
 הטז חלקת מחוקק אכן העזר עה עו הלכות כתובות כית שמואל

 1) קע״א.
 2) לכאורה צ״ל: ״והמור״.

 3) לכאורה צ״ל: ״והרמב״ס״.

 אמה מדעת היתומ׳ מרצונה קודס הקידושין והיא הודה בזה הדין עמו ועיין

 במשוב׳ הרשב״ץ שהביא הב״י שחולק בדין זה: <טז> לא״י כופין אותה לעלות.

 ברמב״ס ובטור לא גריס אותה דהא גס אותו כופין לעלי: <יז> ואין כזוציאין

 כזא״י לה״ל. כדי נסבה דהא אפי, מעלי! ומהי תיתי דמוציאין ובגמרא קאמר

 [דף ק״י ע״ב בכתובי] ואין הכל מוציאי!

 לאתויי עבד שברח מחייל לא״י ועיין

 בתוספו׳ מ״ש על סיפא הכל מעלי!

 לירושלים ואין מוציאי!: (יח> תצא בלא

 כתובה. לאו דוקא כאן בדין זה שאינה

 רוצה לעלי לא״י אלא בכל מקוס שיכול

 להוצי׳ והיא אינה רוצה לצאת תצא בלא

 כתובה וכמ״ש בס״א תצא בלא כתובה

 ובלא תוספי: <יט> אבל רכז שלה ונצ״ב

 וכו. מה שפסק דאס איתנהו נוטלת! הוא

 פשוט דאפי׳ זינתה לא הפסידה בלאותיה

 הקיימין (כתובי דף ק״א ע״ב) וכן מה

 שפסק בנ״מ פטור בגניבה וחייב בשליחי

 יד ניחא אבל מה שפסק בנצ״ב דאס הוא

 הפסיד! א״צ לשלס ובנגנבו צדן לשלס זה

 הוא דבר תמוה והמעיין בתשובת מהר״ס

 במרדכי בסוף כתובי דף תקמ״ז ע״א יראה

 שדעתו לדמי אשה זו שאינה רוצה לעלי

 לא״י למורד על בעלה ומורד על בעלה

 דיינינן לה בדינא דמתיבתא כדכתב

 הד״ף בפי אעפ״י דמאי דכלה לגמרי ולא

 חזי לאשתמושי ביה כדמעיקד וכ״ש מאי

 דאגנב או אתנס משלס לה בעל מדידיה

 כדתנן אס מתו מתו לו ובנ״מ אי אתאבדו

 לגמרי לא מפקינן מיניה דבעל כלי

 וא״כ אין פסק כאן הפן המושכל ושלא כדין המורד ולדעת מהר״מ בתשובה

 הא לפסקו בדיני דמתיבתא דבנ״מ אי אבדו לגמרי לא מפקינן מיניה דבעל כלוס

 היינו בלא שלח בהן יד שלא כדין אבל אס שלח בהן יד יותר סברא לשלס בנ״מ

 מבנצ״ב וכדאיתא בגמרא (כתובי דף ק״א ע״א) נ״מ דברשותה קיימא אית

י דף הנ״ל בד״ה אילימא אממאנת וכי: <כ) להתיישב בה״ל. ת  לה וכ״כ ה

 והוא לא גירשה עדיין ומת בחייל תגבה ממנו כתובתי ותי ואס מתה גס היא

 קודס שגבתה יורשיה גובי! במקומה אבל אס גירשה מיד כשהלן לא״י אף שחזר

 אח״כ לחייל נראה דאין לה עליו כלוס אחר גירושין וגס נראה אס רצה להוציאה

 מעיר לעיר והיא אינה רוצה לצאת שדינה גס כן שתצא בלא כתובה ואס קודס

 שגירשה חזר לעירו אפייה הפסידה הכתובה ואינה דומה להליכת א״י דהתס

 מאחר שהוא מאס בא״י קודס מותו ונתיישב בחייל א״כ לא הפסידה כתובתה

 מאחר שלא גירשה עדיין אבל בהליכה ממקוס למקוס מיד שאינה עושה רצונו בזה

 הפסידה כתובתה ומה לה בכן שהוא אח״כ חוזר למקומו:

ן (א) והטיילים עונתן בכל לילה. הטור מפרש אדס בטל שאין לו ^ 

 ג י בד״א מה״ל לחייל או מא״י לא״י אבל מחייל <טז) לא״י
ן נח) יי> יד אותה לעלות כ אפילו טי מנוה יפה י פ ו  ^ כ

 לנוח הרע ל יג> ואפי׳ ממקום שרובו ישראל למקום שרובו
 בותים טז(יז> ואין מוציאין מא״י לחייל ואפי׳ מנוה הרע מלנוח

 הטוב ואפי׳ ממקום שרובו בותים למקום שרובו ישראל:
 ד נ אמר האיש לעלות לא״י והיא אינה רוצה יז(יח> תצא

 בלא בתובה:
ה טי>(יפי) אבל נכסי מלוג שלה יז> ונצ״ב הקיימיס נוטלת יה טז> ואס ג  ה

 אינס קיימיס אס הוא הפסיק נצ״ב ס א״צ לשלס ונ״מ צריך לשלס ואס נגנבו

ם מוהר״ם) ש ת ב ו ב ו ת מ לית לה ונצ״ב צריך לשלס (במרדכי סוף כ ״  או נאבדו נ

) לסוף כמה ח  והא דכתובה אין לה דוקא שנשאר כא״י יט אבל אס הוא חוזר י

) להתיישב בחייל צריך לשלס לה או ליורשיה אף הכתובה (ג״ז שם): כ  שניס (

 עאמרה היא לעלות והוא אינו רוצה יוציא ויתן בתובה וה״ה

 לבל מקום מא״י לירושלים שהבל מעלין לא״י ואין הבל מוציאין
 משם הבל מעלין לירושלים ואין הבל מוציאין משם:

 ה כ פ יז> יש מי שאומר דהא דבופין לעלות לא״י היינו
 בדאיפשר (0*0 בלא סבנה הילבך מסוף המערב
 עד נוא אמון אין בופין לעלות ומנוא אמון ולמעלה בופין לעלות

 דרך יבשה וגם דרך ים בימות החמה אם אין שם לסטים:

 חיוב עונה. וכו יג סעיפים:

 עונתה ביצד בל איש <א> חייב בעונה בפי בחו ובפי
 מלאבתו א (א) בוהטיילים עונתם מ> בבל לילה:

 צדן לדחוק ולתרץ בע״א כמ״ש במרדכי ובהרא״ש ושאר פוסקיס: יד. אותה.

 ברמב״ס ובטור לית׳ תיבת אותי דהא כופין אותו ג״כ: טו. מנוה יפה לנוה הרע.

 אע״ג לנוה יפה נמי איני ריעות׳ דבודק מ״מ כאן דאיירי דניח׳ להו הנוה

 יפה כתב דכופין לעלי מנוה יפה: טז. ואין כזוציאין. כדי נסבה דהא מעלי!

 ומה״ת מוציאיס ובש״ס מתרץ לאתויי עבד

 א

 ח״מ : יז. תצא בלא כתובה אבל נ״מ שלה

. ה״ה בכל מקוס אשר הוא יכול  וכו

 להוציאה והיא אינה רוצי הדין כן: יה. ואם

. ע׳ במרדכי סוף כתובות  אינם קיימים וכו

 שס כ׳ במורדת האומרת מאיס עלי לפי

 דינא דמתיבת׳ צדן הבעל לשלס לה נצ״ב

 ונ״מ א״צ לשלס כמ״ש בהרי״ף ובכל

 הפוסקיס ובש״ס מצינו הסברי להיפון

 ס״פ אלמני נזונית ומתרץ דיני דמתיבת׳

 איירי בנגנב ונאבד אז נצ״ב באחריותו

 הס צדן לשלס ונ״מ אינו חייב באחריותו

 פטור אבל אס כלו מחמת השימוש שלו

 אז בנצ״ב פטור ובנ״מ חייב. וכשאינה

 רוצה לעלות לא״י מדמה לפי דיני דמתיבת׳

 מ״ה פסק כאן אס הוא הפסיד! היינו

 ע״י שימוש שלו נצ״ב א״צ לשלס כי רשאי

 להשתמש ונ״מ חייב לשלס ואס נגנבו

 הוא להיפון ועי בח״מ מאדן בזה ובזה

 יש לישב קושית ב״ח שסותר מ״ש במרדכי

 בשס הר״מ למ״ש הרא״ש בסוגי׳

 בשס הר״מ דדינה כאיילונית. דכונתיה

 כאיילונית מה שאיירי בש״ס ס״פ

 אלמנה נזונת דהקשה שס אפכי מבעי׳

 נצ״ב לית לה ונ״מ אית לה היינו

. לכאור׳  כשנפחת ע״י שימוש אז דינה כאיילונית: יט. אבל אם הוא חוזר וכו

 נ׳ הטעס משוס דאז נתברר דאינו אלא רמאות מה שעלה לא״י לפ״ז אפיי אס

 גרשה כבר ולא נתן לה הכתובה צדן לשלס לה או ליורשיה הכתובה וכן הדין

. וח״מ כתב אס כבר גירש אותה א״צ לשלס  אס עקר מעיר לעיר וחזר אחר כן

 לה הכתובה גס כתב בעקר מעיר לעיר פטור כשלא רצתה לילן עמו ולא

 עשתה רצונו אפיי אס חזר אחר כן אלא כשחזר מא״י אז הואיל ומאס

 בא״י חייב ג] ליפן לה הכתובה : כ. יש מי שאומר. ע׳ במרדכי ובהרא״ש בזה״ז

 אין כופין אותו אלא אותה ולעני! אס בזה״ז מצוה לעלות לא״י ע׳ בתי סוף

 כתובות כתבו בשס רבינו חייס דאין מצוה בזה״ז ובהרא״ש ואגודה 1) וטור משמע

 דיש מצוה אף בזה״ז ועי פרישה:

 ן* ן א. והטיילים עונתם בכל לילה. היינו אדס בטל שאין לו מלאכה והוא

 בריא 2> והרמב״ס כ׳ דוק׳ כשהוא פטור ממסיס 3> והטור השמיט את זאת וכל

 זה איירי כשאינו ת״ח אבל ת״ח אף שאין מוטל עליו שוס מלאכי והוא בריא ואינו

 נותן מס מ״מ התור׳ מתיש כוחו ומ״ש בש״ס כגון רב שמואל בר שילת לדוגמ׳ נקיט

 כאד היטב
 רשד״ס חא״ה סי׳ קנ״ה והר״ס גלאנטי סימן מ״ד ומהרי״ט ח״א סימן מ״ז וכנה״ג סי׳

. המנה בפירוש כ ״ : נוז) אותה. צרמצ״ס וטור לימא מיצמ אומה דהא כופין אומו ג ה  ז

. אצל אס לא המנה בפירוש  שאינו יוכל להוציאה אפילו לא״י אינו יוכל להוציאה לא״י

ס גלאנטי סי׳ מ״ד כנה״ג דף ״ ר  רק שנשבע שלא להוציאה ממקומה יוכל להוציאה לא״י ה

. ה״ה בכל מקוס אשר הוא יוכל להוציאה והיא אינו רוצה ׳ ו כ ב ו ״ צ נ : יז) ו צ ״  צ״ח ע

ס משוס דאז נראה דאינו אלא רמאומ מה שעלה ע ט . ה ף ו פ ם: יי!) ל י נ  הדין כן אחרו

. לפ״ז אפילו אס גירשה כצר ולא נמן לה כמוצה צריך לשלס לה או ליורשיה. וכן  לא״י

ר לעיר וחזר אח״כ צ״ש. אצל ח״מ כמצ אס כצר גירש אומה א״צ לשלס ר מעי ק  הדין אס ע

ר לעיר פטור כשלא רצמה לילך עמו ולא עשמה רצונו  לה הכמוצה : גס כמצ צעקר מעי

 אפי׳ אס חזר אח״כ ולא גירשה עדיין אלא כשחזר מא״י אז הואיל ומאס צא״י חייצ

 לימן לה הכמוצה כשלא גירשה עדיין אצל אס כצר גירש אומה וממה אפילו חזר מא״י

: יכן) סכנה. ולענין אס צזמן הזה מצוה לעלות לא״י עיין מוס׳ כתובות ש ״  א״צ לשלס ע

 דכמצו צשס ר״ח כהן דאין מצוה צזמן הזה : וצהרא״ש ואגודה והטור משמע דיש מצוה

 אף צזמן הזה וכנה״ג מאריך צזה והציא הרצה דיעות מחולקים אס יש מצוה לעלות

. וכיון דאיכ׳ פלוגת׳ דרצות׳ מי יוכל לכפות מי שאינו רוצה לעלות וחייב ש ״  או לא ע

: ה ש י ר  ליתן לה כתוצתה ועיין פ

. למצות קיום עונה לא מקרי ר צ  ;ין א) בעונה. ואע״ג דהעראה הוי כציאה לכל ד
. היינו אדס צטל שאין לו מלאכה ה ל י : 5) ל ח ״ י  ציאה הרדצ״ז ח״ל סימן ק

. והרמצ״ס לא כתצ תנאי זה ר ו ס ואינו הולך צדרך ט  והוא צריא ומעונג ואינו פורע מ

ס והטור השמיט מ . והצ״ש כ׳ והרמצ״ס כ׳ דוקא כשהוא פטור מ מ ״ ס עיין ח  שאינו פורע מ

 לאף בזה״ז כופין שניהם וכמ״ש בי״ל בסימן רס״ז ספ״ל אבל בס׳ הראשונה לתוספות מ״ל אין

 באר הגולה

 י משנה שם: כ שם בגמרא: ל שם
 ברמב״ס וכתב ה״ה שהיא כפירוש
 התוספתא: מ כן הוא ברמב״ס עס
 מגדול עוז ושינה לכתוב הטוב במקום היפה
 לפרש שהוא יולע שאינו בודק לאי
 לאו הכי אפילו בא״י אין מוציאין
 כללעיל ו3גמ׳ איתא היפה ומפרש שבו
 לתנא ליה איילי וכר: נ ברייתא שם:
 ס מפרש שם כיון לברשות ב״ל עבל
 ולא הוה ליה לאסוקי אלעתיה משא״כ
 בנכסי מלוג ללא היה לשלוח בהן יל
 בקרן שהרי אין לו בהם אלא פירות:
 ע שם במשנה: פ ה״ר שלמה בן

 הר״ש בר צמח:
 א ממשנה כתובות לף ס״א ע״ב:
 ב שאין להם מלאכה והם בריאים
 ומעונגיס ואין פורעין מס אלא
 אוכלין ושותין ויושבים בבתיהם מור
 וכ״כ הרמב״ם ריש פי״ל מהל׳ אישות:

 הגהות רעק״א
 מחנה אפרים הל׳ שבועות סי׳ א׳:

 ג] ג״ש אות י״ט ליתן לה כתובה.
 נ״ב ע׳ אורים גלולים לימוד רי״ט

 לקי״ז ע״ב:

 שי למורה
ה ס״ה יש מי שאומר. נ״ב ^ 
 עב״ש סק״כ ועשו״ת מהרי״ט

 ח״ב ביו״ל סימן כ״ח:

 ביאור הגר״א
ד) ואפיליו ממקום  יג) אותה. ל״ג: י
 כר. שבתוספתא הנ״ל מסיים מוציאין
 מעיר שרוב כו׳ ואס כן מתניתין
 לקתני הכל כו׳ קאי נמי אכה״ג וכ״מ
 3גמ׳ לקאמר שם ת״ר לעולם ילור כו׳:
 טו) אבלי כר. לבאיתנהו לעולם יש
 לה כמש״ש ק״א א׳ בין כממאנת בין
 בשניה בין באיילונית ואפילו ביוצאת
) ואם אינם כר. שיש  משום ש״ר: טז
 ללמותה לאיילונית שם וכ״כ הרא״ש
 שם וכתב במרלכי שם ללממאנת אין
 ללמותה לשם עקרתינהו לנשואין וכן
 לשנייה לשם משוס לעבלו איסורא
 קנסו לשניהם כמש״ש וע׳ תוס׳ שם ל״ה
 אילימא כו׳ וע׳ רא״ש פ״ה סי׳ ל״ה
 ונכסי מלוג אס ישנן כו׳ אבל נצ״ב כל
 כו׳ והקשה הר״מ שזהו איפכא ממ״ש
 באיילונית ולאיילונית יש ללמותה כנ״ל
 ותירץ לגמרא מיירי שהוציא שלא
 כלין מ״ל בתוספות וכ״כ רש״י שם
 ולינא למתיבתא מיירי בנגנבו או
 נאבדו כמה שכתב שם והא לא תירצו
 בגמרא כן אאיילונית כה״ג לא״ה
 אילי ואילי ל״ל לאלעתא להכי לא
 קיבל אחריות משא״כ במורלת וכן כאן
 וע״ל סימן ע״ז ס״ג בהג״ה לינא
 למתיבתא וסימן קמ״ז ס״א וס״ג וצ״ע:
) הלא״ה ט ו ק י ל  יז) יש מי כר. (
 אפילו בזה״ז כופין בין איש בין אשה.
 מור והר״מ כ׳ לבזה״ז אין כופין
 אלא את האשה וכמ״ש בתוספתא הוא
 רוצה לעלות לא״י והיא אינה רוצה
 לעלות כופין אותה לעלות היא רוצה
 לעלות והוא אינו רוצה אין כופין
 אותו לעלות היא רוצה לעלות לירושלים
 והוא אינו רוצה לעלות לירושלים אין
 כופין אותו הוא רוצה והיא אינה רוצה
 כופין אותה לעלות ובמתני׳ וגמ׳
 אמרינן לכופין לשניהם ממ״ש הר״מ
 לתוספתא איירי בזה״ז והביאו הרא״ש
 ומרלכי והג״מ והג״א ומזה הוכיח
 לכח האיש יפה מכחה והטעם נ״ל
 דאין מצוה על האשה עתה לדור בא״י
 דמשוס מצות הנהוגות שם דוקא האיש
 מצוה עליו למרוח לקיים משא״כ בזמן
 בה״מ. עתו״ס שם ד״ה הוא כר אבל
 הרא״ש והג״א והג״מ ומרדכי חולקין
 וכי דבזה״ז כופ׳ אותה אבל לא אותו
 ע״פ הירושלמי שם אבל הרמב״ס ס״ל
 חולק דאין לך דבר כו׳ והכל לפי הענין:

 פתחי
 ואס השדכן יעיד עליה תשבע להכחיש העד. עי׳ בס׳ ישועות יעקב סק״ו שהביאו ג״כ וכי עליו ואני מסתפק בדבר אם יש כאן מקום
 לשבועה כיון דאין בזה תביעת ממון ע״ש: (ו) בליא סכנה. עבה״ט לענין אס בזה״ז מצוה לעלות לא״י כו׳ ועיין בתשר
 מעיל צדקה סי׳ כ״ו אודות שלשה חברים שרצו ליסע לא״י הס ונשיהם ובניהם הקטנים בני שנים ושלש שנים והב״ד שבעירם
 רוצים לעכב על ידם שלא ליסע עם בנים הקטנים מחשש סכנה פן לא יוכלו לסבול צער טלטול הדרך ונענוע הספינות ושינוי
 האויר ושאלו האנשים ההמה אס ימנעו מנסיעה זו או לא ואס יחושו לגזירת ב״ד בזה. והשיב לענין אס בזה״ז מצוה להעלות
 לא״י הנה הרמב״ן מנה מצוה זו בכלל מצות מקרא דוירשתם אותה וישבתם בה וכי היא שקולה נגד כל המצות (כדאיתא בספרי)
 וגס התה״ד בפסקיו סי׳ פ״ח הפליג בה איברא התוספות בכתובות בשם ר״ח כהן כו׳ אמנם הרי״ט בתשר סי׳ כ״ח ובחי׳
 לכתובות הוכיח דאיזה תלמיד טועה כתבו על שם התוס׳ ולאו דסמכא היא כלל והדין עמו וכ״כ בעל נתיבת משפט וא״כ כל
 הזמנים שוים לקיום מצוה זו וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים שכתבו שכופין האשה שתעלה עמו כפשטא דמתני׳ א״כ
 ודאי דלא ס״ל הא דר״ח כהן וגס מ״ש התוס׳ שם דאינו נוהג בזמה״ז דאיכא סכנת דרכים הא ודאי דאף בזמן הבית כל
 שהיה בו משוס סכנה גלויה לא נאמר לכוף לעלות וזה משתנה לפי הזמן וכבר כתב המבי״ט ח״ב סי׳ רי״ו הכלל בזה כשכל
 הסוחרים אינס נמנעים יכולים לכוף כו׳ ובענין שחששו ב״ד הנ״ל כי הי׳ סכנה לקטנים ז״א דא״כ ה״ל למתני׳ או חד מפוסקים
 למימר דאס באה מחמת טענה מחמת בנים הקטנים שומעין לה א״ו זה אינו כי אין סכנה פרטיית לקטנים יותר מלגדוליס
 כי מצד סכנת טביעה ושביה ולסטים הרי קטן וגדול שם הוא ואם מטורח הנענוע הרי הקטנים בטבעם קלי התנועה וכן
 מבואר בתשר הר״ס מרוטנבורג סי׳ ר״ג כו׳ (ע׳ בש״ך יו״ד סי׳ רכ״ח ס״ק צ״ז) וגם הרבנים היושבים על איי הים כתבו

 תשונה
 שעיניהם ראו בכל יום נוסעים דרך ים לקצוי ארץ עם ילדים קטנים כו׳ ולכן נראה דאף אם יגזרו ב״ד שבעירם שלא לנסוע
 מטעמים הנ״ל רשאים לסמוך על אלו אשר עיניהם ראו ההיפך כי לא ראינו אינו ראיה והרי זה כהורו ב״ד ששקע׳ חמה
 והי׳ לפנינו דאין זה הוראה ואס לחוש שלא להמרות פי ב״ד מפני הכבוד כבר כ׳ המבי״ט סי׳ קל״ט דאין לחוש בזה לכיבוד
 אב ואס החמור׳ (צ״ע בתשב״ץ ח״ג סי׳ רפ״ח שלא כ׳ כן ע״ש וע׳ קדושין ל״א ע״3) מכ״ש לגדרי ב״ד וכבר אישתמיט ר׳
 זירא מרב יהודא רביה דבעי למיסק לא״י. אמנם כן צריך בתחלה תנאי אחד. שיהיה לו מקום מוכן להיות מצוי לו שם
 פרנסתו בריוח וכמ״ש התה״ד שם ובכל בו וגם בתשב״ץ כ׳ דכל שאין לו שם פרנסה מוכנת מעבירו על דעתו וע״ד קונו ח״ו
 כו׳ והלא יוצאין מא״י לח״ל ללמוד תורה מרבו מכ״ש שלא לנסוע לכתחלה במקום שאין לו הכנה ללמוד. והכלל בזה אשרי
 הזוכה לכך ואינו נצרך לבריות ומתפרנס שם אפי׳ חיי צער ויעבוד השם אבל אין כל אדם זוכה לכך וכבר נהגו העם שאינם
 נוסעים עם בנים קטנים והבל בשביל קושי השגת הפרנסה שם וחוב הוא לקטנים וח״ו יש לחוש שיצאו לת״ר עד לא יחזק שכלם
 עליהם לסבול חיי צער. ועכ״פ אלו הנוסעים לשם וצריכים עי״כ להתפרנס מן הצדקה ואילו היו בח״ל היו יכולים להתפרנס
 ממעשה ידיהם לא טוב עושין כי גדול הנהנה מיגיע כפו וצוו לנו ז״ל עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות וצריכין להתיישב
 בזה כי הדבר שקול ואין לי בו הכרע עכ״ל ע״ש (וע׳ בתשר מ״ב תניינא חי״ד סימן ר״ה ור״ו ובתשובת חתם סופר
 חי״ד סימן רל״ד וגס בחלק אה״ע סימן קל״ב שהובא לעיל סימן ע׳ סק״ד). ועמ״ש לעיל סימן א׳ ס״ק ט״ז ולקמן סימן

 קנ״ד ס״ק כ״ה:
 (א) חייב בעונה. עבה״ט בשם הרדב״ז. וכ״כ בס׳ שעה״מ פ״ג מהא״ב סוף דין נדו ע״ש: (5) בכלי לייליה. עבה״ט ומ״ש

 קידושין ראשונים וכיון דבשע׳ קידושין הי׳ בר יהודה הוה כאלו התנה שתלך אחריו ליהודה והירושלמי
 ה״פ אם הי׳ מיהודה ונשא בגליל פיר׳ שהולך לשם ונשא כיון דהנשואין היה שם בגליל אין כופין אותה
 לילך אחריו ליהודה אבל אם הי׳ מיהודה ונשא אשה ביהודה שהיא מגליל ושוב מרדה ושבה לאביה
 לגדיל כופין אותה לצא׳ משם ליהודא כיון שניסת לו ביהודה עכ״ל ומ״ה כתב הטור בשם רבינו מאיר
 אם הוא מיהודה וקדשה בגליל אפילו אם לא נשאה בגליל אלא שנשא׳ בעבר הירדן צריכה לילך אחריו
 ליהודה שהיא מקומו בשעה שקידשה וצריך ביאור דהא אכתי דברים סותרים זא״ז דתחילה אמר דקמ״ל
 רבותא דאפי׳ אם נשאה אח״כ באחת מארצות כו׳ משמע כ״ש נשאה בגליל דיכול לכופה וזה אינו
 דבהדיא אמר אח״כ בירושלמי דאם הלך ונשאה בגליל דאינו מוציאה משם וכן קשה בלשון הטור
. ונראה דמשום ו  בשם ר״מ אפילו לא נשא׳ בגליל כו׳ משמע כ״ש נשאה בגליל וזה אינו כמו שכתבנ
 הקידושין לחוד אין לה כח להשאר שם דאין מעלה בקידושין אלא לומר אחר הנשואין אדעתא דהכי
 [לא] נתקדשתי כדי לדור אח״כ ביהודה אבל כאן שהיה מיהודה והלך לגליל ואירס אשה ולא עשה
 נשואין עד ארץ אחרת והיא פרצה לומר לא אלך מכאן כיון שנעשו נשואין שלי בארץ אחרת קמ״ל
ת קידושין היה דר ביהודה הוה כאלו היה תנאי לדור ביהודה ממילא מקום הנשואין לא מבטל ע ש ב  כיון ש

 עזר
ו סעיף א׳ חייב בעונה. אני מסופק אודות מצות עונה אם די בהעראה קטנה או הגדולה ועל כל פנים הזרעה ^ 
 וכן להמתירין שלא כדרכה בלי זרע או פעם אחת אס יוצא ידי חובת עונה בזה. וכעת לא ראיתי בזה הכרע
 ולא עיינתי בזה היכא דשייך פו״ר פשוט שגס העונה היא מהתורה הק׳ באופן של קיום פו״ר אך בזקנים צל״ע בהנ״ל וגם
 במקום פו״ר לא מצאתי בזה להדיא רק שממ״ש הב״ש ז״ל רסי׳ א׳ באה״ע שעונה שייכת עם פו״ר ע״ש ובסי׳ ע״ו מזה
 משמע קצת כנ״ל וצלע״ע אך בלי פו״ר צל״ע גס לגבי לכתחלה ואמרו חז״ל על אם תענה את במתי שהיא מניעת עונה ולא
 אמרו שלא כדרכה כמו שאמרו על מה שאמר הכתוב ויעניה שהוא שלא כדרכה צל״ע במדרשים כעת לא ראיתי רק בפירש״י
 ז״ל ולהנ״ל אולי בכלל שלא כדרכה יש ממילא גס כן ביטול עונה ולזה נקטו ביטול עונה שכולל יותר ומכל מקום צלע״ע בכל
 זה. ונראה להכריע שגם בזמן דלא שייך ביה פו״ר מכל מקום עצמיות העונה היא רק בבחינת שכבת זרע שהיא נקראת משכב
 וכמו שאמרו חז״ל והיינו בחינת העונה שהרי לפי מ״ש במק״א גדר איסור השחתה הוא רק במה שנוגע לעונה או לפו״ר
 והיינו טעמא דהפוסקים ז״ל שהתירו שלא כדרכה פעם אחת. גס כשמזריע שבימי חז״ל שלא הי׳ חרס דרגמ״ה ז״ל הי׳ תמיד
 שייך בחינת השחתה בגרעון פו״ר שהי׳ יכול לישא אשה להזרעה ההיא וכיון שאין אשה מתעברת בפעם הראשון אין בפעם
 אחת גרעון הולדה. וגס אס לא שייך זה רק בבתולה מכל מקום מצד דלא שכיחי אלמנות בעולם כל כך ואיננו זיווג הגון
 כל כך כמוהר הק׳ סבא של משפטים על סוס לא נרכב כו׳ בחינת סוס גי׳ אלמנה מצד זה דנין רק כפי דרך נשואי בתולה.
 וגס אס שייך הי׳ חשש של בחינת חימוד גם בבחינת מאן הויא ליומא שאמרו חז״ל ביומא מכל מקום הי׳ יכול להכין ז׳
 ימים קודם או שיוכל לשמור זרע ההיא לגבי מי שתספור ויש בזה גס כן בחינת ספק ספיקא גבי אלמנה אולי לא תרצה
 אלמנה לינשא לו ואולי לא תתעבר בזה מה שאין כן נשואי בתולה מצד טב למיתב טן דו מסתמא ימצא אך עכשיו שיש חרס
 דרגמ״ה ז״ל וחז״ל יכולים לעקור בשב ואל תעשה גס מילי דאורייתא אין איסור ההשחתה על פי הרוב רק מצד החיוב

 טורי זהב
 זה וה״ה הטור כיון שבמקום הקידושין לא מהני לעקור מקום דירתו דהיינו יהודה אם נשאה אח״כ בארץ
 אחרת דא מהני הנשואיז דודאי אם היה הנשואין במקום הקדושין אזלינן בתר הנשואין אלא דאם הי׳
 הנשואין בארץ אחרת דא נעקר התנאי שהיה בשעת הקדושין כיון שהיה הקדושין במקום אחר והאי
 אפי׳ דקאמר קאי על הנשואין שאעפ״י שניסת צריכה לצאת משם כיון שהם במקום אחר מז הקידושין
הודה. אך  והקדושין עצמן לא הי׳ להם בה נשואין כיון שהדירה היתה ביהודה והיתה חייבת אז לצאת לי
 מ״ש הטור תחילה אבל אם הוא מאחד מאלו הארצות והלך לארץ אחרת ונשאה שם צריך שתלך
 אחריו לארצו זה סותר דברי הירושלמי דאמר דהנשואין של ארץ אחרת עיקר מקום שהיה דר שם ואזלי׳
 (בתרא) [בתרה] ומדברי הרמב״ם דכאן משמע ג״כ (בטור) [כטור] שכתב כופין אותה ויוצאה עמו לארצו אם
 נשאה בארץ אחרת ועליו אין תמוה שאפשר שסובר שהירושלמי חולק על התוספ׳ ופסק כתוספת׳ אבל על
 הטור קשה שמביא דעת הר״מ שמתרץ התוספתא והירושלמי קשה ואין בידי ליישב אלא שחסר בטור תיבת
 אינה וכצ״ל אבל אם הוא מאחת כו׳ אינה צריכה לילך כו׳ וה״ק תחילה ונשא שם אשה אינו יכול לכופ׳
 פירוש לילך לארץ אחרת אלא תשאר ביהודה דוקא אבל אם היא מאחת כו׳ אינה צריכה לילך אחריו
ץ אותה לעלות כתבנו בשם ר״ח הכהן והגהות מרדכי פ ו ] כ ג ] : א י ה  ליהודה דוקא אלא תשב במקום ש

 מקודש
 דעונה דאשתו כשהוא מבטל בזה עונתה כי לגבי פו״ר לא שייך גרעון כל כך על פי הרוב גס שייך ספק ספיקא ספק לא
 תתעבר עכשיו כי גס שרוב נשים מתעברות מכל מקום אין זה מסוים על זמן זה דוקא גם במי שעברו עליו הרבה חדשים
 ולא נתעברה עד אז וספק שתתעבר גס אחר גרעון זריעתו שסבב. אך מצד עונה שאין לה שיעור ונקבעה רק לכל אחד
 ואחד כפי כחו מצד שבריאות הגוף הוא שלא לחסר כח הזרע שבו וכמו שאמר הכתוב אל תתן לנשים חילך כו׳ וכמ״ש בס׳
 הק׳ וכבש״ע אך על כל פנים כל מה שמזריע שייך לאשתו כיון שאין בזה גדר שמירת בריאותו וכל זה רק בזמן טהרתה
 מעיקר הדין רק מצד גדרים הנכונים אין להתיר לכתחלה בשום פעם. ולזה לא שייך איסור בפעם אחת בשלא כדרכה מצד
 עונה שכיון שהיא מתרצית בשלא כדרכה לא גרע זה ממחילות עונה לגמרי ורק לגבי פרישות לגמרי ממנה לא מהני מחילה
 שעל ידי פיוס לפעמים מה שאין כן שלא כדרכה שאין זה גדר פרישות וכל שמרוצה בכך מסתמא הוא ברצון גמור ואין עוד
 חשש. אך אי נימא שגדר עונה גס ישנו בלי הזרעה או גס באבר מת או גס בהעראה הקטנה הי׳ נופל איסור השחתה על
 פי הרוב להתהפך מאיסור להיתר בזקנים שאינם ראויס להוליד בפרט כשאשתו איננה מולדת עוד ואחר חרס דרגמ״ה ז״ל
 ולומר לא פלוג חז״ל ואסרו תמיד אין לנו מקום לזה לדון מימי חז״ל בש״ס לכעין עכשיו ואין להוסיף בגזירות מה שלא
 מצינו להדיא והרי בימי הש״ס הי׳ שייך בזה שפיר לא פלוג מצד פו״ר שישא בתולה וכנ״ל. וגם זקן שקיים פו״ר שייך בו
 מצוה דרבנן לערב אל תנח כו׳ מה שאין כן עתה שכל עוד שאשתו קיימת מצד חזקה דטב למיתב טן דו לא תתרצה להתגרש
 ובפרט אשתו ראשונה שאין נכון לגרשה וגם זיווג שני אין נכון לגרשה בחנם לגמרי גם על כל פנים יש בזה ספק ספיקא
 ספק לא תרצה להתגרש ספק שלא ימצא בתולה שתשאנו או ספק אס יהי׳ עוד עבור על ידו והרי לא מצינו כלל בזה גדר
 תקנה קבועה לחז״ל שנימא לא פלוג חז״ל. אך מחוורתא מצד מצות עונה וגס בפנוי מצד מצוה לישא אשה ומצוה לערב אל
 תנח כו׳ מצד זה שייך לא פלוג חז״ל גס עכשיו כבימי הש״ס וגס אס לא שייך בזה גדר לא פלוג כלל כיון שלא מצאנו תקנה


