שאלות

חת׳ם סופר חא־הע

כחחוומ לידנדו גזה כי מלבד זה הינןוד איכו דהד נקינוי וpמ>רה בלא
שחסה אעורה לבועל ונחממ׳ כמ״ש הגיש •p׳ י*א קק׳ב ונמ׳ל ם*ב
הלכה י׳ג מה' שועה ואף להר׳מ משמע רק כק דאומיס הריני שוהה
והנעל מעכב אבל באירוע׳ דא’י לשהוח  oypbלבועל אף דעוענח נרי
אעס׳כ אשרה ההורה וא"כ איכא ג'כ עלי' אישור  pעה גש אף אה
יהיננא לי‘ זה הא מ״מ אה קמי שמי' נלי' דזינסה כיק דאשורה מ' ^עה
לא חל עלי׳ אי׳ מחז׳ג דמה נ  pדהנ״ד מאמיניה אוסה לנני נפשה הא
מ'מ טק דנאמח זינחה לא חל עלי׳ אי׳ מיזז׳׳ג וא'כ אין אפשר ללקוס
הנעל משוה מחז׳׳ג הא כק דגני דידי׳ מחזקי׳ אוסה לש׳ זינהה א'כ
ממילא הוי המל^ח נשפק דשמא נאמה זינחה ולא חל עלי׳ אי׳ מחז׳ג
וליכא כולל תוכרני שרציתי ליישב הקושי׳ ג'כ כשגנק מעכיח נ׳׳י ובאופן
זה דקרא מיירי נקינוי וקתירה לחוד ובזה מכח לאו דמחזיג ימליה
להסמ׳ אוחו וללקוס בממ׳נ דקחרו אוס׳ או שעבר מסה קועה היינו
אה זינסהאודעננר משוה מחז׳ג דהייט אה לא זינסה דאיכא לאודמחז׳׳ג
ואה זינחה איכא לאו דהועה דנכה׳ג ליכא הסראו' הפק כמיש סוה׳
זנחיה ע׳ח ע״א אבל לא נחה דעסי נזה דההינח אה הי' אי׳ נקינוי
והסירה בדרן ה׳ לחוד אבל כיק דנאמח עשו הכסיב הה׳ כודאי וכי נהוה׳
הוטה דכ’ח דאפי' אס טהורה נענש נ נ  rשל מעלה כמו בא על חייבי
עשה א*כ חזי'ד  pגזרה הורה דנעוד שההפקלט אסזינהח אף אס נאמה
קמי שמי׳ גלי׳דטהורה מ*מ אסרה נעשה א*כ אץכאןממנ*פ די״לדלמא
לאו זינחה וליכא לאו דסטה ומ'מ אקורה נעשה כק דלא נתברר לט
ההיתר ולא חל עלי׳ אי׳ ממז״ג ומה׳ט רציתי נאמה לדק ד  pישוב קצת
על קושי׳ תוה׳ דסטה דשה דעה נ'מ אס אקורה מק׳ או מתאי כטן
בנשבע שלא לשמש עמה דאה הי׳ אקורה רק מק׳ היינו יסליס להתרות
ללקוח נמנ*פ אי משוס לאו דסטה אי משוס לאו דשנועה אבל ממה
שעשאו הכתו׳ כתאי היינו אף אס עיטרה היא אקורה נעשה תו ליכא
ממנ׳ם ואץ לוקי' גס נ'מ לדינא נזה״ז דליכא מלקוח אס אסר ששחתה
ונמצאת טרטרה אס אסורה לו מחמת השבועה נענין דסל כגק קונס
סשמי  pעלי דאה אקורה רק מחמת ה' ממילא טץ דאיגלאי שהיחה
טיטרה סל הנדר למפרע אבל אס אקורה בודאי אף דנמצא׳ טהורה מ”מ
היסה נאי׳ עשה עד עתה ואץ אחנל׳א דנזה לא מחלי תלי וקאי כיון
דנעתן שיצא השבועה מפיו לא חלה כמ׳ש הש׳ן יו׳ד הי׳ רל׳׳ס הקכיה
ואץ כאן מקוס להאטן עת:
ו הנ ה אף אס רדון כ^ש מכ׳ח דנפשט לו הרגל דליכא לגרשה בעיה
אף אסר דרגמ׳׳ה מ'מ ננדץ דידן כחץ דניהח נזה כ׳ הרמי׳א הי'
נ׳׳ב דסיי׳ בכל דבר שאיש חייב לאשתו ונקטו כן האסרוניס הנ׳׳ס והס’מ
והנ׳ש בפשיטות ועיקור הקנרא נלפע׳׳ד הכי יטא דנאמהי׳ דעדיץ לא
נתחייב נחמנו נעל לאשתו אלא דמקנל על נפשו להשיאו לזמן מוגבל
נמה דשניהס נחסייבו והתקשרו זה לזה האג קישר עצמו לשלה לזמן
היטא הנדור׳ ויטא קישר עצמו לנשאה בזוק היטא יטה כחלאו זה נזה
דשרס שנתקשרו זה לזה לעשות  pו  pאס זה אינ׳ מק״ס התחייבות
גס השר א'צ לקייס התחייבות דהחסייבוח לנשאה היינו לזוק פלוני אסר
סילוק הנ׳ל משא׳כ ננשאה דכנר נתחייב בחיובו הנעל מקתס שעשה
שכעדו התחייבות ליש לומר דהוי כחלאו זה נזה והתחייבותו רק אחר
קיוס התמיינות של כעדו דהא נתחייב בכל דבר במעכשמ ומיד ונצטע
לומר דיטי 7קך תנאי׳ שממייני׳ עצמו במעכשיו ע׳ח שיקולק לו הנדן
ומאן מפיס הט לא הזטמ ענין תנאיה ויטה כב׳ חיוביה יטא נתחייב
לה נכלהסיוניס ואני׳ התחייב לו בנדן ויטה כנעיס בעלמא ועיש מעכ׳ח
טינאמכה לדוט נאומדנא הנה אף אס נחליט זה לאומדנא דמוכס כמו
מתנת שכימ וכדומה זה 3ר>ך נאם הי׳ חיוב מזונות וכדומה לאו מחק
סז־ל אלא מכס ששעבד לה אנא אפלח אמרי׳ דאדעסי׳ דהכי לא נתחייב

ותשובות

ועל אופן זה כל האומדנח דאדעח׳ דהכי לא נ ק והרכקנץ בטעות אבל
הכא דמיד שנשאה מוטל עליו החיוב מזוטח אי מדאורי׳ או מדרנק א*כ
אף דהי׳ יכול להתטח ע'מ שאין לן עלי מטטח מ'מ בשביל אומדנא לא
נעשה מעשה חדש ע ^ תנאי לפטור עצמו והארכתי נזה במקום אחר
בעזה׳י נראמ׳ במרות זולת דרדן על שרש הנשואי׳ דאדעתי׳ דהכי לא
נשאנה ובטלו הנשואי׳ וזה ודאי אינו א־כ נימא דנטלו גס האימהי׳ טון
דאירה׳ עיד שיהלק לו הנדן והנשא לו והד במתני׳ דפשט לו הרגל
מבואר דצריכה גט ואף אס נימא דמ*מ הוי אומדנא על חיוב הממק דלא
נתחייב עיד דהכי מ*מ לא פקע ממנו סמב העונה דכמו דאינו יסל
להתנות נהתס ע'מ שאין לן עלי עונה באס יהי׳  pוכן וכיון דנתחייב
בחיוב עונה ממילא מ! חרס דרגמ׳ה מבלי לגרש נעיכ ושאני נאמהץ
דעדיץ אץ עלט חיוב העונה וכיון דא'צ לכניקה דהד כתלאו זה נזה לא
סל מרס דרגמ׳ה כיק דאץ עליו חיוב דאישות משאיכ בנשיאה ובאמת
מקנרא ט הי׳ ק׳ לי נמה דקיל לרב בקדשה עית וכנקה קתס דאץ אדס
בועל נ׳ז אבל לעח כתיבה בתנאיה קאי והרץ הק׳דהאמימ יטה ניז משוס
דכל הנטחתעיש ואמאי לא הק׳ ביותר טץ דרב היל ר־פ הכותב דנדנר
שבעמק תנאי נטיל וגס היל דגס נדרנק עשאו סתק כשל תורה א'כ
ממילא במתנה ע'מ שאץ לן עלי כתובה התנאי נטיל וא*כ אין איל
דנממונא סנאי קיים הא כמו דאץ יכול להתטת ע'מ שאץ לן עלי כיטנה
נימא ג'כ דאץ ימל להתנות ע'מ שאס יהי׳ לן מוס תהי׳ לי נשואה
בלי כסיבה ונזה אץ מספיק סי׳ הרין הנ׳ל דמירלא יטה נ׳ז הא יליע
הסנאי נטיל דש לה כתובה ואס נאמר כק דהטעתווהוא מתנהומקפמ
לא יטי נגד תקחזיל ומדינא תהי' נפקעת בלי כתובה והתנאי קייס
ממילא גס על קושייתו דהוהנ׳ז יילהטדסיכי דרצוט ליתןלה כתובה רק
דיטועתו ומהראוי דנפקעת בלי כיטבה וליכא ניז והארכתי נזה נעזהיי
עכ'פ לעח חיוב נמנה נלנל׳ד דלא פקע וממילא מל נזה חדרגמ׳ה ובפרט
דהרמ״א פקק להדי׳ דמחוב בכל חיובי דבעל לאשיט ומיש מעכית
דהרמיא מי yי דיש לו פרנסה מעקוס א' וליכא אומדנא זיט ודאי דוחק
להעמיק כן בכוונת הרמיא דקתס ולא סילק ומי יניא אחרי הכרעת ל׳מ
אשר בכל יוס הולכים לאוד ונפרט נמקוס דליכא סולק במפורש לזה
לדעתי קשי׳ הגימשי׳ זולת מטעס האחרק שכ׳ מעכיס ניי דהד כמורדת
טק דאינה מצה לילן למקומו ונפרט שהי׳  pהתנאים במגטרש כי כהיג
ממש כ׳ בתשובה לחם רב )הוא נעל לח'מ( הי' ניה והסי׳ שס לישא
אשה על אשיט ט נלאיה יש הניף מיש נמהדיק שרש ק׳׳א דאולי לא
פשטי' חרס דרגמ׳ה נזה רק עד אלף החמשי עיש ומהיט לדעתי טוב
מסר ננ׳ד בהסרת לשא אשהאחרס על אשיטוא׳צ לקלק הכתובה דהייט
התוקפת כתובה מ  pהנדן וההוקפס שליש טק דלא קיבל הנדן אדע;T׳
דהכי לא נתחייב לה התוספת כיטנה כמיש נסשו׳ תשבץ p׳ קהיט
וסיג  'pרקיב ממה שנסיר לגרש נע'כ דמשמעוס הפוסקים דנזה לא
נקתפקו אס לא גזר רגמ״ה לנטלם ועי׳ נתשוב׳ נ״י כ׳ז כתבתי להלכה
ולא למעשה .ומיש מעכ׳ת ניי בפלפולים לישב קו׳ יטק׳ פיק דבנ׳מ
בכהן שאמר לכהן צאי וקדש לי גמשה ונהקדיס השוד דלקדם עיי שליח
יטי כמו תופק לנעיס במקום שחב לאחרים לעיד אינו דדוקא במציאות
וכדומה דאץ תלוי׳ בדעת אחד׳ אבל נקידושץ אץ אדס ימל לזכות בה
אלא מדעת׳ וכיק דהיא מקדשה עצמה לזה פ pטא דאינו נכלל חב לאחרי׳ :
מיש מעכ׳ת הגאון ניי על דנ ד הגאק נביי דאיא לי  pנע׳כ ע׳י שליח
דהוה יטפק לנע׳׳ח גס אנכי דחיתי לדבר זה והבאתי נטד ראי׳
מדברי הרץ גיטץ פיק נההיא דג׳ דרכים «ו גיטי מי׳ לשחרורי עבד׳
שיו למילז ומביא שכ׳ הרין דשיין עיגונא דפעמיס שגטלס pחרור נע'כ
דענד הרי הי׳ כלל לשחרור עיי שליח נע*כ דענד ^ נ נגטאשה עכיל
דמו׳׳ח גנרי:
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