
כגט אע״פ ששניהם מורי׳סצא כעל משוס שבעל נאמן ואין כופין אותו לחלו׳ ומ״מ היא שוית׳עצמ׳ התיצה דאמיי׳מאי טעמי אפה הקנו לו מןהשמי'
דגיעסמם מסתמא כעל שמא יאמרו דאיסור׳ להצטרך חליצה ומבקישין אותו שיחלוץ לה ואפי׳ אם וא״ת מה סי־וית ככך היכס כיון דאי ליו!
יפמה שנמיבמה יוצאה במליצה ונ״ל חזר והור׳לרבריה שלא בעל ודי לה בחליצ׳איץ שומעין לו וצריב׳ לה מראשון תקינו לה משני וכי תימ׳סאס
רצזיס לזה ממה שאמרו שס כעאמיכי׳סץ גט וחליצה ואפי׳אם יש לה גט ממנו והוא אומר שצתנו לה קודם מכר הראשון נכסיו סרפאמלקוחו׳אע״פ■
בדיה דרב כאמן סי'כתמן צרתה מהו א״ל שבעל צריכה גט שני וחליצ׳ולענין איסור הצרה לרעת ר״י 8ינו סיס כניחוריןלפני א״כ תהא קלה כעיניו
ופי מפני שאנו פרפין ומבקשי׳כאסור צרה נאמן לאוסרה אפי׳הוא והיא אדמרי׳ שלא בעל אפי' תוך ל׳ יום לסוציא׳ואומ' ר״י דנסק׳מיכה שיכול היבס
ופרש״י דאע' ג דאמרה יבמה לא נבעלתי ולרעת א׳יא הראי׳ש ז״ל תוך ל׳יום אם הוא אומר שלא בעל נאמן למכור שדותיו ואפי׳אפתדוף שדותיו סל
צרתה ודאי לא מיתסרא דחזקה צונס את לאסור הצרה ואפי׳אם היא אומר׳ שבעל אבל לאחר ל׳יום אפי׳
מת לא מרפא ממשעבדי אי כמי נפק מינ'
אס גירשה ואח״כ אשתדוףשדותיו של מת
האישה בועל לאלתר וא״כ היאך תהיה
אם שניהם אוגרים שלא בעל אינם נאמנים לאוסרה;
משיב׳היבם היבטי הרי היא כאשתו לכל דבר שיכול דלא גר-י׳מכני' חרי דשני והר 'ן כ אי ג מי
נעתרת לאלתר בלא גם וזה נר דצנתרבי'
נפקא מינה לעכין נדוביאדאפי׳ליכ׳נכסי׳
סכ׳או יחלוץ ויוצאה בגטומשמדככל
1
להוציא׳בגט ולהחזיר׳ולא אמרי׳כיוךשכב׳קלים מצות משני אין לס על השני אלא עיקר כתיבה
גוונא צריכה גט סאס דוקא כשהוא אומי
בעלתי ה״ל לכתוב אע״פ שחזר ואמר יבום חזר איסו׳אשת אח למקומ׳וכתובת׳על נכסי בעלה הראשון אפ״פ שהוציא נכשים מסל■ארזיו שהיו׳
בעלתי וכ״נ מן ההלצות סאס כסרש״י לא ואם אין נכס ( לראשוןשי לה כתוב׳ מנה משני כדין אלמנה כרי מספיקים לנדוניתאע״כ י* ורכינו כתב
היו צריכץ להביא ההיא דהנהו שניכם שלא תהא קלה בעיניו להוציאה אבל כ״ז שיש לראשון אפי׳ הן כמימצא קמא דתו׳ולא סשלחשש'דתהא-
מודים כיון שצבר כתבו סכריתאכנ״ל • ביד לקוחות אץ לה מנכסי ,שגי כלו׳ גרשה והחזיר׳קוד׳שפדע לה קלה בעיניו להוציאם ולא ידעתי למועיין
ומ״ש רבי' גרשה לאחר ל׳הוא מבוא במסג' כתובת׳דינה כאישה אחרת שגדשה והחזירה שאקלה אלא כתוב׳ כי״י :יגרשהוהחוירה קודםשפיע לס
והטע דאיהי שויא אנפשי׳חתיכה דאיסור' אחת שהמגרש אשתו והחזירה על דעת כתובתה הראשונה הוא כתוב דינה כדין אסס אחר׳סגרשוהחזירה
למכו׳כלום שאין לה אלא כתוב אחת כו׳ססנה וגמרא
ולפיה'יצריך סליצ׳ומ׳ס היא אומר נבעלתי מחזירה וכיקשכתובת׳על נכסי המת אין היבם רשאי
בס״ס הא־שה שנפלו ( דף פ ) אם תעסה
מכר
ואם
כתובתה
הואבברימא ונר׳סרכי׳מפרשה אפי׳תוך מנכסי אחיו אלא יהיו כולם קיימיץ לשעבוד
האלמנה מנכסי כפלה נתבאר בפי׳נ״ג ' :
ל׳יוס וזהו שב שאין זה נאמן לאסרה על או נתן מהם מעכשיו בטלים לא שנא אם מכר או נתן קוד׳ יבום
וכיון שכתובתה על נכסי המת אין היבם
כל ארס אח שכנס ולא כ אח׳ששה? ל יום
או אחרי ינום ואפי׳אס הניח מטלטלין כגק מעו' אופירו׳תלוישין רשאי למכור כלום מנכסי אחיו וצו'פנו
אכל רש״י פירשה דוקאלאחיל' ודברי
רביכראין לי עיקרדחזקת צ נוסה בעולם ימכרו וילק׳בהן קרקע והוא אוכל פירו׳והגוף יהי׳ קייםלישיעבוד (ד3א )תכיא ר אבא אומר שאלתיארן
כתובת׳ואפי׳היה הוא חייב לאחיו מנה לא יאמר הואי׳ואני יורשו סומצוס המצה שימכור מכסי אחיו כיצד
וכיון שהיא אומרת נבעלתי נאמנת ולא
גרעא מצר שאמרנו שהיא מותי'בחזק' אחזי׳במה שכירי אלא מחניאקאותו מירר וילקח בהם קרקע והוא הוא עושה אס הוא ככן יעסהספוד׳וימיי׳
והראב״ד
אוכל פירות
אס ישראל הוא מגרש בגםויחזו׳" ההוא
ולא נתבא׳לילמהלאנזנדיןהצרהבהל'
ובדברי רבינוטכ״ל  :ולפנין איסו׳סצרם לדעת ו״י אינו נאמן לאסרה וכו׳שס 3עא גברא מפלה לים יבמה בפימבדיתא בעא אחיה למיפסליה בגיטא מיניה אמר ליס
מאי דפתיך משוס נכסי כנכסי סליגנא לך אמר רב יוסף ביון דאמוד רבקלאליזכון ׳
■ מפני שאנו מפין ומבקשי׳ד״יאס
מיניה הון ברי׳דר״כ מרב נחמן צרתה מסואיל וצי
הצרה ופרפ״י צרתה מהו יבמה שכנעה היבם ונפטרה צרתה ואמדה יבמה לאס זמן אינים אע״ג חבין לא הויזכיניה זכיני ופרש״י ומה שעשה זה שהמג עמו לחלוקלו¬
■ צרתה מפני דבור סל זאת מפני שאנוכופיןוסכקשיןלצרת' וקנו מידו הרי הוא צמוכי־ ומסיק התס דבין יבם ואח״כ חלק כין סלק ואח״ב יבם'
לא נבעלתי מהו ליאסי
נאסרה צרתה ודאי לא מיתסרא דחזקת לא עשה כלום ונ״פ סרמב״ם ז״ל בפ״ב מה׳איסותזוכתבו התו׳סמצס שימכר בנכסי
דאיהי סויתה לנפשה חתיכה דאיסורא
כונס תא האשם בועל לאלתר• וב הרא״ש משמע מתוך פימשו אע״פ שהיא אומית אחיו לפי שאינו יכול למכור ומכר בגיל לאלתר אפי׳קודס פתבא לידי גבייה
לא נבעלת 4וגס הוא אומר לא בעלתי לא תהימני לאסור הצרה מדפירש שאחר דהחמירו חכמים ביבמה לפי סלא כתב לה כל נכסי אחראין לכתובתה לכךתקנו
לסתירה הרי היא בחזקת בעולה מיד והותרה ציפה ודוקא לגבי דידה אהני דבור׳ שאינו יכול למסר כלל שלא תצגירן לחזור ולטמח ולערוף מהלקוחות ואפי'ישאיר
 1םויתס לנפשה חתיכה ראיסורא אבל לא לגבי צרה ינ״ל לדקדק ממוך פיס״י דאס לס כנגד כתובתה אינו רשאי למצורהשאר ד$יישינן שמא יאבדו או יסתדפו הסדר
אמר בתוך ל יום לא בעלתי דהצרה אסור שהרי פי׳סהיא אומרת נבעלתי והו׳אומר סיסארעצ״ל  :וס* ש ואפילו אס הניח מסלטלין כגון מעות או פיי־ות תלושי,
לא בעלתי דוצא בגט דלאסר ל׳יוס איירי ולכך לא כעיא חליצה דהיא נאמנת * יאכמ וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירית וכו׳משנה סס רדף ס ) ופרש״י דקסבר
מטלטלי מסתעברי לכתובה :ומי ש ואפי׳אס הוא יחייב לאחיו מנה לא יאמהואיל
רכולי הא 4לא מוקיס נפסיה אבל תוך ל׳יוס ל־הוא נאמן ומדא חליצה וממאחן
לאוסיה אע״פ שהיא מכחיסתו ב״ם שהוא נאמן לאסור הצרה וסה ספירש״י דכיץ ואני יורשו אחזיק במה סבידי אלא מיציאין איתי נדדו וילקח כהן קיק והוא אוכל
פימת בריתא סס ( דף פא ) ואמר ר״כ עלה וז אינה מסנה מ״ט אלימא משוסדסוס
שנסתרה הרי היא באזק׳בעולה אנופץ בתוך ל׳ומבקשין אסר ל׳קאידמייר 4כסהו׳
אומר בעלתי ואהא קאמר שהיא נאמנת לפוייא ככשה חתיכ ואיסור אבל לא אצרה לי׳מסלטלי ומטלטלי כתיבה לא מסתעבדי דילמ ר״מ היא דאמ מטלטלי מסתעבדי
לצתוכ׳ואלאמשו׳דא״ל לאו במל דברי׳דידי אתדילסארנתן היא דאממניןלנושה
אבל לאחר ל׳אפי׳סניהס מודים צרה מותרת דלא מוקיס אנפפיה כולי האי עכ״ל:
ומתוך לשון זה יתבאר לך סמה שכתוב כספרי רבי בדעת הרא״סנאיון לאסור באביו מכה וסברו בסברו מנין סמוציאץ מזה ונומנין לזה שנ׳ונתי לאשר אסם לו
הציה ואפי׳חס אומר שבעל ט״ס הוא וצריך להגיה ואפי׳אס היא אומרת שבעל  :לא אשכחן תנא -דמחמיר תרי חומרי ככתובה ו־רי״ף הביא כרית זו וכתב גיליס הא
ומ״ש רבי׳דלדעת הרא״ם אינו נאמן לאוסרה וצי׳מדברי התו׳נר' שתופסים דברי מתכימא ר״מ היא דאמי מטלטלי מפתעבדי לכתוב ואמ״ג דלית הלכתא כותי כיון
רש״י כפשוט׳דצדה פריא בכל גונא וצהבו שכן פי״ח ובחד ליסכא מס ר״י כותייסו דתקינו רבנן הפתא למגביה כתובה ממטלטלי עצדיכותיה וכ׳סי״א׳תמה סרא״נד
בענין צרה ופליג עליה רס״י במה ספי׳דכרית דקמני היא אומר נבעלתי והו׳אומ' איך הביא הריף ז״ל בייתא זו לפסק הלכ׳הא אמרי׳דזו אינה משנ׳יולא עכדינן תרי
לא בעלתי' דאאסר ל׳קאי ובאידך ליפכא פלינעלייכו בענין צרה וקאמר דלאשרי ,חומרי בכתובה ואי מסוס דתיקנו רבנן בתראי בכתוכ׳גבי ממטלטלי מי מדיפא
תקכתאדכתרצי ממילתא דר״מ דאמי מטלטלי מסתמכדי לכתובה ואפילו
צרה אלא לאחי ל דוקא ובסוף דבריהם צתבו ומחמת ב׳הלשוצותשפר״י נר לאסור
הצרה עד לאחר ל׳אף אס יודו סניהס שבעל ולסנריך גט לפונסה אפי תוך ל׳אפי' הכי אמרי׳דדוקא כמטלטלי דאימנסו בעין ברפות היורסי׳אבל מלוה דאית ברפות
אסרי׳לא מפקי׳מלוה בפ״כ ויהכי׳לאס בכתובת׳פדר׳נתן דלא מסשירקתריחומרי
שניהם מודים פלא בעלסכ״ל ( וצ״דהמ״מ )ודבי'פ'בשס ר״י כליסנא דשרי ולא היה
ראוי לכתוב כן כשמו ציון דאיהו גופיה סנוקי מספקאליה  :והר*־ ף והרמכ״ס בכתוב' וכ״ס שהיורש גופי׳הוא הלו דלא פייס ליה למפרע כנהו זוזי ולא ידענא מאי
ו״ל השמיטו דין זס דצרה וצריך טעם למס והראיס תמס על הרי״ף למס השמיטו קשיא ליה דהא דתשיב תלמורא להא מחניתין טעות לפי פודאי מפנמו סנא׳הסנא
ומסבשמא היא לפי שא״א לקיימה אם לא שנעשה המסלוק תיי זוגי תנאי ר״ס וכי
והניח הדבר בפימא ולע״ד כר שהם ז״ל ספרתיס כפר״ס וכדפסמ מפסטא דפרס״י
לצר' בכל גונא סריא ומפני כך לא הזכירוה דכיון דצאנזכר' מהי תיתי לן לאוסר  :פלוגתי׳ור' כתןובר פלוגתיה אפי׳אי ט״ל הלנ׳כר״מ וכי' נתן מייסיסרי׳■בכתוב'לא
מסמרי׳אף כי ר"מ סבכי נתן וי׳נתן כר״מ מורו פרוייסו דלא עברי כהך ברית חבל
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כאשתו לכל דבר שיכו להוצי בגט ולסמי
אלאחומיא אחת כי נתןעכ״ל וגם הר״ן כמכדכרי הר״אשז״ל ומ״סרבינובפס
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ומיימי לה מדכתי ולקחה לו גאשה כיון
סלקפה הרי היא כאשתו לכל דבר* ומי ש וכתובתה על ננסי בעלה סראפון וא  5שהרי קמסועבדיס לה מן הדין ולא ןמ המקנה כנזשי״ו עכ״ל וכי״כ הריי בסדעכפיו

תבותבים

שכותבים ככתוכו׳ס ענוד מטלטלין הדין כנמה שייצאו כל מבסיס מידן רלקח הר !5וצרין־לסגיה 3)5י
 %במקרס*5מובומיסי חליצה פשרלס מיה? 1הרי לפשל׳פל ה 6חין (נ>כזסמ״־יגע ' נ
כהס קרקע שיהיה קייס לשפכו' כתובת והיבם אוכל פירו׳ואפי׳כתובת' אינה אלא
אפי כיחיד אפי ביכו
לבינה
נמצא
עמי
האר
]
שאין
יודמיס
לזפי
להקמ׳הסליצ׳ר -דה <07-7ז<קא $6
מנה והנכסי׳הס ק מנה הדיןכן כפו סמפורבברית עכ 'ל :וכ סוד הנכסיי שביד היבמ
כ״ב הימב׳ס בסיר ויש לתמוה על זה דניון דאינס יודעים להקמת א״ב לא קיאול אג
״^ א? "
אפרלם־ייג
>15
ממאר שהדין הוא להוציא׳מידה סמי אקלה עליה' אלא שעכוד כתוב והיב ס
אוכל
היבם
והיבמה
והיאך תהיה כשרה החליצה ואפשרדהכ״ ע0שס3,ס וסיברןס יןךעיס
יי
ביגונה* .״ י!
זאסהיא
פירו' אבל לאחריו כתובת ילקח בהסקרק
לקרות בעצמם מבלי שיקרא להם אח"א״כ חניה ליגםולא
וכהרסב״א כתשו׳ הסעס לשומרת יבס
רהדאכ״רכתבכזה שאין מוציאץ אותו מידו והרמכ״טז״ל כתב אפי׳לא קראי כלל החליצה כחיה דיעכר לנעלאיע לה
שהו' מעכב כיד היב לרדת לנכסי׳ולסכול
כל שאינם חרסי׳או אלמים כמו שיתבאר כיגוב'יזנכ *י נעל'
ולמכור ולהתעסק כהס לפי שאיכה יכולה דאפייבשאר מטלטלין שהניח אחיו משתמבהןכמו שירצ׳ ואינה
ולכתחילה מצוה שיוסיפו סכים על מ הראשי]
ללא
לנוף את היבם לפרוע לה כתובת מכסיו יכולה לעכב עליו כיון שאץ כתיבה ננבית ממטלטלץ אלא
כירישליזי יננ*ל
לפרסומי מילתא מפשיה כפ מצות חליצה
לפי שהיא סומרתיבס ועוד שאיי לה מתקנת הגאונים איןכח בתקנה זו למונעו מנכסי אחיו ולאוסרו שחלצו בהלערסומי מילתא כלומר דאלו קסט00
 7י.א אייג
אחריות על נכסי היבס ואפי׳ לאסשנשאה באחריו׳זו שלא ישא ויתץ בהם ע״כ ורב אלפס כ׳כסברא ראשוג'
מדינא כג׳ הגי ואפי' לכתחלה חולצת כג׳ ניורדכי דלנפחילה
אלא סל נכסי הבעל הראשון • וכתב עוד ולזה הסכים אי׳א הרא״ש ז״ל ואפי׳גרשה וכנסה אחיל סתם אינו
לא יחתיזז על
כדאמרי התם בסוף
סירקין ורכינו שכתב השטרמשו׳מראי״ג
שומרת יבם הדין הוא שיעמדו הנכסים יכול למכור רכיון שכנס׳סתם לא גתתיי' לה בכתובה אא״כ יתג'
חלצו בג׳ חליצתן נשיה דמשמפי דוקא העין
וכ׳שלעכין
המעלעלים מחמת׳ומחמת ייכס ביד ב״ד בשעה שמחזיר שכתובת׳על נכסיו ואז יכתוב לה כתוב׳באחריו׳
בדיעבד
איני
יודע לו עמס ועוד שכבר כ' י׳ '* :
או ביד״אפוסרופין עד שילקס בהם קרקע על כל נכסיו שקנה ושיקנה ויכול לסכור והי׳ה נמי בלא גרושין
מצות חליצה בג׳דייכי וערש״י לפי־סומי (נ ) ב״יב כת׳•
סי׳רכ׳ו7לאיזהכ*
ויאכ׳היב אז הסימ׳אבל סקרקעו׳סנשאיו אם מתרצת לו שימכור ע״מ שיתחיי׳לה
באחריולתובת׳שיכתוב
מילתא דסלוצההיא ולאלינסכא כהן
ניזלינה םא קנל
מן המת לא תרד בסס האלמנה
וגס לא לה אחריות על כל נכסיו שקנה ושיקנה יכול למכור  :להרמכי׳ם
א״נ דליתי אינשי וליקפצו סלה  :ומ״ס הינם נהיכתה
האפיסיופא בש בילה וגס לא תאכל היא
יבמה
שלא
היתה
לה
כתול
או
שמחלה
כתובת׳זכה
בנכסי
אחיו
ואפי׳הן
עמי
האיץ
כ״כ
הר׳מ״ב
ז״ל ופשוס לי־,ר איש י/ן> ע ' נ
הוא וכת׳נ״י בשם הריטב״א שאס הזמיני דמזכי נשאר דין:
הפירו׳אלא היורם לפי ׳שלזין מזונו׳לשומי ויכול למכור וליתן כחפצו וכשיכנוס יבמתו יכתוב לה מנה ויהיו
ג׳לב״ר כפירוש וקראו האחרים לסילי (ג ) ואן הכרע
יכס אלא גחדשיססדאטניסבלכר16
כל נכסיו אחראין לכתובת' כשאר כל הנשים ולעור יהמה שלא
* * י כדי ז
ולידתוביחד ע ;
חדררג ;; יבלי
דדמד חת סן; רי
רב
'
היה
אסורה עליו והרי היא בעלמא אפי' גרים ואפי׳פסולי׳נמי וסיהו תכרות ש?אשאלי
לה
ררחץו הזה
שהיבמה
ןעל בעלה כתובה מפנין
י
דייק מדברי הי־מכ״ס׳ז״ל סכת אפילו ממי הכ) יאמ "לשנ-ס
האר] דססוליס לא וכ״כ כהנהותוכן יש שרוכי׳ לילןלקניע
לדקדק
־׳ ה (ףס' רכרץ מקום כלי
לפרסם
 1 ,,מלסו י1 1
 1ס ✓*.׳׳  1^ .׳■
רבי׳וכןדסר!  3ת "!
״׳ 1נ-׳ע׳^ י 1׳ -ו נו
הדדרגמייהנוגי"
׳.-ו
הדבר גפניהשני
מגורדכיון׳
קזסמבסירפסוציסבסטס רנ
צ
דהיינו
אנלא־נ־ר׳לשילכו
בכתוב אא״כ יתנה בשע שמחזי' שכתובת'
צריך
היבם
לכתיב
לה
כתובה
בררן
כל
האלמנות:
לכתסלה אכל בדיעבד כיון שהג' העיוחדי׳ גש השנים ואפסי
על כיסיו ואז יכתו׳להכתוכ׳באחריות על
לדיינים כשרים לא נפסלה החליצה מפני שיזעעס זזג׳כנ'
פל נכסיו ושקג׳ושיקנ׳ואז יכיל למכירכ״כ־
ר נינו התז 'הסכים
פסול הסני׳שהוסיפו וכתו בת״ה רקרוכי'
התו׳והרא״ס ז״ל* * ניה(תפורשק<א.נרעז*
קודם הקגיפוע
קורבא שאינה פוסלת מן הדין מות כשני'
יגקז׳ני הסרנ ילין
כפ׳האשס שנפלו ה״ני׳אם
בא
לחלוץ
יווערוג׳ריינים
לחלוץ
בפניהישמצות
הנוספים :כ ב״ה צייכי למיתב ה ' בההוא
1
לל'*׳£קני*ן •וקום
חליצ׳
בנ׳רייגים
ישראלים
על
כשרים
הכריתא
שלא
יהו
״״״״*
ב״ד
וכדכתב גיסא לכתבו כמותב תלתא זיפרשעז הלנל
שכתבתיה
בסמיך
הרוצה שימכור מכפי
קרובי׳זהלזהולאליסש ויבמ׳ואפי׳הםהדיוטו׳רק שידעו להקרות בחדא׳הוינ׳וכן אמר רבצ מח ג ^ןזה
ניד! שארנלהסלע׳
אחיו כיצד יעשה וכו׳ומ״ם וה״ה כמי כלא
את
היבם
והיבמה
נמצא
א׳מהם
קרו
ב
או
פסו׳
או
כר
אפי׳
היה
דכי יזד לכרצח ל ה נמי חו ל צת כג׳אי 1ל כתי׳ נסלר ?! לימת!
אביו
נר
ואמו
מישראל
פסול
גרושין אס מתרצה לו שימכור מל מנת
עד שיה' אביו ואמו מישרא׳ובספר אלא כמותב
תלת׳הוינא שהשני' מוספי' הרא׳שמןמ׳נהד,׳
סיתסיי' לס באסריו׳כתובתה וכו׳ג״ז כתבו
אינס הלא לפרסומי מלתא :ויק 3סומקוס דא״5
השני•
סס התמהרא״ס ז״ל  :כת'הרמב״ס יבמה המצות הכשיר אמו מגרים רק שיהא אביו מישראל ומיהו
תחלה לומר נחנוץבמקו־'פלו בפי־׳ מצית לקניע׳פ •קיש
סהרי ג' זיסי׳
שלא היה לה כתובה או שמחלה
כתובתה זכה כנכסי אחיו ויכול למכור וליתןכחפצו חליצה (דף קא ) אמר רכא צריכי דיינים למקבע דוכתא סג ועלמה יבמתו השערה
עודשכיסכו׳לאמר
ובשימוש יבמתו יכתוב לה
מנה
וכו׳בפרק
כ״ב
מהלכות
אישות
וכתב
סרב
המגיד
ופרש״י
השעיה
מקום
מזומן לכך משמע  :וכתוב כת ה דשנים הנוספים לא צריהז" /
מכ׳פקנען עקזס.:
דהיינו מדתנן פי׳החולץ ובס' האישה
שכפלו
כנסה
הרי
היא
כאשתו
לכל
דבר
ובלבד
למקכע
דוכתא
אבל
בהגהות
מרדכי
כתוב
ויאמרו
סג
דיינים אל השניים כלך ונסב (ג)!איניי(?עץא
משמע עפ• יזדנדי
שתהא כתובתה על נכפי כעלה הראשון ובגמרא אי לית לה מראשון פקינו
במקום פלו׳וכ״ג מדברי רבי׳שי׳סוס'השכים קודם קביעות מקום י־ ומצאתי כתוב
הגהות
עליה
לה עשני כדי שלא
תהיה קלס בעיניו להוציאה מ״כ וככר כתב רבי' זה כסימן בשם מה״ר ישראל דיכרונא דאע״ג דכת׳ אשירי יקבעו דוכת' ויאמיו
נלך במקום פלו׳ שמשמע יידלרי
זה ולא חזי לכתבו
אלא
כדי
לסמוך דבריסרעב״ם ז״ל
שכתב לקמן בשמוך לדברים לחלוץ אין צריכים כלם לומר כן אלא השים שבסס וכן משמע בגע׳יא״ל רכא ל רכ ס ^ זידי חנק׳ ל־כ
אלו וכעוד יבמה
שלא
פיס
לה
על
בעלה
כתוב׳ססני
שהיבמה
אסורה
עליו והיי
פפא תא לזירז׳ דקכי וכו׳לא אשכחן שהם אממ כלום אע״ג מקס לפון רבי׳ה״ג כקי 1לפ!ןרנינו !א ' ה•3
היא מותרת לאחיו סא
רצה
היבם
כונס
ואיןלה
כמוכ׳
(
♦
^
?
גע/יוימ׳וי
.
ג
*
ש
"
י
י־י
ה
'י
0
לקמן
מקרין
ליבמה
אע״ג
דלא
מקרי
לס אלא אחד עכעל ובהגהות מידכי שכמכתי מזר׳ירנ •'ן ד5צ!
הלמה
חליצתנראה שיל הג צריכי׳לומר כןג  :ועוד מצאתי כפס מה״ר ישראל דיבוינא
משמענק'1
מסם באלחלוץ יועדו ג׳דייניס :
מ״ם
יועדו
יפכאר בסמוך  .ומ״ סג׳ דירס
דלקכיעות מקום א צ לישי שם כלל אכל!ראיתי רכותי שהלכו סס ואמרו בכאן כשב נכי תיש־ נ״י
שמצות חליצה
בג׳דייניס
מסבה
בר
"
פ
י
"
כ
דיבמוין
(דף.
מו
״
ס
לחלון
למחר אמ .ס בא ז משמע דאסי הליכה בל׳ -לא צריך רק אמירה בעלמא אכן ס־נדולשננןיזינ׳
ישראלים הוא לאפוקי גויס כדבסמוך ומ״ם כסריס פלא יהיו קרובים זה ־לזה ולא נכון לעשות מעשה שתהא מוכח לסם מכוס עב' ל  :וכת׳אכי״ה תותי אומר בההוא ע׳ז מין !נכלל
יומא ואני ראיתי לאבא מרי שקבע מקום כערב ביום שלפניו כך כחס המרדכי זוריודנייז׳יגיל
ליבם וליבמה ני דתימי קתני חדא שיהיו כסריס דהיינו שלא יהא בהם שוס פסול
ובהגהות
מיימוניות
ומשמע
קצת
מדברי
בעל
חרו
מת
ועוד שלא יהיו קרובים זה לזה והספס משום דחליצה היא דין כמו שיתבאר
הדס
ז
כס״ך
סימ
1
רכ״א
יל
א
א
רי
'
נ
7
נרי!^ ,11נעיו
וכתוב בת״ה דאפי׳אס נשואים ב' כנות אחיסאו ב במת אחיות או אשם וכת אחות' דדוקא ערב יום שלפניו לאפיקי סחרי׳יוס שלפניו דכל שקובעי׳ כיוס שלפניו
מקי ' סייס
ואפי׳1סלענח
כשחרית ספי ' דמי ומי׳דכייו כושי׳דנכון לקבוע כער׳דוקא ולי נר'דאין קסידא הדבר !• 1כי
עדין•
יש להקפיד מפני מראית העץא ורבותא זו היא לדעת הרא״ס דסכר דלאאמריה ן
ואם באנו להקפיד בדבר איפשר דטפי עדיף קביעות בו ביום מקביעות יום שלפניו מפי יזיגר מקרי
מרי בעל כאשתו אכל להרי״ף דסכר דאסרי׳תרי כעל כאשתו מדינא נמי פסולים
קניעויג ייקום
וכתבו ככתבי מהד״ר איסדלן בסי׳ה דשני ושלישי ספיר דמי  :ב ומ״ש ואסי׳תיי ואכי״ה איפשר
דה״קיכוחי
אומייס
בההוא
יומא
כלומ׳דווקא
בהסוא
יומא
דמוכח
מיס
לימירו
טפי וראיתי לאבא מיי שלא הקפיד בכך וקבע מקו תער יום שלפניו :י עוד מצאתי מנאות־ יוסיננמו:
הדיוטות משכה ר" פ י״ב דיבמו' ( סס^ מצוה חליצהבג׳דייכי׳אפי׳סלשתן הדיוטות:

הלכות חליצה

ומ״ש

כעין
וכו׳וכתבו התו׳שאפי'
מפני

דן את סבירו דבי תורה וצעני חנינה פד שיהח שביו וחמו מיסיחה שנחמ ונקרא
שמו בישראל ופרש״יביסיאל משמ'שיהא ישמאל מכלצדדין  *.וכך סס דברי הרמ״ב'
ז״ל שכ׳כפראס אימה ג גר פסול ואפי' היה אביו גר ואמו ישראלי׳לא תחלוץ עד
שיהא אביו ואמו מישראל ומם רכי׳כשס ספר המצות להכשיר אמו מגרי' יק שיהא
אביו מישראלכ״כ התו׳סס משו' דאפי׳לענין יחש כסונ׳סגי באביו מישרא נדאמרי'
בפ״י יוחסין וסמ״ק והכל וכ כתבודאפי׳היתס אפו לבדה מיש ראל כפר ע״כ וטס

אפ״ג דתיןכפ מצות חליצ׳ ידקד )חלצה בלילהחליצת׳כשריה ר אליעזר פוסל בהסן׳סי יי" ' ,
ליגנין•,.
׳
המקמיס נט ולא
עובדא דמייתי התסישס )דחלץ כמיוק
ביחיד ובלילה אמרי׳כסנרי׳ בתרדבולהו נמי רא־ת• מי0ח,ז6
יחידאה קתיי להו -ופסקו
סדי״ף וסר׳סש ז״ל כסהוא שנוייא למימרא דחליצה כלילה נזם (לזפשרדאין
פסולה וכ״פ הרמ״כס ז״ל וטפמא מפרש כגממפו׳דחליצס סוי/א כתחליו דין זה ואי כיי'1זי | רי! שנר
נטילה7י*! כפשום
דנין בלילה :ופי'כמקי יוסף דחליצה־ דיני ממוצות היא סנובה כתובתה ס בפ' מסילי
ס1גר ' כתישנתנאר
תכן

יהןהוש גזמניןשיירג<זמ 5מעניזזמדגמלילא־לעמיכ 5*1ןהזימד אה
לאשכאיורןשמוכירלו ?
מנעגלכעדהש< רהרואוא"ככמ,אץ המנעולשלי? כי׳ה לוסורנס הזייניסהאתריםהיואסיריןליי׳זזלשכרכיאיןל־י?ירח!1־נס  £ניעלץעדיה^
מכרכתזשגמבאדלעיל פי׳ק׳ל כי א*תן הנזעמים כולם איכן0יי $י׳גאן גני תליכהלפן כרין
דיקדז־ן
נ
7
ול,נאזפןשצ
(
טלץשנר
החליצה
ושומר
נפשו
ירחיק
יזהם
ינדאה
ז
זק
א
א
:
תןג׳לייניס
אכל
ה׳ג
המסעים
לעלים
ליכאצמימשכלל

3

^ ***

דימ

אבן העזר קסט

< ) 0לי נ מה"■.י מק אין חולצץ בשנתו׳ולא כימי׳טוכיס ומיהו בחול הסרפד ספי׳דמי דהא תני כפ' השג '' ידועי׳אלא ע״פ האב וכו׳איכו נאמן להחזיקו בגדו׳אכל כמקר׳פהי 6ררוהוחזק■
"יקפ׳אנאסעש א״מ דנין דיני נססות ודיני ממונות כמועד כתוב כתרומת הדשן סימן רב ז סאין בפיני הסכני׳סלא פ פ האב סבא לכצל שני או ס יצ עליו ק<ל שבא לכלל שני נאמני
חולצ -ין בערכי סבתו׳וימי-׳טוכי' ,ונ״ל שאין לדבר זה עיקר וצריך סיכי׳אותו שאומר להחזיקו בגדול וכח״ל סה״ת אומורי רי״בש דאין סאב והאס כאמני׳כדהני פ' האו'
חליצה שהוא היב אחי המת ושהיה בעולמו וזאת היא אשת המתכפיהחולץ (דלט ) אמרינ ן בקדושין נאמן האב לו על בנו בני זה יש לו י״ג שני׳ויוס א' ובתי זו בת י' ב פני׳ויוס
דיכ לס7ר 'ה א
י5
ואשתמורעינהו דאחו׳דמיפג הוא וכם״פ
כע״ש :
א׳לנדרי׳ולערכץ ולהקדשו׳אבל לא למכו'
מצי חליצה ( דקי ) אסקי׳אץ חולני ן אא״כ ומיהו חליצה פסולה מיהא הוי לפוסלה על האחים ^ פי׳ ביחיד ולעונשין ומספמ׳כמו שאץ נאמן לסכות
(ז ) מי* נ
ופונסי׳ה״ה לחליצ׳דהוי דבר סבעמ׳אינו
01'" 7ת " '"79יי מכיריןז ורבי׳ימתס כפב שס׳ר אברהםבן ואפי׳בינו לבינה נמצאו עמי הארץ שאין יודעיןאפי׳ להקרות
 ^ , ^ ^ 5אשמעאל הסיב שא"צ שיכירו שזאת היא החליצ׳כשר' ולכתחילה מצו׳שיוסיפושנים על השלש׳לפרסומי נאמן ואפי ראינו שעמד להתפללוהשלי׳
לי׳בב״ה אין בכך כלוס דספא על פי האב
והוהסכי׳לדע׳האומרי׳סצריך
גאןעלי׳היזכילין אשת המת
הרא״ש מילתא ואפי׳הן ע״ה חלצה כשלשה חליצ׳כשרה כ׳ בעל הלכות
א1ת< יחלגי אע׳ס וכ"כ הית״ה וכ״כ הרמ״בס ז״ל וכ״ב
עשו סנאמני׳לנדריסוהקדשו׳מיהו ברית׳
סאיוי׳כיייןיאיזכ כסד׳חליצה סלו וכן כיאה מדברי הרי״ף צריכיץ למיתב חמשה בההוא בי דינא וכד כתבי גיסא לכתבו מתוקס במקו שלא הוחזקו פ״ישכני׳שלא
■>  1י׳
.
,! .
תחזו אתר העליט ״ ״
במותב תלתא הוינא וכן אמר רב צמח גאון ויקבעו מקו׳תחילה נולדו באותו סקו׳סאיןאנו יודעי׳כ״א ע״ס
וס ס ואפי אין כאן אלא פ א שמעי עליה
המ5ירי!<
(ח ) כ התרלכיע׳ ספיר דמי ואפי׳עבד או שפס כסרקהחולץ לומר נחלוץ במקום פלו׳וכתכ אבי העזרי רבותי אומרים בההוא סאב אכל אס הוחזקו שהגיעו לכל שני ' אז
אחלאפי' סיס אסיקנא דאפי׳אסה או קרוב מהימני משו' יומא ואני ראיתי לאבא מורי שקבע מקום בערב ביום שלפניו :יועילו השערוי׳שהרי הוחזק נדה ממותי׳
כתב הרמב״ם צריכין הדיינין לקבוע מקום ואח״ב תחלוץ לפניה׳ בעלה לוק עלי׳עכ״ל ומ״ס ואפי כלא חזק׳
"א' • 5נאיי נים דלא אמילתא דאיסורא ולא אממונא קא
<אלנ י׳״ 7ק ^• מסהדי אלא גלויי מילת׳בפלמ׳הוא דהאי לא נועדו ולא קבעו מקום אלא נקרה מקרה וחקרו הוא השכנים אס יש להס רכוי שערו' או שהן
(ט )כ׳המרלניפ׳ גברא הוא סלו׳והא איתתא איהי פלונית' והיא לפניהם וחלצה חליצתם כשרה ע״כ אין חליצה כשר׳אלא ארוכו חזק שבאו לכלל סני׳ג״ז בס״התוז״ל
י>ח״ יס״הת נתב ונסו ס נתבו סס הרי״ף והר״א׳ז״ל והרמה' ביום חלצו בלילה חליצת׳ פסולה וצריך שיכירו אותו שאומר הילכך אס יש לסם רבוי סעמ ארונו הרג'
ג ' 3יייח " ל 1' 7ז״ל כ דה״ה עבד או קטן שהוא מכי׳ונבון שהוא היבם שהוא אחי המת ושהיה בעולמו ושזאת היא אשת או רבוי סערות כמו שרגילות לאיש גדול
ולאשה גדולה אז מותר לחלוץ דמספסא
נאמן בנן ועיין במה שאכתוב לקמן בסי׳ המת ומיהו אפי׳אק כאן אלא רע אחד שמעיר ;יליהם שפי׳ דמי
הגיעו לכלל סכות גדלויעכ״ל \ :ז״ל המוס׳
ןאר ,מ׳כת /ד ק,ן זה ובמה שכתבתי כסי׳קנ״ז ונראה שגס
בחר ואפי׳הוא עבר או שפחה וצריך שידעו הרייני׳שיש שלש׳חדשים
נמים ! איניייל־* להעיד שהיה להם יסיב׳א בעול ' סגי
בקדושין פר׳ האומר אהא דתניי דאין האב
ממית׳הכעל ויבדקו היבם והיבמה אם הביאו לשערות ואם הוא נאמן לומר בני זה כן י״ג שנה ויום אחד
לקנייילי^ י"ני מהני דהא כמי גילוי מילתא הוא וקתשס
סהי,ם מדברי רבי׳ומדברי סמ״ק וצייך שידעו בן י״ג שנה ויום א׳ואם היא בת י״ב שגה ויום אחר והיא נבדקת למכות ולעונשיןפירש רס״י דמיירישהכי׳
י
י
1
■
ו צ לנחת עפ
נש,ס אנ) .של הס הדיינים שיש שלשה חדשים ממיתת הבעל ע פ נשים ואם רואים שגדלו דדיה ושנתמלא זקנו א״צ לבדוק שתי שעיו׳ואפ״ס צריכי' אנו ליד ' שנותיו
ללי! חט־ןעכ׳ל כ״כססרהתממ׳וסמ״ק וטעממשו׳רתנן יותר כתב הרמב״ם אין סומכין במנין השנים אל ע״פ קרובי׳ולא וקשה דא״כ כל הנסיס הבאו׳לפכינולחלוץ
■ פ ערים .כשרים להעיד ובסי׳הת כתב אם אין היא׳יחליצו אע״ס סיס לה סימני כיון שאין
• 5רין צי עיין ל״ז בפר ' החולץ ( דמא; ) היבמס לא תחלוץ ולא ע"פ נשים אלא ע
ממקו׳אחר ואקמכירין אנו יודעי׳סנומיה לא מהני ואוס ר״י דאי
יהי '<שים גאתניש תתיב׳עד שיהיו לה ג׳סדפיס כלו׳דתוך 'ג השנים ידועות אלא ע״פ האב כגון שבאו
"('!(יכ'^ ,ייי' ^ חדשים איכא למיחשססא מעוביתהיא אותו אינו נאמן להחזיקו בגרולאבל במקום שהוא רר והוחזק איכא לשערות סמניג אריבוי סערו' דאין
מהדקי! ננליליס ואסיקג'בר״פ החולץ דהלנה כר״ל דאמר כעיני השכנים שלא ע״פ האב שבא לכלל שנים או שיצא עליו דרכה לבאקודס י״גסנה אינמיאסהס
אע׳פשא -ןיילעין חליצת מעוברת לאו שמה חליצה וכמו
גדולי׳בקומ׳יש לשמקעל ססימני׳והקיסס
קול שבא לכלל שנים נאמני׳ להחזיקו בגרול אם הביא ב׳שערו'
ואפי׳איןלו כי אס ב שעמאבל יכאסיירי
שז,־י'לכ (לשגות '? שנתבאר בסי׳קס״ד ונרא׳דגס בזה עדות
ולא חיישינן שמא עדיין לא בא לכלל גדול ושומא נינהו ואפי׳
סלא הביא רקב׳סעמ ולא הגדיל בקומה
לושה לוי קייב " ליי סיל & נעלע׳ה*
ועל זה סומכין סא״צ
בלא חזקת השכנים אם יש להם ריבוי שערות או שהן ארוכות עכ"ל ט :ומ׳ש
ה ״ ני ,זייע ׳ח ,,ןז ויצדקו היבם וסיכמה אס הביאה ב סערו
שהניא נ׳ פעיית ואס הוא בן י״ג שנים ויום א׳טעמא משוס חזקה שבאו לכלל שנים ועל זה סומכין שא״צ לבדוק אם יש בהן לבדוק אס יש בו גומות וכוליזומ״ש וישבו
* אמ יי( נזכיך *,דחליצת קטן או קטנה פסולי־ כמנגן כפי' גומות אע״ג רקי״ל שצריך שיריו בעיקר גומו' אם ישובוי שערו׳ הדייני׳כמו סצריכין ליש בדין כ״כהר״אש
"מ ,פ נאסי׳וג 1מצות חליצה (רקד ) החולצ׳לקטןחליצתה או שהן ארוכות ׳א! צ לבדוק על הגומות וישבו הדיינין כמו בפד סחליצ' וכ״כ בסה״ת ויעמדו לפניהם
י י. ,
״ ■ ) ,י .
משייעתלגריהטו
שצריכין לישב בדיןויעמרו לפניהם היבם והיבמה שמצו׳חליצוז היב והיבסשמצו' חליצה מעומד לא עמדו
לפילסי׳קניהזא׳כ פסול קטנ סחלצ תחלץ משמגדיל ואס לא
אלא חלצו מוטים או יושבים חליצת'כסרס
מעומד
נמקז׳דליכאחיקה חלצה חליצת פסולה ואסיקכא דאינ חולצ'
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ליילתא ד ^ייא
לגלד "יל לא
משק י׳ "כת 'נא"'
למ" ' ^ ,״ע^קנ׳
3ת ־ר׳מ
לסייין על ה " ק־
א ע״ג7ליכ אעד/,
"!"לד/ל!"
}£י '1ל0מ',ךכ על
ילחזקליר״א ני

'* ׳יא ^ יאם
יא ק'ל!חז"ז גהי יי
,5פ י 1נגל ^-נפז
?לא ילעי נן ש הס

גלזלי׳יע׳שפהאיי,
^י ,ב׳ יהוא '|7מ
,י3ח ,ת7ן> תכ״ד
ע  /לאס המתה
שי |ה ץ'םאע״ע
^ ,׳

^אליאח׳
ענ יל(5״ ענמ־מ
והרמנ״ם

׳ע׳ל

"" ׳ח ניה:
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היה להתיר

עד ספביא שתי סערות ויש קצור בדברירכינו דהוס ליסלמיכמ׳שצריך גס כןשידעו
אס היבמה בת י״ב שנה ויוס אחד ומשפט ב ' סערות נתבאר יפה בסי קנ״ה ובסי׳
קס״ז ומ״ס והיא נבדקת ע״ס נשים נתבאר ג״כ בסי׳קנ״היי כתבו התוסכפ׳בא סי׳
יבס קק או קסנ׳שבאו לחלוץ טוב לכתחלה לבדקם לפני הע אס יש להס ב' סערות
וכן לאחר הס ואס הן אותן שהביאו קוד׳נמתץ עד שיביאו סערו׳אחרו׳אבל יבס
גדול ויבמ' גדולה דלא אפש׳עוד לברר חלצה ספיר אס יש להס סערות ולא חיישיכן
שמא לפני הערק באו עצ״ל וכן כמבאר כדברי רבי׳כסי׳קנ״ה וכסי קס״ז ומ״ס ואס
רואים שגדלו דדיה וסנתמל׳זקנו אין צריך לבדוק יות' כ״כ הרא״ס ז״ל בשדר
החליצ׳סס בסוף פ' מצות חליצ׳וגס היש״בא כ כתשו׳אפי׳בסי׳העליון די כלו׳אס יש
לה דדם וז״ל ספר התרומה אס ירצסיבדוק האש׳בדרין אס הטו הדדין גדולה היא
ומסתמא יש לה סעמ' כדתכן כפ׳בא סי׳שזהו סימן העליון וא״א לבא העליון פד
סיבא התחתון ע״כ וכך כתבו התו׳בפ בא סי׳וז״ל ואס יש ליבמה דדים גדולים א״צ
לבדוק אסר השערו׳דהא

אמרי׳לעיל אי אפש׳סיכא העליון עד שיכא

התחתון ומ״ס

סאס רואים שנתמלא זקנו א״צ לכדוק יותר כס״ס הפיל כתכו התו׳אומר ר״י דאין
חשוב כהכאת ב׳שעיות לבד יש לו זקן אא״כ נתמל׳זקנו כ הימ״ב ז״ל אלן סומכץ
כמנין השני׳לא ע״פ קריבי׳וכו׳בפ״ב מהלכאישו ' וכתב ה״ה ז״ל זה נלמד מהסיגי '
סבפ׳האומר כקידושין דמשמ׳סלנה דעדו׳בפיכןויתבאר בסמושאפיהאב אינו נאמן
לכל דבי פכ״ל וכ״כ המרדכי בס מצות חליצה בסס כמה גדולים וכתב דאין להביא
ראיה מאסתמודעלכהו לס׳החולץ דהחס גילוי מלתא כעלמ הוא דבלאו הכי תופסי׳
אומו בחזק'אחיו מן האב אבל אס לא היינו מוחזקי ' בו שהוא אחיו מןהאב והביא
קרובים לעדו׳הא לא הוי גילוי מילמא וכ״ס הכא שהיינו מותזקי בו ובשזק קטן אין
הקרובים נאסני׳להוציאו מאותה חזקה ומ״שר״ת כל אשה שהגיע׳לכלל שנותיה
ע״פסכנותי׳לאצריכבדיקי״לדוקגביאשהאבלגביאישלאמשוס
והוסזקלסיסן
שיש בני אדם שנוהגים לקרות בניהס לס״ת כסנכנסי׳לתוך י״ג וגס כשכקנן עושה
מעצמו אין מופי׳כו ונותני׳לו לכרך ויורד לפני התיב' ומתפלל ואיןחוששיןסילביכל
הצי לא הוי הזק'ופ״כ צריך עדו ברור על מספר שניו להחזיקו כגדול וגס צרי׳לבדקו
וגס היתיבמל& וק היא עמס פדא׳בפהאש ' רבכמניותכו צריכ׳גט מספ'והולד ספק
ממזר ואיןדבי סבעמ׳פחו׳מסני׳ורבי׳יואל כאב שמעי׳על בנו שהוא קי״ג ויום א'
כדי שיהא ראוי

לחליצ׳ולסתיר יבמה לשוק אי נאמן אס לא יצטרף א׳עמו כמו שאי

ובס מצות חליצה ( דף קג ) תניא דחליצה כפיה בין עומד בין יושב בין מוטה ונתבו
התיס׳והר״אש ואע״ג דבתיב ועמד ואמי אין עמיד׳מעכב מדלא כתייויעמוד ויאע
אכל ועמר ואמי סיפור דבריס בעלמא הוא והכי מפר׳במ״ק גבי קריעה והא דדריס
בסיפיי ועמד ואמר אץ דברים סללו אלא כעמידה אסמכת׳כעלמא הוא ולכתחלס
כעי' פמידה מסוס דדמ 'א לגמר דין כדאמיינן לקמן עכ״ל וכן כתב בס״הת וסמ״ג
והימ״בס כתב יושבת וחולצת המנעל וכולי ועומדת ורוקקת בארץ כנגר פניו וכו׳
שמצות חליצה שיהיו עומדים כשעת קריאה ובשעת רקיקה כתב ה 'ה מ״ש רבינו
סמצוס שיהיו עומדים בשעת רקיקה ובשעת קריאה הוא מן הכרית' השנויה כספרי
ועמי ואמר מלמד שאץ אומרים דברים אלו אלא בעמידה ורקיקה סוכר רבידכיון
דאמר רבא דצייכי דייני למיסזי רוקא כי נמי׳מפימס דכתיב לפיני וירקה הרי היא
כדיןוצריכי׳ לעמוד לכתחלה אבל החליצה אפי׳לכתחלה מיושב כמו שכתב רבי'
וכתב הרס״בא שכן מוכיח בגמר דאפי׳לכמחלה מיוסב ואף רקיקה מסתמק הוא ז״ל
למס הצייג' רכי׳מעומד ויש מן

המפרשי׳סוברי שהכל

לכתסלה וכן נהגו טכ״ל וכמוה

בכתבי מה״ר איסרלן סי׳קי׳צ דחולה שלא היה לה כת לעמוד וחלצה מיושבת פשיטא
לכשרה לכתסלה וראי' מכתי עמודי לחד פיש״י ועוד דכל דבר שאין לו תקנה חשיה
דייעבד כדפ״רי ס כל שעה אההי׳דקדרו׳בפסח וישאלוהו אס ירצה ליכם או לחלוץ כ״כ
בס״הת יאמרו לו אי נישא לך יבס אי ניחא לך לחלוץ וכ״כ הרא״ש בסדרהחליצה'
גטעמס מדאמריק בפי' החולץ דכי אמו לקמי דרב יסודה אמר לסו הכי וסמ״ג כתב
דג1לצ הפימסיס אין אומרים אי ניחא לך יכה אא״כ חפצה ולא כמו שכתוב בס״הת
סלעולס אומרים אותוי • ואס יאמר שרוצה לחלוץ יאמרו לו לבעל כל מודעו' שמסר
גבי גט סאס מסר מודע מחלה החליצה פסולה כ״כ הימ״כס וסמ״ג והר״אש בסדר
החליצה וכתב ה״ה שטעמו בר״ס מצות חליצה חליצה מעושות וגט מעופה זמנץ
כסר וזמכין פסול הא דאמר רוצה אני הא דלא אמר רוצה אכי והביאו שם ממנותץ
דערכץ דקפני וכן אתה אומר בגיטי נשים כופץ אותו עד שיאמר רוצה אני ופל ןו
המשנה א״ר ששת סאימאןדמסרמודעא אגיטא סודעיה מודעא וממה שהשוו
החליצ׳לגט כתב רבי׳שאף כחליצ׳יכול הוא למסור מודע וכתב דין העשוי כדיןושלא
כדין והחלוק שיש בין ישראל לגויס סל הדרך שכתב פ״ב מהלכות גירושץ כדין הגם
עכ״ל וכסי׳זה לקמן כתב רבי׳דין חליצה מעושית :מי סכופין אותו לחלוץ בדין ומסי
מודעא תחלה ולא בטלה משמתי׳ליה לטעמיה אזיל שנתב כסי קל״ד יא מי שכופץ

חרס ייג אסהיה עריות וכגון שאין קרוב ליבמה ואח״כ כתב ומיהו כספ׳התרומ פסק דאסשי להס אותו לגיס בריי׳אס מסר מודע׳תסלה כדי לבטלו משמתי׳ליה וכבר כתבתי סםשיש
סיי מיפי לא רכוי סעמת אי ארוכות כמו שיש לאיש ולאשם גדולים מותר לחלוץ דמסתח הגיע '  .לתמוה עליו־ויפנו לו מנמל החליצה בממנ׳סצריךשיהי׳סלוכ״כסה״מוהר״אשז״ל
נהנ 151 ,ענ ׳  :לכלל שנות הגדולו׳או אס יש קול שהחזיקו השכני׳ככגרו׳סלא ע״פ האב שיש לאיש בסדר החליצה וטפמא מדאמרינן כס מצית חליצה ( דף קא ) במפני׳רסלצה בסנדל
י״ג שנה ויוס א׳ולאש י״ב שני׳ויו׳א׳סגי בכך להחזיק בגדולי עם השערו׳סאנו רואי ' שאינו סלו חליצתה כסיה אביי הוה יתיב קמי דרב יוסף א״ל הב לי סכדלך יהב ליה
וא״נ עדי׳על הליד׳וראבי״ה כ׳נראיהדברי׳שים לו הכר׳זקןסגי עכ״ל ונס״ה כ׳אס אץ סנדלא דסטאלא א״ל אימו׳דאמור רבנן בדיעבד לכתחלה מי אמו׳א״ל אי הכי סנדל
 .סאינו

ד□

שאינו שלו נמי אימו׳לאמור רבנן דיעבד לעתסלה מי ממור א״ל הכי קאמיכא לך הב ראיהמסירושל' • וכ״כ טי בסס התו׳וכ״כ סמ״ג וד״יז״ל  :ואפשר שזה סיס דעת(י  0דג׳לסי׳קל׳י
ליה ואקני ליס וערש״י-כב ליה ואקט ליס• שיהא סלו במתנה ע' כ • כלומר שיאמר לו הרמב״ס ז״ל סכ׳ניצד חולטן מביאין לו מנעל של עורוכו׳וצא ס!  :יר חליצת סנ1צ לישת׳צקין<
ש״צ
 3הדא אני כומןנך במסנ׳ואע פ שכתוב בהגהו׳מרדכי דהיינו דיקא במנעל שאינו
לסי שאינו מצוי בינינו אי כמי דס״ל דסלנתכלישי׳כתרדחילצין לכתקצהמ'שו׳משתמק״ציה7
<נ ן
חימזד לכך אבל מס הוא מיוחד לכך א 'צ להקנותו שאר פוסקי׳לא סלקו בכך יב*ומ״ם דבכל דוכתא ק״ל צלישנא בתרא ואימשו' דד'יוסי פציג אי יעקב ליכא-לאכרועי הוקנו/ח('הראיש
אע״פ סמחזירואח״כקרי ' כיה שפיר שלו
מידידטוןרר׳י לא קאמיסברדנפשי׳אלא כללכ״ג סיתןיז׳
כ׳התרלטרישח״ת
פלומ׳אננ״ג דמסתמא אין נותנים כמנעל מעומרילאעמדו אלא חלצו מוטין או יושבק חליצתםכשירה :
משמיה דר׳מ
יזאמי לס כטיל ליסכללא ע' נ נ 3אותן
רכס אלא על דעת שיחזירנו סח כ חשיב
ספיר שלו 1מתנה על מנת להחזיר שמה וישאלוהו אם ירצ׳יליבס או להלוץואם אמרשרו<ל לחלוץ יאמרו דסלפה בר יוסי דאיכא למימי דר יעקב שרופיןלנר 'אשתו
לו
לבטיל
סח
!
מורעו׳שמסר
כמו
גביכט שאם מסר מודעא תד^ה אע ג ללא סשיב ממיס הוס דייק טפיאי כועין ללו5ו־ןואם
מתנה • ומ״ם
שיש אומרים שצריךשיהלך החליצ׳פסולה מי שכופין אותו .לחלוץ בדין ומסר מורעא תחלה נמי הוס בסויה וכיון דלישנא כפרארכ ' לפא! א! ת!שלא
גו מפס כדי .שיהא
נראה
כסלו
ומ״ס
ואס
יעקב הכי נקטינן :
■ ואט״ס שבתי  ":י כ7יןהס3ינ׳פשו3ה
לאנתנוהולו כשרכבי כתבתידמתני' ולא בטלה משמתינן ליה ויתגו לו מנעל החליצהבמתנ׳שצריך
שהמנב״ן ז״ל ,דחה ראי '
הירח -כתי' ד^ררב׳ ! אם לפא;איתי
י
_
>  ,בדיני גויס אינה
משנו ראיה דאפי נא היה מצוי סנדל
מ״יחיה״־־־גמהיהממים־ונ אין כלי 6ואפיצו ע3

היא חלצה כסנדל שאינו סלו חליצתה שיהי־שי!ואע״פשמחזיר,
■ אח־כקריקניהשפי׳שילווי״אשצריך
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לכפמלה וסרש״י דלליסכ׳קמא אין סולצין במנעל לכתסל׳ דמדקאמ׳אם יבא אליהו
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חולצין אלמא מנעל
לנתחל׳לא והרי״ף
והר
יארש ז״ל כתבו כי האי ליסנא וגס שאר פוסקי' נר' סמופסי׳לסון זה עיקר זולתי
הימ"ב ?ל לאחת מסדרכי׳סאנמוככובס״דוסמס הפוסק סחכיסו האילישנ׳ עיקר
אע״ג דללישנא קמא הוא היינו מפום
דמתני׳דקתני חלצה
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ולאידך לישי׳צריך לשנויי בדוס
בדאיתא בגמר א״נ משום דאמרינן בגמרא דמנעללכמתלה תנאי היא דרכי
יוסי אמר מה ראה ר״מ לומר חלצה במנעל חליצתה כשרה ור׳יעקב אומ׳משמו ס*ל
י׳מאיר חולצין במנעל לכתחלה והלכה כר יוסי דאמר דר״מ לא מכשיר במנעל אלא
דיעכד ואין לו׳א״כ אפי׳כדיעכד תהא פסולה דהכי משמע דס״ל לר׳יוסי כדמוכח
מדקאמר מה ראה ר'' מ לומר חליצתה כשרה דכיון דלא חלק ר יוסי בהריא אלא
מתמה ואמי מה ראה ר" מ לומי וכו' לא שכקיכן מאי דפשיטא ליה לר״מ משוס
מאי דמתסה ר׳יוסי ותלמודא נמי משתמע דהר.י ס״ל דק אמי מנאי היא דלי מאי'
אליבא דר׳יוסי חליצה כשרה היא בדיעבד דוקא ואליבא דר׳יעקב לכפחלה נמי ולא
אשכחן אמורא דס״ל דאפי׳דיעכד חליצת' פסולה אלמא די״י ודאי לא חלק על ר״מ
רלית לן לפסוקי אלא אי ס״ל לר״מ חליצתה כשרה או איס״ל חולצין לבתחל׳וכרכי
יוסי נקטינן דלי־״מ דיעבד כשרה אבל לא לכתחלה  :ולמטן חלוק שבין מנפל
לסנדל יש״י פי׳במתכי׳קמייתא דממ׳ס דסנדל־סוא של עור קשה ומבושל ונ״י כת'
גשם הרבה מהמסרסי' דסכדל כולו מחתיכה א׳מה שעל גבי הרגל והשואיל״ה תחת
ץ־גל וכ׳הריטב״א וראוי לחוש לשניהם • עוד מצינו חילוק אחר בין מנעל לסנדל
לאמרי בס כמה אפה סאה תפרו מבפני׳הוי מנעל ולא סנדל ופרש״י דהיינו שנת ן
העוי לפנים מן הסנדל ותפרו ומדברי סמ״ג וסמ״ק כר׳דתפרו מכפר ' היינו שאס
חפירותיו לצד פנים הוי מנעל ואס תפימתיו לכד חוץ הוי סנדל  :וטעמא
לאין חולצין לנתחלה כמנעל מס׳כגמ גזרה משוס מנעל המרופט אי נסי משו ' חצי
מנעל  :ופרס״י מרופט מבוקע קרוע מלמעלה דכיון דרכיך אע״ג דקיוע מיימב
אכמטס אכל סנדל שהוא קשה אץ יכול ליישבו על רגלו משכפחת וליכא למיגזר
מידי עכ״ל  :וע״פ זה יתסיס משוס חצי מנעל דאס כתאבל חצי המנעל יכול לישבו
ברגלי ואס כתאכל חצי הסנדל א״א ליישבו כרגלו ולדברי המפרשים דסכדל הוא
מחתיכה א׳יש לפיש דמיופט קרוע והלנך מנעל שהואמב וג׳שתיכות איכ׳למיחש
שמא יקרע ולאו אדעתיהו ונמצא שאינו חופה את רוב רגלו ופסולה אבל סנדל
שכולו חתיכה א׳ליכא למיחס הכי ובעין זה יש לפ׳כיזצי מכפל דסיישישמא חכטל
חתינה א׳ולאו אדמתי׳או לא יקפיד עליה אפל בסנדל שכולו חתיכה א׳ליכא למיסש
להכי • והיכא דלא שכיח סנדל כתבו העיטור והרא״ש ז״ל דסו־לצין כמנעל והביאו
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זה חומרא יתירה דע׳כ לא אסתפק לן
לקמן אלא כתרסיומיו של שער והנהו ונהגהות תרלכי
מסתמא
אינם מגופו אלפא׳דנוותה סל עור כשדים בלא ספק ובסל סער נמיי סין
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שאינו מעצמו ־שיי־ ואייך ואין בזה בית מיחוש ומיהו ראוי לחוש צדבי ל מפשה כל נ! ! קאבסלר
הליגה:
מאי דאפש׳עכ״ל • ועוד כ 'ל דבהדיא אשכחן שלא היו נוהגים כימי חכמי התלמוד
שיהיו סייצוטו' מגוף הסנדל דהא אסיקנא נפ׳מצות חליצה והאי דידן אע״ג דאית
בה סומרתא קערינן ביה מיתנא וקטרי׳הייכו קושיים אלמא דלכתקלה קושיין בו
רצוע׳שאינה מגוף הסנדל וא״כ אנן מהי מיתי לן לחומר כיון שאץ לה על מה
לסמוך!שז • וכ׳? £יזה עור שיהיה הסנדל ספיר דמי ולא כדברי ר״ת שכתב שצריך
סיהיה עור בהמה סהורס דוקא התום כתכוכפ' מ' ח שטעמולש ר״ת מדאמיינן
בהסוא פירקא דסנדל התפור בפשתן אין חרלצין ול שנאמר ואנעלך תחש וכפ' בסה
מדליקין אמימן דתסש טהור סוא וכתבו עליו שאין נראה כי ץא להקפיד אנו חלץ
כמנעל בהמה שמאה והרא״ש ג״בחלק על ר״ת ובת 3עליו וני דאין להקפיד דנפל
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סלפתעסו לתרויהו ש״ד עכ״ל  :וכי"כ הר״אש וכ״כ רבי׳ירוס׳בשם המפרשיםוכשש
(ג*גמהדי  ,נעל ריבה וכן יר׳שהוא דעת רבי׳ ירוחם ז״ל גס סמ״הג וסה״ת תמהו על ר״ת ומ״מ
הי ' מה ז״ל היי בהדידלא אמ׳ בכי הא ולא מעל ד מעל ואפש׳רסיב׳סמ׳ק דע״כ לא
מינןבש?ל ת! ימ כ׳סס״ג דרגילו׳הוא להחמי׳כדבריו וסס״ת כ׳כיוןדכפק מפומיה דר״ת יעשו לחומי׳
 50ייהד׳י מרי־לי־מ כדבריו וסס״ק והעיפו' יכל בו בשם מהרי" ף והמרדכי בסס הגה׳סמ״ק כתבו כדברי מכשר רש״י אלא דיעב' אכל לכתחל' מוד 'דס יישי/ככיון דאמש לפרושי יןי־א הכי ובעי׳
״חי־;; ר״ת וכיון דכל הכי רבוות׳חפשו לדברי ר״ת לכן ידעתי למה דחה רבי׳דבריו כב׳ידים צורת מכעל תליצ כן כתיב בכתבי מה״ר איסילןסי' ר" מ וביבינו ימח בשם היע״ס:
 7נ,
וגלש רביכו ושיסי התפירה מבחוץבבר
(יק )ו1נ״כ י ^ וה״ללחושלה׳לכתחלהמיהא וכתבו עוד
עשוי ׳לצורת הרגל הימנית יט וינעלנו נתבאר כסי׳זה ומ״ש שיהיה עשוילצורת
הל־חע״ג*< כ״ע סמ״יק והכלכו כשם מהרי״ף שגס רצופות התפירה מבחוץ ושיהיה
עד שאין ראוי רגל נראה דמילמא באכפי נפשה היא
5יהא המיעת■ המנעל והקרסיס וסלולאו׳ורמעו׳התפיר' ברגלו הימני ויהיה למדת רגלו שלא יהיה גדול
ואינו מקושר מס מה סלמעל׳סמנו יכ אינו
אי,כ( ע ך  ( 0הכל מעור בהמ׳טהיר' יי  :ויהיו לי רצועות
דע
קרוע
יהיה
ולא
להלוךבוולאקטן עד שאין מכסה רוב רגל
עניןלו ומ״מ איני יודע המ מלמד ומצאתי
למוסרו בסן להדקו על הרגל וגס
מבפני׳אושתפירותיו
בו
שאינו יכו׳להלוך בו הי׳בגד פשתן תפור
ספר מוג ' ומצאתי כתו׳שיהיה עשוילצור׳
^<3״ נ *־,.״ קשר באזנו הא שי כניסוהו כנקב שיהיה לו
מינןנש' רצל״ה באזנו כדי להדקו יפה כר״פ מצוחליצ׳שם בפשתן וא שהוא של עץ וא של סיב או שעם ומחופה עור או רגל הימנית וגירסא נכונה היא וכן נראה
<י־מנינרשסוא אמר רב אי לאו דתנדתיה לחביפי דחלן שהוא גדול ממרת רגלו ויכול להלוך בו וא שהוא קטן ממר׳דנלו ממ״ס לקמן או שהיא עשוי כמדת רגל
עשי ' ל?^ 1-פין בסנדל שיש לו סנצי אנא לא הוה חליצנא ומכסה רוב הרגל ויכול להלך בו או שלא היה שלו וא שהו׳עשוי סמאל  :ומ״ס ויכעלנו ברגלו הימנימשו©
ממ!׳,כ״ נס״נ ׳א אלא בסנדל דטייטידמהד טפי והאי דידן בצורת רגל שמאלי ונועלו כימין או שחלץ באנפליא של עור או דמכן כפ׳מ״ס (דקר ) הלצ׳כסמאל חליצת׳
ענ׳ל !ר *<*• אע״ג דאית כיה חומרית קטרי׳ביה מיתג' בסמיכת הרגלים וא כמוק החליצה כשרה בדיעבד והרמ״ה כת׳ פסולה  :ומ״ש ויהיה למדת רגל שלא יהיה
ימנעליס<*״5מ גי ופדס״י שנצי אשס״רל ונו 'לחלצו אע״ג דאי'
דבמנעלהתפור בפשתןכי* פסול אפי׳ בדיעבד אבל חלצה בשל גדיל ער סאץראוי להליך כי ולא קטן
של שעם שאינו מחופה עור וא ברגל שמאל וא שיהיה עד שאינו מכס רוב הרגל דתכן מ כנזכר
הא,,נ ׳'לאדאית ' ביה חומרית׳קשר קסו׳על שפתו ומעמידי ץע או
סלאיצאמן היגל אפ״הבשעת חליצה המנעל גדול ער שאינו יכו׳להלך בו או קטן שאינו מכס׳רוב רגלו (ד קא ) חלצה כגדול שאינו יכול להלך בו
גה!תפ ^ס
וכקטן שאינו חופ מב רגלו חליצת פסולה
(י) כתג מ7ר קעריק ביה מיתנ׳כי היכי דמיתי היא או קריע שאינו יכול להלך בו או בסנדל שאין לו עקבנב או
באנפיליא של בכד חליצתה פסולה כתב הרמב״ם הלצה במנעל ומ״ש ולא יהיה קרוע עד שאינו יכולהלוך
• " צינה שלימי׳י ותשרי והד תחלוץ ותהוי חליצה מעליית'כו מדאמרי׳גבי אקחולצין גזיר משו׳מנמל
סיגל' ^ יייז עכ״ל ומשמע דס״ק סנדל דאית ביה סנצי
של בנד אינה חליצ׳ כלל אפי׳לפסול על האתין :מנעל של אלילי׳ המרופט וכתבו התו׳והר״אש והאדתניא
סליץ כיה
רחב והוא נוח לחלצו ואפ״ה
1,
נ1
ת !:פלוזלזז!כ
דלןי ביה שנצי שמהדקו כהן וסנד דסייעי שמגיחין אותו כרגלי הצור לא תחלוץ בו ואם חלצה בו חליצת׳ כש׳פתילין לא תצא א שה כמנעל הממפה
ינמנ׳נזכלנמכ׳ע עדיף דמהד טפיכו ' כ הנהו מרדכי בשמו כשרה אבל מנדל של תקרובת עובדי אלילים או של עיר הנרחת ולא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה כסיס
דנ,דנ וםיה^ וחומרתה י׳העמך הוא כעין טבעת כמו או שנעשה למת שנקבר בו אם חלצה חליצת׳ פסולה שהרי אינו התס מיירי שאינו ממפט כ״כ דעדיץ יכו׳
הא'*־ס עצ '׳י*׳ לו ^ וו׳ורבי׳ירוספי׳סהו׳קשרעגול שנקר׳ עשוי להלוך בו כתב בס הת אפי׳ אטר חולץ בימין של פל אדם להלך כו  :ומ״ס היה בגד פשתן תפור בו
ז ,פ שהוא שמאלו ויי׳א שהוא חולץ בשתיהן במנעל של ימין מבפנים או סתפירותיו בפשתן ככר
 5ןע ^ ללזז ו ונכנס בעקב היצוע שבצד הסח וכך אע
קצת ספה תמרה הס דברי רבי׳וסמ״ק וכל בו בססהר״ף בימין ובמנעל של שמאל בשמא׳ אבל אם שולט בשתי רגליו וכן כתבתי סב פייושי׳אלו פיש״יאהא דא״ר
■ '  ,,והמרד׳בפסהגה׳סמ׳׳קכתכושצרי׳קרסים היא בשתי ידיה אז יעשו בשל ימין ויש אומ׳ שאטר חולץ בימין יהוד א״ר סנדל התפור בסשתןאין חולצץ
י״היא׳י י"5
בושכא׳ואיעלך תחש  :וכתב הר״אשרס״י
קת ' 1550"1ייו וכןכרמדבריסה״תוקרסי׳הס חומרתלז שלו שהוא שמאל של כל ארם והכי מסתברא• דבכה״ג אמרינן
פירש בלשון אסר שיש תחתיו בגד כמו
^ ,י ,׳ וכל מי רמות' כתבו שצריך שיהיו במנעל בתפילין שמניח בשמאלו שהלא ימין של כל ארם וינעול
סנותנין לבדבתיךכמנעל בימית החורף
•ר״וסנת׳תנר" ■.רצועות לקשרו בהסוסמ׳ק וכל בו בסס
מיק בסלסימק׳ מהר״ף כמכוסהרצוע'  50חתגל1ןז מכלזןוהכזחתבלןזןמנ ^ ןייי ונרלוה סדע כל הני ולא נ*ל דלא גרע מסנדל סל פץ דקתכי מתני' דחליצתס כשרה • יאוקמוה אבוס
רכוותלן לפרש דכי ?זמרי ' והלןידידןלזט״גד 6ית ביה חומית ' קטיינן ביהמיתנ׳ה״ה דשמואל כמחופה עור וד״ה ואביי נמי אוקי הך כרית דקב הקטע כרבנןובמסופייעוד
החקלג
נמי מיתנ׳בללן חומרת' לכן סגי דתרוייהו צריכי להדיין ליה שפיר ו ^ יןכןדע' היסב׳ וכר כפי׳שני שתפרו כמשיח' כעין שלנו דכפי׳כיליה עור גס נראה דאין סולצין בו
^עי
במשובה שכתבו הקוני' שלא הזכיר חומרלז כלל לזלכן רצועה משמע דס״ל דכילזמריכן לכתקלה קאמ׳ דדרסא דתחש אסמכתא בעלמא היא עכ"ל :ומ״ש או שהואשל ק או
יה^־ ^ מולני
תע״ד עיא וטיי!5ע״ג ד5וימ ביס קומרת׳קעריי׳ביה מיתנ׳היינולו׳דכלכ) מיתכ׳לכן סגי 6בל חומרת' סל סיב או סעס ומחופה עור כמבאר בסמוך ימשמע דהא דמכשירין כמחופה עור
0אצ צע £׳'ה!31א;׳ זו לא מעלה ולא מורדת וזה דעת הרמ״בם ז״ל פלא סזכיר קיסי׳כלל לןללן רציעי׳וכן היצי דוקא במחופה מכל צד דומיא דואנעלך תחש וכן נראה קצת מדברי כ״י סכת׳
שןשמכע<'י1ג " נ'י׳ דעת סמ״ג סב ומשמע הלשון שהרצועות עיקר ואפשר דהנך רכוותא נמי הכי ס״ל סססו׳ייקוש סל עץ פכותכיס עור בראשם שנכנס בו סרגל אינו חשוב חפוי :ומיש
אלא דלרווחא דמילת׳הצדיכו לפיס גו קיסיח ויציעו כפין סכמי התלמוד כי היכי או שהיא גדול ממדת רגלו ויכול להלך ס או שהוא קטן ממדת יגלו ומכס׳רוב
שי3א דליהדק טפי  :ואס לא היו בו לא חומרת' ולא מיתנ׳ואית כיה שנצי שעיר דהי דהא הרגל ויכול להלך בו כך היא הגירסא הנכונה בדברי רבי ' ודברים אלומבוארים
עיין
האזנייז קגיי'0לא ר חייא הוה חליץ ביה ובסירו׳החליצה של הרי״ף כתוכועגדין סנדל׳דאיתליהטקב מהמשנה שכתבתי בסמו׳דלא פסלה אלא כסלצה כגדול שאינו יכול להלך בוובקטן
סאינו חיפ ' רוב רגלו ומ״ס או שלא היה סלו או סהי׳פסוי בצורת יגל שמאלו ומעלו
יג '^ זהשליא וסנצי ולא הזכיר הומדתא ולא מיתכא ומשוס הכי גס לדע׳אכי׳ה סכת׳המידכי אי
^<1׳< ^ ^ איתביה סנצי עדיף מחומרת ' וסיתנא מיהו סארפיסקיס שכתבתי לא כתבו אלא בימין סס כמסכה חלצ כסנדל שאינו סלו או בשל סמאל בימין חליצת כשרה וקאמי
<ה1י י> עצ7מעל חומרת׳ומיתנ׳והרמ״בס והיס״בא ז״ל לא כתבו אלא מיתכא וכתב הר 'אש גבי מאן בגמ׳דאיכה כשרה אלא דיעבד אבל לכתסלה לא אלא צריך שיהא שלו או שיקנהו לו
דססגיאלווחתדכיעי ' רסנדלשלהםנישלאהיה יכול לעמודביגלכצאקסיר׳אכל בעליו וגס צריך■שיהא סל ימין ומ״ס או ססלץ באנפילי לש עור או בסמיג הרגלים
ילפיוה<י׳לת *ת
אובמוק החליצ׳כשיר דיעבד סס בכריתאידקב ) בקב הקיטע במוק בסמיכ׳הרגליס
!רשי' מנעל סיכול לעמו'ברגל להלך בו כלא קשירס לא ידענא לנוס־ מפסל החליצ׳אפילו
קל,לאוע ץ
אס חולץ בלא קסירה שלא נאמרו קשירה' כתור׳ ולא נאמר׳הל״מ עכ״ל ונעניןמיתנ' באנפיליא סל עיר חליצתה כשרה ופרש״י במוק קינצון סל-לבל קשה ומגיןבסמיכ'
ענ־לל ^ ״ח
ייר״ם • זו לא כתנאי בתלמוד אה היא רצועה אס או ב'והרס״כא כתשובה לא הזכיר כי אס הרגלים סי שמהלך בידיו שגורר את רגליו עושה להס סמיכה סל עץ חוסל עור
מהרצ״־©
(נא) יא׳זהציין יצועה אחת אבל הימ״ב ז״לכתב וקושר רצועותיו וכן בדברי רי״ף גבי האי מאן ומכניס לתוכו עכ״ל ואיכא למידק אנפיליא סל עור־אמאי איכס כשרה אלא דיעבד
'כ׳ל<שע,שליז דמסגי אלווהתא דברפיה לא הלין הוזכרויצועו׳לשוןרבים וגם כימסחכיובלשון וצ״ל דצורת אכפיליא משונה מצורת מנעל וסנדל ומ״ה לכתקל׳אכפיליא לא אע״פ
רביס ואיפס׳דלאולעיכובא קאמי אלא אורסאדמילתא נקט וסמ״ג וסה״ת כמנו שהיא סל עור ורכי׳ירוחס כתב דאנפיליא הוא מנעל השוע עד למעלה מןהפר׳ויש
א| '
לתמוה על רבי׳סכ׳סמס כמק חליצת' כשירה דיעבד ולא פי׳ססוא סל לבדדרבותא
טאי מ<ע*י**ל  0וצריך שיהיו במנעל ברצועות וב כ הר אש בסידור החליצה וכ כ רבי ירוחם ז ל:
זכן יבשה רי״מז וכענין החומיתא מלישנא דגמי'משמע דלא צריך אלא אסת לבד וכן רנ מדברי רבי׳ רבה היא סא״עפ שאינו סל עור חליצתכסיה וכן יש לתמוה עליו אמאי השמי׳רץ
יועש׳לחל־׳גיימגיל ורכי׳ירוחס ז״ל אכל סמ״ק וסמ״ג וסס״ת הזכירו קרסים לשון רבים והערדכי :כסס קב הקיטע ומצאתי ליבי׳ירוסס שכתב מוק הוא מנעל גבוה שחופה את הרגל ואת
הגהות סמ״ק והפל בו בסס מהרי״ף כתבו וציין ג קרסי׳או לכל הפחו׳ב׳וכמב עוד השוק עד הארכוב׳אלא שהוא גויס כמוק פסולה ועל מה שאמרו בסמיכת כרגלים
חז1קיזעלמייתמ וטוב סלא יהיו הלולאו׳מהאזן עצמה כ״א רצופה קטנה מחוברת ביאס האזני׳וכתכו כתרה כ רבי׳ירוס כל אלו שאמרנו שכשרה דוקא שיש להם עקב וים להןרצועו'וכ״כ
לחיפריגעו׳מיהי עוד שצריך סיהו אזניו קצמ׳סלא יגעו זה בזה כדי שיהיו הקרסים והלולאות שבהם כזרמ״ה ומ״ס בססהרמ״ה דבמכעל התפור בפשתן פסול אפי׳דיעכד דברסשו׳סהוא
גייימי אםקני ז תחובים על שוקו ממש ולא על האזכיס ממש מסוס מעל דמעל וכ״ס דבעינן שיהו ז״ל מפ׳הא דסנדל התפו בפשתן כפיייסכי דיס״י וסוב׳דדיעב נמי פסיל ליה כלמסמ'
נמנע,ג מפ,פי; האזניס מל שוקו ולא על סנדל דאז הוא ממס מעל למעל ע״כ ובסמוך יתבא׳כס״ד :דמייתי ליה מקר דואנעלן! תחש ומ״ס אכל חלכ׳כסל עץאו סל סעס שאינו מסופה
הרצועות עור ברגל סמאל או שהי המנעל גדול שאינו יכול להלך בו או סהיקקשאיני מכס'
רו וכתבבספר המצות צריך שיהיוהרצוטו׳לבנית כ״כ בהגהות סס״ק וז״ל
^ען ^יהכל
כמכמי יחס (•* יל יהיו לבנות כי כן היו בימיה׳כדעער בתום גההיא דאפי׳ערקא דמסאנא אסו׳לסנויי רוב רגלו או קרוע שאינו יכול להלך בו או כסנדל שאין לו עקב או באנפילי׳סל בגד
יהיה לו לשון חליצתה פסולה הכל מבואר סס במסכה ובגנו ' :ומ״ס בסס סרמ״בס ז״ל שאסחלצה
ומוכן מההוא דהרה מסיי מסאני אוכמי כפ הכונס פכ״ל ומ״ס ושלא
סי״ן יה • ׳
כמנעל של בגד אינה חליצה כלל אפי׳לפסול על האחין כ ה״ה ז״ל שטעמו משושהוא
^ "^?׳נ״יפפ׳א כמו סרגילץ לעסות בענעכי׳כדי שלא יכיה מעל דמעל ג״כ בסמ״ק וכת׳עוד בסס
מכר״ס וז״ל לא יהיה סוס לשון תחתהקרסי׳ולא יהיס לפון בין האזניס דא״כ הוי סכור דכיון דאסיקנא בס'מצותחליצ׳דלר״מ דפב׳דשל סעס ושל סיב אע״פ שאינם
שמיבנ׳הרבל ימ! ן מטל דמטל והפומין שקורץ אינפילא לא תגיע רק עד האזניס ולא תחת האזניס מחוסי׳עור חליצתן כשרה מודה דבסל בגד דחליצתו פסולה משוס דלא מגין לדידן
מנעל ק * ל׳א ויש לתמוה מל זה מדגרת׳
■ 3ר״ס מ״ח ומ״ל מנטל לכתחלהלא מ״ט משו דהיי׳פכתא דק״ל כרבנן דבסל סעס וסל סיב סאיכס מסופים עור חליצתן פסול׳אט׳פ שמגינים
בשל בגד נמי כיון דלא מנין מעלין ליה דרגא ואמרינן דאינה חליצ ומתני דקתני
יוערןנ9מש :מטל ואדקתא מעל ימעל א״ה דיפבד כרד לא גזירה מסו מנעל המגיופט ופרש"
אדקתא סיוך הנעל סכופליס רצועו׳על אזרו וה״לכשני נפלים זה ע״גזהאילי
כאנפיליא חליצת פסול ר״מ היא דסמ׳ממני׳ר״מ היא ולא ק״ל כוו׳תי׳זמר׳כדפתו
סנדל אץקוסרין רצועות סל אזכיו שהרי קפה הוא ואין הרצועו דוחקמו אבל בספת ז״ל ואינם דברים מוכרחים אבל סרס״בא ז״ל כתב סכול׳סויס וכסל בגד נמימליצה
פסול׳כויא דכולהו לרבנן ממעטי׳להו מדכתיב להו ואנעלך תחש אלמעור כפינן
פיו יס כמו קשר לקצר את פיו א״ס אפי׳דיעבד נמי אלא מדאמיינן חליצ כסר' ס״מ
גלויי כרעא כעינן ואפי׳סני מנעלים זה ע״ג זה וכי שלפא למרוייכו ש״ד כדאמריכן הילכך מלןסוין ור״ס כוח דהוה מפליג בינייהו דלית ליס האי דרס אלו דבריח ל
לקמןשגי מנעלי׳מוע כלא אימני׳לן אלאדקרעתי׳לעילאי ושלפתי' למתאי אבל ולסט׳בפ׳זה ממבא החלוק סיס בין סליצ פסול׳לאינה חליצה פכ״ל :םבעלסל פ"*
שמגיס ין

^ ?' א3

כמין

^ ,ה?גיי'5

כיון

קמט

ד״ם

סמדר,ין אוא* בדגלי הצורה לא מחלוץ מואס סל] בו חליצת כפיה אבל סנדל סל• כורכיןהיצופול[ סביבי למנעלה׳קשיי' סביב הסו,ץ ואייר גדול בין כדך וכיץ ומיהי ( מ)
גןחרובע״ז או לס עיר הנדח או סכעס׳למת סנקכר בו אס חלצ'3ו חליצת פסול כולי לזין קפירא בכרכים אס הס זס על זה וגסלע המנעל דלאו הייני מפיל דמעל ע״כ
הרשי*.
נע מ ' <דקג )אמ' רבא הלכת׳חנדל סל ע״ז לאי תחלוץ ואס חלצה חליצתה כסיה סל
■ ולכפפל׳ודאי יס לעסיו כידכיי ס׳מ״קורגי׳וסגהי הנזכרי׳צתבואח״פ -וז״ל וב' היכופו' קז״ט
הקרוב ע״ז וסל עיר סנ וח׳ וסל זקן השפוי
עבידא לכבודו לא תחלוץ ואס חלצ׳סליצת׳פסול׳ יפכבס פעמים סביב• לשוק עד סיס ובו ריאהיהרצופותעל השוק לפניס מ*על ^• ני
ליהא״ה
!ערס י סל ע״ז הואיל ולהילוכא
המנעל דהיינו על שוקו פיוס עצ״ל , ,ימס ז<ר! 6ס.!*0״,
פסוקי1׳
ופשמסי ע״ז לאו לשריפה קיימי דאית להר וינעול המנעל על רצלו כשהוא יחףיולא על בתי שוקו׳ שלא יה #לכן כתב בספרהמצות•שצרי פיחתו לפניי ס ^
׳שלגסזףחילז
תקנת בביטו' ואי משו הנא חליצ׳לאו הנא' מעל דמעל ומטעם זה יש מדקדקים שלא יהא טיפ 1דבוק במנעל ולאחריו כמו פנימ׳כו דבר זה לא מצאתיו <נ 'ע ט*ן ל7כצ
היא דמצו׳לאו ליהנו ניתכו סל תקתכ׳מ״ז
בפני׳שלאייהא מעל דמעל ויקשרנו קשר נמוד ולא בעניבה וי״א לאבסמ״ג ולא בפמ׳אלא במרדכי פ■ מ׳ת העיש אן !לויק
־ שהקריב ומסרו לפניו לס ס דורון וק״יל
בסס
אבי״ה
כמו
בלשון
הזה
.
.
׳4 /
יחתוך ממנוהעםזץיש 9 2#?1י
שצריך שני קשרי׳זה על זה וכתבבס 3ר המצו׳צריךשיהא הקשר
| תקרוכ׳ע״ז אין לה ביטו' עולמי דאיתקס
מפס לפניו ולאחריו פדי סחה הרצועה מ(יפ;'הר־
א<:1
\ למת הילבן ל׳תלה תקנתאוכחותי על בשר שוקו ולא על אזני המנעל לכך כתבבס״המ שצריך
החוזר
דבוק
ממס
'
על
רגלו
ישף
רכן
כצדיר
(
נד
)
ננפ׳ור(!צ־מ
ן מיתת סעודיה סל זקן העשוי לכבודו שיחתוך ממפו לפניו ולאחריו כמו פגימ׳ויכוין שיבאהקש׳באותו׳
ויציין הקסי סל הרצועה שיהיה מלפניו"
שלגזפשין (חלק
! לתכריכי מית׳סואי׳ולאו להילו  :עבדי לאו מקום ולא באזני המנעל כדי שיהי׳על בשרו ויכניס הקש׳שבאזגו
ימל^חריוממש ע ל 03ייע 3׳ לומ׳פ י ^3לעי/כ ' זיאשם
ננקב שבאזנו
| נעל הוא וכתבו לתוספת סנדל סל ע״ז
השניוצרי׳שיקראו אותה בעמיר׳ מאן יבמי להקי ,ויכניס -הקשר סבאזנו בנק׳ שבאזנו השניה׳ ב״היה ^מש״ל
לאחיו
שם
בישרא׳
לא
] סיס״ידמיירי כסל גוי וקוד׳ביטול
אבה
דכיון
יבמי
ואפי׳אם
היא
מאיתן
שחולצו׳
פשוט
הוא
:
וכתבבקוכדריסי״יהיו הקשריםע<)
משלרחליסז
| לראוי לבטל לא מכתת סעורי' וא״ת והא ולא מתיבמות שלא
התירו
להתייבם
אפ״ה
צריכ׳יקדיאה
ויקראו'
)
:
על
צירי
השוק החייצוד׳על פניספוקץל ^"שצג! פ
׳ :מכי אגבהה ה״ל דיסראל ויש לומר כגון
אות׳מלהבמלה כג זו ר
אחר זו בלשו? הקדש רה לא אבה צריך סאמוו־יו  :וצריךסיק יאו 15וסן3עעידה .ק * ,עניגה
 1שהגביהו על מנת שלא לקמתו דהאתנן
שיקראוהו בנשימה אחת בלא הפסק והרמב ם כת מלמדי אותה מ
; 15יבמי ל ? 3ל ,' 1,6ססביס י
 15ל 515זכה מסלרים "׳,הז
; כמנעל שאינו סלו חליצת׳כסר׳ור״ת מפר
שתהא רגילה לקרות אל אבה בנשימה אחת שלא; יהיה משמע יבמי כבי נתכיאי כסי'הז שמצותחליצה ם!<-ש־ז קשרים
\ לאחר ביסול מיירי ולכתחלס לא
תחלוץ
דבריה אבה יבמי ומאחר שתהי׳ רגילה לקרות אל פ שלא קראה לצתחלה מעומד ; למ״ס ואפי׳סייאמאותן־ (
את׳כעציגכע״ג
■! למאיס לענין מנו׳לפי סהיה עליו סס מ״ז
סחולצות
ולא•  > +מתיבמותהתירן !
הלקלסשג*-אל
ואמרי׳כגמ׳אהאי מימרא לרב א״ל רבינ'־ בנשימה אהת אין מקפירין על זה אבל אם אינה יכולה מרגילין 1
י•
 ,׳ ׳׳
/יקש! נ ^
דזשינוכצ
להתייבס 3ציי3
 3 3מ[שי כו למו-ר" ,ידימי*
לרב אשי מ״ס זקן העשוי לכבודו דלאו אותה עד שתרע לב וכן יראה מדברי רב אלפם שאם אינ׳יודעת
הר״אס ז^-׳ל וססאלתס כסי׳ סשולצותולאי׳ !כ; עשהמיירי״ל
להילוכיעביד דבי דיכא כמי לאו להילוכא לקרות כאחת אינו מעבבואי׳א הרא״שז״ל כתב שצריך
שתקרא .מתיכמות הא צריכות קריאה משוס ללא עג׳ל ! ק חשי׳<*
עביר אי׳ל אילו מסגי כיה שליח דבי דינא אותו בלי הפסק ויקראוהו מעומד לא חפצתי
לקחתהראי
]
לחרשי
׳
"יי
"
"
■
ג
חפצתי לקחת משמע דאי' פעי יכם והא י ״!זי*,־*
מי קפיד עליה דייכא  : :ת כספר המצות אם יפסי׳בין לא חפצתי וירחוק רגליו בקרקע
ותגביה
הלא
בידיה לא מצי לייבומי פשיסזנ סצייכות קרי6ס
אפי׳אניר מולץכימקשל כל אד אע״ס שהו' רנלו מעל הקרקע ותחלוץ המנעל ויעמוד
היבם
אצי
הכותל
או
אע״ג
דקריאה ליו מעכבא מ״מ
לכתיזלס■
שמחלו ז״ל סמ״ק צריך ליחכו ברגל ימיץ אצל עשר וישען עליו כדי שיוכל לדחו
רגליו
בקרקע
וכיצד
הוא
כלדין חליצ׳כעי׳וכל החולצו׳ולא מתיכמו'
אכל כשל שמאל פסול ואפי׳איטר ע כ
וז״ל חליצת המנעל שתתיר היא
קשיר׳המנעל
בירה
הימני׳
ותתפש כמן איסור מצ -וה ולזיסו׳קדושסדאוריתת
סמ״ג תכן חלצה במ -לסמאל
חליצתה
פסול׳סאנו למדי רגל רגל ממצורע שכתו׳ רנלו בירה השמאלית ותחלוץ המנעל בירה הימנית כרי
שתהאפולה לייכו׳אלא מסים גזר ביא׳ראסוכס
ס יגלו הימני׳כ׳מורי אפי׳הואאטר חשוב התרה וחליצ׳בידה הימני׳ר״ת כ׳שולפתו
בימקושמאילמסייעתהאטו ביאה סניה וכן עריות שיש בהן ספקי
ובספר המצות כת׳שצריך שיהא ה ^
בימ
ק
פ
ל
וע
קידושי הצרה עומדת בחזקת היתר ליכנז
כימין מאסר שהצריכה תור׳ימין בפירוש
ואם עשתה בשמאל או אפי׳בשיני' כשירה וגדמת הולצ' בשיני ה הילכך כולקעוליס לייבום מלאורייתולא
תדע שהרי באזן אזן לרציעה שאנו למדין
ימין סס אין שייך לחלק שהרי אין צח כזו
יותר מבזו ע״כ ימ״ס .רכיכווי״א שהו חולץ
בשתיהן כמנעל סל ימקיימין ובמנעל סל
סמאל ב  :מא כ' כ כמרדכי סי״א כןוכסמו'
אכתו׳דברי הר" ן כדין זהומ״ס אכל אס
שול׳בשתי רגליו וכןהי כשתי ידי׳אז יעשו
כסל ימין כ״כ המרלכי כסס אבי״ה והוא פשו׳דסכי אמיי׳גהי תפילי׳דשולט בב׳ידיו
דינו ככל אדס ומ״ס רבי ' וי״א סאטר חולץ בימין סלו שהו׳סמאל של כל אד ' והר״ן כ'
|3ר״פ גיד הנסה איכא לספוקי כיבס אכיר אי־ חולץ בשמאלו סהוא ימינו וניזל כמר
לידי׳או בימינו שהו׳שמאלו וניזיל בתר מיכי׳ולפי זה חולץ בשתיהן וסגי בהכי
דאיכ׳ססיק אסרינ׳במלת מדתנן בס״ס מומין אלו ת״ר אטר כקביד ביןניגל
 1ופרס״י משוס דבעי ימין כדגת יד יד לקמיצ' ממצורע וזה אין לו ימין וכתינח אטר
כיד אגל אטי ברגל למה הוא פסול ככ׳פרס״י סס מדכתי׳לעמוד לשר

הקשר לושמט׳היא המנלמרנלו או שהתירה עב ^נ וגס כתשו ?; ״י
י,לכ י
כתו? *£
לכתחילה התיר ן
הוא י
צהרמב
צי״.ז ז כ
סאנה
היאושמט הוא חליצתה פסולה עד שתתיר היא ותשמוט
וכתט יבמהשאינס רוצהביכס והוא רוצה כס
אאהראשזלהאדפסילכשהתירהואדוקאשהואבעניןשלא איךאיפשרסתאמרמאןיבמי  .תשובה
היה יכול להלוך בו אם לא שהוא קשור לפי שהתרתו הוי
כאילואחי שנותני׳לו עצה ההוגנת אס הוא ילד
שומטו כיון דסופו ליפול מעצמו אבל מנעל שיכול
לעמוד
ברגלו
והיא
זקנה
או
הוא
זקן והיאילד׳שאומרי"
ולהלך
לו כלך אצל הראויה לך ואל תכנים קטטה'
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כתוך ביתך וכיוג׳ בזה והוא שומע לכך ומתרצה שכבר גמר כדעתו לסא׳וסלאייב©
כלל א״כ יצול הוא סיאמי לא חפצתי לקחתה והיא יכולה לומר מאן יכמיי דמ״מי
מתבטלי׳סן היבומי׳וחולצין הס וגזי הכתוב סכל חולצת תקרימאן יכיוי ושיקי הו^ז
לא חפצתי לקהת עצ״ל• :
ויקראו אותה מלה במלה זו אסר1ו בלשון הקדקי
לא אבה צ־יך סיקראו' בנשימה אחת בלא הפסק מ״ש סהקייא תהיה בלשון הקדפ
מבואר במסכי בסוטה פ ' אלו נאמרים • ומ״ם רק לא אנה צריך סיחראוה כנסימ׳אחל!
כלא הפסק ס״פ ני״ח^דף קו ) אמי אניי האייייאןדמקרי גט חיליצ׳לא ליקרי לדיד לו>
כדרך שאר עתירות סעיקין בימין וכיון דאטר אין לו ימין יבס אטי איןלו תקנ׳וכן לחודה ואבה יכמי לחורי׳ דססמע אכה יבמי אלא לא אנה ינמי ולא לקראילדידי׳לא
דעת
הרח״בן ז״ל אכל אחרי׳אומיי׳דאט מסו׳מום הוא נפסל ולא מפני סאקלו ימין לחורי׳ חפצתי לסוריה דמשנל חפצתי לקחתה אלא לא חפצתי לקחמיכאמאסוקי
ולפי
זה
חולץ
בשניהם
משוס
ספיק
אי
אזליכן
לחי
דידי׳או
כמי
מיני׳ענ״ל
וכנמקי
מילת׳הים ואסיק מילתא לית לן כה רב אשי אשכשי׳לרב צה  :דקמצשע ומקריל<3
יוסף
פ׳מ״ח
הכיא
סכיי׳אלו
וכ׳סהרס״כא
ז״ל
הניס
הרב
בצ״ע
כד
וינעל
המנעל
על
לא
אכה
יבמי
א״ל
לא
ס״ל
למ׳להא
דרב׳א״ל מוד׳רב כלא אב ' יבמי ופיס״י דמקרי
רגלו כשהוא יחף ולא על כתי סוקי׳סלא יהא מעל דמעל כ״כ המרדכי בפיימח וכ
גש חלינ׳המקר' את האש כשע סליצ׳ז מוד רב כלא אכה יבמי דבעי׳סלא יפסיק דאי
ואע״ג דסנדל סל עץ כסר ומוקי לס 3גמ במתופ׳עור וכן אכפילי׳סל בגד היינו לפי
מפסיקמשמדהאי לא ארישא קאי דאמ׳מאןיכמי להקי׳לאחיו סס ביסרא׳לא כלוצג׳
סתפורי׳יח׳והוי מנע׳א׳אכל מנע׳ על כתישוקי׳איקרי מעל דמע עכ״ל וב״כ כסהי׳ת לא מאן אלא מאן יכמי אכל כלא חפצתי לקחת׳סהיאפתיח׳קייאתו ליג למימ הכי
ומ״שומטע זה ים מדקדקי׳סלא יהיל טיט דכו כמנעל מכפני׳סלא יהא מפל דמעל לא לעיל קאייואי מפסיק לית לן כס עכ״ל והר״יף גור א״ל מוד רבא כלא אכה יככד
כ״כ סס המרדכי בשה אבי״ה ומטעי'זה כתב עוד וצריך לרחוץ רגלו הימני יפה יפה כר' זירא דאמיכל הראוי לכילה אין כיל׳מעכב 3ו וכל שאינו ראוי לביל׳כילה ספככת
וכתובהגה׳מידכיסהיבס קושר כנף המכנסים למעלה מסוקו כדי שתהא ראיית בו ה״כ אס ראוייהלמקריי׳ככת אחת אין קריאתה מעככתה ואי לא מעככאיופירס
הדיני היטב שלא יהא חציה' בין רגלו והין המנעל ויקשרנו קשר גמו׳ולא כפנינה
נמקי יוסף מודה רבא כלח אכה ה״ה בלא חפצתי מעעמי׳רר'זירא יהא דכקט כלאי
וי״א שצרי׳ב קשרי׳זה על זה ז״ל סמ״ג יכרוך הרצועות סכיב למנע ברגלו ויקשור אכה משוס שאין דרכן סל כסיס לידע לקרות וכולן אינן ראויות לכילה חשיכו עדי
סניהס יסד שני קסריס ומס' בייו כיצד היה עוש כדי שיוכל להלוך בו ואס״כ קאמר שילמדו' אבל סתמן סל אנשים יודעים הס ויאויי ' לכיל׳מיקת עכ״ל ר״להרמ״כמ
רחמנא כריה דר הלל פונכוכדי שתוכל להחי׳כאחת מידי׳כיצדהוא עוש׳מתירתו
ומלמדין אות ואתהיכס לקרו׳עד סהוא והיא יהיו רגילין ותהי׳יהול לקת־׳לא אבהי
כימין ותיפסתו כשמאל ושוסט׳עקי כימין וגוררת!־ בימין צדי שתהי חליצ׳והתרס בנשימה אחת ואסב מאמר יכמי כדי סלא יהא משע דביי׳אפס יכמי ומאחר שתהיה
בימין ויס שעושים קשר ומניבה על סקסי לקיים דברי הירוש׳עכ״ל והתו׳וסרא״ש רגילה אע״פ שלא קרא בנשימ ' אחת אין מקפידק פל1ה אבל אס אינ׳יכול׳מרגיל׳
ז״ל כתבו כריס פ 'מ ח אהא דאמריכ׳והאי דידן אע״ג דאית כיה סימרת קטרי׳כיס אותה ער סתדע וכת ה״ה ומלמדין אות כו׳אמי אכיי האי מאן דמקדי גט סליצ׳לא
 0יתנא 'כי היכי דפיהוי חליצה מעליית׳ ירוסל׳כיצד הוא פוס קושרו נדי שיהא יכול לקרילא לחודיה אכה לחודיה וכו׳עד א״ל מורייבא כלא־ אבה יבמיהדר'זירדאמ״כל
להלך כו מאליו ר'חנינא בריה דר׳הלל או׳עונבו כדי שיהא יכול להתירו ובאחי' מידיו הראוי לכילה בילה מעככ׳כווסי׳זה מבואר כהל כדברי רמי' וכת הרס״כא ז
׳> ל וכפי
נו׳ונהגו האימ׳לקסרו כקש גמור עכ״ל וסיים בה הר״אש דקי״ל דכעניב׳לחוקישיר
דבריה אסי׳כלא חפצתי לקחת׳צריך סייע לומ לא חפצתי כ־ת• אחת והא רינקכלא
היא לטנין סבת ע"כ והמרדכי כ׳זס הימ׳וכהב עליו נראה דר סכיכא עיקר א״כ
לא
איה משוס דאין דרכן של נשים לקמת ואינן ראויות עד שילמדוס ראויי׳הס לקיו'
והוא
ז״ל
הקשה
אליהם וכתב סיס
יהדק הקשי הפני ע" ככה וסמ״קכתב סס בשם ר״פ השקוסד צרי׳ב קשייס זה ע״ג
■ גירסא אחר בזה והראסולנוסס׳הגאוכי׳ויזספרי'
זה ע״כ וז״ל סה״ת רם סעושין קשר וערב׳ על הקשר לקייס דברי הירוש וטוב יות
וכן הוא בעיטור פכ״ל וסרא״סכתכא״לימודסרבא־לא איהיכמי פרש״ימסו
לעסות ׳ב קשרים זס על גי זה שסה שאומר גירר׳עניבה היינו צדי
שתוכל,להתי׳כקל
דאיכ
לפיושי
לא
אדלעיל
מיני׳קאי
אבל
לאי
קפצתי
תחלת
דבור
הוא ונירם ' רב אלפס
בידה אחת בימין וכתוב כסס המצוה צריך סיסא הקשר על בשר סרקי ולא על אזל ז״ל איכה נכונה דמה עניןי זירא לכאן מ ' מ יש לטעות כפייו׳דבריה עכ״ל ויש בלכרי
המנעל כ״כ כסמ״קוכי׳ססטעס כי היכידלאלימי מעלדמעל ובהגמרדכי כתוב
לרמב״ה0כ רכי׳חסרון הניכר והוא ע״ש ני כקצ׳פפרי ירכי ' העדוייקי׳היתו׳ כתקנה
ומ״ש

אלא
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י
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כעי׳סיעמוד

פיסולה מסוס דכעי למדחפיס לכרע־ה אאיע היינו משו דאינו ראוי למרתפי ' אכל
ו,מ״פ רכי׳וכןיראה מדכיי רי״ף אס איג יודע לקרות כא׳אינו מעככ עכ״ל צ״ל דה״ק
אס כשעת קריאה לא קראה כא׳אכל מ״מ צריכה שתהי רגילה• לקרותו כאח רתיסוי מי שהוא ראוי למדספי׳אע״ג דלא מז־ף חליצתו כסיה וכמ״ס ה׳המגיד ז״ל וכןנר׳
ראויה לכילה וכמו שנתבאר ומ״מ לסין אינו מענג אינו מדוקר' דהא אפי׳לא קראה
מדקדוק לשון הימ׳כס ז״ל שכתב הית רגלו עקומה לאסור ובושהחול ן צי־יך לנערן
כלל חליצתה כשרה כמו שיתבאר בסי׳זה• ומ״סוא״אז״ל כ שצד שפקר׳אותו בלי עקבו כאח חטאינו יכול ואס תלצ׳למי שיגלו כך היי חליצת פסולה דעסע בהדיא
דלא פסל אלא דוקא בחלצה לפישרגלו
הפסק כבי נתבא' ומ״ס ויקראוהו מעומד
לא
כך לפי שאינו יכול לנעוץ עקבו הא אס
דל
תלצ׳למי שאין רגלו כך אע״ע שלאנפץ.
עקבו חליצתו כשי כיון שהיא יכוללנעוץ ' /
יפסיק
פקבודכל הראוי לבילה אין3יל ' מעכ3ת< .
ומ״ס וידסוק רגליו כקרקע בס׳מ״סידקג) ׳ודע למה כת ויועגב׳והלא מצו׳חליצ׳מעומ׳ועיקר חליצה התרת
ומ״מ סרב הר" אש סהר״אכד כת על דברי
אמי אמימר האי סאן דחליץציי׳למדסקי'
הרי״ף הכי תרתי שמעתת׳דאמימ׳לאוחד׳
לכרעיה ופרס״י לדחוף רגלו בקרקע וכת'
גיעמפינהו דה א דאמרצייך למדחעיה :
הר״אש ז״ל לינדחקי׳לכרעי׳כדי שיהא כיכר
כמדאארע' אי לא דסיף־לא מיפסל׳חליצ'
סטור לחלוץ מנעלו דלסעמיס מנעל ב״ד
גדול ממדת רגלו ונ׳כיוצא מאיליו אס לא לאידך ראמימר ראמ׳דמאן דמסגיאלוחת׳דכרעיה והלץהליצתו בצך והא דקאמ האי מאן ומסגי אלוחתא
בסמון־ יתבאר פסולה פי׳מי שרגליו הפוכו׳ שכף רגלו למעלה ורורס עלעליונד דכרעיס לא חליץ אי חלין חליצת פסולה
ולקמן )
_סיוסוק רגלו מעט _
אי לא דסקיה לכרעיה אי הוי מליצ׳פסול׳ עופי׳יזעמא רלא חלוץ מאן דמסגי אלוחתא דכרעיה משום דבעי והרמ״בן השיב מל דבריו לקייס דברי רי
אלפס ז״ל וכתב לפסול את שתיהן ועדין.
או לא• וס״ש ותגביה היא בידיה רגלו מעל למיהזפיה אארלוכיון רלא מצי למדחפי׳לא חליץ וכ״כ הרמב״ם
שמהלך על נראיןדברי הראב״ד דלאקאק אמימאלא
על צדה וא
ויפמו׳היבם היתה רגלו עקימה לאחור או הפוכה
הקרקע ותחלוץ המנעל וס״ס
צרי׳למדחפי׳לכרעיה מסמע בהדידמעמ׳
אצבעות רגלו איין חולץ שהחולץ צריך לנעוץ עקפו בקרהע וזה
אצל הכותל או אצל עמודויש ק על יוכדי
והדאב״רכ׳שאין להו להני רבוותא ז״ל דלהרי׳ף כל דלא
יל ,אינו יכול  :חלצ למי שהולך כך חליצת׳פסולה
יג ^י
סייכ
דספי׳לכרעי חליצתו פסולה אע ' פ שהוא
בסדי ה ,ה סכתבס \ מ,חוכתכ ייבי .טעם שתי מימרות ראמימר אחד דטעמא דמאן דמסגי אלוחתא
רצוי למדחפי׳וכן נר דברי רכי׳ימח׳וכת׳
סדע׳הר״מה כדעת הרי״ף־ומ״ש רבי 'וכ״כ'
גפמ״ח אהא דאנדי׳וסאי דידןאע״ג ראית וגם כשהוא הילך ראש נעלו הולך למט מרגלו אכל אי לאדחיף הרמ״בס ז״ל הימה רגלו עקומה לאחור או
ביה סומרת׳קטרי ביה מיתנא כתבו התו' לכרעיה לאמיפסיל החליצה כהכי וכ״כ א״א הרא״ש ז׳ילטעם הסוכ׳פל צד'או ס מהלך על אצבעות רגליו
בירוש׳דפרקיןגרסי׳כיצד הואעוש׳קושרו שצריך לדחוק׳ רגלו אינו אלא כדי שתהא טורחת לחלוץ רגלו אינו חולץ שהחולץ צריך לנעוץ עקבו
עד שיהא יכול להלך בו מאליו וכי׳כיצ׳הוא דלפעמים מנעל של ב״ר גדול ממד' רגלו ונר׳כיוצא מאיליו אמלא בקרקע וזה אינו יכול חלצ׳למי שהולך כך
חליצתה פסולה והיא״כד כת׳שאיןטעס
עושה מתירו כימין ותופס בשמא׳ושלמט ידהוקרגלו כקרקע חלצה מןהארכובה ולמטה חליצתה כשר'מן
עקב כימין וגוריתו בסמא׳עד סתה׳התר הארכובה ולמעלה חליצתה פסולה פי׳רג אלפס דאקשירה קאי שתי מימרוס דאמימ אחד דטעמא דמאן
דמסגי אלוחחא דכרעי׳פסול׳לפי שנעלו
וסליגבימין ע״כ יחס ומיהו נהגו ל? שור שאם היה הקשר למעלה מן הארכובה הרי החליצה פסולהוכ״כ
נחלצת מעל כף רגלו ולא מעל רגלו וגס
הרמב״ם ולדבריהם לא מציגו חליצ׳ לקיטע אפי׳נקטעה רגלו מן
היטב בקשר גמו׳וגס ציי סממימי בידה
פירש כשהו הולךראש נעלו הולך למס׳מיגלו אב׳
ח —• '
ור'י ־
לחלוץ ־־
פסול■- 1יי־
דקיטע -־■1
בסה׳ית —
וי״כ —״
ולמטה וב"כ
הארכובה ולסטה
מ.ש ^ס^׳ הארכובה
מצ1-ני
שלאמצ
ופ פ\•שליו
לפי
־יייי*5
11הייי1
הימני 1׳;
?ימנ
אי לא לחי'לכרעיה לא מיפסלהחליצ׳בהכי

 2מןמטג*8

*"די*

מהארכוכה

יאנקטע׳רגי* 1קאי שאי נקטע' מהאיבוכ׳ולמש׳חולץ סהאו
וכ״כ א״א ז״ל טעס סצרי׳לדסוק רגלו אינו
אלא כדי שתה טורחה לסלוץ רגלו וסכך
היא מנסח האמתי׳בספרי רבי המדוייקי׳
ויס קצתספרי׳סטעכסיפ׳והשמיט קצת
וכגמ׳דידן לא אשכח שצריך המר' ביד ימין
לשון וחסרון הניב הוא ולענין מה שהסוס
. ,
.
דלא אשכחןשמצרי׳ימץ אלא ברגל ולקמן
ומיהו מעל רגלו או .ששרפתו פסולה היה לבוש שני מנעלים זה לע גב
נמי אמרי דגימת חולצת בשיניס
רבי׳דעת הימ״כס ז״ל לדמ׳הרי׳ף לפסול
נהגו העולם כן מ״ס הירושלמי מכ״ל וכ״רהז וחלצה שניהם כשרה קרעה העליון בענין שחלצה התחתון דלא דחיף כרעיה אע״פ סהוא ראוי כ3ר
כתבתי שאץ נר כן מדקדוק לשונו• ומ׳ש
ונשאר
נ״י וסה״ת וסמ״ג והערדכי גורסי בירשו '
כסבר כראב״ד וגס כשהו הולך נעלוהולך
ושמט עקב כימיןוגוררתו כימקוכן גורם
ה׳פמגיד ז״ל ומ״& רכי׳בסם ר״מ שולפתו ממין ושמאל מסייעת׳כ״ב המידוסה׳ת למטה מרגלו נראה סהואט״סכי כפסקי הר״אס כתיב כשבית הרא״ברז״ל
בשמו וכתבו שאין נר ומ״ם רבי׳בשס הפר המצוכ־כ בסמ״ק וסה״ת רז־ל תתי׳האש׳ כלשון הזה וגס כשהוא חולץ נעלו חולץ למסה מרגלו והתור אמר נמלו מעל יגלו •
ומ״שונ״כ א״א הי״אש ז״קטעס שצריך לדחוק רגלו אינו אלא כדי שמהי טורקת
קסרסרצועו׳והקרסיס מן הלולאות הכל בידה הימנית ולא תהא שמאל מסייעתה
כדאימא ביחש ' וכתב שד בסמ״ק תמיר האשה קשר קרצועו׳קודס ואח״ב הקרסי' לחלוץ רגלו כו 1כלו׳וא״כ אינו עכין לאידך מימרא דעאן דמסגי אליחתא דכרעיה
הכל כידה הימני׳ופגכי רגל היבם מן הארץ ותשמיט המנעל סן העקב בימין כלא לא תליץ •חלצהמן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה מן הארכיב 'ולסעל׳סליצתס
סיוע השמאל ותחלוץ כל המנעל חוץ מן הרגל בימין וע״ס וגרנות חולצת בשיניה פסולה משנה בפיק מ*ס ידף קא ) ואהא דאמי אמימר האי מאץ מושגי אלוחתא
דריעיה לא סליץ פיש״י ואע׳ג דסין מן האיכוב ' ולמטה כפי' התס הי> .דכי כחתן
לכפחל׳ככר נתכא׳דהני אית ' בגט ס״פ מ״ח (דקה ) וכן כתבו הפוסקי׳ז״ל והרמכ״ס
ז״ל לא ה! כיר יד ימין לעני סליצ׳וכ׳ה׳העגיד ואע׳גדבירו קאמר שהיא ביד ימנית רגלו קס ליה שוקו כמקוס רגלו ורחמנא אמר סמל יגלו דסייכי שוקי אכל האי לאו
לא סמך עליו סימ״כ׳ססו דבג דדן לא הוזכרדי ימין לענין חליצה כלל וגבי יבמה רגלו הוא וכתב הר״אש יר״ח פי' בסס גאון דכיון דמסגי אליחתא לא יכיל למיתרץ
גדמם אמרו מי כתיב וסלצה כיד ורגל ימיני נמי א ' לאי דגמיי ליה ממצורע היו כרעי דפל גביה .הוא לתסת ולתחת דיריה סוא לעיל וכיון דאיפי׳לנרעי׳ולא תייצא
וגכסירץ אפי׳של סמאל ויד דלא כתיב מנ״ל ואפי׳לכתסל׳וכ״כ הרס״כא ז״ל עכ״ל • ה״ל כמי שראוי לבילה שבילה אין מעכבת בו • לכל הסימסי׳האלו מסמידקטע סליץ
התיר הוא הקשר ושמטה היא למנעל מרגלו בר״פ מ"ס (דקב ) א״ר ינאי בקסהתיר אבל בירושלמי לא משמע הני דאמרי כיתש אפתנימין דמן הארכובה ולמט׳כיני
הוא ושמטה היא כץ שהתירה היא ושמט הוא סליצת׳פסול׳עד סתחי׳סיא ומסמוט ממכיןבקופר מן הארכובה ולמסע בסרה תן הארכוב׳ולמעל׳פסולה ומשמע דלא
היא ומ״ס רבי׳כסס הי״א־ש ז״ל הא דפשיל בשסתיר הוא דוק 'שהוא .במכין שלא היה איירי בקטע אלא כמי שרגלו שלם וקושר את הרצועו׳מן הארכוב' ולמפל׳וכןפירש
יכול להליך בו אס לא שהוא קשורכו׳כןכרממ״ש בפסקיו 3פ הנז׳אהאדאמ׳אמימר רכינו ניסיס ז״ל במגלת סתרים וכן פייש רב אלפס ומיהו תימא לו׳לפסול חליצה
אסנקערו רצופית הפנדל מן הארכובה ולמעלה דמה נפקא מינה היקתתקשיו
האי מאןדמסיק אלותת דכרפיה לא חליץ  :לשלן הרמ״ב׳ינעוץ בארץ רגלו והיא
יוש 3ופושס ידיה בב״דומתרת רצועו׳המנעל וחולצ׳המכעל .ומשלבת המנעל לארץ הרצועות רק שחלצה נעלועפל רגלו והא דקאמי ביחש דעיקי־ חליצהסתר׳רצועו"
ע״כ ואיני יודע למה כתב ויושב׳והלא מצו׳סליצ׳מעימד ועיק סחליצ׳סתרת המנעל נראה סהסצדל פלהס לא היה יכול לעמיד כיגל בלא קשייה וכן משמע מתוך לסין
הירושלמי דאער קישרו עד סימל להלך בו אלמא דעיקר הקשירה סדי שיעמוד על
ותליצתו ועוד למה הצריכה להשליך אומו לארץ כך היא הנוסח האממי בספרי רבי׳
המדוייקי׳ויש ספרים סכסוב כהס ססי־ון הניכר וט״ס הוא ומה סתמ׳על הרמ״כס רגליו ויכול להלך בו כיון שאינו יבול לעמוד כרגל בלא קשירה צם התיר היצועות
ז״ל למה כ ויוישכה ככר נתן טעס הי ' המגיד לדבר וכתב שכן דעת הרס״בא דאסילו ל״ל כאלו שמט הסנדל כיון דסופו ליפול מעצמו וכן אס קשרו לממל׳ען הארכוב'
לכתפל׳מיוש וכתכתיו בסי׳זה :ומ״מ שאר הפופקיס כתבו דלכפתל׳סולצת מעומד שעיקר עמידת הסנדל על ידי הקשירה לא קרינן כיה וחלצ׳נעלו ספל רגלו אבל
וראוי לחוש לדכייה׳וכן נוהגים וז״ל סה״ת ותה׳שוסט׳על המנעל מןהפקב ותחלוץ מנעל סיכול לעמוד ברגל בלא קשייה לא ירענא למס תפסל כחליצה אט קשר
כל המנעל והכל מעומד או מוטה ולא יושב וכ״כ סמ״ג ח״ל סנדק ונגס׳יכמחו למעלה מן הארכובה או אפילו אס חולץ כלא קשירה סלא נימזה קשייה במורה
מעומד או תכוף עצת ולא מיושב ולא על ברכיה ע״כ ומה סתמה רבי על הרמ״בס ולא נאמיה הל״מ והא דקאמי כירושלמי כיני מתני' בקושי מן הארכובה ולמטה
למה הצריב להשלי׳המנע לארץ י״ל דהרמ״ב אורח דמילת נקט ולא משו׳דבעי השלב׳ כשרה מן הארכיבה ולמעלה פסולהאל בא למעוטי קטע אלא לאשמוסינן דבעינן
לארץ  :אמר אמימי מאן דחליץ צריך למדחפיס לכרעיה כפמ׳ח (דף קג )ומ״ס ופי ' שתהא אף הקשירה מן הארכובה ולמטה ובסנדל שלהם שאינו יכול לעמוד,כרגל
כלא קשירה אי כמי בקטע איירי יאתא לאסמועינן דבעינן סיסאי כל כך בשוקו
רב אלפס סאס לא עשה כן החליצה פסולה סכוא מדמה אומו לאידך דאמימ דאמר
ימאן דמסגי אלוחמא דכיעיה יחלץ חליצתו פסול׳ספי׳טעמא דלא חלץ מאןדמסגי שיוכל להכניס הסנדל בשוקו ולהוציא למטה מן האיכובה אכל אס נחתך שוקו
אלוחתא מסוס דכעי למדספיה אארעא כו׳אין דכיי לרי״ף מכוארי׳סאס לא עשה בסמוך לאי־כובה שאינו יכול לקשור הסנדל אלא בשוקו למעלה מן הארכובה פסול
כן המליצ פסול והא אי כלמ?מ' דהא דכתב ומאן ומשני אלוסתא וכרעיה תליצמו .עב״ל  :ומיס שדעת הרסב״ס \ ל כדעת רג אלפס מבואר כדבריו שכתב סאס היס
המנעל
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אבן העזר קסט
המנעלקשורלמעלהמןהארכובחליצתפסולהוכ׳עודייבס שרגלוהימניתקמוכ׳
אינו חיק בשמאל ואס חלצה מנעל שמאלו חליצתה פסולה וכ׳ה״ה שכן דעת .בשל
העיסור ושדעת בעל המאור כפיס י דכל שנחתך רגלו מן הארכובה ולמטה־ קולן

וכיימהזבאילאוזובוטמא ה״א
דהאדוקלאכתיבבאורימאוגביזבנמידכמי3
דס היוצא .מפיו עמל! וב דלל) פליגי אהדר ההו דלל) בעי לצחצושי הרוק כשרקקה
כסקוס חליצה דסגי לה כהכי והך ברימא דכעי צחצוחי הרוק כסרקקה שלא מלקו'
חליצה דלפוסלה .מן.הייבוס אי איכא צחצוחי התק הוא דפסלה דגזרינן מסוס
רקיקה^ דבתיי חליצה אבל לית הב

וכן דעת הרשב׳א ז״ל וכ׳ הוא ז״ל והוא דדחיסמהדאשסאר׳ על ארעא נדאסאסימר
האי מאן דחלין צרי! למדחסיס לכרעיה
אאיעא ע״כ כ בא"ח .כ הר״מביבס שרגלו ובשאר העליון במקומו חליצתה פסולה ותרוק בארץ כמד פניו צחצוחי הרוק לא גזיינן עכ״ל ורבי׳סתם
הימנית חתיכה אינו סולן כשמאל ואס רוק הנראה לדיינים כשיוצ מפיה כת' הרמ״בם לא ראו הדיינים וכ׳יבמה סרקקה דס אינה צריכה לרוק
©לצה כשמאל חליצתה פסילה מכאן דקדק הרוק שיצא מפיה כשרה רקקה וקלטת! הרוח ה ןרםשהגיע •נכר פעס אחרת ולא חילבין״ מוצצתלשותת
מורינו ז״ל שרעת הרמי־׳ב׳ש אס חלצ׳כיסין פניו מון שהיא ארוכה ממנו צריכה לרוק פעם אחרת אכ לח׳הוכ׳דע ? 1ס \11,צח ^רכ ^ב_
חליצתה כשרה שאל״ב הליל ואס חלץ
^ יי 7עלזה והו 6מסלק ^ בץמונצת לסו " " !
'^ א
^ הר י ? בנגד פניואפ
חליצתה פסיל׳ואע״פ סכת בפירושיו כל' •׳ אח י
אמרונס עמה ם5ונלפ פו׳אוגיגיפת'
מרב שהיא פסילה ולא יתכן בו חליצה לפיכך אם הוא ארוך והיא קצרה קרינן כיהשפיר כפניויכמה
איי אועשחזר בו וכן דע רס״י שאס נחתך שרקקה דם אינה צריכה לרוק פעם אחרת וכתב בר אלפס דוקא וירקה לאו כ לוס הוא ב 0״פ מ״ס סס ומס׳
רגלו ןח הארכובה ולמטה חולצת בשוקו כמוצצת דאז אי אפשר לה כלא צחצוחי רוק אבל אם שותתת טעסא מסוס דבעינן וירקה מעצמ' וליכא
ומ״ם ורב אלפס לאהביא דברי רבה אולי
למעל רגלי קי־ינן כי׳וכן פשקו הר״ז וכ״ל צריכה לרוק פעם אחרת אמר רבה יבמה שאכלה שוםוא
ורב אלפס לא הביא דברי רכה י״ל מפני סא״א בלא צחצוחי הרוק וכח״ל
העיטור והיאב׳ד וכ״ס הי־שב׳א בחידושיו גתישתא וירקה לאו כלום הוא
לרא״ס סס רב אלפס לא הביא הא מילת׳
ח״ל הילק־ אם נקטעה רגלה קולן בשוקו אולי רוצה לומר משום שאיאפשר כלא צחצוחי רוק שיוצ' עם
כל שהוא מן הארכוב׳עכ׳ל ומ״ס בסס המ שאכלה ונהגו למונעה מלאכול כלום ל' כ והרמ״בם כתב דיבה אולי ס״ל דלא גרע מיקקה דסולא
סרע*ב ' ס5ר עוסעם כזדמן לו שהי׳כתוב אכלה שום וגרגיר וכיוצא בו או מדברים המזיביןהרו ק והיה דמי לה דהכא אפי׳ צחצוחי היימעצמה
אין כאן אס לא נאמר א״אכלא לסלוסלת
בו ואס חלצה בשמאלחליצתעסילה אבל
בניסחי דיוןכשע־י הרמ ' באין כפמזיבת רוק זב מפיה אינו כלום עד שיהיה הרוק מעצמו יראה מדבריו יוק ואותו מעט יצא עס רוק זה מפנו
בשמאל ואפי ' לפי נסקתואין דקדוקו שאין לחוש אלא כדברים ידועים המזיבין הרוק ובספר התרומה העס למונעה מכל תאכל קורס סליצ׳עכ״ל
דקדוק דאיכא למיס׳דה״ק כימין לא•שיין כתב שצריך שלא תאכל כלו'כי ואחייב מקרין אותה ככה יעשה ונר׳סים חסיון לשו׳בדברי רבי׳וצרי׳להגי׳
" הרא״ס ז״ל כתב רב אלפס לא הביא
וא״א
סליצ׳כיון שיגלו חתלראסשלצ׳בסמאל כת לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית ",
רבי׳נשס
ר״ליכו' "וסריס
דשייך בי חליצתפסול׳מפני שהי בשמאל חלוץ הנעל ומצות על כל העומדי׳שם לומר חלוץ הנעל ג׳פעמים דברי רבהאולי^
רמזיכי׳הרו׳
לקחתההימב״םוכיוצא ממדברים
ועי 'ל לפי כשזו רעיה כת כשמאל לומר נמצא סרד חליצת קוראה מאן יבמי-וקורא לא חפצתי
המרבי׳בסקר
מעכב נר׳דט״ס הואוציי! להגיה
דע ה חליצתה פסולה ולא כטלה אבל אס וחולצת ורוקקת וקוראה ככה יעשה לאיש ואין הסדר
חלץ בימנית הק־זוכה א נה חליצה כללכו שאפי׳ לא קראו תחילה לא היא ולא הוא או שהקדימה רקיפהכמזיביס ומ״ס כסס סה״ת רליזהרו ב״ד
לחליצת או שקראוה ואח״ב רקקה חליצת׳ כשרה חלא עו ך א ?לא סלא תאכל האסה עדין באותו יוס דססא
וכבר ביאר כסיף אותו הפר מה בין אמרו
חליצת' סשילס לאזיו אי נ ' ואף לפי
אפילו לא קראה ולא רקקח אלא שחלצה בלבד החליצה כשרה אכלה דכייס כגוימיס רוק לבא דאטר
נוסחאותכו הדין הזה דין א מת שאסחלצה
יבא אכלה תוסא או גרגיסתא לאחולצ
שתהא מותרת ילזר* נברוילי־צה זר
צריך שיכוונו היבם והיבמה
בשמאל חליצת׳פשיל׳ואם חלצה בימנית
דכתיב וירקה" מעצמה וה ס רמונים
גתכוין היא ולא היא או היא !! לא הוא  1,א ךץותרה ןמיךןו
החתיכה אינה חליצה  :קרע "! המנעל
מעל יגלו אוש שיפתו פסולה ס ( 0רקכ) היאלפופלה עלהאחין לפיכך יבמה שגילה בין האחי! ויאינימללב׳^דסעיכ -וננירמנתינסמוןסנס
בעי ר ינאי קרעתו מסו שיפתו מהו גלויי שחלצה נעלו של אחד מהם אסורה להתייבס שמא כיוונו לשם ־יל" ־ שנהגי למונמהסלצניל־לי■ יל־
לאחיסמ״גישמ׳ק  :ככר ;״־ 15נסמיולסי'
חליצה אכל כל זק שלא ראינו שחלצה
כיעא כעי והא איכא או דילס חליצ׳כפינן
זה שמצות קריאה ורקיקה לכתהלה
והאליכא תיקווספיק' דאורית ' לחומרא
מעומד ו ז״לסמ״ק ובשעת הרקיקה תעמוד היבמה נגד היבס עכ״ל והסטס
ןכ״פ הרע בשז״ל ׳ ומ׳ש היה לבוש שתי מנפלים זה ע״ג זה וחלצה שניהם כשרה
ואה״כמקרין אותה
קרעה העליון בעמן שחלצה התחתון וכו׳סס נעא מיניה י׳נחמיס מרב׳ב ' מנעלים שצריכה לעמוד נגד היבס כדי סתמק נגד פניו :
זה ע׳ג זה ה׳ר אילימא דשלעתי לעילאי וקאי מתאי .מעל אמר ישמנא ולא מעל ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלון בנעל
דמעל לא צייכא דקיעתיה לעילאי ושלפתיה לתתאי וקאי עילאי מאי חליצה בעי ' משנה ס״פ מ״ח (שם ) וענתה ואמר ככה יעסה לאים אשר לא יכנה את בית אחיו
והא א■  :א או דילמא גלויי כרעא בעי׳וליכא וכהיא״ש ז״ל ולא איפסיסא אכל אס ע״ב היו מקרין וכשהקרא ר הויקנס תחת האלה בכפי פיכוס וגמר את כל הפרסה
הוחזקו להיות גומרין כל הערמה  :ומ״ש ומצוס לכל העוסדיס סס לומ חלוץ הנעל
חלצה שניהם כשיה ואין בו משוס מעל דמעל והי־מכ״ס ז״ל נר׳שהיס לו גירס׳אחר
כגמ ש  :ת היה לכוש ב׳מנעלים וחלצה העליון אע״ס שקרעה התחתון פד שנגלית ג״פ סס במשנס ונקרא שמו בישראל בית חלון הנעל סצוה בדיינים ולא מצוס
בתלמידים ייסודה אומר מצוה לכל הפומדיס סס לומר חלוץ הנעל ג״פ ובגמר׳
ותחיק באין כנגד פ ; יו רוק הניאה לדייני׳כסיצ׳מסיה
רגלו חליצתה פסולה :
סס תניא א*ר יהודה פעם אחת היינו יושבים לפני ר טרפון ובאת יבמה לחלון
בס״ס מ ח ; דיך ) מין וירקה כפניו רוק הניאה לרייני׳וכגמ ' סם אמר רכא צריכי
דיני למחזי רוק הי  :דנפי׳מן עימא וייבמה דכת־•; לעיני וירקה ומשמע דיליף רב ' ואמר לנו ענו כולכם חלוץ הנעל חלוץ הנפל חלוץ הנעל וכ׳הרי״ף וכרא״ש ז״ל לההי׳
הכי מילא כתי וירק לעיני דאז הו׳משמ שאשסיצ׳הרוק מפיה יראוהו דמהאי טעמא בריתא משמע דס״ל דהכי הלכתא כיון דמייתי לה הלכה למעשה  :וכן פסקו שאר
הפוסקים ז״ל  :וכתב בהגהות מיימון בסס רב יהודה גאון שגס היבמה אומרת
לא בעי׳דלסזי כעלה כי נפיק יוק מעוט דכתי׳וירק כפניו אכל גני דייני׳ דבתיב
סלסה פעסיס סלון הנפל וכ*כ התרדכי  :נמצא סדר חליצה קוראה מאן וכולי
לעיני וירקה בעי רלחזי כי נפיק רוק מסומה* כ סמ״ק מקקת רוק גדול הנראה
עד או שקראה ואח״כ רקקה חליצתה כסרה מימרא וברייתא סס  :ומ׳ ס ולאטול־
ילס׳דיינים משעה שיצא המק מפיה עד שיגיע לפני היבס:כ הרמכ׳לא ראו הדיינים
המק כשיצא מפי׳כסיה כ ה״ס שלמד כן מדאמי רבא צריכי דייני למחזי רוקא אלא אפי׳לא קראה ולא רקק אלא שחלצה בלבד החליצ׳כסיר סשנ׳סס ^ ף קד ) חלצ'
ויקקה אבל לא קראה חליצתה כשרה קראהורקקס אכל לא חלצה חליצת פסולס
ולא אמי אי לא חזו דייני רוקא לאוחליצ׳היא כמו שאמרו בההיא דאכלה תומא
הסמוכה לה  :רק קה וקלטתו המס קודס סקגיע נגד פניו כגון שהיא ארוכה חלצ 'וקראה אבל לא רקקה רבי אליעזר אומר תליצת׳פסולה ר״ע אומר חליצת כסרס
סמנו צריכה למק פעם אחרת אכל לאתר שהגיע הרוק נגד פניו אפי׳לא הגי׳לארץ א״ל ר״א ככה יעסה כל דבר שהוא מעשה מעכב א״ל רבי טקיב׳מסס ראיה ככה
יעס׳לאיס כל דבר שהיא מעשה באיש ופירש רש״י דכתיב ככה יעסה דבר
בערה לפיכך אם הוא ארוך והיא קצר׳קרי׳ביה ספיר כפניו כך היא הגירס׳הנכונה
בשערי רבי׳העדיייקי׳ואיתיס פס בס״פ מ ח אמר אביי רקקה וקלטתו הרוח לא סהוא מעשה מעכב דכי כתיב ככה משמע עיכוב אמעסה כתיב וקריאה דבור' בעלע'
עשה ולא כלו׳מ״ט וירקה בפניו בעי׳וליכא הילכך הוא אמך והיא גוצ׳וקלמתו הרוס הוא מעשה באיםסליצ׳סהאש׳עושה מטם בגופו סל איש לאפוקי רקיקה דלאו מטסה
הא איכ׳כפניו היא ארוכה והוא גוץ בעי עד דססי מק לאפי דידיס וסדר אזיל באיש הוא ו׳בגמ ( דקה ) תניא חלצה ולארקקה ולא קראה חליצתה כשרה ואוקימנא
יכתבו סיזו׳והא דאמרי בסחולץ ורקת ' קדטכ׳דוק כב״ד דמתחזי על ארפא ובכל כר״ע וידוע דהלכה כסותו • וכתב הרמב״ס אסא דאמרי׳דקריאה לא מעכבא בד״א
.הספרים איתיה וכן כסנהדרין כירוש׳סמא למצוס מן המובחר בעי הכי :כ׳ר״י כסס כשהיו יכולים לדבר שהרי הן ראויי׳לקרו' אבל אלת׳ צו אלס אינס חולצץ ואס חלצי
 ? .רמ״ה דכא דאמרי דקלפמו הרוס אינו כלום וצריכה לחזור ולרוק בפניו דוקא חליצתן פס ולה ואינן כחרש וחרשת שחלצו שלא עשו כלום לסי שהחרש או החרשת
אינן בני דעת עכ״ל • צריךשיכוונו היבס והיבמה שתהא מותית לזר בחליצה זו
*במה שרקקה דם
לכתתלה אס עומדת סס אבל אס נתפזרו והלכו לסס כסי־ה :
אינה צריבה לרוק פעם אסרת וכת רב אלפס דוקא כמוצצת כו׳סלסו ליה לאבוה נתכוין הוא ולא נתכוונ ' היא או נתכוונה היא ולא הוא לא הותרה ומיהו חליצ היא
דסעואל יכמס שרקקה דס מחלוץ לפי סא״א לדם בלא צחצוח רוק ממיבי יכול יהא לפוסלה על האחיין בסוף ס׳מ״ח ידף קו ) א״ר יוחכן אני שונה בין סנתכוץ הוא ולא
דם ליוצ׳מסיו ומפי האמה טמא ת״ל זוכו טמא הוא טמא ואין הדס היוצ׳ספיו טמא ' נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא סליצת׳פסולה עד סיסכוינו סניה
כאחת ומ״ס לפיכך יבמה שגדלה בין האחים וראינו שחלצה נטלו סל א׳מהס אסויס
אלא טהור לא קשיא כאן במוצצ׳כאן בסותת׳ופרש״י מוצצת א״א בלא צחצוח רוק
ופסקו ןכ הרי״ף והרמב״ס ז״ל וכ׳ה״ה ז״ל בשס הרשכ״א אס רקקה ואינה מוצצת להתייבס שמא כיוונו לסס חליצה אבל כל זמן סלא ראינו שחלצה לא' מהם מותרת
להתייכס וכו׳בי״פ מ' ח (ד קב ) אמר רב יבמה סהגדילה כץ האחין מיתית לינשא
איכא למימר דאף היא אפסי סתמק דס בלא צחצוחי המק עכ״ל יעיין בר״י  :ודע
,ו־סקמי׳הכי אמרי׳כגמי דלוי שאיל בי מלרפא יבסס שרקק׳ סד מהו א״ל מי כתיב לא׳מן האחין אין חוססין שמא חלצה סנדל לאחד מהס טעמא דלא חדנא הא חזינא
וירקה מק ואהא לשלחו ליס לאכוה דשמואל יבמה שרקקה דס תחלוץ ואוקימנא מיישינן והא תגי בץ שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בץ שנתכוונה היא ולא נתכוון
 3.מוצצ כ׳הר״א׳ז״ל ואני כתבתי כדפירשתי מנהו דבי מדרש׳דאמיי מי כתי׳וירקה הוא חליצתה פסולה מד שיתכוונו ׳שניהס כאקל״ה ^ אע״ג דחזיכא אין סוששץ שמא
'יוק סכרי דאפי׳שותת ללא בעי׳צסצוחיהמכ״כ הדאב״ד ז״ל דסעמלמסתכר הוא כיונו ואיכא לאמרי  .טעמא רלא חזינא הא קדינת קוששין ודקא' תנא בעי כונה
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* יס לתמוה על 5מ״ לאפפרויי לעלע אגל לאחץ מיפסלא וידוע דסלכ׳כלישנא כפרא *  :ומש וכן
הרמנ״ס זרנינו אס יקקה כפני היבס כפני ב״ד אסור להתייבפס ( דקד )שלחו ליה לאבוס דסמופל
וגני ינסה שנללה
יין האחים שמא יבמה שרקקה תחלוץ מכלל דאיססלה לה מן האחיןואוקימכא כר״ע דאמ רקקס ולא
כ 1ומ לשסחלינה חלצה ולא קראה חליצת פסול קראה ולא תלצ׳אין כאן בית מיחוש• ופרשי חליצתה
דמאאריאשסומ פסולה ופוסל על האחיןאיןנאן בית מיחו'
חכמים
*) פי׳ לא נזוס נחי ואפי׳מייבוס לא פסלה ומ״ס רקיק ומ״ס לאחד מהםמותר׳להתייבם ולא חיישי׳שמא חלצה וכן אם רקק׳ אמר אין חליצתן כלו׳אלמ מודו
יייפסלא יגל האחי'
ונ׳ל דלרווקא קריא׳קריאה דאית בין בתחלה בין בסוף לפני היבם בפני ב״ד אסורה להתיבם ומיהו דוקא כשרקקהרן ק בחליצת חרש וחרשת דסליצ׳ פסולההיא
לתילתא נקט והכי לאמיחלפא ליה רקיקה דבתחלהליתא
אכ 1,ר ק רה דם ^ פניו אינה נפס ^ ת בכ ך אא״ כ יחא רו ק מעור ׳ בו ועוד ממ״ם סס בגמרא דטעמ׳דמתדלפי
דאמרת
אגל א־ן ה* נ ולכסוף איתא מחלפא ליה ואתי למיסרי ואם קראה לבד לא נפסלה בכך מלהתייכםהסןמ ׳^כתחלה  1,א שאיק באמר ואמר ואמי רב הסת
?אעילו לא סננו
נ!;י מיעסלא על תלוצ׳לאשין ופרש״י קריאה כין קוד חליצה יחלוץ ואם חלצה מהסומ׳ חליצתהכשרה והרא׳י ברכתב עןאם קריאה מסכבא וכי אלמ טפס דמתדאינו
האחיסדני׳לדהא מאן יבמי בין לאתר חליצ' ככה יעשה א״נ
ויייסללקיי5ו־! ־י׳הס נ £ספ'י $ת
דתיהשיל הייס אמרי׳אתייכ׳לא מיחלפא לאינסי בחלוצה אין אח אלא הואהולצ׳לכתחליחליצת חושוחרש׳ואלםואלמי] י;
ילהנימפיש׳'
#שוס דתיישינן דליכא למי׳הן בתר חליצה אתייב׳דאמרי׳ פסולה ופוסלת אבל שוטה וקטן אין חליצתם כלום אפי לפסןל יים למזיק בזס ליפת יני׳
דמתדמסוסקריא׳לאסמועיד6פי׳
לטעמ
8חא נתכיוג ' היא הך קריא דמקמי חליצה הואי אבל רקיקה עלהאחיןקטגשחלצ׳ לגדול נפסלה על האחין וא אהרא ש ז
א ;ל אס
היה דלית אלא בתר חליצה מחלפאלאינפי השוה חליצת קטנה לחליצת קטן חליצ׳מוטעת כשרה היכי דמי אלם ואלמחליצתןפסולה ומיהו אינןסרן
י לוע לס שנס
ושמואל
כיאלא גת׳סונה ויאמרו סך מדרקק ודאי חלצה להברישא חליצה מוטע׳שאוט׳ לו חלוץ לה ע״מ שתתן לך כך וכך החליצה כדינן אלא הא כדאית והא כדאית
קא׳איןחליצתן
לאלא׳אין חליצת קטן כלו׳ולא
צאחעשלא :ואפ״ה הדרא ומתייבמה ואתי למפרי כשר אפי׳אינה נותנ׳לו כלום ואעיפשהחליצ' כשרה אף אם
דמשמ׳ליה דמסו׳קסן בלחודתני
חלוצה לאסין  :ומ״ש רבי ' דדוקא כרקקה תתן לו מי׳ט היא חייבת ליתן לוימה שהתנה כשאר שוכר שכירכלו׳תשו
בפני ב״ד הוא דאסורה להתייכס מתבאר לעשו׳ מלאכתו שצריך לית? לו שכרו אבל אם יש טענה שאינה במתציתין חליצה פסול׳אבל בתר׳וחיסת
ממה סכתכתי בסמו׳דסעס משו דמסלפה חפצ׳ בו והוא חייב לחלוץ אלא שאינו רוצ׳וצריכי׳להטעותךכךי אפי תנא דמתנימין מור דאינוכמואג?
בהו פ? 1ה 1י ? ^
^ יק?זכ?, 1
להו לאינשי ואתי למשרי יבע לאקין והאי שיחלוץ לה יכולה לומר משט׳אני כך ואינה צריכ׳ליתן לוכלום
טעע לא שייך אלא ברקק בפני כ״ד וכפני
^' נקק ־מי־ליה ב 6י־ר ל״ש
היכס:כי "  :ה״ה בפ״ד ההי' דיבמה שגדלה אמרו לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה אינה חליצה *י " "=יי?
בץהאחיןאץ חוששיןסמא חלצה לאחד שלא כיון להתיר ום מ נפסלה בכך להיזיבס וכופין אותי לחלוץ לייפ־כ ל5ז־־-לל" ומיסוא־ן כמכל
דזמ
מהן מכאן כתבו קצת ימן סמפרשי׳ שמה חליצה כשרה חליצה מעושת שלא כדין ע י דייני ישראל שטעו טל התוספת׳ססיא משו׳אותן וזההתימז
סנז׳למעלה רקקה בלבד ה 'ז חליצה פסול׳ וכפו לחלוץ פסולה ופוסלת ואם כדין כפו כשרה וגויס שכסויותר נכון כנ״ל לדעת רבינו אבלהרמב ן
(לש )
גמהות אמו אלא סשיקקה כב״ד אבל רקקה בינו מעצמו אפייכדין פסול׳ופוסלת כפוהו שלא כרין אינו כלום אפי׳ והרסכ״א ז״ל סוברי שהסר׳ והחרשתהרי
תיימוני < 1׳ד מה'
מקרי לבינה אי כפני סני׳אילפיסלת וזה דעת לפוסלה כפוהו דייני ישראל ע״י גויס שכפוהו נוים לעשות מחהס כאלם ואלמת ואינן כסוטה לכלדבי
יתום ללא
<שחלצ׳
והרמי׳כםוכ״נ מן ההלכותטכ״ל ל :קסנה
שישראלאוטרי' לו כשרה
שותא אלא סתא הרמ״בן והיש״ב ז״ל מכ״ל וכי׳כ נמקי יוסף
נ /פיני! :
לגדול נפסלה על כאחין בפ׳סצותחליצה
אההיא דיבמה שגדלה בין האחין אין
(סס ) תנן קטכ׳ססלצ תחלוןמסתגדיל ואס לא חלצה חליצתה פסולה ובגמרא
(ל ) זנני׳יע׳ח׳ת חוששין שמא חלצה לא׳מהס דאסיקנא טממא דלא חזינ׳הא חזינא סיישי ם מ ד אפי
 7ן> תים ע״א
(דקה ) אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר״מ אכל חכ״א איש כתוב בפרשה אכלאש׳
יי ו־זי* דסיירי סלא בב'׳ד חיישי׳שמא כיונו ופסולה על האסין ומיהו כיון דלא פסלי להו מדינ אלא
לנויןא נמקוס מפני מיאית העץ מסתכרא דהיינו דוקא במעש׳כי האי דלאן אורח ארע׳בהכי אבל בין קטנה ובין גדולה רכא אמר סד שתגיע לעונת הנדרי׳וכלכתא פד שתביא
חרש או חי־סס אינה כלוס ני שסמך לו על התוספתא ספדנו שס חרש סמזלן
וחרשתשחלצ׳והתולצת סן השוטה יכן סוסה שחלצה והחולצת מן הקטן מ תכא
וי״ג דכריס כה הרי השוו דין חרש שוטה וקטן ונתבאר כגס שאין מליצת קטן כלום
וכן השווס חכמים בכל מקוס לכל דכר שצריך דעת וים מי שהקש לע רגי׳מדאבגע
אבל חכמי׳אומרי׳אין חליצת קטןכלו׳ולא

איזיןופ״ז:
ונפ׳ה
(לא )
#יירכ׳ה נ׳דסלינ'
קפנס א־נ־כלוס
ואעי׳למ׳זזחלינה
מ״ט
פשזלה
ללשתנדיל אינה
גריכז ליזווי פל
כל הא־זין אלא
קולנ׳ צ 1;5פ^ 7יל:

_ _ מ־אמק וכ"נ מדברי הרמיק1
רוק אבל רקקה דס לפניו אינה נפסלת בכך אא״כ יהא רוק מעורב בו כ״כ הרא״ס
בעסקיו כפמ״ס כשס הרא״בד ז״ל וכתבתיו לעיל בסי׳זה גבי דיןיבסה שרקקה דס :
וכתב הר״אש ק״ל כיון דאערי׳יבמ שרקק תתלן אמאי הרחיקו הנך אמוראי לקמן
להטעותו כיון שעמדו כיב׳ והיבמ לפניה׳יאמרו לה סתרו׳בפנינו ונפסלה לו ואס״כ
יכפוהו לחלון ואי לי׳להו להנהו אמוראי הא דשלחו לאבוס דשמוא׳ א״כ לאו הלכתא
היא ורב אלפס הביאה לפסק הלכה ונ״ל דשפי ' אית להנהו אמוראי והא דלא אממ
לה לרוק בפנינו משו' דלאמהניא רקיקה הכא לפסול כדאמי ' לעיל יבמה שגדלה
בין האחץ סותר 'לינשא לא׳מהן ואין חוששין שמא חלצ׳סכדל לאחד מהם ופי׳טעסא
דלא חזינא הא חזינא חייסי׳סמא כיונה וסא תכי׳בץ סנתכון הוא ולא נתכוונ ' היא
וכו חליצת פסולה עד שיתיוונו סכיהס ומסיק דכי חיישינן שמא כיוונו אלמא אף
חליצת הסנדל לא מהני׳לפסול בלא כיוונה כ״ש רקיק ' והכי עובדי דלקמן דידעי ביס
סלא היה רוצה לחלון רקיקה לא פסלה ידוע הוא שלא כיין עכ׳ל  :כתבו הגהות
מיימון כריכה היבמה להזהר שלא תמק לפני היבס ספרקיק פוסלת לייבום וא״כ
מהי החליצה פסולה כיון שאינה ראוייה ליבום ותצטרך לחזי על כל סאחיס-וכ״כ
כמרדכי מקבלת אבי״ה וכתב ואע״פ שיש להשיב טיב הדבר ליזהר בכך ^ :ומ״ש רכ י׳
הסומאלכתסיל׳ לא יחלוץ
ואס קרא׳לבד לא נפסלה בכך מלהתייב׳כבי נתבאר :
'ואה חלצה סססומא אליכתה כשרה בס מ ' סיד קג ) תניא חולצת מן הסומא חליצתה
כשרה וכתבו התוס׳וא״ת מהיכןסיר למעוטי סומא ר״ל מדכתיב לפיני כזקנים ה״ה
לעיני יבם א״נ משו׳דנתיב וירק בפניו דהוי כמו לעיניו קמ״ל דלא עכ״לנוהרמ״כס
ז״ל כתב בלשון הזה סומא אינו ת ולן שג ' וירקה בפניו ואין זה רואה הרוק וכתב ה״ה
ממ״ש בברית החולצת מן הסומא חליצתה כשרה למד רבי שאין סולן לכתחלה ונתן
טעם לדבר משוס דכתיב וירקה כפניו אבל בדיעבד כשר' שהרי אין הרקיקה ממצב '
ובהשגות א״א והוא שיש סם מישיחלוץ ע כ סכור הוא ז״ל דכל היכא דליכא אסרינא
אפי' לכתחלה חולץ ובריתא דמשמע דוקא דיעכד הוא בשיש סס אח ואיצי יודע
הכיס בזה עכ״לואני מצאתי כתוככשס
לאין לך דיפבד גדול מזה שלא תתעגן
ליתן לו דמי יתירי כעין אנוס?
דדילמא הרא״בד ס״ל כמ״ד מצות חליצה קודמת ולהכי חשיב בדיעבד משוס
בתסובס ודברי ר״י שכ׳בשס הרמ״ה והמו׳נר׳סחולקיס טל זה כתובבתשו׳הרשכ״א
עיגינא אבל לפיסקיס כמ״ר מצות יבוס קודמת מנא לן דחסיב דיעבד ע״כ כט :
חיש ואלס ואלמת פוסלת ופסולה אבל סוטה וקטן אין חליצתן סי׳אלף ור״מ אס הקדימה ונפנה לו אין הסטא׳אחר נתינה וקרוב בעיני סכלשחל!
חליצת
כשרה כפמ״ח ( דקד ) תין החי שנחלץ וסחרס׳ססלצהוהחולצ׳לקטן חליצתם פסולה קודם שנטל מטות שאין מוציא מיד לאשה ואפי׳חייכה עצמה לו בסטר ואפילו
בקניין ועיין במרדכי בפ׳החולן:
ובגע־ ( .סס ) א״ר ינאי דטעמא דסי־ש והרפת לפי שאינן בואמר ואמרה אמר רב5י
אמרוול חלון לה ובכך אתה כונסה אינה חליצה להתירה ומ״מ נפסלהבכך
סשמאיאמית קייאה מעכבא לפיכך אלס ואלמתשחלצו חליצתן פסולה ומתני '
ו־קתכי לא קראה חליצתה כשלה כר זירא דאמר כל הראוי לכילה ואמאי דתנן להתייב׳ וכופין אופו לחלון חליצה כשרה בסוף פר'מ״ח (סס ) ת״ר חליצה מוטעית
דחולצת לקטן חליצתה פסולה א״ר יהודה אמר רב זו דברי ר״מ אכל סכמי' אומרים כשרה אי זו היא חליצה מוטעית אמר ר׳ל כל שאומר לו חלין לה ובכך אתה כונסה
אין חליצת קטן כלום כלומר ואינה צפסלת לאפין ויכולה להתיב׳להס ולונוהרמ״בס א״ל י־״י סוכ׳אני בין סכתכוץ הוא ולא נתכוונ׳היא כץ שנתכווכ היא ולא נתכוץ הוא
ז״ל כ בלשון הזה אלס או אלמת איכס חולצין ואס חלצו חליצתן פסול׳ואינןכחרש אני סוכה חליצת׳פסולה עד סיתכוונו שניהם כא׳ואת אמרת חליצתה כשרה אלא כל
וחרשת שלא עשו כלום מפגי סהסרש והשרשת אינן מי לעת וכ׳ה״ה מ״פ שחליצת סאומרי׳לו סלון לס ע״משממן לי ק״ק זוז ובר״פ גבי הא דא״ר יסודה אמ רביבמי?
תסגדילה

אמאי תני שתחלוץ מסתגדיל וטוד דלא תני ליה גבי קטן וי״ל דאי לא הוה תני גבי
קטנ ה״א דחליצפ׳פסול׳דהא סקסי׳אשס לאיש מן התור להכי תני תחלו׳משתגדיל
יותר לשון לאסמועי׳דסליצת קטנה אינה כלום כמו חליצת קטן ע"כ ומ״מ יס לתסו,
היאך כ רבי׳כן בסס הרא״ס כיון שלא נמצ' כן בדבריו ועוד שגס המוס'לא כפבו כן
לקושט' דמילתא חסרי כתבו אח״כ ומיהו בירוש גרסי׳בסדר המשנ׳תחלון משתגדל
ואס לא חלצ׳סליצת׳כסרה ע״כ וכיון שהם מסופקי' אי גרסי׳חליצת׳כסר היאךאפש׳
לכתוב כשמס דחליצת קטנה אינה כלום כסו סליצ קטן ודע שגירס רב אלפ כגירת
הימומ״מ כיון דאסיקנ דהלכת׳טד שתביא ב ספרות משמע דקודס לכן חליצתס
חליצה מוטעית כשרה ה״ד חליצ׳מוטעי' סאו׳לו חלוץ לה ע״מ שתתן
פסולהלי*:
לי כך וכך כריתא בע ' מ״ח (דקו ) ומ״ס אפי׳אינה נותנת לו כלוס כך פירס״י ונתן
טעס כדמערש כס המדיר דכל תנאי מסנאי בני גד וכני ראובן ילפיכן ליס ססיס
איעשר לעשות ע״י סליח וכל סא״א לעסות ע״י שליח כגון סל^ צה אין מנאי מועיל
בה ואע״פ שלא נתקיים התנאי המעשה קייס וכ״כ הרא״ס ז״ל וכ״ס הרמב״ס ז״ל
סאע ק שלא נתנה ולא נתקיים התנאי חליצתה כשרה  :וכיר״י ואפי' התג ' כתנאי
כפול ופשוט הוא וכ״כ הר״א בתשו׳שאכתוב בסמוך נ ומ״ש רבי׳דמ״ת סי׳סייבת
ליתן לו מה שהסנה כשאר סוכר כו׳אכל אס יש טענה שאינה חפצה בו והוא חייבלחלוץ אלא שא/ותצה יכולה לומר משטה אני בך ואינ׳צריכה ליתן לו כלו׳סס בת
חמוה דרב פפא נפלה לפני יכם שאינו הגון לה אתא לקמיה דאביי א״ל חלון לה
ע״ס שתתן לך ק״ק זוז לבתר דחצן לה א״ל זיל קב לי א״ל משטה אני כך עבדא ליס
וכ'הרא״ס ז״ל וערס״י זיל הב ליה דהא קבילת מלך ואף ע ל גב דחליצה בהכי לא
מיססלא מיהו מיסייב לקיומי תנאי מדינא כשאר שכירות דעלע׳ולהכי פי' מגיטם
שכירות ולא מתנאי שהתנה מתחלה ליתן לו משוס דהאומי מ״מ אין מחייבין אותו
לקיים הסנאי אלא אס ירצה לקיים התנאי יתקיים המעסה מעכשיו ואס ירצה לא
יקיים התנאי ויתבטל המעשה למפרע סילכך בנדון זה מסוס תנאי לא מחייבה

־

קנא

יאק העזר קסט

סהנדילה כין האחים מותית לינפא לא׳מהס איןחושש׳' ן שמא סלצ׳סכדל לרזמהת ואינה נשאת־לזי׳שד׳ .שתחלוץ׳סליצי^ כשיה • 35:ר  0ונשאת• לזר קוד׳סיסלוץ&ולץ
להחליצה .כסר והיאתחת כעלה ואין פוציאין אותה ממנו כ ! היאהכסח׳האמתית
אסיקנא דטעמא רלא חזינ׳הא חזינא סיישי דסא דתניא דכעי כונס ה״מ לאשתמיי
לעלמא אבל לאמין מיפפלא ובסוף הפיק הנז׳{ דף קי ) מייתי עובדא ביבמ שאמרה בספרי רבעו הממייקיס וכך הוכן לסוןהרמ״ב׳ז״ל ומ״ס דחלינה פסול ' פוסלת על
לר סייא בר אבא סאיצה יוצה להתייבס מפני שלא היה רוצה היבם ליבמאלא משו ' האחים ופוסלת.לכהונה ואוסרת עליו קרובותיה ואינה נשאת לזר עד שתחלוץ בס,
כל הגס ( ךכד )אמר רב נסמן אמי שמואל
דחזאה לה ממונא ורוצה לאבלו ולכלותו
חליצת׳כשרהכל מקום ששנו חכמים גט פסול פסול
ומפני והרמ׳יכם כת׳גוים שכפו מעצמן אם הדין■ שיחלוץ
ולגרשה וכתב הר״אס שהית׳כעורה

ל ססליזלהחלינמ,עליי ?היכי//7,שפיי חליצה כשרה עברה ונשא׳ לזר הודם שתח ^ ץחן 1,ץ,ןה
שחלצי
אותה ממנו לאחר
כשרה והיא תחת בעלה ואין מוציאין
~
^ , - . .ן״״ו ^ -
ופיןאותובכךעדשיאמ ! ,1״ -
זצמשתכראש :

שלא תתיב לסם עוד

ואע׳ג.5
ך?
£לי
ואףאסכאכו

•ד׳ס
(לנ ) כ׳נא' ז אע׳פ
שאינהנרינילר*",
כ תנאי מ׳ם נדיבה
ליפ]ל< שנרוז 7רן'
ניוק01שינוי ק? 71
הטעתז
והיא
סיזלז לה אבל
נסק 1ם שהחליצה
( אינה
קידמת
ריצה אעי' סכר
טרחיאיןלועכ״ל
!נ,־הס דנרירניכז
נעליזטנו :

כחליצמשמדהלכתכותיה
הא
התם
עלי
דפליג
^ דהלכה כרכי אלעזר
.י׳ ד! ת דה ^
פות־׳ ן לה  -ר שחלצה בפג1י ^ 0
לנטל י מידעתי
רוצה אני ואפי׳בשועיש דנ ען דאסיר׳׳ ליס
לא פליג אלא בקטן ואנפליא בלבד ואע״ג ניזליצה כמל נג 8
יכוליןלכוףבו אע פ שאיני'
כייו׳ לא כתבוהו לה כל שגי שראו התליצ
*ועתה ה״ז חייב להוציא׳והכי איתא
לא מקם במילתי שמאל ולילה פסולי׳ופוסלי׳ !כנר נענאר לעיל
חולצי] להם םא
מכירים לא היבם ולא היבמה שב ר לא היו
מדרמן
וטעמא דעילתא דכיוןדאסיר ליה
נלנרי הטור
ולסי׳כ
נקטינהו
ולדוגמא
הני
דיקא
לאו
א״א
ל׳
שבו
מקיאו׳
מפני
לשדטטו
וצריכין
אותם
מכירים
שהיו
׳
במשוב
לא מעגכין לה עכ״ל כתב הרא״ש
סדר תליצהתעג^
להקמת הרמכס ככולם חליצ פסול׳ופוסל' ובקטן
נס!? 1לסער:
חליצה מצות חליצה בל שיודעים
חלוץ ע״מ שתתן לך ק״ק זוז אעי׳אס כשל הרא״ש ז״ל סידור
יזילסטרדכי
עלקקם ואנפליא ,כתב שאינה חליצה כלל  :מתב (גי ).
התנאי ואמר אס לא תתני לי ק״ק זיז לא ויקבעו דוכת' שאומ׳נלך ילמפו׳פלו' ונחלוץ שם ימוסיפין
לילו פ׳ס ע!ן* עז?
עוד ב׳אפי׳עמי הארץ לפרסומי מילת' והולצין ביום ולא
תהיה החליצה חליצ׳אפ״ס החליצה מיה
בלילהה-יי״בס בתשוב כסימן תפ״ב על המוסר נהנו לנתי נ נ:#
וצריכי׳הדייני׳שיכיח• שדזיא
דאין תנאי מועיל כחליצ׳משוס יל א5ןפש ' בכיר של ישראל ולא בב״ר של גויס
מודעא טל החלינ׳אפי׳ נאמר שהמודמא חליצה* לסרסומי
קיימ׳אין כחליצה בטל׳לגמרי אלא שהיא מילתא יתיהיאפיי'
^עבד יייש^י ?כפכ^י כ:י ?י י? ? אשת תמת והוא אחי המת מאביו והכרה זו סניבקרובי' ונשים
חליצה פסול׳דומיא דהליצ׳מעופי׳וסליצ' לא נת'לי .פןתריג
א'
שלי תוסלמש*  7גןלה וצריכים לידע שהיא תב י״ב שנה ויום א׳והואי בן י״ג שנה ויום
ל1יכן.שיה ^
מוטעית ואע״פ סהרמ״כס כ כפ״ו מהלב' לנגיק טכ*לזפש 1פ
ג .ימסין ממסר מודעא על הגט הגט כפל היא ׳אין התריע
^ .ושהביאו ב שערות והיבמה נכרקת׳ע פ נשים ואם רואים שנדלו
קליצ׳אניזחול ע״עשלא מ5שאז
האשה תגייננע
הדיינים.
שישבו
וצריך
בדיקה
צריכין
אין
זקנו
.
דריהושיתמלא
החליצה
תהיה
ואסתגשאילשוס אדם לא
ואפילו
לגמרי
כטל
ר״ל
בטל
מקו׳שב
וכל
י׳ ואיני אלא
ריס גט אץ בו כמו שכתב בפר׳י״כבר נתב לראיי" געלמ! ! נ*
0ליצ 'ומותי׳יליכש ׳בע ״ל* לגועייןכרבי׳י ר ך והיבם והיבמ יעמדו וראיתי לרבותי שהעמידו היב אצל הכותל
או .עמוד כי היכי דמצי למרתפי׳ לכרעיה ואומרי׳ליבם אם ירצה
כתב הרמכ׳ ס)״ל"
בס״ד הס " בוס שהמוסר מודע׳על החליצ׳ מהרייזרגלי׳כו ^.
חליצתה פסולה וסקליצה פעושי׳על ידי סדרו דאני אין
ליב
?
!
*
:
"
־
*
•
*
י
?
׳
<
*
חליצהמוטעי׳פשול׳
:ם ואם אימ׳שדוצה לחלוץ אומרים לו בטל מודעא כמובנט
*!
סהגין לנינו ! 1
אד ג״ג ד״זין ! ;נאי ל&ן
ליצה מעוש׳ פסולה ונותני׳ לו בי׳ר המנעל שיהא שלו ואחר
 %י*%ו?
*•  6ירןיר 'ז*, 1יו * י
כיצדכגוןשאממלו
ישראל שלא כדין או ע״י גויס פאנסוהו חליצהיאפשסשיס
כדן פסולה וע״י גייס סלא כדין דמאחר יתולצין
יצ' וכשב בסמו׳נל מקום שאמרנו נזמן הזהני^ים
':לא נאסרו עליו קמכות־׳ולא לסנירקהל ועלה
י*
/
ו
א ;-נריניןגערס•
!בלמלא כתנויןלהתירה
סיא ואיכה מפסדת
עידיותר:
עליך כלו׳ואם ת<
אחד כך לייבתייב'
וכיוצא כדברים אלו סגנרמחליגהו! עפירת׳
שיבשל בטל הוא ואינו כלום אין כן בסלי
להנן )5לזד ! לכן מתכוון
י היא ומופלת לפסלס־
פשול׳וכת' הה מ״פ
!א־נז נאסרת לפי לתת!
לה
רבי׳או שאמרו
■•
מזהאסי :ונחוסרה5קרובושי ופסול׳מן
,
,
לגלא מ 75הפנאי:
רוק מפיה לפניו וצריכי׳הדיינים לראו' הרוק ,כשיוצא מפיהולא הכהונה ונראה לי סטעס החילוק מסי
קלוץ לה שזו מצוה
היא וכו׳כר שהוציאו ממה סאמיו כירוסל׳ תאבל היבמה כלו׳סורם חליצהומקרי' לה ככוזיעש׳ לאיש אשרלרפתו הוא וכועכ״ל וכתב עוד סססליצ׳

־אקמ
קייא בי אבא א״ל האשס הזאת אינה רוב׳
לך דרך יבוס אלא חלוץ לה ועקיר זיקתה
הימנה והיא נשאת לך דרך ניסואיןמדסלץ
לסא״ל אי אתו מפס ושמואל לא סרו לס:
יכתי הישב״א ז״ל שהמעשה הזה הלכה

ביום פלו כך וכך יל לירח פלוני כשנת כך וכך לבריאת עולה למנין שאנו
מנין בו .כאן במקום פלוני אנחנא דייני דמקצתנא חתימי למט נמותב
מלפא כחרא הויכא וסליקת קדמנא פלונית בת פלוני ארמלת פלוני בר פלוני
והקריב ' לקדמנ׳תךגברא דסמיס פב״פ וכך אמית לנא פלוניתאדא פב״פ מ א
אסוהי דפלו 1בעלי מאנוס הוא דהויכ' נסיבא ליה ושכיב וחיי לרבנן ולכל ישראל

מודה בזה איןבדנריו נלו׳דהא אמי־מעס*,
החליצה ומבטל דבריו סראשוניייאס נאמ־
שדעתו לומר שהוא מבטלה מעפר לאחד
שתחלץ הרי לאתר החליצ׳אינוימללבטל׳
שכבר מתד לשוק אבל מודע׳החליצ׳היא
סיאמי סהו׳אנוס ואנו מחמיני׳אותו בזה
משו׳דגלויי מילת׳במלמא הוא דומי׳דגע

הוא ואפי־ ריוחנן מודה בזה דכיון שהוא  .שבק ובר וברת וירית ומחסין ומוקיס שמו כישראל לא שבק והדקפלוני אסוהי
מתכיין לחלוץ להפיי׳באות' חליצ/אע״פ חזי■ ליפומי ימי י וכעןרכנן דייני אמרו ליה אי צבי ליבומי • יתי ייכס ואי לא
■ מעל רגליה וארוקבאפוהי או מתנה או אף אס לא יאמר שהו׳אנוס
הטועה שיועיל לו מצד אחר כשרה ואץכי׳ ליטלע לי קדמיכון רגליה דימינא ואשרי מסאנא
כן מדברי רבי׳אלא המעש אתא כר״ל ואינו ואיסתעודעכוהא לפלונית דיא דהיא אנתתיס דפלו ' מימכא ואישפמודעימכי אלא שהוא מבטלה ספס נאמר כאומר כן׳
כהלכה ומס בין זה למה שאפר ר״ל  .סם דפלו׳דנאיאחוהי דפלו׳מאבוהי הוא ואסדי׳לי׳אי צבית ליבומי יפה ייבס ואי לא מפני שהוא אנוס על החליצה שאס לא כן
חלק לה והיא ניתרת לךלאחי זמן ואיפש ' ליטלע לה קדמנא רגלךיימינא ומשיי פינך ' מעל רגלך ומירוק ב 6נפ ועני־ואמ׳ מה לו לחלוץ ושיצטי׳לבמל קוד ' לא יחלוץ
ולא יבטל וכיון שאין מודעת י׳חליצ׳אלא
לכאלית -אנא צביליכומי יתה מ-יד אקיינוה לפלוני׳דא מאן יבמי להקי' לאחיו
שכיון שפיישו לו בכאן שהוא עקי זיקתה
הימינה חליצת׳כסר' סיא עכ״ל חליצה ססביסראל לאאבהיבמי ואףלהאיסלו׳ אקרינאליהלא ספצ .פילקמת ואטלפ מהמת אונס אין החליצה בסלס מי־ממס
מעושית שלא כדין ע״י דייני ישראל שכפו ליה רגליה דימינא ושיי׳פיכיה מעל רגלוהגורקת באנפוהי יוקא דאיתסזי לפא אלא שהיא חליצ׳ססול ופוסל כמו בחליצה
החב
טוד שם
ועיין עוד
מעוסירו־פכ״ל ועיין
מעוסיתעכ״ל
וכתב 3הד3
סם  ::וכמ
לחלוץוכי׳טד כפוהו דייני ישראל ע״י  .בפומה לע ארעא ותובאקייצוה לפלוני׳דא ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את
וכל דסוו יתבקתמן המגיד מה סאמ׳סאס עברה וכסא בחליצה
דייני גויס סכפיסו גויס לעסו׳מה שישיא' בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל ואנחג דייני
פסולססאין מוציאין אותה טידונראס
אומייס לו כשרה כל זה כפכאי בשי קל״ד פנינא בפר' חלוץ הנעל תלת' זימני ומדיתעבידא עובדא דנא קדמנא שיינוהא
למבין -גט ובפ׳מ״ח סס ת״י חליצ׳מועעית לפלונית דא למהך להתנסבא לכל גבר די  .מיצביי ואינש לא ימסה כידה מן ודאי שמפרש אומה פד שיחלוץ לה חליצה
בשיה גט מוטפ׳פסול חליצ׳מפושיפסולה יומא דנן .ולעלם ובעת מיננא פלוגי דא גיטה דסליצתא דנא וכפכנא וחפמנא בשרה ואס לא כן כונת רבינו ק״ל שהרי
משמענגנירא כמקצת הקומות סהזכירו־
ויהימא לה לזכות ולראיה כדת משה וישראל :
גס ממוסס נשר ס״ד אי דאמ׳רוצה  .אני
חליצה פסולה סמן* הפייה אינה"
וחוממין
אפי ' חליצה נמי ואי לא אמר מצה אני
כלום ואס כן היאך תעמוד טסבעלס־
גם נמי לאה״ק חליצה מעוסית וגם מפיס דמנץ פשר וזימנין פסול הא דאמ׳רוצ׳אני
בא דלא אמ' רוצ׳אכי ומדהשוו חליצ׳־מטושי׳לגט מעושמשמע דסוי׳סס לכל דיניהוק בלא חליצה וצריך עיון על ל; ודברים פשוטים הס בעמי שהרי לא בא כימל״ם׳
קסק הרמ״ב׳ז״ל ימ״ש רבי׳פהימ״כם חולק כדין כפו גויס מעצמי' והדין נותןשיחלוץ ז״ל אלא ללמדנו שאין אוסרים אותה עליו ףא על פי ששברה ונשאת כלא חליצה
נסחאמשובש ' נזדמנ׳לו בדברי הרמב״ס  :בתובבתשו ' היס״3א סי׳אלף ור״מ מדברי כשרה אבל דכי פשוט הוא דכיון שהיא צריכסילחלוץ שמפרישיךאותה עד שתחלוץ
בעל הלכות נר'דכל סהיבס׳אינס רוצה להפיבס וכ׳ר רואי׳סיכניס קטט׳לתוך ביתו חליצה פשרה  :לאחר שתחלוץ כותבים לה בית דין שחלצה דסכיהס גט חליצה
ההוגכ׳לו יכו׳סאס לא קבל מהם להתירה לינשא ואס לא כתבוהו לה כל פנים שראו החליצה יכולים לכתנו אףלע
כאות שאמרו ב״ד קורץ אותו ונותנים לו עצה
נופין איתו סיאמי מצה אני אלא שדברים אלו אינם ברורים בעיני עכ״ל :והר״אש סי שאינם מכיריס־ופו׳פימרא דרכא כסוף ס' מצות חליצה ( דקו ) וצריך לסרטטו
לשון
כתב מפני מקראי סבו סס סי־ זוטרא מפיסטוכמב לה לכולה פיפתא :
בתשובה חולק על זה ל נ :דק מי שסלץ ואח״כ היאה מודעא שמסר קודם לכן
חליצה! א״א ז״ל סדור חליצה מצות חליצה בשלשה שיודעים להקמת וכו עד סוף הסימן
בסי׳קס״הס • י •  /צז
שכתבעי נס׳
עייידמשו׳הייטב״את שכתבתי
כ״ב עיייבתסו שייטב
כלל כ ג
שוף כנכ
בתשו׳סוף
היא״ש 1נתשו
^י־!! 7
,פסולה אע״פ שהיא פסולה פוסל׳על האחין ופסל׳לכהונה ואוסרת עליו קרובותי׳ הכל בפסקים סוף פייןמצות חליצה ומ״ס ואחז־ החליצה יתנסולדייניס היינו לומי
ססווד
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' |ויז ) הנא׳זדאין שמוזר ומתנו להס כמפנה נדי שיוכלו להקמתו לאחרים אי כמי מפני שמתחל׳לא וכו׳ולפ׳ ד חליצה פסולה אינ׳גדיכ׳פל כל ה ^ סין הולירכן הואי דפעא״אז״לס$
ס״דד אחין ויתפלןיי
כנ כאחין
ענ כל
צחזר על
פסוצה צריכה לחזר
דחציצה פסולה
דחליצה
ויתבלויי
ברישס"
איתיהבריש
האחין או לא איתיה
^׳יןנשעדםצימ כתצוהו לו אלא על מנת סיס דרסו להם ואסלא יהזרוהו להם נמצא שלא זכה בממצ
ביד¬
כתיכנ<י'נמדי;? והוה ליה חולץ במנעל שאינו שלוא ומה שאמר יסוממין עליה תלתא כיירכינו ירוחס כסוף סי זה וכן יש מאמר אחר מאמר שאס עשה מאמר בזוואח כ מראו אחין
ה1תא
יחתמו אלא שני עדות הויא וכס ר :וכתב סרש״בא כתשו יסתמו או בחברתה כל 1(96צריכה גט למאמרה וחליצ׳לא׳מהן לפטור את שתיהן מבואד
",
ואס לא —
הרמ״ה -
אגיזנו בסס - -
>ירי<3י
ק׳תוחזית׳ ת 1מ׳ הג שנפשו ב״ד ולא השנים סנתוספו
כס ר״ג סס וכן אס עשה מאמר בזרואס״כ■•
י
ב׳הר&נ״א
ומ״ש ולא כפילו לאמתיני לבתר חליצה ג
וחתמין עלי׳ ת  6זא וילא בעי לאמתוני לבתר חליצה תלת ירחא נתן גט או חלץ לס או לצרתה רזו סבלן פל.
סי׳י״ט למסמויג'
ירחי כ״כ ר״י והטעם מפני סאע' סולצ׳פד
צרתה צו שאחר המעמר סלו נתןלה לזתיר
אלא שרי׳לאלתר לאינסובי לכל מאן דבעיא:
; 7$ר גתנרז עם
חליגיגו יאפילי שיעברו ג׳סדשי ' ממית הבעל כמבוא ברא'
אע״פ שמן התוריגט לא מעלה ולא מוריד ביבמה תקצו גט או חלץ לה או לציפה צו סבא עליה
 * 1חכמי' שכל גט שפוסל באשתו לכהוג׳ כיוצא בו ביבמתו צו על צרתה מועיל מה סנעס׳אסר סאמ'
נכית א-יזיע' 1אם סימן זה כתב הרי״בש על גט סליצ׳שזמנו
<31
לאסור בעלת סעאמי וליאסי בקחכות
וחסר
יסר^ גס 3׳אשיי־ מוקד ססי׳זמנושנת ס׳אלפי׳וקל״ד
נ<
מועיל שאם א׳מהאחק נתן לה גט פסלה ואת כל צרותיה עליו
:ד״מפז״וםי׳י' ,ממנו ל׳ובתב וק״ד ורצה לפסלווהאי־י'
כמעסה שנפשה אחר המאמר ולהפריך גט
יי״ז
"
״
11
גוה
הא׳־יך
1
י
<נ , ,,להק!,״״״ בדבר וכתב על זס לסר ן ובתשובות הר ן ועל כל האחין ואינה ניתרת בו לזר עד שיחלצו לה וכן המאמר למאמ וביאה שנטש אחריו כך סיא הנסח"י
כתו שהשיב להתיר ומיהו כס בסוף דבריו שתקנו כה חכמי׳אינו קונה בה קנין גמור שאם בא להוציא אחר האמיתית בספרי רבי המדוייקיסודברי©
•ז׳ללא מלאל
המאמ׳אינ׳יכול להוציא׳בגט לבד שלא נפקע׳הזיקה ע״י המאמר אלו מתבארים והולכים בסמוך ומ״ס וזה
יחליק על י "־ ,ומ״מ אס הדבר מזדמן סימוקןכמפשב״ד
ד׳זביאימ  :זיןמס
אלא צריכה גט למאמר׳וחליצ׳לאפקועיהזיק׳וכיון שאין מאמר תקכתס עסה בה מאמ׳ונתןלה גט צריכה
מוע׳לינס קודם שתכשא הנה סס טוב ואס אין לוין
ימציגה
 4הר םע הינמס רצוי לפגכה בסביל זה והרי' בש כת לחכם קונה קנין גמו׳ולא גט דוח׳דחייה גמורה לפיכך מועיל המעשה חליצה עשה בה מאמר וחלץ צריה גט עש'
יניתי< כ' ימהר״ס אחר על זס וזה לשונו ואתה האדון הפחת שנעשה אח״ב בין גט אחר גט או מאמר אח׳מאמ׳או גט חליצה מאמר בזו ונתן גט לוו ניתן גט לבעלת.
וביאה אח׳המאמ׳או מאמ׳וביאיוחליצה אח׳גט בין ביבם א׳ וב׳ למאמר והוא או אחיו חולצין לאחתמהן׳
* | ' מנחנן> מ' י פל מדותיך והכשרת מוקדם בגט חליצה
סס3מסכ ' ופרש״י צריכה הימנוחליצ׳ואנו
אפי הקדימוהו לדעת לסי שלדעתך אין יבמות בין ביבמה אחת ושני יבמין בין בשתי יבמות וב׳יבמק:
בהקדמתו תועל׳והססד ואפי כעל הריב כיצר יבם שנתן גט ליבמתו וחזר ונתן גט לצרתה נאס׳בקרובות רצה לכנס לא יכנו' דכיוןדהתחיל כגירוש׳
לא אמי להתיר אלא מפני סתול׳סנעסה
קיימא עליה בלא יבנה צריכה סימנו גט
שתיהן או שני יבמים שנתנו שניהם גט ליבמה אחת זה אחר
דחליצה אסקעתא לזיקה ובעיא גט
בשכחת הסופר אבל להתי׳מוקדם לדעת
ראה זה חדש הוא ומה שכתבת שיש לחוש זה שניהם נאסרו בקרובותיה או שני יבמין ישתי יבמות כל אח׳ לאסקוטי קידושין דליה דסליצה
שגע חליצה זס נעשה בזמנו לאשס אחרת נתן גט לאחת כל אח׳נאסר בקרובות של אותה שנתן לה גט לא מפקעא קדושין מאמר בזו וגט לזר
ששמה כשמ׳ושם היבם ובעל' כפס אלו זה וכשבאי׳להוציא׳למ״ר חליצה פסול׳צרי' לחזור על כל האחיןבב
פסל גט סל אסרונ' את הראשונ׳דקס ליה
והוא
וראי אס ויצייאין סע בו וגס אני הרגשת י יבמין ויבמה אחת צריכ׳חליצה מכל א׳וא׳וכתב וזרמב״ן
כלא יבכ׳יצריכ׳גט למאמרו וסליצ' לזיקתו
בטענה זו ובספק הזה כתב לי הסכם אחי הדין נמי ביבם אהד וב׳יבמות ונתן גט לשתיהן שצריך לחלוץ דחליצ׳לא מפקעא קדושין וגס לא מפקע
כי הוא ורון חסדאי_ עוררוהו ליבינו הר״ן לשתיהן מדברי רש' י יראה דאפי׳אם נאמר בשני יבמיץ ויבמה זיקהנומ״ש והוא או אחיו חילצין לאח מהן
והודה בו להצריך כריקה אס ימצא סס מי אחת צריכה חליצה מיל א׳ואביבם א׳ושתי יבמות נפטרת אחת לאי זו סירנ׳ותשטר האחרת דק״לכעלת
בחליצת חבירתה ולמ״ד חליצה פסולה אינה צריכה לחזו׳על כל הגט ובעל המאמר כי הדדי נינהו כיס״ר
ששמה כשמה ושמו כשמו מן היום ההוא
והלאה והתנצל על התיר ' סתס בתשובתו
האחק בין כשני יבמין ויבמה אחת בין ביבם אח וב יבמות פגי אחץאיכעיא להו בפלת הגט וכפל׳מאמר
אי זו מלן קודמת ופרש״י אחיו שמת ולו
לשואל ולא אמי להצריכ׳בדיקה זו באממ
פי לרוב פשיטיתו לא היהצרי׳לבא׳זה ואין בחליצ׳אח׳וכן הוא רעת א״א הרא׳ישז״ל! וכן יש מאמר אח׳מאמ' ב נשיס וטסה זה מאמר לזו וגס לזו ושוב
שאם עשה מאמר בזו ואח״ב בזו או אחין בה או בחברת׳כל אחת
אסור לייכסדקס ליס בלא יכנה כיון.
בזה די התנצלו׳כבודו במקומו מונח עכ״ל
צריכה גט למאמרה וחליצה לאחת מהן לפטור שתיהן וכן אם
שהתחיל לגרש אי זו מהן הגונה לחלוץ
וכתי עוד סס דגט חליצ ' לעולם ציי קיו'
אף בלא פיסי אע־׳יוצא מתחת ידה אף עשה מאמיבזו ואח״ב נתז גט או חלץ לה או לצרת' או שבא על ולסטור צרתה ואסיקנא דכי הדדי נינהו
לסי שאינו מציין בגט אשה משיסדליכא צרת׳או שאח' המאמ׳שלו נתן הל אחיו גט או חלץ לה או לצרת׳ ומ״ס ופרס״יכי הדדי נינה ו וחולץ לאי
סעמא להאמינס משו© סומר שהחמרת או שכא עליה או על צרתה מועיל מה שגעשה אח׳מאמ׳לאסור ד שירצה ותפטר צרס׳י ומ״ס והר״יסיר©
בעלת המאמ׳וליאסר בקרובותיה במעשה שנעשה אחרהמאמ ,ששתיהן צריכות חליצה וא״א היא״ש ז״ל
בסופה ואי׳כ כנדוןזה שהיא יבמה וכמקום
ולהצריך גט למאמר וביאה שנעשה אחריו וזה תקנתם עשה בה הסכים לפרס״י ססיעשס מאמר בזו וכפל
שאין עדים מצויים לקיימו דהא ממדינה
הוא או אחיו לזו כפלח המאמר צייכה גע
למרינה הוא ציינה היא קיום וכ״ש למ״ש מאמר ונתן לה גט צריכה חליצה־עשה בה מאמר וחלץי צריכה
סם במשנה מאסר כזו ובעל את זו צריכת
ה־־שכ״א בשם ' רביעו מס רהאידנ׳כל שבא גט עשה מאמ׳בזו ונתן הו׳או אחיו גט לזו נותן גט לבעל׳המאט'
מסיץלעיר הוי כמוממדינ׳למדינ דדייניק והוא או אחיו חולצין לאחת מהן לאיזו שירצה ותפטר האחרת• בגטיןוסליצ׳ופרס״י מאמר לזו ובסל את
לסו ככני־ מחחא מיידי עכ״ל ;
זו אסור לקיימה דהואיל וקמיימא אגידא
רק״ל כעל׳גט ובעלת המאמ׳כי הדרי נינהו ופרש״י כי הדרי נינהו
ביה היל ב בתים וצריכות שני גיטיןזו גט
אע״פ סמן התורה גט לא
מוריד ביבמה תקנו חכמי׳סכל גט וחולץ לאיזו שירצה ותפטר צרת׳ והר״יפירש ששתיהן צריכות למאסר וזו גט לביאתו וחליצה לאחת מסן
חליצה וא״א הרא״ש ז״ל הסכים לפרש״י עשה מאמר בזו ובעל
פפוסל באשתו לכהונה כיוצא בו ביבמתו
וסוטר ' צרתה אכל בגט לחודיה לא כפקא
הוא או אחיו צרתה צריכות ב' גיטין וחליצה לאחת מחן עשה בעלת ביאה הואיל דכיא׳פסולה היא ע' כ
מועילכי׳וכן המאס* שתקנו בהסכמים
מאמר בזו וחלץ הוא או אחיו לזו בעלת המאמר■ צריכה גט וים לתמוה על רבי׳למה לא כתב כן וכן
אינו קונס בה קנין גמור כו׳כל זס פשוט
וכן
אס נתן לה גט ואחר כ ך בא סלי׳או פסה
בפ'ר" ג (צד ) ואמרו סס מ״ט אפורבנןגע
כיכמ׳מהני משוס דמהני כעלמ׳דאי אמר לא סהני אמרי גט להוציא׳וחליצ׳להוציא' כה מאסר או בחבירתה או שחלץ לחכותס או שאחר הגט שלו פשה בה אחיו מאמר
ומדגט לא מהצי חליצ׳נמי לא ממי ואפי למיכעל אחר חליצ׳ומ״ט אמו יכנןמאמר או בא סליה או חלץ לה או לחבירתה מיפיל מה שנפש אחר הגט ליאפר בקחבותי׳
ביבמה מהצי משום דמהני בעלמדאי אמית לא מהני אמרי מאמ׳לקנו׳ וביא׳לקנות ולהצייך גט למאמר שנפשה אחריו מתכאר והולך• בסמוך חה תקנתא נתן לה גנו
וסדמאע ל?א מהכי ביא׳נסי לא סהני ואתי לסיבעל אסר כיא׳ופרס׳׳י פאי טעמ אמור ואח״כ בא עליה או עשה בס מאמי צריכה גט וחליצה נתן לה גט ואח״ה בא הוא או
רבנן מאמי ביבמה מהני לאסור חבירתה מליו ואתו למיבפל אסר כיא׳וה״ל בונ׳ב׳ אחיו על צרתה או שעשו בה מאמר זוסכא עליה או שעשה בה מאמר צריכה גט
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מעל'ולא

בתע דאיסור דאוריתא :ומה ספלה רבי הדב׳בגט שפוסל כאשתו לכהונה ססידף וחליצה לאחת מהן לפטור סתיהן כך היא הכסח האמיתי ' כספרי רבי׳המדוייקיף
 5א ) העא מיניה אביי מרב כשן לה גט וא״ל הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת ודברי׳אלו מכוארי׳במשנ פ ר״ג ופרס״י נתן גט ועש' מאס באומ׳יבמה עצס אפילו
לכל ארם מהו גט יבמ׳ררגנן הוא גט סמהני בא״א מהכי ביכמ׳גט דלא מטני בא״א ■ ר״גמוד דיס מאמ׳אסר הגט דמספק׳ליה אי גט דחי אי לא ודילמ׳גט לא דחי ואהני
מאמ׳יכמין בס וכ״ס לרבנן דחמרי גט דוחה קצת ומסייר קצת אלני מאמר למיןני
לא מהני כיכמ׳או רילנו' אתי לאיחלופי בגיטה מתקיף לה רכה בר חנן אלא מפתה
יהיב!לה ניירא בעלמא ה״נ דפסלה א״ל התס לא פסיל בכהונה הכא קפסיל בכהונ׳ י טיורא דגט וצריך גט למאמרו וחליצה לזיקתו וייבומי לא דסגע קמא קיימ פניה
סיב
לקיימ׳דקמ יעליה בנא ימ וצריכ גס לביאתווחליצס
לא יקחו היינו ריח
אלא מאים
ובעל אסור < קיימ ' דקמ
בלא ימה נתן גט ובעצ
מא
מאיסיצא
נתגרשס אצא
אפי׳לא נסנרשה
מאיש׳לא יקחו חפי נא
אשס גרושה מחיש נש
׳תניא חשה
דתניח
הגט שפוסל בכהונה ומשמע דלמיפשט כפיא אמר רבא הכי וכ״כ הר״אש וז״ל א'4ל לזיקתו ובגט לסוריה לא מיפטרא בשאר כונס את יבמתו שיכול לפרטר בגט משוס
איישי׳דילמ' אתילאיסלופי בגיס׳דגט 3יכמ אינו אלא לפסול וגס זה הואיל יפוסל
דהא ביאה פסולימסו גט קמא ולא קניא לגערייגט לזו ובעל אס זו צריג גטוחליצ
ואסור לקיימא לקמה עליה כלא ימה משו׳גט דראשונ׳ובגט לסודה לא נפק מסוס
בכהונ׳אי לא פתיל הכא אתי למימי דגט מפליא נמי לאססיל וכן פסק הרמ״ב׳ז״ל
דביאה פסולה היס  :הבעילה קונס קצין גמור והן החליצה ממהדחייקגמור לפיכך
גפ״ס וכיון מאין מאמר קונהקנין גמור ולא גע דוחה דחיה גמורה לפיכך מועיל
הזפשה שנעש׳אס כ כיןגט אחי גש או מאמיאח׳מאמ׳או גט חליצ׳וביא׳אס׳המאמ
אין המעשה שנעשה אחריה מועיל לא לפסול את זו ולא לאסו׳בקרובו כיצד בא פל
יכממו וחזר הוא או אחיו וחלץ לה או לצרתה אין אומה החליצה כלום וכן אס אחיו
או מאמר וביאה וחליצה אחי גט בין ביבם א׳וב׳יבמות כין ביבמה א׳וב׳יכמין בין
חזר ונתן לה גט או לצרתה אינו כלום וכן סא חזר ופסה כה מאמר או בפל איניי
בב׳יבמין וביבמות כיצד יבם שנתן גט ליבמתו וסז׳ונמן גט לצרה נאסר בקרובות
שתיהן או כ׳יגתיס סנתניסניהס גס ליבמ׳א׳זה אקרזה סניה נאסרו בקיובומי׳או כלום שכבר היא אשתו סל אחיו ואץ הקדושין מופסין בא״א הכל מבואר כמשנה
ב׳יבמץ וביבמות כל א׳נתי גט לאח 'כל א׳נאסר כקיוכות סל אומה שנתן לס גט
פרק רבן גמליאל סס ומ״ם אכל אס בא הוא או אחיו על צרתה או עשו בה מאמי׳
ךכ היא הגירסא האמיתית בספרי רבי׳הפדוייקיס ודברי׳אלו מבוארים בפרק ר״ג צריכה גט יתבאר בסמוך וכןאס חלץ ליבמתו וקורהוא א ואחיו וחלצו לצרתה אין־
אותה החליצה כלום ליאסי בקרובותיה או ב׳יכמיס שחלצו ליבמה א זה אמר זת׳
(מ וצא )אליבא דחכמיס דסכרייסגטאחר גט ויש מאמר אסר מאמר וסלכתא
איןחליצת האחרונה כלום ומוסר בקמממיס מבואר כמשנה פ ר״ג שס ומ ש אמ;•
כיתיסו נ וכשבאים להוציא׳למ״ד חליצה פסולה צריך לחזור על נל האחץ בשני
יבמים
■
^ס
ויבמה א׳צריכהעליצ׳מכלא׳וא׳וכתב' הרמ״בז וה״ה נמיכיבסא׳וכיכמות
-
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| ליכמת׳ בייל או קידש היא אוי אשיו אות א•* צרמ׳תפשו נהו נקקרושין סכר יש דקה כלי כיון דללו הזכירמא״ר אנא אמר התקדשי לי בזיקת יבמין לא הרו
1
<|ריכ גס3כלשי
ערג
•
קתני
גינני
אין
חסי
חליצה
כלתאתמר
עלה
בגמא״ר
יהודה
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השתא כמי מהני רכא אמר אי דאמר לה כמאמר יגמין נ* פ ל״פדמסכי והכ״ע כגון שנתן גט לזו וכעל לזו או עשה מאמר בזו ובעל את זו מועיל מעשה סיפסד
כגון דא״ל התקדשי לי בדקת יבמים ר׳סבר יש זיקה ואהני חליצה אפקעתיה לזיקה אחריה שאם יחלוץ הוא או אחיו לשלישית יאשרו בקרובותיה וגס היא לא סגי לס
ורכנן פגרי אין זיקה מעיקרא אילו א״ל התקדשי לי בזיקת ימנין מי לא 1מהני כגט ואכתי נשאר כה זיקה אכל חליצה אפי׳היא פסולה שקדם לה מעשה אחר כגון
השתא כמי ממי • רב שרבי' אמר בחליצה כשרה אי דא״ל התקדשי לי בזיקת יבמין שנתן גס בזו או מאפ׳כזו ואת״ב חלץ לה או לצרת אפ״ה אין מועיל אסריס כלו בפ׳
כ״ע ל״פ דלא סהכי והכא כחליצה פסולה קמיפלגי מ״ס חליצה פסולה פוטר׳יצן״ס ר״ג עדף נ ) מנן אין אתי חליצה כלום כין בתחלה בין כאמצע כין כסוף והכעילה
איכה סוטית רב אשיי אמר דכ״ע חליצה פסולה אינה פוטר והנא כיש פנאי3חליצ' כזמן שהיא במקלה אין אחריה כלום באמצע כסוף יש אחריהן כלום ר נחמיה אומי
קמיפלגי מ״ס יס פנאי כחל־צ׳ומ״ס אין תנאי בחליצה רבינא אמר דכ׳ע יש תנאי אח חליצה ואח׳ כיאה כץ כמחלה כץ באמצע בין כסוף אץ אחריהם כלום וידוע
בחליצ׳והכא כתנאי כפול קמיפלגי מ״ש כע־ תנאי כפול ומ״ם לא כעי תנאי כפול דהלכה כת״ק וסי׳רס״י כין פמחלס בין באמצע בין מאמר לגט כגון גט לזו וחלץ לזו
ופרש״י אימתי יש אחר חליצה תפיסת קדושין בזעןסקדשה לפוס אישות בקדושין וחזר ועשה בה מאמר או כבעלת הגט לא מהני מאמר ולא כעי׳גט למאמת כסו׳אסי
גמורין ולא במאמי־ י״מיס דודאי קדושין פופסץ כחייבי לאוץ אכל קדשה לשס גט ומאמי חלץ אץ אחריה כלום וחליצה געורה היא ואי הדי עכיד מאסר לא בעי'
יבמו׳אינס קדושין שהרי אין כאן צד ייבום יה״ל קידושי סעו׳ נ יש זיקה האי דמפיס גט דחליצה גמשין גמורים היא וקמה עליה כלאו גמור ואע״ג דסליצס פסול׳הואי:
מאמר בעלמא בכי האי .לישנא משוס דיש זיקה והשתא אתאי חליצתה פקעת׳וליכא הביאה באמצ׳כגון גט לזו וכעל לזו והזר ועש מאמר בשליפי׳אסור כקרוביתי׳בסוף
למימי הכי אין זיקה אי ן כס לזיקה ואפ״ה הוי מעיקרא מאמי  :רב סי־כיא אמי אי גט לזו ומאמר לזו וחזי וכאפלהאחת יש אסר כיאה זו זיקת יכמץ וכימסיקלה
דא״ל זיקת יבמין כ׳ע ל* פ דלא מהנידיש זיקת ואתאי חליצתה ואפקעתה והכא בעיא חליצה ולא סגי לס בגס  :והא דפרש״י דאסר הליצס לא מהני מאמי כבר
כחליצה פסילה כגון שחלץ אתר הגט קמיפלגי רבנן סכרי לא אפקעת ' שפי ,נתבאר דהיינו לר״עדסכר אין קדושין פופסין בחייבי לאוי' אכל לרבנן דפליגי
ויש אחריה כלום הילכו קני מאמי וכלןי היי״ף בהך סלוגתא• דרכי ורבנן קא שקלי עליה מסני מאמר אסר חליצה ולפי׳סמש רבי דכריו וי אבל חליצה אפי׳סיא פסולה
ושת טובא לפרושי פלוגתייהו וכלהו טעמי דאיממת בהאי פלוגת לא סמני כן כו׳אפ״ה אין מועיל אחריה כלו׳וסמך על מ" ם קורס לכן דהיינו דוקא בחזר הוא או
עלייהו דלאו אליבא דהלכתא כינהו אלא איקימת'בעלמא כינהו וליחא לדברי דק״ל
אחיו וחלץ לה או לצית׳ אבל אס כפל או קיש תפסי בה קדושין אחד חליצ ' כשרה
הלכה כרכי מסבירו ולא מתביריו הילכך כץ שקדשה לשם אישות כין סקדשה
לסם
,
וכ״ש אחר חליצה פסילה* משה מאסר ביבמתו ואח״כ נתן לה גט לזיקתה פסלה
יבמות צריכה הימנו גט כרבנן ענ״ל  :וכתב הרא״ש ע״ז כתב היאב״ר ז״ל
האי
מליו
ועל
כל
האחי
'
וצריכ׳גט למאמר וחליצה לזיקתה נתן גט למאמר ולא לזיקת'
פיסקא לא סחוורתא ספיר רסני אוקמתות איכא מינייהו דהלכתא
כר׳דהכא
נשארה
זקוקה
כמו
סהיתה
ופיס״י
סאיכ׳מוחרת
אלא לשאר האמין וכו׳בס״ד אחין
ודאי ככלהו א״ל התקדשי לי בזיקת יבמין עסקי׳ופליגי ר ורבנן אי אית כה זיקה
(דלב ) אמ רכה נתן גט למאמרה מתרה צרמה אכל היא אסורה דמחלפ בבעלת
אחר חליצה אי לאו הילכך לרבא דאמר דסליגי כיש זיקה או לא הא ק״ל דישיזיקא
הגט איכא דאמרי א׳רב׳נתן גט למאמרה הומיה אפי׳היא מ״ט מאי דעבד בה שקלי
ובפי חליצה ודאי אץ זיקה וכי אמי לה התקדש-י בזיקת יכמין לאו כלוס הוא ופדש״י מאי דעבד סקליס ודוק' שפי׳למאמת ולא לזיקתו אבל סתמא קיימא בלא
ולדכת רב שיביא כמי הא ק״ל דהאי חליצה פסולה פוטרת כשמואל הלכך כתר יכנה אכלהו אחים • וכ׳סרא״ש ז״ל ומזליק לקולא כשל סופרי׳כלישנ׳כתר׳והו׳ספי׳
חליצה אין כאן זיקה כלל ולדברי רב אשי נמי דאמר ביש חליצה פליגי סא ק״ל דאין למאמרו ולא לזיקתו  :וכט ר״ג ( תני) גיסי בעי רב חניני׳ב גט למאמת ולא לזיקתו
תנאי בחליצה ל״ם כפול ולא שנא שאינו כפול וחליצה מעלייתא היא ואין כאן
לזיקתו ולא למאמת מהי מאס עילוי זיק׳רמי וה״ל כסגר הצי אשה ולא עשה כלו׳או
זיקת יכמין הילכך קידושין לאו כלום סוא עב״ל  :והימנ״ן הודה ואני אומר שהדין דילמ' האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי ומפשו׳לי׳מדרב ' דא׳נתן גט לסאמ הותר
מס היי״ף ז״ל ומה שהקשה עליו דלרבא דאמי דפליגי ביש זיקה הא ק״ל דיש זיקה
ציתה לרבא פשיטא ליה לרב חנכיא מיבעיא לי׳וכ׳הר״א׳ז״ל ומדפסיס ליה לרבא
ובתר חליצה ודאי אין זיקה אני אומר דהך פלוגתא אי יש זיקה או אין דקה לא
עבדי׳כותיה וממי אם נתן נט למאמרו ולא לזיקתו לזיקתו ולא למאמת דהאי
נעלוגמא דיש זיקה ואין זיקה דאיפליגו בה תנאי ואמוראי לעיל אלא ה״ס
רבי
לחודיה קאי והאי לחודיה קאי  :ורש״י פי׳אס כפן גט למאמרו ולא לזיקתו אסורול
מ
ס
^
ומותרת

ומותרת לאחיו דמאמר דעבדיה•שקליה ופש לס זיקא כדמעיקרא והתו נסבו דאין והאסין פוסלין על .ידו כר׳דרכיס רבנן הוא דלי״מ חליצה פוסלת תתלה וסוף כגט
חלוק בין צו ובין אחיו דשמ״נ להאי ליפנ׳דאמר רבא הותר׳אפי׳היא א״ב ס״נ סרי׳ לפ גדול והשתאלר״מ יס לו גט וכ׳ש מאסר אבל לרבנן פחמייס לו כדמוכח לעיל
אפי׳לדידיה ולהן ליש? דאיער רבא דהיא אפורה משוס דססלפא כבעלת הגט א״כ דמאמר בתתלה פוסל אכל בגס שהוא מלקום חליצה לא והא דקאמרי רכי ן כמאמר
ה״נ אסורה אפי׳לאחיו דהא אס כתן גט ליבמתו אסר על כל האחין לא למי להא בגדול ולא אמרו עשו ביאתו כמאמרו י״ל דמית ליה מאס 'וזוטא כדשני בגס לר״ע
ונרדהלכה כרבנן וביאתו פיסלת תחל'
דשרי רב' צרתה כשנתןגט למאמת דהתס
המגרש אסור בה ולב הרמב״ם וא״א הרא״ש ז״ל כתב שהי׳מותר וסוף ומאמרו דוקא תחלה .ומהאי טעמא
מ׳יבסזת הבאות סב׳ בתים איירי ס אפי'
נמילא אמרוחגעיס ביאתו כעאעדו
אף למגרש וכ״ב הראב׳יד ביאת בן ט־׳כמאמר הגדול לפיכך בא
היה ניתן גט אף לזיקתו הימה האסי ת
וחליצה וגט אין לו1הא דא׳סמואל גט יש
?ניתית ץי ,הו "ה יסחצו ? ^תנ זגס על היבמה פסלה על כל האחי? ואם אחר שבא עליה חזר אחיו
פסלה לו אליבא דר״מ קאמר דלא תיס מדקאע
למאמייתי לז *י ה ופייא י. ?6כפן גס הגדול ובא על צרת׳או שנוק לה גט או חלץ לה או לצרת׳
אלמאקקאקלוגט וכן הא
כגט בגדול
עלהקפןוקאשחזר הקטןובאעל צרתה או שאחיו בן ט׳בא לאמר יש לו מאסר אליבא דרבנן קאמר
שהרס ב כ ' 4כפרס' -י ז׳ל -
ומ״ש רבי 1
הרס״ב' עלי או על צרת פסלה עליו כדקמאמר אחר מאמר וכן אם עשה דלא תימא מדקאס כמאמר כגדול אלט׳
בפיה נחןגט ליבמתו וחז׳ונתןגט למאערו הגדול מאמר ביבמה וחזר אחיו כן ט׳וכא עלי׳ או על צרת׳פסלה קטן אין לו מאס דאי אליבא דסד תנא
עליו כרין מאמר אחר מאסר ומאמרו של בן ט׳אינו חשו׳ כמאמ' קאמר שמואל כיון דאט׳ דיש לו גט כ״ש
מס שעשה סרי בסלו והותרה ויראה יל
שלא היפר אלא לאסיר אכל זס סנתן הגט .הגדול ואינו מועיל אלא בתחילה אבל לא כסוף כיצר עשה קטן מאמר עכ״ל וגס סרמ״ב' בפ׳ה פסק כת ' ק
ולא למאמרו מאמר מועיל לפוסלה על האחיןאבל אם עשה הגדול מאמ׳וחזר לבריתא דפליג על ר ' מ וכ ה״ה שכן ערמה
אסור היא לו נ תן גס לזיקתו
? אי!**•ו״ידוי־׳ד* רימ)!?"•,,־*!"* וזר•רד ^-,ז
דיל *י׳ליליייו *! * י* *י ^ י-יד•
האח מן ההלכות וצם בעל המאור כתב סכן
סביאמו בן ט׳ועשוז הב מאמר או בצרתה אינו מועיל לפוסלה על
פסל׳עליו ועלשאר האחין כמו
בן ט׳אחר מאמר בן ט׳ איב׳ למי׳שמועיל הדכרי׳סוכיחי דפ*כ לא קאמי בגס ' ישול
ציצה להתירה לזר הגדול אבל מאמרו של
גט אלא לטעמיה דרי מ דאמ׳יש לו סליצס
<1כ"ל :וכ ה״ה נתןמאמר ניכמתו ט בע״ד כיון שמאש׳הראשוןמבן ט׳ וגט וחליצ׳אין לקטן כלל לא בתחיל׳
אכל לימן לאמרי אין חליצת קטן כלו׳
אחין א רבא נתן גט  .לסאערו כו' ופסק
ולא בסוף גדול שעש׳מאסר ביבמ׳או נתןלה גט ולה צרה כשבא ה״ה לגיסו ע כ ונתבארו דכרירבי ' ור״י
כלישנא בתי לסקל בשל דבריה ' ופרש״י לחלוץ א' מהן ולהתירן אין חליצת בעלת הגט או בעלת .מאמר
ולבעלה ב סברא אסר בשס הרמ״ה ואיכא לסידק
הותרה אפי׳סיא לשחין אבל לא לדידיה ©וטר׳הצרה אבל חליצ׳הצרה פוטר לבעלת הגט לגמרי
במ״ש רכי׳ואס אחר שכח עליה סזר אחיו
חה כדעת רכי׳ובהשג׳א״א בגמר כלישנא
המאמר מחליצ׳וצריבהעודגט למאמר׳ואסעשה מאם׳ כזוונרנן הגדול וכא על צרתה תו שנתן לס גט ט
בתיא אמרי הותיס ול אפיי ע"כ סוב׳סרכ
גט לזו חולץ לאיזו שירצה ופיטר השגייה כרפרישית לעיל וכתב למה לא כת חזר מחיו הגדול ובא עליה או
ו״ל שכיון סאמיו סתם הותר' לו אפי׳כיא
משמע אפי ' לדידיס וכבר דתו טעם זה הרמב״ם וקאם נפלו לפניו איסור לאו או איסו׳עשה וצרתה חלץ על כרתה ואפשר דכיון דג שחס הזר אחיו
לאשור׳לא הותרה הצר׳ חלץ לצרה הותרה !אסור שלש
אחיות הגדול ובא על למזה פסלה על הקטן כ׳ש
הא״יי־׳״יריזי** "יייי
ואמרו דהתס קאי אמתני׳דג׳אחיןכסואין
כא׳של א הספיק׳ ראשוג' סא בא עליה בעצע ומיהו אכתי איכא
*1
יבמו׳שנפלו לפגיב׳אחיןיבמיןאם נפלו
ג׳נפיס נכריות ומת א מסן ועשה כ
עריכות למידק למה השמיט שאם עשה בה אחיו
מאמי ומת הרי אלו
מתיבמות לחלוץ רע שנפלה שנייה ושלישי' קאמר רב ששלשתן ער
חולצי׳ולא
א׳מהש הגדול מא,ץר פסלה על הקטן כרתנן
וחלץ לה
לה א'
יבמין חליצה מכל א׳מהאחיז ואם נפלה האח׳תחילה וחלץ
לסי שיש א׳מהןשיש עליה זיקת ב׳
בהדיא וגס המגב״ס ז״ל כס״ה השמיט זה
ויש לתמו׳עליהם  :גדול שעש׳ מאמי
ביבמה או נתן לה גט ולה צרה כשב לסלון
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מיס שטי למלת ־נס לנמיי ילכעלת
י מצי
שירצה חולץ לשלישי־רכל היב *
ביאת ק ט׳כמאמי בגדול ברית סוף פי '
לאשה רבה (לצו )ימ״ש לפי׳בא על סימל׳' פסלה על כל האחין ואס אחר סבא עליס המאמר מחליצה וצריכה עוד גט למאמר ה מפ״ד אחין ( דף כז ) אמי חמו אל חלץ
ק!ר אחיו הגדול ובא לע צרת׳או שנתן לה טג או חלץ לס או לצרתה פסל על הקטן לבעלת הגט לא נפטרה ציה לצרה נפטר ' בעלת הגט חלץ לבעלת סמאמ׳לא נפטר׳
וכן אס חזר הקטן ובא על צרתה וא שאחיו בן ס בא עליה או על צרתה פסלה עליו ציה לציה נפטרה בעלת מאמר ופרשני לבעלת גט 3יבשות מאח א׳ונסן יבס גט
ביין מאסר אחר מאמר וכן אס עשה הגדול מאמר ביבם וחזר אחיו בן ס ובא עליה לא׳מהן סוב אין חליצתה .הוגנת כ״כ דקלישא זיקתה ואס חלץ לס לא נפטרה ציה :
או על צי־ת׳פסלה עליו כדין מאמי אחר מאמר ומאמרו סל ק ט אינו חשוב כמאמר חלן לבעלת מאמר עשה מאמי כא׳מנשי המת ואח״כ סלן לס לא כפטר צר' פחליצ׳
זו אינה פוסר׳לגמרי שעדיין צריכה גט למאנדו כדפכןבס׳ר׳ג ואע״ג דיהיב לה גט
הגדול ואינו מועיל אלא בתחלס אפל לכסוף לא כיצד עשה קטן מאממועי לפוסלה
על סאסין אבל אסטשה הכיול מאמי וחזר ק ט וטש׳בס מאס' אי בצרת' אינו מועיל אסר דסליןלה הוא דמסניא אבל צרתה צריכה חליצה אבל חלץ לצרה נעטר׳בעלת
המאמר מחליצ׳ואינה צריכה אלא .גט למאמרו וע״ס ואט עשםמאמר בזו ונתן גט
לפסלה על סאח הגדול אבל מאמרו סל ק ט אחר מאס בן ט איכ׳למימ שמועיל כיון

ץ עושלין תחלה וסיף כיצד בן ט 'שכיס ויוס אחד פבא על
יבמתו פסל ע״י אסין באו עליה אחין עסו בה מאמי נתנו גט או חליצה פסלו ע״י
ק ע׳סציס וינס אישבא על יבמתו ואח״כ בא אתיו שהוא כן ס׳שניס ויום א ' עליה
פסל לע יויו ר״ש או׳לא פסל ק ט׳סניס דוס א ' שנא על יבמתו ואת״כ בא על צימס
פסל ע״י עצמו ר״ם אי׳לא פסל וידוע דה לכס כס״ק ופרס״י פוסלין על ידו דביאת'
לא קניה לגמרי אלא כמאמר בעלמא והא ק״ל דיש מאמי וגט וביאס וסליצס אתר
מאפר פסלס על ידו דס״ל כעאעי אחי מאמי דשניהם תופסי{ כס וכיון דבעי ' גט
פשני קם מלים ביתא עליה לגיון שלא מה שוב לא יכנה ובכגון דבביא׳סני שגגה
לאי כעזיל הא ק״לכיאתו כיאה ונסיגת עלידפסלס לראשונה על עצמו כ״פ לשנים
מנית א׳סוא גונה ואינו כונס כ׳התיס וכיון לאין ביאתו ברא& ונ׳קנץ נסור מסניא
ניאת שניה להצריבס גט• וביין לצריכה גט קם כלא ביתא בלא יבצ׳ונגמ יסס )בן ט '
סניה ויום אח' תחלה פסיל בסוףאל  -מפיל והא תניאבר זסד כי אושעיא העישס
מאמר ביבמתו ואח״כ בא אחיו בן טישני׳ויוס א׳עליס פסלם אמרי ביאה פסיל אפי '
3היף מאמר תסל׳פסיל בסוף לא יפשיל וגיא' אפי בסוף פפיל והא קתכי אלא סהוא
פוסל מחלה ואן סמלה וסוף כיצד בן ס׳שכים וייסחא ' ס.כא על יבמתו כו' חסודי
מחשר׳וה״ק בן ט׳פציסויום א הוא פוסל פסלה והם פוסלי תחלה וסוף כר״א 5מאמ '
אכל ביאה פוסל אפי׳בסוף כיצד כן ט שנים ויום אס' הע״י פסל ע״י אידן ומי אית
ליס מאמי כלל ע״י אחין והמניאק ט׳סניס דוס א׳הוא פוסל ברבר אחד והאחין
פוסלי! על ידו בר דבריס הוא פוסל פ״י אחים בביאה והאסין פוסלין פל ידו בביא '
בעאמר בנטיבחליצה כיאה דשסלה כין בתחל׳בין בסוף ססיקא ליהמאמ דבתחל׳
פסיל בסוף לא פסיל לא פסיקליה אממר נמי א׳ר יסוד א׳שמואל ישלו טג וכן א״ר
מחליפה כיאכימי יש לו מאמר תליה יש לו גס ויש לו מאמי דברי ר״מ וסבי ר״מ
יס לו גט והתניא משו ביאת בן תשע כמאמר בגדול ר״מ אי עשו חליצהןב ט' כגט
בגדול ואה איחא ליתני כגיסו א״ר סונא בריס דיב יהושע איתליס חוטלר״כ דא'
אין גע אחי גט ה״מ בגדו׳אח ' גדול וקטן אחר קטן אבל קטן אחר גדול לא מסגי כו
הרא״ס כר׳דלר׳מ דאמייש לו חליצה כ״שביאה אבל לרבנן דוקא ביאה שי ול אבל
קלינה אץ לו כלל וממני׳וכרימא דלעיל לקפני בן ס פוסל ע״י אחין כדרך אחד

צרתה • וכבר כרכי ק ביאש!
?סיש״י  :וכ סמלב״ם ז״ל וכן אס נפלו לפניו איסור לאו או איסור עשה וצרמה כו,
בפ״ז -ביכן גבי חלץלאחיו׳לא נפטרו ציות פו־׳ידל יראה לי שכך סדין בשתי יבמות
הכאו׳ מכים א׳וסאחת מהן אסור על יבמה משוס שניה וא מחייבי לאדן או מחייבי
עשה שאס חלץ לאסורה לא הותר ציפה חלץ לצרה הותרה האסור׳  :וכ׳ה״ה סברת
רבי׳כזט ניאית נכונה שהרי חליצה פסולה הנזכרת .כסמוך סיא מפני שאץ
האחיות מתייבמות מסוס דפויא כל חרא אחות אשה בזיקה ואץ זה אלא מדרבנן
ואעפ״כ איו חליצתה פוטרת צרתה וא 'כ מ״ש הניס ־א חייכי עש וחייכי ל אייןשכול ן
אינן עולמייבו׳ולעה תפטור חליצתן צרותיהן אלא תשמע דבולן שוות אבל כה״ג
ז״ל כ מי שהיה נשוי ב׳נסים סניה ליכס ואחרת כשהיא מיבם מיבם לפחית כשהיא
חולץ חולץ לשניה עב וזה הפך עדברי רבידש פן המפרשים סוברים ק• ואומרי׳סלא
אמדו חליצה מפולס אינה פוטיר! אלא כגון שנאסרה עליו בזיקה כגון יז דאחיו׳אי
סעשה בה מאמר או נתן לה גט או חליצ׳מעוברת או סאשה שהלך בעל׳למ״ה ושמע
סמס ולא מת כמו סאכתיב בפ״ט אבל בשני׳וכיוצא באלו שהן אסומממסלת חליצ'
כפרס הוא וסוטר כיתה אלו דבריה׳ואין בחלוק זה טעם נכון אלא שסמכו על הפו'
דקתני היפה הא׳אסור׳על א׳מן הפתן איסו׳עיוה והלן לס לא עש כלים ולא פטר
ציפה אלא וא היא או ציתמפיבמת לשאר אחין פי׳אפי׳מתיבמת היפ׳איםו׳מצוס
ואיסור קדוש׳פי׳סניות וחייבי לאוין קלן לס או בא עליה נפטרה ציפה ע כ ואפש
סדעיכי׳דסך ביית' אתיא דלא כשמואל וכיוןשלא הקשי ממכ׳בנמ׳לסמוא׳לא׳סמכי
עלה ראס אית׳ה״ל לאתויי בגמ׳יא״ת שיש חילו׳ביניהןושמוא׳מוד׳כזו ה״ל לפרושי"
והבריפ׳הנזכית פכיצר איסור מצום ואיסור קדוש׳ בא עליה וא שחלץ לה נפטר:
צרת׳י״ל דצרת׳שהיא צרת׳קאמ׳אלא שאין זה משפי׳לתרץ דברי רכי׳לפי דעתושסו"
ססי דתליצ׳פסול׳אינה פוסית כיוצאהב■ מלש בפ״ס וכרית׳זו צריכה תלמוד לסי
דבריו ז״ל עכ׳ילוג אחיו׳יכמו׳סנפלו לפניב' אחיס יבמים אס נפלו בא׳שלא הספיק"
ראשון דע שנפלה שניה ושליסי׳כו׳כרפ״ד אחין (דכוץא׳רב • ברבר הונא אמר רב 'ג
אחיות יכמו׳שנפלו לפני כ׳אחין יכמיןזה חילץ לא׳וזה חולץ לא׳ואמצעי׳צריכ׳חליצס
משניה׳א״ל רכא מדקאערח אמצעי נרי  :חליצה עשניה׳קסכרת יש זיקוה״ל חליצה
פסולה

אכן העזר קע קעא

קנג

לעכין ליסג קמא וליסנ כתר׳לא אמר אכל מ״מ קשר היאך כ׳שהרא״כד פסק כסנו " ׳
נפולה וסליצס פסילה צייכ ' לחזי על כל האחין אי סכי קמיימא נמי אי מפול בכת
אחת הכי נמי לא צייב דנפול כזו אחר זו כפלה חדא חלץ לה ראובן נפלה אידך חלץ כתרא דאפי׳לפטור נפשה א״א בחליצה כשרה לא תחלוץ גרועה דכא לליחנא קפא
לה שמעון נפלה אירך חלץ לה האי מפקיע זיקתו חלץ לה האי מסקע זיקתו והאע רב הוא דמסמע הצי וכמו סכת בו רבי׳דכל דסצי לחחלץ חליצה כפרה לא תחלוץ חליצה
גרוע' דאילו ללישג בפרא הרי כ דלפסור נספה פסרה בחליצה גרוע ' לכן נ״ל ססוה
אץ זיקה לדבר־ האועי יש זיקה קאמי ושמואל אמר אחר חולץ לכלן מכדי שמעינן
שי כאן וצריך להגיה וכסנויי׳קמא במקיס
לשמואל דאח׳סליצה מפליא בעינן דאמר
סנוייא כתרא והשתא אתי ספי' מ״ס ולזה
פעואל חלץ לאחיות ל ז נכס ־ו כמת סכא דמצי למיחלץ חליצ׳כשר׳לא תחלוץ חליצ׳גרוע׳ ולאידך שינויא
וקיימא חליצה רשמעון כשיהחלץלה א׳חולץ לכולן אפי׳כתחיל׳דלפטו׳נפש׳פטרה אפי' כחליצ׳נרועה הסכי׳לר״אס על מ" ס וכסנויי' קסאנומ״ס
רבי בסס הרמ״בס ז״ל בקצת ספריס יש
ראובן חליצה פשולה מאי אחד סולן לבלן ופשק הר״מהברב וכ״פהרמ״בןוהרמ״בם כת׳יבמות רבות שנפלו
חסרו הניכר וט״ס הוא והילך לסוןכרס״גס
גמי דקא 1י אאמצעית והא כלן קאע כיון מבית אחת שננעלה אחת מהן ביא׳פסולה או שניתן לה מאמר
ז״ל יבמו׳רבות הבאו׳מבי׳אכיון שנכפלה
ורובה גי•ס ק־י ליה כולן ואי געי' אימא
כיקאער שמואל חניצ' תפליא בעינן ה״מ פם* ל כולן נאסרות ליבום וצריפ׳גט אות' שנבעלה או שניתן לה א ' מהן בפילה ראויה חו שנחלצה חליצה
למיפטר צ׳תהאכל מפעי כשעה פטי־ה
המאם^ וצריכה אחת מהן חליצ׳ להתירה לשוק נחלצ׳אחת מהן מעולה הותרו הבל ונסתלקה זיקת היבם
חליצ פסולה היתר׳לינשא לזר אותה שנחלצ' אבל צרת׳אסורה
מעליהן ואס נבעלה אה מהן בפיל פסולה
ופרש 'י מדקאזי צייכס חליצה קשיר יש
זיקה וה״ל חליצה פשדלה וחליצה פסולה עי שתחלוץ גם היא או ער שיחלצו כל האחק לאותה שנחלצה או נתן לה מאמר פסול נאסרו כולןלייבס
חליצה פסילה שאין חליצה פסולה מסלקיהיבום דע שתחזיר על וצריכה זו שנבעלה או שנתן לה מאמר גס
צ־ינה לחזי כו כלומד מדקאמרת נ-־יכס
ד״מ
חליצה מפניהם קסנית אלימא שצודקת כל האחקא ע״ב ויראה מדבריו _ ^
וצריכ׳אחת מהן חליצ ' להתירן לזרי׳סאין
קע ( א )  .כ' ן  -יי׳ק* חלירזעסיל׳־ק -יש׳הף׳
יזליגם זיקת היבו' מסתלק בבעילה פחות נחלצה
לכעזינךי' קמא
יכמין למימי אתמיהו והך חליצה ע״כ
ק נע עליזה וס -תה זקוקה מעיקר
״
שפוסת *■ *י -׳'
׳■*׳ין
י"
חליצה פהילה היא כלוע גרועה שאס יכה רלפטור נפשה פטו רה בחליצה לגמריאנל אםהית׳סליזיזפש^היעיקראאיגיז אחת מהן חליצה פחותה הותרה להנסא
גמע יחרא  -״ף פם -ג״ כ כשמן ׳נרי נ״ למזור עלנ 5האתין<ע'ם סזארין גזה :לזר אותה שנחלצה אבל צרתי אסורהדע
לעס איס־ יכול דאחו' חלוצתו היא הילכך
סתחלוץגסהיא או דפ שיחלצו כל האחין
לא מפלייתא היא וצ׳יכ׳לסזר על כלן דלא וכש 4נוי׳בתרא דאפי׳לפטיד נפשה אם אפש' בחליצה כשרה לא
לראשונה שנחלצה החליצה הפחותה שאין
מפקפא ז־קא דת״ויסו בסליצ' דחי משוס
תחלוץ חליצה גרועה הילכך לכתחלה זה חולץ לאחת וזה חולץ חליצה פחותה מסלקת זיקת יבוס תבי׳זס
דאלימא זיקא וימי אתיויהו• קמייתא ב
ראשי :׳ ' נ פי ליבפיי חליצ ' משניה 'דחליצתו לאחת וא מהם לשלישית ואי עבר חד וחלץ לכולהו מאי רעבד
האחיןאועדסתחלון
סד שמחזור פל כל
נפי לא מעליית ' היא דאי יפי ליכומי לא עבר ולזה הסכים א״א הרא״ש ז״ל כתב הרמ״ב׳שני יבמין שיבמו כל אח מסן עכ"ל :וכתב ה׳ה כיון שנכפלה
מצי היא■ל ויש זיקה ככת אחת כלוע' אש ב׳יבמ״ת הבאות מבי' אחת ולא נודע מי יבם תחיל' שניה׳יוציאו א 'מ ה ן וטס יקר הנסח א בדברי רבי בכאן
באי' לחלון כאשת שלא השפיקס הראשונה ביט ויותרו לזרים ואסורו׳ליבמיהם לפיכך ראובן שהי׳בירושלם צריכ׳חליצ׳כל א׳מהן להתיקלזרסהו׳סוב'
לתליץ עד שנשלה גס השניה והשלישי ה״נ ולו ב׳נש ־׳אחת בעכו ואח׳בצו׳ושמעון אחיו בעכו ולוי אחיו בצו' סחליצ א׳מהן איינ פוטר צית וכסו שביאר
ושסע* שמת ראובן לא ייבם א׳מהם ער שיד' מה עשה אחיו קדם בסמוך במ״ס כחלצ׳א׳מהן חליצ פחותכו'
וכילן צריכות לחזר אשי כל סאחין סכא
חליצתה
ה שלו זו א ז־ זו נפילת של זו אחי
תחלהודעתו בזה צל״ע שמא ז״לסבו׳סאסנתן
אחר מהם ויבם אין מוציאק מידו עד שיודע שאחיו יכם
ה
וחלינ
ראובן
סל וו נפלה לה תדא חלץ לס
כא׳מאטר לאחת או נתן לה גט ואח״כ בא
רצח לחלוץקורם שידע מה שעשת אחיו אין מוגש ן אותו:
כש־ההיתה שאה יפה יכול ליבה נפלה
עלים לוסיו ואחד מהן חלץ לאחרת •סלל*
נפסס בה ממס שלזין חליצת סל זו פושר'
יתומה שהשיאוה אחיה
אידך חלץ לה שמעון וגסדכשיסשאם
כרפי׳לעיל וכן חרשת קידושיה דרבנן זיקת היבוס סל סניה וצריכה השניה גס
רצה מי־יבם ואין כאן אחות זקיקה שככר
חלציה אחות קור׳כפילת זו כסלה שלישית מ״ם אין קידושי שתיהן שוות אלא קידושי הקטנ' הם בספק אם וחליצה והסע׳לפי שזו חליכה פסול׳ואיכה
אי כפי ליבומי לא מצי מאחו' סלוצ׳פניהם קינין קנין גמור או אם אין קונין כלל וקידושי החרשת קונין פוטר חברתה ואע״ס שיות׳ היא פסולה זו
במקצתה ומשיירים במקצתה לפיכך מישהי׳נשוי יתומ׳וחרשת סנסס בה מעשי' אלו מ״מ אין חליצת סל
היא וכולא צלום נמי לא נפק' דאשו חלוצה
חליצה ומת ונפלו לפני אחיו ליבום אין ביאת אחד מהם פוטרת צרתה סגי׳אע״פ סמעולה פוסיתה ונמצא סהוא
אינה אלא  .מד״ס הילכו חלץ האי
ואם
וביצר תקנתו דחרשת לאו בת חליצה היא
ז״ל פוסק דלא כשמואל דאמ חלץ לבעלת
כל דה.י ולאו .מפלית׳סיא שאה שפץלא ייב'
הגט לא נפטרה צרתה לצרה נפטרה בעלת הגט חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה כרת׳
ומיהו חליצתו וזיקתו.שוות שתיהן לגיוע ופקע' וזיקתו כחלייצפו יחלץ האי מפקע
לצרה נפטרה בעלת המחמר והוא ז״ל סכור שאין חליצת א מהן פוטר צרמה ומכור
זיקא היכא רקיימ חליצה דשמעון חליצה כשרהלחלוץ.לשניה סהו׳לא חלץ לראשונה
סלן לס ראובן חליצה פשולה ביאמיה ראובן שחלץ לראשוג' והויא הך אחות סלוצתו דלפטור עצמה פוטרת וכן הוא ז״ל מכור שאס נחלצה האס מסן מכל האחץ נפטרה
ולא חליצה מפלי׳היא כרשמעון דזיקה גרידתא היא אאמצפי׳כלומר השלישי׳לאסר הצרה ואיני יודט מהיכן יצא לו זס ואיני יכול להלום הסוגיו׳לפי שטתויוכבר נחלקו
עליו סרס״כן וסרש״בא ז״ל בדין זה ודעת הרש' בא סכל שהן סוו כגון שים לפניהם
סזלן שמעון לשניה שהיא על שניהם אסונו חלוצה ושניהם שיין בה וקשכר חליצה
מאמר או גטין שחליצת אחת מהן פוטרת צרתה ואס הא בעלת גט או מאמר סליצ'
ההילה אין צ־ייכה לחזר על כל האחין כיון ררוכא ג ^ה שהחולץ לשלישי׳סלץ לשתים
האחת פוטרת׳אבל סליצ׳סל זו אינה פוטרת האחר ' ואפי׳סלצו לה כל האחין עכ״ל:
למפשר ציה בדקאמיי׳לא נפערו ציות אכל נפשה פטור ' כחליצה כל דהו הילכך א'
ח 'לץ לג ה־כ־! דלינא נמת כסרייהו וכתב נמקי יוסף והכי הלכתא כשמוא׳ואע״ג ומ״ס רבי׳ירא׳ספוסק כשמואל אע״ס סלכאורס נר שפוסק כרב דאמר חליצ׳פסולה
דבעלמא סל ! :א  :רכ כאיסורי שאני סכא דלרב אליבא דנפשיה כשרה דאיהו סכר
צריכה לחזי על צל האחין שהרי כתב שאין סליצ' פסולה מחלקת היבוס פד סתסזר
 15ן זיקה ולא א פיה למילתי ' אלא אליבא דשמואל וסבר יש זיקה וכיון דלשמוא׳סרי לע כל האסין לא משמע לרבי׳הכי מסוס דא״כ צמאי כתב שאס נחלצה אחת מהן
< זא ונתב סר יאש רב אלפס לא הגיא שנוייא קמא מאי א חולץ לכולן אמצעי משוס חליצה פחותה סותר ' לזר הא לרב לא הותראפי׳היא עד שיחלצו לה כל האסין אלא
ודאי כשמואל ס״ל ומה שאמר שאין חליצה פסולה  .מסלקת היבוס עד סתחזר על כל
דסח׳בלשינוייא בתרא עיקיופטי נפשהבחליצ׳גמפ ואינה צריכ לחלון משניהם
האחין היינו דוקא למסטר צרה אבל למסטר נפשה אינה צריכה לחזר וכדסמואל.
מי־׳דשינוייא קמא עקר כי ס ' א אליבא דרב אשי כמו שהקשה ר״י וכו ' הילכך האי
סיניייא יעקי־ ח־וי־קא אמכפי׳ס־לצת מא׳אבל ישפיס הראשונות אל נפיל בבת אח׳זה ועל מה שאמר רבי׳וכשנוייא קמא דלפסור נפשה פעורה בחליצה גרופה יש לתמוה
סולן לא׳חס חולץ צאח׳עכ״ל וכת הכי אהא דא שמואל חלץ לאחיו' לא נפטרו צמת דסאי לשנויי בפרא הוא דאילו לפנוייא קמא כל סיכא דמצי למיחלץ חליצה כשרה
לא תחלוץ חליצה גמעה נ״לדט״סיש כאן וצריך להגיה וכשנוייא בתרא במקום
גו׳וב הרי״ף עלה פסקו רכוות הלכתא כשמואל כמסר״אשוז״ל כ הראכ״ד ז״ל האי
ה־שקא כשמומ לא הוה כריכי אהא מילת׳דםא ליכא פלוגפא עילויה אלא אפלוגת׳ וסשנוייא קמאנוהה״ר דוד ? כהן ז״ל בתשובה כתב על זה ופלפל מאד והאריך ליישב
נסחת הספרים דגני הימ״בס כ׳כשנרי׳קמא וגבי הר׳אבד כפו כסנוייא בחרא כתב
דלעיל קאי דפליג בהדיבר בחליצה פסולה דא״י נייכה לחזר על כל האחין ופסקו
כרוסיה דשמואצממו ה״מגכי אמצעי׳אכל בתיתי קמיית׳כיון דאיכא ב יבסין זס סרי״ביש בתשובות סי׳סנשאל על מי סטת בלא בניס והניס ב ' אסיס וב כסיס והקטן
חילן לא' וזה חילץ לא' דכל מאי דאיסשר לאהדורי בתר חליצה כשרה מהדיינן ואפי' שכה עשה מאמר בא׳מהן והשני' הוציאה גס ואומר שנמגרסה בו אך כיכרי הדברים
שלא כתגרסה בו אס צריך לחלוץ לשתיהן או אס מספיק בחליצ ' אחת מהן והאריך
למפשר נפשה יאי עכר וחלץ נמי חד לכילהו מאי דעבד עכר ושמין לעלמא עכ״ל
הי־־א״בר ז 'ל והרמ״בןז״ל כ׳דלדכרי רב אלפס הלכה כרב דחליצ׳ פסולה צריב לחזי ©ס כתשובה עיין עליו כתוב בת' ה טל יבמי' שחלצה ואח*כ נמצא שהית קטנה דאפי׳
למ׳ד חליצה פסולה צריכה לחזר על כל האסים הנא אינה צייכ לחזר וכיון שחלצה
טל נל סאחין דהכי קיימ' לן הלכת כרב באיסורי והוצרכו לפסוק כמימי בפריתא
לאחר מהיבמיס משמגדיל סותרה כתב הרמ״בסב ' יבמים סיבסו ב ' יבמות הנאות
דעעואל במאי דאמחלץ לציו׳כסטרואחיו' דלא תימא כל חליצה פסולה צריכ'לחזר
ואלו שתיהן סליצו׳ססולות כינהו קמ״ל דכי אמרי חליצה פסולה מחזרת ה״מ כששתי מבית אחד ולא נודע מי יכם תחלה שניהם יוציאו כגט כו' עד סוף השי ' הכל נפ״ה
בחציצו' פיות אז צי־ינות לחזר על כל האחין וכ״ש על כל שאר הצרו׳אבל אס א׳מהן *ובתשובו' הגאונים כת שצריך ג״כלחלוץ
*גית עלמ״ש לרמ׳ננז * אםרלהא׳מהסליזלק
מעולם מח 3יתי אע״פ שהיא כמי פסולה כגון חליצות ציות במקום אחיות המעולה לאחת מהן ואע״ג דאין לאח ' בעילה כלום
ק׳דסשיזע מה ע5ה אחיז אקיזוניגי׳אימז
ה״מ היכא דאיתא בתחלס דלא הוה קמה ימלממיה ת״ש מה^שה^רלן בעלה זגרתהליי״ה
פמם סרטיה והגמע איכה פוטר' חה רבי צריך וכנון הוא וכ״ס הימ״ה ז״ל דחליצה
מאמי באחרת והכא אילו הוה ידעי דחדא ואמרי לל סיג בעלן לא עתידן 7מ'ישי' 8ייא ציעה
טסילה צריכה לחזי ויראה מתיך דברי התום דאין הלכה כיב כי הקשו אהא דא״י
מעונית והלזוגמצא אמה מצריכה כרוז לכזזמז:
מינייהו איבעילא קמי כל איסעבי׳ מאמר
יוחנן לקמן מתה פריה מותי כראשונה כו• ותירצו משוס .דרכ ס״ל חליצה פסולה
כאידך בודאי הות ביאה פוטרת צרתה השתא דאיכ למימי דילמא ההיא דאיכעילס
צריה א לחזי מל כל האחץ כו׳ומה■שלא דקדק התלמוד דלי ייחנן ליסני הכי מסוס
 1סינחא מילתא לסבי .ר״י אין צריכה לחזי והאי שנוייא דסמכא הוא כי א״א לתרץ קמי צרתה הוה איפעכיד חאמר בצרתה קמי דתכעיל וא״ל ביאה בתר מאמר ולא
ידעי הי' מיכייהו היא צריפי שני ניטים וחליצ ' כדסריסי דפבדי׳לחומר׳ולא הסתב'
קושיא זו גע' א וכיול ד־״י הכר כששיא הלכת׳כסמיאל עכ״ל :יאיכא למידקהיאך
יב 'ש "רא" כדרי״קכשייוא' וכפיוויכתיא ושלזה הסכי׳הר״אססהרי נתבאר ןל דכיון דבא האח נמי על הסני׳ליכא חליצ׳אלא איפס׳דפרויהו ביאות ססולו׳חדא
הסכים ביאה אסר מאמר וסדא ביאה אחר כיאה וכיהא ביאה יש אחריה כלום טכ״ל :
ניביי הי״אפ .ססוא חויר דשנוייא קמא עיקר1איסשר לומר דלא כת ולזה
כו ג * * ***
גזיא״ש א ^ לענץ דהלב כשמואל ולאפוקי מהרמ״ס והי־מ״ק?"ל שפסקו כרב אכל

קעא קטנה

דרבנן
קידושי'

אבץ העזר קעא
פוטד׳אגן
גדולה ואחת קטנה ביא׳גדולה או חליצתה פושרהקסג' ואין ביא׳סקטנה
קעא קטנה ימימהשהשיאוה אמה ואחיה קידושי׳ דרבנן כדסי׳לעיל בסי׳מ׳ג ובן
חרש קידושי׳ דרככן מ מ איןקדיש* שתיהן שוות אלא קדושי הקטנ הס בספק הגדולה א׳פקח וא׳חרש ביאת הפקס או חליצתה פוסר׳את החיש (אין ביאתהחרש4
אם הס קוני קצין גסור וא סא אין קרבין כלל וקידושי החיש קוטן בסקצת׳ומסיירין פוטרת הסקחת מסנה בפ'ב"ם (שס ) :ואס שתיהן קטנות ובא יבס על 06׳מהן יפזר
הישני׳אלא־
במקצתה לפי פי שהיה כשוי יתומה והרש׳ ומת ונפלו לפני אחיו ליבוס אין ביאת ובא הוא או אחיו על השניה לא פסל כראשונ׳עליו אבל אסו׳לילקיי את
מלמיין אותה שתמאן ויקייםכראשונ׳וכן
א׳מהן פוטרת צרתה וכיצדתקכתו כובס'
אס שתי חישות אין ביא׳השטה פוסל אלן
ביאת ואם ייבם אותה ויחלוץ לקטנה לכשתגדיל תאפר עליי החרשת
ב״ס נדף קי ) תכן קטנה וחרשת אץ
הראשונהוהשני? אסורה לוויוציאנ' בגנו
א :שהן פרטית צרתהוכגמ' כיצד תקכמןבחליצ׳דאידך שאין ביאה החרשת ביאה גמור׳להפקיע כלהזיק'
ב״ז משנס סס (דקיא ) מי שהיה נשוי שתי
 6ר חפיא א״י־טנס החיסש ימוציין? ונשאר עריין זיקה בקטנהוחליצת׳חליצה והאם׳ רב חסרא כונס
יתומות ומת בא היבם פל הראסונסוחזר
בגט .וקטנה מסמי? עד םתגדי ל ומחט ז
החרשת ומוציאה בגט וחולץ לקטנה לכשתגדיל וכ״פ הראכ״ד ובא על הסני׳או סבא אחיו על השכיהלא־
׳י יחסי ^ש מ י1סב י יב ח יסת ?ניייה ורב אלפס פסק כר״א שמלמדים הקטנה שתמאן וייבם החרשת
פסל את הראסונ׳וכןב׳חרשו' ופרש״י לא
ולזה הם־יםא־אהרא״ש ז״ל ואם יראה אחרקילנרט החרשת פסל את הראשונה שהרי ביאתם סוהואי־
^ הרשות בירו היו שתיהן חדשות או קטנו ביאת אחת מהן פוטרת ראשונ קנוי׳היא הרי היא אפפו ואחרונה
?־ייהמשו״ות
צרתה אחת גדולה ואח קטנה ביאת גדולה או חליצתה פוטרת ביאת זנית ואי לאו קנוי׳ היא הריסתיהן
 3גט15י45י -גביה סמ״כ אי קכו,ה ה יא הא
נכרית הקטנה ואין ביאת הקטנה פוטרת הגדולה אחת פקחת וא׳חרשת נכריו׳אצלו שלא הית׳קנויהלאשיוטמקייס
קנויה היא ואי לא קנוי׳ היא א מאי
החרש׳פוטרת אתהראשוכ׳סלא נפסל׳עליו אבלאחרוג׳
תמתין ביאת הפקח׳או חליצתה פוטרת החרש׳ואקביאת
בעלמא ה־ א  .וכ״ת קטנה אמאי
יבם על א׳מהן וחזר ובא הוא או לא דילמא קטיו' הוי ומשבא עלהראשוכס־
מיתיב גביה אי קנוי׳סיא הא קטי׳היא אי הפקחת ואם שתיהן קטנות ובא
קמה הך מליה כאיסור ב׳בתים  :אחת
לאו קטיס היא טכריתא בעלמא היא א״כ אחיו על השנייה לא פסל הראשונה עליו אבל אסור לו לקיים
קטנה וא׳חרס׳בא על הקטנ׳וסזרובא הוא
י1רשת כ:ןשי תיסיקופיש "יטצי תק נתז השנייה אלא מלמדין אותה שתמאן ויקיים הראשונה וכן אם
או אחיו טל החר׳ש׳לר״סי פסל הקטנ' עליו
הראשונה והשניי׳
שתיהן חרשות אין ביאת השנייה פוסלת תא
דקשנה וחרשת סיאיל ואין סא׳פוטר׳נרמ'
וכן סי' הרא״בד ולפ״ז יוציא שתיהן בגט
י,ניסו ?תמייה! אסורה לו רוציאנה בגט א׳קטנה וא׳ חרשת אכ על הקטנהוחזר
'0י׳6צא יכת חליצ
ובא הוא או אחיו על החרשת לרש״י פסל הקטנה עליו וכן פייש
מיי 1 ^ /זר
,3אהדחר' " לאד(זיא דקאדנעןאאץ הראב ד ולפי זה יוציא שתיהן בגט והקטנה תמתין עד שתגריל

עליווקהיא
לאפסלהקטנה
בגט ותחלוץ אבל לגירסת רב אלפס
אחרי כליס -סנס את החיש ומוציא׳
גירסת א״א הראיש ז ל וכ׳יכ הרמב״ם ויוציא החרשת כגט בא על
דחליג קטנה פסל לה :חרשת קכוי3מק צת
וסשיייר קט;? ספק קנוי כולה ספק אינה החרשת וחזר ובא הוא וא אחיו על הקטנה כתב הרמ״בם רפסל
ליכא החרשת עליו ומלסרין את הקטנה שתמאן ויוציא החרשת בגט
קיר דכשתיק קטיעת ומשרירות
חיא והשיג עליו הראב״ר דכיו ן ששתיהן יוצאות למה מלמדין אותה
למ־׳דממתני׳ שמעי לה דא״כ תפטר

והקטנה תמתין עד שתגדיל ותסלק אבל
לגירס׳רב אלפס לא פסל הקטנה עליו וכן
היא גייס א״א הר״אס ז״ל וכ״כ הרמ״כס
ויוציא החרס׳כגט סס במשנ׳קטגהוחרישת
כא היבס על הקטנ׳וחזר ובא על החרש או
סבא אחיו על החרשת פסל את הקטנה
ופרס״י פסל את כקטנהמשו׳גזיר׳ןדילמא
קרס ובעיל חרשת ברישא וכדאמרי׳ כגת
ואע״ג דממ״ב היא שרי׳לי׳הואיל וראשונ

היא אי קנוי׳ הואהאקנויי' היא אי לא
קנויה היא נכרית בעלמא היא טכ״ל אבל
הר״א' גורס כססכ לא פסל את הקטנ׳וכך
יפם
^ ^ , ,יייי
,
 "1וחזר ובא הוא או אחיו ער החרש' לא פסל הפקחת והחרש׳תצא סס דברי הרמ״ב'ז״ל בפ״ה וז״לקסנ׳וחרש'
טמ נא על החרש׳וחזר ובאהואאו אחיו עלהפיןי<פם^החרש' סבא היבס תחלה על הקטג' וחזי ובא הוא
^פ0ל*
לנאפלי-ואס סמ ,־ן קטי -,לוז הצידמס והחרשת תצא בנס והפקחת בגט וחליצה אחתגדולה ואי קטנה או אחיו סל החרשת לא פסל את הקטנס
והחרשת צריכה גט שביאת הקטנה מעולה
ובא
ובא על הגדולה וחזר
הי־לזשוכ׳ד^י־ן אתר 3יאה כלן סואס
פוסלת
מביאתהחרס׳סהקטנ ראויה סיאלאחי זמן לפי׳יקייסהקטנ׳שכבעלתחלה עכ״ל :־
זו קנויה יזו אינה קנויה אינן צמת זו לזו
ספק מדרב סמסינן דחרסת היא הקנויה והמשוייית וכתב נ״י שכן אמרו הגאוני׳וכן הרי״ף ז״ל בהלכותיו וגס ה״ס כת׳מל דבריהרס״כם
אלא חרא קניה וסשוייר׳וחדא
היא לגמרי ועיים' מחרשת ז״ל סס קטנה וחרשת בא סיכס על כקטנה וחזר ובא על החרשת או שבא אתיו על ׳
וקטנה ספק מ״ס תצא החרשת כגט דילמא קטנה קניה
עליה* הא קנויה היא ותי ליכא זיקא אבתרייתא נכרי' בעלס׳היא החרשת לא פסל אס הקטב' כך היא הגירסא בספרים ובסלכו׳והן הן דברירבי׳אבל
ופסלה לה סליצס
לה סליצ׳קסגס וליטעסיך צמאי תמתין ותחלוץ ישאנ' מתסל׳ותסב אצלו רס״י ז״ל גורס פסל את הקטנה והביאו לזה הברית׳סהזכירו שם בא היכס על הקטנ'
ולא פסלה
במאי תימוק סא לאו כת חליצה היא ורב תקנתא לתמייהו קתני ואי וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת נאסרו שתיהן עליו ואמרושהטעם
ממ״כ חישת
דלמא קרים ובעל חרשת ברישא חהו דעת הר״צבד בססג׳ סנת׳א״א טעות הוא זה
■קשיא מתני דקתני בא על הקטנה וחזר ובא על החרם פסל קטנ׳אמאי פסל הואיל
בגט וקטנה תיפיב גביה ממ״נ כדאמרן ואיכא תקנת' שהרי נאסרו שתיהן עליו דילמ קדי׳ובעל חרשת ברישא ע״כ ואיפשסרבי׳וההלכות
ונסבה ברישא סיפוק חרשת
סובריס דהך ברית' פליג׳צסתכי׳וה״ל הלכ׳כסתס מתני׳והרס בא ז״ל הכריסכדברי
לתיוייהי תריץ משוס גזירה ד כמס אתי למיבעל חרשת ברישא תחלה וה״נ מתרץ
לקמן עכ״ל -ויב אלפש כתב על הא דא״ר חסרא אמ׳ רב ולר״א מלמדין רס״י והי״אהז״לעכ״ל• ואני אומרדמאחרסהגאוני׳והרי״ף והרמ״בס והרא״סז״ל
לה ככייתא
כלומר דר״א אמי התס מסכימי׳דלא פסל את הקטנה הכי נקטי' הלכהלמעש' בא פל החרשת וחזר ובא הוא
את הקטנה שתמאן בו ומייבס לחרשת וכן הלכס עכ״ל •
כמתני׳סכי וכתב הי־צ״ש על פסק הרי״ף כת׳ הרא״בד זייל זו איכה מחוור דלא אר״א .או אחיו על הקטנה כ' הרמ״בס יפסל החרס עליו ומלמד׳את הקטנ׳סתמאןויוציא
החרשת כגט כסיה ואין לשון רבי'מכוון דמשמע מיניה דהרמ״בס הוא שחידש וכתב
סלמדין את הקטנה למאן אלא כדי לקיים בח־יתה מנות יבוס דאוריס׳אבל הכא
יבוס רתישת דרבנן הוא והא קיים לה בביא׳ ראשונה הלכך אין מלסדין אות למאן' דפסל את החרס׳וכא לית'דמסנ׳סלימ היא בסוף הטשנ הנז׳וסר״סי פסל את החרם
מלן ל״ג בדברי ר״א בכולן מלמדין אתהקטכ׳למאן שמא קטנה קנדה כולה וקנין החרס׳ מסויירת עכ"ל :ומה שחידש הרמ״ב׳אינו אלא
מט ט  61דאמיי' לעיל ובנוסחא
וקטנה כהדדי וסוגיא דשסעתין נמי הכי סמלמדין אס הקטנ׳סהמאן בו וכך ס״ל לרכי׳לפד' לשונו בא על החרס וחז׳ובא הוא
וד״א אנייתא בלחוד קאי דאיכא גדולה
| אשמעי׳משוס דגדולס רמי קמיה מעיקרא יכו ע״כ והרמ״בןז״ל או אחיו על הקטנה פסל את החרס׳וכ׳הרפ״כס ומלמדן את הקטג׳ שתמאןויוציא
משמע דקא מי ואי
לא תמאן הא טעמי ררב קפיא משו׳דילמא גדלה ומיסיטס בה וזו יוצאת החרס בגט -ומ״ש שהשיג עליו הרא״בד ז״ל כהסגו׳א״א לא אמרו זה אל׳כדישתתקיי'
כתב למה
שתגדיל ותחלוץ ופססל מן הכהונה שופך מיבורוואסי־יס סצו׳יבוס שהוא מן התורה ולעולם יתרחק אדס מן הסיאוניס ועוד דהא איתאמ״ד
<:1״פ למה תתפגן עד
צייכי' לו ותאס׳חרש׳על בעלהסכנס׳בסימ׳וע״כ לא הוצרכו לומ׳כגמ ואי אסמעינן ממאכ׳למאמרו ואינה ממאנ׳לזיקתו עכ״ל וז״ל ה״ה כ׳רבי׳מלמדין אתהקטנ׳שפמאן
דסתיי׳דבא על הקטנה וחזי ובא על הגדולה דאיקיים מצו' יבוס והוא והוא כדברי ההל׳סכתבסי למעלה דלר״א בכל גוונ׳מלמדיןשתמאןוהר״אסלו׳בזה
אלא כסיפא
פוסלו על עצמה כפשיעה לפי׳היה ראוי שלא לחזור ולהתיר לו כלום וכן כריסא כהסג׳ולדכריו חמסין עד סתגדי׳ותצ בגט וחליצ׳ומ״ס בכאן דהא איכ׳מ״ד ממאנת
למאמרו ואינ׳ממצנת לזיקתו אינה קושי׳ שככר פסקוכהלכו׳כפולא ד6מ' ממאנת
משוס דגדולה לאמר *א קמיה דממיקרא כאחו׳אשס דמיא ומוטב סתצ׳משתתייבם
א שאין תקנ אלאלהוצי' שתיק למה לא ילממ' למאןלתקנתולתקכ׳ חבירת׳ אף לזיקתו כמו שנסבאי פי״א מה׳גירושין עכ״ל -ומ״ס על דברי הר״אבדולדבריו
איל ה :
וצ״ש שנמיא כנוסחאות בטלן מלמדין את הקטנה והכי אימ׳בתיספ' ונראין דבריו ממתין עד סתגדי׳וסצא בגטוחליצ׳אפס׳דהיינו לומר דקסג תסא׳אצלו וכמ״סרבי'
עכ״ל -וכ״פהרע׳׳בם ז״ל בפ״ה מלמדץ אתהקטנ׳שתמאן וכונס אתהחרש' ואס רצה שני' מדבריו וקאמר שאס בא להוציאה משתגדיל צריכה גט וחליצה או אספר טהוא
לגיס כותב לה גט אחי שיבוא עליה ותיתר לזה• וכתב ה״ה בהסגו׳ א״א זה המחבר מפי' דברי הרא״בד שאינו רשאי לקיימ׳ושלא כדברי רבי׳* ימ״פ רבי׳וכן יראהמדברי
הר״אש ז״ל איני יודע מהיכן לסד כן מדברי הר״א׳סהרי לא כ׳אלאהמשנ' סתס ולא
גמ׳ועשה מדעת עצ מי כי בגמאמיו תמתין עד שתגדיל ותחלוץ ולא הסירו למאן
פיכה דכי ולא עוד אלא דמסמע דהוא סובר כדברי הרמ״בם שהרי כ׳ה״השטעמי
ביביזילא אפי• כבעל אלא כד לקיים מצות ייבום סל תורה ע״כ סוכר סרב ז״ל שלא
אי״א שס ככולן מלמיין את הקטנה שתמאן בו אלא באח' גדולה ואתת קסנ׳סיבוס של הימ״ב'משו׳דס״ל דלר״א בכל גוונ׳מלמדיןשממאזוכדכרי הרי״ף ז״ל וכבמזבא'
סתורה יעל זה נפסק ההלכ׳כמופואכל כאן ססניה׳מדבריה׳לא אמיו דסי׳זס סגס דעת היא' ס קוכ׳נ״י פל המסכ׳הנז ח״ל כ׳הרסב״א ז״ל למ״דממאנ׳אף
הגדילסימן
כקטנה שתמאן ודעת יבי כדעת ההלכו׳דרב דאמי כונס את סחיס לא אמר אליבא לזיקתו בא היבם על החדש וחזר ובא בין הוא ביןאחיו על הקטנ׳מלמדיןאתהקטנה
לר״אדלי״א כיל גוונא מלמדן את הקטנה והדבר צייך לי הכרע עכ״ל ואני שתמאן בו ותסא׳ כחרס עמו שהרי עיק הזיק׳כמיאוני׳לגמרי וכמו שלא הית צרחה
אומי סכני כתבתי סהימ״כן ז״ל הכדע כדברי היי״ף וכיון סהרי״ף וסימ״בסז״ל .כלל וקי״ל ממאנ׳אף לזיקתו וק״ל כר׳א דאעככולןמלמדיןאת הקטנ׳סתמאןבו אכל
רהי״אש והרס״כן ז״ל הסכימו סמלמדין את הקטנ׳סממאןוייכס לחישת הכי נקטינן הרמ״ב׳ז״לכבא הירסעלהחרש׳וחזרובא על הקטנה מלמדין הקטנ׳למאןוהחרשת
^ קבדבמהיו שתיהן תדשו׳או קטנו׳ ביאת אחת מסן פושרת׳ צרמה אמת יוצאה נגע חה תימ׳סהרי עקרה זיקמ׳לגעיי אח׳סמיאנ׳בכיא׳ובזיק׳ועודסהו׳ז״ל
ואין לפק
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קונה צות׳קנין גמו׳ססוא מוציא בגט ואינ׳צריכ׳חליצ׳וצמרי׳כגמפהפרל סס ה״ד
$מכ גבי גדול׳וקענ׳כא על הקטנה וחזיובה? על הגדולה מלמדיןאת הקסנ׳סתמצן
ויקיים ארו הגדולה סכעיל׳זו קונס קנין נעורע״כ ואס אית דחרסת יוצא׳בגע מפני סרים חמה כל סלא רא׳מעול׳שעה אחת בכסרו׳סנא ידעי כלו׳ססרי אקסימנ׳סירום
סנפסלה תחלה בביא דקסנה ואין יציאתה בקטנה מתירה מ״ש והלא אפילו הגדול ' כיכרי בקטנותו אע׳אכיי כל סמטיל מיס ואינו עוס כיס כלו' וסי ' זה ניכר בקטנותו
ואע״ג דכהבי׳סתי סערו בזקן מוד ר׳יוחנן דבעי ' כוללו כיון ס סי' זה ניכ מיד וסאר
נפסלה בכיא׳הקטנ תחל׳ואס מיאונ׳מתייאף בחרם כן וצ״ע עכ״ל הרשב׳ז״ל בסלה י
הסימני כיכרי ' כל א בזמנו הראשון הוכית
ב׳ת :אחת פקחואח סי־ש בא על הפקח ׳
הקטנהסל האחרי׳סממעי אמו הי׳ לקוי אלא שלא
זתז׳הוא או אחיו ובאו על החרש׳ לא פסלו ובא הוא או אחיו על הקטנה אל פסל הגדולה ומשמרין
מלמדייהיו האתרי׳ראויי׳להכי׳סמו׳ללידתו ומקשי׳
בא שתמאןבא על ההטניוחזר ובא הוא או אחיו על הגדולה
את ה פקחת משנה פס• פקח וחישת
בתר הכי וליחו׳סמא כברי כלו׳והרי היתס
3יבש ע לס ? 5חמ ית׳  7וב ^ על השרש* 5י הקשנה שתשאן ותעקור קדושין הראשונים ויקיים הגדולה ;
שבא אחי!׳ על החרש לא פסל את הפקחת ^* ן׳ ^ ל* יש יבס ויבמה שאינן בני חליצה ויכום מפני שי ^ יי גו שעת הכוש ומשני כיון שתשלמו וסוסו
לקוי לא קייסי׳וכ׳סרי״בס בתסו׳סי תע״ד
ולווילשליי^ -ליי״ ^לידי ^ יטיילו
^(! ימיי■
הפקחתימל־ז
3א היבס על החיש וחזר ובא על
נרא׳מסוגי׳זו דלא דיינין ליה בודאי סריס
אוס :א אחיו על העקחת פשל את התיש'
ממעי אמואא״כהיה בחההסי׳מתחלי!
י
 , < ,י !
י ,י
ל
והנן־רואהסבכא שניה חשיסבלשו) רבינו
ומהן חולצק ולא מיכמין ומאות שהאיסו עליה מהם לאמיבמי! לידתו אבל אס מתחלת לידתו לא היה בו
ואין ספק שצו״ס הוא  :וע״ס יהח־־שת תנא
בגט והפקחת בגט וחליצה הוא מקושםע ולא ודלצין ומהם חולצין ולא מיבמין כיצד הסריס והאילונית סי׳זה או שלא נבד׳בו איכ׳למיח שמאאינו
בבז שכיה דאילובבא ראאונ׳פקס' אמצי אינם בני חליצה ויבום לפיכך אילונית שחלצה לא נפסלה בכךלקוי ממעי אמו ואע״פ שנולדו בואס״ב
דכיון
סריס .הוא .
ספק -
סימני ־סריס ומ״ס , -
שחלצו לאשתו אינו כלום
•היה ־ —
שחלץ או ״
הסריס . -
וכן -
צריכה חליצה סא כיון מפעל׳תסלביאה לכהונה ,
׳ !.ידי
בהשנולד בו סימני כריס אח״כ כרי איססר
כזרה היא כבי נשתלק משס זיקות יכו׳וכי לאימנית צדה מותרת להתיבס ודוקא אילונית ודאית שיש
מתיבמ' ודוקא סריס וקרו׳סלקויהיה ממעי אמו וכיאמרי׳סנא
אילוני׳חולצת ולא
נייך סימני אילוני׳אבל ס ^ ק
ני־ 1לס איחה החרשת ' מאי ה.־י' וכך
ידעי היינו לשוויי סריס ודאי אבל בלאו
לגיוס אחת פקז׳ואח חישבא על הפקח ׳ חמה שלקה ממעי אמו אבל סריס אדם שהיה לו שעת הכושר
ספק וכ״כ הר״אס ח״ל הא דבעי'
הוי ספק
הכי הוי
וחזר ובא הוא או אחיו על החיש לא פשל חולצת לאשתו או מיכמיןוהואח ^ץ ואינו מייכם מפני שפסו 1,הכי
סימני סריס מסנולד היינו
",
ע'ל
, , , ,
הפקסת והס*שת ציינה גס בא היבם על י! כאכקהלאואם< נכרונא .עי!יה . .
סריס אבל ספק סריס הוי
החיש׳וחז׳ הו׳או אחיו ובא על הפקח פסל
כודאי
נה ומוצי א - ,כ? ט וא י 1,רה !ן סימנ  ,ד מ קעב י>' 00״ל<<
מיה!יי אס אשת
ק ,
!
ניכרו בו סימנים בקטנות ולא
יחשבשלא
מילין אע״פ
אתהחיסת וסח־שת יוצאה בגט והפקת׳
לה דרין או
אילוצית כל שאין
אחיזגיוריתאז י״תחע לפנת דכא נתבררו עד סהגדיל ע כ ואלו הן סימני
בגס וחליצ׳וכךסס דברי סימ״ב׳ז״ל כספי ס
להמיי,סעייל:
ונס׳המגיד כת' רבי׳סהחרשתצייכה גט שתשמיש קשה לה או שקולה
אילוגית כל סאקלה דדין וכו׳סס בס הערל
למעלה מאותו (דס £כברימא אלו הן סימני אילונית כל
כקול האיש אוישאין לה כשר גבו׳ ועגול כמין כף למ
;קול
והטמס שאע״פ שביאת ססקחיפוטרש׳מן
הן סימני
ואלו ה?
כאילוני׳ ואלו
חשוכה כאילוני׳
מאלו חשוכה
וכאחת מאלו
קום וכאחת
מגזים
סימני סריס שערו שאין לה דדיס ומתקשה בשעת מסמיס
מ״מכבי נתבא' !
..
הזיקה .
״ז
כמוס .:זכ למעלה
מים רסב״ג לזו כל שלזין לס שיפולי מעי׳כנסיס
פקחות לקוי ורך או שמחליק כשרו ורך ככשר האשה או כשמטיל
שיש ביצה צחי פיאה אפיבשתי
ל0צ
לעמו׳בכלי רש בצ צומי כל סקולה עבה וצינ׳ניכרת
להציע׳ גט וסוצ שבצ עליהלשש צ ' שות בנו־מ׳ אינו מעלה קצף או שאינן מחמיצין כששוהין
בין צסה לצים ופרס״י מתקס׳נסט תסמי׳
יבמית
לשם
צו
וחזי או שאינו עושה כיפה פי׳שאין קילוח השתן הולך למרחק ועוש׳
י לשם יבמות גא היבש על החיש־ו
יורריץ מיר או שאין כשרו תשמיש קשה לה שיפולי מעי׳כמין כף
ובא
יבינו כיפה כשמטיל מים כלפי מעלה אלא
צ סוא צו אחיו על הפקח כו׳פירש
למעל׳מאותו מקו׳כדא ' כפ׳יוצ' דוקעכ״ל
סהחרשת יוצאה בגט ופש■ ע היא שניצתה
ואינו
לקוי
שקולו
או
מעלה הכל כשיוצא ממרחץ בימו׳הגשמים
וכת הרמ״בס בפ׳ב מהלכו׳ציסו בסימני
׳ ביצה כ חרס הית וששעיק לה בגט וקפי ׳
ניכר כין איש לאשר .או שלא נתמלא זקנואפי׳הביא כ' שערות צילוני׳ד סימנים צלו וב ה״המניפס׳רבי׳
סהפקסת נייב גט וחליצה והטעם מפני
שביצת' סיתה ביא׳פשול׳עכ״ל צחש גדול' בערו׳ואין לו שערו' כזקנו כלל אפי׳אין כו אלא א׳מאלו הסימנין כדברי כול׳וסוגי־ סכל צ׳מוסיף טל דברי
חשוב סריס איל אם יש לו ב' שערות כזקנו לא חשיב סרים עד חכירו ומ״ס ובאחת מצלו חשוב ' כאילונית
ואחת קטנה וחזר ובא הוא צו אחיו מל
הקשנה לא פשל את הגדולה וכולי גס זה שיהיו כו כל הסימגי׳אכל אם יש בו כל הסימני׳חשי׳סריס אע״פ ציפס' סלמד כן מדין סימני סריס סיהבא׳
על הגדולה שיש לו כ׳שערות כזקן אע״פ שאם יש לו ב׳שערות במקום אחד כסמוך צבל הימ ב בס ב מה ציסו׳צט״פ
שסנמשנ׳גדול׳וקשנ׳באיבס
צם .נר בו צ ' מסימני סרים
כתב . .
שבזכר . . .
. ..
אחיו על ככל הגוף מוציאין אותו מחזקת סריס היינו טעמא לפי שבמקום
סבא . ..
הקשנה .או .
וחזי_ובא על_ <־1
שאם הרי הוצ סריס וצס לצ נר בו סי׳מסימני
הקט ' :לא פשל את הגדולה בצ יבם י! ל הזקן רגיל להל שם שער לכך אינו יוצ׳על ירו מכלל סרים
מקן סריס עדיין קטן הוצ גבי צילוניח כתב
■הקט
צחיו יש לו כל סימני סריס נדון כסריס .ואלי * שהביא ל שערות
קט  ' :וחזי וג א על הגדולה צו ש  :צ
הסימניןנרצו בה סימני צילוני הרי הי צ צילוכית
צומי חשוב אין לו זקן כיון שלא נתמלא זקנו בד״א שליי
מל הגדולה פשלצת .הקשנה ר״א
כשיהיווצם לצ נרצו בה סימני צילוניטדייןקמ5׳
ואילוגית
נידונית כמרים
מלמדין צתהקענס שתמאן בו ופילי
היא וכ׳סמגיד נמו׳בקצ׳ספיי רבי ' יש כל
"״
מלמיין צת הקטנה שתמאן בו וממקור
סימני צילמת וצע״פ סיס בציש חלוק סוכר רבי דבצילוניה בפי ' רולהו טכ״ל ול״נ
משיאיה ויקיים צת הגדול׳מכ״ל ואיפסק ' בגס הלכה כי״א וטעמו סל ר״א מבוצר
דבריש׳כיון טבא על הגדולה תשלה קייס מצית יבוס וכשחזי־ ובא על הקטכ׳קנצס דאף לספרים דלח גרסינן כל נמי כיון דלא מזב כצילונית כדנהב כסריס משמע
דבצילוניכולהו סימנים בעי׳ואלו ק סימני סרים כל סציןלו זקן ושערו לקוי ורך
כמישנתבצי דיש ביצה צחי ביצה ואשור לק״יס את השניה ולפי׳מלמדין אותה
סממאן ובסיפא צע״פ שבא על הקשנה תחל כיון שלא קייס מצות ייבום מן התורה או שמחליק כתרו ורך כבסר האסה או כסמטיל מיס כגומי' אינו מעלה קצף או שצינן
טחמיצין כטסוהי׳לסמוד מעע בכלי צר סצינו עושהכיפ פי׳סאין קילוח השתן הולך
כשבא צת״כ על הגדולה קנא  :קבין גמור מן התורה וגדחי׳הקסנס מפניה ואסור
וטוש כיפה כשמטיל מיס כלפי מעלה צלציורדין סיד צו סצין בשרו מעלה סכל
לקיימה ולפי׳מלמדין צת הקטנה שתמאן :
קעב יש יבם ויבמה שצינן בני חליצה וייבום מפני סיוי שבגוסס ומהם מפני כסיוצצ בימות הגסמי׳מן המרחץ צר סקולו לקוי ואינו ניכר בין איש לצפה סס
בכריתא צלו הן סימני סריס חסה כל סצין לו זקן ושמת לקוי ובשרו מחליק רש״כג
^ אישור שעליהם וכצותס ששנוי בגופם מסס לא מיבמין ולא חולצץ ומהם
מיבמי׳ולא חולני׳ומהס חולצין ולא סייבמין ומאות' שהאיסור עליה ' מהם מיבמין אומר מסוס ר' יסודה בן יציר כל סצין מימיו מעלין רתיחות ויש צומרי׳כל המטיל
ולא חולצין ומהם חולצים ולא מייבמיס כל זה מתבצי והולך בסי זה ומה שלא כתג מיס ואינו עוש כיפה ויש צומרי ' כל שאין שכבת זרעו דוחס וי״א כל שאין מימי
רגליו מחמיציןצחריס אומר כל שרוחץ בימות הגסמיס ואין בשרו מטל הבל רש״בא
גבי מפני איסיי שעליהן שים שמיבמי׳ולא חולציןכמו שכתב גבי שנוי שבגופם
אומי כל שקולו לקוי ואינו ניכר בין צשהלאיס ופרש״י לקוי כך מחלי׳חלק כבש האס
הטעם מביאי דכיון שיש איסור מליס׳א״א להתיבס וט ים כיצד הסריס והצילוני׳
דרך בסר הציש להיות שעיר יתיחות צשקוסא כיסה קילוח ארוך למרסו ' דוח׳סצינד
צינס כני חליצה ייבום לפיכך אילוני׳סשלצה לא נפסלה בכך לכהונ׳ונן הסרי׳סחלץ
או שחלט לאשתו אינוכלוס כלוס לא כפשלה בכך לכהונה וכל זה מבואי כמשנה קשור צלצ צלול כמי׳  :מחמיצין מסריחין כששוהין ככלי הכל חמימו כעיףעסץ וכתב
פ׳הערל ( דסט ) יטעמ׳דסריס פיש״י מדכתי׳ולא ימחה שסו מישראל פרט לסריס הרמ״בס ז״ל בפ״ב מסלכ׳ציפות כל סימנים צלו משמע דס״ל דהכי מנצי לא פליגי
?שמי סחוי :יצילונית צמרי׳בגמ׳בפ״ק דטעמא מסו' דכתיב והיה הבכור אשר תלד אלא כל צ׳מוסיף על דברי סכירו כמו שפירש גבי סימני אילוני׳ומ״ם עוד רבינו צר
פיט לאילונית שאינה טלדת ומ״ש היה לאילוני׳צ יה מותרת לסתיב׳כפ״ק דיבמו׳ סלא נתמלא זקנו צפי הביא ב סערות בערוה וציץ לו בזקנו כלל צפי׳איץ בו צלא
הלכתא צית צילונית מותרת צ׳מצלו הסימנים חשוב סריס אבל אס יש לו ב סערו׳בזקנו לא חשיב סריס סד שיהיר
צמירבאסיצהתאילוני׳אסור׳וצסיקנא
(דיכ )
בו כל הסימנים צכל צס יס בו כל הסימנים חשיב סריס אע״פ סיס לו ב׳שערומ:
יאפי היכיבה ואפי׳צית בתי צילוכית ופיש״י ואע״ג דהכיר בה אחיו וקיימוהויא
אשתו לא סיתסי' ציתס מסו׳צרת הבת דכי אסר רחמנ׳צית ערוה במקום מצו׳הוא בזקן צמ״פ שצם יש לו כ׳שערוח בכל הגוף כמקום א׳מצילץ צומו מחזקת סריס
ואשרה והא כיון דאילונית היא דבלאועיוה נמי לא חזייא לייבו׳הויא צרתה צרת היינו טעמ׳לפי שכמקו׳הזקן רגיל להיות סס סער לכל אינו יוצא על ידם מכלל סרים
מפורבס״ג עכ׳ל ודוק אילוני׳ודצי׳שיס בה סימני אילוני' סצם יש לו כל סימני סריס נדון כסריס וצע״סי סהביא ב׳סערוח בזקן חשוב ציץדל
מיוה שלא כמקו׳מצו׳וכך
אבל ספק איליכ׳חולצ׳ולא מתיכמ׳סשו הוא:ודוק 'סריס חמה שלקה ממסי צמו אבל זקן ביון שלא נתמלא זתנו כך היא הגירסכססרי רבי המדוייקי' ובקצ׳סמרי׳ים בסס
קצת חסרון ודברים צלו סס בפרק הערל סס איתמר סימני סריס רב הונא אמי עד
סייס אד'סהי׳לו שעת הכושר חולצין לאשמו או מייבטין במפנ׳פרק הערל ( דעט)
סיהו כולם ר יוחנן צמ אסי׳כא פהס היכא דהביא ב סעיו׳בזקן כי׳ס ל״פ דעד סיהו
איפליגו ר״ע ור׳צליפזרבמילתא ופסקו הפוסקי׳כר״ע לצמר סריס צדם חולץ
וחולצין לאשתו סהימה לו שעת הכושי סריס חמה לא חולץ ולא חולצי׳לאסתו שלא כלן כי פליגי בסלא הביא אלא האדא״ל יבה בר צבוה לרמךפיינו ביס ברב נחמן־
ירצו ואיידי דנקט צי בשרו מעל׳הבל ציתיב ליה ברת כמצ׳כיב הונצלא רב נחמן סיכידיקני הוי ליס
סית לו שעת המפומשמ דצחי סרי׳אדס מייבמיץ את אספו אס
דלא הוה מצי למיחני ביה מייב׳מסו׳דפסל לבוא בקהל נקט כמי בדידהו וידוע דהלכ יר׳יוחנן ופרש״י ציתד ליה ברת צלמ׳כיון דלימנהו מלהו סימני סריס
.בדידי׳חולץ
דבצרליההצי ומחזקי׳ליס כסריס סיכי דיקב יתדות הזקן כלומ מקומות ה״לסטמ
מולצין וכך הם דברי רכי׳ומ״ש ואס עבי ובא עליה קנה ומוציא בגט סס בבריתא
ןת3י דצס כעל קנס ואמו׳לקייט מפני שהוא צסו׳לבוא בקהל ודבר פשו' דכיקסהוא בזקנו ונתבו המולהיכא דהביא בשערות □קן כ״ע לא פליגי עד שיהאבכולן
ואס

יי

י־/ץ ,

' ■/£

ד״מ

העזר קעב

גומו׳אע״פשאין סערות והביאוה הרי" ףו5רמססב ומי יוכל לשרוק סמקוס הב 6מ
ואס תאיר והא אמר לעיל ק עשרים סנה ולא הביא ב׳ספרוס וכו׳הא הבי' ב סערו
קודם כ לא הסיב ודאי סריס אע״פשי© בו סימט סריס וא'כ מאי קאמ׳עד סיהא סערות סלא יהא סס לא סער ולא גומא וע״ב צריכה חליצה מספק שמא הביא ג׳
סחריןנדנרי
זת״ש לצלואמרית בטלן אפייכולן אין מועיליןדהא הביא ב שערו׳בזקן ואור״י דסערותדזקןאיןמופלין סערות ולאו סייס הוא ואינ׳מתיבמת דדלמ׳לא הביא ונמצא פוגע באשת אח סלא
שליש סייןי ;  :גי^ לדין הכאת ב סערות אע ג דבכל שאר מקומו׳מועילין וא״ת כיון דהבי' בשערו בזקן במקו׳מצוה דכיוןשנבדק לאחר רוב שנותיו ולא נמצאו לו שערות איתרע ליה מגא
!מנשטמ-למפיייג
!
ואיכ׳לסיס לסט׳וכ״ס בזה שנמצאיבוקצר!
דנפתדיזזהחייש,זל מאי קאער עד שיהא בכולן והלא .אחד מן
0מ אסרי  0הויול נ הסיסגי׳הוא שאין לו זקן והרי יש לו זקן כשיהיו בהם הסימני׳אחר שהם בני כ׳ שנה אבל קוד׳ לכי אפיי מסימני סריס אבל אס לא נבדק כלל ולא
ואילונית ולא הביאו ב׳שערות אין נידונין ידענו אס הביא סתי סעמ׳ולא הבי׳סימט
5א <ראה דוללוי ואור״ידאין חסוי בהבא ב׳סערו׳לבד ישלו יש בהם סימני סריס
כפרים ואילוני׳אלא תולין הדבר במה שהם קטני׳ ודינן כקטנים סירוס בזה ודאי אשתו מתיבמת דכיון
*אא־ורינ/דסדיש .זקן תא' כ נתמל׳זקצו עכ״לוכ״כהר״א׳ו״ל
(3י ל אז יק נתר היכלהביא ב סערות כ״ע ל״פ דעדסיהו
דע״כ גדול הוא כין הביא ב ססמתביןלא
רובא דיגל־זא ואף
נולןוב׳שערו בזקןלא חשיבי סערו׳לגדלו' בפחות מבן כ׳אבל מבן עשרים ואילך אם יש בהן סימני סריס הביא לא דייכיכן ליה כסריס דרוב דאינסי
אס 3א מעינן
ואם
שערות
כן
אחר
הביאו
'
ואילוני׳אפי
כסריס
נדונין
ואילוגית
לאו סריסי׳נינהו אלא אסרינן כיוןשהגיע
סלנ-א שערות לאפיקי מידי סרים אע״ג דבסא׳מקומות
שמקומו הזקן רגיללהבי׳ אין בהן סימני׳ונם לא הביאו ב׳שערו׳אין נידוני׳ כסריס ואילוני' לרוב שנותיו ודאי הביא שתישערו'ב וכ׳
לאיזשר
יעלק בגוף מועילי׳לסי
אלא חשובים כקטנים עד רוב שנותיהן ומרוב שנותיהן נידונין עוד ואס ראובן זה לא הביא ב׳סעמוהכי׳
קרוון הוא יזיין לא סערות לכך אינו חשוב גדול על ידס ואס
וןי״ינן
לסריס הבי׳כל סימני סרי חשבי ליה סריס וא״עפ כפרים ואילונית אפי׳אין להסהסימנין והרמבי׳ם כתב רמשהגיע בסערות כזקן אלא שלא נתמלא זקנו אס
דלא ק צגר׳נוא־ר
*איור לח״שינן שהביא ב׳סערו בזקן .חשיב אין לו זקן כיון לעשרים שנה פחות ל׳יום ולא הביאו ב׳ שערות ויש וב הסימנין אין בו כל סימני סריס אינו סריס אכל
ליו! נטא:
סלא נתמלא זקנו עכ״ליוסרמבס ז״ל כתב חשוב כסריס וכתב עור בר׳יא כסריס חמה אבל מי שנחתכו או מ״מ כיון שלא הביא ׳ב סערות ואינו סריס
(נ ) אפשרמשום בפ״ב מה יא וז״ל הגי׳לזמן הזה ולא הביא ב׳ ניתקו גיריו או בציו הוא הנקרא סריס אדם כשיהיה בן י״ג שנה הרי הו׳ קק עדיין ואשתו פטור'מןהחלינ׳
דלא קיס לן א ז?
יזקיי כתש אוגרי סערות למטה ולא הביא כ סערו׳בזקן אס ויום א׳נקרא גדול שאינו מביא סימנים לעולם אנדרוגינוס כתב ומן היבוס כדתני׳בפ׳חרש ואס לא נבדק
בהבאת שתי שערות אס לא היו בו סימני
לאכתמה! ומ׳יי' כר כו א מתימני סרים הרי הוא סרי׳ודינו הרמכ׳ים שרינו כסרי׳חמה שאינו בר הליצ' ויכום וכן הוא לדעת
סריס היתה אשתו חולצ׳ או מתיבמ׳דאס
 8ער איו הניאו
לעסק הצנה :כדין הגדול לכל דבר ואס לא ט׳בו סימן רב אלפס אכל לדעת ר״י דינו כזכר גמור לכל דבר וכן הי׳מסקג'
הביא שתי סערו׳בהן מתיבמת שהרי גדול
מסימני סריס עדיין קטן הו' ער שיביא ב'
שממת למטה במקדם הראוי להן או עד א״א הרא׳יש ז״ל וטומטום כ הרמב״ם חולץ ולא מיבם מפני שהו' כיה ואס לא הביא קטן היה ואינהאשורה
סיהיה בן ל״ה סגה ויוס א׳ונתב ה״סחלו' ספק ואם נקרע ונמצ׳זכר רצה חולץ רצה מיבם וכת׳א״א הרא׳יש עליו מסוס אשת אח ומספק צריכחליצה'
זה שכת• :רכינו שאס הביא ב סערו בזקן ז׳יל אפי׳ אש נמצא זכר שמא הוא סריס הלכך אם יש לו אחים סמא הביא בסערות דכיון שהגיע לכלל
כעי׳נלסימניסטס ואס לאהניאא״צ אחרי׳וחלץ הוא פסל עליהן ואם אין לו אחי׳אלא הוא חולץ ולא שנותיו יחקה הביא סימטולהצריבחליצה
אלא א׳הוא נר״י פ׳הער' וא״ת והלא פאין מיבם אחים מן האם וגר ועבד משוחרר אפי הם תאומים והורתן לחומראאזלינןכתרהךחזקה דהא אמרי׳
לו זקן הוא אח מסימני סריש וא כ זה שלא בקדוש׳ולירתן בקרוש׳אינם לא חולצין ולא מייבמייפצוע לה כמיאוןלתוערא לענין שלא תוכללמאן
עכ״ל וע״ש רבינו בשם הרמ״בס דמסהגיע
שהביא כ שערי בזקן היאך אפססיהיו כל
לאו
רכא וכרות שפכ׳וסריס ארם והזקן
לכ׳שנה פחות ל׳יוס ולא הביא ב׳ סערו'ויש
סימני סייס בו והלא חסר זה מהס תירצו
גתו דאין לו זקן נתמלא זקנוומי'מ הלשון שכ רכי׳ולא הביא כ פערו בזקן אס נראה בו ססימניס חשוב כסריס ז״ל בסרק ב מה״א היתה כת עשרי פחות ל׳יוס ולאהביא׳
בו ח מסימני סייס השיג עליו הר״אז״ל .ופער דכיון דלא הביא בשערו' בזקןהרייש ב סערו׳ונראו כה סימכי אילוני׳הרי היא אילדנית ואס לא נראו בה סימני אילוני'
לו סימן א׳מסימני סייס וא'צ יות־ וי״ל לדעת רכי׳שאע״פ שלא הביא ב שעטת עדיין היא קטנה עד שתביא בשערות או מד שתהיה בת ל*ה שנה וייס אחד הגיע
לזמן הזה ולא הביאה שתי שערות הרי זו נקראת אילונית אע״פ שלא נראה בה
בזקן אכתי יעי שימן אחרולשוןהגמ׳מוכיס כןדקא׳דסלוגתייהו בלא הביא וקאמ
ר' י6א' מהט ואם לא היה צריך לסי׳אסר ה״לל הרי הוא כסריס ולדע' הר״א ז״ל לא סימן מסימני אילונית ואצל הזכר כתב הביא ב' שערות למטה במקומות הידועים
לשער והוא מכן י״גיוס ומעלה כקרא גדול והוא נקרא איש הגיע לזמן הזה ולא
משכח׳לה סשא׳סיפגי סרי יועילו כלל אלא הכל תלוי בהבא ב'שעדו'כ!קןכמושיתב'בסמו׳כדעתו ז״ל חס תמי' םא״כ למס הוזכרו שאר סימנ׳פכ״לנבד״׳א סע״יהסימני' הביא בשערות א" פפ שנראו בו סימני סייס הרי היא קטן פד שיהיה בן עשרישנס
'נדונים כסריס .ואילונית כשיהיו בהס הסימני׳אסר שכס מי ך שנס אבל קודס לכן פחות סלשיס יום הגיע לזמן הזה ולא הביא שתי שערות למטה ולא גס כן כזקן
לא אפי' יש בסס סימני סריס ואילוטת ולא הביא ב׳סערו׳אין נדונין כסריסואילוני' אס נראה בו סימן אחד מסימני סריס הרי הוא סריס ודינו כדין הגדול לכל דבר
 .אלא תולין הדבר במה שסם קטנים ודינן כקטןבפחו׳מבן כ אבל מכן כ׳ואילך אסיש ואס לא נראה בו סימן מסימני סריס עדיין קטן הוא פד שיביא בשערות למטה
״בהם סימני סייס ואילונית נדונין כסרי׳וא־־לוני׳אסילו הביא אח״כ ספת ואס אין במקומות הראוי להן או עד שיהיו בן ל״ה סנה ויום אחד הגיע לזמן הזה ולא הביא
וגס לא הביאו בסערות אין נדונים כסריס ואילוני׳אלאחשובי׳כקטני׳ הרי זה סריס א" עפ שלא נראה בו אח'מסימני סריס הגיע לשנת עשרים פחות'ל
■בסס סימנין
יוס ולא הביאב׳סעטת למטה והביא כ'סערות בזקן אפ׳פ שנולד לו אחדמסימני
עד רוב שנותיהם וערוב שנותיהם נדונין כשרים ואילוני אפי׳אין להס סימנים כך
היא הגירסא הנכונה בספרי רבי׳המדוייקי׳ובקצת ספרי׳יש חסרון הניכר ודינים סריס אינו סריס אלא הרי הוא בקטנותו עד שנולדו בו כל סימני סריס או עד
אלו בס״פ יוצא דופן( .דמז ) דתנן כתם בת פשרי׳סלא הביא בשעטת תביא ראיה שיהיה כן ל״ה פנס ויוס אחד וכתב ס״ה היתה בת עשרים פחות שלסיס יוסכו׳כך
סהיא בת עשרים והיא אילוני׳לא חולה' ולא מתיכמת בן עשרי שלא הביא ב׳סערו' נמצא בספרי רבינו ולפי זה הוא מפרס שמה שאמרו בסוף פיק יוצא דופן סבתיביאו ראי׳שהוא כן כ' והוא סריס לא חולץ ולא מייבס אלו דברי ב״ה ב״ס אומי זה עשרים שיצאו ממנה סלסיס יום הרי היא כבת עסריס לכל דכייה ומסקכא דגמיא
וזה בכיי״ס וידוע דסלככב״ה :ובגע וימינהי א׳ליכן ט' ויוס אחד ואחד לי בןעעריס עתידין שיצאו שעתידין לצאת עדיין דכיוןדאינה חסרה אלא סלסיס יוס הרי היא
שלא הציא בשערות אמד רב שמואל בריצחק אמ׳יב והוא שנולדו בו סימני סריס כאלו נשלמה וקורא סיכאו אבל כל שארהמפרשיסראיתי שפירשו שיצאו ככרדכיון
■ לא נולדו בו סימני סריס ער כמה מני רבי חייא עד רוב שנותיו ופירש רס״י דהיא בת י״ט ושלשים יום טשנתעסריס הרי הס חשובים סנה וכאלי נשלמה לס
•וקס
וימינהי אחד לי בן ט' שטס וכי׳שכיה דין אחד להס וביאתו כמאמ בגדול כדאמרי' עשרים וכ"כ בהשגות וכ״נ עיקר הגיע לזמן זה כו׳פס מבואר ומה שאמר בןעסריס
לעיל אלמא קטן הויאובעיא אמחונה אמי רב שמואל מתני׳כגון שנולדו בו סימני סכה פחות שלשים יוס הוא כסי דעתו הנזב למעלה בדין כבת וכבר כתבתישחלקו
סריס המפורשיםבפי׳הערל ע"כ  :וז״ל היי״בש כתשו׳סי תפ״ד ידוע שסימני סריס עליו פכ״ל ורבינו כתב בסי' קנ״ה על מ״ס הרמ״בס גבי אילונית היתה בת פשרי׳
.צריך•שיהיו■כו והוא 3ןכ סנה אכל קוד׳לזמן הזהאץנקר׳סי־יס אפ י׳יש בו כל סימני סנה פחות שלשים יום סט״ס הוא וכך יש לו להיו׳אס סיתה כת י״ט שכס ושלשים
סיטס ולא הביא שתי שערו׳כדא׳יבי אכהו בס הערל סימני סריס וסימני אילוני' יום ויש לתמו עליו למה כאן גבי סריס ככי׳דברי הימ״בס ולא כת' עליו שסוא ט״ס
■אין מופץ כיס מעשה מד שיהא כן כ׳ותנן נמיכס׳יוצא דופן כן עשרי׳שנהשלא ועוד יש לתמוה מליו למה כתב כאן שסם בני כ׳סנה ולא כתב בני י״ט ול׳יוםוצ״ל
'הכיא שתי סמטת יביאו ראי׳ש־וא כן עשרי׳והוא סרים לא חולץ ולא מייב' ואתמר שסמך על מה שכתב בסימן קנ״ה וכתב עוד בד״א בשרים חמה אבל מי שנחתכו או
ניתקו גידיו אי ביציו הוא הנקי' סריס אדסכשיהיו כן י״ג סכה ויום א׳כקרא גמל
עלה והוא שנולדו כי סימני סריס ובן אמרי' פלס נמי בפ הנא על יבמתו ובפרק מי
ש מת ואיכ׳לעירק מינהאה פחות מבן■ עשרים שלא הביא סמי סערו׳אפ״ס שנולדו שאינו מביא סימנים למולם פשוט הוא גרסיקכסוף פרקיוצא דומן כי אפולקמים
בו סימני סירוס לא דיינינן ליה כס׳־־יס אלא אערינן מדיין קטן הוא וכן אס הוא דר׳חייא אי כחוש אמי נהו אבריוה אי בריא אמר להו אכחשוס דהני סימני׳זימנין
בן עשיי׳ולא הביא שתי שממלא רייניכן ליס כסרי׳אע״פ שנולדו כו סימני סירוס דאתו מחמת כששותה זימנין דאתו מחמת בריאותא יפרש״י כי אתו לקמיסדרבי
;אח כ א יא אמרידכץןשהגיכ 3לע־שיי׳ולא נולדו בו סימני סימס לאוסרי׳הוא ומה חייא בני כשנה שלא הביאו ולא ידעתי למה השמיטו הפוסקים דבר זה דהא ליכא
אנדרוגינוס כת׳הרמ״בס סדינו נסייס חמה שאינו ברסליצ'
סכא הביא•שתי שעט עד עמס לפי שעדיין קטן היה ומשע׳הבא׳סימניס ואילך הוא מאן דפליג ביהג
גדול יאס אח'כ נולדובו שימני סימ׳חולי סוא ואין זה סיי׳חמה שהוא לקוי ממעי ויבוס בפ״ו מה׳יבוס ואלו שאין לה זיקה כלל סריס חמה ואנדרוגינוס מפנישאינן
אמו ואס הוא כן ענייני ולא הביא שתי שפיות ונולדו בו סימני סריס אמ״סשהביא ראויין לילד ולא היה להם שמת הכושר והוא מבואך בברית שכתבו הרי״ףוהרא״ס
שתי שעטת לאחר מבא-ןהרי סוא כסייס לכל דבריו כדאיתא ככייתא בפ׳הערל ז״ל בספ״ק דיבמות עריות שאמרו לא חולצת ולא מתיבמות מוסיף עליהםאשיו
דכיון שהוא כן כ׳יקרמו סימני סירוס להבאת בסעמכסייס דייניקליהואס הגיע סריס חמה ואשת אנדרוגינוס ומשמע דכי היכי דאסת אנדמגימס אינה זקוקה
לטב סניתיו סהס ל״י־שכיס ילא הביא בשערות אע״ס שלא נולדוגו סימני סירוס לייכוס הכי נמי אנדרוגינוס שמת אחיו איןאסמו זקוק׳לו גבי הריס חמה נמיאט״ג
הוי־סי״־ס ואפי׳הציאב׳סעט' לאחר מצאן שכיוןשנתאחרו •כ״כודאי סריס הוא דלא קתני אלא אשת סריס חמה ה״ה דסריס' חמס פמת אחיו אין אשתו זקוק לו
כדארי־י׳דסייוצ ריפו יכי לא כילדו כו סימני סירוס עד כמה פד רוב שנותיו ובנדון ומ״ש אכל לימת ר״י דינו כזכר גמו׳לכל דבר ורז היא כוסקכ׳ א״א הראס ז״ל בסוף
.זה אס״יאוכיהגיע לרוב שמתיו וידו׳סלא הביא ב׳סערו׳כמקו׳הערוה סהו׳מקוהכא' פ הערל ( דפא) תנן ר׳יוסי ור״ס אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בתישדאלמאכיל ,
ב׳ספרו׳יכמוסכת׳הימ״בס־אף אס לא היי כו סימני סירוס כלל הרי־סוא סריס ואין כתרומה ובגמךא (דפג ) אמי־ רב ליתא לתמני׳מקמי בייתא דתציא רבי יוסי אומר
אמתוחילצ׳ ולא מחיבמאלא שא״א לני לידע זה בבירו׳ואסי׳בכדיק׳סאסי׳אס נבדק אנדרוגינוס כרי׳בסניפצמ היא ולא יכלו חכמי׳להכרי׳כו אס הוא זכר אונקכ׳אמיי
ולא נמצאו בו בשערות ק״ל 3פ יוצא דופן דחוסשין סמא נשרו ובס בא סי׳אמרינן בי רב משמי לרב הלכה כר יוסי בצנדחגינו כתב סרי״ף וכן הלכה וכתב היא"*
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הלכה כרבי יוסי ארבי יוסי דבי־יתא כקהל וכפ" כ דיבמ״ת ודיס ) תניא פצוע דכה ונרות שהכה סי -יש אדם או סילבין או
קאי
כדקאמררב ליתלז למתני׳מקמי כריתת וער״שי דארבי יושי דעתני׳קאי ואמרי מייכמין כיצד מתו ולהם אסי׳ולהם כשי׳ועעוואחיס ופשו סאע בנשותיהונתנו גש
כי
רב
היינו
רב
הונא
כדקא׳לקמן
יפליג
חהא
ראמדן
למיל
לזד
אליב
ררכיליתא למפני
שחלצו מס שמשו עשו ואס בעלו קנו מתו אחייום ימרו הס ומשו מסמי בנשותיהם
מקמי
נריסא
וק
כי
'
י
דלזמרי
'
כי
הויגן
פי
ונתנו
גט
רכהונש
או
ט
שמלכו
סי׳ס
מה
דפליגי אמוראי בהלז
שעשו עשו ומס בעלו קנו ואסו׳לקייס׳משו׳שנ׳לא יבא פצו'
מילמא5זלי3זל דיב וכיון דפליגי אל־ביה
דכא כו׳ופי־ס״י פייס ארס  .ססירסו ולא
דיב עסתב דהלכ כדצמרי בי רב
י
!
או
דשמואל׳
בני
יכום
1
■ או סתסת חילי נסתי מאליו הוי בכלל דלאו
! מי הו אבל חולצין ל? פי' מתו וקז הם אחיין מיבמי׳
סכר טלפיה דאמר ליתא
לכייתא
מקמי
׳תיהן מתו אחיהם הסחולצקולא מייבמייואס בעלו פצודבאוכרחשגיכ הוא ואסוליש ישראלי'
חולצין לנשותי
ממכי׳ולהאי פיסקא
חייבים
עליו
סקילה
קנו ופצוע דכא וכרות שפכה ופריס אדם יוציאו בגט חרש־קטנה דכחיב לח יבא מצו׳דכא או מיייבמין לאו
סב' מקופות כר'
יוסי
דמתני
עכ״ל
ומשמע
ושוט׳ לאו בני חליצה הן אבל מתיבט׳בפיכך אחת מאלו שנפלו לכתחלקאמר אלא ייכומיה יבוססאס
לפי דבריה דהוי דינו כזכר גמור לכל
דבר
בעלו קנו כדקמני ואזיל והזקן שפסק
לפני יבם אינו יכול לחלוץ אבל כונס ומוציא ביט אם ירצה וכן
ומשמ׳לרבי׳ז״ל דמסקנתהרא״ש
כפי״פי חש' ו לאו בני הליצהם אבל מיבמי׳והחריאינו יכו' להוציילעולם מלירה והאי לא מחייבי לאדן הוא אלא
ור״י מדהביא דכריהס לכסוף
וים
לתמוה
קש״לאע״ג דלאו כר אולודי הוא
שאין
גירושיו
גירושין
כד״א
על זה דא״כ היאך כ
בסוףפ״ק
כשנפלה
לו
דיבמו׳סתס
מאחיו
פקח
אבל נפלה ביאתו טחלקנו׳יכמסו ויוצא׳ממנו בגם
לו
מאחיו
חרש
בי־יתא דקתני
כשם
אשת
שכנס
אחיי
ו
אנדרוגינוס
לא
ברמיזה
בך
ונמנו
יוציא
גט
ברמיז׳והקטן
כלומר או נתנו גטסוקלצי
סולנית ולא
מלויכמת
וצריך
לומי
יוציא
דס
*
ל
בגט
אם
אב
עליה
לאחר
וגט
שהגדיל
ב
ביבמה
אחין
מהני
למיהסל
אח׳פקח
וא׳ הרש
עליו ועל כל
לרבינו
סאות
הכריתא
אתי
"
דלא
כהלכת
גשואיןלשתי נשים נכריו׳פקחות תמ חרש בעל סקח׳אחיו הפקח האחי ראי בעי ליכומי תו צא מצי דקס ליס
כמכין
אנדרוגינוס
לרעת
הרא״ש זיל ולא
רוע' חולץ רצה מיבס מת פקח בעל פקח׳ אחיו החדש כונס ואינו בשוב לא יבנה והס בעלו קנו ויוצאות בגט
כתבה אלא משוס דס־י' אחרים שנסבו כה
יכול לחלוץ ואינו מוציא׳ לעולם שני אחין פקחק נשואין ב׳ נשי׳ בלאסליצ׳ואסור לקיימה אסיפקאימתו
דהלכתא גינהו וסמן לע מ־׳ם בפר כערל
נכריות אחת פקחו׳ואחת חרשת מת פקח בעל חרשת אחיו פקח אמין וכפלו הן את יבמתו יאפצועדכא■
וקשה לן דא״כ לא הוהז שתיק הר״אש
כונס ואינו יכול לחלוץ ואם ירצ׳יוציא בגט מת פקח בעל פקחת וכיוצ׳בו ולא מזקן ע״כ וכתבו התו' פצוע
מלכתוב על אותה הנריתא דקתני
דחשת
דכא
וכרות
סמנה
וסרים
אדס
פירש שכס
אנדרוגינוס אל חולצת ולא מתיכמת אחיו רצה חולץ רצה טייב׳ ב אחין א׳פקה וא׳חרש
נשואין
לשני
סריסאדט לאפוקיבידי סמי׳שלאהיה
אתיא דלח כהלכת כמו שאכתובכשיף פי
נשים א׳פקחת וא חרשת פקח לפקח׳והרש לחרש׳ מת חרש בעל
לכס שעת הכושר אס במלו קני ה״ס דנמי
חרשת
אחיו
הפקח
כונס
הערל ומדלא ב״כ משמע דסביר׳ליס
ואם
רהאי
ירצה
יוצייבגטמת
פקח
בעל
פקחת
לכתמלה שרי כדמיכס לקמן אלא איידי
בריתא סלכתאהיא ופי״שי ור״י
אחיו
שכתוב
החרש
כונס
ואינו
מוציאה
לעולם
הסום
'
מיבם
ואינו
חולץ
מקט בסיפ׳לשון דיעבד נקט נמי ברישא
כשוף ערק הערל לאו משים דסבירא ליה ואש חלץ חליצתו
כשרה אשת הקטן והשוטיפטוריץ מן החליצה לסוןדיטב ' עכ״ל  :חרשח קטב וסוט׳לאי
נוותייהוכתבק אלא להודיענו מגתס
ומן חיכום
אבל
אשת
החרש
והזקנה
בני סליצה הן אכל מתייכמו ' לפיכך מחת
ועור יש לומר דאסילו אם תמצא לומר
מאלו שנפלו לפני יכס אינו יכול לחלק
דסייראליה כפיר׳ רסי ור״י סדינו כזכר
להאכיל
כתרומה
ולחייב
עליו סקילה סכל אבל כונס ומוצי׳כגט אט ירצה זה מבואר כמסנ׳סחרס בדיךבמה חרשת ודבר פסו׳
מקום לפנין יבוס וחליצה דינו כסריס
חמה
כדקתני
בכריתא
וטעמא משוס דאינו
ראוי להוליד וכמו שכתב הרמ״בם ז״ל ואיפשר דרש״י ור״י נמי הכי סביי־א לסר כתב הוא דה״ס לשוטה וקטנה לענין שממיבמות ואינן חולצו׳סהרי קטנה נתבאר כפריק
מנות חליצה סאינה חילצת ושוטה דינה כסישת כמבואר בכריתא שכתבו הרי״ף
רביט ירוחם כשם סרס" ה אנדרוגינוס חילץ ומילט לאשמו אכל אינה פסולה לכהו;
והר״אש ז״ל בס״שק דבסות ומ׳ש רכינז כינס ומוציא בגט אס ידצה דבריו סתומים
דספק חלוצה לא גזת כה רמן ואס קדמו וכנסו אין עוניאין מידם
־ וטומטום כתב דמשמע דקאי אסוסה וקטנה מד והא .ליתא שחין דברים אלו אמורים אלא
הרע בם חולץ ולא מייבש ספני שסו' ספק ואס נקרע ונמצא זכר רצהחולץרצס
לחרשת לא לשוטה וקטנה דהא שוהה אינה מתגרשת כמבואר בר״ס חיש וקטנס
סייכם בפיק ו׳וכמב היב המגיד דיז הטומטום סשוט הוא שהדי הוא בספק ואם
כמי בעודה קטנה כמי לאו בת גירושי היא כמבואר בפיק התקבל ודברי הי־מ" בם
ז״ל
בס׳ו
סס
מטוניס
שהרי־
כתב
נקיע ונמצא זס־ היי הוא זכר גמור כנזכר בסרק ב׳ מהלכות איפות ודלא כרבי
וז״ל אלוסמתי־יבמו׳ולא חולצו הסיסת והסוטה
יסודה דאערבהערל טומטום שנקרע ונמצ ,זכר ל א יחלוץ מפני שהוא• כסייס
עכ״ל
והקטנה
לפי
סאץ בהן דעת לקרות ולהבין ואס רצה היבס לגרם החרשת כגם
ומ״סחדכו בשם הר״אש ז״ל שם סוף פיק הערל אסאדתכןרבי יסודה אומר
אתר שיבעול אותה ה״ז מגר עכל וכןסש׳ולאו כני תליצ׳נינסו אבל מיבמקבברית
טומטום שנק־ע ונמצא זכי־ לא יחלוץ מפני שהוא כסריס אמרי׳בגמר׳אמר רבי אמי׳
תכתבי הרי״ף והר״אש ז״ל בס׳פק דיבמו׳סחרש והשוטה מיכמין ולאסולציןובעשכס
מאי מטד טר יסירם לטומטום דבירי דאותבוה אצורפייס ואיקרע ואוליד ז' בנין
פ׳חירש מטשר דחרש מיינם ואיני חולץ ועשמע דה״ה לשועה בדאיתא בכיימא :
ורבי יסודה הזר לע כניו מאין הם תניא ר״י כרבי יסודה אומי טומטום לא• יחלוץ
עד ש והחי'יאיצו יכול להוציא לעולם שאין גירושיו גירועין מבואי כמשנה סי חרת
גבי
יבם
סיס
כונס
ואינו
סמא יקרע ונמצא נקבה ואפי ' ימצא זכי שמא ימצא סייס חמס מאי כ״נייסו אמר
מוציא לעולם ופרפ״י ואינו מוצי׳לעולס ד לא אתי גע
רכא לפסול במקו ' אחין ולחלוץ שלא במקו׳אסין איכא כיטיהו ושר״שי מאי בינייסו
דידיס וכופקע זיקת יכומי אחיו היאשק ומ״ס כשנפלה לו מאחיו פקח אבל נפצע
מאי איכא כין ר״י ביבי יהורם לאבוהטכתב הר״אש א״י אמי מאי עביד ל יהודה
לו מאחיו חיש כשם שכנס.אחיו ברמיזה כך יוט הו כמדז׳נראה ססממו מדתנן
לטועטוסדבירי ט׳ משמע דימן פליגי עלים יסביי דלאו סייס הוא וחולץ ומייכס
 3י״פ חיש חדש שנשא פקס ופקח שנשא חרשת אס רצה יוציא ואס רצע
זר״י בר׳יטדס פליג אאבוה ופביד לים ספק סייס ופסול כמקום אחין
וחולץ שלא יקיים כשס שהוא טכס ברמיזהךכ מוטא ברמיזה ומשמע לרביכו דה״ה ביבמה
נמקוע אסץ ואינו מייבס והט עידי' לחומר׳ עכ״ל ויש לתמוה עליו
כיון
דמפמע ישנפלה לו מאחיו סנשס כשהיה חרס כיון שנישואי׳לא היו אלאכימיזה וגט יכומיה
ליס מדי׳ אמי דרבנן פליגי עלים דרכי יהוד׳ אמאי לא פשק
מומייסו
וכמו
ספטק
לא היו אלא ברמיזה אש ירכה יוציא ברמת אבל הרמ״בס כתב כפ״ו כלשון פזם
הרל*5בס וכן נראה שהוא דעת הי־י״ף שהשמיט הא דאמר רבי יהודה טומטום
וכשייבם החרש אינו מוצי׳למולם שבעילתו עושה אותה א׳אגמורה ואין גירושיו
 0מךע ונמצא זכר לא יחלוץ למימיא דליתהלכתא טולניה ושמא יש לומר
גייושין גמורי ולא חילק בין כמלה לו מאחיו פקח לנטל׳לו מאחיו חרש וים לתמוה
דטעמא דסר״אש משוס דכיון דלא מפרש בסדיא לא כמשנה ולא בברימאולא
עליו מסהי׳דתגן כשם שהוא כונס ברמיזה כך הוא מוציא ברמיזה והוא עצמו ז״ל
בגמידליפליגו רבנן עליה דיבי יהודה לא ישמט' אמשעעותא דמשמע לן להקל
כתבה לפסק הלכה כפ״טמה גירושין תל םא נשא אסס כשהוא חרש ברמיזה שאין
וכיון דרבי יהודה ור׳י כייס סליני ולא איפשיקא סלכרוא כחד מינייסו נקטי ' כמאן
קדושיו קדושין גמויי׳מן התורה כשם שהואגונס
■ ברמיזה כךמוציא ברמיזה וכס" ד
דמסמ ואפ״נ די״י ב־־בי יסורס מסתמא תלמידא דאבוס הוא וקי־׳ל דאין
הלנס
מס׳אישו כרוב חרש סכשא פקחת וכן חרשת סנסא׳לפקח אין קידושיהן נמירין ןמ
כתלמיד במקום הרב כבי כתבו דלא אמיי' סכי אלא מאביי ורבא ואילך אבל
המירה אלאמד״סע׳כ והשתא כיון שקרש שנשא פקחת אם רצה מגיש כרטיז׳נשס
קודפלק איפשי דהלכה כתלמיד במקום סדב  :אחים מן האש וגי
ועבד משוחרר שכנם 'כשנפלה לסט אחיו החיש ופנחס א;ץאי לא יגרסנה ברמיזה אם ירצה כמו
כי' לא חולצק ולא מייבמין  -אחים מן האםמכואד רפ״ב דיבמות
(
דף
יז ) ואיכא
שכנס' אחיו והוא בימיז' וכן סי לתמוה על מה שכתב שבעילתו מוסס אותה א״א
מאןדיליףלה מדכתי׳כי ישבו אחי' יחדיו סמיוחדי׳בנחלס פיט
לאח־׳מן
סאם ואיכא
גמויס והיי הוא כת גבי חרש שנשא פקח שאין קידושי תרח מן התורם אלא מד״ס
מאן דיליף לס אחיה אחוס מבני דיעקב :ומ״ש וגר ועבד
משוחרר
אפי׳הם
תאוסיס
ואין לימ׳דהא דאין קדושי חיש מן התור ה״מ במקד׳אשה אבל כא פל יבמתו אפי
והורתם שלאכקדושה ולידתם בקדושה אינם לא חולצים ולאמייבעיס־ברית׳בר״פ
נפלה לו מאחיו סרשס״ל קידושי פויה דטון שקידושי הראשון אינה מןהתור׳לא
גושאזן ( דףצז )ב' אחיס תאומים וכן׳ משוחררים לא סולצין ולאי מייבמין ואין סייכים
כפלה לפני אחיו ק התורה ימן התורה ס״ל כנושא אשה בעלמא שלא היפה
משום אשת אח היתה הורתן שלאיבקדושה ולידתן בקדושה לאימולצין ילא עייבעיך
אשת אחיו והאיך" איפשר לו׳שקידוסי שני יהיו• קדושין נסיריס מפני שהיתה
אבל חייבים משום אשת אח  :פצוע דכא זכיות שפצה ופייס אדם והזקן לאו כני
מתחלה אשת אחיו לכן נ׳ל דלא איירי הימ״כם ז״ל אלאכשנפלה לו מאחיו פקח
יטס טנהו אכל סולטן לפי ' מתו ולהם אחים מיבמים וא חולטן לנשותיסס ימתו
אבלאא כפלס ול עאחיו חדש ודאי אס רצה יגיש ברמיזה כמו סמסוה אסיד והוא
אסיסס״סםחולצין ולא מייבפי׳ואס בעלו קצך ופצוע דכא וכרות שפכה וסיים אדס
וכמו אנמב רכינו אחר שכתבתי כל זה מצאתי בפיק מי שאחזו אמרירב כהנא אמי
יוציאו כגט ביית כתבים הרי ׳ף וסי״אש ז״לפש׳׳פק דינמית פצוע דכא יכיו שפכה
בר חרש סיכול לדב ' מתוך הכת כומבץ וכותי ין גט־לאסתו מתיבי חי*ס אל הלכו נו
וש־יתאדם והזקן חולט׳ולא מייבמי׳ואפבעלו ק ;ו ואפוי לקיימן משושנ׳לא יבא
אחי רמיזותיו ואח• ' קפיצותיו ואח כידו אלא בימטלטלין אכל לא לגיטקתנאי היא
סציעדכא וכרותשפכס כקהל הוכתה נמקי יוסף פצוע דכא סו ' לא מייבמי לחייבי
דתניא אי׳ו״כג כד״א בחר מעיקרו אבל פקח ונתחרש הואיטתב וסן חותמיןוחרס•
לאיץ כינהו ומ׳מ כיון שהיתה להסשמת הכוש;" מטי׳קמייהולחליצ׳והאי זקן מיידי
מעיקרו•לא כשם סמס־ברעיז׳כך מוציא ברמיזה אי באשתו הכי כמי הד״ע ביבמתו
סתשש כתו וכפל שהוא דומיא דשייס דלאו בי כיאה ו 0קמ טס הוא ואש בעלו
קנו
ינמוזו ממאי אלימא דנסלה מאחיו חרשכשםשמיסת׳כדמיז׳כך יציאתה כיסחה
ומגיסין בגטכלא חליצה עכ׳י׳ל וב״כ הימכש ז״ל בפי'ו וז״ל ואלו חולצי׳ולא מייכמים
אלא מפלס ליה מאחיו פקע ואי בעית׳ אימאלעולם־ מ פלה ליה מאחיו חיש וגזירה
; פצוע דגא -וכדות ספכס וכיוצא בהן ממיט הסייס וסזקן כיותר שתשש נחווכשל'
אחיו חרש אטו אחיו פקח אי הכי אשתו נעי יבמתו ביבמתו חית לפא
! ואסכעל שריס אדקנה שהריהיתלקשעת הכושר ומוציא בגט מפני פהזאאשז׳לבא
אשמר
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זקן כתי נידן״גס
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 51י1י 5מת וזו שהית לכעצ
לה ציה חילצת או
שיין בה לא חליצה ולא י׳־בום ונזם
אשתו כאשתו ללז מחלפה ומי גזרי׳חרש אפו פקח והתנן ב אחים חישי׳צסואיס כ'
באיסו׳עת היא ליכס כמו חמס נכריה ומותי בס גס ׳ק דיבמו׳תכי לוי אמו פעפיס
אחיות פקחות כי' ונזם היו נכריות יכנסו ואס רצו להוציא יוציאו אלא מחוורת'
כדשכין מעיקראופרש* ,יכנסו ואס רצו אח״כ להוצי׳יוציאו דאתי גט חיש ותסקע פוטר צרתה כיצד הימ׳אמו נשוא׳אכיו ונפא׳לאשיי מצביו ומת יז הית אמו פאק
אטו אחיו פקח פוכרת צדפה ופרש״י הית אמו כשזאת צביו ונסא׳לאחא־ מצביו ומת לרז תפסי פס
זיקת קידושי חרש 5זלמכז היכא דנפלס ליה מאחיו חרש מפתלא גזת
קדושי ' שהרי אשת צב בכי וציןקידושין
פ״פ וכיון דאסיקנ׳ דמחיורתא כדפנץ
תופסין בחייבי בריתות דברי הכל הלק1
מעיקרא דשאני לן בין נפלה ליה מאחיו רהזלזבה והעקרה הרי הן כשאר כל הנשים וחולצות ומ׳כמית:
שהיא אסוד׳לינם והיא מחייבי כריתות כשמת רשת זה לא נפלה וז לפני כנס דלצו
חרש לנפלה לו מאחיו פקח עכ״ל דהרמ״ב
אשת אס היא וצין סופרת ציפה • ומ״ס
וסמך
נמי מפליג ביניהו׳ וכמו שכתבתי
לזיר
ומותר׳
או מיתות ב״ד אינהזקוק׳ליבם
^ 1
ראיתי כדברי כרימ״כס סצס הית׳היבמס
טלמ״ש שבעילתו עושה צואה א״א גמור צלא חליצ׳פיצר הרי שאחיו מאביו היה נשוי כתו או כת בתו או'
בספק עדו ה שחולצת ולא מתעמת הוא
דע״כ בנפלה ליה מאחיו פקח דוקא היכן חמותו או א׳מכל העדלומת ונפלה המרו לפציופטור׳מן ההליצ'
הלשון שכתבתי בסמו׳יכמה שהיא תפק
ומ״ס וסקצזן אס רצה
וכמו סצתכאר
עמה על היבם צו מרוהמל במלה ה׳ז
אס :בא סליה לאחר שהגדיל ומן היבום וכשם שהי׳פעור׳כך צרת' פעורה שאם היה נשוי עור
יוציא בגט '
אהר׳אע״פ שאינ׳ערוהעל היב׳פטורה כמודזערו׳וכךצרת צרתה חולצת ולא מתי־מ ומ״ 6רבי׳ויראשהוא
בפ יוצא דופן מנן בן ט׳שניס ויום סחר
סבא על יבמתו קיא׳ואיט נותן גט פד כגון שמת ראובן ולו ב׳נשים ואח׳מהן היא ערוה לע שמעון אחיו ט״סדממ״נ תת־בס כו׳מכוא ' דקאי למ״ס
סיגדי׳ובגמ ולכשיגדל בגפסגי לה והא ולו עור אח לוי שאין אחת מהן ערוה עליו והלך לוי ויבם איתה או ספקעת עלכמל׳דכיוןשהיא מותרת
ולו אשה אחר ומת ונפלו שתיהן לפגי ליכס תתיב ממה נפשך ואפשרלדסז׳ולס
תניאפשוביאתקפצמאמי בגדול מה שהיא צרת ערוה לשמעון
מאמר כגדול כריך גס למאמיו וחליצה שמעון שתיהן פטורות מן התליע׳ והייבום האח' שהי׳ צרת עדוה דברי הרמ״בס דה״ק או סהיתה ג״ב ספק
עמה על במלה כמו שהי׳ספק ערוסעל•
לזיקתו אף ביאת בן ט׳צריך גט לביאתו לשמעון והשנייה משום צרתה וכן ער עולם שאם נשאת צרת
לכשיגדיל יבעול הצר׳לאח רביעי ומת אבל אחת מכל העריות שהי׳ נשוא' לנכרי יבמה שנמצ׳שהיא ספקערוה לשניה והצי
וסליצ׳לזיקתואמ׳רב ה״ק
מוכח מדמסייס בה לפיכך מי סקדשאשס
כיא'
והך
ויבעול
רימן גט ופי־ש״י לכשיגדי
עדו'
שהייספק
היכםה
א
צרת׳
שאין אחיו מאייו ומת מותר לישא
כספק קדושי׳ ואח״כמתאסיו סהיטפא
הוי קרן גמו׳ואס בא לגרשה אינה צייצה
מאביו
ליבם כגון שקר׳אשה בספק קדושין ואחותה נשוא׳לאחיו
אחותה כולו והיינו ספק עמה עלהיבש
חליצה דכתיב ולקחה לולאשה כיון שלקח ' .
נעשית כאשתו לכל דבר :ישני אחין אחד ומת אחיו ונפלה אשתו לפניו שהיא ספק אחות ארוסתו הרי זו ואלו ספק עמה על הבעל ס 3קה אלא ודאי
נשי׳נצריו׳פקחות חולצת ולא מתיבמת ומוציא אשתו כגט מספק ושתיהן אסורות כדאצלרן שכישכת שהיא סס' עת על הבעל
פקס וא חים נסואי׳לב
וצו'ב' אחים פקחי׳נשואי' ב׳נסיס נכריות יבמתו שהי׳פפק אחו' ארוסתו וגרושתו שהיא ספק אהויחלוצתו כשהיא גס כן ספק פרו של היב מיידי וכן■
היתה ודכמ׳באיםור ערויעל הבע׳ כגון שעבר או טעה ונשא בתו המ סב גבי היתה היבמה•פרוס טל בפלס
כ פקחת ואה חרשת וכו׳ב׳אסיןא׳פקס וא'
ואם היה לה צר' קולצ ולא מתייבמ׳נשהית'
חרס נשואי׳לב נשים אחת פקחת וא׳קרש' או חמותו ומתונפל׳לפט אחיו אין זואשתושאקקרושיןתופסין
עמה גס על היבם היא וכדמוכת בהדיא
וכו' פד כונס ואינו מוציא לעול׳הכל משג' לו בה ולא שייך יה לא חליצה ולא יבו׳ואם היח לה צרה חולצת
מדמסייס בה ואס הית׳זו סהיא עמה על
שס כע חרש וכס דבריסמבואריס בהקדמ' או מתיבמת וזו שהיתה לבעל כאיהו׳ ערוה היא ליבם כמו אשה
הבע ' מותרת ליבס ורצה היבס לישא אות׳
מה סנתכא׳כסי׳זה בדין כחרש והחרשת:
נכרי׳ומות׳כה ראיתי בדברי הרמ״ב׳שאם הית׳היבמ׳בספק ערוה וליבס כיתה הישות בידו משמע רעד
חליצתו
הסום'מייג' ואינו חולץואס חלץ
נפשך
דממה
סופ׳
ויראשהו׳טעות
מתיבמת
ולא
שחולצת
לבעל
השתא בשהית' עיוה גס על היבס מיירי*
דמדתניבא׳מ״ח
כסיכצר נתכ׳יסי׳קס״ט
תתיב׳ שאם לא היתרן עליו עדודז הרי היא זקיק׳ ליבם ואם היתה
היה לאחיו בעמה
חולצ' מן כסומ חליצת כשר למד הרמב״ס
עליו עתה לא תפסי לו בה קידושין והרי היא ליבם כאש׳נצרית
ספק
קדושין או
גרה ספק
י׳גא־י
כ ייף ״ז!
*. ,
י
יי
**#וגה ( אס היה לה
דלכהחלס לא יחלוץ ונתן טעם לדכ׳מסו'
דכפיב וירקה בפניו ואין זה מאה המק היה לאחיו בערוה ספק קידושין או ספק גירושין כגון שזרק לה ס!לנת ?!3ממ,גממ  .גירושין כגון סור
קידושיה או גע ספ׳
ומסס יש ללמו דספי׳מייבס ואפי׳לכמחלה קידושין או ניט' ספק קרוב לו פפק־קרו' לה או שגירש׳כגט שכת'
דהא ליכ פעמ למעואי כללנאשתכקסן בכת׳ידו ואין עליו עדי' או שיש עליו -עדים ואין בו זמן או שיש בו קת׳ לס ספק קת 3לו כולי משנה טפ״א
והסוטה פטורו׳ מן החליצ׳ומן הייבו׳צס״פ זמן ואין בו אלא דע אחד והוא כת׳ירו ולו אשח אהר׳ופת הצרה אחין וכולן שהיו להן קידושין או גימשי}
חולצת ולא מתיבמת מתה הערו׳בחיי אחיו או גירש׳או שהיתה מספק הרי מלו צרות חולה ולא מתיבימות
האסם רכה מנן גבי בן ט׳סניס ויו׳א׳נסא
ואפי' כנס כיצד ספק קידושין זרק לה קידושיה ספק
אשה ו& ת הרי זה פטורה ופרש״י נשא אש' העתה קטנה ומיאנה באחיו ומת מוהר׳צרתילהתיבם
קרוב לו ספק קמלה זהו ספק קידושין
שאינה יבמתו ולו אסיןהרי זו פטור׳ואפ״ג הצר׳קורם שגירש הערו׳כיון שלא הית׳צרת ערוה בשע' שנפלה
דביאתו כיא ' קדושיו אינ קדושין ואקקנץ ליבום אבל אם לא מיאנה בו בהייו ומיאנ' וב אחדי מותו צרתה כיצד ספק גירושין כתב בכתב ידו ואין בו
עליו טדי׳יס עליו עדי׳ואין בו זמן ישוב
כלוסעד שיביא ב׳סערות ובגמ׳תניצ להא
פפה
חולצת ולא מתינמת
זמן ואין בו אלא עד א׳זהוספקגירושיו
דת״ר פוטס וקטן שנשאו ומתו נשותיהן
פטורו׳סן הסליצ׳ומן הייב וכ׳הרמ״בם ז״ל בפ״ז דטעממשו׳דכתי׳לא תסי׳אשת כמת ופר״סי וכולן ס״ו עריו׳שהי׳לאחיו המת ספק קידושין או סע גירושין הויא צית ספ'
צרפפת דילמאיגרס עתה ולגבי קידושין דילמ לא מיקדס׳סרי אלו הצרוחולצ׳ולא
פרט לאס׳שוס׳וקסן שאין להם אחות צלל ומ׳״ס אכל אשת החי והזקנה והפקר ' הרי
מיפפי! בלא כלו דלע לאו צרת פיוס היא ולא מתיכמח־ילמ צמת עריה היאעצ״ל .
הן כשאר כל מסי׳וחולצ׳ומתיכמו׳דין אשת הקרש מבואר במפנה פ ' קריש ודין זקנה
בבריתא מכתבו הרי״ףוסר״אס ז״ל בספ״ק דיבמו׳וכתב בנ״י דטפמא ודבר פשוט הוא סמה שה היה לאחיו בערו' ספק קדושין מו ספק גירושין היינו לונו'
ועקר׳מכואר
וזקנו׳מצינו שנפקדו וראויו׳להקיס שסד מהשאיןכןבאילוני' שהיא מותר לכעל׳ועתה על היבס וכתב רבי׳ימסס כפס הרמ״ה לא מימ׳דוק 'כ' 3
מסו׳דכא כמה עקרות
מתי סדיס אחת אומר׳קמב לס ואחת אומר קרוב לו דהוי ספק דאורית' אלא אפי'
והרמי בס ז״ל כתב בפ״ו דטעמא לזקנה ועקרה מפני סהיתה להס סעת הכושר :
ו 3יא מחייבי כריתו׳או מימות ב״דאינה בכת אחת לספק דרבנן הוא בעיא חליצה ממס .העתה בחיי אחיו או גירשה או
היבמה שהיא אסורה ליבם
קעג
סהיהה המתה קטנה ומיאנה באחיו ומת צרתה מותרת להחייבס ואפי כנס הצי'
זקוק׳לייבס ומומר לזר כלא סליצ כיצד היי שאחיו מאביו היה
נשוי בתו ארכת במי מ׳וכמ& מ ^ היא פטורה כך צרתה פטורה ומוכן צרת צרתה קוד שגירש הפרוה כיון שלא כיתה צית מת כשע׳שנפלה לייבם משגה ביי׳יכמות
כגון סמת ולו ב נסים וא׳מהן היא פת על סמעון אחיו וכו׳וכן עד פול׳סאס נישאת מ״ו נסי פוטרות צרותיהן וצרו'צרותיה מן החליצ׳ומן הייבום עד סוף כפול 'ואלוה!
צרת הצרה לאח רביעי ומת וכולו הכל מבואר במסכה כריש יכמו' ומיימי לה כגט׳ במו ובת בתו כו׳וכולן אס מסו או מיאנו או נתגרש ו ציומיה מותרו כו׳כיצ פוטרות
צממיסן כו׳ניצ׳אס מתו הן צרותיהן מותת׳סית כתו או אחת מכל הטריו׳כאלז
מקראי וסוף לשון רכי׳יש בו קצת קיצור ופ״מ הממון מדבריו הוא מבוא׳אבל אחת
וסת מות לישא צרח׳גס זה מבואר נשוא׳לאחיו ולו אשה אחי' ומתה כתו או גמגרשואה״כ מה הוא ציה מומר וכגא'
מכל העריוי שהיא נשוא׳ליברי שאין אחיו מאביו
סס במשנה סש פתוס חמורות מאלו מפני שהן נסואו׳לאקרי׳צרופיהן מותח אמו כיצד אס מתו הן כו׳ואפי׳כנס ולבפו גיר ורמינהי ג׳אקיס שנים מכס נשואי' לסתי
'קדושין ואחותה אחיות וא׳צסוי נכרי־ גירס א׳מבעלי אסיו׳מסתו ומת כסוי נכרית וכנס'המגרשזהו*
ואשת אביו כו היבמה שהיא ספק פתה ליבם כגון סקד׳אפה כספי
כשואה לאחיו ומת אחיו כו' קצה דין זה מתבאר מהא לתני' כברית שכתבו הרי״ף שאמרו אס ממה או מיאנו או נחגישו צרותיהן מותרות טעמא תירס ואס״כ כנא
ואינו יודע אי זו קדש חולץ אכל כנסואסיה׳גירש לא א״ר ירמיה תברא מי ששנה זו לא שנה זו האי תנא מגי*
והר״אס ספ״ק דיכמו' הספיקו' כגון שקדש א׳מב׳אסיוה
ולא מייכס וחנן בפ״ב מי שקדש א׳מב אחיות ואינו יודע אי זו קדש מת ולו אחא' מיתה מפלת והאי תצא סבר נישואין הראשונים מפילים רבא אמי לעולם חד מצא
חולץ לסתיס וכן מתבא׳מדתק בפ״ד אחין וכולן שהיו להן קמסיןאו גירושין מספק הוא חו ואצ״ל זו קתני ופסקו כרי״ף והי׳״אש ז״ל ברב וקפסק סרט״בס כפ״וומ״ש
אבל אס לא מיאנה בו בחייו ומימנה כו לאפר מופר צרמה חולצ׳ולא מתינמתסכי.
סולצו׳ולא מתיבמו׳וז״ל הרמ״כס ז״ל בפ״ו יבמה ססיא ספק מיו׳פל היבם או ספק
עת על בעלה ה״ז חולצ׳ולא מחיכמח לפיכך מי שקידש אסס בספק קידושין ואח״כ כמסכ ,וכל סיכולה למאן ולא מיאנ׳צרקה חולצ׳ילא מתיבמת ופרשי וכלסיצולה.
מת אחיו שהיה נושא אחותה ונפלה לו לייבום שהיא ספק אחות אשתו ה״ז חולצת למאן שהיא קטנה הטיו ויסלה למאן ולא מיאנה ומת אחיו הואיל וקידושיה אינם
אנא מדרבנן ספק וזיקת נפילתה ספק אינה סוטר צרת מן הקליצ׳ולהפייב אסורה
ולא מתיבמ ומוציא את אשתו בגט מספק ושתיהן חסות עליו יבמתו מפני סהיא
■
כדמפ׳סעמא 3גמ שנראית צית ערוה ע"כ  :ובגמ ותמאן השתא ותתייבס לימא.
ספק ערתאתסמומפני שהיא ספק קיוב חלוצתו שהיא בסכעכמו סביסתו עכ״ל
וכתב ה״ה זה פשוט שספק פתה ליבם חולצת ולא מתיכמ׳ומ״ם שאשתו אסור׳פליו מסייפי ליה לראושעיא דאמי ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו לאצריו
פרוס שאני משוסדמסעת נפילה נראית כצית בהו ופרס״י ותמאן הפרוה השתא
ג״הפשוט כפי מס שנתב והכל מתבאר בפ״ד אחין וכלמוד כיוצ׳בזה ממשנת סומר
י3ס .שקדש אחיו את אחות שבס הסולץ•שאמרו כסוף המשב יוצי׳אח אשתו בגט ואת ותאמ' איאיפשי כקידושי מקדסוני אמי ואחי לבעלי המת ותעקו׳קדוסיןהראשונים
והמייכס צרתה משעת נפילה שנזקקה כבת ליבם למאן כו מחמת קדושיראשון
אשת אחיו כחליצ׳פכ״ל היפה היבמ׳ כפיסו׳ערוה על הבעל כגון שעבר או טעה ונש׳
נ ראיס נישואים גמורים למהוי אשת המת וצרמה צרת הבת ואי שרית ליה אפי
 3תו או שמותו ומת ונפלה לפני אשיו אין זו אשמו שאין קדושין מופסקלו בה ולא
למשרי
^

אבן העזר קעג

קנו

בה מאמומת סניה חולצ׳ולא מתיבמ׳טעמא דע 3ד3ה מאמ׳ הא לא

■הב
עכר

דעו
מאמי

(נ ) מ* 1גגלש״ 3
נזנרי*
דנקטיגן

|$שרי צית סבת דעלמא :ס  £ןל אס סעיוס מתה כחיץ אס לא כגץ סאמיו הי׳נשוי
סני׳יבומי כמי מיבמ׳ואי אמר יס זיקה ס״ל צדת אסת אחיו ׳שלא הי בעולמו בזיקה
*תו ונפל הבי על שניה׳ ואין ידוע איזה מסס מת תחלה ולו אשה אחר ומת סולצת
אמר רכה ה״ה אט״ג דלא עכר כה מאמר מיסלץ חלצה יכרמי לא מיכמ והא דקתני ממותי־ נהגה זיג
ללאמתייבמת משנס בע אלז :׳ לכג^דשז ) נפל הכית עליו ועל בת אחיו ואין ידוע
מדבית ססאי דאמרי מאמר קונה קצין גמור ע״כ וה״ה כתב בפ״ר אלמסיע׳ האש?
מאמר לאפוקי
#יזה מסס מת תחלה צרתס חילצת ולא מתייכמת וערפ״י נפל הכית עליו ופל בת
בבבת הית היבמה אסור על יבמה איסור שהלן זף .תל״ל
שהי׳אשתוספקהואעתתחל׳ונפלו
#חיו
ע״א אשה שהלך
לאו או איסו עשה כולי יש לדקדק למה לא־ נעלה לח  /ושחע*
צרת ספק אש מ .תה הערו׳בתייל אש לא כגל] שאחיו היה כשלי בתל ונפ'
טתיסן לפני אחיו ופוטר צדפה משו'
לללאשהאחו־ת ביאר רבי שאפי בלא מאס צרתה .חולצת שיו .ת ונשאת לאחר־
שטח׳ואינלילדע איזה מהסטת תחלה
וכשעת הב* ת על
סבת ספק כת אחיו מתה ראשונה
נעלהנית*
ולא מתיבמ דאמ דקתני ממגיתיןלאפוקי וגא
עמס ומת חולצת ולא מתיבמת היתה הערלה אילוני׳ צרתה מתי במת
נפילה לייבום לא הואי צימס צרת
מגתית להתייגע
דתנן וכולן אש מתי או מיאנו ציותים ולא מבעייאש לא הכיר בה דהוי מקח טעוח שנמצא ש 1,א היתד
 1מדבי שמאי היאוכדאית^ בגמ ואגןק ל 7ציו קנסייניתה
5
מ
.
6
ל
3
.י
מרו!
הצרהיס !י?ה י 5ופיל
ןמר .יל ,5נזנ י !? לעש׳תה
מוסרות צימס ח ילצת ולא מתיבמ׳יסיתס אשתו מעולם ואינה צרתערל' א^ א אפי הכיר בה מתיבט׳
בהל׳וגס רבי׳לא כת' זה אבל הרש״בא ז״ל
סוטה ודאי  ,עכ״ל
הערוה אילונית צרתם מתיבמ׳ ולא מבעי'
דצילן דאילוני׳לאובת יבלם היא הרי היא כמי שאינה ולא נפלה צ' כ ומבואר הוא בגמר' עכ״לי• ודברי׳ אלו
כ׳ נא* 1ראוין רזי-5
אש לא ס  :יר בה דהוי מקח שעות■שנמצא
אינ׳ענין לבב׳זו שנכתבו עלי׳בספרי׳סלנו לגיש את אשת1
הזק׳אלא לע הצר' לבר יכם הצרישהי׳סבור שחערו׳אילוני׳ואח״ב
סלא הימי אפתי מעולם ואינה צית ע-־וס
שלא תפיל נעני
והולדממזרניס׳הצרהלזד
נמצישאינ׳אילוני׳תצא מיבמ׳בלאנט
אלא ודאי על מ״ס הרמ״ב ' בבב׳דין אשת
אלא אפי הציד כס מתייבמת הצרה דכ-יון
אחיו ציגוםואתיו
דאילוני ' לאו בת ייכוס ה־א הרי סיא נשי שהיתישנור׳שאין הערל' אילוני׳ואח״ב נמצ׳אילוני׳תצא מהבעל אחיו שלא הי בעולמו עסה שמעון מאמר
נו של#
חיקה
נתקדשילזר באשת
ונעלה
קודס שכנסה הוי לוי לגרשה
ראובן וסת .
,
ומהינ׳וצריכגט מהבע׳וחליצ׳ מהיב׳להתיר׳לזר ואם ,
שאינה ולא נפלה הזיקה אלא על הצילבד
כתב ה״ה דברים לפניו ליבום נפנו
מייכס
״
ולא
שזנת׳אשתו קולן לצרתה
בריש יבמו׳גיי ט׳ונשיםשפושיו׳צרותיהן מותר' ליבם כרפרישי׳לעיל ביבמ׳שנתקדש׳לזר  :מי
נזכר זה בהלכו׳ הגאונים לאסירה
כדין אלו ומה שהעיד ה״השלא
מנן וכילן אם מתי או מיאנו או סנתגישו תחתיו בערים וברצון ומת בלא זר ע ונפלח לפני אחיו דינה
יילאייר
לינמה
אני אומר דאסממיטתי׳ לרב המגיד דברי
שגת ; נה עיכיו.
או שנמצאו אילוני׳ ציותיהן מות־ו׳וכג׳ז הערוה והיא וצרתה פטורות מן החליצ׳ ומן היבום בד״א שזנתה
בהלכות בפ״ד אחין אמחניתי ' דג' אחים גחיי אחיי איג*
יזמירבה ציס'15לייץ 1׳) ןי /הביר3ס בודאי אבל אש ספק זנת׳אם לאו היא חולצת וצרתה חולצ׳ או
ב׳מהס סשואי ' באחיות וא׳נשוינכרי־' וכו׳ *יכויך לשם מנוה
'ה ^יז־ז:י מתיבמת  :אשת אחיו שלא היה בעולמו אינה בת יבום דכתי׳כי
ו5ן1יל יצרמכתי *'לי5
אותו עד
עשה בה מאמר ומת נכרית חולצת ולא וייכלי /
מתיבמת סכת' עליה וה׳ה אע״ג דלא עשם שיקצו  ( /ר^יגכ״צן"
״זצ?י ^כי ?,זי 1י1״יס׳ ' ה 'כת ^צית ישבו אחים יחדיו שחיה להם ישיבה אחת בעולם וכיון שאינ׳בת
יב־ם הדי תיא  1* 6אחיו ש * ו נפקי־ 00״ שחיא ערו © טית בה סאמר ומת נכרית מיחלן חלצה יבומי
^ גימס ^
ןהי# ^ 6,
־גת וכ ,אשי יחזנא  .יז ־[ יי־ במ ום צרתה כיצר ראובן שמת ונפלה אשתו לפני שמעון אחיו ואח ב לא מיבמה דהויא אחות אסה בזיקה וה#
מי ׳ ^ נולר לוי אחיו כין אם נולד קורם שיבם שמעון אשת ראובן שמת דקתני מאמר לאסוקי מדבי׳ שמאי דאמרי
מצוה הוא דאסדס וס אביון ד ^ל
הראג״ל

לייבי׳הוי׳צמן׳ כין אש נולד לאחר שיבמ׳ שטעון ומת אסור׳על לוי לעולם וכשם

דכלאו עמה כמי לא חזייא
צרת עירה שלא ימקדםמצוה  :יכם הצרה
סהיה שכוי שהעיוה אילוני׳ואח"  :כעצא׳
שאינה אילו ' ,:תצא מיבמה בלא גס יסולד
ממזר כ 'כ ה " לב ם ז״ל כפ״ו וכתב ה״ה זס
פשוט דמון ששיא צית עמס סו׳ליה אשת
אח שלא כמק-־ס מציה • נישת סניה לזה
׳ סהיתס סבויה שאיןהעמה אילוני ' ואסב
 1נמצאת אילוני׳תצא מהבעל ומהיב׳וצריכס
י' גט מהבעל וחליצה מהיבם להתייה לזר
משנה פ׳הזו״לרף פ ) ומ״ש ואש נתקדשה
לזי מיתית ליבה כדעייש׳ לעיל ביבמה
שנתקדשה לזי :מי שזיכתה אשתי תת חיו.
בעדים וברצון ומת בלא זרע ונפלה לפני
אחיו דינה בדק העי־ו ' והיא ונמו שטויות
מן החליצה ומןהיכוס בפ״ק דיבמיעייא)
אץ ר יסודה איר צרת שיטה אשויס טומאה
כתיב בה נעריי ' ופילי צית סיט׳אשורה
 3יס נשיי לנסים יזינתה האח תחתיו ויש
פדים ומת בלא כניס היא וצרת׳ פטורות
אף מן החליצה מאי טעמא טומאה כתיב בס ונשתיה והיא נטמאה כעייו׳דכתיב אל
מטמאו כצל אלה ימ״ש בד״א שזינתה כודאי אבל אם ספק זינת' אם לאו היא חולצת
וציתש חולצת אי מתיכמת שם עתיב יב אשי נכנס עמו לסתי ושהתה כדי טומאה
אשורה לביתה ואשייה לאכול כתיומה ואם מת חילצת ולא מתיבמת וכל דיני׳אלו
מבואיי ברכיי סרמ״כם ז״ל פ״ו וכך סס דברי סיי״ף ואע״ס שהרא״כד פסק רסוטה
ודאית כעיא סליצה או סיא או ציתה משיידאילואיתיה לבעל לא בעי׳גיטא השתא
■ מיכפיאשליצסיציתה  :׳מיה כבי* סתי־ הי״אש דבייו וכתב דווקא גבי ספק הוא
(
דיאיתמי הכי בפ״ק דשיט והיא״בר לא עלה בלבו לחלק בין שיטה ודאי לסוט׳שפק
ולסברתו פליני סיגי׳דשיטה אשוגי׳דשמעתין יפסק הלכה כסוגיא דסיטס לחומרא
אבל לפי מה ש־זלקתבין סוט׳ודאי ובץ שיטה שפק אין אנו צייני'לכל ז ה ולא פליגי
אהדדי עכ"ל :ראוק שהמיר'אשתו ונשא׳לגיי והלך ראובן ונשא אתי׳ולא גיר ' את
למומר ומת בלא בפיס אם פטורה רחל מהחליצ׳ומהיבו׳ משו׳צית שיטה עיין בת״ס
סי' רי״ט ובמרדכי דיש יבמותכ  :איטתאח־ץ שלא הי' בעולמו אינו בת יבד׳דכתיב
יב ישבי אחי׳ יחדיו שהיה להס ישיב׳א־זת בעולם וביון שאינ׳כת יביס הרי היא כאש׳
אקיושלאבמקי׳מצוס וסוטיצית כיצדיאוכן שמת וגפל׳אשתו לפני שמעון אחיו
^סס״כ נולד לוי אחיו וכו׳משנה כיבילו׳רפ״ק ור״פ כ׳  -ומ״ס כין אס כולד קוד׳שיבס
וכו כץ אס כולד לאחר שיבמה שמעון וכו׳משנה ר״פ בואע״ג דסליג המס ר״ש ידוע
1הלכ בס״ק• כתי הימ״בס עשה מאמי שמעו׳באשת ראובן ומת קודם שכנסה הרי
לוי חולץ לצרת' ולא מייבס כפ״ו והוא מכואיכמשנ׳י״ס כ כיצד אשת אשיו שלא היה
לעולמו ב׳אחין ומת א׳מהןונולד לה׳אח ואפ״כ ייב׳סב את אשת אחיו ומת היאשונ׳
יוצאה משו׳אשת אשיו שלא הי׳בעולמו והשניה משו' צרת' עשה כה מאמ׳ומת סניה
קולצ׳ולא מתיכמ •ופרש״י עשס כה זה שמת מאמ ולא הספיק לכונס׳עד שמת שניה
קולצת ולא מיפטרא משו׳צית פיוס דלאו צית׳ממש היא ולא מסיבמ׳דסאמ׳קונס
גמקצ׳והויא צרתערו׳במקצ׳סדרבכן• ימ״ס בפס סר״א׳ דא פי ' מת בלא מאמ ציתס
הולכת ולא מתימו׳וכו׳סס א״ר יסודה אמי שמואל שומרת יבס שמתה אסור באמה
^למא קסבר יש זיקה וכ׳סר״אש וכן הלכתא ואע״ג דרב פליג עליה ואמר שומי יבס
שמת מותר כאמה דאין זיקה וק״ל סלכתכרב באיסירי בהא ק״ל כשסוא ' דאמוראי
במיאי שקלי ומרו לסחצי אליבא דקאן דאמ׳יש זיקה לערי׳ בשמעתי׳מנןמניעשס

שהיא אסור׳כך צרתה אסורה כגון שהיה לשמעון אשת אחרת
כתב הרמב״ש עשה שטעון מאמר באשת ראובן ומת קוד׳שכגס׳
הרי לוי חול׳לצרתה ולא מיבש שהיא צרת אשת אחיו של! א היה
כעילמו במאמר שקני קצת וא״א ז׳יל כתב דאפי׳ מת בלא מאמר
צרתה חולציולא מתיבמת דק״ל יש זיקה קטנה שהיתה נשואה
לאחיו מאמו או לאחי אמי ומת ונשאה אחיו מאביו ומת ונפלה
לפניו ליבום ועודנה קט  :ה אינה יבולה למאן לעקור נישואין
הראשוני׳כדישתתיבם וצרתה חולצת ולא מתיבמת ונראשאף
היא חולצ׳אם תמאן היה אחיו נשוי קטנה ישאל ערוה עליו ומת
ומיאנה הקשנה ייבם אסירי ול ומותר׳ לזר בלא חליצה ורוק׳היא
אבל צרתה מותר׳לו ואפי׳היא מותר׳לשאר האחיןשלא מיאנה
בהן היה לאחיו באשתו ספק גירושין ומת ונפלה לפניו ליבום
גיררשיזוהרי היא גרוש׳אחיו שהיא
חולצ׳ולא מתיבמ׳דשמא הוו גירושקוהר
ככרת אבל אם הי ר !ם,אתיו בה ספק קידושין מתיבמת שאם היו
בח קידושין חרי היא זקוק׳לו ואם לא היו קידושקהרי היא נכרי'
המניש אשתו גדולה או קטנה שהשיא׳אחיהוהחזיר׳ומת ונפלה
בחיי
לפני יבש מותרת לו אע״פ שהיתה אסורה לו

לא תיבעי קמ״ל דצריכ חליצ׳ עכ״לומשם
נלמוד לכאן לדע׳ היי״ף וכן נ״לסהרמ״בס

העמיק פה לישנא דמתני דקתני עסה בס
מאמ כו׳ואין ה״נ דכלא מאמר כמי חולצת
מסו' דהוה ליה צרת עמס כזיק'ולא חשת
עלמ״סגכיג
לבאר זה כאן לפי שסמך
אחים ב׳מהס נשואים שתי אחיות וא׳מכס
נשוי ככריס כויולא עוד אלא אפי' גייס 'א
מבעלי אחיות את אשתו אחר שמת הנשוי
נכרית ומת ססגרש הרי הנכרית חולצת
ולא מחייבמת הואיל ונעשית צרת אחות
אשתו בזיק ' שעה אחת כו׳סהרי ביאר שם
דצית ערוה בזיקה חסויה ומינה נשמע
לכלאינך  :לטנה סהיתהנסואסלאחיו
מאמו או לאחי אמו וסת ונסא׳אחיו מאביו
ומת ונפלה לפניו לייכו׳כו׳בס ב"ס (דקח .£
הרישהיתהאפת אחי אמו שהי' שניהלו
ונשא 'אחיו מאביו וסת מהו שתמאן השת'"
ותעקמלו לנישואין קמאי ומחייב׳ ציתס•
יש מיאון לאחי מית כפקו׳מצוה או לא סכרו במי אדס בת׳ זח ובאו ושאלותא
ר״ע בנית האסורין ואסר • את ר יהודה בכציבין ואסר וכת' הרא״ס פי׳אע״ג דקי״ל
ךיש מיאץ לא&ר מימה הכא כשניה לא להא בתי לא ממאנת לאחר מית ' ותתיבס
צרתה משוס דרמי בר יחזקאל דאמר כיון דיסע נפילה נראית כצרת ערוה אסירס
ה״כ אי שרית להאי שכי׳למאן לאחר מימ׳אתי למשרי צרת כמו עכ״ל  :וס״ם וצרתה
חולצת ולא מפיכמת שאפי׳היא חולצת פשוט הוא  :היה אחיו כסוי קטנה שאינם
ערוה עליו וסת ומיאנ׳הקטנה כיבס אסורה לו כו׳בר״ס ב״פידקז ) א׳ר מיאנה בזה
אסורה לזה מידי דהו' אבמלת גט בעלת גט כיון דאיפסר׳לחד לא אימסרא לכולמ
ושמואל אמר מיאנה בזה מותר׳ לזה ולא דמיא לבעלת הגט בעלת גט הוא דקעביד
בה סכא איהי קפבדא ביה דאמר ' לא רעיגא בך ולא צכיכא בך בך הוא דלא
רעינא הא בסברא רעינא  :וערס ,י מיאנה בזה א@ ודה לזה מיאנה יבמה באסד סן
האתין יבמין אסור לכולה ^ סקו הרי״ף והר״אס הלכה כשמואל משו׳דקאי ר׳יוחנן
כוותי׳ -ומ״ש רבי 'אסור לי טעמ מסו דמדמי לה לבעל הגט לגבי ההו׳דמיאנ ביה ומ״ש
ומותר׳לזה בלא0ליצ ' היינו בדליכא אקי׳צחריני דאלו איכא אסריני אע״ג דמיאכס
בזיקתו של זה היי לא מיאג בזיקת דאסריס  :ונץ״ס ודיקא היא אכל צרתה מיתרת לו
זה פשוט דהא אפי נתןגט לזו לא נאס צרממימ״ש ואפי׳היא מיתר לסא׳האחיןסלא
מיאנ׳בהן כבר נמבא דפלוגת׳דרב ושעוא׳היא והלכת׳ כשמואל ח״ל דר״א׳יסרי״ף ז״ל
כפ״ק אהא דכי אתא רכין א״ר יוחנן אה צרת ממאכ פי׳ממאנ׳ביב ואמ׳צרה אילוכי׳
ואח צרת מחזיר גריעתו משנשאת כולן מותרו׳ודוקא צך יתיהן אבל אינהוגיסייהו
בדליב בהדיהו צרו׳כל סדא מיניהו אית לס דינ׳באנפי כפסי וכו' כמו שאכתיב בסי'
קע״ד היה לאחיו באשתו ספק גירושי׳ומת ונפלה לפניו לייבו׳קולצו׳ולא מתייכמו'
דססא הוו גירושין ומאבל אס היו לאחיו כה ספק קידופיןמתיכמ כו׳ -המגי אשתו
גדולה או קטנה שהשיאה אחיה והחזירה ומת ונפלה לפני יבס מומר׳לו מסנ׳כפר'■
ב" ס ( דקח ) המגרש את האשה והחזירה מותי' ליגס ר״א אוסר המגרש את היתומה
והחזירה מומרת ליבס ר״א אוסר וידוע דהלכס כת״ק ומ״ס אבל קטנה שהסיא׳אכיה
ונפגרסה בקטנותה ע״י אביה והחזיר׳ומת בעוד קטג׳ אסורה ליכסבו׳סס במשנה
קטנה שהשיאה אביה ונסגרשה כיתומ׳בחיי־האב והשדיה דגריסכלסאסוי־ה ליבס
ופירש״י והסדרה בקטנותה אסורה ליבס אסתע בקטנותה ואפילו לרבנן דגירוסי•

גירושין
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קעג קער
גורושין גמורים ואיןחזיתה חזרה גמור לקידושי קטנה אץ כלום מאיל ופקע זכות ליבם ומן הלין היהשיתייןנמו שהייבום מצות משה וסל מקוססאת׳מוצא עשהולאן
אכוסיאאיןלהידוה״לכגרושועומדת :וג 7שוכן הדין כמגרש,הפקתו
תעסה יבאעשהוידמ׳אתלא תפשהאבל חכמי׳גזרופלא יתייבמו חייבי לאוקול#
הפקסונתסרסה
והחזירה ומת .והיא חרשת כ״כ הרמ״בס ז״ל בפ״ז וכ׳ה׳הזה פשוט לפי מה פנתבא׳
סניוס גזירה שמא יבא עליה פע  $סניה והרי ביאת׳אסורה ואץ שם מטה שאץ
סניסואי החרשת שוין לנישואי הקטנה וכולן מדבריהם ויש סמן לזה בירוש פ׳הרש אלא ביאה ראסונ כלבד לפי׳אס עבר ובעל יבמתו האסור לו משו׳לאו או משו עשע
ואצ״ל שני ה״זקנה קנין גמור ומוציא׳בגנו
ופשו׳הוא עכ״לדוס׳ש לענין ציתה כסב
והי׳ונל צרותיה מותרו לזר שהרי ' נפעיו
בחיי אחיו משום גדושת אחלו משום שהיתה אשת אחיושמיתת
הרא״בד שהיא כמותה צו׳ ספ ידף קט )
עכ״ל וטעם זה שכשהוא גזירביאראסול
מהו אוזיומזקיקין אותה לייבום ובאות' שעה י! אהיה £לה שום איסור
בעא מיניה רבה מרב נסמן כית׳
ונתגרש׳בקטנות' ליאביה והחזירה אטו ביאה סני׳היא מסקצא לדכא בע כיצד
מתייכמת אבל קטנה שהשיאה אביה
ומסקנא צרתה או חולצת או
היתה אסורה לבעלה באיסו׳לאו או עשה
וכס הרא ׳ש תמי ה לי למה כתבבר אלפס
סח '
אלפס ומת׳כעודהקטנה אסורה ליבם שגירושיה גירושין כמורי? ואי?
;תב בר
י״״  1או איסור לרבנן ומותרת ליבם הרי היא
"
בעיאזושהיא אליבא דר״א ללאכהלכסא
ויש
לצרת׳של
על
משו' דלר״א גופיה הא לא פרית לצר׳ אלא ולזה הסכים א״א הרא״שז״ל החזירה כשהיא קטנה או הרשת הותרו ( ,דפד )ומ״ס חון ממחזיר גרושתו
וגתגדלהאו גתפקחיאצלו ואח׳יב תמ מותר׳להתיבם אחו׳גרושתו משניס שאס החל אחיו גרושתו משניסת
משים דהיא גופה גזיר׳ ואגן ניקום וניגזר
ומססולצ׳ולא מתיבמ׳בפ״ק דיכמו׳עדיא
גזרה לגזרה אבל יתומה בחיי האב ביןלר' היא אסורה לו מן התורה כאחות אשתו לפיכך נפלה לפניו ליבו׳
בעי ר״י המחזי׳גרושתו משנים צית׳מהו
אליעזר בין לרבנן פחה היא ק המורה
פוטרת היא וצרתה מן החליצה ומן היבום:
ת״ס המחזי׳גתשתומשניס׳הי׳וצרתחולצ*
הילכךצרתה נמיצית ערוס הן ושתיהן
במה שהי׳אסור׳ליבם בלאו או בעש׳או באיסור
ק?* " 11
פיא וצרתה ס״ל אלא או היא אוצרת׳ולאו
חולצות ולא עתייכמוס ולכאורה היה נר'
שניות דרבנן היא חולצת וצרת׳ או חולצת
* 1
חולצ׳
מתרצ׳לה הריץ הכי היא "
כדבריו דהיינו דמנן כפ״ק וכל סיכולה או מתיבמ׳ואין חליצתה פוטרת צרתה אבל חליצ׳צרתה פוטרת תרוצי קא "
למאןולא מיאנה צרס׳חולצ׳ולא מתינמת
נמו)
"
^
ה״נ צרתה סל ערוה קטנ׳היא ומיהו נוכל אותה כופייינעיל ואסענר ונא עליה קנא׳ונפטריצריז׳ומוציאה
לקיים דברי רב אלפס ז״ל ד שאני ערוה זו כגט היתמאסור לנעלה באיסייי! או**'  ¥שה אי * * {״ !£ ,י!ומיי ני 6* 6יבץ מ־י יוימןיויזת5ר*
שיש לה היתר לעצמ׳אס גדלה אצלו הילכ' ומותרת לינם הרי היא זקוקה לו דניון שלא היתה אסור לנעלה מג& מו פי׳ ממ־־ונת כיג־ יו״תצרת
אלא בלאו תפסי בה קידושין וכיון שמותר ליבם יכול ליב אותה אילץיי׳יאח׳מחזיר גח
לר״א דגזר אפי׳כגדולה דפלמ׳אטו יתומ
אילוני׳ואס׳מחזיר גרושתימשנשאת כולן
 3היי האב שנוא יטעה אדס לוע:ידךר רופי חוץ ממחזיר גרושתו משניס שאם ההזי ר אחיו גרושתו משניסת מותרו׳ודוק צמחיהן אבל אינהו גופייהו
לרבנן ומת חולצ׳ולא מתיבמ׳ אחות חלוצה אסורה מדרבנן לפי' נפלה בדליכא בהדייהו צרות כל סדא מינייהו
קטנה כלו כ"ש לגזר כצר׳דידה אכל לרבנן
מדרבנןוחולצ׳ולא אית לה דינא באפי נפשה ממאנת ביבם
יבםחולצ׳ולא מתיבמת וק צרת׳אפורה
ללא גזרי צפי בדירה אס גדלה אצלו כ״ש לפני
דכצית׳לא גזיי ומתייכמ׳וכ׳־כ סרמב״ןז״ל מתיבמ׳מי שיש עליה זיקת שני יבמין היא וצרתה חולצות ולא דאי׳לה צרה אע״ג דלגכי יבם מדאנה כו
1
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1
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1
1
1
ב
׳__
__ _ //
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לאותב חליצה וייבום היא לגבי אחיולס
וסלוגתא היא כירוס'מכ״ל ומ״ש רכי׳כשס
מתיבמו׳כיצד ג׳אחין נשואין ג׳נשים נכריו׳ומת א׳ מהם ועשה'א
יבס סדיא וחולצת או מתיכמ׳דאמשמואל
הי״מבס ז״ל שמתייכמ ' כפ״ז וכתב ה״ה
בהלכות הביאי בעיא דצרת׳ומאי דאסיקו מהגשארין מאמר ביבמתו ומת קודם שכנסה בין שיש לה צרה מיאנה כזה מותי בזה ואילוני' לא חולצת
י3ה או חולצת או מפיבמת לומר דכי היכי או אין לה צרה היא או צרתה חולצו' ולא מתיבסות נתן הל גט
ולאמתיכע ומחזיר גרושתו משנשא׳ ומת
ס״ה בפ׳י׳ו מסור'
י דלר אליעזר בגדולה צרתה מפיכסת ה״ה ופי׳שהוא למאמרו הרי בטל המאמר שעש׳ואין עליה אלא זיקת סולצ ' ולא ממיביל׳ וכתב -
יבם א׳ומתיבמ׳אכל סא נתן הגט סתם אסורה • קטן שבא על
בפ״ק ומסקנא שהיא חולצת ולא מתיכמ'
קט  :לרבנן וזהו דעת רכי׳ויס חילקין כזה
יבמתו ומת חולצת ולא מתיבם שאק ביאתו קונה קנין־גמור ויש וצרתה אוחולצת או מתיבת פירושוהיא
וכבר הכריע סי״מבן כדכיי ההלכותהת
שנתקדשחנפטרת בחליצתה או בביאתה וצויתם
דעת הרש״בא ז״ל עכ״ל • הקדרה כשהיא עלי׳זיקת שני יבמין טי שחציה שפת׳והציה בת חורין
לפגינפטרה בחליצתהשל !ו אבל לא בביאתם
קטנה אוסישונתגדל' או כמפקתה אצלו לראובן ונשתחררה וקדשה שמעון אחיו ומתו שניהם ונפל׳
" ואס״כ מס מותרת להתיבס שם ככריפא לוי אחיהם מתיבמ׳ לו שאלאשת שני מתים שאם קדושי ראובןא אס עכרו ובא
ד־מ מ 1ד ( 0
אק עליה כדין אלמני
בגמד׳מודיס חכסיס לר אליעזר כקטנה קדושין אין קדושי שמעון כלום ואם קדושי שמעון קדושין
י < ג/להוא
שהשיאה אביה ונפגרשה הרי היא כ י סומ
נהיפןמ*א' $ש 1רי$1א * ,
ק מישואין לכ״ג
קעה
קרושי ראובן כלום:
מפני
בחיי האב והחזירה סאסירס ליבם
ז״ל
סרס״בא
/
וכ״כ
עןרהינ 0וקנאן< £טרי3
דממעסי לה מההיא דר 5גידל דלעיל וזהו סלא הזכיר רבי׳ הנר! פ ילל! נפערין
שגירושי׳גירושין גמורי׳ואין חזית חזרה גמורה כד״א שגירש כשהיא קטנה והחזירה
גשליצה י?' 5ג שם זנספר.
כשהיא קטנה אכל גירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהי' גדולה א״כ החזירה כשהיא איסור בצרתה עביל • ומ״ש טההי' לרב גידל היינו דכפ ׳ כיצד
 6צמ 6ימ נסצאתמ
 .קטנה וגדלה אצלו ועת או חולצת או מתיבמת ומה שהשוה דין החרשת לדי׳הקטנה אהא לתנא שאס הימה היבמה אלמנה לכ״ג גרושה וחלוצה
נע׳ההזא >
 .כ״כ הר־מי׳כס כפ״ז וכבר נתבאר בסמוך* אסי־ת גרושתו היא אסורה לו מן התויס לכהן הדיוט חולצ׳ולא מתיבמ׳הקשובגמ׳קא פסיק ותנא ל״ס
כאחות אשתו לפי' נפלה לפניו לייכוס פיטר היא וצרמה מן החליצה ומן סייכוס
צלמנ׳סן הנישואין ול״ס ק האירוסין בשלמא מן הנישואין אין עסה לייבום לוחם
משנהיבפ׳ססולץ המגרש את אפפו ונסאיאשיו את אחותם ומת ה"! פטורה ופיש״י את לא תעשה לאלמנהאל יקח ועשה דוהוא אשס בבתוליה בתולה ולא בעולה ולאי
"פטורה אף מן הסליצה משוס אחות אשה הואיל ואשתו קיימת ואחות גרושה מל״ס סבא מכלל עשה עשס אלא אלמנה מן האירוסין אמאי יכא עשה וידס' את לא תעשם
לכתיב עליה בחייה כל שבחייה ;
ותירץ רב גידל בסס רב׳דאמר קרא ואס לא יחסיץ האיש לקח׳יבמתו ועלת' יבמתו.
קעד יבמה פסיא אסור׳ ליבם בלאו או בעשה או באיסו״שניו׳דרכנן היא סולצ׳
כו׳מסנס3פ״ 3דיכמוהידכ ) כלל אמרו ביבמה כל שאיסור איסור
^
 ' .פרוס לא חולצת ולא מתיבמ'איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתיבמ׳איסור
מצוה שניות מדברי סופיי׳איסור קדושהי אלמנה לכ״ג גי־ושה וסלוצסילכהן הדיוט
'ממזית ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר וסיס״י שניו שניותלעריו׳סגז־רו
.מוסרי ' עליכם אלמנה לכ״ג שמת אחיו ההדיוט ונפלה אלמנתו לפניוגרוש׳ופלוצה
לכהן הדיוט שעבר אחיו המת ונשאה חלוצה וגרושה וכשמת צריכה ' חליצה שהרי
;.קידושין פופסין נו בה דקידוסין תיפסק בחייבי לאוין אבל יכומי לא שהרי אפורה
לו לוה שהוא כהן ואפטירי בלא כלום לא רלא אלי׳״לאו לסיפטייה דילפי׳מאסות אשם
 3מ״קעכ׳ל :ום ש רבי׳וצרה׳או פולצת פומתיבמ׳כ״כ נ״י אמתני׳וז״ל איסור מצו'
;ואיסור קדוש׳כו׳דוקא היא אבל ציתה מתי נ משאין כרס מטורח לא מפיוה ונדנפק׳
'לן כפ ק מאחות אשה לכתיב בה לצרור ובןאיתא בירוש׳להדיא עכ״ל 1 :ס״שואץ
,חליצתה פוטר צרתה אבל חליצת צית ' סהזר׳אותה כדפרי׳לעיל בסי׳ק״ע כ״כ כססהימ״כס ז״ל ושס נתבאר וע״ש ואס עכר וכא עליה קנאה מססר׳צרתס ומוציא׳כגנן
תניא פצוע דכא וכרות שסכה שמחו אסיה ועמדו
,בפ״ב דיכמית ( דף כ ) .
הס ובעלו קנו ואפור לקיימן משוט שנאמר לא יבא פצוע דכא ופרפ״י אס בעלוקניו
,ויוצא בגט כלא חליצ׳ומ׳ש רבי׳סנפסר׳צרת ספוט הוא דכיון שאס בעלו קנו ויוצאו׳ ..בגט בלא חליצה חב בביאה זו נעקרה זיקה לגמרי מבית זה ופשיט׳ דנפסר' צרתה
'וכך מפו׳שס בכיימ׳איסוד מצוה ואיפור קדושה בא מליס או חלץ לה נפטיה צרתם
.והא דקתני דאס חלץ לה ספסר׳ צרפה ורבי׳כפב בסמוך שאס חלץ לה לא נפטרה
ציתה כבר נתבאר בדברי ה״ה שכתבתי כסי׳ק״ע ז״ל הרמ״בס כפ״ג הימה היבמה
אסור על יכמ׳אימור לאו אואיסו׳עשה וא ססית׳שניה ה״ז סולצ׳ולא מתייבמ׳ומפני

מסצריכה סליצה מפני שיש בה לקוסץ הואיל וקידושין תופסק בהןערי קזקוקו׳

סו שאין ת״ל יבמתו מה ה״ל יבמתושי לך יבמה אחת שעולה לחליצם ואינה עולם
ליבום ואי זו זו חייכי לאוין והקשו ע״ז מן הכרית׳לקתני גבי סייכי לאוץ ואס בעלו
קנו ואסו׳לקייס׳ואי ס״ד מדצורית חייבי לאוץלחליצ׳דמיי׳לייבו׳לא דמיי׳אמאי אם
בעלו קנו ואסיקו דלאו *דאורית אלא מדרבב׳אמרו שאינן עולות לייכו׳גזירה ביאםי
ראסופ׳אטו ביא׳& ניה ולפי׳אס בעלו קנו וכ׳ס״ה סס כל זה על לכרי כימ״בס ז״ל וב׳
עוד וז״ל כו בה״ג והא דרב גידל א״ר מקיימ ' באלמנ׳מן הנשואי דאע״ג דמדאוריתא
לאו בת יכוס -פיא רכיי יסמנ׳פכ״לטנר מדברי ה״הדמחזיר גרושתו עוכרבעש׳ולא
תעשמדמדמי לה לאלמנ׳לכ״ג מן הנישואין ומייתי לה מדרכ גידל ואיני יודע מנין
לו שאיני מוצא כה אלא לאו כלבד ועוד יש לתמוה עליו שכתב וצית׳סל זו נפטרת
בחליצה סל זו אבל לא בביאתה שהרי כתכ הרמ״3׳ ז׳־׳ל כפ״ז יראה לי סכך הדין ככ׳
יבמות הבאות מבית אלז׳והאחת מהן אסורה על יבמה משוס סניה או מחייבי לאיין
או מחייבי עשה שאס חלץ לאסור׳ לא הותיה צרתה וצ״ע אחות חליצ׳אסור׳מדרמן
לפי׳נפלה לפני יכם חולצת ולא מתיכמקו צרת אסור׳מדרככן וחולצ׳ולאמתיכמת
ןכ כתוב בספרי רכי׳המדוייקיס ובקצת ספרים חתר כל כבא זו והוא ט״ס שהרי דין
זה הוא מבואר כפ׳הסונץ ( למא ) דתנן המס החולץ ליכממו ונשא אחיו את אחותם
ומת חילצת ולא מפיבמ׳וכגמ ( סס ) אמר ר״ל כאן שנה ר׳אחות סלוצ׳מד״ס ומשמ
נמי התס כמתכי׳דאסור אדס בצר קרוכת חלוצתו דגס צרת חלוצה אסירה מד״ס
ג׳אחיס נשואים לג נסים נכריות ומתא׳מהם ועש' א׳מהנשארי מאמ׳ביכמתו ומת
קודם שכנסה כו׳משנה פ״ד אחין (דלא ) ג 'אהיס נשואים ג׳כסיס ככריו׳ומתא׳מהפי
ועשה כה השני מאסר ומת צרי אלו קולצו׳ולא מתיבמ׳פבא׳ומת אח מהם יכמה יבא
עליה שעליה זיקת יכס א׳ולא ספלי ' זיקת ב׳יכמים וכגמ ' ( סס ) ואי זיקת שני יכמיס
לאורימא סליצ׳כמי לא תיכפי אלא מדימן וגזירה שמא יאמרו ב׳יכמו׳הכאו׳מגית
ונסלקלהדאגדיעמאיאמרו כיתא׳מקצתובנוי ומקצתו
א׳מתייכמו׳ונייבלסדא

סלון ויאמרו
אי דמייב והדר ד,לין ה״נ לזללן גזיר דילמ'חליץ וסדר מייב'וקס לי ןמ שר הואילוכישע' כפיל׳הית ראוי׳לו וידו' דר יר יוחנן הלכ׳כר״י ודפ מיש בקצת ספרי רפי
לא יבנה
ויחמג
'
סמי
כיון
סלא
ביס
סוב
לא
יבנה
ופרש״י
מקצתו
חלוץ
ואתי
למימי
חסיון
הניכר
והגירס׳הנכונה בספרי המדוייקיסכך העז מת׳האחרונ חזר׳הראסוכ׳
בשמי יבמי הבאות מבית א חדא מתיכמ
טבע
ואתר׳סלצה
•
וכתבו
הרי״ףוהר׳אס
!
"
להא
להיתיר׳הראסון
כיון
סהיתה
מותר
בשעת
נפיל
סע
פ
שנאסר
מתיט אכל אס מת׳
 לאמי׳־ בזיקתב יכמין מיקלן חלצה יבומי לא מיבמה לא תימא ה״מ היכא דאיכא הראשונה לא הותריסאחרונ׳כיון שהיתה אסור עליו בשמת נפילה :וכן אס היו שס
צרה דאיכא
למיגזר
'
משוס
כרס
אצא
אפי
'
^
עוד אחין וקרס א׳מהס וחלץ לאחמנ
לאחרונ'' סס
היכאדליכא אלא חרא
יכמה
ואיכא
עלס
"
^
0
!רז
שאינה
ואמהל*התיבםבשע׳נפילהמש
איפיבי ' ר יוסי יכ חנינא לר'יוחנן ד׳אחין
זיק ' שני יכמץמתלץ סלצ׳יכומי לא■מיבמה
כ ' מסס נשואים ב אחיות ומתו הנשואים
איסוי׳ערוהאסור׳עולמי׳אפי׳אם יפקעהאיסו
כדתנן בפהאש׳רבה כן ט' שני ' ויו׳א׳שכא
יראה
ב׳אחיוה
ומרז אא''
מרזח רךוזר1
ונפלהה **
מוחו 4י=ו
לפני את האחיות הרי אלו חולצת ולא מתיכמ׳
על יבמתו ומת חולב ולא מתיבת ואמר מוץ לאחיץ שנשואייץ לאחיות ומת מהם
אשתו
וצמאי ליקוס סד סינייהו לחלון לשנייה
דכא עלה סא -לאמרי
רננ׳זיקתשנייכמין אשה אפייה אסור׳ואפיינפלח לפניו פעם אחרת אחרי מות אשתו ותהוי הראשונה לגבי אידךכיבמ שהותר
מחלץ חלצה
יכומילא
מיבמ
לא
תית
ס״מ
ונאסרה
וחזרה והותרה תחזור להיתירה
סכדאיכא ציה דאיכלמיגזרמשו׳צרה כגון שהיה להם אח שלישי שלא הית' .ע!״ו' עליו וכנס'
ומת׳אשתו
של זח שהיה נשוי אחות׳ומת השלישי שכנס'וחזרה לפניו אסור' הראשון א׳ל אחיות איני יולעמיסנאן
דסא הכא דליכ׳ציה מחלץ סלע' יבומי נא
וסרש״י כלומר זר אינה מסנ' ודקדק רכינו
לש
מתח
אשתו
קודם
שכנס
השלישי
ליש מתח אח
מיבמי  :נתן לס גי 1ופייס שהוא למאמיו
שכנס אל© לסחוב וקדס א׳מהס וחלץלאחרונ׳דמסמ'
שלאהיתהיאסורהעליובנפילהאחרונה אפיה אסורה לו
הין*
היי כיעל המצע־ שעשה כי׳שש ( דלג)
דלכמסל׳לא אמיי׳להו לחלוץ הסני׳וליבס
אמי רנה כתן גע למאמרו הומייה וצרת כגון שהיתח אשה אחרת לאח הג׳ כיון שהיתה אסורה לו הראשונה דגזרי׳דילמ׳אפי למפב׳איפכא
צרתה אבל י\ס אסירה מסויה דמסלפה בשעת נפילה ראשונה
אנליאשמותר' לו בשעת נפילה אפי׳אם כפלו הצרות עצמן וכ״כסס המוסע' אהא
בנעל הגט איכא דפמיי אמ׳רבהכפןיש
תיאסר אח״פאש פקע האיסו חוזרת להתיר׳ כיצר ג׳אחין ב מהם דפרי׳פל מאן דא׳אחיו׳איני יודע מי שנאן
למאמרו הותראפי׳ 'היא מאי ט ע
מאמצי
יל ^ ששי שאינו נשוי ולימא ליה גזיר דילמ׳קדיסוחליץלראשונ'
נשואץ־ב׳אחיות ומת א׳מהםונזקק
דעביד בה שקליה ופסק הרעכ״ם
ז״ל
בפ״ו
א
׳!
.
הספיק' ןלכונס ער שמת האח הב' ש! דול־נשוי האחרת בייש וגס הרס״נסז״לבס״זכ״כאס קדס
ולא
כלישי׳במרא וכן פשק הרא״ש ז״ל
ועי״ש״י
כותי' אפי׳היא לשלישי כשימות סכי מאי והרי לאסורות עליו מתה האחרונה חזרה הראשוג להיתיר כיון א 'מן האחקוסלץ לאחרוג הותר הראשונה
שחיתח׳מותרת בשע נפילה־אע״פ שנאסרה בבתי׳ אבל אם מתח לשאר אחין דמסמע דדוקא כדעבד וחלץ
דעכד שקליה והוה ליה  :מי שלא ע :ה בה
קאמ דהימר ראפונ׳אבל לכתחל׳לא מורינן
מיצמ׳ואתי׳ומתיכמ' לשלישי מחמת זיקת הראשוג׳לא היתרה האחרונה כיון־שהיתה אסור׳ בשי1
להר לסלו׳לאסרונ׳כדי שמות הראשוגומ״ש
אחיו הראשון ודוקא ספיר׳למאמרו ולא ובן אש הירשם עור אחי׳וקים א מהם וחלץלאחרונה או שהיתה
אופהית׳הראסוכ׳אסור׳לא׳מןהאחידיבס
לזיקתו קאמי אכל סתמי' קצי כלא ימה הראשוג׳אסורה לא -מן האחי׳ויבש אתהאחרונ שהרי היא מיתר' האי 1מנ שהרי היא מותר' אז הות׳הראסוכ'
אכולסו אחיס והכי מיכח׳מילת דרבא כס
לו הותרהראשוג' לשאר אחיןשחרי האחרוג שאסר אות עליהם לשאר אחין סהרי האחיונ שאסרה אותה
ר״גדצמאמרוולא לזיקתו קצת־ וכ*כ
נחלצ׳ארנתיבמה למותר לה אבל אס האהדוג' אסורה לא׳מהש עליה׳נחלצ׳או תתיכ׳למותר לה אבל אס
הי״אש זי׳ל והכי דייק לישנא דה׳־מ״בס משו׳ערודן הדל היא מותר לייבם הדאשוג' ושאר האחין אסורים האחרונה אסור׳לא ' מהס משוס ערוה הרי
ז״ל :יקםןסבא על יבמתו ומת חולצת
ולא בשתיהן וחולצו׳ולאמתיבמו׳דיאחים ב׳מהם נישואים לב' אחיות .הוא מותר ליבם הראשונה ושאר האחץ
מתיבמת שאין ביאתו קינה ק  :ין
גמי׳ויש
ומתו הגשואין את האחיו׳בבת א־ או בזה אחר זה קור' שהספיקו אסורים בשתיהן וחולצ׳ולא מתיכמותסס
עלה זיקת ב יכמי׳עשנה
וגמיבס״פ
האש
ליבם לראשוג׳שתיהן חולצות ולא מתיבמו׳ שא״א לשום א׳מהן (דכח ) תנן הית א׳מהן אסור על הא׳איסור
רכה (דצו )ו  :תיתיו
כסמוך
:
מ
'
שחציה
ערו׳אסור׳בה
ומית
באחות ' והשני אסור
ספחה וחציה כתחוייןשנתקדשה ליאיבן להתייבש משום איסור אחו׳ זקוק׳
פרמו
וכנסו
אין
מוציאין
אותן
בשתיהן
ס״ד דנפל חמות ברישוכו׳ותהוי
ונשתחררה וקדש '■ שמעין אחיו ומתו סניהס מידם היתהא׳־מהן אסורה לא׳מהיבסין משום איסור עררה
כגון חמות לגבי אידך ביבמה שהותרה ונאסר'
•ונפל׳לפני לויאח -ה׳מת־במלו סאיבאשת שהיא בתו או אחת משאר כל העריות מותר בשנייה
שהרי
אין
וחזרה והומר'מחזור לסיתיר הי־אשון אע'
ב׳מתי׳וכו׳מימרא דדב ססדא בס השולח :הערות זקוק׳לו ונמצ'
שאין לו זקוק׳אלא א׳והשני אפו׳ בשתיהן רב פיפא כגון דנפל׳הך דאיןחמות ברישא
קעח יבסה סאיכ׳ראוי׳לסתיב׳כשע היתה א׳ם־זן אפורה
לזה
משל
ערות
והשנייה
אפור
'
לשני
משום ומתו' דברי הללו יתבא׳לךשמ״ס או שהית
נפילה משוס איסו׳ערוה ערוה האפורילזה
מותד׳לזה
והאסור
לזה
מותר׳
לזה
שפל
א
'
אין
הראסוכ׳אפור'לאימן האחיןהיינו לו שהיא
אשורה עולמית אפי׳איס יפקע סאיסו׳בגון
:ל אם אין אסורו׳עליהש אלא באסור לאו רא אסור׳לו משו׳ערוס וכך הס דכריהרמ״כס
כ׳אחי׳סנשואיב׳אתיר׳ומת א׳מהס ונפל'
אשתו לפני השני סנשוי אחות' אפילו אס עשה לא נדחי׳הזיק׳מהם כיון שמן התור׳הדבני חליצ׳ויבו׳וחדלצ ,זיל בפ״ז ואה
רכ׳רני׳ושלז׳הצחי׳לזסורין
כשתיקוחונציוצא מתיכמו סי־ס הרע ב
תמות אשתו אח״כ ספקי! איסו׳אחותאשה ולא מתיבמ׳ג׳אח־יןב׳מהם־־נשואיןב׳אחיו׳ומת א׳מבעלי האחיות
ועשה הג׳מאמד ביבמתו ואח״כ מתבעלאחותהשניי׳ ונפלה גם ז״ל וצס קדמו וכינסו כל צח אשת מןהאחיו'
אפ״ה אשור׳משנמ״ד אחיןומ״ס ואפי' נפל'
האחות הב׳לפני האח השלישקאינה נרחי׳מפני הראשונה שהי' מוציאץאיתן מסס כ עוד סרע״ב זיל כפ״ז
לפניו פפס אסר אחרי מות אשתו כגון
סהי׳
כמן האחי׳נישואילב אחיות ומפי סניהס
להם אח שלישי שלא סית עמה עליו כו׳ג״ז אחותה כיון שג 65עשהבה
מאמר
שאינו
קונה
קיק
כמור
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אבץ העזר קעה קעו

קעה (א ) מהןאסור׳לא׳מהימלי׳סשו׳איסור עמ׳כגוןשהיא כתו לזו א׳מהעריו מות׳בשני שהיי
ייב ;ה,ת אין העמזקוקס לו ונמצ׳סאי׳זקוק לו אלא אחת והשני אשו בשתיהן הית׳אחת מהן
אסור לזה מסוס עמהוהשצי׳אסור' לשני משוס עמה האשור׳ לזה מותי לזה סכל א׳
^ אין זקוק לי אלא אחת אכל אס אין אסור עליהם אלא באיסו׳לאו או עשה לא נדסי'
^ מין
נשואים' נכריותהזיק' מהס כיון סמן התור הס בני חלינ׳וייבוס וחולצ׳ולא מתיכמ׳הכל ססבמשנ׳נג'
"יי איי׳חהו אחיס ג ' מהם נשואי׳כ׳אסיות ומת א׳מבעלי האהיו׳ועשס השלישי מאמ ביבמתו כו'
מסנה סס ג׳אסים ב מהם נשואים ב אתיות וא׳מופנה מת אח מבשלי האחיו׳ועש׳כה
ה? נ י 0ל*3תס מופנה מאמר ואס״כ מת אסיו השני ב״ש או׳אשתו עמו והלה תצא משו אחות אשה
הרא! 6נהזה״ל וב״ה אומרי׳מוציא אס אשתו־ כגט וסליצ׳ואשת אתיו בסליצ' :וכ׳סרמבס ז״ל מת זה
איויזשהיה שעשה מאמי והיס לו אשס אסר ונפלו שתיהן לפני בעל האחות השני׳בעל׳ המאנן'
^ כנים " ה 11,פטור וכו׳בפ׳ז והוא מבואר במשנה פר׳ד׳אחין ג׳אסין ב מהם נשואים ב אשיות וא'
נשוי נכרית מת נשוי נכרי׳וכנס א׳סבעלי אסע את אשתו ומת הראשוכ׳יוצאה משוס
אסומאשה והשניה משוס פרתה עשה בה מאמר ומת נכרית חולצ׳ולא ממימן׳:
ומ״ס רבינו בסס הרא״ס אפי׳לא פשההשליש* מאמר כא׳מן האחיו כו׳יזולצת ולא
מתיבמת כיון שהיא צרת אתות אשה בזיקה על המשנה הנזכרת אהא דקתני עשה
בה מאמר ומס נכרית חולצ׳ולא מתיבמת כס׳וה״ה אע״ג דלא עבד בה מאמר ומת
נכרית מחלץ תלצ׳יבומי לא מיבמה דס״ל צרת אתית אשה בזיקה והאי דקתני מאמר
לאפוקי מכ״ס דאמרי מאמ׳קונה קנין גמו׳ואפי חליצ׳נמי לא תיבעי קמ״ל דצרתס
חולצת עכ״ל וכ״כ הרי״ף ז״ל והס דברי הגע בפ הנזכר על מסני׳דג' אחיס כ׳מסם
נסואיס ב ' אתיות וא׳נשוי נכרית גירש א׳מבעלי אסיות אס אשתו כו׳וכסימן קע״ג
גבי אשת אתיו סלא היה בעולמו כתבתי בזה לדעת הימ״בס ז״ל :גיאפים ב׳מהס
נשואי ' באחיות וא נשוי נכרית כו משנה סס (ד ל ) ג 'אחיס ב מסס נסואיס ב׳אחיות
וא׳ נשוי נכרי׳גירס א׳מבעלי האחיו׳את אשתו ומת נסוי נכרי׳וכנם המגד ומת זו
בי׳סאמרו וכולן שממו אונתגרשו צרותיהן מותרו׳ופרס״י כנס׳ המגרש ומת סותר'
זו להתיבס שהרי סד סלא כנסה גירם את הראשונה שהיא עירה ולא היתה צרתה
מעול׳וזהו שאמרו בע ראשון נתגרשו העריו׳צממיהן מותרו מז״ם אבל אס מת נשוי
נכרית קור' שיגרש א׳מבעלי האחיו׳את אשתו אפי׳אס לא כנס הנכרי׳וסת שנמצא
סהיתה צרת ערוה בזיק׳אסורה לאס הנשאר אפי׳גירשה הערו׳קודס שמת סס בגמ'
אממני׳טפמ׳דגיר׳ופס״כמת אכל מת ואס כ גירייאסור אמ׳רב אשי זאת אומרת יש
זיק׳אפי׳כמרי אחי וס״ם וכ״ש אס לא גירש העמ׳וסת פשו׳הוא  :ימ״ס אבל אס כנס
בעל האחו׳את הנכרית וגירש העתה ומת ל״ס גירש קודס שכנס הערו׳ל״ס את״כ
מותר׳הנכרית לאח הנשאר ש 6אהא דאמר רב אשי זאת אומר יש זיקה אפי בתיי
אחי כ הר״אש וקודס סגרס׳היתה זקוקה לב׳אחיס נשואים ב׳אידו׳וכ״ל כרת אחות
אשה בזיקה הילכך אסור עליו עולמית וא״ת היאך כנס' המגיש הא הויא לכל א׳ואח׳
צרות אחות אשה בזיק וי״ל דלא שייך למיקדי צמת ממה אלא כשהי׳והערו נופלים
בכת א׳אבל לא כשהוא קי כשמת המגיש הית׳היא צרת אשתו בזיק ונופל שתיהס
בכת אסת לפני האח הג׳־ומ״ש בה״ג אס מת ולא גירש אסור׳לתתייהו לא שמאסר
להס בחייה ' אלא לכל א׳כפימו׳אחיו תהיה אסוי׳לו דסויא צמת אחות אסה כזיקה
וכ״כ הרי״ףז״ל דלא אסיר׳נכרי׳אלא חח שעת המגרעכ׳ל ובפ״ק אהא דתנןכיצד אס
מתו הן צרותיהן מיתרות היתיז בתה או אסת מכל העריות האלו נשואה לאחיו ולו
אשה אתר ומתה בתו או סנתגרשה ואח כ מת אחיו צרתה מותרת אמיינן בגמרא
אליב ' דיב דל״ש גיר' ולבסיףכנסל״ש כנס ולכסו׳גיר׳צרמ׳מותר׳וקפסקו הסוסקי׳
ז״ל :ב'אחיס פקחים נסואיסב׳אחיות קפנו׳או חרשת ומת א׳מהס תצא מסוס אחות
אסה שהרי נישואי שתיהן סוות ־ א׳פקחת ופ׳סישת מת כעל החרשת תצא משוס
אחו׳אשה מת כעל הפקח בעל חרס׳מוצי׳את אשתו בגט לפי שקידושי הפקח לפקס
סהן דאורימא אוסר את אשתו מליו מסו׳אסות זקוק שאין כס בקדושי אשתו לדסו'
הפקחת משוס אחות אשה לפיכך מוציא אס אשתו בגט ואת אשת אחיו כחליצה כך
היא הגירס׳סנכוגה בספרי רבי׳המדוייקיס ויסקצת ספרים סיס בסס חסמןהכיכר
והבבא כראשונה היא משנה לס כ״סרדקט ) והבבא השניה היא משנה בסרק חיס
(דף קיב )ומ״ש הימה א׳גדולה וא׳קטנה מת בעל הקטנה תצא משוס אסו׳אסה מת
במל הגדולה היא אוסרת הקטנה עליו כרפרי׳גכי פקח וחרשת ומלמדי את הקטנה
תתמאן בבעלה יייבס הגדול׳מסנה כסכ״ש (דף קט )ב אחיס נסואיס ב' אחיו׳גדולס
וקטנה מת בעלה סל קטנה תצא משוס אחות אישה מת בסלה סל גדולי'אליעזר
אומר מלפדין את הקסנ׳סתמל/ן כיו ר״ג אומי אס מיאנ׳מי־אנה ואס לאו תמתין עד
שמגדיל ותצא הלה מסו אתו׳אשה ר' יהושע או׳אי לו על אשמו ואי לו על אשת אחיו
מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה ומסיק בגמ׳הלכה כר אליעז' ופרש״י תצא
מסוס אחות אשה ומסור' ססליצ׳ומיגוס :מת בעל׳סלגדול 'ונפלה לפני בעל הקטכ'
זיקתה של גדולה שהיא ק ההורה אוסר הקסנעליה מיסואיה מדרבנן ולא אלימי
לאפקומי זיקהדאורית והוה ליס אחותזקוקמו ר אליעזר אומי סלמדין את הקטנה
שתמאן בו ותעקור נישואיה ויהא מייבס את הגדולה וכת רבי ירוחס בסס הרמ״ה
ואס לא מיאנה הקטנ׳והגדיל׳ל״ש בא עליה לאחר סהגדיל׳ל״ס לא בא עלי׳מוציא
את אשתו הגט ואת אסת אחיו כחליצ׳דק״לשי זיקה  :כ אחיס אחסקח ואס'חרש
נשואיס לכ׳אחיות פקחות או אחת פקחת וא חרשת כו עד דכמי שכנס אחיו ברמיזה
כך יוציא סג הוא ברמיזה הכל מבואר במשנ׳פ חיש דף י״ב ב׳אסיס א׳פקח וא׳חרס
והחיש נשוי ב׳נשיס סקחמא׳סין עדו' על הפק כועד סוף הסי׳ירו׳בפסרס וכתבו
הרמב״ס ז״ל בסוף פ״ז ואיתא תו בירו׳בקו חרשת נסוא׳לאחיו קרש צרתה פטור׳מן
החליצהקו היביס וכ ה״ה שהשמיטו הרמ״כסז״ללפי סהו׳מתבאר כמה שכתב :
מער ימ סקדס א׳מב אחיות ואינו יודע אחה קידש וממשנה פ״ב דיבמותידכג)
מי שקידש א׳מב׳אחיות ואינו יודע איזו קד׳ש נותן גט לזו וגט לזו מת ולו אח א׳
חולץ לשתיהן היו לו כ׳א ' חולץ וא׳מייבס קרמו וכנסו אין מוציאין מידת ובגמר סס
ס״מ קדושין שאינ׳מסורין לביא היו קדושין הב״ע כסהוכרי ולבסוף נתערבו ונתב(
סרי״ף וכר״אס ז״ל סאי קוסי׳והאי פירוק אליבא דרב הוא דסבר קדושין שאינ׳מסור
לביא׳לא הוו קדושי׳ולית הלכת כותי׳דק״ל כאביי בי״על קלס והא חלמנייהו הילב
נין סוכיו ולכסו׳נפעריו3יןלא הוכיו כלל כותןגט לזי וגט לזו כפשט' דמחכי׳עכ״ל
וט״ס רכי׳בשס הר״אס דוקא כשכל א׳וא׳או׳מסתי הזקוקה כו׳סס אכא דמג קדמו

וכנסו אין מוציאין מידםמתיב בגת ומ״ש מהאדמנן ד'אחי׳ב 'מהכונשואישיב'אחיות
ומתו הנסואי׳את האתיות הרי אלוסולצ׳ולא סתיבמותהתש משחיקה הנא כל סד
ופד אימור דידיה קא מתמרא ליה וכ׳סדא״ס מזה יכול לדקדק דוקא משו דאימור
דידי׳קא מתימי׳ליה אכל המיב אחות זקוקתו יוציא ונ״ל סיס עוד לדקר דוק קדמו
וכנסו פלא נמלכו בב״ד אכל אה כמלכו ככ״ד ואמ להס שיחלוץ הא׳וייכם סא׳וכלכו
סניס׳ויבמו מוציאין מיד יאע״ג דאמור כל חד וסד דידה מתרמי׳ליה כיוןשעכרו על
דכרי ב״ד מוציאין וכן מסנן' מתו׳פי רש״י ז״ל ענ״ל בישקדשו כ אחיו׳זה אינו יודע
איזו קדס וזה אינו יודע איזו קרס ומתו ולזה אס ולזה אסוכויעד וקדמוהשניס
סאחו־ונ ' וכנסו אסר שחלצו ישנים הראשוני׳אין מוציאץ מיד משנ׳וגמ' סס  :מי

וחליצה והאתרוג׳ בחליצה וכתב הרמי׳בם תמ הז שעט׳ מאמר והיה
לו אשה אחר׳ ונפלו שתיהן לפני בעל האחות השניי׳בעלת המאמר
פטורה מן החליצה ומן היבום שהיא אחו׳ אשתו והאש׳האחר׳חולצ׳
ולא מתיבמת שאין המאמ קונה קנין גמור ש־פשויצרתייוא״אהרא״ש
ז״ל לאפי׳לא עשה הנימאמך בא׳מן האחיו׳אלא אח׳ שמת א׳מנשוי
האחיו׳מת הג' ונפליאשתולפני בעל נשוי האחו האחר ' אשתו חולע'
ולא מתיבמת כיון שהי׳צהז אחו׳ אשתו בזיק׳־ ג׳אהי׳ב׳מהם■ נשואי׳
ב׳אחי־ות וא׳נשוי גברית וגירש א׳מבעלי אחיו׳ ומת אחיו נשוי נכרית
וכנסה המגרש ומת מותרת לאה הנשא׳שלאהית׳מעולס צרתעררה
שהרי גירש׳אחיו הערוה קודם שנזקקה לו הנכרי׳ אבל אם מת נשוי
נכרית קורם שיגרש אחד מבעלי אחיות את אשתי אפי׳ אם לא כנס
הנכרית ומת שנמצא שהית׳צרת ערוה בזיקהא אסוד׳לאת הנשאר
אפי׳גירש הערוה קורם שמת וכ״ש אם לא גירש העדוי ומת אבל אס
כנס בעל האחו׳את הנכרית וגירש הערוה ומת ל׳יש גירש קידם שפנס
הערוה ל!ש אחייב מותרהנכרי ,לאח הנשאר־ כיאחים פקחי׳נשואי׳ב׳
אחיו׳קטנו׳אוחרשו׳ומת א׳מהןתצא משום אחו׳אשה שהרי נישואי
שתיהןשוות א׳נשויפקחת וא׳ נשוי הרש׳מת בעלהחרש׳תצאמשו׳
אחות אשה מת בעל הפקהת בעל הרש׳מוציא את אשתו בגט לפי
שקדושי הפקחת לפקח שהןראורית׳אוסרו׳את אשתו עליו משו׳אחו'
זקוקישאיןבה בקדושי אשתו לדחו׳הפקח׳משו׳אחו׳אשה לפי׳מוצי"
את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה הית׳אחת גדולה ואח' קטנה
מת בעל הקטנה תצא משו' אחות אשה מת בעל הגדולה היא אוסרי
הקטנה עליו כדפי׳גבי פקח׳והרש׳ ומלמדי' הקטנה שתמאן בפעלה
וייבם הגדול• ביאחי׳א׳פקחואח׳חרש נשואקלב׳אחיות פקחויאו ׳א
פקח׳ וא׳חרשת והפקה׳גשוא׳לפקח מת חרש בעל חרשיאו חרש בעל
פקח תצ׳משו׳אחו׳אש מת פקח בעל פקחו החר׳בעל החרשו׳או בעל
הפקח׳מוציאאתאשתו בגט שאחות הפקחתאופרתה עליו אשת
אחיו אסורה לעולם שאינו יכול לחלוץ לה כיון שהרש הוא ב' אחק
חרשים נשואין לביאחיו' פקחו' אוחרשות או אחת פקחת וא׳חרשת
וכץ ב׳אחיות חדשות נשואו׳לב׳אהיץ פקחין או חרשק או א׳פקח וא׳
חרש ומתא׳מהם תצא משום אחות אשהדכיון דב׳האחין חרשי׳ או
ב׳אחיות הרשות קדושיהן שוות ובמו שהן הקדושין כך היא הזיקה
ויוצא׳משום אחות אשת ואם היו נכריו׳יכניסו ואם ירצו להוצי׳ בגט
יוציאו רכמי שכנס אחיו ברמיזה כך יוצי׳ גם הואברמיז׳־ב׳אהין 'א
פקח וא׳חרש וההר' נשוי ב' נש* ס פקחו׳וא׳מהן ערוה על הפקח ומת
החרש שתיהן פטורו׳ מן ההליצ ומן היבו׳ שאם נישואי העת נשואי׳
הרי השני׳צרת' ופטור׳ ואם אין נישואי הערו' נישואין גמאין נישואי
הצר׳ נישואין ואיני זקוקה לו היו שמחי פקחי׳ וא מהם נשוי ב ׳נשים א'
פקחו׳וא׳חרש׳ והחרש' הי׳ערו' על אחיו הי׳הפקח' חולצי׳ולא מתיבמ'
שאקנישואין החרש׳שהי׳ערו' נישואיןגמורים שתחשב זאת צר ערל:
?  11/1מי שקדש א׳מכ׳אחיו׳ואינו יודע איזו קידש אפי׳ לא הוכרו
י * מעולם שלא נתנו לביא׳הוו קידושיןוצריך גט לכל א׳וא׳מת
ולו אח חולץ לשתיהן שאינו יכו׳ליב׳לא׳ולחלוץ לשניה שמא ישא
אחו׳זקוקתו ולא לחלו׳לאח׳ולייכ׳לשניי׳שמא ישא אחי' חלוצתו היו
לו ב׳אחין אח׳הולץ וא׳מיכם לשניה שאם היא זקיקתו הרי טיב ואם
איניזקרקתו הרי היא לו באשהנכרי׳ואהו׳זקלק׳אינ׳שהרי־כבר חלוץ
אחיו לאחות׳קדמו כ׳האחיןוכנסו את שתיהן אין מוציאקאותן מידן
שכלא׳ואייאסר הזקוקה מדמנת יל ראפי׳לא מרמג׳ לי הזקוקה פקע
האיפור כשיב׳אחי וכ׳א״א הרא״ש ז״ל דוקא היכא שכל אח׳וא׳אומר
כנמתי הזקוק' אבל מי שעבר ויבם אחו׳זקוקתל בודאי יוצי׳ כיון שבא
עליה באיסור בודאי צריך להוציא ואפיה דוקא שקדמו וכנסוקורם
■ לחם שיחלו' האח'וייבם
שנמלכו בכ״ר אבל אם נמלכו בב״ר ואמרו
הב׳והלכו שניה׳ ויבמו יוציאו פיון שעברו על דברי בי׳ד ב׳שקדשו׳ב
אחיות זה אינו יורע איזו קרש וזה אינו יורע איזו קרש ומתו ולזח אח
ולזה אח כל א׳חולץ לשניה׳ ואין שום א׳מהם יכול ליבם כדפי' לעיל
לזה א׳ולזה ב׳היחיר חולץ לשתיהן והשני׳א׳חולץ לאח׳תחיל׳ ואח״ב
מיבם הב׳לשניח אבל לא ייבם קודם שיחלוץהיחיד אפי׳אח׳חליצוג
אחיו שמא יפגע ביבמה לשוק קדמו השני׳ וכנסו אחר שחלץ היחיד
אין מוציאין מידם אפי׳שניה׳כחני׳שכל אחת אל אלא ספק חלוצה;
שחליצ׳א׳מהם איכה כלום וספק חלוצה לא גזרו בח רבנן היו לזה ב י
אחין ולזה ב׳אחין אחיו של זה חולץ לא׳ ואחיו של זח חולץ לאחת

אבן העזר

קנח

קעוקעז

מישהל׳למ״ה ושמפו שמת וניסואח״ב בא כפלה ומתו שניה ' ולזה חא ולזה אח אחיו כשיוציא מי מצי מפיק לה א י מ כסתוצי היא אין לה עליו כלום מס יצא כסף קנסה
בכתובתה ר' יוסי בר יהודה או יס לס כחוב׳סנה במאי קמיסלגי רבנן סברי טעמא
סל זה ואשיו של זה חולצין ולא מיגמין משנה פ האשה רכה ( דפו ) וכגמ ( דצא ) אחיו
סל ראשון שולן מדאירית׳ולא מייב מדרבנן אחיו סל שני חולץ מדרבנן ולא מייב׳לא מאי תקיכו רבנן כתובה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציא׳והא לא מצי מפיק לה:
מדאורית ז ולא מדרבנן ופיש״י ולא מייבס מדרבנן רבנן קנסוה אחיו של שני חילץ ור״י ב״ר יהודה סבר הא נמי מצי מצע' לה עד דאמר היא לא בעינא לך וידוע דהלכה
כת ק  :ואםעבר ומציאה כופץאיפו
דמראויית לא קא רמיא עליה ורבנן הוא
לאנרכיה חליצה משוס גזירה שמא יאמרו לאח׳ואח׳יב בא האח הב׳של זה ומיבם חלוצתו של זה והאח הב ,להחזיר דהוס ליה לאו הניתק לעש דכתי'
של זה מיבם חלוצתו של זה ואם קדמו ב׳האחים של הא׳וחלצו ולו תהי׳לאסה אע״ג דכתי' קודם לא יוכל
גירש ז־ ונזאזה כדא מריק לגבי גט :
סלסה כל ימיו הכי פירושו לא יוכללשלחה
הא שח שהיו לה בני׳ולנלתבני׳וילדה לשתיהן לא ייבמו הב׳האחין האחרים של הבי לשתיהן אלא א׳
סלוחין שתהיה בה כל ימיו אלא יחזימה
היא וכלת  :שני זכז־יס כמחבא ונתערבו חולץ ואימיכם לשנייה קדמו הב' האחרונים וכנסו אחר שחלצו
ושמעו לפי׳אס עבר וגירש .כופין אופו להחזירה
הבנים וגדלו סתעמגות ונשאו נשי׳ימתו ב הראשונים אין מוציאין מירם מי שהלך בעלה למ״ה
ל< ה ומתו שניהם ף^ ה אח ^זה אח אףןין ואינו יצוק בסוףחולין(דקמא ) ובהבתר׳
וכו׳עד א״כ הישע השני הוא בן הכלה והיי שמת וניס׳ואח׳ ב כא ד ע
הוא מיבם את אשת אחיו משנה שש בס של זה ושל זה חולצי? ולא מיבמין ה אש׳ .שהיו ל ה בנים ף 1כ^ תה דמכו,דח ) תנןזה הכלל כל מצו לאתעש
נישואץ (דצט ) :מ׳שלא שהת אפר צעלה כנים ויי!רה היא וכלתה כ זכרים כמהנא ונתערבו הבנים וגדלו
בתיא דמכוס (דטו )אמר רבה בר בר סנס
ג' חדשיס וניסת וילדה ואין ידוע אס גוא התערובו׳ובשאו נשים ומתו בני הכלה חולצי׳לשתיה׳תחלה ולא
א״ר יוחנן כל לא תעם' שקדמו עסה לוקי'
ק ט לראשון או בן ז׳לאחרוןוהיו לס בניס
מן הראשון ומן השני וכו' פד וכב ' נחלצה מיסמין שפל א׳משתיהן ספק אם היא אשת אחיו שהיא מותרת
עליוואקשי׳עליה מדת־ניא אונם שגירש
מהאח האחר ש הוא יבמהג״ז משנהשס לו או אם היא אשת אחי אביו שהיא ערוה לו ובני הזקנה אחר אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה אס כהן
(דף ק ) :חמוש נשים שהיה ל :ל סחת ק חליצת פני הכלה חולצין או מייבמין שאם היא אשת אחיו הרי הוא לוק ואינו מחזי׳אס יסרא׳הוא מחזיר
ידוע ונתערבו חמשת וילדו כאס במחבוא היא יכם ואם היא אשת בן הכלה הרי היא אשת כן אחיו ומותר׳ ואינו לוקהארואי ל״ת שקדמו עסה ? וא
לו שכבר נחלצו מתו הכני' הוראין של הזקנה והכלה והספקות ואסיקנ׳אמר רכה כל יחיו בעמוד והחזיר
וכו ער סוף הסימן גש זה משנהשש :
קאי וכן כי אתי רבץ א׳ר יוחנן רל ימיו
קיימין הספקו׳ לנשי בני הזקג׳ חולצין ולאמתיכמין שהיא ספק
הלכות אונס ומפתה
בעמוד והחזיר קאי ופדס״י אס יסר 'הוא
אש׳אחי אביו ולנשי בני הכלה א׳מהטפקו׳חולץ לה תחיל׳והשני
סיכול לקיים העשה ויחזימה מחזיר ואינו
קעז המפתהאי מאנס
כתול׳ישראל מיבם ממה נפשך אם זה שחלץ כן הכלה הוא הרי חלץ לאשת
לוקה ואס כהן הוא שאסור בגרום ל^קיו
קינשין אותו נ׳סלעיס
אחיווא״ב הספק השני הוא בן הזקנה ומותר לו לישא אשת בן ואינו מחזי׳אלא אמר רבא הא דפני באוב'
כסף מעורבכתו' :ום״שבץ אס היא בת
גדול שבישראל או בת קטן סבישרש משנס אחיו אחר שנחלצימיבמה ואם זה שחלץ תחילה הוא בן הזקנה מתזי׳ואינו לוקה טעמא מסוס דע״כ לאו
בפייש בערכין (ר יד )  :רא־זהו מפתה הרי חלץ לאש׳בן אחיו ולא עשה ולא כלו׳א״ב הספק השני הוא שנית לפס׳היא דאמיקרא כל ימיו לא ה״ל
ואיזהו מאנשמפתה לרצונה מאנס שלא בן הכלה והרי הוא מיבם את■ אשת אחיו מי שלא שהתה אחר למכת׳אלא לא יוכ'לשלח' מאי כל ימיו ה״ק
ובתכהימכשכל בעלה ג׳חרשים וניסת וילר׳ואיץירוע אם הוא בן ס׳לראשוץ או בן לא בסלוסי׳כל ימיו אלא יחזימ ט״כ טתוד
לרצונה פשיט הוא :
הנבעלו׳ בשרה היא בחזקת אנוסה ני׳וכל ז׳לאחרון והיו לה בני׳מן הראשק ומן השני ונדל הספ׳ ונש׳אשה והחזר קאמר והכי קאמ׳לר תהיה לאס אס
סלח׳סלא יהו סלוחיה לכל ימיו הרי העשה
הנבעלות בפיר היא בחזה ' מפומה וכו' ומת בני׳ מן הראשון ומן השני חולצין ולא מיבמי׳שלכלא׳מהם
אסר סעבר׳הלאו  :וע״ם רכינות גרושתו
בתחלת הלכו' כע־ה בתונס :ומ שבשש הוא בספק שמא אחיו הוא סן האם ולא מן האב וכן הספק
קוד׳סיסזימ או שנתקדש לאחר סו שהוא
סרא״בד חזקה זי איני יורע מה תי־עלת יש לנשותיהן חולץ ולא מיב׳היו לראשון ולשני לכל איבן א׳מאשה
כהן שאסור כגרוש ה״ז לוקה כבר נתכאר
בה וכו׳שש בהשגיתוכב׳תיק כעל מגדל אחרת ומחוזה הספק חולץ או מיבם לנשותיה' שאם הוא אחיו
דגסכתרא דממתסס תניא אס כהןהוא
עוזדהב״ע שיש עדים שיאו׳נבעל׳ממקוס מאביו הרי היא יבמתו ואם אינו אחיו נכרי׳היאלל,־ ומותי בה
רחוק• אבל לא ידעי ולא ראו אס ברצוןאס
' מת הפפ ? א ׳ מכ' הבנים ה ייאי 'יהא דתתה ניוש״ו 'או"1שנתקדשהלארוי
כאונת־היא אימי אנוש הייתי ויש לי צער שאין יכם אחי שת ה
והוא אויספותבזייית ואיןליך צער סמכינן חולץ לה תחלה והשני מיבם ממה נפשך אם היא אחיי היי היאמדביי יש־י משמייאיני ליקי ונפ״כדפני'
אחזקה ב שרה אנושה וכפשטי׳דקי צעקה יבמתו ואם אינו אחיו נכרי היא לו ובבר נחלצ מהאח הא שהואאהא דא״ר יוחנן כל ל״ת שקדמועשלוקי'
כאח׳עליו ואמריכן הניחה לס״ד בסלו ולאבטלו
ואץ מושיע לה וכעיר מפות' ומעניינא יבמ׳ה׳גשים שהיה לכל א׳בן ירוע ונתערבו חששתם וילדו
דקראעל רב־ אשי לאכעקה כעיר אס במחכו' וגדלו התערובו' ונשאו נשי׳ומתו ונפלו נשותיהן לפני ה' אלא למד קיימו ולא קיימו מאיאיכ׳למי׳
כדבריה קהוא ע 'כ :ריזנ ' סלנדהס קנס הנני׳הוראין שאין א׳מהם יוד׳איזו היא אש אחיו זו היא תקנתםמידי היא טעמאאלא לריוחקהאא״לר״י
ללתנאתכיבטלו׳ 0ייכ לא בטלו פסור דחני
על הממש' סייע שעשה אבל מלבר זהצריך ארבעה מה 'דאין יחלצו לאח" והחמישי ישאג׳ אחר שנחלצה
ליתן לס בע פת׳ בושת ופגש איל לא צעי חליצו׳שאם היא אשת אחיו הרי היא יבמ׳ ואם אינה אשת אחיו ה״ק דר״י כל מ״לת שיש בה קוס עשקייס
עסה סבה פעור בסל טסה סבה קייב ין״ל
שאין למשותה צער ובאנושה שיש לה צער נכרי היא לו וככר נחלצ׳מיבמה שא׳ מאילו הר' שחלצו לא היה
מצי קאמר קייס פעור לא קייס חיי ביטול
ובוש ניתן לה העי ופגש כך היא הגייסא יבמה וכן השניי׳חולצק
להד׳והה׳יסאנהנמצישחמשתןנושאיץ קיי׳לא ביטל פטו׳תני בטלו ולא .בטלו ור״ל
בשערי רביני הממייקיס וכך היאהגירישא ה׳נשים אחר שנחלצ׳כל א׳וא ר׳חליצו׳ וה״ה נמי שא׳יכול ליש*
אמי־ קיימו ולא קיימו ופרס״י הניח׳ למצן
הנכונה לאפיקי ממקנת ספריי שיש בסס
תשמן ה :יכ■־ ודברים אלו הם מבואייס כ:לן אחר שיחלצו לה הד׳אלא שזה יותר טוב שמא יזדמן לכל א׳ דפכי לקמן בלאו הניתק לעסה ביטל את
העסהחיי על הלאו לא בטל את בעש פעו'
לייבם את יבמתו ואם מת א׳מהבניסהודאיןדיהספקו׳יחלצו לה
במשנה ע אלו נערו׳ ( דףלד ) ומ׳ -שואילו
והה׳ יינם תיוקצתהודאין כהנים וקצתם אינם כהנים הכהנים שהלאו תלוי בביטול העש ואינו נגס עד
איקשוץ בכל ארס אלא סכל לפי מה שהו'
כל׳ סם חולצים ולא מיבמים שמא יפגעו• בחלוצה ושאינם כהני׳מיבמין שיבטל העשה בידים ביטול עול׳סלא יוכל
בושת הכל לפי המבייש והמתבייש
לותקג
להתקיי׳עוד איכ׳למי׳כל ימיו יש
,
,
במשנה ( דמ ) אחהו בושת הכל לפי המבייש היו קצת הודאין שיש להם באילו הספקות אחים שהם אחים מן
והמתביי פגם תאיןאות באלו היא שפסה האם שלא מןהאב וגם יש לו בהןאחי׳מןהאב חולצי׳ ולא מיסמיןבחזי׳שאין מבט׳ את העש׳אא״כ מדירשלא
נמ :ר בשו כמה היסה יפה וכמה היא יפס כגון יעקב נשא לאה והי׳לה ממבועז ואשה אחר׳שיש לו לבועזמסנ׳ממנו נדר שאין לו הסיכדלקמןאלא
ו  :גמ (שש ) פגש מאץ אותה כאלו היא ילר עם לאה אשת יעקב ועם שלש אחרו׳במחבוינמצ׳שבן כועז למאןדמני קייס את העשה פטו׳לאקיימו
חייב שהעשה תיקונו סל לאו הוא ואין
תפחה כו׳סיכי סיימייילה ואשיקנא אומדי'
מלא יש לו בתערובוי׳אח מאם שלא מן האב שהו׳בן לאה מיעק' הלאו תלוי בנטו העם סמשע׳סעבר הלא ו
ליב׳
יכול
אייו
לפיכך
האב
מן
כמה אדם מצה ליתן בין שפחה בתולה ובן בועז מאשתו האחר הוא אחיו
נגע אבל העס׳ניחןלעקו המלקו׳ולכסיב׳
לשפת בעילה להשיאו לעבדו שיש לו קורת
רוח מע ' וכתבו התו תיש רמה סומא היא לשו׳אחת שמא היא אשת אחיו מאמו מקצת׳כהני׳ומקצת׳שיש לב״ד או יקיי׳העש ויפט' או ילקה ליכ׳למי'
להם אחים מן האם אילו ואילו חולצי׳ולא מיבמים:
בעמוד והחזר קאי כדקאמר שאס לא
ורוע חשה ס שובה ממשפס ' גדולה איכה
הלכות אונס ומפתה
יחזימה מיד כסיבא לב״ר ילקוהו דהא
נפסדת כפגמ׳אלא סוס שפח הניס ' לעבד
אומאכס בתול ישר ** קונסיןאותו ליכא למימי' קייס לאתר זמן דאל״נ לא קיי'
המפתה
וי״ל דבל א שה שמץ לפי מה שסי׳בעני׳זס
ה״ד לעולס הוא יכו׳לומ׳אני מקייס מידי
נ׳סלעי׳כסף בין אם היח בת גדול ׳שבישראל
כמה אדם מצה ליתן בין בתילה לבעולה
* 1
הוא טעמא אלא לר״י מי הוצרך לדרוס כל ימיו בעמוד והחזר ר״יסאמ לא הטסה
להשיא לעברו אשה כזאת הנפגמת והא
דנקט סיפחה אורח דמלת' נקט דאין דרך להסי׳לעבדו אשה בת מלכים עכ״ל  *!:מ״עז ס ^ דמו עשה לוקי׳עליו וקסי׳ליה אונס שגיר דקתני אינו לוקה והוצרך לעשותו לאו
צער מאין לפי קטנו וקטנות׳ולפי בריאותה כמה נצטער וכן יתן על נ׳סל קנס פשוט שניתק לעסה הא א״ל ר״י לתנא לקמן מני בטלו חייב לא בטלו פטו׳אבל ר״ל דתני
הוא וז״ל הימ״ב זי׳ל בס ב צער לפי קטנותה ובנין גוש ולפי שניו וגופו אומרין כמה קיימו ולא קיימו לא דריש ליס לעמו׳וה -סזר אלא לפני הגירושין לוס כל ימיו מהי׳לי
האב מצה ליתן ולא תצטע׳זו מזה ויתן עצ״ל :וקונסין המאנס שצריך לישא אות' לאפה ולא ישלחג ולדירי׳לאו שקדמו עפה ולאו שנימק לעסה שוין ואין לוקין עליה׳
מפורש בתורה ולו תהיה לאשה כל ימיו ומ״ש אעי׳היא חגר או■ שומא משכה בפ אלו אלא יקיי׳העפה מידכשיזסירוהו ב׳״ד להחוי׳א״ל מאי קאמ אי גקיי מתני סטו בלא
נע י ות ( דף לט )ומ״ש ואינו רשאי להוציאה לעולם מפו כמור לא יוכל שלחה כל ימיו קיי תתני חייב ואט״ס שלא כיסל ואי בבטל תתלי חיובא ע׳ב תמני פטור בלא בטל
ואע׳פ שלא קייס ה׳ ג תני בעלו ולא כטצו כעל עש שכס שיי לא בטל עש^סבה פטור
ומ״ש אלא לרצונה רמשמע דליצונה מיהא מפיק לה וכן מ״ש לפיכן א״צ לכתוב לה
בתוכה בפ אלו נעמיר־שס ) ת ; יא אע״ע שאמת אונס נשיוצי׳סוא אין לה עליו כלו' קיימו ולא קיימו קיימו פטור לא קיימו כשאוסרי לו קיי מלקין אותו ורי מיקייל5
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למתני׳בלאו מית׳לפש דאילו ב & ו שקדמו פפה ס״ל דלוקין ולי־״ל כין נית ב-קקירמו
;י־רד מ וסכ״א קפצה מכת ג׳שני׳ויום א׳יש לה קנה ואע״ס סי״ח והיאב׳ר פסלן'־
קעו )0
 1וגע' הי'ן עש שויין עצ״ל והסתכיון לד״י דהלכת כוותי׳סכר כסלו סיי׳ללו בסלו פסו' דהיינו לו '
כר"" מ הרי״ס והימי ב וכר״א׳ז׳ל פשקו נקכמיס וכריש פרק אמרי כהדן׳וכוגי ' בושנו•.
'
לית 1ל " ־ וז״להרמ׳בבפ א מאימתי יסי׳לבת• קנסי סאת׳
קנס 1י "
 '0אל< גער! מדן* שהלאו תלוי בבטול הפס׳ ואינו נגער עד סיבטל כעשה כידי' ביטול פולס שלא יוכל ופגס וצערי אית לה " ' -
מע׳ב ע״א7יש
ג שנים גמורות עד סתבגור נבעלה בתוך ג ' סכים אין ביאתה ביאה כא -עלי^
לסתקיימיד וממה גרושתו או נתקדש לאת כיון סהוילא כיסל העש׳ בידי׳אינו לוק
חזלידן־זס״ל '67ינ׳
מפבגר חין גה קנט סב נפרה בתולה לא• .
נ^ 1לה ליגנג ר) ס צובל הרמ״ב׳ז״לפסק בפא המ נפר בתול
שבישר׳אובת קטןשבישר׳ואיזהו מפת׳ואיזהו מאג׳מפת'לרצוני הבוגרת עכ״ל ומי'׳* בין אס יש לה אב או
אניס וס! א ח!שיןי' דמתה גרושתו או נתקדשה לאחר לוקה
וסאג׳שלא לרצוני וכ׳הו־מכ״ם כיל הניעל׳בשרה היא בחזק׳אנום' איןלה אב כ כ הרמ ב ז לבס א וסובי־ית'
נדנד אלא לאיגז וטעמו משים שהוא גורס כגרי״ף דגריס
ממו׳לסגס׳תצח' תני תנא קמיה דר״י כלמל״ת שישבה ודמן כו דין אונס עד שיעידו עדי׳שלרצונה נבעלה וכל הנבעלת בפ׳הנז׳אס מאן ימאן אביה ליבו׳ ימומס
שהיא א* נ ז ח עינה
קום פסה קייס עשה שבה סטור בסל עשה בעיר היא בהזק׳מפות׳ מפני שלא צעק׳ ער שיעידו שהית׳אניסה לקנש לר״י גלילי ואע״ג דדחו לה בגמ׳האי
ונן פעור תקכס
דרסא לדפת ר״י הגלילי לחיי בעלמ'היא -:
$מפ 7פז ! ראדין סבה חייב א״ל ר״י מאי קאמרי׳קייס פטור בנון ששלף הרבו ואמי לה אם תצעקו אני אהרוג אות׳וכ׳הראב״ר
גיורתוששוייה וספסה שנתגיירוונפדו
עול:
נ( ) וכןחשתע לא קייס חייב בטל חייב לא נטל פשו תני חזק׳זו איני יורע מה תועלת יש בה אם יש עדים יבאו ויעידו ואס
מסתחירובתג׳שני/אופסו׳יש להןקצס■
יקרין!0ן> אלי קיימו ולא קיימו כלומר אפ״א שלא בטלו אין ערי׳אין שם קנס ואם לענין נ׳דברי׳ אם יש טענה ביניה׳כלל
ואס נסיו או נתגיירו או נשתהירו מדגן.
<ערועומשס ;שם לעשה כיון שלא קיימו לוקה אלא תעסה
להי א •נולה לגרר ופי׳נ״י כלו תפוס רישא דוק' דאסלא קיימו גדול בדין המ״עה והעיר והשדה שוים הם דין נ סלעי' הם קנס על ג שנים ומעלה איןלהס קנס משכ׳כפ׳ח כ
איזה מהן זמרנה מייכדמיד כשהתרו בו ב״ד לתקן הלאו המעשה הרע שעשה אבל מלבד זה צריךליתןלה במפות׳ בושת 0־ל  0נתארסח ונתגרשהקהאמסין
6ישא הכו' כעב ולא תקןסוב חין לו תקני לתקן אומו וליק' ופגם אבל לא צער שאין למפות׳צער ובאנוס׳שיש לה צער צער יש ✓ה קנס סם כמשנה פלוגת ' דתנאי'
חהרייץ׳זורשקנ׳ט
אם נטעג' סשג־ס ואע״פ סכ הרא״ס על דברי הרי״ף רש״י ובוש׳ופנם ואלו אינן שוין בכל אר־אלא הכל לפי מה שהו׳בושת ופסקו העוס ס־״מ דאמ ' ככי :נמגרשה מן.
םרא!! | א 1( -אלת גורס תני בטלו ולא בטלו וכל הסוגיא הכל לפי המבייש והמתבייש שאינו דוט׳ המבייש נערה חשובה הניסואץ אפ״פ שהיא בתול״צגון שנכנש׳י
קול ני1ליוא<דשני מתפרש ומתישב׳לסי גירסתו והיא עיקר ממשפחה מיוחס׳ למבייש בזויה ועניי׳ואינו דומההמתביי׳מאדם לחופה ולא נבפל׳אין לה קנס נלמד ממסי
?וסין לה פגם עי״ל משו׳דלא נפק לן כזמן הזה דאין לכו חשוב למתביי׳מאדם בזוי ונקלה לפ ז רואין ב״ך מעלתו למעלית' שנתבאר דכיון דנכנס׳לחופ אפ״פ שלת
העני מנון' לסנה'
(אשנעיגי׳תשניה׳ דייניס להלקות העתיק דברי כרמ״ב ' ז״ל ועזמיןכמה היה נותן אבי׳ומשפחת׳ולא יארע להם דבר זה מאדם נבעלה דינ׳כבפולס :מי שיג ' עלי ס ר כגון
:
ל
*
ז
הרא״ס
דעת
לכתוב
חשש
ולא
לבד
זה וכמוהו יתן לו  :פגם רואין כמה שוה פחות ממה שהיתה שוה סבאו ב והעידו טליה סתבפתס לוגית אין
נשוה והא' נשוי
<הנ' אינו נשוי <מיה ' אס היא אסורה לו אפי׳אינה אלא
לה קנס אבל בסביל קול בעלמא על סד
תחלה ושמין אות׳כשפחה הנמכר׳בשוק לפי יפיה ולפי משפחת׳
יוס׳עלשא־נונשוי חייכי לאוין ועשה ופר' כפן אס נשא ' ומצא כיצימי שיש לו ענד שחשויבעיניו וחביב עליו עד שירצ׳להשיאו שיצא עליה אינה מעשרת קנס ברית' וגמ'
פ׳א״נעמה '  :הבא פל אסור' לו כאיסו׳לאו
לכונס' דנ׳ש ופיל כה עיות דכי יכול לגרשה משכה בפ׳אלו
סי׳ ק׳כ׳ננמ מי
מנעולי:
כתולה
כשהי׳
לה
ליתן
יוסי׳
ומיוחס׳כזא׳כמה
יפה
אשה
כגון ממזי־ נתינה כותית או באיסור כר
נפיותידלש ) נמצ' הב דבר זמה או סאינ'
*ולין אזה שטיענ׳ ראויה לבא בקהל אינו רשאי לקיימ שנא' צער רואין לפי קוטנו וקטנות׳ולפי בריאות׳כמה נצטער׳ וכן יתן כגון אחותי ואחות אביו וחסות אמוכולו־
על א׳ שרזדן*
אחריה ל.זכנ נמה ולי תהי  :לא שה אשה שהיא ראד׳לו ומ״ס מותר על חמשי׳של קנס וקונטין המאנס שצרי׳ לישא אות׳ אפיי אס התרו בו לוק׳ואינו משלס סאץ אדש
או אזה שיזויננת דח״בי עש ' אי אפי׳סניה דרבנן א״צ ליש׳ היא חגר׳או סומא ואינו רשאי להוציא׳לעולם אלא לרצונ׳לפיב׳ לוקה ומסלס ואס לא התרו בו משלם כיון
על איש שנא עליה
)נסעת על ופה אותה כ" כ הרתב״ס ז״ל כפ״א וחייכי עשה א״צ לכתוב לה כתוב׳ואם עכרוהוציא׳כופין אותו להחזיר׳ רה״ל שאינו חיי׳מלקו׳בי״ה א"נ (דצט ) תנןדהב׳'
<נ7ר לה שי 1אנה איכא למימי־ דבכלל אינ׳ראוי ' לבא כקהל לאו הניתק לעשה דכתייולו תהיה לאש׳ אע״ג דכתי׳קוד׳לא יוכל על חייבי לאוין וחייבי כריתות מסלס קנש
נע״שג
הס ותניא בפ׳אלו נעמת ולו תהיה לאש' לשלחה כל ימיו הכי פירושו לא יוכל לשלח שלוחיסשתהיה בה וכנס ^ דלא ךמי עלה מיתקאלו קהלוקין
לפיכך אם עבר וגירש כופקאותו להחזירה הבא על אחותו צו׳וקי״ל דאין אדס לוקה
הויה
בה
שמעון התימני אוער אשה שיש
כל ימיו אלא יחזירנה
ומסל׳וסני ר יוחנן כאן סהפרובוכאןשלא
שנתקדשה
או
שיהזירנה
קודם
גרושתו
יש 'א א שה הראויה לקיימה מאיכינייהו ואינו לוקה מתה
התטבודקסבר ר״י כל היכא דאיכא
צזמזית ונתינה חיכ׳כניייהו ומשקי ' דאפי' לאחר או שהוא כהן שאסור .בגרוש׳ הרי זה לוקה שהרי עכרלע
ממון ומלקו' ואתרי ביה מילק לקי ממונא
חייבי עשה אץ ראוי לקיימן אגל שכיה
קשה כיון דמדאוייתא שריא אשה שהיא לא תעש׳ואין יכול לקיים עשה שבו ומיהו אם היא אפור׳לו אפי' לא משלס ואס בא פל חייבי עסה או סניס
ראוייהלוהיא ואפשר דכיון דמדכתיב אינה אלא חייבי לאוין ועש או אפי׳שנייה דרבנן א״צ ליש׳אותה מסלס לעולס כיון סאין בהט מלקות ,כ״כ
ושמיתס את משמרתי מצאו חכמי ' מקום וכן אם נשאה ומצא בה ערות דבר יכול לגרש׳ואם הי׳ או אביה הרמ׳ב׳ז״ל כפ״א ופשוט הוא  :ואס בא על
לאשוי שניות שעיר איכא למימי דסניה אינם חפצים שישא אותה יכולין לעכב אבל הוא אינו יכו׳לעכב חייבי מיתו ב״ד כגון בתו ובת בפו כו אף
א׳־מעי־טא מולו תהיה לאש וכלאו היי כיון בר״א כמאנס אבל במפת׳בקהוא או היא או אביה יכולין לעכ'א פ״ס סלא התרו בו פטו׳מן הקכ׳סס במש  :׳
הנישואין ואם כנסהמפת׳אינו נותןנ׳כסף אלא נותן לאכי׳בשת (דף לו ) ' א״נ סאין לכס קנס הבא על בתו
לכל מילי דרבנן אשמכינהו אלאו דלא
תסיר ספיר איכא למימי לשדה אימעיט' ופגם וכות׳לה כתוב׳כמו לשאר הבתולו׳אבלמאנ׳אע״פ שכונסה ופל בת במו מובההוא פירק אסיקנא כי
מולו תהיה לאשהנוצס היא או אביס תיב' צריך ליתן מיד הקנס ובוש׳וצער ופגם ומיהו םא מת או מוציאה אמא רכין חח חייבי מימות סוגגין כ״ע
ל״פ דפטוריןופרש״י סוגגקשלא התרו בהן
חפצ* ס סישא אותה ינילין לעכב אכל
שא אינו יכול לעכב 3ד״א באונם אכל לרצונ א״צ ליתן לה כתוב׳ שכסף קנסה יוציא בכתוב׳ :כ' הרמ״כ וז״ל כרמ״בט בפ" א .סית מסייגי סית׳ כ״ד
במפת  :בין הוא או היא או אביה יכולין אין האונס והמפת׳חייב בקנס ערשיבא עליה כדרכ׳ובעדי׳וא״צ כגון בתו ואשת כנו כיוב כהן בץ החרו בו
התרא׳באו עליה שני׳א׳כררכ׳וא׳שלא כדרכ׳את שבאעלי׳שלא
בין לא המרו בו פסו מן הק5׳ ישנ׳ולא יכיס
לענב הנישואין מבואר בס' ' אלו נערות
בברית ובגמ׳ומ״ש סהמפסיצול לענ׳סס כדרכ׳חייב בבוש׳ופנם ולא בקנס ואסהיא האחרוןאינו חיי׳אלא אסון ענוש יענש הא אס הי ' סס אסון אין
בבוש׳שכנד נפנמ׳וזהו שנא עליה כדרכ׳בקהו ראשון או אהרון כאן עונש ואע״פ ססריג האש בסגג׳ססרי
בעשנ׳ז״ & םכנס סמפת אינו נותן נ כסף
אלא טת ן לאייה בושת ופגס וכותב לה חייב בקנס ובשאר הדברייאבל אין בוש׳ופגישל בת שלא נבעל׳ לא נתכוונו לס שהרי כתי' כי עצו אנסים
בתיב־מי לשחי הבתילו׳אבל לאוני אע״ע כלל כ בוש' ופי ם של זו שנבעלה שלא כדרב׳ וא״א הרא״ש ז״ל כ' יחדיו ונגפו אשה הרה הא למד ' סנא חלק
שכונסה צייך ליתן מיד הקננ £ובוש וצער שחיי׳ כקנס אפי׳שלא כדרכי 3וכ״כ הרא״ב׳מאימתי יש לכת קנס ככתוב גאסין בץסוגג למזיד לפוטרו
מתשלומין והרי הוא או' ומכס נסס כהמס
ופנס משנ׳ובי־ית׳שס • ומ״ש אס מת או
יסלמגה ומכה אדס יוס מה מכה3המ׳ לא
תוציאה לרצונה א״צ ליתן לה כתוב׳שכסף
חלק הכתוב כין פוגגלמויד לפוטרו מן
קנש  :יוציא ככתובתה סס פלוגת׳דתנאי
בברית והלכה כתיק דאע הכי וכבינתבא׳ גיור ושבוי ושפח שנתגיירו ונפדו ונשתחררו בת ג שני או פחות התסלומקאף מכה חדס לא חלק הכסו׳כין
סוגג למזי'לפוטרו מן הסשלומין וכן הדין
לעי בסי׳וה כתב הרמ״ב ' ז״ל אין האונס
והמפתה חייב בקנס עדסיכא פלי׳כדרס' יש להן קנ׳ואם נתגיירו או נפדו או נשתחררו מבת ג׳שני׳ולמעל' לכל עבירה סיס בה מיתת בד סאין כס
כוי כפ״א ויכתבו הגהות דהכי מית כפיא״כ אין להן קנס נתארס' ונתנרש' מן הארוסין יש לה׳קנסנתגרש׳מן משלומץ פכ״ל :ודרסא דלא יהיה אסוןשס
ויאמי־י׳אלו באו עליה שני׳א' כדרכה וח' הנשואק אע״פ שהי' בתול׳כנון שנכנס׳לחופ׳ולא נבעלה אין לה נמסנס ודרסא דמכה נפש בהמה וכו הוא
נרי־ןלהעני׳הקולמוםעל
שלא כדרכיאמיו במל שלימה נותן נ בעל קנס מי שיצא עליה שם דע כטןשבאו שגי׳ והעידו עלי' שתבעת' דמני דבי ר סייא * נ'ה
פגומ נותן נ 'ו' 9מ בעל סלימ׳דעלמ׳נותןנ' לזנו׳איז לה קנס אבל כשבי׳קול בעלמ׳על שיר שיציעליה אינה
ר׳יוייאוינת!' נמקיי׳ייזזקי״ -־גס׳הנז ' ^^ 0 :
הרמב״סהממאנ׳ואילוני' והחיס׳והסוס והגוגר 'אי 4להן קנסבפ״א והו׳מדתני בע
בעל פגומנזצון זה שבאעלי׳'כדרכי'והיי כבי נבעלה שלא כדרכה וסן הסממתוך פרש" '
ו ׳ויסר אח"כ כתבו ע״כ מסיי׳קנס אביא׳סלא כדרכ׳כדא׳כהדי׳פ״ק דקדושין באופלי ' אלו נטרו המאנ׳והאילוני׳איןלהס לא קנס ולא פתוי ופרס״י הממאנת בבעלה כגון
* ב״א שלא כדרכה ועדין היא בתול׳וכו׳וקא׳רמוד׳רלמנין קנס שכול חייבין וכן מוכי ' יתומ׳סהישיא׳אמה או אחיה ומיאנה בבעלה אי ן לה קנס שאיני' בחזק בתולה הואיל
וניסת אילוני׳אין לה קנ׳לפי שאין קנס אלא לנער חו שלא תביא ב שערר׳לעול כל
 3פ' סע״י 1ת״ס דצייי עדיי׳פשוס היא דאין לחייבו קנס אלא על ע״ פ טדי׳ומ״ס סא״צ
כסנה היא בסזק׳קטנ׳ומש׳ ואילך היא ביגר' ואמרי׳תו בגס אילוני׳אין לה לא קנם
פתיא׳פשוצז הוא דלא אריך התראה אלא למיתי' או למלקו׳ומ״ש בא עליה ב׳א׳כדרכ '
זא׳שלא כדרכ׳וכז ב ?״ב ומ״ש את שבא עליה■שלא צדרכה חייכבבש ופגס ולא בקנס ולא פתוי וימינהי החרש׳והסוט והצילוני ' ים לסן קנס ויש לסן טענת בתולים והא
פשוט היא סחיי׳כבשת ופג ומ״ש שאינו חיי׳בקנס ככר נמבאר טעמו ופ״ש ואס הו ' מאי רומי' הא ר* מ והא רבנןודקארי לה מאי קארי לה מסו׳דאיכא למירמ' אחריתי
האחרון אינו חיי׳אלא כבשת שכבר נפגמה יפשוט הוא ! :ימ״ש וזה שבא עליה כדרכ׳
פילוה הסרס׳והשוט 'והבוגר' ומוכת עץ איןלסן טענ׳בתולי׳א״ר ששת ל״ק הא ר״ג הא
בין הוא ראשון או את־ון סיי בקנס ובשאר דכריס ג'׳ז פסוט  :ומ״ס אבל אין כפת ר׳יהושע וערס״י הא ר״גכפ״ק הי׳אומר משאר פתי י נאנסתי נאמה' ס״נ איןלה טענ
ופגם סל בת פלא נבעל'צלל כבוש׳ופגס של זו שנכפל שלא כדרכ׳ג״ז פשו׳סוא ומ״ש בתולי להפסידה כתובת׳ דאמרי ' אי הות פקס לסעו׳הות טענ׳משארסתני ומסימנא
הא ר יהושע דא׳לא מפיה אנו חייס הנא יש לה טענ בתולי דא ' נ הות טפנה קמןלא
בסס הר״א שחייב בקגס אפי שלא כדריכה5״כ כפ׳א״נ מההיא דפ״ק דקדוסין ודפ
מסימניה לה עכ״ל וכיון דברית ' דסרס וסוסה אין לה טענ׳ במולי ' אתיא כר״גקד "^
הפ״י ומ׳ס בשסהראב ז״ל בהשג׳בס״ס מה נער בתול׳מאיממי ים לבת קנס מסתהי'
רבי׳5״ל 5
ג שניםריירס א עד סתמי בס א״נ (דכנו ) תניא קטנה מכת יום א׳ופד שתביא
מומיה ממיל' מסס׳ ראין לקקנס לאין קנס אלא לבתול וע״ס
^' פעמיש לה מכר ואין לה קנס משתכיא ב׳שעח־מ עד סמבג׳יש לה קנס ואין לס

סנט
ןל״נ■שהרי הוא פשק צ* נ ;ן

ס־! שנהשי

לה קנס וסאילוני׳דינה כקטכ׳מד שתהי כת

ד״מ

סנמארס ממגרש ר׳אלינמי אומר האונסחייב והמפתתס פגיור ובגלן (שס )א רבה (נ ) מי -״ן סיפ

כר אליעזר ופרש״י בשיטת ר״ע רבו אמר שזיתהטוענתעל
למיס דהיינו רוק קטיה דאתי ' לירי נפרות
נתעלי;.ג-6ג׳
דאמר כמתני׳נערהסנתארס' ונתגרסס ׳א&
איל אילונית דלא אתיא לידי נעמת לא אינה מפסדת הקנס הבא על אסורה לו באיסור לאו כגון ממזרת
יהךנתארסונתגרס'דר׳ ^ יעז׳ עלומה ׳נימה
אמו קנס'לעצמ'
והיינו פשטא רבריתא דהממאגוהאילוכי' נתינה וכותית או באיסו׳כרת כגון אחותו ואחות אביו ואחו׳
ל ה יחימה משוס דפ ?ע עלים  ,לנר מקרי
צסאכי קייס
אץלהןקנס ואעג דתלמודישני לה כגווני ואשת אחיו ואש' אחי אביו ונדה אש התרו בו לוקה ואינו משלם
יג״עדאם
זכות אב מינה לגבי קנס'ממסידכר״עיואנק•
אחריכן היינו למאי דס״ד דמקש׳ואילוני'
לשכמי',יש לה קנס אבללפו׳קיישס' לחכמי' שאיןארם לוקה ומשלם ואם לא התרו בו משלם כיון שאינוחיי׳ ס׳ל מדקמני אונס מיי׳וספמפטור אגמא מחלה ל׳ י|גס
כמי ליתלסקנס ימהי״רי קולוןבשורש מלקו׳ואש בא על חייבי עשה א^שנייה משלם לעולם כיון שאין יש לד קנ׳ולפצמ סילב מפת׳סטודמדפמ׳ .ג! שת ופגהוהוא
מול״ממילה ^לא
קלי׳ח כ' שי״ל שסימי׳ב׳ ז״ל מס הא דקאמר בהן מלקו׳ואש בא על חייבי מיתי׳ב״ר כגון בתו ובת בתו ובת בנו ננכד ( 6ונסחייב י ^ לי 15כיר 5ז"0
הקנס יתומיכדקתניפשיט'דחפת' פעור אלא הא0קרי מסילה
אע״פ שלא התרו בו פטור מן ^
אשתו בת בנה בת כתה -
כס אלו נערו' האי תנא סב' לה כי״ש בחד בת -
והאילוני׳ דהחרשת ושומה אין להן קמ״ל וכס וכתב הרמ״בס ז״ל שהקנסנ״עות• ו־״ע
יפליג עליה בחרא היינו לומר דסכי לה כ׳הרמכ׳ים הממאנת והבוגרת והאילוני
וכ׳הר״אש ^_ *33א׳ איס אשחאימ
כרבנןשקטי׳יש לה ,קנס והאילונית לבד הוא לעצמוכו׳בפב _
הו׳פסק :רבנןשקטג
כר״מ באילוני׳ופליג עליה בשדא כקטנה ץקנס ולא נהיר _שחרי _ )
אותה
לשלם לה
לשל
דאמרי׳לקמןעל מ ? חית
שיש לה קנס  :וכן בחרשת ושוטה השיב דינה כקטנה ער שתהיה בת כ' שנה ומשם ואילך דינה כבוגרתנפמ איפס דטפמי׳מהל>
נופת! ופגם
שמקטנותייוצאיקבנרוכן בהרש׳ושוט׳השיג עליו הראב״ד וכתב כוסת ופנס ואים לדיר ומסיק דכוש׳ופגסקנם (
פליוהראב׳דוכייישלהקנסז׳׳להיא״כד שמקטנות׳יוצא׳לבנר וכן
לאביה

׳

י'

מסוס

וסוכשחיןוהאי טעמי׳סייךנמיכסנתארס׳ איורייאחכמחלה
ונת־גרס׳וקרא דלא אורסלא
קאיאלא!' 5נ״ש כיאה
ש ?כס דכתי ב ? ר 6כל בשת וסגס יליף מתל  ,גאונם
עהנרנוןוע׳ש•־
מדכתי׳ונתןהאיהשוכבוכו הנא׳שניב ' ג יס!
מכלל דאיכא בשח ופנס כמו בשאר חבלר

 , .י,

לה לא ק? ם ולא פתוי ומדנהי החישת
והשוטה וסאילונייישלהן קנס ויש להן
טענ כמולי׳והאי מאי יומיא הא ר״מ והא

דאי געי

מסר לה למנוול *חמר* הול ! גם ילא

.

 . 1הגל ' #א

אין לח בושת ולא פגם אם נתפתתה וכן אם נאנסה חוץ מבוגרת
וממאג׳וחרשז ושוטה כיצ׳ האונס את הבוגר׳ואתהממאניאע״פ
שאין להן קנס יש להןבושת ופגם וצער והאונס השוטה והחרש
אבל בהאי קרא לא כתיבי ומיהו נרא׳דגם
ע״כ
כולן פטור מכולם
מ׳גולם את הצער בלנר אבל המפת׳ את
בשמה ופגמה לעצמה מדקאמר ר אלעזר
,
המפת׳סטור■
ואיני מביןיבריו דמה תלוי צער ובושת ופגם בקנס דאע״פ שאין כיתומה סנתארס ונתגישה

רבנן כלימ דכייתא דאילוני׳צק לה קנס
כר״מוכייתדאילודיש לה קנםכיבנן
כי־בנן#ן .״
ברימדאתיא ).
וכיין .דבההיא. .
ז
קתד
דסי־־ש׳ושונו׳יס להן קנס הכי נקטי׳זס כי׳א׳
סהו׳טעמו של שרא ׳בר וכב כתכתי כשמו'
מיקי
טעמו של הימ״בס ז״ל דכגע בשמיך
יקי״ל
ההי׳בייתא כר׳יהוש־! אכל לי ג
מותי חיש ושוט אין להן טענת כחיל יס
;כ הי׳מס
ו* :יל שמ 1י דליתלה
ואפי כמוכת מן איסע שטעמי משו דמון
רב■־
והשוט
טע

קודםואס איתא דבסתה ופגמה לאביה לא ה״ל
להן קנס למה לא יהא להן שאר הרברי'  :בא עליה ומתה
וארבע למיסני דמסת סטו ממס כיון דחיי׳בבש׳
שהעמידו האב בדין פטור כ׳הרמפ״םג ' דברים של מפתה
מוציאין ופגס והיינו טעמו מסוס דצטני׳גביית■
של אלהש של אב נתארס׳אחר שנתפתייאין האירוסין
עצמיוהראב״ף כ ׳ הסב יש לבשת ופגם דיןקנס מסו׳דאיתק
מרשו׳האב והן שלו ואם אין לה אב הרי הן של
לקנס דכמי ונתן לאבי הנערה נ כסף ולו
דאמרי׳בשאר חבלת צעך׳דגופא ^
דצער לעלמירכי היפי
הספי׳ הן* ב מהי לאס מסת אס ענה ודרשי מהחי קרא
אב ןאם
לי׳רחמנ׳לאג ה״ה נמי ה ^ יא ^ אש יש
מכלל דאיכ בשת ופגם ולעניי גביית האב
_
_
_׳ _ _ _ _
__
_

הואבשת וע גס אפ ג דממוג׳ הן איןמוריסץ
קנס הרמכ״ם שהקנס לבד הוא לעצמה אבל צער ובושת ופנס
בתולי בריש ונהי דבדרוס׳איש איןלס
כמוכת ק שיהאיש לה קנס :ומדברי לאביה וא״א הרא״ש ז״ל כת' שהכל לעצמ׳נאין אדם משלם קנסלבניו משוס דאימקס לקנס לעדןגביית
כיוןסנמפפט.
"פ עצמו אלא ע״פ ערי׳לפי׳האו׳ אנסתי או פתיתי בתו של פלו׳י האבהילכ' נתארס וכתגרם
ר״יירא׳סאיןקנס לסיש ושוט ולא לעוב ע

מן כ׳ סח׳נכ׳כל כת סיס לה קנס יש לס בש' אינו משלם קנס אבל משלם צער ובושת ופגם כת׳ הרמב׳ים אס האב מלא אורס׳מדין קנס נתמעטנמי
ופג ואס הית׳אנושה יש לה צעי־ וכל 3מ הבת תיכעתו ואומרת אנסת או פתית אותי והוא אומר לא היו מדין בשת ופגס גהנל לעצמה טכ״ל
אין אד' מסל' קנס על פי עצמו אלא ע״פ
שאין לה קנס אץ להכשת וסגסאס דברים מעולם הרי זה נשבע שבוע׳היסת שאלו הורה היה משלם
עדיס לפיכך האומר אנסתי או פתיתי
נתפתת' וכו בפ״ב ומ״יש רב־י׳ואיני מנין בוש׳ופגם וצער ע״פ עצמו ; אמרה לואנסת אותי והוא אומ׳ לא
במו סל פ ^' אינומסל׳קנס אבל מישנ צמד
דבריו דמה תלוי צער וכסת ופגם בקנס כי אלא פתיתי׳הרי זה נשבע שבוע׳התורה על.רמי הצער ומשלם
ובשת ופגס משנ ס״פ א' נ ( דמא ) דיןאס׳
דאע״פ סאין להס קנם למס לא יהא להן
סאר דבייס גה בעיני יפלא וצ״ע ולעדן בושת ופגם שהרי הו דהבמקצ׳הטענ׳והראב״ד כ׳שהצער לפצט'
סתסלת' כאונס וסופה בר צון נביאי אחת
בוגרי' מפות דאין לס בוס ופנס טעמ משו' דצער דגופה לא אקני ליה רחמנ׳הלכך אינו מורה במקצ' רהנך או בסתי ביפו' מייןבמכרי״ק סורס קנ״ס
* ג״ה יק ג׳דבריסראניהנינחו ומה שהודה לאביה הודה ומה שכפר לה
ושסכת׳דץ אשה טוענת שאיש בא עליה
דמחל׳וכ״נ מהיי ק בשורש קש״ח
ומפת׳רנין אותו בעת פילוס והבסיס אות שיסאנ׳וכו׳כופ:
)
טענת שמא הוא  :אונס
אביה , .
טען .
ועור אש .
,ע ריגג־ז׳ס׳ניגרהפכמתלגלג׳ונ׳כהרא״ש סרי׳ף :כפר , .
כתבהרמ׳בס אס הבת תובעתוואומר׳
בא עליה ומתה קור׳ססעמידו הא־ כדיןבנ׳לפיכך דניץ אותו בכל זמן ואפי'( שלא בזמן הבית אבל צריך
שליהותייהו אנסת או פתית אותי והוא אומי להד״מ
פט; 1בס'אלו נערו׳ (רכס ) אמי אפיי בא מומחיץ לפיכך אין מיץ אותו בבבל ולא עבדי' בהו
אבל מתקנת הגאינים מנרין אותו עד שיפייס לחברי׳וכ״כ הרי ׳יףה״ז נשבע מבוע היסת וכו׳אמר לי אנסת
עליה ומת פטור שנאמ׳ונתך לאבי סנע /י
פמימךהז
אלא
כי
לא
אומר
והוא
אותי
דמפייס
ער
מגדקאותו
בבבל
גוכין
שאין
דאמרינןליכא כ התס מנהג שתי ישיבו׳אע״פ
ולא
נשבע שבוע׳ התור מל דמי הצע׳וכובפ״ב
ואע גמיכפי׳ליה
המתהלאכיי
לאבירפפיס
מילתא
הי״אש דכיון דלאיייפשיט ליה אזליי בתי לחברי׳ וכר יהיב שיעור מאי דחזי למיתב שרינן ליה לאלתר בין והרא״בד כ שהצער לעצמ וכו׳הילכן אינו
כתבהימ״בס ז״לנדבריס איפייס בין לא איפיי' :וכן נשאל מרב צמח גאון אילונערו׳שיש מודה כמקצת דהנך ג' דברים דאבי׳נינהו
פשיטותי':
סל מפת יארבע■של אונס סם של אב כיפ׳ להן קי ס מהו לגבותו כדי שלא יהא חוטא נשכר ושלא יהוישר' ומה שהודה לאביה הודה ומה שכפר לס
כפי איןזו הסגה על הרמ״כס ז״ל דלטעמי'
אמרו
פדוצי׳במיקין והשיב כבר
ב ונתן ט ;גס שכל שבח נעורי׳לאייה ואס
אין לה סב סי־י הן סל עצמה והוא משנ׳כפ נערה ׳שנתפתחיבושת' ופגמ ' וקנס'לאביה אזיל שככר נתבא׳כסי׳זה שהוא סוכר שהצמר גס כן לאכי׳* יעוד אס המן אבי׳ספנת
והצע כתפוס • ומ״יש נתאי־סה אח׳שנחפתית אין האירוסין מיציאין מיפו׳האב והן שמא הו'  :אונס ומפתה דנין אות בג לפיכ׳דנין אומו בכל זמן ואסי׳שלא בזמן הבי'
סלו ג ז בפ׳כ׳ומ״ש בשס הראי׳כד דצער לעצמה ולולי * להישל(/י<והעליו 7היתנןגערס אכל צריך מומחין לפיכאץ דנין אותו בבבל אין לשוןהז מקושר יפה ונראה בסיני

ב״ה
* #כן היי) פפג#1
גממגי ' ות" חועול
מם

טען ^וגיה

0גתע־ו־י) ג< זת״< סי.זי 'וקישהלא ' :ה וזנ־'1ביזעוש'>מ8ת׳  7געד נייי לאגיה יקתג• גריןא הוא וכן עיירתי

ואם לא הספיק האב להעמידו בדין פד שיגרה או כיסאו מת סכל לסצמ אבל אס
העמידו בדין ואח״ב כגריאו ניסת ככר זכה בו משפת העמד׳כדץ והו׳סלו ומורישו
לבניו אס מת משנה כפ׳נפרה שנתפתת ' ( דמא ) פמדה כדין מד שלא מת האב הרי
3ן של א־ מת האב הרי סן של אחץ לא הספיק׳לעמו׳גדץפר שמת האב הרי קשל
מצמעמדמץ פד שלא בגרה הרי סן של אב מת סאב היי הץ סל אחין לא הספיק
לעמוד ברין מד שבגר הרי סן סל מצח ופיש" י ולא הספיק לעמיד בדיןוכו כיון דלא
ממד כדין לאו ממון הו׳להורישו ואמרי׳לקמן איןאדס מורי׳לכניו זכו׳סזכת׳לו פור'
מתו ויליף לס מקר  :מת האב משעמדה כדין מערות ב ין בגרה קוד׳מיתה כין לא
מדה היי הן של אחים דכיץ שעמד ביין זכה כהן האב פ״כ וניסת ידוע סדינ כדין
 3גיה סכך יוצאת מרשות האב כזה כמו בזה נערה שנתארסה ונתגרשה קנסה
לעצמה לפיכך המאנס אותה חייב והמפת' אות סמור מסכה כפאלונפת (דף לס)
נערה סנמארס' ונתגרסה ר׳יוסי הגלילי או׳אין לס קנס ר״ע או׳יש לס קנס וקנסה
לענאה וכבר נתבאר בשי׳זה שפסקי הפוסקים כר״מ ותנא מו המס (דף מ ) יתומה

״

• ־׳״־״׳ ׳■

• ־״׳■

״ ן י ״
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ן ־״

ן

ן

ז*
׳ן< ו

/׳י"־ ןן

החס אמי׳ ריב״ל אין סמיכה בח״ל מאי אין סמיכאלימא דלא דיינין דיני קנסו' 6צ1הלנר־סלילז
גש"ל והא תנן סנהדרין נוהגת כין כארץ כין כס״ל אלא דלא סמכי בח״לוין"סוציי) לולא לרחמגא
תיקריא לאג3
עכדין בהו סליסותיסד 3ר״פ החוכל (דף סד ) א ס יק נ אד ,יאע 3די׳ס ל ,חותייסן ^ !;נהי
פיר׳
,־י*
וד '
#עצת לגר ג
 3ממונ' ובמילת׳דשכיח ואית בהו חסיון כיס כמו הודאו׳והלואו׳ אכל מילת' דלי' בה
קסיוןניס אע״ג דסכיח א״נ לא סכי׳אע״ג דאי׳בה חסרוןכיס לא עבדי׳ שליחותייהד
ומהא מסמ׳ בהדי' רבץ כקנס כץ כבש ופג לא מבדי' שליחותי יהו והכי אמרי׳בגכג׳
בהדיא וס״ס אבל ממקנ׳סגאו׳מנדין אומו עד שיפייס חכירו וכ״כ הרי״ף מנהג ב,
ישיכו׳אע״פ שאין גוביןקנס בכבל מכדין אותו עד סיפיי' את חבירו וכד יהיכספו׳
מאי דחזי למימי' שרי׳ליה סכך היא הנוסח הנכ-ונ' כדכרי רכי׳יודברי הרי״ף הס בע'
ומ׳ש
הסובל וכך הס דברי הרמ״ב ז״ל בס ס׳מה׳סנהדף '

םד

אבן

העזר קעז קעח

(ד ) זגתב מיה! ומ״ס וכןנשאל מיב צמח גאון אלו נערו' שיש להם קנס מהו להגבומו כדי שלא יהא הקנוי אימר לס כפני כ אל מספרי מם איש• סלוני אפי׳הוא אביה או אחיה או גוי
נמלןזם זימלתזש חוטא נשכר וכו ^ רא״ס הביאו בר״ס החובל ועוד כתב סס היא״ס דעת רב שרירא או סחוף פי׳סאינו מתקשה ואינו מוליד והוא שיהיה גדול אכל אם אמר לה אל,
סתנאלתרנוירעה
מסתרי מס פלו׳וסוא קטן או מס• בהמה לא הוי קנוי כס ארוסה תנן ע״י כל העריו׳'
אם לא ימסס גאון בזה וכתבו רכי׳בטור ח" מ סי׳א ' כתב הרייכס במשוב' סי' מ״א אס תובע ' ממנו
יוותר לנמקה הפנויה שכשבא עליה נדר לה איזה דבר באתננה חייב שבוע היסת על תביעה זו סקכאין חון מן הקקומעי שאינו איש ופישי׳י ע״י כל העריות מקנאין אס קינא לס
מאבי׳או מאחי׳ומאח' מכל העריו׳שבתור
דעו''
יש ייייי
הפנויה י-־"
מלייי־ייייי•
הנטען יי<*
א״א ׳•ז״'<*ל ייי! "•
כתב *׳׳ *
ודוקא3ין1ל ריי־ז־י
*תלמא אכל אם
ונסתי הוו קכויוקכוי ונאסר 'עליו וסומס
להחזיק
אין
עד
כו
לכנוס
שלא
י״א
חלוקות
אמרו חכמי׳אין גובי] קנם בבג' אבל כדי שילא יהא חוטא נשכר
זדאי נא עליה
מנוה לכונס׳ מיהו הקול לפגוס שניהם בפ״ב דיבמות כתב ושלא יהו ישר׳ פרוצים בנזיקין נהנו חכמי׳האחרונים לנדותו עד ובגט ( דף כי ) חוץ מן,הקטן אישאמר
יחמכא ולא קטן ושאינו איש למעוטי מאי
אין נועי! אותי כן וכ' מהר״י קולון כשורש קנ״ט גס מתוך שיפייסו בממון אויעד שירבה עליו רעי׳ויפייסו בדברי׳ כיאי׳אז״ל
אלימא למעוטי שחוף והאמר שמואל שחו׳
זע״ששהארץ
סי׳קצ׳הנזהכ' לשון המרדני משמ קצת היותו נוטה שלא הנטען על הפנויה יש דעות חלוקות י״א שלא לכנוס משום לזות
 8סנם
מקנאין על ידו ואלא למעוטי גוי ולא יב
כדברי ר״י 7וס״מ כנדון זה יש להכריע
הראן כלל י״ת כדברי האומר לכנוס כו' עד מ״מ פשיטא שפתים וי״אשמצוה לכנוס כדאשכחן באונס ומפתה ולו
תהיה המגע גוי מקנאין על ידו -א״ר פע למעוטי
לאשה ואני אומר נהי דחייבתו תורה לכונסה אחר שפגמה ה״מ
אזי׳י׳ע נא' שזנתה
בהמה שאין זנות בבהמה  :ומקנא לה
מסנזי וצוה לחת; ׳ דאין לנופו אפי׳לפי׳דברי ר יצחק כדפיר'
הוקמה יתמת לעיל ועיין עוד במהרי״ק סי׳קכ״ט וסימן בוראי אבל בקול דעלמ׳אק להחזיק הקוללפגו׳שגיה׳כיהרמב׳ים בין אס היא ארוסה או נשואה או זקוקס
הרמב״ס ז״ל אני אומר זה שאמר׳תורה אל תחלל את בתךלהזנות שלא יאמ' ליבס ר״פ ארוסה (דף כג ) ושומית יבס
כחב
קנה וכל נדותה קל״ס :
?לזהוע׳ש:
אני אומר זס מאמרה תורה אל תסלל את ארם הואי׳ ולא חייבה תורה אונס ומפתה אלא שיתן ממון לאב לא שותה ולא נוטלת כתובה סכאמ אסר
,
)
"
קעח נ
ינת 8ונ' בתך להזנותה שלאי אמ' ארס הואיל ולא הריני שוכר בתי הבתולה לזה לבא עליה בממון בכ״מ שארצה תשתה אשה תחת אישה פיט לארוסה
י
וסומית יבס ובגמ ( דף כד ) מישתא הוא
הראש כללל׳נסי' חייבה תור אונס יספתה אלא שיתן ממון או אניח לזה לבא עליה בחנם שיש לאדם למחול וליתן ממונו
עילאסורליתי־חד לאב הריני סוכר כתי הבתול' כו ער שהרי לכל מי שירצ׳לכךנאמ׳אל תחלל את בתך להזנות׳ שזה שחייב׳ דלא שת ' הא קנוי מקני לה מה״מ דבר אל
עתהוע1ד האריך
בני ישראל ואמרת לרבות ארוסהושומר׳
 80מזץןסוקה* זו בחזקה שהפקיר עצמה לדב זה לרכוב' תורה לאונס ומפתה ממון ולאימלקו׳כשאירעהדבר במקר׳שלא
המוציא
:
בתולה
נערה
'
מהלכו
כס״ב
הכל
יבס לקינוי סרש״י ארוסה שקינא לה ארו'
מרע׳ אביה שדבר זה אינו מצוי אבל אסהפקיר את בתו הבתולה
ושומר׳יבס סקל לה ינס :כתכ הרמב״ס
ש״ר על בתולת ישראל ונמצא הדבר פקר
לכל מי שיבא עלי׳ גורם שתתמלא הארץ זימה שנמצ׳אב נושא קטנה שהשיאה אביה אס זנתה לרצונה
לוקה ומשלם ק ' סלעיס כסף ל אביה בע
נטרה שנפתתה ( דף סו ) ת״ר וענסו אותו בתו ואח נושא אחותו שאם המעבר ותלד לא יודע בן מי הוא
אשור לבעל׳לפיכמקנאיןלה ולא להשקית׳
זה ממון ויפרו ;ה מלקו ' ג ומ״ס ואס היא והמכין בתו לבך הרי היא קרש׳ולוקה הבועל והנבעלת משו׳לא אלא להפסידה כתובת אבל קטני בת מיאון
יתומ׳הרי הוא סל פנמה סס ( דף מד ) א״ר תהיה קדש׳ ואין קונסין אותו שלא קנס׳תורה אלא לאונ׳ומפתה אין מקנאין לה ונו' בפ״ב מה סוטה :
יוסיברחנינא המוציא•ש״ר על היתומה אכל זו שהכינה עצמ׳לכך בין מרעת׳כין מרע׳אבי׳ הרי זו קדשה והר״אבד הסיג עליו וכת ' והלא אמרי׳סתוי
סטו׳שנ׳ונתן לאכי הנערה פרט לזו שאין ואיסור קדשה א׳הוא בין בתולה בין בעולה ולפי' אמרו חכמים קטנה אונס הוא ועוד התראה לקטנ׳אל
שהיוצא עליה ש״ר בילדותה אין לה קנס כמו שביארנו שהרי זו התראה וכו׳ככר כתב ה״ה כזה פ״ג מס׳
להאכרכאאמרחייכמדתניאזי בתול'
ישראל ולא בתולת גרים אא״כככס״ג בחזקה שהפקירה עצמה לרבי זה לרצונה המוציא שם רע על א״ב ומהרי״ק בשור קס״ס  :וכיצר היא
הסתירה שנסתרה כפני מדים ושהת כדי
בישיאל מחייב אצסריך קרא למעוטי גרי' בתולת ישראל ונמצא הדבר שקר לוקה ומשלם ק׳ סלעים כסף
אא״א כישראל פטור השתא בישראל פטור לאביה ואם היא יתומה הרי הוא של עצמה והמוציא ש״ר על טימא׳סהו׳שיעוי כדי לצלות ביצה ולגמעה
בגרים מכעיא ומשש דסלכה כרבא וכ״ס
במשנה בריש סוטה (דף ב ) כיצד הו מקב'
הרמכ״ס ז״ל כפ׳ג מה' נערה כתולה  :הקטנ׳ועל הבוגר׳פטור מהקנס וכיצד הוא הוצאת ש״ר באלב״ר לס אמי לה בפני שנים אל תדברי טסאיש
ואו' בעלתי כררב׳ ולא מצאתי לה בתולים ומביא עדים שזנתה
פלו׳וכו׳נכנס עמו לבית הסתר וסהת עמו
והמוציא ש״ר על הקטנה ועל הבוגר
פטור מהקנס פס אמר ר״ל המוציא ש״ר אש זינתיקודם אירוסין פטורה ואין לה כתוב׳ואם לאתר אירוסין כדי טומא׳אסור לכימה ותנן תו התסידף
על קטנה פטור שנא' ונתן לאבי הנערה זנתה סוקלין אותה הוזמו עדי׳ לוקה ומשלם ק׳כפף אבל .אם לא .לא ) בפי'מי סקנ׳לאשתו ונסתר׳אפי ' שמע
נערה מלא דבר הכתיב וערפ״י נעיס מלא •הביא העדים אלא שהעידו מעצמן והוזמו הן נהרגין והוא פטור מן הפוף הפורח באויי יוציא ויתן כתובה
דבר הכתוב בל" מ דכי הכתוב נער וכאן וכן אם הוציא עליה שם רע שזגת׳ שלא כדרכה והוזמו פטור לא דברי ר״א ר יהושע או׳עד שיסאו ויתנו בה
כתיב נערה מלא להוציא את הקטנה .ע״כ בעל ואפי׳אם בעל אלא שלא כעל כדרכה והוציא עליה שם רע מוזרות בלבנה  :ופי׳רס״י מי שקינא לה
ומ״ש יכינו דעל הבוגרת נמי פטורכ״כ
אפי׳שנבעלה כדרכה והוזמו עדיו אינו חייב אלא מכת מרדות ונסתרה אס מאחר שקינא לה נסתר׳אפי'
הרמב״ם ז״ל כפ״ג מה נערה כתולה ונרא' מדרבנן ועור יש בודינקהרבה ואין רצוני להאריך בהן לפי שמע מהעוף הפורח שנסתרה יוציא דתן
כתובה ר״א לטעמים דאמר בפ״ק סתירה
מדבריו למשמע ליה מדכתיב נערה למעט
שאינו נוהג עתה שאין דנין אותו אלא בבי׳ד של כ״ג :
לא בעיא עדומ וספי ' עבד ואפילו שפתה
הלכית סוטה
את הבוגרת וכפר׳נערה שנתפתתה (דף
םמ ) תניא נעיה בתולה המאורס׳שזייתה
ומסבגר ' הוציא עליה שר הוא אינו לוקס
ואינו נותן ק סלעים ופרש״י הוציא טליה
ס״י שכנסה מסבגיה ולא מצא לה בתולים
ובא לב" ד הוא אינו לוקה אס כיחש ואינו
כוחןקשלפיס  .דכי כתיב ויסרו אותו
מלקות וענשו אותי ממון כנערה כתיב
וזה פק־מ שפתיו גוימין לו ליעש' ,ועקימ
ספתיו כבוגר'הואי  :ל ' צד הוא הוצאת
ס״רבאלב״ד ואומי בעלתי כירב ולא
מצאתי לה בתולים ומביא עדיס שזינתס
אס זיכתה קוד אירוסין פעורה ואין לה
כתובה ואס לאשר אירוסין זע .תה הוקלין
אותה גפ נעי־ה שנתפתתה כיצד היצאת
ס״ר בא לכ״ד ואס ' פלוני לא מצאתי לבתך
בתולים אס יש עדיס סזינתה תחתיו

נאמני דהיינו כמי כסיף הפורס דאיתקש
לטימא' דכולהו מהימני הלכך נאסר ' עליו
ואס אינו רוצ ' להשקות יוציא ויתן כתובה
ר יהושע אומר עד סיסאו ויתנו כה
מוזרות בלבנה כלו׳משו׳ סתירה סאין כה
ב׳עדי׳אינ ' נאסר עליו ר יהושע לטעמיה

המקנא לאשתו ונסתר׳ואינו יודע אם נטמא׳
^ !"11
בזמן שב״ה קיים מביאה אל הכהן
1,
ומשקה אותה מי המרי׳ונבדקת על ירן אט נמצא׳טהורהמותר׳
אבל אפורה לעולם ער שתבדקא כי רק ההיתר תלוי בהשקאת
המים בזמן הבי׳אבל איסור אחר הסתירה אינו תלוי בזמן הבית
דאמי משק ע״פ סניס מיס' כשיסאו ויתנו
שאפי׳א״א להשקותה כמו בזמן הזה או שאינה ראויה להשקות
שיש דברים ךביס שמונעי׳השתיה ויש נשים רבות שאינן ראויו' בה מוזרות בלבנה בעריצות' ׳מנוע' הדבר
ותצאדהא אפי״מיאתו לא בדקי לה
להשקו׳ כולן אסורו׳ובבאן אין רצוני להארי׳לא בדברי׳המונעי'
לה השתייה ולא בנשים שאינן ראויו׳לשתות כיון שכולן אסורו' כדתני׳בפ״ק וטסור׳היא ולא סיסאו ויתנו
בה סחרו' וידוע דהלכ׳כר׳יהושע דלא סגי
ובלבד שיהא הסתירה והקינוי כראוי כיצר הקינוי אומ׳ לה בפני
ב׳אל תפתרי עם איש פלוני אפי׳ הוא אביה או אחיה או גוי או ליה בשמע מן העוף הפורס ולפי כת׳רכינו
שנסתר בעדי והא דישאמיחכוכהמוזרו'
שחוף פי׳שאינו מתקש׳ואינו מוליד והוא שיהי׳גדי׳אבל אסא׳לה בלבנה כתבו רכי'לקמן  :סמע העס מרננים
אל תסתרי עם פלו׳והוא קטן או עם בהמ׳לא הוי קינוי ומקנא לה אסר הסתיר' והקנוי עד שהנסים כותנות
׳"* יי

יי* ׳
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בסקילה זעתס מעיקרא כתוכת׳מנה ויש
לתמוה על רבעו שכתב אין לס כתובה
ואפשר דאין לה כתיבה מאתים קאמי :
הוז מו מדיו לוקה ומשלם ק׳כסף כב נמבא׳ומ״ס אכל אס לא הביא עדי׳אלא שהעידו
מעצמן והוזמו כן כהיגין והוא פטור כ״כ הרמב״ן בפ״ג מה' נערה בתולה ופשוט
הוא  :וכן אס הוציא עליהש״רסזעתה שלא כדרכה והוזמו פטור לא בעל ואפי׳
אס כעל אלא שלא בעל כדרכה והוציא עליה ש״ר אפי' שנבעלה כדינה והוזמו עדיו
אעו חייב אלא מכת מידית מדימן כפ׳נעמז שנתפתתה ( סס ) איפליגו תנאי
אי בעינן שיוציא ש״ר אחי שבמל או אפי׳קודס שבעל נמי ובמסקנא אמרי׳סלת רב
נהנא משמיה דר׳יוחנן אעו חייב מד שיבעול כדרכ׳ויוציא ש״ר כדרכה  :ועוד יש
בודעיס וכו׳ שאיןדניס אותו אלא בב״ר סל כ״ג במשנה ריס סנהדרין:

ן " ✓ו1

ולא להשקותה אלא להפשידוז כתובתה אבל! קטנה בת מיאון
בעלה
אין מקנאין לה לפי שאין לה רצון לאוסרה על

־ הלכות

מוטה

קעח המר! נא לאשתו ונסתרה ואינו יודע אם נטמאת כזמן שב״ה קייס משקה
אותה מי המרים ונכדקת על ידן אס נמצאת טהורה מותרת אבל אסורה לעולם
סד סמגדק וכו דברים פשוטי׳הס ומ״ס ובלבד שיהא הסחירה והקנוי כראוי כיצד

ונושאות בה וכו ' וכך פסק הרמ״בס ז״ל
בפ״ב  :וז״ל אס שמע הסס ממני ' אחריה
אסר הקנוי והסתירה עד סשמ ' מהנשים
כטווס לאורהלבב ' נושאות ומחכות בה

סזינת׳טס האיש שקנא לה עליו ה״ז א סור לקיימה ויוציא ויתן כתובה  :ומ״ס שכדי
טומאה הוא שיעור כדי לצלות ביצה ולגמטה בריש סוטה (דף ד ) שיפליגו תנאי
בסיפור טומא׳וססיקתלמודאדר״עאמר כדי לצלות ביצה וכל חד מסכך מנאי
דאיפליגו טליה הוי יחידי לגבי וידוע דסלכה כר ט מסבירו וג פ הרמ בס בפ א :
קינא לה משניס שא מר לה אל תסקרי עס פלו׳ופלו׳ונסמרס עס שמהם כאחד
ושהתה כדי טומא אפי' הס 3אחי׳או אביה ואחיה אסור' עד שתשתה כ כ הרמ לס
}" ל יפ״א *נ״ה והוא ירום׳ולישה< ט׳ופסי־ ,סז׳להנחני־ו להעייר הקולייהעל מדתנן נפ״ק< ירי<י<.׳

עי ישותהשניי*  :והוא מדתכן כפ״ק דכריתות (דף ס ) המקנא לאשתו מ י אנסים
הרכה ובגס׳מנ״ל דכתיב זאת תורת ההכאות תורה א׳לקינויין הרב וכפ׳ ב דסוטס
(דף יח ) ת״ר זאת תורת הקנאות.מלמד שהאסה שותה וסוכה וכו׳עד ב אנשים וב
כיעליס ופרש״י וכו׳וסקשו כתו׳וא״ת הא דרשי ' ליה כפ״ב דנרימות שארס מביא
קרבן אסד אפי׳קינא לאשתו ע״י אנשים הרבה ונו פד ושומה שנית  :אכל לם
גמי

הס
כפני שני״אלהדכרי סס פלוני לוין זה יןיכוי ואפי ' נסתרה פסו שהתה פמו כדי
גיומאה מותרת או אמר לה אל תספרי פס פלוני ודברה ממי כפני פדיס מותרת
שאין זו סתירה כריש סופה (דףיב ) תנן כיצד מקנא לה אמר לה כפני ב אל תדברי
פס
איס פלו׳ודברה עסו עדיין היא מותי־ת לכיתה ומסיק נגס׳ דה״ק אל תדברי
ודברה אל תדברי ונסתרה ולא כלוס אל
מסמרי ודבר עמו עדייךמותית לכיתה :

וכןאס י
טומא׳יץ ?ינא להבפני פ7ימותר של
^םיי,מ \.ה״' חוד6סינסת י ויחד ע דע,
^ ספ
פמיר' אוסר׳אא״כ קדם קינוי וז״ל -
היא״שי
^ יילכמיעדיס ושה ״׳ כדי

ןי ז

כעלה ואפי׳אם הוא כהן אינה

פס
האיש סמפייעד זה סזינמה ממי ועוד דמקראי דמיימי לה במתטמשע דבמעיד
פר
זה
סכטמא׳מאומוסקיכ
לס
הואנומ״ס
אפי׳טד
הטומא׳הוא
עד
צ׳מעידי הסתיר
כ״כ
הר״מבס
בסי
'
א
ומייתי
לה
מדכתי׳ועד
איןכה
והרי
פדנומ״ש ואפי׳פכר שי אשה
או
שפסה צו קרוב כשר לפדות זו מסנה כמבמיה לסמוך אמר עד א ' אני יאיתיא
סנטמא׳לאהית
'
שותה
ולא
עול אלא אפי'
נאסר' עליו
והראב״ד השיג עליו נ פבד אפי׳ספס הרי אלו נאמני׳אף לפוסל׳ מימי! אסריה

( נ ) <נ״נפר!,
ע קלכי " "* ?7
^ ייר ^יע ־05,
(נ ) ןעילגסי׳!?
סס׳יה אססי׳העם

וכת׳ והלא אמרי׳ פיתוי קטג׳אונס הוא ועוד המדאה לקטנ׳אינה
מכתובתה :ומ״ש
ואפמשיסססונ ^זיי 6פ !?'מ־יל ^יג
התראה שאין לה דעת אלא אם זנתה אסורה ודאי לבעלה כהן וו מעידות זו נזו
לומר
סנטמחת
מהמנות
גת ה סימןרמ ל
ולא מצאתי הפרש בין קטנה לקטנ׳לענין פתוי לו׳בת מיאון אין עליה לאוסרה טל כעלה וכולי סס במשנה 7קין סילוק ו!ין
חמות וכת חמות וצרת ייבמת ובת כעלה <עלה געיי אי
לה רצון ויתך!צע'כםי אנוס׳א ^ כולן
שוו׳להתפתו׳כקלו׳הרעת הרי אלו נאמנו'לח לפוסל' מכתובת5ן:נרן אי?! געיי זא
עב וכיצד היא הסתירה שנסתר בפניעדיי• עם פלו שקינא לה
עליו ושהתה כדי טומא׳שהיא שיעור כדי לצלות ביצה ולגומעה אלא שלאחסי*׳ ופרש״י הרייילו נאמנות שבפתק עתעז
לה לפדות זו שבמורה האמינה כל עדות לר״ה7צש׳הקי״י
קנא לה מב׳שאמ׳לה אל תסתרי עם
פלו׳ופלו׳ונסתר׳ םע שניהם שיש בה ומי׳לא לפוסלה מכתובתה הואיל הכלסקליסתייזז
כא׳ושהת' כרי טומאה אפי׳הס נ׳אחים או אביה או אחי׳ אסורה

כפ״ב דיכמו׳כר׳דכםתירה לסוד כלא קנוי
אע״ג דאדעת׳דניאוף אסתתר כי הנהו
עובדי דשלהי נדרים סריא לכפלה אפי כי
ליכא טעמא כי התסלסשרי דהא קי״ל
איןדע
שתשתיאמר לה בפני ב׳אל תדברי עם פלו׳אין זה קינוי ואפי'
אוסרין על הייחוד וסתיר כמי לא
אשכח
ן
נפתרה
עמו
ושהתה
עמו
כדי
טומא׳מותר׳אל אסר לה אל תסתרי
כה דאיתס״א בס כלא קינוי
אפי־בעדיס עם פלו׳ודבר׳עמו בפני ערי׳מותר׳שאין זו סתירה וכן אם נסתרה

וה^
דאיצסריר למיסתס

ד6יתת^ כפיי עדים ושחת׳ כדי טומא׳ולא קינא לה בפניערי׳מוהר׳שאין

סריא אי אימא דעכד אסור אירכוסי

ד־ט

הוה אוסרין על

היחו׳אפי׳נסתרו יחד על דעת ערו׳אא״כ קינ׳לה תחיל׳

מףסי 6סא״ 6יפני5
יףיי>5נ'״ל " כפניכיומ״סלאתתייחיאשהעםאנשייכדפי׳לעייבאיסוייחח־כ,
<ופ5והל* ,נ ,פפנ ,׳,״״׳
ד־!ל ״צ 6,ו בס ה לא יאט אד לאשתו בזמןהזה אלתסוזרי עספלודרשמ הלב
ונ!ודיע* ה.6ג!1י>ן
ל"0 ",־ 1מא כר י אר קינא לה נינ׳לבין עצמו שלא בפדעדי׳הוי קיכריועכשיו
דאיתת סי־יא אכל
לאומי טהור אני סריא איןמי סוט׳ותיאסר עליו לעולם בא ע״א והעי׳לו
אפי׳כלא הכי
טעמי
דהת׳פכ״ל
ומ״ס
ומ
י
מ
שקינ
'
לה
עליו ושהת׳כרי טומא׳אס הו׳ נאמן
נאמן בע
בעיניו ורעתו סומב

שנסתר׳עס אותו

ושמאות אותה אלא שלא תשתה  :בא עד י
א׳יאחי סנטמא 'ו 6ח״ככ 6טד אחר ואפי עשה ימת לה ^7
שלא נטמאה אין סומעין לאחרון שעד אח ' קוזס *תסמל
בטומא׳סוט׳כסני׳ואיןדברי האחרון דוקין זכפל פספל לת
דברי הראשון שהוא כשנים :באו שנים
ק ;!•!ספל נ7לקמ1
זה אומר נטמא ' וזה או׳לא נטמא׳ או שבא ( ^ 0״[ ״
■< *!
פחד ואמר נטמאת ואח״ב באו סצי׳ואמרו ירומם; " /ס/
לא נטמאת הרי זו שותה כך הס דברי צ-יסת מסיןיזוז!
הרמ״בסז ״ל כפ״א וסו ) 5מדתנ ןב?ר קמי
ל״ניס י
שקינא (שס )עד אומר כטמאת ועד או׳לא
כטמאת אשה אומר נטמאת ואשה אומרת
לא נטמא ' הימה שותה פד א 'אמ׳ נטמאת

קניכ׳מסוילאלימא איניס לחינשיביתיה שזנתה ואטשנתבדלו הרב׳ ואח׳יב אמר אינו אמת אלא שמחט'
עמך
ובפנינו
לא
נטמ
׳
הרי
נסתלק העד
כי 3 !-יימוס ד־ )מי יךנ(י "■ פענמ,הכע׳שהנעיפתוהוצי׳עלייקולזהאסנתןאמתל׳לרידומותרת "־ י־״לי ד־ייי מפניהם־י־״לייס*
לו ואם לאו אסור לו ע כ שמע העם מרעי חא הקינוי והסתיר
עי נספיק5זס נטמיז׳קיד ' סבצי אלו יפגציס
ומיסתתר וליכא האידנ׳ מי
סוט׳למיבדק שמשי נושאו׳ונותבות בה שזנת מהאיש שקל לה עליו
אסורה והיתה שותה :ובגמ׳ (שס מד אומ׳נטמאת
וקא אסר לה עילויה איסור
פולס
ופרש״י
לו
דוציאנה רתן כתוב׳בעל שמחל לע קינריי קוד' סתירה
קינייי טפמ) דקא מצחי׳ ליה הא לא קא מכחי׳ליה
לא לימא איניש אפי׳ בינו
לבינה
:
וז״ל
מחול
וכאלו לא קנא לה אבל לאח׳סתיר׳אין קינויו מחול
גרשה עד א׳פכימן מה״מ דמ״ר ופד אין בס ומ׳
לרס״בא בתשובה סי '
פקנ״ז
קרוכ
אני
ה״ז
כאלו מחל לה ואס החזירה צרי׳לקנאו׳לה פעם ' אחרת
ואלוכיון דמדאוריתא עד אח׳מהימןאידך היכי
בעיני לוס דמי שאמי
לאשתו
לח
תשפיי
שנ״ד מקנאין להם מי שנתחרש
בעלה או נשתט׳או היה כמדי  :׳מצי מכחיש ליה והאמ עולא כ״מ שהאמיג
עם לזיש
פליני
כנדים
ונםת
״
ס
כפכ
ץ
אחרת
או שחי׳הצוש בבי׳האסודין ולא להשקות׳אלא
להפסידה פויה ע״א הרי כאן סני ' ואין דבריו של׳א
בל^
עד
'
^
פ
םמ
יין
תירה
^
מתגיש
כתובת
'
׳כיצ׳שמעו
ב״ר
שהעםמרנניןאחרי' קוראיןלה ואומריזלה מניףמי׳אלא אמרפוללזלא היתהסותם
מ סמצוסלגישה י באעד
אחדוסעיד אלתסתריעש
פלו׳באוערי׳אח -כשנםתר׳עמו
ושהת׳כדיוכן א ריצסק לא היתסות׳ורחייא אוסי
לו סנסתיה פס אותו
שקינא
לה
פליי
4
ללמריל ^ףת׳ל .ש ״ ! ן 1,טושש ימ  ,ר<יי? ^ כח . ,׳ י ^ י״יר״
!
שותה לר חייא קסיא דפולא ל׳ק כאן בבת
וש־־זהנרי
^ ־יא ^
מןכעידו,סהא״י״מעמדאיע׳״ו ^' *׳
ודעתו סומל עליו יר^י^ וימ ן גמןב׳ ^
בר׳
א
או
צא
מ׳״
ת
ה
^
פור
ן
יתן
לה
גט
1
א
נו
יכ
(
מ
׳
אומ׳לא נטמא ' כיתישותה הא חד וחד לא
לאו מותית לו כ כ הרמכ״ס כפיא
וז״ל בא עד א ' וכפיר לו סגספרהפמו אחר קינוי סוה
שותה תיובתא דר״ח אמר לך ר״ח וליטעמיך אימא סיפא ב׳צומרי נטמא׳וא׳או'
וססתס עמו
כדי טומאה אם הוא נאמן לו ודעתו סומכת עליו יוציא ויתןכתוב׳ואס לא
נטמאת לא הימה שומה הא סר וסד סייחה שותה אלא כולה בפסולי עדו׳ור׳נסמי'
לאו הרי
אשתו
מותרת לו וטעמי מדגרםיכקדושין פ׳סאומר ( דף סו ) הסוא סטיא היא
דמניא ר נחמיה אומ׳כ״מ שהאמינה מור ע״א סלך אסר רוב דעו ' ועשו בנשים
להוה
מסדי
סתניפא
קמיה
דמי פמואל סדר שמואל סליחא אכתריה א״ל■ סליח
אשמו זינמה אתא לקמיס דמר שמואל א״ל אי מהימן לך זיל אפק'ואי לא לא תסיק באיש א׳ככ׳אנסיס באים א׳ואינא דאמרי׳כל היכא דאת׳ע״יא כסר מעיקרא אפי 'יק׳
נשים כע״א דמיין הב״ע כגון דאתאי אפס מעיקרא ופרצ ' לדר נחמי׳הכיר׳כחמי©
וסריש רכא דה״ק אי מהימן בכי תרי זיל אפק׳ואי לא לא תפק ומישמ דאסמו זיכתה
אומר כ״מ שהאמינה מורה ע״א הלך אסר רוב דעו׳ופשו ב׳נסיס באש ' א כב׳אנסים
לאו
דוק דה״ה לאומ׳לו אשתו נסתרה טס פ'אח סקינא׳לה טמו שהרי אילו היו שני
עדים בסתירה זו היתה אשורה לבעלה כאלו יאה סזינתה ממש ואס הו כעצמו ראה באיש א׳אבל כנסים באיש א כי סלגא ופלגא דמו• וסיס" ,הרי כאן ב הרי הוא כב/
סנסתיה פמו ושהתה כדי טומאה ה״ז אשורה עליו ויוציא וימן כתיבה שאינו יכול קשיא דעזלא דכיון שהאמינה מורה הרי העמידו כמקום ב • כאן בבת אחת מתני'
כשהעידו שניה בתוך כדי דינור דהמצו דבריו סידדלא נתקיימו עדותן בכ״דוהיכא
להשקות' ם״פ פצמו כ״ב הרמ״ב ז״ל בפ״א ופשוט הוא  :לא קינא לה ובא פ״אוא״׳ל
האמינתו מורס כשנים כגון אס העיד פדותו ויצא דמו לא מצי חד לאכחושי כ״מ
זינת והיא שותקת אס הוא נאמן בעיניו ודעתי סומכת עליו כשנים יוצי׳ויתןנתוב'
שהאמינה תורה הוציאמו לעדו' זה מכלל כל עדיות שבתור' לפי׳ססולי׳וכסרי׳סוים
ואס
לאו מותר לו היינו עובד דההו׳סמי׳שכמכתי בסמוך ועיין בפה שכתבתיי בסי׳
בסי׳ כה
וסלך אס׳מב דעות המעידין בדבר ואיכא דאט כל הינא דאתי׳עד כסר מעיקר
קס״ו
:
כתב
א״א
הר׳א׳ז״ל
גתשוב
על
א׳שהוציא קול על אשתו שזיכתה וכי' בכלל
ואמ נעמא׳ונמקבלה עדותו ואח״ב באו קנסי כע״א דמייןוה״ל קמח סני׳ואי׳דבריו
לי׳ב
סי׳י״ב והביא ראיה לדבר מדאע בפ״כ דכתוכו׳אס נתנה אממלא׳לדברי׳כאמנת
סל
א׳במקו׳ב
ואינה
שותה
הכ״ע
דקתכי
פד
א׳או׳כטמאת
וב׳אומ׳לא נטמאת היתס
סרשכ״א
בתשו׳סי׳אלף
ורלא כמ׳ליניס דשייכי לסי׳זה  :ועיין בדברי רבי בסי׳י״א :
סותה ואוקיס בפסולי פדות בין בבת א׳בין יזה אחיהז וכד נסמי׳וע״סדבז׳אחר זס
שמעהעסממנים אחי הקנוי והסתירה עד שהנסים נושאות ומתנת בה
שזינת׳
אצטריך
לאשמעי׳דאי
לכת
א׳מאי הלך אסר רוב דפות איכ׳ בחד וסד נמי
סימ׳סותם■
מהאיש שקינא לס עליו אפויה לו דוציאנה ויתן כתוב׳כבר נתבאר בסי׳זה  :בעל
כהכי עסקי׳דההוא דאמא פעיקר׳וא׳נססאה אסה הואי הלכך אפי׳בזס חא זה אפו
סמחל לע קנויו קודם סתיו־ קנויו מחול וכו׳מסקנא דגס׳פ׳ארום׳  :וס״שגרשה
תרתי ומבטיל להם ותרצ׳לר ' נחמיה הכי וכו דהאדאמרן לעיל ועשו כ נסי׳גאיס׳א
ה״ז כאלו
מחל לה ואס החזירם צריך לקנאת לה פעם אתית כ״כ הרמב״ס ז״ל בפ״א וכו
לאו סיפיה דמלתיה דר נחמיא הוא אלא פיי׳דמלתיה הוא דאנן מפרסי׳לס הכי
והוא
ימס
כתבוהו
המופ׳היס
מביא
:
ואלן
מב״דמקנאין
להן
מי
שנתחרש בעל׳ ' כי פלג׳ופלג כלו׳כי חל וחד ואי
ואוקמי׳אספיק׳ואי
בכת א׳אתיאוקין 17י־י
או
חד
נשתטה
או
היה
מרילבהדיסד ושוקמיחספיק׳ואי
במדע
אחרת
או
שליה חבוש
בבית האסורי׳ ולא להשקותה אלא בזה
אחר זה וההוא דהאמיכה מור קדים ואת א בריש ה״ל סב׳יוהנך כחד ואקדבריהס
להפסידכמובתמשנס
כפאמס
'
וס״ש
ביצר
שמעו שהעם סמכי׳אגוריה קוראין לה
וכו׳הס דברי הרע״כז״ל בפ״א מה פיטה ומבואר שהם פירו׳למפנס הנז'  :בא עד במקומו והיכ׳דסתיסאוסרו' נטמאת ועד או׳לא נטמאת הית׳סות׳דכי חד וסד מנסו
ומתגי
'
,
ייקתני
לא
סיתה
סות
כגון דהסואחד הוס ססו׳עכ״ל ומשמ' דהלכה כרחיי
א׳וסעיד סנסמא׳מאוסו שקינא אינה שותה ותצא בלא כתובה עשנה כפ׳מי שקינא
דסוקי למתט׳כדקתני היסה שות׳ולא כעול דמישכלה וממט׳לא הימה סותס ולפי'
לה (
דלא ) אמ עד א׳אני ראיתיה שנטמאת לא היתה סופה ולא פור אלא אפי' עבד
אפי׳ספחההרי אלו כאמניס אף לפוסלה מכתובתהופרש״י לא■ סיתהשושס דעד כתבו הרמ״כ׳ורביכיא פד א׳ואמ׳סנטמ״וכא עד א׳ואע׳לא נטמא' איןשועעיןלאחדון
א׳נאמן להפסידהשרגלל׳לדכ׳ומקראי ילפי׳לה לקמן כממני' פכ"ל :ומ״ש רכי׳מאותו רכו׳באונסיס כא' זה או׳נטמאמ וזה או׳לא נטמאת ובו׳ה״ז שומה דהיינו מה שחלק
חייא כין; ב 3ת א׳לזה אסר
הז  :רסיש או סבאיא׳ואמ נטמאת ואח״כ באו ב׳ואמיו
סקינא לה כ"כ הימי-״ס כפ״א וכ״נ מדכיי רש״י שם וסעמא דמשתכי הוא דלא הי׳
לא נטמאת סו סוח׳פשר
הואדאע״ג
לנו
ךנלעקו׳ססאמייה מור'עד אסרי כאןבמ״מ
להאמין עד א׳לספשיד׳כפובת אס לא שיהי׳רגלי׳לדבר דהיינו שקינא לה שסלה
כי

ד״ם

"

_
ע ":ל :וכא״ס כתו ' ד לזין לסמוך על ר״ת סכל סכמי דורו נחלקו עליו י כתכ הימ״בס
מצות סכסיס על בני ישראל לקנאת לנשופיהס כו עד סוף הסי׳הכל 3מוף הל׳סוט׳
ומ״ש כל המקנה את אשתו נכנסה בו רוח טהרה מסקנא דגער בריש סופה (דף ג)
אין ארס מקנא לאשתו אא"כ נכנסה כו רוח טהרה  :כתב סר יבש כתשובה סי׳
ע"נ! על' 15*6שטמנה על איש אחדסהולן

(! )(  :ייריכיפ״ל כי אתו פרי ומכחשי ליה ה״ל כתרי ותרי והדרה לספיקא והיפה שותה ומ״ס בא עד
א׳ונשיס רכותכלן' הער הכשר או׳נטמאת והנשים אומרות לא נטמאת ה״ז סופה
"ףית י01׳"
וכו׳היינו כליסנא בתר דאמרי כל סיכי דאת עד אחד כשר .מעיקרא אפי׳מאה כישים
סי׳כ״עהא!!,׳ " ,-כעד א דמיין הכא כמאי עסקי׳וכו׳אבל שני נשים באיש אסר כי פלגא ופלגא דמי :
זכ׳נג! א׳ זגאעל וט ש היו כולם פסולי' הולכים אתר רוב
אחזת אשי/יוהיא דעות היינו דרכי נחמיה דאמרכלמקוס יכי<לילהשקות' שהרי י* א קנא בא דע אחד והעיד שנטמא' מאותורודף אחריה והוא מכחישה פאי׳להאמינ׳
תילכדי
מב שקינא לה אינה שותה ותצא בלא כתובה אפי׳ עד הטומא׳ הואכדי ליסיו ולהענץ
יונעיהני״-יש=
י ״ 'ןיש י
הלך <
אסר ,
אסד 1
עד .
תורה . ,
מאגורס שהאמינה ,
^"יתת דעות ועשו ב נסי באשה אחת כשני אנשי ער א׳מעדי הסי ^רה ואפי׳עבד או שפחה או אשה אוררלב כ..ך להפריש מאיסו יגזרו עליו נידוי לכלירב"
אשת! יאמרמן כאיש אחד • ומ״ס רבי' כסס הרמ״בס לעדות זו ואפי׳נשים ששונאו׳זו את זו מעידו׳זו לזו י! ומ'שנטמוא ת עמה מטוב עד רע וכן שלא ידורו כשסי6
ואס הוא מוחז׳כעיניה לחשוד על העריות
נש 10אשיי'לנע* כיצד שתים אומרות נטמאת וג אומרות
לא נטמאת וכולי דברים פסוטיס הס ויש ונאמנת עליה לאוסרה על בעלה ושלא להשקותה אבל לא ראוי לגעור בו בנזיפה ולאיים עליו שאס
וי אש׳י"
• ו
.
א גג לכלאו הני י
להפסיד׳כתובתה אבל נוטליכתובתה ויוצאה בא עד אחד ואמר לא יתנהג כשורה יבדילוהו מביציה לרע?
*ן(רס<  ,לתמוה למה הוצרך לתלות בשסהרמ כס
<!א למיא1א!ס ואיספר לומריימסו' דלוה איפשר למטעי שנטמאה ואה״ב בא ער א' ואמר לא נטמא׳ אין שומעין לאחרון וידחוהו בשתי ידי ' כמו שאז״ל מלקין על
שעד אח בטומאת סוטה כשנים ואין דברי האחרון דוחין דברי לא טובה לשמוע' וכמו שכתב הרמ״בס
 0נןמפדס",ניש ע כדר נחמי' ולועד דלא קאער אלא שעשו
שני אנשיס באשה אתת כשני אנשי׳כאיש הראשון שהוא כשני׳באו שנים כא׳זה אומר נטמא׳ויזה אומר לא כפ״נבמהלכו׳סכהדרין יש לב״ד בכ״מ ובכל
אחד אכל ׳ג נשיס בשתי נשים כיפלגא נטמאת וא שבא א׳ואמר נטמא׳ ואח כ באו כ׳ואמרולא נטמאת זמן להלקות אדם ששמועתו רעה ונולי
׳״״״!! , ,״״
ל׳לנעצה  :ופלג דמי לכך הוצרך לכתו׳בסס הרע׳ בס הרי זו שותה פי׳בשעה שאתה אומר נטמאת ירענו שלא נטמא' וכיוצא ביזה כתב מהרי״ק בחויש קב ' ס
אם מ ^
לענין הטועכ׳על איש סבא עליה בשעת
דלימא מצאתי כתו׳בקצת סקרי רבי אצל
עד
בא
פפק
אחזקת
ואוקמא
האח׳
דברי
שנתבטלו
שותה
לפיכך
נטמא׳והנשים אומרו׳ עילופה והבטיח אותה סישאנה ונתב
מ״ם לפיכך שותה שנתבטלו 1ברי האחד א' כשר ונשים רבות כא הער הכשר אומר
זו שות׳שעד א׳כשר ורבים פסולי׳כמחצ על מחצה כשורש ק״פט אפי׳הינא שעד אחי מעיד
הגיהו וכתבו חמס נסים ששונאות זו את לא נטמא׳הרי
ובעל דבר מכחישו כתבתי כל זס כפי׳נ״ב
זי מעידות זו את זו ונ״ל דהגהה בטעות
דמי היו כולםפפולי׳הולביץ אחר רוב דעות כת׳הרמב״ם כיצד ב' גיסי כפר'הערל עבר רכה מוספת עובד'
היא שהיי דין חמס נשים הללי כב' נתבאר אומרות נטמאת ושלשה אומרו׳לא נטמא׳ הרי זו שותה ג׳אומרו׳
באשה שהלך בעלה למדינת ה ס ואשתהי
למעלה ולמה לו לחזור ולשנותן ועו שאין לא נטמאת ור׳ אומרות נטמא׳ אינה שותה היו מחצה על מחצה
עד י״ב ירחי שתא ואכשר׳וכתי מהריק
כאן מקומן ואין להן קשי פס מה שלמעלה
הרי זו שותה ע״ב כל שאינ׳שותה מפני ערי טומאה אסור׳לעולם בשורש ק״גשכן דעת העוסק י׳סהולד נש׳
ולא עם מה שלמטה דוק ותשכח י כל
שאינה שותה מפני עדי טומאה אסורה ותצא בלא כתוב׳כתב בעל ה״ג שאין מוציאין ע״י ערי טומא׳דע
וסאשה מיתרת לבעלה והר״אש כת בפרק
לעול׳ותצא כלא כתובה כ״כ הרמ״ב' כפ״א שיראה כמכחול בשפופרת ור ח כתבשאי צ רק שיראו אותם •י׳יוחסין בסס ה״ג יאפי ' סהא טיכא נמי
פסי* דאמרי׳סמא 63נענה בצינעושימש
ודברססוטהוא • כתב בהגסאין דבוקי׳זה בזה ונוהגין כררך מנאפין וכ״פ רב אלפ׳ ביבמו' פ׳כיצד
עוציאין ע״י עדי טומא׳עד שיראו כמכחול וכן היא מסקנת א״א הרא״ש ז״ל אשה שקינא לה בעלה ונסתרהוההיא דע לעייל דמשעע דבססלזיות׳מי ב
מודי׳
חדשאבלוי ממזר
כשפופרת ולח כתנסא״צ וכו׳ז״להרא״ש ומת אינה נוטלת כתובת׳ כל שאסור
והאסה ד'
שהבע<לזנו בסי
מיירי סניות
ונת׳רבינו
׳ משום ק .נוי אסורא שגא
כפ״ב דיכמות כתב בס״ג דאיןסוציאין
בשפופרת לבועל לפיכן האית' שאסור׳לעולם אח קנוי וסתירה אפורה ג״כ
מצאת כתוב ראובן 63לעירו בפסלי
מהבעל עד שיראו רעדי כמכחו
והא ליתא דהא לענין חיוב מיתה סגי אם לבועל ואם ניסת תצא ואם אין עדי טומאה אלא עדי כיעור חדש כסליו אח׳סעע מן לביתי קמלשנס
פירשתי למעלה בסי׳י״א כתב ר ת ישראלי׳ שהמירה ונשא' לגוי
ונתחברה לזשמו ובסוף,6דר הפילה נפל
לגר
ראוהו העדי׳כדרך המנאפים כדאית ' כפ' ושוי חזרה בתשוב׳ונתגייר הגוי עמה ונרש׳בעלה שמיתרת
ככן ז באיבריו ובכה מעט וחיה קרו' לי״ב
הפועלים (דצא ) ובספ״ק דמכות (רף ז)
כמנאפי׳טד שיראו כדר המכאפי׳בבלאיס שנתגייר עמה וכ״ב א״א הרא״ש ז״ל ואע״פ שבודאי אפור׳לבעל שעות והיה קול בעיר סא״א שבפחות מהי
עד שיכני׳כמכחול בשפופרת וכיוןדבדיני .מותר׳לגוי כתבהרמב׳ים מצות חכמי׳היא על בני ישר׳ לקנאות חדשיס שלימים ישמיע קולו וחששו שמא
נפשות כתי' והצילוהעדה סגי בהכי כ״ס לנשותיהן שג ׳וקינא את אשתו וכל המקב' לאשתו נכנס׳בו רוחלימה היהלזנוני׳ובמןוס6ס יש לסשפע
לאוסר' על בעל׳וכ״פ ר״ס מראיה זו טכ״ל טהר׳ולא יקנא לה מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלן׳ חלב ולא נמצא לה והשיב ס״ר מיאן מה
שהסכמתם שאין לחוש לה כיון שהבעל
זכ״פ הרי״ף ז״ל ג״כ • על איזה דברים ראש ולא מתוך מריב׳ולא להטיל עליה אימה ואס עבר וקינ׳לה
מחזיקה ככסמיפה ,הסכמתס שאפי כא״ל
 .מוציאים אשה מבעל נתבאר כסימן י״א מתוך אח׳מאלוהדברי׳הרי היא קנוי ואין ראוי לקפוץ ולקנאת
עד אחד שזינת אמרי׳אי לא מהימן לך לא
כדי
ואימתי כופין אותו להוציא ואימתי בפני עדי׳תחלה אלא בינו ובינה בנחת ובדרך טהרה ואזהר׳
תפקה וכ״ס בזו שלא כשמע עליהכלו׳אלא
אין כופין עיין בר״י נכ״ג ח״ב • אשה
שקינא לה בעלה ונסתרה וסת • אינה להדריכה בדרך ישרה ולהסירה ממכשול וכל שאינו מקפיד על שחשש גדלו' כנפל גרס לקול ולהראותנס
נוטלת כתובה מחנה כפ' האתסס ( דכד) אשתו ובניו ומזהירן ופוקד דרכיהן תמיר ער שידע שהם שלמי׳ כי אין כלחדש .אכתוב לכס ענין יותרקשה
מזה והתירוה לבעלה אם אינו חוסם לה
• מכל חטא נקרא חוטא שנ׳ ופקדת נוך ולא תחטא:
מתו בעליהן מד שלא שתו ב״ש או׳נונולו'
לזנות שראובן סהא חון מעירו זמןוחזר
כמוכה ולא שותו' וב״האומסותו׳אולא
נשלם ספר אבן העזר  :בעזרת האל העוזר:
בששה בתמוז ואמר כי שמעון הוציאעלייה
נוטלו' כתוב׳ופרס״י מתו בעליהן של כל
סוטו ' הנסתרו׳וראויו׳לסתו׳ולא הספי׳לשתו׳וכו דכטינן והביא האיש את אשתו וגו' קול שזינתה קורס בוא הבעל ובחדש כסליו ישלמו לה ט חדשים ותלד וילד בטבת י'
מיס אקרשקבע שמעון וקוד לידתה כי' ימיט ראה הבע ' בה סימכיס שסימה רואה
1בגמ 'במאי קמיסלגי ב״ם פברי סט׳העומ לגבו כגבוי דמי וב״ה סברי לאו׳כגבוי דמי
ופרס״י לאו כגבוי דמי והו׳ליס היא תובע מספק דדילמ׳זנאי הלי׳אינהו ודאי ואיהי ^ כסהיתה מגעת לחדש הט ודרך האשה ללדת לסוף הט ולפעמי שוהה עדהי׳ועכשיו
ילדה לו׳חדשיס לביאת הבעל ואפ״ה השיב הרש״בא שאס חושש הבעל לדברישמעון
ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי ועלי׳להביא ראי׳סלא זיכתה • כל סאסורה לבעל
מסוס קנוי אסור׳לבועל לפיכך האידכ ס אסור ' לעולם אסרקנוי וסתירה אסור׳ג״ב אסורה וכדאמרי בסהוא טמיא אי מסימן לך כבי תיי ע״ס ואני רואה ק״ו בנדון זה
לבועל ואס ניסת תצא משנ בפ׳כשס שסמים ופו׳כססשאשור' לבעל כך אשור לבועל אלא שאס הדבר במר שכפל בן ה חדשים אינו בוכה ה״ז כאילו הפילה בעודיחוץ
ומ״ש ואס ניסת תצא כן משמבפ״ב דיבמו '  :וני'הרסב״ס ז״ל בפ״ב מה׳סוט אסעסה לביתו והרמ״כס כתב בפ״טו מס״אב שהולד ממזר אס הוא בן קיימא וסם הוא ממזר
ונשאה מוציאין אות' מתחתיו כגט אפי׳היו לה כסה בני׳ממכו וכן משמע קצת כפ ' היה נרא׳סתאסר לבעלה ואינו נאמן להכשירה עליו הרי היא כאילו זינתה בעדים
וכ״נ ממאי דאמרי כפרק י יוחסין גבי אסופי מסו׳דליכאלא מיעוט שהלכו בעליהן
עדיכיעו׳פירשתילמעלכשי׳י״אשסכחכתי גס אני
הנז׳ -ואסאיןעדי טומא׳אלא
למדינת הים וכו׳ולפי זה אס הדב'בריא שאין נפל סל חמסה סדשיס נגמר באיבריו
וביארתי כל הצורך • כתב י״ת ישראלית שהמירה וכשאת לגוי ושוב הזרה כתשו '
וכו׳סמותרת לגי שנתגייר עמה כ״כ התוספות כריש כתיבות אהא למקשה התם ובהשמעת קול אין מועיל חזקת דנשמת לבעלה סלא לאסרה עליו זהו לפי דעת
ולדרוש להו דאונס שרי וא״ת והא אמרי בפרק כן סורר ומורה על כל טבייו׳סבתור ' סרמ״כס סכתבתי אבל כה״ג כתב בסוף הלכות גירושין אסה שהנך בפלסלננ״ה
יעבור ואל יהדג חוץ מע״ז ג״ע וש״ד ותירץ ר״ת דאין חייבים מיתה טל בעילת גוי וילדה דלא סיישיצן למסזמדילמא אתא בעל בציכע׳יסימס כי עיבד ' דאבו דסמואל
עובד אלילים דיסמנא אפקריה לזרעיה דכמיב וזרמת סוסי ' זרמתם ומייתי ראיה וזה נראה כסותר דעתו סל סרמ״בס אלא סאיפשר לומר שהגאון לא אמר כן אלא
כשאין הבע ' בפנינו אבל אס הבעל לפנינו סולד ממזר כדעת הרמ״בס ילפיזהחזר'
דסריך כפרק בן סורר ומורה והא אסתר פרסהיא הואי ולא אריך והא אסתר ג״ע
הואי משמע דמשו׳סריות לא הוה מחייב ' ומתק־ כך התיר ר״מ לכת ישראל שהמירה כדין כנדון זה אס איפשר לנפל בן חמשה חדשי' להשמיע קול ושיהיה נגמרבאיבריו׳
ובא עליה גוי לקיימה לאותו גוי כשנתגייר דלא שייך למימר אחד לבועל בביא ' גר ככן ז׳וזהומה סאני אומר בזה ידוע שהיולדת לז׳יולדת למקוטעין ויולדת לט ' אינה
עובד אלילים דהויא כביאת נהמה ואין נראה לרי״בס דכא ע״י ביאת גוי נאסרה יולדת אלא למקוטעין כדאיתא כהמפלת ס כ הרי חדש חמישי לכן ז ' כחדש שמיני
לבעלה כדאמריהכא דאיכא פריצות ובפרק כאשססנמארמלה דברצון אסורה לבן ט' ואין ספק שנפל בן ח בוכה ויונק עד קרו׳לל׳יום דכל שלא שהא ל׳יוס הרי הוא
לבעלה אלמא לגבי כפלה ביאת גוי לא חשיבא כביאת בכמה וה״ס לבועל והאריכו נפל כדאית' בנדה ובפ״ר אליטז׳דמילס יר״פ הערל וכיון סבן ה ליולדת לז׳הוא ככן
בדבר והי״אש כתב על זה בפסקיו ונ׳ל לקיים פסק רבי תם ולא מטעמי׳אלא משוס ח ' ליולדת לט׳ח״כ כשם שכן ח׳יכול לסתקיי' ולבבו ' ה״נ בן ה׳יכול להתקיי׳ ולבנו' ׳
הא ראמרי׳וכטמאה ונטמאה אחד לבעל ואחד לבועל־היינו היכא שלא הית אסורה דאמרי׳כן ז׳היה ונגמ׳עהרה ואע״פ סלפכי׳סיהי׳נגמ׳כאיבריו הדב' ידוע סמול די י
לבועל אלא ע״י ביאה זו אבל בביאת גוי דכלאו הכי היפה אסורה לו לא קרי ' ביה לז׳הס חלושי היצירה אבל כבר אמיתם בזה טעס נכון לפי שאביו ואמו רנוי הקומה
וא"כ נכון הדבר להחזיקה בכשרה ומומרת לבעלה עני'ל -
ונטמא׳ אשד לבועל ונהי מאסרה לפעל מ* מ לא ניתוסף בה איסור לבועל בביאתו
גוי תם ונשלם שמז י ^ וצו■ מדים
־ ' ין דכל^ו הכי היתש נוסורה לו וכן עלבגו כסיעה ס6י -וםל־ גבי מקג 6ע מ״י

דרכי משה
סרר הנם של ר״י מרגליות אשר נוהגין במדינות אלוי אתריו וכל דכרישלקטתי משאר הפוסקים אכתוב על שמם :
מהרי״ו ס! י׳ פ״ה בא׳שסדר גטין ולא נטל רשות מרבותיו' ואין אנו עכ״ל • וכסימן הסופר לכפל הדברים הנ״ל יאמי לו כלשון זין אתה פלוני כ״פה״פ
*** יודעין אם הוא מימאה ומוחזק בטיב גטין נראה לאטילו בדיעבד הילך סקל׳והדיו והקס׳והקולעו׳ויה שלך כמתנ גמור אני כוחן לך ולפי מה סכתכתי
אינו גט וכל גטין שנתן פסולין הס דיהיבה דקדוקים' יש בגטין ולא בחנם תקנו
יזכיר ג״כ סאה כלי כתיכה וכן נוהגין סכותן לו הכל  ':ויקחס הכפל מסוע' ויגכיהסי
הקדמונים ששום אדם לא יסדר גטין או חליצה אא״כ נטל רשות מנביא רבהוכ״ס" הכפל כדי לזכותן כסגבה׳ומכו־וין בדעתו' לקנותן ואח״ס יחזור הכל ליד הסופר :
ס>,י גירא שהתרו כוי כמה מעמיס ועוד שעבר טלחרים ר ג שנשא בנשים א״כצקיר׳ וכתיקון ישן שהבעל כעצמו ימן דברים אלו לסופר ולא ע"י שליח • ויאמר הבעל
עבריין ורשע ואמרי' פ זה בורר החשוד' על עליות פסול לעדות אישה ולכן כל גטין
לסופי כפני ( !דיס בשעה שנותן אתה פ כ״פ ה״פ הילך הדיו והקולמוס והקסת
ססדר פסולץ אפי בדיעבד וכ״כ שם סיק  :ח וכתב שם ואין לומי דדוקא לעדות או והקלףולפי״סמכהו! שמזכיר הסופי כל כלי הכתיבה גסכאךזכירס הבפל כססחזרי׳
לדיינות חשוב פסול אכל לא לסדר גטין אברא זה הוי יותר מדינות כיון דצריך לסופר וא״ל יכתוב גס בי לשמו פ ' הפי כ" פ ה״פ לגרש בו אשתו פלוני ' ה״ס כ״ס ה״פ
לקדוקיס רכים  :ומה שכתבו רבוות להתיר בדיעבד נסתפק לי איזה מיקרי דיעבד לשמי ולשמה ולשם גירושין תכתוב וכאוב כ״כ גיטין פד שתכתוב אהמקובל כפיר
כיון דזה האיש מבר במזיד טל תקנת סקדמוציס שתקנו שלא לסדר גטין רק מיי סיב או' למי שמ׳ראה אותו ושיהא מקובל להס הכתיבה והחתימה וסכתי׳כולן לסמי
סנסל רשות והתרה מסכם שתפס ישיבה א״כ גרע משאר דיעכד עכ"ל  :וכת ריב״ס ולשפה ולשם' גירושין  ':ויאמר הסופר כן איעשה־כ בתשו׳מהרי״ו סי׳ק״ץ דיכולין לומ׳
ס״ס שפ״ט ויז״ל מעיד אני על רכותי הר״ן ורי״ף שמעולם לא הניסו לתת גט זולתי' כל הדכייסיאלו כלשון אשכנז יפשוט הוא  :ואח״כ יאמר הכפל לשני הטדיס ביחד
אתסס ב״פה״פיואתה פ׳כ״פ ה״פ׳חתמו הגס שיכתוב פכ״ס ה״פ לשמי פ ב* פ ה״ס
בפניכם לפי שרוב מצרין אצל גטין אינן מומסין ולא בקיאין בדקדוקי הניט פכ״ל
וכ׳סי רע״א על ר מ הלוי סמר למחו' א שצנז שכל מי שלא יגזול רשות מהר׳ר ישעיה' לגיס בו אשתי פ ב" פ ה״פ ותחתמו כ״כיהרב ' גטין פד שיהא א׳מקובל לרב ולכל מי
שהגטיין והחליצה יהיו מסולין וכיישם ואם הגטץ נעשו כתי ק.ץ ובסס שר למה׳יהיו' ספראילו ושיה מקובל להסהכתיב׳והחתימ וכולם תסתמו לשמי ולסמ ולשם גירושין
פסולין משוס שלא כטל רשות והאריך סס בזה וכתב דסר״ס הלו ' לא סוים כהוגן ויאמר העדיס׳כן נעשה  :וינוס הרב לבעל שאל ידבר מאומה מענייני הגט עד
ועיין לתשו הרא״סכלל מ״ה סי ' י״ו וכתבתי אותן לעיל ס״סק״ך כ׳בת״ה סירס״ז־ אחר כתינת" הגטי׳ פן ידבר דברים למבטלין הגט • ומצאתי כתב בסדר ססרא״י
 1אל יתנו גט בע״ש מאחר דטחלין בצרכי סבת חייסי׳סמא לא ידקדקו כל הצורך' וכסדר חהר״י מרגליות וטוב הוא שלא יניחו העדים הבעל להתעלס מעיניהם שלא
בו  :ח״למהר״י' מרגליות :
יכול לכא אצל עדים אחי־יס למסור מודעא ימ״מ אס אירע שיצא לחון ונתעלס
יהי׳
ולא
צסניס
או
זקן
בחתימת
בתרללה ישתדל הבעל פדים כשיים וגדולים
אין קפיר א'ואס כריך לילך לחוץ מומיה לכתחילה ובמשונלד יש ליזהר עכ״ל :כששולס
קמביס לא לאיש ולא לאשס ולא זס לזה ולא יצא עליהן סוס קול הגט ע״ייסליש יהיו כל הדבריס הנ״ל לפני השליח כת 3מוהר״ס יפה כסדרו נהגו
שחשודים טל העייות ולא שאר עכירות הפוסלין לעדות • וגדול א׳כ׳סגס הסופר' להחמישאם נפסל הגט לסזו׳ילצווא' שגי׳לסוער ולטדי׳שמא הבעל שמח כעכוב הגס
לא יהא קרוב מפני שמעיד קצת כששואלין אותו אס נכתב לשמו ולשמה ולמדומ׳ עכ״ל וכן הוא הגה ' מרדכי דף תרי״ז ב׳מהרי״קזכפרוצ הסוס' להתחי׳לכתו ' אז יאמר
סאין העולם נזסרין בכך ושם כפס מהרי״ל שהיה מדקדק אס היו קרובים שו׳קורבה' הסופר לפידי החתימ׳תשמעו אלי וגס הבעל יאמר לעדים תשמעו מה שידב׳אליכס
בפול׳אפי׳ריא קורבה כגון רביעי או כה״ג מצד חתוכים וכן לא רצה לסחתייס עד היסופ' :וכך' יאמיר הסופי לעד אתם עד׳פה״פ ב״פ ס״פ ופה״ס כ״פה״ס תשמעו אלי
שאינו מכין הגט ואס היה העד דלא ידע לקרות מלמדן אותו וכן לא רצה להחתים' אני פ׳ה״פ ב״ס ה״פ אכתוב גט זה לשס פה" פ ב״פ ה״פ כדי לגרש בו אשתו פ׳ה״פ
עד שהיה בעל מוס כדאי להתיר א״׳א לעלמא • והיה מסדר אחר עדי׳וסופ׳מהוגני׳ כ״פ ה״ש ואני טתב לשמו ולשמה ולשם גירושין וסבמל יצוה לעיד חתימה שיהיו
ובשעת הדחק לא היה מדקדק כסופר  :עוד סם דלכתחלה לא יהיו העדים והסופי' אצל הכתיבה עד םייכמיוב הסופר סס האיש והאמה והזמן והעדים יעסו כן :
קרובים אל סיב • כתב בסדר מוכר״ס יפה דטוב סיהרהיו העדים תשו כלבס שמא' וסהר״ט נהגשהעדיס ישבו אצל כתיכתהגט רק שיטה ראשונ׳ממש אפ״פ שיש״י פי׳
עביו על איזה עבירה עכ״ל  :ונ״כ מהר" ' מינ״ץ ביראני" ה ואפי היו צדיקים גמורי׳ סם סס האיש והאשה והזמן ואני לבי מגמגם ואיני נוהג כן אלא כמושסי׳רש״י עכ״ל
ויזכירס היב על זה :מצאתי כתוב כתיקון ישן ב' מסר״ס כ״ל נכון שיהא הבעל סוסי וכן הוא כמי־רכי ריש פ״ב דגטין ובהגה ' מיימון פ״ג וע״ל סי ק״ל דבדיטכד אס לא
עם הסופר בעד שצרו ובעד כל דבר קודם צתיכ' טכ״ל וע״ל סי׳ק״ל טפס סנוצגין
שיו העדים' אצל הכתיבה' הגט כשר וכשנותן גט ע״י שליח כריך לראות השליח קצת
האידצא שאף העדים נוטלין שכר  :וידעו העדים לקחת ולחתום עוד מ״פ וז״ל נ״ל כתיבת הגט ונל חתימתו כרי שיוכל לומר בפני נכתב ובפני נסתס וע״ל סימן קמ״ב
סהיב יסדי לעדס ולסופר ולבעל מהופי׳לסמו ולשמה וכן מלת הגט שיוכל לקח' צמה כריך לראות מן הכתיבה' ־י וקודם׳ שילכו הטדיס יקסו פי׳מוכהק כגט ובקלף
ולהבלן מהו פי׳הגט ויחקור הרב אחר שמות הבטל והאסס ואחר שמות אביהן ואס
וככתבוע׳ל סי ' קכ״א; דצריך הגט לכתחילה שיהא אורך יותר על רחבו וכן
היה להן בשמות מחמת אולי או אס ים להס כינויים או אם הס כהניס או לרם גס
נוסגין ונתיב בסדי מהר״י מינן וסהר׳ס יפה ויתקן הקולמוס וישרטט הקלף וכל
תיקונו ל שמה' ולשמו ויסרב לאומרו כפי׳ ולנ״ל סי׳קל״א  :וטוב לכותבו כקנה ולא
יסקור אס אין ב 'יוסף כן שמעון כעי׳דצי׳הסופ׳ הדו יהקולמו׳ והקלף סרוצ׳לכתוב
בו  :וישאל הרב לסופר בפני עדים והבעל אס הדיו והקסת שהדיו בתוכו והקלף בנוצה אס אפשר כין כתב כמרדכי דגטין ולא יכתוב אפי׳אות אחת על הגליון ולא
ולעיל סי׳ק״ך נתבאר שה״ה שאר
והקולמוס הן סלו • ויאמר הסופר הן :
'כתב הגט כסיירוגין וע׳ל סי׳קל״א וז״ל סדר הגט של הרא״ש ויחתוך הסופ׳הקלף
כלי כתיכ ' :ואח״כ ישאל הרב לבעל ויאמר לו בלשון זה סלוני ס״ס ב״פ ה״פ אס רצונך למדת הגטיסלא יצטרך לחתוך׳ ממנו שוס דבר אסר כתיבת הגס בסדר גטין סי ׳ד
ליתן גט לא שתך פה" פ כ״פ ה" פ :והבעל יאמר הן  :ויאמר לו הרב נדרת או כשבעת ויסרטט ס י״ב שיסין ושני שיטות קטנות שיחממו בהם העדיס ויהיו סמוצין לגס
סוס נדר או שבועה או חרס או קנין או סוס דבר בכה״ג המה ריחך ליתן גס ויאמר
גס ישרטט מימין ומשמאל בציד הגט נ וישרטט כצד החוץ דהיינו לצד השיער
הבעל לא נדרתי ולא נשבעתי וכן לא דברתי פוס דבר המכריחני־ ליתן גט אלא ויפרטט בקנה וט״ל סי׳קכ״ה וכ׳מוהר״ס פדו׳בתסובותיו סי׳ו׳ואין חילוק אס הצליון
אתן גט ברצון  :ויאמר הרב אל הבעל אם נדרת או כשבעת נתיר לך ואס אמת למטה בגס יותר מתפייסת יד אבל כפחות יש להקפיד קצת • ויתחיל הסופי לכתוב
הדבר שנשבע או נדר יש להתיר לו השבועה או הנדר וטוב להתיר לו קודם סיצוה
הגט לצד הבשר ויכין לכתבו לשמו ולשמה ולשם גירושין  :ויכתוב כתיבה ממה
לסופר לכתוב וכ״כ מהרי״ווע״ל סי׳קל״דוכ& וף סי׳י׳וכסדרגסץ דאם לא התיר לו
ניצרת בהיקף גיל • והסופר יקח נמי שי׳מובהק כגט שידע שהוא הגס סצחב נ
הנדר או השביעה א״ה מגורשת וכבי הארכתי בזה לעיל סי׳קל״ד  :כת' בהגהות והעדים כשרוצים לחתום הגט יראו אחר הסימן שלקחו כגט אס זהו הגט וכסדר
מהר" ' בירון דדן שנתקשר בשבועה כשטר ועדיין לא חלם השבועה שהרי אינה מסר״ן ?"ל כתב שיקראו העד׳הגט קודחתימחן ס ידעו על מה יחתמו ול א יחתמו
קייב ליתן לה גט פד מלאת לה שכס תמימה ות שבע שאין לו גבורו׳אכסיס ואין העדים פד שתתייבש הגט ויחתמו זה תאת זה וגס העדים יחתמו כתיבה ממה
מתירין נדר או שבועה שלא חלו א״כ צריכיןסהיא תמיר לו כל ס 0סכשתעכד
ומוקף גויל ואל ירחיקו מן 5גט רוחב שניסיטין ויתחיל הקשיש מן העדים ויחתמו
כאותו השטר קישור במחילות עלמין שלא יצטיך למת גט לעולם וגס  .לרלוחא ג״כ בדו ובקולמוס של כעליייאמיהער הראשון לעד השני ראה ס ב* ס שאניהותס
דמילתא יפיח לו השבוע׳עכ״ל  :וע״ס סי׳ל״ו דבגט משומד לא היה שואל אם גדי*
ויאמר העד קודם שיחתום הנד פ׳ב״פ אותם גט זה לסם פ ב״ס ה״פ כדי לגרש בו
אי נשבע מאסר סכוסין אותו להוציא רק שאלתי אותו אם נתנו ברצון וכןהאשה
אשתו פ׳ה״פ ב" פ ה״ס ואני חותם גט זה לשמו ולשמה ולשם גירושין והעד השני
ימסה כמשפט' הראשון וכל א׳מן המדים ימין לראות היסב כשחות׳חבירו פדי שיכיר
לא שאלתי רק אם מקבלה כרצון מאחר סמסוייכת קצת להתגרש עמנו עכ״ל :
אתימת ווצסחיתמץ העדים יסתמו פ ב״פ עד ולא יכתבו לא כיכויין ולא כינוי
ואני כאבתי לעיל סי׳ קל״ד דאין מפין משומד לגרש מ״ס נראה דאין לשאול אס
נשבע או נדי* מאחר דמדינא אפי' אס נשבע או כדר הו ' גט לכן אין לימן לו מקום אבותיהן ואס העד צהן או לוי יכתוב פ ב״פ הכ0ן עד או הליי עד אכל לא בן מהר״ר
תיתלה עצמו בדבר ולא יגרש * ויאמר הרב לבעל אס דברת מעולם שום דיכור או בן הקדוש רקי ס ב״פ לא בעדים ולא בכעל כן הוא המנהג פשוט ודלא ככלבו
סיזיק ויגרום לבטל הגט כגון אס מסרת מודעא על הגט או שאמרת שלא ליתן גט והג״ה אלפ& י פ הזורק דף תקצ״ו שכתב דיס לכתיב בן מהר״ר או בן האבי וצ״ע
ברצון או כה״ג ויאט הבעל לא מסרתי מורע׳ולא אמרתי שוס דיבור שיזיק לגט זה למה נהגו פלא לכתוב סהר ר או בן החבר כאשר עולה לס״ת כודאי שאיני מזיק
ויאמ׳לו הרב אכל אם אמרת מעולם סו׳דכי המבטל או מסרתמודעא או אם עשית בדיעכר כשאינו כותב מהר״ר או כן החכי דהא לאו שם האיש הוא כאשר כתר'בסדר
סוס פעולה המבטל גט או מזיק לו כל זה אמה צריך לבטל בפני העדי׳אלו שלא יהא גטין סי׳ק׳מ״מ לכתחילה לא היה מזיק כשהיה כותבו כדי להכירו היטב בשם שעולם
כח לאומן דברים ובאותן מודעות ובאותן פעולות אלא יהא הכל כפולין ומבוטלין בו לס״ת וצ״ע טעם המנהג - :וכשיתייבש הגט עס החתימו׳יביאו הגט אל הרב
ויאמר הבעל הן כל המעשים שעשיתי ודברתי שיגרמו לבטל הגט או להזיק לו והרב יעיין בו אס לא דלג כו תיבה א׳או אות א׳וידקיקבחסרות ויתרות ואח״ב
סוס
ואח״כ אס אין
הכל יהיה כטל ומבוטל וברצון ובנפש חפצה אני מצום לכתו׳הגט ולחותמו גס ברצון בתיקון אותיות בצתיכה תמס והקיף גדל
פ4
ובנפש חפצה אתן אותו לכרם בו את אשתי ס כ״ס ה"
ויאמר נקב כאות או שוס מחק או טישטוש או גרר או נדנוד ואס אין האותיות עוברי חיץ
הרב לסופר שיתן במתנה גמורה לבעל הדיו והקסת והקלף והקולמוס שיהיה סלו לשיטה מימין או משמאל ואס לאהרחיקו העדים החתימה מן הכתב ואז ישלח הרב
וכן יעשה הסופר  :ובכנימן זאב סי׳קי״ס דה״ה המחוגה והעץ סמסרגלין בו וע״ל הגט אל החשובים שבעיר לדקדק בו ג״כ ויזהרו שלא יטשטש הגט בשליחותם :
סי׳ק״ך באיזה דבי* פצזול אפי בדיעבד אס לא נתנו הסופר לבעל3מתכס :ומצאתי ובסדר מהח״ו כ׳סלא לשכוח לקרותו נגד גט אחר כד שאס ימצא בו טעות ירגיש
צסדר הגס של מהר״ר איסרל שיתן לו יריעה שלימה אס יש לו דשמא יתקלקל בו  :ואחב יחזיר הכפל וימן הקלף והדיו והקסת והקולמוס עם כל כלי כתיב׳לסופ׳
במתנה גמורס כדי שיוכל לכתוב בו גטין אחרים דאל״כ לא היה של סופר אלא סל
הגט וישכחו מחמת טירדא לחזור ולהקנות לבעל הקלף ובלי הכתיבה פעס סני
** *

דרכי משה סדר
בעל ולא היו יכול להקנותו לבעלים אתרים לכרכי גטין  :ויחקור הרב אס ב ' יוסף
בן שמעון בעיר  :ואח״כ יקרא השמש כני העיר להיות אצל נתינת הגט לפרסומי
מילת ובסדר מהר״י מינן כ שיהא מנין אצל נתינת הגט ואפי קרובי הס מן המכין:
ולוקחין עדי חתימה לעדי מסירה כן נוהגין וכן כתבתי לעיל סי קל״א וכסדר
גטין כ דיש לוקחין חשובי הקהל לעידי מסירה ולא עירי חתימה :ובהגהת מרדכי
דף תרי״ז ע״ב הגהת ח״ל ולי הדיוט נרא׳דאחרי דנהיגן ליתן גט במנין טוב
יותר שלא ליחד ב' עדי מסירה פן יצא עליהם שוס ערעור פסול אח' כ אלא יאמר
שמעו כל הכשרים להעיד ויש לזהר כזה מאוד כדי להוציא הפסולים מן הפדוי שאס
לא היה מייחד עדי מסירה הכשרים רק היה טתנו סמס לפני העומדי׳שס ונמצאו
 0א׳מהס קרו  :או פסול אס נמכוין להעיד הרי זו עדות בסל לדברי קצת פוסקי׳
ובאסור חמור יש לחים מאוד עכ״ל  :וטוב ליטול עדי חתימה למסירה כי אז לינא
למיחש למידי דאין לחוש שיצא עליהם קול פסול דא״כ בלאו הכי הגט פסול מכס
חתימתן דהוי מזוייף מתוכה  :ויעמוד הרב באמצע ועד הגדול בימינו ועד הקטן
בשמאלו והסופר לפניו והבעל והאש ' גב מלפניו  :בתיקק ישן ונוהגי הרב והעדי'
והאיש והאשה לעמוד סכ׳ועמדו שני האנשים וכן הוא בא״ז פ׳זה בורר ח״ל ובנס
אסס צריכין לעמוד ומסתמא ע״כ נוהגין כל הקהל לעמוד שגס הס עדי ' שמגורשת
ומותרת להנסא וגס שנפסלה לכהונה עכ״ל • עוד מצ* חי סם שפה״ר בינא ז״ל כת
שקבלה כידו שלא ליתן הרב גס תחת הגג וכסס בביתו סל סיב אל יתן טכ׳ל ולא
ראיתי סנזהיין כזה  :כשרי מפר" ס יפה דיס ליזהר לבעל שלא ישיב לן הן או לאו
לאו ב פעמים ובסדר מסר"י מינץ ב מהר״ן דאס א ;;ר הן הן הוי כמו לאו וצ״ש וב
כסדר מהר״י מינן דטוב להזכיר כשעת נתינה שביטל מודע קוד הנתיבה  :ויאמר
הרב לבעל בזה הלשון אתה פ ה" פ ג" פ ה״פ אס מרצ׳לימן גט לאשתך פ ה״פ כ״ס
ה״פ ברצון ונפש חפיצה  :ויאמר הבעל הן • ויאמר הרב אס קבלת עליך שו׳סבוטה
או חרס או נדר ליתן גט נתיר לך אני וחבירי ויאמר הבעל לא• ולעיל כתבתי אס
אמת שנדר צריך שיתירו לו  :ויאמר הרב לבעל אס נתחרטתיחזור בך ואז ממצא
תיקון להסיר לך הקניין  :ויאמר הבעל לא נתמרטתי• ויאמר הרב לבעל אס עשית
סוס מעשה או סוס פעולה או אס אמית שוס דבר המבטל הגט או אס מסרת סוס

מגורשת ממנו ותהא מותרת לכל אדם ותאמר על הכל הן• ו)5זי 6מי היבלרזפה
להחזי׳לו הכתוב ולמחול לבעל על כתובת ומצאתי הטעם בסד מהי״א מינץ סל!5
חתזו׳אחר שנשאת לתבוע הכתוב ואז אפס' סבעל הראשון יוציא לעז ויאמ סע״מ ק
לא גירש וכמו שאמרו פ השולח במתני ' א״ר יסודא ־שתיקותיכו  :ויאמ הכפל למדי
חתימה שיהיו ג״כ עירי מסיר 'ויתרצו העדי׳לדכר וע״ל שכתבתי .שיש נוהגין לישי
סכל הכשרי׳לעדו׳יהיו עידי מסירה אבל עיקר המנהג כספרא .ראשרנ׳יואז יגלו פני
האש ' כדי שיראו שאשתו מגרש '  :ויאמר כרב לאשה שתסיר הבעות וכל דליחוצץ
מידיה ולא יגע סיכלה או שום דבר כיד בשע שתקבלי הגט ולא יסייע לס סוס אדס
לפתוח או לקפוץ ידיה ותסמוך שתי ידיה זו לזו למסוחיסיב׳' למעל׳וחגבי כאצכעו׳
סלח יהא כקטפרוס  :והרב יזהיר אותה שלא תסגור ידיה עד סיצוה לה להסגיר ולא
תשפיל ידיה פחות מג׳טפשיס סמוך לקרקע ואו יכפול הרב הגט ר סיס הקצוות זה
במוך זה כמו אגית וכן ראיתי טהגין ויש נוהגי׳שלא לכופלו רק יתגנולה כך
מגולהיהכתב מקין כדי סיה׳נר לכל שמוסר לה הגט וכן משמע כסדר מהר״י מיק
ויתכנו כיד הבעל ויאמ׳לו מחזיקהגטבידך עדסאומד לך לתנו בידה ואז יאמהרב
לעדיס יאו ססבעל ימסיר לה הגט ותשמעו סהוא נותן לה לשס גימשיןואז יגביה
הבעל ידו עס הגט למעלה מידהאשהוי״א די״ל לעדים שיקחו סימן כגט קורס
סתכניסגו תסת בגדי׳שלא מק לפינו•ואז יאמר הרב אל הבעל אמור כך אל האס הרי
זה גיטך והתקכלי גיסך זה ובו תהא מגורשיממני מעכשיו והרי את מותי לכל אדם
כל זה יאמר כבעל לאש׳וצייך שידע הבעל פי׳המלותויכוין לגרש׳ואס הגט הוא על
מנאי יזכור התנאי בשעת נתינה ויאמר ובי תהא מגורשת ממני על תנאי כך וכך
כגון כגט ש״מ יאמר אס לא מתי לא יהא גטואס מתי יהא גטמעכשיווהרי את

מותי לכל אדם ואס לא מתי לא יהא גט עכ׳ל מהי־״י מרגליו׳דוב3סד מהר״י מינן
דבגט ש״מ יאמר כלשון מקנת חכמי' סא לא מתי ואס מתי כו׳אבל לא יאמר אס
אמו' דלסון חכמי׳לחוד ולא משמע כך מדברי ג״י וט״ל מיין ש״מ סיקמה  :ואז יניס
הבעל הגט כידהאישה  :וסשמסלק הבעל אח ידו אז יאמר הרב אל סאסה קמוץאת
ידךוסחזיקי את הגט והכניסי אותו תחת הסרבל  :וכסדר מהר״י מינץסתסהה מעס
אחר נתינת הבעל קודם שתסגיר ידיה  :ואח כ יאמר הרב אל האש ' תשאול לי גיטך
מודעה על הגט שיהא ניאל שלא מתן הגט ברצון  :ויאמר הפעל לאנויאמר הרב זה לקר אימי שנית ויקרא הרב פס העדי ' הגג׳ פעס שכי׳כמשפע הראשון לכל דבר:
ואס מסרת תרצה לבטלם בפני עדים אלו ויאמר הבעל לא מסרת ואס מסיתי ואח״ב ישאל הרב לסופר כל השאלות ששאל אותו קודסיתינת הגט וכן ישאל לעדים
סוס מודע ' סו אס דברתי סוס דבור או אס עשיתי שוס מעשה אי שוס פעולה כל השאלות ששאל כראשונה  :ואח״כ יחזור ויכפול הגט ויחתוך אותו לארגו ולרסנו
סמזיק לגט אני מבטל לפניכם כביטול גסור ואס הוא גט על ידי שליח י 6מ הבעל קרע ב״ד ובהגהו׳אלפס דגטין דף תד״יו הא קורעי ן הגט מיד אסר הנתינה כדי
כאן וגס אני מקבל טלי בחרס חמור ובא' ד טל דעתי כס שלא לבטל הגט ולא את שלא יוציאו לעז טל הגט וכ״כ הר״י כ רש״יטיכ״ל :ומהר״י סי פ״ו ומהראי׳י בפסקיו
השליח • ואח כ ישאל הרב לאש וז״ל את פה" פ ב״פ ה״פ אם ברצון אתה יוצ ' לקבל סי׳ס דחקו עצמן בטעמם אחרי׳וע״ס  :מצאתי גט שלא ניתן אין לקורעו כדרך הגט
גט מבעלך פ ה״ס כ״פ ס״ס • ותאמר הן • ובגט ע״י שליח לא סיינה שאל׳זו בכאן
הניתן שלא יטעו בו שניחן כהכשר אלא יעשו בו שינוי חתר בקריסה כדי שיה ניט־
עכ״ל
:
ואז
יסריס
סרב
ויאמר
כך
ר״ת
ופאר
גדולים
גזרו
בכנופיא
והחרימו שלא
ואח״כ יקח הרב הגט מיד הסופר ויאמר לסופר אתה פ ' ה ' פ3״פ ה" פ כתבת גט
זה• הן• אס אתה מכירו :הן :ציה לך הבעל ס ה״פ כ״ס־ה׳ס ליכמוב הגט* סן :צוה לך להוציא לעז מל סוס גס וגסי אנחנו גיזייס כחרס עמהס שלא להוציא לעזי על גט זה
הבעל פ ה" פ ב*פ ה״פ לכתוב לשמו ולשמה ולשם גירושץ :סן :אמר לך פ' ה" פ ב״פ ואס קשה לא דכי׳ תימא כגט זס יגיד תמיהתו עכשיו בפנינו ולא יסמין עדלאחי.
כ״ע אותן הדברי׳לפני הסדי׳והסליח :הן• נתן לך הבעל פ' ס״פ ב״ס ה״פ הדיו וסקס׳ זמן ויוציא לפז ובהגהות מרדני כדפוס חדש ףד מרי״ז ויאמר אח״צמי שבירך כו׳
והקלף והקולמוס בפני העדים והשליח :ולעיל כתבתי שיש מזכיריסכל כלי הכתיב' לכל ישראל מלבד מי שעובר סל החר' :ויזהיר הרב את האשה שלא הנס מון־כ״א יוס
הן :כמכת זה הגט לשמו ולשמה ולשם גירושין־הן  :אמית כפיך שאתה רוצ׳לכותבו מלבד היוס סנתנרשה בו ומלכד היוס סכתארס בו וענין זו הסיס שגזר ר״ת הוא
לשמו ולסמ׳ולסס גירושין קוד׳שהתסלס לכתו'  :הן :ואיך אמר קודשהתחל׳לכתו׳אני כמרדכי סוף גיטין דף תרי״ז ע׳א וכ׳מהרי״ק סורס ל״ז דלא תיקון י״ת אלא כדיך
 3ה" פ כ״פ ס״פכות׳גט זה לשם פ ה" פ ב״ס ס״פ כדי לגרש בו אשתו פ'3פ״ כו' ואני הוצאת לעז במלת דלא פסיקא או שבא לקכתור ולפגוס ואוסר סהגט פסול אבל
כות אותו לשמו ולסמ׳ולסס גירושין  :אמרת כך בפניהעדיס והשליח :הן  :היוסעדי' ת״ס שרואה כגט פסול פשיסא דמזה לא דכר ר״ת דאדרב׳מתויי' הוא לשאול על ז ה
והשליח אצלך כשכתב לכל הסחות שיטה ראשונה  :הן  :כסמסלח הגט ע״י שליח כ״מ
אפי׳גדולי' כדי לאערוסא סאיסורא עכ״ל וצ״ע בפסקי מהרא״י סי׳מ״ו דמשמע
סכמבתיכאן עדי׳יש לו להזכי ג״כ שליח כי צריך לשאלו אסאמ׳הדברי׳לפניאהשליח דסולק על מהרי״ק יפ״ם ועל כל פגים מי סהיה,אצל נתינת הגט סיי׳לאמר מיד אס
ואח״ס ישאל הרב לערים ויאמר להס אתם עדיס מכירין אתם גט זס  :הן :ראיתם יש לו חשש ספק כדבי ולא להמתין ולהוציא לעז ולזה נהגו קרמונינו ז״ל בסיס
סמסי הבעל הקלף והדיו והקסת והקולמוס ושאר כלי כתיבה לסופי פ ב״ס דכי'
זו כאשר כתבתי ועיין בהל גטין ומסרי״ל כיצד נהג וסדי מהר"יל בקצרה :
■לגמו כגט:הן  :היית' יחד ושמעת מפי הבעל פ' ה״ס וכו המגרש שצו׳לסוס פ ב* פ כו'
סדר הגט לשליח הולכה
לכתו גס זה מל הקלף זו ובדיו וכקולמו סל הבע׳פ׳ב״ע כו׳לשמו ולסמ׳ולססגירוסץ
ק  :שמעתם מפי הסופר פ 3״פ וכו׳סאמ קוד שהתחיל לכתו׳הכני כות גס זה לסם
פ׳ה״ס כו׳כדי לגרש בו אשתו פ' ה״פ מ לשמו ולשמה ומאני כות  :הן :מכירי' אמס
^וף ( ך ד עדים ב' חתומים טל הגט וב חתי־מיס על ההרשאה עד יהרשאה
ו
הס עדי משירה שיראו שיתן הבעל הגט לשליח ולפי מה שנוהגים
פזהו הגט שכתב הסופר פב״פ על אותו הקלף ובדיו וגקולמו׳סנתן לו הבעל פה״פ
כי ' :הן :היית אצל הסופר פה״פ מ לכל הפסו עד שכתב שיטהכראשוכ' :הן :כ׳מהר״י שעירי סתימה הגט הס עדי המסירה לוקחין על ההרשאה ב' מדים אחרי'  : :ככלבו
מינץ כסדרו שישאל העדי׳אס היו אצל בטול מודעו׳ואצל שאלות השמו׳ -ויאמר הרב שי ליקרו שליח שיש לו בניס או שיש לו זקן סכמי הוא שהוא גדול • כבעל ייסד
השליח קודם כל דבי כפני ב פדי ההרשאה וזה יעסה קודם שיצוה לסופרלכתוב•
לעדיס תקראו עמי הגט וכן יעשו ויקראו בדקדו' רב ובמתון ובקול רם וידקד שלא
יקר בדר׳שיסתמ׳ללסון אח׳כגון מ״ש מהר״י מינץ כסדרו סיקר ודן בצירי ולא בפת' או לעדים לסתום כדי שיהא השליח כשע' הכתיבה והסתימה ויכול לומי בפני נכתב
למשמע לשון דן דינא וב ויקרא כל אדם בקמץ ולא בסולם וכסד גטין סי׳מ״ג כ׳דיש ובפ״נ כשליחו הגס דלסליח הימנו רכנן ולא לאח לכן צריך שיהא השליח כשפיספצו'
לקרות ברעות כפשא בע ' דלא לסתמע בראו' בא׳ומוד האריכו בתקוני' וסדר גטין הבעל לכתוב ולחתו' :השליס לא יהא קרו' לכתחילה לא לאיש ולא לאש נדהו במקו'
שאין שליח אחר יכול קרוב להיות שליח דסא אסה טצמה מביאה ניטה כו' וצריך
בזו ולק כל א׳יזהר כפי יכולתו• ולאס קריאתן ישאל הרב לא׳מן העדי׳זהו חתימתך
הן :צוה לך המגרש פס״פ וכו׳לסתוס זה כגט:הן :אער לך כמגרש סה״פכו' לסתו
הגט
ליזהר
שלא
יהא
פסול
לעדו
'
ולא
יהא
מדי
הגט
ועדי
ההרסא׳קרלכי׳זה
לזה
לא לאי'
לשמו ולשם אסמופה״ס וכו ' לשמו ולשמ'ולססגרוסין :הן :סתמ' לשמו כו הן אמר בפיך ולא לאסס  :וכך יאמר הבעל לפליס כפני טדי ההרשאה מני פלוני כן פלוניס״פ■
בסעהחתןמ סתחתו׳זה הגט לשמו וילשמ ולשם גירושין  :הן :ואיך אמר' :הנני פב״פו
מענה אותך סלוני ב״ס להיות שלוחי להוליך גט לאשתי פלוני' ה״פ כ״פ ה״פ אתם
אחתו׳זה הגט לסספה״פ כו כדי לגר'בו אשתו פה״פ לשמו גכו' אני חומ׳ :את מכי׳סזה
או שלוחך או שליח שלוחך ושליח אחר שליח אפי׳עד ק'׳שלוחים וסן הגט בידהככל•
קתיע'מכירך  :הן :שמע מהי המגר פה״פ סצו׳ג״כ לחכירך פה״פסיסתו׳זה הגט לשמו מקוס שתמצאנה אתה או שלוחך או שליח שלוחך ושליח אחר שלית אפי׳עד מאה
מהן :ראי׳ססכירךפי ":פחהסכפני':הן:שמע'שאמר חכירך בשע׳
הסתימ׳סיחתו׳זס
שלוחים ותהא ידך כידי ועסייתך כעשייתי ופיך כפי ודבוק־ כדבורי ובו תהא
הגט לשם המגר הה״ס לגרש דב אשתי מ'הן :הי חבייך
אצלך׳כשחתמק
וצח״כ
ישאל
מגורשת ממני ימופרת לכל אדם  :וטוב שיקבל הבעל סליו בשבוע' התורה שלא
הרב כל השאלו׳סשאל לעד הראשון גס לעד הסני־כל
הסד
הנ״ל
שייך
בין
סגפן
הגט
לבטל השליח כמו שכתוב בסדר הגט בכאן סי׳קנ״ד ולעיל סי קמ״א ו ויסדר
ליד האישה עצמ או שמסרו ליד השליח ואין חילוק
ביניהם
רק
במקצ׳דכרי׳סכתבתי
היב
ככתיבת
הגט
ככל
הסלרסמסדרין
אס
האשה
נפנינו וכמו סכמכתילעיל וכן
לעיל ומכאןדאילך הסדר משסנ׳ולכן אסלק׳זוהא
לך
סדר
אס
האש
'
מקבל
גיט׳־נהגו
כל
הדבריםשסואליןקודס
הנתינה
לסופר
ולעדים
וכמי
שכתבתי
לטלוע׳ל בסדר
לכסות פני האססמסוס צכיעי ' • ויאמר הרב לאמה אס תקבלי גטברצון  :הן• וים
מ״ל עד מקום שכתבתי וסדרתי דבורו של סרב אלהאת ^ סאותוסדר אינו שייך
סואלין אותה ג״כ אס נדרס או נשבע או קבלה חרס לקבל גט כדרך שנתבאר לעיל לשליח ואח״כ יסדר סדר זו :ואז יכפול הרב הגט ויימנו .לבעל ליד ימינו ויזהיר גה
גבי בעל ומהרי״ו לא שאל לה מאס ' דאש' מקבלת גיוז' בע״כ ואין בזה רק גזירות
לעדי מסרה תיראו הנתינה ליל השליח ואז ישים
השליח שמי ידיודז לזו לקבל
הגאין ר״ג ילנן די כשאומרת שמקבלוברצון ; ויאמר לה הרב תדע ש3ג 8זו מסיה
לגט

דרכי משה
9טג כצער יעשה לאשם המקכלה גישה ויגביה ידו עם הגע למעלה סידהשליש
ויאער לשליח את׳פלו'ב״פ ס״ס הולך גט זה לאשתי פ ה״פ ב״ע ה״ע ותהא ידך[ כידי
ופיך כעי ודבריך נדיבורי ועשייתךכעשיימי ואני נותן לך רשות לעשות שליש
ושלושך שליש ושלי׳ אחי שליח עד ק שלוחי' ותן גש זה לידה ככל סקו׳סתמצאנ׳אתס
צו שלוק* או שליח שלוחך ובו משיה מגורשת מעני ומותרת לכל אדה :וע״ל סימן
קע״א אש המגיש משומד כיצר יאמרלשליש  :ויזהר הבעל שלא יזכיר לשליש שוס
מקום הא שה שמא היא במקו' אתר וכן בענץ השכירות אל יזכיר סוס מקו׳או מנין
הפרסאות שמא היא כמקום אחי אן רחוק יותר  :ואז יניח הגס ליד הש<יס ויצוה
הרבלשלי׳לשגו' ידו ולהכניסו מתת בגדו וכ׳מהר״י סינן דהשלי׳יגבי׳ידו כשהבעל
נותן לו הגס כדי שיהא מעורפם ואז יזהיר הרב ויקח הגש מיד השליח ויקרא אומו
פעם שנית עם עידי החתימה • וישאל לסופר אש זהו הגט שכ׳כו ' ככל השאלות
ששאל קודם סנתינ׳וכן לעדים כמו שכתבתי בשדר דלעיל ואח״ב יחזור הרב ויכפול
הגט וימשיכו לשליח לפני ערי משירה ויזהיר הרב לשליח מאוד על כשמתו שלא
יוציא הגש פירו ומרשותו אך אש יתנו במלון או בכה׳ג לאיש אחי יקס בו סימן
מובהק או ככלים שהגט בתיכו וכן יזהירנו פל סי׳סובהק שיש לו בגס :ומצאתי בתוב
כ׳מהרי״ל■שהיה מגיד לשליח שאשיר לישא אות אשז כי הי׳אשורה ול וני הטע שלא
יאמר השליח אח*כ אלו ידעתי לא הייתי שליס :ואז יגזור הרב שלא להוציא לפז פל
בגס כמו■ שכתנתי בשדר לעיל ואח״כ יכתבו ההישאנ ועיין נוסח׳לפיל סי ' קמ״א
וכת בשדר גיס־ן שלנו שמלכד ההישאה יכתוב סיב המשדר הגס לרב שיסדר הגס
משליח לאשהויכתי׳כוכל טעמי שינויין הנוסגין בעירו כגון אס כ ימסא בא״לףאו
הב "א וכה״ג כרי שלא ירחה נתינת הגט וכן נהג מהר״חק :

זה סרד משלית ראשון לשליח שיי :

וכן

יושיב

ג׳אכשיםשהשכ״ר ויאמר בפניהם בפני נכתב ובפני נחמם
יא מר השליח הראשון לפני כ ד ולפני השליח הבסנגיסליש של
הבעל פ ה ' פ ב'׳פ ס״ס ממנה אותך פ'ב* פ להיות שליח במקומי ובחריקאי וידך
כיד ופיך כעי ועשיית כעעייתיורבורךנדכודי ומיד כעתגי׳אתה או שלוחך או סלי׳
שלוחך גס זה ליד פ׳ה״ע ב״פ ה״ע א 1תו של פ ה״פ ב״פ ס* פ תהא מגורשת בו סמני
ומותית לכל אדם ואני נותן ךל רשות לעשות שליח ושליח שליח פד מאס שלוחים
ליפן,גט זס ליד ס׳ה״פב״פ ס״ס הנ?ל מל עקום שתמצאנה אתה או סלוחך או שלי׳
סלוחך עב״ל דברי סהיא״י סיגליות בסדר שליח ראשון לשני ומאוד קיצור בדכר זו
וכמקוני׳ישנים האריכו בשררי׳גס כאן :וכסדרעהר״י מינק ב׳דשליח ראשון יקב מליו
אססכיראופו ואם
נערם שלא לבטל שליח שני ואז׳כייךאו אופו וישאלו צומו
נכת  :לשמו ולש מ ב ולשש גירושין ע ' :ל:וכל זה איצדמש ^ק לי לכן כרא׳ריש לשאול
?לשליח בכל השאלות ששואלין א־תו השזיסיו לאשה עצמה וכמו שאכתוב למטה
אי״ס כי השליח סמני כשמסרו לשליח הג׳או ליד הא ש׳אצי׳ל רק שליח ב״ד אני וכמו
סכתי׳לעיל סי׳קמ״א ולכןיש לשליש ראשוןלומ׳בפ״נ־ ובפ״ג עם כל סשאלו׳סשואלין
אותו כשמסרו ליר הא שס כנ״ל וע״ל סי׳קמ״א ושש נוסח ההרשא׳משלי ראשוןבל ' :

סדר גתיגת הגט ימיר השליח לידהאשד,

השליח

יסבו

סדר גטין
שלביה צו סעשתס נגד הגס יהא הכל כסל ומצמר הן  :ולעיל כתבפי פיצץ .לדקדק
גכיצסס בשאלו׳אלו -ויאמראל השליחבאת לבנינו לגרש האס׳הואת פלו ה״פ ג״ס
ה״פ עם הגס שמסר לך בעלה פ׳ס״ס ב״ע ה״ב ויאמר השלי הן  :ויצס לו הרה מן לכד
הגס לקיומו ויקראו צומו בקול רמפס עדי מסיר  :וישאלו לשליח אס רצהסטסר
הבעל פ׳ס״ע ב״פ הקלף והדיו והקסת והקולמוס ליד הכופר וצמר לו בפניו כתוב
גע לסמי פ׳כ״ע לגרש בו אשתי לשמי ולפס ' ולסס גירושין מכתוכ  :ק :ויסצלולשליח
אס רא׳וסמע שאמר הבעל פב״פ לפדיס החתומים פל הגט שיסתמו הגס ושאפר
להס בפיו חתמו זה הגם סיכתוב הסופי לסמי פב״פ לגרש בו אשתי פ ב״פ לסמי
ולשמה ולשס גירושין חתמו :הן  :ואס זהו הנס שכתב לו הסופר וסתמו לו סמדי' :הן;
וישאלו לשליח אס ראה שכתב הסופר לבל הסחות שיסה ראשונה ואססמעסאמר
הסופי קודם שהתחיל לכתוב הגט צני פ ב״פ כותב גס זה להס פ ב״סלגרם בו
אשמו פ כ״פ לשמו ולשמה ולסס גירושין צני כוחכ :הן  :אס ראו שהיו פדי הקתוטי׳
על הגס ביחד כשחתמו הגס עד גסירא וצם [ שמס שאסרו המדיה סחוסמין אותו
לשם פ׳ב״ע לגוק בו אשמו פ כ״ס לשמו ולשמה ולשם גירושין הן • וישאלו השליח
אס ראה הגס שהיה יבש קודס שנמנו לו כבעל פ ב״פ להיו׳שלוסו ק :ויסצלז לסלי׳
צם הוא מכיר הגס בסי׳סובהק שזהו הגס סכת הסוס וססתמו המדי׳לשמו ולשמם
ולשם גידוסץ וגס שזהו הגס שמסר לו סבפל ופשאו שליח עליו להוליך ולימןאותו
לגר 'בו אשמו פ ב פ ה׳ס׳הן  :וכ׳בסד׳סהר׳י מינק ב מסר״יק דיזכר ששליח יפמו׳ולצ
ישען כלל וכן סנאתי צסדר גסין יק וכ*פ סם דאף אס היא אמסה יאמר לה ה״ז
גיסך שסלח לך בעלך ופ״ל סי קמ״א פה שכתבתי בזו  :עת־ סס והשליח ידבך כגד
פניה סל אסה כשעה שמוסר ל? הגס ויכמן לגרשה ואז יאמר לאפס שהיא ממגרת
כקבלת הגס וסהיה מופר לכל אדם וישאל אותה אחר הכתוב׳ סתחזי׳לו צו ממחול
עליה כמו שכתבתי לפיל -ואז יכפול הרב הגס במו איגרת וימן הקצוו׳זו בזו ויתננו
ליד השליח ויאמריאליו להחזיקו סד שיאמר לו לתס אל האשה ואז ת& יס כאסיידיש
כאלו היתה מקבלת כגט מכפלה כסו שכתבתי לעיל ויזהיר הרב פלא מ 40רי ידים
פד שיאמר לה להסגיק ואז יאמר סרב אל שני כדיינים סממו ולב' עידי מסירם
 ...לעומדים סס שמעו וראו מסירת הגס ומה שיאמר לה ואז יאס'הרב לשליח צמו כך
ה״ז גיס שסלח לך בפלך פ ב״פ ה״ט ב״פ ס״ס וכסקבלי גטך זו ובו תהא מגורש ממנו
מעכשיו ופרי את מותיס לכל אדם וגס זה בפ״ג יבפ״נ  :בתיקון יסן מצאתי דאין
סילוק בי ן אסר ששלנו ליכי או לך וגס אס אפר שתהא מגורשת ולא אפר ובו תהא
כו׳  :עוד בסדר מהר״י מרגלית ח*ל וישים כשליח הגט בידה ויאמר הרב לאשם
להסגיר ושמקסון את ידס וק מעסה ומכניס הגס תחת סוכלה ואמ״ב יאמר כר5
אל הצשה תסציל לי גיסך זה רקראו היב פס הדיינים ועירי מסירה סנית כמשפט
היצשון  :ויחזור הרב ויסצול לשליח אקמכיר זה הגט וכל השאלות סשצל לו החיל*
קודם הנתינה יחזור וישצלנו וצח״כ יכבול הגט ויסתכנו קרע כ״ד לצרכו ולרחבו
וישרים על הלעז כמ 1שכתבתי לעיל ויזהיר אות שלצ מנשא בצ״א יוה כמו שכתבתי
; לעיל פכ״ל מהר״י מרגלית בסדר גטין שחכר וכן נוהגי׳צסריי בכל סמקומו׳עראימי
מסדרי גטין אמנם האריך הרבה במקצת שאלות יבפל דברים פציצן צריכין ומ״ע־
אין לסכות לכתחילה ובדיעבד ככר כתבתי כל דין במקומו איזה דבר הוא מעכב  :כ'
?סדר סס״רי מינ״ץ אס נתן הגס מל מנאי פד זמן פ יאמר כשליח בספת הנתינה
פסקבלי גיס׳אם לא יעכורנגד פניךמכצן ועד זק פ יהא גס מעכשיו ותהא סומר׳
לכל אדם ותהא נאסנ׳פליו שלא עכר נגד פניך ואס יעבו׳ נגד פניך מכאן ופד זק ׳פ
לא יהא גס אם לא תאמרי שלא עבר נגד פניך וכפ״נ ובפ״נ עכ״ל עוד כ׳סס ויפריש׳
לס הרב סהו התנאי ותזהר שיהא הגס קייס עד הזק שהתנה הבעל שיחול בו הגע
ושיישאר סטר הסליחות ביד הדיינחש דע הזמן ההוא לממן תהא לעדה על התנאי
עכ״ל וככר .נתבארו דני׳אלו לטיל כל א במקומו המיוחד לו ע״ס ;:כםסבעל בעצמו
' מביא גם נר׳סהנסגתו עס כתיבתי וחתימתו כאס ' אס הימה האסם במעמד אךשי 1
'לדלג כגט העומדת סיום כו׳וכן הוא כסמ״ק ואת כ כ׳סוב ליסצל הבעל בפני העדי׳9
כל השאלות שים לו לשאול כסאסה במעמד וכן לסופי ולעדים עד נתינת כגט ליד
^אש׳וצזימסהרב ^גש ליד הבעל להביאו לאשתו וטוב שיקבל עליו כסר' פלא לבעל'
"הגס ויאמר היב לבצגל שיקס סי׳סובהק כגס שאס ימתמו לאחר שלא יצעיץ לסוס
־שמא אתי־ הוא ומצאתי כתוב ב מסר״ף היכא שהבעל עצמי מביא גס צ״ל כפ״נ
ובפ״ג לפי שעכשיו אי^ ן נכי מורה ואתי לאחלופי בשליח אחר וכן הסכים הר״ר
יחיאל ענ׳ל ואס הוא גט ש״מע״ל סי׳קמ״א נתבארו כל דיניו ובסי' קס״ס נתבאר
סאסור להתייסר אחי* הגס עם האפה ועיין בסדר הגט סב׳ לטור ס״ס יזנ״ד ומיץ
עוד קצת שידוסיס כסדר גטין סל מסרי״ל בפנין נדרים הנ״ל :

וסאשה יבואו אל היה וישב הרב ונ׳דיידם המבוררי׳לכך
יחרוצריכיןליסבולא לעמו ועל סימן קע א ייסב הרב
באמצע ושני הדיינים הגדול בימינו והקשן■ בשמאלו0ר 3יפייןבגט היטב פס  .שני
הדיינים שנעשה כהלכותיו כמו שאר גטין שבעל עצמו ניתנו לאש ה וידקדקו היטב
פלא יהא השליח פסיל עדות או קרוב כעושכתבתי לעיל בסדר מינוי השליח
ויש לספק אש השליח קיוב לדיינים אס ים להכשיר אפי ' בדיעבד
וע״ל סי׳קמ׳ב מהיא״י לא רצה להיו׳א' מג׳דיד׳כי נטל סכי אבל שאל כל סשאלו'
וע״ל סי׳קמיב ונ״ל דה״ה כל סג ' דיינים אסורים ליטול סכי ופ״ל סי ' קס״ט מדין,זה
ויש מצריכיי׳עוד שניאחרים השומרים אצל הדיינים וסם עידימסירה משליח לאשה
וכן נוהגין ו  ":כ חהר״י מיגלית  :והרב■ ושני הדייני׳ישאלו השליש והאשם מה עם
מכקשי׳ויא מסשליח הננישלי׳של פ' ס״פ ב״ע שעש׳איתי שליח להוליך גט זה לאשמו
פ ס״ס ב״עה׳״פ׳ולגי־ש' בגש זה ותנכי -עואד בפניכם לעשות שליחתו וליתן לה׳ הגט
משלח לה הנעל פ ס״ס כ"פ ה״פ אז ישאלו הדייני׳לשליח אם קבע לו הבעל זמן סיתן
הגש לאשתו פכ״פ ש ישלח ויאמי לא קבע לי זק  :ואס״כ ישאלך לאסס אם רצוצה
לקכל גש■מידהשליח פ ניטשי תלת לים במלה•פ ס" פ ב״סה״ח לגיש בו סמנו ולסיוע
פותית לכל אים ותאמי הצשה סן  :יאלם ישאלו לשליח אס יש ול סרשא׳שנסשס
^נכין כתיבת השמות שמצאתי ולקטתי מסדר הגע וסדרתי אותם
סליח מהבעל להוליך הגט לאשתו ויאמר קנויתן להם הסרסצ׳ויפייט־ בהו-שא׳סיטב
פל א״ב וכתבתי אצל זה מדברי שאר המחברים
שהוא כרינו ואם ים עליה הנפק או סמכירין חתימת העדי וטוב לדבר לשליח םצ
יודע שי.ש לבעל פוסתייעופעל האש׳חימשול לס הכל גס היא ממחול כל התניעו' ־! א אברהם המכונס עכרסן או עכרלן או אברליפא וי״א דכל מ קו' סיס בהברות
שיש לה על• בעלה  :הרב יקי־א.ההרשאה פס ההנפק לעין כל  :וישאלו השליט אם
סהכמוין דיסין ללסץ הקרס אין לכסוב הכינוי וא׳כ אל היה צריך ליכתוב
לא שמע ש מת הבעל ואס היה הבעל בריא כשנתן לו הגע גס ישאלו לשליח הא לא
הכנויין אלוקו מסמ״ממה שכתבתי לעי׳סי׳קכ״ס שאין בותבץ קצו׳לסוןצמנ׳הסוגי׳
ידע שכיטל הבעל הגט או השליחות ויאמי השליח לא שמעתי וישאלו לאש אסאל
מסדר הגט משמע דיס לכותבן  .וע״ל באות ק  :איכל אורי דפמקריא אהוביה ולא
יהא
בא כעלה פ' ה״פ בי׳ע ס״פ וביטל הגש או אם לא שלח אליה ע״י שליח שהגט
־המכונה כך סשמפ בסדר גט סי׳כ״א  :אוגיא איפרל אליהו־ט׳וכ׳בסדר גיסיןסי׳ל״א
סלי׳אח׳לימן
בסל וישאלו השלי׳אס לא ביטול הוא עצמו את שליחותו או אס לא עשה
.:־זכותבץ אליהו כו׳אס לא שידענו כודאי פשמל אליה אבל מסתמא־ כומבין אליהו
לא
אס
או
שליח
הגטליד סאשה  :וישאלו לשליח אם עשה נדר וא שכועה להיות
■וכן הוא בת״ה סי׳רל״ג ובכתביו סי׳ל״ט ו *״י ונראם דאס כ׳אליה לא מפסי׳דהר*
:מסר מורעא על סשליתית ויאמר לא  :וישאלו אם עשה הבעל סוס מנאי כגט
הנביא אליהו נקרא כן בהרבהמקובלות • ומצאתיסכ ' סהר״ר לעמל ז״ל כ גט לפני
בסמסי לי הגע ויאמר לא • וישאלו לשליח אם מכיר הצשה סהי׳אססו סל המגרש מהר״ר סכנא*לז וכ׳אליהו ואע״ט סהי ' נקרא לס״ת .אליה משוס דינילות לקרותו
מ׳ב״ע ואם אינו מכירה צריכין עדים להעיד שהיא אשתו  :וישאלו סאסה סא נדרם אליה אף כששמו אליהו עכ״ל ואני סמעתי כשספהר״ראברה׳מפראג סכ׳אליסבגס
מפני תהיה יודע שהיה פולה לפ״ם כךוסיהשמו כך וכן ראיתי סעסועעשה באשד
צו נשבע לקבל גט שאנו חפצי׳להמיר לה ותאמ׳לא נדרתי ולא נשבעתי וקשואלץ
 1ומה אס משיה סוס עודעא נגד הגט שמבסל׳הכל לפנינו שיהאכל לסר או פעולה  9היה פמוצלי׳שופעסקי ועלהלס״תכך בצליה ועסה זמר ושמסשמו בראש המד
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 .אליה המכונס שוועטשק־י אליעזר ! מכונ ' ליבר מן אלעזי המכונלזן אבל כסהכינוי־ לעיל דאנו כוחבץ יהוך׳המכונ׳ליב ודלא כמהרי״ק שכ דיש לכפו׳ דמתקיי ליב וע* |
ליזר או לאזר א״צ לכתוב הניכוי דמי קיצורלשון ,וכ׳שס שמעתי כל מקום שהכינוי באות ל כיצד כותבין ליגל כ׳מהר״י מינ״ץ בתחיל׳ספר יחזקא׳האלך יויבין ופי הר״דק
לייזר סם הקדם סלו אליעןי ביו״ד וכל מקום ששם הנינדלזן סס הקדש סלו אלעזר ייייכץצמו יהויכיךונ1ב כמו יהונדב יונתן כמו יהונתן מכ״ל; בפסקי מצרא׳י יחזקאל
בלא י׳עכ״ל מצאתי כ׳אליקיס צ״ל ביו״ד כיכן הואפגמלכיס בסי׳י׳חוי״ט
המנונה קכיסל בתדר גיסץ פי' כ״א ידידיה בפד תיגה ובפסקי מהרא״י סימן ק"<$
ובישעיה סי׳ל״ה ל״ו ל״ז ובד ה אליקס המכונה גוצלק אבישי  .אושעיה ה׳לבסוף משמע דבידידיה אין לחוס מיהו יזהר לכותבו בחד שיטה אבל בתיי סיטין פסול
 1אשי־ המכונה אנשיל כ מהר״י מינץ סי׳ג׳אביגדור הס בדברי הימים יש ספרים שהם
הוי וכ״כ ב״י וע״ל באות ך׳ -יחיאל המכונ׳מיכל אבל אין צריך לכתוב יצחק המכונס
מלאים ויש ספרים שהם חסרים ו׳אור סרגא בסדר גיטין יש לדקדק אי כותבין חקין וכן יחיאל המכונה איכל דאין זה רק קיצור לפון וכן הוא בת״ה סימן רל״א
 .בגט אבשלום או אבישלוסדלא אסקיק בשם אבשלום וכן הוא במוספי ריש,פ״ב וכתשו׳מהרי״קשורש קס״ב אבל כריך לכתו ' יצחק המכוכ חיקנייט -ילתא בא?לבסוף■
 ,דכתובות • אליהו המכונה איליש מצאתי כתיקון ישן כשם מהר*א כ״ץ דאין לכתוב 'ופ״ל מה שכתבתי" מזה יועץ המכונה יולין יום טוב יוניא א׳לבאיף ישראל המכו ;ה
אלכסנדר המכונה סנדימן ואפי׳משה סמכוכ׳מוססן דצל ספקצ׳בראשו איןנפקות' ׳איסרל וככר כתבתי לפיל דא״צ לכתו׳ יצחק המכונ' איסק וכן הוא במסרי״ק סורס
 , .אם מאריך בסוסו אדל אושעי  /ב בילח אל״ף לבסו׳ואין צריך לכתו׳המכונ' בילתא קס״ב • יוסף המכונס סנדירא  :ינטא ולא יכתוב יענטא בעיוטילין כחד יוד וכן כל
מהר״יח כיוס ' בזה ופ״ל כאות כ ' כת'׳כסדר גטין יצפק.המכולה איזקיכ״צמצ׳ככל טופסי ג&י׳ן
בנימין מלא כ״ב
כונסא
י  .או בעלטא דהוי קיצר לשון וכן כנימן אי צ לכתוב
 ,בתשו וכ״כמהרי״ו ומהר״י מרגליות וכ״נ דעת בעל המשדר סדר גט שלנו סיכא'
ולא דמי ליצחק חקיין משו דיש סשמ׳שאלתיאל וא אהרן ונקראו איזקופו׳דיס יצחק׳
אמנם מהרא״י כ׳בסל' רל״ג בת״ס דים לכתבו חסר וצ״כ מהי־״י מי״נץ בסדד גיטין הנקרא זפקיל ולק צריכין לכתוב הכינוי ומטע׳זה כותכין יהודה האכונה ליב עכ״ל
" שלו וכן דעת בעל המסדר הגט סי׳ל״ב ונראה לכתבו מלא מטעם שאכתוב לקמן ונר דזה מיירי כשהכינוי הוא אייזק ולקכ׳שצריך לכתבו אלא שכותבין אותו בחד י׳
 .באות ס' :בלומא סנלין בתנלין הכל כחד י״וד לכסוף וכל הדוח' לזה כונפיט ברכיה אכל כסקורין ליצחק איצחק כמו סיגילין הואלסעסי׳א״צ לכתו׳אותי הכינוי דהכל'
 .בישוףבוניין' בינדיטבוכדיטבילקוואבלומאבאלגשא 3.וקשג ! נניבא׳לכסו׳גוטליף יודעי שהכל שס א הוא וכי דלזה נתכוין מהרי״ק שנ׳דא״צ לכתוב יצחק איסק אבל
 .ולא כותכין גוטליפא גוטלין גולדא גולריכן גוטקיכד גוצליק וע״ל אות לי  :גישש באייזיק אסשרדגס מהרי״קמודהניצחק המכונה איזלין כתב בסדר הגט דמשתמ ׳
גרשוןוכ׳מהרא״י בפסקיו סי׳יד דב ' סעו׳נינהוכי גרשון בן לוי ננת בכל התורבנ״ון יש לכתוב יונתן ולא יהונתן אא״כשיודעין שנקרא יהונתן כגון שחתם עצמו כך'
וגרשם כן משה נכתב במ״ס וכ מהרא״י שאס ידוע ששמו הייגרסם וב׳גרשון לא הוי וכן הוא בת״ה סי רל״ג ובתשו׳סהרי״ו סי׳ק״ף דמסתמא יש לכתוב יהונתן ובסי'
גע כללותצא .וכל י״ג דרכים בה ואס אין ידוע מה היה סמולכתסלה לא תנסא 'ק״ך מצריך ליפן ב ' גיטין ודמת ב״י כדעת ת״ה  :אלחנן או יואנן דמתקרי חנן כיון'
אסי׳לא אפשר אלא ע״י עדו' ששמו הוא כמו סנ׳בגט וכ׳כת״ה סי׳ר״לג דאס לא יוצל
|
דסנןשס כפני עצמו אין לחשכו קצור השם  :ייוחס יקיר המקנה" ויידל יקיר
 ,לידע כיצר שמו יתן ב' גיטין מכאתי אבי האשם אמר ששמו גדלים ולא גדליהו וכ'
|
המכונה זעללקמן יששכר יהושע .יעקב קשרו' וא".צ לכתוב המכונה יעקל
|
.כן כגט כלא ו׳גומפרחט ולא בע גומפרעחט ולאככ׳גומסרכט אךבסי׳ל״ה כ׳סס דיש אס לא שיש אחד בעיר שנקרא בשם המגרש ושציהס כהניס או לריס או ישראלית
!
 ,לכתוב גומפיעכט וכן משסע כת״ה סי׳רל״א וע״ל אות ך גומרו גדליה המצוצה .דלי בהןסי׳אחר-אלא זה וכ״כ מהרא״י סי׳ו׳וכ״סהמסד סי׳ל״ה וכ׳מהרא״י בפסקיו
!{
 ,גי־ושמן גיטלין המכונה אלזגוטא בפסקי סהרא״י גוטכיין געיילא גד ולא המכונ׳ סי׳י״ח דבססס יש לכתוב ירסמאל חסר י׳אצל מוכן הוא בכתובים אבל כשיודעיס
 .גדיל ולא גפדיל ד דוד תס׳יו״ד כ״כ בת״ה סי׳ רל״ג דומט ץכ הוא בתסו׳מהר״י׳סי' •שחותם עצמו מלא או עולה כך לסי' ת כותכין מלא אמנם מהרי מיכץ סי׳ל״ט די£
:ן
קפ״ב ח הננדא הישקא בא׳לבשוף וי״ו בין ה׳לס״ין הימלערוט הירץ הירצא בסר' (ט לכתבו מלא אס לא שידוע במשפחתו שנקראו ירסימאל חסר ועיין כדבריו כסדר ,
סייל״ה בהגהו׳הילל כיו׳ד ובפנים כתיבה שחסרה כגון הלל אין נפקותםא יכתוב
כקראי!
גטק :יוםף וא״צ לכתו המכונה יוזל או יוזסא ד$א מכינו סוס יוזף או יחל דלא
 ,מלא וכן כל כס״ג עכ״ל הענדיל הינדלין
;!
הושל אהרן המכונה העמרלן הנדל יוסף אמנס בתקון ישן דים כותבין יוסף המכונה יוסל  :ירוחס -יהוכתן דמסקרי
ן)
הנא וכן היה שעה לעולם ולא חנה הילטל המכונה הינדל הנלן המכונה הענדייל • נתן וקותיאל יוכבד יוכלין זונלין יכניה  .ישעיה בלא ו׳יהושע המטנ׳ייוסקא יאר כך'
!ו
ו ואלק וכ׳בסדר גיט־־ן כ׳מהרי״ל ואלק אין לכתוב בא ' לבסוף וכל כיוצא בזה רק ■ היו מקובלין שהי? שמו כך הא בלאו הכי יש לכתוב יאיר יצחק המכונה קיוילי ו כ
!]
אותן דגישי׳כיתהין א׳לכשוף ובתיקון ישן מפרש דכתי׳ו כגון בילא יוטא טריינא ,כדר לומר פ׳אלגטביסות כ׳הר״ן דף תרצ״ח דאין כותבין אותו בשתי שיטוס אבל
11
בסדר
 .אבל ואלק וכיוצא בו אין כותבין א׳לבסוף ויבלין כותבין וואלכלין ולא וואלף ו ?" •עול לכותבו בשיטה .אבל תיבות וכן הוא כספו׳ הרמב״ן סי׳קמ״ס וכן הוא
 .בסדר גיטין שי׳כ״ט דכן עשו מה״רזק ומהר״א אומר לכתוב וואלבלין אע״ג דהיה ־גטין■ וכת סס מיהו אס■ כ בתיבה א׳לא הפסיד וע ל אות ח׳הכינוין בל ' לעז אסי פ
ח
 ,נקיא וואלף בפ ' רפה מי׳מ לא סי׳נכתב וואלסלקבפ׳ולינראהדבמדינות אלו לכותכין כחי או• בך כגון ; מיכל יכנט כהן.מסר ו׳בדפבד  :ל ליברמן ליפמן לעמיל
 ,סקויין אופו וואלף יש לכתו בגט פךוע״ל אות ל׳ויבס ויבלין ויכלמן וכ״ע בסד' גיטין
לעמל כ בסדר גיטן סי׳כ״ד ראיתי .כמה גטין שהיה נכתב יהודה  ,המכונה ליווא
י; |
סי׳כ״ט זנוו״ל בב' וו״ין אס לא ע״י הקבלה ' כגון וינא ופכנאיאק נפקות׳בכינויהלעז  .ויש בותבין בחד ג -ואני׳  .שמעתי שזה תלוי .בלםון בגליל התחתון .במדינה .רינות
1:
3שלא נמצא כתו׳בשוסמקו׳עכ״ל ,אמנ׳בטופס אחר מצאר^ כל דכרכגון ויצא כואבין ג מךבךיס ליוא ץ־פך כמו ן( יב ובגליל העליון מדברים ליבא  -דגס ^ מו ליפא לכך:
|:
בחר וי״ו וקנהגו באוישפיג לכפו׳הנהך וערטוך ולא וועךטיך.עס!ל ולס״ז גס' .זנוו ;ל כותבין בכ׳ ווי״ן עכ״ל ובסיקן ישן מצאתי כ ב מה״ר איסרל לכתו׳ליב כב׳״לבס וף
לפבלן|1
 .יש לכתוב כחד ו ' דהא אין לסלק כין אם הוא בראש התיבה או■■ באמצע דה| וכן אנו מהמן אלא שכותבין אלכסוףי לעיא :ושצאתי < מקצת־טופסין ליבלן
^
 .לעיל לא חילק בכך אלא כתב דכותבין וינא ל׳י׳י קבלה ס״מךחין לחלק מיהויבלוב דכל מקוש היה כותב לפי הכינוי והלשון ססיו מדברים כחמצאתי דאין להקפיד
!?
; סדר גטין משמדיש לכותבו ככ׳וו״ין 1כן הוא בשי׳כ״דבתד׳גטין שלנו ויסליןוריידא  8מל ראלי אזמר־דמכאןראיה 'לי1שו־כן .בכל הכימין שאינן;  5חוכ | שיש י לילך אחת
!ממטולייסלויייויל ; ן
!־
פכרכתבתיבאותו׳סיםלכתוב ' זנווילבלווי״ןאמנם נל׳בני׳ אדסלסמדכריס בו במקום כתיבת הגט כי .עיקר שכותבין בו ככנויין הוא כדי
; בסדר מהר׳י סינץ -סי׳כי׳א דיש לכתוב׳זגביל בב ' ונראה  ,לעליו ים ' לסמוך .בדל ^ד 'להכיר האיש המגרש כמקום הנתינה ולכן אן<סא "אותו כינוי בעצמו במקו׳אחי אין,
|
,זושמאןזיסקינד בש׳ולאנס ' וגסך׳גטשלמהדי ! זוסקינטכו׳עס ס׳ונראהדתנל^ *מדברים אופו כך אין לחוס לזה, 3"21ממה שכתבתי לפיל באות ! בסס זנוויל גס
מהראי5
כל ' כני אדם ולפי־ מה שנקר ' כאותו  .מרינ׳וע׳ל כאות ל זעליקמן ויש סכותכין בלא £ן*5י* המרדני פהמגרס במעסה דגט סבא מארץ הגר וכן משמע מפסקי
11
וכן
ס״קמ״ב אמנם ראיתי־ סוריכהגאוןמוהר״רשכנא״ז״ל .סכ) אליקוס סמכונניצלק
•' .ע׳ זאקלין ולאיזעקלין בעזימלן״זוםלין^כתב בסלר הגט סי כ״ח באסה .א׳סכמבן־ ^ו
.זוסא בת יצחק המכונס זאקליןמא  '.גךךובש,דעלמא הוילןתגלקזוסלין .ממסר,סת ^ה 'הוא'־ב׳ס{־׳הגט .וצת 3תי,לטיל אות ג' והמגרפה יה נקר׳ געטסליקוכן־לסון מדינות
גאלו ואפילו,ה יכ כפ׳גיצלק לסי סעיקי,הכימי היא גיץ וממנו נתססט גוצלק אי
^י'^ו'ס־י^ב
^
־קרא׳לס זוספאקי״אס ^ מה יגעידם^־ ^-יז-ל־ם
*צותבין זוסלן  .ולא זוסא וכ״מ בטופס י ^"  .בסס .מקי״אי> חא . 5קראו' לס שסיהקר: ' ^ .עג <1םלק לכן;בי׳סן־זאנד מה סנ״ליכמבמי וראיה מזוסקינט תיסקיגט שכתבתי ג״מ
!1
' סערליין כופגק ןכ ולאשרסיוע׳״לבאות״ח׳בעליקזקריאג״י ^ ייה דעעריל זונ'לין \.כ' ^לעילאותז׳ש תלוי כלשון ועיין,באותז -גסס־זנסא ולקמן באו' מ כתבתי דבריב״י־
; מהר״י מיק כתסתבאויבלא א׳וכן .הוא בעזר זעמל4עלדא*..זל ,4כיעיןי שבקצ סק\סלת י•• זימסמע כהדזאכדבהיץפ ל .אות־ק' חי? סהפכננה ל״ף ליכר טרויט צ :מ׳ מרגלית
מיכליין1
.קורץ ח כמו ך׳יל ^ייה כ' מהרא״י3מג  ? /,ם ^ ל׳אידכגתבין ןי׳וה ^ךיך סםגסעס הקבן *•'וא״צ -לכתוב הממנהמרגליטא דהוייקוצ ^לשון ! .מסלס , .חסר ו׳מיאה סן
11
ולי
אשס שנקראה קנלכיךכתב  :מסר ' יו,כע ק״ן״בפשו׳ לכגיככץ חנ '^,ולא^ צריך למיכתב ) ^ ביףמיכ ^כמוזמיכל־ 3ת שאולובסי ^ לכתדוו הגס החב ליס לכתוב מיכלין
!;:
;ב[5ךה,עטיץ| .ן ! כ דק עסו #־יאה ששתיהן :אמתו וכמו שכתבתי ; החילמן לעיל באות ח עריכוהמכונ ה מירנו
$נס המכוניה חללי,ץ משוסדסיי.
י.
^״א■ מאין:לכתבו־י דהויקיציורלשון ;כנצחקלחקין נ 1כ״ל  :מייטק מיכא מינדל ולא
שרבה גדולים מעסה שלא כתבו אלא חנה ^ בשעת ' הנתינה קיאו '*'*הגט כסגל סכה!;:
ימינדיילזי-אצל יד מיז לרן עילגים מרדא מצחה׳סמכונ׳מאנש מרדכי המכונה גומפלץ
.ולא בפתח -גךי .׳ףמעא :נ -ראהמגזגלופ ,י ח3ל? ין עכ״ל יצ״ ^״ ^ עמרי . .שקראו
כך פדלדותה% ,כ; .פליג אמהשכ־& ^מיי ^ ת ,ז ' ב! מהר״ ^ גי ^צוס ^ נאמר מנייר ,
סכתטלס קראוה חנה ולבסוף הימה נקראת חנליין והכי מסתברא' דצהכי מיירי כדי
סלא יחלוק למה■ שכתבתי לטיל-יי■ " ' :י ס ^זזזקישרכ ^ סרזמיגסדר ^ ין^6ו
ז? סי׳ כ״ס בסדר־ גטין דיפ  ' .ל § תמ . .חזקיה וכןהוא ^ ם׳זסימך ^ מבסתס
*ז
ישלכתוב חזקיה אס לא שידוע שהיה׳נרןיא ' חזקיהווכ״כ״סהד *6ייבתיה ' סיננףרל 5ג 1ר׳ל ^ נמן העסלכתרמתתיהו אע״ג רסציכו בספר פזיא ובדיה דמרי שמות נינהי
עלן
וכתב סם׳ דאפי׳מי ססיה נקרא חזקיהו אם כתב חזקיה לא< הפסיד דסד כחניכמו ! מי! מ*ה ומתתיהו מ? מ הרוב נקראים סס מתתיהו כן יוחכן שנעסס נס חנוכה
!
אבל איפכא הוי הפסד וק״ל • חיים כ יורי״ן חנה וא"יצ לכתוב׳ המצוצה חנינא דהוי •ידו ו ^ ואסגור כפי כל הכני׳הנקראיס פל שמו עכ״ל וכבי י לס״ז ,לדידן דאנו קורין•
ונרא׳מזס1
קיצור לשון בפסקי מהדא״יהזיס המכונהקתהרייס ע״לאיצריך ליכתבקייס ז במעסה 7חנוכה מפתיה בלא וי״ו הוי איפכא וכחכיכן לגט בלא ו׳פכ״ל
וכאשרן
המכולה כיבאלטתירא .חזקיהסמכונה ! זית  :ם  ..טריינאכך ׳נמצא כתוב בקרו־ לכ״ס בשמות הכינויין דאין לנו אלא לסי הזמן והמקום סנומני׳ן בו הגט
כתבתי לעיל • י מאניס מאיר וא״צ לכתוב המכונה מירארמנחס הממנה ממנדלין
גיהץ יסלפו אמכם בת״י משמע דכותב' אותו בחד יו״ד ועו׳נמצא בסדר גטיןכו־למי
טויבעליין וכתיקן י .סןמשמ סייבליןטיקליץטעכטרלין ולאבח׳כיבמ״ססירל״אכל וכסי׳ל׳בסדר הגט ־כ׳ מנחם המכוג מנדל־ואח״צ כ׳ימנחס המכונהמענלין ולא לכתב
תיבות שהן כל״א או שאר לעזות שצריך לכתוב מ׳או ט כותבין ט' מסו' דפי״ו איכא
■
מענדלין ולא מענדיל ולא מנדיל סכ״ל וכברכתבתי דעתי לכתוב הכינוי כמי
למימי רפויה היא ותשתנה קייאתס •  . .טוביה טיסלווא ויסיכומבין טיסלבא שמדברי׳ אותווא״כ כשגקרא מטנדיל ישלכתוב כךאע׳׳גדטיקר הכימיהואמן
 :פגי■  :כתבתי
י .
וע׳־ל ׳ באות ז בסס זנוויל טודרוםטאנא־־ ה .
הקטןמטנלץ
וא״כביס ראוילכתו׳מענליןכי כמו שמדברי על גדיל מןכןמדכדיס על

וא

דרכי משה סדר הליגה
או מי * כין וצמתה וס״מ נ״ל לכתוגמענדיל כמוסקורין אוחו כמו במד׳ט׳אלו
שהכינוי הוא מענדיל וה״ה ביל מקום שקורץ אותו כך ךא דעת המסד' את הגט אינו
כן כמו שכתבתי לעיל בשה גוצליק ואפשר דבמדיכתו היו מדברים כך כי לפי
לנראה מה שכתבתי הוא נכין • מרדכי המכונה מערהל מוקי׳מחייאל ב יודי״ן וכן
הוא בסדר מהרי״ו מינא באלף לבסוף מלכה מיי׳כסטרל מנוחה מענצלין מיימלין
מצאתי כת מרדכי המנונה מארדוש מנ/ה המכונה מוש או
משה המכונה קוש •
מושל והטעם משוס דכל שנשתנה בנקודתואות הראשון של כינוי משם סל קודש
נקר כינוי וצריך לכתבו וכ׳דלכן צריך לכתו׳יוסף המכונ׳יוסל או יוזפא עכ״ל ולא נר'
דהרי כבר כתבתי ביוסל ויוסף דא'׳צ למכתביה גס טעמו אינו גר וראייה מבנימין
גונמא ופ״ל משה כמכונה הובא בן מאיר המכונה מ־ר״ס מירקל יוסף המכונה מוץ:
נ נטרונאי נחמיה סרוסטלין לא כתבינן המכונה טמסטלין כך מצאתי כת בסדר
גטין ור״ל דא״צ הכינוי רק נחמיה לסוד מסוס דהכינוי הוא פיילעו סל נחמיה וככר
כתבתי לעיל דכינוי בזה א״צ לכתבו וכסדר גטין של מהרי״ל כתב נחמי?; המכונה
סעדיה
טיוסטלין נחמן המכונה נעביל כמן נח נפתלי כמכונה הירש □ :
בה׳לבשו '  :עי עובריא עמנואל עמינדב וכתב בסדר גיטץ דעמנואל כותכיןב'
תיבות בחר שורה ופמיכרב סד תיבה וכן הוא כפסקי תהי־״י סימ קפ״ס דעמינדב
כותכין סד תיב ' ומשמע מדברי ב״י דאס כתבו ב ' תיבות לא נפסל בכך וע״ל אות
ן דאס כתב עמנואל חד תיבה לא הפשיד וכן הוא בסדר גטין :עזריאל עקיבה בס׳
לבסוף ובהגהו ' סס כתוב וי״א בא׳לבסוף וע״כ יש לכתוב ב גטין כמו שכתב בספר
עץ חייס פכ״ל ומדברי ב״י שכתבתי לעיל סי ' זה נראה דאין לחוש ענזין פכזבין
פנזלין אשה א היה נקר שמה עלא וכתבו פה ק״ק קראקא כך בגט עלא ודצא כסקצ׳
ססכרולכת  :אלא  :פפעורליין פויערלייןפנרירא עסי׳אצל ד כעסלין פנחס מלא
כ״כ מהר״י מינץ סי׳כ״ד פריגויס פדהצור תיבה א׳ונ״כ מהיא״י סי׳קפ״ח רב״י כ׳
רלא המסיר אם נתבו ב' תיבות פערלין פתחיה המכונה צחהרייס כן הוא בפסקי
מהרא״יסי׳ו׳מופיפונצקא  :צצפויהוא״כ לכתיב המכונה פורס או פייאי דהו'
קיצור לשון צריבאט־יט צודי סדי חד תיבה וע״ל באות ע פ' צוריל צימפא נפוו־ה
קיפמןקויפלןבסד׳הגטב׳מהרי״לקלונימוסוא״צ
המטכ׳פאיישצירטלצביאא :ק
לכתו׳המכונ׳קלמן ויש לכתו׳קלוניעו׳מלא וכ״ע סס חהרדז״ק לא חשש על הכיטיין
כלל אמי׳לנתשלה משוס דמצא הגהה כמרדכי שלו דאפי׳סמות דלא צריך למכתב
הסכוכ׳אפ״הכ אומן אלמא דלא מקי* ,כה״גנווציא -לעז על גיטין הראשונים ומ״מ
בריראשלאכתיועכילקרעפלין ולאקרעפפלץ קרסיל קחהרייס
איןקמירא
קויכ׳משההמכונקיימפלינגקילא קרפיל  :ררע  :לייןלמהרי״ו כתסו׳סי׳ק״כ דנות׳
רחל וכן הוא בסדר גיטן כי בפולין וזקשין קורין ח׳כפו ! 'וכת׳שם סי׳ כ״ב דלא רצה
לימן גט שהיה נכתב רעכלין בך וגדולים אח־יס נתיוסו ונ״ל דאע״ג דכתבתי
סמסתפקיןבשםכותכיןבךולאח ' מ'׳ מכאן יכתוב רחל
לעיל אות ח׳ דככל מקום
סהוא עיק־סם רש ליין כמו סר ^מרליין או חנה חנליין וב״כמסרי״ו סיק״ך
רמייה
ריבצא ריקלין ריקא ריצלין הכל בחד י' לבסוף ריינא רוכל
שמואל וא״צ לכתוב המכונה סואלדהוס
ש
:
המחינה חבל יייצל
קיצור לשון סטויסטאור סרה וא״כ• לכתוב־ המכונה סיכי או סערליין דהוי
הכל סד וכן הוא בפסקי מהרא״י סי׳י״ב וכמהרי״ק־ סי ק״ך ספרינץ שונלין סד י"
סמייה בלא ו׳לבסיוף כ" כ המשדר גט סי׳ל״ג וכן הוא
לבסוף וכל כיוצא בזה :
שם סי' כ״ט בשס -מהרי״ל ובת״ה סימ׳רל״ג וכן הסכי׳הב״י ודלא כמ״ס סס בסד הגם
סי ך״ב דיש מצריכי' ב׳גיטין בא' שמריה ובא ' שמריהו כי אין לתת ב גיטין אלא
במקום דסקוכ״עכסדר גיטין דא״צ לכתוב המכונה שמעריל כ״כסהרי״ו
ומהרר״ס כ מהרי״ל סטענגלין שלמה המכונה זלמן ספיינ״ץ סבתי כלא א׳וכ״כ ב״י
ב' תו׳דגיטץ רף י״א שעפטיל שמואל המכונה וושל׳או וישלין סענכילשונמן (שלום
סולק סנקאמסה המכונה סלמכי שמשון המכונס סאבולי בן שמואל המכונה
שועל׳ המכונה בוקס כך כמ׳מהרי״ל ולי
פאכולי סטורלין
ויבס והמכונה
נראה דבמרינות אלו כותבין פוקש כמו שמדברים וכסו שכתבתי לעיל כאות
תחליפא פלצאע״לאומח׳תרצה ועיין בסדר גיטץ סל
ת
ל' :
סהרי״ל בדפים חרס עוד חילוקים ושינויים בשמות ע״כ אלו השמות והכינויץ
שמצאתי וכבי כתבתי סיס לילך בכינויין אחר לשון בני אדם ואץ לאוס לחסרות
ויתירותכ״כ כמו .בסאהדבריס -ולזה תמצא כיו ! כיטיין*' בסדר הנם סיכויין
ככתיבתן כי כל א' היה כותב כפי לשון מדינתו והדכייס נזכרו סתמא כלא דעת
המחברים ונראה כמחלוקת ואין שם מחלוקת כלל כן נ״ל :

ואסדר ךל הנה סדר חליצה של מהר״י מרגלית שנוהגים בכל
המקומות אתריו ג" כ שאר חידושים הגאונים שלקסתי בע״ה וית׳ :
ז״ל כעיב קידם שיתפלל תפלת מנחה יבא היב ושני חשוכים עמו
^ ! "*0
היודעים לקרות ויקרעו מקום ויאמיו הדיינים בכאן אגו קוכעין
מקום לחלוץ לסחר אי״ה וישבו סם מעט ויש קוכעין מקום בין מנחה למערב והחזן
ישותק עד שיקבעו וק טסגין בפראג וכקראקא מתחילה ואח״כ נסתרבב המנהג
 :כתב כשפיו לס מהר״י מינץ דגם
לקבוע מקום קודם,מכסה בק״ק קראקא
השכים סממשיפץ על הדיינים ילכו לקבוע ויסבו ג״כ על מקומם שישבו בו למחר
זע״ל ריס שי׳קש״ט כתבתי דיש חולקים בזה וס״ל כדעת המסדר דא״צ ליקח אלו
השנים עד למסר וכמו שאכתוב לקמן ויקבעו מקום בגובה העיר ועיין ריס -סי׳הנ״ל
מזה וטובסירסוץ היבם רגלו ביום שלפני החליצה כדי שיהא כקל לרחוץ כיוס
החליצה גס סוב סיסיתצפיני רגליו  :הרב יכוה ליבמה שלא תמק למסר פד
סיאמי לה הרב ואס א״א לה תבליע בכסות׳וסספס נתב' למיל משוס שלא תפסול
סיכם והוי חליכה פסולה אח״כ יעיין לעיל דאין לחוש אלא אס רקקה לשני היבם
וע״ל  :גס תזהי שלא תאכל ולא תשתה שוס דבר למחר קוד׳החלינ ' ובסדר מהר״י

מיק כ שיאמר לה כן מסיב גס בסחרי׳למחי ותוהרשלל) תנקר שני קוד׳חליצ׳סלא
יצא דם וכתב ראל׳י סתממט בדיכור קודם החליצה וילמדו היבמה שתוכל לומר
בנשימה א׳לא אבה יבמי וכן ליבס לא חפצתי לקחתה גס יצוה הרב שיבדקו היבם
והיבמה אס הס גדולים ויש להם סמנים וע״ל ריס סי ' זה סי נאמן על דבר זה :
מצאתי כתב בהגה׳אלפסי סוף מ״ח דף תמ״א ע״ב דצריכין לזהר מאד שלא העלה
בידן חליצה פסולה שלא מצטרך לחזור טל כל האחין וע״ל סי׳ק״ע מדין חלוצה
פסולה עוד סס דף תל״ח אין הדיינים הולכין אצל כיבס והיבמה אלא הס באים
אצלן סנאמי ומלתה יבמתו הסערה מיהו אס הלכו אצל היבס והיבמה אץ
החליצה נפסלה בכך עכ״ל  :למחר כשיוצאץ מבית הכנסת דהוי סס רוב טס
ילכו לחלוץ ואס צריכין להמתין יקר השמש לכל בני הפיר כי כן כ ראבי״ה שצריך
אמנם במקרו מרדכי ע״ב דחסד
עשרה לפרסומי מלתא עכ״ל המסדר :
ומי ימוניפ״ח דיגום דאפילולכתחלה לא בעינן רק חמשה ואן משמט מדברי כל
הפוסקיסואז ילך הרב טס שניס סקבטו מאתמול ויאמר הרב< 1הסנלך לחלוץ במקו'
שקבעו אתמול ויברר עוד סניס שיהא הכל חמסה  :ויסב הרב׳באמצע וב הדיינים
שקבעו עמו מקוס גס ישבו על הספסל סקבטו מערב והשנים האחרונים ישבו על
הספסל אחר מן כצד להכירא ססס אינס דייניס וכל שאר כקהל הבאים לראות
החליצה יהיו נמשכים לצד אחר כי לפטמיס יש בהן קרוביס ופל כל נוהגין סעושין
האצטבא לפני העס שלא יוכלו לכנוס מוך האצטכטות אלא ג' כדיינים ושנים
האחרים והיבם והיבמה תוך האצנובטות וטוב הדבר ליחד אותן הטדיס שש ואלין
על היבם והיבמה שלא יהיו קרובים ולכן מייחדין אותן ג״כ אצל סאצטבסות וכן
משמע בהגהת מיימוני פד דיבס  :עוד כתב מכרי״ח דטל אותן כאצטבעות
והדיינים טס
לא יסב שים אדם קר הדיינים טל א׳והסטהטספיס טל השני :
השנים סמוסיפין ליסב לא יהיו קחכיס זה לזה ולא ליבם וליבמה ולא יהיו סומין
אפי׳בא׳מעיניהס ולא יהיו פסולין אפי' פסול דרבנן ולא יהיו גריסעכ טוב
לדקדק בכל החמסה שיהיו מחשובי כקהל .ומום אין בס פכ״ל • בריסמ׳ח מוכח
דמוס אין פוסל כהס אבל סומא פוסל כהן וכ״כ בסדר מהר״י מינץ ב׳אביה דסומא
אפי׳בא׳מעיניו לא יחלוץ שנ׳לעיניזקני׳ובא״זחה׳דסומ בא׳מעיניו מות' לחלוץלפניד
וכן טשהר' שמחה מעשה וכן הוא בתו׳כפ׳מ״ח ב׳ר^ ת ובהגהות כדימון פד מהל'
יכוס א״כ לכ״ע מוס אין פוסל אמנס לטיל סי׳ק״ללענין גיסין כתבתי כ ' מהרי״ל
דמוס לא יתי׳א״א לעלסא ואפש ' דה״ה כאן עוד כ׳מכר״ס והדיינים יהרהרו חשוב׳
בלבם אולי חטאו ופסולין לדין פכ״ל וט״ל ריש סי׳קס׳ט כתבתי דאסורין ליטול
וכמנודה
כאבל
שצי סן החליצה והיבם יתעטף ראשובמטרון שלא
לחלוץ והחלוצה בפניהם ויאמר היב
וכן האסה תתעטף ויסבוהדייניס
המ אתם מבקשים ויאמר היבם באתי לחלוץ ליבסתי וישאל הרב לאשה אס רצונה
לחליץ ותאמר הן ואז יאמר הרב שיעמדו ותעמוד היבמה לימין היבם כדרך ככלה
שעומדת לימין החתן כסי שנאמר נצכה סגל לימינך מסוס דצריכין לשאול אס
רצינס כיבוס ה ויפצל הרב אס יש עדים סזה הוא היבם אחיץ סל מת מן האג
ואפי׳קמביס ונסים נאמנים בעדות זו  :וישאל אס אץ אח גדול מזה במרינ׳היס
ואם היבם יציק צריך לשאול אס היה בעולמו סל מת ודוקא שהוא י״ג סכה שמת
אחיו אז צריך לשאול שאלה זו וישאל הרב אס יש עדים כשרים סהיבה בן י״ג שנים
׳ ויותר וכן על היבמה אם היא כת י״ר .סנה וייס א׳גס יסאל אחר עדיה שידעו שהוא
ג׳תדסיס אחר מ -יתת הבעל מלבד יום המיתה ויום החליצה והעדיס לא יהיו קרובי׳
לא ליבם ולא ליבמה ויע״לריס סיקס״ט מי נאמן בעדות אלו :ואח״כ ישאל הרבאס¬
ים לזה סיגס סערות ארוכות בעתה קוצן ישאל ל״ב נשים אס ידטיןסימני גדלימ־
באסה וכך יאמר להס אמס יודפין סי 6לאסה הזאת כל מה ששייך לה בפניה סל
עטה ואמס יודעין כודאי סיס לה כריבוי וכמלוי ויאמרו הן ומהרי סינץ כ׳סספני
הכבוד ידרסו כערב כל הצורך כענין הסימנים שלו וסלה ולמחר בשעת החליצה
יזכיר כי כבר נעשה מאתמול ואס היבם זקן או יש לו בניס גדולים או נתמלא זקנו
ורוב ימים יאמתהרב לחבית הדיינים מסתמא אץ אט צריכין לשאול לע שניו
ועל סימניו וע״ל ריס סי׳קס״ט דלפעמיס א"צ לשאול ג״כ טל האסה והוא כסכתמלא
דדיה או יש לה בניס או גדולה בקומם וע״ל ויסאל סיב אס אי 4למת בניס הן בן
וא בת־ הן כל יוצאי יריצו ויזהיר היבמה שלא תתק נלל עדגזיצוה לה הרב לרוק
וישאל ליבם זאת יבמתך אצלן אס תרצה ליבמה ואפי׳אס יש לך אסה אחרה מותר
לך ליבמה כי לא גזור הגאוץ# *-ב3זייךבר דאורייתא אבל לאחר היבוס עומדת
תקנת הגאון כמקומה ויאמר לו כן כדי שלא יאמר סתצ׳ליבמה עכ״ל וצ׳ט מה
הועילו חכמים במקנה יז אס אין לו אשס ע״כ נראה דיש לפייס תחלה שלא יאמר
פרוצה ליבמה אלא לחלוץ וע״ל ריש סי׳זו דיש אין מצריכים לשאול שאלות אלו :
דאער היבם בלשון לעז שאינו רוצה ליבמה וישאלו הרב אס דעתו לחלוץ ויאמר הן
ואזי אמ' ליבם לבטל כל מודעו ' וישאלו אס אמ׳ לסוס אדם שאינו חולץ ברצץויאמ'
לא ויאמר לו אפי׳אס אמית ושכח אתה מבטל לפנינו כל המודעו בכל לסוןדמבטלי
בהן מודעי ויאמ׳הן ואז יסאצ ליבמ אס אכלה או סתת׳סוס דבר היום לא וישאל
אות אס תחלוץ מדעת ק ולעיל בסד' גיטיןכמבתיסיס לזה ילא לו׳הן הן או לא לא
תרי זימנ׳סלא ישמע שבתסי׳קאמיוכן ים ליזהר לענין חליצ׳ואז יוציא הרב המנעול
ואס המנמל סל יבוס הרי טוב ובלבד שיהא ממין לרגלו ומ״מ ישאל היב אליו אם
המנמול סלו ולא פאול ולא סכור ואס המנעול סל הרב או שלאח יאמרו לו אני ממך
לך המנעול במתנה גמורה ויאמר הרב ליבם לקנותן בהגבה ויש מוכרן אותר
ליבם בעד מעות ואחכ יגביהו אומו לקנותן צייכץ לדקדק שיהא מנעול ממוך
לרגליו וכתב בהגהת מרדכי דיבמות דף מס״ד ב ה״ר יחיאל מסרי ס דאס המנעול
מיוחד לכך א"צ להקנותו ליבם  :ויאמר הרב ליכס עדיין אתה עומד בדיבורך
פמיצה לחלוץ ליכמתך זאת הן אס עשית סוס מודעא מבטל אותה בפנינו כנ״ל
ראמר* הרב אל היבוס צריך אמה לכוון להתי׳יבמפך לשוק לכל מי שירצה ולפוטרה
כחליצהזו ממה שהיתה קשורה בך עד עכשיו וכן יאמר ליבמה שיה א דעתה כן
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 8מהא נפטרת מן הימו מ כחליצה זי ותהא מותית לכל נבר דימטמיין ויטוגו
:לל ולא תהא פוס טבעת ביד היסכי׳ומתיר כילם הימני׳הקשי והעציב׳מןהיצי־עי*
והרצועו׳מןהמנעמאס״כ תחי החומרשי׳מןהלולאו׳התחתון תחל׳ואח״כ האמצעי"
שניכס להתרת שלינה ויאמרו הן  :המנעול יהא של ימין והר 3ידאה סא הוא
אסר רגל ימינו שהולך ברגל שמאל קודם לרגל ימין ואז צריךבמכעלין לחלון ואס כ העליון ורזס״ס תוחכו׳ידה מתת עקבו ותופס׳בפקב המנעול וסומטו׳ המנעל
מן העקב ותחלוץ כל המנעל מהרגל ומגביהמו חורקת אותו לארץ לפני היבם
בב רגליו גס ישאל הרב ליבשה אם היא אטית יד ימין למ״מ מתי' הרכוע ביד ימין
והדינים והכל ביד ימין ולא תהא השמאל מסייע לה כלל יוז״ל מהרי״ל אמי
עכ״ל נראה דסבי כחליצה בשמאל סהוא־ימין דירה רק התרת הרצועה תעש בימין
כל אדם וצ״ע מנ״ל לחלק בהאוע״ל מה שכתבתי בדין; איטר
ואז יראו ליכמס סתשמט רגלו סל ימי מן הקרקע ויעמוד על הרגל סמאל וכ״כ מהר״י מינן
סמקס רגלו בשמאלה כרי שתחלין ותשמוס המנעל מעל רגלו בימין וכץ הוא לעיל
הדיינים תיקק המנעול אס היא כהלכתה ושהמנעול נקי כתבו הגהות מרדכי דף
תס״דע״א ונהגו לעשות המנעול גדול עד חט שוקו עכ״ל ואח״כיולך השמש בדברי רבי בעל הסור ובמרדכי מן הירושלמי וקבלה שתשליך איתי למרחוק •
היבם למקים אחר וירתיץ רגלו של ימין יפה יפה בין אצבעותיו ועל רגלו ומסת ואח״כ יאמי סיב ליבמ שתאסוף רוק גדולבפי׳ואל יהא בו עיעוש ופיהוק שזהו לא
רגלו ויסיר צפיכיו שלא תהא חוצן בין רגליו למנעלו דהוי מנעול דטסעל וינגב מקרי רוק וגס לא תיוק מיס בעלמא וזהו לא מקרי רוק ולא תמק דס  :והחמשה•
הרגל יפה ויכרך סדין סביבו שלא ילכלך לילך אל הרב ואט״פ שרחץ מקודם לין
דךגיס יראו המק היוצא מסיה דע שתגיע הרוק לפני היבם לארץ וליבמה תעמוד
דמיך ■בגד היבם בשעה שהיארוקקת שנאסר וירקה בפניו  :וכך יאמר הרב אל סיכמה
עור פפס אתחת דומיא דבשו־
אחת צריך לרחצו
פעם
להדיח יפה יפה כ' פעמים וילך אל הרב רשב שם ויראו הדיינים׳ מחת רגלו ועל
תמקלסני היבם והדיינים רוק גדול ואח״כ מקרא הרב אל היבמה ככה יעסלאיש•
אשר לא יבנה את בית אשיו ונקרא שמו כישראל בית תלון הנעל בית חלון הנעל
רגלו וכין אצבעותיו שלא ידבק וב מאוסה ואחיכינעולהמנעול ויש סדרים שכתב
בהן שהרב ינעלו ויראו שהוא מכוון לרגלו ולא גדול עתי מן הראוי ולא קטן יואי" בס״ה ומקרהסל מלה במלה והיא אומרת אחריו כל מלה לבד כאשר הוא ^ מקרא
וישים סיב הסומרתות סהס ג׳בתוך הלולאות זה למפלס מזה והרצועו' הארוכות הל ובסוף הפסוק עוניםלכ העומדים שס כקול רם ח״ה ת״ה ח״ס וב מהי־״י חיגלית
סקורין מיתנא יכרוך כל א ' כתוך החריץ ויכווין בל סמ שיוכל להשוות הרצועות והיה נראה שעוקדיס סס יאערו בח ה וכ״ב מהרי״ל אך אין לשגות ממה שקבלתי
וק משמע לשון סדר סל הרא״שואח״כ יברך הרב בלא שס ומלטס בלשון זה ברוך
שיהיו שוכבת יחד ועוד יש לקשור לפעלה מהלולאות ע ג הבשר וקושר קשירס
ועל הקשר עניבה מבחוץ על סיגל ויש סדרים שכתוב בהן שעושה בקשרים ואח' כ אשי קדשנו ךמצותיו וסקיו סל אברהם אבינו ויאמר הרב לא היבם שיחזיר לו
המגעיל במתנה כדי שיכול ליתגו לאיש אחרליחלון בו וב״י כתב עוד טט  6אחר
עניבה על גביהן והקש ' השני אל יקשור בחוזק שתוכל להתיר כיד ימץ עכ״ל מהר״י
מפני שמתחלה לא נתכוהו לו אלאע״מ סיתזרו ואס לא יחזרו להם נמצ׳סלא זבה
מינן וכן עשה חהרי״ל וכן המנהג וילך בו היבם לכליהפחות ד׳אמו׳ויראו הדיינים
שהוא מכוון לרגלו ויכול לילך בו ויגביה בגדיו כדייסיראו הדיינים יפה גס שלא במתנה דה״ל כחול ן במנעול שאינו סלו עכ׳ל וכשפס מהרי״ק ז״ל כת ' שיש לגזור
יהא המנעול למעלה מאיכבותיוב מהרים פרוסיכ״ג בא ' שלא היה יכול לילך רק שלא להוציא לעז על החליצה כמו בגע אכל כסדר מהיי״ל ומהר׳אז״ל אינו כותב
לישי ולחלוץ ופסק דיכול לחלון הואיל ויכול למדספי כרעיה אארעא אין העמידה םש ואינה צייכה להמתק ג׳חדשיס אחר חליצה עכל מהי״י מרגלית בסדר חליצה
והליכה מעכבת וע״ש שהאריך בזה וע״ל כתבתי -גם מדין זה ואז יעמוד היבם אצל סלו  :כתב בהגהות מיימוני ס״ד דה״י ח״ל מפני מה חולצת נטלו סכך אמי הקב״ה
הכותל אי אצל העמוד או דף ויזהר שיעמד ולאישק כל כך שאס נוטל העמוד או למשה אמור ליכס מצות שלינה אס לא ירצה ליבם רשע כגופך הייתי יכול לקיים
המטה ולייבם ומאנתה על כן תחליץ מנעליך כאבל וכמנודה סתולצץ מנעול
הכותל שיפול דא״כ לא מקרי עמידה ואכן בעיכן לכתחילה עמיד  :ויאמר הרב לא
וגס מטיפה סרוחה עבגופך היית׳ יכול לקיים המצות לקיים לאחיך זרע לקי.
היבם והיבמה שני׳שיכוונו לשם חליצ כנ״ל ויאנד׳הרבאל סיבוס לדחוף עקיבו בארן
וירקה כפניו טפה סרוחה והדיינים וכל העומדים סס עונים סלון הנעל
ויזהיר היבם שלא יסייע כלל ליבמה לחלון ויעמיד סרב את היבמה לפני היבם כדיי
כמנודה ש״ה כאבל ח ה כמורד במטה עכ״ל הגהות סיימוני והגהות
שתהא נראהמש דברת לב״ד על היבם ומקרא הרב ליבמה מלה במלם בלשון קורת
מרדכי ע״ג דף תס״ד כתבו וקוראה כסו אשה המקוננות לפני
מאן יבמי להקים לאחיו סס בישראל ואח״סיאמר לה הרב לא אבה ירחי וכץ היבמה
הדייני׳סאין אחי המת חצ  ,לסקי ' לאחיו סס וחולצת מנעלו
תאמי בנשימה א׳ ולא אבה יבמי ולא תפסיק כין ג נגלות אלו ואז סואלין ליבם
כלומר שמעתה יתאבל על אחיו מאחר שלא יקום שמו
המס מה שאמיה ואס אינו מבין אז אונד־ין לו בלשון שמבץ ואז מקרין ליבםאל
והנה כמת עכשיו ורוקקת לפניו כלומ לא בסביל
חפצתי לקחתה ולא יפסיק בין ג׳מלות אלו ויקראלקשתה מנפיק הי״א ובסדר
יפיו חמדתי ול וקוראה ככה וגו׳להלבינו
חליצה בסי * כתוב וצריך להקמת לו מתוך הכתב ולא בעל הפ וכן נהג ר שמואל
סלא הקים לאשיו שס וכל העומדים
עכ״ל ולא ראיתי נוהגין כן ואפשר סטעמן .משוס דברים שבכתב אי אתה
אומרים סלון הנעל כדי■
רשאי לאומרן ע״פ וכבר כתבתי בא׳ח שאין לחושי לזה ועל כן אץ מהרין תכ בסדר
לפרסם הדבר
מהיי״ל אס אירע שהרב דילג תיבה א־ חוזר לראש הסקדא ויאמר הרב לא היבם
עכ״ל :
תמס שנית דחוק רגליך בארן ויזהיר אותם לשם תליצה ותשתה האסה ולא משב

ברוך נותן ליעף חכ
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אליך אתפלל

ען׳תשגביבי בדרכי משה עבדיך *
ה״שכל וידוע אותך
לע  :ידי הפועל' העוסה׳ במלאכת הקודש באמונה הפרעסין
ציהד אלימלך הנקדא מלך במהור״ר דוד מלמד זצ״ל מק״קקראקא
ועוסק לע״עבק״ק ברלין הבירה;

עצמה

ירבה־

י

יכ

מאת יתהלל המתהלל:

לא כגבורה חכמה ועולל:
לע ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש כאמונה הפרעסין
ציחר שמואל הנקרא זגוריל ןב כהר״ר חנוך שמש ושוחט דמתא
שלי״טכק״ק ברלין הבירה:

פרטי רמזי חגי טור אק העזר והמהורשים מהר״י קאדו ז״ל
א חייב אדם ליש׳אשה כילדותו
ובזקנותו וכעת נשים נושא
ומתי קיים פריה ורביה ואשת
אינה מצווה
והמחורשיט
כשאר ול מכן וכת בן מכל אח אס קייס
מצות סייס ורביה
בכן ממזר וכן בק חרש ושוטה קייס
המצוס
מי סקייס מצות פריה ורכיה ונתאלמן
ורוצה לישאאשס שאינה בת מריבה
אבל אינה בת מיס או להנגנע מלישא
אס הוא רשאי
אס יש לו בכיס אפי' מפנוי׳ רשאי לבטל
הרוצה לישאעל אשתו מה דן אשתו
הראשונה בכסוכגןה
בעקום שנהגו שלא לי&א אלא אשה אח'
אינו רשאי לישא א שה אחית עליה:
חיסר״ג לא היה על יבמה ולא על סי
ששהתה עשי שנים ולא ילדה
■ ר״ג לא פנמה במקומות היכה
תקנת
לא התקין ר״ג אלא עד סוף האלף הה׳
ארוסה אין כה תקנת ר״ג
מי שהעירה אשתו אס מצריכים אותו
לגרשה
סוב לעשות תקנה בחרמות וכדוייס
על מי סיפא אשה על אשתו

ב

עונש הנושא אשה שיש בה

שמץ פיסול
ג מי שבא ואמר כהן אני וא אם
ער אחי מעיר עליו או אביו
ומי שיצא עליו קול שהוא חלל
והמחורשים
אס יעיד א׳מהאנוסיס שא' מהן מוחזק
בכהונה ממלין אותי־ לקחת כתורה :

ד פיסול ממזינתקעמיני ומואבי
מצרי ואדומי ושאר פיסולין
גוי סבא על אמו והולי׳ממכ׳ כן ונתגייר
מותר לבא כקהל
ארוסה שעיברה והבעל טוען שהולד
כשר והיא מכחישתו
כותים אס מותרים■ לבא בקהל
מינים םפייסו מרדכי יפר אס מקבלים
אותם לבא בקהל
הקראים אשור להתחתן בהם

ה איסור פצוע רפא ופרות שפב׳
בישראלית ובמי מותרים
והמחורשיבר
ישראל שיש לו שוי קקסותי ליאנו לגוי
לסחצי סכי אע* פ שהגוי ודאי יסרסנו
אס מותר למכור לטי תמגוליס זכרים
סהוא יודע סמסרע68

ו איסור גרוש׳זונח וחללה לכהן

אשהשנתגיפה מפני חששא בעלמא
סא מותרת לכהונה
אשת כהן שיש בה ריח גט ויושבת תחת
כעלה כיפין אותו להוציא
כהן שנשא אשס פסולה כיצד מפין
אותו להוציא

ז דיני שבויה ואיזו היא חללה'
אשת כהן סנתיסד עס הגוי ויד אומית
העולם תקיפה ויצא עליה סס חשדי בעי'
אשת כהן שנתבסס בידי גויס וישראל
"גכנפיס ויוצאים אצלה
אשת ג הן שגחבש מסס גניבה ונפתיע
מיתה
אשה שהמירה אסמותית לבעלה
אשת בהן שסלצה לבית הגרם ואמרה
להמיר דתה וחזרה בס

סא קודס שנתעברה היו הכל ממגיס
אחריה יש ספק להכשירו לכהוניז

ח כהנים לוים וישראלים מותרין
זה בזה והולד הולך אחר הזכר
ט אשה שנשאת לשנים ומתו
ואם נשאת לשלישי
המחודשים-
נתגרשה עשנים אס תנסא לשלישי
הבא לישא אשס קטלני׳ והתח בו ועבר
נתאלמנה משט *וחד מהס עת במגפה־
או בגדרם

י אסור להחזיר גרושתו וחמוצי
משום שם רע
המחודשים
אשהשיצאעליהקול שנתקדשה
והכריחוהו קרוביה לגרש ונשאת לאחר
וגירשה אס מותרת לחזור לראשון
כאותה פאמיו אס כנס לא יוציא אס
קדש מהו
כשאמרו שאס התרו כו שלאימו׳ ועבר
וכנס יוציא אס התיובס ולא המרו בו
לא יוצא
כשאמרי לא יכנוס ואס כנס לא יוציא
אס נירפה אס מותר להחזירה
גחשת חיש שנשאם לאחר וגרוש ' פקח
שנשא׳ לחרש ונתאלמנו אונתגרשואס
מותרות לחזור לבעליהן

יא הנחשד על האשה או שפחה
ונכרית
והמחורשים
הגפת הדלתות אינו יחוד עד שיהא
בית נעול .
הנס ע ן על א״א וגירשה כעלה ואבי
הנטען השביעו סלא יסאכה ויצא קול
שקרשה מה דמו
עידי כיפור שלא ראו כב׳א׳אס מצגורסץ
מי שהיה חושד אשתו מאיש א' וראה
אותה נכנסת עמו לסתר וסמן אזנו
לכותל ישמע קול נשימתם כדרך
משמשים מטותס
אימתי אס כשאת לנטען תצא
עדים המעירים טל א״א שזנתה צריכים
דרישה וחקירס  :לאסור א&ה
טל כעלה צריך דרישה וחקירה בפני
בעל ובפני גדולי יסיאל ואס קבלו
פדים שלא בפני בטל דין ראויי ' להעניש
אותם שאמרו חכמים לאימום אפילו
מאותו מבוי ראוי שלא תמר
א״א שיצא עליה קול סנתיחדה עם אח׳
ואסב גיישה במלה אס מותרת לדור
בבית הנחשד אפילו בא טל השפחה
ועל הגויה כודאי אש כנס לא יוציא
הבא על שפחתו ואסר כך גיירה ולא
פירש ממנה צריכים למסית בידו
איתססאמחלא יכניס ואס כנס לא
יוציא אם הוציא מהו להחזיר

יב איסור לישא

משוסחשח*

כגון המביא גט ממ״ה וא
מעיר על בעלה שמת או אסרה
עליו משום נדר
וכמחורשים
כל אותם שא מיו שאסוריס ליס א משוס
חסד וסיס לו אשה באותה שעה אלא
שהיתם חולנית
יג אסוילישא אשה תוך שלש חדשים
למיתת
כפלה או לגרושים'
ותוך כ״ד חדשים ללידת סולד
מותר לשדך תוך שלש חדשים

משדר גרושתו א״צ להמתין כ' חדשים
זקוקה ליגסשמת היכס צריכם להמתין
שלשה חדסיס
אשת סרים אדם צריללהמתץ ג׳סדשיס
המזג' בתוך צ׳יוס־אק קונסין אות׳אלא
מפני הזנות,
פלגס מיוחדת לאיש שרוצה ליכשא לאחר
צריכה להמתין
דין מציקת הכירו שצריכה• להמתין כד
חדש לעניךמלא*ס וחסרים ואס השנס
מעוכרת
מניקה גרושה קודם־ שהכירה סולד
מניקס שנתעברה בזנו' צריכה להמתי׳<-
דץדכ ששכרו להמניקת כחיי בעלה •
אס פירסס מלהטקו ג' חדשים בחיי
כעלה :אלמנ׳ מטקת ועדיין לא הכירה
הולד :מת כעלה והניח מעובר וילדה ולא
הניקתו • אלמנה מטקת א-ף על סי
שאסורה לינסא תנך כ״ד חדם ואיכה
רוצה להניק׳ אלא בשכר ואס יבולה
לתנוע -צתוכתה
קדשה תוך ג ' והיא נדה וקודם שתטהר
יעברו כ חדשים

יד איסור אירוסין או נישואין
והתירן תוך שבע' ימי האבל
או תוךה'
טו אי זה עריות אסורו׳מן התורה
ואיזה מדרבנן
והמחודשיס
המקדש אשה על מנאי ולא נתקיים
המנאי היתר בקרובותיה
המקדש כתו שלא מדעתה ונמצא׳בונרת
ונתבטלו הקידושין מוסר בקרובותיה :
אס מותר לישא אחות אשתו ע״פ עד א׳
שאמי לו שממה אשמו
ככאעלא״א והיא אחות אשתו ומתס
אשתו וגס מת בעל סאשה אס אסורה לו
דין פילגש ראובן מותרת כקרוביו ואס
אמרה קדשני כפני עדיס
יו איסור לבא על הגויה ושפחה
ע״א ואימתי חייב עליה

משום נשגז
ביאת גויה הי׳ ככלל יהרג ואל יעבור
נמפםעס שפחתו כיצד מישרים אומו
יז

הית' א״א שמת בעלה על פיה

או ע' ׳פ ע״א ואם נתקיים ואחר
כך בא בעלה

האשה שאמרה שלא בפני בעלה שגירשה
ואח״כאמרהקכפני בעלה
ארוסה שאמרה לארוס גירשתני
האומרת לבעלה גירשתני וכיתה קטטה
כיניהס או שתובעת כתובתה
האומרת שלא כפני בעלהשגירשה
האומרת לבעלה גירשתני ואיכא
דמסייעי לס
האומרת לכעלס גירשתני אס נאמנת
בזמן הזה
הא דאשה שאמרה לפעלה גירשתני
נאמנת באיזה עניןמיירי
אס היה בעלה בעיר ונתקדשה לאחד
אשה שהיתם בחזקת כשואהונשא׳לאתר
ואס 'כ באבטלה ואמר לו בסטו גרסתט
אשהפא״לעדא׳מס בעליך
באה לב״ד ואומרת מת בעלי
אס אחז כ בא אותו דע וא' שלא אמי כן
אין לנו להקל מש־וס עינונא אלא
בימקוס שהקלו חכמים
לעה הקילו חכמים באיסור א״א
משוס עיגונא'

תימד לאלילי־׳ ולכל המורהכלה נאמן
במ״לת ב שעת הגזירות׳ מתירין כשי©
ע" פ .עדיס בעלי תסונה-ואס מוטאיך
ממון טל פיהם׳ ריקי הממירים \ חחייס•
במסובהשאינה שלימה מה דינם למדונו
אסה
אס המד ריק וסוחז או אס חשבוהוג
להתיר ע״פ־
בעדו' זו לא ימצא אדס
עדותו  :בשמח לסכנה אס■ סממו קול
שאמר מת סב״פ והלכו ולא מצאו־סס
©א
אדם :אס מצאו כתוב מת איש פלו
צריךקיוס שידעו סהוא כתביסר-אל-
שמעו מפי גויס שנהרג פלוני אכל לא
אמר סוס גוי אני ראיתיו הרוג
סמטה שמת בעלה כקול הכר סיצא
בעי׳סמת סן התינוקות שאמרו מת
איש פלוני ' :שמע קול סקונטשמזכירתו־
בץ המתים  :אסה סנתסלס בעלה ואיך
מדות להתירה  :יש למחות בה שלא.
תתנהג באבילות  :מהו גדר מסיח לפי
תומו
גוי האומר סלו׳ מת ולא הקדים דברים
אחרים אס כקרא מל״ת
יהודי שאמר לסבירו שמעם מה נטשה
מפלוני והסיב גוי אני מכיר מי הרגו
גוי שאמר ליהודים למה אינכס מביאי'
אותו יהודי שנהרג במקום פלוני ואם
מרצו אני מביאו בעגלה סלי
הוציאו הקרובים קול בכל כעיירות
מסביב ובא גוי מל״ת ואמי שנהרג
אפילו גוי היודע סמסיאין על פיו נאמד
מז״לת
אס יש למשב כגוי׳ הרודפי׳ מל״ת אע״פ
שהשופט הגיד לכס בל סענין
גוי שאמר שמעת מה נעשה מפלוני
והסיב הישראל לא ססעתי אמר הגוי
דפ שפלוני הרגו
גוי מפי גוי מל׳ח אס הוא נאמן
גוי שדנוהו למיתה ואסר מפולס לא
פשטתי כי אס פ״א הרגשי יהודי א'
וגוי המי; לת יאחר הרגתי את פלו׳ נאמן
יס לחוס לדברי הר״יף וכרמ״כס
הסצריכיס לומרקביתיו
אס מצרי׳הרס״כס ליסיאל לומי
קברמיואו דוקאלגוי
אס לא ראהו שטבע אושמתבמלסמם
אלא מצאי מת צו הרוג אס צריך שיאמר
קברתיו
לא אמר קבמדו ונשאת ועיין לקמן
התירוה לינסא ע״פ גוי מל״ת ואסרךכ
בפי שני גויס ואמרו לא מת
אימתי מצריך הרמ״בס סיאמר קברתיו
לא אמר קברתיו אבל אמר דבריס
שאין לספק בסס דאמר בדדמי
יס מקומות שצריך לדברי הבל שיאמר
קביתיו
לדע הרי״ף אס לא אמר קברתיו ונשא׳
לדעת הרסב״ס במקום דסיישי׳ דאמיס
כדדמי ולא אמר קכרתיו ונשאת
העידו עליו שראוהו אחר שעלה מן הים
ואשתהיאסנשאמתצא
אם התחיל ישראל לשאול לגוי איס
פלוני אע״ס שאמר אתר כך דברים
שנראה שהוא מל״ת אינו כלוס
גוי ששאל לגוי שלא בפני ישראל איס־
סלו׳ואמר לו מת אי הוי מל״ת
כאי זה עדן יהיה הגוי שייך בדבר
שלא יהא נדון כע״לת
אס העידו על מומר סהי׳ססמו כך סהים•׳
דר בעקום פלו' מת במקוספלו' אימתי
מתירין

פרטי רמזי דיני טור אכן העזר׳ והמהודשים מהר״י קאר״ל1׳ל
מתירין אשתו
אס מומר אחד לישראל שיש לו חא במקו"
פלוני שמו פלו׳ ואח״כ מת אותו מומר
יבמתו מ ותרת
ער המטורף בדעתו
נשי הקדזשיס הותיו ע״פ גויס
גוי מלית מאי ז  :טעס נאמן
יש לדיין לדקדק יפה בעדות גוימל״ת
גוי שאינו מל״ת המכחי׳למי שאיסר מת
העיד העדי שמכלוףקמלול נהרג קרוב
לפ״אש אבל אינו יודע אס היה כעלהשל
אסה זו וגס לא העיר על סס מקומו
העידו שר׳דוד בר שלסממסי' מת ולא
הזכירו סם עירו בפרטות
העידו פכ״פ מת ולא היו מכירין אותו
ולא יודעים שמו כ״א על פיו
העירופב״פ סתולא אמרושס פירו
אחד שהיה כקרא אנבוכיט ניכוט די
מאיששורי יצחק די ויגיר מת במקו' פלו'
אלא שאמי שהיה נקרא שמו חיים
סייעה ששנינו -בתוספתא אין מעידים
עד שמכירים שמו ושם עירו
אס צא העיד כפי פלוני נהרג אלא אמר
היהודי מעיר סלוני נהרג
עירי נשים המוכחשים בבדיקות
פד א׳הפיד שי למ של זו שמו אברסס מת
וע״א העיד סיכמה של זו שסו שמואל מת
ער המעיר מת פלוני אס צריך לשאול לו
ראית ובמה ידעת
ארס שהיה מעמד על אשה לומר שהיא
זקוקה ליכס ואח״כ הוא עצמו העי בפני
ב יד סנפטי זה זמן רב
מ״שר״ת שאם כל הגוף סלסאסי׳אין
שספי־צוף ופרחת וחוטס סעידקעליו
על ידי טביעות עין יש חולקים עליו
סימנים מובהקים סמשיאין אשה על
ידיהם מה הס
אס נשאת פ״פ סימני׳דכליו וגופו שלא
בפיציף הפנים עס החוסם
גוי שאמר פלול מצאתי הרוג ויש וב
סימן כך וכך
איזה הס סימניםמובהקים להשיא ע״ס
כמס ישה אח׳עליתו מן המיס ולא יוכלו
להעיד עליו
אפילו לא שהא כמיס שלשה ימים בעינן
דחזיוה בסעתיה
ס :ק אש תהי או לא אשתהי וכשאת
מל" ת אס נאמן להחמיר
מצאוהו סרוג ואין ידוע אס הוא תוך ג,
■ איש פלוני מת ולאחר שלש׳ימי'
יבא קול
מצאיהו מת
נפל לתוך מדויה או לתוך יורה סל מלס
סני ערים המעידים שמת במלחמה ולא
אמיו קכמוהו
אימתי בעי׳סימני׳ילא סגי כטביעו' טין
נסנו לסת־ר נשי אנשי שטבעו ע׳י הכרס
בטביעות עין בלא סימנים
הפיס כין ראה שטבע ממסלרא׳שכשכר'
ספינה בלב ים וא מיטרפא ביס
ראו חסד שנפל ליס וע״י מצודה העלו
רגל אחד מן הארכובה ולמעלה
נפל למי׳סאץ להם סוף גונה• כתובתה
מי שאבד זכרו אץ אשתו כשאת
א שה שנתעלם ' בעלה וספירה רב אחד
ונשאת אתייכך בא בר אחר ואסרה
אשה א׳או מית מת והתירוה ליכשא ואח׳
כך באה אפה אחרת וממרה לא מת
א שה אחת אומר מת והתירוה ליכשא או
נשאת ואח״נבא עד כסר ואמי נא מת
עד א אומי מת אס ציינה רשות מב״ד

נשאת ע״פ עד א׳כלא הוראת כ״ד ואח״כ
באע״צזופמר לאמת
פדות אשה שהיה דעת הר 'ן נוטס להקל
וכתב מ ח צייך להרבו' סקיח ודריסית
עד אח׳אוסר מת .והתירוה על פיו ואחר
כך באו נשים ואמיו לאמת
באו ג׳עדיס כא׳זה אומי מת וזס או׳לא
מת ונשאת לפחד מעדיה
פד מפי מד או שנים מעירים מסי שניס
אס נאמנים לפסול עדו' הראשון
כמקוס שאמיו אס נשאת צא מצא־דוקא
אס נשאת אבל אס התימה לינשא תצא
מהיפירס
באו ב׳עדיס כאח׳זה אומר מת וזה אומר
לא מת ועביה ונשאת לאחד מעידים
כ׳מעידי' ששמע כל א' מהן מפי א' שמת
פלו׳ועד א׳מעיד מפי אחר שהוא חי
אשה אומרת לא מת וסתיס אוסמ מת
או עשרה אוממ׳לא מת וי״ 1אוממ׳מת
כל הנהו דתני בהו אין מעידין אס
נשאת תצא
נשאת כעדות שאינו מספיק להתירה
מצא וכל הדרכים האלו בה וצריכה גט
גס משני אף אס נא נבטלה
הנהו תלת דר״א בן סרטא מותניי טליה
חומרי חייס וחומרי מתי׳אס נשאת תצא
טבע במים שאין להם סוף אימתי אמרו
שאס נשאת לא תצא
הביאה סאשה מד אח' לב״ד שמת בעלה
והיא תובעת כתובתה
אס באה ואמרה מת בצמא
עד שמעיד מת פלובשעת הדבר אס
צריך סיאער קברתיו
לענין מה סוס עד אחד האות מסלאשה
האומרת מת כעלי
אשססנתקדש׳לסמפון לסס פלגש ואחר
ךכ נודע סקודס־ לכן נתקדשה לראובן
סיכאדאיכאדכר מכופר וקלא דלא
פסיק וכנסה הנטען כיצד מוליאין אותה
מידו  :אשה שחשבה סאינ' .מקודס והלכ'
ינשאת

יח איסור חייביל! אוין ועשה
יט מלקק וסוקלין עיל החזקות
כ באיז׳ביאה חייב הבא לע ערוה
בא צריך להתרחק מן הנשים
מאד ושלא לשאול בשלומה
עונש הטסתג ' בא״א ושכר

אשר אל

נשא

עיניו אליה
חמור הדהיר פנויה ממגעה
אר נשיס שאין לבו גס ׳בהן בהושטה
כלי מידו לידה וכיוצא בהן מוסר

כב איסו׳יחו׳ ועם מי אסו׳להתיח'
א שת איש שטענה פל איש א שמא הדף
אחריה והוא מכחישה
אס העיד ע״א כשר על אדם כדבר עמה
אסה שאמרה שנתעברה מפלוני
אימתי מלקין על לא טובה השמועה
הא ראשה מתיחות עס ב אנשיסכשרים
ה״מ ביוס
אשה שהלכה עס שלש אנשים שאינם
מוחזקים כ כ בכשרות

.בג אסור
לבטלה

להוציא,שבכת זרע

אשס שיש להאוטס כראם ומתוך כך
כעלה זורה מבחוץ
אסור לרכוב על בהמה כלא אוכף

כראסמותרלהתיחדעם הזכר
ועם הבהמה
על מה נהגי הימר להעמיד נהמות אצל

גויס ע״א

כה מה יעשה אדם פרי להרחיק
עצמו מרבד ערוה וכיצד יתנהג
עם אשתו
אסור לשמש לאור הנר אפי ע״י האפלת
טלית

בו במה מקרש ואיסור ביאה עם
פנויה

אמרילאישאחדבוא וקדשני וקידשם
והשליכה הקידושין שלש כתכונה אלצן
לשחוק ולהתלוצץ בו
אשה שאמרה לראובן תן לי מס שאתה
חייב לי ונתן לה ג ' פסיטיס וא״ל הרי
את מקודשת לי וכששמעה כן השליכה
המעו' חידה וצעקה איני ספה ' להתקדש

לא אין מקדשין בפחות מש״פ

טל מס סמכו עכשיו חמניס הדרי ' כבית
חמיכס
המקדש אשה בדלא שדיך והקידושין
אינן קידושין אס מלקין אותו
מי שאומרשקידש אשה בביא׳בלא עדות
ראוי לגעור בו

המקדש כעכע סל כסף או של כחשת אן
סל כסף מצופה זהב
למה נהגו לומר בשעת קדושין שכעת זו
סוה פרוטה
קדשה בדבר שאינו שוה פרוטה אי מציא
אמרהלדידיסוה פרוסה
קדשה בתאנה לסה ואינה שוס פרוטה
אסקדשאשה כקרקע

המקר את סאש׳וא ' לס הרי אתכסואתי
נתן לה כסף סתס ואס 'כ אסרהל הרי
את מקודשת לי והיא רוצה

סטר קידושין שכתבו מדעת שליח האשה
ולא מדעתה
אס צריך להזכיר סס פאשס בשטר
לקדוסץ :שטר קידושין סכתבו במחובר
או באסויי הנאה

בז שיעור קידושי כסף ושאר
דיני קידושין

ועיין בסימן שאחר זה
לא דבר עמה כלל אלא ב שעה שנתן לס
היה בלבו לסס קידושין וגס היא קבלתה
לשס קידושין
אמי לה הריני נותן לך זה בשביל אהבה
וחבה
אמר לה הרי את אהובתי
אמר בשעה שנתן לה הטבע הייני ממנו
לך בתורת קידושין ולא סמר לי
אירוסים שנעשו כנמוסיהגוים
יהודי נשא■ גויס ונתגיירה עמו כלא
קדושין וכתובה אס צריכה גט

כח קידשה בגניבה או בגזל של
אחרים או שלה או בפקרון או
במלוה ובאיסורי הנאה
האומר לאשה הלוני דיני על תשכין זה
ונתנה לו הדינר וכשנתן לה סמסכוןא״ל
התקדשי לי בזה וקבלתו ושתקה
אשה שאמרה לאיש אח שיתקו לה טבעת
ואמר אראה אס יכיל אצבעך וא״ל הרי
את מקודשת לי ואסרו לה העדים ראי
מה את עושה והיא נרתעת לאחוריה
וצעקה וחרפה האיש ההוא
הרוצה לקדש אשה ואין לו במה לקדשה
ונתן לו חבית טבעת לקדשה בו
בכור בזמן הזה אס מקדשין בו אשה
אס יכולים הקהל לתקן סכל מי שיקדם
שלא בידיעת נאמני הקהל יהיו קידושיו
מופקעים ובטלים
מקכ׳לסלא יוכל סוס אדם לטעון (שקידם
סוס בת בלא דעת קרוביה
נדרה הנאה מראובן ואח כ קידשה
אשה סאמיה כל שיגיע לי מפלוני סרי
הוא הקדש ואח״כ קדשה אותו פלוני
נדרה הבאס•מראובן וקדשה בשטר
קהל סעשותקנ ' כחרס שסוס בר ישראל
לא יקדש בפח ו׳ מעשרה ועבר אס 'וקידם
וכן המקדם שעובר טל חרס ר״ג

כט צריך שיתן הכסף במתנה
גמורה ותן מנה לפלוני ואקיש
ךל או הילך מנה ואקדשךל
 ,וכיוצא בזה
האשה שאמר הלוה מנה לפלוני ואפקדש
אני לך או הרויח ול זמן
לקח טורניש וא׳לאש׳הפקדסי לי כמכ׳ זס

לב בשטר כיצר

גל

בביאה כיצר

המתיסד עס פנויה אי חיישיכןלקידושין

לד ברכת אירוסין ואם צריבהיי
לה כל דיני מקדש על ידי שליח
קידשאשה ע׳י שליח וחזי וקדשה ע״י
עצמונאט השלי׳והאש׳אומרי׳סנתקדשה
למשלח ואין עדיס בפניני
העוש שליח לקד' לו אשה ידוע ' מאימתי
הוא נאסר בקרובותיה
סליחות קודם שנגמר אס יכיל לבטלו
סעוסהסליח לקדש לו אינו יכוללבטלו
שלא בפניו ואס ביטלו מבוטל
אס עשה סליס אחר לקידושין ולא ביטל
השליח הא׳והלך כל א׳מהס וקידש
אס האב יכול ליעשות שליח להוליך
קידושין לבתו בוגרת
עשהסליח לקדש לו אשה אין שליח זה
יכול למכות סליח
טופס סטר סליחות לקדש לו אשה ושטר
סליחות אסה לקבל קרוסה

לי דיני שליחויהאש ^קכ׳קדושי;

קדושין
 6האב זכאי בבתו ליקב׳
וכל דיני קדושי קטנה
אשה שנתקדש ' ינסתפקו כמסע סנותי'
ונבדקה ולא מצאו לה סימנים
המקדש את .בתו וכששמעה מיסת
אימתי מחזיקין את הבת בגדולה
לעמת שנים לא סמכיק אנסיס
המקדש קטנה בפני אביה ואמר לה הרי
כתך מקודשת לי
קטנה סכתקדסה^ 1אמדעת אביה
קטנה שנשאת ואביה במדינת היס אס
צריכה מיאון
מי שקבל קדושי בתו קטנה ומת והבת
סולני׳ והאיום רוצה למסה כדיליורשה
חל

מקרש ע״ת וכל דיני תנאי

קידש על תנאי ונאים ולא קייס התנאי

לט קרש׳ ע׳' מ שאין עליהנדרים
או מומין
הטוען על אשתו שהיא משפנת כשעת
השינה• הטוען על אשמו שהיאהיצורעת

מ מקדש לאחר זמן או' לאחר
שתלד או שהמגרש
ל לאיז׳ מקום יתן הכסף או אמר׳
תנהו על הסל' או לכלב או לעני מא מקרש ב׳ אחיו׳ והיו עמהן
נכריות
זיק לה קידושיה למוך חיקה ותוך כדי
דיבור ונענעה בגדיהלהשליכ 'הקידושין .מא קדושין צריכין להיו׳ ברצון
האשה ובפני הערים
ממנה מוך פדי דבוי
המקדש

פרטי רסזי דיני טור אבן העזר והמחורשים מהר״י קארו ז״ל׳
*במקדש■ כשהוא ישן
במקדש בע״א והאשהמכחשה
ע״א מעיד שקדשה בפניו ובפני חפירו
ורקדו שין גמורים
ואח״כ נודע פלא קדשה אלא -בעדאחד
העקר' בפני עי א בשחיי׳ובפט ע״א
ערבי'• ראי עדי פקד והו׳אי היא לא
ראו אותאשנים שהיו עומדים אח׳הגדר
וכומעו שאמד ראובן ללאה התקדשי לי
כאתרוג ואס״כ ראו אתיוג יוצא מתחת
ירה־אש הכטס׳ידה בחור שבכותל החוצץ
בינה ובין מקו׳שהמקדש והעדי׳עומדיס
סם ונתן מעות בידה וקדשה בהם
אמי חיץ לכ״ר שנתקדש ' ולפני ב״דתא
סלא נתקדשה
.עד סל קידושין שאמי בפני ב״ד שאינו
רוצה ל& טיר

מה פירש חוששין לסבלונות
פירוש חושפין לכתובה
במקום שאין בה מנהג אס חוששיןל
לסבלונות
י
׳.
_
־

ועיין לקסן בשינק זה

מזוייףהוא  :המקדש בפני אנוסים ■
קידש בפני רבי׳ונמצא א׳מהס קיו' וכו'
מקודשת מהשק • שנתקדשה לאחי -
מקדש בפסולי עדות בעטן מה פיסולן
מעש באחת שהורה ק  :ם לסתיר׳וגזרו
כוז
עליו כדר שיחזור
האימילאש ה קדשתיך בפני ערים והלש
למה ויצא קול והיא מכחשת
הרצי׳שטיבעדי׳שקידש ' בפניה' ונמקי'
האומלאשסקושתיך בפני ערים שהם
רחוקים מסעיר והיא מכחשת אס
מתירין אותה מיד
דין טוען שקדש אשהבפני עדים והיא
מכחשת
הטוען ש״קידש אשה פלוכי׳וע״ס כן יצא
קול בעי׳שהיא מקודשת
המקדם קטנה פלא מ 3עת אבי׳והעדי'
קרובים זה לזה מצד האס
כש תקבלי עריות פישול עירי קידופיס
צריך לשלוח בעד המקדש

מכאין קידושי׳לקטן ודיני הסנה
•מי נאמן להעיד על הקטנית אס גדלו
קטן שנש בתולה אע״ע שכשהגדיכבו׳
היא כפולה כתובתה ק״ק
קטןקי״אשקדשלואביואשס
אם אשיר להשיא א שה לקטן  :קטנה
מוומ׳סאליסל׳לשמו׳קיווסי׳סנתקדש׳
קטן או קטנה שהגיעו לילל שנותיה׳
ופכשיו נמצאו בהן -סמכי'

מדקיירושיחשיו וסריס וחילוני'
ושבור
ק מומרועומימקידש קדושיוקידושי׳
מומי שיש לו בת קטכ׳או נער אס ימל
אביה לקבל קדושיה או גיסה

י  -כתבתי בסימן ל״ח
כשחוזרים בהס אס גובה השדכן סכרו1

פייוש מקדשי וסדר' מסבלי
נתן סכלוכו׳בשע סידוכי׳וגס אח״כשול'
ה סולח סב לינות לקטנה או נטרה שלא.
מדעת אביה
הסולח סבלונות על ידי אכיר

נאדברי׳הנקני׳באמיר׳בלא קני'
מי שגדי בראש לכ הקהל לחת לבת
אחותו בשעת נישואים מתנה מרובה

נב הפוסק מעות לחתנו ולא רצה
ליתןאוהיא פסק׳ואינ׳נותנת׳

השולח סבלונו'י וקבלתה אמה
אמי השולח פלא נתכוון לסם קידושין
 ,נכרי סבא מארץ אחרת ומתן סבלונו׳ :נג הפוסק .מעו׳לחתנו ומתחתנו
נעם הקטן סמוך לשבתושל׳סבלו׳בשב ׳ י הפוסק מפו לנדן כנו וכסארו בידו ומת
 נהגו הקדמוני' שלא תקב הקידוסי׳הכל'אנוס סאירס א שה כפי נימוסיהם ואח׳ נד נתן מעות ליד אח׳שיקה בהם
קרקע לבתו כשתנשא ומת:
 .כך נתן לה ס בלוטת
הטוען שכתייח פס ארוסתו לשםקידושי׳■ נה דיןארוסה לעמן מזונויוקבור1׳
וירושה
.הנותן נזבלמות לחיוסתו וקורץ אותם
משודכת אין לה דין ארוסה
איספ״ושה או נוגיא
נשאת והשירה קודס שהגיעה נדוניא
׳ מותן כסף לאשה סתם ודעת שניהם
ליד הבעל והבעל תפס•
לקידושין
הכותב לארוסתו צידאק בערכאות :
השולח סכלוכות במקום שיש חרס אלא
נוארוס׳שתבע׳הארו׳או שתבע׳
כ :ירשי ם גדול
אבי הקטנה שנשבע לתת הנדן לזמני׳
ותוך הזמני הוציאו ערעור עלי 'שזכתה

אמר בפני ב״ד איני יודע מקדושץ שזה
מובע ואח כ אמי יש לי מדנית
אין בודקן ע־די קידושי׳וגרוסי כדרישו׳
ושקר  :־עדים שהעידו שנתקדש בפניהם
ואח״ב סזרכוח מהס ונתן טעם
קידושין
אע פי שייחד עדים כשעת
הנותן ט־ עת למשודכתו במקו׳שנפינת
יכולים להעיד אותם שלא הוזמנו  .הטבעת אצלם כנתינת קידושין
אס יש הכחשס כי׳ב׳כת־׳עידי קדושין
אס יצא קול ששלח סנלוגות
הוציא סטר סתו׳בעדי׳שקוש את פלוני׳ ■ אס הוא טוען שלשם קדושין סלח
השבלונית והיא אומית לשם מתנה
ואח"  :חזי המקדם עצמו ואמיסטא
סקר
ימו פנייישיצ׳עלי׳קול שנתקדשה
,
ככת
פלוני׳ולא
'
שקד
מדים
'
חתו
סטי
מיראגילקבל עדות על אשה נשואה
המתקדשת
מדעת
סקודס .שנשאה הימה מקודשת לאחי
אמי שקרש את רינה ויש לו פדי 'ובאו
והכחישוהו וסזי ואמר יש לי עדי' אחיי'
 .והכחישוה ג 'כ
המוציא שטר בעדי׳ ובאו העדים ואמרי

במקוס אסר אם יזימיכוסו לו סס
פעגו׳שבין המשודך ואס המשודכת

היא את הארו׳כמ׳זמןנותכי׳להם
טעם למנהג להשיאה מות בקטנות
אלמנה מן האירוסין כמה זמן נותנים
לה לפרנס עצמה

מז ב׳כיוזי עדי׳בקח־שי׳בהכחש'
ודיניו
.

יפרעו כזמנו הריני מוסיף על כל ליטר
ד' פשיטיסבחדש:
גר סבא ליסא אסה ומסלסלו סס סלוני
בן פלוני וכותבו בכתובה
מה שכותבים בכתוב' ואסי׳מגלימ וכולו
■ אשה ממקום אחר ע״מ שמדור
הנושא
עמו כמקומו הולכי׳אחר  .מנהג מקומו
מתנה לחוד סאדס כותב לאשתו
אם נגבית בעודה מסתיו
אימתי כותבים בכתובה בי נשא
אס יש לכתו ' בכתוב יתומה מבי׳אבים
אלמנה סנחגרסה או גרוסה שנתאלסג
כותבין ב -כתובה מתרכתא
םע הארק סבא לגרש ואמר שלא הבין
כשקרא כחזן ככתובה ומתנאים

סז הרבה דיני כתובה מאירוסין
ומנשואין
אם אנסים שאינם ב״ד השיאו פקחת
לחרם וכתבו לה כתובה על נכסיו

אימתי קונה ייחוד ליורשה

יתומה קטנה יס יסות לב״ד לפסוק על
נכסיה נדוניא כראויה לה

מקו ' שנהגו להתיחעס הארוס אס מתו

סח אי זו בתולה יש לה טענת
בתולים
כט במה מתחייב האדם לאשתו
ע כמה מזונות לאשתו ובניו

גז

לבטל

מנהג סיחוד םע

הארוסות

נח המשיא בתו סתסכמה יתןלה
המוציא קול שקידש אשס צייך חקירה נט משייבנונדו׳יבבי' אימתי קנאו
•משודכת לראובן שיצא לס קול בעיר ס דיני שושבינות
שהיא ארוסתו
־ פא חופ׳קונ׳להיו׳ כאשתו לכי׳ד

•בחלוקי תי קדש תחלה ושכלו סקיובי'
.עיר י סקר 4 . .

אחריות הנדמיםיי -־ ■-
מקום סנוהגיס לכתום 3מ! הכתובות
בשוה ובאחת כתיב יבה יותר ע״ס׳ע״א׳
במקום סנה גו לכתוב׳ ככל הכתו בסוס•
־ ־
ואין כתובתה בידה:
נתן מעות בנדוניא לחתנז וייחדול
חובות ונפסדו■
המתנים כססיחדיס בתובות אם לא

אין לו מה לתת לאסתו וים לו
 .קרקעו׳סהה מיוחדי' לכתובתה
מה נקרא כניסה ' לחופה
רפאאסה ונסתטית ואינו יונס לזונה
נכנסה לחוסה ולא בירך ברכת חתנים
סב ברכהעזתנים מתי מברכי׳ :מסל עצמו אלא מכתובתה

■ מי סהלך למ״ה ואסה הובע׳ממי שמחזיק
אסעושין שתי חופות כאחד
בקרקע בעלה כדי סתמססגו למזוג ומי׳
האומרת קדשני פלוני ולאסזביד עדים  -אין לעשות חופות ב׳אסיות כשבוע אח
.מת דין אם הו׳והיא מכחיעוי׳זא״ז  .עיר שאין בה י בני אדס לכרכ׳נישואין מי שהלך למ״ה והפקיד כלים ביד אסר
אוהשאילס לו ואשמו תת עת מזונות
השמשים האוכלים אחי • ספוד ,נישואין
י• ־■• ■בקדושין
ראובן סהלך למדינת הים ומבע אשתי
האומר קדשתי אתפלוני־' והעד מכחיש
אס•■ מברכין ז ברכות
מב״ד מזונות לה ולבתה וכו׳
■אסנאסיבקרוכתיה
כעילת מצוה וברכתה
סג
האסה שאינה מצה לירי במדור בפלס
; מט מקרש אחתמה׳נשים ואינו -סר' זמן נשואל כתו
גברכיואלמנו' אס הוא חייב במזונותיה

יורע אי זו
במתי חוזדין הקרושי׳והסבלונו׳

הממאנת מחזית כסף הקידושין אס'
קידש קידושי׳ טעות
קידשה פ״ת ולא ' התקיים וקידושי ספק
סלח שבלוטת■ כלא שידוכין וחזרו בסס
השולח מעות בשבלונות או מלבושים
,וקישורי פשתן גאודאוגות וחזרובהס
; המשדך בתו לחכייו ושלח לו בגדים
,ואס״כ נתבטלו הפידוצי ^ י .־ י
המשתעבד כקנס ליש■אש ואח כ נשתטי
המארס בחזקת שלא היו בהמומץ
והוציאו הוצאות ונמצאו בה מומין
!משדך בפו לשמע ין כנהוג ונמצא שהוא
'משחק ורצה חמיו לחזור בו
אכו מתחלה״ה־ה יוד חמיו שהיה משחק
,
אש החזיר השליש השטי לבחוי
שלח סילונות למשודכתו ונשאת לאחר
׳
כיצד גובה זה סכלונותיו■
המשדך אשה בקנס ממון ע״מ שיכתבו
שטרות ויתנו ביד שליש וחזר בו א מסס
קודם שבאו הסטיות לידהשליש
סידוק שעשה כל אחד שציר על עצמו
נקנס ונותנים לידשליש
המשדך כתו לסמעוןככהוג והב מסרבת
משדך אפה ואחר כך אומר סיקדשנה

סה־מצוה לשמח חתן וכלה

׳; אסה שעברה על מקנת הקהל סיס -
למה נמנעו מלתת אפר מקלה בראשי
עליה קנס אס חייב הבעל לסלס
חתנים
אס סכמה מלתבוע מזונות אימתי
י 'מו אסו׳להשהו׳אשתו בלא כתוב'
הפסידה :אס לא נתן לה מזונות ועשתה
•ואכלה..ו הותירה
׳■ וכל חני כתובה ודין גדוניא
אס מותר להכניסה לחופה קוד סיכתו'
עא חייב לזו׳בניו ובנותיו הקטני*
כתובה
מי שנשתטה והמעו ' ביד קרובי האסה
כתובה שנכתבה ביו׳והקנין או חסימה
סי ניזון מכס
יי
בלילה
מי סבא טל הפנויה וילדה אס סייכ לזון
כתובתם
על
ע״ק
לתת
אדם
רשאי
אס
את הולד
ולהתנות עמה שיהאיהוא פטור
עב המרי׳אתאשתו מליהנו׳ממנו
 :סא מות׳לשהות אצל אשתו ע״י קם על
עני כמה דמי הכסו' שחייב ליתן
הכתובה ועדיין לא נחתמה
לאשתו'
יכול לכתוב ויהיכנא ליכי מוהר
מי שלוה על כפית אסמו ואבד בקוביא
*במוליכי סאה מנה
ובאה להוצי׳כסות מיד המלוי כלא כלוה
,מוסיף לאשתו אי סגי באמירה בעלמא
־כמס ׳ שיעור מנה ושיעור מאתים עד הדירה שלא תתקשט או
אס מגבין לאשה מנה זא מאתיה או נדרה היא שלא תתקש׳וקיים לוז
כעל המכה את אסתו בכל יום וכולי
מתנה לחוד
אס ברחה מפני חמותה סמצערמה
ימה שכותבים נדוכי׳גדולהלככו׳הכלה:
עיר סככשום גויס ואבדו כתובתיסם
עה אלו הארצותלענין נישואין
.כמס יכתוב לס א׳לאשתו ככתובתה
.־אימתי מותר להוציא׳ מעי׳לעיר
הגולים צריכים לפוש כתובותיהם
ובשיש תנאים בניהם
אס הכניסה לבעלה ' סתורה בנדוניא׳
אימתי אמרו סכופי׳לעלו׳לארץ ישראל.
ימ
׳
דין נכסי מלוג .אס אין הבעל רוצ׳לקבל

פרמי רמזי דיני מור אבן העזר והמחודשים מהר״י קארח״ל
ימ ספבר לע הסכמת הקהל והוא
במלכות אחרת שאיןלהס אופו גדר
אש ה שמסרה מודעא שלא מתלה זכות׳
שלא יוכיאנה ממקום שנשאה סס

וע חיוב עיגת׳כיצר מוטלתלע
בל אחד
םא

אדם רשאי

זע

דין מורד ומורדת ומאלם עלי

ליסאאשהעלאסתו

לבאר סמס שכתב המן' כס ואם תפס
,הבעל  ,אין מוציאין מידו דלאדק
קידסאשה כעיר אחת והוא ממקום
אחי אס הוא חייב להתנהג בתקנות
אותה העיר
בטוענת מאים סלי וקודם קידושין
הייתי מואסת אותו
ישכר שאף לרע סר״א׳כופין אותו לגי
אפי במקום ^נוהגי׳לרון ע״ע הי־פב״ס
כדן המורדת אין לדון כסותו
אם עשו מעשהע״פהרס״בס וגירשו
בכפיה לא תנשא ואס נשאת לא תצ׳
חלוק בין אומי ' מאיש מלי וכין מורדת
אשה שהניח בעלה מית אביו והלך
חיץ לעיר וחלתה והלכה לביס אביה
ולותה למזונותיה ולרפואתה
מורדת אם■ יש לה מזונות
מכרה או מסלה כתובתה לבעלהשי
לה מזונות בחייו
לאומר לאשתו שמחלה לו מזונותיה או
שטען שהתפיס ' צררי
המורדת על כעלה וחלתה
בעל האומר למורדת להביא כתובתה
ויפיענה <היא אומרת איני רוצה
לתבוע עכשיו כחובה אלא גט
האומרת מאים עלי אס צריכה לתת
אמתלאה לדבריה
המוירמ מל בעלה סולם או שישול
אשה אקיס
ארוסה שמידה
הפושה מאמר ביבמתו והלכה וקבלה
מאמי מאחיו
אסה שבראותה שהכביד החולי על
בעלה נדרה הנאה מיבמיה

למזונותיה

עח חייב בפריונה ולא בפדיון
אלמנתו
עט דין חיוב רפואתה
פ דין .מעשה ידיה ואם אינה
רוצת לעשות׳ מניקה

האשה שאמרה איני עו& ס סא דינה
כאומרת איני ניזונתואינ -יעופס
האשה שאמרה איני ניזונת ואיני עושה
אם יכולה לחזור כה

נפלו לה נכסים במקום סהס דרים או
נמנו לה בסמנה או מנא׳מציאה ומכיה
או נתנה קודם שידע הבעל שנפלה לה •
ואם נתנה בהברחה
הודית סיס בידה מעות וטוענת סהס

פקדון או שניתנו לה ע״מ שאץ לבעלה -צא המכנסת שטר חוב לבעלה
רשות בהם
ומחלתו או שאמר נכסיךל
אס אדם רשאי להחרים על כל מי
סיס
ואחריך לפלוני
בידו
כלים משל אשתו
נפקד שהחזיר לאשה אס יכול הנעל
להוציא מידה

פו אין מקבלי' פקדונות מנשים
ועברים וקטנים ואם עכר וקיבל
למייחזיר
אשה שקנתה חפצים מבעלה געעות
טמונים
הנותן לכתו מעות או סטרי חובו׳פ״מ
שאין לבעלה רשות בהם ומתה
היו אונות ושטרות יוצאות על סמס
אס ממה אשתו בלא בניס ויס ס״ח
יוצא׳יעל שמה וקמביס תוכעיס אותם
ראובן חלה והוציא עליומו הוצאות
ואשת ראובן הפקידה מטלטלים ביד
חנוך ורוצה לעכבם בעד הוצאותיו

פז אין לאיש הזק׳ בנכסי אשתו
ולא אחר
פח היוצאת מתחת בעלה בגט
אובמית׳נוטל׳נכסים ורקהשבח

הוצי הוצאות על נכסי צ״בולאאכל
בעל שהורי׳אריס בנכסי מלוג וגרשה
אס הבעל מצה לפרעה בכליה
אס היא אונד׳כלי אני נוטלת הד עמה

יה״ה לקרקע שהכניס לה שוס משלו
כיצד המנה' להגבו׳לאש׳מצ״ב שפחתו

פט כיצר חייבלקובר׳ולהספיד׳
צ הבעל יורש אשתו ואם עשת׳
הברחה מקור׳ודין& מר׳היא או
הוא או גסשניה׳או סלקשעבוד־

אשה שצות' בשעת מיתתה לתת לפלוני׳
מסלכוסי׳ונתרצה לה הבעל ורצ׳להזור
הבעל יורש את אשתו מלומר׳
ס״מ שהניח קרקע לבתו מ״ת שאס
תמות קוד-ס נישואין יסאד הקרקמ
להקדש וחלתה חולי פלות ומיהרו ועשו
לה שבע ברכות כד שירשוה גממה אם
נפקע כח ההקדם בכך
אס הבעל יורש מלות אשמו
היו לה מעות וסיירתס לעצמה בפי׳פד
שלא מתארם שלא יהא לבעל בהס כלום
מלוה שלה אצל הבעל אס יורש אותה
סיה לה משכונה
יורשה
סטר מכרסת שכתוב בה ממנה חלוטה
מתנת עלמין
נפלו או ניסנו לס נכסים או מצאה
לע

הקרקע אס הבעל

פא המקדיש מעשה ידי אשתו
פב נרר׳שלא להניק בנו ואצל
מי יהא הולרכשגירש
פג חבלת ׳א'א למי הוא
.
.
מניא׳וקוד
שידע
הבעל מכר או נמנה
פר מציאת האשת לבעלה
מלוג ונצ״ב אסה שהודית לבעל אחותה סאבים
פה דיני נכסי
מתנה שנתבלה קורס
הבעל אוכל עירות י
המצ׳לתת לבתו מתנה ורוצה שלא יהא
לכפלה ישות כיצד יכתוב שיועיל
הנותן מתנה לבתו ע״ס שאין לבעלה
רשות בה והיא בת יורש ומת האב
נפלו לה כספים ואמר הבעל עבידנא

סישאנהאס

בהועיסקא וסרווסנאסובא
נכסי מלוג סל אשה זו וכן מלבושים
ותכשיטי שקנה לה אם יכול להשתמש
בהס כבית ,א שה אחרת
בת שגנבה מאביה כסף וזהב ולא
הכיר בהם הבעל ועכשיו תובע הבעל
לגלות לו כל מה סיס לה

אשה שמחלה כתובתה ונמנית לבעלה
וטוענ' שמשלה לו מפני שהיה מגזם לה
לגרשה או לישא אשית
באיזה דגייס סכני טענת נחת הח
עשיתי לבעלי

צוהלתתלומאס מריס
האיש שמכר בנכסי מלוג כחיי אשמו
ומתה הבעל  -מוציא מיד הלקוחות
האסה שמכרה בנכסי מלוג ומת הבעל
אין האסה מוציאה מיד הלקוחות
אין אדס יכול למשכן בגד אשתו
אשה סלומעל בגדיה ותכשיטיה ואח״ב

אימתי מהני טענ׳נח'רוח עשיתי לבעלי
ואלמנה ענתסייבה למת לסתנבנדוני׳
כך וכך ועמדה ונשאת ורוצה לפטור
עצמה כטענה לפי סבשע החיוב עריץ
לא נשבע על כתובתה
אלמנה שנשאת ייצא עלים סער סוב
או מלוה על ספ
אסס סכמב לה כעלה ש״ח על עצמוסא
בעל חוב סלה גופה ממנו

צב האיש שסילק עצמומפירו׳
נכסי אשתו ומירישתה
כתב לה קוד שאירסה דין ורברי׳איןיל
מכסיין־אותנאי דסלאירשכ׳
הטתב סיור לאשמו והערים וגירשה בו
ביום והחזירה סמס
הכותב שטר סילוק לאשתו בשעת החוסה
הפושה פיטור לאשתו סא יש כמשמעות
לכ מיני תביעות וערעורים

גצ אלמנה או גרושה דע מתי
ניזוני׳ואימתי הפסידה מזונותיה
ואם תפסה
ראובן הוציא הוצאת כחולי אביו
ובקבורתו ומצה ליסרע מפקדון
שהקפידה בידו האלמנה
הנישא אשה ממקום אתי מ״ד שתדור
עמו במקומו
ראובן מס והניח אשתו מעוכרת וילדה
יכולה היא לתבוע כתובת קוד׳סמגיס
הבת לסלשיס יוס
אלמנה ששירכש עצמה אסשי לס מזונו׳
נפרעה מהנדוניא אסשי לה מזונות
אם לא מחלה המוס׳אס ים לס מזונות
נותן או מוחל שטר שיש לו לע סערו
מי קרוי בעל'השטר
מחלה כתובת׳ליורשי׳אסשי לס מזונות
כמה תשהא אשת איש מלתכומ מזונות
ותפסידס
מתנת בריא שהיא מהיום ולאס מימה
אס מוציאקממנה למזונות כו׳
אלמנה ססססס פטר סוב
אלמנה שרוצה למכור מהקרקעות
למזונות והאסטרוסיסין אומרי׳סיזון
מהסטנטלץ
אין לאלמנה תביעה למזונות על מעות
סביר יתומים מקרקעות שמכרו ואם
מוציאה מיד הלקוחות
תסיסת האלמנה אימתי הויא תפיסה
מיקוןשלא תתפוס האלמנ׳נכסי׳מרובי׳
'מהשתיפסה האלמנהסא מעמידן
אומו ביר השליש
האימ׳אס מפס לכמו׳אס מימת הבעל
אם יכולים הצבור לתקן שלא תזון
האלמנה בי סא שלשה חדשים
למסכן אינה צריכם כ״ד הדומות
אס מוכ למזונות יותר מכד כתובתה
סא גובה מלקוחות שקנו מבית דן או
מאפטרופוס
אס טוענת סהאסטרופוס מכר כדי
להבריח ממזונותיה

הלך בעלה והוסיף ולוה עליהם יותי
עבר ומכר תכשיטיה שעשה לה חמים
אץ אדס דשאי למכור נבסי אשמו סקנ,
רצ חיוב דירת אלמנה וכסותה
לה אבל כלי זהב וכדולח יכול
ץא משתמשת בכל הבתים רקלפ״ב
למכור אס הוצרך לכמפמס מסס
מכשיטין ובגדם שנתנו לה קרוכיס אס מכר בירן מדורו או נתנו כמתנת
בריא או במתנת שכיב מרע
יכול למכרם לפמס עצמו

אף ע״פ שאין לס מ זוגות ולא כתוב׳י*
לה מדור

צה׳ מעשירי האלמנ׳ליורשו׳

אלמנ׳יכולה לו׳איני שניקה אלא בשכר
אסרס ראו סס שהניח לי כעלי וכולי
ץא הבעל,יכול לכוף את אשתו להתעס׳
במלאכ׳מן מעשיית צפר
אמרה ראו מה שהניס לי כעלי וכולו אס
צריכה לומר כן כפני ב״ד

צו אקאלמגה וגרושה■ גובה
כתובתה אלא כשבועה
כיצד מדירין או טשכיסין את האלמנס
מתה קודם שב ס כסס אי קורעי הכתוב׳
םא שי בכתוב נאמנו׳וסשה ולא נשבעס
אס משכנה האלמנה קודם סנשבעס
סא כשאת כאלמנה קודם סנסכעס
אס נוכה כתונת ' מיתומים קטני׳ננשא׳
לאשר והכניסה לו נדוניא ולא
נסכעה
מי שצוה כפני אשתי ליחן לסלו׳וסתק׳
וחזר לצוות ליסכו לו ואז מיסת׳
אלמנ׳סכתכ׳מתנ קודס מגדת כמוכת׳
פרע לה היור' קצת כתובת׳ועל המוס׳
נתן ספר חוב ומתה קורס שתשבע
אלמנה שהיה לה כן
ונשאת לבעל
והכניסה לו קרקע וממס
אלמנ׳שנשסתקס וכאסלגכו כתובת׳
אלמנה שמשלה מאה מסס עוג הסכופס
ומצאו לבסוף סהכע׳מסל לה על כל מס
?! תפסה מסלו
אלמנה שמצה לישכס כפני כ״דולא
מוסימוסי׳לבא בזמןסשסנגה :האלמנ׳
סקפצה ונשכסס
תכעס כתובתה כב״דוכשכעס ומתם
קודם סנכייס
יתום קק סבא לפרפר עלמהשןזגכו
כ ד כסוכה לאמו לפי שלא העמידוול
אפטרופוס
כשכפה כפני דל שלג׳שאחד מהם
קמבלחבירו
אימתילא חיישינן לצירי
אלמנה האומרת על המעלעלים סבידס
בעלי נתנם לי כמתנה
סומנת על שסר שבידה כעלי נתנו לי;
מועכת במיה אלו נמןלי כעלי בכתובתי
אלמנה שיש כידה מעות ונכסי ושופנ'
שמשל כפלה הראסץ היו
סטיות יוצאי על שמה ונתנם צמתנה:
ראובן קנה בתיס ועסה השטר בשמו
ונשם אשתו ומס והיא טוענת סמננסי
מלוג סלה נקני הכתיס
אב יכלו שהיו אוכלים סלסלחןא׳ומתו
מהיק חגכה אלמנת הבן כתובתה
סעססנהגו  .להסכיע האלמנה בלר
אלמנה שיצאה מדעתהויורשיה
מובעים כתובתה מיורשי בעלה
יעקב ואשתו מכרו כרס וקבלי ביחד
מאתים ומת יעק 3ומצי היורש לנכות
מאהזהוכיסמכתוכתס
כוסס שכועס אלמנה
המסעכ׳טצמי כקנץ שיסכפמ׳ואשמו
נוסח סכופת אלמנה שכעלר שיסה
זצ
חצ

איגל יכו׳להשבע אשתו* מם©'
פטדה בעלה שבול וא יחי
לה קרקע

סא יש כמשמעו נאמנות עלסכסא׳ונמכ"
אס מנהג להשכיס אלמנה סיס
בכתובתה נאמנות
נכסי נדוניתס עצמם או תמורתם
נוטלסס בלא שבוסס
אלמנה שהאמינה בעלה בכל
םע
סמאער

פרטי רמזי דיני טור אבן העזר והמחודשים מהר״י קארו ז״ל
סס א מ  -והלכה וקרעה סטיות שלו

צט

שמין לאשה בגדיה ולא
לגרושה

אלמנה שמין מה שעליה ואינס יכולים
לסלקה מסס למעות
המתן מתנה
■ לאשתו ואח״לנתגרשה׳
הנותן
סבלונות
תכשיטי כסף וזהב
שמץ פית לדכרי ככל ואפי בגי־וש׳נאס
נתנו לה אחרים תכשיטקאו מעו בשעת
הנישואין אין שנדן אותם ספי' בגרושה
חלוצה דינה כאלמנה

ק כתוב׳ממה נגבית .מדינא תמ׳
גווניא אינה נגבית אלא מן הזיבורית
נצ״ב נגבין משבח שהשביח לוקח
אלמנה שמת חמיה קודם בעלה אס
יש לס לגבות כתובתה מנכסי חמיה
מחלק ירושת כעלה
אס כתובת אשה כגלית מהחוסת
מטלטלי דידן אי משתעכרי לכתובה
אל כתב מטלטלי אגב נו׳אלא מקרקעי
ומטלטלי גוב מהיורסי' אפי' ממשלטלים
אס גיבה האלמנה פימת שקדם היורש
ותלש או שמכרם המוריש
ראובן הורה בנתב ידו לשמעון .סכל
מה שיש לו הוא משותף בין שניהם
והאל מנה טוענת שאיכה מאצדנס
שנכת' כתב הודאה זה קודם שנשאה
הורה מעצמי או בכ״י שיש לו פקדץ
מפלוני ומת ואין ספק כנכסים
לכתובה ו לפקמן
אס ימל׳האלמנ׳לעכ׳ליור׳מלגבו חובות
ואס קלס היורש וגבה החובות
גי שמת בלא כניס וקדם אחד חכה
בנכסיו אס תגכ׳אסת הגר כתובה מהם
נל מה סהו׳מקולי כתוב'אין כצ״כ בכלל
מוספת הנהוג בינינו אסייעלו־ דיןצצ -כ
במקום שאין כותבים כתובה אינה
גובה תוספת אם לא תביא ראיה י
אשה שאבדה כתובתה כמס היא גובה
מוסקת וכדוניא אינם בכלל הטוען
אסר מעשה ביתדץ
במידי הגט אינה גוב' אפי עיקר כתיבה
במקום שכותכין כתובה אינה גובס
אלא כשיש כתובה עמס
ראובן ושמעון קנו סציואס״כ גירס
יאוקאתאסתו והחזירה בלאכתובס
חדשה ומת
כתביכתוכה ותוספת לארוסתו ומת או
גירשה קודם שכנסה

קאאלמנ׳ער אימתי גובה כתוב׳
קכיאלמכהוכ״ח הבאי© לגבות
כאחר ואקהגכפים מספיקים׳
אם בא כ' ח של אלמנה .להפיע מקרקע
עמברו כ״ד לכתובתה או למזונותיה
שמעו בו שמת אפילו כע״א אם ימבה
ניתדין הקרקע לכתובתה
הערב לאסה בנדוניא וגירשה בעלה
אפטדופאאוב״ד דזבינו לא איברו
זכותם סיעלהנדעל סקרקע ההוא
מחמת חוב ושעבוד

קג אלמנה מוכרת לגבו׳כתובת׳'
שלא בב״ד ושיא בהכרזה
סא רצו היתומי׳להסביעה אס פכרה׳
ליותר ממה ששמו לסהב״ד
אלמנה ששמה לאחרים בלאכיתדין
אפילו סל הדיוטות׳

קך ב״ד שמכרו לגבו׳כתוב׳וטעו
מקום הצהגו בו שלא להכריז

קהימוכר׳או מוחלת בתוב׳לבעל'
נאנסה ומחלה ויש עדים טל האונס

קו כותב כל נכסיו לבכיו וכתבו

קרקע כל שהוא

לאשתו

ב״ח שחילק נכסיו לבניו בפניו והוא
שותק וכחב למלו קיק כל שהוא ליניהם
דין הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו
קרקע כ״ס פס איבדה תוספת

קז הכותב כל נכסיו לאשתו ויצ׳
עליו שטר חוב מוקרם למתנ׳אם
הפסידה כתובתה׳
בריא סכת׳כל נכסיו לאשתו בלסוןמת3׳
יקנו מידו
כתב כל נכסיו לאישתו במתנת בריא
ושייר לעצמו מקום ישיבתו כב״ה׳
ככותב כל נכסיו לאשתו ואח״כקנה
ננסיס או קורס לכן קנה קרק ע ות
אשהסקנתה כל נכסי כעלה במפנה־
ויצא עליו סטי חוב
פתב כל נכסיו לשני מיו במקום סיס
בניס
אחרים1
אם פירש בשטר שהוא מקנה לה
הקנאה גמורה וביוצא בזה
הערים וכתב כל נכסיו לאשתו כדי
להפסידה כתובתם
המצו׳שבל ימי אלמנתו• היפמשו׳בצנסי'
כתב לשתי בנותיו חמשיס זהובים לכל
אחת ופאר נכסיו לאשתו

קח ש״מ שאמר תטול אשתי
כאחד מהבנים
מתנת ש״מאו הודאתו אסאסה׳
גובס כתובתה ממנה

טק ש״מ שאמר תנו ק׳ ,ק לאשתי
כראוי לה
המחל׳נגסיו לפני

אשתווא״ל האי

אתת מה תהא סליה וא״ל עתנו ליך אלף
זחחיכהלאסתרמחמת מיתה שתדור
בביתו כל ימי חייה׳וכמו כן זיכה לה
אלפים זהובים מנכסיו

קיכותבין שובר לאשה ואלט
שאין בעלה עמה
קיא כתובתי בק דכרין מפנה
נגבית׳ ומתי
אס מתו השתי כישים אתריו ולאצשכעו
אק סם דין כתובת כני דכרין ואין
המים יורשים  :תובס כנץ דכרין־דע
שיה סט כתובה יוצ מתחת ידם
אס נתן כל נכסיו לאתרים כמתכת ס״מ
מיו יודסיכתוב' יאמן שמתה כחיי כעלה
כתובת מץ דכיין קודמת למתכתש״מ
ולכתובת השקה
אץ כתובת מין דכדץ נוהגת אלא
א״כ יש בניס לזו ולא לזו

קיב הבנותיממה נזונת ועדכמה
המארס בת הנזונת מן האסים אם
הוא חייב במזונותיה

קיג

פרנסת הבת ממה נגבית

און,הכת בוטל׳פמסת אלא לזמןנישואי'

קיר

דין פוסק לזון בת אשתו

המקבל׳פליו לזקאתחבירו הסני׳דינו
ככת אשתו
המקבל עליו לוון אתחבירו בסתם כמה
זמן חוננו ויפטר
אס ים בכלל מזונות מלבושים

אס ידוע שמתמיד
סהיא גורמת

להכותהוטופף

סי ששמע אשתו סמקללת יולדיס אס
רשאי להכותה
אשה שרגילה להתיחדאסיהגויס
אשה סזינתה ברצון והיא לא• ידעה סיס
איסור כדברי
נסים סהמירדכפעת הגזירה ואסוכך
כסו ונמלטו אס הפסידו כתובתן.
מיי סראה באשתו דבריס מראי׳סזינתס
אס תיקן בזה ר ' ג סלא יגרסכס

קיו הנושא אשה בעבירה מה
דינה בכתובה ותנאיה ומזונות
דין אילונית בדברים אלי ודין כשאת
לשני ולשלישי ולא היו לה לניס
דין .הכושא־אשה איסור דרבנן׳
דין קטגה היוצאת במיאון
דין ממאנת כנצ״ב ובנכסי מלוג

אסה שאינ׳בת מי׳ונודר׳ ואע ' סקייע׳
פרעה ראשה באקראי או שדברה ספ
הבחורים פעם אחת דרך מקרם
המקלל בעלה כפניו

קכ כלל ענינים׳ הצרלכים לגט־

אס מסירתדיי־וקלף' וקולמוס מעכבי;
כתב לו הסופר גט ולא פימר ומלו
ממנו וגירש בו
קיזרין כתוכ׳כאש׳שאיןלה וסת
ע״פ מי סומגיס בהכרת האיש המגרש
רואה דס מחמת תפמיס אסו' להשהות'
והאשה המתגרשת
הנושא אשה ונודעססיא נכפית
ורוצה לגרסה
סני יוסף כן שמעון הדרים כעיר אחת
אין מגרסינשותיהס אלא זה בפני זה :
קיק תקג הנישואי׳סל מקנת טוליטולה
מינה סופר לכתוב׳ הגטולעדי׳שיחתמו
לאה נתנה׳ מתנה כצואה לכתה וראובן
בו ואינם מצויים׳ פמו־
בעלה סמק וב״ח כא לגבות חובו
מאומה מתנה
כתב ככתב ידו סהו׳ממנס לסופ׳לכתוב
הגט ולעדים לסתוס בו
המוציא סטר חוב עלי אשת איש
אלמנה שכתבה כל הנכסים בכתובתה* מדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדברי
שכתב שיכתבו נט לאשתו
אינה חייבתי בקבורת כפלה
חת׳פסול בנט ונמנו לס לעדי מסיר :
שמעון שתובע מראובן מאה זהובים
מכח חמותו שהיה חייבי לחמיו
הרי״ף והר״ן לא־הניחו שינתן גט זולתי
ונוהגים שאס מתה הכלה תוךשכס
לפניהם לפי שרוב מצוייסאצל גיטץ
ראשונה׳ ססזיר־כלהנווכיא■
אינס בקיאים
נפלו־לה כ׳ימיתוך שינה
ראשונה
י
גט שניתן לפני עדים שאינם לביאים
בטיב גיטין
תקנה שכתוב בה שאס תמות האטה
בחיי בעל׳סיחלקו הוא ויורשיה הממון
קכא צריך שלהא כדעתו בשעת
ויצאו עליו סוכות
שמצדה לכתבו
אס יכולה־אסה
לתת
נכבדה
לאח׳סופס
עתים חלום עתים ס וטסשגירש׳
למי שתרצה
גט סנכתבבעודו שפוי ונשתטה ואס״ר
ראובן שטען על כלתו שלקחה ספדיו נסתציה וצתצו לה כשהוא שפוי או נתנו
לה בעודו סוטה
והיא טוענת שלקחת ' בשביל כרונית
שמעון שהוא־מוחזק בבתים שהיו של
ם* עהמצוה לגרש אס צריך בדיקה
אביו וגס אמו היתה מוחזקת
בהם׳
ס״מ סאמכתבו גט ונשתתק מתו׳סוליו
וראובן ארזיו מובע לשמעון שיסלקו
נשמת מתו בוריו ואמ׳כתרו גטלאסתייי
עמו בהם
מי שנשתתק ואמרו לו נכתו׳גטילאסתך
ראובן
שנתן
במתכתיס״תמתכו׳עגדפת
והרכין כראש ולא בדקוהו
לע
הצי
נגסירונטלה
מדבר ואינו שוסע שאמר לכתוב גט אס
אשתו
קנקלהשלי׳
מנכסי
החת
כל
צואתו
צריך בדיקה
כתובה שהתנו כה• סיור ליורפי׳אס לא חרס שנשא פקחת וקדשה בביאהסא
יכול לגרסה
ישאר ממנה ולד של קיימה וממה היא
ואתל מת הילד תוךל׳יוס
חיש שנשא פקחתכשהוא־ מגרסה אס
ראובן ואשמו שעשו תנאי לקנין שאם צריך בדיקה
תפער היא כחייו יחזיר כל מס שהניאה
מי שהוא חדש ונושא ונותן יפה ומבין
ומאה זהובים יותר׳
כשמדהדיס׳עסו בקול רם
אלמנה שכתבה סטר לראובן שהיא
חייבת לו מנה סא תנשא לבעל עד זמן:
פלוני ועמדה׳ ובסאה כתוך הזמן
אס המלך תפס האלמנה והיורשים
בעלילה על הנכסים ונתפסה עמו
והאלמנה תובעת כתובתה מסלם

סוטה סכש׳אסה ונשתה וחזר ונסמטס
עתים הלום סוטה שגירש
מי שדעתו דלה וחלושה שגירש
אי זהו סוטה
גוסס שאינו מדדי אם יכול לגרש,
סחטובי -סרס א׳וסהוא מגוייד ורמו

אסיס עדיס שנסתלקה סלתי׳מיותדית
ואין שה שטר

ואמר כתלו גט לאשתי אס צרי בדיקה
כפל מן הגג ואמר כפלו גט לאשתי אס
צריך בדיקה

הלכות
בימין
קטו אלו יוצאות שלא בכתובה
נתכוונה להאכיל את כעלה דבראיסור־ קיט־מה רבה ימצאו באש׳שיכו'
אס הפסידה כתובתה
לגרשחואם נתהרש׳או נשתטי'
נודרת ואינם מקיימם שהביאה עדים
שהוא עוכר על החרס

איו חדשים ואח״סכתרפא׳ונמגרסה
עתי שוטה עתי׳הלוס אס מתגרשת
אימתי מהזקיק לה לשוטה
כהן ס נירש לא מדור עמו ־כמנוי
היכא דאמריקלא תנשא הסכונמז א<
אל תדור במבוי מי נדח׳מפני מי
כונסמניקת חבירוסכופץ אימו
להוציאה בגני אסור לדור פמס ־במבוי'
■
יבסססלץ ליבמתו אסרשאילדו׳עי!,
ראובן סגירש את אשתו ונשאה ס מעון
בעיר קטנה סאין יהודיס אחריס דרים
ספמאס מות לראובן ליכג' לבי׳סמעון
המגרש את אשתו והיו דרים במבוי א'
איו לחצר אחד סהס סל שניהם
הסולן ליבמתו והס דרי בחצר א'

קבג אמר לעדי׳לכתובהגט וטעו
בכתיבתןאו נאבד אם כותבלן
אח׳

המגרש אשתו ראשונה בעל כמזה
מזבח מוריד עליו דמעות
גט אמסה שכתיב בו דהויתאנתתי
אס רשאי לגיס כשאיןלו לפרו׳ כתובת׳ סעוש׳שלי'להוליך גם לאשתו יכמצ פסו'
מותר ליסא אשה ליסי׳מספר ואחי קלי האי׳לסופר ופריס לכתו׳גט ונמצ׳פסול
יגרשנה
מחוממת שנהגו ואין להס סורס
אסהשהיתם
רגילה
"
להיות
מסויפסדע
סא נמצא בו פיסול הנזב קודסקמימרן.
העד

פרטי רמזי דיגי טור אבן העזר והמחורשים
צעד השני
בבעיות שהה מתפישו' השניהכאת״ל
הראשונה אין פוסקין כאותואת״ל :
קכג מי ראו?! כותבו
אין להניח לבעל לכתוב הגט ולאלומר
לסופר כתוב כן וכך
אס ימצא סוער שלא יהיה קלובלאשה
יותר טוב הוא

קבר על מה נכתב ואםגחת׳ממנו'
גט שכתבו על עלה בצלי׳ או ירקו' כותב
גס על יד העבד ונתנו לה אס צריך
שיהיה כיפות
ציו מוחזקים בעבד או בפיה שהם סט
וגט כתוב על יד העבד או על קרן
צערה ויוצאים ממפת ירה
כתבו על טיס של זהב ונמנו להולאא״ל
המקכליכתובתיך  :לא יתן לה הגט עד
שתתייבש הכתיבה והחתימה יפה

קבה אם כותבקהנטבכלרבר
שרישומו ניכר או במי עפצים
כתבו במי פסציס ע״ג סגלהפפוצס ':
אס רגלי הא או קוף נוגעים לגגה
והפרידה * אס לא נעשה האות ע י
מחיקה לבד אלא ע״י שהוסיף לכתוב אי
הוי חק תוכו׳ :אס צריךלשרטט' גסמין
צצדדין  :כמס סשרטטין
אס משרטט מבחוץ או מכפניע
גט שנכתב בלא סרטוט או כפחותמי״ל
שיטין או יומר אס תתגרש כו
מה ס צריך להיות ארכו יותר על יחצו
אס הוא עס הצליין
קיום מחקים בגט צריך לכחצסקודצ
צדת משהוישר׳ :זמן אי הוי ככלל תורף
בתב תיבה אחת פעמים והעביד
הקולמות על אחת מהן או נקדה  :אי
ונהני קיום לטעות שבשמוושמיה :
גט שכתוב בו יצחק בן אברהם ותיבת
אברהם על המחק
אין כופצין גט־
בקולמוס־
של ככף :
אס ראש הלמ״ד סכשטה תחתונה נמ<'£
לתוך סללה׳אאוחי״תשלשסה עליונה
דקס או ארג או עשה כמעשה מחא
אותיות הגט  :אס כותביה גם בכתב
סהבינצאלאו מידי ליטרא
^
אם כותבים ה״כאואס כותבים כ״ל
ביוס ראשון סל ר״חהיאך כותכין
אס כתב אדר סתס ולא כתבראשו'ולא
סני< אס כת׳דתהוי אתכמקו׳דיתהויין
מלוי רגלי ההי״קוקיפיןאם ממכבי בגס
אס שתי תיבות נקראות כאחת
ים מקימות שנהגו לכתוב כדתמשה
וישראל וחתימת העדים בשיטה אחת
אס כתוב בשיטה אחרונה ספר מימכין
ואגרת פכוקין
• אס היו בו אותיות יתרות בקצ' תיבות
כשיש ספק באות כיצד מראין אותה
לתינוק ולאי זה פינוק מראקאותה :
כתב בגט אייר ביוד אחד ונתנו
פסליו אס יש לכמכוחסר יוד"
אס כמקום כשנים עשר כתב כי״ב
כתב למרן שאנו מנין כאוקני יל^ \
בתב כאן
שאנו מנין אס כמכוכוי״ו
בדלא אניסנא אס הי׳ בבי״ת אוככ״אף
חילוק מקומות בדקדוקי סופרים
היאך כותבים
אס יכתוב העומד קודס וכל סו אואחריו
 ,אס צייך לכתוב וכל שוס בששאביו
אס כת בדלא אניא במקו׳ בדלא אניסג'
אס כותבים ושבקית קודם ופטריכו או
אתריו ;

ותרוכית אס כותב וי״ו אחר הרי״ש
כיצדכומבין ימיני ליכי
אס כותבי דהוית אנמתי או דיהוית •
 ;#סתיבלאיו״דאחר הא״לף
אס כותבי׳ שבקית ופטרית ותרוכית:
ככפסכי אסכותבין יו״ד אחר הש״ין
לסתנסבא אס כותבי' יו״ד אחי הס״א
ואנס בלא יו״ד
בידיני בג' יודין
ואסשי לכתוב מן שמי
נתן לה גט וא״ל הי-וסאי את אשתי
ולמחר את אשתי
אס לא צתב הרי את מומדת לכלאדס^
מומרת בוי״ך
אם כומבין דיוהוי או דיהוי ואס' צתצ
דהוי • סנאי סא כותבים יו״ד בין מ״ס
לכו״ן*.
'
תרופין ושכוקי׳ופטורין אס הם
אסירי יו״ד ראשונה
צם כתב בגט ארוסה ד&וית אנמתיי
או בגט אשה דהרת ארוסתי
סי״ן ועיי״ן '
שלא היו היוד׳ין נוגעיןכהם
ויכן הי״וד שעל הא״לף ושאחיוריהצדי' נ
גט שכתוב כור׳י״ס סבססהאשההגנ
קצר מאד • אם חיסי הסוער ולא
כתב להתנסב אס כמקום וכדו כתב וכל
אין לכתוב בגט כביטול מודעי
קכו ציסח לשון הגט וכמר!

שצריך לרקדק בענינין
ונאותיות י

קמי ממםלמד?צדיךלכו*טו זמן
בגט ואם הקדימו או איחרו

גס שאיין בו זמן שנמנו בעידימסירה •
גט שנכתב ביום ולא' הספיקו' לחממו
פדשחשצה מה׳״תקנתו;
גט מוקדם אס הוא פשול או כטל
גס מאוחר אם צשי לגיס '
בו לאלתר
אס דילג הסוער צביייאתעולם
סא לילג הסוער האלפים והמאות
אטכתב' הצלל הגדול והפרט הקטן
ודילג הפיט האמצעי
אס דילג ארבעת ולא לחכי אלא אלפיס:

קכה צריך להזכיר בגם מקום
שהערים עומדים שם
בשע׳ חתימה ומקים עיקר דירת
הבעל והאשה.4
אשה שנולדה בנרביכא ונתרבתא
במיסיליי׳ וכת'בגט שנולדהכמרפיליי'
אין אנו משתמשיה בגיטין אלאבסס'
הצחתוהראשונה
לת בגט אנת פלונית הדרהבתלמ״סאן
וכספת כתיבת לגט לאהיתה דרה
סס הכר
גט שים בולשונו' מסופקים ואין הבעל
מערער *.
כתב שם עירו ועירהבכלכול
כמה ישהא בעיר ויכמכו אומו בגט
למקום דירתו
אס יקדי' מתא לפלונית אוסא יאחר
אם יש לעיר ב' שמות יכתוב דמתקרייא
אס לא הזכיר בגט הנהר
אס יש כעיר סניס או ׳ג נהמת
ליתכאטתבין לכמחלס בקדיו״ד
נהר שהוא רחוק מהעיר ובני העיר
מסתפקים ממנו
סא צריך לכתוב כל הנהרות שכחוך
סחוס העיר
נהרסמסתפקי׳ ממנו לצורך כימים
נהר שהוא חוץ לעיר וספוק העיר כתוך
העיר :
עיר סנתוסף בס נהר

מדזר״י

קארי ז״ל

יאס העיר משכת על חוף הים
וכינויים שבמקצת מקומות קורים חי״ת
כמו
כא״ף
רפויה וכן כינויים סיש כהם
עיר סססוק ,ממי בארות או סעינות או
באיות נובעים
טי״ת אם כיתביס כטי״ח אובתי״ו
אס יש רחוק מהעיר מעין והעירמלאה  ,סכי יוסף בי
'
שפעק כפיי אחתסא׳מהס
בארות  :פיר שאין בה אלא בארות רוצה לגרם
ן
ואגמיה  :ב נהרות שקודם שיגיעולעיר קל
צריך שיחתמו בוערים
מתערבים < אס העיר או הנהר יש
ובאיזה מקוםחותמין
מהס שני שמולו ושולח הגם למקוס אחר המגרש כפסולי פיות
אס ישלהם ב ססו׳אי זה מהס
כותבים :גס שסתם כי הפד יוסף כן ראוכן וספה
סס עיר אוי נהר שיש בהם
פף
רפויה
וסתם יוסף בן שמעון וחזי אח״כוחתם
צמקו' סמזכירי׳סי״מ פעו כא״ף רפויה* יוסף כן יאובן
סה עיר או נהר שצריך לכתוב טי״ת אי היאך מספיין ליאות אס יש סכי סיסין
תי״ו אי זה מהסכותבים
כין הגטלשדים
אס מאמינים אותו פל
סס
עירו
אס כתכ כדת מסה וישראל כסצי סטה
מי שנולד
והעדים
במיירק׳ואח״כ
כחצי
דר
סטה
באישבילי'
הנשארת
וכתב
קגט
אנא
פלו׳
דממתא מירקא • אס כתכ כשטס אחרונה אגרתשבוקין
אס
כתכ
קכט
ודין
די
יהוי ליכי מינאיכשטס
כותכיןשםהאישוהאשה
בגט ואם יש לאחד מהם אחיונה
שני שמית
אם הטדיס מיוחקיס מהגע המ תקנתו
אס לא צתב וכל פוס וחניפא דאית לי• כל גט ססיסולו ניכר אם ישלהכשירו
כתב פס הטפל תחלה ואסר כך סס כפירי מסירה
אפילי למ ד
סתם
סופי
ופד
פסול
אס
העיקר • תומידגירש בשםדגיות
כת חניכתו לכד צריך שיהיו עירי מסירה נשאת לא תצא
לא כתב סס המגרש אלא כתב אנא כן אס כתכ כתקנה שגט אשה צריך הסופר
עלו' ז מומי שנשתקע שסיכמת ליטול רשות מהמוקדמים וגס ימתין
ממנו אם כותכין אותו בנה
מלכתבו ט ו יום אס שעת הדחקככלל
לא יטלועידיהגט אלאסכ׳ כטלדמוכח
אס לא כתב שס אביוצגט
אס ים ליזהר שלא יהיו הפריס קמכיס
גר המגרש או שתוקי ואסועי
לסופר
אס לא כתנפס האיש והאישה כגט
על מי סומכים להכיר שם האיש והאסס מיידי מסירה אס צריךלכדקסשיהיו
גדוליס
או סס אביהם
אם עושים שם מקום הנתינה עיקר או צייך לייכש הגט קודם שיחתמו הפדית
ציוויכתיכת הגטוכתיבתו וחתימתו
ספ תקוםהכתיבה
אס כתב סס•שיש לו כמקום אחרוכמצ אס הוא כפני גכיתי עדיס או כפני כת
וצל שוס צשכיל סם דמקוס בתיבה אחת
ונתינה :אס צריך לכתוב וצל סוס אחרן אס אין פדות כספת כתיבה
וחניכ  :מי שיש לו שני שמות וכתב ולא משרטטיןי״ג שורות וסודה אחרונה
סולקה לסתיס לחתימתהסריס
צתב דמתקרי
מי שיס לו שני שמות והסם השני מצא גט שלא חתמו העדים ככתב יידן אלא
מהסם האחר ים כזה כמסחילוקים  :סי הסופר חתמו
פס מינה הכפל סופי ועדים שלא
שנשתנה שמו מחמתחולי
ע״ימהרנר באיש שהוא סם מובהק כפניה  :סתס אני פלוני סופי ופד והוא
צפנותנין שני גיטין לאפס צריך ליתן זה לא היה סופר
אאר זה
כשאין חתומים מט יקסני טדיסואחד
מי שנקר כעת לידתו חיים ואס כקורין מהם הוא הסופר
אותו ביבינ׳ט ועולה לס״תסב ביבינ״ט גט סכתכו הסופר וחתס מליו פד אחד
אסה שנקראת במת לידתהשמשה
קלא צייךשתהא כתיבתהגט
וחתימתו לשם האיש והאשה וב׳
ואח׳ל נקראתאליגריא״ה
מיסנשתנס שמו והוקכעלו שהשני ששמותיהן שוים
העדים יוציאו כפיהס שהםחותמי׳לשם
ונשתקע ממנו שם ראשון
אס המגרש כהן ולא כתב בגט הכהן
פלוני ולסס אשתופלונית
שני יוסף כן שמעון בעיר אחד והאחד אס כתכ כל הגט שלא לשמה וססהאיש
והאישהלשמה
ישראל והשל כהן אי לוי
אס המגרש כהןויש לו
צינוי
שהוא
קיצור
הא
דקי״ל
דכדאוריתא אין כיירה דוקא
 . . .להחמיר
הסס
,
אס
המגרש
כהן
ויש
לו
כימי
אם
יסמוך
קלב אמר לסופר כתוב גט
הכהן
לסם
או לכינוי
לארוסתי לכשאכנסבהאגרשגה'
כינוי אבי הבעל או האסה אין לכתבת
קלג צריך למסור בפני שגי
בגס
ערים כשרים
רג המגרש יכתוב כן אברהס אבינו
סא מומי לכתחילה לפת גט כפירי
היאך כומבי׳שסגרשו'
ואליהו ושמיים מסירהכלא ע ידי חתימס
ומתתיהו ויונתן ודור וחזקיסוהלל
צריך שיהא הגט וגס החתימות יכסיס
ושבתי ובנימיןירחמיאל
כשעת נתינת הגט
אס יסתפק
לאדסבססמן
השמות
רגילות ליתן הגטכמכין
שלא יוכל לברר בדעתו היאך יכתוב
טוב ליחן לה הגס כפני העדים
אס יסעוק שם אחדלשנים
 .ססתומיס כו
סס ידידי׳ופדה צור ועמי נדב אס יכמב
מיכה אחת
קלד צריך שיבטל כל מודעא
אסמסימודעא טל ביטול סודטאמה
שמות הנסים וכינויי האנסים סס
מקנתו
יכתוב בסוף התיכה אל״ףאו ה א
םא צריך ביטול מודעא אף כמגדמרצוני
כיצד

פרטי רמזי דיני טור אבן העזר והמחודשים מהר״י קארו ז״ל
טצד לפון מ& ירת מודעא
טעם למה כיין לכתוב בביטול כל
#ודעי ומודעי דמודמי עד עולם
סא ביטל הגט עצמו מלגרש בי צם יצול
לחזור ולגיש בו

נהגו שנא לגרש על ידי נתינת גס תוך
ביח ? או חפירה ואפילו בתיך קלתה
ומלבושים
ידה תהיה פתוחה מתחילת
עד גמר הנתינה

הנתינה

אס ביטל מודעות כ  :עת צתיכ׳אס צריך ".זיק לה גט כבית המסת תוך ארבע
למזור ולבטלם כשעת כתינ '  :אס צייך'
אמותיה אס נשאת לא תצא
להשביע הבעל שלא ביטל ושלא מסר
קט רץ שליח להולכה
מודפא
משאתו שליח לקבלה וא״ל הבעל הולך
מסר מודעא פל הגט ונתנו לה ואח״ב
גט זה לאשתי ותהא ידך כירי ופיך כפי
ביטל המידע ואמר לה תתגרשי בג'
ס״מ שנתן גנו ליד אחד וא״לזכהבגגי
סנתתי לך ז כעל לאה וקרוביה הסכימו זה לאשתי
שיגרשנה לזמן קבוע בקנס אלף דיני מומר שנתן גט ליד א׳ וא״ל זכה בגט זה
ונתחרט ופכ״ז גירש מחמת ירא הקנס לאשתי
ולא מסי מורעא
מי שיש לו אח מומר ואמר לא ' זכה כגט
הגט
פידי
בפני
מודעא
בעל שמסר
זה לאשתי כדי שלא תפול לפני המומר
ועדים
המידעא
ביטל
ולס מעידים שלא
מי פהמייה אשתו אם מזכה לה גט על
אחי־יס מנחישי' אותם ואומרים שביטל ירי אחר
כלמול־עא
מומר המגרש ע״י סליה מה תקנה יעשו
אי ! ה דברים כקראי כפיה כדי שנאמר כדי שלא יוכל לבטלו
שגירש באונס
מגרש שאמר אני נותן כנח זה הגט
אם מתחלה נאסר הבעל כדי שיגרש
ואח״כ הותר וגירש בבישול מודעו׳ :אס
נתן ממית ביד
לו המעות עד שיגרש

שליש

ואינו רוצה לימן

אנסו לאח ליתןגט ואח״כ נתפייס לימן
לה גט כמה יודע שנסתלק האונס
אס מפין למומר לגרם
קיבל עליו סרס שלא להכותה או סלא
להקניטה ועבר אס כופין איתי להוציא
אותס שאמרו חכמים שיוציא ולא אמרו
כרפיןכיצד יעסו להם
יכס המסרב לחלוץ כיצד כיפין אומו
אס יכולים לגזור פיכדלו מאדם אח'
אס לא יגרש
כעל המערער לע גט ששלח ואמי
שביטל אותו

קלה

צריך שיקראוהו קודם
נתינה ואחריה

אס לא קראו הגט בשעת כתינ ' ונשאת
אס בסע שהלכו לתתו היה כיד הבעל
ואחד מהמדים אומר שנעלם מעיניו
ונתנוהוכלא קריאה
סדר קריאת הגט ושאלת העדי ' בשעת
נתינה

קלו מהאומר להבשעשנותכו
לההואאושלוהו
הדברים שיאמר לה בספת נתינת הגט
היו פסוקי' מעכין לטנין באותו ענין
ונתן לה גיטס ולא פירש
נתן לה גיטס ולא פירש אססואכטל
או פסול
נתב או אמי לאשה אין יל פסק בך
סני יוסף כן שמעון הדרים בעיר אחת
וגירש אחד מסס אשתו בינו לבינה
ועירי הגט אומרי ' שלא

כמכו טג

ליוסף

כן שמעון כי אס לזה
גט הניתן כלילה או ביום אסר תפלת
ערבית
אס עידי מסירה צריכים להכיר סזו
היא אשתו

קלז צריך שיתירנה היתר גמור
קלח אינה צריב׳ שתקבלנו כיד׳
ממש אלא לרשותה
זרק לה גט בחצרה והיא ישגה
נתן גט לשליח קבלה בשע שהיא ישנס

קלט זרק לה גט בחצרה שהוא
קנוי הל או שאול וא מושכר אם
צריכה להיות עומדתםש

עד שאני מוכרח כתפיסה עד שאגרש
ואני מבטלו מעכשיו
במסירת מודעא בפני עדים אפי'
זה שלא בפר זה מהר וס״ס לכיטו׳סגס
סא האוג סמלה בו מודעתו אינו אמת
סליחות גט שנכתב בלשון צוואה כשר
מי ששלח גט לאשתו וביטל לשליחות
סלא בפניו ואס״ס נמלך וביטל לביטול
והגיע כגט מיד שליח זה לאפה

קמא האש׳יכולה לעשות שליה
לקבל גטה מיד שליח בעלה

אי זה טוב יותר אס למנות אסה סליס
שיקבל גיטה מיד שליח בעלה או
שישלחנו לה שליח הבעל על ידי גוי
אין האשה יכולה לקבל גט לבמה קטנה
משנשאת
המתגרשת מן האירוסין והיא ספק
קטנה או נערה אי בוגרת
תמיהא על ל ' סליחות הכתוב כפוסקים
אס צריך קנין כסליחות
אס אשה עושה שליח קבלהשיעשה
שליח לקבל גט מיד כסלה
כשמגי ע״י שליח קבלה אס יכול להטיל
תנאי כגט
ג חתומים כשטר ונתקיימו סניס מהם
לשון סליחות סטר הולכה כשהבעל
עצמו מוליך גט לאשתו לעיר אסית
אס דיין יכול לעסות מעסה ב״ד
להתיר אשה ע״פ עדות קרובו שהוא
אחד מעירי מסירם
שליח שני המביא גט אס צריך לקיים
סטי שליחותו
סטי סליחות שכתוב .כו שלא יתן הגט
לאשהאלאאחר סתמחול לו כל זכות
שיש לו מחיוב כתובתה אס יכול השליח
לעסות שליח אחר
כפל שאמי לשליח שקול מינה חפץ
והב לה גיטה ומינה השליח הראשון '
סליחפניוא״להב להגיטה ואתדכר
החפץ לא הגיד לו והשליח השני נטל
החפץ ואח״כ נתן הגט
אס ים בכלל הכתובה מתנ׳ לסוד לענק
קיום התנאי הנ״ל
אס תקרע הכתוב' אס נתקיים התנאי
הנ״ל  :שליח קבלה שעשה שליח וקבל
הגט וקרעו ושלח שטר עדות לאסם ולא
נתקיים בחותמיו
קיום ב״ד אס ציץ קיום
*י ס סל יח קבלה ממנה שליח
שליח קבלה שמיג שליח בלא חלה ושלא
בפני ב״ד
בענין סליחות האשס סיכא דקי״ל שהיא
רוצה בדבר לא בעי ' שמיעת קולה
אס כתוב השט׳בלפון עדי׳וחתמו דיינים
כמקום שצריך אס סוסשין בנדון זס
לעד נעשה דיין
סטר סליחות גט שיש בו טעיות שמורה
שאין הב״ד יודעים בטיב גטין וקדושין
אמר בפני שנים זה שלא בפני זה תסיס

אמר כל גט שאתן ביד שליח קבלה יהא
בטל וכסצוה לכתוב ביטל כל מודעי
סילוק כין האומר ' המקבל לי גיסי מיד'
בעלי לאומרה התקבל לי גיסי מנעלי
חילוק בין האומר תן גט זה לאומי
הילך גט זה לאשתי או אומר תן גס זה
ליד אשתי
שליח שנתן גס לאפה ולא אמר פס נו?
ומת הכפל
צריך לומר מו״נ אפי' מבית לעליה
לא יגרש ע״ישליס כששניהם כעיר אחד
אפילו מבית לעליה צריך לקרותו
שליח דשליח אם צריך למנותו כפר ב״ד
סלח גט פ״י איש שיתנהו ביד שלוחו
אס נאמן לומר מ" ונ
אס מתירים גט אשס בלא קיום לינשא
לכמחלה כיון שאין עליו עוררין
השולח גט מקוייס ופ״א מכיר חתימת
העדים וע״א מכיר סתימת הדיינים
אס נתקיים א׳מעידי הגט כשני עדים
ושני לא נתקיים אלא כע״א
אס ים עדים בשליחות אס דינו כאתיוה
כיתרי
אס איפשר לקיים עידי הגט מתוך
סטר הסליחות שהיה מקוייס ועידיו
היו העדים החתומים על הגט

ממ״ה׳•

קמב שליח המביא
צריך שיאמר בנ״וג
קמג דקהמגר׳ע״ת וכל דיני תנאי
קמר ה׳יז גיטך ע״מ שלא אבא
בתו׳לייום ונאנס ולא יכול לבא
ועיין בסמוך
קמה ש״מ כיצר יתנה ואם עמר
קמ״ו הייזגטיך ולא תתגרשוב
עדלאחרל׳יום ומת הבעל תוך
ל׳ יום או נאבד
קמז -אם נכתב התנאי בגט קודם
התורף אואח׳התורף
טג

יש תנאים שאינן פוסלין הגט אפילו
נכתבו בו

קמח אל יפטור אדם את אשתו
בגט ישן ואיזה טג נקרא ישן

ס ' מ שגירש ולא העמידו עדים ביניהם
לשלא יתיסרו והוא מסוכן וכמע שאינו
סולס באיבריו

קמט הבא
עמה

לע

גרושתו או שנתית'

פילי יחוד צריך שיסו שניהם מאים
כאחד ושיסו הוא והיא רואים אותם
הנושא אשס בחוקי
להיות אשתו

הגויס וסתנ׳עמה

אמרה סכס בפני כעלה שגירשה ואס כ
בא בעלה וחזיה לומר לן בפניו ז
אשם■שבאה לעיי ואחיה שהיא א״א
ואח כ באו פדים ואמה ששמעו שהיא
מטרשת וגס היא אומרת כן ונתנם
אמפלאה לדכייס
אפה סיס בידה מעסה ב" ד אינה יכולה
להנסא בו עד שיוניו חתיח ידי־הלד

קנג המוציא טנ לשוק למי' יחזיר
קנד ארו שכופין אותם כשוטים
להוציא וליתן כתובה
הנשבע סאס ישחוק יגיש אשתו והלך
וסחלן
ימ שהורגל לכעוס ולסוצי' אשמו תמיד
אס כיפין אותו להוציא
המקדש קידושין סלא נמסרו לכיאה אס
נופץ אותו להוציא
כאה מחמת מעכה אס כוסין אותו'
הטופנ׳על בעלה שאינו יכול ונסו אותו
לגרש קודס שישמעו טענותיהם בב״ד
הטוענת שאינו יויה כחץ
הטוענת על בעלה שאינו יכול
היוצאת מבעלה ספר שאינו יכול
לבעול אפילו יכול לבעול אחרות לא
הפסידה כתובתה
המקדש אלמנת ת״ח ובת גדולי ' בדיך
פתוי ואינו כבוד בעלה אס כופין לגרש'
ילדה ומתו אס כופין להוציא
מתנה עס אשתו שלא ישא אחרת עליה
אס הוא מתנה על מה שכתוב במורה
למה נמנעו ב״ד מליזקק לנוף להוציא
למיסשהא עס אשתו י׳סכיס או למחות
כיד נושא קטנה או בת כהן או תלמיד
סכס לע״ה
;לדה ולד קיימא ואח״כ הוחזקה לנסליס
או עמדה מלדת
הטוענת על בעלה שהוא רועה זונות
המכה את אשתו או מבזה אותה ברבי'
כל היכא דקתני יוציא ייתן כתובה מס
משפסו :

הלכות מיאון
קנה אי זו קטנה יוצאה במיאון
נגידי מיאון אס צריכין להכי' את בעלה
אין ממאגין על סמך שאחר כך יעידו
עדים שהיא קטנה
כן עשרים שלא הביא ב׳שערות כשיבי'
ב׳סעמאו סימני סירו׳מהכץזה לזה
קטנה שלא נודע אס הגיעה לכלל
שנותיה והביאה סימנים
אפה סכסתפקו במספר שנותיה
ונתקדשה ונבדק ולא מצאו לס סימני'
קטנהסלא מיאנה והגדילה ונשאת
לאתר אס צריכה עידי יחוד או אמיינן
כיין שאשתו היא ועומדת תחתיו כ ע
ידעי סכתיסד עמה ובא עליה

קנו הלכות יכום וחליצה
הסברות כדי

ליכא למינקט כל חומרי
לעגן את זו
מי שמוליך עמו אסה ממקום למקום
ונתעברה והס מודי' שממנו נתעברה •
משודך שהיה נכנס לבית חמיו להתיחד
עס מסודכתו ויצא קול בעיר פלונית
נשאת לפלוני
גק

קנא טעה־הסופ׳ונתןשובר לאיש
וגט לאשה
קנב אשה אמרה גרעותני והוא
סכחיש׳וכן כ׳כיתי עדי' מכחישי'

איזה פיסו׳גט שאם ניס׳תצא

אס היבם ק שפחה ונסתפקו אס היתס
הורמו ולידתו כקדושה
מי שנפטר כשמנה לאלול ולו אח והניח
אספו מעובר ובא ' לאייר ילדם בן סלם
כשערו וצפיניו ולסוף ח ימים מת
הניס אשתו מעוברת ופיוס מיתתוךס
יום לידת יש ח חרשים וכב יוס וסולד
גמרו שערו וצפיניו ומת לכ״ם יום
יא בעינן שיהא נולד לתשעה חדשים
כט א ! * * * * גמורים

פרטי רמזי דיני טור .אבן העזר והמחודשים מהר י קארי ז־ ל
גמורים אי סלי רובי התשיעי
אשה שהלך בעלה למ״ה ומתםש ולו את
ויצא קול ׳שהיה לבעלה אישה אתר לשם
אס מתירין אותה לחלוץ

קנז איזו

חא

גיבמי׳והגדול אסור בס פסו פרום־

קסב הכונס את יבמתו נאסרו
צרותיה
קסג הכונס את יבמתו זוכה
ליטול חלק אחיו בנכסי אביהם
במוחזק אבל לא בראוי ולא
1#
בשיח

זוקק ליבום

קרוב ואשה שהם נאמנים לומו׳ שזה
אחיו של תמ אס הוא נאמן אפי׳מעידין
צן בשעת מעשה
סא אפשר להימנות כשעת קדושין שלא
מזקק לי כס
אס יש עדים שיש לו אפיס אינו נאמן
לועישיש לו בכים
מי פלא נשמע ולאי נודע שהיה לותא
אמנם אחי האסה אמר שהוא סביר
באשכנז אח לבעלה סל זו

סיסמת והניח גצניס וצרה
סתסא אישתו סלטאה ככל נכסיו וצמו
אחד מהם ויכם השני את אשתו נוטל
סלק אחיו כנכסי אביו
אחד סן האחיס שהיה בן שפחה
ונסתסקו אם היתה הורתו ולידתו'
בקדושה אפילו ייבם את אשת אחיו
אינו זוכה בנחלת אפיו המת

נאמנת אשה לומר מת
קנח
בעלה שתתיבם והיבם נכנס
לנהלה על פיה
קנט יבמה שנתקדשה לזר במזי׳
או בשוגג
יצא קול שמת יבמה ועמדה ונתקדשה
לאחד ןמ השוק ואח כ בא היבםוחלץ
לה ונשאת כמקדם
יבמה זקוקה לכהן שהלכה ונתקדשה
לאח" וטוענת שהיא מעובית

קם היבמה אימתי יש לה מזונות

ג חדשים שהיבמה נזונית מעשה ידיה
ליבם ואינייבולה לקנוס חפצי׳ומלכושי׳
ממעסה ידיה כלי רשות היבם
מה נקרא העמדה בדין
סא יבמה צריכה שבועה
יבמה אס יכולה למכור נכסי מלוג
אס היבם אשר שכנס אס אי לה תנאי
כתובה
פתי יבמות מאח אס שנפלו לפני יבם
ומתה אחת מק מי יורש?
ראובן יבם יבמתו ולו בני ' כמ״הומאו
הוא ובניו ואין ידוע מי מת תחלה ואח'
כך מתה היבמה

קסא מי שהיו לו נשים רכות ומת־
ולו אח
אס האח כגדול כמ״ה וכתב שאינו,
רוצה ליבם והאח הגדול השני אינו
רוצה ליבם ולאלחלוץ
אס היבמה אינה רוצה להתיבס והגדול
להתיבס

קסד היבמה לא תחלוץ ולא
תתיבם תיך ג' הרשים ואם ענדה
וחלצה או נתיבמה
קני יבמים ומת אחד מסס מומרת
להתינס לשני תוך ג חדשים' למיתתו,
של ראשון

קפה אם מצות יכום קור׳למצות
חליצה
יבמה שיש לה ג׳יבמיס ואינה מצה
לחלוץ ולא ליבם ולא לחלוק בנכסים
מדר הנא׳מיבמה ומצא׳פתח לנדרה
יג© שהיה נכפה בחיי אחיו וטוען
*
שנתרפא
העושה מאמי ביבמתו וחזיה וקבלה
מאמר מאחיו אי דייכינ׳לה כחירדת
ס״מ שגירש ויש ספק בגט והיבם תצס
לעגנה

קפד היבמה הולכת אחר היבם

יכול לעשות מאמר ביכמתי פ״י סליה
צא טל יבמתו ולא פשה בה מאמר

6יכו צריך לקדשה ומכין אותו מכת
מרדות
אאר לה סרי איו מקודשת לי
בקידושי אחי ובטכעת זו

קסזקטן שבא על יבמתו או על
אשהאחרת
קסח כנס יבמתו יצול
להוציאה בגט ולהחזירה
האידנא אס היא תובעת שיוציאו
הנכסים מידו וילקח בהס קרקע
סוסעין לה ואפילו אין כתיבתה אלא

כמי חפץ בחליצה אין לכוסה
$הקשן
יבמה זקוקה לפני אסיס והגדולהו א
כן^ מס יהז ק' -
יבמה שנפלה לפני שני יבמים ונשבע

מנה והנכסים הס מאה סנה
הצכסיס שביד היבמה מוציאים אותם
מידה וילקחבהס קרקע

יח ^ץ ^ ייכ ס

ביד מי יעמדו הנכסים בעי׳ שמוציאים

רק < ץ 1לקנות

הלכות

חליצה

קסט' מצות חליצה בג' דיינים
ומיהם הכשרים להיות
דיינים כזה
לקביעות מקוס אס כרין ליפב
אס אירע עיכוב פלא יוכלולחלוץ
באותו יוה אס בטלהקכיעתו
אפילו בלילה יכולים לזמן המקום
אין קובעים מקום ביום הסבת
החליצה תהיה בגובה סל עיר פימת
מקום מפורסם
קולצין בחול המועד
אסחולצץ כערבי שבתות וערכי
ימיה סופיס
קטן וקטנה סבאו לחלון טוב לבדקם
לפני הערק אם יש להם שערו' וכן לאחר
הפיק
אס אין לס כחלעמוד וחלצה מיושב
אס צריך לבדוק החולץ באי זה רגל
מוסיע תחלה וקלבדוק החולצת אם
היא אסרת
אטיבאי זהרגלחוגץ
היכס קוסככף סממסי׳למעלה מסוקו
אס צייי׳להקסיד ביד ימין לעכין חליצה
יבם סרגלי כימני ' חתוכה וחלצה כו
יבמה שרקקה לפני היבס בינו לבינה
וא בפני סניס
אס צריכה היבמה ליזהר פלא תמק
לפני סיכם
אמרו לו חלוץ ע״מ שתתן לך ק״ק זוז
וכפל התנאי
אמר אני חילץ ע" מ שלא תנשאי לסוס
אדס וחס תנשאי לסוס אדם לא תהיה
החליצה חליצה
אס היבמה איכה רוצה להתיכסוצ״ד
רואים שיכניס קטטה לתוך ביתו .
מי שחלץ ואסר ךכ מסר מודעא שמסר
קודם לכן
גט חליצה סזמצומיקדס
גט חליצה צריך קיוס

קעא׳מהאהים שנתן לה גט או
מאמר
מי שמת כלא בכיס והניח סכי אחים
וסמי כסיס והקטן עסה מאמר כאחת
מהן והשנית הוציאה גט ואומרת
סנמגרסה בו
יבמה שחלצה ואחט נמצ׳שהית׳קטכה

קעא קידושי קטנה יתומה הם
בספק אם קונים קנין גמור

ל} עי אילוגית שחלצה וכן סרים
חמול שחלץ או שחלצו לאשתו
אינו כלום
קעג יבמה שהיא אסורה ליבם
בחיוב כרת וצרתה וצרת צרתה
ימ שהמירה אשתו והלך ונשאאחיצן
רלצז גייס את המומר ' ימת בלא בני׳אס
פטורה ישראלית מן החליצה ומן
היכוס

קעד יבמה שהיא אסורה ליצם
בלאו או בעשה או שהיא שניה
מה משפטה ומשפט צרתה
קעה לאחים ב׳מהם נשואי' שתי
אחיות ואחד נשוי נכרית מת א׳
מבעלי אחיות וכנס נשוי נכרית
את אשתו ומת
קעו מי שקידש אחת משתי
אחיו׳ואינו יודע אי זו קידש ומת
אחד מהם ולו אח או אחים
הלכות אונס ' ומפתה
קעז המפתה או אינ׳בתולת
ישראל קוגסין אותו* נ׳סלעים
כסף
האשה סתחלתה באונס וסופה כרצון
בביאה אחת או בפתי ביאות
אשה טוענת שאיש כיז עליה בעת
עילופה והבסיס איתה סישאכה
לוס תובעת ממנו הפנויה שכשבא
סליה נדר לה איזה דכרבאתנכס

הלכות סוטה
קעח המקנא לאשתו ונפתריאפי׳
בזמן הזה אסורה ובלבד שיהא
הסתירה והקינוי כראוי

מי שאמי לאפתו בלא עדיסלא
מסתיי מס איס פלוני ונסתרה כפניו
בלא סדיס
א״א טענה על איס שהוא רודף
אחריה והוא מכחישה
מי שהלך למ״ה וילדה אשתו אחר י״ב
סרס או יותר
מי שעמד חוץ מביתו ק רוב לסנה
וחזר בתחלת כסליו ובסוף אדר הפיל!
נפל כבן ז באיבריו וככה מעט וחיה
קרוב לי״ב ספות
בספייס הי?ד1י' יןים לסי ' קת* הדן> ק* 3.ננמיט<*
תיו
ראחזנה נטור נ׳ל איזר ממיז איני כן
כ^ יגתד נתנטלה המתנה נגט הי' גא אא'כ כן' נ

ותם

.סליקו פרטי .רמזי דיני טור אצן העזר והמהוושים מהו־״יקאוץ לו
על ירי הפועל העוסק במלאכת ה־קורש באמונה הפרעסין ציהר
משה מנחם הנקרא נחום בן כהד״ר יהודה ליב קץ זיל מק״ק
קדאקא ותושב בק״ק פראג  :ועוסק לע״עבק״ק ברלין:

על ירי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה פרעפין ציהך
אביעזר נקרא זעליג בן כהר״ר שלמה המכונה זלמן ז״ל
מק״ק וויניציאד! הבירה ועוסק לע״ע בק״ק ברלין:

על ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הזעציר
ישראל קר לא״א כהר״ר משה שלי״ט • :מקי׳ק פרנקפורט
וארדה  :ועוסקלע״ע יק״קברלק הכירה נ

על ירי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הזעציר משה
בן לאזא' כהר״ר יצחק הוק שלי״ם  :מק״ק פראג הכירה.
ועוסק לע״ע כק״ק ברלין הבירה נ

