
 חרם דרבנו גרשום

  א סימן ורביה פריה הלכות העזר אבן טור

 נתנו מ"ומ בסיפוקייהו למיקם דאפשר והוא נשים כמה אדם נושא רבא דאמר נשים כמה אדם נושא

 שיש ובמקום בחדש עונה אחת לכל שיגיע כדי נשים' מד יותר אדם ישא שלא טובה עצה חכמים

 5 המנהג אחר הולכין אחת אשה אלא ישא שלא תקנה

  א סימן העזר אבן יוסף בית

 יבמות) החולץ' בפ'. וכו נשים מארבע יותר אדם ישא שלא טובה עצה חכמים נתנו מקום ומכל ש"ומ

( צריכא לא ה"ד. מד) א"הריטב בשם( בחודש עונה ה"ד: יד) החולץ בפרק יוסף נמוקי וכתב.(: מד

 על אחרת אשה לישא רשאי אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו דבמקום רבותיו בשם שאמר

 10 שאינו כחמר ליה והוה אחריתי לינסוב דלא ליה אינסבא דהכי דאדעתא הוא דמוכח דאומדנא אשתו

 :גמל ליעשות רשאי

 :הוא פשוט. המנהג אחר הולכים אחת אלא ישא שלא תקנה שיש ובמקום רבינו ש"ומ

 על אשה הנושא על החרים ג"ר כי כתבו בתוספות( שם) א"הריטב בשם( שם) יוסף נמוקי וכתב י

 בתשובה א"הרשב וכתב: ק"מהרי ל"עכ החרים לא ביבמה אבל שלו החרם על לכוף וחייבין אשתו

 15 במקום ואפילו לגרשן חייב שאדם נשים אפילו כן שאם בכל ג"ר תיקן שלא הדומה מן( תמו' סי ג"ח)

 ל"ז הרב בזה תיקן שלא אני סבור ילדה ולא שנים עשר בעלה עם ששהתה כאשה תעשה ואל שב

 פרובינצייא בגבולות ולא גבולותינו בכל פשטה לא תקנה אותה תיקן לא בין תיקן בין מקום ומכל

 אשה שנשאו מעשה ואנשי חכמים בתלמידי במקומינו ומעשים שפשטה שמענו לא לצרפת הסמוכים

 בשורש בשמו ק"מהרי וכתב: ל"עכ מעולם זה בדבר אדם שום חשש ולא רבים ואחרים נשיהם על

 20 תקנת בה לית בארוסה שם עוד וכתב החמישי האלף סוף עד אלא ג"ר התקין שלא( ד ענף) א"ק

 נוהגים אשתו שהמירה מי ו"רנ' סי( ב"ח הדשן תרומת) איסרלן ר"מה בכתבי וכתוב ג"ר

 שתזנה לה הוא דזכות אחר ידי על גט לה ומזכה אחרת לישא כשירצה לגרשה להצריכו ך"באושטריי

 תיקן לא דאהכי ל"דס גירושין בלי אחרת אשה ונושאין קפדי לא ס"ברינו אבל איש אשת ולא פנויה

 :ל"עכ הגאון

 25 על אשה שישא מי על ונידוים בחרמות תקנה לעשות שטוב' ז' סי ג"מ כלל בתשובה ש"הרא וכתב יא

 :אשתו

  א סימן העזר אבן הקצר משה דרכי

 נוהג שהחרם דבמקום כך שנהגו אלא גרשום רבינו חרם שם שאין במקום מיירי דזה לי ונראה( ח)

 במקום נשים שתי נושא ראיתי לא ומימי הראשונה אשתו תתרצה אם אפילו החרם מטעם אסור

 30 : הראשונה תתרצה אם אף נוהג שהחרם

 גרשום רבינו חרם על לכוף אין הזה דבזמן( יוסף ונמוקי ה"ד שלו' עמ) ו"ע סימן לקמן י"הב וכתב( ט)

 נוהגין ואין י"ב ל"עכ החמישי אלף סוף עד רק גרשום רבינו גזר שלא א"ק שורש ק"מהרי כתב שהרי

 צריכין אנו אין הזה דבזמן נראה מקום ומכל נשים שתי נשא אחד אם אחת להוציא כופין אלא כן

 ביצה) התוספות שכתבו כמו כלל היתר צריך ואין הגזירה זמן כלה כבר דהא להתיר אנשים מאה

 35 מקום מכל הגאון בגזירות נוהגין שעדיין פי על אף ולכן( ג' סי) ביצה ריש י"והאשר( דבר כל ה"ד. ה



 בפניהם להתיר רשאי אתה ואי להחמיר שנהגו מנהג אלא אינו ואילך ומכאן בטלה כבר הגזירה

( קי' סי( )ב"ע ג"תס דף) דיבמות מרדכי בהגהות אמנם א"הריטב דעת הוא גזר לא דביבמה ש"ומ

 בהגהות משמע וכן לחלוץ אותו וכופין גרשום רבינו חרם נוהג יבום במקום דאף אביגדור' ר תשובת

 ו"תי דף החולץ פרק( ביבמות) יוסף נמוקי כ"וכ( רצא' סי( )ד"וע ג"ע ט"תקמ דף) דכתובות מרדכי

 40 דאם וכתב צרפת רבני בשם( י"אעפ ה"ד. סד יבמות) שם פליג א"הריטב אמנם ד"תכ דף ב"וע א"ע

' סי( )ז"תנ דף ד"ע) החולץ פרק במרדכי משמע וכן אחרת לישא מותר שנים עשר אשתו עם שהה

 כן וכתב לאסור הסכים( י' סי) מינץ י"ר ובתשובת גרשום רבינו תיקן לא מצוה דיחוי דבמקום( לא

 לדברי דאפילו עוד וכתב יבום במקום אף לאסור( תשלט' וסי תרלח' סי א"ח) זרוע אור י"ר בשם

 הקנו דאשה יבום דשאני להתיר אין אשתו עם שנים עשר בשהה מקום מכל יבום במקום המתירין

 45 ששהה באחד פסק ט"י' סי פדוואה מ"ומהר דלעיל א"הריטב כדברי שלא וזהו ל"עכ השמים מן לו

 כתב וכן ל"עכ פ"ר' סי א"הרשב כ"וכ הגאון גזר לא ג"דכה אחרת לישא שמותר אשתו עם שנים עשר

( קנז' סי, י"מכת החדשות תשובות) א"הרשב דברי( ג ענף) א"ק בשורש הביא ק"ומהרי ד"י סימן שם

 שלא היכא אבל לו הנשואה אשתו על אשה לישא שלא אלא גרשום רבינו תיקן לא כאן עד שם ל"וז

 אם ועונה כסות שאר לה ולהתחייב כרחו בעל כתובה לה לכתוב יכריחנו מי בו לחזור ורצה נשאה

 50 לעגן שלא לפטור או לכנוס ליה כפינן אלא לכנוס ליה כפינן דלא הוא פשוט דבר בעיניו חן תמצא לא

 גמורה ארוסתו היתה אפילו לכנוס אותו נכוף שלא מדעתה שיצאה זה בנדון שכן וכל ישראל בנות

 ל"וז מדעתה שיצאה היכא אחרת לישא בתשובה א"הרשב התיר גמורה בנשואה אפילו אלא עוד ולא

 אחרת לישא רשאי אני אם והוריני דעת בה ואין שכלה הוללת עמדי' יי נתן אשר האשה השאלה

 בכל גזר שלא נוטה והדעת בגבולינו נתפשט לא גרשום רבינו חרם תשובה גרשום רבינו חרם מחמת

 55 אבל כראוי שלא בנשותיהן והמעוללין הפריצים בפני לגדור אלא עשה שלא המגרשים ובכל הנשים

 שלא לי נראה עד' וכו בכתובה שלא שיוצאות חכמים שאמרו באותן תקנתו שתתפשט דעת על לא

 לישא או לגרש החיוב מן או הדין מן שהוא שאמרו באלו אבל' וכו פריצים בפני אלא תקנה עשה

 סוף עד לזמן אלא גזר שלא ששמענו שכן כל עולמית התקנה היתה אפילו הגאון גזר לא בזה אחרת

 ל"עכ אתה ומותר שאמרנו מה בכל הצדיק גזר לא כי הדעת באומד שנראה מה ולפיכך החמישי אלף

 60 ק"מהרי כדברי ארוסה על גזר לא גרשום דרבינו ד"י סימן בתשובה כן גם כתב ה"פאדו ם"ומהר

 שם שכתבתי בתשובה משמע ד"קנ סימן ולקמן זה מדין ו"וצ ד"ע' סי ל"מהרי בתשובות ועיין דלעיל

 כתבתי שהרי הפסיד לא המתירין דברי על וסומך דהמיקל לי ונראה ש"וע להחמיר יש בארוסה דאף

 תקנה אלא ואינה דאורייתא איסור חשש משום גזר שלא( יא אות הקצר מ"ד, י"ס ריש א"דמה) לעיל

 תקג' עמ י"ב) ח"רכ סימן ד"בי ועיין. בעלמא בתקנה שכן כל המיקל אחר הלך סופרים ובשל בעלמא

 65 : דינו מה נוהג שאינו למקום גרשום רבינו חרם שנוהג ממקום שהולך מי( ן"הר וכתב ה"ד א טור

 נשים שתי איש לישא שלא ג"ר חרם יש הזה בזמן מיהו( ה"נ סימן) יבמתו על הבא סוף במרדכי( יא)

 ד"תקמ דף) דכתובות מרדכי ובהגהות ל"עכ כתובה ויתן יוציא אשתו על אשה לישא רוצה אם הילכך

 דאורייתא דאיסורא דררא משום ולא בעלמא קטטה משום גרשום דרבינו דטעם( רצא' סי( )ד"ע

 ארצות ומשלש קהלות משלש אנשים במאה אלא זה חרם להתיר דאין( קטז' סי) בו הכל וכתב ל"עכ

 70 וכתב ל"עכ להתיר מבורר טעם שיראו עד להתיר יסכימו לא הם גם ה"לומברדיא ת"צרפ ן"ארגו כגון

 במקום נהוג שלא לנו שידוע מקום לא אם זה מנהג נוהג מקום בכל שמסתמא' י' סי מינץ י"מהר

 :ההוא



  א סימן ורביה פריה הלכות העזר אבן ערוך שולחן

 ט סעיף

 75 ישא שלא טובה עצה חכמים נתנו מ"ומ. בסיפוקייהו למיקם דאפשר והוא, נשים כמה אדם נושא

, אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו ובמקום. בחודש עונה אחת לכל שיגיע כדי, נשים' מד יותר אדם

 (. מקומות בשני נשים שתי לישא דאסור' ב ס"ס לקמן ועיין. )אשתו על אחרת אשה לישא רשאי אינו

 י סעיף

 רוצה אינו אם: הגה. בארוסה וכן, החרים לא ביבמה אבל, אשתו על הנושא על החרים גרשום רבינו 

 80 שנים עשר אשתו עם ששהה כגון, מצוה דיחוי שיש מקום בכל ה"וה(, א"ק שורש ק"מהרי) לפטור אלא לכנוס

 יש אמנם(. ט"י' סי מפאדווה ם"מהר/ ו"תמ' סי ג"ח/ פ"ר סימן א"ורשב החולץ פרק מרדכי) ילדה ולא

 מרדכי הגהת) לחלוץ וצריך, יבום במקום ואפילו מצוה במקום אפילו נוהג ג"ר דחרם ליה וסברא חולקים

 שנשתטית כגון, גירושין בת הראשונה שאין ובמקום(. החולץ פרק י"נ כ"וכ דכתובות מרדכי והגהות דיבמות

 בתשובת משמע כן) אחרת לישא לו להתיר להקל יש,  ממנו גט ליקח רוצה ואינה לגרשה הדין מן שהוא או

 85 בכל תקנתו פשטה ולא. ממנו לפטור או לו להנשא רוצה ואינה ארוסה היא אם שכן וכל(. א"הרשב

 מינץ י"ר תשובת) מקום בכל נוהג הסתם מן אבל, תקנתו פשטה שלא שידוע במקום ודוקא: הגה. הארצות

 אלא החרים ולא .להקל שנהגו למקום להחמיר שנהגו ממקום הלך אם ח"רכ' סי ד"בי ועיין'/(. י/ י"ק' סי

, נשים שתי נושאין ואין, עומד במקומו והמנהג התקנה אלו מדינות בכל מ"ומ: הגה. החמישי האלף סוף עד

 חרם שעבר מי לכוף אין הזה דבזמן א"וי. מהן אחת לגרש נשים' ב ונושא שעובר מי ונדויין בחרמות וכופין

 90 שהמירה מי א"י. כן נוהגין ואין(, ק"מהרי בשם שם) החמישי אלף נשלם שכבר מאחר(, ז"פ' סי י"ב) ג"ר

/(. ו"רנ/ ו"רכ' סי י"מהרא פסקי) מקומות במקצת נוהגין וכן, אחרת ונושא אחר י"ע גט לה מזכה, אשתו

 (. וס"רינ מנהגי שם) הראשונה גירושי בלא אחרת לישא ומותר להחמיר אין מנהג שאין ובמקום

 יא סעיף

 . אשתו על אשה שישא מי על ונידויים בחרמות תקנה לעשות טוב 

 95  יבמות ן"ראב

 לא[ כרחה בעל] אשתו את יגרש ולא אשתו על אשה לישא שלא היא הקהילות שתקנות והאידנא

 .הני ככל עבדינן

  קנג סימן( פראג דפוס) ד חלק מרוטנבורג ם"מהר ת"שו

 (. צרפת בני באגודות ת"ר שתקן תקנות)

 100 מלכיות' מג אנשים במאה אלא להתירה אין נשים שתי איש ישא שלא גרשם רבינו שם אשר והחרם

 שתהא ענין באותו גם. להתיר טעם שיראו עד אותה יתירו לא גם. וצרפת ה"ונורנדיא אוניואה

 . במעות או במשכונות ומונחת צרורה[ כתובה]

  תתקכא סימן סוגיות וביאורי תשובות ה"ראבי

 הירא וכל, להפריש הדבקים בין, דורש שאני ובד בד על, והשורש העיקר על לעמוד, וחורש הוגה לבי

 105 העלוב העני, הרפה לחזק, יפה ד"ב וכח, דהתירא כח למצוא, יתירה בינה ולתת, להחריד ראוי והחרד

 לא אבל זרע ממנה והליד, ושנים ימים עמה ושהה, שלימה בדעת, הגונים בת הוגנת אשה שנשא

 ועל. ואנה אנה להרהר אין דרחמנא כובשי ובהדי. ונשטתה הדין מדת בה פגעה זמן לאחר. נתקיים



 לאיסורה התיר אין כי עמה יתייחד שלא ממנה הפרשוהו ובקושי, שנים כמה עמה גלגל זאת כל

 יודע ואינו. אחרת על לי ואוי אשתי על לי אוי וצווח עומד העלוב וזה. בהרגשה ולא פקחות בבדיקות

 110 הרבה צריכא לא זה וכגון. ורביה מפריה ויבטל ימיו כל אצלה ישב כן אם. בגט זאת לפטור היאך

 הרב מורי, כמותכם בגדולים זה דבר יפתח רבותיי לכך. לקבורה וולד בלא זה ילך שלא גבורה עצה

 . דשוטה גיטה לשמור יודעת חשוב מה לנו לברר הלוי יואל ר"ב אליעזר ר"הר ומורי הישיש אפרים' ר

... 

. אחרת זה בגט זה שישא כן כמו ומתיר חרם התרת על רבותינו יסכימו, בדבר גימגומין יש ואם

 115 בכל דמעשים חדא. זה בגט אחרת לישא רשאי היה חרם היתר שבלא נוטה שהלב זה על ונסמוך

 בו אגודה שזאת פי על אף אחרות נושאין בעליהן רעה לתרבות היוצאת ישראל וכל מינן בר יום

 שידענו תקנות שכל זאת ש"וכ. שחדים ידי על גט מקבלת שהיתה לדבר תקנה שהיא במקום אפילו

 פי על ואף. הגולה מאור הגאון תקנת פשטה לא בה וכיוצא זאת על הרי. ועשינו הפכנו בהן להפך

 אם שוטה אבל, בתשובה תחזור אם אפילו עולמית נאסרה רעה לתרבות יצא גט, זאת להשיב שיש

 120 הרי אחרת וכשנושא בו ואגידה היא אשתו רעה לתרבות היוצאה גם מקום מכל, לו מותרת תשתפה

 יבוא[ו] תשתפה אם[ שהרי, ]מהני בדבר ספק יש אם אפילו שוטה של גט אבל, נשים שתי לו יש

 פנוייה דין לה נותן קידושין לעניין ואם, בעלמא בפנוייה מתחילה כמו קידושין צריכה להחזירה

 . חרם התרת ידי על אחרת באשה בעלה להתיר פנויה דין כן כמו, גיטה קבלת מחמת

 לרווחא אם כי מתירין אנו אין והלא, הגדול הגאון במניין שהיה בדבר להתירה נוקפינו לבנו ואם

 125 ה"אפ, הפרה לו שאין ברבים שהודר נדר אלא יהא לא ועוד. קצת מגומגם הגט קבלת אם דמילתא

 דמי, עשה שדוחה שמצינו ורביה מפריה יותר גדול מצוה מקום לנו דאין, הפרה לו יש מצוה במקום

 הא ועוד. בראה תוהו לא משום חורין בן אותו ועושין רבו את כופין חורין בן וחציו עבד שחציו

 שעה לצורך אבל, לגמרי התקנה כל ולעקור להתיר דבאין היכא להתירו גדול מניין דצריך דאמרינן

(. ב"ע לה ז"ע) ישראל פלטר( אלא) דליכא היכא הפת את התיר' ר דהא, קצת להתיר דיכול נראה

. הגט על אסמכתינו שעקר לזה אלא מתירין שאין הכא שכן כל, דבר ח"י במניין הוה דפת גב על ואף 130 

 במקום, כולה התורה לכל סייג עשו ש"דב גב על אף( ב"ע ג) דנדה קמייתא' בשמעת נמי ואמרינן

 כמה ומצינו. מעולם לגזור הגאון כיון לא שלפנינו שהנידון שכן כל. סייג עשו לא ורביה פריה ביטול

 ומה. ורביה פריה על ומצווה מרובה שצערו דאיש ש"כ, דאשה עיגונא משום אפילו חכמים הקילו

 אשה לי וקדש צא מהאומר חוץ, הגאון גזירת קודם משתכח לא בימיהם, איש של עיגונו הוזכר שלא

 135 . לדבר תקנה שאין הנשים בכל ואסור

 דעתינו היה, שמוביל דוד' ר חבירי ולולי. תשובתכם ותחישו, יגבר כוחכם, דבר מלאי רבותיי ואתם

 תלמידכם כחשק. ויצליח יגדל ישיבתכם ושלום ושלומיכם נחיה פיכם ועל. מיוחד שליח להשכיר

 . שמואל ר"ב שמחה

' ר של בנו ראינו כי למורינו יוודע. שנשטת האשה דבר על שמחה' ר הרב למורינו השבנו קצרה דרך

 140 הוא ובאו. שכתבת האשה זאת כדרך ושוטה משועממת[ אשתו] שהיתה ממגינצא עזריאל בר שמואל

 מבקש והיה. פעמים כמה ורביה פריה מביטול ומפגין תפילות מבטל והיה הקהילות בוועד ואביו

 מלעשות אחת נפש להפסיד מוטב ואמרו, לו להתיר רצו ולא הגולה מאור הגדול הגאון חרם התרת

 אנחנו גם יראנו לכן. להתיר' רבותי הסכימו ולא הועיל ולא בא לבונא גם .הבאים לדורות קלקול

 .... לו התירו לא ה"אפ דבר הסתר בניהוג מליזים היו כי ואף. לקילקול יבא ושלום חס פן להסכים



 145 [ רצא רמז] ראשון פרק מרדכי הגהות כתובות מסכת מרדכי

 קודם המשודכת לכנוס יכול אם יבמה לו נפלה שכינסה וקודם ישראל בת ששדך אחד בחור על

 זיקה דיש לן דקיימא הדבר ואמת לה שיחלוץ ולכופו ידו על לעכב רוצה אביה כי ליבמתו שיחלוץ

 אם אך אלפס ורב גדולות הלכות בעל שפוסק כמו אחין ארבעה דפרק אשי כרב אחי בתרי אפילו

 אלא גזר דלא לו זקוקה דהך זמן כל אשה מלישא גזר לא דלכאורה נשים משתי הגאון לחרם שייך

 150 נשוי הוא אם ביבמתו ולא באשתו לא ליה אסרינן דלא קמן והא נשים שתי מעצמו ישא שלא

 דקדם כיון ועוד כולה ידעתם ואתם בקבלה תלוי זה ודבר ישא לכתחלה ה"וה[ ביבמות] כדאמרינן

 המשודכת על גם הלא הקהילות חרם משום המשודכת עליו תאסור איך ליבום שנפלה קודם ושידך

 המשודכת אדרבה כ"א ביבמה הגאון חרם ששייך לומר באנו ואם אחרת ישא שלא החרם חלה עליה

 שקידש יבם שומרת גבי בעריות אפילו ועוד קדמה היא כי המשודכת יבמתו ולא יבמתו עליו תאסר

 155 ליה דאית מעשה אחיך שיעשה עד המתן לו אומרים דאמר ב"ב יהודה' לר אפילו אחותה את אחיו

 קידש אבל הקדושין בשעת זקוקתו שהיתה נפילה לאחר קידש דוקא יונה רבינו פירש הא זיקה יש

 היכי וכי איירי באיסור דבקידש להמתין צריך אין[ קידושין בשעת זקוקתו היתה שלא נפילה] קודם

 דחרם שדוכין נ"ה דאורייתא אשה אחות איסור לענין דאורייתא זיקה מפקעי דאורייתא דבקדושי

 אם ה"אפ זיקה מפקעה לא נמי דקידושין[ ד"דלמ' ]פי ועוד. דרבנן חרם לענין הזיקה פקעי דרבנן

 160 תקנת שמא ועוד להמתין יצטרך שלא בעלמא תקנה דמשום זה ש"כ להמתין צ"א בהיתר קידש

 יום בכל דמעשים חדא שיחלוץ כדי כפייה משום ואי בעלמא זיקה במקום כלל שייכא לא הגאונים

 ולא כופין אם הגדולים בין מחלוקת דאיכא משום יחד שמתפשרים עד יבמתה ומעגנים כייפינן דלא

 דעתו אין הגדול וגם הקטן ולא הגדול נכוף לכוף בא ואם ממנו גדול אח דיש ועוד כמי הלכה נתברר

 הנראה ואת לבנו שנתן כסף זקוקים' י לו שתחזיר חפץ שאביו רק לה אשר כל לו שתתן עד לעגנה

 165 אחרית ושלוה ושלום. בשיבה תנוב ענוה עקב כהן אביגדור רבי הרב השיב. כ"ע נעשה בעיניכם

 אמרו אם נוטה תלמידך דעת כך אמנם אלי ששלחת כדאי איני חזקיה רבי הרב הגדול מורי. ותקוה

 שתי לישא שלא אלא הגאון גזר לא הדורות חכמי בתקנת יאמרו החמורות בעריות ככנוסה זיקה

 שאול לאבא דאורייתא דררא משום קיימא ולמיפק ליה איתרמיא ממילא חדא הכא אבל נשים

 משום ולא קטטה משום אלא הגאון גזר שלא הא כי קל איסור לגבי דמיא זקוקה שאינה כמי הלכך

 170 זקוקתו אחות היתה דאי להא ודמיא שתים כאן ואין ייבם שלא ל"קי והכא כלל דאורייתא דררא

 ליבום קמיה רמיא לא דערוה זקוקתו אחות זו דאין מתייבמת אחותה ערוה איסור עליו אסורה אחת

... 



 ט העברי בב יד על ידי ש"ז הבלין שנתון המשפתשובת הרשב"א נדפס מכת

 

 175 

  יד סימן כתובות דיני יוסף בית ת"שו

 שכתב מה לסתור ראיה אין החמישי האלף אחר שהיה ן"הר' מתשוב כי אומר' הראשונ על תשובה

' הנז ל"ז א"הרשב' תשוב ראה לא שודאי החמישי האלף סוף עד אלא ג"ר גזר שלא ששמע א"הרשב

 יבא החדש את ראה שלא למי אומרים שאין' ראי אינה שמעתי לא א"הרשב ששמע מה שמע לא וגם



' למעש' הלכ שכתב ל"ז א"הרשב' תשוב רואה היה ן"הר שאילו ספק ואין' שרא למי אלא ויעיד 180 

' תשוב רואה שהיה פי"אע ק"ומהרי ק"מהרי' שעש כמו שמועתו על סומך היה ששמע על לסמוך

 למה שאמר למה כן גם תשובה ומזה' הנז מהטעם א"הרשב' תשוב מלכתוב מניח היה לא ן"הר

' בסברו' מחלוק זה שאין ההיא' בתשוב ן"הר סברת ואניח ושמענו א"הרשב ש"מ על אני אסמוך

  ...מקבל הוה שמע הוה ואי שמע לא ומר שמע מר אלא

' מודי שהיינו כדבריהם' שיהי הונח לו המחמיר אחר ללכת ומחויב ראוי זו' תקנ' שבעני שאמרו ומה 185 

' שפסק אומרים אנו אבל שגזר' לזמ דהיינו' לכא ענין אינו המחמיר אחר הלך גרשום רבינו' שבתקנ

' בתשוב שכתב שמועתו על לסמוך א"הרשב של עדותו הוא וכדאי החמישי האלף תום' מזמ גזירתו

' סמוכ שהיא צרפת מבני שהיה קולון י"מהר עליה מסהיד גברא מאן חזי ותא למעשה הלכה

 שלא א"הרשב של לשמועתו מסכים שהוא' ונרא אשכנזים של בתקנותיהם בקיאים והם לאשכנז

 190 שלא נוהגים האשכנזים היום שעוד פי על אף זה ולפי החמישי האלף סוף עד אלא גרשום רבינו גזר

 שמנהג לומר צריך' כרחי על גרשום רבינו' תקנ מכח נמנעים שהם אומרים והם נשים שתי לישא

 ותקנת חשש בדבר שייכא ולא בפומייהו ומרגלא בידיהם החמישי האלף תום שקודם אבותיהם

 .ה"מ גרשום רבינו

  קכ סימן העזר אבן חלק ם"מהרשד ת"שו

 195 שהאריך ל"ז אשכנזי יחיאל ר"כמהר החסיד' מהר פסק הראוני לעיל שכתבתי מה שכתבתי אחר

 הששי באלף כבר שהיו וגדולים רבים מרבנים וזה שלה יבא כי עד היה ג"ר דחרם והביא להחמיר

 מהם ראיה הביאו ולא ן"הר ראה מאותם' בקצ אומר ואני אשתו על אשה לישא לאסור כותבים והיו

 ל"כנ אשכנזים בחכמי תלוי זה שדבר ל"ז ן"הר דברי צדקו פנים כל על אמנם ק"מהררי גם

  יד סימן ל"מהרש ת"שו

 200 א"ק בשורש הביאו ק"ומהררי החמישי אלף לסוף אלא גזר לא ג"שר ששמע א"הרשב שכתב ומה

 לפי דהא חדא נידחת היא כ"ע פורחת כשמועה פריחה ומילתא גבן עיקר ליה לית מילתא האי מ"מ

 מה על הגדולים אל לי אלכה המתחלת אחת בתשובה ארוך במרדכי כהן אביגדור' ר שכתב טעם

 ועוד הששי לאלף חמישי אלף בין חילוק ואין מקדם כמו האידנא שייכת טעמא האי' כו ג"ר תיקן

 שאם כתבו ק"הסמ וכן החולץ' בפ ץ"כ אביגדור' ר בשם והמרדכי ביבמות ז"הא כגון הגאונים כל

 205 הגאונים ואותן קודמת יבום מצות ל"דס למאן' ואפי' כו ג"דר חרם מכח ליבם יכול שלא נשוי היבם

 ואדרבה זמן הזכיר לא ה"מ ג"ר של התקנות נוסח דברוב ועוד ידוע כאשר היו הששי באלף כולן

 לא כן י"ואעפ' כו ארצות' ומג קהילות' מג חכמים' בק אלא להתיר שאין נשים דשתי תקנה גבי כתב

 ה"בעו אדרבא אלא לעילוי המשתנה טוב טעם איזה כ"וא ל"עכ בדבר טוב טעם שיראו עד יתירו

 החמישי אלף לסוף אלא תיקן שלא ל"את ואף ויום יום מידי לגריעותא ומשתנים פוחתים הדורות

 210 אחר ד"ב צריך הלא שרייה מאן ס"ס החמישי אלף סוף עד אלא שייכא שלא לתקנו טעם היה כ"וג

 לזמן אלא נאסרו לא ישראל שאף לאהליכם לכם משובו וראייה להתירו כותיה ובמניין בחכמה גדול

 מיתות' ד' ובפ':( ה) דביצה ק"בפ כדאיתא להתירו אחר ד"ב צריך ה"אפ הוה למילייהו וטעם קצוב

 היו דקרא לפרישתם זמן קבע דלא התם שאני ולומר נרגא ביה לשדות שיש אף הכא ו"ק:( ט"נ)

 כלומר ימים לשלשת נכונים היו ק"ה אלא שלאחריו אשה אפרישת קאי לא ימים לשלשת נכונים

 215 שבשבילו שהטעם אף זו לפרישה זמן הוקבע ולא האשה אל תגשו אל אמר כ"ואח התורה לקבל



 וכן להדיא זמן הוקבע לא שהרי להתירו אחר מניין צריך מ"מ בטל תורה מתן דהיינו הפרישה נאסר

 להדיא שפסק לומר אפשר דאי ג"כה נמי ג"ר תקנות בודאי אני אומר מ"מ ש"והרא' התו כתבו

 ל"שצ אלא תקנותיו בין מצינו לא זו שהרי לא ותו הששי אלף עד ותקנותיו גזירותיו יתקיימו שלא

 על והסברות הטעמים לפי מקובלין היו שכך היינו החמישי אלף עד אלא נגזרה שלא שאומר אותו

 220 תורה מתן של אשה כפרישת הוי כ"א החמישי אלף עד אלא ותיקן גזר שלא יורה גזירותיו נתקנו מה

 . להתירו אחר ד"ב וצריך

  ב סימן( א העזר אבן) ג חלק סופר חתם ת"שו

 אחריו ונמשך ה"חרגמ חומרת' לי פסקה החמישי אלף דלאחר א"ק שרש ק"מהרי' דכ גב על ואף

 א"מ' סי דיבמות ו"פ ש"יש דברי ראו לא האחרונים ז"בזה להחמיר שאין' וכ' א' סי מ"בד א"רמ

 225 הדרי דבריו ראו ואלו ש"ע דביצה ק"פ' מתוס תיקשי דלא' וכ החרם בטל לא הזמן דעבר גב על אף

 ומכוונים נכונים ג"בחדר להחמיר ו"קנ י"ורס כ"סק ו"ט' בסי המקומות בשני ש"ב דברי כ"וא בהו

 שאינו מפני להוציאה בעיניו קלה תהא שלא כתובה למכתב' צריכי מ"דמ ו"ס' בסי ש"ומ להלכה

 בעיני קיל מ"מ מיתה חייב חכמים דברי על שהעובר פי על אף אינשי בעיני קיל שהוא ל"ר דאורייתא

 .להקל אין לדינא לעולם אבל אינשי


