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עוז מכתב
ך ס ב  מאלרן רשכברד; אמיתי הגאלז הרב מ

ב ^אין ק ^  האביד די י
ב ד^ק מ מחבד ל  יעקב ישועות י י4ס בעלה
:מדבר דעא המחבר הגאון $כבוד אה*ע ירר אויח

ס י  , אלקיס ציש טפפלוח ו1מ ל« ,ישראל ב
 סחר מופת מאון הרכ היה ,סמל קללש

, ופרישא הסילא חלישא מצמא ,והלח
ס3 מהוריי המפלרסס ה׳ י!ללש ח  הלרונק איש הצלי נ
 תי כעולני הן ,למיין פ׳פ כקיק )ליס הי' חולהו אלר אשר
 חריפחו ברלב מללו ליף , ממללו כאיז האיר ממנל
 סריס ישיס ,סלעים ולשבר הרים לפרגן כגןיאקל לעוצם

 בחיבוריו כולו העולם כל והאיר לבגןעה להרכהיס למישור
ה *IflD ה״ה היחריס ^ ל ח  כחובות מסכה על כ

 כחוכלה מסלכוח חהיע הש״ע על אחרון וקמעיום
ר פ ס ה ו נ ק מ  אהע״ז על וקיא ̂ילושק מס׳ על ה
ר יקיא בשם לכללם * סיללשין מהלכות פ ה ס א ל פ  ה

 עלי אלוה סול בקל;ש לרכו מלנל , פלא עושה הוא כי
 ופרישחו חלושהו לגולל ,ראשו על אלהיו כזר ,אהלו
 מלאך כי מפיל יבסשו לחורה ,ל׳ מבקשי כל צללו בצילו

 אמרי גס ,לו שככה לזרו אשרי , סוא צבאות ל*
 כתבי המה הגנוז אור לישרים אוי הניס שמשו שקעה
 מן מיוצא חעלה ברכח ברכה אתריו השאיר אשר ^לש

 כפירושו ליפים נאים בלכרים ביי ישקה מטנל אשר סקולש
ששו בקראו לאור יצא וכבר יפוח פכים הסביר החויה

ם פפר גי פ ת , פו סייס ̂מים מעיינות עיז - י
 כמוסיס הי׳ והמה פוסקים בחידושי לאולזיחא בפלפולא
י מהוריר הנלפורפם הגאון הרב בנו באוצרות ב  צ

ז ע ר  ומילא ויראה כתורה למו זוכה והאב זציל הי
 כקודש לשימש זצ׳ל האמחי סקסיד הגאון כבול אביו מקום
 כטל נס כי ואתרי , פפל״מ נקיק הרבנית בכחר צתייל
 הכתבים באו , עמיו אל ונאסף ננוע הוהר״ז הגאון
ר ממריי הגאון הרב פחר נכיו ליד קודש כתבי אי  מ

 כבודו משכן ומקלס ̂ לעברסוב האבדק״ק נ״י הורוויז
מוהרימ הגאון הרב לב על דברתי והנה , קהלחינז פה

ד ו ב כ  ראש הדור טיפי־ האמיתי הגאון דייב מ
 והדרו ישראל תפארת אריאל גולת

י המפורסם ועניו חסיד י ה י’^ ש  סופר מ
: לי והמדינה פרעשבורג האנדכךק

 מסבל ה׳ לקדוש עונג לשבה קראתי שעבר היום ץךן
 מה׳ה קודש מכחב קבלתי כאשר עונג שבעהי כי

 ̂ באנשים מופלא ,קלושים של בנן הגאון המאהיג הרב
ר עהוריר כבול , תרשישים אילי אי  סג״ל הורוויז מ

 ד׳ מקדוש וגזע עשורש כצר ,מגיא לעברכגוב אבלק׳ק
ה בעל עולם באון מורי מכובד א י פ  קיל .יצ׳ל ה
 מכחב חיבורים בידו נמצא כי לגבוה אמירה ואומר מבשר

 סילושים אקל מ״ל הפלאה כגאון ממורינו חביון עיז
 מזה ויוכן ,כיו סימן על מראשיתו א־ע ש״ע מג

 וקונשרוס כחובה שבספר צחרון קונטרוס עם כשיהאחל
 איע שיע על חידושים יהי' צו המקנה מכפר אהרון
ת שמו ונקראו , קי׳ח סימן על טדישי' ו ב תי נ

ת ב ש ת הפר ועול ל ^ ב ס ג ח נ מהגאון שויה פ
 נזכה אס , בנעימים חלקינר טוב מה אשרינו ,זצ׳־צ

 החורה נוסן שבשמיס אבינו אהב כאשר מטעמים לעשוח
 המצויינים ציון בני ויגילו ישראל (ישמח / שמו יחכרך
 טאצהיו המסייע וכל ̂ ככה שלו oעvר אשרי ״ בהלכה

 מלינה מישראל אלם לשום וחלילה , בלכה ישא
 זה של באומנתו ליכנם וכלשונה ככתבה ומדינה

 הלפום כלות מיום שנה ט״ז כמשך כוחו ובאי , המדפים
 מאוחר הנ־ל הספר הדפסת יאוחר שלא זבחנאי ,הנ״ל
 בברוך הקונים יחברכו ואז < דלמטה מיום חמימה לשנס
 מאשכול יתברך והשומע , רעהו נבול ישיב לא אשר

ג עמנו זד' , הכופר

ד כ׳ שבות קיק פהח  נ־ת ש*ק מוצאי פרע
:לפ*ק תקצ׳יח סרחשוון

דם״ מפ״פ שפרטן1הלמשה

 , באהלו ויאהיל באוציוחיו גנוזה חמדה יהי׳ מתי על
 ימצאו ובאורו ינקשהו לב בכל אשר בישראל ויפיצם כיעקב ויחגקם הלפוס מכבש סחח בהביאם כ״י על אורו יהל

 צלקה לזאח כראוי לסלרס עמו בל ועתו טרוד מירסי׳ מוהר״מ הגאון הרב כבוד כי לאשר ואולם . אור תורם
ק זה אצהים לפני לטוב לתח ב״י עם עשה ח צ ק מהיי״ל לב״ד קולש הכחני ומסי . י ח צ  rעהור בסרב י

ל א ו  זקנו חידושי * חכמה תעלומות לאור יוציא הוא כי זצ״ל ׳האמיתי החסיל הגאון נכד הורמיז איש זצ״ל הצוי י
ק זה דרכו היישר סמים וצדקת לביי אשו שביב וינה זנ׳ל המפורסם החסיל הגאון ח צ  בכתבי ניגע עמל אשר י
 הנאוזהוזסיל זר!נו ׳חידושי הדפוס לניח מביא כנה בטח ומניה, לורשה סחבה נאה בסידור הערים העטיל עדי קודש
ת שמל וקיא קללשין הלכות על א׳ מפי' באה״ע הישר והנסיב הדרך האיר אשר זצ״ל ל' קלוש ו ב תי ת נ ב ש  ל

ת שמז וקרא הלכה זו ה' לבר לשואליו הסיב אשד לס ^ ב ס ג ח נ  יו7י ופועל חילו ד׳ ברך ברנחי אצום לזאת , פ
 ובריחי זדל המפורסים החסיל כגאון מזקנו קולש כת^ שאר לאור להוציא עטו אלסים ל' יהי , הרצה
ק את אקים ח צ  נוצר כי ביכ או רשותו בלי שנית פעס להדפיסם ישזכון ובל יעגורון לבל '
 על לחום בעדינו יגן זציל המחבר '7 קדוש כאמיתי החסיל הגאון וזכות • יאכל מעלליו ופרי י פרי׳ יאכל תאנה

 ואין דורש אין שוממין שערי׳ אשר כהלכה המנוייניס ציון שערי ועל והנטושה העזובה סחורה ועל ישראל שארית
 : כבראשונה אורם ויחולש ,כמאז ההורס אור ויהל ̂ שמחות שובע ולסשביעס , מנוחות עי על להשיבם מבקש
' לתפארת המחבר ולכבוד , לעטרת התורה לכבול , מערת כאש אלה דברי  המצפה ועל • כמשמרס על עומד ,

: עיניט תורהו כמאור ויצר ,עלינו ם׳ אור ויזרח ̂ יאספני '7 וכטל ,שנותינו ישוב כי '7 לתשועת

ov מבקש אנכי אחי את מדר ב׳:

!לפ׳ק זלתה וחפיר דגאק לבכור המרבר פה
אורנשטיק יעקב



הכוחכר מנכד הקדמה

̂ר״ר כרן״ש המשרסם וסו&ר חכם הטטשא מכיר ועמ חסיד הטזבהק הגאון הרב ככור ה״ה  מד
ר י א י מ ן ל ̂נכוד השרה בטד9 נ״י הודוויץ איש ה הסחכד רשבבה״ג האטמי הגאון וי

־ מדבר הוא מילה״ה

ו מ ד ם מ « כשעדי חחגמוגי שכה , החעודה חנמי ל6ביםי י ח ?  , יהתה ומחוקשי ?ש5ס רהל , ולה3מ
רכים אחרי ‘, השקולה גמרו כן נחבם לכם תלק אם נם , ועלה ישרים בסול מרה ה^א סהם

על אחת ששה העלה וכל , ותעולס חנק לבר כל כאור יצא כן על , המלה היא כך מסיגי להעות
ל גלה ,אדמתו מעל ישראל גלות אחדי ואולם י אנולה יפלו אדן  כמעס ,מאחוזחו איש נשוצו כאשד מישראל מו

סו, ויעז מפי השכס לא כי עולם ברית להקים ,לסגולתו מוב חפן אשר ה' לולא ,חמתו נבקה עצה אבדה  מי
 לישורח יירו ,גחלתו בכרס עליון אל ע1גג אשר חעל שתילי המה ,מבינתו רוח צמו חלק אשר השלילים לגו מקיל

כי , צופיה ועיגס עציהם ממיוס רוח בהערות , הושיה יפולי המה התורה עמולי המס ,לוחיבחו ואור לרך
לו7 כמוהם תבונה אנשי * פליליס «ןו מרה הפרו ׳7ל לעשות עת בעבור , נשויה עצמה השכתה יל נברה
 שבמ3 למשוך , נעתקה אה אל מפה לה להוגי אשר , ומזוקקה צתפיל אלוה אמרת כל לאפוף , עמוקה עצה

 ־ לצלקה להם ותחשב הוא ונהפוך ̂ לפוקה זאח להם תהי־׳ לא כי למי הופיע ומשמים * חוקה הפר ועל סופר
 לבריהס היו כן על , להניס קבלו אשר אה קיימו אוזן להם נהעיר אשר , לראשורס זכתן עול בהיות ק אמנם

 סר לא בעול , חונים הצבי באח היוסס בעוד * ונבונים למשכילים לים היחה והמלאכה , ציונים כמציבי מעמים
 על אשר לבב אנשי וכל , נכונים לפניהס ההורס צלורשי מועד בתי אשר , ושלמונים ישראל נשיאי מיבולה שבס
, עלנים חלפו עתים עברו כאשר אפס ״ כיונים יעופו ארובוחיסם אל1 ילרושל לשכנם , אמונים התורה ברכי  
הלת כסב בפחשנן זנס , ומיס מעם בו עמל לא כן על , ושאננים שקנו מבלי הלך ומולה מאוד ישראל ומל

הקים אויב באח ונם חמו לא כי ד חסלי • מניס מאלה אלה סואת החורה משנה ובפחרח ̂ הרעמניס נבוכו
 באח אל בחסל והוק ̂ הרועים ואבירי המלך בעיני חינם אח ומזן , לעיס תמימי לב חקרי רבים ̂ מושיעים

 אכופות בעלי השם אנשי המה , וריעים חברים מעל ישורון חכמי עקל בית , והשועים המלך מסעם שנער
ם/ כמסמרות עי  ולהבין , מצפמים ולפענח נעלם כל לבאר / כוונים ההורס למשנה לעשות לבבם הכינו המה גכו

בכל ילם כקן והמצא ̂ תעלומות כל להם ונגלו עליהם צלחה ׳7 ורוח • וכמכומוניס ככסף בקשו קלושים דעת
ששת בכל לסער משער ושבו עברו / רשומות המה מנלולים מי מסמס ומובאס מוצאם לבחון , הסתמוח משניות

 / _ בפניליס הביאו בחינתם בכור התשה דבר וכל . במישריס להחהלך מפילה לישר מכשול כל לסקל , הסזרים
 ולבלתי ערוב שם המת לבלתי ,הלולים קולש ישרים ל׳ פקולי להמח , כטשטליס יוהיר ואורם צלקם כנוגה להוציא

 מיושון יוס יום אשר ,צליקים אמרי שיח כל ולקסו ססו , זסחוקיס המצוה התורה משפשי ומלבל < בלולים יעלו
 , מפיקים היקרות מדות למולי פיהם ומפרי , מניקים השכל מוסר חלב לי המה אשר , מחוקיס ומליצות חן במשלי

 חולדות , עליהם מסף כהעה יביס לברים ועול * מזוקקים שבעתים רמוס חכמות פניני משובצים ובמלואחם
 אשר ׳> חמיחם בוועל לשונם על רגל ואשר * אליהם הניע ומה חללם ימי קוחח , וחסידיהם ישורון אלופי
 מני חילות אשר ונס • הצלחחס לאושר העס אס לעת וילמלז / בינתם רוחב #*עילוןעל שיחתם חול ממוני שפוט
̂גישחמן רתליהם העם להמון למען , הגיח בסתר יביפת קדם  תי1 החכמה פתרי אל לעלות יהרסו ובל ,בל

 ימרושז החכמה בעילת המה ,ויון מי פונם מלשן לב חקרי גלולי אפס ̂ ימפיון חילתם כנפי בקתר אשי * שלמן
 מחבית והכונן ̂ הספר אשכול אחת אנזדה כולם ויעשו , שפר אמרי יחליו אלה כל ובהקת י ינעחן ומצשניהס

 חתום יחדיו לב מעצי , ספקוליס על העומליס הם האביה ראשי ימליו נועדו אז * כספר ונכתב כנה על התלמוד
 עלית אל ללח יה? וכמס , העחידיס לדורות לגרוע ובלי למסיף בלי החלמול מרי על ̂ בלמודם סורס

 אליפי t ופרשים ♦שראל רכב הלומת חכמי ארריהם הבאים ובל , היהולים מתיך יפוף לא וזכרם ̂ עמולים
 ויה? נפקלו המה , דרושים חפציהם לכל להמחס התלמוד דברי לבאר שנמס הפו ̂ קדשים צאן רועי יהודא

 ישרה לרך להבין ̂ השערה שתו מ1ש הפלפולים לבית על ,חרשים חכמי השם אנשי האסל הראש , ראשיס לשלשה
 , צרפת חכמי הגלולים רבותינו ובראשם , נסערה סביבם אשי הקושיות המק ולהשקינו * השפיף אל ^ןלוע
 פאל לכק התצסול על עדים שהו המה , תועפות להם והמנה וחכמה > וחריפות בבקיאות להם עמך אין אשר

 השני והראש ̂ אכופוח בעלי אחריהס הבאים כל ;־כו7 ובעקבותיהם , המוספות חיבור מורא בחיבורם , ומזטפות
 , צדיתיס ומשפסיס ישרים פקולים , עטזקים מיס לט לו7 לם7 ונם , מחוקקים ירדו שס ים בלב מצולה ליד יפנה

 הנלזל בספת משה רבינו ל« עשה כאשי « וחופה משסע לגר כל על ̂ פסוקה הלכה ישיאל ימשו סס גלעס
גן בעלן סולר הסובב «א השלישי והראש # לצזקה המודם העס ל««ר מלחן עמיכי ואתר? ׳ הכהקוז סיד

סאגלות



הקדמה
 יעמק! חידזח חנמי המה , יסולהם קולס בהררי שר6 / ר&ימזם למומים שלה פלמי צק # חמלחם וכרם ס^גלוח

 חמר , שהולהס שמי להוזיע חכמה ולסחום / וחילחס חכמים לכלי יעפילו סקכמה וגהולם # סמלתם כחקר עצה
 לול מר יצוריו לראש ׳7 הראה וכנס , אוחס ל׳ כרך אשר ככרכסו איש איש , נעזרחם שלי חצ1 יחקורז מלוה

ד < וסופריו לור לור וחכמיו  ̂ המר פגי האירו שנה מאה כמו מאלהיו,וומ ישראל אלמן צא כי y ומרשיו לול ל
^ ליד מרב ע  מול באיים ינימ צלקתו עכובל ל׳ קמש , המול צלול הכופר אשכול y י1א נלאה כאילו מי
א׳י DH יכילו יסיאל נאי! ״ JS אריצל נולה מאור הוא , החיים כצרור אלהיס גן כעלן נשעחו , הלויס כשיא 
ח y חכמיה חעלח (צגי הפעולה לאש ׳ חפיליס ופאר ח דללה פרס פולין א  ברוך , שעשועיה נללה אשמז א
 ,גואמו וללכר ה׳ לעגולח חללו רנעי כל למןליס ,לפעמן ה' לוח החל עלומיו כימי עול כי y טעמו וברלר מא

 להעלוח מעורים בני בלב , אהב לעסוק ד הלמיליםבחורה מכרת כן ישראלעמל/על ורע לורו למי ולהועיל
 ממוריהם ומיס / ווהכ כסף מאלפי פיהו הורש להם וייטב ,רהב אל פמת לבלתי אמת לכר על להשכיל ,הלהב

 מצער הלבנון,ראשיהם לארזי (יהיו והצליחו נללו , שחולים מאמנים מימיו פלגי על בהיותם , ממללים משיעים
 ובאונו מחשמחיו עמקו מאול חבמחו עומק ולפי ,ימן שמם שמש לפני ניהולה כאלוף והי׳ ,מנון היו ואחריחם

 ההלכוח כפלפול , כעלרה לא מהנה אמת לעשות הפליא בכולם y למטרה הציב המורה לרכי שלשת כל , שיה
^ יזנוע א  , הקלע כף בחוך יקלענו מכשול אכן וכל y סלע יפולזכלטיש הקושיות סלעי כל , ככברה ימע כ

 , ככלע הקולש אח לראות פקוחות עיניו האבלה ובסתרי ,יתגלע־ חושיה ככל ישרם בסברא הפוסקים ובלבדי
 אמתה ונפשו , נאה וסיר תכמיס בלשון בספר לבריו דכתוה / גאה נאה עמיו מתל ,מצאו ילו כביר כי ובר^מר
 למיין פ״פ כק״ק המ^ה כפא על כשנחו , ותלאה עמל מכל לו ה׳ הניח ואחרי y הפדאה ספר בשם (יקראם

 מפי אשר כחומת מסכת y טובה חלקה לו ראשית וידא / הישיבה בלימוד סלבדיס ומטהר מצרף רשכy ושובה מתת
 לאור כהזציאו ויהי ,בתוכה ספר היקרה כממכרפו , הנובה חבל פני וימלא , נקובה קטן ש*פ בשם הראשונים•

 והמה משמן רבו לבריו ראש , הקלושה ובאגדה ובהלכה בפלפול , בשלשה שם לו ויעש , הראשה האבן סת
 רוחו וכעים , כמרקמוח ירתיח החלמול ים גלי המהברח בעצם y צפות ברי71 מגלים נועם שפתיו מפסח ׳ פתוחות
 , יצמיח זההלה צלקה הפוסקים בדברי , ובריח ללתים לו שם ובאחדינץ , מנוחות מי אל וישיבם גליהם ישקיט

 בק צודקות בראיות מלחמותיהם ובמערכות , יניח פיהו אל רכים מים והמון , הניח לא קטן ודבר נמל דבי*
מל ומפי y יונית שנימס  שמעתי ,נצחיים ולחיי לברכה )כרו הלוי שסערקא שמואל טהוריר המפורכס הרב אאמ״ו ג
 אפס y מרקוזים מגדלות הטהור השלחן סכימת מעלותיו לבמה חחו על עלה מראש כי , השיחים אסל בין לאמר

ח פ] לנפשו ויירא וצלקחו עמוסז עז ני  הפוסקים טי אל הדברים שורש כסיות , בטוחיס חכמתו על המורים יו
 חכמי וכראוחו y אחים שבת כשם ויקראם ,גפפחים ספרו אל אפיון בקונטחס להיוחם יעץ כן על y פחותים
 בימי לאור ויוצא , ישיתוהו סעק התורה לורשי וכל ״ יהללוהו בשערים וגבונים ,זיאשרוסו פעלו ראו ישורו!

ה בשם אשר ,וכמעשהו הראשון כתבנית קידושין מסכת על y כוננוהו ידיו אשר השני חלק גס כלתו קנ ס ה פי  פיו ס
 לו מלאו כי ויהי ,אורהו יקום תורה חכמי כל ועל y מעטהו צלקס ונוגה לישרים האיר בוקר כאור / יקכהו

 נשאר ,טנוחחו אל שובו ואקרי • הודו פנה כי בישראל המספד ויגדל ,בכבודו נקרא עזן ולמנוחת / חללו ימי
 הוא ,טשעלה(זפקילו ועל כסאו על היושב יחילו כנו יל החח y חמלסו כלי כקולש כתבי המה y נכותו כיס כל

 , זכרו עד לחיי הלוי הירש צכי מהוריד , והדת הזוי מופת הנאון / ופארו ישראל חמלת צכי אבא אני כבול
 פניני נו וירבו מעייניו כל הישיבה בלימול הוא נס באשר ,במטמוני! אשר גנווה חמלה לאור להוציא הומן כמו ולא

רה לחמי ,כפר ראשונה לו אשר את ויגש אווהה ונפשו , לפניו שלו כרמו והנה , רעיוניו רכשו אשד חמל  , הו
 ישא בהקדמה ספרו מקדמי ומראש , חונה הוא אשד תפארתו בקרית ,במחנה קול השמיע אשר סללושיס המה

 הכמוסים הקדושים אביו חיבורי כישראל להפיץ ,טרדותיו מהמון לו ימח עת צופיות עיכיו כי ,מלכרוהיו
 , ושנותיו ימיו מלאו ,אמרותיו לבצע החל ערם ועול , ומחשבותיו אנוש מעצת אל לרכי גבהו ואולם y באוצרותיו

ס הוא וגס  , צבאותיו שר נפל ני ,למשפחותיו מכה העם כל ליהודים כבל והאבל ,אבותיו למנוחת נדרש מ
 כמעט ,ממעונוחיו מאוד הרבה הרחק ,צאצאיו משכן מקום ובהיות , באמתמוחיו שמה נשארו היקרים והחיבורים

 מהוריד המר פאר הללול הגאון , תלפיות ממלת בעוז מכס גבר לונא , משכנותיו בירכתי שחה נשארים היו
 הזרה דברי לו יקרו רי , גלויות השמש לעיני היקרים חיבוריו מחוך מחשבותיו אשר y מרגליות זצ״ל זזם! אפרים

 הקדמוני משל יאמר כאשר , צופיות ועיניו נפשו מאוד כלתה האלה סיקריס לחיבורים p על y שכיה סמלת מכל
הריץ מסרה על , משטרו ארץ רחבי ועל ,מסחרו מאול רב ובהיות ,ביקרו חפץ לאשר האלי לבוש יקל כי

 כקוני ושמע טעמי הקשיבה ויאמר לכי לבריו ויתמוך , חבלי למנח אה׳ע על הלזה היקר החיבור כחר כי ,לי זאת
 , סחסצי כחור טמונה היתה כה עד שונות ומסיבות ,כלי לפעשיהו להוציא ולבחנו לצרפו עליו עינך ושים קחנו

 ,משמרתי על ואחיצב ,חצני;ערהי רצונם לעשות y בלי על הטוב מנוע לבלתי שלמים וכן רכים הפצירו וכאשר
 וישלת ,נזיבה בקח יעץ נ׳י יושע יי<קב ר*רpn הה*נ הלב עלי כבול ונם ׳ הלרתי אותו יפה בסדר אשד על

נם ימו למען לו לנמלה ו״ל המחבר הנאון אביו מאבי ,בגורלו עלו אשר , וחשובות השאלית כרך אח לידי
. . ״ י . - . לישה ורוח ----------‘־—*-------- ׳ .

:לו
הצליח _ ״ _ _

עמו^נהשיב חסלכם יהי ,מהללו לפי איש עם נדיבי אקלי ,כולו אומר כבול הספר מלאכת הרואות עינינו כאשר



הקדימה
 , לחילו חכר והימם / >5מל גכסף ליחו אל יביאהו לב יב7נ כל ,בעמלו מזב שהר לו יהי* למען ,ממזלו לו

 להשכין '7 ירא לכל חלילה ,גבולו להשיג כמחכוגמו לעשוס בליעל איש יבא ופן . יבולו אח מלהשחית לכם מלילה
בשם קראסי וסנה ► חילו ׳7 יברך ו7בי ויתמוך שיאח! אשרי ,מעללו פרי יאכל האגס נוצר כי , באהא פולה

H a n k *  t  t A t  ^  ■ k C M 4 « L

 עלי חנן.נא , בניס לבט וצלקהו אבוח חסדי זוכר , מעוטם שוכן י7ש אל לפני . בחחנונים פרזשוה כפי ללבי
ת לשכת , ומעימים בתוב מענו אנכי גס ואגנה , החמימים פעולוהיו וכשרון המחבר המעיד סנאון קמ7צ  ׳7 מי

מה 7ע , הגדם וכלכ באמת לעכלו , ימים לאורך ג עולמים לשבתו -מכון׳7 סיכל י

^י שחב כ :אליכם הסדבר פי כי לסדד חששי dv וחותם ו

 לבכם יגל הפלאה בספר 8לפת
תדוויץ איש הלף מאיר w״

״ ,5.,;> ב ; כ ו מ ע . ע י ‘מ
 י‘ ^

- . ,^ > ל ?ו רו ■ י



אלעבת העור אכןנתיכרז

̂ימ מי וכל 1נא מי׳ כפריה pD1« ש  שופך 1ל15כ ו
 15ה ספור הפמיפ למה הקשה הכ״י ,ורד למים

 וכמס שנאמר מיימ ח»כ7 ר״א משוס חנן ארא אמר7
 לאיחא כיון להסזר ״ל07 ונראה y ורו להס סיו לא

 כני מחו לא אומר ר״א קניא ע״א ס״ג ף7 בעירנכין
 וחלמיז ורו׳ רכן משה בפני הלכה שהורו 7פ אהרן
 ע׳ר א״ר ורו׳ כפניו הלרה שהורה לר״א לו הי׳ אחל

א אליבא הם חנאי חרי7 ״ל5  ככוניא משמע וכן זי׳
 יהודי רל אומר ל״א קניא בחחלה שם אמר7 ר״א7 זו

 לאבא הא לי' ליח למיס שופך כאלו ורו׳ עוסק שאינו
 שכחה כיון מ״מ הס ר״א לחרי נימא אם ואפילו קנן

 בפני הלכה למורה פוסקיס ושאר רמ״ב סי׳ 7בי״ הסוד
 ומשוס בעירוכין שס לר״א מהאי והיינו מיהה קייב רכו

 ממילא. א״ר בחלמיד מעשה החס רלקאמר רר למעשה
 רטח במלרש זאיתא וקו למן לאבא ילפוהא להך לישא

 אבק בר יעקב ר׳ להס היו לא ובניס מוח אחר* ה'
 בניס להס סי׳ אצו אמר אחא ר׳ בשס אבק ר׳ משוס

 הקהס כל חמן לחנינן ואיחמר לאלעור קולמין היו ■
 ניג סימן ח״ק במ״א כלאיהא קי״ל והכי ׳0 לנחלה

 צילפוסא ליחא א״ר קולמין בטק המינויין כל ק*ל7
 למ״ל שמיני פ׳ הורה בחלושי כחבחי ועוד ר״א7

 מיקה שנחחייבו היינו כניס להס הי׳ שלא מפני שמחו
 המה אהין שהי׳ שם גטלרש כזאמר הורה מהן קולס

 כבר משה לו אמר בני של הקפא דול1 כך כל זט
 מיקה עונש ינו5מ שלא נהיינו וכו' עצינו נסר מסיני

 טיחחן היא זו לאזהרה נח בני גבי אלא יל צ נאזהיה
 הורס מחן קולס לינן נגזר כבר משם דהשיכ והיינו
 דהיינו ואפשר מיחס שיחקייט לישראל ראי׳ אין וא״כ

 בפו׳ר עוסק באינו יהולי כל קטא ר״א שס לקאמר
 והם ב״( נלפוו פו״ר וח5לכמ משוס יהזלי לשון לקלק

 למים שופך כאלו אצא אינו ביהודי אבל סיהה קייכיס
 נכלאיחא למים שפיכוח גורם אלא לאינו «ינ»: חיוב ולא

* החובל בפרק

 לשון שס הביא סב״ש וכו׳ ולרטח לפרוח כלי (ב>
 הרשיח אפילו עונה בכל לבעול וחייב ה־מנ״ס

 עד עונה בכל לנעול חייב עונהה שימנע כעלה אח
 טסילחה מהני פו״ר קיים לאם משמע בניס לו שיהיו
 כמה ברשוח אע״פ כפ׳ ממ״ש לי׳ מפקא כה״« וכחב
 מקיים להוא מיידי דלמא 'ל1ו עליו השיר והב״ם מעי

 כחבחי וכבר וכו׳ שהולך במקום ילך חנק אל ולערב
 שם מייחי להא הכי לפרש לדוחק פס כתובות בקידושי
 פס נשים להם שהי׳ לפרש ודוחק ושלמה לול מחלוקת

 לדחוק נצריך בביתם שנים הי׳ גשיס אותן גבי לא״כ
סיירי לא זולאי טה העיגך אך ̂ עיש עמהס התמ7

 י\מב״ם כמ״ש וכד לערב מניח בקנס שיבעל הרמב״ס
 במנך מיירי איו הע״ז איבוק מהג׳ פס״ו שס עצמו

 לנר חשוב להרויח ■ לסחורה בהולך אפי_׳7 סצוה לצורך
 וכיון ׳ נרמ״א ס׳׳ל רמי׳ת סימן באוית כלאיחא ממה

 לדחות הכרע אין מלרמן אלא איח נ*כ לערב למצוח
 דאורייסא מצוה שהיא בפו״ר משא״כ חפירו בפני אחל־

 ונמר מצלה ללפר פסח נעי־ב הולך גבי בכה״ג כלאיהא
 לבער מהא מוכח וכן * ע״ש טחו כסוך חמן לו שיש

 משמע כו׳ מ̂א נמל מעשה תמר *ב0 ף7 מהובנח
 שיש לומר שייך לא והתם נמל ליעטת שרי לברשוקה

 הפועלי[ ממ״ש מוכח וערל כליו עמו אחרת משה לו
 שלו העננה שמכעל הרי אקת שכת כרשוח שלא יוצאין
 צו שיש למימי ליכא טלאי והחס כשבת שחים שהיא

 אחת פעם אלא שלהם עונה אין לא״כ אח־ת אשה שם
: ע״ש ו׳י סעיף ע״ו סימן לקמן כלאיחא נשכת

JfVD חכ סמ״א הנה < וכל׳ אשה ולישא 0( ג> 
אטלו מ׳ פ״ק קג״נ הימן באיח י
 גיעין המוס׳ כמ״ש לשפת מצות משום יוממות להשיא

 שס החום' ונחט וכו' חוסו לא בל״ה ע״ב ט״א לף
 לנסיגי היכי אלא ב׳ח וחצי׳ שפחה בחצי׳ כפית ללא והא
 ורט אפרו טיפקדא ללא משוס סיי׳נו הפקר מנהג בה

 משמע עכ״ל הקייס לא שמשחחרר לאחר נס שמא
 פשא״ב שבח מצוח משוס למשא אומה מפק דאין לס״ל
 וכן רבו אח מפין לכך V® משנס אוחו שטפי! באיש
 כופין לאין יבמתו על הבא לפרק בההיא לומר צריך
 ולא שניס עשר שהמה גבי טלה שפת מצות משוס אוהו
 משום לינשא אותה מפין לאק קצשא לא שמא יצלה

: שבת
לאין טעמא להלו לבריהם לפרש Tי5 מליין
 ולא אותה כוטן לאין ממם רבה אח כופין

 שהמציס אף אוהס כופק לאין משוס כפשעת להו טחא
 מצוה משוס רבה את לטף לאק שק וכל עלי׳ מוטלת

 היינו אותה כופין לאין להא לכריהס ליישב ויש לילה
 חלע לה שמון מי מוצאח שאינה לומר ליכולה משום

 היו צדקניות צלפמד במת נבי נוחלין יש לפ׳ לאמריק
 להן למק שנישא( עז שנה מארכעיס פקוח נישאו שנא

 לינשא מוכנס שהיא אומרה כשהיא לבה בכפייח משא״כ
 לאחר מעימס היא לשסא העפס כחכו לכן לה להנון

 נראה כן לה שהנק עי מוצאת שאינה תאמר שחרור
 לכר״הס לאכתי אלא ̂ ז״ל לבריהס ליישב לענ״ל
 מנח על לשחררה רבה יכיל הי׳ זה לסטעס לחווךס
 רכה אח לטף לאין בתחלה כמ״ש ועיקר מיל שחנשא
 היכא אלא מעמלו בהם ללעולס עשה על שיעמר
 בסוף וק רכה מצוה לה״ל ושבת פו״ר תרתי לאיכא

 במנהלית כלאמרינן לנרשה אוחו צכוף אין הבע״י פרק
 אלא לנרש מזירו ולא לייק? החירו שהרי גירושין קשים
 מסמ האיש ריפ לושי בחי מ״ש ועיין רבה טצוה משום
 יות״ בה מצוה שם טלאער החוהפח צלברי ראי'

 אינש שביק לא רא לק שס נמי ואיקא , מבשלוחה
 צ״ל אך ̂ בקו את להשיא לסיינו עלי׳ לרמי׳ מצוה

 מצוה עדפא לקא כלל להעחפק אק' יחומה לבנישואי
 רחומה יחוס ס״ו לף נכחובות כזקייל יחוס מנישואי זו

 , מרובה שמשהה משוס קילמת יהוטה צינשא שבאו
 / קנ״נ בסי׳ רבה אלי׳ לספר זו ראי׳ מצאהי שוב

 אגזה לישה סיח למוכרי] במנילה לנקיט להא ונראה
 נמי וחיכא מרובה למשתה באשה שכן וכל רבותא היינו

ממס »מ־ף



לשבחא סיק העזר אבן נתיבות
 7עז זי׳ל y־« סעיף לקמן רמ״ל) כמ׳ש 67ש1משוס(

7 !wקפידא אין נאשס א״נ1 שלו בס״ה סדיר׳י החם 
 ואק מי לוקק אשחו מגסי בעל קיי״ל זס בלא7 כ״כ

 לו ומתנת לאחרים מוכרת או לו מוכרה בין מרש
t המעות

ן ח י מ השיג בשס הדמ״א סלש̂ו מ פ  משמע כ
 שם מיירי הא7 שבה על מצווה אינה אשה7

 מימ7 למימר והויל משוס חייבת שאמה כעח
 מלשון ראי׳ הביש הביא לא ולק־ שבת משום חייכת

 בעל בלי גממו? לא אשה שכתב ורמב״ס - התוספתא
 לה ביש טיירי7 ללחות יש התס7 משום א7חש משום
 המחבר ברי7 על קאי7 הרמ״א ב?ברי טשא׳כ גרם

 ̂ מים לה באין זעיירי בפויר חייבת אינה7 בענינא
^ ובוס : וק7ו הב״ש על שם רבה אלי׳ ס׳ למדיח לי

 לשון וכו׳ ייג בן לישא 0י7ן3והג (ד) ג
ישיאם לא ייג ם7קנ אבל סטור י ׳

 הרמבין עח7ל קושיא מוה אין7 גראה סמת הוי7
 בסימן באריכות לקמן שבואר יוט7צה סוחרת לפילגש

 כמ׳ש פילגש שורת שנשאה אלא התירו לא7 היו
 אישות לשם כשנשאה אבל וסpא הלכות ריש 7הראב״

 בעילת בעילתו עושה ם7א אין רו״ל אמרו עיו גמור
 פ״ל7 הרמב׳ם עת7ל איפכא להקשות אין וק ומס

 וס5מ לפירקז לסמוך אמדנן איך להליוט אסורה פילגש
 שם שביארנו כמו חלין הקימשץ שאק אע״ח לשיאן
 לבעול אסור7 איש יקת כי7 מ״ע משום האיסור לעקר

טן כמו לקלש אפשר שאי במקום אבל קילושין בלא  מ
 ליחופה נישואין תיקנו דמה״ט זה איסור שייך לא קטנה
 שייך לא ש7לק אפשר לאי כיון ומרשת ולחרש ^)נה

* מלאויייהא איסזרא ביה

ן ך י  היה דל האחרונים לעת לולי זה ין7 בעקר מ
 נקסי7 והטור הרמב״ס ביי7 לפרש נראה

p דמפרשי הימו אחל ויום י״ג בן נקטי ולא שנה ייג 
 נכמ׳ש ייג שנת בז שנשלם יום היינו לפירקן סמוך
 לרשיי ס׳ל י״ג שנת של אחרון ם1בי7 מיג בסי׳ לקמן

 מישלם א׳ וביום וכו׳ י״ב ומחוך ״ה7ב 7ל״ ף7 ביבמות
 שימולו הקילושין מפרו נוכרים י״ג שהוא לנקמת «״ב

ט׳ שחרת ליום  למלך ששנה בשם לקמן ־ועמ״ש ו
 וס׳י אימא איבעית מ״ס מ״ט ף7 נלה שוהפות וכמ׳ש

 אקרי יום ואותו ס׳1 אחרון כיוס הכא פליגי7 ומפר״ת
 מחופר מיקרי צא לבכה׳ג שם כימט ועוד הפרק תוך
 למשני והיינו מבערב הקזישץ ומלין כיזם למ זמן

I שאני לפירקן סמוך

ש ״ מ  וראייוזו משיאן מהאב נק לחלק הביח ו
 מקשה מה כן לאם קשה קטיא פי׳ מלקמן

 ל׳ל לקידושק לבלקנא וכיון קנ״ו לף בב״ב ממרא
̂׳  קמושק אביו לה.«ןינל משכחת הא לגירושין לטיבדר

 קילושין סם אם למיכלקי׳ צריך הוי מי לאפילו ונ״ל
t לאורייתא

ם ה ש ״ ג ה  למף שלא נהנו הזה ובזמן (הז ב
זכו׳ קיים שלא מי וכן עיז

מ7ב כמיש משיג״ש זה ק7 הוציא הש״א הנה  ׳
 לישא כפיי׳ מענק מיירי דלא שם ההשוכה עוף ועיינתי

 הטעם ולפי קינה מושא אלא שנה כ׳ אחר אשה
 ולא שנים עשר כששההה לגרשה מפין שאק בם מחב
אין אשה צישא לכוף שנא אכל הרקטות משוס יללה

 לזמר שיכול שם שנתב קש;י נןעס לפי 9ונ מזה הכיח
 נהנו שלא זמנם לפי אלא ז״א אחרת אשש עול שיקח

 כ׳כ בזה מקפילין אין הארצות באלו כמש״ש חרגמ׳׳ה
 ראי׳ אין א״כ מכלים ואין נשים זג' ?׳ משא ואלם
ג תקנת לאחר  יהיה אחרה אשה לישא יכול שאינו יז
 טעם ליק ונראה זקינה בנושא אפילו לטף ראוי

 ללא והא ט״א דף גיטק קום׳ בלשון לעיל עפימ״ש
 לאחר נם שמא וכו׳ ב״ח וחצי׳ שפחה בחצי׳ כפינן

ט׳ חק״ס לא שחשתתרר  לינשא אותה כנפי; לאין להא ו
 לה מזן ww לזמר שיכזלס משוס שבת מצזס משוס

 יכול לבאיס משום העעס ייל אוה כפינן דבאיש אף
 בעיניו חן תמצא צא לאס לי׳ כפינן שפיר בעיכ לגרש
 שלא יוצאת לאינה באשה משא׳כ בע״כ לגרשה יוכל

 לפ״ז בהלי׳ צה מיחדר לא לשמא לה כפינן לא לרצונו
 שלא נהגו שפיר בעיה לגרש יכול לאין חריג לאחי
 (לא בעיניו חן תמצא לא שמא משום באמ גם לטף
 אפילו כופין לאין א״ש ממילא וגזה בע״כ לגרש׳ יוכל

 כיון שם בגיעין התוספות כסברת שנים עשר שהתה
 אחרת אשס לקא אותה לטף יוכלו לא יגרש אם לאף

 הוצרך ו^יב׳ש בגירושין תועלת אק א״כ הנ״ל מטעם
ג כנ׳ל חר״ג קולם היינו שצו לטעמים

fl'V D וכד ונקבה זכר לאלם לו שיש כיון מ) ה 
בניס עי אס לאף וניל הל״ס כתב • ^

 מכת ואתו הואיל פוטרים ונקבה מזכר הנאים בנות או
 בנות אז בניס מב׳ שבאו ונקבה זכר מיע ונקבה זכר
 בניס ב׳ יפטרו לעולם אצ״כ7 הוא ופשוט פוטרים אין
 * לעסיל ונקיבה זכר מהם יצא שלא לא׳א במת -או

 מיס בני אמרינן לא סמסקנא צפי כי הכ׳ש עיז וכתה
ט׳ משלימין  סבר הונא לרב כיון הא מנ״ל ידעתי ולא ו
 וכן בהא מוחי׳ קי״ל ללא להו מנא מהני להשלמה
 הרי מיס בני בתחלה מדתני הברייתא לשון משמעות

p איירי לרישא משפע מהן אחל מת תני והדר ככנים 
 הדי אבל לקאמר מהא משמע וכן / קיימים בשניהם

 אין בנו ובת כנו טפי רמר^ אמר ולא לא מחל
 פנ״ר קיים ללא שטסם כשמתו לוקא משמע מצערפק

 הבן אס אבל ונקבה מזכר יבואו שחולדותיהן בעינן כלל
 דכבר כיון השלמה אלא וא״צ קיימת הבת או קיים ■

 בן או הבן בכת אפילו סגי בעצמו פו״ר מקצת קי*ם
 ס״ג לף ביבמות לאמר מהא קצת להוכיח ויש הבת
ק לי׳ מ״ט  אה לצלת והוסף לכהיב לב״ש אליבא נ
 שת כי xוכ ואחותו סבל ואחמץ קין מל את אחיו

 ורבנן קין הרגו כי היל סחת אחר זרע אלקים לי
 ללחוקי לי׳ ללמה וקשה וכז' מולי לקא הוא אולזיי

 לנשמלל כיון קצת לזחק (להוא מולי קא לאלמיי משוס ׳
 ידע שלא בחומש כפרש׳י למך עיי קין נהרג ככר שת

 היל החס אמרה למה קין שנהרג על חוס את האלם
 פויר דמשוס דון גיחא לכיש אבל קק ת1מ אמרה ולא

 כבנים הס בניס בגי מיי כניס לו הי׳ וקין קאמרה
 על הגמומין יותר שייך הודאה לענין לאף ללחק וצריך

 משני לא ואמאי יזיל) כמ״ש בנים כלא שהלך סבן
 היינו פו״ר דים ונקבה לזכר לב״ה לס״ל להא כפשוטי׳
 כהיג אבל לזרעו או לאחי׳ נבואה מקיבה שאק ■במקום

 של לזרעו לא אם כצל להינשא יכולה הנקבה היחה שלא
 לקח והוא שה כעולל אכל אחר לזרע נחשבת אינה סגן

 ננזי (;ין זרע להא הכן היומח אז חיומחו מפחמא
 שפיר חורה בחיקשי בזה שדרכנו כמו כליון עליהם
 (זבזה . הבל החת לאמרה והיינו אחר לזרע נחשלת

בליה קט״א לף בביב החוספח קושיות לתרץ מקום הי׳
גת



ב לשבת א סימן העזר אכן נתיבות
̂ה i(< (למה /״ת5ו שמה ו:כל לו הי׳ גח  חמ5ל* השי

 שקיים &ו״ר מצות לגמל רצה לא7 ייל ולפי«״ל ,כ(׳1
 7כח היל ד7ס )אין ישאו ואם והכס יצחק יזי על

 לפמיש אלא -״ שפחה) וצל ס״ל מר ובן דשמעאל
ס או סנן זאיכא להיכא  אפי׳ ההשלמה מועיל קיים מ
 גיון מכי לשנויי אפשר אי כן אס עצמו הכן מורע

 לומר דוחק קין של זיעו משלים שפיר קיימה ?סחינמח
 שנשאו אף עמי עולם של מכרייחו בים לילפי כיון

 אבל זויג מעי לתיוכא אלא מיני' ביה יליף ללא )אין
 לכסכי עול ונראה מיני׳ למילף שייד לא פויר מצות

 לשיעח לכרחא ברא שק וכל לקאמר הסוניא מחניז
 P מצערף קיימת בת לו כשיש להיינו והש״ע 'הרמביס

 בת מאטרף קיים הבן אם למא וק / להשלים הכח
 יר1פ קיים נמי ליצחח משמע וכן , ודוק להשלים הכן
 מימן אחר אשם נשא טלצא ליעקב לו שהי׳ בת עיי

 להובסח ביק נראה ועול , מקרא כזמשמע רבקה
 להשלים מצמרף שפיר השמים ככוכבי )רעך וארבה לאבות

ז אחל לכן אפי'

ה ז ב  לאמד אכא לכאורה לקשה הא לאיש נלע״ל ו
משהמלעחי׳ לך אמרי ממשה לילפיי נמי וביה

 במשה ואהרן מריס ותלכר לכתיב טסא חיקשי לעגל בא
 ולמה עונה מצות שנישל היינו וכו׳ האשה אולות על
 שהככים ילע שלא כיון פויר מצות שבישל לב־ו צא

 צא לאם ריע ד*פ כשכת החום׳ כמיש ילו על הקביה
 מב׳׳ש קמז ותו מהרם הקניה הי׳ צא מלעחו פירש

 עצות בישל איך קשה איכ כו׳ לברים ג'7 הך לסו ליח7
 ענל במעשה הקב׳ה לו שהבשיח כיון י׳ל ולפמ״ש עונה

 לא לכך להשלים מצשרף ר3כ נלול לנוי אותך ואעשה
 דלפי וביש עונה מצות משום אלא ומחם אהרן דבר

 פירש דכבר הי׳ מ׳׳ח קודם יסרו כמיל לם״צ היינו .
 שהרי עונה ממצות לסו קשיא לצא וממילא מית קולם

 שומ לכתיב מ״ת בשעת אלא עונה במצות נצשוה לא
: דוק לאכליכם לכס

ש ״ מ  מות או בנים ב׳ יסשרו לעולם לאציב הל״מ ו
 צעתילאינו ונקבה כר1 מהן ינא שלא לאיא

 , קיים לא השחא למימ אתיז שיווללו בכך דמה מובן
 השני ואותן. כנים שני יצלו ובת הבן אם י*ל ולמריו

 שני אפילו לאליה מהני לא כמי וכת בן הולמו בנים
 ואין ובה ק מהן כשיצא אפשר להא מעילו לא למה זכריס

 ונקבה זכר הי׳ שבחחלה כיון מעילו לא למה שעם ביה
 שיווצלו מס השתא מועיל דאין ודאי אלא כסוף וכן

ע כך אחר ! וני

ם  בון איר ביחשלמי כו׳ פויר מצות קייס 0( ש
מחני׳ דאצ״ה ונקבה ן;ר אפי׳ צריכה לכן

 הפוסקים דעת ק ואק וכו׳ ביה ומחומרי ביש מקולי
 דקא דביה מומן דילן דחלמודא משוס דהיינו נראה

 סיל וכיה ממסה ילפי ביש מוקאמר קאמרי ונקבה זכר
 סני לא דלב׳ה דס״ל משמע לעבד הוא מדעחו משה
 א*7 משום דידן דסוניא דטעמא ונראה זכרים בשני

 יוקשה איב דוקא זכרים שני ס׳ל דב״ש לומר אפשר
 שימיי׳ לזה שייך דלא מולם של מברייתו נילף לא ללמה
 אפשר הי׳ דלא לומר (ולוקק וכו׳ אפשר דגין דאין

 לפיכר דמתניתיז תעמא משוס אחד זלל אלא לברוא
 שינויי׳ הך השים משני ולא וכו׳) יחידי אדם נקרא
* דוקא זויג לנעעי למילף דליכא אלא וכו׳ דכק לאין

ה א ר נ  נושא בניס לו יש ססוניא ?הקלים מיינו ו
 וכתבו ס׳ת למכור נ״ע כנים בת אשה

 נפקא נמי מילתא להאי כלומר מינה נפקא בד׳ם החום'
 בון ר' קושית היקשי דלא סה המניא כוונת וכו' מינה
 סיס ?למכור משוס היינו ב״ס וחומרי ביש מחולי ?ה׳ל
 !היינו ס׳ח לסכור אסור שקיים כיון דלכיש איפכא הוי

 לאף יהושע כר׳ מהניקין אהיא לאפילו הרי׳ף כלעח
 חנח אל לערב משום בניס בת צישא חייג פויר מןייס
 תומרא ס״ל א*כ לערב משום ם״ס למכור אמר מ*מ
 פו״ר 0נךי לא עדיין ונב״ה סיח למכור לאהור לכ״ש

 ללא למסני׳ הרא׳ס גרסת לפי ואף ה׳ת למכור ומותר
 כך זעדוח מר״ני' דלחשוב קושיא אין מ׳מ יהושע כר'

 יהושע רכי7 אליבא אצא אימ7 כיון ב״ש מקולי מילתא
: לילן דמחניתין דהנא אליבא ולא

ף טל  סצוה בק הפרש דאין יהושע לר׳ דאפי׳ נראה ו
 שהקם לענין אלא וגו׳ לערב למצות פו״ר

 מקוני למיחשבי׳ שייך לא אפיס ילדה ולא שנים עשר
 דאסור הוא חימרא נמי לכ״ש דהא ב׳ה נ״ש.ומחוסרי

 אהאשהו אלם ינרש לא נימין הוף לנ״ש כלס״ל לגרש
 גירושין קשין לב׳ה ואפי׳ נר7 ערות בה מצא אא*כ

 א״כ לנרש התירו ולא ליחד למד לו שהתירו
 לערב מצות דלענין לעיל לפע׳ש ואף חוערא זה אין

 שהוכחתי כמו להירק אפי' אחרת מצוה דוחה אינו וכו׳
 וחימרא קולא שייך ונהכי ומטייל דפועל מהך לעיל
!קידושין ריש הוט׳ כמ״ש איחשיל להכי דלאו ייל ע״ט

ה 1 * ג ה ונו' מזר9 הבן היה (ח> ב
ר׳ שלפנינו בירושלמי

 שם והמס לפו״ר אפי׳ דבר לכל הוא ובנו בעי אנק
 הנה , פו״ר דקייס בפשיטוח שכתב רמ״א 5ע המפרש

 ע״ב מ״א לס גיטין הוק׳ קושיית לתרץ יש רע״א לפ״ד
 ועול וכד ורבו פרו נקט דלא הא וכו׳ חומ לא ל״ה

 יכול ואפילו וא״ח וכו׳ שפחה צישא בליה שם הקשו
^ בכך מקיים אינו הא שפחה לישא  ועוד ונו׳ פו
 ללא לאו ולילתי ורבו פמ7 עשה ליהי ואיח שס הקשו
 דהיינו לומר יש הרמ׳א ולפ״ל לחח ונלחקו קדש יהי׳

 הי׳ פדר משום דאי לשבח משום מחני' דנקיט טעמא
 לא כזה מיהקייס לא אלא ממזרח כשישא לקיים יכול
 להרבות העולם הקלת זה לאק ^רה לשבה בראה קהו

 אינו שפחה לישא לאחר הא דליק וממילא ממזרים
 היה ש«ןה עיי שבח מצות לקיים יכול הי׳ דאם יטל
 ממזרת כן נס שישא עיי ־ פו״ר עצות לקיים נמי יכול

 כיון ס׳ ולילחי ורבו פרו עשה ליחי נמי דליק וממילא
 אלא לאינו כיון לשנס ועשה ממזרת עיי לקיים דיטל

 ממילא P ואם שבחורה ל׳׳ת דוחס אינו קבלה מדברי
 כדעת מיל דלא הכי תירצו מזלא חוס' מדברי משמע

 v®7 עשה וניתי שפיר הקשו דאפיה ונראה הרמיא
 אפי' חורק כה שישא דהיינו קדש יהי׳ דלא לאו ונמקי
 כן (אם * ממזר הולל ביי על סבא ועבד נכרי למיד

 לא דלחי דכיון זיא דפו״ד עשה מקיים לא לקביסו
 דף במתני׳ האומר פרק פוף בחןמשי כע״ש ממזל הוי

y s עיש ע׳ב !

ה נ ה  דמחקייס רמ״א לדעת נראה הי׳ לכאורה ו
 מצווה מוי דממזר היה פו״ר מצות בממזר

^ מצוק על  דף בקילזשין דאמרינן מסא קשה אך פו
אי א׳ל הוה מעזל שמלאי דל* דאושפיזיכנא ב׳׳ט

אקדמתיו



לשכת א סיק העזר אב; נתיבות
 פצה םכיה5 ס^יו onp ,לכנף סהרחיגהו ^קלמהיך

 בנו צאו משפחה זבנו פו׳ר מצוס לבעל שפחה לישא
 וזיחק ומריח משפחה מבנו חיז כיצד בפ׳ כלקמי הוא

 זאעיג לומר ואפשר טמזריס בנים לו היו שכבר לומר
 זלא משום מצווה אינו אפ׳ה v® בממזר ?מקיים

S ממזרים ירכה

 מזאמרינן רמ״א כזפת זחוכח נראה ולבאודח
 זאמר לאו אי7 ע״כ עיז לף ביבמות

 במה שני מצרי וכו׳ בלילה קלאן הבהוב יהולא ר'
v עשה לני̂( ק' יטר^ !d7 כיס למצרי משה (לחי 
 אסיה ולא שבת משום רכה מצוה הוי' פו׳ר למצות
 ליכול משום עיכ6 פויר קייס לכבר היכי אלא תורה
 למיקיים מוכח כן אם ממולה ידי על פו״ר מצות לקיים
 לזמר סידא לאיז י״ל החום׳ ולדעת פו״ר מצות בממזר

 אבל להם יבא שלישי לור הכתוב דמשמעוח משום כן
 לומר ואפשר קייס לא אס אפי׳ כלל יבא לא לזה קולם

 במה מצרי סתם קאמר ולא שני מצרי' לקאמר להיינו
 אלא תורה אסרה דלא מ״ל הוי א׳ לנלור משום יטהר
 עם שנחנייר וכגון נכרי בהיותו פויר <ךים לנכר היני
 אסרה ואפיה כקלזשה לנולד כיון שני מצרי אבל בניו

 יטהר כמה איה לרי לא7 משמע בישראל ביאתו הורה
 הוי ללא משום שם בניטין סחוס׳ כמ״ש לחת אין אבל

להיכא ניט דף בפסחים החוס׳ כתבו להא וכו׳ בעילנא
ז וכו׳ בעילנא בעינן לא חמיר לעשה

ה י  ליכא לבלילה שם מיטין הסוס' כמ״ש ייל 1מ
 מרח החום׳■ כהבו להא בזה ציע אלא עשה

 וכן חבירו כשביל לעבור יכול פשע דלא מכא לכל
 לא אמרה אי מ׳ לף ככתומח הסוניא בלשון משמע
 לחוס׳ לסיל משמע וכן כלל לעשה איתי' מי בעינא

 הראשון בתירוץ שם לפמים וכו׳ אמרה מאי בדיה שס
 כלל לעשה איתי׳ מי לקאמר הא ע״כ לתירוץ:מי ואף

 בפינא לא לומר צריכה עשה הוי לא ללנבה לטס היינו
 בזה עול ועמ״ש וצ״ע עשה ליכא ני' נם וממילא

* אתרי פ׳3 הורה כחילושי

 היק התימ מיש • וכו׳ ממזר הבן היה (ט)
 באמבטי שנתעברה אפה להסחפק יש ח׳

 ממיש ראי׳ שהניא בביש ועיין פויר סאב קייס אם
 ששכב סלין על תשכב שלא מוזהרת אשה סמיק להנהת
 לאמדנן מהא למוכס נראה ולענ״ל וכו׳ איס עליק
 ואמו אביו שהי׳ מין ללמא ממאי עיב י״א דף בחולין
 באמבטי מענו נתעברה ללמא וקשה האסורין כביה חבושין

 על להתחייב בנו מיקרי לאפיה אע״כ סלין עיי או
 קטן כמועל לאמיעז מהא ראי׳ להביא ואק הכאתו

 מיני׳ ויליף חלוטי בימי אלא לעוזיסו לו הי׳ לא יוחס
 ממנו נחעברה ללטא ואמאי ,באשהו מותר למצורע
 אק זה :לא7 שם התוספות כ׳ להא ז״א אך באמבטי

 להם ילוע הי' ועיב חלוטו בימי ממנו שנתעברה הכרח
t משם ראי׳ אין. איב

 בתשובת • ונו׳ בגיוהו בנים לו הי׳ (י) ן
לא לאפילו כתוב רך״ג סי׳ מהרייל י
 למומז נראה לכאורה ע׳כ החם כלמוכח בניו נתגיירו
 כ״ש מלילפי לי״ל קשה להא בניו‘ נתגיירו בלא למיירי
 אבותינו שנכנסו הלימר מלס נולדו לבניו אע״ג ממשה
נתגיירו בניו לגס כיון אע״כ מיה קולס וטבילה במילה

 לאהליכס לכס שובו ביצה בריש מלאמרמן ופול ר״ל מולי
 לקיים צריכים הי׳ ישראל לכל נימא ואי עונה למצוח
 אע״כ עונה משוס להזהירם הוצרך לא א'כ פו״י מצות
 אין מ״ת למקולס נראה אך בניו בנהניירו ר״ל למולי
 ר״י להקשה תלע פויר על מצווי) כולם להי׳ ראי׳
 התורה. מן הקשה ולא בלאדן כן בלאזן ממרולך לר״ל
 לאין א״ו זרח בן ויוכב בעור ,p ובלע נחור P מלבן
 לא לב״ש לעיל לפמ״ש לא״ש וכ״ש מ״ת מקולס דאי'
 פירש שפיר א־כ מ״ת קולם משה מפרישה אנא ילפי
 כקטן י ה! ללא למוכח נראה ועול פו״ר קיים בולאי לאז

 , בכורה חלק צלפחל בטה מלנטלו מ׳ת בשעת שנולד
 בנהגיירו אפי׳ פליג לריל שס מכוגיא למוכח נראה ועול
 מיהיבי ־ וכו׳ כעבד מודים סכנ שם .מלאמר בניו

 אינה להקושיא נראה וכו׳ בניס עשר חמשה ולציבא
 שנעשה קולס כנים לו שנולדו י׳ל ללר״י לר׳ל אנא
 הוא להקושיא וצ״ל אחריו מיוחסים היו ונבר עבל
 א״ש וכזה שנולד .כקטן ה״ל בגיוחו לו היו לאם לר״ל
 דלר״ל יוחנן ר' ומולה קאמר ולא מוליס הכל לשון
 ״. וכנ״ל מציכא למוכח נימא דלא טפי רמהא הוי

 לאמי כיון בניו שיחגיירו לבעינן להדמב״ם לסיל ונראה
 משוס פו״ר קייס אמר כונא רב ימתו בכים לו כהיו שס
 הנשמות כל שיכלו על בא לול בן אין לאמר אפי לד׳

 יצרה ללשבח הונא כרב בהא קי״ל ללא ונהי שבנוף
 שיכלו הוא ®״ר טעם לעיקר מיני׳ ילפינן מ״מ בעינן
 בגרים אלא בעירבי״ס שייך לא וזה שכגוף נשמות

 הערבי״ם בין שנתערבו ישראל גשמות מתערובת שנבראו
 שיכוספו כלי אלא ישראל גלו לא שארז״ל טעם וזהו

 יוחסין עשרה פ׳ בחי׳ באורך שכתבנו כמו נרים ^יהם
 לנתניירו היכא אלא בהא פליג לא יוחנן ר' אפי' א״כ
 חשיכי אי לפליגי אלא אפי ר׳7 משום לאיגא בניו

1 כבניו

H fl'VD (יא) אשה לישא בילו סיפק אין ואם 
אם סיה ימכור אא״כ בנים בת * ^

 אלם ימכור לא איחא ממרא * וכו׳ ימכור בניס א אין
 איהא זה וכלשון אשה ולישא תורה ללמוד אלא כ״ה
 איחא כהן טומאת לעניו שע׳׳ב פי׳ ובי״ל י״ג q7 בע״ז

 באשם להיה משמע אחר במקום ללמוד מוצא אפי׳ שם
 לח״ל לצאת מותר בא״י סמנה אשה צישא מוצא אפי'

 מכירת לענין הכא אבל בעיניו הן מוצאת שזאת בשביל
 אשה לישא או תורה ללמוד מוצא אס איחפריש לא ס״ח
 ללטול שרוצה בשביל למכור יכול אם ס׳ת מכירת בלא
 בטומאת החס זלוקא ונראה כאשהזו יותר שחפץ או מזה
 של ליריל לילך מותר ש^י בדבר חז׳ל שהקילו .ס״ל

 בא״י מוצא אס אפילו הקילו לכך מידם להציל ערבי״ם
 וכיון פויר בטול משוס אלא התירו לא פית למכור אבל

 מוכת וכן פ״ת למכור אין צו הגונה באשה לקיים שיכול
 וכ׳ש לקילי הנך לנקם מזאילהות בשם הסוס׳ ממ״ש
 משמע ה״ת מכירת נכי ואלו חשיבות שהם מצות שאר
 להכא צ״ל ע״כ מצוה שום בשביל ס״ת למכור דאין
 כלקהני פו״ר ומניעה לגמרי חורה ביטול משוס חקא

 ראיה וענד יצרה לשבת בראה תוהו לא משום טעמא
 על אבינו יעקב זנפנש למגילה פ״ק פוף לאמרינן מהא
 שבע לעבוד שהוצרך אע׳פ שנה 3ךי אב כבול מצות
 מכבוד גדול אשה לליטא משמע והכא יחל בשביל שצים

 אנא אב כבול בשביל פיה למכור התירו לא שהרי אב
 מכם לך וקח אביו לו שאמר וכיש אשה לישא בשביל
אנא לו נתנה שלא וכיון אמך אחי לבן מבטח אשה

בעבודה



ג לשבת א סימז העזר אבן נתיבות
 אביו לו שאמר ליון ״ל5ז נעגש למה שנים שבע געכולח

 משום אלא לעבזלה לריך הי׳ לא ומא לכן מכנוק סרס
 אין יזהר דואה שחפץ ובשביל הקטנה בחך כרחל א«ד0

 הניאו בקשולה מסרי״ח שכחב נאף כיטל מלוח ל1לבנ
 לישא בכן מוחה האב אס וכן י*מ סי' 7טוי רמיא
 משמע לאביו לשמוע א׳ל הבן כה שיחפיז אשה איזה
 מניעת אינו 0ש7 משוס היינו אחרת לישא יכול אפי׳

 ולזה בחשובה שס כמ״ש מזה הנאה לו ואין אב כיבוד
 לאביו מאה מניע שאון במה עצמו לצער 5שא״ 3כח

 משום כבנד מצות לדחות דאין י״ל כיבוד במניעת אבל
t (צ״ע זה בשביל ס״ח למכור וכיש יותר כזו נחפז

ס  משמע • '1וכ ימכור הנים לו אין אם ניב) ש
 על קאי להא נבת בן לו שיהי׳ זכעינן

 דמעמא גל על אף מפ!יר אלם יבעל לא לנןתני מתני׳
 למיקיים משמע ושבח יציה לשבח משוס היא ס״ת למכירת

 שנאמי לב״ה אגיבא כהן לד׳ מ״ט ההם כלקאמי בחל
 כת״ק לקי׳ל כיון צ'נ ע׳כ יצרה לשבה בראה מהו לא

 לו שיהי׳ עד שבח מצוה מיקיים לא ונקנה זכר לבעינן
 מיס לו בהד שם לאמי סהא משמע וכן ונקבה זכר

 (אפיה בעינן יצרה לשכה קייס צא אנמי מחנן ומהו
 בהרי א&ינו כני ולא לברחא וכיהא לירא ברא בעינן
 מליל שלא לפי' וי״א קנ״ל בסימן הדמ״א וה׳ש מחל
ע הוניל אם אבל כלל  שילדה כיון היינו ובו' קיימא זי
 שנים עשיה לאחר אפילו בעקרה לה מחז־ינן לא כבד
 מיקיים לא קי שהוא אחרה מאשה ילל לו היס אם אבל

: שבת בזה

 לקלק החימ * ובו׳ אשה בלא יעמוד ולא (יג)
 יעמול שלא בשביל היית שמוכרין מזה

 ממצוה חמור עבירה דהיכוד הניעם וכחי אשה בלא
 למוכת ונראה מג״ה ההה״ד מל׳ כלמשמע ללשכת
̂י כהה׳ל כדברי  את שמסין בית י׳3ח כשפתה אמרו שר
 להצלת הרי הפקד מנהג כה ינהנו שלא■ משום רכה

ט׳ ללערב ממצוה עליפא החמא  זואם משמע להא ו
 רבו את מפין היו לא פו׳׳ר מצות העבד קייס כבר

 את מפין החטא הצלח משוס ואפ״ה לערב מצות משוס
 מצות משוס היה למכור למוהר הי״א ללעח וא״כ רבה

 (אין • החמא הצלח כשביל למכור שמותר כ״ש לערב
 נ״ח וחציו עבל בחציו מפין אין למה לא״כ להקשות

 לכהבו כיון י״ל אשה בלא יעמוד שלא החטא הצלח משוס
 לאלם אומרים שאין אע״פ רבו את לכופין הא ההזס׳

 / כאטס להוי משים היינו חבירך שיזכה בשביל חעא
 לעחי לכוי] שיכול אונס הוי w עצמו בעבד משא״ב

 לגבי ס׳ת במכירת טשא״ג כפשיעה והוי הרהור בלא
 מן עצמו להציל כד למכור למותר י״ל שפיר עצמו
 וכו׳ בחסר פח הדביק נבי לשיח יפ״ק כלאימא החטא
 ומי ׳7 סעיף לעיל. לאיתא מהא ראי׳ נראה ועול

 שלא והוא וכו׳ המיל עזאי כבן בתורה נפשו שחשקה
 פו״ר מצות לחחה דאע״ג הרי עליו מחגבר יצח יהא

 מקנברעליו שיצרו חושש אס אע״ה נפשו שחשקה כשביל
 שנלתה ס׳ח מכירה שלוחה וכיש בהורה תשקו מ«י לא

 אצא מתל לא ס״ה למכירת הב״ש ומ׳ש פו״ר מפני
 הוא הרהור בלא להיות לאף זיא מצוה כדעי׳ לעשוס

 משמע וק לבלו האלם היות טוי לא לכחיג משוס מצוה
 בתרא בפ' וכן מבשלוחו יותר בו פצוה לקיזושין לפ״ב

: וגנים אשה כבד לו יש אם לוקא לביצה

)‘( ט ס?ןיף לאפשר ומא נשים כעש אלם נושא י

 מוחצת סיא אס הביש כתב * וכו' כהיפנקיהו למיקם
 ביבמה מיהו וכו׳ רשאי בולאי במועט להכקפק ורצונה
 לה ליהן הב״ד על מופל מ׳׳מ מוחלת היא אם לאפי׳ נראה
 פ׳־החולז בש״ס מוכח ובן לו חינשא שאל טובה עצה
 ראי׳ לאין נראה וכו' וההדס לי׳ ושבקינן שם שהק'
 וקמ׳ל לו לינשא רצונם שאין מיירי לההם י'ל7 משם

 אס אבל לי׳ ושלקינן מקשה ואהא בילס לסדשוח מתני׳
 ואי] לעלמא מאשה ליבמה עליפותא מה מחצה סיא

 זיא כיצונס מיירי מחט' ללמא להקשות למנ״ל לומר
״ל מאי איכ  נעי נשים ל' על יהר אפי׳ איכ7 והו ־̂י

 ס׳א זף כבקוטת כלאיחא מחילה מהני בעונה לאפי'
 כלא היינו עובה עצה לאמר והא לבעי כמה כרשות
 לאפשר והוא נשים כמה אלם נושא דמלינא לאף רשותם
 ענה מ״מ ס״ל ף7 ביבמות כלאיחא בפיפוקייהו לעיקס
 להא ק צ״ל וע״כ באשה כין ביבמה דן היא טובה

 חמש יופי ר׳ לאמר בהא קי״ח לף בשבת החוס' כ׳
 מאי כן אם הי׳ ?יימוח משני בירושלמי בעלתי בעילות

 לר׳ כמן נ״ל ע״כ1 כן עשה יוסי ר׳7 כיון לי' יא3ק
 נשים מל׳ יומ־ להא שנירשה ע׳כ מיירי יוסי

 (כא נחי טובא כן אס וקשה עונה משוס איכא
 וצא לחליז לו הזננח עצה לו משיאין לקאמר
 ר׳ שעשה כמו וינרשם איחס שייבם אמ־ינן

 לפהול שלא היא טובה עצה לקרא לזריש ביון י״ל יוסי
 כחורם מן מוהרח זחלוצה ביבמות כלאיקא הכהונה מן

 לרבנן מ אסורה דפלוצה יוסי ר׳ בזמן משאיב לכהונה
 כמן הביש לדיקלק ואפשר לחליצה נכי בין הפיס אין

 למשיאין אמר אפיה יבמי אבה לא קמא בקיא לכחיב
 לאם קמא אקרא קאי לא ע״כ7 ז׳א גס אך עצה לו

I עצה לו להשיא צריך אק יה קק אינו

ה י ׳ ג׳ ה  לכנוס רוצה אין אס נטו) ב
 •כבר וכד אלא,לפטור

 אם לאנוקי לאהא רךיל סימן צבי חכם בחשובה פירש
 ואחיה זו אח לישא למוחר נימא דלא ליכנוס רוצה הוא
 קצת לחזק והוא כבר שאירסה כיון הארוסה אח ישא

 עליו חל ר^ים איסור לאין להיא כפשטא לפרש ונראה
 יכנום שלא החרס עניו קל שאח*כ אלא אירוסין כשעח

 עליו וזל אמסהו לפטור רוצה■ שאינו כמן וקמיל ארוסתו
 שרוצה אומר אס אבל אחרח ישא שלא מיל כחרם
 אף מיל אקרה לישא ויכול החרם עליו חל אין לפטור

 הג״ה בסוף וכן ממנו ליפטר רוצה ארוסתו אין אם
 אין ממאנח והיא לכנוס רוצה מא אם לאף קמ׳ל
 כיון לו התרצה אח*כ שמא חיישינן ולא עליו חל החרס

 מתוח ובזה ארוסתו ישא שלא »!רס עליו יחול אז7
 ס^ הרמ׳א 5כנ7 הא על קע״ו פסי׳ הח״צ שהקשה מה

 לסהם ליגמהו שיחלוץ על אחרה ליסא שאסור קניט
 שייך מלא ליבם ירצה אח״ב שמא למיחש לאיכא שאני

 דלדמס כמן היכוס על עליו החרם אז שיחלל למימי
 רבה וסעמא ימם מצות במקום ר״נ נזר לא קמייחא

 להיחר בחורה המפורש בער לבק ג«ר ללא בזה איכא
 בסימן דנחב ואף עיש קייל ריס ביו״ד הטיו כמ׳ש
 אאיג אוקס מניחין אין לייבם רוצים שניהם לאס קס״ה
 שיכירו חיישינן מימ מצום לשם שהכוונין בהם מכירין
 מיל סתלס עליו רל לככי מצוה לשס שממונין אחיכ

י שיחלת על אחרת ישא שלא

f tw n י מ׳ פו״ר על מצווה אינה אשה (טס י  ו
עיג מ*א ף7 נימין קום׳ קנה י ^

נסבו
כית



. אכן נתיבות ר ז ע לשפת ב א סיק ה
 פו״ד על ולא שלת על ומלווה כאמה ירו7 מכל מזכו
 :תאה הוהו לא ד״ה הכוס׳ כ- ע״ב כ׳. לוי כמעה אכל
 כעזלם ננרא צא צא0ן ר.:א :רט7 צי::א זעה זכו׳
 לעה וכל׳ קאי ?מחרללייהל משמע פו׳ר ישכיל אלא
 במהרש*א ועיין לכנען אף כסי: נח כני אנללהו לרין פיל
 המצות כל ככנהדרין לאהרען כיון פירוסו ונראה שם

 ופיללההוה׳ ולאלכ״נ נאמרו לישראל ־ישנו ולא שנאמר!
 קו־ס כמו הוי נאמדה לישראל ראשונה דמ:ןה לייון
 ויש גנ׳יה לאחר מא p ככלל ככריש אף שהיז מ״ה

 אינהמצללה לאשה לחכמיס הלכי־צ ל־כריהם הכיאראי'
 ליצפיק נרמא הזמן שלא מ׳ע להוי אעיב הל*ר ענ

 •לכחיב כילן אפ׳ה כנשים להייוכי ליה לף בקידושין
 מ״ס קולם לכהיב לאף לכבוש דרכם אין ומשה וכבשה

 שנא מ״ע כשאר נהחייבו קורה משניהנה אנדינ] לא
 ננשוו למסקלה כיון להיוכא כימא ״:0 נימא הזמן

 ראי׳ צהכיא יש וערל p מורה משניחנה אף עילים
 ישנו אר״ה רנה אש למול שייכת ̂שם דאין מילה ממצות

 ולא עכלים כמילת אכינו א:-הם שכצפוה מפני יעכדים
 לפמלר פאשה לה לה גיש נינוי הורה משניתנה אמרינן
 ומלחה כשף מקנה מים עכל וכל לכהי: אף עכליס

 כיון אע'כ מ״ש קולס ר: מד6 זה כו יאכל אז אלה?
 ראיקי אך , הלין p מיה לאקר אף נקלה שנתקייכו

 תאער פ״ח לף ככיק לאמרינן להא שכהכ להרישכ״א
 למולו מצולה שרבו היינו וכד למילה ראוי שהוא נעכל

 להניא יש מ*מ מילה על מנווה אינו עצמו עכד אכל
 למול פפלרם -אשה ך״ש דף כקידוסין מלאמיינן ראי׳

 אותה ;<לא1אוה אנקיס קן1א ה1נ כא^־ דכתי: ינה אס
 משוס נ״כ משים נתחייבל תליה דמשניתנה אמרינן ולא

 ילמד האי לסצוה כיון אע־כ הומ״נ שלא דהיל-מ״ע
אין מ״ש קודם לכתיב אותו מקרא הוא אדם משאר

ג הדל סיום לענץ והיה צת״כ לתייס

ך  לרהיכ לאף יע5 לכנען אף שם הקוב׳ שכ׳ מה א
 ישראל עכל לין לו אין מ״מ לר.ז עכל כנען יהי י

 מנין ע־ב ע״ה לס ביכמוה איהא להא היים לו דאין
 אפילו יכול וכו' המעניש על שכא האומות מן לאחד
 , וכו׳ האומות מן אחת על שכא הכנעדס מן אהל
 יחוס לו רש שזכר אחד כלך ככנען לאף מפולש קדי

 דק לו אין נח. לכן הנקנה נמוד נעכר דאפילז לעוד
 הס זלא מהם קונים אלזס שם ביכמלס כדאיהא פכד

 , ידיו למעשי אלא לו קנוי נופו ואין מזה זה קוניס
 לשם ונוכל פל לא אם לישיאל הנקנה :עבד לאפילו וחו

 דעיקר ונראה , יחלס נפנין גם כערכי לינו מכלות
 ?מעטה אלא מתם ורכן נרו שנאנלד כיון המלב׳ ככרת
 אס-ק למוש לרכה אשה ואק זכבשה מן אשה הרה

 נראה וכן לכמש' ר«7ש כיון־ עכל נהרכה זה מכעס
 בו איז זעואכי עמוני לעבד מתום בשוס מצינו לא7

 פפלניס ולא עמוני■ וכתיב הואיל לכימא ןנמוני משוס
 לא אשר המס קרא לאמר כיון אכ*כ טאשה עכד דלף
 והיה בפכל ששא־כ לקדם ליכס אין ואשם ׳.w יזזפו

i ומשה צענין סנא

מן ב סי

ה א י ג ה  אשה לישא שחצה מי וא^ ב
סשפחמו מי פסולה י ^
riP* ומלשזן הר*ן מלשון דפ3 וטא לגר ס למחזה 

uses® כד אפיס כיש מהי) סכ-ז שאק משפע «

 ש:׳ הר*ח לפי׳ אלא מששק ללא יייאה כילי מייזיו
 לוקא לאו“ אשה דלהשיאו ר׳ס לכרי ניאין וז׳׳ל הר״ן
 לטנק תמהות בל' אשה להשיאו נממן אינו ה״ק אצא

 כשאין נמצא וכו׳ לחק מזיח לגבי כ^זויק מיז ם־עשז
 כילו מוחין כמד אק לעמדה וכנו עצמי להכשיר חצה
 נדעם דעו יקערי שלא כילל מלחין משפקקי כני מיל
 לעת לפי אעילן לכן לעבודה בניהם להכשיר רוצק שתם
 בדיקת צרין■ לכהן כידי להכביר אפי' ר״ח בשיטה העיור

 ואהל מילתכק ישראנ במשנתה משכחת נמי אממה ׳7
 עצמה למצל כיון כלוקה שא/יה אשה לישא רוצה מה□

 אק ממורות משוס ללא חלצזס משוס לא בדיקה 5מ״
 שרלצים סזז מזחין מעכחמי לבכי יילל מזקין הב״ד

 להרפב״ש רש״י לפ׳ד איל לכהן בנותיהן להכשיר
 וכו׳ ערער עני' שקרא משפחה ג׳ בהטיף כמכואד

 חשש מסוס לבדוק וצריך לישראל כק בין חילוק דאין
ד אפי׳ הפנין כןה א׳כ ממדות  והיכא כילו מותק מ׳

הי׳ לא א׳כ בדעס חשש אין ערער עלי׳ קרא לנא
 מיהו , שיטתו לפי הרי] לשון להנ̂י דל להרמיא נו

 לישא מוס־־ כלזק שאינו לאיש לקמן שיטסר מה צפי
 עליו דיצא לחרמים וק מאיד לר׳ בדוקה שאינה אשה

 חללות ערער עלי׳ שקרא ממשפחה צישא מותי ערער
 אמהות בל' בלוקה אשה צישא ניהדין המשפחה כל ואם

 וכל׳ כשדות הוזהרו ללא גדילי׳ צמיבליק א'צ דאיהי
 צישא צה1ד pמ אוזל ואם צבהן כשרוח לינוקיהן הרי
 יתערב שלא מזקין המ״פקה כד אז בלוקה שאינה אשה
: כזרעס ורעל .

וכו׳ כשיות כתזקת המשפחות כל (ב) ד
בה שותערב זזה משפ בת: בטזד ' ^
 מאלהדא לעתי; עהזרין שכולן לרחקה א״צ פסול ספק

 הנהת בבס כ' ו־״י יוסי כר' הלכה שמואל מלאמר
 והיא החס דאמד לדיא 1*6 בשם ליבמודז פ*ק מרדכי
 דאי! כר׳מ, אדשמואל-וסבר פלע זכו׳ משאול עמלקה
 כר' לפסק לדשנוואל ליהא ולפיו לבא לעתיד מסרק

 הלכה מסקי רמומא מי כל דברי ללחות זאק וכו' מסי
 כיון שאני להנזס הפוסקים לטעם ונראה יוסי לר'

 מחזקת לטהרם אליהו י:א לא וה יגח גפסול דמוחזק
 ככול לפסול מוחזק אי ע״א לף קידושי! כלאי׳ הסול

 מרדכי להנבת זנדאה מילו אשה להוציא כאן סם ומפרש
 כטחיל היינו יופי כי' הלכה שמואל לאמר זהא ס׳ל

 אכל לפהול מזחזק אפי' וכ״ש מאי ממזר אפי׳ לטהר
 אלא יוסי כד׳ הלנה אמר זלא כ״ל ה־*ל פפוהקיס

: ע״ש כחלזשי ■שס נהצרכהי בקערוכח

ם ה ש ״ ג ה שממרים מי-אלס ב׳ או 0( כ
מרמב׳ם מדכרי נראה • וכו׳ .

 משוס היינו שמקנייריס אלם כני כ' רנ7 הא ככיא שלא
 אדיב פליג זכו׳ סשפקזת שני אמר7 לוי ק דר״י ס״ל7

 להלכה וממילא , אגדנס בקחשי שם מהרשיא כס׳׳ש
 דפר ס״ל, והרמ׳׳א סם כחדהינו כפיש רב לבבי הרעיל

פלעי,ג ולא חדא צמר שדצ,וער אמר

* וכו׳ ערבר פלי׳ שקרא משפחה .(י) ג
ר •י * ךיל דף סמוסה מזי׳ כחית מ
- אשש לעא :ה3 דדוקא זיל רשיי דמה ש ז  דהיינו ^

 בדים צריך מא- בם או אמהות כד בדוקה שסיא ■
 פיודאיהי לף גקימשק אףדאפרינן הפסולים מן שאינו
אכל אמהות ד׳ כד^ה 5שא״ סיינו מיקה איל בדידי׳

צריו



קב העזר אבן נתיבות ד לשבת סי
̂ינו רר3צ צריך  JC15 fciJn בל6 . ספפולים מן ש

 *ש6 ופסלי * כדיקס ̂*צ אמהיה '7כ וקס7ב שאינה
 כת כעי: או נלי זיל דא״ל מ״ה לף היזילז לה׳ ההיא
 אז7 כלוקה שאיוה שהac 6 שישא להיינו וכף מינך
 ע״א לף כקימשק דאמייק מהא משמע וק לליהס א'צ
 נן6 אמז מ'1 לכדי׳ איהסא מר ה:פינ לא מ׳׳ש עיב

 כה׳ג פשהיקן ספיקן להד כיח משמע ונו' ילעינן מי
לקמי׳ דאהא מההוא התוע׳ שהכיאו מה pi לכדוק א־צ

 אתה ואין עצמך צפהול אתה נאמן וא׳ל יהולא ר׳7 .
 רב לאמד מה לפי גייס: יש כמי פ״ש מיך לפשול ואמ!
 שכמיה אבל ר״ע לברי ו1 בקילונרן שם רב אמר יודא

 לתגמרא ה״ם זכו׳ כשדוה ננזזקת סמשפתות כל אומדים
 בדצןה מא גס צריך כלוקה בחזקת שהיא כל י׳ל גווי

̂ל לפייז הפבוליס מן שאינו לירי  גלי זיל לא׳ל הא צ
 היינו ̂ וכוו אחה נאמן לא״ל עצמו יהולא לד׳ בסהיא

 ואכ״נ * הלל משפחה סזקת לה שאין אשה נישא בדי
 משום כיינו , אסורין לספיקן ואסופי שתוקי נני לקי׳צ
 החמיח לא אדס יכי כבתם אבל פסולין נחזקס שהש
ו כזה ,p לזה עולה נ״ה הנוור שהניא להרע״ה י״ל , 
 לשחת נתזקת משפחות להל רש׳י בשימת שם כחכנו מול
 עכדות חשש משום בליקה לייך אנל ממזחח לעכין היינו

: ^ש1ע הסזר הביאו סרמ׳ה מלשח משעע וכן

ת ^ ד ל ואי! 7ך״ לף כהונות ההוס' כהנו רח־ס ו
כהו להכשיר כלוקה אשה ישא אס כאמן *

ס ההדס־ כתכו כ׳ו לף וכקידושי! .וכו׳ לכהן  ר*ת מ
 לקכשיר לוקא היינו לכלוק לצריך להא הישר כספר
 להכשיר התום׳ למ״ש כבית סזה ולקלק לכיולס כרהם

 לא7 הא נלאה פזבת ע״נ העובד לכהן כיירו לכהן כתו
 כ״נ סעודד לכק מזו להכשיר בקזישין החזה' כתבו
 אמהות ד' שיכלוק צריך כמחוי' דתנא כיק משוס מהח

 צריו הי׳ לא העופל לכק ש׳תהשא בתו השש משוס ואי
מ דלנכי ממכות שלשה אנא צכלוק  כתו את ככולק ה:
 ליס כחוב׳ שם כקלושין כהיש ,אמהות ד׳ יסי' כבר

ג ע״ש וכד כהנש אשה כמשא

ם  וכר לכלוק 5'א לינשא ה:אה אשה אכל ודח ש
ממזי־ כפק משום השעם. שכתב נ״ש עיי]

 שם בתוע' קלושין לפימ׳ש׳בסי' אף כחודה מן פותר
 ה״יכו התורה מן מושר ממיר לבפק להא לקמן ומפואר

 ההורה נק אסור כהבה בקהל אבל ישראל בקהל ןקא7
ר חלל מספק מדף לא7  סוזהלו ללא סיכיי דכי צ׳יל עי

 לס&קממזי לינשא מזהרו לא הי: לחללים רהמ^למשא
 ומבואר י״נ דף בזיר התוס' לפינדש לזה א׳צ לעני: אך

 יזוע קבוע ספק הל מיג דף חמשי! ־כחזהי
 אזליגן אתדאוריי 01 מדרנק אלא אימ נמקופו הקסע

t ייתאורדא סההך זס אין איר רוכא בחי

ס  מד^סמהז וכר מטה6עשר, ומוצא׳בודק E1( ש
ר ס מ ד  ממתי5כס1 אמהות י״כ נושמע ^;

ד. לף בקומת 'Itr יישזר קצת ליה  איט אבל בל״ס ן׳
ס' נאמן ק לענ״ל הנראה ■ אמגם פיש ו מ  לכדש ^'

♦ באולר שס עיו דף לורזדז;[ כפ״ש לפסו

W ה ד 0 ת א (ז) ב עשפחס דדזקא ^
מאל! איזל בס מדכ5« '

ק המי * המטמש דהא וסכמו-«!מ ע״

 לפי ננלערד הקודם בהכיף ?סדואד כליקה צריך ל״!3
 לבלוק א״צ נינשא הכאה אשה אכל הקולם בסעיף ס״ש
 משוס הכיש וכמ־ש' ממור כלתערב אפי' ופייסו וכו׳

 אזלינן התורה למן א־נ השורה מן מותר ממזר פפק
 כדקה צרך ממור כשחוק' נווכא ל'מ א־כ רונא נתר

 אלמ שנחערב שכחי הרמ׳א מלשון מששע מיהו בזיזי׳
 צא וכוח חללוח סול'5כ אפי' משמע וכו' הפסולים מן

ורו׳: כשרוח מוהרו' לא להא בלילי׳ בדיקה לכאורה שייך

! ד א ר ג  מריקא שם דר'מ אליבא צ׳ל פ״כ להא ו
 נלקה צריך הנשים כל לר״מ דעיל לאף

 מל ונשאוק כנ*צ דידי' בבדיקס נ׳ס מ*מ אמהות ד׳
 עליו כקרא לרבנן י׳׳ל ה״נ א״ר אלמנחו לענין צ״ל פ*כ

 דקי־ל אף7 אלסנחו לענין לנ׳ט צי׳מ דממיס ערער
ם מ'מ כריב עיסה באלמנת להחמיר א  תצא ניסח דע.

 הכ׳יש לפמ״ש ברי אושרת היא אם והיה הב׳ש רמ׳ש
 נשתוק אבל ברי בשאועדת עיסה באלמנה למהני לקמן

 כפסולין פן אקד דאמר דהא ציל לפ׳׳ז' כרי מהלי לא
̂ חלל פפק הייני

ה א ר נ  וחלל צווח ממזר שס לאשר הא לריש דש ו
 לר״מ דכ׳ל אף והיינו בינייהו איכא שוחק

 מטעם הוא ממזרות משוס אפילו בדד׳ בדקה דא״צ
 הוא ביוחהק מזלי בהדי מינצי לכי בכרי שם דאטר
 ממזר מ1א וקורין בהדי׳ דנוננו כיון כן אס למינצו
 שם אמר חללוה דלעכין ונהי כליקה לצריך ממילא

 פשוס אף חששו לא וב?* כשרוח החהרו ללא כיון
ז יצחק ממזר לו כשקורק אבל מטזרוח  וכן בלקה צי

 וצוק ממזר אוחו כשקורין ונס ערער עליו בקרא לרבנן
 שחה סוזהדו דלא כיון חלצוה■ בחש אכל בדיקה צריך.

 נהא בדיעבד אצא, אס אלמנתו לענק אלא נ*מ כו ואי;
 לשחלה אלא אינה היא דבדקה נצוות השש ליכא ודאי

 והיימ כניל בדיעבד אפי׳ כהודאה דהוי שוחק כשא״כ
 בדיקה צריך מ“לר7 ביכייהו איכא וצמח ממזר דקאמר
 כלא הלשים בכל לרבנן דס״ל כמן א*צ ולרבנן בדידי׳
 לענין אלא נ׳מ אק כסללוח אכל בליחה 5דאי ערער

ד בקעוך ועיין ומיל בדיעבד אלא איטי ונזם אלמנתו

 תלל ספק .כה שנתערב .משפחה וח> ה ין►5ס
ם׳ י ^ מפני ,מצא לא ניסה ואס ,ו
 ספק מי הא האמחכיס הקשו ■ וכו' י ספקות שסי שהש
 ממדי כספק סביש וכי בספסכת אתל עוף'וספק אחד
שמרי;] זרמי, דבאימד זקי״ל מלאוריקא זכשלי כק
■ t ככסיל ה״ם ■ >

ד י נ ע פ ל  בכמונוה זיל רש״י 'שפירש דכה נראה ו
אמי בעל לה שזרק עון י״ד 07. ^
מ׳ לה קתה ספק לו קרוב ספק בס סדאשק  מה לפו א״כ ו
 עוקמיק ומאורייחא ככה*נ7 ל״א זף ביבפוס זאקא

 איסנר כאן ■אק א*כ נו קדזב קהי׳ א״א גמקה לס
 זה אתל• דמיי מךש הוא סספק אס וכיש < זאולייסא

לדאען כפק הזא ם6 ה׳'  איג נהסדק ז׳ ק כ&ק ק״
 סווללזת ונממרכו וחללה כשירה- גשים י:1ט שהולידו מק

 (ליכ בסערזכת נעי סראשוז מ^״ספק בכסיב׳ פשיסא
* ק׳ העיף ק״*׳ סי׳ מ״ד'בי״ד

ם ה ש ״ ג ה ^ מלןלין ויש כ מרק. או  סילוק ז
 קשם לצאמיס לכהה״, כינה

סא



רשבתב סיק העז;ר אבן נתיבות
ife «י^ <6סכי בכממח החמi'עשדם פ׳ זאמר «׳ 

 בהדא משמע ׳1וכ הנאי מה;י לאפוקי ע״ה ף7 ממסין
 תליא מפה להא לס״ל וגראה , לאסור ממים .לכבש

 ופסולה כשירה דהאס ה״ל זרשי״ג שס זדשביג בפלונחא
 ממילא וכו׳ פסולה שכחו כל כלקאמר הכח משוס היא
 האם איסור לאלרכה האה חוקת מש־יס הכת להכשיר אין

 מצל פסולה לכהה י וכיון כאמה הכח ולא בבת סלי׳
 אבל פסוצה האס נס ממילא כשרוח חזקת לל״ל עצמה
 לף שם כמיל גמי יל וקי שס כרשב״ג ללא לקי״ל למאי

 משום להוימ בבחה מכשיר גה המכש< ללברי י״ג
 לכהה האם חוקת מועיל <מי סכא א״כ , האם גזוקח
 מיידי עז׳ה ף7 בכוניא החי« מיש אך ̂ עיסה בכס

 לס״ל עמונית נבי שס אמר7 טק לס׳ל נראה לכחחצה
 , ליעכל לעני] אפי׳ והיינו פסולה שבחו כל ליישב׳ג

 בכת לנס משמע , '1וכ חנאי ממי לאפוקי אמר יע״ז
̂ל לאליכ ליעיל לענין מיידי עיסה  ללמוח חסלא לרב מנ
 לאפוקי למימ־ ליי׳׳ל והו לכחסלס לפסול !פבל7 פסול

 >7 כליקה צריכה אשה לכל ס״ל רי« סא7 מליימ
 כשירה להיא פיסה ל«;פ6כ לר״מ ס׳יל והכא אמהות

 לענין עיסה ככח שס למיידי אע״כ אלמנה פתס וכיש
t ד3יע7

ו ח י ̂י מיש מ  מלכרי והיינו בשם זה לין הכ
, וכד ת״ר ל״ה י״ל ף7 ככהוכוה חוס'

 על חולק לריח ראי׳ לאין ובספ״י סהיש״א כהב כבר
 וכיון כרי הכת באומיח לאיירי שס הקולמים לכריהס

 למיש לדנריהם לפרש וצריך החמירו לא וסיס ברי להוי
 לשחוק כשמו מנסיא בן ר״ש וכן כשר חלל שחוק רימ

 סוי אי ופניני כרי ואומרת פשחוזדת היינו כשר ממור
i כתחלה ששתקה מה כמלאה כבר

ה ר ו א כ ל  ר׳ת לגריס מה גפי הכי למוכח נראה ו
 קשה עיסה כת להיינו עיכק איזהו ,

 אפי׳ ס״ל ר״מ להא וכו׳ בו שאין כל ר״מ דאמר אהא
 אמהות '7 בדיקה לצריכה עיסה אינה אפי׳ הנשים בכל

 בבליקה לפרש אפשר אי חלל דנשמק כמינו וכבר
 צ״צ וע״כ לפהולין לינשא כשירוה הוזהרו לא להא לילי׳

 למיירי,כאומרת ר״ת לגרסת וצ״ל ומ״ל עיסה כאלמנת
 לבלוק צריך אשה כנושא ר״מ לאמר הא ובאמת , כרי

 ברי באומרת אבל ברי אומרת באינה היינו אמהות '7
 להא קשה לאכתי אלא עיסה מבת הסס אשה נרע לא

 כק וחברי כהן אני חיר ן״ל דף בכהונות משמע
 עהני. ללא הרי לכהן בחו שתינשא להיינו שס ופיר״ת
 כמ״ש עיקר נראה והיה בהן אני ברי מ״ש כפחם אפילו
 בתו שתינשא לוקא ר״ת ללפת זה פי׳ בהמלת הב״י
 ברי מהני לא בזה זלוקא המזבח גבי על המשמש לכהן
 אף ,ברי כשאומר נאמן סחם לסקן להנשא אבל לילי׳

 ובוזלושי לעיל לפימ״ש לא״ש יותר ונראה לוחק זס
 מיוחס כשהוא היינו בדיקה לצריך להא שס 7ך' לף כהובמז

 אחל אס וכ״ש כליקה א״צ בו בכיוצא לישא בא אם אבל
 פניני בהא עצהה משפחה מאותה נושא עיסה ממשפחת

 ממילא הפכול שהוא כמלאה הזי אס בשתיקה או בצמתה
 לאמר והיינו 7כאח שחין ששניהם טון יקכ73 א״צ לר״מ

 בשתיקה או בצוותה לטמא או לטהר עיסה שנאמנות שם
 בשחוק לי״מ לס״ל נראה ויותר עצמה משפחה באותה

 עד יקה7ב וצריך / אמהות ׳7 בליקח אפי׳ מהני ללא
 ואפשר , בפנהלרין שהי׳ א« המזבח ע״ג ששימש כהן
אמהות ל׳ בליקת למהני בשחוק לס״ל הרמב״ם לגס

 סיכא מודה , סרי רע׳ש פסול מ מנתעיב גרע ללא
! אמהות 7̂ בליקק קהני ללא לריעותא תרתי לאיכא

ה ז ב  מצרי חשיב ללא ההוס׳ שהקשו מה מתוח ו
 מהני דצא לרז׳מ לנ״מ שכתבנו כיק■ ואלומי

 להא שייך;ה לא במצרי(אממי א״כ אמהות בליקהל'
 ומואבי עמוני חשיב ללא וה״ה שלישי דור אחר מוחרין

 דף ביבמות כלאיחא לכהונה כשירה עמוני נר לבת טון
 בת לגבי ס״ס מהני ללא למוכח נראה היה ולכאורה ̂ ע״ז

 למי היט המנך ינאי נבי פ״ו ף7 קדושין לאמר סהא
 לא אמרי חרי ובי אישחבאי ממרי סדי לכי אילימא

 אע״ג נת לגבי אמה חזקת מהני ללא ופירש״י אישתבאי
 אך / נטמאת לא שמא נשבית אס לאפי׳ סיס לאיכא

 שלא נמוד ס״ס הוי לא להחס שס בתלושי כתבתי כבר
* כאחל שנולעו מיירי והנא כאתל הספיקות שסי נודעו

ה 0ש ״ ג ה רשאי אילו פסולה והיולע C(' ב
 הח׳ת כהב וכו' לגלוהה

 עלים(יהיו יבואו למחר או להיום וכו׳ מאחי קשה אבל
 להא לי׳ קשי׳ מאי ילמנא ולא ממזרים ספק הבנים
 לגלות צריך הוא מי באחת הפסול ק א ומכיר סיולע
 בהול משפוזה באוהה שיש בולאי שיולע למיידי אלא
 בהכגלות הועלה מה א״כ ̂ הוא מי מכיר ואינו אחל

 תתערב שלא תועלה דהוי וא״ל מיל משפחה אותה לאסור
 ויתברר עדיס יבואו לאפי׳ ז״א אח׳־יח משפחה וו במשפחה

 לא האי וכולי הערובות בשהי ס״ס ה״ל ככר התערובת
 נטמעו שנעעעו כיון ללשון כתבתי ובחדושי . מתמרינן

 כרוב הפסוליס לבטצים י״ל התערובת לכתחלת היינו
 אזיל אי חשש להוי (אע״ג # פרישז מרובא לפייש לנל

 שחמף זה למטעס ע״ג בלף רבא אמר הא לנבייהו
 ואע״ג ההורה מן מותר ממז- לספק מדאורייתא כשר

 הנוצלים ימינו הימים לברוב לחוש יש יגלה כשלא
 כיון מ״מ פסולים הב ויהיו משפתה באותה בפסול

 לכיון הר״ן לעת לפרש יש וכן ע״ש נטמעו שנטמעו
 להודיע המשפחה כל להרחיק אין הפסול מי שאינדמכיר

 הפסול הוא מי שידע אף שאליהו פסול.טון במכה שיש
 מכיר אם לאני׳ הכ״ש לדברי הכרח ואין , יגלה לא

* נטמעו נטמעו שכבר כיון ספסולים

א ^י\ א ס  עיין וכו׳ ילןע ששמו נמל ואלס (יא) י
הרי״ף השמיטו לכך שכתב בב״ש ^

 הויעיחלי יחולי אחרון חיית לפי ?מ״ל משוס והרא״ש
 לפקיע רבנן שאני קמא שינוייא אמרינן לא תו מ׳

 ומשוס וזיל ע״ב ל״ז ף7 יבמות התוס' כ״כ1 / שמייהו
 הי׳ שאס למיחש ליכא נמי אחרת במדינה אמה נושא

 לעירו עפו מוליכה מי׳ סמנו ונתעברה עלי׳ שבא אירע
 לפקיע משום אמרען לא במכקנא לפ״ל משמע ע״כ

: ע״ב י״ח לף ביומא וכיכ בעלייהו

ו ה י  ע״ה פי׳ לקטן הפוסקים לפי״ל קשה לכאורה מ
 ואולי לעירו להוציאה יכול אין כאן לכשנשא

 ולכאורה וכר נושא אח ונמצא אחריו ללכת האשה תאבה לא
 אחת ממדינה שהוא מי בהג״ה שס לאיהא משום י״ל
 צריכה אחרת במלינה אחרת ונשא אשה שס לו ויש

 , במי^מס נשים לסם היו ורבנן וכו׳ לעירו עמו לילך
 לכיון קשה לבל״ז ך״ו בהי׳ לקמן לפימ״ש ייל עול

 בזה מהני צא7 בעזנס נהתיב ונשאה 0י7בע לקילשה
י״ל ״כ6 , ע״ש פילגש כחורת משאה ע״ה צ״ל תנאי

לאף



ה לשבת ג כ סימן העזר אבן נתיבות
ס »ן)7 מ  ̂חר<׳ צריולילו להיא עייז־ פי׳ לקמן י״ח ל

 , אחריז לילך צריכה פילגש סכל נמזרה >שה5נ ה״מ
 3שכח הטור על הב״י שהקשה עה נעי מסיח ובהא
 מוסר כחחלה מועיעה אם1 הקולם בהעיף הרטב״ם נשס
 רצי׳ צין. כפילגש לציירי זלפימ״ש ,נגע׳ עמצר (ה«צ

י נמורס לצשה משס

ג סיק
W D ה א ׳ ג ה  וכו׳ כפיו צח וצישצ (א) כ

ומיא המ״מ הקשו ■ י
 למוכס חירז ובב׳ש עשה איסור הוא כפיו את ללישא
 אח לישא יעלוהו שמא החולה בקריאח חיישינן מללא
 לאין מחן הלין לבאמת הוכתה בוה אין ולענ״ל , כפיו

 כיון לנ״כ לרננן מחלומה אפי׳ החולה מקריאח מעלין
 מעלין להא חלע , החולה מן עשה* איסור לאיכא

 שבילו מפני והטעס , נללקמן אכיו ע״פ לרבנן לחממה
 לאין (אף ע״ב ן״ה לף כהוגי׳ כלאמר חיועה להאכילו

 / לנ״כ יעלוהו שמא חיישינן ולא לנ־נ להעלוחו כילו
 לחלופה לרכנן מתרומה מתלק לאין היני לכי צע״כ

 צא אך לנ״כ לרכנן מתרומה מעלי/ אק ה״נ לאורייחא
 מנ״כ אוחו ימנעו מיתי למהיכי להו קשיא מאי ילעחי

 על נאמן לאלה צן אמלו ר״& בכריחוח אמרינן הא
 היינו לפלינשם למאן ואפי' עלים ממאה יוחד עצמו■

 , עצמו על יאומן לא צמה עליס כלא אכל עלים מל
 ומחר ̂ נהנים לכרכת מ״ע לקיים לחצה כשאומר וכ׳ש
 אף מזיל לומר לנאמן כימ בריש ההוס׳ התנו מזה

 אוחו כופין אין רשע עצמו משים אלם אין קייל7
 כשאומר וכ״ש לעזרה חולין להביא רוצה איני כשאומר

 וכ״ש , כהנים לנרכח מ׳ע על לעמר רוצה שאינו
 כשזר כחבי כל כפ' לתופ׳ לפ״ל כחומת בחי׳ לפמ״ש
 מן מחברך שאינו בעשה היינו בעשה עובר ללוכן עולה

 משאר להחברך ריצה כשאינו א״כ כפנים פנים הנהנים
 מ״מ החרילים כפפי כמ׳׳ש עשה להוא אע*נ סבהנים

 ף7 כחולין ואמרינן אברכם ואני הכי בחר זכחב כיון
 , נהנים כיכח ע״י הקביה מפי לישראל ברכה להיינו

 שלמטה ב״ל שאין בצלה כחוב שכר׳ שמחן מ״ע הוי צ*כ
 לו ציהן להיינו חרומה לאכילת למי ולא עלי׳ מוזהרין
 בהרועה להאכילו שבילו אביו בעלוח וכמים לאכול מ*ומה

 אוחם קורא שהחזן אחל כהן עול לאיכא ה׳כא ואף
 שקורא ההורה בעלייח כמו כ*כ חשש ב!ה אין כהנים
 קכ״חלהיכא פי׳ באיה הרמיא ללעח ומכ״ש p< החזן
 מן נראה ועול ,כלל עשה איפור ליכא כהן עול ליש

 מונעי! אין יעלוהו שמא חשש לליכא להיכי הפוגיא
 נפש^ מקצף לא7 חזקה משוס והיינו בניכים מרכ אותו
 אצא שם עיבעי׳ ולא כעשה לעכור רבים לשכיחי ביון
 נ״כ לעניו אבל ליוחפין להעלוחו טעמא האי יועיל צס

 / איניש מחציף לצא טעמא האי מועיל ולאי עצמו
 נ׳כאלא שאין’אלו במלינוח לנוהגי! הטעם לזה ואפשר
 משנס מיל סעיף קכ״ח פי׳ באו״ח רמ״א נעיש ביו״ס

 בכהיכ רבים שניחי וביו״ט מכיריו שאק אע־פ נ*כ7
 סינש מחציף ללא חזקה ואיכא הניוקי! פ״פ כלאיתא

•• נפשיה
n ttf (פ׳ כהונה מפסולי הוא מם לו ור^יעלח וב 

 זרעו וכן וביש הח״מ כתב וכו׳ קללה
 שלשים הוקזק שלא לוקא כחי למלך ובמשנה חללים ס׳
 ולעי׳ל ׳ כמותו זרעה יום שלשים כהוחזק אכל יום
ד7 חלצה סוי׳ אשתו נס חס שלשים לכמוחזק ציע 1נ

 הרמרש נ׳ חה שלשים ואשתו א׳יש במותזק להא תאית
א כל ביאה איסורי מהלכות פ״א  משום חייב עלי׳ ה

 שמא נאמן שאימ כיון שאני להכא לס״ל נאפשר חזקה
 שלשים כעצמו מחזיק שמא אע״פ לכהונה מיצי לפל כק
 מי׳ לקי״ל כמן לכזרעס אך בחללה לה מחזקינן לא יוס

 פי׳ לקמן כל^הא גרושה ק בני זה לזמר לנאמן יהולא
 שלשים הוחזק בלא אפי׳ זרעו לפסול לנאמן ה״ה ׳7

 מרובא לפריש כל משוס שאני לסבא לימר ואין חס
 בעילות לרוב אף ממזר בני זה לומר נאמן להא פריש
 בתי לאזלינן מנ׳ל גבי לחולין פיק כלאיחא הבעל אקר

 מ הנוללים בנים וכ״ש ואמו אביו ממכה לאתי׳ רונא
 מוע יהולא ר׳7 חכמים לאפילו כהן שהוא שאמר אתר

 לס״ללר׳ הינא לני ע״ב ע״ח לף קילושיו כחי׳ כמ״ש
 , נוצלו לא כשעליק עליהם לנאמן בניס בבני יהולא

נ0  הוי לזרעה הה״מ למ׳ש ונראה ̂ עיי״ש לחכמים בבנים ׳
 לוקה אינו כהן עלי׳ ובא בת הוליל לאס היינו ספק

 ̂ חללה הפק למי' לוקה אינה לו להננעלת היכא כי
 לא חל׳א אנפשי׳ לשוי׳ עצמו על נאמן להוא אע׳׳ג

 שנאמן אב גני שסצירו ונמו עצמה מהיא בחס גריעא
 כמ״שהרמב״ש מהימן לא לסקילה אפיה לתו את לאפור

 לכהונה הראוי׳ אשה נשא אם לה׳׳ה הנ״ל.ונראה פרק
 אסור שיהי׳ לענק כהן שהוא עליו נאמן בן והוציל

 היא גרושה ונשא עכר אס אבל ״ בו וכיוצא בגרושה
 שנשא עצמו הח אכל מלילי׳ עליפא ללא לוקה אינה

 האב אם צ״ע , לכק שניכת מגרושה בהו או גרושה
 לנמר הורה שהאמינה למה ללמי טמא אם ללקות נאמן

sx7p אף ה*נ .ילו על גפקלה לאין לקי״ל בהי את 
 ולעמשין ללמלקות י״ל גרושה כן בני זה לומר שנאמן

 זילפיק כיון ללחות אפי׳ נאמן להכא נימא או נאמן אינו
 ממון לענק אפי׳ בכור בני זה לומר שנאמן ממס

 ועיימיש . למלקות אפי׳ נאמן ה״נ עלים שני לנעינן
 מהלכות הל־חב״ספט״ז במ״ש ע׳ב ס״ג ף7 קילושק בחי׳

 צריך לאק עליו ללוקח אחל על ע״פ בהוחזק סרהלרין
 איסוראפצמו מכל מעשה לשעת אלא למלקוח עלים ב׳

 הייגו הוחזק לסאי שם כחבנו הוחזק אקל על עפ*י
 אני כהן וא»־ שבא מי כאן למ״ש ונראה ,בביל סהעיל

 מפלק שאין פשיטא הכי לאו לאי ני״ל כן שמעיל היינו
 נשא אפי׳ ביל בלא אבל . לבריו ע״פ לכהונה אוחו

 כלאי׳ אמתלא נוחן אם בו לחזור ויכול לוקה אין־ גרושה
 בהוחזק למיירי כתב למלך ובמשנה . ך״ב ף7 בכהונות

מהל פ״א הימביס ממ״ש כן שלמל נראה . יום שלשים
 ממדהייומ׳אסמחזק שכאו ואשה איש ך*א הלכה יב א

 מיירי להתם נראה ולפעניל / וכד יום שלשים בפיר
 שלשים בעיר חזקה בעינן לכן .ביל כפני העילו טצא
 שאמר סאב ךיג הלכה שם הרמב״ם לכחב הא אבל יום
 מקולשת שאסרה האשה וכן ומ׳ היא מקולשת זו בתי
 שמחזק היינו להוחזק נפרש אם שממוק או וכו' אני

 לאי הביל בפני שלא האב שאמר ציל ע״כ יוס שלשים
 שהוחזק לעלמא אחל מעל האב גרע לא ביל בפני

 למכות בכך שהוחזק לרמביס לסיל פיו על לאיפור
 למיירי נלאה ויותר , קלושין בחי׳ וכמ׳ש ולעונשין
 למיידי פס מפוני׳ נלמל והוא הזנוח אחר בביל שהפילו
 לסקול נאמן ואינו שזינחה אחר בכיל סאב שהעיל
 הכא וכיש , פיו על הזנוח קולם כבר הוחזק אאיכ

 יום שלשים פל על בכהן שהוחזק למיירי לפרושי לליכא
 / פיו על הוחזק איך אני כהן לומר נאמן לאינו סון

א מיילי אעי< שכתב והיינו מיל ואפי׳ נביל שמחזק מ

י״ ניטל



לשבת ג סיק העזר אב; נתיבות
 מו5ט שהמזיק זהיימ מעיקרא ככהז עצמו שהחזק מן ס״ה

:כ״ל לפני

ו ח י  ״ חללה פ׳ הוי׳ לו וסנרעלוז הרמגים מיש מ
 כיון פפק לעשוחה עלי׳ מאמן מנ־ל7 צ׳ע

 פ׳3 שם ה״ה לפע״ש מראה , מרוח חיקח לה שיש
 יאק שבא מי מל להרמב״ס זס״ל א׳ בשירו; ה' הלכה כ'

 ממזר חשש מפני אשס לו משיאין אין ימעה משפמפו
 פסולה ספק היא לו מבעלח אשם כל א״ה עבל או

 היני כי בליעבל לילי׳ ברי לממי משוס אלא צכפונה
 ה׳נ , יינ לף כחובות נממני׳ לרינ לילה ברי מ«י7

 כהן שמא כשאומר א״כ ממזר שאינו לילי' ברי מהני
 ואפילו שאסר הפה הוא שהתיר בפה לו פסולה והיא

 אם אפיי׳ היינו כשיות נתזקת הוא איש לכל שני לחית
 ללבריו א״כ כהן שהוא אומד הוא אם אבל שותק מא
 ספק הוא בל״ז לו נאמין לא אם לאפי׳ , פסולה היא
 מפזר מלספק כשרוח מזקח ממי ולא ממזר מא שמא

t לילי׳ ברי ונס

ך  מ״ז ף7 יבמות לאמריגן הא א״כ7 לי השה לפ״ז א
 לפסול נאמן אחה ואין כ:יך לפסול ה1̂ נאמן י
ל גני  ל המגי הרכ של א׳ לחית מגעיא לא זאמאי מ
 משפחה חזקת להס שאין כמן פסולי׳ בח^ן בניו בני סדי

 ממילא ערבי שהוא אומר שהוא כיון השני לחית יאפי'
 כמים, אשתו כמו פסולי׳ בספק סם בניו בני אפי׳

 הוי לאשתו כהן שהוא אומר כשהוא הכא הרמב״ס
 המלין לעשותם נאמן לאינו למפרש וצ״ל . חללה ספק
 בו בכמצא אשה לישא מותר ספק לאס ונ*מ / (לאין
 » ב׳ סי׳ לעיל וכמ״ש משפחה' חזקת לה שאין להיינו
 אשס בסתם לאוסרו ולאי ממזר לעשוחו נאמן (אינו

t בממזרת ולהתירו בלוקה שאינה

ל )17 בקילושין שלקלקנו מה להבין יש  ע׳
 גרושה p כני זה לומר אלם נאמן לאר״י

 המשנה כלשון ממזר בני זה לומר נקיט ולא חלוצה ובן
 לנקיס י׳ל ולפימיש , שם עמ׳ש ע״ב ע*ח לף שם

 אחר בס שיוליד כניו על אף בנו על לנאמן מוחא
 שיוך הוי לא ממזר <קימ הוה לאי לעיל כע״ש עלותו

̂:ל לר״י לסיל כיון להא אח*כ הנוללים כניו בט כזה  ל
 בניו בני בל״ז א״כ ממזרת סישא ע״כ קהל איקרי נרים

 לאף לאשמעיק גרושה בן נקיס להכי אמס מצל ממזרים
 נאמן אפ״ה לו הנוללים בניו לבני ריפוהא שיש
 אתה ואין אמר מללא הרמב״ם ללברי ראי׳ קצת ומזה
*■ פסולה ספק מיא לאשתו משמע אשתך על כאמן

ר ת ^7 צא לס״ל ה״ה לדעת ניל ליו  הרמב״ם כ
 למיירי לו משואה כתב ולא לו הנבעלת לשון

 תיו לציכא היכי כל לקי״ל טון זא*כ , שנבעלה בפנוי׳
א׳ו סוף כדלקמן פסולה ספק הוי׳ רובי )  וס״ל / פי׳

 ל׳ בהי׳ כלאי' לאתרים מזליסלאח״שינן לשניהם היכא
 וכיון הולאחו עפ׳י אנא מוכשרת דאינה ן1וכי ר״ז ס'

i פסולה ספק לעשותה נאמן ממילא כהן שהוא אומר שהוא

ה בז  אףלקי״ל עלבנו נאמן שאינו מה נמי מיושב ל
 בב״כ הרשב׳ס כלעת לפיל היינו יולא כר'

 שמא לומר נאמן אינו ט3 שהוא מוחזק באימ7 קצ״ל לף
 ממי נודע שלא כיון בספקפסול הוא ומוגילא גט

ג נתעברה

ם נ מ  הרמכים בלעת ה״ס שכתב הראשון בפי׳ א
 משיאיו אין משפחה חוקה לו שאין כל לס״ל

 כפנמו לו והנבעלת הרמב״ם לכ׳ הא לפרש יש אשס לו
 דלחית כחכט וכבר / אשה לו משיאין דאין משום

 א״כ לילי׳ ברי עפ״י אלא פסולה כספק היא בצ״י הראשק ׳
ג שההי׳פפקפסוצה לענין אני כהן לומר נאמן ממילא

 השמיט בטור וכו' הספר מבית הוציאוני (ג>
 כתבט ג״ח לף כתובות כחמשינו ועיין זס

: טעם בטוב דבריו ליישב

אפי׳ משמע וכו׳ נאמן אביו ואפי׳ n( ג
ס״ל והרמבין ̂ אביו שהוא ידוע ̂׳

 עליו קשה לכאורה # נאמן אינו אביו שהוא לכשילוע
 לאעיג כו׳ זה בני שאמר הרי בל״ה שם התוס׳ ממ״ש
 כלאמרינן הוא קרוב לנלבריו מהימן לא מגו לאיכא

 לסיל ונראה נכו׳ אתה ערבי ללבריך מ״ז דף בהחולץ
 ייל לאלרבא משם ראי' לאין שם בחי׳ כע״ש להרמב״ן

 לללבריו משוס ערכי שהוא מסימן לא להמס היכי לכי
 לצלכרמ בנו שחא מהימן לא הכא ס״נ הוא ערכי
 כלאיחא כהן שהוא לומר למהימן וממילא ׳ הוא קרוב
 אצל קרוב לאלם לרצוני רבעני לפלוני סנהלרין בריש
 שם שכתבנו אלא פלוני על ונאמן ליבורא ופלגינן עצמו
 כר' לקי״ל בגו שהוא לומר מהימן לולאי להחוס׳ יס״ל
 יכירנו יכיר לכתיב ממזר בני זה לומר לנאמן יולא

 לאעיג התוס' כתבו ושפיר ,כהחילז כלאיחא לאחרים
 איכ בט שהוא תורה שהאמינה כיון אפיה מיגו לו ליש

 הר״מ גשם הראיש לשיטת וזהו , הוא קרוב ללבריו
 כח״ססי' כלאי׳ להרמב״ם ס״ל והכי , ״ל3ק לף בב״ב
 הרסב״ם כשיטת ס׳ל להרמב״ן איכי״ל י״ב סעיף רע״ז

 בנו שהזא נאמן האב אין בנו שהוא מוחזק לבאיט שם
 ככר בזה ללקלק עול שיש ומה , כמינו נאמן ושפיר

: שם בחמשינו מבואר

ם21 ) ו  רחב , וכו׳ מנה מפלוני לוה כהן פלוני (י
 גבי מ״ט הי' בחו״מ לכתב להא הח׳מ

 שליטא שמעון בן יוסף כחב לאם שמעון p יוסף שט
 שני לבהוסזקו הסוס׳ כלעת לס״ל וחיי; ־, סימן הוי

 לככה׳ג גאסהולי העלים צריכין נאמת שמעון בן יוסף
 משום להזכירו הרמב״ס הוצרך ולא , ליוחסין מעצין

 בחי׳ כהבחי לכבד ■ז״א ולערל ,הוא לפשיטא דמילהא
 שם לממי הא צ״ל לע״כ ההוס׳ בלשון שם כתובות

 יש שמא לחוש צריכין לאז לכל שמו כשכתב היינו כהן
 לחוש א״נ אביו ושס שמו כשנהב אבל בעיר אחל פול
 בן יוסף עוז שיש ילעו לא שמא סימן זה אין א״כ

 ״פ5פ כתב ולא כהן פלוני כאן מ״ש נ״ל ואלרכא שמעון
 והי'להם שמו כתב.אלא ללא לאע״ג לרכותא היינו כהן

ח אין אפ׳ה' כן ששמו אחל עול יש שמא לחוש מ  מ
.* כהן שהוא

ם  יוחסין לענק סימן כהן הוי לבהוחוקו הח״מ מ־ש ג
# •הסימן לזהו כהן אינו להשכי לכיון תמוה הוא

 הוצרכו ולא כהן אינו שהשני ידעו להעלים י״ל א״כ
 כמ״ש להשני ריעוחא לליכא היון כהונתו על היט־ לחקור
 שתיתהש״ךוג״שדהבעי׳ למה שם כחבט גס שם בחי'

 למעילין נימא אם היינו ליוחסין משטרזת מעלין אי
 להעיד כוונחס אס לוזאי צ״ע ליוחסין כהן שהוא עליו
 טפי להוי כזה מבני לא יוחסין לעני! כהן שהוא עליו

לסימן שכתבו כיון הוא העדות לעיקר וע״כ -> כתבם
לעניו



ו לשכת ג סימן העזר אק נתיבות
 לאפוק. ריפזתא חשש מס יהי׳ שלא חסון עדזש לפנק

t ממוגא

fTVD שאמד ממאנוסיש אחל טפיל אס (ו) ג 
פיחשולא מ׳1 מהמם מוחזק מהן י
 שלא נזהרים שהכהנים לאף כלום החזקה שאין אמריק

 אינם אכל דאוריי׳ ספיקא להד מתיה ספק אפי' לישא
 מספק כ״כ נזהרים שאינם ישראל בס מלישא נוהרים
 דף התוהדקמשק כמ*ש דאורייחא צאו כו שאין סיזיה
 וכיון מנזית ספק היתס אמו אם שעא וא״ב ע״ב ע״ה

 עיז / מחית ספק היחה אמו נם אחיי׳ שהולד.הולך
 אפילו אנוסים רוב דטסהמא למכי חיישינן לצא אמר

:מלקלקים ישראלים

ה »י  זהו ,וט׳ אני כק ואמר שבא מי w ן ס
שימחו ביארנו וכבר הרמב״ם שימת י

: עיי״ש ע״ב כ״ה לף כסומס בתי׳

»יןן  כתב ,וכו׳ אחל כק עס זינהה tn( ט ס
 משני מדלא ̂ הבי למוכח הב״ם

 ג׳ תוך מיסת מינתה איירי למהני' לף לף ביבמות
 איסור לליכא כיון בנעל. חולק כהונה ללענין סלשיס

 לתני מתני' בהכי לאוקמי דליכא ז״א ולענ״ד לאורייתא
 כמכה היתר 75 בו אין ואס ראשון של מנשמרו לפולה

 של במשמרו יעלה למה השני ייעל לחולין משוס אלא
 הב״ש עול ומ״ש ,אמריו ממחם אינו עכ״פ הא ראשון

 אז בעלה מחת דזינמה היינו ביעל לחלינן בעילות רוב
 / ממנו בעילות רוב (לאי לה מצוי דהבעל כיון אמי־יכן

 מעוברה היחה. כבר י״ל נישואק קודם זינתס אס אבל
 במחניתק דתנן הא קשה לאיה דז״א נלע״ד
 דלא סיכי דבעלמא משמע קללהו ועל הכאתו על פטור
 אתל ויום חלשים לששה ויללה חלשים נ׳ תוך ניסת

 ע״כ היינו הוא נר ובן מקולס זינתה שמא חיישינן לא
 דף כחולק כלאיהא הנעל אחר בעילות לחב ממם

 דלמא ואמו אביו ממכה יובא בתר אזלימ7 ליליף י״ב
 , הבעל אחר בעילות לרוב משום אלא הוא אבץ צאו
 זה רוב שייך לא הנישואין קולם זנות ללענק נימא זאי

 מלשים ג' בהפרשת ■ בחקנחן חכמים הועילו מה א״כ
 זינחס שעא ניחוש אחל ויום תלשיס לששה כשתלל הא

 בעילות חב אמרינן קולס זעת לענק לנס אע*כ קולם
: הבעל אקר

הו  לימן שס בחולק לחי ללא להא י״ל בהא מי
 אין ספק והזעת עלי' בא ולאי בוי לבעלה

 היינו מ' לף בפהתיס כלאיהא ולאי מילי מוציא ספק
 שיהי' משכקס לא חבא בחר ניזיל לא לאי משוס

 במעל ז' דף במכות כנאיתא נמור מלאי הבעל בעינת
 חימייהו לאמרי ורבא ביי א עבלי הוי היכי הערוה
 למיעומא ניחוש לאי משמע בשפופרת כמכחול ראיתס

 לקי״ל ללבחר י׳ל א״כ בולאי בבעלה נס משכחח לא
 07^ זינתה שמא חיישינן צא תו רובא בתר לאזלינן

* ולאי מילי מוציא ספק לאין

ו ה י  נהירא לא מצוי.לה דסבעל כיון שכתב סברתו מ
 מזה פחות או אחל חלש כשהמתינה אי׳כ7

 שנתעברה *ל5 וע״ג אחל ויוס חלשים לששה וילדה
 חלשים שני שהיחה וכיון השני מבעל ראשונה בביאה

הראשון מבעלה דהולד עמא בעצהסראשק סחה יומי או

 חלשים נ׳ נה1כשהמי איפכא רק לה מצוי והי' הואיל
 מבעל דמלז גימא שלימים לשבעה וילדה אחד יוס חסר
 שהרי הראשון בעלה של אקחנה ביאה מן לא1 השני

 אלא קה חילוק לאק אע׳נ למקנמעין משני לילד יכולה
 ולא מכעליק מהפביוח נשים שרוב חבא בתר לאזלינן
 לרוב פי׳ הבעל אתר בעילות רוב לאמר והיינו מזנות
 חילוק אק איכ מומת ולא מבעליהן הן הנבעלות כנשים
 לצעולם נישואק נאחר בין נישואין קודס בק שזיגהה
 למקשה לכיח הרמ׳א לעת ליישב ואפשר בבעל תלינן

 לתשעה נשים לחב יובא בתר דנחיל ל׳ו דף ביבמות
 איתרע ימים לשליש עוברה הוכר שלא כיון ומשני ילק
 אלא מיס חב בחד תישליי׳ ללא פירשיי חבא לה

 בלף שס נמי (איחא מיעוט בחר הפק רוב בחר ספק
 על למקפה במזנה וכ״ש עצמה על מחפה לאשה מ״ב

 זלתשעה רוב נעי טי א״כ נבעלה שתתלה כלי עצמה
 בעלה מיתת אחר לזינחה היכא 1וצפ׳ ׳ בזנות יללן

 למסייע כיון הבעל אחר בעילות מב בהר אזלינן בולאי
 לאשהמחפה טעמא נמי שייך ולא ילק זלט' רוכא לי׳

: בבעלה שתתלה לה ניתא דנ«* עצמה על

״ ח  נראה וכן בזנות שניהם שפרש״י למה נלע״ל מי
 יוסי כנ״ הלכה דפ״ל היינו הש״ע לעת

 לאשה משוס חלשים ג׳ להמתין 5אי ומפוחה לבאנוסה
 א״כ פ׳ו ייג סימן לקמן כזאיקא ומונה מתהפכת מזנה
 לכך בבעל תלינן בנישואין והשני בזנות הראשון אם

 לחלות אין לנתעכרה לחוינן לכיון בזנות שניהם פרמ׳י
 סי׳ לקמן לפסק לשיטתי׳ זהדמ״א ,מחביח מתר גאחל

 להמהק צריכה נמי xffim לאנוסה הרא׳ק כדעת ייג
 לששה בילדה חיישינן ללא טפי ניחא ובזה חלשים ג'

 אפי' קולם זינחה שמא נישואין לאחר אקל דוס סלשים
 זטעמא ל״ז דף בכתובות ^ומריגן כמן הב״ש לסברח

 ר1איט נ״ח להמתין צריכה ומפותה באנוסה לס״ל לר״י
 ואח׳ל זינתה לא שמא ס״ס לה״ל יפה יפה נתהפכה לא

t יפה נתהפכה שמא וינסה

 למשני מהא ימ״א לדעת ראי׳ ח5ק להביא
 נף לכאורה שמואל אמר וכלר״י סעות בקילושי

 ע׳ת המקלש ע״ל לף בכסובוח ר״א לאמר מה לפי
 עצמו שמואל מוקי א״ר בע טמט צריכה ליה ובעל

 סרמבים על לקשה וכ״ש כהלכתא ללא להבא מחני'
* משנתינו כל' שכתב

ה א ר נ  סיק ליק בהי׳ וב״ש ח״מ למיש ראי' מזה ו
 היינו ובעל ע״ת המקדש לקאמר להא נ״ט

 לא כרסה בלא ארוכחו על בא אם אכל ובעל בכנס
 לקט ולא מפוח בקידושי הנא לנקט והיינו התנאי מחל

 ארוסתו אח הראשון שיעל למהני׳ למוקי טעית נישואי
 שייך לא לבארוסה וכיון גט א״צ7 מעות קחשי ונמצאו

 זמהניחק כלישנא מואה היהה ללשני אע״ג בעילות רוב
 שוינ^ או אהסס לי ומה בשני תלינן לא הכי אפילו

I פנוי׳ כ^יהה

ד ?זו  ן»7 בגסבוה רש״י מלשק ראי׳ קצח להניא יש ו
ומדברי מ׳1 עיסה אלמנת גבי הכא ״ה7 ייל ^
 שהי'בעלה אשה עיבה אלמנת מצאתי עלם טוב יוסף ר'

 לקמן לאמרמן והא מ'1 ניח תוך לכהן וניסח ונו׳ ס׳ס
 בם כלשנפמעו פירושא היינו חלל ספק כה שנטמע בל

 ריש לכרי הס שנטמע בל לקאמר והא חלל עירובי כהן
פ קמנסיאסיל ור״ש שהעיב מנביא בן נעהש אלו ד

זף



לשבת גד סיק העזר אכן נתיבות
 ללfo בישראל ביאה לו שאין כל אמר7 כר״ע ל׳ דף

 כלאיתא לכס״ג בבעולה אלא חלל משכחח ולא ממזר
 כה״ג משאה נ״ח בחזך שנבעלה היינו וזלל וסמן שס

 יוסף rולהר ול7נ מכהן או מראשון הולד אם וא״י
 מי« ג*מ חוך וניסה זמח בספק צ״ל בסיס זמפרש
 לראשון מ/7 ספנן הוי ניסח ואחיע שזינחס אף7 משמע

 ולגבי גרושה או אלמנה מי׳ 5א*7 שניסת לומר איא
 בנישואין אלא עשה איסור לאין בנישואין ע*כ הוי׳ כה״נ

t יקח מחולי׳ אשה ומא נלכתיב

 הח״מ כחב «וכו׳ הפנוי׳ על הבא כהן (ט)
 שהולד אף לפנינו אינה היא אס אבל

 כגמרא כלאיחא כהונה מלין אוהו נןין1משנ מ״מ כשר
 למ״מ ונראה , שם כפרש׳׳י גהחמה יאכל שלא היינו
 מישראל ולא מכהן הוא שמלל עצמה נאמנה-על היא

 כמבואר נשא לבי מחרומה אמו אה פוסל ואינו
וכק פלוני מאיש למי בממי׳ י״ג לף כהובו̂ס בהידושינו

: ע״״ש סוא

ד סיק
ת מי  איסור אסורים ונתינים ממזרים (א) א ס

הרמב״ס לדעה * וכו' עולם י ^
 אלו ריפ החום׳ הבינו וכן לוד מגזרה נחינים אמורים
 לאיהא להא שם החוס׳ וכתבו רשיי בלעה נערוס
 למיל בינייהו איכא ונהינה ממזרה פיה לף גיגמוח

 נהירה לנקע היינו וכו׳ דאורייקא גמי הא דאורייהא
 לריא שם פריך מאי דאכחי קשה לכאורה ממזרח אגב

 הא לי׳ מרנלא לא הא וממזר עבל זה הרי אמר7
 מרגילחו ואינה מלרבנן הוא7 נהינה בינייהו איכא אנחי
 כיון גימא אי ואפי׳ ונתין עכל הולל היל לריא להא

 עבלית עליהן שגזר משוס מא לפסול זיל לרשיי סיל7
 אלא קולל אין שפחה דכשנושא בהא ר״א מולה א*כ
 אביו למצל כיון לחימה יוצא וכשמשחררו לרכה עכל
 לאלון מעכל גרע לא ענלוח פסול משוס אלא אינו
 מ״מ השפחה לאלון שהולד חכירו שפחה על שכא אחל
 אסור הולד הרי מלאורייהא כשרים לנתינים לסיל כיון

 גיורת שהיא אף ישראל הוא אביו למצד כיון כשפחה
: לכ׳ע קהל מיקרי

* ח  מ״א• דף נימין החום׳ לקלקו זבלאיה י״ל מי
ממחני' למוכח כיון וכו׳ שפחה לישא ליה

 איכא נחינה קאמר מאי איכ בשפחה אסור לנחין לההם
 בקלושין שם איהא לכאמס ייל לבריהם ולולי בינייהו

 אפיה כשפתה אסור לממזר נימא אי לאפי׳ סיס ף7
 מותר ויהא עברי כעבד עצמו שימכור עיי ליעהר יכול

 נמכר אינו נר שהוא ראשון לנהין נהי וא׳כ כשפחה
 שס ניכוין ההוס׳ והביאו נשך איזהו כפ׳ כלאיהא געיע
 אע״פ כנו אכל טשפחהו אל ושב בי׳ קרינן לא7 משוס

: כע״ע אף לימכר יכול בשפחה שאסור

* ח  כזה היתר לאין להחום׳ סיל7 י'ל7 נראה מי
 ושמאי להלל במחט' בשלמא7 איע שימכור

 יובלות נהנו שני בית לביטי בניעין התום׳ כתרו הא
 דבמוס בברייחא משאיכ בעיע תקנה החום׳ כ׳ ושפיר

7' נמכר איט7 עיע שייך לא חורק לאחר ורשכ״א י

 התוס׳ ללעת כתבתי כ״ז ̂ מ«ג שהיובל בומן אלא
 לרש״י בחלושינו שם כתבנו כבר אבל נערות אלו ר״פ

 לא משום לאו לאיכא הלוקין הן אלו בריש פי׳ עצמו
 אופנים בפני שם בתי׳ הרבה בזה והארכנו בם החחחן

 מדאורייתא בזכרים שני ללור לרש׳׳י לס״ל והעלינו
:לכל ראשון בלור אלא איסור אין ובנקבות

ד, הנ  שפסק מה על פ״ו בריש הקשה המגיד הרב ו
 קאי כקלושתי׳ צאו כא7 לפצוע הרמכ״ם

 לנתינים רבא7 קמא כאוקימחא פסק7 כיון הא דפנ״ל
 • הברייתא מן נפשט לא א״כ ע״ו ף7 ביבמות מדרבנן
 לכא פצוע הכפרים מן שמחק שם לש״י לעת לפי ונראה

 מלרבנן לנתינה מילי משני לא לא״ר משוס וטעמי' כהן
 למיירי י׳׳ל אך לכהן ואסורה הוא גיורת אכתי להא

 דלפי ישראלית ואמם כחין שאבי׳ דהיינו שניי׳ בנתינה
 נר והרי ״ה7 ע״ב ע״ד ף7 קידושין ההוס׳ שכתבו מה
 בו מיתרת היא א״כ קהל מיקרי לא מישראל שאמו דגר
 מישראל שאמה ניורח7 כראב״י דקי׳׳ל כה מוחר נמי והוא

 גר7 ם'ל7 לשיטתו הרמב״ם7 י״ל לפ״ז לכהונה כשרה
 באיימת שיטהו שביארנו כמו קהל מינךי מישראל שאמו
 קמא לאוקימחא אפילו7 ממילא א׳כ פס החום׳ בדברי
 אלא דחי לא לרבא קאי בקלושחי׳ ללאו נפשט לרבא

 ואיכאלאוקמי קהל מיקרי לא מישראל שאמו גר 7למ״
 ולפרש כהן הגירסא לקיים לרש״י ניוזא ולא נתין בבת
 לעיל לפמ׳׳ש7 מסוס כתי) בבת לה מוקי לרבא כנ״ל

 לנתינה רנא7 בחרא לאוקימחא לאפי' רש״י שיטח
 א״כ מלרכנן אמרה נחין בת אפ״ה החורה מן אסורה

 קמייחא אוקימהא לפי לע״כ כיון רבא בי' סלר למה
 וע״כ מידי למיפשט ליכא כן אס נחין בבת לה מוקי

 ע״כ א״כ בעצמה שנתגיירה היינו לנתינה לי׳ למשמע
t כניל הגירסא למחוק צריך

ן טי » ב 5ס  • וכו' מיל מותרות נקבותיהן אבל (
שהעמוט הצ״ט זיל הרמב״ם לשון י ׳
 הנאמרות הלכות כשאל כוונתו לאין נראה וכו' זכר

 ותו ,להו לייקא מקרא נר״ש ריי להא בכיני למשה
 למצרית ק״ו מיני׳ ליליף שמעון לר' חכמים לאמרי

 הא גמורה הלכה להוא טמא ואי תשובה יש ללין אס
 ממזרת ליליף ר׳׳ל וקו , מהלכה קיו לנין לאין קי״ל

 לילרש ניהנה לא והלכה מעמנני מוסרת לורוח י׳ לאחר
 כוונתו אלא למילה י״א בר״פ כלפרש׳י מלות בייג

 האממיאקשילהוואישחיקו אג1ל ע״ז ף7 ביבמות למיש
 הלכה נמצא שמואל של מב״ד מקובלני כך שם ואמר

i הכתוב לפרש אלא אינה

 אלא אסורים אינם ואלומי מצרי <נ) ג
פרק בירושלמי • וקו' לנרות ג׳ עד י ^ ■.

 / לוחת לסס שיעלו מהו עבלים רשביא בעי הערל
 בשפמות לנרות שהולילה גיורת מצרית כשפחה פירוש

 או ראשון לין לו יש אס נשחחרר השלישי והלור סלה
 שרה חיי בפ' רש״י שפירש ממה משמע וקצת שלישי
 ע״נ6 ישמעאל זה ימין שמאל על או ימין על ואפנה

 ע׳׳כ מאת האמה בן יירש צא כי כלכמיב עבל הי'7
 שימ ליצחק חו3 ליקח סלרצה מ״מ אח״כ דשיחררו אף

 נשא לאברהם והא בשפחות אף מוחי שלישי למצרי
ר ר מ  בו ואק פילגש בחורת אלא לקחה ללא כתבנו מ

* ז״ל הרמבים שכתב כמו איסור
העיף
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הנ׳ש זכסג כזה מכחפק ז״ל הלי״ף ’
 גמל לכהן מאלמנה נקץ יליף לא7 עעמי׳ ׳7 ס״ת

 ר״י ״ה7 החום׳ קסייה משום ע״ז דף סכמות כלאי׳
 ממוני גי כת לר״י למימי איכא הא זכו׳ כשרה אמד
 ממצרי ומיסו שם וכיימו וכף יוכיח ישראל כח שנשא

 נראה שכן למצרי למה■ חוסה להקשות אין :גי
 יוכיח למימר ליכא לחוד מממוני לודאי לכריהם לפרש
ג שס כדפריך לקהל כש־ס ליהו לעמוני למה  גכי ע׳
 שני מצרי למימר לאיכא אלא כחרא ללישנא שני מצרי
 כחבו וע״ז למעמיו מקרא אחי קמא לללישנא יוכיח
 ללמוד ואין עשה אלא שאימ למילף ליכא שני ממצרי מיהו
 הנקטת שכן למיפרך■ לאיכא ומצרי מממוני הצל במה
לסו: כל פירכא אפי׳ פרכינן סצל מה (על נלאו אק

ר טו  גל״ה עיב מיל לף5 החום' דלפמ׳ש נלעיד ו
 כרימת מתיייי אלא אינו לזונה ללאו ה״נ

 פי על אף פכוליס כשאי אכל קלושין כהו הפכו דלא
 לאן כה לית מימ לכהונה פסולה לה לפסנצ מבעלה

 עמוני מכת הוכיח למיפ׳־ו ליכא איב עיש מונה
 ליכא מימ לכהונה נפסלה כעצמה שהיא אף התס7

 כערבי משאיג ע״ז בלף פירכא חשיב דהכי צאו מ
& לזונה לאו בה דאית וענד

1W עיכ ייל דף ניכמזח המוס׳ לפמ״ש נראה 1
 כחיכ7 נמ־7 וכו׳ ביה כלברי נעשה כליה *
 איגא לבלי) אע״נ חועבה היא גרושתו מחזיר גס

 הא למילק לאחי אלא טהחלנת עצמה היא שכן למיפרך
 לקאמר כהא ציל וכן לשוק יבמה להיינו בזאת כיוצא

 צל בה יש שכן עמונית שנשא עמוני גכי בחמלה שס
 צמיש איו מהמללה עצמה היא שח למימר היל עבירה
 פידכא להאי לליחא לשוק ביבמה שס וכלקאמר הסוס׳

 גס הועבה היא מלאיצטריך ווסחננח עצמה היא שח
 להיא ועבד זבכותי «ן״כ זהוצרך והא גרושחו מחזיר
 קישייש חיקשי ללא היכא כי הייט זונה נעשית עצמה
ס׳  והיא מחמללת שהיא קאמר להכי יוכיח לעמוני מו

 ללדברי הרי זונה היל ועבל בכוחי וכן נאו באיסור
 למימי לליכא כהב והביס לדברינו ראי׳ הוא' אלו סיס׳
 הפסו לא שכן ומואב לעמק למה יוסח ומואב עמון
 עביז <א למה איכ7 הביש עליו והשיב קידושין במ

 ̂ עיש קידושין בס שחפסו אלמנה דמה טהית פקיו
 בערכי קידזשק חופסק שאק למה באמת הברה (צ״ל

מ ע  הוי לא דמהיע כלל קידושין בני שאינם מיינו נ
 הבית על חפיסה בזה* אין מימ מחיה כמו מהן ממזר
כפל ומצרי ד מעמ הצל במה אלא לסילף לליכא לכיון

t הו7 כל פידכא פלכינן הצל לבמה קי׳ל קי3שכי

ך הכל עיי ס״ל בדף שם לאמר הא קשה באמה א
 לממזר נהי מח״כ ממזר אק דאלנר ר״י מולים *
 לכיג אלמנה ומה מאלמנה בקיו הוי מיהו פנזס הוי לא

 ומה למיסר היל , וכו' פגום מה בכל איסורה פאק
 ללפטיש ם מש ונראה , בה הופסק שקידושין אלמנה
 / וכו׳ עושה הנא חילולי! ל״ה געיות אלו ר״פ הסוס'

 ממילא קידושי] בחסיסח הלי׳ לא לממזרות לסיל לריי7
 דאמר מילי לכל משום באלמנה הופסק קילושין אק7

 ל־כא לריי איה ,מהני לא עביד אי חעביל לא רחמנא
 קיזושין אק דללידי׳ הופסק שקידושין אלמנה מה למימר

 לבחעמוט התום' קושיית T’C לא לכזה וממילא מפסק
אך קופגין שקידושין לעמוני מה ייל שפיר לבזה מכיס

כ היינו הרי״ף שנסתפק מס עיקר הנלע״ל  האינףל «י
 בק״ו פגום הוולל ישראל בת מל סבא ועכל ערכי7

 דלא ל^־א סיל7 ריש7 אליבא אלא אינו מאלמנה
 אומות בו׳ קרא לרנין אכל אומות בכל מיירי התמתן
 בליה מ״ב ע*פ דף קידזשק כהוט׳ כהכו ןכך לוקא

 הוציאוה עשה אלא בערכי לליכא וכו׳ ישמעאל ר׳1
 בלף שלקאמר פשה אכא (רכנן לאף ונראה , וקשרן)

 לכן קולס משמע וכעלתס אלי/ חטא ואח״כ ע״ב ס״ח
 שם כחזושינו ועיין עשה מכלל הבא לאו והיל אסורה

 נאפי׳ לאו איסו' בה לאיכא מאלמנה ק״ו ליכא זא״פ
 מנעולה לאיכאל^ףק״ו עשה מסיבי חלל ליש ̂יאב״י

 כמ״ש וצ׳ל יוכיח מצרי למימר לאיכא כיון ט״מ לכ״ג
 לאמי בערבי לנס וכיון עשה אצא אינו למצרי ההוס'

t ממצרי יוכיח הוי שפיר עשה אלא

 לליכא הרמפות למ״ש ייך5 אח7 נראה ולן£י״ן
 לכיק עשה אלא שאינו ממצרי למילף

 מצרי ס״ל ר״ש הא שמעון דר׳ אליכא הכוגיא זכחבנו
 ללא בהא לקי׳יל כיק נימא אי לאפי' אלא מצריח זלא

 , פשה איכור לאיכא מכוס ההוס׳ כמ׳ש צ״ל כר״ש
 הלכה אי להדי׳ף לי׳ למספקא הממא דהיינו י״ל איר

 ונכי ̂ כרבנן ולא אימות בכל מיירי לקרא בהא כר״ש
 אי גמי לי׳ למספקא י׳ל ישראל גת על הבא עכל

 דמא או ההרנוס כמ״ש קדשה ההי' ללא לאו בי׳ איכא
 לאו בעבד לליכא הפנמי'וכיח על קאי קדשה הכי׳ ללא
 עיז רס׳י 4לקט דכואר מאלמנה קיו בי׳ לס־מר ליכא
 הוי לא לממזר נהי אמח עיא סיג לף ביבמות והנה

 לצא והא , לכהונה דפנוס משמע מיקרי פסול ישראל
 הולל ישראל בח על סבא אומות ׳1מ באסל הרי״ף צחב
: האומות 1נ(מלבל שכבר ללינא נ״מ לאק משוס פגום

ftm o הולל.שד ולהרמב״ס שלישי מולל ן
בק חילוק דאק לס״ל היינו וכו' י ^
 פהולן אחר הלן להם לכתיב סו! פממק לב׳ אחל פס

 מלאן הכמוב יוצלו אשר קרא ל״ל איכ7 קשה לכאורה
 ולכאורה הפסול אחי דהלך מע מלהם הא בלילה

 סיפא לוקא אמינא הוה ללהס מקרא דאי נראה הי׳
 אכל איפכא או מצריח שנשא ישראל מק באיסור לנשא
 אחי הולך להולל ילעמן הזי לא בהיחר להיא היכא

 אקר סלו נכהיג לאפי׳ יזללו אשר ואיצמרך כפנזס
הפגום!

ה ז ב אשני איצטריך הא קפה דלנאורה א״ש הוי ו
 ביבמות יולא ר׳ כלאמי נקמח לאסור ימללו

 בהיתר אפי׳ מיירי ללהם מוכח למזה ייל ולפס׳׳ש סס
 אהותה לנקמת מוכח ממילא א״כ באיסור לזקא לאי

 שלישי לור משכמת לא קא להם ג״ל סכי לאו אי7
 אפי׳ מיירי להם אע״כ הפסול אתר הולך כסהולל אלא

 ה״א7 לאו(הס אי ילעינן הוי לא לזה כהיתר משא
* באיסור׳ משא השלישי לור

ד  קילושין מזמשינו לפנרש לפענ׳ל ניאה העיקד א
 לרבנן לב״ל לאף רש׳י כלשון ע׳א ס׳ז לף י

 דהיינו כשר הולל ראשונה מצריח שנשא שני למכרי
 שלישי מצרי כגק באיסור בנשא אבל בציהר בנשא לוקא
 גרים קהל זס״ל יהודא לי' ראשונה ־ית5מ שנשא
 שנשא ישראל כגק לרבנן אפי׳ משכחת יכן קהל אקרי
 מצריח כאיכור וכשנשא לקהל כשר כנו הרי שני׳ מציית

בתלושי(! פ״ש לריק אפי׳ שני מצרי מולל ראשונה
ג כסוגיא מן כן מניח לרשיי שכתכנו יז דלת



לשבח סיקד אקהעזר נתיבות
ר ^ א ע  שמא שלישי מלרי3 ילו55 לי ה6גי ה
 שני מצרי 7מל אפיה ראשורה מצריה בהיחר י'
 אחל מם מיקרי לא לקהל מיהר שלישי למצרי לכמז

 הולל שני׳ מצריה לימי ללרב חמייהא ללימה נראה וכן
 הולל מימיה או שלישיה מצרית נשא אבל"אס כשר
 , פסולים כששניהם אלא אחר טס מי^יי ללא פסול
 הנא מטס ממוני לח נכי מיו ף7 ליכמוח אמרו וכה״ג

 , ממטין שני הוי מוהרוח זנקמה לכיון טממק מל׳
 שאחל כיון פסולן אחר להלך לכחיב ללהם והטעם

 מצרי ולוקא פסולן אחר לילך לכם שייך כשר מהם
 להם שייר לא פסולים לשניהם שניי' ומצריס ראשון

 לאמר להיינו לרטבים ׳לסיל י׳ל לפ״ז פסולס סחר הלך
 מצל שהילל כ<7 יוללו כהר נהם כתיל ללסכי דמי רב

 •אחר הלך לומר גי׳ שייך פהול אשד ומצל . כשר אחל
 הכחול הלה פהזלים שניהם והאס שסאל אע״פ פסולן
 נחר אלא בו שמכשר כצל בהי לי׳ שלק ללא בולל

:לו שיופסל הצד

t ה * נ ה  ־ וכו׳ שנשא מצרי נר (י) ב
קלושקלף עייזלחלושינו

:מצרי הולל מ״אליישבמירסא ס״ט

VD?)* ב  אינו ישראלית רלו שהשיאו או י
כהב • וכו׳ ישראל לבה מותר י ׳

 גט לי׳ למצרכינן זהאי וניל נו' דף מימין הראיש
 חירין בלח ומוסר וכו׳ סאלון יאמר שגא משום שחחר

 מוכת וכן שישחררנו מל באשהו ואסור קאטר לא7מ
 טקולשח אומר ר*מ פחמ5ל אירוסין ששר דמחל מההיצע
 לאו אי לאמרי' הללו לקילושין היא דאשהו .ומשמט

 ׳ טנ״ל איכורא מליל הוי לא ממיקיא לשיחררה
 משמר ראי׳ הייחי7 הא כלל פולנים לבריו אין ולכאורה
 והחקלשי ט צאי באומר לברייהא לה^מוקמינו אירוסק

 לס״ל והיינו בהאי אלא שיחירה לא לולאי ופרש״י ט
 , לכאן הוא ראי' ומה שחרור שעי הוי זה סטר7
 ס״ל ר״מ7 לכיון מעיקרא לסיד מפה ראי׳ מייהי7 ״ל5(

 לפליני לרלק י׳ל ״כ א במורה מקולשח משמע מחולשה
 שחרור נט וצריך גמורים קילושין אינם היינו ר״מ על

 וחכ׳א גייס ללא הנ״י. ת5ניר לפי וניס מחלש לקלשה
 פלעי לרלנן משמע דר׳מ טלקהני ■אלא מקודשת אינה
 גכה^ב כלאיקא קילישק ספק ?וי ללימן י״ל איג עלי'

 נימא אי רני על קושיא ומאי פ״ש טית לף לקילושין
 אעיכ . אחרים קילז^ז על נ״ש דצ*יו ,ס״ל רבי לאף
מקודם לשיחירה גמורים קימשין להוי מיל לדלי

V l’D דהוי לומר.לרי« אפשר להאיך קשה לכאורה
 להא מקולס לשיחררה משום קידושין ולאי

 להא מקולס לשיחררה אומרח אינה להשפחה משמע
 למה ששיסררה שניהם,מודם לאס מקולשח אמר סחמא

 סיא ואס ולתלשה לשחררה בילו הא נאסטס יהיו נא
 בולאי מקודשת שהיא לומר א״א נשהחרדה פלא אומרה

 תל״א לגפשה שויחי' להא אחר קילושי בה ינמכו שלא
 אומרת שהיא לאף צ׳ל אע״כ קילשהני לא שאומרה טון

 מקודם שיחררה מסתמא אמרינן משיחדור יודעת שאינה
 לא זזה י״ב סיק הכ׳ש כמיש אחר עיי ניש לה וזיהה
 כיון לומר ולוחק לעבד הוא ח;ב ם״ל7 לר־מ שייך

 דס״ל נראה ועיקי ,לה ה:א יכוה לקל® רוצה שמא
 ובוא מקודם ששיחררה אומרת לטא למיידי להיאיש
איהורא עביל צא מלאי כיון נרימ וש*ל מכחישם

 להא מוכח ממילא ולפ״ז , מקולס שיחררה מסממ^
 נמזרים קלושין שאינן היינו מקולשח אינה רבנן לאמרי

 להא חל״א לנפשה שויט׳ להא ג'כ לאחרים אסורה אכל
 דרבי ״ל3 ע׳כ רבי על מקשה מאי א״כ נתקדשה מר
 / הרא״ם לעת לפרש הנ״ל גמורים קילושק לטי ס״ל

 בהשיאה, ״ל07 בי״ל הטור ■שהניא' הרמ״ה' ולעת
 הא ציל ע״כ קולושק הפק אלא לאינו רבה

 למשמע משום מקולשת אינה לאמרי לר״מ מחכמים למקשה
 לר״מ ה*ל־7 משוס והיינו קילושק ספק אפי׳ לאינו לי׳

 שהיא מיירי למההמא לחומרא אלא אינו מקולשה לאמר
 שויכה למימי ליכא לר״מ7 וכיון נשחחררה שלא אזמרה

 קילושין ספק הוי ע-״כ הוא חול ס״ל להא אחר ע׳י
 לאמרי חכמים וע״כ ׳ נחקלשמי לא אומדה היא להא
 1מחל^ א״כ כלל מחקלשח לאינם ע?כ מקולמז אינה

 לאמי מקולשת לשון בפירוש אלא אינו והימ״ה הרא״ש
: ר״מ

ד1ר  קידשין אינם ללרבי נימא לאי ,למוכח נראם ת
 אירובין משטר מקשה מאי א״כ y גמורים

 משום לאו לרבי עעמא. דלמא מקודשת דאינה לרבנן
 y הפקירה לי' דניחא לכמן משוס אלא מקולס שיתרור

 אירובק שער כשכותב משאיכ y לשחרר צריך ולכך
 לשפחחו באומר ע״כ. פ״ב לף בקידושין דקי״ל לשפחחו

 y ■ לשב״ל ■להוי משום קידושין הוי לא שאשחררך לאחר
 לאשה נש כחוב באומר ע״ב נ״ב ף7 ביבמות ואמרינן

 ללר*מ שס אתוכף כ'1 , נש אינו אנרשנה כשאכנסנה
 זטעמא י״ל יכ6 ״ מהני לשצב״ל מקנה. אדם ס*צ■7

 זליכא משוס היינו כלל טקולשת אינה לס״ל לרבנן
 שיהרור מועיל דמה לה שנוחן בשעה שקידשה למימר
 שהיהה בשעה הי׳ השער לכתיבת כיון ,קילושין בשעה
 מקנה אלם אין לסיל אזלי לשעמייט ורננן / שפחה

 נישואין הזי ללרבי להש״ס לי' לפכיקא אע״כ דשלב״ל
 לרבנן אפי׳ ממי ווה y מקולה לשיחררה משום וולאין

 דלפי ונראה ; משטר כתיבה קולם לשיחררה כיון ר״מ7
 לטעמיהו ורמן ר׳מ בו והחקדשי בר צאי למפני מה

 שיחרור לשון ה1 ללשון לאין לס״ל דרבש לשעמייהו אזל־*
 הקידושין לאין נכיון בקילושק השיתחר דהלה כיון היינו
 ה'צ y שפחה היחה עדין השטר שנכח: לבשעה כלום
* לפלב׳ל מקנה אלם ^טעעי׳לס״ל שלב״צ,נר״מ7

ה הנ  אי א® לו קילש אם הפוסלךס הזכירו לא ■ו
 מלמקשם משמע לכאורה , כשיאו כפו הוי

 איסורא עכיד ס״ל נךמשין דממת אירוסק שטר מכותב
 כשקילש היה א״כ y לה מתלש לנשואיז לאדעחא כיון

 אלעחא שהוא כיון לקדשה לו שאמר כגון אשה לעבדו
 והא , לי׳ מקלש הוי לא לשחרח׳ לאו אי מישואין

 ס־א קילש נקיש הוי לאי' צקיט לרבותא השיאו לנקש
 עבל דאין משום אלא מא איסורא משום לאו ■לשעמא
 אפילו מצינו נישואק לשק אכל כלל קימשין בד ושפחה
 איצשריך לכך מואכיוה ישים להם וישאו ברות נמו בכוחי

 ניחא ונבכי y איסורא משום נישואין אפי׳ לאשמועינין
 לא לפניו נשא אכל השיאו ללוקא כרי״ף לכחב קא נמי
 מ בצאי פליגי ורבנן דר״מ למשני מאי דלפי אף

 p) y לפניו בנשא אפי׳ לצמא מניל איכ בו והחקלשי
 דאי משום והיינו רנביי אמר אלא קאמר מללא משמע

 למיעבל לי' שביק הוי לא לפניו בנשא לאפי׳. אמרק הוי
 לפניו בקילש אפי׳ רמחא יותר לאשמעינין ס״ל אימורא

^ איסורא עביל מיקרי זה דנם כרל ב  למיטעי ליכא ו
לו אמר שלא כיון קיעג־ן לשון כי׳ שייך ללא ממם

לקדש



העזר אבן נתיבות
 משום היא וע״ר לפניו הפיליז כמיח ממש וה״ל ש7לק
 מ<ירי7 ע״כ אצל( , איהורא נמיעב? לי׳ שכיק לא7

: מ;א7 בהשיא(

 מכל מאחת היא זה ממול איזהו (ח> י{
ויבמה :־ש0 כ׳ , ונו׳ העריות י

̂*מ בפי׳ עיין לשוק  רמן7 ממזר הוי אי מטאר ושס ר
 ן1מלש7 לכהונה פגום 7ל1ה אם. נתבאר לא אבל לא או
 הולל כיה כלנרי נעשה עיב ייל ף7 ליכמוח וגיא הס

 לכהונה פגום לולל לריכ״נ לפיל הרי ב״ש ללברי פגום
כ ש״ו כלף ושם  צרות כני וכו' יהושע ר׳ אמר ע'

 משמע לכס מעיד אני צרות בני «׳1 מהו לב״ש לב״ה
 מ״ש ע*פ ליישב יש לכאורה ̂ פגום הולל דאין לפיל

 ממזל ראי ללא הא7 ע״ב ע״ע ף7 ביבמות החוס׳
 והיינו בה חופהין קלושין אין אפי׳ילמ״ל לשוק ביבמה

 וליבם אלם לשום קלושין בה שאין ועבד ככוקי להוי
 , בה לאית הוא ביאה אצא היא קזושין בת לאו נמי

 ממזר אין מ״מ , ועבל מכוחי ממזר דהוי צמ׳׳ל ואפי׳
 חשובה ליבם כמו לסליז עומדת ליבמה לכיון , מיבמה

 לא הראשון טעה לכאורה , וכו' קדושי) חפיפת בה
 ושטר לכסף במור קנין קינה מאמר דס״ל לב״ש שייך

 לאמר הא וציל ביבם קלושין יש הלי א״כ בה נומרין
 דיימר כשמואל דס״ל משום הייני ביש ללבדי פנוס הולל

 תפסי אם הפק להוי קי״ל והכי נט צייכה לשוק ליבמה
 לכפק זקייל ממזר פכק הולל ה־ל איכ קדושין בה

 בחוס׳ ע״ב ע״ב דף בקדושין לפמ״ש א״כ מוהר ממזר
 מונד ממזי דספק דנהי , וכו׳ הוי ממזר השתא ״ה7

 , חלל מכפק ־ע ב ללא לכהונה הוא פנוס אבל לקהל
 לכהינה רגום דהולד קאמר שפיר אע שם שהכ״חנו כמו

 יהושע לר׳ אכל לביש כמס דכולד ריב״ב קאמר !שפיר
 אמר לבך , במאמר כביש הלכה לאין בהא לי' פשיטא

: מוס הולל לאין

ך השיבה לא לביש לאף י״ל לף בקדושין לפמ״ש א
אף , הכי לכיש אין ליבם קיושין תפיפח בת י

 היא מלאיצטייך לריב״נ דטעמא שם כתבו ההוס׳
 , הוא פריכא לקיו אע״ג גרושתו מחזיר נבי ע:ם1ה

 יהושע ר׳1 פנום הולל לשוק ליבמה לאורף' לאחי אלא
 היה לבריהס ולולי עיש מייחרי לא עבה ח להיא כיל

 ואי ל״ה פ׳1בח פ׳ לף ביבמות תחוס׳ לפמ״ס נראה
 ̂ וכו' לאלמנה זטה וחימא וכז' מודה חלל עושה אתה
 למעוטי אנה רחמנא כ׳7 להא התום׳ כסברת י׳ל וא״כ
 דלא והא כבוס הולד הוי לשוק ליבמה לאורוי' גלה

 כה״ג גני כתיב לאצה משוס לשוק יבמה מאלה ממעטינן
 קרא ע״כ אלמנה היא להא לשוק יבמה ביה שייך ולא

 דאין בעניו הפכיק אלה7 פ״ל יהושע <ר׳ בנדה מיירי
 לכ״ב מאלמנה מדיליף משמע וכן לכ״ג מכעולה חלול
 לכע מנעולה מפי למילף והיל בבל שלה אימרא שאין

* עשה אצא שאינו

ת ^י ף ס  ממזר בחזקת שאינו שאומר מי ויש <ט) י
בא שמא לחיישינן בה״נ דה וכו' ׳ ^

 בשם לאחא לשמואל לאמה מעובלא ראי׳ והביא ע״ישם
 לאין ונראה בירושלמי כלאי׳ שמואל את והוליד ושימש
 כן אומר אביו שהיה שאני זההם עצמו משמואל ראי׳

 קליל ף7 בביב הר״מ בשם הרא׳ש ללעח מיבעי׳ לא
 נאמן סיג בנו שאיע לומר לאב סחורה י שהאמינה כשם
רעיזאלא פי' חה״מ בש׳׳ע הוא וכן בנו שהוא לומר

לשכתר סימן
ט' פשיטא ליורשו בדיה שס הרשבים כדעת אפי'  מ״מ ו
^ איפורא איתחזיק דלא כיק שאני מודים לשניהם י״ל  ע

 כשיא שייאוהו ערם שס דהיו י׳צ7 זתו נאיכורין נאמן
 למילק ואיכא אפשרי דבר שהוא היא הראי׳ עיקר אלא
 לאוקמי לאיכא ואף פריש מיובא לפדיש כל למא7 מגלן
 לרובא וחזקה דרובא קי״ל הא מ״מ כשרוח בחזקת האס
 תלינן דלא עיג ף7 בקדושין התוס' נכמיש ואף עדיף
 לנהי וחזקה ברי ה״ל7 כן אומרה כשהיא אלא בהכי

 ־רוב אפילו נבעלתי לכשר לימר דנאמנח כריג לקי״ל
 ומזנה מלקת מזנה אשה7 חזקה משום היינו בפוליס

t מיג ף7 ככתובות התגפ׳ כמ״ש

 זבליז משוס בזה להטעם נראה כי' ולכאורה
 נבעלה מערבי דשמא ממ>־ הפק הוי

:נשר סולד איא אפי' <שדאנ בת על הבא ערבי לקי״ל

ך, בז  מרבה עליו היאיש שהקשה מה מתות הי' ו
, אשתהי משוס אלא ככשיר שלא תופפלה

 לפיז ממזר הולל ב׳י על הבא ועבל דעיבי לפ״ל לי״ל
 כדקי״ל פגזס הוא מ״מ ממזר הולל לאין נהי ללינא נ״מ

 לרבה נמי י״ל לפ״ז , פנוס הולל ב״י טל היא בעיבי
 שהי׳ משמואל ראי' ואין לכהונה אפי' אכשירי' חוכפאה

 לא״ל ך״ג ף7 בנסובות כדאיתא לכהונה אף כשר זרעו
 איטפל פוק כהן שהי׳ אבא בר שמן ל־־כ חנינא ר׳

 כתבנו כבר להא שמואל למר ננהי' דהיינו בקרובותיך
 קצת משמע וכן עליו מעילין עדים שאר או אביו שסי׳

 אהא וז״ל קידושין כפוף הרא״ש שהביא כהיב מלשון
 דמי היכי לממזרת חוששין אין כמגרש בפרק דקאמר

 חיישינן ללא וילדה הים למדינת כעלה שהלך אשה כנון
 ונד ושימש נצינעה בעלה אחא דלמא דאמריגן לממז־ח

 חוששין לאין ציל וע״כ קול לענין מיירי בהוניא והתם
 ממזרת דנקט והיינו לכהונה כנמה אפי׳ להיינו לקול
 נקט ולא ברסא והולידה כהב עצמו ובה״ב נקבה לשון
 אין7 בפנום משא״כ לכי־ו דמוהרת לקמ״ל משוס בזכר

‘.כהו לעני! אנא נימ

 הלך לקאמרי מון שלפנינו בהיג הנירפא לפי
 לא בדהא לה והוי וזניא היס למדינת בעלה •

 משמע וכו׳ בצנעה בעלה אחא ללמא לאמיינן חייש־נן
 לא אמת הקול הי׳ אם ודאי ובזה שוינהה הקול שיצא

 בחב המטעי בדבר אפי׳ שהרי בצינעה שנא הל•;) כוי
 אלא שזיכתה שידועה כיש בנעלה תלינן דאין הימ״א

 ^טת שקול אומרים שאנו זה לקול חישםין אנו לאין
 שבא יודעין ואינן הים במדינה בעלה שהי׳ מחמת יצא

^ בצינעה  לכהונה להכשיר היינו ברהא מדנקט השמע מ
 , לכהינה והיינו לה חוששין אין בעולה שם כדקאמר

 מטס הוא דהטעם לפמ״ש ינום לענין בזה עוד נ״מ
 אס פפיקא הוי יכום לענין א״כ ערבי לשמא להפיקא

 לען מכתיפת מ*מ ירושה לענין הוא וכן מבעלה מלל
: לכהונה אף שכשירה משמע הפזפקים

ה א ר נ  דוב לאמרינן להא בחלושינו לכמ׳ש הטעם ו
 שבעלה מפני הפילום אין היעל אחר בעילות

 מבעלה המהעה שלא היכא כן אס7 פעמים לה שכיח
 לנשיאי׳ אחד ויום חדשים ששה לסוף וילדה לשני ראשון
 בביאה ממנו כשנקעברה אלא כני בבעל לתלות דאין

 אצלה שכיח שהוא הראשין מן הוא דהולל נימא ראשונה
מן הוא למפפחא (ימא ט׳ לפוף ילדה אם להיפך וכן

̂י הכ

אך



לשכת סיקר העור אב; נתיבות
ה שנחעברה ״ל5 מן »י7 השגי  אחחלה מי̂י

 הבעל אחר כעילוח חכ הוא הפי' אלא הגירושין שקולם
 מבעליהן ומהעכרוח גיעלוח שבטולס נשים שרוב היינו
 זה דור שייך הים למלינח בהלך גס וא״ב מזטח ולא
 פריש מרובא לפדיש כל למיחד נמי לאיכא אף א׳כ

* עפי עדפא כשרוח חוקה נמי לאיכא ניזן

ח נ ה  כא שלא מולה האשה אס אבל כחל הח*מ ו
 הוא רחוק לפנינו היעל אין אס אף נעלה

 לרווחא סולים ששניהם שם סיים שהרא״ש ואף להכשירו
 לרבה לפרש הרא״ש להולרך ולענלינ • כ׳כ למילחא
 אפי׳ללעחהתוס״ בא שנא ומולה לפנינו שנעל סוספאה

 הא מ״מ טוענח כשהיא אנא כצינעא שבא הלינן דלא
 הכא למא7 אישחהי לה״ל כרכי כמאן לר״ה למקשה

 שנא עועגח שהיחה במנו וינחה שלא נאמנת להיא שאני
 ומודה בכאן יעלה שהי׳ מיירי אעיכ בצנעא בעלה
 אישההי למימי זליכא היכא איל מנו לה אק בא שלא
 זה לאין לומר ואין זינהה ע״ב עועגח אינה שהיא כיון
 לקייל ויכחישה בטלה יבא פן לומר שיראה משום מנו
 שלא זמן כל מגו הוי עלים שיש קול יצא אפי' מנו מל

I לפנינו העלים באן

ח נ ה  מרבה הראיש קושיה לחלץ כחב הפרסה ו
 אלא אינו *נ לה ללירי לאף משום חוספאה

 גרי מדקאמר כלכריו למשמע נראה היה ולכאורה ספק
 ללמא מרבי ראי' מאי קשה כרכי כמאן חוספאה רבה
 שערו וגמרו קיימא ולז להוי מוונה בן רבי דקאמר הא

 ויללה יינסה לשמא ספק עול ליש משוס כיינו וצפדניו
̂י ספיקא ה״נ7 אע*כ שיעה לסוף  בעלה בא לשהא י

 הרא״ש ללעח הנראה אך לרבי להא מלמי ושפיר כצינעא
 ספיקא איכא לה״נ לס״ל משוס מידים דשניהם לה למוקי

■ «כשר והולל נהעכרה מכותי ישמא

ה נ י ^ מ  שנקעברה ניהלה לא ללמה הקשה למלך ג
 כמים כשר להולד כאמבעי אקר מאיש

 לקמן לקי״ל מאי לפי ונראה קצ״ה מימן בייל המיז
 שנחעביה ברי שמאמר על שחוקי הולל שנתעברה כפנוי'
 (אפילו נתעברה מפסול שמא חיישינן בלא״ה אבל מנשי

 כשרוח קח1ח משום אלא ר״נ ככשיר לא ירי באוטרח
 מכשיר בה למכשיר מאן י׳ג ף7 בכתובות כלאיהא לילה
 קח1ח ליכא ונם ברי אומרה שאינה ככא א׳כ בבחה

 באמכמי נהעברה אפילו נפסלה לאינה לילה כשרוח
 כשרים כרוב אפי׳ למיחוש איכא לעולם כן אם מפסול

 למלל פסולים משאר או מטמזי נתעברה לאמכטי שמא
 שיא או לאישקהי חלינן להא נפמ״ש לאיש וכ׳ש שתוקי

 אכל מבעליהן הן הנבעלות לרוב משוס היינו בצינעא
I האי כי נמיעומא למיתלי לליפא ולאי וה שייך לא באמבעי

ח111ב ״  קשה * וכו' שנתעברה אשה (י) נ
 חב;;ים הועילו מה א״כ מובא

 הבעל נירש אם הא חלשים שלשה להמתין בתקנתם
 אחר וחלל הרביעי חולש כחצי לאקר ותינשא תלש בחצי

 תשעה בן הוא אס הפק יהי׳ ששי חלש בחצי נישואיה
 תחשה שהי' כיון לאחרון שנעה כן או שלמים לראשון
 ללא משוס לומר (אין חלש-ם חצאי ושני שניטים חלשים
 תלינן לשני שנישאה קולם קלשים כשלשה עוברה הוכר
 רכא אמר ל״ז ף7 ביבמות איתא להא ז״א בשני מלל
לתשעה נשים וחב נשים רוב אחר הלך לימא נחמן לרב

 ימיס לשליש עוברה מפל ולא מאיל סן וכר יולדן
 כתר פק3 מ1מיט בחר ספק פירש״י רוכא לי׳ איתרע

 נשים לרוב כיון נפקא לא כפיקא עילי עכ״פ א׳כ חב
 הוי בכהיב ע׳ לכוף יללה לאם לנהי וצ״ל יוללין לע׳

 חלשים משלשה יותר להינשא חז״ל אסרו לא מ־מ ספק
הב משוס  ווו '3 לסוף עובריהן הוכר לש' יולחת ז
 לש' שחלל חייש̂י לא מסתמא עוברה מכר ולא הואיל

: ספיקא הוי באמת לש׳ שיללה אירע ואם

ך  כלא מי ק׳ לף כיבמוח נסהני׳ לנקש הא לפ״ז א
 (יללה ונשאת חלשים שלשה בעלה אחר שהתה

■ : כניל בהתירה למינקש מצי הוי

ר ת ו י  חלשים בה׳ נרם לשיפורא לחלינן הא נראה ו
 אחר בעילות לרוב משוס כיינו ימים ושני

 כגוןשיללה ככחמא אבל זינתה שלא כשרות וחוקת מבעל
 ליה מספקינן לא ראשון בנעל לסלוח שיוכלה נכה״ג
i כלל(צ״ע שכיח לא7 גרם לשיפורא משוס שני כבעל

* וכו' קול עצי' שיצא איש אשת רא) טל
לכאן הב״ח מ״ש על הב״ש זכ' י

 כי לק לא וכו׳ חופשין לכן טפי וגרע בא״א איירי
 בא״א למיירי מבואר וכו' כתנאי מ׳׳ש נישין סוף בסוניא

 שיושבת אשה לך אין ליב״נ למ״ש תמוהין לבריו ולכאורה
וא בקלא עיירי ע״כ בעלה תחת  החום' כמ״ש נשואין ל̂י
 ולעבל לכותי שמזנה רש״י לפמ׳ט לה״ל ואפשר שס

 לאמר קאי ר״מ אלברי לר״ע ומשמע כתנאי ע״ז ואמר
 בלבנה מזורות ויתנו שישאו והיינו וכז׳ בשוק אכלה

 איסור אין כתם זנוח לבקול כיון א״כ שיה בפריצוח
 לרבא מריב״: ראי' אינה ונס לר״ע ח״ט א״כ לפירש״י
 אלא אסר צא לר״ע אעיכ ועכל כוחי בקול למיירי
 (אהא אצלה פסולין להכל הראשון בבעלה מקול כשיצא

S חוששין אין א׳א3 לאפי׳ ריב״ל פניג

ף  אוסר החם בפנוי' בזנות לאפי' לי׳׳ל ללחות יש א
 ס״א ף7 ביבמות לס״ל לטעמי' לר״ע ריע י

 הקול יצא שלא אף ללילי׳ (א״כ מופקרת היינו לזונה
 איכא מופקרת שמא קול עלי' שיצא כיון ולעבל לכוחי
 וה׳ס אשה לך אין ריב״נ השיב ולדבריו לכהונה חשש

 בקול אפי' חוששין אין במופקרת כר״ע קי״ל לא7 יק7ל
* מ״ו ר״ס לקמן בזה מ׳ש ועיין ועבל לכותי

ו ה י  אלם ישא שמואל לאמי להא משמע מפיש״י מ
 באה ווו בל״ה מלפי׳ בפנוי' מיירי לומה

 ר״י עלי׳ ופליג ממור או ממחי שמא פסולה מביאה
 אלא ,בפנוי' אפי׳ משמע לומה אלם ישא אל ואמר

י לאמר הא ע^כ להא צ״ע רש׳י לברי לבאמח  ישא י׳
 אחר הבעילוח רוב כלפרשיי בא״א מיידי לומה בה אלם

 שפרש״י ומה נא״א הכל לפרש ליש ונראה מבעל
 ז״ל לרש״י דקשיא משום היינו ממזר או טנוחי גמא
 מ״מ הבעל אחר הבעילוח רוב לשמואל לי׳ לליח לאף
 73ע1 לכוחי מ״ה ף7 החילז בפ' לשמואל זה׳ל פ*()
 מכשיר למכשיר מאן שם ואמר כשר הולל ב׳י על הבא
 מכותי וכמא מבעלה שמא סיס ה׳יל א״כ באיא אפי׳
^ להוי כיון פהולה טיפה הוי עכ״פ7 פרשיי לכך  מג

:ממור שהונל א<

ה 0^ ע׳ ר על חוששין כהן בעלה נאם רב) ב
כנים



לשבת ד סימן העזר אק נתיבות
̂י! געלה 06 אכל כהכהכיש . חלליס שהם כנים  ישר
 אפי׳ כשרים אח״כ שחלל סבניס במויז זינחה אם אפי׳

 נראה כחב ל׳יח כי׳ החילז פ׳ היש״ש אך , לכהונה
 אס בי] ומחזירה שנירשה כין כעלה חתח הממה אשה

 הכא זס־ל לאוחן לכהנה פמס מבעלה מלל גירשה לא
 ־(P האי דיש הכא כיש פנוס הולל ועבל כוחי נבי
 היא שכן למפרך שייך ללא כוונחו נראה לכאורה וכו׳

 מחזיר גני מיו דף כיכטות כלפייך מחחללח מס5ע
 ולתרומה לכהונה מחוללה היא ככר לסומה משוס גרושחו

•חילול 1ח בה שייך נא שזינחה בשעה :

ד  שוה שאיסורה יוכיח נחשתו מחזיר י״ל אכחי א
 נתשהו למחזיר מה וא״ל חועבין כני׳ ואין בכל י
 עתחללה שהיא בזו תאמר להחמה מתמללת אינה שכן
 היא שכבר כלל חילול בה שייך נא7 וכיון

 נראה אך , וו פיר^ בה שייך צא מחוללת
 P שכן גרושתו למחזיר מה למפרך לאיכא

 בני לאוין לחייבי וה5מ במחוס היחר לה
 צרתה פוערה קייל סועה אבל מלאורייחא כינהו יימס

 אסורה סופה צרת א״ר י׳א דף ביבמות כלאיתא
 לדעת ואפילו קי׳ל והכי כעריות מ3 כתיב הומאה

 למיפרך לאיכא השום זעבל בכוקי ס״ה לעיל החולקים
 הכא שייך לא זה כל יוכיח ב*י על שבא עמוני גר

:וכנ׳ל נינהו יכום בני שכן למיפרך לאיכא

ן אי  אלא פ״ה דף ביבמות לאמר ממא להקשות ו
 וע'כ בינייהו איכא ולאי פומה אשי רב אמר *

 זיא אך לבהוגה כשר לולל משוס לי' מרגילה ללא הא
 ^למנה ורו׳ ונתינה ממזרת כז״ה שם התוס׳ כתבו הא7

 מרנילה דלא למשאע הליוע לכהן וחלוצה גרושה לכ״ג
 וכו' לחללוס טהרה מקוה ישראל שבני אע״פ וכו' לי'

 כן אם וכו' כהניס שאינם כניו על הוא מקפיל ט״מ
 יכולים פנוטיס דהבניס אף סוטחו שמחזיר בישראל

•• מקפיד ואינו החוק׳ כמ״ש לסתטהר

 אליעזר לר׳ אלא שם הקושיא לאין כיון ניאה
 י״א ף7 ביבמות ס״ל ור״א ממזר הולד ם״ל7 *

 כעליות כי׳ כחיב טומאה לי׳ וליה בסוטה לאו לליבא
 ומעמוני גרושתו ממחזיר למי־פ־ך איכא ממילא א״כ

 לכל הוא לכללא וסו ה׳ כעיף לעיג כמ׳ש שני ומצרי
 וכיון הפגום אחר הולך הולל עבירה ויש קידושין שיש

 ועיין וצ״ע פגום הולד ממילא לכהונה פגומה שהיא
 . וכו׳ נמי סוטה ד״ה ע״ב מ״ט דף יבמות בחוס'
 כוטס במסזיל לוקמס וס׳ בקמשין האופי בסיף (א״ת
 לאוקמי א״א פגום הולל אין למסוטה נימא ואי וכו׳

 לומר אלם נאמן דאמר יהולא כר׳ קי׳ל להא בסוטה
 יכיר השנואה לבן קרא מהאי ויליף גרושה בן בני זה

 וכו׳ שאזס כפס בד״ה ע״ל לף בקדושין החוס׳ וכתבו
 כן שהוא ויכיר במד שהוא יכיר אתרווייהו יכיר וקאי

 הולד אין להא כסוטה לאוקסי ליכא איכ וחלוצה נחשה
 יהולא ר׳7 דף בכנהלרין למשני למאי וכ״ש פטם

 א״א א*כ לאוין בחייבי הופסין קדושין לאין ס׳ל כד״ע
! עצמו יההא נר׳ הכי לפרש

Q iy (אף חוששק ביותר פרוצה היא ואם ניג 
 מחלין יש בפ׳ הרא״ש הנה .וכו׳ למיס

 לבני׳ חוששין אין ביותר פרוצה זאפי׳ בס״ג בשם כהי
מדיוק פ״ת כי׳ מייל מהר׳י ובקשוכת ממורים משוס

ט
 אק ובו׳ קול עלי׳ שיצא א׳א .שכחכ הרמליס מלשון

 אתר בעילוח שרוב הם ממזרים שמא לבני׳ חוששין
 סזששק לכסה אף כיותר פרוצה היתה ואס וכו׳ הבעל
 פ״ש לכהונה להיינו דהיא לומיא לבתה מזה ולייק עכ״ל

 חוששק אין בתחצה מלכחב ינתר משמעות יש וצענ׳ל
 דבריו בסוף וכן בהה לישא ומוהר כחב ואח״כ לבני'

 לכהונה למיירי אלא לבני' כ׳ ולא לבתה אף חוששין
 מבעלה אפי׳ א״כ7 כהן בעלה שהי׳ לומר שא״א וביק

 ע״ל זונה משוס לו אסורה להיא טון חללה משש יש
 הוא אס בבני׳ נ״מ אין א״כ ישרא< בעלה שהי' צ*ל

 לע צפכולים להנשא כהטת הוזהרו לא שהרי פגום
:לכהן שחנשא לבתו אף סוששין כתכ

ך  איסור בין לחלק הטעם שם ווייל מהר״י לפמיש א
שנעלה למיידי משים ממזרח לאיסור כהונה י
 «י.7 הכי לפרושי א״א לאיפורא ס״ס להוי משוס כהן
 • לכהונה להחזיקם שלא נבכי׳ חוששין למימר לי'
טעה אף7 מהיש״ל כשם הקולם כסיק לפט״ש אך  נ

 אך ■ הכי לפרש יש שפיר פגום הולל ישראל ליעלה
 מלל שיהא סוטה באיסור להרמביס מצינז לא כאמת
 לא״כאפי' כהן בבעלה הסוגיא צאוקעי דוחק וגם פגום

e אפור כיותר פרוצה שאינה בלומה

ר ת  פרוצה היהה האיכעיא לפסק להא נראה הי׳ ליו
 מותר ממזר לספק לקי״ל אף לסומרא בממ־

 קדושין בקידושי ומבואר לעיל לפמ״ש אך , ההורס מן
 מזורה מן מותר ממזר לספק לאף ע׳ב ע״ה ף7

 עדיף צא כהונה לקהל אבל ישראל בקהל דוקא מיינו
 (א״כ שס שמכקנו כמו התורה מן לאכור חצל טהפק

 לכהונה לוקא היינו לחומרא האיבעיא לפסק להא י״ל
 כפיקא דכל דכ״ל הדמב״ס כלעח ציע לעדין אנא

 כשנה לאיטר י״ל מיש מליבנן שא לחומרא דאורייתא
: שאני

ה א ר  זי׳ל כך כל הכרח אין בה״ג למלברי עול לנ
 בינחד פרוצה בהיחה לי' למיבעי׳ להא

 קול לאוכא ביותר פרוצה שהיא לומה בבה לוקא היינו
 אפי' לאסור אין מדאי לחול פריצות אבל פריצוס ונס

 רק זנוח של בקול שס מיידי לא וכהיג ביוחר פרוצה
 ביוהר דפרזצה דכיון הסברא מן נראה והן ביוהר פרוצה

 מלשון שס מהרי״ו כמ״ש פבעצס אוחה שניאין אין
 לבעלה מוחרח חש׳ שהיא לנמר שייך ואיך הדמנ״ם

 בקול סשא״ג ממז־יס הפק יהיו והיניס תחתיו ויושבת
 לפרוצה לבעלה אסורה היא שבאמת ביותר ופרוצה
 לפ״ז פסיק ללא כקלא כיעור כעילי שי ביופר
 משוס אפירסו משי ללא בט״ז לכתב לאף נראה
 שהיא וכיון כשרוח חזקת משום אצא נאמנת דאינה
 בעניו דהיינו נראה ̂ כשרוח חזקה אבלה ביוקר פרוצה
 כל אכל כיעור ועילי בקול עצמה לגבי נאמנת דאינה

 יש הדי מטנו אוהה מיציאין ואין כטלה החת שמשבח
 עוד , לנקה נס ומועיל כעלה לגבי כשחת חזקה לה
 למשמע משום שינו לחנמלא האיבעיא לפהק הא ייל

 ואל לומה בה אלם ישא והלכקא ̂ שם לסוטה מכוג־א
 סלכקא בליז לכאורה זכו׳ חחליפא רב לתני לומה ישא
 כוש' להננהא צרב אט' להא שמואל לגבי יוחנן כר'

 , רב לגבי כר״י הלכהא אפ״ה שמואל לגבי כאיכורא
 ד'7 דטעמא לסיטר מצי דמי אלא שמואל לגבי וכ״ש
לניעמי׳ דאזיל משום אלא בעילות רוב משוס צאו תקנן

דס׳נ
א ה



לשבת ד סימן העזר אבן נתיבזח

(*’סע

 סטלךלטדלתס מהעברה שה6ין157 ן5ל' ף7 מלה לס״ל
 דהחם רון לה מגשר מצי רוסר פיזצה לאילה מיון

 (לד׳ הלבחא איפסקא (לא יומן ר׳ על פליג אמי ר׳
 רב7 מטעמא סלכהא *ל5 לכך לה מנשר מצי לא אמי

 יה בעי הבעל(אהא אסר בעילות לרוב משוס חתליפא
 נימא אי בעילות רוב שייך לא7 ביממ־ ?פרוצה עמים
 , ביותר לפרוצה כיזן לה שעמא.למנשר בה לשייך
 לא לולא* כלל קמנעי׳ לא ליזסהה פטזן למ״ז אבל
 ליכא לוופתה המוך ללמיל וכיון בעולות רוב בי׳ שייך

 אי ספיקא הוי לטבילתה כמוך למ״ל אלא כלל למיכעי׳
 אמי ׳■17 בפלוגה הלבקא אהמר לבא וכיון לה מנשר
 תחליפא רב לחני וכו׳ והלכחא מלשח למשמע ותו ור׳י
ד למוציא לסיל משמע לה משר מטעם לצאו וכו׳  כ

* לחומרא האיבעי׳ הרטב״׳ם פסק להכי אמי

ן עלי׳ ונא סור הראשון ואם n<* ע
 מלרמן ממזר הוא ויללה וכו׳ ,

 סולל אין השני שגירש לצאחר סימכ״ם לעת זה וכף
 בר״פ למשני אף7 לפ״ל שעמו גראה סראשזן מן ממזר
 , קנסום איסורא א7עב7 רישא פ״ש ף7 לבה האשס

 קמא משינוי׳ ר7ה לא7 משמע אלא קאמר מלצא מ״מ
 נהשהו שמחזיר למיחש איכא7 סיכא אלא קנסו לא7

 זבשמע וניפו אשתו צבי דף שם וכלננשמע , ומשניסח
 בהליא כתב וכך לראשון לחוור טוהרה ונחיבמה שמת
 ממזר שהולל מה להיס הרמב״ס וסובר , המשנה בפי׳

 שיאמת משש לאיכא במקום אלא לקנוס אין הראשון מן
 הולל שאין נרושהו במחויר אבל , ממזר שמא העולם

 לאינו נראה סהוספ' שיטח אך ,קנסו לא ממזר ממנו
 ע׳׳ב מ״ש בדת מזכריהם בלמשמע ׳ הש׳ז גמ״ש יכן

 ואין , וז׳ל פי׳רית על שכתבו וכו׳ נמי כועס בל״ה
 לאפי׳ משמע ,וכו' לתילוק היכי כי קנכוה להחם ראי׳

 כי קנכוה אפ״ה היא איא שיאמרו נמש דליכא במק׳יס
 ^סו ללא ס׳ל ההוס׳ לאף ונראה , למלוק פיכא

 במחזיר חשש לאיכא במקיס אלא ׳ הראשון על לאסור
̂ון כלאי' גיושתו  שעשו לשעם ס״ל7 אלא ציה ף7 לר

pשהוא העולם שיסברו זו חששא משוס לאו ממזר צז 
 שמא בממזרת מוסר השני סן הולד למה איכ7 ממזר
 ממזר הולל ואין ומי ונשאה ראשון שנירש העולם יסברו

 במקום שעברה כיון , ממזרח בקנס מא זסשעס אלא
 ומא שלא רזי , ממזר מצל את עשאו להנשא שאסורה
 כרית לכתבו והיינו פיה 07 שם כלאי׳ להנשא מרגילחו

 אתר אפי׳ אודי , ו?(׳ ממזר 7ים,הול75 רבה האשה
 והיינו ממנו ממזר שהולל אראשון מוי מילי ובו׳ שנתן

 לבריהס שהחזיקו אלא « הוא נזירה מחשש ללאו ״נ07
 נראה הי׳ לכאורה 0 ממזר מלל להיות שאפת במה

 עיב פיה בלף אמר מללא סרמביס <דבדי ראי׳ להניא
 בעלה שמזר בכה׳ג דמרנילחו בלישנא בינייהו לאיכא
 דרבנן נמי הא חיזוק עשו מלרבנן דלמיל ונשאה ראשון
 מלרבנן ממזר 7ול7 לי׳ מיגילא לא הא מלניצהו ולמיד
 בינייהו איכא שם שאמרו מה בכלל להוא י״ל מיהו

I הושתו עחזיי

H D  לפי׳ מ״עי בלף שם החוס׳ שהקשו מה מהויז 1
 לויל בינייהו אינא הושהו למחזיר מהאי ליח

 אי׳ לישנא וכהאי מדרבנן פוטתו במחזיר מפרש מא7
 לפיל (אפשר לרבנן פושה אמית ואס ייא לף שס

 לקנוס יש מינילהו אינה שהיא אעפיי לבנה״ג להחופ'
* מוכרת אינו מיה? ממור 7מל7 לקכפוה היכא הי א«תה

ה ^י  חורין ק וחצי׳ עבל שחצי׳ מי וטי) p ס
פירשיי וכו׳ תקנה לו אין וכו׳ י

 בממזרת למותר לפיל משמע ישראל בבת תקנה נו אין
 ישראל מימ כשר הול? ישראל בת על הבא לעבד אעיג
 מיקרי ונא ע״ב ס״ח ף7 כקידושין כלאי׳ מיקרי פסול
 צקלושיז לההוס׳ דסיל ביי על הבא גר כמו ומי קהל

 קהל מיקרי לא7 , וכו׳ נר והרי בליה ע״ב ע״ד ף7
 שנשא לגל לפיל אזיל לשיטתו והרמביס אמו 75 משוס

 (אפור בעבד והיה אמו מצל קסל מיקרי הולל כיי
 יכול מי לאס לעולם כמותו ומיו כ' ולכך בממזרת

 כיון שפחה ע״י לשהד בניו יכולין הי׳ ממזרת לישא
I האם עיי גמורים ממזרים להיו

ה ^ ^ ר  הקנה לו לאין לפרש לאין לרש״י זפ״ל לי ונ
 כעי7 הא איכ7 שפחה ע״י בניו לשהר

 מעוכלא ופשש זיעבל או לכהחלה טרפנן ר' בקלושין
 אצא אינו אי7 להכא ימלא מר׳ פסש ולא שמלאי ר׳7

: תקנה לו אין אמאי מיעבל

ד ^ו  מופר לממזר להא כיון לרשיי סיל7 י״ל ל
 היינו , פסולים בשאר ולא לשפחה לכחחלה ^

 הבא בעבל שעם אין א״כ מקדישות בא לממזר משום
 הולל והרי קדשה תהי׳ ללא לאו עיקר שהוא ב״י על
 י״ל הרמב״ם ולדעת בשפחה יאהר ולעה מקלישוח בא

 הכנים את לטהר כלי שפחה לישא לו שהתירו שד לאף
 בשביל לו התירו לא לטלאי מ<ןןס׳ כשיטת ס*ל. הוא נף

 אלא / עמוני לגר התירו שלא כמו לבל סינים טהרח
 שייך ולא , מקלשות לבא משום הטעם ס״ל הנא לגס
 היינו הכניס אח מהרת השעם ומ*ש קדש יהי' לא בי׳

 לניטין ממתני' ׳כלמונח לעיל ממזיס התירו דלא לס״ל
» ממורח לישא תקנה לו אין וחב״ה ?ח׳ע מיא לף  כ

 אלא התירו ללא הטעם כת: וע״ז / שס החוס׳ שהקשו
 לזרעה לאין כממזרת ״כ6מב , סבניס טהרת משוס
 אינו קלשה תהי׳ ללא ללאו שישתו ולפי , בזה טהרה
 א״כ / לזנות עצמה כמפקית אלא כ׳י על היא בעיל
 י״ל (עול , מראשות בא הולל אין ביי על הבא בעיל
 ף7 בנישין חיפששא לא7 לאיבעי׳ ן1כי לרמכ״ם לס״ל
 והכא רופסין סקמשין אס כ״י שקילש וחבית בחיע מיג

 לכך , קדושק חירות לצל יש שמא ממזר ספק משעם
 והיל , חירות לצד קדושין לו אין ללמא כשפחה אסור

 בשפחה) אסור לכך כלל מקלישות הנא שאין חירות צל
 ייל קאמר להתחלה לריש מזה פשט ללא שכתבנו ומה
 בחלושינו שס כמיש להיינו ליעבל למימר מצי להוי

 לנקא לאמר הא עיכ ליעכל אמרינן לאי האומר נס׳פ
 משום היינו ,ומואבי עמוני ולא לסהר ממזרים יכולין

 בע׳ע עצמו שימכור עיי לטהר שיכול ריש לקאמר
 בעיע נמכר נר לאין עמוני כנר משאיכ שם כלאי׳

 בחיע הכא היה איכ ̂ משפחתו אל ושב כי׳ קרינן ללא
ע עצמו למכור יכול סולל שאין (חביח עי  קריגיז ללא נ

ז משפחה קרוי׳ אינה אס למשפחת משפתחו אל ושב בי׳

ה »י  שפחהלנהחלה נושא ממור לפיכך נטס כ ס
לכלי לפרש כתבתי •כבר וכו' י ^

 לפרש עוד ויש הבנים טהרס משום »דו ללא הרמב״ס
 ללילמי נ״א לף בגיטין הקשו התום׳ א1ו7 אחר באופן
 הכא7 וחרצו , קדש יהי׳ לא7 ליח ורבו לפרו עשה

 (אית שם הקשו עול כפיי׳ עיי שניהם לקיים אפשר
ממזרים צהרנוח הקנס אין7 ןי״ל ; ונו׳ ממזרה יישא

וכו'



לשבת ר סיק העזר אבן נתיבות
 להיסח חרן(ה הק ממזר מל י״ל ̂ מד

 שפחה ליש?( לי התית ירכו פת מצות לקיים 6מקזרי
 זאף , יהי׳קלש ללא צאו ולחי ויכו לפרו עשם לאחי
 מקיים מ״מ ס״) צ׳ כסי' כמ׳׳ש פו׳ר כזה מקיים ללא
 איגו שפחה לישא שם גלקאער יצרה לשבת עשה כזה
 סהרחהיטם משוס מ' והיינו שם התוס' כמ״ש יסל

 לישא י׳ז כסעיף לעיל התיר לא ללמי , י״ל וממילא
 לאו לחי לא כבניו ג״נ הם שט כשתת לצל כיון גזפקה

 ארלפמ״שתוס' . שט ממזרת צל מפום קלש יהי׳ ללא
 משום קלש יהי׳ ללא הלאו ללקות כזה שייך ללא שם
 ביאה ממד אלא עשה טקיים לא לאו עיעקרא לכי

:הכי לפרש M נט׳ להתעכר להוי׳

p  P ltS I ס״ע לף כקלושין לאמר הא לפרש , 
 ולא הזכרים את עיהרח לריס לו אמרו ח״ש

 ממזרת קאער לכחחלה אמרת ואי הנקמת את סהיח
 ולפמיש שם כחמשינו ועמ״ש ונו׳ לעבדא חינסב נמי
 הילל אין כליעבל להא למימר מצי למי משום לפרש יש

 אסור ללכחקלה לאף משום היינו ̂ הפנוס אקר מלך
 החזס׳ נמיש עשה מקיים לא אכהי כיאה לבחקלת משום
 ראזי' לאז כיון איסולא ליכא ביאה נמר בשעת מ״מ

 לידתה לאין נמצא ̂ צ׳ת ולקי עשה אתי להתעבר
 בממזרת אבל הפנום אסר הולך הולל אין לכר בעבירה

 שנתבאר כמו לשיה ועשה rכפו מחייבי לא לאשה כמן
 הפנום אחר הלך בעבירה צידתו הולל א׳כ ,א׳ בסי׳

 לאין ע״כ לכחחלה אמרת אי אכל , וממזר עבל שיהי׳
 מקדשית לבא משום קדש יהי׳ ללא משום כלל איסור
 , לעבד הנשא נמי לממזרת מקשה שפיר חוה׳ כמ״ש

 לאלקיס לך להיות ע״כ ק׳ ׳7 ביבמות לאי' חמיהני אך
 לי׳ קאמר הכי רחמנא לי' קמזהד התם אחריך ולזרעך

 ומשמע כחדה זרעך ליזיל ללא ושפתה כותית הנסב לא
 לקרא בתשא שם לכתב נאמרה למתח זו לאזהרה שם

 ללרחם אחריך זרעך ויין וביניך כיני בריתי אש זהנךותי
 עשם לציהא החוס׳ לקושי׳ מקום אין א״כ עולם צברית
 מלהתירו י'ל מיהו , עשה לוקה עשה לאין לפדר
כ לטהר לממזר  אחריו לזרעו בממזר שייך לא7 משוס ע׳

 לליחי שם הקשו ושפיר ממזרים להרמת תקנה לאין טון
 ורעו מקיים לא לבלא״ה משוס , וכו׳ לפו״ר עשה

S זו עשה בי׳ שייך לא אקריו .

ן ן »י ג ס  לעת זה , וכו׳ ב״י שנשא בר (יזז כ
ושיןלףע׳ל7בק והתנס׳ הרמב׳ס ^
 שם בחלושיט כתבנו ככר עיז קולקין נר והרי ל״ה

 שכשמו עול ועיין , הרמבים לדעת הסוני' ליישב
 ביבמות ז׳ל נלדי של הלשונות בשני תלי׳ זו לפלונחא

 לי״ל שם עול וכתבנו , אושעי׳ ר׳7 באיבעי׳ רז ף7
 התוס׳ קושי׳ מלשב ובזה ,ור׳׳ל יוחנן ר׳ בהא לפצעי
 VW הקשה פסולה אמר ר*ל בל״ה ע״ז לף ביבמות

י׳ ע״ש ונו׳ כהן משה  מישלאל שאמו לנר ה׳ל יוחנן ו
: להלכהא וממילא קהל מיקרי

ה נ ה  שם מקשה החוס׳מללא .ללעת הקשה בח״מ ל
לאחוי' מקום לכל י״ל אך , ביי שנשא מנר

 לוי(ישראל לכהן שנשאה נהלי' וליתני צי׳ לקשי׳ אלא
 נחדושינו ועיין , שם במתני׳ פ*י בס' הקשה וכן וגר
 קשה לימביק לאף חלע , נכון על הקושי' ליישב• שם

 הולךאתריו, סולד לישראל שניסת ניורח והרי הל'ל7
להקשות שייך לא אחרי׳ מכל ישראליק לכשהיא כיון וא״ל

 למשט לבחר אף לישראל מחלל.שניסת מקשה להא ז״א
 צ״ל וע'כ לקלגה טהרה מקוה ישראל דלת לוסתאי כי'

 מחני לנא משוס בהלי׳ חני ללא והא מרבי מקום כל7
 ר׳7 אליבא שם אתי' הסוגי׳7 ואף ־ , לכהן גיורת לי'

 לכהונה כשרה בסו גיורת שנשא נר אפי* לס״ל יוסי
 ועיש , יופי כר׳ בהא ס׳ל לא מחני׳7 תא מ*מ

 ויש , המס׳ עת7וצ הרמביס עח7ל w מיש כמקני׳
 ׳7 יבסוס7 במסט׳ מלקחני הימנים ברי7ל לאי׳ להביא
 באם לה טשכחס ולא ומאכיל פוסל ממזר סיט
 ע״נ ס״ח ד מפרשים יש שיטח רש״י קס7 ובזה , אמו

 באם משכחת סחוס״ לשיטת , וכו׳ כנעני עכל ״ה7ב
 ק-׳ל7 לכהונה לכשרה מ^ראל שאמו נר בת כמן לבל

 כתרומה ואוכלת מממנה לו והי׳ לכהן ונישאת ברי כריא
 מן נפסלה לא לממזר אח״כ וכשנבעלה , בנה בשביל

: לו מותרת טא ההוס׳ ללזעת התרומה

ו  סא פלוני של אומיס אס אפי׳ (יודו כ
דנאמגת הטעם ההימ כחב וכו׳ *

 מדאורייתא כ% ממור לספק משוס לפסול ולא להכשיר
 בקהל אמרינן p במו להא עליו הביש שהקשה מה

 קדושין בקדושי מה הארכת כבר מדאורייתא ימא ספק
 ספיקין לאוהד אלעזר לי׳ נימא אי לאף ע״ל ף7

 ספק לבקהל דרשא לי' לליח מדאורייתא הוא בודאי!
א היינו יבוא  למאי אגל קהל איקרי נרים קהל היל י׳

 חל סימזר ע*כ , קהל איקרי לא נרים קהל7 קי״ל7
 ע״ג ף7 שם אי׳7ב בספיקק ולאין להתיר קי.ל מחמשה

 בספק ממזר התירה לההורה להא הה״מ לשיטת וצ׳ל
 בודקת מזנה לאשה חזקה שייך לא7 היכא היינו קהל

 ונל ונתערבו , כטקבא שהולידו נשים שתי <מן ומזנה
 או טנריס ספק שהוא כולל נמי אי ממזר מצל כשר

 אבה7 לשייך היכא אבל , קהל ספק ה״ל7 מישראלים
 להכטר נאמנה היא זה למשעם ומזנה בודקת מזנה
 הולל ע״ב י׳ג ף7 בכתובות כמ״ש פסולים ברוב אפי'

 לטכס הה״מ שהוצרך ומה התורה טן בממזרת אסור
 אמי ולא ההורה מן בקהל לבא סותר ממזר ׳07

 מדקת מזנה לאשה חזקה לס דמסייעי משוס הטעם
 אע'נ לכהונה או> נשי הולל זה מטעם להא ומזנה
 חזקה משוס צ׳ל ועצב התורה סן אסור מלל לספק
 הרומים כהב7 משום היינו ומזנה בודקת מונה לאשה
 נתעברתי ממחי אוסרת היא ואס ך*ט בסעיף והובא
 בודקת מזנה לאשה חזקה שייך לא והסם כשר הולד

 כשר במתי ספק להוי לטון משוס צ״ל ע״כ ומזנה
א אבל מלאורייתא  אינה לכשרות חזקה דאיכא טנ

t מדאורייתא לפוסלו נאמנת

ד ו ע  טלל אם ^וקיח שנשא בישראל מסתפק אני ו
 התורה מן כשי לשתוקי דניון דייל שהוגך מי ^
 שנשא ישראל כמו והוי הפמם אתר הולך הולל בזה שייך לא

 היעו פכולו אחי סלן לו בממזר כתיב זכי כשר לתולד חללה
 רחמנא כסב ואי ע״ח דף ביבמות וכדאמרינן ולאי בממזר

 דראוי בהוקי א״כ וכו׳ בקהל לבא ראוי אין7 משוס ממזר גיי
 אחר הנך מסתמא עברה ואק קדושין p7 כיון מןהל ל-;א

 מזה אקא7 משום לאמו האמינו לא7 י׳ל א*כ הזכר
 לישראל שסנשא שחוקי בת או ושהוקית דאורייתא איסור

 והיא לממזר הנשא ממזר לעשותו נאמנת תהי׳ ואם
 שוס מזה יבא לא להכשיר משא״ב לאורייתא איסור
 הוי מלד7 פשיטא לממזר סנשא ואם לאורייתא איסור

:פסולו אקר להלך משוס ממזר
מי«



לשבתד סיק העזר אבן נתיבות
ו ה י  להיג^ מיג לף pc«(« 6הרשג״ ל&מ׳גן מ

 להיא למיפר כא4ל אף כשדיס מכ ;אינא
 «א7 למימר לאיכא כמן מ״מ קכזע היל לו5א הלכה
 כיון כסוליס לברוב י״ל p «כמו רוב היל אצלה סנך

 ל&סול לנאמנח י״ל יף7ע חבא מ»ןה1 רמא קזיל7
ר אך ורובא 07ד מי לאיכא כיון  הך7 שם כחננו מ

 קבוע כל אמדכן אי הפוסקים בפלזנהה הלי' סברא
 כיון עהם7ל7 במקומו הקבוע ביילוע לוקא כ«ע״מ

 אמו אם אפי' כפע״מ מא לעולם מקומו שהקשיסה
: באריכוה עיש אצלו הנכה שהיא ילוע

 • וכו׳ לו שנבעלה פליט אוחו מולה אפי' (יט) 0ןןן
 י77אה הרמביס לכרי שהקשה בים עיין

 , לרבנן בחרומה מיידי חרזמוח לבהלכוס והביס
 שהעם־מ־נכין שס כתב להא ק למוכק נראה ולעניד
 והרי הורוה על עלים לליבא להליא משמע עיז^

 צג״פ אצא לאורייחא לתרומה מעלין לאין היל הרמב״ס
 דף בכהנבות כלאיתא האב בעלות וכיש עדם שני
 עלוה ע״פ בתרומה הבן דיאפל סיל ואיך עיג ד״ה
 בתרומה למיירי ועיה אוע׳פקול עלי׳ שבא שאמר האב
 עיש י״ב לין לעיל שס דכ׳ אסא לקאי למגן הזה בזמן
 א״ב מהל' ע״ו בפרק לפסק מהא הביק שהקשה אלא
א י״ס טן  בללא ממזר ספק הזי לא7 ארוסתו על מ

 על בחב חיו ס״ק קניו במי׳ והב״ש מעלמא ליימא
 איכאחשש לבארוהה לסבר משום 1כ הקשה מיל מ״ת

 ממזר למק מילי קשה לא ובאמת לאורייתא איסור
 בפמיי׳ הרמב״ם מיש מיהו שם עול וכתב וכו' למגן

 זינתה אקר עס שמא לאמריכן נתעברתי מעסזר שאמרה
 סב״ת ערי ולעניל עכ״ל וכד התננים לשיטת קשה

 מת טומאה מכנמס בפיט ס״ל סרמביס להא מונים
 הוא ומליבנן לקולא מלאוריישא לאורייתא ספיקא לכל

 והביאו ק״כ לף הבית כתורת הרשביא וכתב לסונ׳ויא
 לעריו ראי' הביא להרמב״ס לקלושין פיק בסוף הרין
 אין להרסגיס נמצא נקהל לבא כשר ממזר לספק מהא
 לאורייו^ ספיקא לשאר ממזר ספק בק חילוק שוס

 לרמן איפור הוא ולאי לאפי' שאני הזה בזמן ותרומה
 מדאוריי^ אסור ממזר מלאי כיון ממזר בספק אבל
 בארוסה הביק וקושית ייבום נבי כמו לאורייתא ס' היל

 הגא היחרא ללהאי כיון לכארוס חירז והב״ק אלימא
 לאורייתא לכאיסור סלבר להטעים ויש בארוס תלינן

 למוחזק ביון יבזס צענין להבי ^נייחא חוקה בחי אזלידן
 ליבם זקוקה בחזקת היא בבנים מותזק ואינו כאחי'
 ארוסתו על גא ונבי »&א7 בלא אפי' לחוסרא ואזליק

̂ז בהר אזלינן התירא ללהאי כיון  שלה כשרוח חזר
 ח״כ ננל להוא כיון נתעברתי מממע• שאמרה מפמי׳

 ומזנה ביל^ז מזנה' לאשה החזקה נגל הוא גם לילה
 נפשה אפקרא7 כיון אמרינן שפיר בכתובות נלאיתא

 וכבר כשרים לגבי נפשה לאפקרה כיש ממירי' לגבי
 לכ״ש כשר p>7 אס לאורייתא איסור הוא7 כתבנו
 לאורייתא איסור מזה לאתי ה«״מ בלעת לעיל צפמ״ש

 כ׳י למיא אף ובתרומה כנ״ל לישראל שניסת בשתוקי
^ ;מקיל לרמן בסחמה מ״ס בתרומה לאכול שלא ה1ו

ח א ל נ  י״ג ף7 דכחומת המחני' ראי' להביא ו
 לנתין בעולה בחזקת ס*ז יהושע ר' לקאטר

 לאם להליא משמע ללברי' ראי' שסביא על ולממזר
 לא לסיפא במעוברס וכן לכשר שנבעלה ראי' הביאה

' פליג אם אבל הוא מי ילעט בלא אלא יהושע י

 היכאלאפקרה כי לאאמרינן לכשר שננעלה ראי' הביאה
 על הקשה לכי המר והנה לילה ח״כ משוס והטעם

כ לף לינמוח ממחני' הנ״ח והניאו הימכ״ם  שיש. מי ן'
 חיישינן ולא הייבום מן אשתו אה פוטר מ״מ בן לן

 האסורים בבית בחבושיס לאוקמי ונזקק הוא מאחר שמא
 אלא הקולס מהסני' לאחויי' להויל רבא על ק' לאכתי

! באונס לאוקמי לאיכא לענ״ד פשוט הדבר

ל ^י ל נ  לעהך מאי ט' דף ביבמות לא׳ להא ■י״ל ו
 כמן עול שם ואמר אביו אנוסת אמו

 בהו אף מחרגס ואביי וכו׳ לי' משכחת באונסין עחו
 באנוסה לומר הש״ס לקלק לוכחי בכמה וכן מאנוסתו

 לאנ׳ה הכי לנקט נראה מ״מ טפי שכיח למפותה אף
 למימר לאיכא אבי' הוא אס כסו היא אס ילוע אינו
 באנוסה משא״ב לאקר הפקירה כך לזה שהפנךרה כשם

: זה שייך לנא

ה א ר נ  להא החזקות מטעם לחלק צריך לפ״כ עול ו
 ייבום לענין הרמבים על החולקים אפי'

 עלי' שבא עלים שיש דוקא היינו מלאפקרה אמרינן ללא
 באחים לרמוחזק קניו בסי' כלקי״ל מהני לא הודאתו אכל
 לף בביב הרשבים כתב וכן בניס שיש לומר נאמן אינו

 ואלו הראיש בשם מיש י׳ד סעיף לעיל ש ועמי קליד
 במוזה לאפי' הרמי״ס כתב שעיברה ארוסה נבי סכא
 באופן הרמב״ס לברי לפרש ליש כתבתי וכתשובה מהני
 לכפרק כתבנו כבר להא התירה הוי ללא בענק אחר

 לאורייתא בתרומה למיירי נימא ‘אי חלומות מהלכות ח'
 להרמביס ס״ל להא הזמת על עלים rn צ״ל עיב
 על<י וכ״ש ע״א פי על לאורייתא לתרומה מעלין לאין
 או שאנס או שם הרמב״ם לשון משמעות וכן אביו

 א״כמאי בעלים ילוע להלבר משמע כק אותה שפיתה
 אע״כ הכהן בזה אסלי' מרננין הכל אחיכ שכ' הוא

מ' לאמרינן להא מפרש להרמצ׳ם פשוט נראה  לזיימא «
 וחשכו עלי' מרננין והיו עמו לייחד רגילה שהיסה מיני'
 הרא״ש ללפמ׳ש יי׳ל p אס לו עצמה שהפקירה אותה

 משום והיינו במיוחדת הרמב״ם למולה אפשר בחשובה
 הרכה ביאות עלי' כבא ה״ל אליו מיוחלת שהיתה לכיון

 בי' תלינן בולאי לבזה י״ל לף בכחומת התוס׳ כמיש '
 שהעסמרננין חממות בה׳ הרמב׳ס כ׳7 להיינו י״ל א״כ

 העסמרננין ונס עמו שזינתה בעלים שילוע כיון אחרי'
 למסחמא אממנן עמו להתייחז מיצה שסיתה אסרי'

 כמה הפקירה מסתמא אליו א' פעם להפקירה היכי כי
 שלינן לילי׳ בחר מעלמא דימא ללא וכיון אליו פעמים

pi ׳״ת לין א״ב מה׳ טיו בס' הרמב״ם לשון משמעות 
 ופס אחסה עס ארוסה והיא אתרי׳ מרננין העם היו

 הרי חמיו בבית ארוס עלי' שבא אע״פ אחרים אנשים
 בבא למלבל משמע וכו׳ שהפקירה כשם ממזר ספק וה

 והיינו ארוסה טס עצי' רינון נמי איכא נעלים עלי'
 הי' ממט רק אחרים מס רינון הי' לא לאס למלייקינן

 מרננין ונס עמו שזינחה בעליס שידוע כיון כשר הולל
 משא״כ אליו מופקרת היתה למפמוא איומה עם מלי׳

 פעם עמו שזינתה שילוע אלא סיירי צא7 יימס בהלכות
 לא מינךי לזה עמו עצי׳ מרעק הי׳ לא אבל אחת

 אישות מה׳ ט״ו בפ׳ וכן מעצמא ולא מיני׳ לא ליימא
 הים ולא א' פעם עמו שזינתה רק מיירי צא י׳כ לין

 לאזלינן הב״ח לברי עיקר נראה מ״מ עמו עלי' מרננין
t מ״ל חזקה כתר

ז«ה



לשבת סי^ד העזר אבן נתיבות
H ttl כהן3 נ׳ כס״ס רמיא הנהח על הרם שהקשה 

foe לכל כהן הנן שכואמו «7<מו הפמי׳ על 
 לא7 ונראה כנ״כ ורייחא67 איסור זאיכא אע*כ כר7
Pלגט א&מרה7 היכא כי חכמים חשו7 הא ו?אי7 י7מי ״ 

 זוהוא חשםת7 משום היינו לאורייחא באיסור וקא7 וכר
 מצווה כהן7 כיון א״כ חששו לא וכזרכנן נן3ר7 חששא

 לכסלו רמן7 חשש יחושו האיך נ״כ על עשה מ׳
 משוס מ״מ חגעיס 7כ< כח יש חעשה ואל כשכ7 ואף

 שלא מקומות בכמה שמצינו כמו חששו לא וו חששא
 לפמיש מ״מ חעשה ואל בשה אפילו זבריפם ו7קעמי

 כורסנוסא העשה עיקר7 לחוס׳ ס״ל7 7ףך״7 בכקובוח
 פב״פ כהניס מברכה עצמו את מנע7 משוס כפיו אה

 הכהניש מן להתברך מ־ע שהוא הוזרדיס ס׳ כגדם
: הוא תעשה ואל שב וס נס איכ

ס  האי.יורשו בבנו מחויקיןאותו אנו אין ומ״מ <כ) ש
פי' • וכו׳ כנו שהוא ה7נמ אינו אס

 דוהו מפיו שמעו לא אם עלי׳ זמא ממה אפי׳7 הסיע
 הרא׳ש וכתשובת ובו׳ אפתרה7 היכי כי חיישינן במ

 מחליצה ירושה לענק שני מאי7 הרמב״ם עח7ל הקשה
 מי7בז זאמר י״ל יינוס ;לענין יישכ שב.יעקב וכתשובת

 לחיישק משוס נאמן אינו במלחמה לע״א קי״ל7 מהא
 להולאת לוה מיישינן לא ממק לענק אבל מי77ב אמר7
 רן7ב א&ילו לידע ומחרציק דמי עליה כמאה rע3

 אנ״נן בהגךאה קנינ בפימ! בחימ לאישא כמו יחוקס
 , מלאשו מסני מ״מ קרקע לי׳ ללית לילעינן אעע

:שהאריך ע״ש איסור לענק משא־כ

SW?* טפיו שמעו מלא נימ7 בתשובה כתבתי 
 אביו בשס לו שקרא מחמת אלא כנו שהוא ^

 אמר כאלו להוי כתב הלא״ש מתשובת אף מנו וגללו
 לנא להיכא לס׳ל לשיטתו זהרא״ש הייט בנו שהוא
 ט אטרק לא עלי' שבא טולה והוא מעלמא ליימא
 למה י״ל הרמרס לדעת אבל וכו׳ לאפקרה היכא

 טחשיולע בממי היינו רבנו וגדלו אטו קזס שקראו
 בזהאמרינן בנו שהוא טפיו שישמעו וצייר עלי' שבא

t שם והארכנו עלים כמאה בע׳ל מלאת

ן ה י  ירושה לענין עלותו לטהני לרמרם לפ׳ל סא מ
 ע*ב קל״ד ף7 בב׳ב סרשרם בוה תולק

 מגו לו לאין טון אק״כ שנפלו נכסים על נאמן אינו7
 סזלזשי לפמ״ש אך עציו מוס סר״מ שם ברא״ש ועיק

 להא וכו' בנכסים ל׳ה בהוס׳ עיב ע״ח לף •קדושק
 מינו את־כ לו שנפלו בנכסים מנו ל־׳ ללית שס לאמר
 היוי»ס מן נובה רח ואין לאורייתא לאו שעבולא למ״י

 מיורשים נובה דרח שתקנו לאחר אבל תורה מדברי
 אח״כשהי׳ לו שנפלו בנכסים אפי׳ מגו לו ליש השיטא

 בשטר שנוסנין כמו הזב כשטר עצמו את לחייב יכול
i זכר חצי

DW ה י ע ו לו מימזלח היתה אפי' נכא] ב
 ורש הק״« כתבו וכו׳

 pi < מעל בולאי תלינן לו ומיוסדת מודה כש«א7
ח בסוף מלשני הט משמע לכאורם הרא׳ש בחשו׳  פ
 אעיג , האפורים נטח חמשיס בשניהם לרג אלמנה

 / לעריות אפטרופס אק הטפלת נס״פ בנדה לאמרינן
 שניהם שפיו טון אלא , עלו' בא עצמו שומר שמא

 י׳ל מיהו בבעל וחלען לז המיוחלת הוי ומולם חכושיס
ש היכא וקא77 מלז ל״ה לעלמאמפירש״י לחזשגרוכא י

יא
 אק אס אנל לי׳ לעלמא'שלינק יובא. לנתר ולאי מטור
 נמנברה ע^' בא שמא ם״ס הוי לשומר אלא לחוש

•ממנו :

 פשוט הטעם וכד ללכרי' חזששין אבל (ככ£
 טה , לבוח פלגינן סה אמרינן ללא

 , כקרוביו אסורה ממילא פי׳ על אלא כשר הוצל שאק
 אנשים עצי׳ שבא אשה ל*ז ף7 טבמות משמע וכן

 אב נמצא קבלה מק טאיוה יולעח ואינה הרבה
 מאיום מזעה היא לאס משמע אחותו אח ואח בתו את
 שחזששק ט«י אחותו נושא אח חשש לו אין קבלה מק

,פלוני אוחו בקרובות לאסור ללברי'  אס להסחפק ויש ,
 נימא אי ממנו סהיצל מעיד והבועל ,לפנינו אינה היא

 פסולים בלוב ואפילו טלה תיכ משוס בעלותו זמטמן
 כיון נימא או, . ומונה מלקח מזנה לאשם תזקה משוס
 לצא לאו טל לעבר רשע עצמו משים אלם לאק

 על בא לפלוט לממת ואק . ליבורי׳ פלגינין לא קלשה
 דף בכהוסס סחוס׳ כע׳ש לבורא לפלנינק לקי״ל אשסו

מ' צלם ואין כליה עיב י״ת  שייך לא אמד לבלבור , ו
 רוב לאיכא היכא להססטן יש וק לבורא פלגינין לומר

 לף במגבות הסוס' לכתבו כיק נאנסתי ואומרת פסולים
 נמנה לאשם משוס פסולים לדוב לטעטא / עיל י״ג

 לו׳מר מה וליש / באונס שיין לא. לוה וטונה מלקח
 או^מ שטסם מנו לה לאיס אע״ג כניל לבורא פלנינין

 ,רשיע׳ נפשה משוי דלא מגו וה אין ברצונה שנבעלה
 7מוי לומר ירצה. אס מה גט ניט בריש חוס׳ כטיש
 ייל בוה מיהו ̂ משיש עיין נ' לף בקמשק וכן הייתי

 ללאו י״ל7 משום פסולים מרוב עליפא לכשרות לחוקה
 וק ע*ש קבוע למי אצלו הלכה אם הוא גמור רובא

 כשר החמים מן לשתוקי משוס , לנאמנת ההימ לטעם
t וציע בישראל לטא

̂ וכו' פלוני אותו בקרובי ומומי וכשר וכג>
ש רהב  שנמרשה אשה טהרי״ו בשם מי

 מליו והקשה , וכד סיס משוס הולד מכשירים ויללה
 ונלחק , ממור ס׳ הוי הגירושין לאחר אף ^ הביש
 לחוק והוא , מקום באומ ממור ט׳ שלא למיירי בוה

 מן אחל עלי׳ בא שמא מיקוש איכא להא < מאוד
 אם אותה כתקין וויל כעצמו כמיש'המהדי״ו הקתטס
 קשה ותו , ערוס כאיסור עלי׳ שאינו מאלם נהעברס

 פ׳ הולל נירושק קולס שוינהס אומרת לאס דכ' סא
 ויל והנם , נאמנת תהי׳ למה סיס לאינא וכיון ממור

 מכשר ננמגמיה נירושק שלאחר אומרת אם שם מהרי״ו
 הכא וכיש פסולים ברוב אפי' כריג הלכה להא נאמנת
 להטן וצריך , עימין פ׳ב כדאי׳ צדקת קח1פ לאיכא

 לקאמר האי וסנאי ,חיכ משעם ממיר נמי דיג להא
 לנאמנה טכא לט מונקו ונראה , -לניטק בפיב כלאי׳י
 שלאתר לומר נאמנת ה*נ ,נבעלתי לכשר לומר לריג

 דכלר לכהונה חיה שייך לא להכא אף נבעלה גירושין
 חזקה טטעס נאמנת מ״מ , לכהונה ופסולה נהנרשס

 שהיא זבכיס ונראה , א״א כשטתה ינתה1 שלא צלקת
 מטעם הונל את ר״ג מכשיר אפיה לכהונה פסולה כבר
 בלית שמא הפמליס מן לאחד נבעלה שלא צלקת חוקת

 מפיז יין ׳7 לניטק בפ״ב לאמרינן מהא ראיחו מראה
 אחזתו בת משוס אמי יוחנן ר׳ בניטין ומן רקנו מה
 , וכו׳ להו איה קלא הנהו בליה י״ח בדף הקוס' וכ׳

 ומן כוהטן למה הזה בומן מאומתו משוס לודד ואיה
 , ממורים בניו על ימפה שמא תירס וייל וכו' מימק

 ,מת1ה קולס שנהגרשס קאמר ומן מט יהי' כשלא פי׳
אן ותהי׳ ו



לשבת סיקד העזר אבן גתיבות
 כמו ״א6 והקת איכא להחס אע״( / מה נאמנה וההי׳

 אמרק לא7 וכף אחזהו מז משוס מ״ה סימס' שסקשו
 שהיא כיון אינרשה7 מא וסשהא , איא אהוקח אוהסס
 שלא כשרות גהזתח אותמה אללבס ופזל לסגיט נחשה
 חזקלן למי אפ״ג מחהס פי׳ עכ״ל איא כשהיא מעלה

 לריעוחא הרסי להוי משום נאמנת מ״מ ס״כ נגל דא5
 קולס לכספנן משס מוכח ע״מ עיע לף כתלושין כלאי׳

 לסחר שוינהה »׳3 על נאמנת גירושין ולאחר גירושין
 תייח שם הסוס׳ כ'7 אף , צלקת חוקת משוס גירושין

 גירושין אחר זינחס יאמח שלא א״נ , וו״ל אחר
 מ״מ , עכ״ל לפזור מותרה שוינחה ינחשס ויחזירצה

 אחזקת מקמה ולא לו סוהרת תהי׳ זמספיקא להא נראה
 משוסחזקת או צלקת משוסחזקח נמי חחהיומינו שזמסה א״א

 לכיחלמר אכלסהרי׳ולאניתאלי׳בזה ליעלה הישר
 ללא לקי״ל טספיקאזמשוס לו לחזור לכחחלה אסורה נירשה
 אכל ̂ כשרים חי לאיצא על כדיג עזמא עכדינן

 למי הכנים לעני! צ״ל וע״כ , נאמנת אינה לכקחלה
 פ״פ להוי מהלי״ו לפמ״ש לומר ,־ואין כזיעבלולאמנח

 בהאי ייל א״כ , נהעכרס מכותי לשטא ספק משוס
 ס״ס משום אלא דל׳ נאטנזהא משום לאו נמי לגישין

0 wמכותי וא1ש *ס fמאולאמר יוחנן ר׳ להא יא 
 לכותי נ׳ה לף ביכמוס ס״ל ור״י אחזתר עת' משוס שם

 משום צ״ל וע״כ , ממזר מלל נ״* על סכא וענל
S כנ״ל לילה יאממסא

 שם התום׳ לפמ״ש לכאורם לקשה הא א״ש ובזה
 זנות פי׳ שטחא לא דה, עיב י״ז לף

 לא מ״ת 'P א*כ עיש וכו׳ שטח לא זכהתראה נעלים
 עדים בלא למי מעז*ים כניס על יחפה שמא י״ל אמר

 משוס היינו מדה משוסהמנותא מיינו ולפמיש והתראה
 המכשיר צלנח ע*כ י*נ ל׳ בכתובות לס״ל לזדנותו לד״י
 למכשיר בריא לם״צ י׳ל ריל אכל בכפה מכשיר בה

 יועיל מה מהימנא דצא טון איה , ממה בס'פוסל
t ממזדס ספק למי התפוי

 סלכד וקרוב מהחיז למיש משיסח ונראה
 כשר סק אפיה נבלקה לא אפי׳ בעיני

 בספקא לטיירי סראשוניס לבריו על לקאי היינו זה'
 אס מספיקא אבל ניחשין לאחר אי ניחשק קולס אי

 אותם לבלוק דצ'? פשישא מפסול או מכשר נתעברה
 אם אותה בולקין אותה כשבולקין , שס שמסיים כמו

 דס׳יל פי׳ , עחה איטי עלי׳ שאינו מאלם יומביס
 קי״ל להא אלו ממרס כלל מיישיק לא ולנתין לממזר
 ורוב עיי• חב סלי.דובא לאיכא הינא לכל ו׳ בס״ם
 ובזמנים אמירתה בלא אפי׳ נדישינן לא כשרים סיעה

 היק סנלקה עיקר אצא ממזרים כלל שכיח לא אלו
 אע״ג למהימנא מפי א׳׳ש לפ״ז טקיובי׳ נתעברה שלא

 אלא נבר גרושה שהיתה כק לכמלה ח*כ נכה לציכא
 כריתות לחייבי נבעלה שלא צלקת חזקת לאיכא משוס
 לקחט׳ נבעלה שלא שחאמי אותה לבלוק צדד'ולאי בזה
 וכר נבדקה לא אפי׳ בעיט סלכר שקחב לקאמר ומה

 ■לאחר או גירושין קולס זינתס אס נבלקה שלא סיינו
 גיחשין קולם ואמרה נכלקם לאס א״ש והשתא ,נילושין

 טטזר ס׳ ומ6 לעשות בזה סאילנאמנת מנזר ס׳ הולד
 ^א אומרת סימה לא לאס במגו לנאמנת משום היינו

 לליכא / ממזר v מי. ממילא מקרוס׳ לאחל נבעלה
 דומי לבריז המשך לפרש ונראה * מרש ס״ס
או נירושק קולס סי׳ אס «1א לבלוק שלא סי• מב

 גירושין קז/לם שהי׳ 'חאסר שמא מחששא גיחשק לאחר
 . כנ״ל במנו ממזר ס׳ אוחו לעשות נאמנת ותהי׳
 אותת כשיבלקו פי׳ וכו׳ אותה כשבולקין «ןאפר והיינו

 שאיט מאלם נחעכרס אם אלא לה לא.ישאלו
■ : לא והו ערוה איסור

ח ע  בעיי בעלה שאק מיירי למסד״ז כתב בל*מ ד
 האי לפרש צריך וכן , כבעל תלינן אל״כ7

 כשלא סייע , ׳ממזדס בניו על יחצה שלא זמן לחקגו
 בעלה לכי׳ למהרי״ו עובלא לפרש יאיו < כעיי יהיה
 בי׳.חב שייך ללא ביותר פרוצה שהיתה אצא בעיר

 ממצה ס״ל מהרי״ז ״להא ז״א ,סכמל אמר בעילות.
̂׳ש ממזרים לענק'בנים חשש ליכא ביותר  , סב״ש נמ

 היה גנים לענק חשש דהוי דס״ל מהרייו צלעה אבל
 בעיר נעלה אפי׳ היינו זמן למזגו האי לפרש נראה
 אס לאפי׳ א״ש' הוי וסה , ביויד פוקצס שהיא אלק

 מבעלה ה׳ ס״ס הוי מ״מ הגירושין על נאמנת אינה־
I נירושק לאחר יספק

 לאיכא דסיכא בס״ס בי״ד מףך לפמ״ש ז״אאך
 איכא כדי והכא ס״ס טהני לא איסור חזקת

 לאיכא ההוס׳ שתירצו־ ופה התוס׳ כמ״ש א״לז חזקת
 וסטאו הע״ז כמ״ש במחר בפרוצה לא ס״'כ כננלו
 ביותר לפרוצה והו , שלה ח״צ אבלה לנפחצה סנ׳ש

 שם לפמ״נררש״י וכ״ש , איפשטא זלא איבעיא היא
 כאן אק א״כ ̂ עאמריס בעילות רוב ביותר לפרוצה

:ס״ם
ה1 ז  הוי במחר לפרוצה הב״ת שהקשה מה מיושב כ

 נראה ובל׳ז מאחרים בעילות לדוב ביק ס״ס
 ס׳ מכותי וס׳ מבעלה לספק הכיש לקושי' מפום לאק
 מתי בין סילוק אק למע״מ קבוע דבל כיון הוא אחל
t אסל ׳0 הכל מכעצה ובין מתייס כמה ובק אחל

ך  ללדעת לנ״ע אליבא אינו מהרייו שט ס״ס א
 מוף אקל ספק ק״י פי׳ בי״ל לס״ל הפוסקים י
 נירושק קולם ס׳ וה״נ אמרינן לא במנתבח אחל וס׳
 ספק מי כותים ס׳1 בגוף ס' הוי גירושין לאחד ׳0

 סברא הוכחיד ע״ב ג׳ לף כחובות ובחדושי בתערובת
 הא ע״כ אוסר אינו כותי כיאה לס״ל ר״ת לדעה זר

 ישראל באשת פחות קהת גט מ׳ דף‘בכתובת ?אמרינן
 ולא אחל ספק לי׳ לחשיב שטם מג׳ פחות שקידשס
 לשיסמ לריח אלא מתי סמן משוס ס״ס למי אמדנן

 אסל וספק בגוף אקל ספק אמרינן לא מ'ל7 אזיל
: בתערוכות

ה מ ״ דזג  למרשו מו והוי נכד) ב
מלברי מוא וט׳ י ^
 , כזס פעם שס כתב ולא לכה״ג אלמנה מס״פ הנ״י

 באומרת כל״ע כלכס לאמלינן .מהא מ״מ ונראה
 ולא כחובתה ממנו להוציא לנאמנח נאנסתי פשארסתני

 וחזקה ביי ממס ערי אחזקת ממק אוקמי אמיק'
ז לומר *ואין דלה  להא ז״א , מפי אצימא הנוף ^
 מפי לשטח זילחה ברצק שמא לפימר מצי נמי ההם

 עדףכמ״שסרא״ש צלקת וחוקת ברי אמדק אפ״ה מאונס
* ע״ש תנה הל״ר עס להסטס פמח לפתח בסוני׳

 ס״ו סעיף ציו בסי׳ לקמן לאי׳ להא לדמות ואין
 מאחים ונמנהי נשאתט כמצה אומרת היא י

ובבעל '



p העזר אגן נתיבות ’o יב לשבת ד

אך

 «ןיש ליורשים לטעמן כו'1 ומייס6 היורשים או והנעל
 מיורפיסס׳ בשביל עעגינן לאון ו״ט גס״ת שס הביש

 קייס הי׳ אם7 ניעא וסיג לטעון י«ל אכיק הי׳7 מה
מ אומר הי׳  שאני לההם ז*א בזה ונאמן בנו ^י

 להי׳ טענינן ושפיר האב על הוא מחובה חוג לעיקר
 עצמן היורשיס על הטענה לעינך הנא סשא״כ מכחישה

 לכ'נ אלמנה ה״פ בהרא׳ש משמע pi שמא טענו והם
 ועול ח״ל שבז ׳5 להא ,ארוס ירושת, לענין אף לנאמנה

 ושמואל '1וכ חיפוך לא לעולם לקאמר אחר לשון שס
 מיירי אמו אח בלמו ובשצא וכז׳ אוהו משתקין אמר

 כר׳ג הלכה לכחובוח פ״ק פסק לשמואל וכו׳ שמואל
 הכי קי*ל7 מוכח להחם לפמעתא ופוגיא נאמנת אמר7

 לנאמנת מב^ר מונחס אהלכהא סלכחא מיגי' לפריו
 לקאמר טהא ומייחי שמואל בי׳ למיירי לענין,ירושה

 ועי) סריג הלכה נאנסחי משארסחני טחני׳ נבי שמואל
 ט״ש על מאל ומוהני אהלכתא הלכהא קשיא שם אמר

 שאינה מהרא״ש למשמע שניב סימן מהרא׳י בפסקי
: וצע״ג הוא ונהפוך נאמנח

 V יגום לענין מאמנה וה״ה הביש שם כחב
 ירושה לענק לנאמנה הינא כי כוונחו לכאורה . ־

 לנס מהני הינ לילה וח״ב ברי משוס טמון חזקת לגבי
 ללמוח לאק לחייל מוכרח זה אין ולכאורה יבום חזקת
 לא להא לממונא איסורא ללמוח אין ונס לזו זו תזקזת
S כליעבל לכף משוס אנא מלל להכשיר לנאמנת אטה

 אס אפילו להא כלל שאילה זו אין לפענ״ל
 פטורה סוכיה צרת לאפי׳ קי׳ל אחרים עם זינחה

 לאונס נאנסה שמא לומר ואין הייבום ומן החליצה מן
 צלתח חזקת משום מכשירק טעמא למהאי שכיח <א
 ואף ברצון מאחרים פ׳ מבעלה ׳0 סיס לה״ל זהו

 מ״מ כתערובת א׳ וס׳ מוף אחל ס׳ להוי ללפמ״ש
 באיסור אפילו קי״ל לכחחלה איסור אלא לאינו כיח

 סימן ף1ס לעיל הי״ש כמ׳ם כזה סיס אמרינן לדבק
 לילה וחיכ ברי מהני אם להספפק יש לבהא אלא ב'

 יש מודה הוא אם אפי׳ לחליצה אתיו אשת אח לזקוק
 לגס ולא מו לגבי אלא סחורה האמינתה לצא להפחפק

: בזה וציע בנו כן

fl’VD ט ח כ ״ ג ה  מיספק להק ייא נכיל) ב
ה׳ ממזר י * כתב • ו
 ולא הארוס עלי׳ בא בולאי אס אבל נ״א בפיק הב״ש
 הטעם ונראה נאומה אירה היא לכ״ע מעלמא ליימא

 כלום לאו כהכחשה אחל לעל זקי״ל כיח פשוט בזה
 מלל מעלמא ליימא ולא דבעל כיון אמרק ממילא הוא
 אומרת והיא שבעל ימע באינו היא והפלנגחא כשר
 שהיחה במנו נאמנת שבעל אומדת אפילו או בעל שלא

 על להף כיון קמייתא לדיעה זס״ל בעל שלא אומרת
 בחרייהא וליעה מהני נא ח״ה לאיכא אעיג על כנגל
 ה״נ ליכיר מקרא לא: התורה טהאמינחו לכשס ס׳ל
 בפלונחת תליא זו לפל־גחא ונראה * להכשיר נאמן

 לועד נאמן האב דאין עיג קצ״ל לף בביב הרשביס
:עיש עליו חולק זיל הריס בשם שס והלא״ש בנו שהוא

ב1 ת  משמע וכן נאמן לבעל כי׳א לעיקר הביש כ
ו העיף לעיל ושיע הרמב״ם מלשון אפי׳ ן'

 זה עס שזינתה כשס לו שנבעלה פלוני אותו מוזה אס
 זזה שלא מעיל הוא לאס משמע אתר עם זינחה כך
m סאב מהאמנת הוא ועיכ נאמן הוא ילה מתוך

 לאיכא מלא וכ״ש ת״כ לאיכא כמן נאמן יהי׳ למה לאליה
 עח7ל ולאי ממור לעשותו לממן הא וע״כ כשרים רוב

 שהמורה משוס נע״ל לאורייתא איסור הוא הה״מ
: ח״כ לאיכא הכא וכ״ש בנו שהוא צומי נאכ האמינמ

ך  זזה שלא סוען הוא שאם ף״א וז׳ל גנ״י מ*ש א
 מיון להכשיח נאמן «א ילו מחוך ילה י

 משוגע להכשיח שנאמן כיש לפסלו התורה סהאמינחו
 שאומר אע״פ ילה מחוך ילז זזה שלא אומר אינו לאם

 ללא כיון שבעל בעליס כימע להוי אמרינן לא שבעל
 לטון לפיל ואפשר ח״כ מסס כשר הולל ממילא לייסא
מ6 מכחשח להיא  כלאפריח להיפוך חזקה- נמי איכא ו

 אשה לאין חזקה משוס &מנת7 משתני לכעלה באומרת
 כלאישא כן הדין בארוסה לאפי׳ בעלה בפני מעיזה
 לשמואל רב סבי לי׳ שלחי גבי עיב פיט לף מיתק

 הארוס עלי׳ בא שבולאי לכידוע הביש מיש אף לפ״ז
 מכחישה כשהוא נאמיתי״ל אינה מעלמאלכיע ליימא ולא
 לאין חזקה לאיכא כיון ספי גרע ילה מחוך נ7י זזה שלא

I וציע ת״כ ננל מעיזה אשם

ם ס' ול׳י מגתי והוא לפסלו נאמן (כו) ש  • ו
 ללא לסיל טון הביש והקשה הפור כ״כ

 ממחי לומר נאמנת תהי׳ למה ברחי תלק
 ללא לומר סברא שום אק לולאי ונראה נהעבדחי

 מפזר א1ס7 הטור לגג״ש אלא משראל מחד כמתי חלינן
 בלף המס׳ כדעה לסיל בטמזמז למותר היינו ולאי
 מקרי לא מישראל שאמו דגר גר והדי בל״ס ע*ב ע׳ל
 מ״מ כשר דהוצל כהי עב׳י הבא לכוחי דה״ה וס־ל קהל
 ממתי נתעברה אף א׳כ אמו צל משוס קהל מיקרי לא

 לקהל כשר כולל למטחי כיון נדמ בטמזרח פוקר הולל
 והרמנ״ם מזעברה שמכוהי לזמר נאמנה ולכך כפק היל

 וס״ה קהל סקרי מישראל שאמו לגר ס״ל7 לשיטהו
 1/־1בסל ועיין ממזר הפק דהוי כתב לכך הבעדי בכוחי
 ר״י מלסמר למשמע כשם ליה בהוס׳ ע״ל ף7 קלמין
 ממור לעשותו שנאמן אמר ולא גרושה בן לומר בנאמן

 הקורה למן משוס היינו בנו אימ שראשון שמעיד כיון
 לכהונה שפנס אלא במתי למחלי לאיכא כשר ממזר פ׳

 שהוא לומר שנאמן יליף ומיר׳ ך׳ כסעיף לעיל כלאיתא
 לאסרו לבתר וממילא מכהונה לפוסלו וחלוצה נחשה ק

ג ממזר ס׳ למשומ עלע נאמן מא ממזר ס׳ תכמיס

 לכוחי ה' סעיף לעיל הרמב׳ס לעח לפי ק׳
 שייך לא איג לכהונה כשר הולל ב״י על הבא

 עצמו ר״י לעל נהי התורה מן פסול הראשק שבן לזמר
 ממזר מלל כ׳י על הבא ועבל לכותי כי״ע דפ״ל י״ל

 על אבל אתה נאמן בל״ה מ״ז לף בהחולז ההוס׳ כמ׳ש
ה הדטב׳ס 1 כשר הולל קי׳ע הא ^

 הולל סופתו לבמחזיר מ״ו סעיף לעיל לפמ׳ש אך
 ממנו אינו הראשון שבנו שאומר לכיון ייל פנזס ^
 נאסרה כותי בביאת לאפילו אחחניס בניו פונה א*כ
 שנק לא ואונס נ' לף כחובות בריש קחוס׳ כמ-׳ש עלי(
 לא^־ וסא מייריאט׳נכהן כתיב סהמא לקרא כיון ותו
 לישראל אף סייח לקרא היינו לכ^ תהיינה כי כתיב מי

i חללים אחרונים בניו את א״כעושה מיקי בכהןנמי מ״מ

ר ^ו  מן מוהר ממזר לספק להא לעיל לפמ״ש י״ל ו
בקהל ולא ינדאל בקהל לוקא היינו ההורה

t ע״ב ע׳ה לף קלושק נחזושי הוכחמ כאפר כמנה
הו

אך



לשכת ד פינק העזר אבן נתיבות
 כפיקא כרח 0 יש0 מלא( הימנ״ס נסכ 6ס7 והו

 זפנם חלזי אשם חורה מלסייכם לחומרא מלאורייהא
 ף7 כחובות סחוס׳ במיש סקילה איסור גו יש לכהוגס

 פוגם הוא שפיר א״כ וכו׳ אסמי מנמאה עילי ״ה7ב ס״ג
 הל׳יי נפי׳ לרסנ״ס פ״ל7 י״ל א״ג מכהונה הראשון בנו

I כנ׳ל 7ע״ ף7 זשק7כק ההוס^ שכשכו מפלי׳ס

ה ע ר סה׳ ו  כתבו מזם ליס ע״ל לף בקמשק כ
 ק על שאומר לכיח לרי* לי׳ לנפקא בחמלה

 מפארי״ש והר״י ממזר הראשון ע־כ במר שהוא השני
 ללינא נ״מ לכאורה השנואה בן על קאי ליכיר פי׳

 שאינו לומר נאמן דאינו לגנים בניס ים אם קמא דלפי׳
 לאיא בכור השני לעשות ימל אייו כן כמו ולפוסלו בנו

 פלנינן ללא לה״ל לטעמי׳ וריי יבומ7 לפלגינן לומר
^ מורו  הנא להא ז״א ל5בי פ׳ בסוף ביבמות נלאי
 נמיש למרו פלניח מהי שייך ללא צ״ל כייי־וע״כ קי״ל

 כמן י״ל מפארי״ש הריי לפי׳ אבל 00 קלושין מזלושי
 בנהיג אפילו השנואה בן על קאי ליכיר מקרא לגפקא

: לבורו פמינן

ד  השמאס שבן שילוע בתלושי'למיידי שם לפמ״ש ״א
 הצן הוא מי ילוע שאינו אלא הבכור הוא

 הריי לפי' אף לבורי׳ פלגינן ללא משמע איה ממואה
 לאף עיב ע״ח דף קלושין בתלושי ועמיש מפארי״ש

 שעה באוס לבניו מים סי׳ לכשלא משסזת למשמנג
ס אח לפטל נאמן  הי׳ לא לאליה אסיה לו שמולדו מני
 נאמן אינו נניס מי טהה נו בים כמו בטו על אף גאטן

 P מ״מ לגורי׳ פלנינן למימר בהא שייך לא7 בניו על
 ח״כ לליל כיון כילו? עובר בזה אמרינן אי צהפחפק

* שס קלושק בסוף בלאער

 גסעכרהי מטבל או מכותי אומרה היא ואם וכי) שם
 לכק לעיל כחמו כבר ־ וכו׳ כשר סלל

 דאשה חזקה ולא לילה לכשדוח תזקס שייך לא לככא
 מכוהי לומר לנאמנח הא ״צ5 ע״כ ומזנה מלקח מזנה

 מטעסשכחב היינו ישראל ברוב אפי׳ למשמע גחעברמי
 מ הקילו מלאורייתא כשר ממזר כ׳7 לכמן ססימ

}ל״ב בסעיף לזה מכסם נקמן ועמיש להאמינו

ך  ומאולייחא אסור לכהונה חללה לספק לעיל לפע״ש א
 צ״ל ההים לטפס א״כ הרמביס ליעת אפי'

 אינהנאממז שיללה בסמי' אפי׳ לכהונה כשר הולל לאק
 ״פ0 הטור לזעח זז׳א לכהונה וצא לקהל אלא בח לגבי

* לכהן מתרס ובהה היא ושהי' כס כרמ״א והביאו ף

ח3ר  עיב י״ג ף7 נכחוטה דאמר הא א״ש הוי ז
ס  אבל בגופה אשה בעלוס אמורים לביים מ

ה אשס עדזח מ  אוחו מכחקין ומפרש שהוקי הולד נ
 ההוס' כלעת ג״כ לרמנ״ם דפ״ל נראה אך כסנה מלין
 וחזקה לילה חיכ מטפס הוא כגת על שנאמנת למה

 לכיזן לי־מב״ם ס״ל7 אלא ומזנה מלקת מזנה לאשס
 הי^ אס לאפילו משמע במה למכשיר סהמא לקחני

 אפ״ה לכהונה פסולה האס לכל״ז וזונה חללה או ג־ושה
ת על נאמנת  מן מומר ממזר לה' מטפס מ'כ והיינו מ
 אמזריס לגרים במה הלשון ספי א״ש ונזה • המולה
 עצמה לגבי העלזח כשמועיל להיינו מופה אשה בעלוח
 שאק להיינו בבהס אסה עלוח אגל כנ*ל תזקוס משוס

צנמנה פסולה הימה לבצ׳ז עצמה לנט מועיל העלוה

 מועיל אינו איכ בקהל מוהר ממזר פ׳ מטעס וע״ס
t דאורייחא פ' דהוי כהונה לענין

ח ״ ג ח וכו׳* בנו על נאמן דאב והא (כח) ג
 בפירוש שאמר דוקא משמע

 גללו אס אגל ומגיל חוזר איט שהניל המן בנו שהוא
 לומיא בנו שאינו כך אחר לומר דמל משמע כבמ

 כמי שאינו לזמר את״כ לנאמן בכור שהי' נו דמוחזקיס
 רליב סי׳ סרשל״ס בחשו׳ אך • נוחלין יש פ׳3 כלאיהא

 מהג אס אלא בני שיקראהו צריכים אנו אין ואפי׳ כ׳
 מלשון כלסוכח ליורשו לכנו להחזיקו מספיק כבן עמו

 שהיט! מי נחלות בה׳ הרמב״ס ע״ש והיינו סרמב״ס
 בנים מנהג בו נוהג והי׳ ק ממנה והוליל שפחה. לו

 06 להסתפק ויש כאמירה הוי הכא לה״ה נראה וכו'
 לבשה גבי קפ״ו סי׳ כי״ל לקייל כיון אמתלא בו מועיל

i אמחלא מהני לא מעשה דעשאה נדה מדי

ה זי  * וכו׳ בטם בני לו יש ואס (כט) ^ סן
מ7 מ״ז דף ביבמוח p הוכיחו י ^ ׳
 ימדא ל׳ ללמא קשה ולכאורה נאמן אהה ואין

 לא7 כיצל פרק פוף ביבמוח לפיל לטעמי׳
 דמרי' לסלגינן לקי״ל למאי אבל # לבורי׳ פלגינן

 לכגר אלא בניו בני על ולא כניו על לנאמן ייל
 כמיש ליבורי׳ סלנינן לא לכיע נזס7 בחלושי כמבחי
 לא״א סכא וכיש עיש מיג יית לף בכהובוס החוס׳
S כשרים בניו ובני טמזריס בניו שיהיו אופן בשום

ה מז  בה״ג לברי הפוסקים כל ללקו טעס ל* (ראה ל
 על נאמן מכמדס על מעיל אם לדוקא כ'0

 בני על נאמן שאינו לכמן מינן להא ממזר שמא כנמל
 ולא בנת על אף נאמן ואינו למרי׳ פלגק לא בניס

 טצל בסיפ וק בנמ ביי על אף מאמן איפכא אטלינן
אינו פלגא על נאמן לאינו טון גיכ אמריק

 לנאמן טק הכא נאמר ואיך הבל על נאמן
 אלרבה ממזר שהוא מלול על נמי נאמן הבכורה על

 התודה ומלאמרה הכל על נאמן אימ7 איפכא רמא
 לומר נאמן במרס בלאו לאף מוכח הבכור טל■ שנאמן

t ממזר שהוא במ על

W ם 0 נראה ̂ וכו׳ נאמנת אמו p( 6( ל
בסעיף לעיל לעיש רצי׳ מזה ’ *
 לאמו להא וכז' נתעברתי ממסי אמרה ואם ךיס

 טק לאמו ח״כ סכא שייר ללא אע״פ להכשירו נאמנה
 כשר ממזר '07 דטק צ״ל ע״ב אמו שהיא ילוע שאינו
 בב״בלףקצע הרשבים ללעח׳ ונ״ש באמו דהיינו כקילו
 דהכא צ'צ ע״כ בנו שהוא לומר נאמן אינו סאב לאפי'
 משמע וכן סחורה מן ממזר ממור דה' משוס הקילו
 שהוא לומר נאמנים פסולים ש^ ואמו אטו דאפי׳
 הנזזרה מן טוחר בודאין לכפיקק משום זטינו בניהם
 כשרים רוב לאיכא במקןס אפי׳ לפטל לנאמנים ומשמע

 בנמצא לקנא אע*נ פסולים בחב אפילו להכשיר וכן
א ואין פריס מרובא זפריש כל למיער איכא בם«ק  עי
 מיע מח^ז לעדף רוב מקום וטש וחקה במקום נאמן
לתלינן שס א3ר כלקאסר המשליטן בחר אזלינן הכא

ג בפפוך שיבואר וכמו וכפנויזת בארוכות

ג ^1^*0 ומי בעיר שנמצא האסנפי 1<לא ל
עיג ף7 בחמשי כחכקי נכר י *

ע״ג



ע לשכת ד סימן העזר אכן נתיכות
נ פת פי טן למ״רי זכחזמח גס״פ רש״י מי  מ
 (היינו <״א בסעיף לעיל המיש אשפי משוס ס שאין

ע ף7 בקלנשין רנא אמר7 להא לס״ל  ינא7מ מאכופי ע
 שיכןלין חן1בא לא אבל להשליך שלדכן אמן בהר אזליצן
 משנה מל לפליג יהודא ר׳ סברת להא בבעליהן לחלוס

מה׳ ו1  המשליכין תב אחר הולכין (אחר , מכשידח נ
 לר׳ רבנן מוליס למיחה שהושלך לנאמני משום היינו

 כיון אסופי לאינו למונח היכי אלא פליגי ולא , ימלא
 בחר לאזליכין לרבנן ה״ל רעבון מחמח אלא משלר לא7

 ישראל ברוב לאפילו רש״י מדברי משמע מי« עיר רוב
 ישראל נין p חילוק מה נירוח מלא לסמנייר׳ ריך5

 שצריך היינו ̂ ליוחסין אבל כן פי׳ ללא והא , לכהן
 פסולי אלא משמע לא ליוהפין ללשון משום להמגייר

 בעיר כוחי לאין היכא7 משמע מ״מ * כהונה או קהל
 אס בהן וכיוצא מחין ממזר כנון הפסולים מן א׳ אלא
 אע״ג.לשתוקי ׳ בקהל לבוא מותר אסופי משום מ אין

 כל ל״ש לבשתוקי משום כט״ש היינו מןהל לבוא אסרו
 לשאול ליכולין פקח ביל כנמצא הוי7 פריש פרובא לפריש
 בשוק הנמצא באסופי אבל , בבית נמצא וגם ,לאמו

 למ^ס הושלו שלא כיון פדש מרונא לפריש כל אמרינן
מ לא  ככוהי לגזת הכועס ונראה ,אסופי משום בו גז

 נתגייר אפי׳ p( ׳ להתגייר שצריך ישראל ברוב אפי׳
 לא מלאורייתא מותר ממזר לס׳ משוס היינו ̂ לכהונה
 משא״כ , התורה מן למותר מקבוע יו«* מ סקעירו

 התורה מן לאסור ̂ לכהונה גיורת ס׳ או מתי בס׳
 הרמב״ם ושיטת כמ״שהה״מ קמע הי׳ כאלו בו החמירו
 לא לרבנן לס׳ל לאף לחלק צריו ע״כ באסופי לטיירי
 אזלינק יוחסין לטנין אבל ,המשליכין רוב בסר אזלינין

 והחמירו ופלנא פלגא לה״ל לתומרא סמשליכין רוב בהר
 כל אמרינן לאי כוחיס רוב לאיכא היכא אפי׳ עול

 בשנחגייר בקהל לבוא מותר הי׳ פייש מחבא לפריס
 נמי הוי לביעראל ואז! מישראל לשמא בו החמירו אפ״ה
 רזבא תרי ה״ל לא מ״מ שס רבא כלאמר ופלגא פלנא

 לאיכא להיכא הה״מ שב׳ מסברא לאפוקי כי׳ נזרו לא.7
 ס״ס7 הפוסקים לסירה לאפי׳ משוס ס״ס לי׳ הוי טסי
 ה׳ל זבישראל אחל רוב אלא אינו מ״מ , כרוב ה״ל

ס שם וכחבנו נפלגא פלגא מי׳  רב לאמי הא מפרש לי
 כוחים רוב למתני׳ רישא על קאי לחיותו אלא שד לא

 לקאי לב על לפליג שמואל על ביומא שס מקאמר
 לקאמר והיינו ארישא קאי רב לברי לגס משמע אדישא

̂ינן למזיוחו אלא שנו לא  לא״צ כותים רוב בתר אז
 לא אסופי ין7 לו שיהי׳ דהיינו ליוחסין אבל , להחמחו
 הימב״ם כ׳7 הא בזה מפורץ , כרחיס רוב בתר אזלעק

 רב מדברי כן מובח7 היינו ̂ להחיותו חייב דבמע״מ
77<  שפיר נמי ואתי להחיותו צריך אין כותים ברוב ̂ו

 וכתבנו , בקהל לבוא ייחוס על זקאי לליוחסין לישנא
 ישראל ברוב אפי׳ שכ׳ רטב״ס7 מעמא להיינו עול שס

 לענק רכא שהחמיר שמצינו לפי היינו , פטור המרנו
 הוא גמור רוב ללאו הרי המשליכק בסר לאזלינין ייחוס
 t נפשות בדיני כזה רוב בתר מיזל ראי׳ לנו אין וא״כ
 , דכהזבוח פ״ק בסוף מקשה מה לפ״ו להקשוס ואק

 רוב ישראל בדוי לסכא תבא תרי בעינין לא לליוחסין
 כחמו לניר זיא הטשליכין רוב לאיכא כיון מא גרוע

 לאיכא כותים ברוב ארישא קאי לרב מפיש רמכ׳ס7
 ופלנא פלנא ה׳ל ?בישראל כיון אלא משליכק רוב נמי

 שמוכס הרי ̂ כרל רובא תרי היל צא רבא כדאמר
: רובא תרי לבעינין

 כישראל אבילמ לי מחזיריס ולבז
ף7 ביומא החוס׳ וג׳ ונו׳ י

 שיא הימ סחב. אחר בממון מלכיו לאין לאעיג פ״ס
 ו7לי אחא ללא אבלהיכא בעלים כרשות מדעת לילו

 , הלוואת׳ הפקעס ללענין משמע ונו׳ בעלים ברשות
 י״א לף בחולק לאמרינן טח נראה הי' ?בריהס ולולי
 נמיות ט' כגון קמן לציתא רובא נכו׳ טילתא הא מנא

 לליתא יובא לן קמבעי׳ כי . לן קמבעי׳ לא וסנהדרין
 לאק רב על שמואל פליג ללא לומר יש לפ״ז ^ קמן

 כגון קטן ליחי׳7 ברובא אלא הרוב אחד בממון הולכין
 פירות המוכר בר׳פ למייחי הד וכל נגחן ונמצא שור
 ראלp עיי לרוב הכא כנון קמן לאיתא ברובא אכל

 לססוס רביס אחרי כתיב להא סלע , שמואל מולה
 לעמר מצי להוי והיה . ממונא לאפוקי אפי׳ כסנהלרין

 אבידס בחזרת קמיל לרבותא אלא הלואת' הפקעס לענין
 חוס' סברס נראה מיע .בכוחי אסורא לאיכא אע״ג

 אחר בממון הוצכין לאין לומר שייך צא לבאבל' מוכרחת
 חייב מצוין ראלp שחב במקום קי*ל.?המוצא7מ הרוב

קטן לאי' לובא מה שייך w ללכאורס אף ̂ להכריז
:■וצ״ע .

ם ממק ספק ובכל מקין לעדן יהיי (לגז ש
סנה וכו׳ הראי' עליו מחכיח המוציא

ט נזקין לענין כולו למימי מצי להוי כ' הסוס'  הב״ש ו
 נזק לו למשלם שם ביומא סוספ׳ כ' ח״ל , נ׳ו בס״ק
 . החב אחר הולכים אין לבממח אע׳ג במועל שלם
 דהחו׳ נכון זה ואין וכו' בעלים מלעס ל<מ כשבא היינו

 לר אין מב^ו לשלם אבל ,אכימו כקזרס אלא כ׳ לא
 המוכר ריפ7 מסוגי' כלמוכת מזה גלול מקבילו מוציא
 ליישב V( , פמוסק החוספוח. לברי ובאמת . פייות

 לאע״ג ומ׳ל מיזק לספס היכא למיירי נלוחק לבריהם
 חבא לאיכא היכא אבל . חפיסה מהני צא למע״מ

 והא . קמא מרי חזקת יגל חפיסה למהני שמואל מולה
 גובין אין הזה בזמן לבל״ז משוס בחפוס בפי׳ כתבו ללא
 כזה וצ״ע א׳ סימן בחיה כלאי׳ בחפוס אלא שור נזקי

 ילן7 לתורא לילי׳ הורא לנגח היכא כ׳ והה׳מ . ללינא
 חוקת לו שאין לפי . שלס נזק לשלם חייב נוהים בחב
 ישראל או מחי הוא אם מסופק עצמו שהוא כיון ממון
 אחר בממון הולכין לאין לשמואל לס׳ל להא בריו7 פי׳

 זה א:ל ממון חזקת שיש מישראל להוציא היינו .הרוב
 ממון חזקת לו הי׳ לא מחים ברוב הנמצא החינוק
 הי׳ לא ברי טענת לעטון יטל הי' אם מיהו מעולם

 להוציא בא להישראל כען סמנו להוציא יכול הישראג
 עצמו שהוא כיון אבל , עדיף ברי ושמא ברי ממילא

 נ״ש לשלם חייב מעולם ממון חזקת לו אין ונס יולע אינו
 להודא ן7י7 חוי־א לננס הינא אכל רוכא בתר לאולינין

 אהד הולכין אין מטון חזקת לישראל שיש כיון לידי׳
 ללכאורה אלא . יודע אינו עצמו ®:ישראל אף הרוב

 הולכין לאין לשמואל ס״ל מחן שנמצא בשור וקא77 י״ל
 ט״מ זבין ולרדי' ברי טוען שהמוסזק כיון הרוב אחר

 לשור מסחני׳ פירוח הסינר בר*פ למקשה מהא משמע
 ויולדות מתעברות פחח לרוב ונימא הפרה אש שמח

 שור בר״פ שם אמר לשמואל אף ניחא ללשמואל משמע
 . המע״ה שמא אומר ומזיק ברי אומר ניזק אפ־׳ שנגח
 להא בר*פ שם אמר להא כ״כ דקלוק זה אין מיס!

 לאיתמר הא לכי וכו׳ גלול כלל זה סננואל לאמר
ע7ת . פיני׳ להקמת מצי לא א׳כ ונו׳ שור המוכר

לסיכא



לשבת ה סיקר העזר אבן נתיבות
 המסייעת for< נמי (יכא5ן , סמא כלי ̂יכא7 סיכא7

 קי'ל7 כיון , ממון משהה עליף7 נראה כרי למענש
 אהי׳ ממי לברי מסייעה חזקה איכא7 הינא7 כר־ג

 (חזקה רוכא וקייל י״ב ף7 בכהוכות אי׳7כ מהון להוציא
 מהני7 ראי׳ לס אין איב כניל צ״ל אע־כ qי7ע רובא
 ̂ כרי שען אינו להננוחזלן היכא החב 7ננ ממין שקה
 פ״ק כסוף שהקשיסי הקושיית כל מחורצים היו כזה

 אמרינן ולא . רע שם ומוציא ?מפוחם מקנס כהוכת7
 וכן לף דשולין כפ״ק כלאי׳ הוא אכי׳ לאו צמא7

 כמקום ללמא אמרינן ללא כקמה ומכה הפור מנניחח
 ניזק למי ככופר וכן לחולין פ״ק כלאי׳ הוי נקב סייף

 ללנוא אמרינן ללא יוס למ״ל לאקר שמח כמר וכפליון
 אפי׳ רובא כתר לאזלינין הרכס כזה וכיוצא הוי עריפה
 שען להמוחזק לוקא לכעינין ולפמיש ̂ ממון להוציא

 כחלושיגו שס ועיין ,הנ*ל הקושיות כל מחורציס כרי
: ללינא ול״ע הדל הקושיות כל על אחד יישוב

^ ^יו ח ס  הכן זה לומר החי׳ נאמנת (לדז ל
הא הר״ן כחה וכו׳ כהן ׳

 ׳1וכ כלא״ה א׳א הרוי שעפ׳י משוס היינו נאמנת לחי׳
 שאק לנר ק״ל הא נאמנת חהי' נא למה הב״ש זה^ה

 זה חירצהי ככר ̂ ע״א נאמן והיתר איסור חזקת לר
 לאחר אף לעולם נאמנת לההי׳ טון ,קלושין בתלושי
 מכל . פריש מיובא לטדיש כל אחל בכל י״צ7 שפירשו

 שהוא אף , ממזר וזה כהן שזה לומר האמינוהו מקום
 לשון שם פרשהי וכזה מחזקה עליף ורובא הרוב ננד

 שהיא לומר עלי' ערעור לנמצא לטון וש׳ע הרמנ״ם
 לחזר וממילא עלותן וכפלו חד כנגד 7ח הוי משקרת

 דמרובא משום כקהל לכוא כשי מהם אחד שכל ין7ה
 ייחוס לו אין טפא פעמא ומהאי , כשרים ורוביס פרים

 הכ״ם שנדחק למה צריך ואין , פריש דמרובא כהונה
: בזה

 החי׳ הכא דנאמנח הא הפרישה שהקשה ח0ל
 אינה ככור נכי רעיו סי׳ וכחיה , לעולם

 דהסם ליה קשיא מאי ידענא לא לאלתר אלא נאמנת
 לאפוקיממונא האמינו לא שנים פי לבכור ליחן מיירי
 כאיסורין נאמן דע״א אפורא לערין משא״ב ע״א ע*פ
 מקום מכל , פייש מדוכא דפריש כל די״ל שכתכס אף

 ש׳ אק ירושה לענין דהכא ואפשר עיא בזס האמינו
 הרשאה שיכתבו לא אם היורשים מיד למציא נאמנת

* לזה זה

ת ^י וכו׳ איא פ׳ ה׳ז ניורה כשישא (לה) לץ ס
חשש אק מנמרת אעיג פי׳ י

 לפנינו נחגיירו שהרי מאמו או מאכיר אחותו היא שמא
 למימר דא־נא נאעיג הוא נוחי שמא חשש איכא אפיה

 לאו חכ דהאי רקבנו ככר # פריש מרוכא דפריש כל
 בחר אזלינין יוחפק דלענין כמן ̂ הוא נמור רוב

 מחמריניז היג ע״נ דף כקלזשין רנא כדאטר כמשליכין
 הרמכ״ם כ' דמהיט הוא כוחי שמא א״א חומר משוס

 נראה הי׳ ולכאורה , לעיל כע״ש פתור דההודגו שם
 כשתוקי דדוקא וכו׳ השהוקי וכן הרמי״ס כ'7 הא לומר
 פקח ביד כנמצא דהוי פרס מרובא דפדיש כל ט׳ דליש
 דשייך כאפופי אגל מאכיו לאחותו לחוש כו החמיר לכך
 השש אין בעיר שנמצא כיון פדיש מדוכא דפריש כל ט׳

e מסיח או שפתה כה שיש כממה כ״א

 בקדושין אמ׳7מ הא בזה הרמב״ס דדברי נראה אדי
 שעא נזירה פסול שחוקי אמרו מ״ת ע״ג דף י
 ישא נא שהוקית שחוקי מעתה אלא מאביו אחותו ישא
 הוצרך דלא לרמב״ם ס״ל טיחפין עשו מעלה אלא וכו'
 בפפיקין כפיקין דפ״ל דר״א לתי׳ק אלא כן לומר רכא
 ישא לא בהוקית שחוקי מעתה אלא דמקשה והיינו שרי
 שפיר אסור בפפיקין דפפיקין כווהי׳ דקי׳ל לר״א אבל

 ל!ש דבפפוליס. וסו אחוקו ישא שמא נזירה הטעם יל י
 כהפק׳ פפיק! לנכי וכיש * ביוחפין עשו דמעלה לומר

 ממזרה היא 0 שמא ממזר הוא אם לאפי׳ ס״ם דאיכא
! מאביו אחוקו ישא שמא הטעם דלדידי׳ אע״פ

ה ס  בדףע״דחניאר׳אלעזר שם דאמי סא א״ש ל
 משמע וכו׳ מ׳ט כותית ישא לא כותי אומר

מי' דעל  וכותי אסופי שחוקי הספיקות הן ואלו דנקט מ
 הוי לא6 פסולים בק שנקערבו משום טעמא ידע הוי

 דהוי חע״נ בכפיקין ספיק' שאר גבי בשלמא לי' קשיא
 לס׳ס יחמירו למה מדאין בספיקן רבנן דגזדו נהי ס״ס

 נזירה לעיל רכא בדאמר ייל ואסופי בשהוקי בשלמא
 אביו שידוע כיון ובוחית בכוחי אכל אחותו ישא טמא
 שפל מהגי ואהא מ׳ט בעי שפיר , ואמה ואט׳ (אמו
 < ישמעאל כר' הן אריוח נירי ר״א דסבר דימא רב

 ה׳ דכהיב מעם ההורה מן מוסר ממזר דס' דנהי
 משמע לפ״ז , התורה מן אסור כותית פ׳ אכל קהלי
 דבאסופי ייל מ״מ מאביו לאמוהו תיישינן באסופי דאף
 קדושין הפיסח לענין מאביו אחותו שישא חשש כ״כ אין
 הרי , ממשליכיז חב בחר דניזל למימר דאיכא טון

 , ספח בכלל ואינה בבעלה תולה בעל לה דיש דאשה
 הרי ,מאביו אחותו שאינו עיר דרוב־ רובא נמי ואיכא
 יוחסין לענין משא״כ ̂ קדושין דהפסי רובי חדי דאיכא

 ומשמע כדל ופלגא פלגא היל המשליכין בהר דאזליכין
 שהחמירו ואסופי בשתוקי אלא זה חשש לאין רמכ׳ם מל׳

 לענין נמי החמירו אחותו קא שמא יוחסין לענין חכמים
 שלכשר עליו אמו שהעידה בשתוקי אכל , קדושין ספק

 כיון למיתה הושלך שלא ניכר אס כאהופי וכן נבעלה
 פ׳ להיות נמי החמירו לא ינהסין צענין בו תששו שלא

 או שאבי׳ שכ׳ הרמכ״ם מלשון משמע ועוד , מקודשח
 משום קיים אינו דהיום משמע , כשנתעברה קייס אחי׳ ־

 יכיר ני מקרא כדילפינין בנו שאינו לומר נאמן שהוא
• אקוקו משוס חשש וליכא

ה סימן
 לניורט ומותרת וכו׳ דכא פצוע (א) א ס»ית

ד' בסי׳ לעיל כתבתי כבר וכו׳ י ׳
 עליודביון שהקשו ממה הרמנים דבלי לתת א׳ העיף

 מרב האינעי׳ נפשטא לא א״כ / דרכח דנתינה ס*ל7
 ן?ן׳ כניורת מהו כהן דכא פצוע ע״ו בדף ששח

 הרמב״ם דברי מוצא לעיקר דנראה שם רלא כדאמר
 אביח רני אהא ט ת־ש ̂ דז דף דבמוח מסוגי׳ ז״ל
 מרוטה שמאכילה גרים כת שנשא כהן לפ״ד מנין וכר
 וניורח נר בנח דמ״רי שפרש״י השני כפי׳ ומפרש וכו׳

 וע״כ קהל הוי מישראל שאמו דגר דפ״ל אזל ולמעמ!׳
דלפירש כן «כיח7 מראה נרים בח שנשא בנר ברייתא

קמא



לשכת ה סיק העזר אכן נתיכות
 ח׳י ל6מישר מו15ש נר3 הי* לה^יכעי״ רש״י שכ׳ קמא

 לי׳ מהפקא הא7 וגיורת כגר מיידי וו לברייתא למגלי׳
 אעיכ / קאי כקלושתי' לאו אי קאי כקלושתי' אי שם

 פשנז ללא ורכא קהל מקרי מישראל לאמו לי׳ ל&סיטא
 ונחלושי הוא קהל לאו מישראל לאמו ס״ל עיה מהחם
 כפלוגתא לתלי׳ לרמביס •ל לס מבואר ע״ה ף7 קלושין

t קהל למקרי כדיי ופסק ור״ל לריי

 פ״לי ע״ו בלף הברייתא מלנקמה ללמדם ם״לאך
 לאסור משמע ממזרת נקש ולא כנתילת מותר

 נתינה לנקע הראדל ומ״ש ̂ לאורייתא קהל בפסולי
 זיא קהל אקדי גרים קהל לס״ל יסולא ר׳7 לרבותא

 יהוליזל לר׳ איה ,מלרמן נתינה ס*נ7 הרמב״ם ללעת
 לשימת אפי׳ נראה ועול , קהל לאקרי כיון לו אסור'

 להלל להא היא יהולא ר׳ לברייתא לומר א׳׳א הראכיל
 אית נתגיירו החנות להו לית כופ'ם לכהיותן משוס לבא
 הופסין קלושין אין ס״ל הא היא די ואי תחיות להו

 בה יהא לא לקרא תתחתן לא וע״כ . לאוין בחייבי
 איכא (א׳כ ע״כ סיו לף בקלנשין כלאמר תשו] קורה

: נניותן לפרושי

ש ״ מ  הב״שי והקשה , כטפיקין למותר הרמב״ס ו
 ספיקת תכסיס אפרו להא הא לי׳ למנא

 ע׳ב ע״ש לף ביבמות לאי׳ מהא למוכח ונראה מלאק
 כגון עסקינין במאי הכא , זכו׳ לר״ע שמעינין מכלי
 ה״ג אין , טייכס נמי יבומי הכי אי וכד גיורת שנשא
 לחימרדס״לקהל היל איידי למימר ליל ק׳ וכד ואיידי
 לאורייתא בפסולי אסור לפיל וכיון .קהל אקרי נרים

 לא קלושין תפסי לא לריע להא אשה שישא משכחת לא
 אסור הוא שהרי בפסולים ולא פיל שהוא כיון ככשרים

 וע״כ , קהל והוי היא מותרת מלאוריי׳ ונתינה בהן
 נין לרשירה בין מותרת למלאוריי׳ פסולה ספק שנשא

 אסור לפיל נימא אי לפיל כשנפלה כן ואם לפסולה
 מלרבנן לייבם לאסור חילץ קהני שפיר בשתוקית טללבנן

: מ תת״יכם מקשה ושפיר לו למותרת ולאי אלא

ך  קשה אכפי המקשה ללסבית התופי לפמיש א
 אלא לאשתו מייבמין אמר וגא לאשתו טחוללין י
 לא אכמי א״כ לאשהו חולצי! נמי נקט חולז לנקע אגב

 לנקע כיון למימר לה׳ל הרמביס ללעת אפי׳ מחדצי
 לפני ונפלה שתוקית פיל שנשא להיינו לאשתו הזלצין
 ונימא . שתוקית משום מדרבנן לייבם אסור הכשר אחיו

t תולז נעי נקט לאשחו חזלצין «קט איילי גמי

ך  החוס׳י קושית מתות הרסנ״ם לללעה נראה א
 לאשתו חולצין דנקס הא סבר הוי להמקשה *

 לס״ל סבר והוי להקירא כגיונא לנקמ משוס ה״נו
 אלא בהיתר הפ״ד שנשא א״א א״כ קהל איקרי נףג

 מלרבק לאסור לאשתו חולצין לשין וא״ש שתוקית כשנשא
 חולן■ דקהני הא לי' קשה דהוי אלא שתוקית משוס לייבם

 א׳׳ש נינהו חליצה בני לאוין חייבי לי״ע לרבנן בשלמא
 ומנפלם כשרה אשה בהיתר נשא הכשר אחיו מסתמא

 לאפי׳ גף לר״ע אבל מיינם ולא חילז הוא פ״ל לפני
 מומי הוא הרי שתוקית באיסור נשא שאחיו נימא אס

 מצי ומי בשחוקית מוחר לפ״ז הימכ״ם כמ״ש לייבם
 איילי דצ״ל כיון אנא יהושע לר' אייד לנקט י׳1ל»

 קהל איקרי לא נףג וס׳ל בגמרת לאוקמי טפי לי׳ נימא
לפ׳ו נקט לד״י איילי חולצק לכול* אצא בסיתר ונשא

ג לי׳ לאיה זכו' ואיידי כל״ה רש״י מיש איש  מקרי ד
 לא ימשע ר׳ ללטא סוכן אינו ללכאולה וכז' קהל

 קזלצין מלקאמר למוכס איש ולפמ״ש ניודת שנשא ט»רי
 לולישא א׳א אתיו כשנשא דמסתמא משום צאשסר.דהיינו
:כנ״ל שחוקית אצא כהיתר שה א

ף ^ו  בדף מדאמר בשהוקית למותר למוכר נראה ף
 פיל אימא לרנא טלרבנן א׳לההוא עיב ע״ה

 לא לאכחי קשה לורוח בי' מנה מללא ואיל מראשו
 א*כ בכשרים לאסור כמן א״ק ק״ג דפ״ל למאן מחרצי

 אך ונשא לעבר י׳ל בהא מיהו כלל אשה שישא איא
ע וכיל א׳ק קיג לפיל יהולא לר׳  קמשין לאין כד

 ממזר הולל ונשא עבר לאי מחרצי אכהילא לאוין מחייבי
 ליש (אנא דורות משכחת ושפיר בשהוקית למוהר אע״ב
 לאוין כחייבי אלא כריע פיל לא ריי ללמא ללחות

:שני') עצרי ליסא ויכול עשה כקייט ולא

ה ז ג  שריא כרי' אימא שס לאמי הא טפי איש ו
לברי׳ החזרה כחבה דלא הא משוס היינו

 הא לאי עיי אלא משכחס ללא לכיון משום שריא
 לאי רחמנא כ׳ לאיסורא לאי עיח בדף ?ום אמרינן

 שיכול׳ לאף שם התוס׳ וכמ׳ש רחמנא כה: לא להחירא
4 לאי היל :מוקית לי?א

ך ^  דלמא בשתקיח למזחר הא להבין לצריך נראה ן
 בפ״ד הכא אבל מספק אלא פתורה התירה לא י

 למשא עלי׳ האיפור כשירה היא לאם לו אפורה ממינ
 לומר (לותק בה אסור הוא ממורה היא ואם לפ״ל

 (עול לאיסורא סיב לאיכא חלא נרים בת היא לשמא
 לנר לרמביס כ׳ל הרי ילועה שאמו כיון לכשחוקי

 התורה לסתירה לכיח וצ׳ל קהל מיקרי מישראל שאמו
 היכא אפילו לחלק אין כפפוליס כין ככשרים כין שחוקי

־מעיג ״ל7 .

ה1  ע״ל דף כקמשין מוקי טללא סבים שהוכיח מ
 לכא ממזרים בקהל לבא איסורין לכל מחני׳

 לאלרבת לענ״ד נראה כממזרת לאסור מוכח כפיל זב״ז
 ומואבי עמוני נר רכא למשני למאי איפכא להוכיח יש

 הרי וכד האיפורין זכל הוא וכללא קשה בינייהו איכא
 ונראה בממזרת אסור אפ׳ה כקהל לבא שאסור פ״ל

 במקצת שמוהר חלוק פיל ז״לשדן הדמב׳ס הוציא למזה
 המפורשים גלאוין ואסור מורה הפורש שאינו האיפורין

:הכלל מן כיוצא אותו חשכו לא ע״כ הס״מ כט״ש בחורה

ה נ ה  ס׳ בקהל מקרא בממזרת >מותר כחי הטור ו
במסרש״א■ כמ״ש פס בקלושין הרוס׳ כתבו וכן

 כהיכ7 ה׳ מקהל ס״ל לרמב״ם ונראה שם בחידושיו
 נכי לאיצטריך והא פ־פק בקהל ולא היינו פ״ל גבי

 למילף דליכא משום היינו ס^ן קהל למעט פסולים
 הרטכ״ם כמ״ש הפסולים משאר חלוק שליגו מפ*ל

t בספיקות ומוחר בממזרת לאסור

ה א ר  סריס מא אס שאילו^מזע פיל ה׳ לענת רו
 לרבנן לפיל טון לכאורה סיא או חמה

 א׳כ קהל ום״ ממזר '07 קראי חרי לבעיק ממזר׳ נכי
 לת מיל בבחיקות למוהר ה׳ מקהל ילפית פיל לגט

 דינלגכל אלא בקהל מומי שיהא פיל לס׳ ריבוי מציגו
מ ס7א ע״י והכא אקוקתה מוקמינן איסורי׳ ק' שסי' פ



ת ו ב י ת ן נ ב ר א ז ע ה

ה אחןקח מוקמית א׳כ הפושר שעה לו ח  להא והו מ
 לפניו ה״ה י״ל7 ס1מק פנ7 וכהא7 בכמה פ׳1הח כהבו
 ה׳׳ה הכא צ״פ לפניך חמר הרי כמקזה כמו ס״ס ה׳ל
 לקאטר דהיינו ונראה כך לנולד לומר יש לפנינו פיל

 חיישית לא .לקוי וקופו להחלתו כיון פ׳ לף ניכמות
 ציעצלינא מימ לפניך והרי סזקה לאינא משוס היינו

: יליעה חמרון '0 למי לאפשר

ת צ ז  לאינו סיס על פ׳ ף7ב לפריו חהא משמע ג
 להקשות ה״צ עליפא הכדי׳ שמא וניחוש מולק ^

 פיל ונעשה הבדיא שמא וניחוש נקהל לבא מותר מ״ח סאיך
 לקולא פפיקא7 משמע ורא״ש לס״י ללעח חולי. עיי

 אונילא בר ללאו כיו) רבנן מ גזרו ולא מלאורייתא
; וצ״ע הוא

ב ת  ̂ וכו׳ למוחי ייל שפחה לישא ופיל הביש כ
 גזרו לא לגרים כיון נראה לכאורה

 כשפחה אהדו הבי ואפילו הפמוליס כל על מכמיס
 ותב״ח מבל בחצי מ״א ף 7 מימין כזאיהא

 בממזרת שאסור כפיל כיש וכד יכול אייו שפחה לישא
 לפמ״ש חות7ל יש מיהו , כשפחה שאהוד ין7 אינו

 השפחה איסור כחומר ליוייג י״ב פ׳ א׳׳ב בה' הרמב״ם
 y עבדים ולהיותם להתחלל מקולח לזרע שנורם מפני
:כו גזרו לא הוא אולילא בר ללאו כיון לפ״ל י״ל א׳כ

 אם הכ״ש כתב • וכו׳ פיד איזהו ג
בילוע בניס והוליד אשה נשא י
 ריא״ז בשס כש״ג כיכ ,ממזרים כחזקח והם בניו שאינם
 עם מכוונים לכריו ואין , ממזרים ולאי שהם ומשמע

 הרמב״ס אכל וז״ל ניב פיק ךינו כעיף ל׳ במי' מיש
 שמא ייל7 ממזר הפק והיינו החזר כהזקח להוא כתב

 כל מר*פ ראי' ואין שס ש ועמי עכ״ל נחעברה מכותי
 להחם ממזרים שהם בכיו על לעז יוציא לקאמר היל
 ר'* לקאמר הערל בס״פ קצת משמע וכן כעלמא לעז
 לר״י למיל אע׳ג משמע הס מאין כניו על וחזור לא

 מאי הסס וקאמד בספק הם והבניס ולאי מריפ להוי
 ולאין ממזרים הם כניו אם איכ7 הל״ל וכו' ביטיהו

 בר״י יומי ולר' מכוהי שמא כפק איכא לי׳י לגם אלא
 כמיס אפילו כיוהסין אקמירו הא פ׳ש להוי אע״ג

 (אפילו , עיסה אלמנת נכי י״ל דף בכרוכנת כלאיחא
 וכוי אהה נאמן בליה מיד ו>7 בחולין הת־ס' נפמ״ש

 מ״מ ממזר הולל כ״י על הבא ועבל לכוחי כ״נ דריי
 כלממוע בהא כווהי׳ היל בר׳י דריי לי' פהיקא <מ

 בחייבי חופמי] דקלושין היל כר*י דל״י ךיג דף ביבמות
.* בזה איב לומר שייך ולא לאויו

ו ה י  דסיס כיון יהודא לר' הפק מי דבל׳ז ייל מ
 עיב עיט דף במהט׳ כדאי׳ רפיאה לו יש

 מ״ח כהי׳ כמן קליצה לענין מ*מ נתרפא שמא י׳ל א״כ
ף1 החליצה מן פשודה לפטו שנפלה בשעה  הניש שב׳ י
 דוקא דהיינו נ'אה גת״פא שמא חיישינן דלא נ׳ בכ״ק
 פ׳ בלף שס כלאיהא לקוי וכופו דהחלהו לחזינן היכא
^ ח״שינן לא לקוי והופו דהחלהו כיון  בטומטום א

: נתרפא שמא י״ל שנקרע

 פסול ורא״ש לרש״י וכד כמרזב ג» ג
עובדא ההוא אמרו גמ'3 * '0( י

ק י ת ה ס ב ש ל

 כקולמוס אשי רב בר מר שפיי׳ מחמי׳ כמתא דהוי
 חוזר כמרזב דפסול פוכא קמ״ל ורא״ש צרש״י ואכשירי'
 הפוסקים רוב ללעח לפסול בניקב כמו הוא להכשירו

 אמר ללא הא צ״ל הרמניס לדעת אכל להכשירו וחוזר
 ספי רבוהא שהוא ואכשירי' כקולמוס עוכלא הוי הסם
 כארצכם משום לשפיי׳ אסור כקילמוס פסול הוי לאי
 לאמר הא ציל לפיז בקהל לבא הכשירו וגם תעשו לא

 אלא כי לא אומר אליעזר ר׳ ע״כ עיט ף7 ביבמות
 רפואה לו שים מפני לאשחו וחולצין חילז חמס סריכז
 בענין הוא דאם עצמו בה״א לחלק מצי להוי היה וכו^
 ר״ע לברי על להשי: אלא חליצה צריכה רפואה לו שיש

:מא נהפוך כי

ה ז ב  (איילי בליה שם החוס׳ שהקשו מה מיושב ו
 לפרש לי ואין קאמר מאי וכד ר״י לאמר

 ־ייל ולסמ׳ש וכר וחולצין הולז מלאחני' למשמע האיכא
 היינו וחולצין חולץ לאמר והא כריא למא7 דנסחפק

 אסור נתרפא שלא זמן וכל רפואה לו שיש בס״א סיינו
ג לייבם

מ »י  בידי מיקרי לא ולאים למ״י אכל י ס
מערי הקשה הביח * וכו׳ שמים י

 אלם שכירהו ס״א שפי׳ ך׳ דף כיצל פ׳ עצמו רש׳י
 עלשיטחרשזי קשה להא ליישב ונראה חולי מחמת ולא

 אשה לו אין א׳כ רכא אמר פ׳ דף מסוגיא וראיש
 קולס אמת שעה סיח בעלה נעשה שלא ליבם שכשירה
 ̂ וכו׳ היא פירכא לרבא פירוקא אליעזר לר' למיתתו

 לר׳ע אף ק' כה״א הוי חולי לעיי שיטחס לפי ק׳
 השתא נרושחו מחזיר גני י״א ף7 ביבמות אמלינן להא

 כשירה איך א*כ לכיש באסור לה נאסר מ במוהר
 אשת בליה ר לף כסוטה להליא חוס׳ כ' וכך ליבם
 ישראל הכא פריך לא אמאי לתמוה יש אכל והו׳ כהן

 (ציל וכר כשר אח לו ויש פ״ל ונעשה כשרה שנשא
 בליה פ״ד דף מותרות יש בר״פ התוס' כס״ש דס״ל
 מיחסרה לא שנשאה לאחר נפצע אפילו וכו' פיל שייר
 כאפרה לה במותר אמרינן ולא פ׳׳? שאינו ליבם נהני
 עכ׳ל מעשה שום באשה כשנעשה אלא שייך ללא וכו'
 דמ׳ש ונראה זאיז סוחרים הוס׳ לנרי ק' אכחי אלא
 כוונתם מעשה שוס באשה כשנעשה אלא יימ בר״פ חוס׳

 עיי עיילי הכא דקהני פיל וכא במעשה תליא לעיקר
ג מעשה שוס נעשה ולא חולי

ה א ר נ  בלף למקשה הניל קושיא משום זה לממ7 ל
 לבנפתרס ומוכח כניל לר״ע ולא לריא פ׳

 • וכו׳ נאסרה לה במותר השתא אמרינן לא חולי ע״י
 אלם דהל׳ל התוס׳ הקשו לסוטה דבפיק ניחא ובסכי

 לברי ומעתה ̂ וכו׳ חיחסר מעשה עיי פיל שנעשה
 דקתני דיעבל לשון ליישב בא כיצד כפ׳7 ברורים רשיי
 שס התוב׳ כמ״ש איידי למימי בעי ולא ק« בעלו ואם

 והיינו אלם שסירסו פירשיי לכך ונו׳ בעלו ואס בליה
 וא*כ חולי עיי ולא שנשאה אחר מעשה בו שנעשה
 וכר נאסרה לס במוחר להפתא לכתחלה ליבם אסירה
 כילי לאפוקי אלם סריס פיל בליה שם פי׳ וההוס'

 לבכלל לסיל משמע■ הכושר שעת להם הי׳ שלא שמיס
 כמיש הוצרכו לכך חולי עיי נכתרס אפי' מא סיא

ג איילי בעלו ואס בדיה
והמפרת



ילשכת ד׳ סימן העזר אכן נתיבות
 07fo טן הנקבה י)ח נהשפרס (יי) יא ס^יה
• אסור אבל פטור בשאר בין י
 ימלה ל׳ מת״ב זה לין מדמב״ס להוציא כחב הה״מ
 במירוס מוחי אמי ומללא בסירוס הסקימח אין צומי

 לר' סעמא נראה לכאורה , אסור ללכהחלה משמע
 וקי״ל לנבוה הבהמות במומי מיירי לקרא משום יהולא
 אבל ע׳ב כיה לף בקלושק גלאיו^ שעלוי מום לוקא

 y לגבוה אפי׳ אפור אין בפנים שהוא מאשם בסירוס
 בכי׳ מ״ש ראי' /מסאן תעשו לא בארצכם ע״ז קאי ולא
 אין מהסוגיא מיהו / שבת על מצמה אינו לאשה א'

 שבת מצות קיימה לכבי בניס לה ביש למיירי זי״ל ראי'
 לכאורה מיס הי'לה כבל הבע״י כס׳פ לי׳ת באשת וכן

 לאפילו חגלה משוס היינו לכתחלה לאסל הא נראה
 אלא איסור אין לפ*ז אסור אבל פטור בעצמו חובל

כיס לשחות אשה למותרת וה״ט תבלה משום באלם
חבלה עושה שאק כיון כללקמן לבתתלס אפי' עיקרין

:בסמוך ועיק

W D ב  ואין ופו' עיקלין של בוס המשקה גו> י
ם׳ עליו לוקין י * שהוא משמע * ו

כ שב' שאח׳ז בסעיף p< לאורייתא איסור  לאסור נ׳
 לין הרמב׳ם להוציא אה נ הי׳ לכאורה * לוקין ואין
 על אף אומי ר' כ״ה לף בקלושין לאיתא ממה זה

 ומלקות ממק לה״ל ק׳ עליו ללוקין נימא ואי הסירוס
 בתלושי שם כתבתי וכבר לקירות העבל בו יוצא ולמה

ס השקאת ע״י או צינון עיי בסירוס* למיירי קלושין  מ
אלא y עיש שם הניע וכע״ש מהוללה אוחו שביטל
לבחובל הרמבים ללעח ראי׳ מזה לאק שם כתבתי

ז עיש לוקה ואינו משלם כייס

 אסרס אתנן צ״א לף בב״מ אמרינן להא ד1ו?ו
 לקים לאע״ג פרשיי אמו על בא ואפי׳ חורה ^
 ואי שמים ידי צצאח חייב אפיה עיני' כלרבה לי'

 ר״פ בתיה השיך כתב וכך מיני׳ מפקינן לא מפיס
 סחוס׳ כמיש איע כתופס היל להעבל י״ל א״כ ךיש

 הפוסקים לעק לפי וכו' מה מפני ליה י׳ז לף מישין
 בסנהד^ לה וליש הכירום על מוזהרים נח לבני
 לחלק אק ונו' באת שרצו ורבו פרו לאחס מקרא לניל

 סנמוא לקרא / וסם צינון ע״י או מעשה ע״י סירוס בין
 בארצכם נאמר סיני בהר לכשנישנית אף א״כ פויל כתיב

 ולמלקות ללאו היינו מעשה ע״י לוקא משמע תעשו לא
 להיינו פילוס מיני בכל לב״נ שנאמר לאיפור אבל

 לבי<7 מילי איכא למי לישראל אף הוא עשם איסור
* שרי' ולישראל אסור

ה1 ז  הניעיגבי ס״פ3 לאמר הא לפרש נלפענ״ל ג
 איחתא אס אוחו לשאלה לריח איחחא

 עיקרי! של מס ושתי׳ אזלה וכו׳ פנ״ר על מיפקלא
 מות ושתי בנים בשני פו״ר כבר;קיים להא קשה לכאורה

 וכיון ך7י תנח אל ללערב עשה משוס לומר ומחק
 לערב במצות מיפקלה ללא כיש פו״ר על מיפקלא ללא
 לאמר ביב יוחנן לר׳ פריך שיש פ'3 ק' וכן
 קיים שכבר ללמא קושיא מאי אומר הוא ש:יסס על

 לחוק והוא לערב מצות משום נמי לזחוק וצריך פויר
 מותר קניה סי׳ ובייל מלרבנן אלא אינו לערב למצות

 באכילה אכור הלבר לאק כיון לרבנן מאיסורי להתרפא
 לסירוס טון י*צ ולפמיש הסוללה מניעת מחמת אלא
פח לאפס עקרא אלא שמענו לא עיקריו מס עיי

טו
 פויר על מיפקלא לא לאיחתא וכיון נח נבי לכחיב ורבו

 לריב״ב אבל , עיקרין כוס על סוזהרח אינה ממילא
 ג*כ הסירוס על מוזהרת ממילא ורבו פרו על למוזהרת

 שהקשו מה נמי מהות וממילא ורבו פרו א:»7 מקרא
 לא אפי' ואית וכר מנין והחניא בליה שס התום'

: וכו׳ פו״ר משוס לליהסר לי' תקשה סירוס אסר

D ttf <לכל משמע לכאורה * וכר לסרסו כלי מ 
 כתב הראיש אבל שדי מכוון דלא סיכא

 השיע לכתב הא וצ״ל רישי' פסיק להוי משוס לאפור
 אינו לסרסו ממון לאפילו לרמחא היינו לסרסו כלי

 מן מוכח וכן גוונה כלא אפי' איכא איסורא אבל לוקה
 מת וססגיא !x ועי ש״ש פ' בסוף מל^יך הסוניא
 , לרפואה מכוון הכא הא קושיא ומאי וכו׳ לסירוס

 י׳pר פסק להוי משוס אכור כוונה בלא לאפי׳ אע״ב
 עיקיח כוס בשתית לאורייתא איפור להוי משמע ומזה
 לפסיק שי״ל סימן כא״ח המ״א והביאו בתיה בע׳ש
 מ׳מ שם עליו השיג שהמ׳א אצא רמן7מ מומי רישי'

 לאורייתא איסור להוי מוכח לרפזאה לסמין ביון
 לרבק באיסורי לט^פאין קדב הי' בי״ל הרע״א

 סיימ7 נראה עצען האיסור יאכל שלא שכתב ואף
 שאין כאן אבל בעצמו האסור לבר מא כשהמאכל

: לאורייתא להוי אעי< בעצמו אסור המאכל

ו ה י  שרי׳ עי מקשה מאי ק׳ בליז להא ללחות יש מ
 נפש לפקוח סכנה בו ביש מיירי ללמא

 אמהני׳ לקושי' לומר ולוחק שבחורה האיסורק כל מחה
 שק מפני עיקרין וכוס לקלים מטי היז לקתכי שס

 כמ״ש מתעקר שהוא אע*פ שרי לכחול משמע לירוקין
 בחולה למימי ליכא והחס המשנה בפי' עמ׳ש סרב
 זה7 אלא שלי בשבת אפי'7 פשיטא א״נ הכנה מ שיש

 נראה אנא עצמה מתני' על להקשות ה״ל א״כ7 זוקק
 לימי לא ואי בגמ' שס לאמר כיון הקושיא לעיקל
 אחרת רפואה לו יש לאפי' משמע וכו׳ לשיבוטא רישא
 ל*פואה7 לשנוי' ליכא ממילא וא״כ זה לעשות מותר
 רפואה לו שיש וכיון הכנה בו שאין לחולה אפי׳ שרי

 הכי מלשעע נרצה .וק , מלרגנן אפי' אפול אחיס
מ  לצטאו לקלים מי הוא שוחה אכל שס שחני׳ מסי

 כמו מי ולא לרפואה שלא עקרין שמן וסך
 עיקריו של וכוס לקליס מי הוא שוחה אבל ברישא
 לשסות בחול אפילו אסור לרפואה שלא משמע לצמאו

 לאפי׳ ונלאה באשה מיירי לא לממני׳ עיקרק של כוס
 מיע מ/אורייחא אסור הוא עיקרק של לכוס דש5לפ

 אסור אינו ווה רישא פסיק להוי אלא מכוין ללא כיזן
 נמ*ש ללא וזה לרפואה עותר ממילא מלרבק אלא

: הב״ש
ד צזו לסרסו. כלי ט״ש הרמב״ם לשון לפרש יש ו

מ' כמ״ש לסרסו כשיעור היינו ^  כפי תרי «
 לאע״ג וקע׳ל מיעקר לא מזה לבפחות משמע מיעקר

 לאצטרופי שזי משוס שיעור חצי אפי׳ אסור איסורין בכל
 יעקר שלא אלא עצמו מחמה איסור בו שאין בזה אבל
 הוי בכשיעור לאפי׳ ועול שיעור בחצי מה נזרו לא

t האי כילו נזרו לא במכווק שלא לבד

ה ע  לוקה המסרס וכל וש׳ע הרמב׳ם מלשק לו
 לכאורה המסרס על הוא לאיסור משמע

 רבים לשון לכתיב ראשיכם פאת נקיפז לא נבי לפמ״ש
לכתיב כיון ה׳נ1 במשמע סניקף ואחל המקיף אחל

במי ‘ חית



לשבת ה סיק אקהעזר נתיבות
 לפי וכיש משמע «יהם רגיס בלשון חקנשד 1לי גלם
 לצ כי׳ קרי העשו לצ ק״י ף7 בשכח שפירש״י מה

 וכך עלמו במפרס מיידי >5קר לעיקר מ«מנ העשז
ה נבי סמה' כחכו !^7•^ ל מיידי יךאגניקף ע

*

 במטרה זכ׳סכא הא המעם נראה ט׳ ולכאורה
 כמלקוח מיידי קדא לעקר משוס מו5ע

 והו ״ר1פ בישל ממס איטרא איס^ לבלא״ס משום
 וכקמחונל פןיופיף יוסיף לא משום מזבל(אסור להוי

 הרמכ*ם (לסב לוקה ואינו משלס חורה אמרה כחבירו
 משום יי«7 לאו משום לוקה איע ני״ס סובל לאפי׳
 לא7 עצמו כקובל סחורה בחבה להכי <חבל7 ממון חיוב
 אפ*ה7 אלא מ1פיד7 לאו משום ולוקה ממון בי׳ שייך

 ומיא7 למקיף החם קי״ל7 להר^ה ללאו פי7 לא7 נראה
 במ״ש איש בסקפס ליתא בניקף ליחא7 טו) ואשה מיחף
 לאע״ג משמע והכא ורא׳ש הרי״ף עח7ל ק״פ ס«׳ ני-ל

 איש בסירוס חייבה אפיה סירוס לין בה אין לבאשה
 טבל חיז לתני כ׳ לף כקלזשין במחני׳ חשיב ללא הלע
 להבא ״ל5( ונו׳ למקיס הפטא ובל השהית ובל מךף
 אבל אשחך זקן ולא קנך ההורס מעילה להסס שאני
t הכי אמלק לא סירוס בס שייך ללא שעמא כק הכא

ן ן »י  כחבו • וכד לכותי לנמר אסור (חס ס
לגנבין בל״ה '5 ף7 בביט השוס׳ י ^
 וכו' לינר קושרין שטו מפרש לר׳אחאי בשאלחא וכו׳

 משוס הוא מאיסור מזס לקאמר למאי עיז <קשה
 להוי אע״נ מחכוין שאינו לבר הוא ואעאי למתי אמירה
 בפסיק מוחר לכוט לאמירה קייל הא רישיי פסיק
 אלעחא הכוהי להא והו רניג סיס בא״ק כמיש רישי׳

 לסיל משום שם לאמר מה לפי אך ערל קא לכפשי׳
ר'  טה שייך ללא י׳ל הסירוס על למצוויס סילקא נ
 כמזיל השוננ על חייבק נח למי טחמוין שאינו לבר

 כרמב״ם ועיין פ׳ לף במכות כפירש״י מחנוין בלא וס״ה
: (צ׳ע מלכים בהלכות

ס  בשם הביש כתב * וכו׳ אזחה קורסין (טס ש
 אעיג לאכול מותר אחי וישראל מרלכי

 ■ להליוס שיע לנמה מלאסור מ״מ בכללחיעבחילך שהוא
 אלא קפיו לף בתולין מתוס׳ מבואר והוא וכו' שרי

 לאפור אמיינן שפיר פרפה גבי לבשלמא קשה ללכאורה
 כתמורה נלאיחא ישראל ממשקה לכתיב משום לגבוה

 ללוקה לקייל מום בעל גבי אבל האיפדק כל ריפ
 הלמה בריש הרמבים כמיש והזויק והמקריב המקדש
t למלקות קרא איצפריך שפיר א״כ מסבק איסורי

 לאינו מוכח עצמו למזה נראה טה ולכאורה
 תועבה כל תאכל מלא להליוס נאסר

 טאה איסור תאכל לא שנאמר מקום כל אטהו לר׳ להא
 חל ההקלש אין הא חייב המקלישו למה וא״כ במשמע

 שנר גבי בביק כלאיתא לילי׳ ללאו הנאה באיסורי כלל
 ק' אכתי מיהו ̂ מוקלש אינו הקלישו מיה לף מסקל
 כלאי לגני ותו במשמע אכילה תאכל לא לס״ל לחזקי'
 לכוונת ונראה אסורה באכילה לגמא שם מקשה ורעים
 כטב והלר ירצה לא ולנלר בתתלה לכתי: משום החוס'
 b לקאי משמע לכה ירצו לא וכתיב וגו׳ וכתות מעוך

 לאליה להלינפ למותר הוכיחו זיזה מיצים שאינם פלו
i מרצה לאינו קרא נעי לא

ך  לעילף לאיכא לא״צלוה נראה ז*ל לבריהם לולי א
 מלכתיב להליופ למותריס ונרבע מרובע עק״ו י
 כמ״ש שרי ללהדיומ מכלל הנרבע אס להוציא מבקר מן

 שיש עבירה בהן שנעבלו אף וכו׳ חורש בליה שם מום׳
 לומר ואין מיתה בו לאין למסרס לאו כיש מיתה בו

 מוקלשין לפסולי ניכר מומו לאין ונרבע לרובע מה
 מוכח לנפדן ההורה שאמרה מקדשן לאחר שהוממו
 פולק לאין קייל להא באכילה אפ׳־לו להדוע למותר
 עבירה בהן שנעבדו אעיפ לכלבים להאכילן קלשים
 לומר ואין ניכר למומו אעיג בקלשים מוס להפיל לאסור
 נילףמהאי נמי תועבה עכל שס ליליף בחלב בבשר לאיג

 בעלי ללמוח לאין שם הסוס' כחנו לכבל למוחי לן״ו
 איטרין שאר גס נלמה לאם וחו איפורין לשאי סייס
 בהן שנעבלה לאף יוכיחו כרס לכלאי לעיפרך איכא

: יותר להאריך ואין אסורין אפ*ה עבירה

ש מ״  לאכול לאסור משמע שסייס ישראל הב*ש ל
 רבא סבר שס בסוגיא הכי משמע מטנו

 יקרין שלמיהן לא לחרישה פרש״י לשחיסה ימכרו למימי
 מכירה עליהן שקנכת ליין אביי א״ל פירוסק משום

 להוי לשחיטה לעצמו צהחויקו לי׳ קנס מללא משמע
 החרישה בשביל הוא הסירוס שתועלת כיון קנס ג״כ

 לאחי אפינו א׳כ נעצמו לאכול לאסור משמע כפרש״י
נ לזבינא יצפלך שחיפה

ם ה ע י ג ה  לכ״ל להיינו * '1וד אופרק זיש 0<י ב
 לכאורה , חילקא כר׳ לקי׳ל

 פת לאתם מקיא יליף חילקא ר׳ שס אמר להא ק׳
 האלם סירוס על לקאי משמע ונו׳ בארץ שרצו ולבו
 משום לומר ואין ועופות בהמות על מצווין לאין ומנלן

 כבר הפדל להא יהמוח לסירוס אתא קרא ע״כ7
 אע״ח אתי לקרא לומר ליש ו״א הראשון אלס נצטוה
 וצ׳ל בסירוס אסור אפ״ה ובת כבן פו״ד קייס שכבר
 מבארצכס ללרשינן היכא כי כאיז שרצו לכתיב משוס

 באלן משרצו לרשינן ה״נ בארצכם אשר כל תעשו לא
: ?את אשי כל

עז ״ מ  אחר ממקום ל'קח אפשר לאס לי וקשה הב״ש ו
ל גמיש עור לפט משוס איטר אין . סי׳ ני׳

 ונלאה י״א בלשון בהנ׳ה שם איתא באפס וכו' קנ׳א
 למקירין לההוס' פציגי ללא שם הש״ך מ״ש על שסמך
 בקדושין הסוס׳ לשון ואישתמיפתי׳ ̂ ע״ש בכוחי מיירי

 לפני מאי קשה ועול וכו׳ במחמין אבל בל״ה ניו דף
 מממ יקח לא אם הלא הכא שייך מכשול חסן צא עור
 כתרי לקאי לוקא אצא עזר לפני ול״ש אחר סאלס יקת

 אלא מיתר כישראל לאפי׳ לס׳ל הרי וכו' לנהרי עברי
 עבת בחרי שמיתר אמרו ללא ס״ל לרש׳י שם שכתבנו
 לא אם בעצמו לכר אוהו ליקח שיכול היכא אלא לנהרי
 אלא עצמו לכר אוחו ליקח יכול אינו אס אבל לו יושיט
 משוס אמר בו כיוצא לבר אקר בעקום ליקק שיכול

* ע״ש עור לפני

ש ״ מ  , ללילי׳ בהמה לי׳ לאית נ*« ו׳ לף בעין ו
 זו בהמה יקריב אם ספק להלנר משוס היינו

ד׳ בהמה או  אסור אקרת לקנות שיכול ממום אבל ד
 ■אסור אפ׳ה בביתו תרנגולים לו יש אפי׳ הכא מיהו
מבואר והוא «*ש נמ״ש כולם אה שיסרס משום

•בתוס׳



אקהעזר נתיבות
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ען ״ מ  שליתות אין לכותי זמתי משמע עוד הכ״ש ו
 מפני אמר פעס שכתב שס בתשובה עיינתי

: עבירה לדבר שליחות שאיו

י  דהא מיג דף בקדושין דאסליגן כיח ״ע5 עדיק א
 לדין אותו לענוש היינו עבירה לדבר שליח לאין י

 ועול • מכשילו הוא א״כ תייג שמים בדיני אבל אלם
 לכותי לעכור דמותר י״ל לף בעיז לאמי־ינן להא נראה

 מפקלינן לא ללפני ללפני משוס לכותי למכור מזשול
 אעו שס כלאמר למנר מלאי למכור משול לאינו היינו

 שכתב לינא נהאי אבל מובין לא לישראל מזבין לכוחי
 זה שיסרס לי מס לסרס בולאי אותו ש^נה רמיא
 יודע דישיאל כיון חבירו את שמכשיל או בעצמו הכותי
 כשמכשיל עור אלפני עובר הוא הר' השני שמכשיל בולאי

:וציע השני

ו םיפן
ה טי  חלוצה ס׳ ונשא עבר אם לפיכך (אז א פ

לישא לכתחלה לאסור משמע וכף י *
 ימם מה' בפ״וז במיע ועיין סת״מ וכיב חלוצה ספק

 צ״ח דף גושאין לפ׳ מהא ראי׳ הרמב״ן בשם כ׳ ב׳ דן
 לסיח משמע ̂ נכו׳ חולצין כהנים נכו' כהנים מקצתן
 משם ראי' לאין נראה ולפענ״ל / ע׳ש לכהן אסורה
 מהם והרוב פרים מרנבא לפריש כל למימי איכא לההס

 בספיח לאערינן ואף ,לכהן הנוצה משום אסורי) מם
 להקל ולא לחוערא היינו לניחתי׳ הלרא לאשה לכתובות

 למוסר י*צ שפיר רוכא לניכא כיל לף ליבמות בהך אבל
 אחות להא ראי׳ הביא הימ:״ן אך , בכה׳ג לכחמלה
 אמרם אפיה ̂ מדרבנן נמי זקוקחו (אחות חלוצתו

; לכקחלה

 בליני תי׳א הי' בייל השיך ללפמיש ונראה
 צא אימרא לאר^זק להיכא הספיקות

 החוס׳ מלשון ומשמע ̂ לקולא די׳ פפקא אמרינן
 דאחהזק ,נכו' קלוי באשם ל״ס ע״ב כ׳׳ב דף בכתובות
 ף7 ליבמות בהך איג איסורא איקבע כמו הוי איסורא

 אחות וה׳ חלוצה אתות ובס' לכהן חלוצה כס' ניד
 איקבע היל < אסורה בולאי עהן לאחז כיון ןמקתו

i לקולא V7D נהא אערינן ונא איקורא

ר ת ו י  ייל לף בביצה החום' לפמיש לי׳ל נראה ו
 וחומרא קולא צל בחד לאיכא סדיר בכנ7

 דא׳א משוס # לתומרא בשניהם אזלינין צד באידך וכן
כ6 אהללי לסתרי קולא בשתי להקל  לפלא כיון היג ׳

 כיון בשתיהן להקל א״א זקוקה או חלוצה הוי מינייהו
 והיינו # לתומרא בשתיהן אזלינן להכי אהללי לסתרי

 לאמרינן תרומה של קופות ושתי קזירות סמי נבי דאמרינן
 לתלוש דיש לכיון משוס היינו ,נפל היתר לתוך היתר

 ללקלק ואין כלל איסור כאן ואין נפל היתר לתוך דהיתר
 מעוברת חלוצה נבי ל״ו ף7 התולז בר׳פ לאי׳ מהך
 לכהונה נלוז מצריכה ואהה קיימא בן הולל יהי' שמא

בחזקת היא קיימא בן בודאי נמצא שלא זמן לכל משמע

ט? לשבת ו ה סימ
 דהיא משום שאני דהתס ס*ח להוי אע*נ לכק אימר

:כרל השץ וכמ׳ש מעיקרא ליבם זקוקה בקזקת

שהלכה באשה קייס ף7 דלסות בהאי נראה וכ<
 כן צ׳ ניחן ואמרה ובאה למלה׳י נעלה עם י

 כזקאמרה(אתה עלים אתי לצמא ומקשה / לחולצת
 אמרה היא חלוצה לבכפנן הרי לכהונה כרת מצריכה
I ליבם זקורןז בתזקת להיא משום שאני להתס לכהונה

דז ^ ר  זקוקה בחזקת שהיא האי כי לבבית פול לנ
 למא ביון יוציא הכהן כנס אס אפי׳ ליבם

 על הניח שתמה פה מתוח ובזה לפנינו חלוצה בחזקת
 ה״ז סיח או ס׳נ פג שבא כהן ז׳ כסיס כ׳0 העור
 בכה״ג מיירי זההס לייג חנל ספק והולל קללס ספק

I הוי א בחזנןז שהיא

 נדושה שמוכרה ושוק נרה לף מקלושק להקשות לא♦{
 האי נחרצה שמא ס״ת להוי אע״ג וכו' וחלוצה *

 ושמואל לרב מיאון צריכה ריצוי בלא אפי׳ להתם דא
 כמיש לכהן אסורה נחלז יניישה

 חלוצה לוכוזמקס במניז תום׳ לכתבו ועול סם סחוס'
: ע״ב פ״ה דף ביבמות כדאי' ניושה אגב

ם ע רית אפי' (בז ש «׳ מהזנה פוסל «  הנה ו
 שאין שאע״פ מה״ב פ״י פסק הרמב״ס .

 ואשם שנאמר מלבדיסס לכהונה פסולה זו הרי נע זה
 , ונו' נתנרסה לא אפי' מכעיס אמח מאישה נרנ^:ז

 עליו ומנה ̂ מלבריהס בכהונה שפוסל הנע רית וזהו
 המנרש אליעזר ר׳ מיני׳ ליליף דנימין מסוגי׳ הה״מ

 לאיש אלא אלם לכל מוהמז את הרי וא״ל , אשתו את
 הרי f שאני כהונה איסור אמרי ורבנן גע להוי פלוני

 לרמבי׳ם לומר גדול דוהק ונס הוא למזאוריי' מפורש
S הה׳מ כמ׳ש בעלמא לאסמכתא דרשה הך מביא

HK1Q1 ריפ5 הסוס׳ קושי׳ לרמב׳ם לקשיא ענ״ל לפי 
 והא וא׳ח וכו' נהנרשה לא אפי' בל״ה המנרם

 אנא כהגרשה לא אס להא שאני כהונה לאיסור האי
 נא (ל׳א לאפי' פשיע' אלם לשוס סותרה ונא מאישה

 אז׳7 משוס היינו נהו לפשיעא הא נראה ,ונו' גע הזי
 וקילשה ראובן כא אבא לדר׳ איהא אס״ל אביי אמר שם
 מהני נא לשמעון קדושי מהני pלראו קדושי ס׳ע וכו׳

 וה״ה , מהני לא אדם לשום מועיל שאינו דכל אלמא
 שכתמו ליע העיף ל״ח סי׳ לקוזן ועיין , לגירושין
 ̂ אבא ללר׳ אי' אחיל דהא* דמפרש רדמי״ם נשיפת

 ̂ בקדושין סודה לרבנן אבא ר׳7 ספיקא אי׳ אס היינו
 כשמקדשה בלל אהני לא קדושין דגבי אכיי ח הוכ ומזה
 בגירושין מיירי לקרא לי״א מנ״ל דאנ״ה אלס מכל חיץ
 , אלס מכל חוץ שקדשה חיירי לנמא ס7א מכל תנץ

 לא גקלושין אע״כ בגט שייר דלא סתס נירשה ואק״כ
 דס״ל ייל נפי') בגירושין חיירי קרא ע׳כ כלל ממי

 היינו ,שאני בסונה דאיכור דס״׳ל לרבנן לאף לרמב״ס
 לגבי גילושין מהני כהן הוא שאם עצמו הבעל לגבי

 , לכ׳׳ע שיור להוי אעע ממנו שנתגרשה כיון עצמו
 אפי' נע הוי ללא לרבנן סיל כהונה איסור בלא אבל
 שהוסיפו מה אבל להתייבס מותרה מת ואס עצמה לגבי

 הגע ריח זהו , מהס נהגרשה שלא נהנים לשאר לאסור
דמלאורייהא כיון בזה שהתמיה והיינו מלרבנן שפוסל

הד



לשבתו סימן העזר אבן נתיבות
 כ״ע לנ:י הוי ההונס יפור15 לעניז מו5ע לבעל גגן הר
 א(ריי׳7 להוי זו לרבה הרמכים שכתב חמ סנע ריח
 שכ׳ לאוריי׳ פשלי לשאר לעי ולא # עצמו בעל לבבי

 סוא אם בעל לגבי אפי׳ גט טי ללא בחסלה הרמב׳׳ס
 נחגרשס שלא אלם לכל שאמרה מה כ׳ ואח״כ , כק

 בס׳ לאפי׳ למשמע מוק ומס , ממדיהם מא מהם
 לסד שאכי להכא משום מס״« וגרע פסולה הגט ריח
 קל״ו הי׳ לקמן יעיק ,עצמו בעל לגבי מלאורייתא גט

:בזה שהארכנו

ה «י ) ס ג ) - וכד לכהן שמוחרח שאומר מי יש ב•
כ׳ י׳א פי׳ ב״ש פ׳ !בישיש ■ י *

 לכחתלה אסורה נמי לילי׳ גע אחר לילי׳ בעיאק לאפי׳
 לגרש חכמים אסרו מללא טעמי' נראה , ע״ש לכסן

 נמצא / ס ממאן לאחר הנשא שמא משוס קפנה יחוע'
 מעוברת חליצה שאסרו כמו לכהונה כרוו מצריכה אחה
 t וכו׳ שהלכה אשה גבי קי״ט לן) ושם החולץ בר*פ
 ורטב״ס / לכחחלס אסורה מיאון לאהד לאפי׳ אע״כ
 שהוא כיון , למיחש ליכא לילי׳ לבמיאח לפ״ל נראה

 הי׳ לא מרצונה לאי מרצונה שלא ע־כ בע״כ מגרשה
 חששא א״כ1 , במיאון לצאת ימלם להא לגרש צדך

 חמאן היא ואח׳כ אוחה לישא יתרצה שהוא מא רחוקה
 ונא שבסא נבר הא ק׳ח לף ביבמות שס אמר וכה״ג גו

 איכא שפיר ומיאנה לאחר כשנישאת אבל וכו׳ אישבשא
 והטעם , לכהן אסורה כאמת בכהיג אעיס למממש
 הנ״ש כמ״ש / עצמו בעל אש הא חכמים לגזר! משוס
 אסרו שלא י״ל הטור וללעח , לילי׳ בנןחביס לנזרו

 ללור רוצה אינו שמא פיון מחשש הגירושין חכמים
 מד ראי' קצת להניא ויש הפקר מנהג בס ינהנו עמה

 , ובו׳ אלמנה האי פ״ה ף7 לקלושין בשני׳ הרמב״ם
 כל״ה שם החום׳ וכ׳ וכו׳ נפשה איהי לקליש לאו אלא
p וסיירי שלכו בלא מיירי וכו׳ לאו אלא r שלא אירע 

 ליעלה יכול אינו לטס ק׳ ̂ וכו׳ גירשה אלא סיאנס
 ביד ורצונה מלעחה אלא יעול לאין הימב״ם לפי״ל

 אחל לאלם ולקלש לס!ור יכולה הרי א״כ .פ׳ל עבלים
 כרבק לאחיא י״ל אך , לכהן מותרה ותהי' בו ותמאן
 ע״ב י״ט לף שם כלאי׳ למפרע למקולשח בל׳י לריי

 לכשמיעלה. נמצא מעכשיו כאומר ס״ל ראשונות למעות
 נתבטלו אתר של קלושין ממילא מכירה משעה מקולשת

גירושין לעקור מצי ולא ̂ « לצויך שלא המיאון ט'1
: 7ליש אסורה ממילא סלאקונים

a m י ף 0 «׳ גס כד כהן פלוני קול יצא 1( ,ו
, משני תצא סתם כ׳ והלמב׳ם * *
ה לנתינה קורק אס p3. חילק ולא ב  ליישב ונראה / ^

 וכו' וכנסרלעא כל׳ס פ״א לף בניטק התוס׳ נפמ״ש
 לנאסרה משום אבל לעולם מהרועה לנפסל משום התם

 קשה לכאורה / וכו׳ לבטלו אין נלושס משום לבעלה
 נפסלת היא וק חללים פס מבעלה לה שיש כבנים להא

 , קצא עבשלינן טלאי איה לעולם נשא לבי מתרומה
 לאק כ״ש ׳ גירושין אחר עצי' בא שלא לאערק וציל
 לאנד להייגו משני לחצא למכיק לבש־ אכל בני׳ על חשו

 נשא לכי מתחמה נפסלת להיא היון א׳כ לשני נישואין
מי׳  לפרש יש א״כ קלא מבטלינן בולאי חללים משני ו
 כמשמעו היינו בליקס צריך והלבר שמואל לאטד סא

לנתינה קורץ בץ לחלק השת ואין ,הקול את לבטל
 ןכנ מ׳ש נלאה ת׳ בפ״ק הכ״ש שלקמן יטה / כשבה

מ' ממחר טא ע לעז משום תיישק ללא לקמ״ל י׳ל ו

לאימר משוס שם בסוני' כלקאמר הלאשק מבעלה בני׳
: גרשה צמיתה לסמוך י

 שנחקלשה אשה על קול יצא (הז ה
ונשרשה הטור ר וכו' ונתנרשה ’ *
 קמ׳ל רבותא ביי מ׳ לכהן לאוסרה לקול שששין מיל

 ס״ל7 שט כ והכ״ש הנ״ח מיל לגרש לרך לאץ אע״ג
 לדבריהם פי׳ יחל שיסם הקול שיצא לבעינן כראביל

 אומרים א״כ אלא הקלושין לקול חוששין לאין כיון
 שקול לבעינן וכיון , מיו *ס נר כלאי' היום נהקלשה
 הס הקולות ע״כ הקלושין קול שיצא ביום יהי׳ הנירושין
 לבריהם אק ולכאורה יום באותו ונשרשה שנשןלשה

 הגיחשיז קול עמי ללא לראניל לס״ל נהי ̂ מובנים
 כאמהלאה להוי משום לעלמא להחירה ימים עשרה לאחר
 נאסרת היא לכהונה לאסור לענין אכל ימים ירד לאחי
 הקול שיצא אוהו ימות אס אפי' שירושין קול מחמת
 הקול יצא אם לאפי׳ עול ואפשר לו שנתקדשה עליו

 אסורה ג״כ היום ונפנרשה ימים י׳ לפני שנתארס'
 כמ׳ש הקמשן לקול מחזיקין דהגירושן כיון , לכהונה

 לאמרינן כיון ונראה הקלושין על אעסצאה ביצא הביש
 ראו אלא הברה קול שמעו לא בנימין קדושין קול גט

 כקול ג״כ ייל א״כ / וכו' דולקות ונרות מצעוה מטות
 אלא , בלבל סירה בקול לכהונה לאשר אין גירושין

 ביצא אבל הגירושץ על המוכיחים לביים לאיכא סיכא
 הגירושין ועל הקלושין על המוכיחים בלגייס ועלים קול
 היא הקול עליו שיצא אותו בחיי איכ בלבל הכרה קול

 הגירושן על המוכית לכר לאין אע׳ג לעלמא מנהרת
 ממ״נ בחייו לכהן אסורה וממילא . הזי אמתלאה מ״מ

 לכהונה אסורה וממילא גרושה משוס או איא משום או
 לכהונה כרח מצריכה אהה לא״כ משים מותו אחר אפילו
 אותו לאתי הנירושין קול ליצא להיכא שפיר אתי זלפ׳ז

 להראכ״ל מועיל דאינו כיון , הקדושן קול שיצא יום
 לכהן לאופרה אין מיחה לאחר ממילא לעלמא צהחירה

 המוכיחים דברים מ הי' שלא משם גירושין קול משם
 אפילו הגירושין קול למהני דס״ל הפוסקים לגם ואפשר
 הגירושין על ממוכיסים דברים כיש לוקא שינו זמן לאחר

 לכעינן אמתלאה אלא אינו בעלמא סברה בקול אבל
 קול בין לחלק לאפשר נראה הי׳ לכאורה , ביום כו

 לכל לאסורה כיון קלזשין לכקול הניחשין לקול קלושין
 אכל המוכיחים לכריס לוקא לבעינן מ הקילו העולם

 טפי מ החמירו לכהונה איסור אצא לאינו מירושין
 החופ׳בגיטין שסילקו וכענין בעלמא הברה בקול אפי׳

 הכרח אין לפמיש אך ,וכו׳ נהרלעא בל״ה פ״א ף7
 בקרומה לפסול לקול מהאי קשיא ולא שם שחילקו למה

 בלבל קול אלא המוכיחים לברים לינא להמס
 לנהרלעי ס־ל המוכיחים לברים לאיכא כיון סכא אכל

I קול מבטלינן ללא

עי - מ כהן הוא קול עלי! שיצא אוהו לאס הב״ש ו
ש גירושין קול יצא אם  לא ׳ קידושין קול א

ש׳ שנחצרשס אח״כ שיצא בקול משניחין  שיצא לזה ומו
ש לקצא למ״ש משוס צ״ע לענ״ל • וכו׳ הקול  ב

 כעלה כפני שננה משום הוא חיישינן לא אירוסי!
 החמירו הקול אחר לכחחלה להנשא אבל טה הקילו
 שהם כיון וגירושין קלושין קול שיצא בכך מה (א־כ

 נירשה ולא קלשס שלא שקר שהקול כעצמם אומרים
 קול שיצא אחר לכתקלה אותה לישא חדל יתירו מה־׳ת

שקול אומרים והיא שהכהן כגון למייד ואפשר שירושן
הקלושן



לשכת ו סיק העזר אבן נתיבות
 ם6 ״ע5 מה וגס , שקר הגירושין וקול מפ15 ושין7<ק
 שקול מיירי7 לעיל לפמ״ש אך , שה נאמנים הם

 מוכיגויס לברים מ שאין כיון גמור קול אינו הנ>רושין
 דמלה י״ל מה הקלושין על אמחלאה אלא הוי וצא

 מדלי׳ י»ד צעלעא איחה להסיר חויס למה לו <הנשא
J (צ״ע גמור קול ניחשין קול לאק כיס

ה5ס?  עמו חזור לא אשתו אס שגירש כק 0( ז י
י״ד בס״ק ב׳ש עיין י ונו׳ בממי י ׳

 , יומי הרחקה צריך חמור שאיסור כל להכא שהק׳
 פילי ל״ק ללעהי וכו׳ להי&ף שה איסא כחובוח ובריש
 ביבמות כלאיחא חיזוק לעשו י״ל לרבנן באבלוס לסתם

 צריך מפי לחמיר כל לאורייתא באיסורי אבל פ״ה לף
 בניזן הרמב״ס ללעס ק׳ ללכאורס אלא יופר הרחקה

 ולא יקח לא משום לא לוקה אינו הגרושה על שבא
 אך בכהן לאורייתא אישור ליכא א'כ ימלל לא משום
 איכא ללהרמב׳׳ס כ״ח לף כתובות בריש זה מרצנו כבר
 מ*מ עליו להחולקיס ואפילו פנוי׳ כשהיא אפי׳ לאו

 באיסור שפי להחמיר ראוי והי׳ איכא טליבנן איסור
 סהר לו כשיש יצרו תקיף ללא הוא השעם אלא לרבנן

 כיח בנק אבל ז׳ ף7 בסומה כלאיסא קלושין ע״י
 וממילא יצרו הקיף קלושין ע׳׳י אפי׳ כלל היתר לו לאין

 עליו ולכחולקים להרמב״ם לאורייתא אימר לאיכא
 בנחשה לאו לאינא ס׳ל מ״מ לרמן איסור אינא

:יחלל לא משום

 הב״ש כתב • וגו׳ מנה היא איזה 11( ח
זנכעלה ורמג״ס רש׳י ללפת ל״מ7 ’ ^

 ולדעת לוקה עלי׳ הבא וכהן זונה ה׳ל לה צפכול
 מקרא נפקא אלא זוגה בכלל לאמן חייבי אין סחוס׳

 לאין משום מלקות בו ואין ונו' זר לאיש תהיה לכי
 גלוי ס׳׳ח ף7 ביבמות דאמר להא הדן מן עונשק
 בפ׳ ס׳ל7 לרבא אבל כאביי אהיא היא בעלמא פינפא

 תמוהק דבריו מילתא מגלוי לוקין לאין מיתות ׳7
 אליבא אע״פ ל״ה בספל״א ליה לף התנס׳ כ׳ לבהליא

 ל׳ה עיב מ״ל ף7 התום' עול וכ*כ לוקין7 גופא לרבא
 P ואס תרתי דלקי לזונה לאו לאיצמריך גט׳ מ״ל

 כ׳ הרא״ש וגס מלקות חרי הוי בק'כ7 נ*מ נ!פא כא
 מק״ו לוקה עלי׳ הבא וכהן וזיל ו׳ לין הבע׳י נפ׳

 להוס׳ לס״ל וע'כ עכ׳ל היא מילהא לגלוי לגרושה
 מילהא לבגלוי מיתות ׳77 להאי ללמוס לאין ורא׳ש

 מולה כהונה קלושח היינו לתרומה כלפרש״י סאי כי
 גלוי היא מילף והאי ב״ק בריש שאמרו וכענין רבא

זר לאיש להגבעלת רחמנא דגלי דכיון בעלמא מילתא
: כמנה לענין ה׳׳ה זונה בכלל היא

ף »ו  כהנת השתא לקאמר שם עול ק' להא נראה ןי
 מן מזהיי־ין אין הא ק׳ וכו׳ נופה לקלושח *

 הכא לקאמר להא ונראה הוא גמור ק״ו וההוא מלין
 בסנהדרין מהדש׳א נפמ׳ש היינו הוא בעלמא מילתא גלוי
 כיון דיל משום היינו הלין מן עונשין לאין ל^ז

 מא״א שמעתי זה בעונש כפרה לו אין מפי חמ*ל7
 גם זה עונש שטצינו זו סברא שייך ללא להיכא מורי

 הכא לפיז הדן מן עונשין שפיר מפי לממיר במילתא
 בו אית אפיה מפי לחמירו מת*כ היינו זונה לעיקר
 מקיו לס צפכול נבעלה בכל ילפיכן ושפיר מנקות

 השתא לקאמר הא מתורן וממילא , ללוקין טנרושה
עונשין לאין לומר בזה שייך לא גופה לקלנשת כהנת

אך

 לא להא• במלקות כפרה לו לאק משוס והיינו הדן מן
 לתרן ויש במלקות שמתנפרה ממרס מאזהרה גרעי
 צא זונה ליל שהקשו מ״ל בלף שם החוס׳ קושית בזה
 ולפמ״ש בתרומה לאסורה בק״ו ת׳ל נודב למיירי קחו
 לאין היא ףכ5ב יקחז לא זונה לפתיב לאו לאי ניחא

 מילתא גלוי הגמ׳ למשני אפר ומיה הלק סן עמשק
א לעירוי משום והיינו מא בעלמא  מ־יך ח׳כ3 ^

 מיל מקשה ולא ח״כ לה לפסול נבעלה ואימא הגט׳
:תק׳ דכי קיא לעייסי אחר

 לדעת הרמכיס לעת ק3 נ״מ אין לכאורה לפ״ז ל
 לענק לנ״מ ונראה כהונה לענק ורא״ש החוס'

 לני לאו משוס להתרות צריך התוס׳ ללשימת התראה
 , מהא׳ב י״ע פ׳ למלך המשנה כ״כ1 זר לאיש תהי׳
 נבעלה ואח״כ מחיל לה לפסול נבעלה אם נ׳« ועול

 ב׳ לוקס החוס׳ לדברי לסיע או מח׳כ לה לפסול
 בישראל פוסל זנות לשם משוס מוסיף איסור להיל

 שהיההכבר היכא נ״מ ועול ע״ז ף7 בקלושין כלאיחא
 רשיי לללעת מחיל לה לפסול נבעלה ואק״כ חללה

 עלי׳ הבא כהן לזונה לאו בכלל לסיא לסיל ורמכים
 כלאיתא חללה איסור על חל זונה לאיסור שחים לוקה

 ,בישראל פוסל זנוח ושם מאיל ע״ב ע״ז לף בקלסין
 מלאו לאסורה אלא זונה בכלל לאינה ההוס׳ צלעה אבל

! חללה איסור על חייל לא זר לאיש חהי׳ לכי

ם  הב״ש כתב • וכו׳ ישראל גת שאינה כל נח) ש
 איל , ע״ש זינחה לא אפי׳ להרמכ׳ס

 ס׳ל נמי לסרמבים כ׳ כ״א פ״ק קנ״ג סי׳ בא״ח המ״א
 לאסורה כיון להקשות ואין • לוקא שזיגחה למחית

 כשייממ אס״כ יחול איך שנולדה משעה ישראל לכל
 מוסיף איסור כאן אין הא לכהן זונה איסור משום
 חחמתוכשזיגתה לרך אלא איסור אין דלישראל ז׳א וכולל

 נראה ואלרבה חתניה לרך שלא בביאה אפי׳ נאסרה
 שם לאמי האיהורין כל בס״פ לרבא לי׳ נפקא למזה

 עלי׳ הבא והכק וכו׳ ישראלית זונה וא׳ כותית זונה א׳
 כיון ק׳ לכאורה , מהדלי ילפי ט״ט זונה משוס צוקה
 אינו ישראלית לבזונס ע״ח דף בקמשין לרבא לס״ל
 לז^נה נמי ניטא , יקח לא לכתי׳ קידש אא״כ לוקה

 ינק1/ח^ ייל ולפמ״ש חתמת לרך אנא לוקה אינו כיהית
 כשזינתה אלא זונה הוי ללא ישראלית לזונה מתיש זונה

 לאל׳ה < חתמת כלרך שלא אפי׳ לחייב מוכח וממילא
 לישראל כוחית איסור על כשזינתה זונה איסור יחול איך

 פ׳3 הרמרם לשון הימב מובן ובזה , משנולדה הקודם
 חתנות לדך אנא תורה אסרס ולא וז״ל א׳ב מה׳ י״ב
ט׳ זנוח לרך הכותית על הבא אבל  הבא כק אבל ̂ ו
 זונה ואחד זונה משום הסורה מן לוקה הכותית על

 מלבדירבאכמ׳שהה״מ והס ישראלית זונה ואחל כותית
 זונה א׳ לשונו שסאריך במה כוונתו טובן אין ולכאורה

 למחייב מוכח למזה לשונו המשך מבואר ולפמ״ש וכו׳
 להוקשה וכיון , חתנוה לרך בלא אפי׳ לבד הביאה על

 לרך בלא אפי׳ לחייב מוכח ממילא זינהה שכנר לבע/ין
 איסור מל הכהונה איסור יחול איך לאל״ה ^ החנות

i כנ*ל הקולם

ס  זורה משאה זר עלי׳ שבא עמה וכן (ט) ש
 מנועם לאי וצ׳ע הרמנ״ם כ*כ וכו'

 ס״ח דף ביבמונז אמרינן הא זר לאיש תהי׳ דכי קרא
זי לאיש גרושתו מחזיר אף לה לפסול נבעלה ואימא
ת י ר0< ט



לשבת סיקו העזר אבן נתיבות
 יבמה א׳ב מר סעמןר$ אצלה שזר מי רחמנא אמר
 למספקא משוס ואי הוא מעיקרא אצלה זר לאו נמי לשוק

 פ&ק היא7 למימר ה״ל ביבמה מוהסין קזושין אי לן
 מ׳ג וקא77 לרמב״ם מ״ל7 נראה הי׳ לכאורה זונס

 נשואה שהיסה כיון אצלה זר דלאו זר מאיש ממעה
 לאס חייל נבי במחני׳ מלאמר זה וסוכיק סע^־א אצלו
 אצלה זר ללאו אע׳ג החרומה מן פסלה עלי׳ בא

 ללוקא אע״כ הכושל שעת לו הי׳ שהרי בוא מעיקרא
 לאכתי אלא # מעיקרא אצלה זר הוי ללא קאמר מ״נ
 לכ״ש לנ״ה צרוח מי מיד !)7 ביבמות לקאטר מבא ק׳

 יבהא7 משמע וכו׳ מע ולל למיפשע נ-מ למאי מאי
 ביבמות משמע וק מחחללח אינה ניב לשוק

 לימא צא אתר הא לבעלה סעמא פ״א לס
 נבעלה להא ולתעמך הל״ל המנונאי לרב היובסא חמי

 שלא הע״ג לין הזכיר שלא הה״מ הקשה והו לס לפסול
: אצלה זר לאו7 משום נפסלה

ד, א ר  גרושה לכבר אף להזכיר ל^ל לי׳ לקשיא ג
 איסור להא שתים לסייב שלא <ימ מ׳« היא
: גרושה איסור על קל זונה

ר ת ו  מותרה להיא ביאר לא נמי תרומה מ״ה ק׳ ד
 בכל השוה עשה בכל מ׳ ק׳ תו לתרומה

 סופה הכלל מן הוציא ולא עליו ולוקה זונה נעשית
 #*מ סופה מלין כתרומה אסורה בל״ו לאף לבעל
 לוקה לאינו לפרש וה*ל לונפמאה עשה אלא אינו

 כמ״ש מעיקרא אצלה זר מי לא לנעלה זונה משום
; on התוה׳

 סאלאמר לס״ללרמבים נראה הי׳ למסהפינא ולולי
 כשרה להיא למיג מיל ף7 החולן כפרק

 שאלו ע׳ לף נלה במס' לאיקא היא לתנאי פלונחא
 מאלמנה קיו אמאנן מי מהו משולחת בת יהושע ר׳ אח
 אמר מתחללת עצמה מא pc לאלמנה מה ללנוא או

 דשאלחם משמע סועלק בני׳ ואין תועבה היא לק
 שאלן ללא והא מהחללת עצמה היא באמת לשמא סי׳
 לכק אסורה לבליז משוס עצמה משולחה על

 בני׳ ואין תועבה היא להם ומלהשיב , גרושה משום
 ליל לאליה מתחללח עצמה היא לכאמת מוכק חועלין

 גליה שם החוס׳ שהקשו כמו הוא פריכא קיו הא קרא
 ליבמה לאוחיי׳ לאהא בם ותירצו ̂ וכו׳ תועבה היא

 ביבמות לס״ל לריי ע׳ז והקפה פממיס בני׳ לשוק
 לכאמת ס״ל הרטב׳ם אבל כשרים צרות לבני שיו לף

 ואיצשריך קיו שפיר והוי עתמללת עצמה להיא לר״י סיל
 למהא לרטכ״ם סיל ובאמת , פגומים בני׳ לאין קרא

ס בנה אין ביבמה.לשוק7 ילפק  במתי סיל וכן , פנ
 והיינו ה׳ סעיף ׳7 כסימן לעיל הביש כמיש ועכל
 ליילמינ-יוכיק משום מאלמנה למילףבקיו לליכא משוס
 מיל לף ליבמות וסיניא הועבין בני' ואין תועים לסיא

 היא לקרא לעיל היינו כשרה ווללה כשרה להיא לאמר
 שס בסוגיא להליא כלאיהא תועבה צרהה היינו תועבה
 מקיו פנום להולז בתיה מולים להכל הסס לאמר והיינו

 הפוגיא ללפי משוס יוכיח מיג למיפרך לציכא לאלמנה
:הרמכ״ס לעת ליישב נראה כן כשרה היא אף במיג שם

W 'iil פסולי לאפוקי היינו לוקא ככל השוה ללאו 
 חללה אלא זונה נהם נעשה ללא כהונה

מעיקרא אצלה זר בעינן ללא שיפק ל׳לפי אף למ

 כיון אלא כהונה מפסולי אף זונה להיות ראוי הי׳ א״ב
 ונפקא קרא מהאי למילף ליכא בכל השוה לאו הוי ללא
 לאיטר ע״ב ע״ז לף בקחשין מלאמרינן לימב״ם לי׳

 משמע מוסיף איסור להוי חללה איסור על חל זונה
 איפור ה׳׳ל לאליה זונה זו בביאה נעשה לא לכשנתתללה

5 אתת בת

 לרך במס׳ מובא ־לי לחמי׳ מילתא להזכיר לראיתי
 פסול הולל יבוא כלא שהוא כל פיא ארץ

 האסורות כל הכי ולהר וכס מואבי הן ואלו בביאה ופוסל
 והיא הכהונה מן פסלן לא עליהן ובא עמה איסור לו

 בליה ע״ב ס׳ח ף7 ביבמות רשיי’ שהניא למפרשי כאיס
 לרך כמס׳ ועיש וכו' למפרשי ואית וכו' חיג לאפוקי

 רש״י ומ״ש לתרומה היינו הכהונה מן פסלה לא ארך
 מה ליישב יש זיל דבריו לולי פובא מווה לי וקשי׳

 לה״ל שאני א״א7 י״ל כהנת הי' אס ״א7מפ שהקשה
 מה ותו שם הפוס׳ כמ״ש ונפמאה כה לכתיב סופה

 י״ל לבל באם פוסל ממזר במתני׳ שם לליח :מקשה
 להא סיל הא ודיע כריע לקמן מתני׳ מוקמינן להא

 לרבנן משא״ה סיכ3 ונפסלה היא תיבעל כי תהי׳ כי
 הזכירו שלא וצ״ע הוי׳ בי׳ לאיה תהי׳ כי זס״ל

i זו ליעה ז״ל הפוסקים

ר ש פ א  וס״ל באונס מיירי איז ליד דמם׳ לפרש ו
 ף7 ביבמות וכו׳ רבה אמר לאמרי כאיכא

 הפהולים ואותן זונה בי׳ קרינא לא באונס זכל ע״ב ניו
 בין לחלק אין זר לאיש תהי׳ מכי דנפקא הוי׳ בהן שיש

 משוס לנפסצו הוי׳ כהן שאין אותן אבל לרצון אונס
: זונה קרינא צא באונס כל זונה

ך  ס״ל7 משמע א״ב מה׳ י״ב פרק הרמב׳ם בלשון א
 מה אך שס ההימ כפ״ש זוכה הוי כמי באיכס *

 לתינוקת מעשה לכתובות מספ״ק ראי׳ הה״מ שהביא
 אין לפמ״ש וכו׳ ונאנסה העין מן מים למלאות שירלה
J וצ׳ע מי׳ בהו לאית בהכך מיירי לההם השם ראי׳

 בפרק הה״מ כתב • וכו׳ הנדה על והבא (י) שם
 מאלה שם ממ״ש מתבאר זה א״ב מה׳ י״ת

 איהא ואס ה7מנ חלל עושה אהה ואין חלל עושה אתה
 ממכה חלל הולל הרי. לה משוה זונה הכלה על להבא
 לפמ״ש הנא ופשנפ ז״ל הרשב״א וכ״כ הוא אלה וככלל
 היא זונה בכלל לאו קלושין לתפסו היכא לכל החום׳

 אצלה זר אינו שהרי נפקא לא כמי זר לאיש תהי׳ ומכי
 לעימר לאיכא נפקא w ל^ג לאלמנה מק״ו מעיקרא

t קלל מס שק לכיג לאלמנה מה

 אלה לאס קרא לל״ל ס׳ ף7 שם הקשו ההוס' תה
 היא שכן לאלמנה למה בקיו לטילף ליכא הא

 בל״ה פ״ו ף7 בפיק התוס׳ כמיש והיינו מחחללת עצמה
 בקיו נילף גופא להאי למימר לליכא וכו׳ לאלמנה מה

 כהונה מאיסור אלא חללה לאין לאמריכן משום שחהסלל
 ותיק הראב׳ל כשם בינמות ה^מבין בקידושי הקשה וכן

: עיש מחללה לרשינן הוי לא מאלה לאו לאי

 היינו חללה כתיב להא אמינא הוי7 להבין דש
 הנבפלה מכ<1 בריתות מחייבי חללה אין7 למעת

 נילף נא7 זר לאיש תהי׳ לכי לאו בכלל שהן לה לפסול
מנה ככל< ואינה בכל שוס שאינו כהונה מאיסורי בק״ו

■ כדכתיב



לעבת . ו סימן העזר אבן נתיבות
 )ינה5 לחללה משמע יקחו >5ל וחללה «k משה כדמזיב

 ככלל אינו ככל שוה באינו דכל הימביס וכט״ש זונה
 ג״כ בה אית לה לפסול זהנבעלה בק״ו ילפינן והוי מנה
 חללה ומשום זונה משום שחים ללקוח ונ״מ לחללה לאו
 ז' פ׳3 מהרש״א לפטיש מינו הלין מן עונשין לאין אף

 אין לחטיר משוס הלין מן עונשין לאין הטעם מיהוה
 מלקות ככר החורה לחייכה כיון אבל כמלקוח כפרה לו

 נמי ללוקה והא כפרה לה יש הרי לזונה לאו משום
 לאו משוס ילקה שלא התורה ומיעעה לחללה לאו משוס

 פל ככל שוה שאינו חללה איסור לאין והעעם חללה7
 ע׳ז לף יוחסין עשרה בם׳ שם מאמר לזונה נאו על

 באיסור אפי׳ וס׳ל כישראל פוסל זנוח לשם כיון ע׳כ
 דליכא כיון בנלה אבל חמור על קל חל אין אחח בח

 מקיו מחחללח עצמה להיא ס״א לה לפסול לנבעלה לאו
 וממילא מחחללת דאינה אלה איצטריך להכי ׳לאלמנה

 משום מאלמנה ק״ו ללינא משוס חלל כנה לאין כשמע
 ילפינן ומיני׳ מחחללח עצמה היא שכן למיפרך לאיכא
 לככולם ליבמחו וחולץ לשוק ויבמה מ״ג להיינו ח״ל כשאר

 לאיכא משוס בקיו למילף זליכא מחחללח היא אק
 היחר לה יש שכן לנזה מה לומר ואין יוכיח נלה למימר
 מלאו ונתמעטו היתר להם שאין יוכיח לה לפסול לגבעל
 חיל כשאר ולא נלה למעוטי לוקא לקאטר והא לחללה

 בל״ז איכא אלו לככל כ״נ נכי כתיב לקרא משום היינו
: נלה למעוטי קאמר להגי אלמנה משוס איסור

ד ?ו  מתייני חלל דיש לסיל ללראב״י כפשטות י״ל !
 להא כ״ג גבי לכחיב חללה מיותר ולא עשה *

 ותל עלי׳ לוקה עשה לחייכי חללה לאפי׳ קמ״ל נופי׳
 אע״ג להרומה מלל איסור להוי משוס גרושה איסור על

:עשה מחייבי אלא שאינו קל איסור להד

0 W ניט לף ביבמות ובו׳ לבהמה הנרבעח (*אז 
 ולא זונה אתנן מלבתיב לה יליף ע״ב

 מאתנן יליף היכא קשה לכאורה • ע״ש כלה אחנה
 חללה אלא כהונה מאיסורי זונה הוי לא כהונה לגבי הא
 האיסורין כל בפ׳ בחמורה בהליא איחא אחנן וגבי לבל

ליליף ואפשר , ע״ש לכ״ג באלמנה אפי׳ אסור לאחנן
: א״מ מהלמח פיל *מ לח ועיין בק״ו

 בפשנות הראב״ד דעת וס׳ הגיורת וכן (יב>
פ׳3 כלאי׳ ליחוקאל מקרא אלא לאינו

 מפורש ס״א לף ביבמות והנה ע״ח לף יוחסין עשרה
 בחוס׳ וכן , ומשוחררת סורח אלא זונה לאין במחני׳
ס ע״ב ט״ל לף יבמוח  לעיקר חירוצא לחד ה״נ מי
 בניורה אלא מחתסס׳אינו בקיו יליף ללא לוונה קיא

 אלא זונה אין וחכ׳א הלשון טלוקלק ולפיו וטשוחיית
 לה לפסול הנבעל וכל לח״כ משום ומשוחירח ניויס

 לאמר להא הרמב״ם עת7ל וציל מתרומה בקיו ילפינין
 ומר צי׳ כדאית מר ליחזקאל מקיא יוחסין כפ״י

 וכענין , לקרא זונה לפרש מלחא גלוי היינו לי׳ כלאית
 טלחאהיאע׳ש גלוי היא מילף והאי ב״ק בריש שאעדו

 / זונה הוי לגיורת הרמב״ם עש7ל ק׳ דלכאורה אלא
 ף7 ביבמות להלי׳ משמע וכן , במיומה אסורה א״כ
ל  וקשה נינהו תרומה מיכל בני ושפחה גיורת ע״ב ע׳
 כהן לפיל מנין ניז ף7 ביבמות מפורשת ברייתא הא

 ני וכהן שנאמר בתרומה שמאכילה גרים בת שנשא
 בפיי מפרש ■*'״ביס’- א״צ1 < ונד כספו קנין נפש יקנה
פסח הח ק׳ באמי למיירי שם ברש״י ה״ב

יח
 לפ׳ד אסורה א״כ קהל ה״ל מישראל לאמו ז״ל הרמבים

 גמרת אלא זונה אין חכמים לאמרו להא נראה ע״כ
 הכותי מן ונולדה הואיל עצמה ניזרת היינו ומשוחררת

 ליחזקאל מקרא לכהן שאסורה אעפיי נרים בת אבל
̂ינו עלי׳ זונה שס אין מ״מ  גמרת בפשיטות לאמר ור

: נינהז תרומה מיכל גני ומשוחריס

* ח  וכף ״נ0 בל״ס שם ביבמות התום׳ לפמ״ש מי
 מלאיש נפקא כתרומה מנה לאסורה הא

 ליכא כהונה מאיסור לודאי בכלל הגיורת אין איר זר
 ומותרת לכהן אסורה גרושה להא תרומה לאיסור למילף

 לתרומה לפסולה וזונה שס התוס׳ לפמ״ש אך בתתמה
 זכו׳ כחללה פסולה להכי חללה בהלי קרא לכללה משום
 , בתרומה אסורה זונה שהיא עצמה הגיורת אף א*כ

 אלא זונה אין חכמים לאמרו להא צ״ל הראביד וללעת
 וכבר שנים ג׳ לאחר שנתגיירה היינו ומשוחררת גמרת

 בפשיטות למקשה והא שם החוס׳ כמיש זוגה בכלל היא
 משום ציל , נינהו הדומה מיכל בני ומשוחררת גיורת

 , היא הלכתא צהראב׳׳ד לאף לכהן לסנשא לאסורה
 יוללת שהיא מון למשכחח אף אקרא יחזקאל ואבמכי׳
 כברייתא בחרומה שמאכילה פ״ל לכהן ונשאת מישראל
 מסתבר לא מ״מ נפש יקנה כי לכהן מקרא ליליף דלעיל

 התוס׳ כ׳ להא שנים מג׳ פחות בנחניירה צאוקמי לי׳
ט׳ לו אין לקטן ללמ״ד י׳א לף בכתובות  לא מלאוריי׳ ז
 ברייתא שם טוקי לא למה״ע החורה מן קטן נר משכחת

S לכהונה כשירה שנים מג׳ פחותה גיורת לסיל כר״ש

ה א ר נ  עלי׳ ללקות לאו בגיורת אק דלראב״ד ו
 בחורה לכתיב לכיג מבעולה עדיף ללא

 דף נערות באלו לאמר הא וק׳ מעמיו בחולה אם ט
 שם התוס׳ ור׳ / לנ״ג בעולה בינייהז איכא עיא ל׳

 בעולה בדה ע״ש אר״ה פליג מנסיא בן ר״ש לצ״ל
 לאו הוי ללא לכיון לכק גיורת א״ב למימר היל ונו׳
 לקיימה ראוי׳ ואינה הוי׳ בה דש ממזר הולל הוי לא
 מלאוכלת זונה בכלל אינה גרים לבת לפמישלעיל ק' וכן

 איכבתגרים למיסר היל ליחזקאל מקרא אלא בתרומה
 לאוקמא צריו הוי זאכתי משוס קושי׳ זה לאין ונראה

 לכהן מותרת שנים מג׳ פחות גיורת דס״ל כריש ללא
 לריפאלו במתני׳ כלאי׳ קנס לה אין שסם מג׳ וביתר
 הוי שנים נ׳ על יתר לממגיירה לפמ״ש וכיש נערות

 כר׳ע ללא להוי הסוס׳ קושי׳ מחורז ובזה לכיע זונה
 סיל ריש והא ,לדיש אליבא אלא הקושי׳ אין ללפמ״ש
 לכהונה פסולה כלרכה שלא לבעולה נ״ט ף7 גהבע״י

 סיס לף האומר בס״פ להקשות אין p! בעולה נאיב
 לאתי׳ פרש״י עיש לפיג בבעולה תהי׳ לכי קרא למוקי
 נרים בבת או בגיורת לכיע לאוקטא ה״ל כריא דלא
 y אחל טעם נשים שחי לבעינן שם אמר להא ז״א

 אק הגיורת על הבא בכהן סראביל לדעת י״ל ולכאורה
 פניני בתורה מפורש לכיג בעולה אפי׳ לסא חלל הולל

 (לא ליחזקאל בקרא אלא לאינו בגמלת כיש תנאי בה
 ף7 ביבמות למימי היל דלפיז אלא יחלל ולא ע״ז קאי
 הולל לאק משום מרגילחז לסיא לכהן גיורת א״ב פ״ה

J חיזוק צריו קבלה מלברי להוא כיון ואפקד סלל

ד  לענין אלא חילוק דאין הדאדל מלשון משמעות א
 לתרומה שפסול לענין מולל לענין אכל מלקוח י

 מסיט למשה להלכה כמן ואולי , חילוח לאינו משמע
: ססלכה היחס כך הוא

שם ,



p העזר אבן נתיבות o לשבתו
 0('(שנים ל מכח נתגיירה אפי׳ (יג)

 כינמות לפ״ל כריש קי״ל לא7 א׳וכו׳
?q עקרא כשירה שנים מג׳ פחזתה מרת ע״ב ם׳ 

 ס׳1והת y וג<׳ משכב ידעו לא אשר משים השף דוכל
 מלאזרייהא ובי׳ לו ים דקסן נ»ה ליתוp סורר p ר״פ

 י״ל y מדאוריז׳ זכי׳ לו דאין זס״ל הפופזךם ולנעת
 התם כדאמר אר״ש לפניני לדמן סעמא לה»מ באמת
 למלאזלייחא לס״ל משום ולשפחות לעכדס האי ולבנן

 וע״כ , זכי׳ לו לאין משום כקמנות לגייר יוכל• אין
 מל אתה איש עבל מ״ח לף ביבמות בלאי׳ ולשפתות לעבדים

 ראוין אח״כ7 ואפשר איש בן בע״כ מל אחס ע״כ3
 לפרס בזה.יש בע״כ אח׳׳ר לשחרר לימל נאי«מ אט׳
 ויום מיס ג׳ בת הכי אי סכי *wj החם למקשה הא
 להמקשה משום ל״ש לירי על מיל מקשה ולא נמי א׳

 ולשפחות לעבליס מפרש דלא לדיש לשעמא עבר סוי
 אשר סף לנתיב לקרא מעמא לריש לי״ש משוס היינו

 אמר לףי״א ברחובות לאמרינין משוס לוקא ילעו לא
 לשעם גלול ס״פ7 קמיל וכז׳ מסכילין קטן נר הונא רב

 אשר אמר ולבך לו הוא זכות )?שן אבל לאיסורא שעם
 בקטנות לגיירו ויכולין לאיעורא שעם טעם ללא ילעו לא

 אפי׳ הט אי מקשה לכך ולשפחות לעבליס ללאו ומוכח
 מלהקפילה לריש לס״ל נלרבהונא ומשני שניסנמי בתג׳

 לפרש ̂ש בזה לאישות ע״כ לבעול הראוי׳ על התורה
 ישמעאל ר׳ לברי הענין הפסיק הדונו בחומש האלטדש״י

 , לכם החיו הטף וכל יולעת אשס כל תאמר לא8
 משמעי נכי p לומר אפשר איך מהתימה היא ולכאורה

 ונראה נאמר למס טף לושה נאמר ואס סכי אינש
 להתגייר יכולה לעת בת נמלה שהיא לבאשה להיא

 שלא אותן לוקא לעא בת־ שאינה הטף אבל מלעחה
 יש כזה להן הוא לזכות לאיהורא טעם טעם ללא ידעו
 אינה הא דיה ע״ב ס׳ דף ביבמות התוס׳ קושי' ליישב
 הוי דלא י״ל לפמיש ונו׳ למידק צריך «י לא מלעח

 למימר •מצי להר , יולעה אפי׳ טף הא למיפרך מצי
 שהיא לגלולה ה״א טף אמר הר לאי אשמעינין לרבותא

 למשמע מסיפא הקושי׳ ועינך להתגייר יטלס לעת גת
:ילעו לא אשר וכל מתם כתיב מללא מקא טף

ט׳ חיע על שהבא וי״א n<׳ זוזם  תוס* דעת זהו ו
התנס׳ לעת לפי להסתפק ויש ןסראב׳ל

 y לא א; חלל הולד הר אם לכה) לשאת אם זראב״ל
 חלל הולל אם בנע׳ פלונתא מצית עשה בחייבי לאפי'

 טובא נ״מ הוי הכי ניטא ואי לתרומה נךו.3 הנלמל וזה
 ולכאורה y מלל סולל זונה בכלל דהוי הרמבים לדעמ7

 חללה נעשה היא לאין לענ״ל נכונה ראי׳ נראה הי׳
מה y חלל הילל (אין  ס*ח לף האומר בפ׳ כ׳ החוס׳ ו

 וייל y ומ׳י יהושע לר׳ וא׳ה , וכו׳ לקזמרא בדה
 ילפינן להא לבריהס פי׳ וכו' פגום ״א7 לי׳ לאשמעק

 שכן ופריך , לאלמנה מקיו הר פגום דלר״י שם בהחילז
 שם ופי׳ זונה עשאה עלי׳ שבא כיון הינ פתחללת ה״ע

 y בה תופסין הקלושין שאין מלבי הוי לזונה החוס׳
 , פגום הולל הוי לא הופהין קלושין מי אי אכל
 סייבי לה לפסול נבעלה ואימא פיח בדף לפריו ק׳ לפ״ז

 y הוי׳ דנני הנך יחמנא אמר תהי׳ ט ומשני כריתות
 הוי ממילא קלושין בהו תפסו מיכ7 אעד הוי אי א״כ

 הולל ולאי א״ב y כ“ח היינו לה לפסול לנבעל אמדנן
 y לזונה לאו בהם שאין אע״ג לכיג מאלמנה מ<ףו פגום

חומרא זה לאין כחיכ חופפין לקלושין מימא ק׳ ואפסי

 נשאת אם לה לפסול בנבעלה איו < פגום מלל לבל״ז
 קלושין אין לאם חומרא הוי ושפיר פגום הולל אין לכהן

 חלל מולל הוי לכהן נשאת ואס זונה היל בתיה חופהין
 , פגום הולל אם לכהן כשתשא ח״כ6 הוא התומרא א״כ

 הל חיל אפי׳ דביל הרמכ״ם על מזה קושי׳ יהי׳ ולפ״ז
 ומנ״ל חומרא זה אין א״כ זונה ה׳ל לה לפסול הנבעל

 בקלושין שם ההוס׳ לפמ׳ש וכיש הופסין הקלושק לאין
 , יהושע לר׳ אליבא מא שס הסוני' לכל עיב סיז לף
 להם שאין ס״ר לכל לתרץ ויש מילי משני ללא טובא ק׳

 לנדה ולא אשה לאמות טפי לאקושי לאיכא פשיטא היתר
 ועל איא על שם השיס לקושי' אלא היתר לה שיש כיון
 סוי אי א*כ בסוגי' שם כשאמר היתר להם שיש א״א

 מקרא אף זוכה בכלל ואינם קמשין בהו לתפהי אערינן
 שיהי' לבעינן אמרינן להא נפקא לא זר לאיש תהי׳ לכי
 y מעיקרא אצלה זר הוי לא והני מעיקרא אצלה זר

 אצלה זר שיהי׳ בעינן לא לבח״ב התוס׳ לפמ״ש ואף
 בהו הפכי לא7 לחטירי משום שם כמ׳ש היינו מעיקרא

 הוי לא קדושין בהו למפסי אמרינן מי אי אבל קלושין
: זר מלאים נפקא

ך  ע׳׳ב מיל לף בסחילז המוס׳ לפמ״ש לי ̂ק הא א
 קלושין מ3 תפסי ללא הנמ ומכל וכו׳ ה״נ ליה ׳
 לאמרינן והיינו עכ״ל האיבורין b בפ׳ כלאמר זונה מי
 וכתיב תועבה הכא כתיב ע״ב כיט לף בחמורה שם

 להלן מה האלה התועבות מכל יעשה אשר כל כי התם
 תופסי! קלושין אין ה״נ בה חופסין קדושין שאין עליות

 קלושין בהו תפסו לבעריות אמרינן מי אי א״כ וכו׳ בה
 לתפהי במקום אפי' הוא לזונה דלאו אמרינן מי ממילא
 שאין במה יש חומלא למה למכתי׳ קושי׳ והלרא קלושין
 לחמלינן מהא משמע וכן y בעליות קלושין תופסק
 לפי (אפי׳ לבן ולא לאתר ואימא עי׳ב ס״ז לף בקדושין
כ האמת  אב אשת גבי יקח לא רחמנא כ׳7 הא צ״ל ע'
 y לבן ונא אחר לאיש לוהיתה נימא דלא משוס היינו

 כ״ג גבי יחמכא כ׳7 זונה א'כ7 הכי נימא למה״ת נך
 גבי משכמת לא קלושין בהו תפסי ללא במקום להיינו
 שבא בבנו או נקנלשה או כשנחאלמכה אלא אב אשת
 לעבור לומר נצטרך וע״כ , סוטה ה״ל א״כ אשתו על

 לא■ למילרש לאיכא הידא הל וקי׳׳ל , לאוק בב׳ עלי׳
כ אלא לאוין בב׳ קרא מוקמינן  לבעריות ה״א לאי ע׳

 אפי׳ זונה להוי אמרינן הוי ממילא , קלושין בהו תפסי
 זקלושין אמרינן מי לאי י״ל מיהו קלושין תפיסת במקום
 שנתגיירה בגיורת דזזנה קרא מוקמינן הוי בעריות תופסק
 כמ״ש זונה ה״ל7 הראב׳ל מולה דבהא שזינתה לאחד
לז שם הסוס׳ וכט״ש , <עיל מ  משמע «נה ללשון מ

;קמשיז חפיפת בה הי׳ לא שזינתה בשעה

ה א ר נ  קושי׳ ליישב יש וראב״ל החוס׳ דללעת ו
 לא יהושע לר'7 נערות אלו בר״פ ההוס׳

 לאמר לכל בתמורה כלפריך לכ״ג באלמנה קלזטן יתפסו
ט׳ עושה הוא חלולים ומשני וכו' רחמנא  אין וללבריו ו

 עושה לאינו מלאמר וי׳ל y אח״כ למי מיל* ראי' זה
 א׳ יחלל לא■ ללרשינין כיון א״כ יחלל לא מלשון ממזרים

 עושה היא קללה לילה גבי אמרינן ה״נ לזרעה וא׳ לה
 קלושין נמכי ללא היכא לכל לשיטתם והיינו זונה ולא
בה לנמסי זונה הוי מללא מוכת ממילא , זונה מי

•* קלשק
צשח
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הבע״י פ׳3 מה לו{נד אסורה י *
 אמר א«רי7 ואיכא / לישנא חיי איכא ע״ב נ״ו ף7ב

 משוססומאה עלי׳ לוקה בעלה שנאנסה כהן אשה לבה
 לא באונס אלמא / לא זונה משוס אין טומאה משום
 הך אלא הביאו לא והרא״ש והרייף וונה בי׳ קרינא
 רל״א א׳ סי׳ בתשובה הרשב״א וכן לאמרי לאיכא לישנא

 י״ח פ׳3 והה׳מ , זונה מקרי לא לבאונס בפשיטות כ׳
 להלכה לה״ל הרמכ׳ם עת7ל כ׳ נ׳ לין א״ב בהלכות
 הה־מ כ׳ עול זונה מיקרי אונס ללגבי קמא כלישנא

on למ בא׳א אלא הליג לא נהרא ללישנא לאפי׳ 
 באונס אפי' זונה להוי מולים העריות כל כשאר אבל

 שנאנסה בתינוקת מעשה לכתובות פ*ק בסוף כלאיתא
: ע׳ש

ד חייכי לבכל משמע ביבמות שס הרא׳ש מברי א
 שלא עריות לאותן אלא זונה מיקרי לא כריתות י
 זר לאיש תהיה לכי מקרא עליהן לוקה קילושין ע״י
 כיון קילושין ע״י שהס עריות באותן שנסתפק אלא
 לכי לאו בכלל הם אם הוא מעיקרא אצלה זר ללאו
 התוס׳ קושית לתרץ יש ז״ל דבריו לפי ונראה ,׳מהי

 לזונה ר״י לשיטת וכו׳ ה״נ ל״ה ע׳׳ב מ״ל לף ביבמות
 לסני חללה בהדי קרא לכללי׳ משום לתרומה לפסולה

; כקללה פסולה

 ואימא אלמנה פ׳3 לפריו הא ליישב צריך ולפ״ז
פי׳ עכ״ל כריתות חייבי לה לפסול נבעלה

 מלכללי׳ מתרומה כפסל לבל״ז תהי׳ לכי קרא לל׳ל
 באונס דאפילו טובא נ״מ הדא׳ש ולפמ״ש חללה בהלי

 שכתב וראי׳ בתרומה אסורה אפ״ה זונה מיקרי לא7
 הרא׳ש עת7ל ראי׳ אין ?כתובות פ״ק מסוף הה״מ

 אף לפ״ז * מעיקרא אצלה זר שהס בפסולים החס7
 שהם הפסולים כל7 ס״ל7 ראי׳ אין הרמב״ם מלברי

 כל7 סיל7 י׳ל א״ב זונה בכלל הם תהי׳ כי7 בלאו
 ׳7 ס״פ התוס׳ כפ״ש תהי׳ כי7 לאו בכלל הם ת״כ
 שימי׳ כהך קי׳ל לא7 ס׳ל לרמב׳׳ס לפמ״ש וכ״ש אחין

 לזונה לאו אין אפי׳ א׳כ מעיקרא אצלה זד דבעינן
 ׳7 בס״פ רשיי לפמ״ש וכן תהי׳ לכי לאו בהו אית
 ללא פשיטא וגרושה אלמנה תהי׳ מכי נפקא חיכ7 אחין

 אלא אינו רבה דברי וע״כ , מעיקרא אצלה זר בעינן
 כיון זר איש שייר ללא לפי נראה והטעם לבל בא״א
 סרמביס ומ״ש ■, וניחשין אלמנות ע״י היתר לו ליש

 כמיש שמאה משום היינו אסורה שנאנסה ישראל לאשת
 שכתב הרמב״ס מלשון משמע וכן אהין ׳7 ״פ0 פתוס׳

 טומאה משוס עלי' לוקה בעלה שנאנסה כהן אשת אח׳יז
 שלתהלשוכלנץזחה אשר הראשון בעלה יוכל לא שנאמר
 כהן אשת נזבל וכו׳ הטמאה אשר אחרי לאשה לו להיות

 דביל משמע עכ׳׳ל זונה היא שהרי עומלת באיסורה
 לבריו להבין שצריך אלא זונה משום ולא טומאה משוס

 לאף י״ל פשיטא לפי זונה היא שהרי שמסיים מה
 וגו׳ לקחתה לשוב הראשון בעלה יוכל לא כלאו7

 הוזהר שכבר דאף והיינו ישראל בין כהן בין בכלל הכל
 בשני עלי׳ לעכור בכלל הוא אפ״ה זונה משום הכהן
 מיירי ללא קרא בהך אבל שמונים דלוקה ונ״מ לאוין

 לבל כישראל מיירי ססמא לטומאה בעשה רק במלקות
 משום אסורה לכצ״ז כיון כהונה איסור לענין נ'מ למה

 והיא הכתוב דמיעט מה ממילא וא'כ ברצון זונה איסור
 קיא לעיקר כיון בכלל כהן אין באונס נתפשה לא

ללא לאו בכלל הוא מכהן ממילא כן ואם מיירי בישראל

יט
 לעיקר אנס היא שהרי הרמב״ם שר׳ והיינו נטמאה

: מיירי בישראל ברצון לבעלה אסורה7 הקרא

 בכתובות למנה מתל בסרווחס לפרש נראה
 באננס שהחנתו כל רבא אמר ע׳ב ניא דף

 לא והיא לדכא כוותי׳ הנן מותרת וכו' ברצון וסופו
 מוסרת נתפשה שלא שאעיפ אחרת לך ויש וכו' נתפשה
 אילך תניא / כרצון והופה בא-־נס שואזלתה זו ואיזה
 ובפ' וכו' כהן אשת זו ואיזה וכו' נתפשה לא והיא

 וכו׳ כק אשת זו ואיזו יה7 בתוס' ע״ב נ״ו ̂ף7 הבע״י
 צלרשא נערה בפ' בכריתות לה קלרשיגן והא זא״ת

: וכו׳ אקריהא

 אמסה התירה להתורה משום ליישב ליש ונראה
 הוא חילוש נרצק שסופה אעיפ לבעלה

 כלאיחא ביאה כהחלת ביאה הוף על לחייב קי׳ל להא
 בקרבן חייבים כטימאהי לו אמרה לאס י״ח לף בשבועות

 אצבשה ליצר משוס אמסה חשיבא ולא ביאה סוף על
 לבעלה שמאה כאיסור אלא הכי אמרינן לא א״כ1

 שמוסרת אחיה לך ליש נתפשה לא לנהיא מקרא לנפקא
 לכסן לזונה בלאו אכל וכו׳ זו ואיזה נתפשה שלא אע״פ
 סוף משום זונה מי ברצי! וכופה באונם חתלתה אפי׳
 להרי בכהן מיירי לא לקרא מוכת ממילא וא״כ ביאה
 לא לקרא וכיון ביאה בסוף זונה משוס אסורה היא

 כ׳7 והיינו הטמאה אשר בכלל הוא ממילא בכהן טיירי
 אסורה ביאה לבסוף היינו זונה היא שהדי מרמב״ם

 לאינו כיון זונה משים עלי' לוקה להיות אכל זונה משום
 כ׳ משום מלקות אין ברצון סופה שמא ספק אלא

ג טומאה משום אלא לוקה ואינה

ר ^ו  בולאי ילוע הי׳ אס לאפי' לומר נראה הי׳ ןי
 בחחלת לכהן נאסרה שכבר כיון ברמן שסופה ׳

 שאינו כיון ביאה בסוף עלי׳ חל זונה איסור אין ביאה
 לומר ליש אלא מוסיף איסור ולא כולל איסור לא

 יקילושין כלקאמר מוסיף איסור לעולם הוי זנוח לאיסור
 וה״נ׳ בישראל פיסל זנות ושם הואיל ע״ב ע״ז ף7

 הרמב׳ס ונלעח עריות בכל הוא זנות שס7 כיו]
 ולפ״ז מוסיף איסור הוי הפסולים בכל אפילו

 הנבעלות לכל הרמב״ס שכחי למה אפשר הוי
 ישראל אשת וק באונס ^!ינו הלא באיסור
 ברצק סופה שמא לחיישינן מטעם הוא הכל שנאנסה

 מתחלה צווחה לאס לפרש ה״ל לא׳׳כ לוחק להוא אלא
 דאהורס לעיל רמ׳ש העיקר אלא מוחרח סוף ועל

 לאו משוס אלxי ובאשת זר לאיש תהיה לכי 1M משום
: לטומאה

ף  טומאה משוס לחייב הרמב״ס למ״ש הה״מ כתב טו
 משום ולא זוגה משוס לחייב כתב א' פ'3ו ^

 נהעיל ע״א ובא ונסתרה לאשתו המקנא וז״ל טומאה
 לוקס ס״ז אורכ עלי׳ ובא כהן בעלה והי' שנטמאה

 ף7 ביבמות נמ' מלשון ללקלק נראה זונה משום עלי׳
 לי׳(סש־ס קרי ואמאי נבעלה נסתרה מאי ע״ב י׳א
 הטומאה על בעיא סני לבנהתיה זקמ״ל משני ולא וכו׳

 ועל נטמאה והיא ונסתרה לכתיב אקרא לקאי והיינו
 עלים שני בה שאין סוטה בריש לה ומפרש בה אין

 ללישנא ללמוקי צי׳ ולמה אסורה והיא אחל על אנא
 לאו משוס בה אין לנסחדה דבכה׳׳ג א*ו נקט מעניא
טנסתדס לכמן נראה והטעם מטמאה אשר לאחרי

(אסלה
יוד



רשבתו סיק תןזר p» נתיבות
 נפט^ה והיא זונססרה פפה משום הכפל פל נאסרה

 הלאו איסור אין סזינמה הפל אח*כ ראם אפי׳ א״ג
 פפאיה הקוזם לשומאה פסה איסור ^ סל לשומאה

 מא ומס ושם מאיל מוסיף האיסור להוי קונס כלאו
:ל1לע כמ״ש הפסולים ומל הכריסוס בכל

fl’WD ב  וכו׳ לבפלה שאומרח כק אשח וטז> י
ט׳ וסעיל פיא שבא או י * , ו

 לא מינייהו בסד קא177 משסע עיא דכא או מלקאפר
 בלברי" מעיל ופ׳א נטמאתי כשאומרת אכל מיחסרא

 כשם סיו קשיו כסי׳ הביש טמיש משמע p( נאמנת
 ועיין כסולאה מוי שוהחת והיא מעיד ע״א 0א7 רס׳ל
 זיכתה אשתו כאיבעי׳ סיו ף7 קדזטק בחמשי ט״ם

ם׳ מאי בע׳א  א״כ7 מכחשת דהיא למימי ליכא וע״כ ו
 שהיא לומר ואיא הוא כלום לאו בהכחשה אמד על

 ציל ועיכ כמיס נאמנת היא דא*כ העד לדברי מולה
 שס והארכנו כהודאה הוי לא כסאי ושחיקה בשומןת

 פוף כמהני׳ לנקט הא *ל5 לפיז מפוסקים בשיסת ?זה
: כע״א אפי׳ היינו לדברי׳ ראי׳ הכיא נדרים

ץ ו י  כק!שאמרה כאשת מיירי דהחם משני׳ י״ל ט
 להוציא א״נ לע״א כתובתה שתשול נאנסה

 ואי״ל העד ננל שנועה מחויב הוי דהכעל וא״ל מעון
 כדאיתא לשלם 5א״ למידע היל דלא דהיכא דא משלם
 ה״ל אותה מגרש עיכ7 כיון די״ל וצ״ע ע״ה סי׳ כח״ס

t פרעתי אם כא״י

ג  לכל אסורה סרי וכו׳ כהן אשת ('» י
 לשון מא p • וכו׳ כ^

 אחר אמרה דאם עליו ס:יג והיאב״ד הרמב״ם
 גדנרשני מי אלא כך אפרתי לא כעלה פיתח
 לין הוציא דהרטבים כחכ והה״ע עכ׳ל נאמנת בעלי

 דפסלה נאנסתי וקאמרה י״ו דף בכהונות מדאמד זה
 ישראל באשת דהחס למלך העוגה וכחב מכמכה נפשה

 מדקאמר כהן באשת מיירי דלא למונח נראה וקצת ^ויירי
 טעות מקת הוי ונ״ב בחולה כקזקח כנסה ע״ב י״א בלף

 שעות מקת להוי י״ל כהן באשת מיירי ואי משמע לנערי
 .לכה״ז לגרושה ע׳ב ק״א לף שם ככתובות כלאיתא

 ננעלה שמא לו אפורה ה'נ כלום צה אין כה כטר בלא
 לכק אסורה נבעלה שלכשר אמרה שלא זמן וכל לפסול
 כהן באשת מיירי ללא לי׳ לפסיקא אע*כ לר״ג אפי׳

:כניל עגו לס שאין טק ליג7 דמ״ט

ף  מאמנת קאמר סתמא ר״ג עלאי איש זס כל א
 חכם וכתשובת ישראל באשת בק כהן באשת בין י

 אפורה כל״ו כהן מאשת להקשות הוסיף ^ן סי׳ ט5
 אני עץ מוכח באומית אפי׳ במלים מצא שלא כק

^ ולעניד הימכים בלעת אחיו הגז״ע כמ״ש חחחיך  ז
 וכו׳ אימא איבעיח בל״ה ע״ב ס׳ כלף הוס׳ כחב להא

 מוכתעז ס׳ משוס כמן באשת אפי׳ ס״ס הוי לא7 הא7
 ע״ש טוענת היחה מך מוכח היקה אס7 משוס הייט
 ס״ס מי7 ודאי אני עז מוכת שוענת כשהיא א״כ

) לבעלה ומוסרת

 אסורה אני פץ מורה לכאוסרת אה״ז
 שס כמ״ש אחל ס׳ אלא «י ללא נפנק הוא

 ס׳ אלא בו לאין שנים מג' פחות שקילש והיינו
זמיירישקיזשה נאנסתי משאלפתני אבלבעחני׳ עץ מוכח

 שפיר ארסתיך שלא עד אומר מא דהא שניס נ׳ לאחר
 לא7 תחתיך אני עץ מוכח אמרה בעי לאי ענו אסר
 לפמ״ש אך ס״ס להוי משוס מתרומה נפשה פסלה קא

 שכיחז׳א לא מ״ע7 הס״ע בשס כ׳יב סיק בסמוך הב״ש
: נאמנת אינה סוענת לאפי׳ בדבריו מפורש מצאתי ולא

ך  באומרת דפכ״פ כיון משם ראי׳ אק מ׳מ א
 לכהונה לאסורה כ״ש לבעלה אסורה נאנסתי י

 עיני׳ שנתנה לומר בזה שייך ללא צ׳ל דע״כ ותו לעולם
 במנו נאנסתי לומר נאמנת למה באמת ק' א״כ7 באחר
 P3 רוצה והיא באחר עיני׳ נתנה שמא ניחוש דמיע

 היסה אני מ׳ע איטרת לאם כתובתה וחטול שחחגרס
 ס׳ משום סיס הוי ללא החוס׳ למ״ש ותו לו מוחית
 כן טוענת לאינס להא נימא שענה מללא פך מוכח
 בוה שייך ללא אע*כ ^חר עיני׳ שנהנה משוס היינו

: שם חוס׳ מברי כחובה ספר בחימשי שס כס״ש

ד ^ו  בעי דאי מנו לקאמר הא לפרש ליש נראה ו
 נפשה פסלה קא לא7 / אני מו״ע אומרת ^

 אמר ע״ב י״ל בדף דהא לדקדק יש ולכאורה , מכהונה
 ב׳ ר״פ3 אמר דלא דהא נראה חזקה משום א״נ שס
 שלא המף חזקת לה דאית לנהי די״ל משוס היינו סכי

 קולם נבעלה לאס כיון מ״מ אירוסין אסר עד נבעלה
 אחזקת לאוקמי איכא איכ לכהונה כשרה היא אירוסין
 לא בדה ס׳ בלף שם סחוס׳ כמ״ש לכהונה כשרות
 בעי דאי מנו דקאמר דהיינו י״ל א״כ ע״ש וכו׳ צריכה
 משעם נאמנת דהיתס החתיך אני מו״ע אומרה היקה
 ובזה , מכהונה נפשה פסלה קא ללא כיון הגוף מזקש
 שהיחס הש׳ס דכל מגו כמו מגו האי הוי7 שפי א״ש

 מזה ראי׳ אין א״כ1 לר׳ג כן סוענח ר\הה אם נאמנת
י לעולם מכהונה עצמה דפסלה כלל

 הב״ש כ׳ וכו׳ מנה שהיא הודח שהרי דח) שם
 סב״ת וכ״כ וסיים תצא לא ניסת דאם

 כ' הנ״ח ואמת ז״ל דבריו על תמהו שלמים p( רבים
 ממט תצא לא לשני גס מהימן לא דאי אקד אעל כך

 קודם סד״א אנפשה לשוי׳ כיון / עצמה היא נכי איל
 דלא נשואין לבתר קלא לענין שמצינו וכמו לו שניסת
 פ׳ דף כגיטק כדאי׳ תצא לאחר ניסח ואס לו חיישינן
 דטעמא שם נדרים בסוף הדן שכ׳ הטעם לפי נאמת

 רבנן לאפקעיני׳ משוס לבעלה שמוסרת אחרונה דמשנה
 או נחארטלה לאס שם לאמרו הא וע׳כ ׳ לקלושין
 י׳ל ״כ6 , מדרבנן אלא אינו בתרומה אסורה נתנרשה

 דהא צ״ע היי'[ לברי אבל תצא לא לכהן נשאת אס
 בבה הוי מכותים מד א״כ , טסכחא בסוף שם אמר
 אנוסה דהא. שס הר״ן כמ׳ש קמיירי כהן באשת והתם

 כזין פסולה היא א״כ ,> כעלה שאינו ידעה שלא הוי
 נס , בזה קלזטין עקירת מועיל ואינו לכותי הנבעלת

 לכק נשאת אם נראה כ״ז גס״ק הב״ש מ״ש מוכן אינו
 שכ׳ דכיון וכו׳ בני׳ לפסול נאמנה דאינה כשרים בני׳
 חלל מלל דאין פשיפא ,הכהן שני מבעלה תצא דלא

 להוציא שלא לאשק בעלה גבי נדרים בסוף שם כמ״ש
: בני׳ על לעז

ה א ר נ  דטהני הראב״ד דלפמ״ש דס׳ל דבריו ליישב ו
 בעינן אעתלאה דבכל אע״ג והיינו אמתלאה

 מי ה״נ ע״ו פי׳ לקמן כלאי' לביד הניכרת אמתלאה
לבעלה המרוה זה כשטל שהרי לב״ד מיכלת אעסלאה

א״כ



כ לשבת סיקו העזר אב; נתיבות
 לכהן נס5שנש לאמי לנ(רה3 עומזת שהיא אף7 י״ל א״כ
 כשרות נחזקת והיא לכק שנשאת כיון למסחסא כיק י*צ

 עיני׳ לנימה משוס מא בה חוורס שאינה נסה
 לברי להבין יש ובזה , בלמרה עומלת היא לכך באחר
 לזן רבינו לע׳ש וז׳ל להקשה כלל מובנים לאינס הנ״ח

 כללקמן הכי דנא נמי לבישראל אע״נ , כהן גבי זה
 מתח מס מוכן ואינו וכו׳ צימ7 מסוס קשיו בהי׳

: קושייחו

ה א ל נ  שכלל פ״א או היא באמרה בק לס״ל ו
 כבעל הוא p לבריו בחמלת אותן התור

 נהיינו ללברי׳ מאמין כן חס אלא ממנו א5ת ללא
 ראשון בעלה כשהי' לוקא וזהו מ״ל אמסלאה משעם

 אמרה אם ממ׳נ ישראל בעלה אבל נאנפתי ואמרה כהן
 בעלה על נאפרה לא שהרי אמתלא כאן אין נאנפתי

 לקמן נלאיחא כתובתה ה7אב הרי ברצון אמרה ואס
 כתובהה אבלה לא ללברי׳ אמתלא נחנה לאס קש״ו כי'

 מוכחמילחא הראשון מבעלה כתוכחה שאבלה כינן א״כ1
 שהשור ופון שני מבעל א5ח ומלאי קאמרה לקוששא

 אוחן השווה נמי לכריו ף ובפי ע׳א עם זה לין כלל
 לכרי לפרש לי נראה p כהן אשת גבי הדן כ' לכך

 לאיכה הב׳ש מ״ש לאיש וממילא / הכ׳ש והבנת הב״ח
 אשת בהחלה כשהיתה היינו חללים ני׳5 לעשות נאמנת
 נאמנת אינה אפ״ה כנ״ל שני מבעל לתצא אע׳ג ישראל
 מה היטב הב׳ש לברי סוכנים בזה חללים בני׳ לעשות

 לאב ללנקא חללים הנגים לעשות נאמנת לצינה שכ׳
 נאמנות התורה לנחנה להא ק׳ ונו׳ נאמנות סחורה נתנה
 , ח״כ ■®:ו דאית כוללו שכבר הבנים םול5ל היינו לאב
 הס ממילא ,עצמו פוסל שהוא כיון שמליל הבנים אבל

ף קלושין כחלושינו כע״ש פסולים  לאפי׳ / ע״ב ע״ח ז
 בזה העיקר אבל בזה מודם יטל צהו ללית לריי רבנן
 ברצון שזינתס שאמרה ישראל באשש למיירי שכתבנו כיון

 בר ר׳כ אמר , מ״ז ף7 ביבמות לאי׳ לינא הך היינו
 למתי עלוס ואין אתה כוחי ללבריך לי' קאמל הכי יצחק
 הראיש עול וכתב הילכתא לסכי והרא׳ש הרי״ף נכתבו

 זה לענין לא עצמו אח לפכול שנאמן לקאער נהא שם
 עצמו אצל קרוב אלם לקייל שפסלה ב״י על בא שאם
 שאמרה טון ה״נ א״כ , וכו׳ רשע עצמו משים ואינו

 ועול , רשע עצמו משים אלם ואין ברצון שזינחה
 לעשות אין א״כ לרשע עלוה ואין היא רשעה ללברי׳

פ חללים בני'  חל״א לנפ« עכלה להיא אף לטרה ע׳
 על בא אס מל״א לנפשה למיתה לאע׳ב הרא״ש כע״ם
 שאשתו שאמר אב לגבי לכ״ש לס׳ל אלא ככלה לא אשס

 האמינו התור׳ אפ״ה / ממזר ובנה כריתות מחייבי
 ממזר זה מי האומר במחני׳ ע״ת לף בקלוט! מפרשיי

 שם וס'1« שכ׳ אלי׳ רטנו לפירש וכיש בתלושינו וע״ש
 שהוא השמאה מבן יסולא צר׳ לי׳ מפקא ע״ל בלף

 היינו לכוחי עלות אין רנב׳י ומיס שמאה שהיא מטר
 הסודה האמינה ללא מו על נאמן אינו כוחי שהוא כיון
 אב לאק בגו על נאמן אין הכוחי אבל / לישראל אלא

 שעושה אע״פ נאמן האב ?לוקא הביש לכ׳ והיינו לכומי
 המים לענק אפי׳ נאמנת האם אין אבל , רשע פצעו

 רשע ע״ע אלם לאין במזיל למיירי כיון את״כ שתוליד
* ונכונים ברורים הלש לנרי נ״ל p כ;^

fl’VD ך ® י «׳ מספק עליו נאסרת ד  ל .ו
ובעל ש7ק א*כ אצא הביש < ׳*

« לי נראה ופו׳ לאלתר אם לאפי׳ הפוסקים צלעת מונ

 למיירי החוס' ללעת אבל לו אמרם ברי אומרת
 שמא לכק אסורה שקלשה קולס אם אט׳ איכ כשוחק׳
 למדאור׳ כיון לביש לס״ל ואפשר / לה לפסול מעלה
 אסורה מלרבנן אלא נבעלה ללכשר אסיכ מקעא
 שלא (אמרה אותה שבמקין וטון דבורה פלסט אהיינן
 חחסיו אס לענק משאיכ , בזה נאמנת לפבוול מעלה
e לטרה לאפלגק כעלה הנוף מזקת איכא7 טון לנעלה

 היסה ייג לף לכהונות עמסני׳ קצת משמע וכל
 איש זה אס של תינו מס לה אמרו סלכרת י
 בסתר עמו שנכנסה ראוה ובברייתא הוא וכק פלוני
 אומרת טא אס בק חילק וצא נאמנה אומר ל״ג וכו׳
i הוא פטניוכק איש לומר נאמנת אפיס כלל נבעלה שלא

 אין בעולה בליה פיט ף7 גיטק בחוס׳ טיח
 לסתם אומר יצחק ורבינו # וכו׳ תוששק

 לריג ואפי' מו׳ לה1פם ממי יזוע שאינו לזנות בעילה
 אבל , נבעלט לכשר לאמרה הינא היינו נאמנת לאמר
 להלי׳ללאפלגיני] משמע וכו׳ נבעלתי לא לאמרה היכא

 הכי מפרש ללא לרשיי טעמא לבצמח י״ל אך למרה
 ייצ7 הכרח בזה לאק אלא למרה לפלנינק לסיל משום

 לפלוני שלא מיטין שס לאמר משום זיל לרשיי טעמא
 מיידי רבא וע׳כ לקלושין בקלא אפי' לה חוששק אין

 לממזר או סייגו,למתי7 ימע פסול על הי׳ שהקול הכא
] סש׳( ל׳ סי׳ לעיל ועמיש וצ״ע

w m ס׳ק ביש עיק וכו׳ שראוה פנוי׳ וב) ין 
^ נכשהזלל שג׳ ליא י ^ כשר לקהל כ
מ׳ לכהן ג״כ  בולל שייך אז נחשה טא אם מיהו / ו
 נראה וט׳ עלי׳ בא כהן שמא כי ודיעבד סחלה נ״כ

 לכסחלה הבת ניג אסורה מכותים הי'תשש שאס מדברת
 חשש הוא לאם דסיל והיינו מאחל אפי׳ לכהן צהנשא
 יש אם אבל , לכהונה או לקהל טן לחלק אין ממזרח

 מגרושה חללות השש כנון לכל כהונה פסול חשש מ
 לכהונה ופטל לקהל כשר הולד לחייל מכוחי והיה לכהן

 קלושין בתלושי לפעיש אך לכתחלה כבתה גס חיישינן
 עיו ובלף , ממזר השתא ליה בחוס׳ עיב עיה לף

 התורם מן מומי ממזר לספק להא וכו׳ צייך ליס בחום׳
 כהונה בקהל אבל ישראל בקהל לזקא סיינו נקהל לבוא
 לענק לחלק יש ממזרת בס׳ גס א*כ התורה מן פסול

 לטפת נראם עיע מלאורייפא להוא טון לכק להנשא
 להיא הפוסקים לדעת אפי׳ לכטנה כשרים חב לאיכא
 מ״מלגבי מבא סח לאיכא על לכתחלה אסורס עצמה

 לבעילן הטעם להא לכהונה בחב אפי׳ להכשיר יש בת
 והיל לנכי׳ אזלס ללמא לחיישינן משוס היינו רובא חח

 י׳ ר״פ בסמשינו כתבנו כבר 7«ל לנט אבל , קטע
 כמו סיל מלל ס״מ לגט׳ אולס טא אם לאפי׳ תמסין

 לאם כתן אלא , הרול אסר הלך דכנמצא ת»' בט׳
 מקום בסד לאזלינין פ^ו ביל ממצא מי עליו נאמנת
ח שלקח  אומרת היא אס עשאיכ , קטע והיל ^ן

I מנעצאבשוק גרע ללא למהיענא מאי נמלה שלנשר

ה ע ד  מזהריז לעח הביא כיג סי׳ רמ׳א בתשובה ל
 פסולים גרוב אפילו לס״ל פאמוי מהרים בן

 בק לחלק לאין לכהן לבהחלה אפי׳ כשרה בחס לכהונה
 שה מ׳ עניו השיב ז״ל ורע״א לכהונה או לקהל היתר
 פסול שתוקי עיג ף7 תחסין י׳ פ׳ לאמר מהא ראי׳
קהל פמל גק לקלק אק ואי ,מאביו אחותו ישא שלא



לשבת ז ו p□ העזר אבן נתיבות
ה ל&סול f שמא הל״ל מונ e מב וללמ׳נה לכק 

 מלל ביי על סבא ועבד מחי ואף פרשיי להא פסוליס
 (לחה / לכמנה רו'פ היל לכמנס ששום והיינו כשר

 הוזהרו לא הא .זכר,פהזל שתוקי למה איכ7 בעצמו
 נסי׳ לעיל ולפמיש עיש כמנה לפסולי למשא הבשדיס

 עיש לכהונה פסולה בהו זכר אפי׳ 7ועכ מהי מלד ׳7
 במו נמשא שמא , פסול זכי שתוקי ניעא מסית ציכ

 הקשה אכסי7 מוכרחה זו ראי׳ אק בל'ז7 אנא לכק
 הביא 7עו , ישראל מב להוי היכא שחוקי אסרו למה
 יפא7ע שאול אבא7 7ע״ ף7 שס אמר7 מהא שם ראי׳

 הלר דלא ש״מ אלא קאמר ועדלא עיש גמליאל מדרבן
 פסול לעניו בה לענין מיירי ריג7 הא7 יאשק עתיייז
 בבחס מיירי שאול ואבא , כשרים רוב ובעיניו כהונה
 ה1ח7ל יש ובאמת עביד לקהל כשרה פסולים רוב אפילו
 שם הוזכר לא7 היכא7 דוכחי בכמה הסוס' כ׳ דהא

 בתלושי(( שם כחבנו ועול אנא אמר לא החלה אמורא
 לפי7 נטול , עיש בהא הא מליין שנויי' מרי דהני

 היא אם אפי׳ לכהונה פסולים רוב איכא7 ה־כא שיעמם
 לכק נשאת אס לאפי' בהה לגבי עהני לא ברי אומרה

 שמנשא לכתתלה אבל הפוסקים מכל p משמע ולא הצא
: עצמה עהיא נחס טליפא לא לכהן

ו1כ! ה  מללה או גרושה כיי היא7 היכא נסחפקתי י
 להיות לישראל שנבעלה בחס לגבי נאמנת אם

 כיון תצא נשאה אם ?אפילו דיל לכמנה כשרה הכס
 שייך ולא בוהים ב1י כגנן לכהונה פסנלים רוב להוי
 כיון שם המוס' כמים ומזנה מלקה מזנה אשה מזקה
 לילה ברי מהני ללא אפשל לכהונה פסולה הימה לכמי

־ : (ציע פסולים רוב לגט

ד5ן  הפוסקים מכל משמע ליל נסיק הביש־ כסב ו
 יובא הרי לאיכא במקום מעוברת כפנעצאס

 אפילו קייל להא אתר במקום זינחה שמא מיישינן לא
 כן באמת .׳1וכ למקום ממקום מחזיקים לא איסור לענין

 הט׳א וכתב בהג״ה י׳א סעיף חה״ז סימן כא׳ח מא
ב נ׳ לף בנלה ועיק כיה בס״ק שס  שנמצא בקופה ע׳
p בה c וסלקוהו בקדירה תכשיל כשלו שאס למשמע 

 לאמריגן מסה ע״ג ונמצא ונצעננה אחר למקום מהטרס
 עכ״ל למקום ממקום איסור ממזקיק ללא נפלה עהה
 שנשחמשו כקופה וחזקי׳ יוחנן ר׳ שם פלעי להא וצ״ע

׳ אחיה בזוית שח ונמצא זו בזוינת טהרות בס  יוחנן י
 י׳׳ז בפרק יווזח כר סרמב״ס ופסק הענרות מטמא
 לשרוף ולא לחלוח שס לכתב אף הטומאות אדוה מהל׳
 טומאה מס' טפי חמיל איסור להשן משמע מ״מ

פ' כלאמי  טומאה ס׳ אמרו אס עיב פיו לף לס כפוי נ
 רמ״א למ״ש לטי ולא להיתר איסור ס' יאמרו לטהר

 סיק שם המ״א שהביא כלוב גכי לובצק ומהר״ם שס
 א׳ בכלי אבל כלי אל עכלי להוי שאני להחס ט׳ז

 , פס ור״י לחזקי׳ פלונחא היינו אחד במקיס שהניחו
 הלכה כ״ז 07 בכתובות היא״ש ללפט״ש לס״ל ואפשר
 ממש למי הה^ והנס רבו שהי' לש ר״י לגבי כקזקי'

: שס להאולר׳יגנלה

ו ה י  במקום זינחה אס לאפי׳ י״ל׳להכאשאני מ
כולי היישינן ללא י״ל * ספק אלא אינו ^חי , ,

פי' סמי  ספק למי היכא ימ״א שס נקיל9 לזמן מזמן מ
t עיון וצריך ספיקא

p ז ’D
ה ^י  ב״ש ע׳ * וכו׳ שנשבית שכוי' א ס

שכוי' אס נאפשר ̂ א׳ ס״ק
 וכ' אוסר (־נט׳ז וכו׳ כחולה להי׳ ונמצא לישראל נשאת
 כסנהזרין לאי׳ מה לפי והנה , השכאי בה הערה שמא

 למיל אלא נשיקה זו העראה למיל הכיסא ע״ב עיג ף7
 / וכו׳ למיסר איכא מאי עטרה הכנסת זו העראה

 בחוליה הנצאת בלא פנס העראה כאן לאין פרש״י
ע זו להמראה לקי׳׳ל מה לפי איכ , עיש וכו'  כבר ה׳

 ע״ב נ״ע לף כבע״י ?פ׳ התוס' וכיה # סכחוליס נשרו
 ראי׳ אין בליז מיהו ,וכו׳ כלרכה שלא לאו אלא בליה
 דנומין התמקת כל״פ אמרינן להא כחולים שמצא ממה

 וכן כלרנה שלא ננעלה לשמא ועול לילות ארכע לה
 יותר שנפדח לשמי' י״א ף7 בכתובות לאי' מהא משסע

 לה מצא משמע.אפי׳ / מנה כתובתה שנים נ׳ עבת
 לאוקמא ומחק עאסים לס לאין פשיטא לאלים כהוניס

; המפה כאבלה

ם  הה״מ בזה המסו כבר • וכו׳ קטן וכן גב) ש
 ותינוקת לתינוק ברייהא על להא ומ״מ

 כחומת בתלושי כתבתי כבר חולק ע״ז אין להעיד כשרים
פ ליישב  שני וכן בליה כיל דף בבחובו׳ סתום' מ״ש ע׳
ט' צנשים  חומו לפי למסית איפכא אשכחן ללקמן y ו

 לקמן חני שכוי׳ ונכי , וכו' חלות אוכל יוחנן גבי נאמן
 דמחני' סון א״ב וכד מהימג' ץ מ להעיד נאמנים הכל
 ואוקמא בקענס שראו מה במלם להעיד כאמניס אלו שם

 נסתמה להעיד פסול לקטן משמע / דרבנן בתרועה
 דקאמר הא יעיב ,בשבוי' להעיד לפסול וכיש לרבנן

 לענין אבל שפחתו לענק היינו כתנאי ליעא מי דלבפפא
 במקלית אצא נאמן לאינו בחרא לחנא פ״ל ע״כ תינוק
 והיינו מסל״ת הד קטן לבנה לרבי מעשה למייתי והיינו

 הוא לכחרא אשי כרב פסקו ולא פפא כרב שפסקו
 אהזלי פליגי ברייחות עיכ ללפמיש משוס הרא״ש כמ״ש

 הכאי לימא מי פפא רב לאמר הא א״כ ותינוקת בתינוק
 משוס אלא הברייהות להרוצי לבעי משוס לאו מא

:פפא כרב להלכתא

ה ף ן  אני וטהורה נשבחי שאמרה האשה (צ) ף ס
אמרה לא לאפי׳ נלאה זכו׳ נאמנת י

 אלא נאסרה שלא כיון נאמנת אני טהורה לבור כלי מך
 אני וגרושה א״א גבי קניב בפי׳ הטור כמ״ש פיה על

 שס.עוליס בש״ע הטור שהביא ייא לזעת לאפי' ואפשר
 שנשבית עלים יש במתני׳ לקחני לכיון י״ל אך בשמי'

 דהיינו תצא לא זו הרי עלים באו משנשאת ואם וכו׳
 חכ״ל כשאומרת לוקא זה7 י״ל א״כ y להנשא שהתירוהו

 משום אלא להאמינה אין7 כ״ד אחר אבל במנו לנאמנח
 עדים כשבאו א״כ y עצמה עפ״י אלא נאסרת לאינם
 ״ל1 יס7ע עפ״י נאסרה היא הרי שסחירוהו אחר אפי'

 מס הפוסקים הזכירו שלא וצ״ע תצא נשאת אס אפי׳7
: בהגיה vo לקמן ועיין

ס  משמע / וכו׳ עלים שני שם יש אס אבל וד) ש
דף כתומה בתלושי ועיין כשרים לבעינן

נ״ו



כא לעבת סיקז העזר אבן נתיבות
 מינים15מ אתם אם מצשק P ?מוכת שכתמו ע״ב כ״ו
 משום הייגו נאמגיס הם אס קאמל ולא וכד רמהpס
 לע״כ '3 משנה פ״ח עליות כמס׳ הראכ״ל כקכ7

 אותה לאפור נאעניס היו ולא הוי פסולים עזים הנך
 צי׳ מהימן אם בע׳א סיו לף כקלושין לאמרינן אלא
 &וס אמל לכך פסולים בעלים זה״ם אסורה חרי ככי

 להם האמינו לכס מהימן אי פי׳ וכו׳ מאמינים אתם
:פססלה■ שלא כן נמו

ה ע ד  שנשבית לבעיא לרמב״ם לי׳ למשמע ל ב״י ו
 עלים יש אס למסכי׳ 'מלישנא נאמנת

 מהני לעלים לפיל הוכחה בוה לאין כתבתי ובחלומי
 הסירוהג שלא אלא העלים שבאו חולם העילו אם אפי׳
־ עיש שנשבו נשים שתי מסוגיא למונח אלא עליין

ן ה י  לאפי׳ קניב בסי׳ המור ללעת לפטית נדאס מ
 שנא כמן משום ליטר'(אמנת כלי לאחר

 אפילו א״כ לכרי׳ לפרש יכולה פי׳ על אלא נאסרה
 שאינו כיון מימ ע״א ננל להעזה מגו להוי נימא אי

 ונאמנת פי׳ על אלא נאסרה לא א״כ שנשבית ע״א אלא
 מולים תניב בסימן החולקים אפילו וכוס לכרי׳ לפרש

 לכעי להיכא י׳ל ללפיז אלא לבלי׳ לפרש מי? לנאמנת
 ע״א עול בא ואתיה עצמה עים והתירוהו בהתלה עיא
 כיון השני על קולם ההיתר מהני לא השבי׳ על

 להאמינה אין וע״כ עלים ע״פ אסורה היא הרי למעכשיו
 למי בהחלה ע״א הי׳ לכבר כיון א״כ מגו משום אלא
 ובמתני׳ שכחהלה ההימ• מהני לא ממילא להעזה מגו
 ע״א אס אבל עלים באו משנשאת אס אלא קתני לא
 ראי׳ אין וע•) הראשון מסתירה לתצא י׳ל בתחלה בא

 לקייללאמרינן עיזראי׳ א״צ אלאלבאמת סנ״ל מסוניא
;המיז כמ״ש להעזה מגו

m o אומרת היא שאם וי׳א 1(ה בהג׳ה ה
 מל נאמנת ננוטאהי

 ף7 לכתובות מסוגיא זה לין למל דשיג הביש כתב וכו׳ עיא
 בנשואה הברייתא ופי׳ וכו׳ מהורה וסברתי ממאה אר כיג
מ׳  שינוי׳ לפי לע״ב ותו הא למנ׳ל להכין וצריך ו
 עלים בלליכא ממאה וסברת* לאני א3כ לאוקי קמא
 ואין שבוי׳ עילי לליכא לכיון בנשואה מיירי לא עיל

 נתנה לעיני׳ נימא עצמה על נאמנת למה ללכד רגלים
 השבי׳ מן בעצמו יולע שהבעל למיירי ללחוק ואין באחר
 מן יולע חברחס בעל אם מהורה חברתה אטאי לאיה
 בענק מיידי־ למפחמא מגו לחניתה אין השני׳

:אחל
ן ה י  לליכא קיינו עלים לליכא לאמר להא י״ל מ

 ׳״ל א״כ השבי' על יש ע״א אבל עלים שני
 ע״א לאס מהרש״ל בשם י״ב סעיף ו׳ בסי' ללפמ״ש
 אני ממאה לומר ונאמנה ללכד כרגלים הוי לה מסייע

 נשביתי נ״כ אומרת והיא הסבי׳ על ע״א שיש כיון א״כ
 אני ממאה כשאמרה וכיש כהן לבעלה אסורה היא בבר

 כרגלים הוי ג*כ מסייע פסול עז אם זאפי' ואפשר
 נמי מי שנשבו מעילות וחברתה עצמם סאשה ״כ א ללבר

 מסורס שתאמר עז בעליהן על ונאפרות לער כרגלים
אני־

ר ה ^י  כחובות בחמשי כמיש הש^ בזעה נראה ו
 זילה אפוטא תידחה דמשתרי' להא לפיל ̂ ׳

 מי« ממאה חברתה ואמר זאפיך עד זאיכא אעע
אחל על לכתובות פ״ב בתוספתא פלאיתא בנשואה לוקא

 לא והמרה שנשבית אומר ועיא וטמאה שנשנית אומר
 נשואה כבר כשהיא וכיש תצא לא ניסת ואם משא
לכהחלס* few דלא כתוספתא מפורש הרי בפנוי׳ אגל

ד ו ע  ספי לקילו לרמן מתרומה ראי׳ שם כהכסי ו
 לא אפיה כיל בלף התוס' שם כמ״ש בשבוי׳

 תנשא לאס התוספתא מעם ונראה בהכחשה מל מהני
 לא אומרים ושנים מת אומרים לבשניס אעיג תצא לא
 באשם עלי׳ סבא עיב כיב לף בכחובית אמרינן מה

 הנא כזאמר כיח בחיובי לוקא זהיינו■ נראה קאי קלוי
 וביש לאו אצא לאינו בשבוי׳ אבל קאי תלוי באשם עלי׳

ת לליכא היכא לאורייתא לספיקא הרטנים צלעח  ני
 איסור אלא לאינו בשבוי' א'כ מדאורייתא לקולא ספיקא

: תצא לא ניסת אם לכך הקילו ובשבוי' לרבנן

ר ש פ א  שהיא אומר נעי עצמו שהבעל למיייי ו
 ושפיר פלי' נאמן אינו שהוא אלא טהורה

 נאמנה הממהר על ואיכא כניסת לאפי׳ הש״נ מזה יליף
: בסוניא כמפורש אט טמאה לומר

ף עו  לתימא מהו טס לאמר להא לשיג לפיל י׳ל ו
 הכי לקאמרי והאי נינהו מהורות החוייהל הני ״

 אומרת היא לאם ופיל וכו׳ פלשתים עם נפשי תמות
 ̂ אמתלא למהני הביש כמיש לנאפנת ולאי זו אמתלא
 מלכרי׳ חווית אלא מ אמחלא נותנח אינה שהיא אעיה

 מסיכא א*כ אמתלא כלא אני טמרה ואומרת הראשונים
 אלא P אומרה אינה בעצמה להיא כיון נימא תיחי

 לעיא סון לבעלה להתירה והיא בנשואה לטיירי בולאי
 עס נפשי ממוח לבסטל אנן נימא היא טהורה אומר

 לאפיה וקמ״ל בעלה על תאסור ולא כן אמרה פלשתים
 מהים לרוב ללבר רגלים ואיכא לנשביח כיון חל״א מי

: המטהר על במ^ס אפי' נאמנת פרוצים

ש ״ מ  בעיא סמי׳ המושכל ולפי ז׳ בפיק מזיע ו
 לעלמא מאשה עליפא טהורה שהיא האומר

 לס יש לעלמא לאשס לזיא נראה וכו' נאנסה האומרת
 יצאה כבר שנשבית יפ7ע טיש והכא כשרות חזקת

 מפיק לדבר לדגלים נלה בריש תוס׳ כטיש היפר מחזקת
I מחזקה

 שראה מעיד להעל לטון להקימ לסיל י״ל ך
 לי׳ מסייעה גתייחלה שלא השבי׳ מפחלת אוהס ׳

 אין מימ כלל נאסרה לא שמתחלה נמעיל סיחר חזקת
 שאומרת ללוקא הסוניא פן נראה מ״מ משם ראי׳

א אס אבל אני טמאה  והיא נתייסלה שלא מעיד ע׳
 נאמנת העל את מכחשת אס נידיתלה ואומרת מכחשת

 ללא לטון כיל אחר אפי' היא שטהורה לוטי אח״כ
 ממילא שנטמאה אמרה לא שהרי קליא אנפשה שוי'

 לעיל שכחנמי הטור ללעת וביש לעל אפומא משפרי׳
 אס שהכחישה עצמה עפיי אלא נאסרת לאינה לטון
* היא שטהורה ערי׳ לפרש צאכ״ל אפי' נאמנת סעל

ה ^י  וכו׳ אני וטהורה נשביתי שאמרה טי 0נ ן ס
׳ ' לאס בציע הניח ״מ7דג הביש כתב ׳

 טהורה אומרת והיא יולע ואחל שנשנית ידוע הי׳ לא
 ע״כ כיו בדף משמע קצנז אותה לישא יכול אס צני

 מ6אם תכמיס להם ואמרו וכו׳ משפחתם בני ויחקוה
 וכבר פסולים עלים להיו הראביל ונחב כי׳ מאמינים

כעלים משפחה לבני עהימט להיו משוס לעיל בחננו
כשלים

אך



לשבתז p'D העוד אבן נתיבות
 היחס משסגזחה מרוריחקוהנגי157 והייט כשרים
 מאמינים היו משפחחס שכני אלא אחד <כ^ להנטא יכולה

 משוס אלא החירס ולא לם5א מגו לס הו׳ ולא לעלים
 עצמה שעל כ״ש א״כ נסחרה שלא האמינו להם לאמרו

: אוחה לישא אסור

! ד ״ ג ה  הנ״ש כחב • ש׳1 שישאח או (?) ב
 שמאה מה בחשוכחמ״ר כיב

 באסה לא אם ואפשר וכו' אני סהורס אמרם כאא הזי
 # כרל״ו פסח לא ג*כ נשביתי ואמרה נשאה רע לביד
 אני רהpס ואמרה ביל לפני באחה אם לוקא אלא

 דאה כלכריו דמומז נראה , וכו׳ התירוה לא והי״ל
 הת פימ אני ממרה האומרת מי שנשאת למה לכיסא

 שכתבנו ואף ,הכיל אמרה שלא כיון למפרע מנו מי
 היינו הכיל 1געינ לא קניב בסי׳ העור לדעת לעיל
 עילי אח׳כ שנאו כית איל שבוי׳ עילי כלל באו ללא

 אמרם ללא כיון פגו מעעם אלא להסירה אז שמי׳
ך לס״ל ואפשר * מנו הוי לא תניד  כיון לאפיה למי

 לאז משום נאמנת היתה שעה לבאוה ביל כפני שנשאת
 מהסירה תצא לא עצמה ע״פ אצא נאסרת סיתה לא

* כך אמר שבני׳ עילי באו אם אפילו כראשח

ם2̂  שנסמאה אידה עדם שני לה באז ואם <ח) ז
 איכא ואם י״ב כס״ק הביש כתב • וכו׳

 וסיים אותה מתירק שנעמאה סנעיל וע״א שבוי׳ עילי
pi לטעות נראה פשיטא אלא ל״ה שם ברש״י משמע 

 מים על כוונתו אלא רמתה שום אק לשם הוא סופר
 וכל וכו׳ לידה אפומא משתרי׳ חברתה בל״ה רשיי
ה וכו׳ ע״א שנאמן מחום מי  לעיא וכר נרסינןאיהי הכי ו

«׳ במומאה  לאחי שמי׳ עמי באו לאם ניעא ואי , ו
 א״כ עד ע״פ אפורה הטומאה על ע״א וגם ההיתר

 עלים לאיכא לקאמר הא הסוניא לפרש ו״ל לרש׳׳י היל
 אסל עד לאיכא וכיון ההימי לאחר העלים שבאו ס״ס
 אפומא למשתרי׳ אצא נאסרת היתה לטמאה סברסה על

 לאו לילה בהכחשה הטומאה על להוי כיון לידס אפומה
 לאו עלים דאינא כיון איהי לקאמר הא pו הוא כלום

ר אפי׳ נעי היימ כמיני׳ כל  נאסרת מ״ט החיתה מ
 להרמכיס כתבו וכבר הטומאה ועל השבוי' עילי ע״פ

 הטומאה על כשר עד נגד אשה אפי׳ בע״א למכשיר
 לאחרשסתיתה שטי' שבאלעילי לה שקי ולא מסוניאזו

 מהני לא הטומאה על אתל לעד לפ דפסי^ ולאי אצא
X שסי׳ עילי גאו אפי׳ מהיתר לאתר

 כחב • וכו׳ קול עצי׳ יצא אפי׳ (ט) ן
אותה להתיר טנ״ל י״נ ס״ק הביש י ^

 ליישב צ״ע מיהו , וכף מוחוק קול כשיש לכתסלה
 ללא מבואר זמוה ייל בפיק כתב ועול וכר המניא
 כתבתי כבר , וכר לא קול מכלל עלים מלתני דייקינן
 לפיש כמתי ושם לכתו לפרש ?׳נ לף כפבוס בתלושי
 קודם סקול יצא לאם שס שכתבתי מלא נכון על המניא

 נרע הטומאה על ולא לבל השני׳ על עלים שק היתר
 בעי דאב מנו אמלינן ללא לקייל מנו זה דאין טפי

 וכביב ותניא ק״נ סי' בודה כלאיתא הקול אח מכחיש
 אמדת מצי לא לרמזס שרשום בר לרבה בעומא ליכ לף

 ממון מוציאי] לאין לאף הלי ונו' קול עלי׳ נפק להא
 המקשה להוכיח והיינן # מי צא מגו אפיה ^ל עיפ

ת ס מ ע״כ שבוי׳ כעילי לעיירי הסיל לפי כינ לף מ

 המסקוא ולפי עיש ההיחר קולס הקול שיצא מייד לא
 על עלים שים הקול א5כי היינו טומאה כעילי למיירי
 ואמרה הקול מכחיש עחה לנס כיון הטומאה ועל השבי׳

S מגו היל שפיר אני טהולס

ה ז ב  ואם לקחני ממהני׳ הכיש שלקדק מם מיושב ו
 משוס היינו לא קול אכל משמע עלים יש

 הטומאה על גם הקול יצא לאם בקול לי׳ פסקא דלא
ל שפיר S מנו מי

ה ז ב  בדה עיב ייב דף גקלזשין רש״י לשון מיושב ו
 והביא שבי׳ נעלי שמעתין לפי' חנינא ר'1

 מסקיק להא תמוה מא ללכאורה עלים ליש מתני׳ שם
 למיירי איש ולפמ״ש טומאה נעילי מיידי לריח הכא

 ממי׳ למייתי והיינו הטומאה ועל השבי׳ על בעלים
 על בס לכשמעילין משום קול נקט ולא עלים ליש

 לליכא להיכא מיס לפי אך במג! נאמנת היא הטומאה
 נאמנת מצמה עיפ אלא נאסרת ואינה השבי׳ על עלים
 מנו בזה בעק ללא לאכיל אפילו אני טהורה לומר
 עלים לבלא משום קול ולא עלים מתני' לנקט ייל שפיל

 להיכא לעיל שכתבנו ואף מגו בלא אפי׳ אותה מתילק
 עיפ נאסרת שאינה כיון שכוי' ההימ* אתר לבאו

 לענק מיירי מחני׳ סא מימ מנו לוקא בעינן עצמה
 לאיג הביש זמיש • העלים עליק באו כשלא ההיתר

 (ליק אפשר הוי באמת מהני לא הקול נלייק באיא גם
 כיון איא עליין שמא ולא איא שהיתה קול ביצא הכי

:עצמה עיפ נאפית שאינה

 למאי ראי׳ מזה לאין בקדושי שם כתמי בבד אך
 מיייר* ברישא אבל אסיפא לממי מאן שם לקאטי י

 מתני ללא פשיטא ובזה שניסח לאקר עדם באו אפי'
:נשואי! לבתר קלא לסיל קול

ס׳ בתי נשביתי שאמר האב (י) ח  כתב י ו
 בעי לאו במבו נהימני' ואיל ט״ו בסיק הביש י ^
 מנו משום לכהונה ופכולה קלשתי׳וגרשתי׳למהקן אמר

 סיל לף קדושין בתלושי ועיין זכו׳ אעריח לא לחצאין
 לאין הפוסקים ללעס אפילו זה חירן על שהשבתי
 טוען מי׳ לאם לוקא סייגו טענה לחצי מנו אומדם

 לטעון יכול אם אבל זו טענה לטעק ימל הי׳ לא כן
 שהנרתתי כמו טענה לחצי מנו אמרינן לכ״ע מעמה שסי
 דמיו בכל* הסלוה לנאמן עיב סי׳ בחיה לאסרינן מסא
 היה הלי הינ א״כ שם הבאתי ראיות ועול המשכק על

 למחני׳ ותו ונשאת שנחנרשה הטעמת שחי לומר יכול
 לכק להנשא לטון.שאסורס בביי אפי׳ קחני מחמא
 שם הליטביא הקשה ועול , בתרומה אפורה ממילא

:לפסולים שהשיאה במגו ליאוען

 במקום מגו אומרים לאין שם כמ״ש בזה העקר אך
, לכהונה היתר ומזקת מעלה שלא סגוף חזקת י
 חוקת אינוננל שנשכק למיש לרין לסיל שם שכתמו אף

 אמרי׳ לחוד לכהונה מיתר וחזקת נבעלה לא לשמא הגוף
 אחים חזקת במקום מגו לאמריק שם כלאמריכן מנו בי׳

 שבוי׳ חכמים שאסרו למה כיון / לפעניל נראה מימ
 משום הייט נבעלה שלא הניף סזקת לאיכא אעיג לכק
 , מחזקה עליף וחבא בעריות פרוצים מתים לרוב

להאמין לאין עצמו הטעם הוא איב נבעלה למפתמא
לאב



כג לשבת ז סיק העזר אכן נתיבות
 , הנוף מחזקת מוציאה הוא שעייז כיח סכשביח כ6ל

 ממעם לאו לממזר להשיאה בילו הרי שם למקשה והא
 נ״ל לף כניטק כלאי׳ טפי עליף לבילו משום אלא מגו

 אפי' בילו שהוא היכא נאמן לע״א 1קנ* סי׳ וני״ל
 בעי מנו.לאי הל׳ל מגו משום לאי המג חזקה במקום

 נאמן ולאי ובהא ̂ וחלוצה נחשה בת זאת בחי אמר
 ,שאני לנילו היכא אלא כנ״ל מנו בזה שייך ללא אע״ב
 להשיאה בילו והרי מקשה מאי אל״כ7 כן צ״ל וע״ה

 איסורא עביד בעי לאי מנו בזה שיי.ך ללא לממזר
 להפרישו מוזהר לסאב קי״ל הא קטנה היא אם לאפי׳

 לבילו אע״כ איסורא לה כמספי להוי וכ״ש / מאיסור׳
 לבילו להיכא טהרותיך בנטמאו שם בנימין כהאי שאני
 לבילו אע״ב , התרומה שמירת על למתהר אע״ג נאמן

־ בסמוך ועיין באריכות בתלושי שם שאני(עמ״ש

ם2ז  נראה הח״מ כ' ובו׳ לאוסרה נאמן אינו (יא) ו
 ומצטרף לעלמא כע״א *P מ״מ7 פשוט

 נהגה לא לבלו שלו רק קאמר ולא לאסרה אחר עס
 , עביל לנשואק חורה 1ל שנחנה כמו נאמנוח הורה
 בח7 באמת , אחר על עם מצטרף לאינו ב' והב״ש
 לתת ונראה הוא קרוב לאבי' כיון מובנים אינם הח״מ
 בסגו נאמן האב לאין להא בסמוך לפמ׳ש ללבריו מעם

 לפסול לנבעלת במגו או הר״ן כמ״ש וגישתי׳ לקלשתי'
 נמשה בת שהיא אומר שהי' בטנו או הריטב״א כמיש

 מה ולפי , חזקה כמקום מגו להוי משוס היינו וחליצה
ב ס״ל ף7 בקלושק לאמר  לשקר לי מה סבר נתן ר׳ ע׳
 מרי ,לגמרי חזקה ועקרה חזקה אתי לא למי מזזקה

 באיסורין לאמן אחל לעל י״ל ״כ6 חזקה כמו מוי למגו
 כמו לחשיבא המנו לע״י כיון א'כ , אתחזק ללא היפא
 לדוקא הע׳א נאמן וממילא , החזקה לי' אזצי קזקס

 אכל / לאסרה נאמן אינו עיא היהירא לאסמזק במקום
: ע״א מהימן שפיר המט ע״י תזקה לאתרע כמן ^

ד  השבי׳ מן חלעח אינה שהיא למיידי צ״ל לפיז א
 לאי נקטמתה שנשבית שאומר' כמן כלל י

 וטהורה נשביתי אומרה אפי' או נשביתי לא כשאומית
 / נשביתי לא ואמרה מכחשת שהיחה בטנו נאמנת אני

 להוי קשוס נאמנת היא להתירה חזקה כלא אף אז7
'1 נאמן לאינו לקייל בהכחשה ע״א

* ח  ניל לף בנימין לאמר להא להח״ט לפ״ל י״ל מי
 טלו שמא נאמן לע׳׳א טהרותיך בנטמאו

 לאעיג מנו משוס אלא טלו שהוא עליפה משוס לאו
 לי׳ פרעי׳ שהמנו טון ט'מ , חזקה במקום מנו להוי

 ממילא כנ״ל חזקה מי לשקר לי מה כלאמר היהר לחזקת
א מטעם נאמן  לאיט והא אתחזיק ללא היכא לנאמן ע׳
 היינו כניל ונרשתי' לקלשחי׳ במגו נשבית לומר נאמן
 אני וטהורה נשביתי שאומרת או מכחשת להיא משוס

 ע״א האב לי׳ הוי לאז מכחשת שהיתה בעט לנאענת
 עלים שט אפי' בכם*נ7 לסימ ס״ל להכי , בהכחשה
 להחזקה מרעי' דהפנו כמן מהני השבי' על פסולים

 אף א*כ , הרוב אחר להלך עלות בפסולי קי״ל פא
 והיינו השבי׳ על שמעמין שטם איכא הא מכחשת שסיא
: מולא' יש צם להצטרף כע׳א הוא לאב הק׳מ שב׳

ר טו  השבי׳ על מעיז לבל האב אס לאפי׳ נראה ו
ה נשטתי אומרת נטא ^ טמי  שלא אלא אני ו

נאמנת לאפיה לעיל שכתבנו אף טנ׳׳ז אני טהורה אמרה

 , ט׳ על אלא נאסרת שאינה כיון אני טהורה לומר
ג מ״ט קנ״ב בכי׳ המור כמ״ש  לחזקה מרעי׳ לסמנו מ׳
 , להכחיש יכולה שהיימ אף לאסרה לבלו האב זנאמן
פ נאסיח ממילא , הכחישה שלא כל ט״מ  האב ע׳

 צי נראה כן אני טהורה לועי כ״ל לאחר נאמנת נאינס
: «דמ ללעת

ך  כאמן זע׳א קכיז פי׳ ט״ל הפוסקים ללעח א
 מרעי' למט לאף אינו כ׳ז לאיסור ולא להיתר י

 לאיכא כיון י׳ל נם לאסור נאמן האב אין מ״מ לחזקה
 אין ההיתר וחזקת כניל הנוף חזקת חזקות שתי סבא

: וציע סזנןס שמ ננל במגו כח

 מותרת ה״ו ס׳ ומדבר מאיל דב> ט
הביי כ' * וכי׳ עמי ללור י

 כמו בחצרו ללור אסורה טומאה עילי יש לאם למשמע
 בעיניו מאוסה לזימזה כמן ד״ל כ' ומביע לכהן בגרושה

pi 'וכי' ביש בל״ה ע״ב ע״ט ף7 בניטין הסוס׳ כ , 
 פ'3 למ אית לביש לטעמייהו לאזלי מפרש בירושלמי

 לצר בה מצא אא'כ אשתו את אלס יגרש לא המגרש
ס׳ עלי' בא זאינו בעיניו היא מזוהמת הלכך עמה.  ,ו

:שאני לאנוסה לי׳ל שהב״ש אלא

ה א ר  הירושלמי מלשון הכי לרמב״ס למשמע לנ
 הניא וזיל קי״ט סי' בסוף הב׳י שהביא

 לא אשתו אח המנרש אומרים ביש כפיב רבתי באבל
 שנשאו בזמן כל״א וכו' בחצר ולא בטמי לא עמה סרה

ש טון קשה וכו' נשאו שלא צעפיי והנהנית  ס״ל מ׳
 משוס לו אסורה נשאו מלא טשראל אף א׳כ יגרש לא
 אליעזר נר׳ פיל לב׳ש לומר ולוחק / לסוטה לאו

 אליעזר ר׳ בשם קיפר בר יוסי ר׳ לאמר י״א ף7 ביבמות
 בסוטה לאיה אע״פ נמי זנאי אפי׳ ליל בסוטה ללאו
 לטעמי' לביש העיקר אלא בכהן לאו נמו תעיר לא עשה

 שמנרש בכהן טשאי< בעיניו למזוהטת ישן נט נבי
 ומזה עסו הלור לא לכך בעיניו מזוהמת אינה באנוסה

 ב׳׳ש לאמר להא כ״ל לפי! ̂ לשבוי' גס הרמב״ס למד
 y עלי׳ בא לא למפהמא הייט ישן בצע אלם פוער
 לביש מבוס היינו , בכהן אפי' משמע ם«נא וקתני

 מן פסלה אשתו אח לגרש ט שם ס*ל7 לשעעייהו
 מיש וכן ,הכתיבה אמ* עלי' יבוא לא מספננא א״כ הכהונה
 את מנרש נט לפיל לביש מעטא דהייט שס המס'
 בכהן אף עליו למווהמת משוס בפננלקי עטו ולנה אשתו

 ב' סיק קטיט בפי׳ הביש לפמיש ע׳מ היא לאנוסה
 ל״ח לוקה קלושין דטחטח הואיל שניסת נחשמ למחזיר
 לוקא בעינן כהונה מאיסורי הרטבים ללעת לקלושין

 לאסורה כיון בכהן לקזושין לחוש אין א״ב ובעל קלש
: יקלשה אס כמלקות שמא לזונה לאו משום לו

ף ף  בל • וכו׳ במצור שבא עיר ניג] י
ח׳ פסולות שבתוכה הנשים ׳ * ו

 בתוכה שנמצאו הכמות כל y כיו לף כחובות וגמחני'
 נשואות היינו וכמות לבעלימ אסורות פרשיי פסולות
 שם הנמצאות בפטיוח נסי דנא להאי אעינ , לנהנים

 כבר הנשואות כהנוח נקט מ״מ לכהן להנשא לאסורות
 למנקע לבגט ותו אפורות כליעבל להוי אעיג לרבותא

 נאמן הבעל שאין למינו , עצמו על נאמן אלם לאין
t וכו׳ הקצב בן זכרי׳ להעילעני׳כלקתניבפיפאאמרר'

ונלאה



לשבת סיקז העזר אבן נתיבות
ה א ר נ  pcfe אס סשיגי זש״ע דדמב״ם ו

 אפשר הי׳ דאס לסיפא רמהא משזם
 לאפי' מ׳1 אחת מחמאה כעיר שהי׳ או ונו׳ שחמלס
 לעיל קייל7 אעיג לכהן להנשא לכחחלס מותרות כפמי׳
 אומרת אס כשרים ברוב אפי' שנבעלה בפנוי׳ ף ס־ס
 טפי עליף הכא מ״מ לכהן למשא לכחחלה ^ורה ברי

 כמחמאה הכא מולה הסם לפוסל יהו^ג לד׳ לאפי'
 וכלאמרינן נטמאה לא ושמא נחבאה שמא סיס להוי

 וכיש וכו' סיס לי' אלים יהושע לר'7 ייל לס לכתובות
J בסמלו ועיין וסיס ברי איכא7 הכא

וכו׳ אני טהורה שאמרה אשס שכל (יד)
 אשה כל לקאמר הא נראה הי' לכאורה ־
ה שאמרה מי  טמאה אמרה לאס משום היינו אני ט

 שאמרה לאשה אחרונה כמשנה לקייל אע״נ נאמנח אני
 ללבי רנלים לאיכא היכא מ״מ נאמנח אינה אני טמאה
̂ון כלאי' נאמנח  לאיכא אעיג הכא א״כ קטיו הי׳ לר

 מחוקה באינה וכיש ל;יר רנליס הוי ע״ע מחבואה
 לא לברר שיכול ספק לכל לקייל מאי ולפי אחת אלא

 אס אותה לשאול צריך ממילא כן אם אחזקה כעכינן
: הוא טהורה

ך  שצריכה הרמב׳ס מעת משמע הדיין מדברי א
 קא17 להייט ונראה , אני טמרה בב״ד לומר י

 מי משום אלא צי׳ שרינן ללא אחח אלא טחוקח באינה
 גבי דקי׳ל וכיון סיס כמו להוי והייט לאיטמא ימור

 בסיס להחמיר כר״ג לקי״ל ל׳ הי׳ לעיל עיסה אלמנח
אניבביל: טהורה לומר צריכה להכי ברי אצאבטוענס

ב  יו״ל העיף קי״ל סי׳ בי״ל רמ״א מ״ש מיושב ה1ו
 על מציל מערב שאינו אתל כוחי הי׳ אם

 אמד צריכה להכא אעיג אחת למחבואה מסך ולמל כולם
 כר׳ג קי״ל יוחסין לענין להכא משום היינו אני טהורה

 איסורק בשאר משא׳ב בביי כ״א ה״ס מהני ללא
 אחל וספק בנוף אתל ספק דהוי אע״ג בס״ס למוהר

 לעיל הב״ש כמ״ש מהני ל־כנן באיסור ט׳מ כחערוכוח
 הכי למוכס שם מיש בחמשי ועיין ייד סיק ב' סי׳

 אני(אמנת וטהורה לבצשביחי אעיג אשי לרב מאיבעיא
 שצריכה הכא סשאיה שחקה בעי לאי משום היינו בחנו
 שיכולה מתוך השיע מלשון משמע אני טהורה לומר
 וכל נשים כמה כאו אס לאפי׳ סייסי במתבואס לומר
 וו מכחישות שהן אע״פ הייחי במחבואה אומרת אתת
 אותה מהירין אפיה אחת אלא מחזקת לאק כיון 11 אה

 כהן לאפי׳ אשה כל מלשון. ומשמע מגו הוי לא לאצ״ם
 אפיה יתנאת לא מהן אחה לולאי נשים שקי לו שיש

:אותן מחיריו
ש  ולאחר נחבאתי לא שאמרה באשה להסתפק וי

 לה מה כאן שייך ללא אני טהויה אמרה כ״ל
 אשי רב מלשון ומשמע למפרע מנו אומרים לאין לשקר
 ולפמ״ש לשקר לה מה מנו לאיכא חכ׳ל באמרה לחקא
 קניה בפי׳ המור לפמ׳ש אני וטהורה נשביתי גבי לעיל

 נאסרת שאינה כיון מגז בלא נאמנת כ״ד לאחי (אפילו
 על נאסרת דמסהמא כיון הכא וא״כ פי׳ על אלא

 מנו לוקא בעינן א״כ אני טהורה או נחבאתי שתאמר
טהורהאני* לומר שצריכה סימנים כלכרי מוכח מזה1

ף0 א עי ) י ד ״ הג  להם שחייבים זלוקא (טו) ב
ה - וכו׳ ׳ בלשון מ

 משמע כ״נ לף וכעיו ע״ב כיו לף בכחובוח רשיי
 הקפה ובחוס' ישראל באשח מחני׳ כולי למפרש להליא
 אף לאימא יבינא הוכיח מאי זא״כ נפשות עיי בל״ה

 ישראל לבעלה מוחרח ואפיה שנאנסה חיישינן בדיעבל
* וכו׳

ה א ר  עיי בליה שס החום׳ הקשו להא לפרש לנ
 לבעי לרכינא סיל מאי וא״ת זכו' טמון

 הפסל למשום ולאי הא מהכא ליעבל היתר לאוכזתי
 נכו׳ לקהכי תלע בליה שס הקשו עול וכו' הא ממונו
 לאיכא נפשוח עיי באני ללמא חלע קאמר מאי חימא

 כשינוי' לרביכא לה׳ל ונראה וכו׳ פחל מחמח למימר
ב כיל בדף ירמי׳ לי׳  לנאהתייחל למחניהין למוקי ע׳

 וצא מינה למירהת ופרשיי חבובה באשה עמק אשה
 דמה לנהי עיש התפתה שמא לעריות לחיישינן חתייחל

 אבל אונס סשש לענין היינו ממון ע׳י במתני' לחני
 שמא חיישינן לצא ישראל באשת אפי׳ מיירי מחני'

 שגההחה לכיון ממון הפסל שייך לא לכזה נחפתה
 זלא אלא מטח הפסל וליכא לבעלה חגלה לא ברצונה
 לא ללכהחצה נב על אף בליעכל כלל לפחיי תיישינ!
 תחלה בין לתצק ליש מוכח ממילא פקוי חשש משוס תתייחד
 והיינו נכו׳ לך אימא לעולם דלמא משיב ועיז לליעבל

 לפהוי חייש ללא שם כ׳ג בלף אלא ר'7 כשינוי׳ ם״ל7
 אמר נעיז ̂ טמון הפסל ומשום אונס ע״י אלא כלל

 כליענל אפי׳ באמת לפיתוי לחות ליש נפשוח לעיי חלע
 פיתוי בין למחלת רבינא על קושיא אין ומ״ט אסורה
דל: לפישלעתרש״י נלאה כן מיתה משש למחמת לפחני

t

 בין לחלח אין אמס לענין ס״ל רכינא אף ולפ׳ז
 לוקא ממון הפסל וכענין לליעבל להתחלה

 בין לחלק ס״ל לנבהמה אלא ממח ע״י מקני׳ כלקחני
 מה לפי וכ״ש כהוי לענק שמצינו במו לליעבל לכהמלה
 בי׳ל כלאיתא אלא לרב כשינוי׳ ורי״ף הרמכ״ס שפסקו

 פסקו ויפה מינא להוכחת לליהא ממילא קניג סי'
i מטון ספסל לוקא לבעינן

ד ו ^  מתיר לרבינא רמא לאי הכי למוכרח נראה ו
 הפסל כלא אפילו צדיעבל כק באשת אפילו *

 שבוי' כל כן אס בממון שיפלוה כלי בשבוי' כנון טמון
 נפשות עיז להא משכחה איך לישראל ולא לכהן לאסורה
 שלא ע״נ( שנשבית בלוחק וצ׳ל לישראל אפי׳ אסורה
 עיא כ״נ ף7 בכתובות הבי משמע ולא לעולם יפלוה
 ןזננואל למר ובנשי׳ ונו׳ לנהרלעא לאתיק שיוייתא מהני

 היה שבהחלה ממר ולוחק וכו׳ מאבראי לשבויינהו אוקמן
 לקבל נמלכו כך ואחר אוח[ לפלה שלא סשבויי] בלעת

* פליון

DUf ה ונו׳ נפשוח ילי לעל וי״א וטז) ה0ב
• מ׳1 נחרציח שמא דחיישינן

 שכבשו עיר להא שהקשה מה כיב ס״ק בביש עיין
 ללמי וכחב לישראל מוחרח אפ״ה למיתה רובן כיכום

 באותו י״ל מלכות לאותו הוא לחשש לס״ל פוסקים
 להא מוכנים הלברים ואין וכר׳ הרינה חשש אין מלכות
 מיירי מחים חומרי עליו מהנין כרכום לכבשו מהני'
 העיף קמ״א הימן לקמן בש״ע כלאיחא מלכות באותו
 ורמבים לרי׳יף אלא שם כ״י הביאו מירושלמי והוא ה״ט

 הטעם י״ל לפי! שם הביי כמ״ש הירושלמי הביאן לא
כהונה לעכין ■למהגי׳ סיפא וש״ע סרמב״ם למפרשי׳

ונ.א7



כג לשבת . סיקז העזר אבן נרדבות
 לוקת לננכי נשי רב זמפיש מהא למונח אף לוקא
 כאשת מפרשי ע׳כ לסריגה לינו שננטר לפי אמר !הזנף׳

 עצמו רב והרי תתרצה מוח אימת מסזך חיישיכן ישראל
 לליכאהפסד כיון עצמן על מןופה איה ליל לעיל אמר
 אשת לענין סכא רב מיירי וע״כ לכהן אסורה ממח

 א)יל7 כסזקי׳ ס״ל לרב י״ל הביש לברי ולפי ישראל
 והיל מלכות אותו של בכרכום כאן למשני לשימתי'
 עיב כ׳ח ף7 לגיתין ומתני׳ סמה ליכא מלכות לכאוחז

 שפסקו מה לפי אבל אחרה מלכות של בכרכום מיירי
 אוהו בין מחלק ללא מרי לרב שינד׳ ורמב׳ס הרייף
 סכנה במקום לאף מוכח ע׳כ אסרת למלכות מלכות

 כרמם שכבשו במומי' מלקתני שתסיצה למוש אין
 לבע״ו משום מרי כרב ופסקו אסוי־ות כהטת למקא

 משמע להכי ותו מרי לרב שינוי׳ אלא הש״ס הביא לא
 לקסני סלע השים לאמר לרבינא שינוי' ‘גב לע״ז
 לוקא לאו נפשות לעיי משמע וכז׳ נפשות עיי סיפא
 כתוטת בחילהי ועיין ממון הפסל ליכא7 היכא אלא
 כרכום שכבשו לעיר לאף הביש קושיח ליישב כתבתי שם

 אנשים לענין לוקא להיינו י״ל מתים חומרי עלי׳ מתנין
 כלו לאשה עיב כיה ף7ל בע״ו אמר הא נשים אבל

 עלי׳ שמרחמין שם תוס׳ לפי׳ מיבעי' לא עלי׳ זיינה
 עצי׳ זיינה לכלי לפרשיי מוח,אפי׳ סכנת בחזקת אינה
 הורגין להס שתרצה לא ואם לזנות אותה שאונפין היינו
 הן לבליז לגנבי נשי בין,הני לחלק יש אפיה אוסה
 האי זנות עיי עצמה את מצלת שהיא אלא מיתה חייבי!

 אין לבתחלה כרכום בכבשו משאיה אונס מיקרי לא
 עני׳ זיינה כלי אשה כלאמר הנשים את להרוג באין
 לאינה אונס מקרי כה״ג יהרגוה תתרצה לא שאם אלא

 היא עולם קרקע לאשה למיתה עצמם למסוי מחויינח
 אונס הוי מיתה מחמת להס נתרצה אם אפילו p אם

:באורך עיש

ך  לכבשו למומי׳ קושי׳ כאן אין לבליז נראה א
כלל נכש! שלא היינו אסורות כהנות כרכום ’

 להריגה רשות להם ניסן ולא שלל לשלול אלא להרעה
 כיה סי׳ בביש ועיין להריגה שכבשום מיידי ומימין
 שלא אע״פ לאמד יוחנן כד׳ לפסק הה״ס בשס לכתב
 רבו להוא כחזקי׳ פסק ללא הא י״ל להרעה לין נגמר

 קשה ללא הביש להייז לעיל כמ׳ש היינו יוחנן ר׳ של
 מלכות באותו התם לשיירי משום כרכום שכבשו מעיר

 מחלק ללא יוחק לר׳ אבל לסריגה לין מגמר הוי ללא
 אלא אסורה אק אפ״ה אחרא למלכות מלכות אותו בין

 ע״פ6 אמר לע לוקא לאו נפשות לעיי עיכ כהמה
 חיישינן ממון הפסל בהם שאין וכיון לין נגמר שלא

t לאונס

ם ה ש ״ ג ה  כוחיס עס נהיימלה אס אבל רס ב
סי' במהרייק הנה • וכו׳

 הד מקי עס כשנסחרה ה״ג בשם הג״ש הניאו ק״ס
 פיק מההוניא זאת את ולמל לבהונה פמלה כשבוי׳

 (ייג שבוי׳ היינו נסתרה שם לאיתא י״ג ף7 לכתובות
 ש׳מ בעריות ס פרוצ כותים לרוב שבוי׳ שאני אמד
 מהרייק וכ׳ ואסורה כשבוי׳ לינה כותי עם נסתרה אם

 אופדם אין בנשואה אבל לוקא בפנוי' מיירי לה״ג
 לף בכתובות מקשה מאי א״כ7 פ״ז קשה לעדל ביקול

 ממומי׳ לבעלה מותרת ע׳יממון לגחבשה מחני׳ על כ״ו
 משפחתה בני ורחקוה באשקלון שהזרבנה ישראל לבת
בני (יחקוה יהקס לבעלה מותרת תני כמנמי׳ הא נכו׳

 מאי לא״כ קשה והו בפנד' לכחחלה סיירי משפחומ
 בין לקרבן בהמה גבי לחלק כ׳ג לף בע״ז רבינא הוכיח

 בא״א מיירי לנחבשה למתני' כיון צליעבל בק לכתחלה
 לימות וה״ה לכק להנשא לאסורה י׳ל בפמי׳ אבל

 לגם לפ״ל ציל אע״כ כצכפמלה להוי לקימ בהמה
 לכתובות להא׳ למי ולא לכק לאסרה הויכליעבל בפנויה

 להוא עובלא תעביל לא ואת שמואל אמר י״ל לף
 גמור ליעבל להוי על וו״י לל״ג בפאגסא החמיר

:ממאה להיינו

ף ו  לאפר עצמה לכתובות ממניא למוכס נראה ^|
 נימא ואי שנשבית בשבוי׳ נמלים אתם אי ר״י

 לאסורה תוכיח נשואה הל׳ל לכק בנשואה מולה לר״י
: טלעסה ביחול ומונמית בשבוי'

 יש בנבואה ללסכי לס״ל נראה היה לכאורה
 נדכ תזקוח תי' לאיכא משוס להתיר

 ס״כ אלא בו לאין בפנוי' משאיכ לבעלה היקר וחזקת
 כיון ס״כ כו שייך ללא כיון לבשבוי׳ לומר יש א׳כ למ

 אלא לה אין שג׳ב לפנוי' מלמה שפיר לאונס דסיישען
:אחת חזקה

 לדוקא לחלק יש בפנד׳ גס כן לאס לוחק זה ךאך
 בתולה שהיא פנד' אבל אלמנה שהיא פנוי׳ י
 משאר טפי לעליפא נבעלה שלא הגוף חזקת ישלה הרי

־ חזקות
 עמו שדברה משסע מדברת ללשח מהיי׳ק מ״ש
 שם הברייתא בלשון להא לחוק הוא זנות לטס

 פה נס * הכי משמע לא לסחר עמו שנכנסה ראוה
 הלמולא ככולי כלנקט נתייחדה ולא נסתרה ללשון שב'
 לסתירה קע־ו סי׳ בק״א כתבתי כבר ט'1 יחול לשק

 יחול איסור שאין במקום לאפי' נינהו מילי הרי ויחול
 פמז שסי' או שנים הי' אפי' או בעיר שבעלה מון

 מלברס לקחני והיינו סחירה מקרי אפ״ה לר׳ה פסוח
 יחול ע״י שלא סחירה אפי' דהיינו דר״י מחו להוליעך

 ליתוד אע׳ג סיחנד על איתיק לאי! מהא למקשה והיינו
:מהרי״ק שנלחק למה וא׳צ טפי חמיר

ך סו  כ״ו לף בסוטה לאמר מהא למונח לי נראה וי
 משטעכהליא מתי עיי מקנין ר״ה חמר ע׳ב *

 וקשה קעוי ע״י אלא מתי עס כסתירה נאסרת לאינה
 בקהחלה לשאני להוכיח כ״ג לף בעיז דאמררבינא הא

 לאמר הונא מרב מוכה הא אמצי לי' ולחי צליעבל
 , בסהירה אסורה אינה לכליעבל מסי ע׳י מקנין

 גמור יחול היינו תפיחד לא לאמר להא איש ולפע״ש
ג ימל הוי לא פתירה־ אבל

מ ״  בהתירה ריג למולה למשמע הא טוגא קשה מ
 סהוגיא הותר והוא בסיג כס״ש הכותי עס

 וסחירה בקנני אלא נאסרה דאינה למשמע לסוטה
 כהונה איסור בין סכא לחלק ודוחק מתי ע׳י אפילו
 היא לכחשש כיון שם מהרי״ק כנדש ישראל לאשת

 ברצון לזנות סיישינן לא7 בזה ייל אך ברצון סזינתה
 אשה ירמי' ר׳ למשני ע״ב ניד לף בע׳ז כפרש״י לצ7

; נמפחס שמא סיישינן קשובה

ך ^  כע״ש הפוסקים לרוב לס״ל נראה בזה העקר ן
עלה׳־חול עלקין בל״ה כ׳א ף7 בקלזשין התוס' י

נכו׳



לשכת ז סיק העזר אבן נתיבות
מ׳  6הי דה1למ משום כ^מנת ?אינה החס שאני ז

 בל״ה י׳׳ג דף ככחוכות התום׳ כחמ מך ונו' שנכפלה
 י״) ף7 שד בר״? משמע דכהדיא וכד אוסרין ואין

 מאי דאמר לזעירי הניחא מקאמר בנבעלת לא״רי
 נכעלהי לא אמרה געי אי7 למגו נסתרה מדברת
 ד״ג למולה למשמע להא נראה אנ״ז והו׳ מהיע^
 נאמנת ואינה שנבעלה למולה היינו סתי עם מסתרה

 אין בעריות פלוצים דמתים פשזם נגעלתי ללא גמגו
ז מנו זה

ה א ר נ  רמחא ליג שמעינן מללא הכי למומו ו
 הוא וכק פלוני איש אמרה לא לאפי׳ ספי

 רגוחא לרישא לומר ולוחת נגעלה שלא (ומר נאמנת
 תרפי לקהני היינו לזעירי ההם כלקאמר יוחנן לר׳
 עליף לההירא כת מלאי ״א1 לר״י לרבותא היינו

 למעוברת מסיפא לנשמע אלא מכתי בכל כ^סריק־
 זה הוא וכהן פלוני איש אמרה ללא רבותא הך משא״ה

 באומרה מיירי למהני׳ ע׳כ אלא מסיפא נשמע צא
 שפיר א״כ במנו לנאמנה אלא בברייתא וכן שננעלה

 לא כאומרת למילק וליכא אסורה ננהיג לבמתי י״ל
»ננעלתי

ם ה ש ״ ג ה ואשתו הזא שהמיר ישראל (יחז ב
 מהר״ם ובחשוכת * וכד

 הגאונים רוב בפס מהרים כתשובת וק כ״ג סי׳ מיס
 ק׳ינ לה אק להמירה לכיון כרשכיא ללא לאיסור כסכו

 מפתרי לא משייהו משוס אצא התיר לא לרשכיא אפילו
 שייך ללא פשיתא כותים עס שנחיתלה כשילוע אכל
 וסתירה קנוי עיי אלא נאסרת אשה לאין לומר כזה

ג כיט כביש.סיק דלא חיכ לה שאין כיח

y שנולדה זו חללה היא איזו 1(יט 
והיינו וכו׳ כהונה מאיסורי י

 כ׳נ נכי דכתיכ חללה ע״ב עי! לף כקלזשין מלאמריק
 נבעל׳ לגכי אף כהונה מאיסורי אלא חללה לאין ללמד

 לכהונה לפסולה ס״ת לף ביבמות אמרינן לה לפסול
 התרו לאס ונימ עלי׳ חללה שם אין מ״מ ולתרומה

 לבת מקרא אלא התראה הוי לא לתללה לאו משוס בה
 משזס שחים לזקה לאינו וביש זר לאיש תהי' כי כהן
 עלי׳ שבא אותו אס אפי׳ לחללה לאו ומשוה תהי׳ כי

 לאין וכיש לאוין משאר חללה נעשה אינה כהן מא
 אלא כזה לאו לאין יחלל לא משום עלי׳ עובר הכהן
 מלאו ולתרומה לכהונה מומה להיא אלא לכהונה בלאוי

 כהן י״ד העיף ושיע הרמב׳ם מיש וכן # תהיה לכי
 דהוללי אף חלל הילל אי| וכו' מהעריות אתל על שכא
 מעלין להא לתרומה אפי' לפסול ופשיתא ממזר הוי

 און מ״מ הוא זד לממזר משום והיינו ליוחסין מנדומה
 הולל אחותו על הבא כהן ואפי' לחללה לאו כמחזרה

 משוס חייב אין־ עלי׳ הבא נקנס היא אם מ״מ פטם
1 חללה

ה א ר נ  כ׳ ף7 ביבמות מיש לענין נ״מ7 דיל עול ל
 וכן היא ימס כת ממורח דמלאורייתא

 ליבום עשה דאתי משוס והיינו לכיג האירוסין מן אלמנה
 חל אתי לא לאוין חיי לאיכא היכא ואפשר ל׳ת ולחי
 נדושה שהיא כגון כנזיר כלאיתא לאוין תרי ועקר עשה

 אורם דוחה ליבום עשה אין לאוין חרי לאיכא וחללה
 נימ7 והיינו עלי׳ זלוקה ונ״מ מדאורייתא ואסדה
ליבסמלאודיתא^ ראוי׳ חללה איסור כה לצית כממזרת

ה בז  כהן ע״כ ע״ז ף7 כקלושין לאמרינן הא איש ל
עצי' וכא חזר לה משוי זונה אחוחו על הכא

 להא לחללה נלאו נ״מ מאי קשה לכאורה חללה משאה
 ולפמ״ש לזונה לאו על חל לחללה לאו לאק שס אמר
 לזונה לאו ליכום עשה ילחס לאם יכום לעניו לנ״מ י״ל

 אחות אימר צ'כ לף ביבמות כלאיחא לחללה לאו חייל
: עיש וכו׳ תלי מהלא אשה

ך ל הוכתה מזה אין א  ביבמות כזאיסא לנ״מ ד׳
 המא בעת קטניה שהיו להכהניס צ״ל לף י

 בחמשי כמ״ש כאתל ומללה זונה איסור לחל ונמללו
 בכלל הוי לה לפסול נבעל כל ללרמב״ם לעיל כימנו כבר שס
 כמה ו' סי׳ כתבתי כבר ורא׳׳ש הוס' ללעק משא*כ לזונה לאו

: בזה נ׳מ
ה נ ה  ס׳ ף7 ביבמות הסוס׳ קושי׳ לחרץ כ׳ הב״ש ו

 למה ותימה וכו׳ חלל עושה אתה ואי כד״ס
 שב׳ זכו' מחתללח עצמן הן שכן בה וכיוצא לאלמנה
 שני׳ בביאה חללה לנעשיח תימא ללא מאלה דבעינין
 א״א ולפענ״ד זר מלאיש זונה נעשית ראשונה לבייאה

 בכלל (אינה היא מעיקרא זר לאו נלה להא כן לומר
 להמירו כיון לס׳כ בם תוס׳ שכ׳ אף זר לאיש תהי׳ כי

 בהו תפסו ללא ח״כ לוקא היינו ̂ זד לאיש בכלל הוי
 בס לאית כיון קמשין בס לתפסו בנדה אבל קלושין

 בפ׳ פייך כי להא סלע מעיקרא זר שיהי׳ בעינן סוי׳
 תקשה אכתי מי׳ בהו לאית הנך ע״ב פ״ח דף אלמנה
 לרבנן והקשה חיכ והוי הוי׳ בה יש דהא ה7נ אימא
 לאו לנלה א'ו ח״ע למעוטי מאלה ללרשי אליעזר דר׳

 לעיל התוס׳ קושי׳ ביישוב ועמ״ש , הוא זר איש בכלל
ג סימן(י״ו

ם  לרך דוקא משמע וכו׳ בעולה שנשא או (כ> ש
בה׳ הרעכ״ם מלשון משמע וכן נשואי)

 <א נשואין בלא בעולה בעל אס וכן ׳7 לין י״ס פ׳ איב
 ונראה באירוסין ולא כנשואין תלי׳ לעיקר משמע פילל

 כלאיחא לנשואין <ךתה היינו בקרא זכחיב לקיחה לס״ל
 תחתיו ובנרה קטנה שקלש נלול כהן נבי נ״ט דף ביבמות

ג משמע נשואין לקיחה משום לאסורה הרמבים ופסק

ך, הו  דרך מחללה לאין למופת יראס הי׳ לכאורה ו
 עשה מחייבי שחלל ס׳ בלו> מלקאמר זנוח

 נתחללה כבר ביאה לבקתלת לכ׳ג לבעולה אמרינן ולא
 היל כבר ביאס בסוף דהיינו הולל שמצר בשעה נמצא
 בקדושין לאמרינן כיון עיכ אלא לאנין חייבי וה״ל חללה

 , כביאה ב״ג למקנה וכו׳ קוצה ביאה התלת יו״ל ף7
 קלשה אפי׳ א״כ ביאה נמר על לעתו הנועל לכל ופשט

 חללה לעשה לא ביאס נמר על ללעסי׳ כיון בביאה
: חילול מ אין נהקלשה לא לעליין כיון ביאה בתחלת

ך  קיחה כ״ג מבי לקיחה הרמנ״ס ללפמיש נראה א
 ף7 בקלושין התוס׳ כ׳7 הא א״כ הוא לנשואין י
 סליא א׳כ , בהעראה נקנית לנשואין לביאה שם ־יויל

 הרי / מיירי לנשואי! בקיחה לקרא כיון ללוכחי׳ קושי'
 במף א'כ , לנשזאק כיאה בחחלח חנלה נעשה כיר

 ביבמות המוס׳ כמיש ציל יע״ב לחללה לאו איכא ביאה
ה דחןיבי מחלל ל״ה ע״ב ע״ז ף7  חללה לשמא וכו' ^

 הבא לכהן עשה אלא לאו ליכא עשה מחייבי הכאה
 י׳ל א״כ עשה מחייבי הנוללת בחללה והיינו עכיל עלי'
 א׳ זרעו יחלל דלא מקרא נתחללה עצמה להיא בן כמו
איסור אלא בה אין עצמה היא ה״נ במשמע כה ואקל לו

עשה



אקהעזר נתיבות
.*הנאחללמפ»ביעקה7הול7 קאמר ושפיר לכהנים עשה

ה ז ב  ל״ע7 ס״ח ףpc17p3 7 אי'7 הא לפיש יש ו
לר׳ נשיס שתי לאיש חה"? מי לקרא מוקי

 בבעולה ממור הול? בישראל ביאה שאין כל אמר7 ישבב
 (צריך בכל שוה שאין עשה דמי משום שנא ומאי לכ*נ

׳ דאמר הא להכין  ולא וכף ביאה שאין כל ישבב י
 דקלושין נהי7 י״ל ולפמ״ם צכ*נ בעולה הכלל מן הוציא

 הנהנים לכל מותרה שהיא לפי ,לכ־ג בבעולה הוכסין
 נבר כיאה בכיף שנזלז הול? איל ,בלבל לכ״ג אלא

 הכהנים בכל השוה עשה וס׳ל ביאה בתתלת נקהללה
 מיד י׳ז בפ׳ המ״ל לפמ׳ש אך לר׳ע ממור הולל והוי
 צא ביאה א7ת7 ר*ח בשם רשב״א בשם י״ג ה׳ איג

:אימרין ב׳ חאסר7 פלגינין

ו ה י  על הבא כהן זקאמי מהא לזה שהכריחם מה מ
 לנעשית אמרינן ולא / לה משוי זונה אחוהו

 שלא למיירי י׳ל7 כ״כ הכית אין סאה בסוף חללם
 ביבמות הסוס׳ שכ׳ מצינו וכהיג 7לב העדאה אלא עשה

 ביאה נאע וקא7 לאו שני׳ ביאה אעו בלים ע״ב ס ף7
 אעו והל׳ל , אסור ראשונה ביאה נער אפי׳ הא7 שני׳
 עלי׳ ובא לחזר הכא לפרש יש והיה , וכף ביאה גמר

; נקע וקא7 ללאו ביאה גמר היה

ה1 ז  מכאן עיל ף7 בקדושין לאמר הא לפרש יש ב
ובו׳ בני זה לומר אלם נאמן יהולא ר׳ אמר

 ולפי , נאמן ממזר בני זה אומי ל״י ע״ח ף7 ובעתני׳
 דהיינו וכו׳ כשם בסוס׳;*ה ע״ח לף אליהו הריר פי׳

 שמאס לעיל ואמר וכו׳ לכתי׳ משוס דנאמן סעמא
 דאיך מוכן אינו לכאורה ,אתרווייהו יכיר וקאי בשנואה

 לקראמיירי כיון ממזר כני זה לומר דנאמן מזה כשמע
 ולפמ״ש תהיינה כי לכתי׳ בה תופסין שקלושין בשנואה

 נ״ג דף מיתות פ״ד כדאי׳ כר״ע ס״ל ריי הא7 איש
 א״כ וכו׳ אחה כאמן ״ה7 מ״ז ביבמות המס׳ וכמ״ש

 לקלושק ואף כרינג לכ״ג בבעולה לקרא דמפרש י״ל
 בגמר סללה דהוי משום ממזר הולל עימ בס הופסין

נ כנ״ל ביאה

ה ז מ  לבד לבהופה זיל הרמביס דעת נמי מוכת ו
 סללה נעשית לא נבעלה שלא עלים כשיש

מ7ב הי״ש שמסתפק כמו לא7  וכן י״ע בפ׳ כ׳ דהא ע
 בא לאם משמע תילל לא נישואין בלא נעולה בעל אם

 נחסללה ככר7 אטרינן וצא חיללה הקופה אחר עלי׳
 ולילקי דמקשה ע״ח זף בקדושין משמע וכן חופה בשעת

 בלא בנשואין לה מוקי ולא זיעו יחלל לא משוס נמי
: לפטלות חופה יש זאמר ס״ל רכו כרב ור״י ביאה

ר׳ אטר נ״ז ף7 ביבמות אי׳7 מהא משמע
 באנו ישראל בח שקלש כהן פצ״ל אושעיא ׳

 לפליגי שם פרש״י למחני׳ נהי ק׳ לכאורה וכו׳ למחלוקת
 אושעיא ר׳ בלברי אבל ראשונה למשכה זמן נהגיע קנאי

 ארוסה אין7 אחרו׳ במשנה אמר לנכר כיון זה שייך לא
 נכנסה אס לכ״ש צ״ל וע״כ לחופה שתכנס 7ע אוכלת
 לביאה משתמטת למיל נבעלה שלא בעדים (י?וע לחופה
 בחופה נפסלה ללא מוכח א״כ אכלה ה*נ אכלה פסולה

 כתרומה אכילהו עיקר7 משום היינו ■שקלש ר״א אמר7 והא
 משוס אלא בתופה תועלת ואין הקלושין קנין בשביל הא

;לסימפון גזירה

כדלשכת ז סימן
ף • וכו׳ ראשונה מביאה ונתעברה ונא) י

מעת לס״ל משמע זה מלשון י
 נעשה7 אטרינן לא אחת בביאכ7 לעיל שכתבתי הרשב׳א

 לעיל בסבתי כבר ביאה בגמר וחללה כיאה בחחלת זונה
 שהוכחתי כמו לתרומה ופסול ממזר הוי7 אעיג בזה הנ״מ
 כ^תי זנבר ל״א סי׳ הדשב״א בקשו׳ הוא וכן לעיל
 הפוסקים לדעת נ״מ7 נראה הי' ולכאורה / לעיל הנימ
 התורה מן אסור חלל וס׳ ההורה מן מומי ממזר לספק
 נתבאר7 הא הנ״מ מיט עלדבנן אסור ממזר ס׳7 ואע״ג
 אסורה חלל פ' כה שנתערב משפחה סיה ב׳ סי' לעיל
 אך ,ע״ז ס״ק הב״ש כמ״ש ממזר בס׳ טשא״כ לכהן

 אבל ההורה מן לנקא לישראל מותר ממזר פ'7 לפמ״ש
: הכי לפרש א׳א התורה מן אמלס לכק

ה ^י  זה • לכהונה פגומה סבת (ככ> ין ס
ביבמות בגמרא איתא הלשון ’

 למעלה כתבתי ככר וכו׳ לכהונה פגום שהולד מ״ה דף
 בין לכהנה בין חילוק אין פגום הולד שאסר שכ״מ

 נקמ7 והא ליוחסין מכהונה למעלי! אמי להכי לתרומה
 פסולה דממילא מעס היינו לכהונה פמס מלד פכא

 לכהן להנשא ופסולה כה! בת שאינה לכיוז לתרומה
; בתרומה שתאכל מקום אין ממילא

ף עי ה כ ס ״ ג ה  וכף חלוצה ספק או 0<כ ב
להב״י הביש כ' ’
 נשאה אם חלוצה בספק קי״ל7 כיון משום זה השמיע
 זנות בין בזה חלק והב׳ח חללים בניו אין7 ע״כ נשאה

 אדוק גבי י׳ל לף ככתובות מצינו להא וצ״ע לנשואין
 הולל ומכשירין מי7 7יעב7כ נמי והאי לאמר וארוסתו

 א'ן7 משמע טינתה אפי׳ הולל למכשירק קי״ל והתם
 לסעעס שס הראב״ל כמ״ש לנשואין זנות בין חילוק
 ̂ הכי נימא ה״נ א״כ נוקפו לבו יהא שלא משום הוא
 אינו דכהונה לאו לעיקר משום הסברא ננד להוא נחו

 , ע״ח ף7 בקלושין רבא נלאער קדושין אלא^ע״י
 קלושק ע״י לאו לאיכא כיון כזנות חלל הולד ואפ״ה
 ר׳ ל״ה בהוס' ע״ב ע״ה לף קדושין במלושי כמ״ש

 אין נשואין לעיי איפכא נימא איך א״כ ע״ש ישמעאל
•• חלל מלל בזמת חלל הולד

ח א ר נ  ף7 ביבמות התוס׳ לפמ״ש לחלק בזה דיש ו
וכו׳ הל״מ הקשה חלוצה וספק ליה כ׳ל

 לאחר שחולצת דהחם וייל ,וכו׳ יום שנשים בחור מת
 הוצרכו ולכך הוי' לנפל במלתא רבנן קמו ואמרו נשואין

: נכו׳ לכק חלוצה למשרי ואתי חליצה

ה א ר  כמ״ש לרשב״ג לרבנן חליצה לצריך דהיכא לנ
 רמ״א לפמ׳ש וכיש קניו ריס לקמן הב״ש

 לבכה׳׳ג מתייבמח ולא חולצת '1וב מת נולד אם פ״ל שס
 ההוס׳ לב׳ וכיון חליצה צריכה כהן אשת לאפי׳ פשימא
 למשרי ואחי בטלתא רבנן קמו שאמרו חיישינן לבהא
 הולל הוציא לא ואס להוציא צריך בודאי לכהן חלונה

 כיון המחבר השמיטו לאפ״ה נראה מיהו ̂ חלל ס'
 בל״ז ״כ6 , הכהן נשאם וכבר לאורייתא ספיקא לטי
 ס״וזלמיבמהלשוק ׳1 כי׳ לעיל כמ״ש זונה ס׳ היא הוי
 בהן ונשאה לינס זרוקה ס׳ לסיתה כיון א'כ נה1ז ה״ל
 ללעת מיהו , חלל פ׳ הוי טלד ובל״ז זונה פ׳ ה״ל

 תהי׳ לא ונם זוגה הזי לא לשוק דמיבמה לה״ל התוה׳
מעיקרא אצנס זר סוי ;א7 כיון בה שייך נא זר לאיש

(אפילו



אעזר אבן נתיבות
 להוי כשמואל קי׳ל לשוק סה3ד כיון נימא אי ואפי'

 זקוקה ס' להוי ככה׳ג מ״« קמשין בה תפפי אס '0
 פ' משוס סלל ס׳ הולז למי נ/ן שפיר א׳כ ס׳ס הוי

:חלוצה

m־)n לייל עלי' בא ללא לכל באימפין ני«7 י״ל
יאמרו קלש ר5כ7 כיון הוא להמשש ג״כ *

 וס״ה רמיא כ'7 והיינו ובר במלתא רבנן לקמו קעולס
: חלוצה

ח סימן
 כללא הביש כ' הזכר אתר והולך (א) א

נקע ללא הא נראה , וכד הוא '״*
 ,וכו' עבילה ואין קמשין שיש כל המשנה לבון הש״ע
 לכשיל׳ללעההרמב״ס ישראל בק שנשא נר לאיכא משוה

 לף ביבמות קי״ל וכן כראב״י לקי׳ל לכהונה כשירה ונם
 מישראל שאמו ביון לזון כשר מישראל שאמו לנר מיה

 אע״נ ממזרח שנשא גר וכן / מ' קרינק אחיך מקרב
 / הפגומה האם אחר הולך הולל מ״מ עיירה לאין
 עול ועיין במתני׳ ע״ב פיו לף קלושין כמחשינו ועיין
 שני ומצרי עמוני בגר להפחפק ליש ע״א ע״ה ף7 שם
 הכהונה מן נפסלה אם מישראל שאמה ניורח על שנא

: כפלה לא בהיתר לביאתו כיח נימא 1א זל מלאיש

fl'VD נ ב )c ופו׳ וחלליס וישראציס לוים *
נראה הזכר אחר הולך ומלל י
 , דכר לכל לוי הוא הכן חללה שנשא לד7 בזה לקמיל
 שנשא לוי כנון באיפור נשא אס לאפי׳ יוחל־ ונלאה
 / לכהונה כשירה להבת כיון לוי הוא הולל שני׳ מצרים
 בקלושת הוא זכר הוא אס ה״ה ע״ז ף7 ניבמות כלאי'

 לשוק עמה כגון לאוין בחייבי לאפי׳ עול ונלאה לוי'
 לוי הוא אם מ״מ לכהונה הוא פגום להוצל מ וכיוצא
ק לוי׳ קלושת לו יש זכר והוצל  לוי׳ ״א5 בלף מצינו ו

 ואוכלת מעשר לה נוחנין זנוח בעילח שנבעלה או שנשביס
 לוי הוא אס לאף ניאה מת׳כ אך > הולז לענין וה׳ה
75p כמן p ה/־המ״א וכן לוי' קלושס בו אין ממזר הוא 

 ממזרת לנסיב למיקש איכא <ינ פ״ק קל״ה פי' כא״ון
 הטעם נראה לויס מקלושת לזרעי׳ ופסלי׳ נתינה או

 סרי ר1 מום ממזר ע״ח לף ביבמוס לאמרינן משום
: לבריו לכל כ!ד הנא

f l 'JD ג )U לאפור היינו וכו׳ ישראל הכן הרי 
עבלים בה' הה״מ כ׳ עול בממזרת י ^

ע לקנות או נעיע עצמו למכור למוהר  ועיין , ע׳
 וכד יכול אינו שפחה לישא בל״ה מ״א ף7 ניטין במס׳
 שאמו מיידי ללעא ק' ולכאורה ונו' ממזרת ישא וא״ח
 הוא למי לע״ע הנתרפס כ״ח ומצי׳ שפחה חצי' היתה

 צל מפני ממזרת לישא יכיל ואמי ותנ״ח ח״ע נמי
 פ׳1ת הקשו לשפיר ניחא המניל ולמ״ש / שס ישראלית

 בעיע עצמו וימכור חוס' קושי' מןשה *ג לא מ״ל לא״ל
 שהרי בע״ע נקנה אינו לגר חוס' חיית שייך ולא

: בעיע נמכר יפיאל אחל בצל

p o לשבת ט ח ז
ט סימן

ת9ס ״ וכד נחארפה אז שניסח אשה CS[ א י
למוחרת הרא״ס בתשובת כתב ’

 ל' ף7 אחי) '7 פ׳7 ממהני' כן למוכח ונראה להתייבם
 זו ומת המגרש וכנסה נכריות נשוי ומת וכו׳ אחין נ'

 למת אע״ג אלמא מוחרוח צרוהיסן וכו' שאמרו היא
 שייבמה המגרש מח ואקיכ כנשואין והיינו נכריות הנשוי
 ביבס גורס ננעין למ״ד לאפי׳ מוכח נשואין נמי והיינו
 ערוה איסור עלי׳ לאין היינו למותרות וא״ל מוהל

 מכילח'! בריש ,שהדי לכתחלה אפורה ולעולם ■לאורייחא
 (לא חולצת וכו' למאן היכולה וכל הכי בחד ^זני

 ואין לכהחלה מוחית נתגרש! או למהו אלמא מהייבמת
 זהו כלקתני קאי עלה זו וממני׳ לרבנן איסור אפי' בה

־ J שאמרו
 שקילש כיג פיל לף מותרות יש מפ׳ להוכיח יש

 גיבמיהן מותרת כה״ל את צו ויש האלמנה אס ׳
 ליעל שניות הכי בהר לקסני מלרבגן אפי׳ נמי והחם

 צמ״ל והקשה משמע לגמרי מותרת אלמא וכד לעס ולא
 החוס׳ מלשזן משמע וכן מותר לבעם איו גורם מזל

 וכו׳ אינה מחייבמת חליצה צריך. בליה י״א ף7 ביבמות
 וקושיה קכלנית לה״ל מתייבמה לאינה להר חיפוק ק'1

 ̂ כריש לה למהיז שה אשי לרב אלא אינה סחוס׳
 יכנה לנא לאו משוס מתייבהת לאינה פשיטא ללרבינא

: גורם מול פיל דף הבע״י בפרק ס״ל אשי ורב

 משום היינו לטתייבמת להא לרמביס לפיל ונראה
 למל ומזה כליעבל ה״נ לו זקוקה למר

 לאער מכא מוכח וכן סצא ל^ נתקלשה שכבר אם לכיש
 . וכו׳ מזונות י׳ל יבמה בה ר״ל כעי ניל ף7 ככתובות

 מזונות להא לי׳ טיבעי מאי כחובה משני לה ליח ואי
ג כניל. שאני ליבמה ייל מיהו היא כחובה מתנאי הבת

ס  משלישי כחובה לה אק בה הכיר לא (כ) ש
 הביש הניאו כתב הרין הנה • וכו'

 עכ״פ7 מג׳ כתובה לה לאין לטעמא '7 קשן בסעיף
 כלבריו למונח ונראה לו גילפה לא והיא ישכאןריעוסא

 הוי לא ממון ללפנין הראיש כמיס הטעם ניסא לאס
 מיג ף7 בכתובות לאמר הא ק׳ פעמים נ' עד חזקה
 כולה מזקי זרייב הי!זס' וב׳ ובד להשיאה מעמא עיב

 כרבי רנא לה סחם לקא לשיס מנלי׳ 'P וכו' מתני'
 נחארמלה למיחני מצי ולא. אחיא כרבנן אף ללמא

 כתובה לה אין הב׳ בנשואין איכ7 הראשזניס בנשזאין
 להא גורם מזל לע״ל פעמים ג׳ נתאלמנה כבר להא

 ,’. פעמים ב׳ עד מחזקת לאינה בה הכיר לא לרבנן
 שתפסיד ריעוחא הי׳ לא לרבנן להא ניחא הרין ולטעם

 מיש כחמה ס' בחלושינו וע״ש לו גילתה לא משום
: באריכות שס

ה נ ה  ליה ע״א ס״ה דף ביבמות הקשו התום' ו
 לצמה נ״פ בעינן ממון זלענין וכו׳ נישאת

 איפור לעניו ולא רובא בהר הכא אולינן ממון לעני!
 שטי לא׳ הבית וחיח עיש בהיפך אמרינן ובעלמא
הכא נאולינן כמומזקת סיא והוי כגכו* לגבות העומל

ספיר



כה לשכת סיקחט העזר אבן נתיבות
 אפרים שער כתשובה עליו והקשה רזבא בחר שפיר

 5ל דהא זה ׳w הכ״ש (אחריו מ׳י דף ע׳ בשאלה
 וער< דמי מבוי לגסה העומד כל זאמר כנ״ם קי״ל

 והככיס הבעיי בפ׳ המרדני לכרי המה הללו הב״ק
 ס״ה י״ב סי' בחיה הבית כהב וכן ציב שירש מהרי״ק

 ישעי׳ דסר״ר דמעמא י״ז בס״ק שם שיך ס הביאו
 שם הש״ך עליו ותמס לטי מבוי לגבות העומד דששל

: כב״ש קייל ללא
ה א ר נ  ט׳שהתוס׳ ע״פ מיל הגמליס ליישב,לעת ו

, נכו׳ וביה ליה ע״ב כיה ף7 בסוטה
 סמוק וכו׳ למי למבוי מזלים ביה אפי׳ בכהיג הלכך

 שלים ביס אף השטר בעיקר ס' דאין היכא מדבריהם
 • השטר בעיקר כשהספק אלא פליני ולא למי לכנסי

 כנבוי ללאו לב״ה סיל7 נהי הוא לס׳ כיון י״ל צפ״ז
 לס׳ כיון עכיפ אכל כו כמוחזק הששל יעל להיות למי
 אס הוא ספק דהא הנקבע בחזקת ולאי אילו עכ״פ הוא
 מוסזקיס אילם שניהם נמצא מבוי הוי ששר,מעלי׳ היא
 היקוס ממונא דקיימא היכא לכיה סיל־ להכי בס׳ אלא

 ישעי׳ הל^ על הנ״ל השיך קושית מהורץ וממילא
 כיון קגין בלא מחילה מהני לא שטרא דאיכא להיכא
 מחילה בי' מהלי לא טוחוקיס אינם ושניהם הוא להס׳

 אטרינן דלא אע׳יג מגו בליני השיך ממיש משמע וכן
.־ ע״ש אמלינן מעליא שטיא לאיכא היכא להוציא מנו

ען ״ מ פ ל  לא ששרא לאיכא כיון בטעמא הוא נכון ו
 היא אם ס׳ דהוי כיון להוציא מנו ה״ל

 לקי־ל אע*נ7 הנ״ל להנאוניס דס׳ל י״ל לפ״ז מוחזק
 מחזקת להוציא היינו הרוב אחר בממון הולכין לאין
 ממון חזקת ל׳׳ דאזלא ששיא לאינא היכא אבל ממון
 מכוני׳ ע׳ז קשה ללכאורה אלא יובא בהר אזלית מס'

 הלכה לקי״ל אהלפחא הלכהא למקשה י״ג זף לכתובות
 שטר דאיכא כיון דלמא קושיא ומאי כר״ל והלכה כר״ג

 מיני׳ לעליפא אלא עליף לברי אמרינן שפיר כתובה
ג ללינא וצ״ע וחוקה פנו נמי לאיכא קאטר

ה ״ ג ה  • וכו׳ ב״פ שנהנרשה אשה ה׳ה וי׳א נג> ג
 הבע׳י לס־פ מהא להקשות אין

 לי׳ חיפוק בנים לה לאין משום משמע הנשא לא לשלישי
 ע*ב כ׳ד ף7 ליבמות מהאי וכן ב״פ שנחנרשה משום

 אחר מה״י ונהנרשה מח״י והוציאוה א״א על הנטען
 כבר נחנרשה לכל״ז אעיג לכתחלה לה מוקי ורב וכו׳
 הגירושין על טעם לאיכא היכא החמירו ללא וי״ל ביפ

 אמרינן ונה״ג טעם בשום הגירושין לחלוח שאין לוקא1
 טעם שיש במקום סח!קינז דלא ע״ש קפיז סי׳ בייל

 ע״ב מ״נ לף כחובה ה׳ בוזדופי מ׳יש ועיין בו לחלות
 דגבעל י*ל7 שם כהנמ1 כפירש״י ללא מונח ריב״ז לפי׳

 ספ׳ משמע וכן חוקה הוי לא פעמים שני פ שניי א׳
 '1כ1 ונהנרשה וכו׳ ומיאנה נע לה נתן ק׳ט לף ב״ש

 ויש קפידא הוי לא הרעל לבאוחו משמע לחזור מותרת
 שמת אחת אשה ועול קטלנית שנשא באסל להסתפק

 לתלות ים למסברא קטלנית נעשית זו אס ומת בעלה
 מהאירוסין היתס הקטלנית זו ואם בטקולקל הקלקלה

 מעין כמ״ל להחמיר ליטא לא אם נשואה היתה וזו
: (צ׳ע מרס

 וכן • וכו׳ נשיו ל' שמחו איש וי)כ סעיף
 א״צ ל״ו לף ליבמות מהלי׳ משמע

:ע״ש וכדי אחותה ונשא אשחן מתס

ט סימן
ף ^ ע  רע שס משוס אשתו אס המוציא W( ג׳ ס
דף דנ^ין בסוגיא «ה * ונו׳ ׳

 הטעם קמא ללישנא לת׳ק אליבא לישנא חדי איכא ע*ו
 ארי רע ושם נלל משוס לס שאמר והוא קלקונא משום

 לפיכך פייצות משום הטעם במיא ללישנא מוציאך
 , מוציאך אני רע ושם נלר משוס לה שיאמר צריך

 לצריך גיחשק מה׳ י' בה' שר' הרטב׳ס על ומוהו
 נלישנא והיינו וכו׳ לייסרה כלי יולעת הוי לה שיאמר
 לי' לקשיא נראה קלקוצא משום הטעם כ' זאח״כ ?מיא

 ישראל בנוח יהיו שלא בל׳ה החוס' קושית ז״׳ל לרמב״ם
 , וכו׳ אח*ק מדר*מ קמא כלישנא חגי׳ דמייתי וכו׳

 פריצות משוס לאמר בחרא לללישנא ז״ל לרסג״ס וס״ל
 שם יבא מקשה מאי לא״כ לגל פריצות משוס צאו
 הטעם אין דלל׳ב הא וכו׳ קשיא לא אדרבנן לרבנן 3ע*

 הטעם לישנא דלהרווייהו ודאי אלא כלל קלקול משוס
 מחני' מוקי דלליק אלא קלקולא משוס הוא יחזיר לא7

 דנקע הא ס״צ ̂לל*ב לס באמי למיירי באוקימסא
 צריך פריצות משוס לבליז משום היעו סו» במחני׳
 מוציאך אני רע ושם ניר משום יודפת הוי לה שיאמר

 שיאמר שצריך כיח לממילא חליא בהא והא לייסרה וכלי
 לקאמר והא יחמר לא לכך קלקולא משש איכא לה

 זו לכברא ליהא דע׳כ טלי׳מ למוכה היינו כל״ק סניא
 מאמר היכ לבעינן פ׳ל ר״מ להא חליא בהא להא
 יודעת הוי לה שיאמר שצליך דמה ובודאי לקמן רבא
 טעס בזה אין א״כ לבריו למול א'צ וכו׳ לייסרה כלי

̂זרה לאיסור כ י־  היינו יחזור ללא להא לר״מ צ״ל ע׳
 נשמע ר״מ73 א״כ לבריו ונפל לה אמר אס באוקימחא

 כלישנא זיל הימב׳ם ופסק חליא בהא הא ללאו לח״ק
J בתרא כלישנא להלכה לעלמא כסוגיא בתרא

ה ז ב  על שתמהו מה היטב מסות לכענ״ד נראה ו
 נבי ללבא כשינוי׳ פסק ללא ז״ל הרמיים

 משוס דחכמיס ללוטמא אייצונית משוס אשהו אח מוציא
 ללא זיל לדטנ׳ס לס׳ל ונראה • להנאה כפלי׳ ללא

 ר״מ למולה לס״ל דדיוו מנרייהא יקרא נלישנא קשיא
 מאי ללאו טון החזרה באיסור כפילא יעינן ללא בהא

* לעז משום אלא החוכז׳ כפ״ש במור

 לרמןאדרמן מי׳1לר אביי חייש האדלא א׳ש
 כהמא ברישא מתני׳ לנקט להא לס״ל משוס

 להא בחרא כל־שנא יולעח כוי לה שיאמר שצריך משוס
 ואיל פריצוה שייך לא איילונית לנכי וכיון חליא בהא

 ‘אע בנא ומיירי סחמא מחני׳ נקט להכי לה שיאמר
 רישא מווקי קמא ללישנא אליבא מפרש ורבא ̂ לה

 לפרש שייך אין א׳כ ובו׳ צה שאמל והוא באוקימחא
 כפז סקמא לנקט וכיון לה אמר ללא משוס פיפא

 זאמר בהא לעיל כמיש כפלי׳ נללא משני להכי ברישא
 כפני׳ לבעינן לרימ לסיג היינו קמא כלישנא תניא

 דיב כיון בחרא כלישנא סרמב״ס פפק אפיה לתנאי'
 לעלפא כסוגיא כווחי׳ דקיייל מזרא לישנא סילר אשי

 pi סרמב״ם לכתב הא לפ״ז בהרא כלישנא להלכה
 לייק וכן לה לאער נעי בעינן יאיילונית הייט באיינלות

* pi מלשון הרי
שס ע



לשבת סיקייא אקהעזר נתיבות
ם  פי׳ רש״י הנה • וכד כלרגיח 6שהי מפני עו

 אין7כ לכרים ונמצאו ״ס7 ע׳א מ׳ו בדף
 פרש״י וכן עכ״ל להוהד נלר לענין וה״ס רע שם של

 וכן , חכם ע״י נעחי ונמצא ע״כ ע״ל לף בכהונות
 נשמע הכם אצל זו הלך שמא כ״ה לף ביבמות פיש״י

 ̂ חכם בהיסר למפרע הנלר כשיעקר השש לאין
 לנרשם יכול הוא בנדר ד בסעיף הסעס י׳ל לפ״ז
 כל שיאסר בנלי מיבעיא ללא לקלקול חיישינן ולא

 לומר שייך לא7 יגרשה לא אס עליו שבעולם פיחס
 שכבר לכיון לו ויתיר חכם אצל ילך גירושין ללאתר

 נלר אם ואפי׳ היתר לו אין שוב הנזר ועבר נירש
 חחחיו שחסי׳ זמן כל עליו שיעולס פיחת כל שיאסרו

 ואיןהנלר שגירשה כיון צפ״ה וימזירה אם.ינרשה צפי׳
 שלא זמן כל להתיר יכול לאינו קייל שיחזירה 7ע רל
 לחזור לאסורה וממילא <עןלה שיחדרה ?היינו הנלר סל
 לקאמרתינן הא צ׳ל לפ״ז החכם ההיר שלא זמן כל לו

 עיטי נלרי בין חילוה לאין סשמע נלר משום סתם
 ויאמר יקלקל נפש עינוי כתרי היינו כזרים לשאר נפש
 לא התרה אבל כר׳א וכו׳ לספי שיכול ע7יו הייתי אלו
 הקמת אהר7 רל״ל סיס ני״ל הפוסקים לדעת סם שייך

 / כהקמה הוי וגירושין להסיר יוכל החכם אין הבעל
 החרה לו לאין רביס לעס על דס7ש: ר7בנ בזה ונ*«
 ליה עיב ליה לף בנימין הסום׳ כמיש הפרה לו ויש

 לעיקר שם סחוס׳ כתבו כבר7 אלא וכו׳ נשאה אבל
:מצוה לדבר סחיר משוס קלקולא

 רשיי הנה • וכו׳ איילוניח שהיא מפני או (צ> ^!ןם
 בעילתו פושה לא״א מיו דף בנימין פי׳

 עליו וקשה איילוניה בולאי לה מוקי7 משמע לכאורה ב״ז
 אוילונית ממם אשהו את המוציא בליה שם התום׳ קמית

 מקח הוי בה הכיר בלא נהי לרשיי יל07 ונראה וכו׳
 הכיר חחתיו כשיושבת אח*כ מ״מ נט וצריכה טעות

 שהכיר לאתר בעל7 כיון אמרינן ולאי בהא ובעל בס
 להוי יולע לאלם ביז בעילחו עושה לאיא אטרינן בה

נשואי! לבהחלת כיון פהובה לה אק ואפיה טעוס קלושי
; עיג ף7 בכתובות כלאיקא בה הכיר לא

ה א ר נ  בספק למיירי התום׳ כפי׳ פי׳ ללא הא ו
 קילקול חשש אין לכזה משוס אייליניח

 להא איילונית שהיא מפני אלא נירשה שלא שיאמר
 שמא לס׳ משוס היינו הנט עיקר וכל נכי 5א׳ אייצונית

 בולאי אפי'7 ציל ע״כ לעז כאן אין איכ איילונית אינה
 לאיילונית לריי דסיל לאף וצ״ל נט צריכה איילונית

 דא^ לומר בו שייך ואפיה סיא דף ביבמות היא זונה
J בסמוך ועיין בגיז עושה

ם  כתבתי כבר וכו׳• לבריו כפל שלא אעיס (יז ש
 לבעינן רבא פסק ללא הא ליישב לעיל

 * חיה לכעינן כי״« לקייל אף לטלסא כפלי׳ לוקא
 שבועות פית בסוף לאיתא מה לפי ייל7 עול ונראה
 בממונא הן שומע אתה לאו מכלל לרימ ליל כי העלות

 משוס ר.״כ בהומה לבעיין והא לי׳ אית באיסורא אבל
 ממונא לאיח אימרא ה׳ל למשקל כחובה לאיכא כיון
 ניי וכן כחובה לה אין7 באיילונית הכא לכאורה א״כ

 אין מ״מ כחובה לה ליש אע׳ג רע ושם לנלר טחני׳
 חנאי גו שאין איסור הגט והיל לוה תלוי סנט הנאי
 ר״«7 לרבא דס״ל וציל כפילא בעינן לא א׳כ ממון
יכולה שאינה למחני׳ בסיפא ר״י לאמי אהא פליג

 וס״ל אחר מאיש בנים לה כשיש אח״כ כחובה לחבוע
 ממונא בי׳ לאית איסורא והיל כהוגה לחכוע ליכולה

 בהא להצכה ם'ל ורי״ף זה בחנאי קלוי להממון כיון
 א״כ יי אזר הליג לרבנן למהניקין בסיפא שני ללא כיון כדיי

 כפילא בעינן לא לכך ממונא בי׳ דלית איסורא דה״ל ממילא
 לנעיל נמרגי׳ כפיצא,אעי׳ג לבעינן לרבא להאלס״ל ועייל

 לכריו שכפל גיכ הזכיר לא רע שם והוצאת נלד נבי
 החום׳ שכ׳ מה צפי לעיל כהבנו ■דככר משוס היינו

 אינה לאיילימח כיון .קלקול ליש איילוטת כס׳ דמייח
 אייליטת אינה לשמא משום הגט עיקר וכל גע צריכה
 משום בפירוש שאמר דמיירי לריי טעמא ציל ועיכ

 / לתנאי למטה לעז יוחר והוי מוציאה אני איילוניח
 מהחזק לא לאליה הסנאי כפל לבעינין לי״ע סיל להכי

 נחמו וכבר שכתבנו מטעם באיילונית לעז וליכא ההנאי
 עושה אלם אין נעי שייך איילוניח לגבי יש״י• לשיטת

 כמו כפיצא בעיניו צא איכ ציילוניח בולאי אפי' בניז
אליבא W לסוגיא י׳ל לפ״ז , רע שם והוצאח בנלר

 בכחובות לשמואל אליבא לאביר לפיל איפוך לאמי לשמואל
 בספק כנ״ל וציל בב׳ז עושה א״א אמריק ללא ע״ת לף

 שסלאמרינין לכתובות למסקנא לקי״ל למאי אכל איילונית
 והוצאת בנלר כמו לעז להוי י״ל שפיר ?ב״ז עושה א״א
״ל57 לטעמי׳ ורמב״ס החנאי לכפילות 5וא״ רע שס

S נע צריכה איילונית ולאי אפי׳7

שנלרוכו' נדר משום אשחו המוציא (ה) ן
שאמר זמיירי לעיל כתבנו כבר י *
 חשש לאין פחתי שאהס זמן כל עלי פולס פיחת קונם
 ̂ שיחזירה עז חל הנלר אי| שגירשה כיון להחיר שיכול
 לקאמר הא טובן ובזה להחזירה יכול אינו שנשאת וכיון

 לך׳ משום לגזור לחימא מהו ומשני פשיטא שס בסוני׳
 לא למה קלקול בזה לאק דכיון ליה קשי׳7 היינו נחן

 לע״י כיון לה״א ומשני נשאת שלא זמן כל לו תחזיר
 בונה כאלו בחזרתו היל למקומו ר7מ מזר לו שתחזיר

 ויכול הנדר וחל שמחזירה ילי על7 כיון קמ״ל , במה
 אמר אס לה׳׳ז / איסור בזה אין החכם פי על’ להסיר
 ל1אם החתיו תהיה כשלא אפילו עלי הנאחך הונס

 גירושין לאחר קכם ע״פ היתר לה ליש כיון , להחזירה
:קלקול איכא

ז ״ פ  אחל יום לישראל המדיר בר״פ לאמי הא *ל5 ל
 קונם שאמר נמי צ״ל , ימים שני ובכהן יקיים

 להחזיר, אסור ישראל אף לאליה החחי, שאתה זמן כל
 , היא רנלרה מייד למתניחין שם למשני מה לפי מיהו
 חייטיציז לא היא בנלרה לפיל לשיטחו לריי טפי א״ש

 מ״ש ע״א ף7 בכתובות שם גחדושינו ועיין , לקלקול
 והא , איפוך שמואל י לאמר הא א״ש ובזה , בזה

 לצא הא , וכו׳ איפוך נמי הא ,וכו׳ סיפא מלקחני
 ולפמיש , לקלקולא חייש מ־״י קמייתא מחניסין מהפך

בין מחלק לל״י הטליר ר״פ7 מממיחין למונח איש
* כניל ישראל לאשת כתן אשת

יא סימן
ץן « א) א ס  , וכד בעלה על ונאפיה הואיל (

סוטה מהלכות פיב הרמכ״ס כקב י ^
כל



כו לשבת יא סימן העזר אבן נתיבות
 כעצה רצה 15םל y '1וכ קימי לה שהיה שה6 כל

 , ונד רציה צייר זה דכר הח״מ כתב / להשקזחס
 אפילו , ציה לף יבמות מפורשת נמרא ואשחמיתחיה

^ מי7 זלא / למעל אמורה משקה אינו אמר  זאמר ל
 (אקרה מעיליה לאחל בניסת , ע״ב לףכיב ככתובות

 כודאי זה ספק הכתוב לעשה שאני להכא # לי כרי
 f כיח לף נקילושין כלאיתא # ללבי רגלים להוי משום

 לאיל ע״ב ס״ו לף בקלושי! לאמי להא דעי לא וגם
 ע״א להתברר שיכול לכל שם החום׳ וכתב < אחוי שלח
 דשאני צ׳ל ע״כ , קכ״ז סימן בייל קייל והכי ̂ נאמן
 שרוצה שאומרת אע״פ לנעל התורה אסרה להא הנא

 לדכר משוס כזה והנועס , ממש שישקנה עז לשחות
 לא לגלוי׳ לעניזא למלחא אמרינו להתברר שיכול
א יחפס שלא אינשי משקרי *  בסוסה משא״כ / ^
 מליקת מאמנת לאינה משום היינו ̂ לשהות שרוצה

: יתברר שלא וסוברת המים

ס  ,להשקותה לכופו להב״ליכולין לאפשר הב״ש מיש ג
 אלימא ד״ה סם ביבמות הסוס׳ במ״ש ז׳א גם

 יכול אינו שוב משקה אינו כשאמר , וכו׳ בסוסה
 התורה שזכתה לנהי כזה הטעם ונראה , להשקותה

מ3לד רגלים משום ספק כטענת להשביעה לנעל מ׳  ר,
 קניו א'צ השיועה כשמוחל ע״ה סימן בח״ה לקיי״צ כיון
 אינו כשאמר ה׳נ , להשביעה מ לחזור יכול ואין

 האיש והביא ס קרינין ולא ׳> השמעה לה מתל משקה
! אשתו את

?DC ה ״ ג ה א) ב בשבילו נאסרה אם וה״ה (
, וכו׳ לו אסורה ליעלה

 , כקן אשת והיא אנוסה כשהיא להיי׳נו הב׳ש כתב
 מזיל הוא אפילו מותרת היא ישראל לבאשת מזה והביא

 ,בשס בר׳פ התום׳ שהביאו מירושלמי כמשמעות ללא
 ישראל באשת להיתר רמ״א מדברי הכרת אין ובאמת

 כששניהם מיילי לימיא לי׳ל , מזיל והוא שנאנסה
 שנאסרה מסמס לבועל שנאסרת כהן והוא שוגגים
S לו לאסורה ייל מזיל הוא אם אבל ̂ לבעל בשבילו

ך  מהלא מפני שם לאמר דףט׳ לכתובות מפוגיא א
מפני סחוס׳ וכתב , מי אונס התם אסרוהו י

 הוא לאפילו להניא מוכח . לול על אסרוהו מהלא
 נראה ,אתרינא שניא שם דאיכא ואף y שרי׳ מזיל
 מזיל/ כשהוא אסורה באונס לאפילו ס״ל7 מסעם ללאו
 P צ״ל לע״כ תלע , לו נתרצית להיא לי״צ משום אלא
 קאמר הכי קשיא לא הא שס בסוניא לאיחא מה לפי
 קימי עסקי על אלא בעלה על נאסרת אסה אק

 ונא והתירה קינוי הוי ללא שהיה ממעשה וסתירה
 לבעלה מותרת שהיא זכיון סכר להוי הרי , איחסרא

 שהיא כיון אפ״ה מזיל שהיה ומדם ילע שמד אף
 לכלא זאע״ג צ׳ל וע״כ , לבועל מותרת לבעל מותרת

 היינו , הוי לאספה כיון לאוריה מותרת היתה זה
 להא ללמוה ויש , נו נתרצית שמא למיישינין משום
 ונראה , שנתרצית לחיישינין נ״ב ף7 בכתובות לאמר

 / וכו׳ לקוחין בליה בהמה במה בפ׳ להתוס׳ לפסיקא
 במלמח למורל שם מזאער הוי לאנוסה תירוצא כהאי

 ואף אשתו/ עם לשכוב ביתו אל הלך שנא מעה מי
 והיא / לו לשמוע אפור הורה לברי על ללעבור לקי״ל
 ע״ת סיס כריתות דהגס כיון ,לו אסורה היחה כאמת
שמע שלא גמה עבירה עשה לא א*כ , סחוס׳ נלעת

 לס׳ל ע״כ אלא , לו אסורה היתה לבאמת כיון לו
 למותרת ליק נסוניא משמע «*מ / אנוסה מיתה

; ישראל כשבעלה לבועל

ד1י1  לף בסנהלרין לאמר מהא ראיה להביא יש ו
/ קאתי מעלה על לאסרה ללמא לאמי מ*א

ל קושיא ומאי  אסורה כן נה והיסה שנאנסה למימר ^
 ללא והא , לבועל מותרת לבאונס משמע / בועלה על

 להקפה הא לבל״זצ״ל )״א / כםן באשת משכחת אמר
 באשת לס מוקי ולא * באנו בעלה על לאסרה ולימא

 באשה צהו לקים ציל ע״כ / אסירי באונס זאפילו כהן
' :ישראל כאשת אפילו חבירה

 ףל״ח7 לאמי.בכתובות מכא ראיה להביא יש
 (לריה ,׳1וכ ארוסה לא אשי ביה קרי עיב

̂ס הורה מוילשה הוא חלוש לאמר  משני ולא , ובו׳ בר
 (אשמעיצי! לאשה תהיה ולו פרשה בהאי לבתיב ביון

 ומותרת אנוסה שהיא אע״פ ארוסה להיא לסיכא קרא
 כשמעון סיל אי וכ״ס , למעל אסורה אפ״ה לבעלה

P אלא קנס חייב דאינו נערות אלו פרק בדיש מנסיא 
 עלמ (אסורה ארוסה היא ואם < לקיימה הראוי באמ!
 לבעלה למותרת כיון לפשיטא א״ו , מקנם אפילו פטור

 י״ז סימן עמ״שלקפן * הבועל על אף נאסרה לא
ל׳ז סעיף

ל ה  / למעל לאסורה שנאנסה כהן אשת לענין מי
 לנפקא ונראה , הא למגלן , לכאורה צ*ע

 אע׳׳פ ל״ה בתוס׳ ל״ם לף ביבמות החוס׳ מלשון ליה
 לא נחפשה ללא קרא לההוא ר״י (אמר / וכו׳ שמותרת

 מימנבימעל * וכו׳ נרילא לבעל בטומאה אלא מיידי
 אונס בין לחלק יש / נחפשה לא ביה כתיב ללא אע״ג
 על נאסרה ללא היא לסברא / ישראל באשת לרצון

 הבעל על שאסורה כהן לבאשת משמע ,זכו׳ המעל
 נתפשה לא לוהיא כיון y המעל על גם אפורה ממילא

:לבועל הטומאה על קאי לא

ך ס הסוס' לפמ״ש קשה לפ״ז א  בפרק הירושלמי מ
לפ׳ בירושלמי אבל ̂ ונד עשה שכן בל״ס כשם י

 לבעל אחת איתאמרית איה אבין ר׳ אמר y וכו׳ קמא
 אשת ו׳ ף7 בסוטה אמרירן ואפיה ,ליבם ואחת למעל ואחח
 ולא , (מ׳ ^ייבם לא חלל אח לו ויש שנאנסה כהן

 ליבם טומאה על קאי לא נתפשה לא לסיא כיון אמרינן
 לניון וציל / כהן באשת ליבם אסורה באונס אפילו
 וז׳ל , לכהונה טומאה נבי שם ביבמות התוס׳ לכתב
 אין y אפורה באונס לאפילו כהן באשת לאשכחן לכיון

 באשת וכהונה תרומה לענין לרצון אונס בין לחלק לנו
 לאין רון / ויבם בועל גבי לה״ה ייל ממילא , ישראל
 מותרת היא אס וליבם לבועל אסורה שתהא סברא

־ ויבם מעל לענין כהן באשת אפילו לחלק אין / לבעלה

ו ה י  הירושלמי התוס׳בשס לכתב סק לומר אפשר מ
 בשם אבא מי ®ועון בם תלוי שסלבר מנין

 שנבתרלזתג התן לא עמיסן אשת ואל אומר יוחנן רבי
 אסורה מזילה היסס' אס תלוי הלבר בה , כה לטמאה־

 זהיא לפשיטא הוא מייחרא בס לסאי , טוחרת סוננת
 באזפס לאפילו לקמ׳ל אלא , ממטמאה למעל אסורה

 P נם אפורה לבעל אסורה להיא היכא
 לייל / כ״כ הכרח אין הרמ״א מלבדי וגס , לבועל
לו אסורה אפ״ה עלים בא שלא דולע לאע׳ג דקמ׳ל

כיח



לשבת יא סיק הע«ר אבן נתימח
 איגל אם אפילו וגיס ̂ הבעל על לאברה ®רם כיח

 בילו לה שקינא א״נ , עמה הסחיר שהוא לי׳יד ימע
 יכוני־ן 7״5ה ואין ̂ ס׳ז ע״ח סי׳ כדלקמן עצמו ליין
 אפיס , הקינאה על עדים שאין כיון עליו 0סר5

: זה מק נציע , לו אמורה

ך  אמורס אם ונאלמה והזיה בכאנכה להסתפק p »ך
 בעלי! על נאסרה שכבי כיין השנמ הבועל על ^

 מ״א ף7 בסנהדרין זאמריגין והא ,הראשון בזמס כהן
 כרצון שזינחה היינו < באו שני בועל על לאסרה וללמא

 שאכרהעל כיון אלא האיסור דאין מאנסה אכל ,עמו
 גרם לא לו אסורה כישה דככר כיון ייל , כהן בעלה

i זציע האיסור .

ען ״ מ  אעיל לו אפורה עליה בא באמח ואס הכיש ו
 הרא״ש מתשובת נשמע ק , ים7ע ליכא7

 פ״קדכתומת הנ׳ל מסוניא ונלמד סכ״י שהביא ובמ״כ
ה , וכר ללול אסרוהו לא מה מפני שם דאמר  רש*י מ

 שמהוספות אלא ׳ ידעו הרבה עדים בהרי שם פי' ז<
 M שהביאה־ לרבים ע17י שהי׳ ואף עליו שם הקשו
 דה״ל לרשיו דסיל נראה שימש לא אדס בני שבפני וכו'
 לשיטת וב״ש לבועל אסורה והיתה וקול כיעור מידי
 לי בעי אפורה לבעל לאפי׳ כיד דף ביבמות רש׳י

 בברייתא מדקחני כן לפרש רש״י ׳והוכיח וקול כיעור
 לנאסרת בעלה על אשה באיסור דמי׳ירי שהי׳ וכמעשה

 יהיה לאם להיינו שסי׳ כמעשה או וסתירה נקינוי
 לקאמר והיינו בעלה על אותה אוסרק שהי׳ כמעשה

 האי מאי החוס׳ לפי׳ משאיב / אסרוהו לא מס מפני
 משוס הבעל על לאסור אין לולאי שהי׳ (המעשה ?אעל

:הבעל הודאת

ש1  רס אמר כיו דף כשנה לאיתא הא בזה לפרש י
וכו׳ ללול בומחי' ולרש מהפך מלול דאתי רבי

 בעילי אוכרק לאין לסיל לשיטתו לרב משוס יימ0
 לו ים נקוחיז לאמר והיינו שס ביבמות כלאי׳תא כיעור

 אסורה שאין אצא לול תטא לפיו לו שמותרה להיינו בה
 לאוסרין וסיל בזכותי' מהפך מלוד לאתי רל אבל עלץ

 לו מ״ש ועיכ שם ביבמות לרבי מס״ל כיעור בעילי
 ללא וממילא כריתות גט משוס היינו בה לן p לקוחק

I לול קטא

כן  כשה בי״פ שופ׳0 שהניאו מירושלמי משמע ל
 על שאסורה משוס אצא אינה הבועל לאיפור *

 אסורה שהיא פשיפא מוילה והיא שולנ הוא■ סבפל
 יצאה לומר אפשר בה מותר מיהא מהו לרש לביתה

* הכין אמרת ואת ילו מתחת .
ל אי  ף7 שם בפנהליין לאמרינן מהא יאי״ להלא ו
 נרם שלא אף שלי למעלה לאסרה ונימא מ״א י

 כספר הוא (וכן הראשון מזנות נאמרה שכבר איסור צו
 שנסחפת קצ׳ז סי׳ ששו? מר^׳א על שהשיג יעקב שבות

 לאסרה ז׳• מכיניא עליו והשיל צו אסולס אה שני בבועל
 לע׳ה לז״א עליי) השיב כלין לשצא וליראה שני למעל

 לעזים ווינחה מהרה שזינחם ®ם לקאמר הא צ״ל
̂מו אחרונים  הראשונים עלים שהעילו לומן הזנות זמן הקל

 בסקילה מאורסה נערה לאמר הא מילמיצי לא לאליה
 אחחניס עלים ששני אע״כ היא כעולה כבר להא

 בועלה על לאסרה לומר יבולין ממילא א״כ הומן הקלימו
t בעלה על אותה שאסר הראשון שהוא שגי

ס מל״פ כיון שני כבועל להכחפק ליש כתבתי כבר ג
 כמ״ש קמאי עילי מתומי אי לבעלה אסרה הוא

 עיש הלין וננמר ל״ה פ״א לף כסלהלרין החוס׳
 ופי׳ בפירש׳י תלי' זה ללין הרי כלל עלים באין טשא״כ
 כמעשה לקאמד הא התס׳ ללפיחש ואפשר , החוס'
 מכחשת שבע בה היחה לא למסחמא ממם היינו שהיה

 וו>0ב כלאיחא ראשונה משנה לפי לאורי׳ אסורה והיתה
 רגלים סי׳ לעב״פ כיון אחרוגס למשנה ואפי׳ נלריס
 ותו קט׳ו סי׳ לקמן כלאיחא עמה נסייחל שהרי לדבר
 ותו תרי כבי לי׳ ממימן לאי שס קי״ל לוד להודה כיון
 הכ׳ל על הי׳ לא לול לעל נהי מעוברת להיחה כיון

 אורי׳ על אבל אחר מאלם מעוברת היא ממא לאסרה
 ברצונה זינסה מסתמא בעיר שהי' לכיון אסדה היהה
 על אשה נאסרת זה לבענין שהי׳ כמעשה לקאמר והיינו
* וצ״ע תוס׳ מלברי ראי׳ אין כלל עלים כאין אכל בעלה

ש ״  ובהירה לבקינוי רייו בשם שב' א׳ סיס כ
.  ‘ להוציא אותו כופין שנטמאת אחל יעל י

 ל׳יה ב׳ ף7 בזבתיס חוס׳ למ״ש סתירה זה לאין נראה
 אלא ינרשנה נא הבעל ירצה לא אם וגם וכו׳ סתם
 בכך תתרצה היא אס למונקם והיינו וכו׳ חשמשנו שלא
 ימי׳ בל חחענן שלא בב״ל אוחו לכוף יכולה היא אבל

 בקלוסין משמע וכן טענה מחמת כאה היא אם וכ׳ש
 לאיתסר לי ניחא לא אמר אמאי כופין אלא ס״ה ף7

 אוחו מפין היו טעמא האי לאו לאי משמע וכו׳ בקריבה
 , האיסור לנפשה נימה עצמה היא ללדברי׳ אף לנרש
 ע״ב כ״ו ף7 בכהוכוח לאמר הכא לחוס׳ נהו ונפקי
 לא עליו שנאסרה לאף הקצב p זכרי' רבי של ואשה
 לבל וסתירה לבקיצוי רי׳ו בשס הי״ש ופ״ש לנרש כפוהו

 כל אל״כ7 מסברא להיינו נראה להוציא אוחו כופין אין
 נו שאין בעגין וססחר תלך בעלה לה שקינא אשה

 אלך חנה למ״ש קט״ו בסי׳ בחלושינו כמיש יתול איפור
 עצמה שתוציא כלי יחול איסור בו שאין בענין זאסחתר
 באומרת ע״ב סייג לף בכתובות ההוס׳ המ״ש מבעלה

t עלי מאיס '

ס  • וכו' מכוער בלנר :עלה הוציאה אס 0( ש
 הרמכים לברי להם הש״ע מדברי משמע

 באת ולא הנטען על (אפרה זה משוס הוליאה ללוקא
 והוא מ״כ בשם כ״י כמיש אחרת מסיבה נירשה או

 לשון משמע וכן ר׳־מ סי׳ מרופנסרק מהרים בתשובת
 בכרייהא מזקתני כן משפע נקצק מתחת והוציאה העשנה
 הבעל זהחוירה נמי נקט ולא ונירשה לאחר ונישאת

 החם כיה ף7 בגמ' שם וכלאטר גירשה ואח״כ עצמו
 שהחזירה משכחת ללא אלא וליהי' בקלא בי׳ קם א׳

 שם משוס אשתו והמוציא זה משוס שהוציאה בעינן להא
 יהליא כשהוציאה לוקא זבעינן ואיכמשמע יחויר לא רע

 מת אלא גירשה לא ואפי׳ כתב ל יד נסיק והב׳ש שיר משום
t עיש וכו'

 מפורש י״ב כי׳ ל״ב כלל הרא״ש בתשובת ובאמת
 או גיישה לי מס וזיל לכאורה כדבריו

 תצא ל״פ7 וקלא ע״נ או טומאה עילי לה שיש בל מת
 רימ בפי׳ מהריח חשוכת בלברי המעיין אבנ עכיל
 הכיעור אפי׳ הי׳ לא שם הביי שהביא המ*כ לברי שהס
 להוציאה כלום לאו ע״כ הי׳ אס שאפילו אמר וע״ז

 מפקי לא7 ולאי דמבעג משוס להיינו ונראה זה משום
אלא מוציאי? אין ממעל שנס י״ל א״כ לביע לקוד בעיכ

כשהוציאה



אבןה;תר נתיבות
 למיידי ו״ש5הר כתשובת >כל5 ש״ר 6משי כעלה וה6י51כעה

 ס״ל וקה פסק ללא נקלא ע״כ או סומאה כעילי
 נכ״ש כלבדיו כמפורש מוניאין מבעל לאפילו לרא׳׳ש

 ש׳׳ר משוס מכעלה הוציאה גא אפילו מבועל סמוציאין
 שיש כל הרא׳ש שסיים והיינו מנעל בועל עליף לא7

 כיון ללבריו עעם ליחן שבא והיינז זכו׳ שמאה עילי
 מיועל כ׳ש מוציאין מבעל לאפי׳ עיליימומאה שיש

 לבע־כ לסיל הרמביס ולכך זה מחמת נירשה לא אפילו
 לוקא כבועל הוצרך מבעל מוציאי{ אין פסיק לא7 וקלא

 ממחשל למוציאין ל“ס7 הרמיא וכן סיר משום שהוציאה
 אא״כ וכתב כלשונו לקלק בהג״ה כמפורש מהן בא'

 משמע הוציאה ולשון וכו׳ הצחשל וכנסה בעלה הוציאה
:שכב״י מ״כ כלגרי כמפורש שיי משוס

ם ה ש ״ ג ה  מצמרפין כיעור עילי ב׳ H3 ב
 על שנחב מיי עיין ׳ וכו׳

 מצמרפין אין אישות ללנבי שאחזו מי מ׳ הר״ן מ״ש
 לקמן ועיין לאיסורא למיצי אישות דבי בין לחלק יש

: באריכות זה באמו סיב מ״כ סי׳

וכו׳ לנמען למשא אסורה ה״ז גה) ב
לסוף מממי' משמע לכאויה *

 או ונתנרשו לאתרים שנשאו וכולן לחנן כיצל פיק
 או לבגיהס מותרות וכולן להם להנשא מוחיות שנתאלמנו

 וכו׳ האשה טן הנשען לחק מהא שנא מאי ופריך לאחיהם
 לאחרים נשאו לאם והנא בנשען אף מיידי למחבי' משמע
 אס ומכרייחא קאי נעי לאנשען משמע לכתחלה מותרין

 כר' זו ברייתא לאתא וי׳ל כ״כ ראי׳ אין יוציא לא כנס
 בליעבל אפי׳ אחר אפסיק לבלא לליוקא כנס אס ונקש
 הרי דבנהגרשה ניצל פ׳ בסוף רשיי ללעה וכ״ש יוציא
 להכי למשא ואסורה כגירושין למוחזקח לר׳ ס״ל זיטני

t ליעבד לשון נקש

הו  להא פירקין לשף ממהני׳ ראי׳ לאין נראה מי
וכו' נשים להס שהי' וכולן ברישא שס תני

 בו וכיוצא אתכם רק לקאי וע״כ בנשען שייך לא ווה
 אחכה(כיוצא אלא קאי לא נמי מציעחא י״ל א״כ כפרש״י

 זו מברייתא ששה רב מלמקשה משמע וכן כסרש״י בו
 וכולן מסיפא למקשה להא צ״ל זע״כ מעמני׳ מקשה ולא

 ■לאי הנטען לקאיעל לי׳ למשמע משום לבניהם מוהחה
: לו וצא חושא אלם לאין סשל ללינא פשישא אחכם

1 W D ה ״ ג ה  שלא וכו' העלות לקבל ואין 0( ב
 בפניכעלה-דהח׳מללעטונאסרה

 אף אסורה לבועל לאסור אבל בפניו לוקא בעינן לנעל
 צריבין לכהן 16 לנועל ניסת שכבר נא אס בפניו שלא

 נשואה היא שכנר או ללבעלה בזה וסשעם בפניו עלים
 עליו נאסרת אינה לו משוענלח היא שככר כיון לבועל

 לבל והבועל הבעל כפני העילו אם וכן בפניו אלא
 הוא שנם כיון עליו נאסרת אינה הצשה בפני ולא

 בפני' שהעילו כיון ניסת שלא כל אבל לה משועבד
 היא 7ל: סבנעל בפני או עלי' האיסור חל כבר 7לב

:עציו נאסרת

ך  אשה בפני העילו לאם הא לי׳ למגא צ״ע א
בפני שהעידו כיון מ״מ בעל בפני שלא לבל ’

 לבעלה אסורה היא וממילא עצי׳ האיסור חל האשה
יאכל באומלח כמו צו האסור כר7 לאלם מאכילין לאין

מלשבת יא סימז
 « מזמעגלת שהיא כיון צ״ל נע״כ עצי חשמישך סנאח

 וצ״ע בפני׳ העיל צא כאלו והוי אחל כנוף שניהם הוי
 עלים באו אם לו משועבליס הלוה שנכסי ב״ח לנכי
 , עצמו הלוה בפני אלא להעיז א׳צ שגזלו הגזל על
 ראובן אביי אמר עיב צ״ב ף7 כרהובוח משמע וכן

 הדן לעיקר משמע וכו' באחריות לשמעון שזה שמכר
 המוכר בפני עזות לנמס וא׳צ הלוקח עס המערער סל

: ספי עליף ואשתו איש לשיעבול לן ומנא באחריות

ה א ר נ  ף7 בהנהללין לאמי מהא ראי׳ להביא ו
 המאורסה נערה עילי חנן רב אמר ט׳א

 נמי נשואה אפי׳ לנקע מאורסה נערה שנא מאי וגו׳
 משוס מאורסה נערה נקש להכי ללמא קושיא ומאי

 בפני העילו שלא כל לבאיא הארוס בפני שנא שהעיזו
 להכי באנו בעלה על לאשרם לומר יכוצין אין בעל
 , עליו ונאסרה לבעל משועבלת שאינה אחסה נחש

 בעל בפני שלא בפני' והעילו בא׳א לאפי' משמע
 כ׳כ ראי׳ אק הרא״ם מחשבת ובאמת עציו נאסרת

 אבל שכיסס בפני שלא העלות שנבו מעשה הי׳ לשם
: עלי' חל איכורא כבר לבל סאשס בפני גבו אס

ה א ל נ  העיזו והמליס הבעל מת אס לאפי׳ עה ו
 לבועל או לכמיס אסורה שחהא לענין

 שס מלמקשה הזע האשה בפני צהעיל צריך פב״פ
 לכעיל לה! להוי משני ולא באנו לבועלה לאסור לצמא
 הכמיס על נאסרת לאינם ולאי אלא האשה בפני שלא

: בפניו כשהעילו אלא

אין  צבי נישק בסוף זרבינא מהא ראי׳ להביא ל
 שמענו עלים שאמרו שנתחלשה קול סלי׳ יצא *
 שיעיזו בעינן ללא משמע וכר מפלוני ופלוני מפלוני

 לאינו שאני להחם לכל נאסית היא אפיה סאשה כפני
 ע׳כ עדס עיש לאסרה קול בלא אבל סקול ק*«ק אלא

I האשה בפני להיות צריך

ף »ן  אשה בפני שלא העלות נס אם להסהפק יש ך
 על נאסרת אס לבל הנועל בפד אלא והבעל ׳

 אונס המו למי י״ל ליעלה מותרת שהיא כיון המעל
* למלה למותרת כיון

ן אי ע> ף7 בכתובות החוס׳ ממ׳ש ראי׳ להביא ו
 עצמו שמל כיון להיינו אסיוש לא מה מפני ׳

 סעדם אח מכחיש להוא שאני להכא עלי' שיא ע7י
 לפרש׳י מבעיא לא לאורי' אף אסורה היהה להחם וחו

 מכחשת היחה לא שבע יה7 וחו כיעור עילי משום
 רנליס איכא7 היכא נאמנת היחה אחרונה למשנה ואפי׳
 מסימן מי מל וגס קש׳י סימן לקמן נלאיתא ללבר

J סרי כבי

• וכו' תקר לא מבוי באוחו אפילו וזז ן
אפי' ח״ל ל״ב כלל הרא״ש בתשובת י ^

 משמע סשעשנו שלא כ״ש חזור שלא ראוי מלוי באותו
 מי כימ *ב י דן איב מה׳ פ״ב ורמב״ם ליכא לאיסזרא

 עפה יקר לא רע שם לו שיצא או עחה על שנטע{
 , m הגי׳א שלא סרי על ותמהני וכו׳ אחל במבוי
 והראב״ל עדומ7 סומרא משום שאני לערוה ^פשר

* וסתית בשפקס וכיס עיוה באיסור שס עליו חלק
כל

y



לשבת יאיב סיק העזר אבן נתיבות
 הב״ח י ומ׳ כו שהתרו היהא כל tro ףן

השהחה מן ממען ממחני׳ לקלק '^
 קלם אם נקע ולא מילו מוציאין אין מס אם דמי
 עציו הקשה ות״מ התראה לאחר שמס משמע ומס
 יא5מ מס אס זכר א׳א על ממען מקע בסיפא דא׳ה
 לככמען י״ל (לענ״ל יוציא וכנס קלם אם אפי׳ הליל

 בסוף לאמרינן כב״ל הקול שנתתוק ע״כ השפחה מן
 הוא קלא לאו לינא בבי איפחזיק ללא קלא כל נימין
 כיעור עילי ע׳י הי' הקול הב״ל שהחויקו עה וע״כ

 כסכ ושפיר הכ׳ל בו הפח מסמוא א״כ בו וכיוצא
 ממי׳ מלשון משמע וכן ומס קלם אם ל^״ל סכ׳ת

 הקול שנתחזק הב״ל על לקאי מילו מוציאין אין ברישא
 למפים לרב אפי׳ א׳א על בנשען בסיפא משא׳כ בפניהם

 לאסור בעלה החת כשסיתה היינו בנ״ל מציאה סח:י'
 הבועל על אוסה לאסור לענין לא אגל בעלה על אותה

 התראה בלא למשמע כנה אם סהמא נקמ שעה ותה1מ
 הב״ל שדנו מיירי ללא כיון ומס קדם למתני שי? ולא

 כמו נקמ ולא יוציא כנס אם בסיפא כקמ להכי עליו
:כלל בב׳ל עיירי ללא משום מילו מוציאי! ברישא

p ’D יב
ף טי זה , וכו׳ יוציא לא כנס ואם יא) א ס

לפשיש למה לס״ל הרמב׳ם לעת ’
 ,המעיל מל על נמי קאי ייצא ללא כיצד מ״פ מ«רא

 י׳ז כסי׳ לקמן הוא וכן ̂ ליוציא וס״ל חולק הרשב״א
לף ליבמות ממהני' משמע לכאורה באמה ̂ ליו סעיף

הצא כיסח אס קהני ולא הנשא לא לקקגי ע׳ב 1קי׳
 המעיל לעל בכיסה מיידי וע״כ , שם ברישא כמו

 לף בכתובות כלאיתא קאי תלוי באשם עליה הבא לאליה
 כנגד שנים הס הרי אתר לעל ניסת לאם ע׳ב כיב

: חשילי לא קרי להא אחל

 וזה כשר על ננל כשר על שהיה ללחות יש אד
 ביל לפני העיל שלא איל / פסול שא מ שניסה

 על להעיל פסול הוא בודאי דאז לו שניסה אחי עד
 לאתצא, על כננל עד לשי כיון קמיל מפיר ,עצמו
 כחב וכן / יוצ׳א מס אם התוס׳ בשם כתב רי״ו ומה
 למי? אלא אינו המוספות לקושיה כתב והכ״ש ,סב״ח

 אשי רב ללמא להקשות למנליה דוחק הוא תנן הוציאה
 הוציאה למיד אף ללפיז בם .חנן הוציא ס״ל כמסקנא

 משוס ועיכ / בחמלה קיל שי להחס לחלק מצי שי
שען  כהכי ולאו בהוזלה קול שי נעי השפחה על מ

 ללא בקלא שציאה למיד אפילו כן אם , מלחא חליא
 אף השפחה על מסען מ״פ בע׳כ אפילו או פסיק

 על ממען לבין המחני' מלשון כלמשמע מיידי בכה״ג
 אלא אינו הסילוק וע״כ . סיירי נוונא כחד השפחה

 אסויהעליו, האשה על לממען בחירוצם הסוס׳ כמ״ש
 שניסת מק בליה ע״ב כיב לף בכחוטח התוספת לשק גם

 יוציא אם'כנס לס״ל להליא משמע , וכד מעיליה לאחל
 להא יוציא הנס אם לעיל היא לקושיתם לומר ודוחק
 לא׳ ניסת אם הסוניא לשק על אלא אינו ההוס' ששית

 כגון לשמי' איכא יוציא כנס אם למיד להא * מעיליה
, שעת אמת ששא שיולע אומר לו שניסת האיש ןס

?5 עיכ1  אומר בעיא קס״ו לף ביבעות כן לפרש י
: מ״ל מת לא אומר וע׳א עת

ו ה י  לפירש הרא׳ש לברי מ דמוכח הבית מיש מ
 הביש כתב יפה , שאסר בחכם האיבעיא

 ודל , ל׳ב כלל '7 בסימן כתשובה מיש סותר שהוא
 משמע / התרצה על עבר שהרי מוציא כנס אפילו שם

 , מוציא אינו וכנס וקדם ההתראה על עבר לא לאם
־ בפסקיו בו והר שהראיש כתב והביס

9
ד ״ מנ פ ל  המעיל לבעל לסיל ליישב נראה ו

 הביל לו מוליעק עלותו בשעת מסתמא
 ללאחר משום בדבר מגע יהיה שלא כלי עליו שאסורה
 אם לחשוד 1אי אך , מוציא יכנום אם אפילו הת־־אה

 כיון לכנפה לעתו שהיה משום שהעיל בו התרו לא
 יכנוס אס אפילו עליו שאסורה לין הבית יאמרו שאם

 לקאמררב עיב סיג לף בקדושין כהבמ וכה״ג ,מוציא
 / מת או גס נתן אם נאמן אמר ולא גס ליחן נאמן

 נאמן שאינו עלותו בשעה לין הבית לו שמודיעין לקמיל
 נוגע יהיה שלא כלי עליו אסורה אכל נע ליתן אלא

 כלאיתא מוציא אינו וכנס בו התרו לא אם לכך בלבר
 חשש לא7 שאסר פנס גבי אבל / ליז סימן לקמן

 לי׳ מבעי׳ לכך ,מפי וגרע עליו אותה יאסרו שהביל
 לסהיקאלאוריחאנראה הכיח ומיש , יוציא אם כנס אם

 אפילו דפשיטא , קאמר ממש לאורייתא ספיקא ללאו
 כיע לגט עדותו מועיל מ״מ , מוציא כנס אם למ״ד
 כנס אם הכא לס״ל הרסב״א ללעח כן צ״ל לע״כ אלא

 נתקלשהי באומית סיג דף לקדושין וגההיא , מוציא
 עצמו הלשייא כתב ,קלשתי אני ואמר ואמר אחל ובא
 בזה והעעם שם בחלושינו ועיי! , מוציא אינו כנס אס

 משאינ זה לגבי איסור בחזקת היחה לא דהחם משוס
: לאורייתא קשש מפי איכא איסור חזקת לאיכא הכא

□ ה ש י ג ה נב על אף בשנים לאף וי״א <כ) ב
 בהבסת כתב ,וכו׳ לשרי

 הרסק משום אפילו בשלשה אבל בשנים לוקא פרישה
 זה בסי׳ הטור כתב למיה נראה היה ולכאורה , ליכא

 הבית והקשה , ^שה שהוא מפני וכו' שחלצה או מיאנה
 המור לטונת י״ל , נמי כתרי אפילו נ׳ אריא למאי
 מקשה מאי קשה לפ״ז אף , ליכא הרחק משוס אפילו

 בחרי הא לב״ל עעמא עיב כ״ה לף כיצד פ״פ הגמרא
 להוכיס יש וגם , ביל כעינין מרחק משוס דייל לא

 העלים וכן ליה ע״ב למיל פא״ש בחולין חוס' מלביי
 / עיש , וכד ספי מוכחא ליכויוח לההיא ועייל ,וכו'

 בשלשה מיירי הלין אח לההיאלק למימי לבעי למשמע
כו', הרחק תכעיס אמרו אבל בסיפא קאמר סיכא וא״כ  ו
 מקשה מאי כן לאם ק׳אי אעלות אמרו אבל להאי ואיל

 הגמרא לקושית וא׳׳ל , הוי ליין הא ארבג׳ח כנטרא
 ארבב׳ח להקשות ליל כן לאס הוי תל דרבב״ח משוס

 בנלר האשה את שאסר מחכם להקשוח הי׳ל , סהרחק
 עמו להיו אפשר לרבב׳׳ח איו מיחסר מליגא לאפילו
 כלאמר לרבב׳ח ככולו משוס להו חשיב ולא אחדים
 להירח בג' למיירי הלין את מק מקשה ולכך , בעלמא

 בהגמייי ונס , הרחק שייך בג' לאפילו שפיר ומוכח ̂ זה
: עיש יתרחקו לב״ל בהדיא מפורש לגירושי] פ׳י

ו ה י  איכא העד לבל״ז כיון המהומים לבעלים י״ל מ
שכיס .



כח לשבת סיקיביג העזר אבן נתיבות
 שטם יכא157 כיון כעלוחן 7קש חשש אי! שטם
 איכא משצשה פחות ב״ל טון מ״ל וכן . וולחו
 / 7׳5 היה ולא «גע היה מהם שאחל כשיאמרו חשל
 אוחה לישא הרביעי מותר באמח וולקו ב״ל כשיש איל

 בעלה שמת שהעילו לבשנים והא , כיעור משום בו ן וא
 היכא ה׳מ ייל , בע׳א לסגי אף כיעור משום איכא
 משה קה1ח משוס פיו על אותה מתייק אחל על דליכא
 סשש איכא שגים ע״פ כשמתירוהו אכל , ומגסכה ליקי
 בלבד מגע היה לסאפל וטון / לייקי ללא העולם יאמר

:כיעור משום איכא

VD’?) כן , וכו׳ מאה שנלרה אשה (ג> ג 
, נלרה שהיא למיירי פרש׳י י ^

 על מלר האשה את שאסר חכם מתני׳ לשון ולכאורה
 בגלרה אבל ,הבעל על הוא שהאישור משמע , בעלה

 כלאיתא , כלל הל הגלר אין נעלה על מאתם היא
 האיפור ועיקר ליה למשעבלה כיון פ״א לף ננלרים

 *ל5ו ,לו האפור לכר לאלם מאכילין שאין אלע עליה
 אמרינין להא היא מלרם מיירי לע׳׳ג י׳ל לרש׳י לפ״ל

 בזה לליכא משוס וסייגו , מוציא אינו מס אם שס
 היא בגלדה לוקא והיינו , התוספות כמ״ס איסור חשש

 ואינו י׳׳ סימן לעיל כלאיפא להחזירה יכול לאינו לקייל
 וס״ל להחזירה ליכול הוא כנלר משא״כ לקלקלה, יכול

 להנירושק כיון קלקול כזה לל״ש משום המעם לרש׳י
 שיחקור על אומה מגיש אינו מסתמא הבעל כרצון הוא
 מסמוא , חקר לא ואם , היתר לה יש אם התכם אצל
 סכם יבוא שמא חיישינין ולא , נלר משום מנישה אינו
 סכם קיייל להא חיישינין לא לנלרה היתר וימצא אחל

 שמא חיישינין ולא , להתיר רשאי חנירו אין שאפר
 פותמק לאין שכיתא ללא מירושין אמר פחח ימצא
 ,נילושיז קולס הפחח זה למצוא אפשר היה וע״כ במלל

 רה7לנ פתח למצוא הבעל ביל שאין היא בנלרה משאיכ
 לא שמא שפיר וחיישינין , מרצונה שלא מתגרשת והיא
 וא״ב ,כעלה שנירשה על חכם אצל לחקור זמן לו היה

 הבעל שימצא לחוש יש שפיר אותה משא שהפכם בכהיג
 לו ע7שנו וטון , אותה שאפי החכם על שהמו פחח

 ימצא אותה נישא עתו7 שהיה בר7כ מגע חכם שהיה
 לאודיתא תששא ואיכא אתי חכם אצל לנלרם פתח

: יוציא לנס אס ואפילו

ם ד ה ש ע׳ ד כ) ב ההם הנטס והיו (
וכרמו שהרגילו

 אמר7 הא לפרש ליש הח״מ כסכ / וכו' חולים נשיהם
 כפי' ולא כנתנרשו אפויה לכזה היינו קשעא להוי מא

 נפי מתה אפילו בזה ניחוש לאש כתב והב״ש , רש״י
 היחס לא אפילו הקשטא משים לגרשה דעקו שהיה י״נ7

 דנא בקתשא חכמים לאמרו כיון ללחות ויש y מחה
 אותה שאפר לחכם לחשול אין תו כשג־שה אס ימוס
 ולפ-ז , מתה אס מותר לכך , לנישה ה5ש' בשביל

 ומזנרשהמותר קמפא היא הרגילה ואורב פחולנית ה״ה
 לסשול אין סו יכנוס לא מתה היתה שאם טון למסה

!אותו  היא דהרגילה לאמי להא רל לרש״י לס״ל ונראה
 קסמא כלא גירשה לאם נקט לדמתא קכיפא

 בשינויא קאמר איך כן אם ,אותו לתשול דש כיש כלל
 כלא אזנ» שנירש משמע , קממה הוי ללא הא קמא

 כה עיניו שנק אוחו לחשול שיש כיש א״כ כלל קמעה
פפק פ״א פישן טצל ה״פ ורשיל , אותה נירש ולכך

 להוי סא איש זה ללפי׳ וליק , החימ כלברי להלכה
 אברייתא קאי קטטה היי לצא והא אמתט׳ קאי קטטה

 והא אמהני' קאי סוא לארגיל הא שני נתיייז במו
ט׳ לארגיצא  משאר נס נכוניס זלבריו אברייתא קאי ו

: עיש שם שכתב מכחוס

 זינה סלאי לאם כיב בסימן דש״ל שם נסתפק
 , ע׳ש לאחיו או לבניו לינשא מותרת אס עמס *

 לאיהור למפורש הירושלמי בשם בשם י״פ בתוס׳ ועיק
 עיב ג' לף ביבמות החנם׳ קושי' מתוח ובזה , עיש

 כעכין צרה צרת למשכתח ואית , וכר שאינן לט ״ה7
 ף7ב שם אמר להא איש טרושלטי ולפמיש , וכו' בועל

:קמי לא לאי חיל

ך  נמי לאי לבלא יויל לף שם לאיתא מה לפי א
סי: כן אס , וכו׳ כלהו אנס יעקב משכחת י

 שהביאו הירושלמי עת7 לפי אחיו אשת באנס משכחת
 כמן באונס אפילו לבועל ^סורה כפס בר״פ המוס'
 אווי) לשאד7 לאי בלא צרה צרת משכחת הלי מזיל שהוא
 לבעל מוסרת עצמה היא7 כיון מותרת צלחה היא

 משום מלרבנן אסורה שהיא ואף ,לאטו מזחלת ממילא
 אך y אחין לשאר מותרת צלחה מ״מ מעל של אתיו
 אסורה לנאונס בהא כירושלמי קי״ל לא7 כתבנו כבר

למעל

יג סימן
ת »י  ,וכר מיום חוך ,וכו׳ שהמתין עד (א) א ס

מהלכות פי״א הרמבים לשון זה ׳ ^
 ,אמר ע״א מ״נ ף7 החוצץ בגמרא אבל , גירושין

 מיום חוץ חלשים נ׳ הרווייהו לאמרי ושמואל- רב
 קדשים נ׳ להיינו שיג בשס הב״ש וב' , וכר שנחארכה

 חדש אמר רבא ע״א ף7 בכתובות דאיתא אף , מלאים
 משמע י״א ף7 בבנהדרין וכן , א״ב חסי וחלש מלא

 שם בפוניא מפקם הכי מ״מ y חסר היא חלש לפחם
 דב הא אשי רב א׳ל , ׳5 ביום לארוס שרא אמימר

S וכו' חלשים נ' קחזייסו לאמרו ושמואל

 סקס׳ קושיס בזה למחודץ נראה היה ולכאורה
 היולדת רוב בל׳ה ע״א ל״ז דף שם

'»  ולא , וכר חלשים נ' המתנת מועיל מה וא״ח , ו
 העיבור הכרה משההי לא דכ־ב וי״ל וכו׳, מרע נקלט

 תירוצם על וקשה , עכ״ל השני מן יעים שלישית על
 יעים נ׳ בעינן הא מלשים נ' עכני לפה ביבמה אכתי

 בעיג! באמת לכיבמה וא״ל , ברח ספק להוי לקליטה
I היבמה וק קתט במתט׳ להא ז״א y יפיס וג' נ־ח

ד ^ו  לקא אמאי ל״ס ע״ב מ״א בלף התיס׳ לכתב ו
ט' היובתא ההוי *  למימוש ליכא ללהא דיל , ו

 לביכטה כימא ואי ,ע״ש וכר תנשא גא ולאי נ׳ לחזך
 שמא רהוש אכתי כן אם ימים נ' עוד להמתין צריכה
 עוברם נשים לדוב ס״ל7 וצ׳ל , נ״ת אתר מיל משא
 נ״ת שהמתינו וכיון , חדשים ג' ^לם ימים קצת ניכר
 כפה ניכר נשים לרוב הקניטה ימי משום למימוש ליכא
נמשגש ויהי הבהוב כמשמעות ג״ח השנמה קולס ימים

מלשים
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 15זל , פומלמ ליגם היהד כחזקה » אשס ונם , חלשים
 חלשים(יום לי׳ סלל לאם הצחנה לעגין אלא ל« קשיא
 y רור כנגל רוב הוי ילדין לט־ נשים לרוב טון אתל

 לימי לפמ״ש• אך / זו כסיניא לכריהס שסמרו והיינו
: טפי שפיר יום צ׳ בתיך נכללים הקליטה

ף  בהחולז שם שט אזלי לשיטהייהו לסחוס׳ נראה א
 חלש לסחם משמע , וכו' ירח ל׳ה מ״ח לף י

 אינו מיהו ,עכיל שאני למונח הירא , וכו׳ פלשים
 y חכטיס ללשין לקיא חלש לין שאני לייל כ״כ מוכרח

 צר׳ע יוללח אשה ל׳׳ת לף כ:לס לאחרינין כיון ייל נס
 בפ״א הרחטס פכח וכן שם לשמואל כיל והכי ימים
: עבורה מימי שליש מלאים היינו נ״ח עיה ימה מה׳

ס כ) ש  הב׳י כחב , ורו׳ הגט רתיבש ומיום (
 y נחרא להוא אשי כיב פכק להיימב״ם

 ף7 בכחויוח למשני אויר לטעמיה אשי ליה עול ונראה
 בשם היא״ש וכהב מח, עכשיו עלים לאמרי כגון כיב

 פריכא אשי לרב למילחיה אשי כרב הלכסא ליה7 «״ח
 הא חצא לא מח עכשיו אשי רב קאמר דהיכא היא
 y נ׳ת להמתין צריכות הנשים כל מיי ף7 יבמות קייל
 y ני־שה מעכשיו לים קשיא לא7 ונראה’ , עיש וכו׳

 כתיבה משעה הט סיל7 לשיטתו אשי רב7 לייל משוס
 קשיא לכך y נתינה משעת ניח ככר שהיה י׳ל כן אס

: מת מעכשיו ליה

ד  בגיישה זיל מרמכ״ם הוסיף דלהכי י״ל באמת א
 אם נירשה אם והיינו , בנמרא הוזכר שלא פית

 שעה מאותו ג״ה למוני! מעכשיו מנוישש תהא ימוש
 למשכחה נמצא y ישן נע משום יחול חשש בו לאין טון

 לאינה סח צא אומרים ושנים טח אומדים שנים בכהיג
 , ניח קולם היה הנט לזמן כיון ניח להמתין צריכה
 שוי׳ לא אשי כרב לא7 הלכתא לפסק הריח גס ואפשר

 אשי לרב לכ׳ל אלא , פשוט בלין טועה אשי לרב ליה
 להלכהא ס״ל ור״ח , כחיכה משעה הכא לסיל לשיטתו

 כתרוצי הלכתא ללית ממילא ,נתינה משעת לאמר כרב
 אשי כרב סיג קנ״ב כסימן לקייל וכיון שם אשי לרב

: הכי הלכחא הכא לנס ממילא

3^  להמתין צריכה היבם שטח יימה CJ( ב' ^'
קס״ל בסימן כתב וטור y וכי׳ י

 ללשון נראה y הג׳ אחר אפילו או ג׳ת תוך 6היכ מת
 האי כולי למיחש לינא ניח לסוך מדוקדק אינו אפילו
 ף7 וכחוס׳ , כרת איסור מספק לביאה קרובה ואינה
 לאחר שמק אלא כחב לא < וכו׳ שלשה אחל ״ה7 מ״ב

 היחה אס אפילו פליג לא7 להטור 'ל07 ונהי y ג׳
 לשון מ*מ , פליג לא אפיה y לאו כאיסור ליכם אסורה

 נש״ע שינה טעמא לטהאי ואפשר y מלוקלק אינו אפי׳
:הטור לשון

) ה ,וכו׳ נשואות שהיו וגיורת שפחה וי
המגי? ה׳ על השיב ביי הרב י
 דף במוח בי אביי מלבדי להליא משמע לגמרא ובאמת

 ואין למתהפכח לי״י פיל ועין בש| יצאה לאפילו ליה
 לפהק וכיון , לשפחה ישראלית בין לחלק טעם בזה

 שמא חיישינין ללא יוסי כר' ומפוחה באנוסה הרמייס
 להביא (אין y בשפחה היה y יפה יפה נתהפכה לא

הואר יפת גבי מלכים בה׳ הרמנ״ס שכחי ממה ראיה

 ,בזנו׳ת היחה ראשונה לביאה אף צ״ח להמחין לצריכה
 מסורת pn בליה ל״ה לף ביבמות החוס׳ כמ״ש היינו

 וכו׳ איש מאותו הורע שכל כיון נפשה מנטרה לא7
: אוחה לישא ללעחו כיו! סואר יפת גבי וה״ה

ה א ר נ  בכוהית מולה יוסי ר׳ זאף לרמכ״ס כ״ל7 ל
 לף ביבמות הברייתא כלשון נשואות ושפחה

 בזנות אלא־ ושפחה בכוחיח פליג ולא וניורח בנר מ״ג
 שפיר נמי ואתי y מקבירו נר׳י להלכה משוס כי״י ופ׳
 נלולה בזנות לישראלית לס״ל מלשמיאל איפכא הוי דלא

 ׳ להמתין א״צ גלולה ושפחה וככוחיח להמתין צריכה
 אבל y וכוהיח שפחה בונות מיירי שמואל ולכמ״ש
 לס׳׳ל לומר עול ואפשר y מולה וכותית שפחה בנשאה

 ס״ל יופי כרבי נמי בתרא כלישנא לשמואל למני״ם
 מיירי ושמואל y למחהפכת להמתין א״צ בישראל לבזנות
 מגמלת חוץ בל״ס שם חוס׳ כמ״ש נחהפכה שלא בידוע

 לפרש יש וה״נ נחהפכה ולא שנבעלה ילוע אם y וכו׳
 כרבה ס״ל גדולה משוחררת ובניורת y לשמואל מלהא

 ובנשואה נקהפכה שלא יזוע ואפילו , נפשה לסנטרה
 לכרי לפ״זאי] y וגיורת לנר ברייתא כהאי שמואל מולה

* שמואל לכרי סוחרים רמב״ם

ה נ ה  אס לעתו ביאר ללא ל׳ בפיק כחב בח״מ ו
 לף בכהובוח בברייה הנה y וכר קטנים הם

 שלש כנות על יתירות וכו׳ והשפחה והשבויה הגיורת ל׳ז
 P אפילו אופל יהולא לרבי משמע אחל ויום שנים

: שנה
ד  יחידות נרסינין ללא , שם החוס׳ הכריחו כבר א

 להא מוכרח כרלענ״ל וכן , ע״ש שלש מכנוח י
 מתקדשת קטנה לאין וכיון y אב להם אין ושפחה ביורת
 y ס״ל לף בגיטין כלאיחא y שש מכת פחות למיאון

 , שנש עבטת לישירות לישנא כלל שייך לא כן אס
 כת לאו האי כי לקטנה תתארס שלא להמתין לצריכה

: כלל היא קדושין

ה נ ה  גיורת דין הזכיר שלא מה נראה היה לכאורה ו
 נשואה שחהא לוקא לבעיני! לפס״ש , וקטנה

 להא y קטנה נשואה גיורת שייך לא ובכה״ג בנמתה
 על אוחו מטבילי! קטן גר י״א ף7 בכתובות אמרינן

 זאיסורא טעמא לטעיס גלול סימ y וכו׳ ב׳ל לעת
 y ז״א אך y כלל אותה לנייר לאק <יל כן ואם y וכו׳

 משמע וכן < נ1פל ללא משמע קטן נר סתם למלקתני
 , בזטח בקטנה ומשוחררת מניורת חוץ שמואל סלכרי

 כלאיחא עמו ובנותיו בניו שנהניירו בגר למשכחת ותו
S שם בכתובות

 לרב י״א לף בכתובות התוס׳ לפמ״ט נראה היה ?!לד
 מלאוריתא לאו אוהו ן מטבילי קטן לגר ס׳ל הונא ^

 לעקור חכמים ביל כת יש לקטן זכי׳ לאין הוא
 לין א״ב מהל׳ ט״ו בפ׳ הרמנ״ם לכתב טון א״כ וכו׳
 זה הדי וכו׳ הים למלינת בעלה שהלך לאשה יו״ל

 q7 טבמוח ואמרינן ע״ש כממזרת ואפור מל׳ים ממזר
 לאין משוס היינו כממזרת לאפור דס׳ל מאן עיב פ״ט
 ניורת כן ואס המרה מן לגר לעקור חכמים ביל כח

 הבחנה בי' משכחת ולא לישראל לינשא אפורה קטנה
 בממזרת לאסור ביבמות התם ס״ל שמואל להא ז״א אך

ע׳ג זכו׳ קטנה גיויח ל״א בפ׳ קאמר ואפיה  ציל ו
מלאורייהא אפי׳ גיורח למי סורר כן בפ׳ התוה׳ כמיש

ועול



לשבת סיקיו העזר אב; נתיבות
 לפפ״שהחזס׳ ורייסא67(ימר5 <#ן ליכא7 לימר יש (פ(ל

:שס גתילזשיגו זפיין כד1 ר״י1 ״ה7 ע״כ פ״ה דף בקידושין

צריכיו אלו מל וי״א (ה) בהג׳ה (סעיה
נמלות הס אם להמתין *

 אשה כל לאפיקי אחא דלא כיאה להחפבר וראייוח
 ומשום בה וכיוצא עקרה מון להתעבר ראוי שאינה

 ראוי כשאינה בנישואין אפילו לנזירה גזירה כמו דהוי
 בקענה זנוח שס אמר נעם א״כ7 ז״א היא נזירה לילד
 להתעבר ראויות שהם רמ״א למ״ש נראה אלא שכיח לא
: זנוח נה שכיח דלא קענה להוציא אלא כוונתו אין

D tf ח ״ ג ה  אס בעלה חחת שנאנסה אשה 0( ב
 נראה וכד מחלה ננעלה לא

 ננעלה לא אם אבל סתלה יוס באותו שנבעלה דהיינו
 לס׳ חלד אם7 הבחנה משום איכא חתלה יום באותו

 מאותו:^נסה אלא מבעלה הולל אין ע״כ שלמים חלשים
 ד̂ל מבעלה לאישתהי אמריגן לא שנבעלה לידוע מיון
 לקיים ואפשר ניח חוך לבעלה שנבעלה שכ׳ כח״ע
 שנבעלה ימע שאינו וניון שנשנית איש באשת דל דבריו
 דמחמרינין אע״ג יפה נקהפכה שמא ספק נמי זאיכא
 חלשים ד תוך דנבעלה היכא מ״מ נ״ח להמתין בשבוי׳

 אסלינן שפיר שלמים חלשיס נו׳ לסוף חלל אס אפי׳
 הבעל אחר בעילות רוב נמי דאיכא כיו; אישתהי

i בזה (צ״ע

A’VC קול עלי׳ ויצא שנחנרשה אשה (ז) ט 
עיין ור׳ת ר״י מחלוקת וכו׳ פסול ’ ^

 מה ר״ח לברי ליישב וצעל״נ ע״א צ' לף גיסין בפיס'
 אסרינן חורה קדושי השני בנןלשה להא ר״י שהקשה

 (א״ג בורי׳ על הדבר מצאו לא7 התם לעיירי‘ כיון ייל
 שניחקלשה וכיון אמת הקול שמא להסחפק יש הלין 7מצ

 וה״ל שם הונח כלרב מראשון שנהנרשה לחוש יש לשני
 אלא אינו השני נט אם אבל משנחאדסה נרושחו מחויר
 בקול אין אם ממי׳( הלין מצל לראשון מופרת קול שיצא
 אמה הקול ואם לו מותרה ראשון קילשה ולא ממש

 לקי׳ל אירוסין לבפר קלא השני קול ה״ל ראשון שקלשה
 קיה ראשון קילשה אס ולאי להא לי׳ חיישינן דלא

 כיון (אפ״ה נא׳ מותרת ולאי משני קול יצא ואח״ב
 ספק שאין כל אע^ ללעז ציחוש לא משני נט לצריכה

 למתיר הא מלמה לר״ת ועייל ללעז קיישינן לא הדין מן
 בספיקא סינ סיס להוי משום ומפני מראשון קול דיצא
 לא הראשון נט בשעה עסו נסיחדה דלא כיון לרבנן

:הלעז לקול היישינן

ה לזי ף ס ״  אוהו מנלין יוס ׳5 חוך הסקלם tO( ין
לסיל הרמביס לעת זה ׳ וכד י ^
 לצריו חבירו מעוברה למ״ש להבין וצייך לניש 5לא״

 לאמר כשמואל הלכשא לרמבים לסיל ווראה לגרש
 כלאיתא אחריו ולזרעך טלכהיב הוא זניח הבחנה
 כביש ללא מלאורייחא דהוא וכ׳ל ע״א ט״ב דף בהמולז

 ניחשין מהלכות פייא הרטבים מלשון נראה וכן א׳ ס״ק
 צ׳ שהמחין על הנשא לא וכו׳ שנתנרשה אשה כל לייח
 ראוי' שאינה אשה שאפי' הוא חכמים וגזירת ונו' יום

 אלם ישא שנא חנמיס נזרו וכן כ׳ כיה ובלין וכו' לילל
 חנמיס נזרו מעוירה נכי ומלה' וכו׳ חבירו מעויריה

 היא חכמים לגזירת כ׳ לינל ראד' שאינה אשס נבי וכן
פ>7משעע ונו׳ נהבקין כלי סקס כ' מחנה עיקר וגני

כט
 נר גבי מלכחב מוכח וכן לאורייתא להבחנה כשמואל
 כדמהו־ז והיינו בקלזשה שגידע זיע כין להכחק וניורס
 ישא שמא העפה לרבא אכל לשמואל אליכא סנמרא

 איצ הוא זמלאנרייתא כיון ייל ואיה מאמו אחיו אשח
 ליה עיב ליו דף בהחילז הקוס׳ כמיש בגט להוציא

 ליה אסירא7 וכו׳ לה שקינא החס איכ יכו' קימי נלא
 לאוריי^ז להבחנה לס׳ל וכיון גט בעי ולא טלאורייחא

 היא חכמים לנזירה במעוברת טשאיכ נט א'צ לכך
f נס צריך

ה נ ה  כ' כיל דן ניחשין מהל׳ פי׳א למלך במשנה ו
 דיה עיב כיה ף7 בסועה החוס׳ למלברי

ס' ניח תוך ניסת אכל וכו' הנשים כל ושאר  ובכהן ו
 לרבנן אפי׳ הסילז בפ׳ למסקק שוהה אינה לרבנן אפי׳
 החילוק אותם סיל לא7 מלכריהם מוכח עכיל בגט יוצא
 מול לוחק (לענ״ל כמליע דברי ע״׳כ המזלן בפ׳ שב׳

 רזה ועיקר עצמם מרי ככוסריס חוטפות לבעלי לשוויי׳
 בלבדי כמפורש לו שמקנא בשעה לו הראוי אשה לכעינן

 מירושנמי ומא ייא דן כוטס מהלכות בפיב פרמכים
 ולא לנרכה הוא הדן7 לכהן חי,שיס ג׳ חזך בכיסה וא׳כ

 איסור בה הי׳ לא יין7שע קימי בשעה נא״ב יחזירה
 שנסחרה להשחא אף לו ראוי היחה לא לאמיייחא
 קינוי בשעת מ״מ לגרשה 5אי מלאורייתא לו ואסורה

: שוקה אינה ולכך לו ראוי היהה לא

ר טו  בהחולז ההוספות כדברי החס מוכח נראה ל
 צריו אי] מלאודייהא שאסורה שנסחרה ללאקר ^

 .שוהה להחזירה שיכול ישראל ללאשח כתבו להא לגרשה
 ושוי חיכף לגרשה צריך הוא הא השחה האיך וקשה

 ,שיחזירנה אחר אותה משקה7 לומר (אין , להשקותה אין
 ל׳ה נ״ה לף ליכמוח החוספוה מזב להא א7ת דא

 להשקותה אין7 כפשיטונז שסחב , ובו' בטועה אילימא
 מהו יה7 מביא היה ״פ0 סתופפוה. וט־ש נרשה אס

 אם בנירש ליה למספקא הירושלמי בשם וכו' היחנה
 צ־ל ע׳כ , הקודמת בסתירה למזקותה אח*כ יכול

 ליה קעיבעי' השניים נשואין אחר כשכסחרה למיירי
 אי7( כך אחר נסתרה לא אס אבל , לירושלמי

 ס7קו7 הראשונה סתירה על להשקותה א׳*י7
 ארוסה להא כך אסר ש־ש^ה א״א בלאיה ועול ,גירושין

 ,לפסולות חופה אין קי״ל הא יכניסנס ואס שונ» אינה
 (אס ,למעל יעל שכיבת קלמה לא שניים למשואין וקו

 שנא למה (וא״ל מעון מנוקה אין הרי עליה ובא פני
 , בעל שכיבת קלטה מקרי ראשונים משואין עליה

 להא J ע״ש דה דף ביבמות מילי מקשה לא א״כ7
 לה משכחת לא כן ואס ■) והחזירה כנירשה משכחת
 תוספות שהייאו‘והירושלמי , השניים בנשואין שישקנה

 מקרי הא ונם כר: לפכולוח חופה ליש צ״ל ע*כ ה:״ל
 למסקה וא״ל , ן7ד כש׳ט ללא בעל שכיבה קדמה
 נשואין על וטחנה אוהה סנרש כך ואחר תחלה אותה

 עי׳א כיו ף7 בסוטה שם ההוס' כחב להא , האחיוניס
 שתלד על להשקותה יכול לאין , וכו׳ מעוברת 0י7

 האיך ללוכחא קושיא והלרא פיכף לגרשה שצייך ויולאי
 כלל לנרפה של א׳צ שנסחרה כיון איו , אותה ישקה
 ול־י׳ע , מדאורייתא לו אסורה הסחירה ללאחר כיון
 כשעת לו הראוי אשה היתהז לא להא או<מ משקה אינו

ג ככהן נרבנן והיה קיטי
ה ז ב  שס ביבמות בתוספות לפנינו הגיסא מיושב ו

 זלפמיש , זיל מהרש׳א שמתק לר״מ אפילו
לנשעת מיינו יחזור ולא יוציא ליע שס אסרfe 7<7 י״ל
ו קיניי ט



לשבת r סיק העזר אבן נתיבות
 (נזה , ימ(ד6 היה ש̂ל ן1כי p הלין היה {«5י)י

 וחכמים ארוהה הרק כנרייחא לאמר הא נמי מיושי
 הכי זמוכח מראה ,קינוי שעת על דהאי יוציא אומרים

 לא לקאמר סהא ר״י מז^:ק היה ש5ק נהחו^ן ממ׳ש
 משמע , ר״מ לכרי חני לשם אף משא ולא סארס
 לס״ל אף ,•אחר כאיסור מולה רימ לאפילו לריי לסיל
 ועמיש מיל קילוי כשעת היינו יוציא סוסה נכי לריס

t בזה עול לקמן

ר ש פ א  כימנוה חוס׳ שכחכ הראשון כתירוץ לנס ו
 הכי ומשמע הכי משמע הפרשה ללשון שם

 יכול היה קימי לישעח לל״מ רכצן אממ7 להיעו
 אינה ולאי סתירה לאתר אכל , ולהתזירה מנן להוציאה
 היינו להפרישה ליכול הוסיפו כ׳ וכחירץ .מ״ל מנרשה
* לאורייתא איסור דהוי סתירה לאתר ממש הפרשה

ה נ ה  מהר״ע תשוכה הכיא קליה שורש כמהרייק ו
 ולא נלה היא והרי נ׳ כת׳ך כשקלשה לאם

 איסור עליה איכא כן ואם חלשים ג׳ כלוה על הסהר.
̂הא  וחולק , ע״ש לנישה צריך לאעפ״ר השיכ1 , לאזרי

 לסעם לעיל ולפמ׳ס / מיל החילז פרק הוס׳ דברי על
 לאורייתא להלחנה משום בהכחכה גט מצריך ללא הרמי״ס
 שהוא כנלה אפילו להא כמהר״ם ללא הוא נס לכאורה

 דייל הרמב״ם על חילק לאינו י״ל אך . מהמיר ככרת
 מועיל לאין y צ׳ כתוך כחשויחטהלייקקלש נקס ?לוקא

 שפרסה לחהן כחומת בריש חי״ל להא נלה שהיא מה
 קי״ל והכי עמה ליחד אסורה שכעל קולם נדה אשתו
 למשום ניעא איך כן ואם , תקיף יצרו נעל בלא לכיון
 עצמה נדה בשסל הלא כהפ״שס סני נלה לפיסה הכי

 דנקלש בכנס ע׳כ למיייי סרמכ״ם אכל , ליחד אפור
 אסכן שיבואר כמו כמעוכרה אפילו נס 5לא׳ ס״ל 1בל*
 משום הפר:»ז למהני י״ל שפיר ,בעל וכבר לכנס כיון

 לנכי ה־וס' סברת ע״פ אכל ,לאורייתא הנמנה איסור
 כוסה גבי וקי״ל , לאורייתא איסור מהני נמי סוסה

 ̂ זמן לאחר היתר לה לאין משוס עמה ציחל לאסור
 ולקמן , נע להצריכה שלא האיסור זה יועיל איך א'כ

 pi<7 כך כל קושיא אין מאזרליע׳ש הר״י לללעת יכואד
 שהוא לחזינין ביון אלא בננו להוציא חכמים החמירו

 לבטל חכמים נזרו וכנס טעכר זס איסור על משול
 שאינו אחר איכוי לאיכא כיון אכל , ולנרש טעש־ו
 ללא כתוס׳ אכל ̂ כנס להוציא החמירו לא עליו סשול
 קשה לאורייה׳ איסור לאיכא משום אלא זו לסברא נחחי
 יצרו תקיף הינד לה לאין משוס הוטה כאיסור הקמירו להא
 י׳ל מיהו / נס להצדכה שלא תועלת הוי לזה נימא ולמה
 לכמס זמן וכשיניע יוציא שם כברייתא לקתני להא

 צריך אז טהורה שנמצאת השקאה לאחר היינו יכמס
:לו מותרת שהיא כיון ,חכירו מעוכרת מטעם להוציא

ר ש פ א  ר׳ הוא לריע חכמים לסתם לתוס' לס״ל ו
 ל״ו לף בכתובות הקוספוס כס׳ש יהולה

 לבעלה בסוטה לפ׳ל לטעמיה יהולא ורבי , עיש
 לסוסה בכרייחא לאיחא מהא קצת משמע זבן . נאען
 הרי וכד יוציא אומרים וחכמים חני ארוסה פרק לריש

 לירייהא לומר ולוחק , יוציא לשון נקט עצמה לנסוטה
 הלין מעיקר ולא . וכד אומי ל״מ שהיה על קאי

ר' ד לכרי וחני' הברייתא שהתחילה לסוטה  7הא7מאי
 אריע הכא לפצעי חכמים לעת הברייתא השמיטה
/ בשיס כה״ג מצינו ולא בהפישה לבני עצמה בסוטה

 לסיל יהולה ר׳ היינו לאו לכדייחא לחכמים י״ל ולפמיש
 לאין בסוטה לס׳ל משום בגט יוציא בסוטה לאף באמת

: עציה נאמן בעלה

ה א ר נ  לאינו נמהלים לס״ל אלו הוספות ממרי ו
 תמוהים לבריהם <להנה נזה איסור מועיל

 אי , וברח שלשה חור לבקלש לכתבו ̂ לכאורה
 משמע , וכד גט לימן צריך הי' מסהי׳ לערוקי לאו

 מלקלק ר\ה וקצת כתלו והדר ד חוך בקלש ר-י לעולה
ס׳ הנשא וצא תארס לא וכו׳ ר״י  לף מחני׳ הא ק׳ , ו
 על ינשאו ולא יתארסו לא נשים שאר כל וכן מ״א

 , נית נכי גס צישנא האי לנקט הרי גיח להן שיהא
 לנימ וי׳ל זו הוכחה ללחות יש לכאסח משוס ונראה
 לינשא הרעה קייל להא לוחק זה ואין , נלם כשהיא

 לאסורה אשמעינין איכ נקיים ד לישב צריכה ונתפייסה
 שהוא מפני לנרש 5אי7 אעיג נקיים ז׳ תוך לינשא
 מנקת לגבי כיון לחוס׳ לסיל אלא לאורייתא איסור

 מינכר ללא משום פלוג ללא סיל וריס רימ לברי הם
 כלס באיסור משא״כ הא אטו הא וגזר כלה היא אם

 כל לשאר בטחני׳ אבל / ור5האי לכל לידוע ברכה בלא
 י״ל בפשטות לפי״ז נלה כשהיא נ׳מ7 י״ל שפיר הנשים

 אפי׳ לחלק אק , בגזירוחיו כרימ הלכה לקייל כיון
:נלה כשהיא

 באין הראביל על הטל״מ שהקשה מה מחוק
 משום בגט יוציא ולא יקיים קיימא של הולל

 היתר אין לזה• כיון ולפמיש < לאורייתא איסור להוי
:יצרו תקיף קיימא כן סולל יהא לשמא לאיסורו

ה נ ה  מרי על חלק טה׳ג פי״א שם הדאג״ל בהשגת ו
 ודל , בנע להוציא לצריך וס״ל סרטבים

 סולל אין אם לקחני נ׳ח תוך יבמחו על בבא ומתני׳
 (אס יבמה שהיא מפני יוציא קחני ולא יקיים קיימא של
 מנמי׳ לי׳ לקשי׳ כוונהו עכ״ל עליו נאסרה נט לה יחן

 ללא מיירי ע׳כ יקיים קיימא של הולל אין החולץ ר״פ7
 ביון עלת אסורה גירשה לאם לנישה הכ״ל אותו כפו

 לזקוקסו נס מחן לה׳ל ביאה שמה לא מעוברת לביאת
 סביל אוחו כפו לא עצמו טעמא האי לטשזם כתב עיז

 שצא הטעם מפרש ללא והא עציו תאסר שלא כלי לגרש
 כרו! ויצטרך קיימא סולל יהי׳ שמא משום לגרש כפז

 קיימא מ מלל יהיה אס עצי׳ שבא לכיון דא לכהונה
: זונה לה׳ל בביאתו לכהונה נפסל כבר

ה א ר  הר״ס שהקשה מה מתורץ הראכיל דלפי״ד לנ
 דאמר בהא ך״ב דף בכתובות הראים הביאו

 , וכו׳ נירשה עכשיו מת עכשיו עלים לאמת כנזן שם
 אמר להא ניסא ולהראב״ל , ג׳ת להמתין צריכה להא
 עול יאסור יגרשוה אם א״כ / תצא לא ניסה אם כסם

 הוא פשוט ומעתה , צנרש צריך אין לכך צהקזירס
 , לעולם עציו תאסר להא לגרש איצ בכק לצסראב״ל

 באמת הרטביס על לסמוך יש לבנק ימ7ה מיש 1 לפי
p מיל כן הוא הראב״ל לעת לפי גס f ̂ון  קס׳ל סי׳ לר

 למת רמ״א הביא ולא אוסן מפדישין יבמה גבי וכו׳
 ומשמע , גית תוך שכנסה כיין מיל גט שצריכה הייא
 גט צריכה אין עוברה הוכר שלא כיון בחזיל לאפי׳ שם

 כמיש עולמית עליו תאמר לההם משוס סטעס אעיכ
 לאורייתא לכאיכור ההוס' לפמיש לי׳ל !אף / בראב״ל

ט׳ א*צ על ועבר כנסה לכבר כיון לותק הוא *מ מ ג
איסור



דמ(«- אבן נתיכזת
* מ״ל הימר לס איןjm 7 לברייתא איכמר

ך  זואל^כיכמה 15סכר אמר לא להראנ״ל יראה ^\
 לא7מ משמע pJ ̂ ייבום מצות לכשל שלא י

 , שהפילה קודם עוברה שהוכר אחר לגרש כפוהו
 כדאי׳ בכהן אפי׳ לנרש דצריך פשישא ממעוכרס

 דייל לקמן ועמ״ש שאני יבום כמ^ס 1א״ שם בפוני׳
: שאני לשנע

 דיה קל׳ו דף שכח3 רשיי מדברי נראה לכאורה
 אביו מימז לאחר ונולד ̂ וכו׳ סולד מת

 משמע ונתקדשה עמלה ללשון משום כוונתו נראה וכד
 פי׳ / וכו׳ עד חשב דףק״כו כתובות בחופ׳ כמיש מיל

 ג׳ת חוך הוא הרי אביו בחיי נולד ואם וכו' רשב״ם
 גאירס דאפי׳ דפ״ל משמע , בגע להוציא צריך ובלי!
 מחמת לאסורה מיל משמע לא לעיכ לומר נאק יוציא

 כריש מקילינין אכילות לענין דקי׳ל אף בנה אכילות
 מחום לארוס אסורה נפל הוא שאם מט׳נ הני דהכא אף

 להוציא א״צ ונתקדשה לעברה י״ל מ״מ * לשוק יבמה
: בגס

ם2̂ ה ו ר ה ט) ב • במוילוכו׳ ולוקא-שקלשה (
 לדין נלאה לכאורה מה

 שהחמירו לחכמים מעמ׳7 ניטא לאי בהכי חנוי וה
 לר״ע אלא לרימ כמו קנסא משוס הוא בנע להוציאה
 אלא לי׳ קנסו לא וחכמים יחזירה שלא עפי החמיר
 כליו שלא שעשה לבעלמשואין כדי שיגרש מעשיו לבעל
 שונג קנפינין דלא דקי״ל קנסעין לא דבשונג נראה א׳כ
 דעעמא נימא ואם , צ״ס סי׳ בי״ל כלאי׳ מזיד צעו

 א״ה עלי׳ יבוא שלא חכמים שנדרו גדר משוס דרבנן
 נראה ולכאורה , למויז שונג בין לכאורה חילוק אין

 א׳כ7 קנפא משום דאי גדר משום הוא דרבנן דעעטא
 הא אחל דבר אמרו וריא דר*מ רבא סבר דמי למאי
 דרבנן דעעמא ס״ל ועיכ קנס משום יוציא נמי לרבנן
 קיימא של שאינו הולל שנמצא במתני׳ משאיב גדר משוס

 , בנע קכסא משוס יוציא דר״מ לרבנן ס״ל לאי וחו
 ̂ בדבר מחלוקת שלש ה״ל כלל קנסו לא ^7 ורבנן

 קנסו ולא גדר משוס הוא בנע דיוציא דסעעא א״ו
1 כלל סכמיס

 דלפי בחברהה מתרצי חלא לקושי׳ י״ל בהא מיהו
 על פליגי לא ר״מ7 לחכמים פ״ל למא הסיל

׳ יגרש אס דבמסני׳ כמן אלא למתני' רמן י  אפורה ^
 ן בנע להוציא אוחז קנסו לא הראביל כמיש עולמית
 לסיל כר״ט פיל בנע יוציא דסיל לר״א מוכס וממילא

 מעוברת גבי דקי״ל ואף עולמית ינחיר ללא סכא נס
 מסקנא לפי היינו לעולם עליו ונאסרת יוציא בכהן לאפי׳
 א״ג החמירו לא לבאורייחא משום לרמן עעטא לי״ל
 אביי שהשיב לאחר היינו בנע מציא לאמר להא י׳ל
 לעעמא י״ל וא״כ , ללאורייסא לרבק בין לחלק ליש

 ולפי ̂ לאורייתא לאיפור משום שם במתני׳ לחכמים
:הפרשה היינו דוציא סבר הוי כאמת הסיד

 איסורא לאיכא להיכא שני בימץ התום׳ לפמיש א]ל
 הוא דהעעם משמע גע ניתן א״צ אחרינא ’

 כיה לומר ה1ב טעם אין קנסא משום דאי נדר משוס
לא ולכך אחל איפור על שיעמר חשו צא למכהמא

ל לשבת יג סיק
 ומחק ו״ל סהרש״א וכמ״ש שעבר מה על אוהו קנפו

 אע״כ ע״ש מאיר לי' אפי׳ שלפנינו נחוס׳ הנירמא
 בעיניו לא ובדאורייתא , גדר משוס דחכמיס לעעמא
I למויל שוגג בין לחלק אין לכאורה וא׳כ נדר

״ז פ ל  לר׳מ ואפי׳ המס׳ שהביאו הגרסא לקיים יש ו
 הר*י7 י״ל (לפמ״ש , ו״ל סהרשיא שמחקו

 דאף דריט קנפא שייך ללא בשוגג מיירי מאורליינק
 שונג דקנפינין נ״ל דף הנזקק כפ׳ פיל עצמו לל׳ע
 כמו הוא אלא , כתתי׳ קי״ל לא בהא מ״ט מזיל אטו

 לאיכא היכא טשא״ג , נלר משוס בנע ליוניא לרבנן
: נלר לעעבל בע^ן לא לאורייתא רא10א'

ך  P אפ׳ה לגדר לעעמא לאפי' לפענ״ל מלאה א
 להבין צריך באמת דהא למזיל שוגג בין לחלק *
 ז' דף כסוטה אמרינן הא גדל לעשות הוצרכו למה
 , מנדה ק״ו ויליף פלי' נאמן בעלה פיל יהודא דל'

 במעוברת הכא א״כ , היתר לה יש לנדה השיבו ורבנן
 איסור רק ואינו זמן לאחר היתר לה דיש ומניקה
 דמשום שאני דהכא וצ^ ̂ לגיש יצטרך למה מדרבנן
 עפי הרחקה צריך להכי זו עבירה ועבר שחשוד דחזינן
 נודד דאמרינן כעכירה נשים שנשא כהן גבי שטצינז וכמו

 על נחשל דלא ופועה במה משא׳ה ומנרש יורד ועובר
 די״ל וממילא / *כ כ מרחקה צריך אינו לכך זו עבירה
t בהפרשה כ״כוסגי גדל א*צ במפמק עבר דלא לבשונג

ח בז  זעת על עלה דמה תמוה דלכאורה מובן ל
 חמירא ברכה בלא דכלה מאורליינש טהר״י

 , עליז החוס' שהקשו כמו מעוברת מאיסור ספי לי׳
ר שנחשד משוס הוא מדר דטעם להיון א״ש ולפמ״ש  מ
 לחשוד בבכורות ר״מ7 כרבנן קי״ל אנן הא א׳כ לעמר

 דמכא ואפשר , התורה לכל חשוד אינו אחד דבר על
 דלייקו מהא כדטוכח כ״כ החמירו דלא מודה ר״מ נם

 דברי נקע והמ» תנשא ולא תארס לא דקחני החוס׳
 ראינוהו דלא כיון דרבנן שניהם אפי׳ בכך מס וא״כ ר״מ
 למשמע הרי בכפרשס ופגי כ״כ נדר 5א* אחר איסור על

 לא חשוד שאינו דבטקוס מאורלייניש הר״י מדברי להדי'
: גע בעי לא דכשונג להיפוך מוכת וא״כ נע בעי

 לרנק לעעטא נימא אס לאפי' למונח נייאס
 ללפמ״ש איצלנרש בשונג אפיס נדר משום הוא ׳

 י״מ7 דדבא הס״ל לפי מוכרח הוא דנלר דטעמא לעיל
 דמחני׳דהחולז דרבנן עעמא וע״כ אחד דבר אמרו זר״א
 ״ נדר שייך לא קיימא של שאינו הולד דכשנמצא משום
 קודם אפי׳ לגרש איצ7 ממהני׳ למשמע ק׳ אכהי פ״מ

 אה״ע בשיע כדאיתא לא או קיימא של הולד אם סנולע
 מפיישק מעוברת ונמצאת יבמתו הכונב סיה קס״ל בפי׳
 (איל גדר שייך בזה הא ואטאי וכו׳ לה וממתינין אותה

 אפיקאדעתי' לא רבא דהא חדא מדאומיתא דהוא כ״ן
^ סברא האי אכהי ד הו  אפילו מחלק אינו מאורליינש ריי ו

 ׳ דגדל לטעמא כדרבנן דאורייתא בין דאסת אליבא
 אלא נדר לעבות ראוי הי׳ ומס לעבר לוזזינן מיח

* בקלק וחייבין כלקיגי כשוגג עייר* למסכי׳

ן ה י  מה מילי קשה לא הראב״ל לדעת כחמו כגר מ
ק׳ אכתי אבל ניח חוך לגרש אותו כפו שגא

מעוברת להא עוברה כשמכר מיל צרש לכפומ לפיל
מפורש



לשכת יג סימן אבן'העור נתיבות
 שאד לשוגב 'ל5 ע״ה יא51י כהן לאפילו כש״ם מפולש

 להא צ׳ל לפ*) כ״כ נלר 5א״ במויל ענד ללא כיון
 לר״א היינו אחל לכר אמדו ור״א לר׳מ רבא לקאטר

 צ׳ג לף מיטין ודמן ר״מ וכלפליני מזיל אטו גנ1ש קנים
;כמויל ליה חשיב נ*ח הוו לכנם כיון לס׳ל א״נ ע׳בעיש

עדן ד  צריכה כשונב לאצי׳ למופת נראה היה לכאורה ו
 חבית למפונלת לר*מ לרבנן ק׳ להא נע

 לאפילו הרמב׳ס כהג להא מעון מנוקה אינו הא שותה
 אה נולקין המים אין ח«מ בביח ארוסתו על בבא

 תכירו מעוכרת כיש א״כ מעק ממקה לאינו אשתו
 מהת שם המל״ע הקשה p( מעון מנוקה לאינו

 שפיכת כקלמה מיירי ע״כ להא וכו׳ תבירו למעוברת
 מהא עול שם הקסם וכן מימיו אסורה בעל והרי פ<3

 לבעל תי׳ לנה׳ל גוית לכ׳נ אלמנה בסופה שס לאמי
1 קרא וליל אסורה ביאה

ו ח י  קרא לאיצסריך באלמנה למשכתת ייל בהא מ
 ראשונה לביאה לייבם לפניו לנפלה היכא

 איכא לאכתי ואף לקיימה ראוי' אינה ועתה הי' היתר
 יימס מצות לקיים לנחכוין כיון ייל מ״מ לרבנן איפורא

 למיידי צ׳ל מגיב קשה במעוברת אבל מעון מנוקה היל
 מזילכרל אתו שנגג לקניס זסיל לתעמי׳ ור״מ כשונג

 לאפינו ניח לף ביבמות החוס׳ כתבו להא ו׳א. אך
 בסוסה המשנה בפי׳ ועיי] מעון מנוקה היל לא בשוגג

 בהא ורבנן ר*מ פלינו זכאמת אתית שיטה לו ליש סס
: חבירו מעוברת שנשא מחמת טעון נמוקה הוי לאי

ה א ר נ  או להפילה פיירי למחני' דייל לפעניל ו
 למפרע לננלע קיימא של שאינו הולד שנמצא

 היס אם וכיש מעון מנוקה והוא מבירה עבר שלא
 בלא לה יסלת לוה' קרא להוצרך מצינו להא שעג נ״כ

 לרי« סיל אפיה סליחה לצריכה אבי' לה שהיפר מעה
 ראוי' היתה לא לה שקינא לבשעה כיון שוהה לאינס

הירושלמי כשם שם ההוס' כעיש לו

ה1  בסוסה שם החום' לסרי לפרש לפמנ״ל נראה ?כז
 כמו אטרינן ולא וכו' חבירו מעוברת ליה

 (יללה מעוברת כשהי׳ לה כשקינא חבירו מעוברת נבי
 קינוי בת לצאו שוחה אינה אפיה הפילה או הולל ומה
 והמלימ ורד אשתו תשסה מכי בס^י לה דממעע הוא
 הים יחזיר לא לס׳ל לי״מ אי מע״<7 עליהם המה

̂ז סיל הא לרבנן ואי הפילה אפי׳ :לשוו

ה א ר נ  נ»ן מולד מות או דבהפילה לחום' לס״ל ו
 עביל ללא למפרע מילהא לאגלי יום למיל

 ע״מ לעבירה שנחכדן אע״פ בהא קניס לא איפורא
I כניל עבירה עשה לא הרי

ה א ר נ  רבא סבר לפי סה זלפי אף כן לפכימו ו
 שדל ור״א אתל לבר אמרו ור״א לר*מ

ל בנמצא לאפי'  לי' ומנא קנסינן קיימא של שאינו פנ
:הכי אמרינן לא אניי לי לפריך ללמסקנא

ה א ר נ  ממקם אינו למעוברה לפס׳ לפ לקשיא ו
 להיל בהפילה למיירי צ״ל ועיכ מעון

מנן ר׳מ לפציגי אצא מעק מנוקה למפרע  משז® ו
ק רכני כלאיתא קינוי כשעת לו ראוי' שקפה למי בי

 הרי מ״מ להשקות ראוי׳ היחה לא קינוי לבשעת אף
 וסתירה קינזי בשעה בעינן ולא מעון למנוקה השתא חוינן
 חשסהאשתו כי בקרא כלכהיב לאישות ראוי׳ שתהא אלא

* שס חופ׳sר וכמ״ש שם בכפיי־ וכלאיתא

 כן למוכח לכיון לחוס׳ דס״ל כמי לומר אפשר ולפ׳ז
 למודה לר״מ נשמע טלרשנן נמי אמרינן לרבנן

 מילחא לאנלי כיון יום למ״ל תוך מת או בהפילה
 סבר פי לרבא ואף היתה מעוברת בכלל ללאו למפרע

 פינו בהפילה אפי' היינו אחל לכר אמרו ור״א לריט
 אחל לכר שאמרו וריא ר״מ לברי להשוות שרצה לפי
 , בהפילה ארבק לפלינ נימא מה״ת הטסקנא לפי אבל
 לאיפת ראוי׳ א סחה 'לבעינין לרבנן ט מוכס לבל׳ז כיון

: לדט ה״נ קיטי בשעת

ך  קאי להפרישו הוא יכול רבנן לטיש צ״ל לפ״ז א
 החוספיח כ׳0 א' כחילז תפ קינוי שעת על

 לא קינוי בשטה להא נס נמי משמע דלהפרישה ביבמות
 סיל שהפילה אחר לאף י׳ל מיהו ̂ אחר איסור הי'

 שנסתפק קס״ל סי' בב״ש ועיין להפריש לצריך לרבנן
 לוקא גלר משום לסעמא לאפי' ללינא לנו יוצא גזה

»בטזיל לעבר היכא

ך  לסוטה מחני׳ טהך שהקשו והרא״ש חוס' מלבדי א
 דהתס תירצו וצא וכו׳ להפרישה הוא יכול לקחני י

 / מזיל אטו שוגג לקנים• לטעמי׳ ור״מ בשוגג עירי
ף שס הברייתא לשון ספי א״ש פי ובהכי  למי ק*ו מ

 לאפי' לס״ל משסע במזיד למיירי יוציא אומרים וחכמים
 ועול הרא׳ש כ׳7מ משפע וכן בנס להוציא צריך בשוגג
 שהצריכו וי׳ל , וכו׳ לאביי טאריסי' ראיה ר*י הביא
מ' גס ליחן  הוראת ע״פ שעשה פי שונג התם והא ו

I וצ״ע אביי

 ניח הוך וניסת עברה אם רי״ו בשם סב״ש כתב
 שלא שניסח בליקוסכיון מיני בכל לה כלקינין

 לק' משום הטעם ונראה השמיטו בש*ע ומס / ברשות
 מקשה בגמ' הא כלל אותן יפרישו למה רי״ו ללברי
 לאין ומשני , ב' לאחר דבלקו הינשא לכחחלה לאפי'
 ללרייו וכיון ,בעליהן על יתגנו שלא הנשואות נולקין

 כי לאפי' י״ל אך , להוציאה יצטרך למה לה בלקינין
 פל יעבור שלא כלי להוציאה צריך לה בלקינין
 אם נימא לאסו חלע , ג״ס פך לישא שאסח תכסיס
 תקנה אין לסוב להוציאם 5אי בעצם שמח ביום נישאת
אמן זרע בין להבחין  איסורא^בק משום אע״ע לשני י

 ללא לנהי י״ל בהא מיפ . זזפה בעקרה כמו ניח בכל
 כשמואל לפסיק הרסב״ם קר מה לפי מיס להבחין שייך

פ׳7 משום הוא להסעס  , אחריך ולזרעך לו לסיוח כ
 מ״ש , הבחנה מ אין יום כאותו כשניסת לנהי ייל א״כ
 מ״מ ,משני שהזרע שיבורר כלי נ״ס כל לו תיבעל לא

 איכורא משום עמס ללוד לאסור כע״ס לי״ל נלאה
 להי' היינו נפאין אחל ליבדקה מקשה לא בגמ׳1 לרבנן
 כולקין לאק משוס הכי הקנו ללא ומשני ספ לתקן לחז״ל

 הכלקה מועיל אין שוב שחקנו אקר אבל וכד הנשואות
 ט״ז בב״ת סב״ש מ״ש נראה לפ״ז , חכמים גזירת לבמל
 על לא סוכות על אצא אותה עונשק אק זינסה ואס
 והשיב רצ״ז סי' בריכ׳ש ופא יום צ' הטחינה ללא הא

 מפורסם לבר נלינשאשפא לארס אסרו זינתס אס לוקא
ככא שייך לצא כיון נפשועא הטעם י״ל ולפמ׳׳ש וכו'

איו



לשבת יג סימן העזר אבן נתיבות
 אוח? pלבלז יכולי? ספיר וכף הנשואות אח ל[ין7כו א?

 מיני בכל לכלוק לצריסן רי״ו לפמ״ש וכ״ש ג״ח אחר
 דכ*ן5 ?הכא כשיעא ג״ס הוך משאה עבר אס בליחות
 גוירת הכא שייך ולא בליקות מיני בכל אוה? לבלות
 ועול חלשה חר\ה לא משוס אסורה לבל*! כיון חכמים
 בר רעי אמר בהילוכה ונימקה מ״ב בלה התם לפריך

 בעצה בנכמי בנה שיירש כלי עצמה מחפה אשה חמא
: ב!טת ל*ש וזה

ד ^ו  הבחנה משום ומפותה באנוסה לגזרו להא נראה ל
 היינו הבעל אחר בעילות רוב לחי*ל אע״נ

 נשים ומב נשים רוב אחר הלך נימא הסם לפריך משום
 לשליש ניכר עוברה לע׳ היוללת רוב ומשני יוללין לת׳

 אחר נעילות לרוב אע״ג ומפותה באמפה א־כ ימים
 נשים לרוב אף כננלו לס׳ יוצלת נשים חב איכא הבעל
 על תחפה להיס למיחוש איכא מ״ט ימי' לשליש ניכר

 כולחין לאין כיון בעלה בנכסי בנה שיירש כלי עצמה
 בעלה מיתת אמר בוינקה אבל גמורה בזיקה הנשואות

 ורוב הבעל אמר בעילות רוב יובא חרי איכא הרי
: יוללין לת׳

fl’VD א ה י ״ ג ה שקובעי? מה כפי להייט ל) ב
נראה ■ וכו׳ הסלשיס י ^
 היו אם אפי׳ היינו השנה שקובעין מה לפי לקאמר הא
 רייו סי׳ בח*ה ראי׳ כלמייתי ספריס ׳1 או מלאים ז׳

 למניה שהאריך בתי! ועיין ע׳׳ב ע״ה לף לגיתק מהא
:עולה העיבור לחלש

ו ה י  זףע*ה לגיעין במתני׳ לאוקעי ללמאי נראה מ
 עיע שס לתני בהא וכן שנים שני בלפריש

 שלמים שנים שני משמע שנים שני אבא את שתשמש
 תולש אפילו !ו שנה שאמר היכא לוכהי' בכל כלקי׳ל

 אתל יום דהיינו שם אשי לרב ולשנויי׳ בכלל העיטר
 בנה את הניקה לאם גיסין לענין קולא היל פנים משני

 * שנים שני תוך להוי כיון גט הוי אפיה כיה בתלש
 לוקא ע״כ לפריש היפא ליה ע״ו בלף לפישיי מה והו

 נימא ואמאי ופריש לפרושי איצטריך לא להא קאמר
 חולש נמי לבההם משמע העיבור מלש בשביל לפריש

 שנים שהי פריש לאפילו לוטר ולוחק בכלל העיבור
 סימן לקמן ועיין הנקה ומן על לעמן לפסקמא אמיינן

ט׳ כתס ה1 לבר שתעשה עלי׳ החנה ס״ח קמיג  ו
 ״!0 תלש כיל בתוך והוא מ יונק שהבן הזמן בתוך

 שחשמשי או בני את שתיניקי ע״מ לה אמר וכו׳ גט
 לשינה נראה שפי׳ הזמן משלמת היי שנים שהי אבי אח

 א׳ יום בעינן בכהם לחומרא בתרחייהו למיזל לגעי
 והוא שלמים שנים ב' למניחחו כתב וכמפרש חלש מכ״ל

ג יכניס לא ללכהחלס הגיה למ״ש נוטה

ם  הי' לכאורה י והו׳ במזנה מקילק ויש (יא) ש
 לף ביבמות לקאמר מהא ראי׳ נראה

 ממפה אשה חמא בר רמי אמר בהילוכה ונינלקה עיי
 סחחפה דהל׳ל ק׳ בעלה בנכסי בנה שיירש כלי עצמה

 חבירו מעוברת כדין לנישה יצטרך שלא כלי עצמה על
 באנוסה יהולא לר׳ דט״ל הא תקשה לא*כ אע״כ

 כייך לא במזנה להא חלשים נ׳ להמתין צריכה (מפותה
t להנקה טעמא

בנכסי שיירש כלי למתפה למשני סא טפי א״ש

א ל
 א1ה שני: בעלה לירושת פסיקא מאי בעלה

 הקושיא לאין (לפמ״ש ראשון בעצה מירושת
 ראשון בנכסי שייך לצא א׳ש (מפותה אנוסה משוס אלא

 היבא כי י׳ל7 הראשון יורשי מיל להוציא יכולה לאינה
: אמרינא לנכי נמי אפקרה האי לגבי לאפקרה

ד ש  אין בר״פ בחנינה לאמר מהא ראף קצת יש ו
 אין וע*כ לכ״נ מהו שעיברה בתולה לורשין

 א*כ1 בוגרת ה׳ל לא״כ חלש כ״ל אחר שישאנה הפירוש
 מה לפי ואפילו סביח מעובית הוי הא ישאנה האיך

 בכהן לצפילו קי׳ל הא נשאה שככר למיירי שס שפרש״י
 בסעיף לעיל מחמירין היש ללעח בשוגג אפי' בגט ייצא
 וגרושה לאלמנה במזנה עיירי לסכא ע*כ אלא יו׳ל

:לכ״ג אכורה בל״ז

ש י  ב״ש ועיי? הוצל בהפילה מיידי לצמא ללחות ו
 חבירו במענקרח למכחפק ה׳ סעיף קס״ל סימן

 לף בשבת דאמר מהא משמע וקצת הפילה ממי אם
 זמן לאחר פרש׳י ונתקדשה ועמלה וכו' הולד עת קי׳ל

 בנסקלשה משמע ונתקדשה עמלה טלקהני לדייק נהיינו
 א״כ הולל מת אפי' בגט להוציא צריך הי׳ הולל בתיי
 לאחר מעוברת שנמצאת למיירי שם שפרש״י מה צפי

: בהפילה לאוקמי שייך ללא אפשר שכנסה

ב ת  ־ צ״ע משכון כהנה ואס בפ״ק־כ״ה הב״ש כ
 המששן בנוף קנין נו כשהקניחה דהיינו נראה

 אין משכון כאן אין למנה חיוב ב!ה אין סכי לאו לאי
־ שם ונחוס׳ ע״ש ח׳ דף בקלושין נלאיתא כאן

ס *ב 51^3  וכף כהן הי' אפי' בנע ויוציא (י
לאחי* שנשא בכהן להסתפק יש ׳
 ל״) לף ביבמות אמר להא יוציא אס חולש עשר שמונה

 ואי ‘וכו׳ יוציא אמר הא כר״מ אי נעביל כמאן הכא
 אליבא יהודה ללר' מציע חולש כי׳ח והכא וכו׳ כרבנן
 י״ל וא״כ מותרת ס׳ ף7 אע׳פ פ'7 הנאים וכמה לב״ה
 אפשד או יוציא ולא תנאי אהני המכינן בכהן להכא
 לרשב״ג אפילו למיל תוך במת ההם לבשלמא ליטר

 חולש כ׳ל לבעינן לן לצלי הכא משא״ב הוי ספיקא
 לעיל רט׳א בט׳ש להסתפק יש וכן איסור ולאי הוי

 שאינן נשים באותן הוא אס יר1יח לא וכהן י׳ סעיף
 קי*ל7 ■אנג*נ למתירין חנאי לאיכא כיון לילד ראויות
 יצטרך שלא אהניהנאי בכהן לסמיך יש אס כר״ע הלכה

* (צ׳ע בגט להוציא

ס ןלןס  עיין • וכו׳ כחייה לה לחת נצריך ד
 שנסתפק ה׳ סי׳ נ*נ כלל הרא׳ש בתשובת

 ומ;א7 כתובה לה אין בולאי ללריע וכחי בזה השואל
 נא7 כמבס לה אית לר*מ לאפי' הרא״ש והשיב לשני׳

 איסור אכל ימי' כל עלי' שני' שם להסס לשני' למי
 תשש מפני פרגילחו אינה לסיא ועול ספפק לה יש זה

 בסוטה מפורשת משכה הא טוכא לי קשה ע״ש הולל
 נוטנת ולא שותה ללא חבירו בפעוברח לר״מ לס־ל

: סוטה ספק להיא משוס להליא משמע כתובה

ה ר ו א כ ל  ונשאה בה בהכיר לוקא נראה סיס ו
 דקי״ל כיון בה הכיר בלא אבל יל1במ

אינה להיא אע״ג כחובה לה לאין לכ׳נ באלמנה
מ־נינחו

סז



לשכת טו יר סימן העזר־ אבן נתיבות

אך

 להיא ם1ג<ש הרא״ש שג׳ שני מם1הנ ל&י )יכ5 ממילחו
 פשרf5ו ,לכ״נ כאלמנה לינה סוי ט״מ ממילהו איכה

t כה1כח לה אין כה הכיר ללא כיח הראשון לטעם לאפי׳

ך ז ב  הוס׳ על לעיל »:קשינו מה מתות סי׳ ו
 גבי כסוטה לנעט הא ליישב שנלתעו וראיש

 תירצו ולא בגט יוציא ולא להפרישה הוא ימל מעוברת
 ׳ מזיל אגיו שננג קנהו ללא בשוגג מיירי להתס
 ולפמ״ש מזיל אטו טוגג <ן:םו להיל לטעמי׳ ורימ

 לה אין בה הכיר לא לאם בסזיל מיירי לע״כ י״ל
 הוטה איסור משום כתובה נוטלת לא ומלקחני כתובה

«בה בהכיר מיירי ע״כ
 טהיא נה הניר אבל בלין וטעה בשוגג ציע

 שלא בה הכיר כלא להוי נימא אי מעוברה
 מיסת להסתפק נים • כחובה לענין ולא גט להצרילה

 כתובה לה יש אם נט לצריכה הפוסקים ללעת גיק מוך
 ולפי כחובה לה ים הרא״ש שכתב הראשון טעם לפי7

̂ת מפני מרגילהו אינה להיא השני טעם  ייל הולל מר
ח  הי(» אם יכ״ש מעוברת היא שמא חוששת אינה ע׳

• בו וכיוצא אלופה

Pl^^D ף  וכו׳ בלל היניק לא בעי אי להא 0<י י
תשובת בשם שכתב כ״ש עיין י *

 מזונות לה ין6ש או עשירה דכאלטנה שמואל אמונת
 ולכאורה , עיש להנשא מותרת א׳כ להניח א״צ לאז
 מ׳א ף7 בהחולז הנמ׳ למקשה סא לפ׳ז ניחא הי׳

 ע״ש למימי איכא מאי גרושה ארוכה נשואה החינח
 מאי מזוני לה ליה7 היכי בנשואה לאפי׳ להל׳ל וקשה
 להא וני־אה ינשאו ארוסות טפי ק׳ והוי למימר איכא

 והולל שהלל קולם תנשא שמא להל״ל שם מק׳ החוס'
 מעוברת לה״ל ותירצו העולם לאויר שיצא על פוטר אינו

 באין נימא אי א״כ הנקה משום הטעם ומעוברת חבירו
 לה באין קושיא אין א״כ להנשא מותרת מזומס לה

: סנשא שמא חיישינן לכל׳׳ז מזוייס

י ת י  מצי להוי משום מנשואה מק׳ ללא ללחות ים מ
 להביא אין ונם בהא רבנן פליג לא למימר

 אמר בהילוכה וניבלקה מ״ב לף שם לאמר טהא ראי׳
 כלי ע״ע סתמפה להל׳ל ק׳ ע״ע מספה אשה רב״ת
 מ!»ם עיכ6 תבירו מעוברה משום לנרשם יצטרך שלא

 לי׳ל לעיל כתבתי לכבר בהנקה מחוייכת לאינה גרושה
 האחרונים כל חל^ וכבר מזני משום הכי משני ללא

;הניל לא״ש p7 על .
ך  מסתמא ר״ג לבי מהני הביש שהקשה מה א

 מעשילת לאף הנלע״ל האמנם ״ היו עשירות ‘
 כל היינו נזוניא לו שהכניסה משום ממלאכות פטורה

 גבתה אם אבל מיורשי' נלונייתה גבתה שלא זמן
 מזונות לה ויש כתובתה עיאר נבחה שלא אלא נלונייתס

 אצל כעו במלאכות חייבת בהאי כתובה עקר משום
 נבחה כבר ר״ג זבי יל י א״׳כ לו הכניסה כשלא הבעל

 אפילו חייב עצמו וה למטעם לי לנראה אלא נמכייחה
 ניזונית איני לומר אלמנה כל יכולה להא(לאי כעשירים

 כלי להנשא חז״ל אפרו זה זמטעם אלא עושה ואיני
 שחרצה משום עושה ואיני ניזוניס איני תאמר שלא

שא  איני תאמר M וממילא להנשא אסרוהו לכך ל̂י
 כלי אסרוהו בעשירה ה״נ p אס עושה ואיני ניזונית

 וממילא בעלה מיהח אחר פיל נלונייחס תגבה ומסתמא
» מזוני משוס בהנקה התתיי׳

ל טו  היל בר׳ג' זמפחמא משוס הביש לקושית י׳ל ל
 לא אפילו מהנקה לפטורה עשירים הכפלים •
 לי קשה וחו ,פ׳ סימן לקמן כלאיהא להם הכניסה
 ליה לפמ״ש א״כ לצרושס אלמנה למלמה א״ש לתשובת
 ימלא באנשי איפשטא ללא כעי׳ הוא ניזונית אלמנה

 ביהולא א*כ צ*ה ר״ס בב׳׳י ועיין ילי' במטשם זכי אי
 רב והרי להנשא למותרת נמי נימא פרולה וכל ומל
 לאמרי' ושמואל ורב נערה ס'פ יהנלה כאנשי הלכה סיל

.*חולש 7כ* להמתין צריך תרמייהו

ר טו  הגמרא■ פריך להא מוכרע הוא לממקומו נראה ו
ומאי■ ע״ש וכו׳ ליורשים וליתבענהו מיב לף

 להולל מזונות לה ליחן מחוייבים אין היורשים הא ק׳
 את תתבע לומר ולוחק חלבה שחעכר נרמס שהיא כיון

 אביהם מנכסי הולל את להספיק מחוייכים שהם היורשים
 שהזיקה מה לקלס מחויב הבעל לאין רעה פגיעתה והיא

 שאינס אשה משוס להקושיא עיקר אלא שעלי׳ חוב או
t להניח אחויינח

טנ סיק
SI'Wb א) א  דמי בשם א׳ בפיק הח״מ כ׳ (

א׳ קלש אס לרבנן לגערוה '^
 עיז וב׳ ̂ ע״ש גט הימנו צריכה אתר קלשה (אח׳כ
 שני קלשה אם לאמין בחייבי ג'כ להסתפק יש זה וספק

 אבל לשני כשרה היא אס ולוקא נט מלרכק צריכה אם
 והקשה , קלושין הוי לא כמוסה באיסור הוא השני אס

 פסולי לפני בקלש מ״ב בסי׳ הב״י ממ״ש המש עליו
 לרבנן פיע לפני נמי וחלשה אחר ובא לרבנן עלות
 לא הב״י להא וליקא , ב״י עכיל חופפין שניהם קלושי

 / בקושי' הטור לברי הרח שהרי כלל ״מ7 סכרת ס׳ל
 שהם שילע לכיון סם מ'כ בפי׳ הכ׳י לטעם נראה אך

 הפק וה״נ ־ לקלושין נסטוין שלא י״ל מלרבנן פסולים
 קלושין לשם כוונתו הי׳ להשני י״ל וא׳ב לאורייתא קלושי

: מספק משניהם נע צריכה ולכך

ה נ ה א הקשה הח״מ ו מ׳  כיצל בפ׳ לאמר מהא עלוי
 כא קלושה איסור או מצוה איסור ק' ף7

 ללר׳ ר־נ פ׳7 מהא להוכיח יש וכן צרתה נפערה עלי׳
 למלרבנן אע׳ג ̂ כלום אחרי׳ אין פסולה ביאה נחמי׳
 גע א'צ השט אחיו עלים כא אח״כ אס פסולה הביאה

 משום אלא רנ7 עלי׳ ■פליגי לא רבנן ואפי׳ , משני
 החליצס שאתר כיאה משום הנס שאתי ביאה לנורינין

S ע״ש

ו ה י  נזרו לא מיבם לי׳ל ראי׳ כ*כ אין זה מכל מ
 מהא ראי׳ להביא יש דוחר , בלאזרייחא

 אחין ולהן מהו וכר׳ש פצ״ל נבי כיצז בפ׳ לאמרינין
 ואי < עשו שעשו מה בגשוחיהן מאמר ועשו אחין ועמלו
 , מלרבנן אחר קלושי חפפי לאוין חייט לנקמשי נימא
 היינו עשו שעשו למה .לאשמעינין צריו מאי א״כ

 אפי' להא חיל לאחי! לפסול או למאמרו גט להצדיכה
 משני גע צריכה היהה השני אק קלשה אם ה^ח בחיי
 מוכת וכן האחין על נפסלה וממילא מיתה לאתר וכיש
לאי לה משכחת נפי יהולא לר׳ י׳ כלף שם לאמר מהא

עבל



העזר אבן נתיבות
 נמי !)י7 אמר7 ללני עוי פס מר6( , וכד 5ונסי עבר

 ניעא יy 51 וכד וקלשה וחזר לינמחו החולז ליפני תפ1ל
 שהערוה כמן קושיל! מאי גמורים משין ק הוי לא לכח״ל

 כה שהי׳ צרחה אח ח&טר איך גמורים חלושין בה אי)
:המליצה מן גמורים קלושין

 לעתו על עלחה לא רמ״א מולא' נראה לפענ*ד1
עה״ה הא7 משני גס חצמרך לכח״ל לומר ^

 לכיון לכוונתו אלא ̂ בנט׳ מציגו פלא גזירה לנו לחלש
 לאורייתא בערוה למחצפי משום בשניות לגזרו למעמא
 * בחן בכת מחלפה כתו בת לבת ק׳א לף שם כלאי׳
 בת כת קדושי שאמר שני בקלושי למינזל איכא ה״נ א״כ
 הוי לכזה בתו כת קלושי אחר שני קלושי אתל בתו

 קלושי אם לאפי׳ נראה צפ״ז לאורייתא קלושי שני קלושי
 הראשון אס אכוו לעינזר איכא אפ״ה שנ«׳ ג״כ הוי שגי

S קושי׳ מכ״ז אין א*כ עלאוריי* גמורה ערוס קלשה

^ ה י סעי ״ הג  אפור ללכחחלה ונ׳ל נב) ב
כ׳ וכו׳ עלי׳ לכוא '
 ק לו שיש למי משמע כ״ב לף לכימוות סיק נח״מ

 גראה ̂ ע״ש לייבום משתו את זוקק וכותית משפמס
 את פוטר מ״מ בן לו שיש מי במשנה שם לאמר כווגחו
 ומתית משפחה בן לו שיש מי חיז הייבום מן אביו אשת
 בשלעא פ״ק בייש כלקתני החליצה מן פוטר קאמר ולא

 היינו אחיו אשת את זוקק וכו׳ אח לו שיש מי ברישא
 ממזר לאחויי ע״מ שם לאמי אף לייסס אפי׳ רבותא

 אכל / נרים בן או ממזר נ״כ כשמא לייבום שייך «״מ
 משום היינו הייבום מן פוטר לנקט הא *ל5 ע״כ בסיפא
: לייבם אפי׳ ימל ומחית משפחה לו שיש לבבן סיפא

ך  וכותית בשפחה לבולאי לאי׳ מזה לאין נראה א
 כי אמרינין ישראלית מזונה לאפי׳ בנו הוי צא *

 מופקרות בחזקת שהן ״כ1נש כיש האי לגבי לאפקרה היכא
 והמחעירין לרבנן פפיקא להוי להחמיר אין האי וכולי
 מהא ראי׳ להביא אק נם , לו מייחלת שהיתה היינו

 היתה הואר יפת בת סמר היא דף בסנהלרין לאמר
 היסה לא זו לנזירה י'ל7 לאמנון מוסרת היסה ולכך

i לול בימי עליי!

ה ״ הג  זמת לשם שכיון אמר אפי׳ יג) כ
 לא דלמה ק׳ וכו׳ נאמן אינו

 פעי׳ ל׳ פי׳ לעיל כלאי׳ בט זה לאין גענו יהי׳(אמן
 עצמו משים אלם לאין משום הטעם לומר ואין , כ״ט
 ע״ב י׳ח לף ככתובות כלאי׳ מט במקום אפי׳ רשע
 במט אפי׳ ממון מחמת היינו אטפים לומר נאמנים לאין
 להא דא בוטח שפחתו על שכא רשע עצמו משים וה״<
 נהם לעולם בעשה עובר אותה שחרר אם אף

 בזנות לאין 1ט* מי׳ לקמן הרמי״ס ללעס וכ״ש ו7טעמ
̂׳י לפמ'ש7 והו התורה מן לאו לשפחה  ף7 בקדושין רש

 , אחותו מן ממור שהוא לומר האב לנאמן ע״ב ע״א
 הוחזק שכבל הכא למיירי ואפשר / שם מןלושיט ועיין

! (צ״ע למפרע מנו להוי כנו שהוא

y  ffVD (י) אחר אפי׳ משמע וכו׳ אשתו בת 
כאס פחם כ׳ בהע״ו וכן ,מיתתה י
 הופפיז קדושין אין אשתו מיתת לאתר אפי׳ משמע אשתו
מופקים לעת הביא א״ב מה׳ פ״ב בהה״מ ועיין בהן

לב לשבת טו סיכק
 לאחר לחמותו וס״ל נהימב׳ס הסוס׳ על החולקים

 (צ״ע / בהן חופסין קלושין וא*כ לאו אלא אינו מיתה
 נהי נט להצריכה להחמיר לעחס בש׳ע הביא לא למה

 לפ״צ י״ל להחולקיס כיון כן להכריע י״ל אשתו דבבח
 מינה ק לקי׳ל כתן בשריפה מיתה לאחר אשתו לכת

: וצ׳נג נאתרא ואוקי

ס  פשוט נראה * וכו׳ בתה ובת אשתו בת (די) תז
 ואין , בשריפה היא ארוסתו בת לאפי'

 צ׳ז ף7 האטסס על נושאין כפ׳ התום' מעיש לטעות
* כהי' שאר ל״העליות  לחופה(צא נכנסה אבל נהוונו'

 לחופה נכנסה לדוקא חוס׳ בפפקי הוא וכן וכו׳ ננעצה
 בקדושין מפורשת משנה להא ז״א צא צנל קלושין אבל
 ̂ וכו׳ מקודשות אינן ובתה אשה המקדש ע׳׳ב נ׳ לף

 ,אינו אחת בבת אפי׳ את״ו כזה שאינו כל שם ותפרש
 הא ואפשר ,שני׳ קדושי תפכי לא לבל בקדושין אצמא
 דכאירוסין משוס היינו לקופה נכנסו בלשונם לנקטו

 פימפון בה שמצא יאמר שמא פפח החלאת הוי לבל
 ימצאנהסימפון שמא בתרומה לאסור חזיל שחששו כמו
 (לא שזיגתה מאורסה נערה בכל זה קששו לא7 והא

 לאזלינין משוס היינו סימפון בה הארוס ימצא שמא חששו
 בניטק חופ' וכמ״ש כסמפון מקפילין דאין רובא בסר

 בדידי׳ אבל ע׳ש וטכטלין טנרשין אינן לרוב ל׳ג ף7
: פימפון באחפתו שמצא שיאמר לחוש יש

ז1סי | ד י וכו׳ חמיו באשת אדם מותר מ) כ
לריש מפרשיי נראה אוסרים ויש ׳ ^

 קאמר ולא אפיו ונשאה בעלה שמח חמותו שפי' יבמות
 שתפו וכולן ׳ הקשה דאיכ משוס אחיו נח אח שנשא

 פרש״י לכך חמיו אשת היל צרתה הא מותרות צרותיהן
 שכ׳ י׳ח פיק בב״ש ועיין , אחיו ונשאה בעלה שמת

 יהו תקשה לפיז , ע״ש וכו' התנו באשת אופרין ולה״ג
 אשת הוי צרתה דהא שמחו וכולן שייך ללא לטהכי'

 שנשאה דהיינו מאמו אחותו מדקהני לדייק אין מיהו חהט
 דהא זה אח זה לישא מופרין חורגין דשני מאביו אחיו
 שנשאה יל7 ז׳א קתני נא ונסיב דאי ין״ל בדף אמר

i אמו את אביו שנשא קולס מאביו אחיו

 וכו׳ עדים ובאו וכו׳ אשה קדש ו׳) כן
צ״ד דף האשה פ׳ בחוס׳ כיה

סעיף
 שם וע*ין עדים ב' דכעינין וכו' דאזיל אע״ג ד״ה ע״כ

 אשתך מחה לו ואמי ע״א ובא וכו' וניכו ליה ברשיי
 הא ק' ולכאורה , נאמן דעיא משמע וכו׳ אמר ולא

 דלפרמ״י שכ׳ במהרש^ ועיין בסופה חומר הכא ליכא
א ע״פ ונסיב בעבר מיידי  , ו׳ ס״ק ב״ש ונ״כ ע׳
 קרא למיעט <הי לקמן לאפר הא ק' דלפ״ז אלא

 לנשא כיון בכך ומה ממעט קא מי מאיבורא משריפה
: באיסור שנשא בחמותו י״ל ה־נ באיסור

ו ה י  אחא למא7 תיישינן ללא באחותו י״ל.קמ'ל מ
 אליכא צ״ה דף לקמן רש״י כמ״ש בחחלה גיסו

 אי משא״ה ,אשתו שמתה שיכברו נט דתצעיך לשמואל
 דאפי׳אסימאבענה למיחוש ליכא א״כ חמותו נקט הוי
 יבמות בריש מתוס׳ לפמ״ש מבעי׳ לא נט ק״צ לבל
 היא לי״ע אף מיתה לאקר לממוהו סרמי״ס לעת וכן

 הה״ע לפמ״ש אפי׳ אלא קדושין בה תפסי נא7 ככרת
מזמוקן ולשב׳׳א כלפב״ן רש״י לעת א״כ נ׳5מ בפ״ב

לאחר



לשבת סיצןןטו אבןהע»ר נתיבות
 הא ר״ע למחגי׳ כיח פ׳מ עלמצ5 לאו ממזה־ לאחי

 ר״ע' בזה פליג ע׳כ1 בח״ל חו&הק קזושין צין ס״ל הא
 ין1מ7מן1 דף נערוח אלו בדיה הבי משגי מללא למי

 , בה הופסין חלסין לאין לר״ע לס״ל ומכח ס״ח ף7
 מס׳יח מיחה לאחר בהמוחו לאו איכא לעכ״פ כיון מזו

 לעכ׳פאימויא טח הראשון נירש העולס שיאמרו גיגןוש
■ i איבא

מה האשה גי״א *m< לפמ*ש וראה סי׳ מולד
וא״ת וכו׳ טעוה קזושי אמרי ל״ה פיט דף ^

 ואומי ,ובו׳ טטוה קדושי מפום לפיפא סמטא ולימא
 הזא לחודי׳ ור״ע ו«׳ שהיחי לא טעוש לקלזשי ריי.

 לפמ״ש י״ל לריע אליבא דקיימיגן הכא איב ׳01 דסייש
 לא לאו איהור דאיכא היכא קמ*פ פי׳ לקמן הביש

 בעילתו עושה אלם אין נזה שי׳יך דצא לקמשק חיישיגן
 אפי׳ לאו לאיכא מיקה לאחי בחמוחו איב זמח בעילת
 הוי לתנאי העולם ליאמרו נט לרינה אין לשני כניפת

 לאיא הימו משואין חגאין לאין לקי״ל להא משיאק
 1ל״< ריס לקמן מיהו לאו באיפור מפאיב בב״ז עושה

* כקזושי.עבירה תנאי מהני ללא כתבתי

ט פי׳, האשה פ׳ במהרשיל מלאתי 11®  לאם ני
 לנפלה לחזור למותרת ולאי לה לאפוד ניסה

 וקלאאיפלהוליבא ילו מהחס אופה סוליאק הב״ד להא
 , לדבדן ראי׳ והביא זה ונשא זה נירש שמא למימש

 שעבר למיירי פירש״י לפרושי ליכא הזה הטעם ולפי
 לימא מילי מקשה הוי ולא מוסרת ולאי דאיב ונסיב

ו נריע לא7 עהני׳

ה א ר נ  שב׳ זיל כרמ7 בלקלוק רש<י לברי לפרש ו
 ולא אשתך מתה לו ואמר ע״א וגא וזיל

 ̂ לכאורה מיותרים לברים הס עכ״ל כעלך מה אמר
 חומר איכא להכא ע״א ממי לבהא כוונתו ונראה
 הוא אחותו על שמעיל מו5ט על שאוהו כיון גסופה

 איב אחוחו חרוא שאם נמלא , ניסו על פעיל מו5ע
 על שהעיל פחתו וגם למפרע מוכחש שהעל יוולע
 געלהוכל עלות משום בסופה חומר ואיכא כטל בעלה

 והטעם , אחות׳ על גס (אמנח ליו בה אלו סלרכים
 עלים ע*פ לכניסת לפיל לריש אפי' מתני' לאחי' נזה

 ולרךפירשיי אחד כעל מתני׳ מיירי ועיב לחזור מותרה
 פ1 ׳ כנ״ל שניכם על שמעיל אחל כעד מיידי למהני׳

 דפכיקא וניסו לאזיל!אשתו אעיג לאפר הא איש לכזה
 ולפמ״ש y התוס׳ בזה שנלהנ!ו כמר כהכי דמיירי לי׳

 אחותו על לנאמן הא ע״כ כריש נעיא מתני׳ למוקי
 וניחא ,כנ״ל כפופה חומר ואיכא ניסו על נ״כ למעיל

 לא גיפו לאשת משוס שרי׳ לאשחו הנא לאמר הא נמי
 רשיי כמ׳׳ש החלה גיסו יכוא שמא ניחוש ומאי נט כעי

 גיסו על העיל שע׳א טון ניחא ולפרש״י צ״ה זף ייו«ן
 מוכחש שהעל יוולע ניסו כשילוא א״כ אשתו אתית ועל

 אחוחז וממילא אחותו על שהעיד כשעה למפרע ופפול
ל גט וא?צ קיימת גחזקח  לכוונת לפיו לומר אפשר מו
 והא y אחותה מיהח על עליס שני יש דכאמת רש׳י

א וכא לפירשיי  אסוהה של טהעדס שאחל ייל והעיל ע׳
 ללא הניל קושי׳ לתת וכא גיסו מימת על נטי העיז

t לבל ניס! יבוא שמא רחוש

®D <הב״ש כתב ׳ וכר שני׳ כקחבזח מוסר .(ח 
א סיק לאחר מקא והכיח הלרישה כ׳ ו׳

 לדכריהם ראי' הב״ש וכתב ענ׳ל חולק וט״ז השני׳ מיחח
 אמר להא נהירא ולא ונו׳ אנופחו כקרובוח מלאכור
 סופה שמא לחיישינן באנוסה ע״ב נ׳א דף בכחופת

 להי׳* ביו] י״ל' ט*מ אלכשי׳ ליצר אמר לרכא אלא ברצח
 למחני׳ ופשטא אליו עול שחחלצה חיישינן כרצון סופו

 למחני׳ רישא להא ,כחיי׳ משמע שני׳ בקרובוח ומותר
כ מיירי לו לחזור מוסרת  שני׳ פיפא וצם כחיי׳ ע׳

t לחלק סכרא אין א״כ כקחניו (מחרת

TO  ליחני.נמי איר״ע לאמר .מתא ראי' קצת 1
 כחעותל מחיר ל״ע הס״ל לפי א״כ חמותו

 היל טפי איב קרומת בשאר היה לכחחלה מיחה לאחר
 שני* בקרובות וממזר קאמר Tהא ריע אי לקקכות
 לי׳י סיפוק שני׳ נישואי הי׳ בעלמא לונוס משום להיינו
 (ע״כ לר״ע מוהרין המרובות כל נלא׳ם מיסה לאסר

t י ■שני׳ בחיי מיירי שנ̂י מזלובוח מותר ’

Tiyi* להר לבל הביש כסברת טמא לאי ראי׳ קצת 
 ״כ6 אסורה כטעות אפי׳ בשל בקירוב. יתליו

 תנאה למימר איכא מי בנשואין אלא שם לאמר הא
 כעילח! ׳ עושה לא׳א משום היינו כנישואק תנאי לאין
 לאחוחה כיח זנוס בעילת הוי אי לאפי׳ לי׳ זוזיפוס ב״ז

 כלברי א׳ו לחיי׳ אחותה את נשא היאך עליו אסורה
 בזה שהאריך א״ב מהל׳ בפ״ב כמל״ע ועיין הע׳ז
 מזילה היא לאפי׳ בלילי׳ תלוי להפקר מכרעת ולעסו

S בקרובוחי׳ מומי אונס א! שונג מא אס

ך! כ ה סחוס׳ ־קושיה לחרן הגאון מאמ״ו .שמעתי ו
 שאינן לפי ל״ה- ע״ב־ נ' ף7 יבמות כריש י ־

 וחיק נועל לענק צרה צרת נמכחת ואיה צרם בצרת
 ללת משום יו״ד' בלף שם לאיתא מה לפי ז״ל הוא

 לענין א׳ב מתני׳ תני לא יבטחו כשהיא אחותה משכחת
 אמות להא יבמתו כשהי׳ אחותה משכחת לא נמי בועל

 בהוא לס משכחת מל״מ לברי ולפי לו אמרה אמסהו
 ^למעל אסורה לבעל לאסורה מיון מזילה והיא ננ1ש

t שס החוק' כתי׳ צ׳ל נע׳כ כאסוקה מוחר ואפיה

®D ה י ג ה רנילה הקרובה אם ומיהו וט) !
 אשהו לגרש אוהו מפין ובו׳

 בחשוד לוקא לש״ג לפיל לאפשר הביש כתב * מו'
 משמע ולא ̂ עלי׳ בא בולאי לא אבל יוציא לא כנס אם
 מממהי׳ איסויא לעביל בההיא כיה ף7 ביבמות הכי
 אף להתירה הרי ונו׳ שמואל לאמר צאו אי א״ל

 איחא לאם ועול כנס לכפר משום עלי׳ בא טכולאי
 הש״ס למחלק הא איב אפרחה אחותה שכיבת לטלאי

 י77שכיבקן.אפריאה לגברי טעטא משוס ניצל פ' בסוף
ט׳ קפלי  דצא משמע אהללי שניבחן אסרי דלא נשי ו
 בין כזה לסלק לאק מלדמן אפי' כלל שכיבת! אסלי

^ן לאורייתא ל I ל

 אשמו אמות מעל אשתו הלכה (ץ*ד) ח1
ט׳ ׳ ׳ ב׳ ע״פ לו נשאה ליש ,ו
 בוא והטעם , וזיל ס״ג בסיק הנ׳ש כסב וכו׳ עלים
 למיישינן לראשון אסורה מ״ה משני גט לצריכה משום

 האשה בפ׳ למסקינן הא לבריו משמעות וכו׳ שיאמרו
 למיעבל ה״ל במאי עובדא עבלינן דלא ע״ב צ״א ף7

 י״ל וא־כ , וכו׳ נירש יאמרו שמא חשש משוס ה״יט
היינו שם סביש וכמ״ש כאיא אופל להרייף לאע״ג

כע״א



מ לשבח סיקטטז העזר אב; נתיבות
 M7 אחיו DDfo עדם ג׳ אכל קנסא ס1מש כע״א
 לאער והא מושרת יאמרו שמא שייך לא וגם חגסא הכא

 יכוא מגא לחיישיגן עזים בל' אפי' אשה כאמות ?א0
 אזר׳ זלפא זיה ל׳ת ף7 שם ףי1ר המיש לכד גיסו
 לעליה(אמרו כעלה שהלך בארוסה נראה הי׳ לפיז אמי
 שמא חשש הכא זליכא לחמר מותרת שמת עזים ב'

 סי׳ מאי י״ל סא7 גרושתו מחזיר זה ונמצא וח׳ יאמרו
̂ס בקדושי] :עזים בר שייך לא ור

 זאזילארוססל הא נפחא ר״י זמת סא לפיז "p ךאך
 היכא יוסי לר׳ ס״ל תירוצו זלפי וכו' וניסו ’

 (סיב אס א״כ # מוחרת נירש יאמרו שמא חשש זלינא
 זלינא לבעלה לחזור גיסו אשת מותרת גיסו ארוסת

 לגיסו(אינו הי' ימאי י׳ל זהא יאמרו שמא חשש הכא
 לגרש צריך זהא אסורה אשתו ואפ״ה גרושתו מחזיר
 כל יוסי ר' בייל קא האיר וקשה גרושתו אחות וה״ל

 הא עצמו ע״י פוסל אינו אתרים ע״י פוסל שאינו
 לתנאי זמיישינן הא וצ׳ל כניל ניסו בארוסה משכחת

 יאמרו שמא דחיישית להקל ולא להחטיד היינו בארוסה
 כל ר״י זקאמר היינו (אפשר בתנאי יתלו ולא נירש
 בתנאי תלינ] לא זלהקל זקמ׳ל סייגו וכו' פוסל שאינו
 בתנאי זתלינן מתקזשה p'p בזף זאמרינן הא צ״ל לפ״ז
 דלא ענהקלשה משום היינו שם לפרש״י להקל אפי׳

 ף7 נימין בסוף ועיין להקל אפי׳ תלינן איסויא עבזה
 בעלה שמת עזים ב' שהעיזו בארוסה לפ״ו ע״ב פ״מ
 אפילו כתנאי תלינן עזים ב' ע״פ אנוסה להוי כיון

ד הג״ש לשימת כתבתי כ״ו להקל

ך  זלזא להא צ״א לף לגמרא הכי משמע ללא א
 ולסמוך לאשינוי׳ליקו כלאטרשס עונלא עבדינן *
 למיעכז היל מאי אסרינן ולא קנסינן נמי עלים ובר
 מחניהא סכל«י לגימי] מההיא למקשה מאי ללפי סלע
 משום זל״ל קנס שייך בזה לנס למימר לבעי פ״כ
אמסה להוי־ השני מבעל תצא למה דא״כ יאמרו גמא

 השלי הקת ותשב היאשזן ינרשנה א״כ לבועל זשריא
I וצ״ע האלו הלרכים כל תני מסנייתא הני בכל והתם

טו סימן
 הרי זלו׳ כותית שיעל ישראל (א) א ס^יס

• וכו' החזרה מן לוקין אלו י ^
̂שה א^ מהל' י״ב בפרק הרמב״ס לעת זה  עליו (ר

 אק בפרק נלאיתא רבק לגבי כר׳ש פסק למס סכ׳׳ח
 סהל' נ' בר״פ שהרי עליו קשה ועול ל״ו לף מעמילין

 שהיא בין עני׳ שהיא כין לאלמנה כרבנן פסק «מה
 שמיטה מהל׳ י״ב פ׳3 וכן אותה ממשמין אין עשירה

 נואל לוס לאיז חומה ערי בבתי בית במוכר פסק ויובל
 בקלושין כלאיסא לר״ש כרמן והיינו לתצאין נואל ואין
 פכק נשים לו ירבה בלא מלכים מהל' ןובפ*נ כ״א דף

: דר׳ש נח״ק

ה א ר  הכמיס בלשו! רבי לשני היכא לכל שיטתו ונ
 כיסוי •בפרק לאמריגן כהאי מומי׳ פסק

 מו ואת באותו מאיר ר׳ של לבייו ראה פיס 07 סלם
כרי וכו׳ הלס בכיסוי ר״ש ודברי חכמים כלשון ושנאו

 הנא רבי סתם במרווייהו ורש ר״מ שנחלקו דאעיג
 ממרא התם כדמפרש הכרעתו לפי כריש והכא מ״ע
ע גבי ביצה ובריש ע״פ עיל דף ביבמות איתא וכס׳ג  י׳

 הלך זם דרך ועל הכי וזימנק הכי תנא סתם דזימנק
 חכמים בלשון שנאו אי כר״ש k«7 היכא זכל הכא
מ מצעו וכן כחחי׳ פסק  באתרא ואוקי מינה דן פלונתא נ

 נראה זה ומטעם כסחמא לוכתי בכל הדערס לפסק
 פאן כיג לן ניצל פ׳5ז משום שמעון כי הכא דפסק
רי ריי על■ לפציג קנא  בלשו; שנאו נא״כ הוא ר״ש נ

 ד לק איב מהלכות בפ*כ הרמביס פסק וכן חכמים
 בחילושו ועיין אביו אשת בת ומשום אחמזו ממס לחייב

מלי שפי׳ רלדי שימס ליישב מ״ם אתרי פ׳  ברי רי נ
 מ״ש באריכות עיש לריש כרבק להלכה לס״ל משוס
t סמוגיא ליישב י

ד עו  משוס כרש לפסק הרמו^ס למעס נראה ו
 ׳ לפל̂י ללרבנן האומר ״פ׳0 בקלושק לאיסא ^

 ב*ח את בהדי הגלילי יוסי כר' דס׳ל צ׳ל לריש עלי'
 וכיש כחכמים קיימין דבריו החם דקי״ל ונתן עבד ולדך

 סימן י׳ל בש״ע וכיה ענדם מהלכות ז׳ בפ׳ הרמביס
 < בהא כרש דהלכה מוכת ממילא שם ובמור רס״ז
 הסיק לכי קרא כיצל בפ' מייתי דלא הא א״ש ובהא
 טוהייהו להלכים למגן לאו^י בעי ללא משום לו ויללו
 לפסק משר ושיטת כמתי' הלגתא דלית הגלילי כריי

 םנל\לי לר״י כרבק עמים בהלכות ופסק לרש כרבנן
S האומר ס״פ ליישב כתבתי

D tf ה ״ ג ה  הרש כתב • וכד חולקק ויש (כ) ב
»׳חייב פוסקים ולשאר וז״ל

 חייב ומיורסן חקח לא משום מיחון בלא בביאה אומות
 בעל לא אפילו הקלושק בעת מיל התחתן לא משוס
 מלחמה משוח בפ׳ אמר בהליא להא תמוה והוא ע״כ

 כריה׳ע ללא נימא ׳1וכ ונחיגס ממזרת ע״א פ״ל ף7
ט'  רבא לאמר כלרבא ריה׳ג חימא אפילו ו

 , עיש וכו׳ שיבערל פל חייב אינו לעולם
 שם פרש״י ועיק לוקא בעילה בעיק לבנתעה הרי

 דשא (איה ישא ל״ס מיא ף7 כגיעין תוס' ומלברי.
 טונחם אק עיכ1 וכו' מותרים ונתינה לחרורי נתינה

 באיא ומשתמש עבלוח צל אפי א״כ7 בקלושק שישאנה
 לישא לממי׳ כלישנא קלושק בלא שישאנה כוונתם וע״כ

 חתמת לרך שמא לכל לס״ל משפע יכול אינו שפחה
:בנתינה אטר

ה נ ה  מד למזיניס לס״ל ורשביא הרמרן ללעח ו
דו ורבנן מלאנרייחא אסור ראשון  בהו נ

 שסקשעו נערות אלו בר״פ כחובה בספר ועיי) דורות
 כ'נ לף ביבמית התום' קושיס קשה ספרתם ללפי עליו
 רל ̂ וכו׳ תתחקן ללא וא״ס אומות בו׳ המא ליה

 וס׳ ומואבי עשני נר סחורה עלאסרה מיא לע'כ
 ואיצטריך החום' קושיס קשה הרשי״א וללעס עיש

S נ׳ ללוי ומואבי כמוני

ש י  הס להס ע״ח לף ביבמות לאיחא קצת ליישב י
 שני מר יסמנא לכתוב להם ליל ק׳ ועיז מנס

 מהם לה׳א לומר ואין מנה למבניהם וניעא לסם יבא
 ללא קרא ע*כ1 אסורה ראשוגים נריס כל הא מנס

^ מתחתן  ועיק עיו קושיות כמה הקשיתי ככל אך בז
טול י

יז



לשבת יז טז סיק העזר אבן נתיבות
 ופ״כ נמ׳י ונסין ממור לוי לכן לע דף נפיחכין עוד

 (אפ״ה שני מר הוי מו וא*ג נשינה נשא שלוי דהיינו
: עיש הרשייא כשימת דלא נקין לי׳י קרי

^ ^ין  כחב • «ד מפ(רש׳ עונשו סדי 0( 2 ס
 ועיין כפרססיא לוקא דהיינו ו5החי • י ^
 ליו ף7 דכעיו הק״מ כדברי קנח ומשמע ד׳־ עיק ביש
̂נעא מקשס ע״ב  ועדפא רו1ג חשמונאי in ביד נמי בל
̂שות סיל  מיידי דקרא איו בכרת שהוא מקרא ל

י כע־ססיא

ין סיק
* טיו  אין חזקה וכוי שפשטס איש אשנז (א) ב ס

כתב ־ וכד פני׳ מעיויז אשוז * *
 אם אבל מכחישם כשהבעל דוקא דהיינו ב׳י בפ״נן הב״ש
 עליו והשיג איר שגירשה- לדברי׳ מודה הנעל■ נס אחיה
 להא פיע דף ניטין בשלהי משני מדלא היסב בבאר

ר דכעמידו מ  דרב שייך דלא מודה כשהבעל כגריו על ה
 שכבעל דהליל קשה אכתי דבריו לפי י עיש הממנא

:נרשתי׳ סשכי שקידש קולס חחלה אמר הראשון

^י ד  ושמואל דסמואל אליבא דהחם כיון ייל בהא מי
 גרבתי שאמר הבעל ע״ב קליד דף בביב ס׳ל

 אמר שהבעל סליל אכתי אבל לגרשה בילו מאיל נאמן
 בביב ההם דאמר • השני שקלשה שנודע אחר גרשחי׳
 אלא העיזה דלא למימר ואיכא למפרע נממן דאינו

: טמייעס שהנעל שיודעת משום

ך  דצריכה מיל הוי ממאי משוס אינו כיו לאמת א
 שקכלת נזליא לשוי׳אנפשת משום משני־ גת ^

 לראשון נס שאסורה חצא דאמר כיון אלא משני קדושק
 כדאיחא מבעלה עצימה להפקיעה נאמנת אינם היא ם׳*כ

 מחורץ וממילא לך אני טמאה באומרת נדדים כסוף
 א'כ7 החלה נרשחי׳י אומר הוא שאף לאוקמא דלינא

 מ״נו למפרע נאמן דאינו לאף לראשון לאסורה פשיטא
 השני שנירשה לאחר אף מ לאסורה חד׳א אנפשה שויא

ג האירוסין מן גרושחו מחזיר משום

ף  דברי הביש מעיני דנעלם היתר היאר רחב טו
, ע״ש כ״ז דין אישות מהל׳ ט׳׳ד פ׳ הי־מביס

 וכו.׳ כחובה לה ונסתי גרשתי׳ הי׳ כך הבעל א״ל וו״ל
 מדברי הבא״ס ולמד וכו' נ״שחי׳ לא לומר שיכול מחוך

 היא גרסתי׳ הי׳ כך שאימר להשחא הנ״ל■ הרמבים
 ובאמת לדברי׳ מולה שהבעל פי על אף מגורשת גחוקח
 דף הכוחב ס״פ בגמרא מפורשים הניל הרמב׳ם לברי

:עיש פיט
ן אי  שאין הב״ע יוסף רב־ אמר בגמ׳ דהחם ללחות ו
 ס״ל הא יוסף ורב וכו׳ גירושי) עילי שם י
 להא ו׳א נאמן גרסתי שאמר דהיעל הכ״ל דף בב״ב

 לגרשה ובילו הואיל יוסף בלרב הטעם כביר שם מפורש
 מגו- זה אין הכתובה פרענץ טוען שהוא והכא עכשיו
 יצטרך■ עכשיו־ יגרשלה לאם עכשיל לגרשה וגילו הואיל
 טימה דלא הגט קולם פרעחיך לומר דא׳י כמבה ליתן

ה מ 5וע״ ומגו תוך פורע■ אלם ואין מחיים לגבות מ

 שהוא ע*כ סייגו נאמן גרטחיך שאמר הבעל אמר7 הא
 נם כן אס הואיל אמר ושפיר כתובה לה שקייכ מולה

 דנאמנת הרמב״ם מלברי כמו לכאורה מוכח מהגמרא
4 צלברי' אחיכ מודה שהבעל אף גרשתני לומר

ך  אלת למשא טוהרת למגורשת מפורש אינו כיז א
 כחובחה ליחן צריך שגירשה מודה שהוא כיון י

 קע״ו דף וביבמות שם החום׳ לפמ״ש הן דפכצ״ל סזע
 ̂ נרשתני לומר נאמנח אינה כחובתה דסובעח דהיכא

 צהגשא שאסורה אף כחובתה נובה אפ״ה צ*צ ע״כ איה
 ?אסורה דהיכא ציג בריס הביש למיש כלל דמי ולא

 כחובחה גובה אינה ליס שאין במים שטבע כגון להנשא
 שגירשה מודה דהוא כיון שאני להכא פס^ם צכפה

t להנשא טוהרה (לדברה

ך ן ו ן אמר הי דין סה״ג בפי״ב הרמב^ם כחג הא7 ו
 אומרים לפיכך וכו׳ נאמן אינו נרשתיך הבעל

 ראי׳ נדמית הרי בפנינו עחה נרשה הדבר אמת אם לו
 אפילו דנאמנת להוכיח אין נס הנ״ל מהרמב״ס הבא״ה

 כשמכחישה נאמן הבעל יהי׳י אל'כ7 לדברי׳ מולה סוא
 ו׳א נאמנת סהי׳י ולא לדברי׳ מולה בעי דאי במנו
 גס לפ״ו־ * עמו שחדור לכופה רוצה הוא דשמא
 אומרים שנים ס״ג קנ*ב סימן דלקמן דינא־ בהאי

 סיא אפילו נחנרשה לא אומרים ושנים מגרשה
שגירשה המעידים עדים שבאו קודם אומרת
 וסומכת העדים מן דיודעת די״ל נאמנת אינה אפיה

• (צ-״ע על\הם

ס  נראה היה לכאורה •־ וכו׳ ילה שפשטה נב) ען
 דהיינו ילה שפשטה דדוקא זה מלשון

 קילה והיא צה טחן כשהוא אבל קדשני לו שאמרה
 קדושין שאין יודע אדם אחותו במקדש דאמרינן כיון י״ל

 ונחן נמר עיב מ״ו ף7 בקדושין כלאיסא באחותו חופסין
 קילנמ היא שנם דהיינו פתדון לשם או מחנה לשם
 ■לאדם כן בא״א נס י״ל א״כ פקמן לשם או מתנה לשם
״ פקדון לשם מחן בא״א סופפין קדושין שאין יודע

ל אי  מדרב המגרש ה״פ3 פריך מאי לא״כ להקסוח ו
 V ילה פשטה שלא המס מיירי דלמא המנונא *

 בקדושי בעלמא קול אלא הוי דלא כיון דההס ז״א
 לשם נחן ומסהמא / וכו׳ יודע אדם לומר ל׳ש רחשון
 דפ״ל לר״ה קשי׳ דאל״ה כן משמע ר\׳ וקצח קדושין
 האומר דר״פ ממחני׳ מעתה אינה בפניו שלא דאפי'
 תוך וקלשה אחר ובא יום לפ׳ד ולאחר מעכשיו דקחני
 דבליו אמריק ולא מקודשת ואינה מקודשת יום למיד

 בקדושין משמע וכן מעיזה אשס אין7 משוס לשני טקודשס
 ידה שפשטה בינייהו איכא יחן והוא אמר ריה פ' דף

 הפפי־ בל״ז הונא לרה הא ואמאי מאחר קמשין וקבלה
 , נירשה מסחמא מעיזה אשה דאין משוס שני קדושי
 סן לאי' אק קדשני כהחלה לו אמרם שלא כל אע*כ

 לדחוח יש מיהו ,■ פקדון או מהנה לשם דייל הקזושין
■i להפח יכולה ע׳ת קדושין שהיו כיון שאני דהסס

ן ד ג׳ ה  חופסין קדושין לענין דוקא ייא <ג) ב
 בפיל הראב״ל עס7 זה וכו׳

 אך סראב״ל הוסיף אישות מהל׳ טיז ופ׳ אישות מהל׳־
 מכוני' עליז והקשה , וכו׳ חצא לא ניסח אם שמא

ונראה וכו' מדלה׳מ• לדידה ולהימכס קטין דף דבמוח
דכיל



ילד לשבת סימןיז אקהעזד נחיטח
 י̂&7ע לא מעתה אשה לאת לחותה ללארל ל&״ל

 לקושי׳ אלא מפתק מגשא לא ולק* א״א מחזקת להוציא
 לע״א רבהלשעמא זאמריקכריפהאשה כיון הוא השים
 לאין ומקשה באיסורין נאמן לע״א משוס מח לומר נאמן
 לאיכאמנלו משום ומשני א׳א חזקת במקום נאמן ע״א
 עלי׳ לחמרת חומל משוס ומינפכה לייקא לאשה חוקה

̂כ בסו&ה  חוקה איבא ן״כ5 נהגרשהי לאמרה כיון הבא א
 נאמנת היא ממילא א״א נגל מעיזה אשה לאין

 לא להכא אעינ באיסורק נאמן עיא משוס מת לומר
 תאומן מ״ע תעפא משוס זמינפכא לייקא חוקה שייך
 לאי] חוקה משום איא חוקת לה לאולה כיון ע״א משוס

; מעיוס אסה

 לקספא מ״מ בהוני׳ שס לקאער הא סם לפרש
 שאמרה מון לעימר מצי הוי לבצ׳ז אדלעיל לקאי

 אם מ״מ צכחחלה להנשא נאמנת שאינה לאף מנרשתי
 לא בעלה יבוא אם לאף חומר וליכא א5ת לא (יפת
 הראב״ל כעיש נתנרש^ שאמרה משום שני מבעל חצא
 ללייקא מוקה ליכא חומל לליכא ומון , לית ני׳פת אם
 משום מת לומר נאמנת לחהא כתחלה להקשה לכתר אלא

 וכו׳ עלים שבאר מון ומשני כנ״ל ב^פורין נאמן זע״א
 אך ללייקא חוקה איכא להא לקטעא מ״פ' מקשה שפיר
^ איתמח ללא להיכא הפוסקים נשיפת זהו פו  *א1( אי

t שבערוס בלבר אפי׳ נאמן

ח ז ג  לאמר מהא עליו שהקשה־ מה געי מיושר ל
 לרפ׳מ משום ללילה ונהימנא ס״ל לף מישין

 שליחוומ עושה לשליח חזקה עול החם לאיכא משוס היינו
 בכתובות למקשה והא ,א״א חוקח ננל שחי וכוי
 איכא לענ״פ היינו האי כולי חציפס ומי ע״ב כ״ב לף

 להכחישו יכולה שאינה חזקה לאיכא כיון לליקא מוקה
: תצא ניפת צם אמר ואמאי

DW ה ״ ג ה זגפען־ וס״ל חולקין וית וד) ב
 הנה , וכו׳ בעלה בפני

 כבפפו בעיר שהוא לכל ע״ז ראי׳ הביא לא הראיס
 צ״ל ף7 ככתובות לאמריכן מהא לי׳ לנפקא ואפשר למי
 למיתי לי׳ אבעי׳ כמתא איתא לאי אחי תרי מי נבי

 משמע וכן ממש בפניו כמו הוי בעיר שהוא לכל למשמע
שין  בפני pp ולא כאן ואבי׳ לקחני ע״ב מיה לף ^ו

: בפניו כמו הוי בעיר כאן שהוא לכל משמע אבו׳

שד'  ע״פ לף בקלושק־ לאי׳ מהא ראיס קצת נראה־ ו
, וכו׳ בעיר עצמה וקלשס בלרן אבי׳ קדשה

 משום , בערב עצמה וקלשה בבמ* אני׳ קלשה נקמ־ רלא
 עשני נע צריכה סיחה א״כ בעיר שניהם היו לאס

 עיר באותו משני קלושין מלקבלה ראשון שנרשה זחיישיק
 אירוסין בק זו בחזקה חילוק לאין בעלה. בפני כמו מי

 הוב שם בממשיט ועמ״ש ,גיטין בסוף כלאי׳ «ןמשין
!י זה לשון על■ אחר

ה נ ה  המחמירק זאפילז עיר מינו נתב סהרי״ק ו
 היינו מעיזה אינה כפניו שלא לאפי' )כריה

 ולאי אתרה במדינה אבל מלינה באוהה עכ״א נשהרעל
 ראי׳ להניא נראה ולכאורה . תצא ניסת ואס למעתה
 להניא נאמנת עצמה האשה אין בנימין חנן להא לדבריו
על הןשס ע״ש וכפנ׳ח בפנ״כ לז׳מר וצריך ויפה

 ציל ע״כ1 גרשני לומר נאמנת להא ובפ׳נ פ״נ3 ל״ל ריה
 שאני ל׳ לף ב״ע ברי׳ כלאי׳ לה מסייע' לגט משום
 לי^ומן לומר שייך וצא « שפרא לי' מסייע קא7 סכא
 בלא להעיז תוכל ללא ז״א גיעה תסמין כעי לאי במגו

; הנס סיוע

זטעמ' נישק בדיש ס״צ7 לרבה לזהו נראה הי׳אך
 אע״נ ייל שפיר לשמה נקיאק ללא משוס מפי(

 לאון לסיל לרבא אבל , להעיז יסלה הוא פסול לגט
 כלל נס לה שלח שלא הבעל שיאמר דהיינו לקיימו מצוין
פ שזייפה במה סיוע זה למה נךזה  לאמר משוס וצ״ל «
 למלינה מעדינה אלא חשש אין לרבא ניפין בריש שם

 כ'כ מוכרח אינו אך / נאמנת דאינה ר״ה מודה ונה״ג
 החתומיס עדים שם כמיס לויוף חוששין הלין למצל כיון

: להעיז שמכל פיוע הגט ס״ל וכו׳ השטר על

מ׳ בזה״ז עול וי״א וה) שם  ב״ס בשם הרס כ׳ ו
 הגט סמסלר הרב פשוט מנהג בזה׳ז

 גרשהני לומר אינה(אמנת הו הנט נתינת אחר הגע גונז
 לומר לאין משנס לדבריו פירש עכ׳נ לברר אפשר לסא
 לאו מירושין מגיא המסלר הרב ע׳פ בירור זה דאק

 דעפמוא סנט ע״י לברר לאפשר אמר ע״ז הוא כלום
ט הרס «חמק ; מ

ך מ לאס אינו כין לפענ״ל א  אותה עידש המשלי ס
 הpאשהמע לאין לחזקה כיון להכחישה נאמן אינו י

 לאסרה נאמן ע״א אי) ממילא א״א מסזקה ומוציאה עליפא
 בהכח»: ע״א ורש , שבעחה בלבד נאמן ע״א לאק
 באומרת קפ״ו ־לף ביבמות הסוני' מלשק משמע וק

 לברים המ לא ואמת ושאילנא ופלוני פ׳ במי נרשמי
ט לה שניהן שאמלה לוקא משמע מעולם  שנים בפני מ
 אותה מכחיש אחל אס אבל אוחה מכחישים ושציהם

 פלוני קע״ו בסי' לקמן לאי' להא לעי ולא נאמן אינו
 שאומרת כיון נאמן החכם סרטב״ן ללעח הכתם לי טיהר
ר מפיו  פלוני כשאמרה מקא דהיינו הח״מ שם כ׳ מ
 שפלוני ראיתי אני. אמרה אם אבל הכרי שתיקן לי אמר
 בפני כשאמרה ונ״ש , נאמן אינו הכדי את בפני תיקן
 עלי׳ נאמן העסלר אוחו לאין גרשחני הצוסלד פאני

 לברר שיוכל כוונתו ואם *י אומו להכחיש כיא ונאמנה
̂׳ צריכה אשה דאין ז״א בנט החהועיס עדים ע״י  להכי
ד הם מי'  דאף גזה חילוק ואין מסירה ועלי חתימה ע

 והס מסירה עיד הם מי אמרה היא אם הש״ס בזמן
 לס״ג אפשר מיסו ^סניס להם פשישא אותה מכחישיס

 שראתה שאמרה היינו נרשחני לומר נאמנת למ״ש לכ״ה
 בזה״ז אבל ,׳ עדם בפני לה־ מיסן כהלכתה כתוב הגט
ט מ״ש ומבינה יולעת שאין  מרב על סמוכה אלא מ

 כאומר הוי כהלכתו מא שהגט מפיל ששמעה המסלר
 מפיו אלא יולעת שאינה כיון הכתם לי טיהר פלוני

: הרעכ׳ן כע״ש נגלה נאמן הרב ושפיר

C13 QW וכו׳ מעתה לה למסייע דאיכא הירא אבל 
 ככמר כתב מסייע לע״א היכא סב״ש כ׳

 לף מיפי! הראיש לגדי סכיא סצא עליו וחמה למעיזה
 ולענ״ד , בזה דעות שני כ׳ קע׳א בסי׳ ולקמן ק״ד

 בתחלה שכ׳ מרא״ש לברי לפרש ר1להט דכ״ל נראה
 לבעלה שאמרה ממס ואי מגו כאן אין טלה אינו לאס

מעיזה לה מסייע fp? שליש לאינא טון נאמנת נרשלמי
וק׳



לשבת סימןיז אבן.העור נתיבות
>pאיירי דאיגהו פלוגחייהו מעין הוי לא מודה דהאי לי ׳ 

 מהיסנא ם^ש היד הנע דאפי׳ ואפשר שליש היד כשהנע
 מעיזה איגה לסודי׳ שליש אצא לה מסייע ללא וכיון
 הנע י׳5דא ואפשר הרא״ש מ׳ דהא להעור ס״ל וכו׳
מ  לא זכר טעיזס אשס דאין מעעס מהיענא שליש נ

 דאין עעמא הפוני' אמר לא הא7 הדוחק זה3 נדחק
 דלפה היא גרוע דמנו ותו מנו משוס אלא מעיזה אשה
 קושישו משום סרא״ש ;הוכרת אלא השלי' מדברי השני
 ?כ' לבתר אכל , פלוגחייפ מעין הוי לא מודס דהאי

 בעי דאי מגו איכא לעיל הא צי וקשה זה אחר סרא״ש
 גרע דלעיל דמנו וייל וכו׳ לאסה גהלי׳ יהיה הוי שליש

 איה , • וכו' הנע לקהל רוצם הימה לא האשס דשמא
 דזפי' אלא מעיזה אשס דאין מטעם לדחותי א'צ ממילא

 אומרת שהיא כיון לה דיהיב במנו נאמן שליש כיל הנע
 יכולה היא שפיר לבירושק לה שנתן הוא שאמת שיודעת

 דאק לדחוקי 5י6ו לה ליתן דיכול במגו יהיה צלילי לומר
 אשה דאין עעעס בהוגי׳ אמר מדלא אלא מעיזה אשס

 מסייע דע״א דהיכא מוכח ע״כ מצו מטעם אלא מעיזה
 אמר דלא דהא לדוזוק ואין כאן כפיש להעיז יכולה לה

 אמרה אם אפי׳ היינו מעיזה אשה דאין משוס העעם
 מיידי דמא הוא לדוחק חלא ז״א / בעלה בפני שלא כן

 באוחו שהוא כל היא׳ש זלפמ׳ש אחה בעיר ששלשה! סס
 שלא לאפי' ס״ל עצמו ר״ה זהא וסו דעי מפניו עיר

 , לה מסייע שהשליש הטעם א״ו מעיזה אינה בפניו
 משום אלא מעיזה אשה דאין סטעם לאו קמיא ובסי׳

 לף ביבמוח למשני להא ציל לפיז , לה טחן שהי׳ מנו
 להוי ה׳ה ופלוני פלוני כפני גישחני לאמרה כגון קע״ז
 עעמא מחרי חלא אלא לה מסייע ע״א שהי׳ למימר מצי

i נקט
ען  ייח דף בכחובות ההוס׳ לפמ״ש נ*מ טול בזה־ וי

 נחזקה לומה ב״ח בפגי מעיו אלס לאין דחוקה
 . בר לו והוזה במנה תנעו אם א'כ מעיזה אשה דאין

 הוי כה'נ עלים דבשני כלום חייב שאינו מעיד נע״א
 טענתו בחמלת אוס מפייעין להעזיס כיון אנידה כמשיב
 איה פ׳ב ס״ס ובחיה קניח ף7 בביב הרשב׳ם כמ״ש
 אבידה המשיב הוי להעיז ליכול הטור דעת בע״א

:משבועה ופעור י

ען א הטור צזעח להסתפק וי  אחי על בהכחשה נע׳
• בב׳ כמו להעיז ויכולה נ׳כ למסייע אמרינן אי

 דף בכהונות אמרינן אלו אה אלו במכחישין דאף עדים
 לאו בהכחשה לע״א טמא או להעיז דיכולס עי׳ב כיב

S להעיז יכולה אינה מא כלום

ת צ ק  פיא דף ביבמות דאי' פהא ראי׳ להביא ים ו
אבל מכחישהו שלא אלא ל״ש ממאל אמר , <

 וקפה ־ ע״ש וכד עלות בפסילי לה נמוקי תצא לא מכחישחו
 לכחחצה אפי' למכתישתו הליל תצא לא שמואל אמר למה

 לכשכא וצ׳ל ע״ב ייז דף שס הנע׳ מקשה וכהיג חנשא
 חזקה דהוי שחנשא מסתברא יותר שניסת קולם הנעל
 שלא מעיזה דאז כשניסת משאיר מעיזה אשה דאין

 דלת אעינ חצא לא לאפיה שמואל וקמ״ל זונה תעשה
 המכחישים עדים דבשני מוכח ואיר אאימ7 חוקה שייך

I אא׳מ חזקה שייך זא״ז

ה בז  כיב דף מכתובות הרמב׳ן קזשית ליישב יש ל
 נמימר ליל בע״א למוקי דאביי בשינוי׳ ע-ג

לה מוקיס ולא '1זפ ממך הסל ליא דאעל אסי גדל׳

 כשניסת תצא לא ניסת אם ומאי אחת בבת שהעידו
 ההא גנסגרשה בסיפא לאיר י״ל ולפחיש העד לאוחו

 סחמא קסני להא וכו׳ מעיזה אטה דאין משום נאמנת
 נפנינו סלא אפי׳ דלליה ותו ומכחיש בפנינו בעיל אפי׳
 מסייע אחל דעל דהיכא לפיל הטור לדעת מעיזה אינה

דאיכאעדכננלאינהמעיזה: דכיון צ׳ל להעיז יכולה לה

O tf (וכו׳ מעתה ניסת שכבר דכיון גז
 חשוכת בשם נ׳ סיק בביש עיין ^

 נעלה כפני שלא הסחלה דאס רנ׳ג אלף סי' הרשב״א
 בחשובה ושם נאמנת בפניו וא«׳ בעלה בא ואס׳ה
 גירושין ע״ב כיב דף בכחוכזת דאמר מהא ראי' הניא
 רה־מ והיא האי מלי הציפא ופי וכו׳ מכחישחו יכולה

 בפניו שלא להעיז החחילה הא הגמרא מקשה ומאי וכו'
 פלא המחילה לאפי׳ איו תעיז נעלה יבוא אפילו ואיה

:עכיל להעיז איי בעלה בפני

 איי גניסת דאפילו נמי מוכח לפיז ולכאורה
 כיל ועיכ כניסת מיידי שם דהא להעיז

 יכולה דגירושק דמשני מה על שס הגמרא דקושיה
 כשלא עתה עכ״פ הא האי מלי דייקה ולא מכחישתו

 בשעת א״כ להעת שמצטרך יריאה היא עדיין ניסת
 ומה טיחה עילי נבי כמו קאמרה דקושפא נימא אמירתה

ך  מעיזה ככר כשניסת באמת אבל אק״כ דניסח מ
 בפניו שלא לקי״ל כיון עדים שום דליכא ■היכא ממילא
 בעלה יבא ושמא אחזקה סמכינן ולא נאמנה אינה

 אס יריאה שחהי' זו דקזקה משום בפניו להעיז ותצטרך
 אינה ממילא א״א מחזקת להוציא עליפא לא אחיג ימא

:בפניו אח*כ אומרת אפי׳ נאמנה

ם ה ש ׳ ג ה  להנשא שנאמנת כמקים י״א (ח) ב
• ופו׳ כסובחה ניכ נובות

 פי״ג ברמב׳ם כמפורש תוספות ולא כחובה עיקר היינו
 הכ״ע דמשני פ״ט דף הכוהב מפ׳ ומוכרה כ״ר דין מה״א
 החוב׳ קושית בזה ומתייז וכו' נירושין להעידי כשאין

 לעגיז היינו דקמהימנא אע*נ7 ע״ש וכו׳ מנו ד״ה שם
 אמר דהא שם דמיילי הוספת לענין ולא כחובה עיקר

 למ״ה בהמגיד שם כתב והטעם הוספות נובה כתובה רב
 עיקר לענין כהונה דפדרש דדרשינן עיקר לעגין מהימנא

 שכתב ע׳ב שורש במהרי״ק ועיין תוספת לענין ולא
 מיקרי דצא חופפת לענין כחובה מדרש דדרשינן לי\פך

 דבריו ואין מכחישה שהבעל כיון לאחר לכשתינשאי
 זעלרש פ״א דף כחומת דסנגיא כפשטא דמשמע מוכנים
 חוס׳ בדברי צהליא מוכח וכן עיקר לענין דגקא כחובה

: ע״ש וכו׳ אלמנה אין ז״ה עיב ל׳׳ד דף דניטין

ח ״ ג ה  כלל ממון לענין לא״; וי״א (ט) ב
 אחד קכס דבלי הם וכו׳

 דף ביבמות חוס' מדברי ראי׳ והביא במהרי״ק שהביא
 א״ג כחובתה כטהובעת וי״ל וכו׳ ולהימכא בל״ה קט־ז
 חוס׳ מ״ש לפרש ורצה עכ״ל נישואין לעגין דוקא אלא
 אינה חונעת אינה אפילו היינו נישואין לענין דוקא אלא
 ונס זו דיעה מהלי״ק שם סחר וכבר כחובתה נובה
 כמריו משמע לא כתוכחה כשחוכעה סהוכפוח לשון

J א״נ כחובה דלענין בפשיטות דהל׳ל

ס  אלא חוס׳ דברי לפרש שם מהרי״ק שנהב מה ג
נאמנת כחובתה כשסובעת היינו נישואין לענין

לעניו



לה לשכת סיקיז העזר אבן נתיבות
 משני ?<א לחח לסחנע׳ (כ׳ לבל נישואין לענין

 לכוכחמלאפילוגחובעה כשסובעתנחובחה הכא למיידי
 לליכא מוכרח זס ואין * בקיצור עכ״ל להנשא נאמנה

 אינה מיתה לענין אף לא״ב כחזבחס בהובעח לאזקמא
 שאמרה דבשעה ונצמרךללתוקי כחובתם כשהונעת נאמנת
̂י  אינה בעלה מס שאמיה ובשעה כתובתה תבעה נרש

: כהוכחה תובעת

 המור ללעת י׳1ל« מצי להוי לעיל כתמו כבר לטלר
 חלת מהרי סלא אלא למעיוה מסייע ע״א שהי׳ ׳

 חוס׳ כמ״ש הוס׳ לגרי לפרש יש ובאמת נקע מעמי
 לענק א״נ כחובתה כשתובעק 1פ*נ ף7 בכחונוח בעצמם
 כעלים ילוע אס איח בשם שכתב ב״ש ועיין נישואין
 מסוגיא עליו והקשה ו«׳ חוקה אמרינן לא אשתו דהיא

 קלושי ראשון שקלשה כעלים יוולע לאס להציל לנימין
 מהני ללא צא״ח דס׳ל ונראה מהימנא לא תו ולאי
 לעליפא איא חוקת ננל אלא מעיוה אשה לאין תוקה
 ילוע לאינו כיון איא מחוקת טעיוה אשה לאין חוקה

 בעלים ילוע אם אבל חוקה מחמח אלא איא שהיתס
 וכהיג מקהשת ספק להוי ב״נ אצימא לא א׳א שהיחס
 , וכד עלים יש שאס וי־א ו׳ העיף קניו בהי׳ איתא

 ספיקא עלים ביש לאפי׳ הכיש קושית מחוח ממילא
:משני נמ וצריכה כוי

ודע

אך

 נאמנת נתנלשמי שאמרה האשה לאמר להא
 עצמה להחוק אי< אכל ולהבא מכאן היינו

 לאמר מהא ראי׳ נראה היי לכאורה למפרע מנורשת
 כיסא ואי עלביא יחפה שמא זמן שחקנו ףייז7 לגימק

 קולס נתנרשתי ותאמר עצמה על תחפה למפרע לנאמנה
S נוח1ה

 אחותו כת משום בליה שם סתוס׳ ׳5 להא ז״א
 פספיקא לי׳ קסלינן לא ומן בו לבאין וכו׳

 לעכיפ כיון נה״נ לפניך נחשה הרי לאמרינן משים
 חשה אכתי למפרע לה נאמין לא אפ-לו להבא נאמנת

 דאק קה1ח משום לפנינו עתה גרושה היא לעב*פ כיון
 ומספיקא לפניו גרושה הרי נימא א״כ מעיזה שה6

 לומר עצמה מל תחפה אבתי כן ואם לה קעלינן לא
 (איל / מספיקא לה קתלינן ולא נמפרע נהנרשתי

 לסכא אפילו נאמנה אינה למפרע נהנרשתי לכשאומרת
 את גרשתי לבאוטר טיל לתל קליל לף כביב כלאיתא

 להנא צפי׳ נאמן אינו למפרע אמר 0א1 נאמן אשתי
 כשאומרת הינ נימא א״כ ליבורי׳ פלניק ללא משום

 ליכא (איכ להבא אפי׳ נאמנת אינה למפרע נחנישתי
 סלא ז׳א לה קטלינן ושפיר לפניך נחשה הרי למימר
 לאפי׳ ותו ליבורי׳ פלנינן לסיל שס נמיל קשה לאכתי
 לנילו משוס ההם לוקא היינו דבורי׳ פלגינן ללא למיל

 מנו וה אין למפרע מגורשת שתהא שרוצה וטון כנרשה
 משוס למפרע נאמנת לאינה הסעס לעיקר הכא משאיה
 עתה לשמא לעיל כמיש הייט מעיוה אשס לאין חזקה

 הלרא וא״כ למפרע שגתנרשס להעיו ויכולה גירשה
 יוה והעיקר מספיקא מיקעלה ללא לדונתי׳ קושיא
 וינגמ לאס קניב בכי׳ הטור ללברי בחרה ראי׳ לבוה

 מצל מימ ראי׳ טה אין ואיב נאמנת ואינה טעיוה
 אלא נאמנת אינה למפרע לכשאומרת מא כן הסברא

 אי סיום נגרשתי אמרה אס להכתפק וים ולהבא מכאן
 כזאטרינן גיטך לן י1אח הוי להכי איסא אס נימא

: בפןכקיס זה חילוק מצינו לא אך כ'נ לף נכחוסח

W D על אפילו שמה עליו והעילו .ררד> ג 
 כפייכ הרמכ׳ם כתב • וכו׳ אחל י ׳
 כן ובאמת להגלות עשוי שהלכר הטעם ה״ו לין מה״ג
 ע״א מהימן למה ע״כ ציג לף רבה סאשה כפ׳ הוא

 חומר מתוך הטעם מסיק פיה לף הנ״ל וכר*פ ביבמה
 לף שם החוס׳ כ' וככר וכו׳ בסופה עלי׳ שההמרת

 להמכיגן הא לי׳ למיבעי׳ וכו׳ כימה ע״א ליה ע*כ ציג
:ע׳ש לגלוי׳ לעבילא משוצז היא הטעם לעיקר אליוקא

ה א  משום הטעה לעיקר אסרינן אי להיה ונר
 ע״ז סמכה לא אפיה דלה לרב׳ ליוקא

 איזה הוא והאיכעי׳ לנלוי׳ לעבמא טעטא בצירוף אלא
 לבהחלה שם הי־מבים טלכח משמע וכן עיק טעס

 ה7י7 ליוקא משום עצמה אשה עלנח גבי הטעם שם כ׳
 לסמי אלא נעיא לעתו וכן לגלוי׳ לעבילא ומשום

־ »אלנעיל

 מטה״י(אמדה כשבאה להא כן לומר למוכרה ונראה
 ככהוטת כלאיתא נאמנת אינה כעלה גרשני

 משום להתיר׳ עגונות ל^ת מששו ולא ע״ב כיו לף
 סטעס ואיל לכסופה חומר משום דיקא להיא ת!קה
 הש״ס לחה לכנר ז״א להכחישתו יכולה לבנירושין משום
 להכחישה! יכולה וסי עיב ך״ג לף בכתוכוח זו סברא

 נראה אלא בעלה בפני מעיוה אשה אין ריס אמר הא
 לא ניחשק וגבי לגלוי׳ לעבילא משוס נמי הוא הטעם
 שהוא בחר הלבד אין חולה שהוא לאף לגלוי׳ עבינא

 שגי מבעלה עצמה להפקיע רונה היא לשנוא אמת
 קשה והו מעיוה נישאה כבר לאס לעיל לפמיש וכים

 בעלי למס במנו בעלי גרשני לזמר תאומן לא למס7
 חוקה כנגלו איכא להא איא חוקת במקום מ» הוי ללא

 לעבילא בצירוף הוא הטעם משום אנא דיתא לאשה
 טילהא למימר כעי ללא מגו הוי לא לכך לגלוי׳

: לגלוי׳ לעבילא

ךן  גחגי לומר חקח ללא לטעמא לי׳ל ללחות p עי
 דהאי השום כלמלחה לה להקל נאמנת בעלי

 כדאיתא ומערער בעל אתא למא7 היא קולא.חוטרא
 מ׳מ ומינסבא דיקי להיא לאף נ' לף גיטין מס׳ מייש

 לבר במל להוא כיון בשקר יערער הבעל שמא קיישירן
r הארכתי שם (בחמשי שם כלאיחא חרי כערעור הוי

ה הנ  למטעס כתב בכופו למ״ל שורש גמסרי״ק ו
* מעאויייהא נאמנת היא לגלוי׳ לעבילא

 זאמר להא לרבנן ס שהוא כתב קניה בסימן זהריג׳׳ש
 לננוי' לעבילא במילתא נאמן לעיא ל״ס דף טנמוה

 משא״כ ומיל נדכף שחנלה בעבר לוקא היינו ך<5פש לא
: לעולם יתנלה לא לאפשר אסה כעלות נבא

 נאמן איסורין בשאר ניטא אי לאפי׳ נראה ו^וד
 מ׳מבליר לגלוי׳ לעטלא כסילתא מדאורייתא *

 מהימן נא ובממק סמנמן לבר לבר ילפינן שנערוה
:לגלוי׳ לעבילא במינתא אפי' להוציא עיא

כי ה ג  לבר למי רבה בר״פהאשה למסיק הא א״ש ו
 נימין בריש לפרש יש וכן * וכו׳ שבעחה

 למי דיל משום היינו שבערוה מר מי שם לאטר
ויאמרו העדס יסאו אם לגמי׳ לעבמא מילתא

שמא
יח



לשבת r סימן העזר אבן נתיבות
 משום מהני פ״ה16 לשמה ננחל שלא או מזויף שהוא

־ שבעחס מר להוי

 לע׳א להא הרשב״א. בשם סס מהדי״ח כוזבעוד
 וכ״ה לקידושין רכס לאפקעינהו הכא כאמן

̂ן*ה דף כשכח גפרש״י  מהא עיו להקשות ואין ע׳ב ר
 ממור למשני ע׳כ סיע לף רכה האשה כפרק דאמר

 אפקעינהו כבר הא ואמאי כממזרת ושרי מדאורייתא
 רמן אפקעינהו ללא לי׳ל ז״א ראשון לקלושי רמן

 והתועלת הבעל שמת העד כלכרי אמת אם אלא לקמשק
 א״א מזקת לליכא כיון העל נאמן לטמילא משום בזה

 היא והרי למפרע הקלושין כחבעלו מת אם להא כנגדו
 מהתלסה סהיתה העל העיל כאלו והוי פנוי' בחיקת

 רמן אפקעינהו לא מת שלא הוא האמת אם אבל מי׳5
 שלא כשנתברר משכי ממזר להוי קאמר ושפיר לקדושין■

ע5 לאכתי אלא מת  בכתובות אביי למשני הא לא״כ י
 אפילו לאוקמא ה*צ לעוצא משוס בע׳א ע״ב ד״ב דף

 למירושין לגירושין מיתה למי לא מ״מ אתת בנת כשבא
 אומר בעל משאיכ שם כלאמר קמסהלי תרווייהז

 שמה היא האמת אם לקדושין רבנן לאפקעינהו כיח מת
 לאם מססלי קא באיא תיווייהז לומר שייך לא יכ5

 בשם שב׳ בהפ״י ועיין וצ״ע מעיקרא פנוי׳ הרי מת
 קס אבל באיש אתל על יקום לא שופעים בפ׳ ספרי
 לאמר למאי לפרש יש לענ״ל להשיאה אשם בעלות הוא

 ליחן נאמן קדשתי׳ אני ואמר אחל כא סיג לף נקלנשין
 משעם לאחרים להשיאה שנאמן ע״א מטעם דהיינו גט

 לפרש יש וכן , שס כלאיחא לו ולא חוטא אלס לאי?
 לף שם כלאיתא לקדושין חוששין אחל בעל מקלס למ״ל
 אחל עד פי על להשביעה ליכול מטעם והוא סים

:שם כפרש׳י

 ועליק עליו לאוסרה יחכמנו שמא רא) ד
לשון כיה * וכו׳ ■קיים הוא ׳ *

 הוא ועדיין רכינו כתב וזיל וכתב מהיג פי״נ הרמבים
 קרוב שהוא זו של בעלה מש שאם ללמזינו קייס

 שמס להעיל אלו נאמנים לאחי ונישאת והלכה אלו של
 כן להוכיח נראה ולכאורה , ע״ם וכר סאחיח בעלה

 משום לאו ע״ב קייז לף שלום האשה בפרק מלאמר
 משמע וכו׳ מייח חמוה ולא מיית בעלה לא לאמרינן

 מיתת על לחושלה אין בעלה שמח אחה האמת לאס
:שם כחוס' ועיין חמותה עם שייכוש לה אין שככר סמים.

ר  ליצטערן ללא לטעמא למקשה צס׳ל דהיינו י״ל א
 למשני למסקנא משא׳כ כלקאמר שעחא בהר י

 הטעם לאין ש״ה לה*פ י״ל צערא לה לרגש התם שאני
 ילעינן אפילו אלא וכו׳ מיית בעלה לא ללמא משוס
 בשביל לשקר לחשולה חמי׳ מיתת על א״נ בעלה למת

:צערא לה רגש שכבר חמותה שנאת

ם נ מ  קז״ס כלף שכחב סחוס׳ לעם כן מוכרח א
 ריא ואי וכו׳ לר״א טעמא מאי דיה ע״ב

 למת הסוא גבי לפלוג מ״מ צרה דאינסבה לבתר א״ף
 משום היינו וע״כ עיש ובר חמי מת כך נאחר בעלי
 להעיד ומותרת לחמותה סניא לא חו כעלה שת לכיין

: עליה
ען ״ מ  אפילו צרחה ג׳ לין מהיג בפיי הרמכ״ם ו

מירושלמי שהוא הכ״מ שם וכתב וכר נשואה

 בלף לקאמר לילן ספוניא מוכח הוא ובאמת ליבמות
 עכ״פ הא קושיא ומאי וכו׳ אחאי כניטא ולצמא ק״כ
 שליקלק ההו שאני לצרנמ אע״כ צרחה עכשיו אין

 משום שגירשה כ׳ וצא כניל זו של בעצה שמס כאן ככ'מ
 נירשה אבל קרובות בשאר אלא בצרתה שייך לא למס
מי לצא בצרה נמי שייד  לבצרה משוס והטעם בס מ

 וכיב קי/ז. לף פרש״י וכן נעלמא לי׳ הני׳ דנות׳ צערא
 י״ג בס״ק והב־ש דר״א מיט בל״ה קי׳ש בלף מהרשיא

ד הנ״ל הרמב״ם מלברי הכ^מ על הקשה  ואפשר ו
 ג״כ תהיה סצרתה שרצונה מעילה אינה בעל לאותו

 בין זה כעל עלות בין לחלק כמנחו עכ״ל לו אסורה
 הירושלמי להא וליחא צרתה של אחר בעל עלות

 תרווייהו ובמחני׳ אמחני׳קאי נשואה אפילו צרתה דקאמר
 אפי׳גשואס לצרתה להליא משמע לזו מ» מעילות אינם

:זעיז מעילות אינס תרווייהו

י ת י א  שמסתפק ק״ה סי׳ אפרים שער בתשובת ר
 ורצה לפ׳ת במסיח נאמנות אס נשים בה׳

 ע״א קכ״ב בלף הנע׳ מלקאמר לנאמנות חחלה להוכיח
 שאמרו נשים / וכו׳ והתניא לא אשה ע״פ ר״ע וסבר

 , וכו׳ סהימנא בעלמא אשה מהימני ללא הוא חכמים
 לבהא לפ־ח במסיח התם מיירי לר׳ע אימא קושי׳ ומאי

 נשים ה' אפי׳ לבמלפ״ח וע״כ ̂ מהימנא בעלמא אשה בולאי
 עיש נאמנות שייך לא במלפ״ת מיירי לאי ולקה כאממת
 הנשים כל פוכל לריע ס״ל דאי למדחי היל ועליפא

 ק״ו הליל נשים מה׳ קיו למילף נריע ליל מלפ״ת בלא
 גיטה מביאות ואפיס מסצפ׳ה בלא לאי: לעלמא מנשים

 מלברי ל׳מ מסליס אפ■־׳7 ש״א בחשובה שם הוכיח ושוב
 דהוכית ייג סיק בביש דבריו והובא קע״ז הי׳ ריביש
 מלפריך לברים קישור בלא אפי׳ מסלפית נאמן לנכותי

 הוי מה לפלוני אלא כוחי דלמא פריך ולא צרה לחא7
 ז״א ולפעניד מסלפיח מהני לא לבצרה מוכח מסלפיח

 אשס שם שנשא ופירש״י צרה ללמא לפריו אסא ק׳ להא
 ה׳ מכל פריך מדלא מונחו לה והלכה לקלקלה ובאתה

 נשים מה׳ אחת לה כשאין לאוקמי מצי להוי אלא נשים
 ק׳ ואכחי אשה שם נשא שמא לטיחוש איכא בצרה אבל
 לאחיישק בחראללצרהאקרח שה הא בפ׳ לאמרינן מלא
 במקום אשה נשא אם כלל ילעינן זלא כמן ועול עיש
 היתה בעי לאי כמנו תהימן צרה אלא יהא לא אחר
 אומרת היחס ולא ב״פ פלוני שמת לסעיד לפנעו באה

 נפשה לחזנקה בעי ללא משוס לומר ודוחק צרחה שהיא
 ממהיי הגאה באשה מציגו נא7 ועול הכי נחר בשקרנותא

 צרחה היא אסה אוחה שמא לניחוש נעלה שמת ומעילה
 צרה דלמא פריך מאי ׳P ועול במדס׳י בעלה שנשא;

 לבור מושלך גבי מיטין כשלסא דעלמא רובא במר ניזל
 כיון צרה למא7 פרין שפיר לאשתי נס כתבו ואמר
 משא״כ • בצרה או בבעל כ״א אלם בשום למתלי לליכא

1 יובא בחר ניזיל להעיד ינולק העול* דכל הכא

ך  לה והלכה לקלקלה ובאה שפי' רש׳י לכרי פשט א
 לנו סי' ולא רוכא בתר למיזיל ה״ל לולאי ראינו י

 מצאו ולא ש^כו כיון אלא הנ׳ל מטעמיה לצרה לחיש
 מוכח במהירות לו' והלך נשמט איך חיטה מר שהוא
 נקלקל שדרכה לצרה חיישינן לכך לקלקלה שיא מלתא
 אפי׳ להאטק אין זן הוכחה זטשזס נשים ה' מכל יוסר
משוס לתאומו מיד קשי׳ ללא ממילא א״כ סנ׳ל כמגו

מסלית



ס לשבת יז סימן העור אכן נתיבות
 שנאה מלתא מזמז7 משוס מא םש1מ כל הרי7 טסלס״ת

: מפלפ״ס זה אין עיכ א*כ לקלקלה

י י ומנן ר״א נפלונחת חלי' זה מין הנראה א
ליא7 פ״מ ״ה7 ע״ב קייע ף7 ס׳1ת לפמ״ש י
 כשאינה היינו , קברהה על ה7מעי צלה דלר״א ונד

 והיינו פליגי ורמן עצמה על אלא חכרהה על מהכוונה
 כאלו לקלקלה י7ב מערמה אוהה ששנאה כיון לפ״ל
 מערמה ששנאה כיון י״ל כמלפיה וה׳ה מהמונה אינה

 אלא כמפלפ״ה נאמנה באמת להט קייש צא7 ולר״א
* כרבנן קייל7 .

ה ז ב  י׳>0ב ספוסקיס עה7ל ק׳ לכאורה לסרן יש ו
 זא״ו אתק שני כשמתו זיקה יש דלמ׳ד קע״ל

 זו סכרא והובא מתיס שט אשה משום לשלישי אכולה
 צחה נב׳ י?ן7 במהט׳ ק׳ א״כ למ״ל ף7 יבסוח ברש״י
 לחיק כשלמא מתים שט אשה היל הא להייבמה האיך
 איה להיהר כמו לאיסור מעילות אין צחה דהא לק'מ

:מה לא משני׳ שהבעל אומרת כיא

ה א ל נ  היכמי׳ ומהו הלשון וק7ק7 להכין יש לעפ״ז ו
א' כיבס ולא יבמי׳ שני בלשון נקע ונד

 לייבם א' ליבם א״א לפמ״ש7 משום שתיק אה שייכם
 ב' אשת משום איפור איכא שע״נ משום שהיכן את

 ציהה לאין לייכם מוהר כ״א יכמין נב׳ משא״כ מחים
 לר׳א קמנעו׳ מאי קשה לר״א אבל , לאסרה נאמנה

7^  קאמר היאך א״כ מעילה פיל אי הא מעילה צרה ס
^  לאסרה עלי׳ נאמנה הברתה הא ליבמין לסונמיו ר

 לסעמאלריאלנאמנת לפמ״ש אכל מסים שני אשת משלם
 פוף המרלט כתב להא איש כמפלפ״ת י1ה7 משוס
 הובא בחשובה הריב׳ש וכיכ ד סי׳ בב״ש וסובא יבמות

 להקל(לאלהקעיר רק כמסלפית לנאמן קנ״ז נק'ע*פי׳
I נאמנת הי׳ צא בתקלה לכך

D tf ה ׳ ג ה ונו׳ חמותה עתה אין אפי׳ ניב) ב
ובעי׳ מאיל להחמיר פשק

 בת השמיע למה לפ״ז ק׳ ולכאורה קי״ז ף7 מ׳1ב הוא
 ממס ונראה , איפשטא ולא בגפ׳ בעי׳ נעי מי7 חמי׳
 לפסולה פיל אי סמי' בנח לי׳ קסיבעי׳ מאי לכאוי׳ לק׳

 לכיש ילענו והוי חמי׳ בת במחני׳ למהני היל להעי?
 ואימא לנירפנא לאכנה עעמא נדי לאיכא קמוהה בה

 לאחר לחטוחה לי׳ פשיע׳ קמייתא לבבעי׳ וצ״ל סניא
 בבתחמוחס וכן ממי׳7 חמותה בכלל והיא אפורה מכאן
 הוי אי משא״כ מכאן לאחר הבא חמותה בת אפי׳ היינו
 כיון מכאן לאחר חטי׳ כח בי׳ שייך ללא חמי׳ בת נקש

 בת היא עתה גס הרי האב מן כאחים הוא לייבום
 לחמותה צי' פשיעא ראשונה לבכעי׳ כיון א״כ חמי׳
 לי׳ לפשיעא צ׳ל ע״כ שני' נננעי' פסולה מכאן לאתר

 לאחר דחמותה פשט סללא להעיד כשירה סעי׳ בת7
 פשיסא אע״כ במתני׳ מעי׳ בה נקע מללא עפולה מכאן

 קמי' בכס פפקו לכך , לסעיל כטרה חמי' בת7 לי׳
: לקומרא מכאן לאחר ובקמוחה לקולא

ה בז  משבע חוץ והמן שס לפייך הא להבין יש ל
 מקשה ונא פריך אמתני׳ התוה׳ כ' נשים

 נאחר לממוחה אמרינן אי ללפט״ש משוס אפסני' גל׳ז
 נשים זיי״ן איכא הרי פסולה נמי העי׳ ןבת פסולה מכאן
חמותה בת בכלל הוא חמי' לבת כהחלה לאמר לפי אבל

 היינו חמותה לבה זצ״ל תמי' בה מפי לסיהני לה״ל ק׳
 מכאן לאתי חמותה לחשוב אין הו א״כ מכאן לאתר

 לאלול ע״כ למיירי המוחה בכס כמו תמוהה בכלל הוא7
 א״כ צהעיל כשירה חטי' עת כיסא לאי וצ״ע מיתה
 א״כ אימא לי׳ זכני' משוס תמותה בבס המעס ע״כ

 עת יבמחס ובת אחר מאיש צרהה בה כגון טונא נפישי
 משום סניא לנוצה אב אשת ובה הכנה ובה בעלה כת
 כשרי! אם סני בכל נלינא וצ״ע , אימא נהו פניא7

 לאפי׳ מ» , לאורייחא פפיקא להוי לייל כיון להעי׳
 סיכא לכל י׳א ק> בביצה הסוס׳ ט עבנן בספיקא

 לממרא במלכו אזלינין וחומלא קולא צל ככל הוי7
־. מיל לה״< י׳ל איה

ה טי  ע׳פ נטם מ^רין הנזירות בשעת לג) ן ס
הרא״ש לשון ־ וכו׳ תשובות כעלי '

 שאח״כ אף , סטאו נפשות אונה שמחמת טון בתשובה
 וסופו חתלתו הזי בתשובה חודו שאח״ב כיון נבנות אכנל

 ראו לאס להדי׳ משמע ,נ״ב גלל ע״ש ,וכו׳ בכשחח
 כמו פסולה עדוסן בחשובה חזרו שאת״ג אף בישעתן

 סי׳ מהרא״י בפסקי וכ״ה ל״ד פי׳ בתיה כלאי׳ בחתנו
 בעיניו וכהיג , ברציחה במזיד רשע נט וז״ל רכ״א

 שהי׳ בעת שראה מה מעיל והאי בכשרות וסנפו קחלחו
: הלא׳ש כע״ש הרי עכיל רשע

ש1  ל״ג פיק צ״ל סי* בת״« השיך בעל על לחמוס י
 לא עטרה מחמת פסול7 נראה בפשיטות שכ׳

 אלו ראה לא איך עיש בכשרות ופוט החלתו בעינין
 ומ , בשחה וסופו חחלחו לבעינין שמפורש הפוסקי׳
ק7ע פסול או קרוב מק אחל ממצא במנות לאטריק  ו
 רשעו מחמת פסול ראי׳ בשעת הי' אס דהיינו בטילה

 שם מלעקשה כלום עלותו אין תשובה עשה כבר אפי׳
 לנרבע התורה לאמרה הא למא7 קושי׳ ■ומאי יציל רובע
 לעלות כשר שהוא תשובה רובע כשעשה היינו יהרנ

 ראי׳ בשעת פסול שהוא כל איו ,בביל הגלה בשעת
: בתשובה חזר אפי׳ מנעיל הינו

ר טו  למקשה טצל מפ׳ ראי׳ מביא מהיאיי בפסקי ו
 לאמרחנשא הא אשתו את ישא ללא ניהו הנא ׳
 כוונתו נראה , חשובה שעשה למיירי משני ולא וכו׳

.*בשרות תחלסו בעילין אי בהא פליגי ורבנן ע״י להציל

תי אי ר  מוהליטיט וזיל ד' לין מסיע טיל בטשצ״מ ו
 איצקשןמלמי חשובה ועשה בישע נסתפק

 לי׳ לפסיטא משסע , עכ״ל הכריע ולא לטתי אי צי׳
 שהוא בלבלי אלא נסתפק ונא טיפפיל גמורה ללפלוח

: מלרבנן

ה א ר נ  כיו ל׳ חנינה בשיצט מלאמד ראי' להביא ו
 נאמנים הכליה את שהחזירו הגנבים ע״א

מ לה ומגקי עענו לא לומר ענ  אלמא ,עיש תשובה מ
: שנחנדל בקטן כמו נאמן לרבנן עיס למנע משום

ה א ר נ  אף אונס בשטה שראה שמעיל לבעינן להא ו
והי' אונס לאתר ראה שפא ילעינן לא לאנן -

 סהי׳ עצמו על לנאמן היינו עלות ראית בשעת רשע
: בחיה עדיין

ה א ר נ  חי סי' אזגש שבשעה שידוע למקא עול ו
העל עיפ אלא מלעין אנו אק אס אבל

עצמו



העזד אבן נתיבות
 י'ל'פלנק שעכראמס בשעה שראה שאומר עצמו

 כלאשגח! רשע שהי׳ כשעה שהי׳ נאמן שאינו ליבולי׳
 אערינן לשעבר אשחי אח נרשתי באומר קליל לף בביב

 אמרינן היל לעבר ולא להבא נאמן ליבורי׳ פלנינין
 רשע שהי׳ בשעה סי׳ שראיחו נאמן ואינו שמח שנאמן

 בשעת קראה אומר שהי׳ מזגו לנאמן לומר אין אכל
 במגו יאומן לא למה הרנתי לאמי בהאי ק׳ לאיב אונס
 דח אמרינן לא בהאי למגו אעיב מת אמר בעי לאי

 עלים כמאה בעיל הולאת רשע שהי׳ עצמו על למעיל
 בכהיג התוה׳ בסבו לכך עלים במקום כמגו זמי למי

: ע״ש וכו׳ בני ה1 ליה עיב כים ל׳ בכתובת

ה א ר נ  עיב ל׳ייח ככחויזס רבא מדברי למא ל
 לאק אף ממון מחמת היינו לבאנוסיס

 לעשות במנו נאמנים אין אחר ממקום תצא ילם בחב
 ל׳יימבראי׳ כתובות כחלושי שכתבנו אף רשעים עצמם
 פיו על אלא עלים שהי׳ מלעים אנו לאין לסיאך בחרה

 גרע הנא מ״ע , במנו נאמן העלים בעיקר מגו להוי
 הוצרך לכך , רשע שהי׳ בעצמו מולה שהוא כיון עפי

 שלא באמת ואמרינן רשע עצמו משים אלם לאק לומר
S רשע הי׳

ה א ר נ ד׳ פלניק זה לעמעם ל מ  לראוי כיח ל
 אמר בעי לאי מגו מטעם לי׳ לסאמק

 לאיכא וכיח ̂ רשע שהי׳ עצמו מלאת משום אלא מת
 הי׳ לפ״ן , במגו נאמן ממילא לימרי׳ פלגעין למימר
 אפשר לפ״זהי׳ הרגנוהו הרגתיו במתני׳ לנקט סא נראה
 בשט אבל במל אלא לעורי׳ פלנינק אמרינן ללא לומר
 עלים לבשני עיב ףי״ח7 בכתובות תום׳ לפמ״ש עדם

 והא ,ליבורי׳ פלנינן אמדנן לא סיג מגו אמרינן לא
 לאחר אבל אשתו אח ישא לא הרגנוהו מחני׳ לנקם
 ע״ב כ״ב ל' בכתובות חוס' כמ״ש כעיא היינו קנשא

; עיש וכו׳ שניפה כגון

ך  על בא או.פלוני לרצוני רבעני בפלוט ציל לפיז א
 או ברצון הי' אס מלע אינו השני שמעל אשתי ׳
 ולא בשנים מנו אמרינן הוי לא לאליה אשתו היא אם

t וצ׳ע לבולי' פלגינין אמרינן

ה ח ״ ג ה  בעיר שהוא אעפיי די) .ב
בחיע עיין • וכו׳ י
 מכוני׳ רמ״א כלבד למשמע ונראה • עיז שפקפק

 שהוא מיתה בעל ממין הכל לאמר ל״ב ף7 לשבועות
 הכל ,וכו׳ 7לב* להו אמר ולא ללילה לה לאמר פכוור
 אמר ללילה(לא אמר דלא חייב שהוא מיהם בעל מלין
 כשעל בין ללילה באפר מפליג עללא / וכו׳ צביל להו

 לחלק לאי] משמע אחרת בעיר כשעל בין עיר באותה
:אתריו לשלוח הביל איצ ללעולס

?n tj (מת בשמו שאמרה מגל בא אם אבל וטי 
וכו' מממנא לא מת אמר שלא ואמר

 על מפי המעיל כשר בעל שנסתפק וביש בח״מ עיין
 לפמ״ש נראה ולכאורה להכחישו הפסול נאמן אם פסול
 כתן נאמן היינו מבולין הראשון על אומר לאס הרין

 הפסול על ממילא א״כ .ומגיל מוזר נכיל חוץ שהגיל
 הי׳ שמכולה אומר שסי׳ במנו הראשון על להכחיש נאמן

נאמן אינו עלים בשני ללוקא נאמן הי׳ לבזה ומעה

r p o לשבת
 כמקום מגו אכל עלים כמקום מנו להוי כמגו להכחישם

* אמדנין ע״א

ך  נאמנת שתהא ולא שם בשבועות הרא״ש מלשון א
 לה.כלום אמי שלא שכפר כיח ולהבא מכאן ’
 כ׳ ולא וכו׳ הרמבין כ׳ וכן יותר נאמן הוא לולאי ומ׳

 לחזור יכול דאינו לרא״ש דכ״ל ואפשר מנו משוס לנאמן
וצ״ע: קנימי סי׳ בקיע כמ״ש לכיל חיז הגיל אפילו בו

ד  שסי׳ מנו לו יש הכשר על לאלרבה י״ל7 נראה ^ו
 נימא אי ואפילו אחר מאלס ששמע לומר יכול

 לומר עול הי׳ מ״מ ראשונים בלבריו לחזור רוצה לאינו
 ללא אע׳כ לו והלך שמת אחר מאלס כך אסר ששמע
 בזה מסחפק אני ובאמת על במקום מנו בוה צמריגן

 או עצמה האשה על נאמן הראשון לעל כיון נימא אי
 עצמה האשה אם מ*מ מפיו שאומר השני 7ע כגל

 לכבר נימא אי אחר מאדם את״כ ששמעה שאומרת
 שקרן הוחזק אס הראשון 7ע וכן בזה שקרנית הוחזקה
 במהלראזי(^ ע״ב לףל״ו בכתובות כלאשכחן זה לעמת

 הכי נימא אי אך בי׳ מנבינן ללא ליעא שמרו להוי
 לעד נם ממילא מ״מ מנו לס ואין שקרנית להוחזקה
 אמרתי מבולה לומר ימל שהי׳ מגו לו אין הראשון
 העל או האשה את להחזיק רוצה לסמא כנ״ל בטעות

 היה אם משאיה עלותן שוב יועיל שלא בשקרנית השני
 וסיחה כשקרנית מוחזקת היחה לא הייתי מסדה אומר

:אתר מעל ששמעה לומר אה״כ נאמנת

ך  מראשון על שאין עיקר לי נראה זה בספק א
 נאמן אינו אבל עצמה עלות באותו אלא נאמן י

 לסבית ואין אחרת בעלות האשס או על אותו לפסול
 לי נןיסר חכם פלוני באומרת קטיו דרים מבאי ראי׳

 נלה ששימשה להמסשאני ימוליח לת על עוכרת הכהסלמקרי
 ביל כח ואין הפסול 7ע מפי מעיל הכשר כשעל וכ״ש

:זו באשה אפרת לעלות הכשר לפסול הפסול

ח א ר נ  לאמר הא היטב מוס הרמב״ן ללשיטת ו
 גמרי מיגמר מייני ספרי סתם ניטין בריש

 ליבעי לא נמי שטרות מקיום וכו׳ לאצטריך הוא ורבנן
נראה • ע׳ש לאצריך הוא ורבנן וכו׳

 להא משום מזויף שהוא לערער הבעל לנאמן בעעס
 שהשטר כרי הלוה בשטוען היינו לדבנן שטרות לקיום

 הבעל ע״פ אלא עלותו שאין הזה בשליח אבל כהלכתו
 לאחר אפילו להכחישה הנעל יכול לגירושין לו שמסר

 הוצרכו לכך בבעל מפי אלא שא״י כיון הב״ל שהתירוהו
 שלא החתימה על מעיל שהוא ]1גי7 נחתם בפני לומר
 נה נחנו כמה בפני שס כלאמר בב״ל והעיד הבעל מפי
 לאפילו נאמן הבעל אין שוב הב״ל שהתירוהו כיון וכו׳

 אקא לא נאמן שאינו ליולע לכיון חיישינן נא ללעז
 ספרי לסתם לאמרינן להא לרבה י״ל וק , ומערער

 אם אבל לגרש שנתן כשילוע היינו נמרי מנמר ללייכי
 הוא מפיו אנא יודע העד שאין כיון אותה מכחיש הוא
 מפי שיפיל לשמה, נכהב בפני צ״ל לכך יוהר נאמן
 נאמן הבעל אין שוב כנ*ל הב׳ל להתיחהו וכיון עצמו
 אפילו ללרכה שם לאמרינן והא ומערער אהא ולא

 משום היינו נכתב בפני לומר צריבין חרי בי אתיו׳
שכתב בגטי וטעיתי הייתי מבולה הבעל שיאמר לחיישינן

הכופר



לשכת יז סיסן העור אבן נתיבות
 הר״ן כמ״ש /מן5נ נשגים צפילו להחלמז גפו&ל

fn'̂ )לזמיי
נמזה

מ »י  אומר 6זע״ מס אומר אסל 7ע <טז> מ מ
 סנשא-ומא W הרי מד כהרג

 ע״ש כ׳ה פיק בביש עיין הרא״ש בשס המור לברי•
 יואל רבינו בשם מיש המוס׳ לברי ע״פ לביב בראה

 לאעיג וריש לר׳י פיל לאפשר מוניס איוו עיש זכר
 ריא פליני בכהיג להא <אמנמ צרה אין להמיר לבאין
 וכו' לר״א פיס ליה התופ׳ כמ״ש ל|ייע לף ורבנן
 צרחה על נאמנה עצמה על למממונת להיכא פ״ל לריא
 א״כ צרמה על נאמנה אינה לאפ״ה עלי׳ פלעי ורמן
 הצרה אין ענין לבכל כרבנן פיל וליש לריי י״ל שפיר

־ נאמנת .
ר ה ^י ה  ף7 בקלזשין המנןנה בספר כמיש (יאה ר

 ווה קלשתי׳ אני אומר זה ע״ב פיב ׳ ׳
 הכפשה לאין אף 1נג לימן לנאמנים קלשתי׳ אני אומר
 ממיו כ! אס בזה נאמן לע״א כיון אפיה מזה יוחר

t אחל על איכא

 סימן בחיה הסמיע מלשס נראה הי׳ ולכאורה
 בחחירוה זא״ז לבהכחישו מ׳ פיק ל׳

 אפיה אחל על איכא ממ׳נ7 אע״צ 5אי שבועה פי׳6
 רש״י מלשון משמע והן לגמרי בהילה עלותו אמרינן

 פל לאיבא בהכחשה ע״א ליה ע״ב פיה ף7 זיל
 סקלושי! על עי׳א אינא למנוע לאעיג סדי וכר ההלא

t בהילה עלותן אפיה

ל מ סי  משמה לולאי למלק דם שם כעיש נראה ו
 אס אלו מכחישים עלים כיחי לשני היכא י

 או נהרג אומרים ושכיס מח אומרים שנים כגון אלו
 אומרת אחת זכה יין של הימה אומרת אמת כת בממון
 הפוחת כלדרי לשלם צריך דבולאי שמן של חביות

 ליא ף7 בסנסללין לאמרק מהא ממופת שבשניהם
 עדם כיחי שני על וכיה ביש נחלקו לא רשבינ אסר
 מנה שאשלם טאחיס אומרה ואחת מנה אומרה אחת
 אחת כס על נחלקו מה על מנה מאחיס בכלל שיש
 בשילה פיל שביש מאתים אומי ואחל מנה אומר אסל

 מנה היל אחל לבבה פיל לביש לאף סי* עלזחן
ם ^ מ  מודה עלים כיסי כב׳ אפיה ולבש שטן כמל י
 מוכס וכן ושמן ביין ק הלין לב״ה והיה מנה למשלם
 בניסת לאו אלא שס לקאמר רנה לסאשה מפוגיא

 לאסל מיסח ככהיג לאו אלא ופרשיי סעדה לאחל
 ומת שעה באותו תיי שהי' עדם באו ואס״כ מעדה

 לבאימ^כהן משמע עיש וונה משוס להוציא רצה
 גב על אף לית כה׳ב ליישראל משמע תצא לא בבסיג

 שהאמינה מקום בבל י׳ל א״כ אלו את אלו למכחישיז
 אומר וע״א טח אופר נעיא כגון כשנים נע״א ההורס
 לאומר בההוא וכן זא״ז המכתישין עדם כשני הר נהרג

 לעלמא להתירה כשניה יל1ח להאמינוהו טין קלשתי׳ אל
 מפיג טוחרח לכך מלים טחי כשני היל שם כמבואר
 כיח ל׳ פי׳ לחיה בההיא אבל להתירה מעילין לשניהס

מ  בלום לאו כהכחשה לע״א אמרינן כע״א אלא ^י
 הראיש כלנרי מבואר איב א^ שבועה ואפילו הוא

: ההמיע ללברי מכמלס שהם

ף, נ  ודיש ר*י המשנה מלשון׳ משמע לכאורה ה
ינשחו קייס שאין מומת וזו וזו הואיל אומרים

לז
 משסע הבלחה פל• נאמנת צרה לאין קאמל ילא ייז׳

 שאינו מוזות לשטהן משום מא ססעס לעיקר ל^ניל
: עלים לשני והיה קייס

 הואיל ניטא ללא הסחני׳ לקמיל נראה העיקר אך
 שבילק כשני ה׳ל משקרת בולאי מהן ואחת

 וטון סטאיס שניהם אחת בבת לשאול ^ו לאס לקייל
 לאחת כיון p אם אחת בבת שמעילות מיירי להנא

̂יר אין משקרת  לה אק המשקמז לאותה קטהן לר
 חברתה על משזה צרם לאין חכרחה עפ״י היתר

̂ו״ל  עלות ע׳פ מותרת נפי המשקרס לאותה מ^י' ור
 משוס לחניתה מעילה צרה לאין סעעס להא חברתה
 פלשהיס עם נפעי והמוח אותה לקלקל לרצונה לאטרק

 וזכרחה היתס חברתה על העיזה לא לאס כיח הכא אבל
 עצמה פי על מקולקלת היא והרי עצמה ע״פ מנתרת
 הו הואיל לאמי והיינו לקלקלה מתכוונת לאינה אע״כ

 שתיק לכך לקלקלה שבא לומר ל׳ש א׳כ מזלות וזו
: סותרות

 למלכיי ומה בעלה שהלך באשה להסתפק יש ״ן3ל
 ומי בעלי מת אומרת היא וכלתה טא ובאה

 מותרת אס קייס והוא בעלי מת אומרת וכלתה קיים
 אי לחמותה לאסור נאמנת כלה לאין להנשא לשחיק

 או מותרות שפיהן זו על ו1 מעידן לאין כיון נימא
 אין בביא באין ושסיהן משקרת אחת פט׳נ7 כיון נימא

: שחיסן להתיר .
ה ר ו א כ ל  שחי קי״ע לף במחני׳ לקנן כיון נראה ו

 אומרת וזו בעלי נוח אומרת זו יבמוח
 עצמה על מאמנת לפלנינןדמרי׳ אלמא וגי׳ בעלי מת

 לאמרינן לבודה פלנינן ה״נ חברתה על נאמנת ^ינה
 שאומרה ואף עוחרוח ושתיהן סבן מת ואח״כ האב שמת
 דף כב״ב במיג אשכחן הא מוקלם בזמן הק שמח
 למרי׳ דפלצינן למפרע אשתי אס נרשתי באומר קל׳ג

i נצ״ע בזמן

מ ׳  וא׳ מה אומר אחל ללוקא הש״ע לשון משמע מ
 אבלע״א מוסרת היא ממ/7 טון נהרנ אומר

 מעידס לשניהם אע״ג גרשה אזמר וע״א מת אומר
 הוא כלום לאו בגירושין לע׳א פיון מ׳מ מותרת שהיא
 להפספק ליש אלא בהכחשה ע׳א הוי מת שאומר ואותו
 שתיק בעי לאי בטגו נאמן גרסה שאמר לאותו לי״ל

 נשים בשחי מ׳מ פת שאמר חדרו ע״פ מותרה והיתה
 הואיל דיה לפרשיי היינו ואפשר מנו לינא צרותכטג

 היינו מולה אינה ואחת מולה אחת הא מולות וזו חז
t וציע מתנרשז שאומרות אף קייס שהוא מולה שאינה

ד ד  מלשון הוא * וכו׳ קול שמעו (י» י
בדיה ההוס' שהביאו הירושלמי י ׳
ט׳ כדושלפי וכו׳ בנואה לי' לחיו  לתימאבשלה הלא ו
 לכאורה אלם של בבואה ראו לא אפילו בעיר אבל

 לבריפם שסמכו התוה׳ ומלשון הירושלמי מלשון משמע
 לא בטאה לוקא משפע במאה לי׳ לחזו לאמר אסא

 משום י״ל והטעם אלם למות שיראו בעינן אבל בעינן
 אלא כלל נראה אינו ללשנשה ברכות בריש דאטרינן
 א*כ בג' אפי' טישיון ממקומם שם אמר ובבור לבשלהי

 עלים ושני כופר להיינו בשלשה מיידי מסתמא בגס
 אלם שס מצאו ולא והלכו רבים לשון לנקט הכא וכן

̂ : לביס שהיו משמע או . יט



r p העזר אבן נתיבות o לשבת
ד  למוח שיראו כעיגן ללא משמפ d»pd)k< מלשון א

 כשנים למיירי להו למשמע ואפשר בלל אלם י
 בשנים נמי יהי׳ להנהינה משסע ויתנו יכתבו פלחגי
 תתם7 לקחום צריכין אק שנים אלא שס אין לאם והיינו
 שהם וכיון תחימה בלא כותבי! אלא פסול ועל הופר
 מסירה לבעיזי בר״א לקייל מסילה עילי הס הרי שנים
 משמע מצאו ולא בהלכו וכן סגי חתימה עילי נלא

 לצתרי אלם למות בראיית תועלת אין וא׳כ שנים אפילו
:■מתחזי

n m o כתב שהוא שילעו צריך ולרמכ״ם
ללליעה משמע • וכו׳ ישראל י ^

 ונראה כתב כוחי שמא חיישינן ולא שילעו א'צ קמייהא
 ככוחי בעינן ללא להוכיח הריכ״ש לכחב משום הטעם

 מחשה ולא צרה ללמא מלמקשה לברים קישור מסלפ״ח
 לכעינן להול להפוהקים השי׳ ואכתי הוא כוחי לצמא

: לברים קישור
ה א ר נ  אלאלטסלפ״ת נאמן אינו לכותי להא לס״ל ו

 למיסש אבל משקר מחי לסתם משום היינו
 חיישינן לא לקלקלה כלי לשקר ורוצה הוא כותי שמא
 היה דאלp מסתמא לקלקל לבא לרכו שאין כיון להכי

 אין בכתב שנמצא הכא ממילא א*כ להתירה ומחסין
 כתב ישראל ומסתמא לקלקלה כלי שכתב לכותי לחוש
 שנולע והוא שכתר הרטב׳ם לגם ואפשר להתירם כלי

* כותי כתב הוא אם לאפוקי היינו מדאל כתב שהוא

ד מהא לטוכח נראה קיום 5לא״ האחרונים מ״ש א
כשני הוי ישראל לכתב קייס סי׳ בייל לקי״ל י

 ואפי׳ הכוחב הוא מי מכיר שאינו אע׳פ חותמות
 איפא ההם להא מכא לכ״ש נראה לאורייתא באיסורי

 אחל כחב שמא חיישען לא הנאתי בשביל שהחליף למיתש
 הכא כ״ש ̂ ע״ש מומרים שניתי לא אם החשולים מן

 ללמא לפ׳־יך והא פסולים שאר או לצרה חיישינן ללא
 משום ה^ החשש לעיקר לעיל כתבנו כבר היא צרה

כמ״ש אלם מצאו ולא לשם שהלכו לחמי׳ מלתא להיא
לניחמ מקשה לכך ז״ל רש׳י מלשון הכי למשמע לעיל
 מלנקע משמע וכן , לעלמא רוכא בחר ניזל ולא לצרה
 לבלא לרבותא היינו אלם שם מצאו ולא והלכו טחני׳
 ולא הלכו אפי׳ אלא לצרה חיישינן ללא פשיטא הלכו
א״ב לצרה חיישינן לא אפיה לתמי׳ מלתא להיא מצאו

טה*ת לתמי׳ מילתא כ^ז לליכא כיון כתב שמצאו בכהיג
 בשאר כמו לעלמא רובא בתי ואזליגין לפסולים ניחוש

 לאיכא משום שאני להכא לומר ואין לאורייתא איסורי
 כלאיהא לייקא לאשה חזקה רגלו איכא הא א״א קוקס

t לבה כאשס בריא

ה נ ח  נהיג או סח בשמי* כתוב מצאו אי׳ בירושלמי ל
 גון ר׳ וכו׳ משיאי! אמר ירמיה ר׳ פ' מיש

 (ללי! ללון מסייע מתניחא משיאי! אין אמר כהנא כר
 , וכו׳ כתבם ע״פ ילא עלים ע׳פ לחניא לר״י מסייע
ק ועכשיו פ מש̂י  ע״פ וזכותי׳ טפ״ע על וע״פ ע׳א ע׳

 כת יפה לתניא כין נר׳ מסייע וטחניחא ׳ ס'1 כתב
 פ׳ נהרג או מת שאמרו שהעלים השמי מכת כעליה
 וכו' משיאי! אין פ' איש מת כשער כתוב מצאו משיאי;
 מייר* בו! ור׳ לריי לפלונתא הירושלמי לכוונת נראה

 ע״פ להוי טשוס ומקוים עלים בשני תהום בשטר בין
 בהשו׳ הת*מ כטיט , כלל קיום בלא בכתב נבין כקבס
כמקוס בין אחל עז שהאמיט במקום בי! זה נסימן

 לכל 1כ וכיוצא ובמלחמה בקסטא כנו! עלים שני שנריך
 כתבו מפי כשמעיל סהני ע*א למהני סיכא כלינו אחל

 בזיני כמו חתום בשטר מהני עדים שני דבעינין והיכא
 לומ׳ צריך כותרות ברייתית שני למצינו כיון אלא טמו!

פ בע״א זמיירי קמייסא לברייתא  משום היינו כתבו ע׳
 ע״פ לכ״ש ממילא עבל טפי אפי׳ בא״א שהקילו קולא
 שצריך בעני! מיירי עלים מכת ליפה שני׳ וברייתא כתבו

 שצריך לכיון כמלחמה או בקטטא כגון כשרים עלים שני
 מהכי ולא כתבם מפי ולא מפיהם בעיני! בשרים עלים

 לטהני חזיל לתקנו אף בעלים תחום שטר אפי׳ בזה
 לר' מסייע ^אט׳ והיינו , הקנו לא בהא טמו! בליני
 לי' ומסייע עלים בעיני! ללא היכא צל מתל ירטי׳

 הכריע שנא מטור לכתב (והיינו עלים לבעיני! היכא בון
 אשה ללעלות ע״א לף בגיטין הטור לב׳ לנהי כרא״ש

 ישראל כקב בעילין אס ביאר לא מ״מ כקגס ע״פ כשר
 טפי מכני אי ע״א לטהני נערן אפי׳ פליג בון ר׳7 כיון

 כ׳ז בסיק סב״ש ומיש מת״מ) כמ״ש מוכרח ואינו כחנו
 כ' ק'כ ובכי׳ טהכי כהב כאן לפסק השיע על והמה

 בעינן בנט לההם מילי קשה ולא כהב מהני לא לבנשתחק
 שהוא כת! בראשו להרכנה כ״ל וכתב לכתיב שליחות
 שליחות בעינן ללא הכא אבל טפי עליף בנופו מעשה

 להא והו , עליף לכחב פשיטא בעלמא עלות אלא
 אשס ללעלות בברייתא בהלי' מפרש מ״ל בירושלמי

 אפי' כסב ממי לא בגט הפוסקים וללעס במכתב טהני
ג שאני להכא ע״כ אלא מפני צא ?פקת

 סברא שוס אין ותהום שכתוב לבשטי נראה ן»וד
 לתקנו ביו! ע״א למהני כנוקוס ממי ללא ^
 ובשאר עיא לף בניטק כדאי' - בהרכנה לטמי חזי׳ל
 משום והיינו < שם כלאי׳ מ־כנה מהני לא טמון עלות
 בעלים חחוס בשטר נאמר ואיך בו הקילו עגונות תקנח
 בזה חששו ולא עולם תיקון משוס ממון בעלות למהני
 שהביא הריץ טעמא. לזה לי וגראה עגונות תקנות משום
 ליציף והייט חתום שטר לוקא לכעינין לס׳ל וב׳ש הב׳י
 אבל עליות משאר יותר בפנונוח שהקנו מהרכנה טקיו

ג מסכי כתב כל7 משמע הכיל הירושלמי מלשון

T ה ״ נ ה פ׳ אמר אס pi ניט] ב
לברי הס ו«׳ מת ׳ *

 לף יבמות &גמ׳ מלפריך שמכינן חע״ז סי׳ סריב״ש
 כותי ללמא הנמ׳ פריך ולא היא צרה וללמא קכ״ב
 מספצית צרש נבי לעיל מבנו וכבי , ב״ש ועיין הוא

 סלתא לעוכח משוס היינו היא צרה ללמא הגע' לקושי'
 לחמי' מלתא להיא משוס שפרש״י כמו לקלקלה שמחכוי!
 שם שהוכחנו כפו לקלקל שבא טלתא מוכח לס שהלכה

 נקטה ללמאי למקני׳ מלישנא משמע וכן הוכחות כמה
 P לשם הלכה <א אפי׳ מצאה ולא שם שהלכה מחני׳
 לחזינן לאע״ג רמחא לקמ״ל אלא הקול ע״פ להתיר
 חיסי׳ צא אפ״ה לקלקלה שבא מלחא ומוכח לה שהלכה
לכותי לרך לאין לכותי לחוש קושי׳ לאין וממילא לצרה

t לקלקלה לסהכוק

לפימאי' אשתו אח משיאי! מלקאפר להוכיח יש וד1ד
 שמא ניחוש ישאנה לא באשם המעיל לקי׳ל *
 למי במושלו pi אותה לישא שרוצה מאותו הקול הי׳

 שרוצה מאותו הי׳ שהקול ניחוש לא למה גט כחנו ואמר
 לחשול לאף חיישינן לא האי לכולי אעיה ̂ אותה ליבא
חיישינן ?א האי לכולי מ״מ אותה ליכא אמר לכך מקר

אנא
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ה5 משום לא15  נ״יז לף ממוח מלפייך ל1לסלל ה5שיו י

 לצמא קושי' ומאי אשחו אח ישא ללא גיהו הוא המחץ
 , נמהלפ׳ח לכ׳ל חיז כ׳ל שפני אמר שלא מיירי
 חשלא ועכ״פ אוהה לישא מותר לכמהלפית לומר ולנתק
 לברים קישור כלא שהוא כיון זה ללשון משמע איכא

; סציג 1לר* 1מ״ב לאיה ללחות ויש מהלפ״׳ת הוי לא

ה1 נ  נזלן או כוסי כשמעיל הפוסקים הזכירו לא ה
 דקי״ל כיון כימא אי כשר על עם לאורייתא

 נס להעיד שמתמין פסול נמצא אס לעלמא עליות בכל
 הכשר עלות בזה דגם נימא אי בעלו הכשרים עלות
 כמן הפוסקים מסתימ' משמע הפסול עלות מחמת כעל

 משמע וכן ,הקילו בזה גס אשה בעדות מאוד להקילו
 ר׳ אשתו אח ישא לא הרגנוהו הרגתיו ממפני' קצת

 ,הורגי! עם הייתי אני באומר ומשני זכו' אומר יהולא
 לא הרגנוהו ללשון ותו , ר״י המ״ל מאי ק' ללכאורם

 עיירי למחני' אלא לאחרים הנשא להל״ל ותו הכי משמע
 , אוהו הרג שאחל להיינו הרגנו ואמרו שנים כשבאו
 לקולא לינורי' פלנינין ללא יסולא לר״ דס׳ל לנהי וס׳א
 ■ אותו הרג מהם שאחל להיינו הרננו שאמרו באלו מ״מ
 שהעיד מפני עלותו יתבעל הרג שלא אוחו אפי׳ א״כ
 קתני לא זלהכי בזה להקילו וקמ׳ל לאורייתא פסול עם

:צאחשילי לתלי משום לאחרים חנשא

ה י ע  למקום מעמנו וישראל כותי יצא (כ) ס
בשם שכתב ב״ש עיזן וכו׳ א׳ י *

 שרציתם שאותו לישראל אומר המתי אין לאפי׳ הראיש
 עמי שיצא סהס אומר אמתי אלא מכאן עמי שיצא

 נמי עמו שנתלווה מי יולע והישראל עמי נתלווה או
 יוק אבא במעקה יבמות כשילהי הסוני' כמשמעות ממני

 הב״ל לאין לט״ש הרא״ש על להקשות הפליג והעיז
 שהלך ישראל אוחו הוא אס הכותי את לחקור צריך
 לחקור הליל הזקיקו מדלא אחר עמו נחלתה ולא עמו

 ע״ז וכחי וכד עמו שנחלוה יסולי אוחו הי׳ אם מהכוהי
 שאפשר כיון בזה אותו נשאל לא למה רבה תימה

 ראיתי אני העל אומר אס ה' סעיף אי' והלוא לשאלו
«׳ ראית איך אוהו שואלים שמת  קשה לא לפענ״ל , ו
 לביד בא לאם הכיל לפני היה לא הכותי להא מילי

 / הביל הפני שלא זה הגיל ועיכ להעיד לעתו מסתמא
 שו? לנריו ע*פ להתיר צראיע סיל שאלה לבלא וכיון
 בדבריו נאמן הכותי שאין אותו לשאול תועלת אק

 אתר שיהולי יאמר אם אף האשה את לאסור מאחרונים
 משא״ה אותו נחקור למה איר נאמן אינו עמו גחלווה

 עלותו בשעת אותו לחקור צריכין לפניט הפעול בעל
׳ נכון על להעיל

ם  לסיישינן שחורים זימן לביצה מסוגי' ראי' מ״ש ג
* נינהו אתרינא וסני לעלמא אזלי הנך שמא

 אמרילן להא להיפך ראי' משס לאלרבה פשוט נראה
 ומצא שנים שזימן או במקומן שלא שמצאן לדוקא שם

 בם פשיעא במקומה במצאן אבל ריעוחא לאיכא שלשה
 איה נינה( אחרינא הני1 לעלמא אזלי שעא מיישינן לא7

: ריעותא שום אין ס״נ

ם  גבי שלום האשה ריפ7 מהא ראי׳ להביא מים ג
 אתא אחרינא איניש אימא לשלי' חרוכא גנרי

ס׳ מרא ואכילתי׳ לאצולד לשכיסי ראי׳ משס אין ,ו

 הלך אחל שאיש ילעגו כאלו ומי להציל שבאין אינשי
 מכירין ואין החג אדם שס נמצא ואת*כ הלרך בזה

 כאן עשא״כ ׳ הנא אחר אלם שמא לחיישינן פשיחא
 עמן שנתלוה שאותו מסלפ״ח והכו^ מכוחי עמו סנתלוה

 עכבר ע״ב ינ׳ל זף בפסחים לאי׳ להא צלמות ויש מס
 כאי היינו מפק האי היינו אטרינן מי יוצא ועכבר נכנס
 עצמו עכבר שזהו יוזעק לאם לפשיטא משמע / לעל

 בפיו אחר וכפי הנכר זה הניח שמא חיישינן לא שנכנס
 כמקום במצאו מתיח דיש ״נ0 סי' בי׳ל ועיין עיש

* לדנא וציע שמיתו

T O D ח  יצחק ב׳ שם הוחזקו שלא והוא (נא> י
(לענין , וביש בחי« עיין וכר י
 חיישינן ללא העור פסק שיירוח שכיח לא אם הוחזקו

 הלך שזס טלאי לילעינן זע״ז חימ5 ופירשו יצחק לחרי
 וכיון זה בדרך הלך אם ילעינין לא ומשט זה בדרך

 הזה בלרך בא נ״כ שהשני ליח שיירחא שכיחי לא7
 לגע לומי' הוי להא הטור לברי בפי׳ נכונים ולבריהס

 במקום כאן ל״ה ע״א כ״ז ף7 בגיטין חוס' כמ״ש
 וכו' זילעינין כנון וי׳ל וכד להוהזקו סיכא (א׳ח וכו'
 עלברי כן משמע לא לכאורה אכל ̂ לכוותי' הינ1 ע״ם
 מוקי א״נ ,מ'1 לק נפק ל״ה ע״ב <ד לף ב״מ חוס'
 שזה כיון לאחר מיישינן לא ואפיה בביל לאשחכת מחני׳
 מכירקאחר אנו ואין גט שאכל ויזעעין נט שואל כאיש

 אבל , כאן p כמו ממנו ונפל נפל שמאחר לחוש אק
 זאת מעיר אס מת יצחק איזה יולעים אנו אין החם

 א)יל7 !^טרו לאף לס״ל הרי עכ״ל אחרה מעיר או
 אזיל אתר יצקק שמא חיישינן אפיה לאספמי׳ מקורטבא

: לאספמי׳ מקורטבא

 מ׳ש שס חוס׳ לברי להבין צריך לצל״ז נראה
 שייך נא יצחק חרי לנבי אכל קמא בתירוצא

 , בזה יש ומיט מצויות לשאין מצויות בין בי' לפלוני
 קט״ו לף ביבמות למ״ש סוחרים לבריהס לנראה והו
 יצחק טרי מחזקו זלא איירי זכו' ר״ג קק5י ליה

 לחלק ליש לחוס׳ לסיל ונראה ,וכו׳ שיירתא ובשייתי
 הלך שזה כיון לומר שייך אז מקרוב משם הלך אס בין

 להוילומי׳ מקרוב הלך השני נס שמא לחוש אין בולאי
 בגט הכתוב מזמן סראינו כמו מקרוב מזה שנפל לגט
 שנים באספמי׳ ושהה שנים כמה לפני סלך זה אס אכל

 שמא לחוש יש כזה ארוך בזמן ולאי שכיב ואחיד לבות
 שיירות שאין לומר שייך' לא וגם לשם הלך אחר יצחק

 פשיטא פאול לחזק בזמן אבל קרוב כזמן אצא מצויות
 אחר יצחק שס סלך ארוך זמן אוחו שבכל לחוש ליש

 לפיירי ביבמות בכהיו והיינו אחרת מעיר שמא אפילו
 להיות (יכול לאספמיא מקורטבא לאזיל כתם ששלחו
 רבותואתיכ שניס באספמי' נהי' מצול ארוך זמן שהי׳

* זמן אוהו בכל שיירות כשכיחי למי הרי מס

ם  לנימא להיינו שיירות שכיחי לא ואי ביבמות מ״ש ג
 לאביי מ״ט א״כ קרוב בזמן שהלך מהחם ששלחו

 שנית ולא בהוחזקו למיירי למימר לליכא כתבו ואת״כ
 ביון בהותזקו לזמר שייך לאז קרוב מזמן שסלד דהיינו

 גגי רבא מולה להא ז״א קרוב בזמן הלך שזה שיזמנו
 נהרזע' תייא בר ענן כחוב הי' שס להא חייא בר ענן

 במה ריעותא בזה אין א*כ טנהרלע' ®!י' דהיינו
 הונחתו עיקר הוא ועיז נהללע׳ ובזה! שיירתא לשכיוד

לאי י

אך



p העזר אבן נתיבות ’o לשבת יז
 והוחזקו שיירתא שכיחי לריעוחא חרחי דאיכא סיפא דאי
 מפורהת משנה הא7 ראי׳ להביא הסוס׳ צריכי הוי לא

 אלא וכר ממנו ואכל נס המביא 1כי ף7 עיסי) סיא
 מהאי רכא פולה לבל בסיתוק לאפילו הוכחסו מקר
 שכיס בי' ש״ך גא7 נהללעא כחוב להוי ח«א בר לענן

 הנא אוסר אכיי הרי אכיי שס מלהסיר סלע שיירוזא
 לכהוחזק הטור על חולקין להאוס׳ הרי לבל בשנית

 מחלק עצמו לדכא צ״ל הרא״ש וללעה רבא פולה לבל
 לפלח להו ניחא לא הסוס' אך , פיומ לעילי גט בין
 גיסא מההיא ראי' אכיי מייסי מאי א״נ7 למיהה גט בין

 הא ונו' יבלח איב אמר ורבא ונו׳ בנהדלעא לאשהש
 ורבא לאביי לס׳ל אעיב למיסה מגט י׳6ל אק בלי!

I למיסה גט בין חילוק לאין

ן ה י  בי ענן להאי נראה הי׳ התום׳ לברי לולי מ
 לאיכא שיירחא שכיח בי׳ שיין נמי סייא

 pחוישי כיז דף בניטין נלאיסא נהרדעא לסרי למימוש
י ונכר שווירי לשני  ב«הת לפיש קל׳ב בפי' הכ״ם מ

 עליז למווה יש עיירוח לשני חיישינן ללא רמ׳א
t שווייי לשני לחיישינן מסאי

 אמינא מנא אביי לאמי הא לפרש יש לבזה ונראה
וכו' בנהילעא לאשחכח גיטא מהמא לה

 הרי ונו׳ כהרלעי אנדרלונאי אנא כתוב שם הא ח'
 שכיח כי׳ שייך לא א״כ מנהרלעא שהי׳ כחוב שהי'

 הוי הא לילוק הוצרך למה הופוק שלא וכיון שיירחא
 עסתניסין סחוס׳ כמ״ש אניי מולה לבהא לטיטחא הדחי
 לעיחש לאיכא לאביי לס׳ל נראה אלא ב״ל מעשה לכל

 יי לאב פ״ל אלא שיירחא לשכיחי כיון נהרלעא להרי
 שנא לאף עיירוח לשני או יצחק להרי לחיישינן דסא

 לאיכא בלקו לא וגה הוחזקו ללא היכא היינו הוחזקו
 נמי מצטרף הוחזק שלא אף זאח מעיר שמא ספיקא נמי

 וילעינן מלקו היכא אבל לעלמא שיירסא לשכיחי נזששא
 לשיירסא לחוש מחערק לא הזאח בעיר שאינו בולאי
 לשני נן לחייש נימא דאי סברא האי לי׳ ליס ורבא

 לשני לחיישינן כיון נהרדעא בליקס מועיל מה נסרלעא
: נהילעא ;
 היינו חייא בר בעק מולה לרנא להא י״ל ץ3ל

 כלאמר דהוחזקו משוס לריעוסא סרחי להוי משום
 שיירתא לשכיחי כיון ונס וכו' פרחי ממלי ללמא שס

 אע״ג שס החיר לאביי והא נהרלעא לחרי לסיחוש איכא
 על שס לבלקו כיון אזיל לטעמי' היינו שיירהא לשכיחי

 ללית לטעמי׳ ורנא עיירות לשחי חיישינן לא סו נסרלעא
t לייעותא הרסי והוי כנ׳ל סברא הד צי׳

ד  שווירי לשני מזיישינן לאע״ג לסוס׳ לפיל נראה א
 בהא לבד עירו ושס שמו לכמוב זוקא הייני ^

 לאנדרולנאי גיטא כהאי עירוח לשני דחיישינן סמרינן
 שם בי' כחיב הוי ללא ראי׳ פיני׳ אשי לעייחי נהילעי

 נהרלעא להרי למיחש איכא 1א עירו ושם שטו אלא אביו
 שווירי לשני לחיישינן מימין לאמי האי מיידי ובהא
 לאיכא כיון נהרלעא חייא כי לענן עוכלא בהאי אבל
 לאמרי כהאי חיישינן לא עירו ושם אביו נשס שמו

 כשטא שמא אתרטי דלסא חיישיכן ללא !‘כ יף פניעי!
 אעיג כהוחזק רבא למולה הוכיחו ושפיר כעלים ועלים

.* שיירהא שכיח לא7

ה ז ב היזשינן זצא נכי׳קציכ רמ״א מהת צימג יש ו

 משמע וכן עירו ושם אביו ושם נשמו היינו עיחת לשני
 כשמזכיר מהני הדיעות לכל למשמע כאן ימ״א מהגהת

 ממ״ש כן אינו ובאמת ׳ עירו ושם אביו ושם שמו
 לבהא להס אמור פ׳ למקום כשהלך והמחבר הרמבים

 שאמרו כיון p ששמה אחרת לעיר למיחוש ליכא בהאי
 מקום מאותו מסתמא להם הילוע פלוני למקום כשתלך

 שמת אותו מפי ששמע עד כשאומר בסתם אבל הוא
 לשני למיתוש איכא אכתי עירו ושם אביו ושם שמו

 שיהי׳ צ״ת האי לכולו לרע״א ס״ל ולאי אלא עירות
 משולש אמר לאס ואפשר שוין עירו ושם ששמו אחל עול

 לשלשה חיישינן לא יעקב בן שטעון בן יוסף להיינו
 היינו רטיא שכתב קמא י״א לפיש יש לפ״ז • דורות

 מלשון מוכח אינו לזה עירו וטס אביו ובם שמו לבעינן
 בשמו לסני הרא״ש שינות הוא מקילין ויש כט׳ש המחבר

 עירו ושם בשמו פני בהרא-סיל וי״א לבל אביו זשס
ללא לרבא לס״ל נהרדעא אנלחלנאי מהאי להו נפקא

ז עירו ושס שמו אלא הוי ללא אע׳ג בליקה צריך

fl'VD <וכו׳ לשיס עילי מלקק אין (ככ
מק׳ כ״ג ס״ק בביש עיק י *
 י״א בסי׳ כלאיחא לו׳ח צריך נעלה על ללאוסרה מ״ש

 היא לאפילו למישקל כחובה ליכא לההס משוס ותירץ
 להא נלכריו וחיל * עתה כתובה מטלת אירה מוחרח
 יני7 וס׳ס מכות בריש כלאיתא הנאה ■טיובח איכא אבתי

 ימ7ב לו״ח צריך שאק למה פשוט אלא הוא ממונות
 בתוספות וכיה סינא משום וככפובה ללח נעילת מתמה

 לאוברס וא״כ ע״ש מאוחר נ׳ח לענין נשוי שהי׳ מי ד׳פ
: לדח צריך מ״ה נאלרכה חינא שייך ללא בעלה על

 י וכו׳ כשרים בבליקה הוכחשו אס אפי׳ (כט
 אלא במיקה מקא ללאו כמב הבית

 אמרינן נהרג אומר וזה מת אומר זה בחקירות אפילו
 ט׳ סעיף לעיל כתבנו וכבר לתנשא ט׳ סעיף לעיל

 כשנים ע״א בזה חזיל לעשו כיון משוס בזה הטעם
 בחקירות אלו אח אלי המכחישים עלים כיתי כשני ה״ל

 הטעס הכיח מיש אבל אחה כח מועיל לממ״נ לקייל
 ממון בעלוה לא׳כ נהיעא לא דיבורי׳ דפלנינן משוס

 לפי ועול ליבורי׳ פלגינן נימא בחקירות כשמכחישין נמי
 זזו זו הואיל אומרים ור׳ש ריי למתניהין ללישנא פשטא
 אומר ופ״א מח אומר בע״א לאפי׳ לקמ״ל משמע מזלות
 פיל ר״י והרי ט׳ בסעיף לעיל כמיס ק הלין נמי נהרג
 הטעם הא7מחו, אלא לבורי׳ פלג׳־נן ללא ניצל בס״פ
 אם אפילו השיע לשון ליישב שכתב בט״ז ועיין כמ״ש

 שאחל כגון מאחרים שהוכחשו דהיינו בבליקה הוכחשו
 אברהם שמו זהי׳ זו של כעלה שמת אוחו שראה אומר
 כעובדא שמעון שמו הי׳ זו של שנעלה אומר והשני

 מיקרי לזה המיתה יולע׳מן ואינו שם הרין לתשובת
 שמת אוחו שראה אומר אחד אס אכל בבליקות הכחשה

 לא בולאי חצות שקולם אומר והשני היום חצות קולס
 שהכחשה כיון וכהיג חצות אתר שמת ואפשר מת

:בטילה עלותן בסקירות

ג כי) כ (אמר וכו׳ שמל אחל דאו נ
ביש עיין • וכר פנ״פ שהוא י *

 סיירי להכא למיה א״צ ולפעניל פלוני וממקום שהגיה
 כמ״ם לשיל הנא קיים ללא תלע מרחוק עיר בסוך שראו
שכיח ולא בעיי הוחזק ללא כיון וא״ג יו״ל סעיף לעיל

J לכיע ׳5 ממקום לומר א״צ שיירקא
לחיישינן



לשבת יז סימן אבןהןזזר נתיבות
 «*ש כ' יוה׳ לשאלה מזיישיח (כיז) ד3 ^יף0
̂יל נשם p״D כס״ק ׳ ,, נ6מפד מר

 למ״ל7 ראי׳ «הכיא לסאלה חיישינן לא לסידר זללישנא
̂י׳ למימני ה״ל יר7ס*  לא עליס אהי׳7 מפי רנוחא כמ

 לפמ״ש לדקלת לים ונראה / לשאלה לחיישינן ממי
 א׳ש לא א״נ סימ הוי אמצעים הימנים לשני הפוסקים

 רכים לשון סימנים שיש אע'פ זמני לממני׳ לישנא
 כסימנים לממניתין ומוקי לאורייתא סי' למיל כשלטא
 גרועים סימנים מאה לאפי' הפוסקים כמיש איש ברועים

 כסימנים לממני׳ ומוקי סיליר לפיל אכל ̂ מהני לא
̂אמר הכי לאלרכה ונראה , קשה אמצעים  ים לאפי' ל

 הי׳ והראוי סימנים ב׳ והיל ככליו וסימן בנופו סימן
 מובהק הימן היל7 אמצעים סימנים שני בצירוף שיועיל

 משאיב לשאלה לחיישינן הוא סי׳ לאו בכליו לסי׳ אנא
 מ״מ לשאלה דחיישינן אעיג סרליס על עלים הוי אי

 לנופו סימן עם והיל הביש כמ״ש אמצעי סימן מ״ל
 למצמלפים כה״ג בשם שמביא בבא׳ה ועיין כיעניס ב׳

 נמצא , לנופו אמצעים סימנים עם לכליו סימנים
 לרבנן לפי' אעינ7 הפופקיס ללברי ראי' עוה לאללבס

i לסימנים מלישנא לשאלה תיישינן

ה א ר  לחיישינן לשים מלישנא ללקלק לאין עול ונ
 למשני למאי לוקא למקשה משמע לשאלה

 סיל׳י למיל ולא לשאלה לחיישק סיליא למיל אליבא
 מוקי להא קושי' אי! סיל״ר למיל לייל משום ונלאה

 א*כ אוכף בעילי חמור בי׳ מהלרינן היל״ר למ׳׳ל שם
 עילי לחי ואיכא עצמו בחמור סימן שיש לסייט ׳״ל

 סי' היל מ״מ באוכף לשאלה לחיישינן לאעיג אוכף
 הימנים שני היל עצמו בחמור ש̂י הסימן אעגעי(בצירוף

 א*א סיל׳א למיד טשאיב , מובהק סימן היל אמצעים
 מהלרינין בליז א״כ7 עצמו כחמור סימן עול שיש לומר

: עצמו חמור סימן משום

 לשאלה לניחוש קושי׳ כיה פיליראין ללמ״ל י״ל ו^ור
 זבכלים קיע בסוף לפמיש , אוכף בסימני ׳

 , להשאיל רשאי השואל לאין לשאלה ל׳ח סמושאליס
 וארנקי בכיס קשור במצאו משני ללא הא צ׳ל ועיכ

 בהיטני בחמור וכן אצלו שאולים שהן מיירי וטבעת
 בסיסט לי׳ לטהלרינן לניון משום היינו הכי במיל אוכף
 שהוא נלע היאך שלו הוא אם לנו ילוע ואין אוכף
 שפיר אוכף בעילי לטיירי סיל״ר למיל אבל אצלו שאול

 קשוי ממצא במתני׳ וכן שאול שהוא יולעיס לעלים י״ל
 רבא אמר ל״ה ק'כ ף7 ביבמות הוס׳ לפמ״ש בסיעת

 וכו' שלו ובים ושבעת שהארנקי עלים שיש א״נ וכר
 לשאלה למימם וליכא שאול שהוא יולפים שהעלים י״ל

 נאוכף נם לשאלה חיישינן v7<3 לקי״ל למאי י״צ לפ״ז
i ושבעת בארנקי או

 הי׳ לב׳ לס״ל הפוסקים לדעת קשה לכאורה והנרן
 דף ביבמות הש״ס מששה מאי א״כ ס׳מ הוי
 כיון התם שאני דלמא וכו' קשוי מצאו ק״כ,ורמינהו

 הכיס הסימן ובצירות מימן הוי עצמו הוא קשר דאיכא
 בנמצאו וכן מובהק סימן והוי סימנים שגי הוי וארנקי

 מונח שהגט ילע למנא סימן הוי גופא לזה י״צ כליו בין
 נופא לזה י״ל וארנקי בכיס בשלמא הכלים אלו בח-ך

 כמ״ש י*ל7 משוס אלו כלים תוך שמונח מה סימן הוי נא
 ואדנקי. בכיס להניח דל^ כיון ס״ה כי' בח״מ ה:״י
לי׳ מנת כה במפ לי' לאית מה כל כמ״ש סימן הוי לא

 סימן סי מפא להא י״ל שפיר כליו בין בנמצאו אבל
•* בתוכם להניח לרן שאין כלים בין שמונח

 דטחוש קשד ממצא למקשה הא ק' לבל״ז נראה
 היאך ילע לטנא סימן הוי לקשר ניטא לשאלה י

 אי אזלי ליבמות לסוניא נראה אלא בכיס לנס קשרו
 פ״ק טף בב־מ כלמקשה סימן אינו לקשר אמרינן הוי

 ומשני היא בעלמא וכעי׳ פרש״י סימן קשר מיני׳ שמעת
; וכו' תפשוס לא מהכא

HD1 בקושיא שם ביבמות מסק ללא הא א״ש 
 שנמצא או בכיס קשור במצאו לשאלה וניחוש

 למצאו משוס היינו עיב כ׳ז זף בב״מ בלמסיק כליו בין
 מה סימן הוי נופא להא לי״ל קלשיא אינו כליו בין

: סימן הוי ללא י*ל קשר אבל הכלים בין שמונת

 לרבנן היטנין לט״ל החוס׳ קישית להר׳ן יש ׳ז5ל
 סידר למ״ל י״ל בכיס קשור לנמצא מברייתא

 שני לכיס הסיטן עס היל <איכ סימן סי לקשי ס״ל
 בין שמונח מה כליו בין כנמצא וכן המצטרפים סימנים

: ככ׳ל סימנים שני הוי הכלים

ה בז  קושיא שם ביבמות דהקלים הא ליישב ק ו
 וסימקא בחיורי ואביא לשנוי׳ קשור למצאו

 לשאלה שמי' על מקשה מתחלה מנכון המשך והוא
 אבל אפיינא שיטי' קאמל וסדר למסייס על ומחק
 בחיורי כליו אב״א מסי לבחחלה ססוניא מהפך בב*מ

t וכו׳ לחנן הא ואלא מקשה והלר וסומקא

 דקי״ל למאי אהיא לביס לכוניא ייל מ*ש5ל1
 כלל קושיא אין נמצא סימן הוי לקשר

 הקושיא ועיקר סימן הוי נופא לקשר י״ל7 סידא למ״ל
 בין שמונח או קשור לבנט כמ״ש להיינו v7»d למיל
 א״כ לשאלה לניחוש מקשה וע״) סימנים שני הוי כליו
 לניחוש וניח כליו בין בנמצא בין קשור נס בין קשה

 במתני' כמיש וכלים בכיס שיש סימן לי׳ איס־ע לשאלה
 לאיחרע וכיין כנ״ל ומיו מופו סימנין שיש אע״פ ליבמות

: סימנין שני הוי לא שאלה חשש משוס הכלים של סימן לי׳

 ת״ש שם למקשה הא שם ב״מ בתלושי כתבנו
 כסימנין מאי'לאו אחיך לרוש על עמך והי׳

 מאי לקאמר מאי לולאי המפורשים הקשו בעלים לא
 צריך לימאי אבל רמאי שאינו למי היעו בסימנין לאו

 בין הפרש מאי א״כ בעלים לא משני אמאי א״כ עלים
 הימנים לשט הפיסק־ס לעת ולפי רמאי לשאינו רמאי

 בכי׳ לאו מאי לקאמר הא לפרש יש סי׳מ הוי אמצעי'
 בסימן סני סתם אבל סימטן שני בעינן לרמאי היינו
 שני אפילו מועיל אינו לרמאי בעלים לא ומשני אחל

 סימנים שני מסי ב״א לשאר אבל עלים אלא פימנין
מקימו: כאן ואין נ״מ בחלגשי כוס הארכנו נעול

ה הנ  ה6הק ע״ב ע׳ ף7 יחזקאל כנסת בתשובת ו
להאאבייס״לסי;/' הנ*ל מהרי׳־ל לברי על ־•

 חייש לרביה לנפילה אפינו שר\י נשאנה חייש אפ״ה
 נא לרבא אף קע״ב q? פשוט נס פ׳3 כלאמר אביי

5 בקיצור עכ״ל לשאנה לחייש וכ״ש לנפילה חייש

ך  בממון לנפילה חייש אייי להתס ללקות יש א
ובממון ,?3 י



לשבת r סיק העזר אבן נתיבות
 יה7 שם מזס׳ י'6מ לה6לש חיישינן 1לל7 מאי זל«מ(ן
; משאלה מפי לנפילה סייש אביי7 סרי ע״ש כל

כפימן 1507 ״ם3ה שה1שה< טס למץ 6י 'ז0ל
7 pooלשאלה ל״ח רנקי61 כיס אלו בכליס 

 לנפילה יחיל7 נפילה p3 מחלק קע'כ ף7 כביב פא7
 חיישינז צא7 אפיג וארנקי ככיס אפי׳ הנא א״כ1 לרבים
 משאיל לרבים נפילה הוי7 לנפילה חיישק אנסי לשאלה

 ע׳כ המס7 ול״מ 7יסי7 נפילה מי נס גבי קל״ב גסי*
 לנפילה אפי׳ חייס לא אע״נ׳לרבא כשמו שש לזה ליחוש
 החום׳ כחכ להא ממון לעני! היינו בביב שם לרבים
ני וסא ליה טיג קסיו לף טבמוח  ונו' ננאי בר י
 (לכך למוחזח לממון הושקו לל^ איפורא רבא דממה
 אבל הוחוקו כמו להוי לרבים לנפילה אפי׳ ליח בממח
 להא פלע לרבים לנפילה אפי׳ מייםינן איסורא לעסן

 להוי אעיג לנפילה ולית אוכף כסימני חמור מסןר־יצן
 למאי קשה ללפין אלא הוא לממון משום לרבים נפילה
 למו שא;י החס לנמא בכיס קשור במצאו השיה מקשה
 שאצה למי ככליו בסימנים כמפני׳ משאע ל1מ7 שאלה
 הוא לשאלה לניחוש זו כקושיא למפלס ולפמ״ש לרטס

 כסימנק למקני* מפרש להוא משוס לסיל״ר מ׳ל פל נס
 t ככליו אקל וסימן לנופו א׳ סי׳ הייס! וכליו מופו

 גמורים סימנים ב׳ ס׳ל לא לשאלה מיחוש לכיזן וטקשה
 כגופו סימן ליש כיח י״ל א'נ מוכמן כסימן לימי7

 אלם טול יש שמא לחיישינן היינו סיל״ר לס״ל אלא
 היינו לשאלה מיחוש הא א״כ כזה סימן לו שיש אחר

 ליחמ־ שאלה ה״ל הלד זה סימן גו שיש אלם לאוסו
 ליחיל לשאלה אפי׳ לחיישינן ממתני׳ למוכס מקשה שפיר
 מזה נשמע צינשי משאלי לא וא־נקי לכיס סש:י וע׳ז

 ולא מצסרפק מופו סימן ונס בו וכיוצא וארנקי לבכיס
 לכענין צבי חכם הגאח כפסובח כח: וכך לשאלה חיישק

 מוכהק סימן לו ליש ר^נא וכן ליחיל שאנה ה״ל זה
: ממי נ״כ כגופו אמצעי פליו.וסי׳ בשאר אפי׳

 אמנעיסלוצמרפין סימנים לשני ראי׳ להביא יש ן^ןד
 פ״ה לף לכפובוח מהאי מובהק סימן להיוח ׳
 סימן לה׳ל כסלינא לציירי' מרנניחא שבעה גבי ע״ב

 אעיג יצ׳ו סי׳ כס׳מ כלאיחא מיהמי להוציא מוב^
 שניהם בהצערף ט״מ אמצעים סימנים *0$ וקשר למכין

I בזה הארכחי שאלה ובחשובח מובהק סימן ס״ל

 לא לשומא שכ׳ ממור על חמה ע׳ פ״ק ובב״ען
 להשחנוס לעשוי משוס מגסק סימן הוי

 גרוע סימן הוי להשתנוח לעשוי להא משמע ב;רס להא
 איה סיל״ר כמ״ל שפסקו מה לפי אבל סיל״א למ׳׳ל

 אטרינן ממילא מובהק סימן להוי ס׳ל לי״א ין כ
 רחוקה פלונהא נעביל זמהיח אמצעי סי׳ ס״ל לנחכמיס

 לא ללהכי להטור לס״ל הביש וחיק לרבנן ר״א בין
 טיסה לאתר להשסנוח לעשוי משוס מובהק סימן הוי

! עיש

 ישראל י״ט לסעיף בהך ללינא <׳מ מי׳ ^פ־ז
 דהיינו וכו׳ סימנים הי׳ וכך וכו׳ שאמר

 עוכהק כפי* אבל הביש מויש מוגהקיס שאינם פימניס
 כיון מובהק הימן מי שומא אפילו בכה״ג א*כ מהני

 סימז י1ה להשחמה עשוי בי׳ לליש בחיים אוחו שראה
t מובהק

י  ללטא בזה להקל להטור למנ״ל בזה *ע5 באמת א
 משום מובהק סימן הוי לא שומא לחכמיס ס׳ל ׳

 או סיל״א נמ״ד שס כלמשני גילו בבן מצוי׳ שומא7
; אחר מהעם

ר ת ו י  להשהלוח לעשוי זה טעס כחב לטור נראה ו
 אס אמצעים סימנים בב׳ רי׳ו מ׳ש לענק

 אמ״ל סמכינן ניסח לאס משוס והיינו תצא לא ניסח
 משום תצא סיל״א למ״ד אפי' בשומא אבל סיליא
 הפוסקים למ״ש נ'מ7 לומר אין אבל צהשנמות לעשוי
 לו יש ואס מובהק סימן הוי אמצעיס סימנים לבשני
 בסימן סני סיל״א אי מהני ממ״נ ושומא אמצעי סימן

 לשומא לחכמים ס״ל נלילי׳ ר^י סינ״ר ואי לחול אמצעי
i סי' ב* לו יש הרי ס׳א הר

? • שנויי׳ סני בכל לחומדא לסיישיגן שכ׳ כט׳ז עיי
 לקייל מס ב״ש יוסף בשלחו נמי מ״מ ונראה •

 לעעמא לשנוי׳ א״כ אחר ב׳ש ליוסף חיישינן במקזקז
 עמו שנולל פרש״י נינו בכן מצויה לשומא משוס לחכמיס

 בן איני אחר ב׳ש שיוסף ילענו אס א״כ אחל בפרק
 W לשומא נימא אי אכל סימן שומא הוי זה של גילו
 מטעם או להשהנוח שעשוי משום מובהק סימן הוי

 הוא אתר ב׳ש יוסף לשמא השומא על סמכינן לא אחר
 להוי וגוץ לארוך בסי' להפחפק ויש • שומא בו שנוצל
לנו (ידוע ב״ש יוסף שני בהוחזק טהני אי נרוע גימן

t מהני אי נו! וזה ארוך שזה

ם  כ' ̂ וכו׳ עליו מעילין אק שומא אפי׳ נכו) נ!ו
 זצטצם פרט אס פסק הלל״ך הב׳ש

 , ס״מ הוי פלוני בעקום פלוני אבר על ואמר המקום•
 לפרט היכא נרוע סי׳ לאפי׳ הט״ז בשם הב״ש וכ׳

 סהם לנקב פי׳ פלוני אות בצל נקב כמו טהני וצמצם
 / וצמצם לפרט היכא מהני אפ״ה גרוע סי׳ הוי ודאי
 אשי רב אמר כ״ז דף בגיטין הש״ס מלשון משמע וכן

 לא בעלמא נקב אבל פלונית אות בצד יקב לאמי כגון
 למכלי' מובן אינו (לכאורה איס׳׳דא אשי לרב לי׳ מספקא

 הגאון לולי בן ופירש סיל״ר ס״ל לצמא לי' למספקא
 ולא לא בעלמא נקב אבל טלאמי זצ׳ל הלוי יצחק ט׳

 משום היינו פלונית תיבה או שורה בצל נקב אבל אמר
 פיל׳א אי לי' למספקא וכיח אמצעי פי׳ ה״ל לכזה
 להוי לי׳ פשיטא לכזה לא בעלמא נקב אבל אמר להכי
חע סימן  לן למספחא כיון חיבה או שורה כצד אבל נ

ג (צמצם בפרט מהני גרוע סיסן לאפי' הרי הזניח לא

ע סימן מפי׳ בש״ס למוכח ראי׳ להביא יש וכל ח נ
 ללא הביש כמ׳ש מהני וצמצם לפרט כיכא *
 כי׳ מהני לא להשחנוה עשוי לשוטא כיון לפיל כמיב
 לבשומא לסיל׳א בלישנא שם קאמר להא וצמצם פרט

 קאמר לפיל״ר בלישנא והדי קמיפלני להשחנוח שי גי
 פירשיי הא ק' הוא מובהק סי' שומא אי לפליגי להיפך
 האבר פרט לא אם פשיסא להא ר״ל אבר באיזה בשומא

 ואף / בעלמא לקב כמו נחע סימן לסף כלום ללאו
 לפרט בהכי לסיירי כן צ״ל ע״כ סהמא נקט לברייחא

 בלישנא כמו דפיל״ר בקרא בלישגא לסליל ק' , באבל
 אבר גאוחו ממש המקום וצמצם שפרט למיירי אלא קמא
 להשחנות עסוי אין לאי להשחגות בעשוי ופליני ,עצמו
עשוי ואס מובהק סי׳ ה׳ל ביותר וצמצם לפרט כיון
נהשהנות * 0
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מס וכף ימים ג' קוך מהרג

 איו / ס5ט5ו פית ממי ולא גרוע הי׳ היל לסשסנוח
 כימן לי׳ הוי (צמצם פרמ7 היכא נרוע סימן אני׳7

J מוכהק

ף עי ס
 נמים מצאו אם שוהח&קו השומס כמה הגיא «ס״נ כס׳
 , ההרינס קזדס ימים נ׳ עניו שמא צחוש יש אם

 להסחפק כוס מקום לאין לפענ״ל נראה הי׳ ולכאורה
 הרינ״ש מסשוב׳ והוא מ״ז ס״ק י״ז כסי' כח״מ כ' להא

 להא ס״{ כהי׳ ששק מהי׳א בפשוכת וכ״כ ויאב״ח
 לא מקכר שזה בולאי שיולמק היינו נ׳ חוך למעיזי!

 שהנאבל אלא יולעין אק אס אכל ממיתחו ימים נ׳ עבר
 מחשש יצאנו לא עדיין העין מן שנתעלם נ' חוך הוא
 הנמצא זה ושמא הוא אחר שזה חוששין אנו שהרי ספק
 כ״שלפ׳ז סנאנל לזה לצורתו ונלעה ימים נ׳ מל נסת
 שנפל קולס ימים נ׳ ששהה חיישינן ללא מוכח ע*כ
 קכ״אגעוכלאלאעבע לף ביבמות משני מאי דא״כ למים

 ככן מאי לצמתי עיא שאני למלח ובעוכלא מרמא-
 אסר למיס שהושלך הוא אחי עתה שהנמצא ניחוש כ̂י6
 קסיו בלף ח׳ח לשני בעובלא שס קשה וק צהייגחו ג'

 מילים נ׳'יעיס לספק לאןס־המחמירין ״ל5 ע״כ אלא
 והטעם < ג״י לאחר שהושלך חיישיח דלא במים בנמצא

 נמצא כאן לאמרינן לקי׳ל היא רחוקה זחששא כוס
 ממק ולעכין תס״ז הי׳ כאו״ח איסויא לענין הי' וכאן

 ולענין עיה לף בכחולוח רבא וכלאמר קטיז סי׳ באהיע
 כאן ני«א ס״נ א״כ ,לזכתי וככמה נלה בריש טומאה
 כ׳ כזו זשכי־א ,הריגתו מחחילח הי׳ וכאן במים נמצא
 אמיי׳ בשלג נמצא לאם סנ׳ל קשון מהר״א בתשובת ג״כ

 חוך נסיג לשמא סיס להוי ועול עת ובשלג נמצא כשלג
 למים הושלך שמא נ׳ קולה ואתיל למציאתו ימים נ׳

S כסמוך ופיק מיד להריגסו סמוך

ס  טעס לכאורה מצה ,וכו' אוסרין ויש (נח) ש
 נזההנאמ לאיכא כיון מסתיר האופרין

 לאיכא אף שנמצא זה וכגוף עדק מי שהוא חזקה
 לפניך מח הוא הרי נ״י חוך שמת חי בחזקת לאוקמי

 גבי ע״נ ע״ט לף בקדושין כלאי׳ לריעוחא חרתי והוי
 במתני' חני7 דסא סיל7 נראה המחירין ולעת עיש מקום

 אלא היא לפהיקא מלהא לאו נ״י לאחר טעילין אק
 ג״י בנמך אבל נשתנה לא אם נשתנה אס ספק למי

 ג״י תוך הוא שמא ספק ס״ס ה״ל בס' א׳ב לא בולאי
: נשתנה לא שמא ג״י קולס (אמיל

 מעילין סהעליס כיון דס׳ל המחירין טעס י״ל ך^ןף
 תוך א1שה כמעילין הוי איחז שמכירין בבירור ׳
 א״כ אלא בטועיס להחזיקם העלים להכחיש ואין ניי

 הוי ספק שהוא כל אבל נ״י לאחר שהוא הלבר ברור
 המחירין כלבד׳ משמע לכאורה ג״י תוך שמא נמעילין

 ואכקוהו לכרמי בעזנלא קכ׳א לף ביבמות לאמר מהא
 לבתר ואסקוהו ללגלח ובעונלא יומין חלסא לבתר
 משעע ו«׳ לק<לא גשלמא אמית אי יומי׳ חמשא

 , כפיר הוי נ*י תוך אסקוהו הוי לאי דלישנא מפשעא
 הוא אחי הנענע זה שמא לחוש יש אפתי הא ואמאי
 ייתר ע.:רו ובגל וראביח ריביש בתשובת לעיל כמ״ש
 מתרי לקונא תלינן ג׳י תוך דהפק אע״כ משנטבע מנ״י

נ״י קולם נענע שזה לילעינן כיון אבל הנ׳ל טעמים

 ניי הוך שהוא סיס סוי (לא להעלים להאמק אין א״כ
t שנטבע זה אינו א״כ7

ך  שאין במים מטבע טק סובא צ* מוי' הא א
 ועי מי יצא שפא חוששין לאנז אלא סוף להס ’

 מאתנו(אח״כ והלך לפנינו חי שיצא ראינו מאלו זה גרע
 לעס דלפי ניי חזך מא אס ספק ומי במים נמצא

 ריעוחא זה ומה ניי תוך שנטבע לקולא חליק המחירק
 קז יצא שמא הוא האיסור לכל כיון לפנינו כמיס שנפל
 לפשיטא כתבתי כבר בסך לאפי׳ הנפש יציאת שיעור קולס

 לבמי לאסקומ משום אלא מקשה ללא משמע דלישנא
 שהביא מיב להשו' סיוע נראה הי׳ מזה יזמי חלחא
 לבחון ריבישוראניח תשובת על שחולק מיז ס״ק סח״מ
i וחשוטתיהם העוסקים כמשמעות סגי שנאבד גיי

ת1 מ א חוששי! לאנו כיון הטעם צסבק צריך ב
 •רi כבר שמא ניחוש «א אמר שמא

 שזה גנו ביוד לדבר היכא לכל הטעם וצראה צהייגחו
 לוס^ פעלים ויסלק נשנזנם לא עליין נכרג אם שנאבל
 יכית מדאי שנאכל זה הוא שאם נדאו קולם בבירור

 כזה ואיחרמי הוא אחר שמא חוששין אנו אק אוחו
 מנ״י *נמ■ מא אם אבל ̂ טועק שסכירומ והעלים
 שאם שראוהו קולם לומר ינולין העליס לאין בנאבל

 בהכרתו סימן אין שוב אוחו יכירו בולאי שנאבל זס הוא
 שלא לאתרמי ציל זעיב , צהשחנוס אפ^ שסי׳ כיון

 וראי׳ מא(אחרעי אקר שמא תיישינן וממילא אשחני
 קמיפלני למחנות עשוי/ בשימא בש״ס לאמר זו לסברא
ם מתנה לא1̂ בשומא עכיריס שסעליס אף אלמא  א̂פ

 שלא ביתר ואין להשתנוח עשוי שהוא כק אמרינן
i עין בפביעט י׳ל וה=נ סימן סוי לא שוב נשתנה

ה בז  שאני משני למה לעיל שהקשינו מה מחורן ל
 למיס הושלך שמא טחוש אנסי לצמהי סיא

 אממ3 להעיז יסלק להעטס כיון איש ולפמ״ש גיי לאקר
 שהחמירו לאף חיישינן לא חו מלאי שיכיתהו שנטבע

 היא יסוקה סששא מימ יצא שמא סוף להס שאק במים
 למים והשליכומ ביבשה ופת מי יצא שמא אוחו שימצאו

 כמן הי׳ כאן נמצא כאן אערינין מלא' לכזה ניי אחר
 בביתר מלעיס שסעלים וביון לפנינו שנטבע שמענו

: מהני שנטבע זס מא אס אותו שיכירו

מ  מייור למע צריטן לעדס ראי׳ להניא יש ד1ו
 גיגעות לאף מהא כאיתרמי ולא אוחו שיכירו ^
 יפיק ובסמסוז לאמר לשומשמי עונלא נכי קטיו לף

ס׳  הרי ונו׳ פיק שפא חיישינן ומי קשישא ער ואיל ו
 ל״ה שם כפירש״י סימן והוי רמיין וגחביסא שאמר לאף
 באבילה ובאמת קטן או^ז קמא לסימנא היכא סיישינ} ומי
 בחפיסה אומרת סיא גט גבי כלקאמר סימן זה הוי

 למאין סימן הוי לא״ה הא משמע ,וכו׳ ילעה מילע
 מציאות אלו בר״פ אערינן וכן , בחפיסה שמונח תלע

 בוחרסאע״ג בנמצא דהיינו מאליו עשוי סי׳ בו בנמצא
 קאטר ואפיה הסימן נופי׳ להוא עצמו בחיה כי׳ ^ין
 שמא משוס זיל לפירש״י והיינו סימן הוי ללא פקזון גבי
 שהפקיד המו שמוכח לידע ימל התובע ר״ל^לאין פינן

 (אף סכודש שהוא כיון אסר למקזס כנפקל פינן לשמא
 לומר יכול סי' לא הא מ״מ ̂ קמן איחא קמא לסימנא
 סימן הוי ספיר באכילה משא״׳כ סימן הוי ולא בבירור

y כשיזנה לא למעצמז שאבלה כמו נמצא למסומא בכל*
וע״כ



לשבת סימןיז העור אבן נתיבות
 ידישיקוכד מי מקשה י6מ אליה7 כן לפי־ש צריך וע׳כ

 ̂ הו5<י אחריכי זשועשמי שפינהו כרי ען1ט 6מ הנא
 למ פינן זשמא קששא משוס כמ״ש לפרש צריך עיכ1

: סימן מי

ה ז ב  ף7 בהמחל ספי סימנא ?תשיב סא למין יש ו
 כסלינא לצירי מרנניחא שב נני ע״ב פיס

 למנפקלהי׳מוחוקבכשרוה כיון להקם 00 סהנס׳ כמ״ש
 סימן כשהי׳ איכ7 להקשות זאין , להשתנות עשוי אינו

 גא אם ממי לאורייתא סימנין למיל למשמע בכליו
 לכיון זיא מליו לפשוע לעשוי אע״ג וסומקי בתיוורי
 לא אם ממילא שלו כליו הוא *ה שבולאי מהני דהסי׳
 וא'צ עצמו האלם זהו ע״כ אחר צאדס לשאלה איישינן

: שלו הם שהכלים שמולאי אצא סי׳

)t o( להמחבר הסיז כתב וכו׳ קול יצא אם 
 נמי ויצא מאיל עסכיא כן הכריע

 למ קול ביצא להא בזה וניע *ס7ל מו^ת לכן מוןול
 הרי פוסקים לכמה בקיע במבואר תצא ניסת אס אפי׳

 • תצא ניסה אם לקייל סוף שא׳ל למים מנפל לגרוע
 לברמי בעוכלא לממר מהא לעיל שהוכחנו מה ולפי

 לאין אמרינן הוי צמחי דמיא לאו לאי מגלח ועובלא
 כמן ־ ספק להוי אע׳ג ממי הלחא לאחר ט״ע מועיל
 ונשבע חזר לשמא שיצא חי בחזקת אותו מחזיקין שאנו
 לפי וכ״ש סוף שאיל דמים רונא מצרפען ולא נ״י חוך
 למלת לעונלא פ״ו ס״ק הביש מדברי למשמע מה

̂׳ עיירי  יובא לאיכא לאף הרי מובהק שאינו סימן מ שה
 בספק להתיר מנרפינן לא אפיה סימן ונם שאל׳ם למים

ג וציע מרוב עליף לקול נימא עה״ת נ״י תוך

n jH I לבעינן כמיס נשבע לענק לה״ה פשוש נראה 
 אמצעי סי׳ בו בנמצא אפי׳ בשעתא לחזינן

 כר״פ להא שהעלוהו שעה אחר לש״ע להצשרף מהני לא
 לאסקינהו אמר ס״ח לשני עובלא גבי שלום האשה
 כמו אמצעי הימן להיינו סימנים וקאמרי לאלתר מזוינר

t פחוס׳ שכחנו

ח  ח׳מ3 עיין • וכר ר״ת בשס י״א (ל) כ
הרשב״א קושיס ליישב שכתב ׳ ^
 לכרמי מעובזא קכ״א כלף למיפשיט בעי מאי לא*צ ע״ז

 שהי׳ להם ידוע הי׳ למעשה י*ל7 הח״מ ותירז וללנצת
 ׳• החוטם עם פ״פ אלא לו הי' שלא או בפניו חבול

 צמתי מצמת למיא משני מאי לא׳׳ה עין קשה לכאורה
 לעובלא לומר ונותח מכה מרזי למיא פס אמר הא
 ניהפק ואחיכ ניתפח לא עליח המים מן כשהעלוהו הוי

 שלא ראה כשהעלוהו להא מכה מרזי מיא שייך לא א״כ
 ניחפחקולם שעה כאוחה שהעלוהו דלאחי אעיג ניחפח
 אותו להכיר יכול' ראשונה כשעה אפיה העל אותו שראה

 טעילין אין שעה דלאחר זיל הרעבים מלשון משמע וכן
 יכולין ניתפח אפי' לבשעהי' משמע שראו:גימוס היינו

1 הל*מ וכיב עניו להעיד

ר ת  ונם פיא בפ״ח הב״ש לפמ״ש לאיש נראה ליו
 לא מיתה ללאחר למפה ריח סי׳ נק״ע

 המיס מן שהעלו אע*פ א״ב מכה מיזי מיא אמרינן
 אמזקהי׳ אנקמי' י״נ מ*מ מחוטם עם פנים פרצוף לק

 החוס׳ מלבדי להליא משמע וכן מתהווה מיתה שלאתר
סימני! וקאמרי ליה עיב קטיו לה שלוס האמה י״פ

 הפנים צורת קצת כשנשחח׳ איירי ובמא וכו׳ ריח פי׳
 מיסה לאחר שנשחת לומר לקלק ע׳׳ש וכו׳ כוורי זאכלי׳
 ובהא כרל חכה מרזי אמרינן נא לבהא כוורי לאכלי
 שמא אמר למאי מכה מרד אמר שפיל רגלו להעלו
 < שמח כיון למוחרח פשיטא א״כ הי׳ מיתה לאחר

 אשחהי נספק למחמירין הפוכקיס ללעח לאפי׳ ואפשר
י המים מן כחייו נקבל להיות לרך לאין זה בספק מולים

ה ז ב  על פיא בסיק הכיש שהקשה מה ממשב ו
 הל״מ שהקשה מה ליישב יש ובזה עיש הטור

 טיא מכה pכש7 המכה לין שהשמיט הרמביס על
 מכה מרזי למיא ק'כ בדף לאמר להא ואיל עיש מרזי
 אבל , כרסביא למחני׳ למוקי לאניי לשמי׳ אלא אינו

 מכה מרזי לעיא לומר 5אי מלובנת כסכין למשני לרבא
 בעוכלא עצמו רבא על עזה מקשה קניא בלף להא זיא

 ולבדי מלובנת בסכין יבא לאמר להא משום והיינו לדנלח
 לאפי׳ ולמעלה הארכובה מן הסיפא על נם קאי הכל

: מכה מרזי למיא ועשום כרשנ״א נמי

ם פ ל ש ו מנה שנעשה תלינין למספק סיל7 י׳ל *
 שנטבע בזה לילעינין ואף מיתה לאחר

 זה שמא הוא החשש עיקר הא מחיים מכה לו שהי׳
 אמריני] ממילא א׳ב אחר אלם הוא וזה חי יצא הנטבע
 באוחו אלא בנע׳ אפרו ולא מיתה לאחי מכה שנעשה
 מהל׳ הרמכיסבפי״נ כתבו וככל / רגלו שהעלו מעשה

: עיש ט״ז לין גירושין

ך  לכל מניו יותר הוא אם ספק נכי לעיל לפטיש א
 לא שיכירוהו ע7לי יכוליז העלים שאין היכא י

 בחיים מכה רגטבע לזה שהי׳ י׳ל איכ הביע טהני
 שיכירו שראוהו קולס לילע יכולין העלים שאין כיון

 * ט״ע בי׳ מהני לא מחיים מכה ס שהי׳ כיון אותו
: בזה מקלק לא להרמב׳ם י״ל ע״מ

H3H דהיא דאעיב כ׳ הראיש והביאן הרי־ף 
 לאמרינן כיון ומיהו איפשטא ללא איבעי׳

 נראה וכו׳ בלנלח לטבע נברא ההוא ללקמן בפירקין
 למשקי חיישינן ללא האיבעיא ריפשט למשם זיל טלבריו

 כמיש להייט סימני׳ לקאמרי למשני הא נלקה לפ״ז
 מזה לילעינן המוצנע במקום היו שהסימנין למיירי הנ׳י

 אלו בו שהי׳ ילעה למנא משקרות אינן להנשים
 לשושכינא שהאמין מהא.לרבא לפשטינן וביון הסימנין

כ שהכירו . : למשקר חיישינן לא ע׳

ן ה י  לאהקיני׳ בשנוי׳ לקאמר הא ציל אכתי מ
 בסימנים מיירי לא עיב לאלתר וחזיני׳

 מובהקים לפימלים לאלתר חזינן בעינן לא א״כ7 מובהקים
 נמ״ל לאפילו אמצעי בכימן «»רי אנא למי כעליה
 לאיכא אע׳ג משקרת לאינה לחזינן כיון מ״מ סיליר
 ט׳מ זה סימן לו שיש אחר אלם עול שיש למיחוש

 וכן בטב״ע שהכירו לומר ונאמנין כמרנן שפיר בהא
 והיינו אבילה שמחזירין.בהם סימנין שכ׳ בניי משמע
 חולק ואין לבריו הניא להרא״ש ומשמע אטצעיס סימני'

 אמו הטביעה לבראס שכתב הטור על קשה א״כ עציו
 סימניו ע״י שהכירו כאומר לא אם נאנהר אפי' נאמן
 וכמ״ש לט׳ע למצטרף אמצעים סימנים עיג והיינו

: וני' סימנים וקאמרי ״ה7 בסוף החוס׳
ונפ׳יז



לשכת יז סימן העזר אב; נתיבות
« «ה)י י1(1<למ ■p5 ־ז3ול מ ס׳ ו4נ« «

 טיירי שס >5ה7 מ׳ש רמ״ש עי5אמ סימן
 ה̂נJ מיגס̂י זחוי׳ (ממיק הפכיעס ילע ה6כר

 י6מחפה7 כיח לסו מננא <ך לקמן שימאי כמו דחוק
̂סמיא דקאמר הא7 מפרש לסמוי וליל שימי׳  וו

«׳אסקינפו זאמלי דמי סיכא אלא וכד משאלים ) , 
 מיישינן דלא נימא אי .?אפיי והיסגיא פימשז סכי

 וקאמרי לאלחר והזמסו דאסקינהו צ״ל מ״כ למשקי
 א«ח היו ל«א77 ומס פ1לפש אין איכ7 וכד סיטיס
 סמכינן עלייהו לאו7 סנ״י כמיש מוצנע כמקום פימניס

 וקסכיא למן קצס משמע וכן ̂ עי7י מא7 משוס
^י לא7 נימא אי אפיי7 ̂ני צייך אפים מ  א«רי7 לא

 ורא׳ש וזום׳ שכהכו הר״ס מלשון משמע וכן סיממם
 וע״כ וכד וע״א זאשס שמעינן סימני׳ הכא מלבעינן

 מועיל מה■ א״כ7 ?משקרי ?חיישינן משוס המעס אק
 אומר על7 לאעריח משוס עיכ7 שהנוף.שלם אק״כ מיש

 בלא אפילו7 וסיסכרא מלשון דדייק צ״ל וע״כ עי77ב
 ^א׳ע כשב וע״ז בסימני׳ לאלחי כעיק ?משקר סעס
 שסנעו אנשים גשי להשיר סאידנא מהגו סייוז לשון
 לאוד אפי' עהני טלם נוף37 לי' וניקא וכד הכרה ע־י
 פרישיה7ולמאי. מיו7 על הרא״ש והוסיף ימים נמה
 פי׳ ניחא■ לאחייס השפעה שראו אוסם בק חילוק שיש

 לא7 לסמור וסיל פיע עיפ להשיא שנהגו המנהג מחא7
 ונם שלם גוף מרשי ?בעי ואפשר ו*ל זבריו מכריע

I השביעה ראס לא

י ר1ו  ?לסרא״ש נימא א*7 כן הוכיח הסור7 נראה ת
 סגוף אי! אפי׳ סגי לחול השביעה ראה בלא

 בפובזא לקאמר הא ע״כ א״כ לאלתר בעינן לא שלם
 י?ע או שראה היינו בשעסי׳ לימי' בעינן7 גלס77

 בעק7 ת״וו דשני בעובלא הכא אמד הא וא״ב המביעה
 ססב^ה דאה לא סרתי לבעינן להשור ס״ל וע״ז סימני'

 השביעה ראה שלא מיירי גלס77 א7וכעוכ שלם מפו וגם
 «קר אסי׳7 לי׳ס ס״ל לכן בלם נופו סי' שלא אצא

 כתבנו וכבר י , שלם כשגופו עליו עעילק ימים שלשה
 ובזה שלם נופו היה פלא ללגלס עובלא מפרש ע״כ7

 לזנצת א7ע(כ7 לפרש ליה ניחא ולא ,לאלתר דנזזינן מנינן
 כמ״ם סימנים בו סיס ובאמת התביעה שראה מיירי
 לי׳ ענא איכ7 חלא שעמים מכמה ז״א נלענ״ל מ״ש

 קיפ ף7 לחל,לי«א להא לקולא כבא בן לר״י למימש
 בסי׳ נ״י לאחד עליו מעילין זא*כ , סיל״א לרבא ס״ל•

 לנעולזא להם ילזע לסי' אע״ב מובהק מר' כמו אמצעי
 לפשטות לומר. נמל ודוחק < סימן מ הי׳ שלא נלמ7ד

 ועול , ״ר7י07 לרבא לס״ל ללישנא אליבא הוא הסוני׳
 לרס סיל וללמא דמי רכ7 עעובלא שם נעי פשש להא'

^ ס י מ  סימניז בסס הי' שלא צהס ימע לסי׳ ^ג״כ ד
 אלא אינו והשמי׳ פימנין בהן הי׳7 נישא לאי ועוד

 אק צמתי מצמת לשיא ?ששיי הא א״כ ?סיל״ר ללימא
 אשי כרב דקייל אק א״כ r?'D7 ללישנא אלא ההכרח
 לאורייתא או ר״ב7סי אי לי' לנמופקא כ״ו דף בנישין

t ה' o עצמת עיא7 הדאשוגיס הפוסקי' לכל להו 
 , ללישנאלסיליר אלא p לומר הכיח דאק כיון צמתי
 והי׳ סיל׳א לע״ד אפי' סוני' לסך להל לפשישא אע״כ
 נימא אי ועול ,כנ״ל סימני׳ בהם הי׳ שלא להס ידוע

 הרי״ף כ' אין א״פ ,מימני׳ בהם סי׳ ללנלת לעומא
 ללמא ?רבא מעובעא משקר לאינו סאיבעי׳ ?נפשע

 ח״ח לב' בעוכלא .כמי בהצנע סימני' סי׳ נעי החם
t עה7י ענא7 אשימני׳ אצא סעכינין עלייהו ללאו

א מ
i >1’ל«ו# vfra 0י5,« ובאמת t >גר>

זקשי׳ משום ראם,הסייעה שלא הי״ח . .
 לחזי' גלה77 געימא לנעינן הא הי״ח לצדברי '4

א אער הא איכ , שלס הנוף אין7 סייע בשעתי׳ » 
 ?הפס יל5 <ע״כ / סימני' לגעינן תייח ל«י ממכל*

 לכן y שלם סגוף הי' שלא אלא השביעה שראה מיירי
 שנמנע ?בראה לשון'השור מזסמטאר בשעתי׳ ?והי׳ בעינן

w וקעברא מלשון כע׳ש שלם והנוף לאלתר אפי' מסני 
 ופ׳א לאצחר להוי ?כיון־ סימני' בעק. לאלתר ?אפי׳

 אפי׳ לאלתר מהני השביעה רצה לא7 והיבא מצשרף
 מהמף אבל ?דגלת כעובלא והיינו שלם הנוף מאק
 רי37 פי' הוא וח יטיס כמה לאחר אפי' מהני שלם

t במ״ה סרמ״א

ה הנ  סחוס׳להאי לברי לפרש כ׳י פ״ג בס״ק הכיש ו
קאמרי. או המחלקת הוא(ייו סימני׳ לקאמרי

 לעובלא סל״מ לדברי ליישב אפשר מ׳ לפיו < שימה'
 לחזי׳ בעינן ולהכי שלם הנוף סי׳ שלא ■מיירי .־?נלה

 בעמן ומחלק ל״ח7 הא ס׳ל• לא הראיש לפיו נשעתי׳
 בעינן לסכי שראה.הטביעה שיירי ^מלת לעונלא אחר
 הפי לפרש לי' לא'.ניתא המור אבל , בשעתי' י׳1לון

 חייסינן לא אי לאפי׳ היינו וחסברא לפיעיש
 לומר יבול וה״נ ,וה׳ לאסקינהו כן צ״ל ע״כ ל^ןר

׳0א אלא סעטח עליהו ללאו אצא ?משקר לחיישינן ^ 
 בוי״ו צפיש א׳א ע״כ א״כ / סניי כשיש בהצנע הי׳8

 סניבלאלתד הוי סימני' קא17 ?בעינן אלא המשלקת
 לנאמן ציל ע״כ בזה הא7 והסברא לשח ביה ל״ש לחול

 וא״צ , בהנ׳ה וסרמ״א סטור שימת לפרש נלעדל כן
ש שנסתפק וטס < בלבריהם הנ״ש שגלחק למס  ש?י3 ^

 מני הלא״ש של' והיינו בשעתי׳ תזי׳7 בעק אי עדם
 הלמב״ם מלבלי באמת אבל בממי אמרינן עדם.לא

 חזי׳ לצא היכא כל7 חילוק לאיו משמע פוסקים ושאר
 אין שנים ?אפי׳ נ״י למסר ביבשה נמו מי בשעתי׳
 וכן , נ״י ^מד «גידין1 דאין ט«י'7 כלי«א מעידין
 למשמע טנינא1ש7אפומא הלי רבא7 בעובלא נהי7 משמע
 ר׳ל לאנפיגס כרעי7א.7בעוב אבל הרי״ף נפ׳ש ע״א
 וס׳א שס הסוני׳ ומשמעות ע״א ע״פ שסי׳ מפורש אעו
אעובלא לקאינמי משמע מזי׳מעחי' אסקי' לני

t  t o

m e הב״ש כ' סציסוט׳ גו ירו או (לא) לא 
כשהוא איירי וס צ״ל■ נסיק • ׳
 שהוא גוסס בתום' כתבו מסס הוא אם אבל נוסס אינו

 כתבו לא לסחוס' מוכרח ואינו ׳1וכ עציו מעידן מגדיל
p חי' לא מיחייא לי׳ למשמע המקשה לעס לפי אלא 

 כרסב׳א ?מתני׳ אביי למשני מאי לפי אבל כן■ צ״ל ע־כ
 כוחי' טחני׳ ?החס ?לשב״א י״ל שפיר כרבנן וברייתא

 דכול ״ל07 עלת מעידן אין מסס שמא מנויי? אפי׳
 לחיות ימל מסס אפי' מאבנת בסכין לרבא וכן לחיות

 גוסס ?אפי׳ רמקא ונקש קי לא ?מגויי? כרמן וב<י«סא
* מטמא אינו מנדי?

Q1 מעידן אין ממיל שאינו מכס אפל הנ״ש מ׳ש 
 כמ-ש עליו ק7עעי נ׳י מסס «א ואם עציו '

 מ־א״מ שם כ' בי״ל הא7 מובנים אינם ?כרין , בי״ל
 מהסין דרוב משום השעס < מרושינבורג םר״מ בשם

 רך7 ואין ימות שבודאי רובא ב<«■ ?אוליק וסיינו למיחה
 שהחמירו אשתו אס להשיא לענין אכל ג״י לשהוח גסיסה
א סויג ג



לשבת סיקיז העזר אבן נתיבות
ט1טש ן)1ס ״ל6ש במים פ« 15ל«עמ) <ז!״ל
 כפ1נ שהי׳ ממגיל מאי איה איש wit חי«ןזקנ) חזקח
 לראפ מ״מ < וצ״ע נחרפא שמא ניחוש אגחי נ״י לפני
 הי׳ ואח־כ לאשחי גנו נסכו לעלים שאמר מח «ימ
 ppf( יפולק להם והלכו נוסס כשהוא ומימושו נו«פ

 מולזרח מדפא לאס מס׳ל ומומרת לאשתו ננו לההוכ ג״י
 שמא מיישינן ולא מת מל מאי לא ואם מנו עיי

 סי״קכיא( לקמן כלאי' לגוש ימל לאין נוסם סא עדין
i ימים נ' ה0לנהי לחוש זאין משום

 שעומל מכונסים למים נפל ואם נלמ ס(ףה
נראה זמ׳י פכיכין כל ורואה י ^
 סביכיו כל מאין שניס אם אפי' אמל איש לוקא ללאו

 אחרת בצל והשני המים מן זה בצל עומד &סל לה«מ
̂ן  עליות בשאר לאייל כיון אמרינז ולא עממן טצטרו

̂מ מד הצי ולא לבר  נים לף בביב רשבים לפי׳י ל
 חצי הוי לא שעס באותו לראות שיכול עה כל לכשרים

 למי לשום העלוה ,שיועיל w חזם' לעיש ̂י׳־ עלות
̂נ  נראה ויותר , תצא ניסת אם במשליס אפי' מועיל ה

 שראם מעיד ע״א כגון גמור עלות חצי להוי היכא לאפי׳
 סכאבל שזה מעיל ועיא מוכהגן הימן עימם לאחר בו

 ספוהקיס לסברת או עלותן מצחרפין מוגהא סימן ט סי'
 מעיל ע״א אם סובהגן סימן ה״ל אמצעים סיסני׳י לשם
 עלותן מצ&־רפין שני סי׳ על מעיד ועיא אחל מיי על

 מפי על להכשיר מז״ל שסאילו וכיון עוההק סימן לעשממי
 , העליות בצירוף להכשיר שיש כ*ש עלות ובפסולי על

 בעובלא שלום סאשה פ' ברש סניי ממ״ש ראי' ואצת
 סטכינין עליהו ללאו סימני״ לקאמרי למשט ס״ש לב׳
 ס הכירו ולא בצנעא שהי׳ סימן צוערים לסיינו ׳1וס

 זם ט שהי' עלים ע״פ מלעץ שהב׳ ציל ע״כ1 מסיים
t עלות חצי להוי אעדק ולא המוצנע הפיי

 שיעול כתנהרירש ומי נפשו שתצא כלי נמז
 כן שלמל הרח״ש וכתב שעות נ׳ מא וה

 חופי ר״נ של לבתו עובלא ע*ז השים למייתי סהא
 שעם לעל למשמע עלסת לסס אמר 0 שעה וכד שימין

 שני על אנא ראי' אין מזה מיהו לחיות יסלה מיהם נ*
 ונראם עלתה אמר שלישית שעה לבחחלת זיייל שעות

 לדברלכתי׳ויהיבאשמורת זכר לדבר ראי' שאק אע״פ7
 ונו׳ מת מצרים את ישראל וירא וכחי׳ ונו״ הבקי
 נ׳ לחיו משמע הים כשפלמן מיק היו עדין בעלדש ואי׳

ג חורה בחלוסי עיש ועיין אשמזרה שיעור והוא שעות

TO והקשה ,זכו׳' ייב חי* אינם שמריפה 
 לעי ללא א״ת בר״פ החום* מעיש בכ״מ

 ללאקאמר חייז והלנדש לבהמה לנמ־י־פות לאלם םר©מ
 ולא בהם נטיפת שההמם טרפות עיני שיש' אילא ריח

 שוין כזה וכבהמה כאלם טרפה שהוא מה אבל סאמו
 בעיז׳ טדפריך היינו , לר״ח הא לי' מפקי ונראה הם

 והקשו היי טיפה נופי' נח ללמא קטיו לף וגזגתים
 כזנודם היוזם' ותירצו , שנים כמה חי׳ להא חוספוח

 לבהמה לטריפות לאלם טיפוס בין לחלק נראה הי״ וריש
ס' מזלא לי' איה לאלם משום  לברירים להיינו נראה ו
 J כוי טרפה מפי' נח ללטא מיין להייח א״ט בריפ
 ולאנפקאמא^ גאלם ולא בבהמם שהוא טריפה היינו

 יותר מי איט באלם עריפה שהוא מה אבל לך נלזמין
 ההוא לי חזי ללילי ק״כ לף ביבמות כלמקשה חולש »״כ

̂ןם הד וכו' צגמלי״ ומידי ספמיל* לשקיל מ״עא למי

 שם מביא והרח״ש < לאלם לטרפות לבהמה מטרפות
 ̂ ע׳ש לעינבל בעובלא דז ף7 לחולין מסעי׳ ראי׳
 אלא א״ר מיג ף7 מימין לאי׳ מהא למופח נראה ועול

 הרי וכו׳ נפשי׳ יורשיו ומאי טריפה כשעשאו אהבה בר
 מיפר מחייב היאך לאנ״ה סי אינו נמי לאלם לבטריפות

 ולאי אלא * הרוב אחר בממון הולכק לאק קייל הא
t חי אעו בולאי לטריפה

ן  ומשא מהתירס תצא לא זו הדי (קה> ל
איתמר ללא הטעם הכיס כ׳ וכו׳ ’

מ'3  לרכא לאיקימתא אבל לאביי לאוקימחא אלא הפי נ
 לאביי לכיח לקוק והוא ,עכ-ל הכי למימר צדכא לא

 רבא7 נימא מה*ת # אסי לרב משוס חלשא דלא אמר
 למסני׳ לישנא שפיר אביי לי׳ מיישבי ללא ותו עליו פליל

 משפע הראשון מהמידה תנא לא קט״ז לף לימווה
t לכתתלס למותרת

ה א ר נ  מייד לאנזי הרמב״ם לעס לפלש יותר. ו
 ולכך ב״ל התרת כלא בואס״ז עלים שנאו

 למייד יבמות טסט' אבל שפתים לזות משום בי' איה
 אכ» מולה השט על שכא קודם להנשא כהתירום

 יצאה לכבר כיון שפתים לזות משוס בי* ללית
 באו אם לק הרמב״ם כ״ ללא והיינו < בהימ•
ם הליוקים ללכאורה התירוה ולא בזא״וי  לבמולה סו^י

 משמע תצא כאחד באו אם כ׳ אח*כ1 ב׳ל מתיחה כ׳
 מציעחא מלחא היא א״ז1ב לבבאו ע״כ אלא כאחל לוקא

 שד והש׳ע , תצא לא ניסת ואס הנשא לא לצכחסלה
 מוכרת לאביי שימי׳ לאין סברתו ע״פ להיינו נראה תצא
 לזמר סוכרת אין א״כ , שם אשי ורב דרנא שינוי׳ צפי

» תצא לא לבזא׳ז

 רש״י הרה , ורו׳ לי ברי אומרת והיא נלח 0ש
, בא מי׳ סי סי׳ אם לי ברי פי' ז״ל

 או̂ח שראתה שאומרת לוקא מעעק עליו קולת ומרין
 ביבמות מלאמרינין כן לפרש רש״י להוכיח ונראה שמת

«' פשיטא ע״ב קי״ז לף  עלות בפסולי צדכא לא , ו
 הלך ע״א התורה שהאמינה מקום כל וכו׳ נחמי׳ וכדר׳
 להלך ממתני׳ מוכח לאיו קשה / מ'1 ליעות רוב אחר
 להבא ומשוס לטי ופלנא כפלנא ללמא ליעות רוב אמר
 משום צ״ל וע״כ , תצא ולהכי קאי תלוי באשם עלי׳
 צרי;י אומרה והיא מעלי' צאתל שניסת עשכתת לאיכ
 שראתה אומרת שהיא היינו צי לברי טמא ואי תצא ללא
 טחני׳הני והרי שנים נצל שנים הוי הרי איכ שמת אותו
 אומרת לאק ע״נ שטם נצל אתל להוי מת אומר על
 לליית יש וכן תצא מעד׳ לאחל בניפת אפי׳ ואיר נרי

 זן הרי מת לא אומר ועל עת אזמר עד לעחגי' מסיפא
 אם קהני ולא כאהל שניהם כשבאו והיינו ̂ הנשא לא

 שאפר על לאותו לניהת להיכא משוס עיכ תצא ניסת
 מ־״ קמא ללישנא קשה א*כ ל׳ת ברי אומרת והיא מת

 א״כ ליפות רוב אחד הלך כשר בעל לאפי' לסיל נחמי׳
 ולמה אחל כעז שנים הוי הרי שמת אומרת ג״ס שהיא

; בזס לקמן עול וינואר סנשא לא

 האשם לר״פ מסוגי׳ ז*ל רש״י הוכחת נראה
 לאחל לניסת לאו אלא ע״ב פיח לף רכה

 ל׳ה שס רש״י פי' ועיק ,זכו' צי ברי וקאמרי מעלי'
 שעה באותו חי שהי׳ וכו' באו ואמ״כ וכו' לאו אלא
לאי שם מוכרח ופירושו ענ״ל זונה משוס להוציא נמ׳י

כפשטא



מב לשכת סיקיז העזר אבן נתיבות
̂ר כלצ מח צא מימ1סא נפשעא  (״כ5( ,ככהן חצי׳ הי
 לא״כהלראקושי׳ שמח ברי א׳ לא7 הבא לפרש הוכרח

 מעה היא איב בלי כשאמרה נמי ישראל אפי׳ נלובחס
 שאלו לי ברי לפרש הוצרך לכך ברצח שזינתה גמורה

: סושה שתהי׳ גמור אי7ו זה אי]1 חי הי׳

 בשי' למ״ש ראי'ברורה זמכאן נראה ולפט־עז
 אנוסה או שוננת והיא 7כשהטעלמזי7 י׳א

 לא7 מ׳ ף7 בכתובות קמא כתירוץ «דל לסמל לשרי'
 לאחז שניסת הבא הא7 ב׳ כס״ק הב״ש שהניא כירושלמי

 למכתי' קושי' לא7ה וא״כ הוא מזיל א*7< הוא מעלי׳
: כע״ש א״ו לי׳ סיחסר בישראל אפי׳

הו  לאיסור למשני למאי אבל הסיד לפי לב׳׳! ייל מי
 המלים לברי לפי י׳ל שפיר , שאני כמכה

 שמומייס להם לברי אומרים והיא להוא כיוז אלא אמרה
S כמכה איסור בחומר כ״א הצס לא

 להא המקשה לעת לפי אפי׳ ליישב ליש נראה ףזור
 ך״ב לף בכתובות התום׳ לפמ״ש ק׳ לכאורה ^
 אוקמי אמיינן ולא מעלי׳ לאחל בניסת תצא ללא להא

 ומינפבס מייקא מזקה נמי לאיכא ותירצו א״א אחזקת
 באלם ב' כיק שציז סי׳ בייל העיז לפמ״ש א־כ

 למוקמינין שס והבית מהרייב לפסק מת אימה שנסתפק
 שם האריך והמ״ז ̂ למת הוא והשתא חי׳ אחזקת לי׳

 א־כ מח מא לכבד כיון אחזקה מוקמינן לא7 למטת
 לי׳ אזיל עתה שמת אוטדם אחרונים להעלים הכא
 משוס מותרת לכתחלה לאפי׳ ניטא א־כ איא חזקת

: ללייקא חזקה

 הפ״זשסלאמרינק על להמלחיס לאפי׳ נראה וף5מ
 חזקה לאיכא כיון הכא פ״מ עחה ע? חי שהי' ׳

 ע״מ דף בקחשק כלאי' למיבוהא תרתי הוי ללייקא
 חזקת משוס נאי / לדיקי חזקה לנימא ע״ש עקוה נט

: לפניך פנוי׳ היא הלי א״א

ה א ר  ליה ליב לף בב״ב התוס׳ לפמיש ליישב ונ
ב׳ איבא ט וא״ת וכד לי׳ מסקיכין אנן

 זה את זה ופכפישיס הואיל וי״ל וכו' לייקא לא עלים
 שלה ברי בביענח בעלה החח תעמול אם חומרא איכא
 עתה שמת אומרים אחרים עדם שגם כיון י״ל א״כ ונו'
 משום בעלה חהח שעומליז במה ללייקא חזקה שייך לא

 ממזר שהולל הוא שבסוף החומרא להא שבסופה חומר
 הולל אן בכה׳ג והכא כתובה לה ואין ומזה מזה ותצא
 וחצא ממזר אינו והאחרון ל״ב דף במתני׳ מקחכי ממזר
 משני חצא ברי עכשיו תאמר לא לאפי׳ שייך לא משט
 בעלה תחת שעומדת כמה שייך לא כחובה משום ואי
 אמי הא לכהן זונה איסור משוס הנא לסאיסור טון
 נו״חלכה״ל לכ״ג אלמנה ע״ב פ״ה לף מותרות יש בפ'
p מיושב ממילא , בוה טרנילה שהוא מפט כתובה לה 
 עליו אסורה זהיא הר׳ן ועל הירושלמי על שהקשינו מה

 יש פ'3 שם לאמי כאן י״ל7 בישראל אפי׳ פועה משום
 חזקה בה אית שפיר בחובה לה אק לסוסה מותרות
 לה לאזלו וכיון שבסופה הנתונה חומר משום ללייקא
 ונ״ע , חצא ולא לעימחא סרחי ה״ל מ״ל א״א חזקת

 נזכר שלא עתה מס אומרים אתרים כשעלים מינים
ז בפוסקים

אך

 הקשו ,וכו' לה שהעיל לעל נשאת אם (לז)
 ו״ב לף לכתובות מסוגי' הרסב״ס על

 ולא שפתים לזות משוס חנשא דלא לאביי לשנוי׳ מחק
 , מעלי' לאחל ובניהח כאחל עדם שני כשבאו משני

 לאביי ללשמי׳ בספיי לפמ״ש ליהב אפשר הי׳ ולכאורה
 בפסולי טינו , מח אומרים שטס מהגן ל׳ לאמי הא

 עדם שני שבאו לאוחמי איא א״כ < כחל להוי עלות
 עלות בפסולי הא לי ברי באומר׳ צ״ל ע״ב א*כ כא'
 הנשא דעות רוב לאיכא וכיח כעל ג״כ נחשבת היא

 פסולים לשני קמא כלמנא ס״ל לאביי י״ל ויוחר לכתתלה
 על ננל מטמן ופסול לכשר וכ׳ש כשל מעל עליפים

 ככשר הו* הר* לי ברי אומרת כשהיא א׳כ / נבל כמי
: כפרא כלישנא קי״ל ואנן סנשא לא ולמה ופסול

 שאס היינו לי לבלי לעיל שממט רש״י לעת לפי
 נלאה ועיקר הכי להרוצי איא בא הי' חי הי'

 לעל מת אוסר על קי״ז־ ף7 טבמות מומי' לעיל לפמ״ש
 הצא לא ניסת אס אבל משמע חנשא לא מת לא אומר
 א״א א״כ . מעד' לאחל בטסה הרמנים כע״ש היינו

 היא ע«י׳ ריי ̂ו־ל למאי בהכי מחנן ר' לאוקמי
 שפתים לזות משום הנשא ללא קמיל גופא להא ומ״כ
 לא הא ל״ס ע״ב קי״ז ף7 שם תוס' כמ״ש בזא״ז אטלו
 הסוס׳ קושית ליישב p 1ז׳< הרמב״ם ולפ״ל וכו' נשאת

 הנשא לא נקע ברישא לי״ל נכו׳ לר״י אלא ל״ה קי״ת זף
 משא״כ מעד׳ לאחל שניסח י״ל ככל ניסת אם לאפוקי
 , ע״כבצרה בזה שייך ללא וכו׳ אומרת באשה בסיפא

: לקלקלה צרה א״נ ניסת לאם מולה ול־מ

ח בז  לברי בפי' הרמב״ן דעת על שהקשו מה עתןרץ ו
 שט באו ואח״ב בחמלה כשר לעל הרטב״ס

 זולת תצא ניסת אם ואפי׳ ופלנא כפלגא ס״ל פסולים
 דן כפי״י שס הלח׳מ והקשה מעד׳ לאסל ניסת אם
 לאתי סיכא כל ואיבע״א בשעעהק אמר למה לא׳כ ך'

 לאוהמי היל וכו' מעיקרא אשה לאתא כנון והכא וכו׳
̂*א כשר על בא אפי׳  פלנא דמוי כיון תצא אפ״ה מע

 מעיקרא אשה לאחי' לי׳ למנקי הלסיע וחית ופלגא
 7לע ניסת אס הא תצא ותט פסיק היאך לאל*כ וכו׳
 בע׳אאומר מותני' לסיפא טון עפי א״ם ולפמ״ש ל״ת
 ניסח אס תני ולא תנשא לא קומי ל״ע אופר וע״א מת

 א״כ ̂ תצא לא מעלי׳ לאסל בלניסה משום היינו חצא
 אס אפי' טינו תצא ניסת אם בטשא «קפ הא ע״כ
 לף רבה האשה בר׳׳פ ק׳ אכסי אך מעד' לאחל ניסח
 לעיטר ליכא והחם לסנא כהאי נטי לנקע ע״ב פ״ח

 באשססלוי מפה טא לאכחי מעלי׳ לאחל ניסת משוס
 שם מיירי להא ני ביי באומרת למיטר וליכא קיימא

 עלות בפרח מכחישתו שלא לומר ומחת מכחישתו בלא
 חי ט' לאס נוקפה לכה שאין גי ברי אומרת א^
 מיידי למחגי׳ לטיער ליכא בלא״ה התם מיט בא הי׳

 משמעממזי מעזי ומלל במתני׳ תני להא ופלנא בפלנא
 ומספקא יל1מן ומזה מזה נעלה אס לקתני הא ועול ולאי

:בסמוך ועיין מילה לטציא אין

ח א ר  אחר סלך עלות בפסולי שאחז״ל לאף עול ונ
 שסולל ומשמע וכו׳ נשים ששי נעשו הרוב

 טבחישתו שאינה אלא ל״ש לאטר שמואל להא ממזל
 לאין נראה מ״מ / עלות בפסולי אף למחני' מוקי וכו'
ליופסין בעינן התורה למן כיון מדרבנן אלא ממזל קולל

שני



לשבת r סיק אקהעזר נתיבות

סעזף

 החופ׳ כחבו סא א״א חזקת דאירא ואעיג על־ם ע:י
^ חזקה לאיכא 3ע׳ דב לף נכשובוח לי  / «נל< ל

 יא5י( לא אוחה נשא על אותו לאם צרמנ״ם פ*ל ומה׳ש
 ממור נעשה אינו עלות מהסולי מג זאיגא אן> א״כ
 אע״כ התורה., מן מותר ממזר לספלן התורה מן ולאי

 ׳7 ביגמוח המוס׳ לשק הימג מובנים ובזה עלרבנן ממזר
 אומר וריי , ונו׳ התם שאני ללמא ליה ע״ג קי׳ז

ז י  מלאוריי׳ חגשא לא נשאה לא לי׳ למשמע משוס מ
 להגהת וא׳צ וכו' ממור הולד קאמר ולא תצא מלקאמר
 מתני׳מיירימלאוריי' מולי הוכחתו לעיקר שס מהרש״א

 כשר בעל מחני׳ מוקי ללא הדסגץ בקושי׳ עול וייל
 ל״מ אמר וא׳ מת אומייס שנים סיפא משום בתמלה
 באו לאס נמי בהא לרמיים לכיל וי׳ל לכפסלה «שא

 משא לא נמי כש־י על בא ואפיכ בחמלה אסולים סכי
 ,מלתא בחלא למחני׳ ומיקי פסול בעד מייד וע״כ לכהמלה

 הרמיא כט׳ש p משמע לא היה לממרי מה וציע
t בסמוך .

בן  הקשה • וצו* תצא שלא י*א <לחז ל
 עקשה מאי א״כ « הביש

 תעמא ונשאה מת אומי על מתני׳ על קייו לן) ביבמות
 כ״ל התרת בלא בנישאת מתני׳ לאוקמי ס״ל וש׳ לנשאת

 על שבא קודם זנשאח להיכא לרין סיל7 קושי* זה ואק
 ע״פ מעשה לעשא׳ כיו! ב״ל מהתירוה &פי עלי&א השני
 אפי׳ ספי רבותא לאשמעינין לה״ל מלייק ושפיר הפל

 נראה הי׳ ולפאורה י,־ מעשה משאה ולא ב״ל החיתה
 ון כ נשאת מהגי דלא נימא אי לאפי׳ p לומי■ למיכיח

 ההנא לכלאו משמע טזעולא המקצה לדעה צ״ל לע״כ
 מיסת ל״ח7 הא צ״ל חל!עיכ מגל חל למי ה״א דעולא
 הבא הא קשה לאליה , לי בדי ואמרה מעדי' לאתל
 קולם ניסת לבעינן הא צ״ל וע״כ קאי תלוי באשם עלי׳
 א׳*כ < כרנביי מתני׳ לאתי׳ משוס היינו השני על שנא
 ב׳ל התרת בלא בנשאת למיירי לשנוי׳ היל דאכתי קשה
 לתגי והא ככיל מעלי׳ לאתל ומיסת כנגלוכו׳ חל והוי

 שנא קולם בנשאח אלא מהני לא ללרנביי משום משאת
i מהתירוה עליפא לנשאת הכיס והי׳ השני 7ע

 חוקת ר״פ בכיי לאי׳ מה לפי ליישב יש בזה מיהו
 עלים באו ואח״ב ניסח לאם לרנב״י לטעטא

 להמקשה דס״ל ייל א״כ , לינא לבי זילוחא מסזם צ״ח
 והיינו כרנכ״י מחני׳ אד הוי שפיר דעולא הא לכלאו
 אבל לינא לבי זילותא בי׳ שייך ביל התרת עיי ?נשאת

 מה מועיל מה א״כ ב״ד הח^ת בלא למיירי ניטא אי
 משום בי׳ צית הא צלנליי השני עד שי.א ק!לם שנשאת

! נא ל זיצותאלבי

 קיא ה׳ מ«ה על שלום האשה פ׳ בירושלמי והנה
 ל״ה ל״ע ואמר אחד ונא וכיפת מה אמר ע״א

 , תצא וניסח ניסח שלא על הא משניסת שאמר מפני
 חכמים לברי אבל ב״י מנחם ר׳ לברי זו יוחנן ר׳ אמר
 ניסת ואם חנשא לא ניסת שלא על ובין משניסת א׳ בין

 16לעול הא ל׳יל יוחנן לי׳ לפרש לאין נראה עכ״ל ל״ת
 על תקשה לא״כ מעלי׳ לאחל כניסת למתני׳ ומפרש

 וע*צ ה־עולא ר״י לברי למפרש ו״כ לף ככתובות אביי
 וכמ״ש ב׳ל דזרח בלא בניסת מהני׳ ר״י למוקי צ׳ל

 בזה זל״ש דק׳ אנא וכימדי תל לגבי כחל לה׳ל ופ״ל
 לאו לרמב״י לסעמא לס״ל וצ״ל כנ״ל לינא לני זילוסא
אסרו לא בהיתר לנימת כיון משום אלא זילותא «שוס

 בלא לנימת זה מירושלמי משסע מ*מ בעלה על אומה
 לברי לפרש יש לעיל ולפמ״ש כההילוה הוי לא היתר

 התירוה לא אפי׳ בזאיז העלים שבאן היכא דכל הרטביס
 הא פפי זא׳ש , ל״ת השני על שנא אתר ניסת אפי׳

: השני על שבא קולם לניסת סעמא למקשה

ה ׳ ג ה ג׳ להיות צריכין והב״ל (לט) ב
 חולק בת״מ וכר וכשלים

 ראי׳ הכיא והל״ש אחל חכם בהיתר ומגי ימ*א על
 למשם אלא לסי ממונות כליני שם לאמר יבמות מסוף

 עדים כשני מיירי שם להא עמת לקבלת אלא ראי׳ אין
 מה וכן עלות קבלת אלא ב״ל הוראת א׳צ עדים וכשני

 עלות קכלח נענין מיידי לנ׳יי י״ל מנ״י ראי׳ שהביא
 טמתני' ראי׳ קצת מיהו משם ראי׳ אק נ״ד היתר אבל

 בנלל האשה אח שאסר המכס כים ל׳ כיצל פ' לסוף
 ישאנה לא ע״א ע״פ האסש שהתיר חכם קאמר ולא

 משמע ,אשתו את ישא לא ה*נהיו ברישא בי׳ לסיירי
 מיאנה סיפא לתני והא חשילי לא לינא ובי ב״ל שצריכה

 הוא שס כלקאמר מיינו ישאנה שהתיר מכם תני ולא
 לינשא והתימה לישנאדש׳ס משמע וכן ע״ש קמיל נופא
 יבמות שילהי ממתני׳ ראי׳ קצת עוד ויש רכים לשון

 קול בה עים ומשיאין מלבנה ולאור הכר לאור סעילין
 משיאה וסיפא מעילין כ׳ לברישא הלשון במחני׳ לשינה
 משאיל קול הבה שמעו עצמס סהכ׳ל למשכחח משום

 גדולה שמיעה תהא לא לקי״ל בלילה למיידי ברישא
 על ואין עלים נעשין בלילה אבל ביום כשראו מראי׳
פ בר״ה כלאי׳ ליק נעשה  משמע א׳כ ביד ראוהו ל'
 שמעו עצמם שהכיל מיירי אי לומר ואין ביום כיל לבעי

 כרמת בייש אמיינן הא .הוא של ללמא פריך מה
 לנלילס לעיל כחבנו לכבר זיא , מהחוי לא לכחלתא

* החוס׳ נמ׳ש לתלתא אפי׳ מתסזי

ה א ר נ  הביל אות׳ מחירין אם לענק ק לנ״מ ו
 לק לאינו החימ לעת ללפי 1י״כ1 בשבח

 הופלה והוא בשבת אפי' להתירה בז מורים מוראה אלא
 סי׳ כאיח העיז לכ׳ ואף המכחיש אחר על יבוא אם

 מוריו'מ אין איסור חזקת לאיכא היכא ס״ט חציח
 כיון מ״מ איא חוקת איכא והכא דית בשבת להתירה

 אך איא חוקת נגד לליקא תזקה לאיכא החוס׳ לכתנו
* לין להוי הוא להעיקר כתבנו כבר י

ה ד א ס  כ׳ , וכו׳ מעמים «ים אס )D( מ
 אחל עד להיה ונראה הח״מ

ס מפי המעיל  הס שקולים יחיל טפי המעיל וע״א מי
 מפי א׳ רבותא ליפני דאל״ב לפנינו הרבים לאק מאחר
 איכא לדייק באנו ואם עכ׳ל אקל מפי קנים ולא .שנים

 רמה׳ הליל אקל מפי ששמע מעיד זע״א כמ״ש לננילק
 מפי ששמעו כשנים אפיה שנים מפי שסע א' אפי׳ ספי
 כפ״ה ועיין הב״ש עליו חלק וכבר ספי עליפא בניס

 הרי וכו׳ המרובים מפי שמעתי אני ז׳ משנה לעליות
 לכאורה , רבים מפי מיחיל עליף רכים ספי לרבים
 יחיל מפי ורבים רבים מכי ליחיד שס טמלמי׳ משמע

 משמע , המרובים מפי שמעו והס מלאמר הס שווי!
; בזה וציע עזיפא הערוכיס מפי ששמעו קא17

ה א ל נ  לעיל לאפר כיון כשר מפי ששמע לפסול ו
 הוי א״כ , פהוליס כפני הוי אחל לכשר

שמת הרואה לעז משמע ועול שנים מפי כאחל הלין
או



העזד אבן נתיבות
 ot מפיקוח זס3 ויגז 7ע מפי מעל עדיף חי ששזא ’י(5

 ןהפוסקים מלואה פסול לעל שוס כשר על מפי עד
* סה קצרו

nW יחל שהעילו ופסול בשר לעל להפספק יש 
 כימא אי מח שלא אומרים פסולים ושני שעת ^

 מצפרף מפסול אס אייע פפוליס כשני הוי כשר לעל כמן
 נימע או להתירה ליעות רוב לה״ל כשלשה ס״ל עמו

 פסול או קיוב מהן אקל נמצא קי״ל קורה פיון.לעלי׳
 מאול- פסול כעל נמי הכשר ס״ל א׳ב מילה עלוסן

:נאחל והעילו כאקל שראו (אומרים

ה נ ה ̂ל קי׳ת בס״ק הכ״ש ממרי ו  שני אפיא ת
 מוכת וכו׳ כשר ע״א הוי ססעילים אקים

 כלאיחא דנצסרפו משוס פסוליס כשני הוי דלא לס׳ל
 («״ס * וכר אקיס שגי יעשו מה ממה בריש במתני׳

 שני שהי׳ להיינו לימב יש מעדה לאתל מיסה סרמב״ס
 אופר וזה מת אומר זה כנזן ביניהם הכחשה שיש עליס
 כשר על מל איכא לממ״נ ע׳ סי׳ כסמו כבר נהרג

 באו השני(אודה שנשאה לה משכחת א״צ ע״פ ומותרת
 כשני הכשרים מן אסל מי מת לא ואומרים פסולים שני

 י׳7י7ל7 כמן להוציא א'צ שנשאה השני וממילא עלים
:חי שאינו הוא ברי

ד1ן  אומר־ם ושניס מח אומרים כשנים להסח«ן יש ן
 כתובתה(אתיכ ונבחה למשא והתירוה מת לא• ^

ifo אי הכתובה להחזיר צריכה אם פת לא ואמרו ב׳ 
 לקיימי והיכא הספק שנולל קולס כתפיסה להוי נימא
כ מיג ף7 בה־ב כלאיקא קיימי אזי  לי' איפ7 כט/ ע'

מי לי׳ ואיה למר סמלי  היבא ארעא רבנן ואמור למר ס
 לברים בעני סם היורשים לאין סכא וכ״ש תיקום לקיימא
 סי שהוא סעדם בלברי אמת הוא לאם מילה להוציא

 טילה למציא נזקקין הב׳ל לאין כלום עלי' להם אק
 חזקת לאיכא כיון ניעא או ספק שהוא כיון בפניו שלא

 עלי׳ הבא לאצור בהא התום׳ לכתבו אף א״א וחזקת חי
 חזקה כננלה דאיכא משוס ספק למי קאי תלוי באמז
 ניסת לא שעליין זו אשה מ״מ וענסכא ליקי לאשם
 ומינסכא ללייקא חזקה בי' ל״ש לסנשא אסורה סיא ועתה
ק  «יל ונו' העלי לאחר לכשתנשא בה קלינן לא7 מ

i להחזיר שצדכס

ת צ ה  ל״ב לף חזקת בפ' סתוס׳ מלברי לליק יש ר
 חעמול אם חומרא איכא ובו' מסקי׳ אנן ל״ם י

 צריו לאין משמע וכו׳ שלה ברי בסענס בעלה סתת
 להחזיר שסצכנרך חומרא והיינו הכתובה נהמזיר עתה

 הכתובה שתפכיל וא״ל חומרא מאי אל״כ7 הכתובה
 מולה והוא מעד' לאחל בניסח נמירי סא7 שני מבעל

i כחובה לס ונתב שמת ל מאי לכו׳ל לרב אליבא להחס ללחות ק אך  מ׳
 לדלן אבל הכתובה להחזיר לא׳צ היינו למיעבל *

:י וניע להחזיר לצדכם י״ל

ף  מעילזם עדיס לאס לעיל במ״ש להסחפק יש ^ו
 וע״א הכירוהו לא אבל מובהקים פי' מ שהי׳ ׳
 לנאאמרינן אלו סי״מ כו שהיו מעילה עצמה האשה או

 בא אח״כ אם להתירה ומצסרפין לבר חצי להוי בזה
 ס״מ בבעלה סהי׳ ג׳כ שאוסרת אחרת אשה או ע״א
<דל הראשון על ע״פ הסילוסל לנבל כיון ניחא אי אלו

מג לשבת r סיק
 הראשון מההירם להוציאה נאמן ע״א אין נשוב מנים

 מכחיש כשהשני אלא כשנים להוי אמרו דנא נימא או
 לאו אשה בעלוח מת לא לכל וכמיש טס לא ואמר אוהו
 להיות דפול וןcר^א על מכחיש שאימ זס אבל הוא כלום
: צ״ע1 כשנים סוי לא זס ללענין י״ל נשניסם אלו ה״מ

DC^ iT iH S (מבעלה אשה מוציאי! אין נסא
כו';  כבר אם לוקא משמע ו

 אבל־החירוהלסנשא נישואין■ לבתר קנא לסזי משוס ניסח
 כמ״ש עליףמע״א לקול משום והיינו חנשא• לא קול (יצא

 סעלנחע וכו׳ די האמר ל״ה כיו ף7 בכתובות סחוס׳
 אס כלומר לקולא היישיח לא רי׳ו ה״ל וכו׳ הקול סן

 קולסהנשואין סקול יצא ואם נכו' קול יצא שניסת אמר
 שאמר וכו׳ אירוסין. קולם בביל שהוחזק קול (לוקא וכר
 לא ע*א מפי אבל• לעלה׳י והלמ ופלזגי מפ' ששמע פ'

א•( ע״פ לינשא מזימה לאס אמרנו דכבר  אחיכ א5ע׳
מ' פהחירה תצא לא מת לא ואמר ע׳א  ומ5ר ענ^י ו
 ששמע מעד עליף חחלה סהעיל כשר דעד דאעיג ^ער
 ומחזק קול נמי דאיכא כיון עיע לעיל כמיש שנים מפי

 שהתיחס סה עדף לא שנים מפי ששמע על ע״פ בב״ל
ל שהוחזק• ^ל ע״פ סנאפחס פנויות משאר להנשא  מי

 היתר בחזקת מעולם שק אף משנים ששמע ע׳א ע״י
■t כגיל שם בכחנטת אמרינן נהינ1

מ ״  אחל לעל טח ד״ל ב!ס לציע לפעדל נראה מ
 קלא או^ לא כשנים חשוב ע״פ שהתיתה

 בנתוצוח לאמי מהא ראי׳ קצת היתר מחזקת ומפיק
 ואתא ואסתיניה וחלצה גרושה לבן קלא לנפיק כגון שם

 ביקרי ואתא ואפקיני׳ הוא לכהן בי׳ ידענא ע״א(אמר
 ו6לוק משמע ואחתיני׳ מא חלוצה ולן גרושה בן ואמד
 אע״ג אותו מורידן היו לא ע״א ע״פ אבל חרי ט לאתי

 לסתימה יח כ מיט מחזקה עדף לקול לאיכאעלננדעל
 א״כי׳ל הקול• אח ומבנייל כשנים חשוב הראשון• על קי על
 קלא אהא לא ע״פ כשהחירוה כשנים חשוב לע״א כיון ה׳נ7

 עדףמפי «זם7 לרי׳ו לס׳ל ואפשר מהחירא לה ומפיק
 איםא7אף הנא משא״כ אמת בחזקת הי׳ טוןדמתסלה

ק ומינהבא דיקא לאשה חקה  אשתאיש חזקח נגלה איכא מ
: לי'לחלק(צק «נא7 קשה מק

y )0 סלזיה Qובז׳ כחובה עיקר לה ונומנק ס
 לבית ריי תשובת כשם הביש כסב

 וךו משעם או כתובה מלרש משום השעס אס שנסתפק סלוי
 לף ביבמות ההוס׳ שכתמ חימצים בשני תליא לכאורה וכו'
 * לחזה הוא קץ למשעם שכהס א' בתירדן וחזרו ל״ס קי״ז
^י ד לחיחץ נראה אך  לרשו הס שם אמר רץ להא חלא עי

 וכו׳ הלל בית כליה שם התוס' ללפמ״ש נעול כתובה טללש
 לא א״כ כתובה מלש לדרש רבן הלל על הלל ביס פליגי ללא

 ניחנה ללא לענין ב״ה לרשו שלאי סיד קמא בתירוצי סתדצי
 הקשו הא ועול כ׳ כסיתז צ״ל ועיב לנמתמת׳יס כתובה

 קץ ללאו היא אלימתא וקושיא לנחלה נכנסין אחין לאין ב״ה
 נאמן אקל לעל משוס נאמנת שפיר ללעניןאיסורא מא

 לאשה חזקה נפי אע״נלאכחזיקאיסוראאיכא באיכורין
 מחכירו סמזציא קייל בממון חבל נאמן לע״א וממילא לייקא
 לשחר לס״ל לדש למעמא ונראה / בעדס הראי' פלי!

 נבי כלאיהאבכחובותלףפ״א לפי כנמי לנבוח העופל
 וסק ברי סוענת להיא טק עספקא בחובה למשלח סושה
 כלא דהוי לענק־מיתה לנאמנת כמן מקץ יליף שפיר הנא

 קץ שום ליןא לב״ס אבל ממון לעמן נאמנת ממילא אתחזק
* שם מהומת כלאיתא לנכות סעומל ר1שנ לסו ללית

ויש



לשבת סימןמ אקהעור נתיבות
ש  חל למלי משמע מחניתין לישנא עפ״ז לפיש די

 ס1«ם לב׳ש לטפמא לפמ״ש זהיינו פ(א סעמא
 לב-ש ס״ל הא למיפרך איכא אכחי לניוח העומל שעד
 שהיא כיון א״כ מחיים לנסח כחולה נמס ללא שם

 לסא כיין אלא לבבות סעומל שטר ה״ל לא חי ספח
 מהפר לנלמוד הייגו מחיים לגבות כחזכס נימה ללא

 והלא ב״ש אמרו יפה א״ב שס בכמוטח כלאיחא כתובה
 מדרש משום אלא הפירכא דאין טון כלמוד כתובה מהפר
 למדרש איכא וה׳נ מחיים לנסח ניחנה ללא נחונה

i כתובתה לחטול

ח צ ר  טדס הכתובה לאס משמע יף כפימן מטור ו
דאי' מהא p ■משמין לכאורה החום׳ נובה

 ניזונית רצתה בעלי מת אסרה ע״ב vp דף בכמבות
 אינה כתובתה דכשאבדה משמע כחוממ נובה רצהה

 בסי׳צ״ג ירל הא תזה׳ נוכה דאינה נימא ואי נתזכית
 רבומ> לעימר וה־ל מ!ו«ח לה יש החוס׳־ נבחה לא דאם
 נומין שאין כיון נתוניס כחובתה נבחה אס דאפי' מט

5 המס׳ לה

ן ה י  כשיכולה היימ התוה׳ בעבור להאדטווניה י״ל מ
 אבל התוה׳ ליכוול רצתה ולא המה׳ לנסת

 אינה התוה׳ לענין נאמנת שאינה מחמה כשהמניע׳
i כיוונית

^ן ה ב  לאנשי אפי׳ כהיל^ הך דאמיא טפי א״ש ו
 כתובתה לה להלק היורשין דיכולין יהוד׳

 קוה׳ לה כש^ היינו טווניס רצתה בל־יי^ דנחע והא
 דיכולה כחובתה עיקר בשביל לכלקה יבולין היזרשין אין7

 היא שמא ספק משוס החוס׳ לס נוקטן שאין טון לומר
 המזונות ולסלקהמן כתובתה לקבל לספה יכולין האיך חי

 ימצה שאינה כיון מדעתה כחובתה גובה כשהוא משא׳כ
 דאף לדין זטנו ע״מ , מזונות לס אין ימוס׳ נסת6

 ״ מזונות לה אין הכי אפילו כחובה חוה׳ נוכה דאינה
 בכלל נמי דמם' הטור לדברי ראי׳ נראה הי׳ לכאורה

 3ע' פ״ט דף הכותב בפ׳ דאיתא מהא כסויה מדרש
 אלפנה חוה׳ גובה כתובה עקר גובה נט לאמד לרב
 גרשה דלמא וליחוש מיתה בעילי נבי׳ במאי הנשואק יגן

ס׳  להקשות ה״ל אכהי בעלה חתש ביושבת ומשני ו
 נרשה שמא וליחוש כסובחס וחמול משא לקמט ממחט׳
 לף בתרא כהאשה מקשה וכה׳ג .ונו׳ ומפקא והדרא

 להוי י׳ל הטור ולזכרי אסאי בגיעא ל«א7 וליחוש ק״כ
 סחוס׳ הייע כתובתה מהנק ליעי להא לגדולי מצי

5 ונצ״ב
 כתובה דמדרש היטביס ללעת דאפילו ליישב
 כתובה לס׳׳ל לרב מ״מ כחובה עיקר מל הוא

 על נמי הוא כתובה זעליש אמרית שפיר מס׳ מבס
התוס׳ג

ה נ ה  מאמנת מופח ליכול מנו בד״ה שם החום׳ מגרי ו
 נאמנת זבנרשהני מונח ט׳1 נרשחט לומר

 וכן מידי מקשה דאליכ כחובה חוס׳ לענק אף
 למל ומזה שלוס האשה ר״פ3 זו קושיא הקשה סרא״ש

S התור

9 ד *^0  החירוני בעלי מה ואמרה באה <מג) מ
טעם הב״ש כחי ׳ וכו׳ לנשא ’ *

 באיסור להנשא חשודה לאינה לס״ל משוס הימב״ס
דאמרינן משום כתובה לה משנק לאין תעעא אלא

 זה מטעם בלבל כתובה ליטול אלא למנשא לעתה לאין
נ כתובה לס מתנין ניסת צם כיד

ד י נ ^ פ ל  דנהי דל הרטבים טמם זי׳ל בזה ציע ו
כחובה כשביל שמא חזששין אנו לכתחלה ■ ^
 תטזל שלא המד לה כשפוכקין אבל נעלה שטס אומרה

 אותה שיתירו כדבורה עומדת היא ואפיה הכתובה
 נוחנין אין ניסת אס דאפי׳ וממילא חשד שום אק להנשא

 שתטונ כשביל שאמרה נמיחוש איכא להא בתוכה לה
: טזנשא לאתר הכסובה

ר טו  עצמה להתיר לנאמנה ז״ל מרמב׳ם תעס י׳ל ו
 להסירה אלא כתובתה מזכרת היתה דלא במנו

 משום זו במנו כתובה לנט נטי מהימנא דלא ופא להנשא
 הימן בחיה כלאיתא להוציא מנו אומרים לאין לקייל

 מנו אמרינן מפליא שטרא דאיכא היכא זקי׳ל אף פ״ב
 כתובה טחנה וצא חי שהיא דייל שאני הבא להוציא
 כתובה לתבעה דנית נראה הרא׳ש ודעת מחיים לנכות

 להביא דש / בעלה מיגמ על לעולם נאמנת אינה שוב
 קטט׳ היל שלום האשה ר״פ דאמר מסא לדבריהם ראי׳
 כתובתה בתובעת ללקמי דך סממנא הלרב ולהימנא וכו׳

 כתובת׳ ע״בלכשתובעת פיט דף בכתובות התוה׳ וכמים
 קטטא משום ארי׳ מאי לא״כ משוס איו נאמנת אינה

 לעולם נאמנה אינה שוב כתובתה שתובעת טון לי׳ קיפוק
 לכיון הירושלמי בשם אורז בסעיף לפ׳ש דמי ולא

 היא אף חברתה אצל רושם לברי׳ עשו שלא שיודעת
 שאמרה מלחא מוכח דלא שאט התם * אמה אומרת
 ע״כ כתובתי הנו שאמרה הכא אבל חברתה בשטל
 נאמנת אינה לכך מלחא מוכח כתובתה לה שיתנו סברה
 מגו אומדים דאין זפייעתו הרא״ש לדעת ואפשר לעולם

 נאמנת אינה כשבה לצבי באמנת דאינה טון תענם לחצי
:להתירה אפי׳

עו  דייל מזונות לה יש אם היאיש לדעה להסתפק ר
 ה׳ח צ'נ בסי׳ וקי״ל שטת דברי' ללפי כיון

 דברי׳ לפי א״כ מזומחי' אבדה בב״ל כחובתה דהובעת
:מזונות לה אין

 הואיל ללמא או קי״ז ף7 בנס׳ מיש בזה לפרש ליע^
 היא כסבורה פירש״י משה־י׳ למאי ידע ולא

 פה ילעס דלא כיח י״ל ולפמ״ש מובן ואינו התרתה שזו
 שמפפידה בביל כסובחי הנו ואמרה הניד לס שיפסקו

ג סביל לה יאמינו כן שעיי היא סבורה מזונות׳׳

ש  קסיו בדף התוה׳ גמיש יוסר הלבר להמתיק לי
 מהיפנא לא אמאי וא״ת וכו׳ שעה באותו ליס

 לאין י׳ל לכאורה וכו׳ גרשתני לומר יכולה שהיתה במבו
 כשאומרת משא׳כ מזונותי׳ תאבל נרשהכי לאית מנו זה

 ̂ כחובתה נבתה שלא זמן כל מזונות לה ליש בעלי פת
 י״ל מ׳יט , טענה לחצי מגו לאמרינן ס׳ל לחוס׳ אפשר
 שתבעה והיינו דנרששי במנו לה שיאמינו סגרה להיא

 להבעה משוס מזונוהי׳ אבלה עתה ונס בביל בחובתה
:לנרשהני מגו לה יהי׳ ושפיר בב׳ל

ך  דכא מנו זה למה לי מובנים אינם השס׳ לברי א
 מעיזה אינה נטי בפניו שלא לאפי' למיל טעטא י

 דאינה משוס מנו זה אין איר כ״נ דף בכהוגוח כדאי׳
שמח ששמעה לומר שימלה במת טשא׳כ להעיז יכולה

(אי



מד לשבת r סימץ העזר אבן נתיבות
 כפשמ׳ להקשות ה״ל ספזה מי כמה לנס ס״ל ואי

:מעהה אשס לאין משום חאנמ!7

 ומ'כ׳׳המימלמשכיעין אומה ומשכיעק גמד)
̂ )מנה והגיע שמח גלגול ע״י אותה

 לא נכר ניסח אם אכל ̂ ניסת שלא כ״ז להיינו ונראה
 מגו לאמרינן ב״מ בריש מאמרי׳ שמעה מה שייך

 סשמ7 למגו w וכ״ש אשסעתא תשיל אממונא לחשיל
 ללא לאף לומר (אין אשכועחא נמי תשיל איש אאשת
 שהעילה תענה ללא אלאו השילה היא הרי עליין ניסת
 מיג ף7 יקמשין רש״י כתב לכבל ן״א כ״ל לפני שקר
 ללא מלאו יותר שמע׳ איסור לאינשי לחמירי ע״ב

: המקנה בספר שם נחמשינו כמבואר תענה

כ קת״) ף7 בגמ׳ מ״ש לפרש (*י̂ע  שעה באותו ע׳
 ונחקשו תינשא בעלי מת שאמרה האשה אמת

 ותמול הנשא ללפמ״ש משום וי״ל שעה באותו בלשון שס
 ע״י בעלה שמת לינהע צריכה ממילא א״ב , כחובתה

 איכא להא סמכינין לכל לילה אמירה על לא א״כ גלגול
 ונשכו מסי] לקצור שמלו מעשה באותו אבל שטעה נמי
 למת כיון צררא החפיסה שלא שמעה כאן לאין נחש

 קולס שפרע למימוש ליכא סימן לקמן כלאי׳ פתאום
 ע״פ פאמינוה אפ״ס שמעה גלגול כאן אין א״ס )מנה

: לכל אמירתה

ם ד ש ה1כ ' על לה יש לאפי׳ וי״א (מה) ג
 ולא ע״) כסכ וכ״י • וכו׳

 לאיתא מהא הכ״י לזכרי ראי׳ להניא ויש לכריו נראה
 נלקה בעל מולים הכל העלות שמעות פ׳ כשמעות

 להעיל העל שתבעה ופרש״י לב״ד ולא ללילה א׳ ללא
 אחל לה מעיל היה לאס משמע , כתוכתה שהקת לה

 עיקר שהי׳ צ״ל וע״כ / כחובתה מכה היסה שחכעתו
 אלא לאל״כ שם שפרשיי נמו סכחובה על תביעתה
 הא הכחוכה נם שהוכירה אע״ג שהנשא לסעל שהבעה

 הוא קנס לפ״ל כתו את אנס גט שאח׳) כסעיף אמר
 על עיקר להחכיעה ציל ועיב מנורים העלים מכע

 אפי׳ הא הפסילה מה א״כ , ההיתר על ולא כמכ׳0
 תובעת שהיא כיון נאמן סי׳ לא שמת מעיל הי׳ אם

: סכתוכה

ח הכרתה על נאמנת צרה שאין (מס מ
כהן הוא אס מתני׳ * וכו׳ י ̂׳
 בכהומת ^שהרכה בר״פ הסוס׳ לפמ״ש לכאורה האכל

 היכא נאמן ע״א לאין אף נאמנת לאשה להא ע״ב זף
 ומנסכא לייקא לאשה חוקה משוס היינו איסורא לאיתתוק

 א־כ באיסורין נאמן ע״א וממילא איא חזקה סותר
 לבד׳ עשו שנא יולעה שהיא לכמן בירושלמי לפמ״ש
 ללמקא חוקה איכא א״כ צמת אומרת היא רושם

 תהא לאיב חכרסס על נאמנת לאינה והא חי חוקת נגל
 שפיר חברתה על הימנוה שלא לאתר אבל מקלקל'

 תאכל שלא נאמנת תהי׳ לא ולמה ללייקא חזקה איכא
 ח)קה לציכא במקוס שנאמן ע*א נלין בסרומה חנרחה

 נאמן לע״א קכ׳*) סי׳ י״ל ללעת ראי' ה1מ נלאה זהי׳
 חברתה לקלקל לרוצה לומר ומתק לאסור ולא להתיר

 תופסק לאין לה׳ה הב״ש מ״ש מ״מ בתרומה תאכל שנא
 למי ללא נראה לאורייתא לחרזמה לה ומלמה הקלושין

נליכאמוקה תשלא ללינא כיון למימר אינא ולאי להכא

 נופה למוקת לי״ל וחז קמשק בה שיתפסו נאמן ע״א
 אמ לכך חברתה לליקא מחזקה עליפא סיומה ואכילת

:קלושק בתפיסת שא״כ מה לאסרה נאמן ע״א

VT1D דדייקא חזקה חברתה נכי שי? ללא י״ל 
א על בש״ס מקשה להא ומנסבא  ללטא יי

 לבניסת כזן ייל א׳כ לכהן שניסת ומשני אתיא כנס
 לאפי' בסופה עלי' שהחמרת כך כל חומר כה אין לכהן
 בה הכיר לצא כיון משני כחובה למפסלח נימא אס

 נהי א״כ משני ממזר מצל אין הרי מ״מ גרושה שהיא
 מחזקת ליצאה לכיון לכסן למשא מוחרס עגמה ללגבי
 אינה ממילא ומנסבה דיר^ בה החוסרוה כל משוס איא

 לילי׳ קי חזקה משוס לאי מאצמנוח יוחר גרושה בחזקת
 עצמה היא לכך לכהונה כשירה חזקת כנגדה איכא

 תזקה שייך לא הברחה לגבי אבל לכהן לסנשא מוקרת
 ̂ כך כל חומר בס ואין גרושה היא ללמא לליקא

 בניעא ללפא וליחוש קיב בלף לאמרינן להא למי ולא
 יתירוה לאס שאני כסם לכהן לאינסיב הב^ וכו' אהאי

 ננל למהני ומנסבא ללייקא חוקה אצלה איכא להנשא
 לעלות אלאמש;ס ואיןמזשש ליד׳ סי וחזקת א״א חזקת
 מה מסני ולאי בזה קל^לא משום דשלא איכא הצרה
 מהני צא קזושין חפיסת לענין הכא משא״כ לכהן שניסת
 כל לאין חי חזקת לסמר׳ לכק שניסה למברהה חזקה

 מזקתה נמי לאיכא תרומה באכילה וכיש שוות החזקות
:תרומה לאכילת

ח  נהכחישוה העדם אזחן ובאו (םז> מ
אע״ג מס׳ז הב״ש כסב • וכו׳ י
 אותה המכקישיס עליה אין אם מ׳נצ גרשתני לומר לא״נ

 עכ״ל שקרנית מוחזקת לאינה בעלה מת לומר נאמנת
 משני לא למה שהקשה עיב בשולש מהד״ק כ״כ ובאמת
 להא בפניו שלא גרשני שאמרה ע״א קת״ז בלף הגמ׳
 לקי״ל יתזבהה בתובעת הל״ל או א״ג בפניו שלא קי״ל
 וניחא נא״נ לה מסייע שע״א למימר מצי הוי וכן שא״נ
: ע״ש שקרנית הוחזקה לא מ״מ אי<7 לסע״ג לי׳

ך  תקשה לא״ב הכי משד ללא מהרי״ק למונח י״ל א
 למשקרא משוס לקטטה לאמרטעמא צרבקנינא י

 לאמר שימי לרב אבל שקרנית הוחזקה לא בכה״ג להא
 זלמא חיישינן ככסיג לאפי׳ י״ל במעי לאמרה משוס
 ולהלכה מבעלה צאפזקי לבעינן חזינן להא בללמי אמרה
: הכ״« הביאו הרא״ם כמיש לחלווייהו כחומלא קי״ל

 בללמי אמר שייך ללא קברחיו באמרה נראה אך
 • שקרנית הוחזקה ללא בכהיג מהימנא ולאי י

 לשלו׳ למחני׳ קמ׳ס בה׳ק הב׳ש לפע״ש טפי א״ש ובזה
 מוקי לא להכי א׳כ ע״ש קכרסיו באמרה מיילי בעולם

rעהגיקנרתיו מזה שקמית הוחזקה ללא גמנא בהנך לה

w w בכתימת לצירש״י מסא לוס ראי׳ קצת להניא 
נ ק״ז לף וכו' אנפשה לאפסלה איהי ל״ה ע׳

 למיירי לפי׳ במהיש״א ועיין וכו׳ מת לא שמא להמרה
 מע״א עליף לא ולאי וקול בקול שמח ששמעו לפירש״י

 מע׳ שם ואמר בע״א ששמעו למימר מצי להוי וה׳ה
 ענסבא בעיה לאי כמן איהי כע״א ששמעו קי׳ז'ע״א לף

 גרשני לאמרה בסהיא א״כ לה יכט׳ נעי מזוני בע^
א הוי הא יהביגן והיאך לאנסוט מני ולא :קטטא ע׳

לה



לשבת סיקיו העזר אבן נתיבות
 כק קממא מקד לא «יו5 שלא מגמזני אץ מזמי לה

: ב״ש1 מסרי׳גן נע׳ש שקממז מהזקה שלא

לאסורה להיכא כמי למנקס סיל אל*כ7 גראה לכן
מ וכיוצא שנאגסה כהן אשת «ון לנעלה י
 קה1ח1ה7 משום אע״ה נעלי מס לומר נאמנת אינס

t שנןוינית

ס ל ק tPtJ( ןן  ̂ ודו' רעולס מלתמה המזה אס ו
 רש״י קושי' ליק להרמבים הנ׳ש נחה

מי' לי״ל  שימי לרה ק' ולכאורה , כקנרחיז מיירי ס
 משמע איה גללמי לאמרי משום טעעא בקעעא למפרש

 טיירי לא עיכ מחגי' א״כ נאמנה קכרהיו אמרה לאם
 (שלוס לנינה כינו שלום יש לפלוגי זמסק , נקנרתיו

!מ״רי גוונא כחד לממחמא העולם

ם  אך , חנינא לרב רק הוא להאיכעי״ לומר לומק ג
 מיישיז נעי שימי לרב לאפי' שם מהרשיא לפמ״ש

 סרא״ש למ״ש וכן , ניחא צלריס מא ומוסיף למשסדא
 ועפיז עיש למשקרא היישיק שימי לרב לאפי' בתשוכה

ר לא7 <יחא » *י לריש ^  להא בעלה בפני שלא מר
 למימר ליל ללפיז לחוק עליי! או # בקבלחיו מחני'

« קברתיו א׳ ל״א להו איכעי׳ .האינע•' עיקר לזהו ע

ד1 ת ו ש ע״פ.מיש ליישב נראה י  לס׳ל בשם מי
 במלחמה נדרכו מגז אמר לאם קמית בסיק

 כביתו מתחו פל מה לוקא לכעינק נאמן אינו נהרג ולא
 בעולם מלחמה יש אפי' סחם 1נמ לכאופרה י״ל !לפ״ז
 ברישא מיירי ומימי' מטחו על טח אומרה כאלו הוי
 ילענו שלא כיון אלא במלחמה כלרכו עת שאמר' מון
 נמנו נאמנת מלחמה החזיקה שהיא אלא המלחמה מן

 t מלחמם מחזקה היהה ללא נמנו במלחמה כלרכו למת
 עת כשאמרה א״נ כעולם ילוע שמלחמה היפא אכל

 אמרעין מי בליה סחוס׳ כמיש והיעו כמלחמה כלרכו
t כנ׳ש ללא סנסרים התום׳ לכד אין לפץ

א ח י נ  שאם הנא ריפ3 כנ(ף לקאמר הא לפ״ז ו
 r וכו׳ מלחמה למהני לקכעי משוס בעולם

 שלום קחני לוקא מחני' ללעא הא מנ״ל נך ?לכאורה
 / כעולם לשלום טלאי לנו ילוע שיהי' כעי'7 במוכס
 אומרת שהיא סיירי עיב כעולם שלום להאי ולפמ״ם

 אלא שלום שהוא ילוע להוא ליל כמלחמה כלרכו שמס
צ  בעולם שלום זנקט והא מלחמה שהוא ילוע לאין י'

t סיפא משוס ע׳יכ

נ6 לפיכך (טטז ?!זם  י וכו' קכרחיו אוסרת אפי׳ ׳
 במלחמה שנהרג כאומרת ללוקא נראה

 משוס לי״ל משום קכרסיו טהני ללא לרמנים פיל גזה
 שנהרנו מאסר הטעם כמיש נהרג לכולאי בלבה לסוברח

 אוסה שהאמינו מה כל7 וביון בכלל «א נהרג ואילו אנו
 לייקא בסופה שהחמירו חומי מחמת ללייקא «;וס
 נאסלת מטחו על מת באומרת ולכך , לייקא צא נטה
 שאמר עיא יבוא שמא יראה שהיא לייקא למה משום
 והיל כלבבה האמת מכרה שהיא כמו במלחמה גהיג
 להוי צרמנים לסיל נהרג א׳ וע״א מת אומר עיא

* כמפה חומר איכא ושפיר הכחשה

 משוט למת כממ נהרג לאץ החום' ס״ש מוגז
 בלכה סוכרת שהיא מאחר מת לומר לידתה

 וחהי'מוכחשת שנהרג ויעיל עד ימא שמא נהרג שמלאי
 אומרת לאם רש״ל בשם לעיל לפמ״ש כזה וניע כניל
 משום לאו להיינו איג(ראה במלחמה כלרכו מת

 שמא שיראה לומר נמי שייך בזה להא לטשקרה לחיישיק
 לא שמא לחיישינן משום אלא שנהרג לאפר על ימא

 ובמלחמה לברוח סרלה להיח' משום ממש מיתתו ראתה
 לאמרה היכא אנל , ממש מיתתו לראות הספיקה ולא

 נכי ניה לרמב״ם סיל והכי .מהני ולאי בזה קברתיו
 לאמהני כאמת הרענו! מחמת שמת אמרה לאם רעבק

 למת כשאומרת אלא קברתיו דמהני אמרו ולא קברתיו
 למת נלבה לסוכרת בשכיל למשק*א חשש לליכא כלרכו
 מחמת שמה ויעיל על יכוא שמא יראה שהרי ,ברעכ
 מוכחשת ותהי׳ האמת שהוא בלבה טהוברת כמו רענון
 ממש מיתתו לראות הספיקה ללא לסיישינן אלא / כנ״ל

 לעסני אמרו בזה הרעב מפני ללכת תרדה שהיתה מחמס
: ע״ש ז״ל הלמכ״ם לכלי מבוארים בזה קכרתיו

ה ^י  שמת ראיתיו ואמר ע״א בא c|*uj נןיין ס
הדייף הנה .ובו' במלחמה י ’ ^

 הכא איפשטא דלא אע״ג במלחמה לע״א בעי' האי כ'
 בוה ונתקשו ע״א קכ׳א בלף ללגצת מעובלא איפשמא

 לאמרי משמעות להא מהרי לקברחיו להוכיח יש ה*נ7
 לא כן(אנן אמרו שהנשים משסע , ונר קמן אסקינהו

ג פילי ולא חזינין
ה א ר נ פ לייש: ו  ל״ה קנו״ו לף החוס' מיש ע'

ל וכו׳ והא  ולא שטבעו הנשים שראו פ׳
 כלל ידוע הי׳ שלא צ״ל ע״כ א״כ , וכד שהעלו ראו

 החזיקה היל הא ק' צ״כ , הנשים מפי אלא הטביעה
 החזיקו הנשים הרי ןס״נ ,לעיל למינעי׳ מלחמה היא

 לנא נימא אי למיפשט לבעי וצ״ל הטביעה אס כעצמם
י בהחזיקה מגו ממי

״ן פ  , וכו' קמן אפקינהו לאטד למשני למאי י׳ל ל
 אס עצמן הנשים בהחזיקו גיכ לטוקי מיינו

 בלילה אפי' להא , קברתיו מהני ולאי וכזה הטביעה
 קברחיוכט״שהכ״ש באומרת נאמנת עצמה היא בהחזיקה

 העוצם כל שראו משמע ללגלת עובלא בהאי משא*כ
 למהני פשע שפיר לשושכיגי צפומא ואנפט' הטביע'

: ילוע כמלחמה אפי' קכרקיו

ך טעעא ליה החוס' שיטח על קצת קשה לפי! א
, בללמי ע״א יאמר לא ללעולם וכד לע״א י
 על על לאין לס״ד מה לפי נלוכתא קושי' הדרי א״כ

כהחזיקו סם הו״ל .א׳כ הנשים אלא הטביעה
לחזקה א״צ7 לטהימנא י״ל ציכ המלחמה הם

 ר\׳ לא בעי לאי כמגו למהימנא משום ׳ לייקא לאשה
 לומר (אין נאמנים והיו ההם מת אצא הטביעה אמרה
 עיב י׳ח לף בכסוכוס החופ׳ וג' נשים שתי להוי משום
 שם ההוס' כ' להא ז״א מגו אמרינן לא עלים לבשני

 שייך לא והכא חבירו שכלה מה יולע לאינו משום הטעם
 לא נטבע אומר וע׳א מת אומר ע*א אס אפי׳ להא זה
 חשובת בשם קיה פ״ק בב״ש לעיל כמ״ש הכחשה הוי

 הוי לא מפא טעטא מהאי מנו הוי ללא ונראה מהר״ם
 אמיתל על לחקור ותבקש האשם לייקא לבמת משום מגו

: עלי' וסומכת לייקא לא בנטבע משא״כ ^הזבר
ויש



מה לשבת סימזל העזר אבן נתיבות
אי' ח5ק להניא  כשמחזינן ממי 15ע״ י5« י

 למי&נמ שס ס״ל למי מהא המלחמה עצמי הוא
 נגיימת משובשת וו שמלילה ילעתס אסם לאמר מהא
 אכל ילוע שהמלחמה לוקא משמע יולעים אמס לשון

 Dip משמע וכן לנאמן פשישא מלחמה המיח כשהוא
 עס הייתי אני כאומר ניצל פרח כסוף לאמר מהא

מ  סחויק עצמו שהוא פיון כמלחמה להוי אע״ג הוי
י נאמן

ץ ד  עם הייה■ אגי לקאמל הא לי״ל ללחות יש מי
 כענק והוי מהם ירא הי' שלא היינו הורניו
:עלי׳ זיינה כלי אשה שאמרו

 כשם וכו' כיח עלינו עשינו ננא)
הנה ׳ וכד <ס לו שנעשה ׳
 חיישינן ללא כאש לככשן כנפל כ״ס כסעיף לעיל מבואר

 הכוגיא מלשון והנה החום' שהביאו כירושלמי ללא לנס
 לא״נ הכיח עלינו לעשינו ברייחא מהך לפשוע ש־צה
 עלים שם היו לאם משמע מלחמה היא החזיקה צפי׳

: לנס קיישינן ולא אותה מחירין היו ע״ז

ה א ר נ  הבית עצינו עשינו מלחני הכי לי' למשמע ו
 לקה משמע הבית עליו שעשינו קתני ולא

 ס׳ל כסכנה גיר היתה שהיא כיון אלא נאמנת היסה
 הכא למשני ואהא נאמנת אינה לכך מלחמה כהחזיקה

 עיכ נצלח שהיא מלראינו כ״כ סכנה ה̂י ללא י'ל7
 אין אבל בללמי לאמרי אמרינן לכך כ־כ סכנה הי' לא

 ואחל האש כבשן לתוך שנים 1<תל לאס מכאן ללמול
 כדרך משוס לשני להתיר שאק כחנניא נס לו נעשה

 ירושלמי סברה לזהו להכירו נעשה ק לזה נס טנעשה
 שנעשה כמו נס לו לנפשה נמי נימא האס לככשן למפל
 לחלמולא לס״ל ע״כ אלא ועזריה טישאל מנגיא לדניאל

 לאמרינן סעמא היינו והכא להכי חיישינן ללא לילן
 עשינו וטה״ע נצולה טדהיא כ'כ סכנה בי הי' לא7

 לא ונצולה שם שהיחס אומרת שהיא לכמן הכית עלינו
 לשון לנקע והא כ״כ סכנה הי' שלא אלא מס תלינן

 אומרת שהיא לכרי' לפי היינו נס לה לנעשה היכא כי
 קי׳ל ע׳ז מעילין עלים סיו אס אבל נס כליך שהי׳
 כס שסי' שמעילין וכיון כללעי אמריק ללא עלים גבי

 היא נכי ולזקא אותה מחירין ניצולה שהוא אע״פ גמור
: נס לרך שהי׳ כללמי אמריגן וכסיג עצמה

ה ^י «׳־ מלרבק ממזר שהוא נייא ונב) נז ס  ו
רבה סאשה כס'פ הראיש כ״כ י ^

 ממזר והולל וזיל פלונתא איתא הניל בפ׳ בירושלמי
 מן ממזר הולל השני מן ממזר הולל ניחא ומזה מזה

 אמר לר״ע היא לריע אמר ר׳ז בשם כא ר׳ הראשון
 פ׳ משני גרושתו המחזיר ממור הולל סופתו על הבא
 מיעה כשר סולל ליה ריח בשס יופי ר' ממזר הולל

 גע השני לה ונתן ביניהן מן נפסק מיה חמזירה כן
 ממזר הולל בא ר׳7 עיל הראשק עלי׳ בא ואחיב
 ר״י ומ״ש עכיל כשר הולל היה יופי לר׳ ד עי כריע
 מעעם משני גע שהצריכה כמו ריל ממזירה כן כניעה

: קנס מפעם ממזר הולל היג קנס

ק מלקאמר להוכיח ע השני לה נ  בא זאפיב נ
הראשק לה נתן לא׳ב קאמר ונא א״ב הראשון

 עשו קנס משוס ללי״י ש״פ השני עלר בא ואחיה גט
 <אחר אפילו כממזר לעולם לכשני ־ חילוק אין ממור

i הראיש כלכרי הראשון גירושי

ד  ממזר מלל אין לר״ע ס׳ל לאולי ללחות יש א
 וסוטה עשה מחייבי ולא לאוין מחייכי אלא

 מפורש עכיפ1 חיע להוי לבועל טשא״כ חיל הוי לנעל
 שגירשה קולס דלוקא כיו בסעיף הש־ע כלכרי בירושלמי

 ועיין השני גירושי אקר ולא מראשון ממזר מי השני
 ממזר הוי ללא מזילה כא^ רלביח תשובת בשם כחינו

:הבעל גירושי אחר מכופל הוצל

ה נ ה  אבל ל״ס ע׳ב כיל לף יבטוס רש״י מלשח ו
 אס פירש ולא ונו' הראשון מן בניס לס יש

 שהם שיאמרו עפי משש לאיכא השני מן כנים לה יש
 מה לפי אבל ממזר הוי ללא משמע מדרבנן ממזרים
 כנים לו יש ייא סי' לעיל וש״ע והרמכ״ם כרי׳ף שפירשו

 להם (אפשר מפזרים הוו להכניס קצת משעע השני מן
: לעיל ועמ״ש לכהונה פגומים

 מזב • ונו' נשאת לא אס <נג> נח ״
הטעם '1 לק מה־ג בפ״י מרטנ״ם

סעיף
 לף רבה האבהי פ' ובנסרא בקלושין הי׳ תנאי שיאמרו

 א׳ ליה בה הוס' כמ״ב משמע טעות קדושי א׳7 פ״ע
 גיטק לסוף מתא לבריו לקח הרמי׳ם אך טעות קלושי

 מוששין אמתלא במקום זביל כרב לפהק ע״כ פ״ט לף
 אק א״כ כיל לין אישות מהל׳ בפיט ועיי] עיש ורו'

 וההס רבה האשס בפ־־ק כלעסיק קנס לטעם צריך
 על ותמהני , בזה לחק מה׳ג פיי בלח״מ ועיין מיטין
 בשילהי זביל לרב להך לפסקו וסייעתם והרא״ש הרי״ף
 קנס למשוס רכה האשה כפרק מכא כ׳ ואפיה ניטין
 סב׳ש ועמ״ש מיו סי׳ קדושין בה׳ בקיא ועע״ש לוקא
 מא הטעם מ^ט הוא לקנסא לטסקנא אף קיע סי'

 לניסת להיכא לומר אפמ* הי' לפ״ז כו'1 יאמרו שמא
 אלא גט צריכה היחה לא זה תפש שיין ולא לכהן
 סומר לליכא כיון לכהן לישא מוסרת היתה לא ללפיז

 מסעאין וזה זה ולא רבה סאשה ריפ ובטתני' בסופה
: חכמים קצקו ללא וציל לכהן למותרת משמע לה

ה נ ה  בעזיל שזינהה אשה רלביח כשם כשב הכיש ו
 ראשון גירושי אחר מבועל שהולילה הולל

 לצפי בפלינהא לחציא נראה לכאורה • וכו׳ ממזר אימ
 אשה על מ״יען גבי כיד ף7 ניצל בפרק שפירשיי מה

 ניחא ללא משמע ונו׳ הראבזן מן בנים לה יש ליה
 לעו חשש נזה לאין משוס השני מן כניס לפרש לי'

 צה יש י״א סי' לעיל ושיע לפי׳הרי״ף אבל ממזחח
 הבנים על ממזרות ש6ח בזה ליש משמע השני מן בניס

 פנוסמיהא הוי לא לממזר מה* לסיל ואפשר השני מן
1 ס״ד לעול ועמ׳ש הוי

ה1 ״ נ וכו' ומעתה שנתקדשה אשה ונד) ה
הישב״א לש:ן הביש כתב ^

 לזול מותרת שהיחה לול אשת ממיכל זה דן זלטל זיל
 וכו׳ שאול של ביד לטאו משום פנעי של הנישואין אחר
 שמת עליו שהעילו ביל ע״פ טעות בין שמחלק ע״ש

: עיש שאול של ביל בהך משא*כ למילנן להיל משוס
ובהשובה

כג



לשבת סיקמיחיט העזר אבן נתיבות
ה ב ו ש ת ב  מוחית היפה ג״ש ?«יכל כחבתי ו

 דין7כנה3 אמדנן כ^מח l5w ממ/
 אוהדיו אין7 וקייל וכו׳ לנינה כינו 5חי שרען כיג פ׳
 אשתו כפזקח ססיתה כיון7 קושיתו7 אלא , הייחוד על

 אנפשיה אינס מוקי לא מסתמא אמרינין ,לו מ«וסדפ
 לדוד לו היה p אם , פייאע״ב ף7 ביכמוח צלאיתא

 דף ככהוטת סקוס׳ ונע״ש , עליה נא אי7שס לחוש
 / עניה נא אי7מ אמרינין שביהולא לכיחול ע*כ פ׳
 נימא אי שאנל של ג״ל ע*פ הסירוס סכא7 טון גן אם

 , אתר כב״ל לעידק לה להוי משום ה7מוי להוי לשייך
 חשש משום באמח לצמא , לו שננעלה ייעד מי ״כ6

 שהיא כמקום ללוקא , לן נכפלה לא לין ימ3 מעוה
 , אנפשיה אינש מוקיס לא אמרינין /' מי כ׳ לו מוסרה
 קיי 1סץ והב״ש החיט נט״ש חונך &ני זה ומסןך

 ולפט״ש ,לראשון אסורה הקדושין אחר גתיחלס ■אם ה׳׳ם
 כיאה עלי סן הן יחוד עלי הן הן בזה אמרינין לא

 נתרצית לא שפיר לייקי לא אכחי מעמא הך מנשוס
 מכרכין שהיו שביהולא ^רוסה מוחא ועול / לו להכמל
 5ע' לף מחונוס כלאיקא קלושק בשעה ואיןpנ ברכה

 באדופס אבל , יחול בשעה עליה למא שיכול מסעם
 להוי לן ליעא מאן כנלה לבעלה לאסורה ברכס בלא
 לף בניטין כלאיחא בס גס לבו לאין כיון ככיאס יחול
 אף ע״ש עטו ונמייחלה האירוסין מן מהגרשה פיא

 להיכא משמע כב״י שהביא כחשובה הישכיא מלבדי
 פי על אף / עליה שבא אמרינין הקלושין אחר לנחיחלה

 משמע מ״מ ̂ לשני ואצורה נהקלשס שכבר שי/ועה
 ליחל להיינו לפיננש לקלשה משוס שס הנועם לעיקר

 ילעה שהיא לטון ושו , ברכס ובלא חופה בלא עטו
 בזה לפילנש נתקלסה הכי ואפילו ל^חר נחקלשס שכבר

 מיסת טשאיכ , שלה כשרות חוקת שאבדה אמיינק
 בסזקח להיא לכיון הנ״ל משעם י״ל שפיר ב׳ל ע״פ

 ותי ׳ לו ננעלה לא לייקי לא לאכתי לכיון אימא כשרות
* מה (צ׳ע , ברכס בלא כלה משוס אסורה להוי

 דקלושק מסוגיא ראי׳ להביא נראה היה לכאורה
 לאמך כמינה כל לאו עיב י׳ב זף

 האיש אותו מס שבבר משמע / עלואי לד לאסרה
 בניה לעשות שרצחה לומר ומסק t אמה שאמרה
 לשני אסורה אפ״ה הראשון מת שכבר אלא טמזיים
 השני מן דהמצד מזה נראה וכיה ,סעוה קלושי טתעם
 ליש אלא f כסיל ממזל אינו הדאשו] גירושי לאחי

 כניה לעשות נאמנת האם שאין שילמה לי׳ל ללחות
 אנפשה שויה מאמינה שהיא כיון לסברה אלא טמזריס

 עצמה לאסור נאמנה לאינה לה השיב ור״ח > ״א חל
 בחלזשינו וכמ״ש לך אני ממאה כאומרת כמו לבעלה
ב ליה בתוספות שכתבנו עול וע״י! / המקנה בספי  י
 לפרש ה״ל ועליפא ̂ '1וכ אחים שקלשה # וכו׳ חסלא
 משמע , אפורה הכי ומשוס לשני ניסח שכנר למיירי

 שס ועט״ש , מעות מחמת נאסרת לאילה ליה לפיירא
* מיו בסימן לקמן מיש עול יעיין ׳ בחלושיני

יח סימן
 , וכו׳ לאוין בחייבי חופסין קלהק י*’סעיף

טי לא שאפילו מסתמא משמע בה ה

 משמע וכן < כמומין כמו סעוח מקת מוי אעריניו לא
 וכו׳/ חמה סרים כין שקלש סריס ד מ״דסעיף בסי׳
 בלא למיידי הרי מקוזשת אינה ולאי שאיילוניח וי׳א

 לומר ולותק לאוין מחייבי הוא אלם וסריס בה הסר
 ליבם הזקוקה , קנית בסי׳ משמע וכן , גיורס שקדש

 וכן / נע שקלשה סור לה נותן כשוע לאמי שנתקדשה
 זי״ל ראיס אין למשס אלא , צ׳ב דף ביבמות איסא
 שם סחוס׳ למלפו{ אלא , בה בהכיר איירי לשם

 טהא להו לנפקי ונראה / ע״ש בשוגג למיירי משמע
 אין בס הכיר לא לכיג אלמנה לףק״א בכתובות לאמר

 נע יהא בעי ללא הנא כסובם למשמע / וכו׳ כתובה לה
 טיירי לההם אף ע״ג ף7 המליר בפרק כללייק בעי

 לאין לטשום צומי אין מ׳ט / כתובה לה מלאיח כניסת
 ככתוכות נלאית׳ ובעל תנאי על בקלש כמו עככיז אדם
 בשם ביש כתב ב׳ ס*ק קס״ט בסי׳ להא זיא , שם

 עבביו- אלם אק ל״א שניסת גרושתו לבמחזיר השיג
פ׳3 פסק והרמכיס קדושין עיי מלקות שמתחייב משום

 ,שיקדש על לוקה אינו לאוין חייבי לכל אישות מה׳ א׳
S עענת קמשי בזה הוי ללא להש״ס לפשיעא תע״כ

וכו׳ ע״מ ליה ע׳ב לף שס חוס׳ לפטיש זיא א|ד
, וכו׳ בגמרא ללייק להא ועייל איילונית גבי י

 כן אס / וכו׳ מקולשח אינה ברישא לקחני משום מיינו
 שכתבו תירוצי כאיגך וציל / הכי הכא למילק ליכא

 מי ללא מוהר אומר בכל נימא אליכ7 ותו / תוספות
 י״ל לף ביבמות לקאמר בהא הכי משמע ולא קמשין

 נינמ כריתות לחיעי מביש נמנעו ביה בשלמא עיג
 מי מביס נמנעו אמאי ביש אלא , לבים הס וממזרים

 תלושי ביש לדברי כיה קלושי כל והרי / וכו׳ נינהו תיל
 קלושין לאין טמא ואי , סוהר אומר להוי הן עעות

 הוי לא סס ימם לזקוקות ילעו מי לאלו טון הופסין
 לקלשס היכא סובא ממזרות לילי אתי כן אם ,מקלשי

 עיכ אלא / ערמת שאר או אחות׳ קדש שהא או אתי
 כחובה לענין למקא הכיר לא אפילו חופסין לקמשין

 עעמא חימא לא עיג דף לכתובות כההיא עעות הוי
ס׳ ללב  וצדכהנע אחיל לאתולי לאעיג בתנס׳ עיש / ו

: כתובה לה ליס אפיה

ס ה ״ מ׳1 עשה ובחייכי (כ> ש  לקמן הפור מ
 וסור ליבטהו שזלץ כתב קסיב בסימן

 ביבמות לש״י כתב זס וכעין עשם אלא לאינו וקלשה
 על האחין מן אחל ובא יבמה על הגא גבי י״א ף7

 1אע (צרתה אחת יבמה ייבם אס ולכ״ע וצו׳ צרחה
 וקשה נהיס שני מנס ולא ימה אחל לבית אלא.עשה

 בחייבי אלמוקי ורבנן ס״ח לף בקלושין אמדנן להא
 (אמאי וכר גינהו במאי חיע עשה בחייבי נוקמי לאוין .
 נוקי הניל לפרשיי א״< וקלשה וחזר ליבמתו בסולז נוקי’

 ללא ונהי צרתה על ובא וחזר יכעסו על בבא קרא
 וראשונה אחל מטת יבמות שתי בייבם לאוקמי מצי

 גבי ךן(י׳ לשון חמיק כי שייך ללא שנואה ושני׳ ^:ובה
 אשהאתרס לו ליש למימר מצי הני אכל סעתייבמס יבמה

1 וציע אהובה שהי׳

יט סימז
ה ^י ט׳ חזקה ע״פ לנין (א) א ס  סרמב״ם • ו

הביא כ׳ לין איב מהלכות פ״א ’
לאיה



מו לשבת כ יט סימן העור אב; נחימת
 למה לא״ה בניש זמןשה וצף אייו ממצה לזש ראי׳

א יליף לא  נתר לאיליגן מזה ע'צ י' ף7 חולין טמי
 מילסא הא מנא אגור דההם דלקימ ונראה עיש חזהה

 אחרת חזקה והיינו וכי' ארזחתי׳ סלתא אוקי רננן א׳7
 הכא7 לחוקה מי7 ולא בחחלה שהי׳ אחוקה מוקמינן7

 לוהתי בצמה החוס׳ כמיש החזקות ל?מות ואין רלל
 ?ילפינן וכר אלנפק למא7ו ״ה7ב שם חוס׳ למיש וכיש

 הנ״ש ומיש וכו׳ ריעוהא לא?כא מינא אפילו מהחם
 בצגינו ככעל הוי בפנינו נשא לאס סיל לא להרמבים

 לקי׳ל מאי לפי היינו זיל הימביס להוכחה רצונו
 עליין הנעל אחר כעילוח לרוב רובא בנדי לאולינן

 להפוסקים קושיא זה ואין ״ בעל שהוא לחזקה צריך
 נופא מהא עלי׳ שנא בחזקה הוא שנשא לכל לסיל
 כלאי׳ אנפשי׳ צינש מוחי ללא חוקה נהר לאזצינן נפקא

: קייב ף7 ציבמוח
ו ה י  ובעל שנשא עלים שיש מיירי ללעא ק׳ יוחד מ

 להא לעיל כמיש עיקר ניאה אך * אוסה
 בחב לחלינן הפי׳ אין הנעל אחר בעילות רוב לאטרינן

 זה שייך לא ראשונה מביאה נחעברס אם לאיה ביאוח
 אם אפינו לשני ז׳ ובן לראשון ע׳ מבן הוכחנו ועול

 צהסספק ואין הרבה פעמים ראשון בעלה עם שימשה
 וכן ראשונה מביאה בשנחעברה- אלא אחרון מנעל
 נתעברה ראשון למנעלה לומר כשנצטרך אפי' להיפך
 שלוב הוא הפי׳ אצא לי׳ מספקינן אפיה אחחנה בביאה
 מנא ואכהי מבעליהן נבעלות סם הננעלות משים
 משוס היינו מבעליהן מעלות הנבעלות לדוב זה ילעינן
 ללמא קושיא כאן לאין וממילא ואשה איש לכל חזקה
 הוא ה*וב7 כיון שנבעלה או שנשאה שיאינו עיילי

 ללכאורה אלא מחזקה אצא הא ללתילעינן מחבאלעלמא
 כששניהם משכחת הא חזקה בסר לאזלינן לן למנא קשה

 אכתי בחולין סקס אמר7 אעיג סאעורים בבית חבהים
 בחר אזלינן לא אי ע״כ היינו לעריות אפוטרופס אין

 כששניהם רובא בתר אזלינן לקי״ל השתא אבל רובא
 כלמוכת לאחר קיישינן לא כעלה אינו אפילו קסשים
 ומפוחם לאנוסה ומתני׳ למשני ע״ב ס״ט לף ביבמות
 צריך לבאמח אלא עיש וכו׳ חנושיס שניהם כשהיו
 שייר לא זמפזקה באנוסה למיידי כיון הסוניאשם להבין

 נבעלות שלוב מא להרוב לפעיש וכיש בעילות רוב בי׳
: זה שייך לא ועפותס באנוסה כן אם מבעליהן

ה א ר נ  כלאי׳ היינו אפוטרופס לאין להא מן י״צ7 ו
 ״כ6 עלי׳ בא עצמו שומר לאימא ה7נ במס׳

 ע״ל ף7 בקמשץ דס״ל יהולא נר׳ אחיא למנמי׳ י״ל
 יכירנו יכיר מקרא וע״ש נאמן לנו איט זה לאומר

 אכל לכו אינו זה אומר כשהשומר ייל א״כ לאתרים
 היעו לעריות אפוטרופוס לאין שפיל קאמר חולין בדיש
 לר״י ואפי' בנו אינו לומר נאאן לאינו ס״צ7 לדי לרבנן

: ליכיר קרא מלאיצערך מוכח
ד ו  כמם כשיש שם ביכעות למיידי י״ל7 נראה סי׳ ^

 מעידין ואלו אלו על מעידן אלו7 שונמייס ׳
 קי״ל עצמם על נאמנים 0אינ7 אע״ג כן אס אלו על

 על בא פלוני נבי סנהנרין בריש כלאיקא לכורם פלנינן
 לא7 ס׳ל ר׳י7 ואף הכירו על נאמן אחל כל צ״כ אשתי
א לבורי׳ פלנינן מ  כבר בא כיצד פ׳ סוף ביבמות ^וי
:כניל קושיא אין כליו יכיר ט מקרא ס״ל7 לצריי כסנט

ך  לרבת אפילו עלות הד לא לבנה״ג לז״א נראה א
ע ׳ ד מודם מ־מ לבר הצי אפילו לקר למיל ל

 אונמיים הניס בנכה א׳ אומרים שנים כגון עלות בחצי
 לאינם כיח p אס לף מרובה בפ׳ כלאיפא בכריטת א׳

 ע׳כ עמת חצי «ו שזהו פלוחן מי עצמן טל נאממח
ל צ״ל  קרא מלאיצטריך ליכיר מקרא לריי למוכח מי

 כמי למונח הרמב״ם כתב יפה ממילא כן אס ̂ דכיד
 לן מנא איפכא להקשות ואין ,כניל חזקה בתר לאזלינין
 חזקה בהר אוצינק ללסא רובא בתר לאזצינין להוכיח
 ̂ ב« שמא בחזקת רטס שנים וכיש יום למיל שהוחזק

 מחזקה ראיה אין רובא בתר אזלעין לא לאי אינו זה
 אינו עצמו להאב כיון גנו שמא שנים כמה שהוחזקה

 חזקה מכני לא בנו שמא החזקה לכך ,בנו שהוא יולע
 בנו שמא יולע והאב רובא בתי ?אזלינין לבתר אלא זו

 אחר על האב משקר שמא לניחוש אלא הרוב משוס
 כשמתזקלע׳ליוס אמריטן שפיר כזה בנו שמא לאמי

:לסשקר לפוש אין

 ובן ̂ מם ל׳ בעמק לא אחריה לבכרורס ונראה
 בפרק והדמרס סס״נ העור לשון משמעות

 ע״ט ף7 במהניסין קצת משמע וכן , ע״ש מסא״ב ב׳
 הבנים על ראיה להביא צריך בניה ואלו מתה עיב

 כרוכים שהיו וראינו א׳ יום נפנינו כיתה לאס משמע
? אק מתה ואח״ז אחחה  , המיס על ראיס להביא לי

 צריך עמו בבאה לאפי ספי רבותא לאשמעינן אצ*כ7
:כניל ראיס

̂וד  מס לוקא דכעינק מהרי״ק בשם מב״ש כהב ו
 שם בחלושי ועמ״ש . ע״ש וס׳ אתריה כרזך

 בחזק׳ טולה ר״ל לאף שם ההוגיא מן למשמע פ׳ בלף
 חיישק ללא במתני' לאמי אהא לפליג אלא לכרוכיס

 כמ״ש הברס ממנו ויללה אחר לאיש ונשאת נרשה שמא
 נך״ל אנן p נאם , סוקנין לאין פציג בהא שם התוס׳

ד ג תזקות בפאר אפילו מחק כ

 בנימין ר״י לקאמר מהא מוכת היה לכאורה
, אחזתו בח משום זמן לחקט 1<' לף

 לומר עליה לחפות יכול אינו לפנינו נס לבשאיכו משמע
 עלכחז^ת^ לסוקלין הרי חזקה משום נרשהוע״כ שכבר
ק הקנו פירי משוס ל׳ס״ל לטעמיה ר׳ל7 י״ל ואולי  / ו

! וצ״ע שם בסוניא הד משמע ללא אלא

 לחייב מוקא הב״ת בשם ב׳ בס״ק הב״ש כתב
 ובח׳ימ בט״ז ועיין לכו׳ יום ל׳ בעינן אחר

 ואח״כ ל׳ תוך עלי׳ בא אס לחלק דיש ונראה ע״ז מלקו
 החזקה נסבררס להרי חייב הוא מס ל׳ על נשפהא
 שכמוסרה כמן ספק התראה להוי אמרינן ולא למפרע

 ניחרו ל״ה ליג דף כחובות ההוס' כמ״ש בולאי יולע
 לע״ל חוך עלי' סבא באקר משא״כ זכו׳ מעיקרא בהו
 הוי לסא יום ל׳ אחר אפילו לחייבו ימלין אינו מם

* לנבי׳ ס׳ התראת

p D

^ fsj אתל סל הבא p וט׳ העליות
 מהאיב כ״א פ׳3 בלמב״ם עיין

ג׳ ף7 ליש ע״י הבא בי*פ לאמר למאי שם וסה״מ
מכאן

סעיף



לשבת כ סימן העור אבן נתיבות
ifoa לצסור הייצו ו&סדומ־' נשיהה צצא ימ6 !אזצן 
 בניאה כריחוח כחייבי לפ׳ז מלקוח וחייב וממיהה מכרס
 (לגאורה הביאה ועל הקציבה על החרו אם פ׳ חייב
 אלוה! מ־מיגהו עיב ליא דף מחונוח זסקשה הא קבה

 דזקא בעינן רשעיוח שני שיש מ״מ הא וכד הליקין
 החריבה p מלקיח נחתייב והבא כאחד בא שהחיוב
 עדות היה דאבתי לומר ואין < בקנס נחחייב לא !עדיין

 יתחייבו לא אותם יזיפו ואס להזימה ימל אקה שאי
 א׳ש הוי לפיז אחת פדות על ומלקות ממון העדים

 על לוקה דאינו במשניות מכתי ממס דמשמע הא טפי
 לידיה לגבי לאף משום היינו , אחת אלא עריות ביאת
 מוי לא עלים לגבי מ״מ לביאה ולאו לקרינה לאו איכא
 זאבתי אלא , אחח בבס לבאים משום אחת מלקית אלא
 לעלים מה וכו׳ לעולא ליה מנא ההם לקאמר הא קשה

 נאחל באים אינם לנליליה ולפמ׳׳ש , וכו׳ ווממין
 בא אינו והקנס ונשיקה קייבה משעת היא שהמלקות

 איי שאי עמה להוי משוס אלא העראה משעה אלא
 לוקק ואינם מנוון משלמין ליעלים כינן א׳ב , להוימה

i לוקה ואינו משלם נמי ליליס גבי פמילא

ר1 ד י ^  בממון לס״ל אמוראי ללאינך משוס נראה ה
 קושיא אין משלס ואינו אקה ומל^ת י ^

 מלקוח הוי ואיכ מקריבה נרע לא עצמה ליאה דבשפת
 משעת נתחייב דהמלקוח נהי א*כ , ממש ביאה משעת

 שפיר מלקות נמי איכא עצמה ביאה לבשעס כיון ס3נךי
 אלא זו לקושיא מקום ואין , טטמק ליפסור מקשה
 י״ל שפיר לבזה לוקה אינה דמשלס דס׳ל דעולא אליבא
 דעולא י״ל , קרינה משעח מלקות נתחייב שכבר

 רב מבי אהי הוי כי י״נעולא דף בשבת לאיהא לטעמיה
 , וכו׳ אכרה לא לאמר פלה כר׳ לפ״ל משנס , וכו׳

 רכי אי עיב ל׳ה לף התם לאמר הא קשה קצת מיהו
 חייבי מצל להקשות היל דלהרמביס ממזרת קשיא יצחק

 במחק וצ״ל , הקריבה על מלקות איכא דעכ״פ כ״יחוח
 לאמד הא להקשות ואין ̂ פלת כר׳ דס׳ל לי״ל משום
 מלקות ללעא ממורה למיתה וממאי ע״א ליג ף7 החם

 לא מלקות איכא קריבה בכל7 הרמבים ולדברי סמורה
 חמור ענשו יהיה לא עצמה ער(ה לגילוי לומר יסכן
 כלא דוקא למיידי לומר נמל מוחק שו1 . בקרינה כמו

גס בו התרו אס אבל , תקרבו לא משום ט כתת
: מת [אינו לוקה תקרבו לא משום

ן ה י היינו , חמוד מלקוח ללמא לקאטר להא י׳ל מ
 לאמר בעגין מלקות להו לתעירי אינשי לציכא

 אלם יש שאמרו ובענין ̂ וכד ננמהו אלמלא החס
 סובלת הלעה אין לבאטת אף ׳ מגופו עליו חביב שממונו

 יותר סלקות עהתיאה למרשי אינשי איכא מקום מכל כן
* מיתה פהתראת

, ע״ש כחובה בס׳ שס שהקשינו מה מיושב
 מ״א דף בפנהלרין אמר הא קשיא בא אך

 לאוסרה לימא דלמיקטלא דקי׳ל מאורסה נערה צרינ׳י
 קשה ̂ וזינקה וחורה שזינתה ומשני באנו כעלה על

 כעלות פ' בדף שם כלאמד באנו להלקות׳ נימא אבהי
 צריך ע״כ7 כיון י*ל מיהו סורר מ של כיאשוניס

 קולם הזנית זמן על העילו האחרונים שהעלים גומי
 ו^לה בעולה היא כבר לאל״ה היאשונים העלים לזמן

לאם גא« להלקותה לומר יטלין אין כן אם / במקי«

 מלקות אינא זמן לאחר זאפילו הזמן הקדימו למה כן
t קריבס משוס

 עושה אינו אם אפילו בתשובה כתב הנ״ש כתב
 אסור מדאורייתא לרמכ״ם *ל0 חיבה לרך

 ס״ס בייל הביי מיש והיינו מלרבצן לאסור פ״ל והוא
 בחנם עליו השיג והשיך <- הרמביס לשיטת קצ״ה
 ף7 לשבת מסוניא רוא הרמביס לטעם ונראה ,עביל

 בבגלה והיא בבגלו הוא וגלה באיא לישן לאפור ייג
 התם ליה מלמלמי תיבה בללו שלא אפילו מיירי והחס
 קבה ציכא סס והרי זה את זה המכירים אכסניים לשני

 מפרקיי משמע וכן ,א׳ שנתן ע< שאוכלי! במה וריעות
ס׳ רעהו אשת מס שם  התורה מן יחול לן לאהוד ו

 שלא אפילו אמר ליסול קייל והרי / אמך בן מאחיך
 שאחו״ל ליש בן מפלטי ראיה להביא ואין ל חיבה בליך
 שהחזיחה שאני להחם ייל , לבינה בינו חרב שנעץ
 לעתואפרוטה אם ולול שאול שנחלקו במה איא בכפק

 לרטבים לסיל כרת בספק אלא סחמיר ולא אמלזה או
 אבל כרת כספק לוקא מדאורייתא לחומרא דספיקא

: לקולא ספיקא תקרבו ללא לאו כספק

ד ^ו  עריות גבי קרא טלאיצטריך הכי למונח נראה ו
 אשה ואל לנתיב מנדה ילפינין ולא תקרט לא

 שהייחוד הקילו לנדה אע״נ , הקרב לא טומאתה בנדת
 ד לף בכוטה כלאיחא היתר לה שיש משום בה מותר
 למיניה קבה בדרך שלא אפילו לאורויי קרא לאתי אע״כ

.* בסוניא שם כלאיתא נדה ילפינין

ץ ן י  אסרה ללא פלח כר׳ להלכה דביל להרטבי! מ
 משמע , עריות גלוי של קורבה אלא הורה

 דאמרינין והא ,התורה מן איפור אין חבה לרך דאפילו
 , וכו׳ עמו הספר ואל יטוס שאמרו הורי בן בס*פ

 ההם לאמה טון שאני ההם , שפיר א״א למ״ז גשלמא
 טפי ביה איס איפור בלרך אלא לעתיה מיתבא גא7

:לגיע אביזרא משום

 ראיה הרקיע מהר ספר בשם שכחב בח״מ
 אברים לרך ניה דף ביבמות מלאמרינין לרעב״ן יי ^

 לבעלה לאפר דהיינו פירש׳י ועיש בעלמא פריצוחא
 נימא מה״ח לאו ביה לאיח גב על אף פריצות י7י מל

 בסנהלרין כמיל זו סוגיא לע״כ ועול ,לבעלה לחאפור
 למאי אבל , בא כלום לאו חילולים למעשה סיו לף

 למעוטי לבדו הוא לרמ7 יוחנן כרכי הרסנים לפסק
 , הוא לאו סימליס למעשה לומר סילולים מעשה
 היינו לפשיטא למלחא לפרש לס*' שהוצרך שזהו ואפ«•

: כנ׳ל נעלה על לאסור

ס  כחב , וכו׳ בעלה על נאסרת נהאשה <ב) ש
 ללא מלאי יללע היה אם אפילו סב״ש

 לא דע״כ נראה ולפפנ״ד ,וכו׳ לכן קודם ביאה היה
 כליו כשראו קי״ל להא עליס פי על הכא עירי

 היכא הכא מיירי וע״כ , לבעלה אפורה המנאפים
 לבעלה אומרת בעצמה שהאשה אלא כלל עלים דליכא
 בפני שנתייחדה או לה מאמין והוא אותה איש ששכב
 אני טמאה לומר שנאמנת לדבי רגליה להי עליס

 הכניס שלא לומר נאמנת בזה קטיו פי׳ לקמן כלאיקא
 שההיר הפה הןא שאפר להפה במגל ונאמנת העטרה

לנהרגין לקייל כיון לומר דאין בתשובה כמתי וכבר
ע״פ
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 fo 15שצ שאומר אף המנאפים כללך שראו עלוח ע״פ

 חזקה משוס ע״כ והיינו העמרה הכניס שצא או עליה
 חזקה במקום מנו הוי לא אפ״ה הק&ו ליצרו אלימסא

 במקום ממנו עליף ללא זיא . איפשעא בעי'ללא והוא
 אמלי' העלים בעיקר מנו לה ליש להיכא עלים

 י״ע לף כחובות כקמשי כמ״ש עלים במקום אפילו מגו
 עצמה פי על אלא נתחזקה לא7 כיון ה״נ בן אם עיש

:חזקה במקום אפילו פגו ביה אמלינין

 אותה אנסו לאס הבית לברי לפרש מ!״מ כתב
 להרוג מחויבת שהיא אע״פ הנועל עליה להביא

 לבעלה מותרת אפיה , מעשה לעשות תעבור ולא
 כמן אוחו‘ לאנסו להיכא הרמביס לברי ליישב עול וכתב

:עיש ,חייב ללעח אלא קישוי לאין

 עיב נ״א ף7 בכתובות אמרינין להא ק׳ ולכאורד־ו
 בנאנסה לאפינו סיל לשמואל לאכוה

 להוי 5ס׳ ויבא , ברצון סוכה לשמא לבעלה אסורס
 קישוי לאין בכך מה כן אם ̂ אלבשה ליצר משוס אנוסה

 עציהנימאדיצר לבוא אוחו שאנסו כיון מ״מ ללעה אלא
: אלבשיה

 הוכחות בכמה כתובות במלושי לפמ״ש לאיש ונראה
 מלחא ללאו היינו אלבשיה ליצר לאמר לסא

 אי אבל כשרות בחוקת לס למוקמיצין אלא הוא לפסקא
 אס , עיש אלבשיה ליצר לומר ליה מחזיקינין לא לאים

p לאי] אלא עצמו למסור מחויב הוא לבאמת כיון הבא 
 שלו כשרוח חזקת אנל נבל מ״מ ̂ מיע על מרנין

 לקייל כיון באשה משא״ב < אלבשיה ליצר אמרינין ולא
 עצמה למסור חייבת ואינה היא עולם קרקע לאשה
 בלין לפ״ז ,אלבשיה ליצר כשרות חזקת מחמת אמרינן שפיר

 / ציע עליה המעל להניא אותה אנסו לאס שכ' ראשון
 שמא לחיישינין לשמואל אמה סבר' אמרינין לבהא זייל

 ולא עצמה למסור מחויבת שהיתה לכמן , ברצון סופה
 חזקת אכלה הנועל עליה להניא מעשה לעשות תעבור
 משכחת ולא / אלבשה ליצר אמריכין ולא שלה כשרות

 כלאיהא סוף ועל מתחלה כשצוחה אלא לינא
ג שם ככתובות

D tf ה ״ נ ה על נאסרת אינה להיה וניל (ג> ב
 לביתר משמע , וכו' בעלה

 כלאיתא ילו על מקנין לאין אף לנאסרס ולאי מ׳ מבן
 , עיב קיו דף סוסה חוס׳ ועיין ̂ קעיח סימן בריש

 לאסרה והיה מתרומה פוסל '1כ לבן בהבע״י מפורש וכן
: בעלה על

ת להוכיח  ע״א ף7 בסנהלריז מלפריך ק
 לאסרה לומר ימלין הא ה*מ המאורסה נערה

 ע׳ בן עליה שבא משכמת הא ואעאי , באע בעלה על
<ה  לאסרה א״ו ̂ מיתה וחייבת בעלה על נאסרת ^

: כנ׳ל

 שיח שניהם ליעינן ר״מ7 אליבא להסס לומר ןאין
 החם משני להא ,קטן בביאת מיתה חייבת ואיכה י

 לא לאם כלרכה בשלא וע״כ « וזיל^; ומזרה כשזע^!
p עליה באו לצמיל יו״ל דף כקלושק ועיק כעולה היל

 ,לדישוכו׳ מאי לבלו האי חיימסכו׳ מלו אנשים עשרה
 למיירי ללחות ויש ! שווים שניהם בעיניו ללא ומשכי

 הזנות זמן הקלימו השניים לעלים אלא כלרכה שזינמז
t הלאשוכיס שהעיזו לזמן

ה ז מ  נאסרת אינה ט׳ מבן לבפחוח למכיח יש ו
 כפירוש העלים לאמת למימר מצי הוי אל״כ7

 צמימר צריט הוי לא בעלה על לצאזהלה ע' p שהוא
 ככל שמין מיתה וחיוב בעלה על לאיסור א״ו / הכי

 שם אמר7 ס' לה בכתובות קצת משמע וכן ̂ הענייניס
 ננעלה לשמא ס״יס הוי לאכתי שנים מג' פחות שקלשה

 לושי כה כמ״ש שנית לא ט' מבן פחות לקק לנהי לקטן
 שערות שחי הביא שלא י״נ בן מ״מ י׳א לף כחובות

*־ שכ׳ח
ד באונס לשמא בנוף אחל ספק לה׳ל ללחות יש א

 העלולות ס׳ לה״ל נבעלה לקטן שמא א' וס׳ *
וכו׳ (לדרוש ליה בחוס׳ עיב נ׳ ף7 שם בחלושי כמ״ש

i ע׳ש

ד ז ־ ב חה׳ כ  מחה עם המשמש הטור לפסק והא סי
ם׳ ייח לף שבועות חוס' עיין וכו׳  עכ״ל ו

 פרט ללרשינן להא משמע ע״ב רה דף דבהבע״י כוונתו
 חייב בעריות מה משמש לס״ל למאן היינו מחה למשמש

 לאי דיה ע״א י״ח דף בשבועות תזס' וממ׳ש ׳ ע״ש
ל  חוס׳ כמיש טנלה לפטור מת משמש לילפיכן ניחא ס׳

: מתה למשמש פרט ילפינן ומהכא

ך  רבא לברי שס סחר אביי להא תקשה עליין א
 בעריות מת משמש לך אימא לעולם כלאמר '

 נלוכתי׳ קושי׳ הדרא א'כ לו השיב לא ורבא ע״ש חייב
 לס׳ל לריע אזלא הכיל דנמוח להכוניא והנראה

 שמין שניהם שיהיו על שניהם לנס סיו לף בכנהללין
 למאי א״כ וכו׳ מיתה לאחי ל״ה שס יבמות חוס' עיין

 שניהם נס איה שוזין שניהם בעינן ללא כחכמים לקייל
: עתה משמש נהיינו הורמס למעקה פרט

יויל ף7 קלושין המקנה כפר בחלושי כתבנו
 ללמיל שווין שניהס שיהיו על ליה בתום' *

 העראה כמיל לס״ל ציל ע׳כ חייב בערמת מת משמש
 והלכרים ׳ ע״ש שניהם נם ומחו מלאיצטריך נשיקה זו

 הכנסת היא זו להעראס לקי״ל מאי לפי א״כ ברורים
פמור כעריות מת למשמש מקרא מוכח ע׳כ עטרה

:שס עיין

בא סימן
מ «י  נראה • וכו׳ במק אשה פנע rsj א ס

לאיחא כההיא לה בסמוך למיינו י ^
 הרקיק ואס וכו׳ רבו אחורי יתפלל לא צ׳ סי' נא״ח

 בקדושין לאמר הא שפיר אתיא ובסכי מותר אמות ד
 מקמי כרעיך ללי ימלא לר׳ רב לי' י5אמ פ״א ף7

 וכו' למי שפיר בכשריס מל אמר הא גיהנס
ף משמע ב



לשבת סימןכאכב העזר אבן נתיבות
 סולר סמא משום פר6ק זלא יחוד משוס for? משמע

 נמלא להרחיח צריך אין כדחוק כשהלכו אלא סאפה אחר
 שנאמד היה ע׳ה ממח דקאמר מהא משמע וק ,ניו פ

 ליש כן פלמי גט דכחיב אף , ע״ש אשחו אחרי וילך
 דאמרו משוס אלא , אחריה וככה כולך אישה אחה וילך
:כמופלג הוא ואחלי כסמוך הוא אחר שנאמר מקוס כל

ד  דלאו משמע גיהינם מקמי לאמר משום ייל ^ו
 סיא דף כברסח כלמשמע כלכל רpהר משום ^
 אחורי העוכר ונל # וכו׳ אשה אחורי אלס יעמר לא

 לסיינו התוס׳ וכחבו לעה׳כ חלק לו אין כנהר אשה
 נופל אינו אשה דכאחזרי משמע גיהינס יורם סופו

 גיהינס מקמי כרעיך ללי טלקאמד י״ל ועול , כגיהינס
 על לו כשנודמן כברכוח נדאמר לצמיס שילך אמר ולא

t לצדלין יסלקנה הנשר

כ) ן3ןןן  עיי) • זונה אשה בפסח יעמר ולא (
 חשול הוא אם רי־ו כשס שכחב בכ״ש

 כא׳׳א מלקין לאין דקי״ל כאיא מיירי ללא נראה , וכר
 ס״ס לקמן כ;ה כמ׳ש כניה על לעז להוציא שלא משוס

 להלאב״ל משוס הש׳ע הפטיט למפ״ה ואפשר , ע״ם כיו
 ,מלקי) כחמוחו דלוקא י״ר הלכה א״כ מה׳ ב׳ כפ׳ ״ל1

אלאאיסור: אינו לאףלרמב״ס ואפשר שה׳ בהה׳ס וע׳

סי׳ הטיא כסב * ונו׳ והמסחכל (ל)  קכ׳ח נ
 הרכה להססכל לוקא למשמע ליה סיק

 זכאסח , וכר מיהסרא לא כעלמא ראיה אבל אסור
 אמרו שהיי להכחכלות ראיה בין חילוק לאין נראה
 הוי וויח קרן ומשני ׳ וכו׳ שרי עי ולאפמכולי לף בע״ז
̂ן אפילו ונולאי # וכר  ,בכוונה להסחכל אסור זויח כק

 להניס כסן לראוחס מכוין כשהוא מא העיקר אטנס
 / מסתכל נקרא מא כו וכיוצא לעיל הש״ע כלשון ביופי'

 להפתכל אסור w הש״ע לשון רכ״ע סימן קשח וגני
ה לראוח שעכוין ל^יע מהר ^ ; הקשח למות ע

ם  הביש כחב • ערוה קול לשמוע ואפור (ח> ש
א ל' סיק ^  שמו שאלת על משיכה כ

 לףע' בקלושין המקנה פ' בסילישינו ועיין # ספי נרע
 קול שמואל לאער לפא כלל הפוסקים כין מחלוקת לאין

לך ני מלכחיב ליליף ערוס באשם  ,נאוה ועראך ערב ̂י
 שנית ללא זמר ל^ל להם אחל לין ומראה לקול היינו
 לאסור מכוסה להיות שלרך במקום במראה כמו היי

 כמו סני הרגיל לבורה וקול קיש כשעת לבעלה אפילו
 עיש , קיש בשעת אף שרי ללבעלה המגולה מקים

 להוי כפנויה אפילו אסור זמר של קול לפיז # באריכות
 אך , נלה כשהיא וכיש , באשה המססים מקומוח כמו

 מכוין כשהוא להיינו חר״י כשם נא׳ת הכ״י לפמ״ש
 ציכא בעלמא כשמיעה אכל ̂ להסחכל או לשמוע

:לעיל כע״ש טכוק בלא ברואה כפו איסורא

ט' בפנויה להפתכל מוחי (י*) נ • ו
לוקא משמע / וכר שישאנה י
 אסור, שילוכין אחר עול בה להסתכל אכל # זה מסעם

 נלס באשתו להביס למותר בסמוך לאמר למה למי ולא
 אשמו פה שפיר בחתן קי״ל להא * היתל לה סיש משוס
 מפי יצת הקיף חתן לאלרבה משום בייחול שאסורס נלה
 משמע וכן ׳ ביופיה להסשכל והיה , בעל שלא כל

לאמר ואעיפ שריה סי ואסתכולי לף כע״) לפריו מפא

 לאחר לו מותרת וספיה מח״כ שישאנה ילע לריע בומ
 שכן וכל יצרו לתקיף שאלי שנשאה לקודם אעיב , זמן

 לישב צריכם ונתפייסה לינשא תכעוה לקי״ל נלה כשהיא
1 נקיים שבעה

n*S?D זכו' כלל באשה להשתמש אסור )1( ה, 
הכ׳ , וכר אמרו שמוש באיזה י ה'
 שאמר הכתוב מן משמע וכן # מירושלמי כן שהוציא

 ניטך זה הרי מחני' ומכסה קסנה עוגה לי עשי אלי'
 או לחמותו סנוחן במתני' וכן , אנא את שמשמש מ״מ

 לפל׳ ההיא מון קנה של בדבר ללוקא משמע לפונלקיס
 שקליה פיא בלף וכן ותשקינ' דונג תצא יוחסין סשרה

 בדיפ לפירש״י זהא ,וכו' בכנפיה אוחנוה ברתיה לבת
 מילה להיות ילמלנה שלא משחמשיןבאשה אין ע״יבל״ה

 אבל נחמן רב של בתו שהיתה לפי היינו , האנשים בין
 רגילה תהיה שלא ל סי אפיה בה שימש לא יסולה רב

: שם בחמשי מיש ועיין האנשים בין

0 ^ W D( וט כלל אשה בשלום שואלק אין , 
לחרי ע׳ב לף קמשין בחמשי עעים י ^

 כלל אמר שלא קמא למימרא הייס לשמואל מימרא
 בפרק מקשה מימרא ומהאי , שלומה על לשאול מיירי

 דף במגילה לאפר להא ואפשר / הודמ כע״ש מווכר
 יום ובכל טלכחיב היינו לבית אלא לבח הקרי אל ייג

 היתה לא לאם אסתר שלום צלעת מתהלך מרלני ויום
: שלומה על לשאול אסור היה אשתו

 משמע • וכו' בושה הבת היחס ואס (ח> ן יימ
מימ ושאר ונישוק חבוק נס לבזה ..... ___ סעיף

 מהוניא להאילטלו למקלשס', היכא וכן , אסור קרבות
 נתבו ללא והיינו , למקלשה סבר לא לאמי לקדושין

 לאביו היכא ונישוק חטק לאהור אמו עם בבן הפוסקים
 עישן חח קירוב מיני בכל אסור גלולה לנכ״ו משום קיים

 לאליכ , האשה על איסור לאין עול ומשמע ,בכמחו
 בקירוב לישן אסורה בעל לה כשיש להאס למימר היל
 לעמול נושה אינה אס אפי׳ ואילך ס׳ מבן בנה עם בשר

ג יצרם תקיף ללא אשה על איסור לאק אלא ערומה לפניו

סיקכב
ה ף  עדיונזנכלל ובכלל א' ס״ק כצ״ש נאז א סן
מנאלי׳ ילעחי ולא / לאוין תייט י

 / ערוה יקראו שחיל מקום בשום עצינו דלא סא
 לאק אף לבעלה סוסה לייחל לאסרו מהא לי' מפקא ואפשר

 כ״ז לף בכתובות נלאיתא סשבדה וכן , לאו אצא בז
 מזה ראיה אין אך , הקצב בן זכריה ד של אשמו גבי

 עמו ולנס אשתו מגרש גט כלאמרינן כה נס לכו להתס
 גזירתלול, לאחר מלדבק לאסורה לאפשר ותו במנלק.

 עדשיקלש, כחיל ההורה מן מלקות אין להרמב׳ס ועול
 הפטיס על הבא איבות הל' בריש סרמב׳ם לסיש ועוד
 ככל כן אם׳ , חלשה תהיה לא משום חייב זנות לשם

 כגון יחול איסור כספק ללינא ונ״מ לאו איכא פנועת
 מנינים בכסה אן שנים נ' כת היא אס יולע שאינו

 איסור דאירא והיכא יחוד באיסור הפוסקים שנחלקו
:לקולא ספיקא למנן וכאיסור כפיקאלחומלא לאורייתא

מכק



מחלשבת כב סיק העזר אבן נתיבות
W «D וכד מרלוס מכח שרמז מגין 0( ב 

fii< היא אבל מלקי! הפור וז׳ל ̂ ׳ ,
 והניאו עכיל מיאחו הפסול עם (חימלה אס נפסלה
 לס בקלושין שם החוס׳ פערי שהוא וכתכ וכ״ש הח״מ

 שאגי ביוחסין עשו מעלה התם לאמר והא וז״ל פ״א
 שננעלה שאימ והא וכד שנבעלה בעולה לאיירי החכ׳
 אס ילזע באיגו מיידי החם ללמא עשה פ״מ עכ״ל

 לאפילו י״ל פסול שהי' בילוע אבל פסול או כשר הי׳
 ונראה נבעלתי לא לומר נאמנת לאינה ס1כ מולה לר״נ
 לשון בקדושין ס5תיח לפי להבין צריך לבאמת משום

 אוסרי) אק 5ר לאמר מהא לממשה ככתונוח הסוניא
 להיכא משגי ולא ביוחסין עשו מעלה ומשני היתול על

 סוגיא לבאמת לסיל לומר ולוחק שאני שנבעלה למולה
 למוקי אשי רנ7 וכמנהס בא׳א לרב להא מוקי לכסובוח

 העוקר אנא לא או שננעלה מולה נין מחלק הוא בפנוי׳
 לאין רב לגרי לפרש לא״א מחומת המקשה זס״ל בזה

 צו כשר הוא אס ילוע באינו היינו היחול על אנסרין
' (אפי׳ בכתובות ר׳נ לברי להיינו פסול  מולה יהושע י

ס להוי משום נבעלתי שלא שאמרה באלברח  למולה סי
 באומרת ולכ״ע י״ל לף בכתובות שם כלאמר ל׳י בי׳
 בילוע לאפי' רב לקס׳ל ע״כ נאמנה פ״ם ואיכא ברי

 ומקשה מספק אותה אוסרי! אין הפסזל עם שנחיחלה
 שנבעלה מנדה אפי׳ כשר הוא אם סרק על זה מספק

 להא למוקי ר״ת חירוז לפי כן ׳ל5 לע״כ לוחק וה ואין
 מספק ננעלתי ללא מספיקא למקשה ע״כ באיא רכ7

 ביוחסין עשו למעלה משני וע״ז כשר עס לנבעלה
 דאין לסך מוכח ממילא א״כ שנבעלה למולה לר״י והיינו

 כסלישיגו ועיק שפסול בידוע מיירי הייתול על אזסרין
 בבחס אותה לאסור היינו ז״ל לבריהס ללול* לפרש ליש
 ודל כ״ב ס״ק בב״ש פיו פי' לעיל ועיין באמה או

ג מש ואפשר  לא אלו כל בחופפתא לתניא מה ס״ל ׳
 אותו כופין עלי׳ בא בולאי אם אבל 7בתש היינו יוציא

 71בימ7 מיחול טפי גרוע לחשל י״ל מ״ע וכד להוציא
: ובבתה באמה אוהו אופרין אין

ה ז ב  אינה היא אכל כא! שכ׳ סרע״א לברי מובנים ו
 להלקות נאמנת לאינה פשיעא עצי' נאמנת

 עניו כחס צו אמה לאסור נאמנת אינה7 אלא
 מ״עכמןעחשל הויכחשל ליסול ניעא אי לאפי' ואפשר

ס אס  לאין גתה עס נתייסל אס וכ״ש יוציא לא מ
 מה ה1 לגוון ואפשר חשל משום עליו נאסרת אשתו

 בעלה על אשה אוסרין אין ייג 07 בכתובות שפרס״י
 בעצה על סאשה לאסור לאין היינו בעלה יחול בשביל

: בתה פס שנהייחל כשביל

D  להתייתל שאסור שאע״פ איש מאשת pn (ג> 0
ס' לעז להוציא שלא וכד  להיא אע״נ נ

 סייגו קטין בסי' כדלקמן לגרסה מצוס דת על עוברת
 על לעז חשש ה1ב אין סלעהו הנעל לכשמנרשס משוס

 גבי מוכח וכן גירשה קטטא שאר משוס דייל הבנים
 לחני ארי׳ י מאי ע״ב כ׳ל ף7 ביבמות איא על נטען

 מכריחין כשנ״ז ללוקא משמע הוציאה ליהכי הוציאוה
 אותה ללוקא כתב הכ׳׳ח והנה לעז איכא להוציאה אוחו
 אוחו מלקין המחיחל אוחו אבל לעז מפני מנקין אין

 מלקין לאין כפירוש כתי׳ לרמב׳ם מושגיות בפי׳ אבל
אין כעיר כעלה גכי רש״י מלשון משמע וקצת אוחו גם

 אותו מלקין בעיר בעלה לכשאין משמע יקול משוס בו
: ללחות ליש המקנק ספר בתלושי ועיין

 עם אפילו אחת אשה חחיחל לא (י> ה
מן״מ כתב • '01 הרכה אנשיה '

 שחי עס אגשים שגי לייחל עותר אס להסתפק ליש
 פס אפיל( תי״ל לאל״כ לאכור למונח כ׳ והב׳׳ש גשים
 לס״ל ונראה ׳ מוהרח היא מהס אחל אשת לאן אחה

 הוי משמרחו לאשתו לאו לאי ראי' מזח לאין לח*מ
 חלע עליו מחפה שהיא משום אחרת מאשה טפי גרע
 1גמ לא (אפיה ואחותו אמו עה לייחל מנתר להא

 אין לאמו(אחותו משמע עמו אשתו אם אלא מחני׳
 וסטעם אתרת אשם עם להתייחד שמירה להיות מועלת
 באשחו אלא הותר ולא עליו מחפין ואחותו לאמו משוס
 שני לאהזרים הכרת אין כ| אם משמרתו שהיא ומני

 כאן משמע לכאורה * אחיות נשים שחי עס ^שים
 כמ״ש ל1ית איסור איכא בעיר בעלה אפי'7 רש״י כלברי
 היא הד בעיר בעלה י|7 («י מלצא י׳ב סיק הביש

 שאח״( בהעיס ללקמן ותו אחרות לנשים שמירה נמי
 בעלה שהי׳ עסקינן לא מי בחיז ונשים מבפנים באנשים

:בעיר אחת של
ך החוס' עח7ל לקמן למ״ש ראי' למזה נראה א

עמה להחיחל היינו מהני בעיר לבעלה להא י
 כשטא אבל לביתו יבא שמא עלי׳ בעלה לאימת בביתו
 בעלה צימח אין אחר במקום ומחייחלת מניחו מלכת

: לשם יבוא לעס״ת עלי'

 לשמור עטה כשילכו לוקא רי׳ו בשם סכ״ש כתב
 באנשים לחייסינן להא נראה לפ״ז וכו' אותה

מיז ונשים מבפנים  ולא מהם אחל יצא שמא לתיישינן מ
 לפיירי היית יחול סיפור על יעבור שלא אמרינ! ולא

 על יעבור שהפרין וחיישינן פרוצים ביניהם לאיכא
 לע־כ המקנה ס׳ בסלושינו מ״ש בזה ועיין יחול איסור

 (היינו שרי נשיה ג'7 לס״ל ז״ל רש״י ללעח כן ״צ5
7^  ממי טפי לנרע אסור ג' בפיוצים אבל בכשרים (

t אתל פריז יצא שעא וחיישינן הנשים עם שעסקו

n (ה) פירש״י ׳01 בעיי שבעלה אשה 
לאין אצא איכא איסורא לאפ״ס * ^
 כ״ס דף בסוטה לאיסא משוס טטטי' ונראה • לוקק

 התראה בעי זצא טפי תצומח איכא בעיר לגשבעלה
 ת7 על עוברת לה מלקדי איסורא לאיכא למוכס הרי

 היינו בעיר כשבעלה למוהר להא נראה התום׳ ולדעת
 ל&י«ת לעיל כמ״ש הנעל של בביתו עמה צהחייחל

 לבית עמו כשהלכה אבל לביתו יבוא שמא עלי' בעלה
 עלה ללא בעיר כשיעלה טפי נרע לחנינה או הכתר

 כתבתי וככר * הסתר למקום הבעל שיבוא לעתה על
 ללא כמיז ונשים כפנים לאנשים מהאי הכי למשמע

 שס בתלושי מ״ש ועיין בעיר אחת של בעלה אס מפליג
77^  שהוא כשהודיע אלא איסור אין ז״ל רש״י ללעח ו

: ע״ש נסך ביין נמו מפליג
ך  לעוברת שם למיפשט לבעי הא לי׳ קשי׳ הא א

 לארוסה מברייתא התראה צריכה ת7 על *
 הס משוס לצמא לס לטקנק לנ״ב ומברייתא.לאלמנה

 על עוברת הוי לא בעיר לבעלה כיון התראה צריכה
למסתמא כדל ייל בארוסה בשנמא לה קינא אא״כ ת7

צא



העזר אבן נתיבות
t יראה ואיגס על3ה ררשןיז עלית נמסה לא w «ימ 

 אין אליו ?אסורה כיון וליל קסה לכ׳ג באלמנה אבל
 אך לנרשה צריו דבליו כיון סלי׳ מוסל נעלה אימה

ח ייג הית החיימ לפמיש  לה וכהינא לריס הפחית מי
 להמיית? שלא לה ?ע^א לשמי׳ מצי הוי ובו' אסור

: לר׳ה הפהיח כניה עמס

מ »י ס y ס  עם מחיית? אינו אנדרונימס נ
ויש • ב׳ש ועיין ונו׳ משים י ׳

 משום פניי' ימול על ?גורו ?הא משום עס1< למסיף
 נישא לא אבל ?משא ?תי״ל אנדרוגינוס אבל יסו?,א׳א

 שם רשיי כמ*ש והטעם הערל פ׳ סוף במתני׳ נ?אי׳
 משכב על ישראל נחשדו זלא ביון איב וטר כמשכב ?הוי
 למגור גי׳ שייך ולא עמו להתייחד למוסר ממילא «כזר

 אבל ביי למגור ליכא נישא ?אינו כיון א׳א ימו? משום
: בפנוי׳ אפי׳ למגור איכא שפיר נשים עם הוא ליה?

 מהגרם ממצא וכו׳ אשה לו שאין מי <» ^
המקנה בספר מ׳ש עי< וכז׳ בנשים י

סעיף
 כמו יחול משום נסט ולא מסגרה משוס «קמ להא

 שהבן היא לפסיקא מילהא לאו איש גכי7 משום באשה
 אשה לאסורה הימב״ם לזעה זאף שטירה מי עצמו

 ?הוי י׳ל ט׳ בן בחינוק מ״מ אנשים שני עם צהתיימד
 טוסרס ואינה ביאס טעם שיודעת בקטנה כמו דינו

 משאית , שמירה הוי ט׳ ק בקנון ה׳נ לביאה עצמה
 ללמוד אסורה בליז בן.נר כבר הוא הנן אס7 באמ?

 הוכירו שלא וצ״ע , עצמו ע' p? יימול משוסי עפו
 : מים ועיש שמירה הוי ט׳ ק7 זה ין7 כפוסקים

 קטנים תלמד לא אשה גבי הטור ק?ק7ד הא ס׳ש לפין
חג׳ כשהיא ?הכת משום ברישא כמו סיגוקת גקש נ

לשבת כד בג כב סימן
 כט״ש גירוי שייך לא ו&שה שמירה עצמה היא הוי שנים

* הג׳ש

כג סימן
 בעניו • וכו׳ שין להוציא אסור (אז א ייה

בה נחלקו באשה ןרע השחתת
סעיף

i / J )  u t ' t l U V < [ « ! — ״

 בהא ע׳ב ?ף כחובוח כחיזושי הארכנו וכבר הפוסקים
נ עיש ומפצת ממצא שתהא שם אמר7

ה 1 ״ ג ה  ללחוז בנסרא אפרו עו? גב) כ
• וכו׳ וחמץ אביו עס ׳

 ע״ב ל״ג ף7 בשבת איחא7 והא כיש בירסח היא כן
 קא מי כני לבי עיילי׳ לאפי׳ נפק יאיר בן פנקס ר׳7

 חמיו שהי׳ יאיר בן ר״פ היינו וכר לבישרי' לי' אריך
 כקחמיו חהנז על אלא איסור ואין לבוש הי׳ רשב׳י של

 יצחק רב אמר מ׳ ף7 שס ?אמר מה לפי צ״ל וכן ערום
 הערמז צכית רבי אחר נכנססי אחת פעס ימי7אב בר

•• לשמשו י7כ לגוש שם שנכנם הייט וכו׳

p ’D בד
WWD גהמה1ולזפי1<ו׳«י(6 ם«ורח(|61 נא) א

ד׳ ?אפילו משמע בגמרא וכו׳
 אבל ימים א' ובטלית בתוקיס אלא המטיר לא יהולא

 ומשמע מצינו לא רך7כ או א׳ כבית מיחו? להרחיק
S מנירק אין בל״פ משמע וכן ?מותר מקומות בכמס

סליק

 באמויס החולש במלאכת העוסק הפועל ידי
 ליב יהודא מהור״ר ה״ה האותיות המסדר

ב מה(' הרמי בהממת ק ע י׳ י ^ ש I יצ״ו נעחליש י

ל ^  כאמונה הקודש במלאכת העוסק כפועל י7י ו
ל טהזייי כיס האוחיות המסדר א תי הו  י

א ר ו ח 1 מהר הרבני בהמטת י
ק ח צ א צ־נ’ י ו ו ק ל א ז ־ מ
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ל  באמונה מזודש במלאכת העוסק הפועל ידי ע
ה מהור״י היה הדפוס המכבש ש  בהמנוס מ
ד מהו׳ הרבני א'1י ב ד י ־ יצ׳ו ל

ל ע  באמונה הקודש במלאכת המוסק מפועל ידי ו
י מהור׳י ה״ה 0פו7ה המכבש כ ד ר בהמטת מ
א מהו׳ הרמי ד ו ה י יצ׳ו י




