
 

 

 בסייעתא דשמיא

 מים שאין להם סוף –אומדנות והוכחות 

 )רמ"א סימן י"ז סעיף ט"ו, י"ח, כ"ד(

 ירושלמי יבמות פרק ט"ז ג' אפילו ראוהו מגויד וכו' אומר אני נעשה לו ניסים כדניאל

 קכ"א: מתני'  –: ואפילו ראוהו מגויד  בבלי יבמות ק"כ

  ג הלכה ז פרק נחלות הלכות ם"רמב

 את משיאין שאין פי על אף, זכרו ואבד בפניהם שטבע עדים ובאו סוף להם שאין םבמי שטבע מי

 או ונמרים אריות לגוב שנפל שראוהו עדים באו אם וכן, פיהם על נוחלין היורשין הרי לכתחלה אשתו

 סימנים לו היו אבל פניו הכירו ולא שנהרג או ומת במלחמה שנדקר או, בו אוכל והעוף צלוב שראוהו

 בעדות לנחלה יורדין כך אחר זכרו אבד אם בהן וכיוצא הדברים אלו בכל, אותם והכירו בגופו ןמובהקי

 כרת איסור מפני אלא אלו בדברים החמירו שלא אומר שאני, אשתו את משיאין שאין פי על אף זו

 זכרו ואבד הדברים אותן שראו והעידו למיתה שחזקתן בדברים העדים העידו אם ממון לענין אבל

 מי שמענו ולא דינין בתי בכל יום בכל מעשים וכזה ,פיהן על נוחלין אלו הרי שמת נשמע כך רואח

 .זה בדבר שחלק

 ליה אית קלא סליק אי מרבנן צורבא דרובייהו גב על ואף"קכ"א. ד"ה ולא היא יבמות תוס' 

 עליהן ןמעידי דאין גוססין( רוב) גבי כמו לכתחלה תנשא ולא רוב לאותו חיישינן לא מקום מכל

 ".מתים שרובן פי על אף

 י"ואר ילדן מעליא דולד נשים רוב בתר אזלינן לא ואמאי ת"וא" : ד"ה הא לא שהה לו יבמות 'תוס

 מעידים שאין וגוסס אסורה דאשתו.( קכא לקמן) סוף להם שאין במים כמו כזה מצוי למיעוט דחיישינן

 מצוי נפלים של דמיעוט כיון מ"מ החמירו ערוה משום התם דשמא גב על אף אשתו להשיא עליו

 " וכן בתוס' הרא"ש שםביה מחמירים

 היכא למיעוטא דחיישינן הלכתא דהכי ת"ר מדקדק כך "ומתוך  תוס' בכורות כ' : ד"ה חלב פוטר

 ולא הן מומחין שחיטה אצל מצויין דרוב:( ג דף) דחולין ק"פ דאמרינן והא בהדה... חזקה דאיכא

 רובא ההוא נשחטה שלא עד עומדת איסור בחזקת דבהמה לחזקה מומחין דאין מיעוטא סמוך אמרינן

 דדייני ספרי סתם' למיעוט דחייש מ"לר ואפילו:( ב דף) גיטין בריש שמצינו כענין טובא ושכיח הוא מצוי

 ל"י וכן.( לב דף נדה) כותים בנות בריש כדאמרינן מ"ר ליה חייש ולא שכיח לא והמיעוט גמירי מגמר

 מיעוטא סמוך אמרינן ולא מותרת אשתו דדיעבד סוף להם שאין דמים:( קכא דף) תדיבמו בההיא

 לא נמי וגוסס איש דאשת חומרא משום לכתחלה שם שהחמירו ומה איש אשת לחזקת דנמלטים

 .אשתו את להשיא עליו להעיד רובא בתר ביה אזלינן

א"ש חולין פרק א' סימן , רא"ש יבמות פרק ט"ז סימן א', רוכן ברא"ש בכורות פרק ג' סימן ב'

 ט"ז.



 

 

 ד"ה כל הצלמים  תוס' עבודה זרה מ':

 דנפלים המצוי מיעוט דהוא שאני דנפל וההיא הכא כדמשמע למיעוטא חייש לא ג"רשב דודאי ל""וי

 ראוהו או סוף להם שאין למים נופל ראוהו גבי.( קכא דף יבמות) כדאמרינן לחוש יש ודאי ושם שכיחי

 "המצוי מיעוט שהוא מפני למיעוטא וחיישינן למיתה גוססין שרוב פי על אף אסורה דאשתו גוסס

 דרובא צריכא לא פשיטא מסבלי והדר מקדשי גריס חננאל' ור רא"ש קידושין פרק ב' סימן כ'

 לן משמע קא למיעוטא ניחוש לא דתימא מהו מסבלי והדר מקדשי ומיעוטא מקדשי והדר מסבלי

 דלענין גוונא האי בכי נמי דמצינו למיעוטא חיישינן אמאי והלתמ ואין להחמיר למיעוט דחיישינן

 בהאשה כדמוכח עליו מעידין דאין שמגוייד גוסס כגון למיעוטא דחיישינן זימנין איש אשת איסור

 :אסורה דאשתו( א קכא שם) סוף להן שאין מים וכן למיתה גוססין דרוב גב על ואף( ב קכ דף) בתרא

 דמסייע היכא למיעוטא דחיישינן שפסקנו מה ולפי [ פב רמז] בתרא האשה פרק יבמות מרדכי

 ניחוש בפרקין לקמן בדיעבד מתירים שאנו סוף להם שאין במים לתמוה יש להחמיר חזקה ליה

 הוא מיעוט נמי אי בדיעבד אקילו עיגונא בשביל ושמא אחזקה ונוקמה חזקה ליה דמסייע למיעוטא

 שפתים ולזות איש דאשת חומרא משום אלא[ תנשא אל] לכתחלה ליה לית מ"ר ואפילו שכיח דלא

 דקדק ן"מורדו אליעזר ר"ה בתשובת[ צב רמז] בתרא האשה פרק יבמות מסכת מרדכי

 וכן קאמר לעולם דלאו מ"ש לעולם אסורה קאמר ולא אסורה אשתו סוף להם שאין מים מדקאמר

[ בדורם] המאורע ענין על ווישכיל שיתכוונו שמים ויראי הדור חכמי על ה"ע רבותינו שתלו נראה

 וחזקות בעלה נטבע כי שנים ארבע שנתעגנה אשה להתיר[ עילה א"ס]* עלילה למצוא מאד והאריך

 משה' בר אברהם רבינו כתב וכן הים שפת על נמצאו בספינה אתו אשר הכלים כי שנטבע מוכיחות

 קצבה יהיב ולא אסורה קאמר דסתמא משום נראה לעולם דאסורה לפרש העולם שהורגלו מה שכל

 שאין במים אפילו מרבנן צורבא למימר ד"ס הוה אשי רב דהא לתמוה יש המשמעות זה ועל לדבר

 סתמא בתר ואזלינן לעולם אסורה המפרש לדברי כן אם ליה אית קלא סליק דאי מותרת סוף להם

 דבריך תנת כמו בא זה שהרי מותרת מתי שיעור נתנו לא למה מרבנן צורבא כ"א סתם אסורה דקתני

 איך ויגיד אדם שום שיבא עד להמתין צריכה הרי ויצא יומים או יום מהלך הרחיק דשמא' לשיעורי

 מפורש הדבר זה שאין פי על אף דעתא באומדן סמכו מרבנן דצורבא הדבר שזה וכמו דבר נעשה

 ש"דמ (דעתא אאומדן סמכי)* מרבנן צורבא דליכא היכא דאפילו ל"י כאן כן כמו דעתא באומדן סמכי

 דראוי קמן דחזינן ה"ראבי כתב וכן ברוך' לר נראה וכן להתיר בעיניו דקשה כתב אברהם ר"ה ומיהו

 זמן לבדות בידינו ואין לדבר זמן חכמים קבעו ולא שילא דרב כעובדא לכתחלה המתיר לשמתא היה

 מפי עד ןכגו הדברים פירשו להתיר חכמים שרצו במקום כי אמתלאות ולתת ראיה בלא ודברים מלבנו

 שאין במים כגון לעיגון חשו ולא חכמים שהחמירו מקומות ויש כאלה ורבות עדות ופסולי ת"ומסל עד

 שלפעמים ומה דשכיחא אומדנא בתר אזלינן ולא בו אוכלת והחיה צלוב או מגוייד בראוהו וכן סוף להם

 דלא גב על ואף לעיל כדפרישנא' כו בסופה אקילו כי בכור יש פרק בריש מפורש עיגונא משום הקילו

 שנהגו במקום אך לעולם פתרונו סתם ואסורה אסורה' למיתני דתלמודא אורחיה לעולם אסורה שנינו

 משמע תרתי דלצרור' בגמ ומפרש העולם כל סוף עד יבמות בריש כמו בדבר טעם יש לעולם לשנות

 :חכמה ספר רובן על יורה והמעט העולם כל סוף עד ולדות ולד בתמורה וכן יותר ולא



 

 

 

 "והנהוושם בסימן שע"ט בתוך הדברים  ש"פ –עיין היטב בתשובות הריב"ש סימן שע"ז 

, נשאת אם, נמי. מתים וחומרי, חיים חומרי להם שנותנין:(, ח"כ גיטין) פרטא בן אלעזר דרבי, תלת

. ההחזק אחר אלא, הרוב אחר בהן הולכין אין, ההצלה בהן שאפשר דכיון, לאבד שרובן י"ואעפ. תצא

 וחזקת; קיים שהוא, האיש חזקת: חזקי תרי איכא הכא; עדיף רובא, וחזקה דרובא: גב על ואף

 במים טבע זה אין; בים שאבדה ספינה: מינייהו דחד גב על ואף ...איש אשת בחזקת שהיא, האשה

 שעור ושהה, בים שטבע מעיד: סוף להם שאין במים דטבע. תצא לא, נשאת שאם; סוף להם שאין

. שכיח ולא, דמעוטא מעוטא הוי, רחוק במקום שיצא או, דגים של מחילה י"ע הצלתו ואז, פשונ שתצא

 ".תצא לא, נשאת שאם אמרו, הכי ומשום

  קלט סימן וכתבים פסקים הדשן תרומת

 חכמים חשו אלא נמלטין אין דרובן והחיבורים' התוס ומפרשים, סוף להם שאין למים דנפל דהתם

 ואיכא, הוא מצוי שאינו מיעוט' דאפי כתב יבמות בשילהי ובמרדכי. איש תדאש חומרא משום למיעוט

 אבל. ג"כה רובא בתר אזלינן שריא דמדאורייתא כיון, דמי שפיר דדיעבד רבנן אמרי ה"דמש למימר

 איתתא מוקמינן כ"א, אשה בעדות כשירה עדותו נכרי דהא סהדותא הך חשבינן לא אי דידן נדון

 קלא דנפיק כיון להתיר איכא נמי דהכי מ"מ. תצא בדיעבד' ואפי דאורייתאמ ואסור איש אשת אחזקת

 הרבה קרובים לו וישנו היה שם ובעל, טבעוהו או ונהרג מת למעלה הנזכר יצחק שרבי פסיק דלא

 אנו בגלותינו עכשיו הרבים ובעונותינו, זכרו ואבד שמו שנשתקע שנים כמה וזה, מדינות בכמה

 נודע היה פרסה מאות שלש או מאתים ברחוק חי היה ואלו, מקום כלב מעט ומפורדים מפוזרים

 סתם כמו הוי, סתמא מכח אלא בא שאינו פי על אף טובא דשכיחי רובא מיקרי ג"וכה .לנו ונשמע

 קאתי. סתמא מכח נמי דאינהו, הן מומחין שחיטה אצל מצויין ורוב, גמירי מגמר דדייני סופרי

 קכ"א  מהרי"ק שורששו"ת 

 דהא בה אקילי עיגונא דמשום טעמא בלא וגם ומנסבא דייקא דאשה טעמא בלא אפילו התירל "ויש

 מרעי דלא אחזקה סמכו עדים שני דבעינן מחזקתו ממון להוציא כגון גמור עדות שצריך אחזקה אפילו

 דינא דמלכותא דדינא טעמא בלא אף מכר בשטרי כותים של בערכאות העולים שטרות גבי נפשייה

 מעט אם כי רב היזק לו מגיע היה לא משקר היה דאם גב על ואף דגיטין קמא בפרק דיאבה כדמוכח

 להתיר ערוה לענין ואפילו כבודו את ופוגם שקר מעיד היה לא דיין שהוא כיון אמרינן הכי אפילו זלזול

 לוכ שכן כל' בהדי שם כדמוכח נינהו כריתה בני דלאו לאו אי זו' אחזק סמכינן הוה לעלמא איש אשת

 נפשיה מרע הוה לא שהרגו קאמר דקושטא לאו דאי הכא למימר דאיכא וחומר וקל וחומר קל שכן

 מזו" גדולה לנפשיה ריעותא לך דאין פשיטא דהא בנפשו להתחייב

  קפח סימן א חלק ט"מבי ת"שו

 בלוח קשורות רגליו שהיו' א על ה"זלה בירב יעקב ר"כמהר הגדול הרב מורינו הוראת מצאתי זה אחר

 לדעת לכתחלה מותרת האשה כי וכתב ויותר שנים' ב שעברו זכרו ואבד הספינה ונטבעה הספינה

 אין דרובן מותרת דמדאורייתא מדרבנן הוא סוף להם שאין מים איסור כי ללמד והאריך ע"כ



 

 

 

 לא תנשא שאם וגזרו לכתחלה אסרו' בגמ דמייתי עובדי כהנהו ניצולין' דמיעוט ומשום ניצולין 

 אחרת עכבה יש אם אבל עובדי דהנהו דומיא אלא' לכתחל לאסור כח לנו אין הז ולפי תצא

 חכמים תקנת על ולהוסיף לאסור כח לנו אין להנצל יוכל לא הדף לו יזדמן שאפילו הנטבע להצלת

 להם שאין במים יתירו חזקות' לאות באמת כי להוכיח ל"ז מוורדון אליעזר ר"ה תשובת עוד והביא' וכו

 ולא אחת בספינה שנטבע מורנא שלמה' ר אשת שהתיר ממיץ אליעזר ר"ה תשובת אהבי ועוד סוף

 ח"ת ראות לפי באומד תלוי שהדבר שכתב התירה ואומדות סברות מחמת אך עליו עדות שום בא

 ראובן על קלונימוס רבנא בן משולם' רבי שהשיב גאונים תשובת הביא עוד ודור דור שבכל שמים ויראי

 יתר הן חסר הן' ה ופעמים' ג פעמים חדש פעמים שם ומתעכב יום מהלך חורהבס ללכת רגיל שהיה

 וליטול לינשא אשתו שיכולה ת"מל גוי' אפי בא ולא לשם שנהרג ונשמע חזר ולא לשם הלך ופעם

 עליו נשמע שלא כיון הורגיו עם היו ולא ראוהו שלא פי על אף שנהרג גוים מפי שנשמע כיון כתובתה

 לאור מעידין חכמים ושנו עגונות תקנת משום אשתו את ומשיאין הגוים דברי על סומכים קיים שהוא

 נשמע ולא שנהרג שנשמע בעלמא הברה דבקול לגאון חזינא אלמא' וכו קול בת פ"ע ומשיאין' וכו הנר

 מצינו ולא כתובתה וגבתה לינשא התירוה ת"מל גוי' אפי מעולם בא שלא' אפי קיים שהוא עליו

 מזו וגדולה מאיר ורבי עקיבא' דר עובדי הנהו משום ס"שאל במים רק אשה תרתבה במים שהחמירו

 של מלחמה שבשעת ה"רגמ' תשוב שהביא העזרי באבי הכתובה תשובה באותה ל"ז ש"הרא כתב

 דכל' א בתשובה ל"זצ אביו יואל' רבי כתב הרי הלוי אליעזר' ר ביד רפיא אם שאף' וכו פראנציא מלך

 אתה עגונות תקנת משום הקלו והגאונים' הגמ שחכמי ואחר המקל אחר לילך יש נמי דהתרה פלוגתא

 ע"לכ לינשא לכתחלה מותרת האשה שזאת העולה הכלל כ"ע בעקבותיהם לצאת הדור לחכמי למד

 לאסור כח לנו דאין ל"ז הרב מורינו שכתב הרי. ל"ז מורינו הרב דברי קיצור כ"ע' משגיאו יצלנו י"והש

 לא הדף לו יזדמן שאפילו הנטבע להצלת' אחר עכבה יש אם אבל עובדי נהודה דומיא אלא לכתחלה

 החדר תוך הם שהיו כזו עכבה לך ואין ל"ז חכמים תקנת על ולהוסיף' לאסו כח לנו אין לינצל יוכל

 כמו לצאת' דעת היה שלא שכן כל דף להם ולהזדמן לצאת דרך להם היה ולא המים כשנכנסו

 במים יתירו' באמתלאו כי' להוכי מוורדון אלעזר ר"ה תשובה ל"ז רבה הביא וכן. למעלה שהארכתי

 לא ו"יצ יוסף ר"ה החכם שכתב כמו מעצמן' בטלו דבריו היו ואלו אני שהביאתיה כמו סוף להם שאין

 עליו הוא שהקשה' הקושיו מן קושי שום בהן' הרגי לא ל"ז הרב וגם מהן' ראי מביא ל"ז הרב היה

 שהתיר ממיץ אליעזר ר"ה' תשוב' הבי וכן. לדבריו סניף שעשה כיון' והבינ בהם שעיין/ ובודאי/ ובדאי

 ואומדות סברות מחמת אך עליו עדות אדם שום בא ולא' א' בספינ שנטבע' מורנ שלמה' ר אשת

 עדות יש דידן ובנדון כ"ע ודור דור שבכל שמים ויראי ח"ת ראות לפי באומד תלוי' שהדב וכתב התירה

 לו אין' והמחמי' למעל שכתבתי כמו כ"ג' ואומדו ס"שא מים בכלל זה שאין לומר יםחילוק ויש ברור

' למעל הוכחתי כבר מדאורייתא איסור כאן' שהי כ"ג שכתב ומה. מחמיר שהוא אלא אחרת ראיה

 בה' הניצולי' נטבע יהיה' א' כשספינ כי הענין בזה עדות שום מקבלים היינו לא ולדעתו כדבריו שאינו

' א יהודי על ל"ז' הנז לרב אחרת' תשוב ומצאתי' הנטבעי על יעידו ואיך/ ויראים/ ויראי' פזינח כ"ג הם

 וקרא לפניו' א גוי שט והיה בדרך נתיגע' ליבש להגיע לשוט לים עצמו והשליך' שנשבר בספינה' שהי

' א ייהוד כי תאמר' יהודי שם שיש למקום כשתגיע לו ואמר לו להמתין רצה ולא אליו שימתין אותו

  ושלא מביט והיה לראותו ערפו הגוי מיד ושהפך לפניך נטבע ובת ובן אשה שם לו שיש' מסיטוליא



 

 

 

 והיה נטבע ושהיה כבר שנתיגע היהודי לו אומר שהיה הגוי זה כמו ובהול נחפז לך ואין כ"ע עוד ראהו

 ש"כ תצא אל האשה נשאת ואם ת"מל גוי עדות שהוא ל"ז הרב כתב ז"ועכ כמוהו לו יארע שמא בהול

 הספינה לתוך נכנסים המים וראה שם עצמו והשליך החדר בתוך שהניחם שאמר היהודי עדות שנקבל

 הלכו הספינה שולי על שהיו אותם וכל שעה חצי' אח ונטבעה שוליה על שעלו עד ונהפכה צדה דרך

 הספינה ךתו ומהנשארים שניצול ומי שנטבע מי שם שהיו אותם כל וראו הקטנה הספינה להשיג ושטו

 דאורייתא לא חשש שום וליכא נפש יציאות כמה ושהות ברור עדות זה הרי אחד עד מהם נראה לא

 .ט"המבי נאם. דרבנן ולא

 שו"ת משאת בנימין סימן ס"ח

 ורצחו דמו שפך הזה שהרוצח רק בעולם ספק כאן שאין דמלתא וקושטא הדברים בירור מראין הדברים אלו כל 

 לזה ודומה. ת"מל משאר הדברים ובירור דמלתא קושטא דעדיף ת"מל בלא אף שפיר וז אעדות וסמכינן נפש

 לו יגיע שלא השופט שהבטיחו הבטחתו על בצנעה השופט לפני שהודה אחד ברוצח א"קכ שורש ק"מהרי כתב

 היה לא קאמר דקושטא לאו דאי זה מטעם זה עדות ידי על הנהרג אשת את ל"ז הוא והתיר מזה היזק שום

 שום לו יגיע שלא סבור והיה להשופט מאמין היה שהרוצח התם מה ו"ק והשתא. בהודאתו ראשו את במחיי

 לאו דאי ל"ז הרב פסק ה"ואפי משקר קא ושקורי להעיד או להתיר נתכוון שמא לומר לנו והיה מזה היזק

 יתחייב זו דאההו י"שע בודאי ידע הזה שהרוצח ד"בנ ש"כ. בהודאתו ראשו את מחייב היה לא קאמר דקושטא

 פריך ת"ומל היתה נכרית דפונדקית דאמרינן הא כ"א ת"וא. קאמר דקושטא לאו אי להודות לו היה שלא להריגה

 טובא דמוכח גב על ואף ת"מל הוה לא שוב חבירינו איה תחלה דשאלוה מאחר כלומר קאמר חבירינו איה והא

 דאין וסובר פריך ה"ואפי קברו להם והראתה ושל ת"וס ותרמילו מקלו להם הוציאה שהרי קאמרה דקושטא התם

 לנכרי ששואלין דכל מזה ודקדק בתשובה ש"הריב כתב ובהדיא. חבירינו איה תחלה דשאלוה כיון עדות עדותה

 דמה שפיר ידע דהמקשה ל"וי. קאמר דקושטא הנכרי מדברי הרבה דמוכח גב על ואף עדות עדותו אין תחילה

 מידי אמתניתין פריך לא והלכך קאמר דקושטא מטעם אלא ת"דמל מטעם לאו במתניתין לפונדקית שהאמינו

 גב על דאף התם שאני נ"א. חבירינו איה והא פריך הוה ת"ומל נכרית דפונדקית תלמודא דמסיק מאי לפום אלא

 הלכך כלל יודעים היינו לא הפונדקית לאו ואי הפונדקית פי על רק מוכח אינו מקום מכל קאמרה דקושטא דמוכח

 כך כל אין שלו ת"וס ותרמילו מקלו שהוציאה ומה לשיקרא דחיישינן אעדותה סמכינן לא הוה ת"דמל לאו יא

 ובלא הרוצח הנכרי של דעותן דבלא ד"בנ הכא אבל לדרכו והלך בידה הללו הדברים שהפקיד דאפשר הוכחה

 דליכא בפונדקית כ"שאמ למעלה שכתבנו ברורות הוכחות מכמה הרגו שהוא ספק בלי כשמש לנו בריר הודאתו

 שבהודאתו מאחר להעיד או להתיר נתכוון לומר שייך אין הרוצח הנכרי שבעדות ועוד. כך כל דברים בירור

. קברו להם שהראתה טפי בריר דפונדקית ההיא לומר ואין. בפונדקית/ כ"משא/ כ"מש למיתה עצמו את מחייב

 דהתם וסוגיא הפונדקית לעדות צריכין היו לא כירוהווה פתחו דאי הכירוהו ולא שפתחו או הקבר פתחו לא כ"דע

' אפי נפשו שתצא עד עליו מעידין אין' יבמו דסוף ממתניתין להקשות ואין. סמכו הפונדקית עדות דעל משמע

 גב על אף הוא חי שמא חיישינן ה"אפי גדולה הוכחה דיש גב על אף אלמא' וכו אוכלת והחיה וצלוב מגוייד ראוהו

 להו אמרה גננא בבי נורא אתלי הלולא דבשלהי גברא ההוא שלום האשה' פ וכן. שמת הוא שטאדקו הוא דמוכח

 עישינו היינו למימר אבין בר חייא רב סבר דשדא ידא ופיסת דשדא חרוכה גברא חזו אתו גבראי חזו דביתהו

 עלה סמכינן לא ה"אפי דמת הוא דקושטא טובא דמוכח גב על אף אלמא'. וכו המערה עלינו עישינו הבית עלינו

 עד לעלמא א"א שרינן דלא ודאי הוא הכי איברא ומת נפשו שיצא דחזינן ברור בדבר לא אם לעלמא א"א למשרי

 לא בתחילתו אבל בסופו רבנן אקילו כי בבכורות אמרינן דהכי ספק שום בלי ודאית המיתה על ברור דבר שיעידו

  שיתברר אחר להעיד נאמנים ושפחה ועבד נכרי' דאפי רבנן דאקילו שמעידין בעדים היינו בסופו י"ופירש. אקילו



 

 

 

 שהוא הרוצח הנכרי של עדותו לאו אי נמי ד"ובנ ועיקר הדבר תחילת שהוא הברור בדבר ודאי מת שהוא לנו

 הנכרי שבעדות מפני אך שבעולם והוכחות האומדנות כל על סומכין היינו לא ודאית ומיתה ברור דבר מעיד

 הוא דמלתא דקושטא חזינן לאו אי לפיכך בדבר איכא אמתלא גם גמור ת"מל שאינו כיון עילמו אינו לבדו הרוצח

 סמכינן שפיר הרוצח הנכרי עדות בהדיה דמלתא קושטא מצרפינן כי אבל הרוצח הנכרי אעדות סמכינן הוה לא

 הדברים ובירור דמלתא קושטא דחזינן היכא כל מדברינו העולה. לעלמא להנשא ל"הנ יוסף אשת ושרינן עלייהו

 ואיכא ת"מל דליכא גב על אף. לשקרא חיישינן ולא הנכרי עדות על סמכינן אז המעיד הנכרי של עדותו בלא אף

 .אמתלא

 

  שמו סימן העזר אבן( לובאוויטש) צדק צמח ת"שו

 'בתרי' דאזלי' מעלי רובא הוא ס"ומשאל ס"למשאל טובא דמוכחא אומדנא י"מהרא שהשוה מה מבין איני ואני

' אפי נ"בד' מדאוריי כלל מהני לא אומדנא כ"משא. מ"ר' סי ד"בתה והובא יבמות שלהי המרדכי ש"כמ נ"בד' אפי

 ש"וכמ דשבועות ד"פ' כדאי' אומדנ בתר אזלינן לא מ"בד' ואפי. שטח בן דשמעון מעובדא כדמוכח טובא מוכחא

 קצת מ"וכ. הוא עדות דתחלת' ריימדאו מהני לא אשה בעדות ה"ה ודאי כ"וא. באריכות ט"קכ שרש ק"מהרי

 שלו חיים חזקת אתרעי דכבר כיון ד"שבנ אמת הן'. כו הדעת באומד אומרים אין ז"הכ ג"פי ם"הרמב ש"ממ

 ע"צ זה וגם'. א נטבע שנמצא מה בצירוף' מדאוריי טובא דמוכחא' אומדנ בתר' דאזלי לומר אפשר לנהר בנפילתו

 .ד"לפע עדיין

  קטז ק"ס יז מןסי העזר אבן א"הגר ביאור

 ק"בספ ש"כמ מודה שמואל אף דשכיח' ברוב רובא בתר' אזלי דלא כשמואל ל"דקי ואף רובא בתר' דאזלי'. כו יש

 נ"ור כישראל ה"ה ברוב הא מ"ע במחצה' דוק לניזקין וכן אבידתו להחזיר' כו ישראל רוב' יומ ובסוף דכתובות

 משום' דמחמירי ש"כמש( ליקוט: )רחוקות חששות בתר' דאזלי ל"כנ א"א בספק מחמירין אלא חסא על אשתבע

 ועי"ש ס"ק ס"ה  :דיבמות ב"רפ ש"והרא'[ ב' כ( ]ב"כ) דבכורות' ועתוס א"דא חומרא

  עז ק"ס יז סימן העזר אבן תשובה פתחי

 היה שאם' וכ זה בדין ד"התה על שהשיג ו"תקכ' סי א"ח ז"הרדב בשם שהביא ח"נ ק"ס צ"במה' עי - תצא לא 

 על להשיב האריך ל"ז והוא. ש"ע ממזרים ספק בניה עושה והיה מבעלה האשה מוציא היה לפניו כזה שהמע בא

 טובא המוכיחות באומדנות דוקא מיהו וסיים בכאן א"והרמ ד"התה דברי ולקיים ל"ז ז"הרדב של השגות כל

 ז"פ ם"הרמב מלשון בלא פ"וש ש"והרא' התו לשיטת זה וכל. התורה מן עלייהו' דסמכי הוא גמור כרוב דחשיב

 וכדעת מדרבנן תצא נשאת אם למיתה שרובן בדברים דאפילו שסובר ג"ול ט"וכ ד"כ בסעיף הוכחנו נחלות' מהל

 ל"ועמש ש"ע ד"עכ כשורה להורות המורה עיני ראות ולפי הדחק בשעת א"כ בזה להקל אין כ"ע ל"הנ ז"הרדב

 :זה מדין עוד
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