שאלות

חת׳ם סופר חאיהע

ותשומת

צד

לסוכנה וע“כ תשמור בחולי׳ ודוחק לומר שישמש שלא כדרכה או בהנוי׳
נמצא עיי הנישואין לא הרוויחה מ rי אלא קריאת שמו עלי‘ לא לשאר
כמת ועונה כלל .ו ק מסיח לא נאסרה אלא לגרש בלא עמת דבר
ממנה
לבד ובזמוג ראשון לב׳ה מדברי קבלה ורק לגרש נאסר אבל למטע
תשובה קנב
שס׳־ע לא נאמר ממקראות הללו אבל מחויב בכל חיובי הבעל כק שאינה
העתקה מסוחר הגאון כטד מ׳־ה עקיבא איגר נייאבת דק׳קפרתל^ד
מגרשה והרי היא אשתו אבל נ“מ שלפעמים אס יהי׳ מותר למסע ממנה
מערן הל׳ל הנשלח לכאןלשלש■ לת הגאוןהשואל זציל ונשאר ההעתק פהחיל :
הכל מ׳׳מ עדיץ לא הותר לגרשה בנל׳כ ויהי׳ הדבר מסור בידה בזיווג
הראשון אס תרצה להשאר  pאו להתגרש ע׳׳י ריצוי דידה אע׳ג שהגט ר ב שלום וברכה וכל טוב לכטד תידי הרג המאהיג הגאון המפורסם
ניי עיה כבוד מיה משה מיק ניי אביד ור*מ דקיק איי יעיא ובדהיצ
הוא על אפה ועל חמתה מחמת דוחק מזונות מ׳־מ הדבר יהי׳ מסור
כבוד הרבנים המופלגים ד׳ עליהם יחיו:
בידה עכ*פ ולא לגרשה בע'כ בזיווג הראשץ או בזה׳׳ז אחר תקנת רגמ׳׳ה
והוא הדבר אשר דברתי אחר שבזדוג הראשק אסור לגרשה בע״כ די לה יקרת מכתב קדשס הגיעני לנכון ואחר עד עתה מלהשיב לרב הטרדו׳
בירח אחנים אשל סביב שתו עלי ומצורף לזה שלא הייתי בקר
שתשב עד שחלק ולמה נכוף אותה להגרש ונטד אפי׳ אי ק הנשואים
גTושי׳ בע׳׳כ ולהפקיע ממכה חיובי הבעל שתים הס מ'מ במשנחינו ק הבריאות ליע ונס לא מצאתי העח נחק אחרי שאין רצוני לחנןע עצמי
האיריסי׳ שלא יכניס ולהכרס עצמו לחיובי קיל טפי מגימשי נל׳כ ושאני בדבר הלכה למעשה היות כי יפלא ממר הדבר מ^־ על כטדכס הרעם
מיגט ממיקס רעיי׳ בלשק מהרי׳׳ק שרש קיא כמדומה לי כי אץ לי ספר והנשאה כי באתם לדפוק על פחח איש רש ונקלה כזמר אף שמעלית
לעק .ובזה די באר פלט הראשק מדברי אשר כהבהי ופה תהי׳ שביתת הגאץ ניי לא יאות לו להיות דיץ לעצזט הלא יש אתו שרים רבים ונכבדים
קולמסי .ופ׳׳א אי׳׳ה בעח אמר אסיטאו דברי פר׳׳מאלי אעכדס עטרה אשר קצתם תעתים כטד הגאורם ארזי הלבנק אדירי התורה הגאבת
לראשי ואחעלס באהבי׳ יחבמ בברכת שנים רביס כנפשו היפה ונפש ^' ק ניש והמדינה ניי וסתר הגאבת דקיק פיב לי ה עליהם יחיו
אשר צפוק קטנס עבה ממחר ומהם תבא תורה לישראל וכאלו גדולי
א'נ החותם בכל נזחמי ברטח:

ועשה ולא מצאתי דבר מבואר בזה דנק הוא הלכתא למשיחא אין להא pי וס׳
שסתיו ’אל  . 7פיב יום ג׳ ז׳אלולחקעיד לפיק .משייק סופר מפסדימ:

יאפו* בגיר ברכח שלוס וברכת השנים להגאב״ד נ׳׳י ויסל להראות לו סקרי לב חריסץ אשר במדינה דשם ולזה ראוי לי לקיים בעצמי ובמקום
מכתב הללאדכרחן במכחט שראיהיבבאדן כ׳ לאמרבר׳פ אלו גדולים אל חעמת וחוששר גס מחטאת שזה ל>  7פגיעות כבוד לסם
נערות בעולה לכה׳׳ג א׳׳ב והקשה רש׳י הא ה׳׳ל זונה כ׳ הגאון רי דלרבס חיו כאלו הארז יבישה אין כל ואד להשיב מפסיכ בקוצר אמרים על
אלעזר שבתיס' סוף כדרים דאחחא לא מפקדא א'כ הכל אחי עשה דולו קונטד  pמנמלפח בקפיריס .ראשק לציץ נאמר לדייק ממחר׳ דעד p s
תהי' לאשה 7״די׳ ודוחה לאו דזונה דילי׳ והיא לא מיפקדא א  rוחימא לא פליג אדזמן אלא במה דסיל ל^מיס דיכול לעגנה שחשב עד ^ ב ץ
הא אמריק שס אלמנה לכה׳ג א׳׳ב ובמד לא יקח כ״ל קרא אלמנה ראשה בזה פליג אדזמן דימלה לומר או כמס או פטור אבל זמדה אדמק
חונה לכה׳׳ג דאטו מי נימא דשיטיי׳ דאלמנה לכה׳׳ג לא אחי׳ אלא לר׳א דיכול לגרשה בעיכ אף דבזיווג הראשון ^<pbר לגרשה בלי עמת הדבר
דעשאה זונה בביאוחו וה׳׳ל חרי לאווין ולא כהלכחא כרבנן ובשגס ר׳׳ע א'כ ה'נ אחר חרס דרגזל׳ה וכעץ מיש הביש ר^י נלז ועיט לנל׳ד איר
בעצמו ליח לי׳ דר״א וס׳׳ל אין זונה אלא מופקרת ומפקרח אינה בה מאה הכרח לזה ויכילנא לומר זיל בחר איפכא דייל דלל׳ע גס לרבק
איי לגרשה בע'כ אלא היכי דהוא זמ  pלגרשה והיא איכס מצה ללע
קנס ולא באס אלא לאוקמי גס כר׳א אבל רק כר׳א לא ס : r
איי לטפו לסנ^ אף אס רמא דבעלמא  p7אוחו כמורד מימ רון דאץ
עשה
גם מה שהחליט הגאק נ׳י דעשה דבתולה מעמיו לא נדחית מפר
נוחר׳ לו מה שפסקו לו איי לכופה למנסה ופלוגחייהו היר דמא אינו
מכלל
דולו חהי׳ לאשה אין כן דעת הרשב׳׳א ורמב׳ין דס׳ל דלאו הבא
רוצה לגרשה דסיל לרבק דיסל לעגנה ואדזדן סיל ד״כול לספו לכסס
עשה
מנה
עשה נדחית מפני עשה דולו חהי׳ לאשה וגס הלמב׳ס לא
או לפטור אבל היכי דניחא לה ב  pלישב גלמתה ייל דלכיע איי לגרשם
לאו
מכה
ואדומי
דמצרי ואדומי ובנמלה לכח׳ג למצות עשה כי במצרי
בע'כ ואף אס רק דיסל לגרשה בעיכ מ'מ ניל דאין לדזמח ענץ איי
לבוא
אותם
האובים
שלא כחעבס אחר ג׳ דומה וקאי אב׳׳ד של ישראל
חרס דרגמיה נאי׳ דזדוג הראשץ דייל דמרס ממיס הי׳ בכל אופן והרי
געשה
דנמבר
כלל
הזכיר
בקהל אחר ג׳ דורות נמבריס בלאו הזה ולא
בשהה עמה עשי שרם ולא ילדה דתאי בדווג ראשון מגישה בנל׳כ
כהרס
בתורת
הוא
וכן
ברצ׳לה
בחון ב׳ דורות וקבכה׳׳ג מנה מ׳ע שיקח
ואעפ׳כ נחלקו גדולי הפוסקים אס גס בזה חים דיגמיה ועי׳ ביש סס•*
אצלו
אלו
כל
כי
בעולה
שלאיקח
שמ׳׳ע עליו שיקח בהולה ולא מנה לעשה
קנת דהאי  7להוציא ממשמנמח הפוסקים דאף בזסיז ימל לגישה בעיה
פ׳׳א
ף
p
למלד
ובמשנה
מנץ.
איס אלא הכשר מצוה ולא באו לכלל
והרי לדעת הביש בפשיטות יש ללמת זה מד׳סל לגישה בע*כ בזיווג
ע*ש:
אתי'
הבנמלה
על
להזהיר
אלא
מהלכות אישות כ׳ גפשיטוח שאינו מ׳׳ע
היאשקדהאתאי אף לייאדסיל ספיז דכתובוחדאץ ספץ אותו להוציא
אשה
לו
הי'
אס
בהולה
שיקח
כה׳ג
ד ש לי לעיין קצח כיץ שמ׳׳ע על
מ'מ טדאי סיל דהוא ימל לגרשה בנל׳כ בזיווג ר^אש pכדקחר בבייהא
קודם שנהמנה להדה כה׳׳ג ולהרמב׳׳ס אסור לכה׳׳ג לישא ב׳ נשים יוציא ד ק כחובה דמשמע תאי אף בע'כ דידה חלמת מזה דאף חים
מה יעשה ואולי אס נשאה בבתולי׳ אע׳׳ג שאז לא הי׳ כה׳׳ג ועכשיו היא דיגמיה הכי הוא איו דאין לדזמח ללזמד זה מזה גיאדסביש »p׳ ע׳יז ועינו
בנמלהו של עצמו כבר יי׳׳ח של מ׳׳ע בתולה מעמיו ואמנם אס היתה למד רק על ע ק החסייבוח בנמד שלא גירש דכי סיר דבזיווג היאשק
אשתו הראשונה בנמלה ונתמנה להמת כה׳׳ג מי נימא שלרז לגרש אס רצוס לגישה אף דמעוכב מלגרשה ואין הבת מרמי׳ אותו מימ רון
הראשונה כדי לקיים מ׳׳ע של בחולה מעמיו והא דתנן אירש אלמנה דהוא מוכן לגישה לא מקרי מורד וכן בלקסה איס ליפאוחה ה'נ אם
ונתמנה להיות כה’ג וכו׳ מיירי באלמנה בתולה אבל בעולה יגרש אפי׳ מעוכב מלגרשה מ׳ חיסדרגמיההא מימהוא נממד וצווח שרצונה לגרשם
בזיווג ראשק ואפי׳ לב׳ש דלא יגרש אא'כ מצא בה ערות דבר הכא שאר ומה לי דמנמכב מ' איסור זיווג הראשון או מחמת סיס דרגזל׳ה ומס
כיון שהוא גדול מאחיו ועיני כל ישראל עליו יגרש בלא עמת דבר ואס דכ׳ הביש בק׳ עיט בלשוס וס״ה בזסיז וכו׳ ייל דימל לגישה בעי׳כ
 pהוא איש הימשלמי דפר  7למה לי לא יכול ח׳׳ל דס׳ל סוטה ולא תקשה ולא הזכימ מאיסור זיווג הראשון דמשמע דבמקוס שלא נתפשט חרם
מגמשה לכ׳ה ח׳׳ל דהוה ני׳ זונה והאיש דמשכחת לי׳ כהנ׳׳ל בלא עמת דיגמיה הי׳ פשוט להו דבאופניסההס ימל לגישה בע'כ ונסתפק דאולי
דגר אבל לא יכול לא מצי איירי בכניל משוס דאכתי ח׳׳ל דהיל גמשה מ׳ חדיגמיה אק׳ לגישה בעיכ ואן־ מצאתי להדי׳ הדץ בחשו׳ מסיייק
לכק דאפי׳ העבירוהו מהתמרוחו וכדעת תוס׳ דיומא ייב ע״ב דלא ססי׳ סיג וזיל אמנם אתוס האיש אשר התנו עזמ ארוסתו ואבי׳ ליק
כירושלמי פיג דחוריוח מ'מ כהן הדיוט מיהו הוה ואסור בגרושה ומגרושה לו נדוני׳ ועתה פושטי׳ לו הרגל הנראה בעיני שיעמידס לפר ביד טובי
לכה׳׳ג בלאיה לק׳ימ ליל דכולי קרא מיותר לעטר עלמ בלאוי׳ הרבה העיר ואס יסכיזמ שסס מנמותי׳ אוחו אז יבקשו מאתם שיכחט הדברם
בקידושין עיז עיב ואי נימא אה“נ לא יגרש ובכה״ג מותר בשחי נשים לפני מ״צ והס יעיינו בדבי להתיר לגישה בעיכ או ליטא אסיח עלל
ממיס דקשי׳ גTושי׳ א”כ לא מקשה הראב׳׳ד אהרמב׳ס מויקח לו יהוידע ינשמע דאף חדרגמיה יכול לגישה בעיכ ואולם גס זה יש לדמח דייל
ב׳ נשים דלמא מייני בכה״ג מיהו דברי הראב׳׳ד בלאהינ הס חזמהיס דמיירי דהיא פסקה ג*כ עיע כדדייקא סלשק שהם מעוותי׳ אווז בזה
כבר עמד עליהם הגאק מהריעבץ דהרי האי קרא אהמלד יואש קאי יכול לגישה בע־כ אבל בלא פשעה דלא פסקה ע׳ע עדיין לא שמענו
אס יטל לגישה בע'כ ומיש מעכיח בד  pפלפול להורח דאי׳ מיווג
שיהוידע לקח ליואש ב׳ נשים כמטאר למעיץ בפרס בקרא:
א מנ ם  pלהראביד דמגרש בעיה״כ אץ לישב קרא להTושלמי הניל הראשון גס באימסי׳ והארץ־ בביאור הירושלמי סנה זלש להשיג על
מטקי קרא בנתגלשה בעיהיכ דייל דלביש דאסור אה'נ שאינו דברי חשו׳ פמיא על אשר שלח תו להגי׳ יפה כ׳ וכן כתבתי גס אר
מגרש בעיהיכ אלא נכנק סגן ומשמש תחתיו וככל פמל שאירע בכהיג עליק הפמ׳א גס מה שהק׳ על הימשלמי לאין חייל האי' מחזיר גרושתו
ביה*כ אבל להרמביס דאיט ראוי׳ לכהיג כלל אס יש לו ב׳ נשים ואס על אי׳ קטה גס אני עמדתי בקו׳ זו זה ימים רבים והוספתי לבאר
הוא הגדול מאחיו בסכמה ע׳׳כ שיתמנה היא דגרש אשתו הראשונה או דליל דבאמח גזהיכ הוא דבזה אסעיא דהא באמת אין הכרח מקרא
אולי רמאבכה״ג ממר׳ הק^ממס כיץ שהוא אינו ראד ויחישב ק׳ סופרי דייל דקרא אצטי  7היכי דהוזמו הנגדי׳ טומאה דלמפיע ליכא אי׳ כזטס
הזכמסח א  7נחכהן יהושע  pיהוצדק בכהיג בפר מלאכי זו עזרא שהי׳ אלא דהימשלמי נקט חי׳ יותר ממוח בפשיטות וא׳ב מרל באמת הדץ
גדול ממס אפשר מטעם הכיל ויעוי׳ במדרש חזית פסוק קול דתי דופק דהוי גזהיכ דאחע׳א ומיש מעכיח ניי לחח דעלי׳ דתי' שפיר חייל
אמנם לדינא יותר נראה שממרס הגדול בסכמה ואיס מגרש אשתו עחזיג דהיא לא נאסס מסוס קטה כק דטוענח ברי אלא דסבגנל אקר
שראשונה וגם איס סשא עליה בחולה ומוטב שתיעקר שב ואיח מקום בה דאין לו בד ואיר אמרי׳ מגו דסייל על אשה חייל כמי על הבעל לא
נססתרו
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