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 סחירת המחבר, וכן הכיש לפי דרכו, אולי מעכשיו ח״א להוציא
 ממון מהבעל.— ימשיכ בהפלאה רהי' ע״ז להביא ראיה, מאותן
 שגזרה בהן חורה שלא יוציא ואסיה משמע וחייב בכל החיוכים,
 אין ראיה בלל, ושאג׳ הסס ופושע הוא, שהוציא שם רע, או
 שאנסה.— ובפרט וממינ, א׳ גימא וחיוב מזוגות מה״ת, הלא
 בך נזרה עליו תורה קנס זה, ואי מויס, הרי וראי שלא
 יבואו החנמיס לכפותה שתתרצה להמנרש, למען תינשא לאח^

 שיק לה מזינות, ס״ז ממש נקס״ בכובסיה וכוי, וזה ברור.
 ובעיקי הוין נראה, ולהפוסקיס ומזונות וים, איכ כמו
 וקי״ל במגורשת ואץ מגורשת, ותייב במזונותיה,
 והייני משוס ואגיוא ביה, כן ׳"ל ובל ולא אג־וא ביה לא
 תקיני מזינות בלל, יא״נ שיסה יי ולאי בת תפישת קוישין היא,'
 ובלאיה מצו טבע העולם נ״נ לא היה שים אוס מכניסה
 לביתו, נואמרינן אין אום ור עם נמש ננפיסה, א״נ לאי
 מחמתיה מעינבת היא, שסיר ייל ולא תקיני לה מיינות בלל.

 אלא שהרימ מא וס״ל מיינית מהימ.
 ריז) מה שנסתסקי אייי מנהיליס, נשס שיקרא לאוס, אולי
 לא חשינ שם עו ל׳ יים, מלנו ונהגהוס אשרי
 פ׳ השילמ כמעט מנואי לסיסיך, ועיקר הצרנתי שם ל' ייס
p (נומשמע מלשונו), נראה והוא משום משש שני יוסף 
 שמעון, ולא סמכינן ע״ו לנמה פוסקים נ״א מסעם ואי סוי
 קלא איס להו, וכרנמ אמת לא שייך זה, אף נס מתשובת
 המלקת מתיקק שנסימן קב״ס מניאר בפיריש להיפיך, ולא
 נסתפקי רק אס מת סשנינ מרע, אילי נעקר שיט׳ סשס

 מעיקרו, ע״ש.—
ת יוס א׳ מתקדשת, נ  ובמשוט יש להביא ראיה ממשנה נוס, ו
 (מ״! לשון משנס פתות מבאן בנותן אצבע נעץ,
 משמע ולנל ובר שיים נינהי, בת יום אי, וגי שנים), ואיך,
 סא איתקיש ׳ציאס לסיים, ביק וליתא בגירושין לא שקווש נלל,
 ואפילו ת־מא ניון ואשיא לנלל גירושין שפיר ומי, כמיש
 נגיפין (פה, א), אנת־ הא קידושי שסר לא משנ״ל גנה,
 שאיא לנתונ שמס, (ועיין דין פיק וקידושין טפס שסר

— ל י  קידושי קטנה), אלא מ״כ מ
 ועוד נראס לסביא ראיס ממיש הסושי(שנהורין מד, א, והוא
 מירושלמי וסוטה) שכונת התורה סיתה שיקרא להן
 שמות נריזיס ועיגל—והלא המציה סיתה לעשות תיכף בעברם
 את הירק, יאיך יהיה זה משיג שם הסרים כיוס אחו,

 אלא ע״כ כגיל.
 ייח) במאי ומססקא להי לסאתרוניס,אי אמרינןאץ אום
 עושה בעילתו בעילת זנות במקיס שיש נלאיה
, שס שאני, וע״י יףוושין . .  איסור בזה (ועיין סי׳ קמ״ס ס״
 סאיסור ממור יותר). הנה בתשובת רשניא שבג״י סי׳ י״ז
 נתב מפורש דתיישינן ואחיכ כשמדע לו דאשס איש סיתה
 יענשיי סיא דנתגרשס, חיישיק שאז נעל לשס קידושין, וסרי
 סתס סיא אסורס עליו מסית, שהרי מדדה היתה (ועיין ניש

 סי׳ י״א), ואפ״ס אמריק דלשס קידושין נמצ, ויק.
 ריט) יש לטיץ, אס עד אחד יש שגירשה, אס סנעל נאמן.
 סדא, ניק דננמה דוכתי ע״א עדיף מקלא. יעיד,
 אולי מס שאומר עו אחד קול מא, נדק״״ל נסי׳ מ״נ, ואזוא
 קישית למה אין קול. ומוו, מק המורה נ״ל ונאמן, ראולי
 נירשה ננתב יוו, וקול מנין, [ואולי לפי שאיני אומר כך],
תנ יוי, אולי לא מי ׳ סופרים, ופסלו נ ו נ  והמשש רק מו
 ובר שבערוה, ונאמן פיא בזה, בבשארי איסורים לתו צו

 בעיא ואימתזק.
) מיין ביש (שיי קניו סקי״ב, הל׳ ינוס) ומא מסור, נ  ר
 י ובשנאמץ לו יש ל׳ בניס, מי׳ מיגו, אפילו אתו
 עדם שייל אמיס, לא פקעס נאמטתו.— רש לעיין, אס סיס
 זס מחיים, שעויין צא מלס נאמנותו בלל, יאמיי טיע שייל

 אסים, מסו.
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 אסים אמרים מאס השניה יש שלוקסיס נסובס אמן, אני
 סושבין כאלו כולם היו באים לירש נסונס המאה זוז, והיו ו׳
 אסיס ואמר מהם בסר, ומי שקיל בסלק בנורסו עשרים זוז,
 וכמו בן שקיל להו השתא (רמו ל״ל טענה שמפסיד בנסובס
א ע״י תקנת בתוגת בנין דכרין), והשמוטס פ ו ו ג מ  א

 הנותרים פליג להו בשוה עם אחיו הפשיט.
 ועייל משל״ח שכתב דאינא פלונתא בין הפוסקים אי שקיל
 בכורה בכתובת ביד, ולמשינ לינא פלונתא בלל, ולא
 שקיל ננורה נפי חשבון אחי האס דשקלי עמו בתובת אמס,

 ני אס נלפי חשנו! נל האחיס.
ש לעיין, אשה האומרת מותר דקיי״ל דנאסרח לנעלה,  ריא) י
 אס ספסידס נתונתס או לא. ונראה שאנדה.
 ומ״מ לענין נתולה הנישאת ודאי אין לה נתונה, טון דק״״ל

 אין חופה לפסוצות, הרי עדיין ארוסה היא. יצ״ע,
 ריב) באיזו חשיטח אחרונים נחנו דאשס שזינחס ברצון
 למען הציל יהירים מהרינה מותרת לבטלס.
 ולא נהירא, חוא, וגילוי עריות לא נוחה מפני שפינות
 ומיס. ועור, ואך ונוחה, מ״מ אין יה ראיה שמותרת לבעלה,
 ואורנה מטאר לעטן נאשר אבות׳ אבות׳ שהולכת להנעל
 ברצון, והלא היה להצלת נלל ישראל, ואפשר לומר להנך וסנרי
 לענין לא תעמוד על דס רעך ראם ההצלה ספק ועציו סננה
 אינו ממויינ, אפשר והיה הנא, אך עיקר דנרי המדרש צ״ע,
 ואך שהיא הולנת אליו מ״מ אין ניה רצון, אך אפשר טון
 ואס ׳שאלוה אס היה עמה לא תשקר הצוקת, ואף שתאמר
 אונס היה, לא נאמין לה, לועה ואס נחיחוה אנוה המיני,
 משא״נ ננל פמס נס היחיו היה נע״נ, אך לונר ניה ווא׳
 נקשה, רההלינה אליי היה להצצח נלל ישראל, יפשיטא ומוחו
 להחיחר, ומה חששה ניה, אך אין למדין מן האנרית. ועיץ
 ממרא נענץ יעצ איך ננעצה צסיסרא, ומניפ מנ״ל שציתה
ק ודאי אסורס,  מותרת אח״נ לנעלה.— והנה לנעצה נ

 ולא עדיך מאונס.
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 רינ) מיין שלט• גטריס ס׳ נמה אשה, ונשער תליש שרי.
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י א ו , אנצ נצא״ה י ס מ צ ר שצ ע ע ש ה מ ש ע  שצא נ
, נוקיי״ל לאסיר בוס וניס יננמה רינתי, משוס ר י ס  א
 מראית הפק. ונפרע צערן איסיר מריה, שהוא חשש הרהור.
 נס נלאיס ייל ושס רק למצר אמרו ונאינה ממורנת, אבל

 לרה״ר מויץ מנ״ל.
) נסחפקנו נאמר לי ע״א שנסתרה אמר הקיטי י  די
 י יהיא מאמץ לי, וכתב הרימ (פיא
 מהלנית סימה) וצריך לגרש, ממ, אם ׳ביל להשביעה קווס
 שתטיל כתיבתה (אך בזמן הבית הא נתנ החימ ואית ליה
 תקנה לחזור ולקנא לה, יכ״ש כאן שיכילה להסתר עכשיי,
 ואנמיל), או אולי •טלה לומר אמונתך בשעות נידם לך, יאילי
 אך שהיא מווית שנסתרה אלא שטומנת שלא נטמאה, תונל
ס לך, שאלול׳ נן סיית׳ נאמנת  לטמון ג״כ מיל, אמונתך טו

 צך כמיט לסיות מותרת לך.
 רטו) מה שהקשו התום׳ קוושין (מג, נ, ויה וכל שא"׳)
 מקטנה, ושרי לגרשה ול״ח לגרירה.— לנאורס
 י״ל, שלא כאני נעקיפין על נעל יה, נ״א לפי שנשאה ננריאוה
 ונתקלקלה תחתיו, משא״נ נקטנס, וגס חחלה קטנה היתה,
 ואי ועכ״פ גןלקצה לענק נישואין נשה" תחלה עיי אנ, ועתה
 מנרשס מן משואין והד׳ יתומה נחיי אכ, מ״מ מנ״ל ונשכיל
 קלקיל יה נאני להטילוה עליי.— ונן להיפך נעתיס שוטה,
 אף ובת נשיאין היא, מ״מ כיין וענ״פ תחתיי נתקלקלה לא
 יוציא.— ונסקא מזנה לפניי, בנשא אשה ומתים חלים ועתים

 יי* שומה, שרי לנרשה.
 רמז) מיין א״ע פי' קייס סיי, הנרימ רמ״א וסייג במיונות
 משתטית, יאיצי י״ל כיון והחימ לפיידרטתירן

 קונטרס אחרון


