משיבת

יורה דעה

אחר• ובמרדכי מטאר;למוקי לה בחטשים בבית האסורים גס קשה מ״ש הרמלם
בפרק ב׳ מאיסורי ביאה דחייב בבא על אשהדרך זנות והוליד ממנה בת • ואיך משכחת
לה שמא זנתה גם עס אחר/וכדומה שזהןהיתה שאלת השואל כי;כבר עברו יותר משש
עשרה שנה שהשבתי בזהג להרב-הנ״ל וגס תשובתי לראשונה אינה נמצאת אתי כפי
הנראה מתשיבה זו השבתי דמשכחת לה בקדושי תנאי ולא נתקיים והוליד ממנה בת •
ובזו אין לחוש לאפקרה נפשה או קדושי טעות * ובהך דפ״ב ליבמות דממזר פוער
ושם דפריך הא אינו עושה מעשה עמך • משמע דמיירי אפילו בא עליה בדרך זנות •
ועל זה השבתי דמשכחת שהוא העיד לאשה שמת בעלה ונשאה על פי עדותו אחר כך
דהא קיימא לן כנס אינו מוציא נמצא שהוא רשע והיא לא איתרע חזקתה שסמכה על
אי דיימא מעלמא כיון שהוא דר עמה כדרך איש
דבריו • וגס כיון שהיא אשתו
ואשתו תולין רוב בעילות בבעל ועיקר דין בתו משכחת לה באנוסה דאס אנסה לא
שייך לתלות שזינתה מאחר ויותר ע״כ אינני זוכר מה השיב החכם בפרטות • אך על
פי הדברים הנ״ל תובן התשובה הכתובה כאן :
ת ש ו ב ה הפלפול אשר עבר בינינו ראיתי את אשר השיב מעלתו על מה שהשבתי
מקדם ויאמין לי כי לא כתבתי הדברים רק ע״פ מושכל ראשון כי גם אנכי
איננו מופנה מכל צד כי כעת אני כותב על הלכות יי״ג וכבר כתבתי עד סימן
קכ״ז יותר מעשרה בוגין ושיעורין דרבנן גם כן עם כל זה לא ראיתי בדבריו שוס תפיסה
על דברי כי מה שאמר שלא ראיתי דברי הרמב״ס פ״ב מהלטת איסורי ביאה ושם
מפורש ללא איירי בקדושי תנאי לא ידעתי מה זו השגה וכי עלה על דעתו לומר שאין
איסור בבת מפותה דודאי כל שהיא בתו אין חילוק בין אונסלמפותה אלא שמפותה אין
אנו יכולין לעמוד על בירור הדברים דיש לחוש שמא זנתה גס עם אחר ושם לא כתב
הרמב״ס רק עיקר הדין שאין צריך קידושין ואדרבה אי בעינא אמינא בדברי הרמב״ס
שמכאן הוכיח בבא על בת אשתו דחייב שתים והראב״ד השיג עליו • ולפי זה ניחא
דקשיא ליה להרחב״ס למה לי קרא לבתו מאנוסתו לאסור דילמא לאו אביה הוא ולא
משכחת חיוב מיתה כלל* וע״כ צריך לומר דקרא אתא לבת אשתו דחייב שתים
אלא דהא ליתא דבריש פרק הנשרפין מפורש דבתו חייב עליה שריפה • גס עיקר
הקושיא יש לדחות דיש לומר דמתניתין דהתם היינו בת אשתו ונ״מ בהתח בו משוס
בתו על זה צריך קרא ובזה שייך רוב בעילות בבעל* וגס לדברי הרמב״ם נהי דחישיינן
בייבום להחמיר מכל מקום פשיטא דלדעתו בפיתה אשה ונולדה בת שאף שי״ל שזנתה
מאחרים מכל מקום להקל לא אמרינן ובודאי הבת אסורה לו ואין קושיא רק על חיוב
מיתה ועל זה כתבתי בדברי ראשונים שגס חיוב מיתה משכחת לה בקידושי תנאי • וגם
משכחת לה בפיתה אשה וכנסה מיד דאילו לא כתב רחמנא בבתו מאנוסתו דחייב
לא היה מחויב אבתו דא  9להרמב״ם לא אמרינן בבירור שאין זה בתו רק לחומרא
חשש כמבואר בדבריו משא״כ למאי דחייב התורה בבתו מאנוסתו ממה נפשך חייב וכאן
שייך רוב בעילות בנעל ולק״מ • ומה שדחה דברי בע״א כיון דלא שייך דייקא דכי
היכי דדיימא מיניה תמיהני דהא אפילו אשה מזנה בניה כשרים דרוב בעילות תולין
בבעל ואס כן הבן בחזקת זה העד • ומה שלא אמרתי בשני עדים היינו משוס שבקשתי
להשיב לו אף על פי סברתו שאמר דמתניתין מיירי ברשע דוקא ובשני עדים יש לומר
שסמך על העד השני דעד אחד נאמן באשה • ואל יחשוב שאני מ ת ק דברי כי זו אמיתת
כוונתי ראשונה גס מה שאמר שלא דברתי נכונה במרדכי שדברי המרדכי אחוז הנאמר
במשנה ורוב כותים ס׳ •דיחוי זה אינו נראה כלל דאס כן תקשי לך גם לשאר פוסקים
ולמה בחר ברמב״ס • ואס אמור יאמר דלשאר פוסקים כיון שישראל ידוע ולא אחר
ולא דיימא מעלמא לא תלינן באחר אס כן גס להרמב״ם צריך לאשמעינן עיקר הדין
ונ״מ דמתייבמת נמי וטובא קמ״ל דאינו בנו כלל לכל מילין שהרי הרמב״ם לא אמר
שוודאי אינו בנו רק שחולצת ולא מתייבמת ונ״מ נמי למילי טובא שאינו חשוב בנו מן
הנכרית • ומה שתמה על החילוק בין אטסה למפותה תימה על תמיהתו וכי לזוהצרכנו
לחלק בין אנוסה למפותה דפשיטא לענין הדין אין הפרש ביניהם • וגס בתו אנוסה
אסורה כמו מפותה אלא שאין אנו יכולין לעמוד על בירור הדבר כי אס בחנוסה • מה
שאין כן במפותה יש לחוש דילמא לאו אביה הוא* ומי סניא ליה הא דאוקי בחבושין
בבית האסורים שהוא מציאות רחוק יותר • ולא ידעתי מה מצא בהרמב״ס מנגד לזה
שהדין ברור מצד עצמו • כי בסוף פרק אלמנה נקט הטעם משוס דמדאפקרה נפשה
ומאי אפקרה נפשה שייך באנוסה כי צעקה ואק מושיע לה• ובפתיחת הרמב״ס עמדתי
מרעיד על הלשון שכתב המ״מ שנראה מדבריו דגם באנוסה אמר הרמב״ס דחולצת •
מיהו כד דייקת שפיר י״ל דלא קאי רק על א״אודו״ק-אבל בפנויה ולא דיימא מעלמא
וודאי גס הרמב״ס מודה ואף בפנויה חולק הרשב״א והרא״ש ואס כן כך חובתינג ויפה
לנו למעט במחלוקת • והא דפריך ביבמות ממתניתין י״ל דבא משמע אפילו מפותה
מדלא נק*ט אונס אי דוקא הוא • וללישנא דש״ס דנקיט אונסין מדויק היטב לדברי
דלהכק קאמר בתו מאנוסתז דבה לא מספקינן דאפקרה נפשה לאחר •'ובאותו הזמן
קצרתי במ״ש בכוונת המ״מ דקאי אאשת איש והיינו אס אנס אשת איתדיש לתלות רוב
בעילות בבעל מכל מקום להחמיר חוששין שהוא בנו • אבל אס אנס אשה פנויה שאין
לחוש רק שזינתה עם אחר • ולזה לא חיישינן כיון דלא איתרע חזקת כשרות דידה
מהיכא תיתי לומר שזינתה גס עס איש אחר • ואם כן לכ״ע אס אנס אשה וילדה זרע
קיימא ממנו הוא ומ״ש אז דבא משמע אפילו מפותה היינו דברישא נקט נמי האונס
ומפתה משמע דסיפא במפותה נמי איירי וכן פרש״י ד״ה דקתני במתני' ילדה אנוסה
מפותה כו׳משמע דעיקר ראיה משום דבמפותה נמי מיירי:

תשובה נו
ש א ל ה זו נשאלתי בק׳׳ק פרעשבורג בימי חורפי * כדת 5זה לכתוב בגט הניתן
בעיר ווינא ששס הטלל העיר הוא ווינא אלא שהרחובות חלוקק בשמות
כמו לעפלד שעאט ודומיהן אס יש לכתוב שם הרחוב ג תשובה בראשית

נפש

ההשקפה עלה על דעתי לדמותו לטדר מן העיר דאסור בעי ט ח של העור כלאיין:
בנדרים דף מ׳וא״כ כל מה שבעיבור ו חשבינן כעיר כדיליף התס מיריחו ע*ש• ואחר מ
הראו לי שגס הגאון מהר״ס א״ש נשאל ע*ז וסנזך על הראיה זו לומר שאין צריו לני{? ;
רק שס הכולל של עיר • אכן עיינתי בתשובת מהרי״ו סימן ק״א שקדמו בראיה זו שנש^;
הרב על גט שנכתב בעיר פלימת והאשה היתה בשער העיר • והשיב דכל מה שגעיטר^.
של עיר חשבינן כעיר וגדולה מזו הביא מהרי״ו שס דעת הר״ש שסובר דכל מה שבמאי{:
העיר חשוב כעיר • וכמ״כ לענין נדרים שאף שהוא חוץ לעבורה של עיר בתוך המייי{
אלא שמהרי״ו תמה עליו דהא בנדרים דף מ׳ שרינן ליה חק לעיבורה של עיר אףשהיט
בתוך התחום דיליף התם מקרא דכתיב ומדותס מחו-ז לעיר אלפים אמה ודחק
בזה טובא כמבואר למעיין ־ אבל לענ״ד לא קשה מידי דוודאי לאו בכלל עיר הוא •ומ י!
יכה כתב הר״ש לענין גט שכותבין מתא דיתבא על נהר פלוני והאי על וו7אי לאו ממן
הוא אלא בסמוך • ואס ק שפיר כתב הר״ש כיון דחזינן בריש מגילה דסמוך הייט מי?
שפיר שייך לכתוב על דסמוך מיהו הוה * כן נ״ל ברור • וא״כ לפ״ז היכא שצריך לנין?
שם העיר גופיה כ״ע מודו דתוך עיבורה של העיר דווקא מיקרי בשם העיר • מיט ג ״
לפקפק בראיה זו לנדון שלפנינו דוודאי י״ל דהא דעיבורה של עיר הוה כעיר
באין לו שם מיוחד בפני עצמו ממילא נחשב בכלל עיר • אבל אם יש לו שם מיומי;
בפני עצמו אין לנו ראיה להתיר דעיבורה של יריחו ע״ש יחחונקרא• מה שאין ץ
בנדון דידן ומהרי״ו לא קשיא כלל דלא מיירי ביש לו שם מיוחד עכ״פ אין ראיה לנץ
אך לענ״ד נראהדכיון דעיקר הטעם שצריך להזכיר מקום שהעדים עומדין כמו שנתנ״י I
בסימן קכ״ח הוא נובע מהא דאיתא בגמרא דגיטין דף פ׳ דאמר רב לספרי כי יתניןן ן
בהיני כתובו בהיני* וכי יתביתו בשילי כתובו בשילי • וכתבו התוססות שם דהיניושיני'
שתי מקומות סמוכות זה לזה ט׳ ורבותא אשמעינןדאע״ג דאין דומה כ״כ לשקראסיניל{
לילך מזה לזה בחד יומא יש להחמיר עכ״ל • ומשמע דוקא בשהס שני מקומות נפרי?
אז מחזי כשיקרא • משא״ב שבאמת הוא מקום א' ונכלל בכלל העיר שהרו אינו נהי{
בשם לעצמו רק נכלל בשם העיר ודרך לומר ניסע לווינא אף מי שעומד שם נאיז{]:
רחוב שיש לו שם פרטי מ״מ אינו מיוחד שם הרחוב וכמעט שאין בכל עיר רחוב
יכונה בשם פרטי ומ״מ כשטתבין העיר בכללות אין כותבין רק שם הכללי וא״כ נר״{].
פשוט שאין לכתוב שם הרחוב • וכן לאידך טעמא שכתר .במרדכי שיהא העדים מציה’,
לקיימו• וא״כ בוודאי מה שיש שם פרטי לרחוב לא ימנע בשביל זה מציאת עדי הממם ן?
ואס כן משמע דאין צריך לכתוב רק שם הטלל דתרתי טעמי איתנהו • וגם מלשין ־
הרמב״ס פ״א מגירושין שכתב גט שנכתב בירושלים וטעה וכתב בלוד פסול •משמע ני{’1
דווקא בטעה בשני מקומות נפרדים* משא״כ בנידון דידן שהוא מקום א׳ פשיטא שאשילי]
לכתחילה אין חוששין לשם פרטי שיש לרחוב • דאס טמא דאפילו בשתי רחובות במיי; _
א׳ נמי איתא לדרב הו״ל לכתוב רבותא טפי • וגס רב ה״ל לאשמעינן רבותא טסי• אצח ^
וודאי דאק טתבין רק שס העיר • וגס נ״ל דעיקר שם הרחוב לא בא לשם פרטי יקיז
שיתיחד בשם הזה לבדו דוודאי עיקר המקום נקרא על שם העיר ואין השם הפרטי רי 1ן
לסימן בעלמא לסימן המקום בעיר גדולה* אבל עיקר השם הוא השם הכולל• וכיין!
דלענין שם המקום שהעדים חותמין אין טתבין רק עיקר שם העיר כמ״ש ה״ה במקום. :
עמידה של הבעל אין לכתוב רק שם עיקר העיר ובזה סגי דמה שיש לרחוב שם פרטי;
אינו מעלה ומוריד כלל דידוע ששם העיר בכללה נקראת ווינא • ועוד ראיה לזה מגז^.:
שכתב המרדט בפ׳ המגרש תשובות הריצב״א הובאה ג״כ בב״י סי׳ קכ״ח שכותבקמגיז*^,
אפי׳ בעירות גדולות כמו טריוש וכתב אף ע״פ שלשון מגרש הוא קרקע שסביבות העיין^*
כדכתי׳ ומגרש לערים סביבותיהם אני אומר שכך ר״ל במגרש סלוני אשר אני עומד בה והיין׳‘י
היא בכלל תוך המגרש שהרי המגרש מקיפה• ונראה שלפיכך נהגו לכתוב כך לפי שלפעמים^,:ן
דר בבתים שבולטים מחוץ לעיר ובלשון בגי אדם אין שם העיר עליהם ובלשונם שכמה,י ן
מגרש הכל בכלל ומנהג כשר הוא עכ״ל  .הרי להדיא אף שהעיר אינה נקראת מגרם!
שאין דרך לומר רק עיר פלונית * מ״מ כיון שגס העיר נכללת בכלל מגרש מ א כשי f
וא״כ בנ״ד שגס הרחוב נכללת בשם העיר פשיטא דכשר ואדרבה אק לכתוב הרחוק '
מטעם הריצב״א דלפעמיסבתים בולטים מרחוב לרחוב ויש לכתוב שם הטלל וכן משמיגן.
מנוסח הגט שכתב הרמ״א שגוהגין בקראקא לכתוב קאזמירא אף שיש כמה רחובומן ,
משונות בשם לא חיישינן כלל לכתוב הרחוב • וגס בגמרא ביבמות דף קי״ד ובספ״קדב׳ינין^
דמי'תי כמה גיטק ולא מייתי בשום דוכתא לכתוב הרחוב * ודוחק לומר דטלהו
איתרמו שלא היה ברחוב שישלהשס פרטי וגם הרמ״א שכתב בסימן קכ״ח בסתסשאין^5
חילוק בין עיר גדולה לעיר קטנה אף דבעיר גדולה דרך שיהיה כמה רחוטתמשוטת בשם|!
לסימן המקום מ״מ לא חילק הרמיא בזה • אלא ודאי כמו שכתבתי הנלע״ד כתבתו
הגם שלא מלאט לבי לסמוך על דעתי * מ״מ מאחר שכבר הורה הזקן מהר״ם הלגי;־
■
כתבתי הנלע״ד בקיום דבריו ועייןמהרי״ק שורש קע״א ענף ה' •וכן משמעבגמ׳ דגינזין]5
דף פ׳ דפריךאמתניתין דהיה במזרח וכתב במערב *ופריך מאן אילימא בעל היינושינת^
שמו ושמה שם עירו ושם עירה* ומאי קושיא טקמי דמתניתין מיירי אפי׳ בעיר א׳
שהרחובות חלוקות וזה נקרא רחוב מזרח וזה נקרא רחוב מערב ולישנא דממניתיז^
כפשטא אלא וודאי אין טתביןשם הרחוב כלל :

תשובה נז

j

ש א ל ה שאל החכם הרבני החריף המושלם כמוה׳ בער אופנהייס בהיותי בקיין ;
פרעשבורג על מ״שהתוס׳ במנחות ד׳ כ״ב ע״בד״הור יהודה שכתבו וההיא דפסחית ;
ל״ק אפי׳ למ״ד בתר בטל אזלינן דמשקין לכי מסרחי אין שם משקה עליהן ולא אפשל
לה לתרומה שתיעשה חולין • והקשה לפ״ז מהא דפריך בחולין ד׳ ק״ח לרב־ אי ס׳יל אפשל i
לסוחטו אסור חלב אמאי:זותר חלב נבילה הוא • ומאי קשיא טמא דרב ס״ל ג*כ כרני1.חייא וכיון דא״א לחלב להיות בשר לא מקלי מי^ 1ייי^י ללכ•* ת ש ו ב ה מה שהוקשם J
לו מהך דחולין י׳׳ל חדא ע״פ מ״ש בש׳׳ך סימן ק״ה םקט*ז מהא דגם בב״ח היכא דאיז>3
איסור יוצא מחתיכה לחתיכה בלי רוטב • וקשה הלא בשר בחלב נעשה הבשר מ ן
%
^סור

