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זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל

תשובות שאלות

1

לכל דבר הקשה אשר הביאו אל משה ספרא רבא ,גאון ישראל וקדושו ,רכבו ופרשו,
בוצינא קדישא ,הסידא ופרישא ,ריש מתיבתא וריש גלותא ,מאור ישראל ורשכבה״ג
מיה

מ שה

סופר

זצוקיל

נולד בק״ק פפד״מ ,ושימש בכתר רבנות בשלשה קהלות קדושות בק״ק דרעזניץ
במדינת מעהרן ובק־ק מאטערסדארף במדינת אונגארץ ,ושלישה על כולם בעיר
ואם בישראל קיק פרעסבורג.
למד ולימד דעת את העם חוקי אלהים ותורותיו ,עד מקום גבוה םכל הארצות ירושלים עיר הקדושה
שלח םארותיו .לכל צמא אל דבר ה׳ הזיל מים םדליותיו ,לתורתו איים יחילו וגמליהם לתשובותיו,
נ פ ל א ו ת עד שנת ו א ב י ט ה נ פ ל א ו ת ויבדל הי את האור וגנזו בגנזי
ישכ פה קיק פ־ב
מרומים ,וארק הקודש נבלע במקומו פה קיק פ*ב חלקת מחוקק ספון.
מ

ש

נ

ת

כ ע ת יצא לאור מחדש עם תוספות מפתחות ומראה מקומות
בש״ס בבלי ,ירושלמי ,רמב״ם ודי חלקי שלחן ערוך ועוד נוסף
זרז מפתחות הענינים מתוכן דברי קדוש מרן רבינו החתם סופר
זכי״ע שלא נראה כבושם הזה עד עתה ,ע״י
משה״ק שמעדן בלאאמו״ר הרא״ש זצ״ל הי״ד
אב״ד דעברעצין ונייהייזל יצ״ו ,בעהמח׳׳ס באר משה
יצא לאור בהשתתפות בית מסחר והוצאת ספרים של ד׳ יהושע
אלי׳ בן מו״ה חיים שאול ז״ל הי״ד גראספמאן נ״י
ניו יארק יצ״ו.
בשנת חמשת  m'mושבע מאות ושמנה עשרה
ניו יאיק י1״ו

במקום הקדמה
)שלא ישאר הנייר חלק אעתיק מ ן גרגר אחי מחבורי באר משה

) eraעל תרייג מידת׳

והעתקתי גרגר זד .דוקא כי יש לו שייכות לדברי מרן קםוו1ז חודם חיו״ד סי׳ ר(0-

בשים בבלי )סוכה דף ג׳ א׳( ובירושלמי )סוסה פיח היד ומעשרות פ״ג(
אמרו לענק הרבה מצות שבית שאין בו די אמות על די אמות
לא הוי בית )ועי׳ ביי יו״ד סי׳ דפיו( .וכתבו בתום׳ דעת־ הוד ,ליה למימד
לענין פתח בית אב של נערה המאורסה׳ יעיין במהר״ם וערוד לנר מאי רצו
התוס׳ בזה ושוב כתב העדח־ לנר דבעיקד הדבר ציע דבשלמא בכל הני
דחשיב )בש״ס ובירושלמי( צריך להיות בית חשוב הראוי לדירה ואי פחות
מד׳ אמות הוא לא חשיב חרה בקבע ומי שדד בו במלה דעתו אצל כל
אדם ולא נחשב כבית אבל לענין פתח בית אב דנעדה המאורסה דהטעמ
דנסקלת שם הוא משום לומד לאב ראו גדולימ שגדלתם ,כמו שפי׳ רש״י
בחומש .א״כ מה לי אס בית שראוי לדירה הוא אם לא ״כיה שהאב דד שמ
מצוה לסקול שמ להראות גחליו הדעימ ,ותדע דאיכ נימא גם ביפ״ת דכתיב
והבאתה אל תוך ביתך ודרשינן מיניה בקדושין )כ*א( מלמד שלא ילחצנה
במלחמה נימא ג״כ שאסור לבא עליה אם לא הביאה לבית שיש בו ד״א
על ד״* ו ת גבי משכנו ח ח לביד דכתיב דלא תבא אל ביתו לעבוט
עבוטו בחח תעמוד נימא ג״כ דדוקא בית שיש בו ד״עד אסור לכנוס אבל
פחות מדעיד שדי ,וכ״ת דהכי נמי א״כ לא היו להו להפוסקימ לשתוק,
עיכ כתב בערוך לנד דלולא דברי התום׳ נסקלת על פתח בית אביה שהוא
דד שמ אפילו אין בו ח על ח ,ולבסוף הקשה הערוך לנר מפסה דהו״ל
למיחשב שאינו נאכל בבית פחות מדע״ד והניח בצ״ע ,ועיי״ש שהאריך
בדברים געימימ .ובשירי קרס )סוטה שם( ראיתי שהביא ג״כ דברי התום׳
)סובה הניל( ותירץ כיון דלא נאמר פתח בית האב אלא למצוה כז־תנן )כתובות
פ״ד( לא קחשיב ליד ,דאין הפסד אם מעבירים אותה לפגי בית כזד -ועוד
כיון שאביה דד בו מיקרי שפיר פתח בית אביר״ ועוד דעיקר הסיעם ראו
גידולים שגידלתם אף בבית הזה מתקיים עכ״ל .הנה תירוצו השלישי הוא
תירוצו של הערוד לנר ותיחצו הראשון מובנים היטב ,אך תירוצו השני
צריך ביאור .ונראה לי דכוונתו דבית סתמ לא הוי בית פחות מחדד ,אבל
בית אביה הוי בית שאביה דד בו מכל מקום .ועתה נחזי מאי דקמן ,הנה
תירוצו של הערוך לנר שהוא גם תירוצו השלישי של השי״ק תמוהים
והלא אגן לית לן לדרוש סעמא דקדא במקום שמשתנה החן ,ועיין כתובות
ריש דף מ״ה שאין זד ,הטעם דק להסביר הענין ותירוצו השגי של השי״ק
תמוה עוד יותר ,דמאחר שבית פחות מ ח ד ד אינו בית גם בית אביה לא
מיקרי )ויהי׳-כוונת השי״ק איך שייזי׳ גם באופן אחר ממה שפי׳ לעיל תירוצו
השגי מ״מ זה קשה עליו בבידוד( ,ותירוץ הראשון נראה לכאורה עיקר
ונכון לפום דיהמא ,אבל המעיין ידאה שאחד עיון הדק הימב הם תמוהים

מאוד בלתי מובנים בשום פגים ,והוא דבספרי )ני ת1א אות צ״מ( שמוהו1יאו
את הנערה מ״מ דדשינן שאפילו אין פתח בית אב מ״מ סוקלין אותה
בשער העיד .וכדילפינן בכתובות )מ״ה ע״ב> ,ו ס הוא בירושלמי )שמ פ״ד
ה״ה( אין לה פתח בית אב סוקלין אותה במקום שתינתה )ופי׳ הפני משה
על פתח שער העיד ההיא( .ואם  pמלא על השי״ק ,דאם באמת גם לבית
של נערה המאורסה 1דיך שיהי׳ ד״א על ד-א א״כ כשאין לבית אביה ד״א
על ד״א בטל שם פתח בית אביה וחזד הדין לסקלה על פתח שעד העיר
כמותה ולמה יסקלוה על פתח בית אביה שאין בו דע״ד שאין בו אז שום
מצוד״ והיא תיובתא עצומה לדברי השי״ק במכת״ה .ומה שאני אחזה בזה
בעהי״ת דבר נכון ,דלכאודה אוסיף עוד להפליא לפי דברי הש״ס והירושלמי
)הנ״ל( לא יהי׳ שרי ליתן חליצה כי אם בבית של דע״ד בית חלוץ הנעל.
ולמה לא נזכר זה להלכה בשום מקום )וכ״ת דהלא צריך ביד לזה וא״א
שיהי׳ זה בבית פחות מ ח ד ד זה אינו כמובן( ,ועוד יותר תמוה דהלא בגרושה
כתיב ויצאה מביתו והלכה והיתד ,לאיש אחר ,וכי נימא דכל הענין אינו
מדבר דק כשיצאה מבית שיש בו חדד ,לפי״ז ח״ו אפשר להרס כמה גופי
מצות רחמנא שזי ב לן מהאי דעת* ע״כ נראה לי בחד כשמש סברה
ישרה דרק במקומ שהמצווז קאי על הבית או המצוד ,שחייב אהדם לעשות
קשורה עמ הבית הנזכר בפסוק אז צרין־ שיהי׳ הבית חדד ,אבל בלא״ד,
בודאי אין שומ קפידה אם הבית הוי ח ד ד או פחות מדע״ד ,וא״כ כל מה
שנזכר בגמרא )סוכה( וירושלמי )סוטה הנ״ל( א״ש כל חדא וחרא באופן מאד
נעלה כפתור ופרח בעזהי״ת ומקום הניחו לי )ועיין בט״ז או״ח סי׳ תרל״ד(.
ולפי״ז א״ש קושי ת התום׳ דגם פתח בית אביה של נערה המאורסה הוי ליד,
למיםד דס״ל להתוס׳ דבעת שהמצור ,לסקול אותה בפתה בית אביה אז
המצוד ,מקושרת עם הבית דנן רצתה החכמה העליונה בדיוק כמו דאיתא
בכתובות )מיד מעיב( ג׳ מדות בנערה עיי״ש ,והירושלמי דלא נקים לד,
בודאי ס*ל דגם פתח בית אביה של נעדר ,המאורסה אינו מקושר עמ גוף
המצוד ,דדלא אם אין לאביה פתח אז סוקלין על שעד העיר ואם דוב יושבי
העיד נכרים על פתח ו  ,ר ו )עיין כתובות ובירושלמי כתובות פ״ד סה״ה
בקרת העדה בד-ה שנייה היא( ע*כ לא נקים לד ,דבכה״ג כאמת אין צדיך
שיהיה הבית חדד .ועל דדן* זה יש ליישב קושי ת הערוד לנר ולק״מ.
אך קשה להאריך על כל פרט ופרט ע״כ אקצר והמעיין יעיין וימצא האמת
בחץ־ ישכון אוד בעזהי״ת והמוסיף יוסיף לקח סוב )ועיין בתשר בית יצחק
חיו״ד סי׳ קליד ,אות ד׳ בהגהות מהמודם חאו-ח סי׳ תרל״ד ותשו׳ מהרש״נ
חאו״זז סי׳ ל״ג וכמקומות שציינו לעיין(.

ה קדמה
דק מלפנים זאה בישראל חק למחברי הבולים לסקדיס הקדמס בראש מחברהס ,סודם וסדרם .ענוה צדק נשפס ברורה ולשון לכס יגידו
לדור מס סניע אליסס ומה ראו על ככה לבוא במנילה קפל .שם ההלוה ס׳ יביעו .רככום ישמיעו .על אשר עד כס סניעו ,שם יהנו
צדקם ס׳ שם יהנו אמרי שפר .כזה מעשם איש ואיש אס בעודו סופיע מסודו ,ובחיים חיהו סוציא לאור חכמהו ,אך אס לבנו ייעדכס ,ואחרי
בלוהו הסי לו עדכס ,בן חכס יכצד אב בחייו נס במוהו .בלאש ספלי יספר הסלהו ,לפארו ולסללו ירחיב מילולי ,יקרי דשכני כבוד אומר כולו:
הנה זה סיום אשר עשם ס׳ לנחמינו מעצבון מחינו ,אשר סעציבכו מר סמוה סקיר סמצכפה וסלים הענורס ממל לאשיכו ,אבדנו אה נבוריכו
מעינו אבינו ,ענורה הפארהינו ,ראש נולה אוריאל רבן של ישראל כבוד מו״ס משה סופר זצ״ל:
במה כקדם ס׳ ככף לאלסי מרום! כי ראס ס׳ נענינו ,סריס מעפר קרנינו ,כונן מעשי ידינו ,לסקיס שם לאבינו ,סהורס אשר שם משם
לסאיר עיכיכו ,זאה אשר יחייכו בעכינו ,נשימה חוהס על לבינו ,יישר ארחוהיכו ,נמענל׳ צדק יכחינו ,אה דבר ס׳ ישמיענו ,למען
נדע במס כענדיכו:
ה? אבינו מאוה״נ סמחבר זצ״ל לא כהב שוס הקדמה בראש קפרו ,וקינה הדבר כי לא מלס ברוחו מעולם לסדפיק אה חיבוריו ולספיצס על
פני הבל ,כאשר נילס מצפוני לנו במכהב כהונ בכיי משנם תר&״ט וזיל שם ,וסשמועס ששמעו מעלהס שסוצאהי חיבור אחד ובקשו
ממני לשלחו שמס — דבר זס לא הרסרהי בו ולא עלה על לני עדיין כי לרובא דעלמא שהם גדולים ונוודים ממני או לכהיפ כערכי ,המה
לא צריכים לדידי — ולעעונוא דמעונוא שהם פהוהיס ממני ,למה זה אנוריח בשביל המיעונו ,ואולי אולי הים סדבר שרוב סעולס צריכים
לי חלילה ,מ״מ לא ידעהי החיוב להדפיס ולפזר דברי ברביס — כל עוד שיחייני ה׳ ויהן לי כח הריני מוכן ללמוד עם כל סבא לשמוע,
לא אשקונו ולא אנוח כאשר ציוני ה׳ אלקי מה אני נחכס וכו׳ ולהשיב לכל שואל עד מקום שידי ושכלי מניע באפס דמים ,והנני כוהב על
ספר בדיו כל מה שיחנני הייה הן בהלכה הן נאנדה והמה מונחים הפקר כל עי שמצה להעסיקם יבא ויעהיקס ,וכן עשו קדמונינו קודם
סדפוס ,יוהר אינני מחויב ,ואס חיו להגדיל שם חוששני מקללה הזיל ננד שמא אבד שמי׳ ,כאשר אירע לרוב מהגרי ספרים — ומכיש
לסרויח ממון לינוול חיים מן סעולס חיו — עיכ לא עלה על לבי כנילי — עכ״ל הנוסור שם .וכאשר נזר אומר כן הקיס ולא סדפיק
שוס חיבור מחיבוריו כל ימי היוהו אהנו ,אך זה שנהיס ונר אנקיס נורס יכנס ,מלס מורך נלנבינו לאמור מי יודע מס יולד יום ונפש
אדונינו צמרם בצרור סחייס ,אז נדברו יראי ה׳ איש אל רעהו הלא נוונ להבין רפאוה לנפשינו נורס הבוא חלינו ,עלה נעלה נ מ ה
מאימה נורס יכנה מאורינו — ודברנו על לב אבינו מאוס״נ זצ״ל ונס נדולי הלמידיו הפצירו בו במכהביהס אליו ,נפשם בשאלהס שיפץ
אור השונוהיו על פני הבל ע״י הדפוס ,ונצחוהו בניו והלמידיו ונענה לדבריהם ,וכהן לנו לשוה לסדפיסס ,וכבר ההחלנו להעהיקס
בעודו אהנו ,אך נעונוהינו ננורפה השעה וה׳ לקח אה אדונינו מעל ראשינו הלך הלך למנוחוה ,ואוהנו עזב לאנחוה ,צאן קדשים המה
ננוכוה ,כלהה נפשם וכמה בשרם לרווה צמאונס מבאר חפרוה שר ההורה רנינו אבינו זצ״ל ,אמרנו עם לעשוה לה׳ השם חכמה ננווחות,
לסשליס אה אשר החילנו לעשוה ,וזכוה אנוהינו מסייעהנו להוציא אל הפועל אשר זממנו וחלק היי״ד לאור יקרוה הוצאנו ,אל ה׳ ויאר לנו.
ואבוא היום אל העיון מה אומר ומה אדבר ,לכבוד אני המחבר ,מה מני יהלוך בראש החיבור ,הנוא אבוא במנילם ספר ממולא ספורים
מיקר הפארה אבינו ומידוהיו היקרים ,הלא הוא אביר הרועים גבור גנוריס .אליו ההאספו העדרים סורים ומורים ,וישאלוסו
נדבר ה׳ כאשר ישאל איש נאורים ,ובכל דבר הקשה ה־א ינהס הומה ישרים ,איש אל רעהו יאמר הכר נא ה מ ו ה מ ה ,ךןידושי
תורם משה אמה ,הוא האלם הגדול בענקים ,דה ה׳ הקים ,אלה המשפנויס ההומה והמקים ,שלח דברו אל קצו׳ א ח ואיים רשורףס*
נלייה דרעא נפל נהורא והאיל מחשכים — והן הן עדיו ,אלפי הלמידיו ,כולם אהובים ומלם ברורים ,ועדהו הנאמנה קרים פרעסבורג
עיר גנוריס *( המה יגידו לבניהם ויקפרו לדור ישרים ,כי קרן פני משה כפני חמה המאיר לאלץ ולדרים ,גדול ביהודה שמו נודע
בשערים ,עומד נפלז ונודר גדמס ,זכר צדקהו העמוד לדור דומם ,ואך למהקור הרבומ דנריס:
אב; כאשר נינוה־ נקפריס רמיהי גס אלה לחכמים מחברי חבורים ,עשו פהיהוה להינוריהס ,ראשיה חכמה יראה ה׳ בדברי אנדס
ומוקדים ישרים ,כך היא דרכה של הורה המה מומס ,ולהעיר לבוה הוגיה יעבירו קול נמהנוה הענליס — :לכן נס חלקי
אמרה נפשי לרעוה נגנים וללקונו שושנים דנריס יקליס מפנינים ,ולעשוה אוהס מנועמיס לאבינו כאשר אהב :
הנה לא בררה־ פה ד נ מ ס היקרים מדמשי מר א״א זצ״ל ,כי לא היה רצוני להראוה נזה יקר הפארה דרשוה ואנדה אשר לאבינו,
כי עה לכל חפץ ועוד חזון למועד אי״ה — לא שמהי בילקוט״ זס כי אס שיחה חולין אשר שח לנו אבינו זצ״ל וגס המה
מלמדין להועיל ליישר דרך האדם כמ״ש חז״ל ]ע״ז ׳"נו ע״נ[ :ועליהו לא יבול אמר רב אהא נר אדא אמר רב זהו שיחה חולין של ה״ח
שצריכה הלמוד פרש״י ע ל ה ו הוא הקל שבאילן ,וכהינ לא יבול פי׳ שגס זה לא ילך לאיבוד טכ״ל .והכוונה כי כמו עלי האילן לא להוהו
בראס הש״י ,אס שאינם עיקר הפרי מ״מ הס צורך גדול והמה משמרי הפרי משרב כצוצי השמש ,כן הוא שיחה חולין של ה״ח אס נס
שאינו נופי הורה מ״מ המה משמר פרי עץ חייס ,דברי מכמיס כדרבמה ליישר אה האלם מדרך המוה אל דרך החייס ,ואין דבר אחד
ישמהי להם מקום להיוה ככיסם פתח שמל לספרו חתש סופר׳
לבנולה ,לחפץ הזה בררה׳ שיחה חולין דנפק מפומי דמר אנא זצ״ל
וקראהיס נכס פתוח  ,חותם.
*( זכרה אלהי לנוובה עדה הנאמנה ז מקהלוה עס ה׳ בקריה פ״ב ,זה שלשים ושלם שנס אשר ישב אבינו סקדוש זצ״ל פס סיס ביהס
ביה ועד לחכמים נחירי ישראל הנאים לשמוע דבר ה׳ אשר דבר ניד ענדו משם — לא אמר אדם צר לי סמקוס ללון בעמק של
הלכה ,כי היה ניהס פה1ח לרוחה ,כנודע ומפורסם לכל ,וגס עהה אחרי ששקעה שמשו של משה עודינה הפיצם קרניהס מול עבר פניסס
לאורה ילכו מקנונס ועד נדולס ,דברו בפיהם ומלהו על לשונם עודינה צדק ילין בה ,לשלשה המה מנויבי צעד ,להורה ועבודה ונמ״ח
מקסלהס נועד ,סמס חוצבים עמוד ההורה בכל עוז וסדר ידיהם עושום כפלים להושיה לממס ביה מדרשו דמר אמי סנאון מו״ס
אשיב סייו ,בכל מעשיסס ודרכיסס בקודש נראה כי אהס חלקה מחוקק ספון .הלא ס׳ אהס ידעה מאוד ,םקב לסם כבר לנס ונמול
ידם ,ברכס בכל מאודם ,סרס קרנם וסודם ,סקס לסס ברכה אבינו זצ״ל ,זאה סנרכס אשר  3׳  pמשם איש םאלסיס אה בני ישראל
לפני מוהו,״ זכוה אבינו חכוה ההורס יגן עליהם ועל זרעיסס עד עולם.

פתוחי חותם
היוצר וישסנח
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א ש ר נחר באומס ננחרס ,אוסני מצוסיו ושומרי סורסו ,יעקב נסר לו יס
ה נ ו ר א
ישראל לקנולסו ,בני ישראל מס קרונו ,זרע אנרסס אוסבו ,כדכסינ ]ישעי׳ מיא[ ומסס ישראל מנדי יעקב
אשר נחלסין זרע א נ ר ס ס א ו ס נ י ולמס זס סינס יסילס נודעה לאנרסס אמיס משאר אבוס סמולס
שקרא אוהו סמקום נשס אוסנו ן
בירור מנין זס נודע לנו ממאמר סשי״ם ]נלאשים ייס[ :כי ידעםיו
לעמן אשר יצום אם בניו ואם ניסו אסריו ושמרו ד  pס׳ ונו׳
]ידעםיו פי׳ רשיי לשון סנס[ סורס נזם כי נפלאם אסנם ס׳ לאנרסס
אעיס על שליעד דעם אם סעס וקירנס לעבודםו ,וסיא שעעדס לו
יוסר עכל עעשס העונ וזכום סנפש אשר סי׳ לו לעצמו ,כי נאעם נס
לפטו סיס סיו ׳סיד* סנולס אשר ידעו אס ס׳ ודמם דרכיו יספצו
ונאסבםו ישנו םמיד .מי לנו נדול מחניך אשר מעוצם םשוקםו ודניקםו
נסי ,נםפרדס סחנילם חברם ארבע סיקודום ,חדל מסיום אדם ונםמלם
לסיום כאסד עצנא ערוס במרום סמועדיס אם פני סעלן לשרםו:
]ואינמ כי לקח אוםו אלסיס[ ולא עצינו נאנרסס אעיס שנזדp
עפרוריוםו כל כ ן — אן לא עצד פסיםום וחסרון נפשו לא סניע אל
םעעלס סזו ,לא ,כי אס אאע״ס סי׳ עישס כאשר עשם סנון לםסנודד
עצמו מחברם בני אדם סםמלס נס סוא לסיום ממלאכי אל ,ואשר לא
עשם  ,pסוא כי ססבוק נסכעםו כי לא נאלם חפץ ס׳ שישלים סאדס
את נפשו לנד ,ואס אנשי דורו ישאיר אםריו םרבום אנשים סעאיס
ועכעיסי סי ,כעקרס אשר קרס לדורו של ס ט ן ודור סענול ,סנקיק סזס
ליילד אוםו כי עוג לאדם לעמע נסשלמם נפשו ,למען רגום כבוד ס׳
לעעע אס מורדיו ולסרבום עבדיו ויודעיו ,כי מס יםן ומה יוסיף סאדס
אם יוסיף מלאן אסד על אלפי רננום מלאכי מעלם ,סלא ס׳ בורא ועעציא
כםנס וכסנס חדשים לבקרים ,ואס כה יעשו'יילי סגולס בכל דור ודור,
ימצא אמד מט אלף קדש לס׳ ורוב סעולס מקולקל ,ס א ח םשס מרעם
יישניס וספץ סנריאס םשארס מעל .ודבר זס םםסיינ צורם סאדס נשמת
שדי אשר בקרבו ,סיא סלק אלסי מעמל וערם ירדס ען סשמיס לשכון
ננסי סומר ננלו אלים מצפוני ס׳ ומיני׳ משועעום בכל ,ובבואם אל נוף
סאדס נקםמו עיני׳ מעפרוריום סוערו ,עיר פרא אדם יולד ,ומס לס
לצרס סזאם לעזוב אם נים אני׳ וםרד פלאים לסקםפס נרנני מפר מן
םאדמס ,ועסםככם בסברם סנוף יעים רבים עד כי ילעוש סאדס
אס סומרו ,ועי יודע אס לעם מאם םניע למלכות ,אס םשוב לקדמוםס ן
אס לא כי סבלים סאלו י פלי לס בנעימים ,ועוג לס לצמצם אורם ולעמע
דוס יעים רבים ,לעען סניע אל סכלים סשליעוס לססדעוס סצורס
ליוצרם לסיום  pסעשפיעיס לזולסס ולהאציל עאורס אל רוס סשכל
סקעון לס אשר לעעלס סזו לא סוכלס לסניע נשעיס עעעל כי אין לס
שם נס זונ סעקנלס סשפעסס ,ואיכנס שם כיא ננסינס מקבלם
וממליוסא סיא לס לסיום ננסינס משפיע1 — .״ pכי לא נשלם ספץ
סנפש כ״א נצירוף כלי עעשס סנוף שיסי׳ סנועסס כסנומסס ויספמלו
כרצונה ,מעלם םנכונס שיבור לו סאדס לסשפיע ולסנרנ לזולסס תמיד
כמעשס םנפש ,ומל זס םזםירנו סשייס :ולמדסס אם בניכם :ואס
נטסס ילעדון ,וכדועס עצום ססוכסס :סוכס סוכיס אם עעיסן ,כל
אנו סעצוס עוריס לנו כ׳ לא סושלס חעז סנריאס אס ישלים האדם אס
נפשו לבלו ולא ישלים אס נפש זולסו — .וסזסירו באבוס  :וסמעידו
סלמידיס סרנס ,נס אסרן נספאר נמדס זו :אוסנ אס םנריוס ומקרבן
לסורס ,ויען כי סכסטס סעס סנגשיס לסורוס מס ס׳ כדכסינ  :יומ
עשפעין ליעקב וסורסן לישראל <)ב\ נא עליסס הציווי וסאזסרס לאסח
נעידמ ססמנרוס ערועז נקרא ]ויקרא זי[ .ולבש סכסן עדו נד ועכנקי
נד ילבש על בשרו וסריס אס סלשן ונוי ,סכוונס ע״ד שכ׳ סרענ״ס
]ספ״ס עיססיס[ חיל  :ולא ילנס באלומת עעי °אלז וישינסס ולא
יראם סעיל אלא עוסק בסורם ענווף נציציס עוכסר בספילין ועושס
בכל מעשיו לפנים משס״ד :וםוא שלא יסרסק סרבס ולא ׳שסומס עד
צךעצא סכל עקלסין אוםו ואוסניס אוםו ועסאויס לעמשיו ,סרי זס
יךדש אס סי ,ועליו סכסונ אומר עבדי אסם ישראל אשר בן אספאר
עכיל .רצונו כי עדם סנדידוס נאעס סועלס נדול לזיכון סנפש ומדם
זו סיא עצמיים לססכס םשלס ,א ן ספן סנריאס סססיינ לסתלנש
עדם זו ולכסוסס בעדם ססססנרוס בסברם בני אדם נקבר פנים יפוס,
שיעצאו םכל עקלסין אוםו ואוםבים אוםו ,כי עייז יוכל ליקס נפשוס
נסכעסו לסנוינ דרכם ולסשיבס אל ס ׳  :חסו אערו ו ל ב ש ס כ ס ן
ע ד ו נ ד  ,סכוונס כי עדסו עצד עצעו שסיא נ ד לסיום נדוד ,אוםו
סעדם יסלנש באופן שענסון לא יסרסק ולא ישסועס ,אן יסיס דעסו
עעורנ נין םבריוס ,לסססנר סנורוס ולכנס םבדודיס ,חסו שאער
ו ע כ נ ס י ב ד סכוונס עידס כינוס הנדודים ילנש על נשרו עבסון,
שססי׳ צסלסו בפטו לקבל כל אדם נסגר פטם יפוס ,יאסונ אס
םבריוס ויקרבן לסוריה חסי שאער :וסרים אס םדשן וגו׳ ושעו אצל
סעזנס ,ס ד ש ן תואר לפםותי םדעס ועוני ססוער שסם נ ע  pסשלם
כעו םדשן נערן סמולם קדש לסי ,ועיי מידת סססנרוס עם סנריוס
אשר ׳לנש על בשרו ענםון בנקל יוכל לסעלוס נס פסוסי  •pnoאל
עמלם םנכונס ו ש מ ו א צ ל ס מ ז נ ס מקום מוקנור עונש לס׳:

והאוחז גמדה זו מראס אסנסו אל ס׳ ניסר שאס וניסר ננז ,כ•
מדרך אוהב אס סמלן לססאעץ ולסשהדל בכל סאפשר להכניס ג ט
אדס סחס מול מלכוסו ,ולסרנוס לו מנדיס כיד סמלן ,וימן כי זכס
אאמ״ס למדס זו נורס ציוס ס׳ מלי' ,רק משכלו ומדמסו עמד בראש
כל חוצוס ,ננס מזנחוס וקרא נשס סי ,סממיד סלמידיס סרנס ,אס סנפש
אשר עשס גמרן ,לכן לו יאוס לסקרא אוהבו 0ל סמלן יס״ש ,זרע
אנרסס אוסני ,וכנמול נפשו סגףב לו ס׳ וסלף אסנסו אל ס' סי*
אסבס ס׳ אליו ,וזסו שסודיענו יסיש נאמרו כי י ד מ ס י ו ]אסנמיו[
למען אשר יצוס אס בניו ואס ניסו אסריו ושמרו דרך ס ׳ :
וזה נראס לכוון נכוונה סכסוניס ]דנריס כיח[ :יקימך ס׳ לו למס
קדוש ונו׳ וראו כל עמי  pboכי שס ס׳ נקרא מלין ונו׳ ואמר
נעסוק שלאחריו ^ ™ ס׳ לעונס בפרי  3pspונוי ,ומקרא סזס
אומר דרשוני ,כי לשון  •pvnDiנועל מל סלק סנשארמכל כמו :וסנוסר
ממנו עד נקר ,ומס מנינו לכאן ? נס אמרו נערי  ps3אין לו עסל
כפשועו ן אמנס אסר ססנוכנס סיעב נבין כי זאס סיא סנרכס סמליונס
אשר אין לממלס ממנס ,נסקדס מיש סרמניס זיל אל בנו ר׳ אנרסם
חיל :ודע בני כי סאדס סמקכן נזס סמולס םשעל אין צו מנוחס בו,
ואשרי למי שססמו ימיו מסרה בלי נורדס סנעש מכיל .וסוכן כוונסו
סוא כי עיקר סויוס סאדס נעוס״ז סוא רק סכנס לסנימ לכדי סנצסיי
נמוסיב ,וכשאחזיל  :ססקן עצמן בפרוזדור כדי שהכנס לעלקלין.
וסכנס זו סיא כשרון ממשה סמצוס ושלימוס סנעש .ואין שיעור לסשלמס
ההיא בזוק כ״א הכל סלוי נסשסדלוס סאדס ,וסיס כאשר יריס םשכל
אס ידו ,וגבר הנעש על החומר ,ושבה כנמורי׳ ביס אביה בקוצר ימים,
אך אס יניס סשכל אס ידו ונבר החומר למשוס סיל ניעי נעוריו,
סצעם עזם רעס לסנעש ,כי צריכס לסיוס ערודס נעולס סשעל סזס
ונסנליו ימים רבים כשבעים שכס ולעממיס יוסר עד שיסקן סאדם
אם אשר עיום ,ויםס כ׳ סרמנ״ס זיל אשרי למי שססמו ימיו מסרם
בלי ערדם סנפש ,ומעםס יפלא סלא עינינו רואום סשרידיס אשר ס׳
קורא ,נס סמס ינונון בשינס ,ובלי סםק כי סס סשלימו נםשס ביעי
כעולם ,ולסיכן אריכום ימים של אלו ? אמור מעםס כי בודאי סם
מצד עצמם כנר ססמו ימיסס ואריכום ימים שלסם אינו לנוונם עצמם,
פי כנר שלמו ימיסס מצד כשרון נפשם — רק סשי״ם מניסס עוד מל
סאדמס לנוונם זרעיהם וצאצאיסס וסלמידיסס ,שיסנו מאורס וישלימו
נס הס נפשם ,ואין זס עלעול וערדס לסנפש ,כי זכום סוא לס
חאם םברכס אשר  p 3ס׳ אם עמו
לסשפימ מאורס לזולםס.
ישראל ,אסר שאמר יקימך ס׳ לו למס קדוש וראו כל עמי סארץ כי
שס ס׳ נקרא עליך ,וברכס נסכליס סשלימוס ,באופן שםושלס נפשם
ניעי נעורס ימצד שלימוס נפשס כנר חסמו ימיםס ,וימי סזקנס אשר
סוסירס ס׳ על פ ט סאדעם אך למוסר ,אמר 3כל זאס לא יסיס
יעיסס סנוסרים עלעול וערדס רעס לנפש סאדס ,כ״א ל ע ו  3ס
לסשליס אס נטו ואת ביסו אסריו ,חסו שאער וסוסי pס׳ ל ע ו  3ס
 3פ ר י  3ע נ ן ,םב׳ משמשה 3מקוס 3ע3ור ,והואר 3פרי  3ע p
3ש3יל פרי כענן; חסו סכליס נרכס סעליונס אשר לא יניעו אלי׳
כי אס יחידי סנולס בזוק סזס וסכלל 3עולס ססיקק איים :
והענק סזס נעצמו סורס לנו מרע״ס )דנריס די( :ראס למדיד
אסכס סוקיס ומשפנדס כאשר ציוני ס׳ אלסי לעשוס כן
בקרב סאלז אשר אסס נאיס שמס לרשסס ,ואסר שסארין שס נסוכסס
שילמדו אס ססורס ונזס יסי׳ לכבוד ולספארס ,כי סיא סכמהכם
ונינסכס לעיט סממיס ,ציוס לסם וסזסירס שילמדו אס נטסס,
נאמרו :וסולמסס לבטן ,ולכסיף ל י ן לפניסס ,מאמר סשי״ה :
באמור ס׳ אלי סקסל לי אס סעס ואשעיעס אס דברי אשר ילעדון
ליראס אוסי כל סימיס אשר סס סייס על סאדמס ואס בניסן ילעדון—.
ומס שאנו צריכים לסממיד נסננס סמקראוס סוא למס נקע דוקא
כאשר ציוני ס׳ אלסי לעשום  pנקרב סאח ,סלא נס מצום שאינס
םלוי׳ נאלץ לימד אם ביי ן אמנם כשנעיין סיעב נפרשם זו נבין כי
כולם נאמרס לסוכיס ולםזסיר מל ליעוד ססלעידיס ,שאל ירע בעיט
סרב למזור ולשמם לסתלמידיס אוחן םמניניס אשר כנר לעד סנם
שלא יצמח לו שוס םועלם עוד מלימוד סזס ,כי באמם ניקס עוקל
םשכל ממרעיס אשר סיס שם נםכלים סשליעות ,ומצום סםלויס ב א ח
לא נססיינ נסם כי לא נכנס אל סייח מ״מ ציום ס׳ אוםו ללמדם
אם בני ישראל ,כאלו נצעוס נם סוא עליםם ,חסו פי׳ סכסוכים,
אסרי שסודיעס ערעיס נםסילם ספרשס שלא סועילס לו ממילתו ולא
יכנס אל סאר׳ן ,אמר מסס ראס וסםנוק מוסר סשכל ,ראס אנכי
למדםי אסכם םוקים ומשפנדם ,כ א ש ר צ י ו נ י ס׳ א ל ס י
ב ק ר ב ס א ר ן פ י כאלו נצעויםי נם אני לעשות
לעשוםכן
f
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פתוחי תחם
 pנקרב ס א ת אשר באמם א ס ס נאים שעם לרשתם א ת ם ולא
אנכי ,איכ אין לי שוס תועלת מלימוד סזס מימ למדתי אסכם ,ממני
סלעדון כעס נדולס עלות תית דרבים ,וכן תעשו כעוני אס תניעו
אל סאלז ותקיימו מלותיה באופן שתושלם נפשכם מכל צד ולא יסי׳
סליעוד עוד תועלת עצמכם ,מימ תסזלו לשנות דנליס ההם לסודיעס
לנניכס ,חסו שאמר ו ס ו ד ע ת ס ל נ נ י ן — )ואולי יש להעתיק
זס בדברי מזיל מק׳ נדרים שסוליאו איקור קבלת שכר סלימוד
מספקוק שלפנינו :אשר אנכי למדתי אתכם מס אני נסנס אף אתם
בסנס — ולפי דנרינו מס אני נסנס מצד תועלס סידיעס ,אף אסם
אס תסיו בתכלית השלימות באופן שיסי׳ סלימוד אצליכס נסנס מצד
סומלה הידיצס ,מ״מ וסודעתס לננין — ואיקור קנלס סשכר נלמד
מזה ונשמע מאליו(— .
ו ע ל ענין הזה נעלמו המרץ־ משרע״ם לפניהם מאמר השי׳ :למען
יראו אותי כל סימיס אשר הם סייס על האדמה ואס בניהם
ילמדון — התעורר אותס על דקדוק נכון בדברי סש״׳ אסר שאמר
למען יראו אום׳ כל סימיס אשר סס סייס מל סאדמה אשר הכוונה
לפי פשועו כל ימי סויוס סאדס עד יום סאסרון יום המוס א״כ אין
אמר אסר זס ו א ס נ נ י ס ס י ל מ ד ו ן סכי סול״ל למען יראו
אותי ואס נניסס ילמדון כל סימיס אשר סס סייס מל האדמס?
אלא שסקניס ית״ש נא לסודימנו דנר זה כי גס אמר שסשליס
סאדס את נפשו בתכלית כשלימות באופן שימיו מצד עצמו כנר סתמו
ואין להם עוד 00ך ויחוש לססייס על סאדמס — אסר כל זאת
מועל עליו לססיות אס נניו ננוסר ימיו ולהשלים נפשוס סלעידיו,
חה הוא פי׳ הקרא ,לממן יראו אותי כל סימיס אשר סס מצד עצמם
סייס מל סאדמס ,וגס אסר זה שכנר ססמו ימיהם מצד עלמס ואין
למייסס מצד עצמם סיבור ויסוק אל סאדמס ,אסר כל זאת אס
נ נ י ס ס י ל מ ד ו ן; — כי זס כל סאדס שישתדל ויתאמץ נסשתדלות
רב להעיב דרכי בני אדם כדי שישמס ס׳ נמעשיו ,ויאסנ כ :אדם
סשלמס נפש חנירו כשלימוס עצמו — ומל זה אמר ר׳ עקיבא :כלל
נדול בתורם ואסנת לרען כמון ,ב ס ו ר ם דייקא .כלל ויקוד נדול
בלימוד התורם שיאסנ שלימות חנ־רו כנפשו ואסנת לרען כמון—
וכס יסיס סשוקס סשלס לראות נשלימות כל העולם ויהיה ספינתו
שכל יושבי תנל מקעכס ועד נדולס ידעו את סי ,כמו שהתפלל
משרעיה :מי יתן וסיס כל עם ס׳ נביאים— .
ו א ל השמה על החפץ מס שאמרו מזיל במק׳ נ י נ מל תפילות משרע״ה
)שמום ל״נ( ונפלינו אני ועמן ,ופירשו חז״ל שספלסו הי׳ שאל
ישרם סקניס שכינסו על אויס — לא שהרע מינו של משה רנינו
ע״ס על מקידי או״ס שלא יניעו למשנת רוס הקדש אס יהיי ראויס
ל ^ מק מלסזכיר ,אלא אס יכירו את ה׳ ויאמינו בתורתו אז יכולים
להגיע אפיי למדרנת סנניאיס כמו עונדים גר אדומי וכמו ר׳ עקינא
שמעי׳ ואנעליון — .אן תפלת משרע״ס סי׳ ענין אחר אס יקום
אחד מסס לסכיר את ס׳ ולדנקס נו אל יבחר סשי״ת נו ונזרעו
אמריו לעשות לו בית נאען ואועה נפרדת כעו שעשה לאאע״ס ,אלא
יסאסדו עם בני ישראל לסיום עס אמד ,ולא התפלל עיז עד אחר שעשו
ישראל אם סענל ,כי משש משרעיס אס יעשם ס׳ לו עוד אומס אסרת
ואס סם לא יסעיאו ננפשס ולא יעשו עגל פן יתעעע עי״ז אורן של
ישראל וענשי זכוסו של אאעיס ותסי׳ אותם אומס ,סננסרס ,ולא
זרעו של אאעיס ,עיכ סתפלל שצריכים לסתסבר עם ישראל ולסיום
עם אמד ונפלימ אני ועען — .אבל בלי קפק כי כעו שמתפלל
עשרעיס מי יתן וסי׳ כל עם ס׳ נביאים כן סיתס ספלםו על כלל
םאמשי כולו ,כל יושבי תבל יכירו וידעו את ס׳ ותעלא םארץ
דיעס כמיס ליס עכקיס.
ואחרי סנסותינו כי מדק• ססיוב איש את אסיו יעזורו נשליעות
םנפש ,איכ יפלא על תפילת ר׳ נביס )ברכות כיס בי(
.שלא אכשל נדבר ססלכס יישמסו בי מבירי' אין »!ימ^ רסנים שישמשו
מביריו נתקלסו ס״ו ,ושימלאי אנשים כאלי בסברם םכעים שמימי
סמעלס ? וגס לעס לא סש על כשלון סלכס עצמם ורק על שישמשו
נו םביריו ן אבל סענין עפיי מס דאיסא )ב״ב 7ף קליג בי( :אגי
ס' בעתם אסישנס ,ופי׳ רשב״ס שם איכקף רב עילש מרבא פן יאמר
רנא בלבו אלו לא סייםי כאן סי׳ דן דין שקר ,קרא רנא לנסעו:
אני ס' נמסו אסישנה ,בעם שסצדיקיס צריכים לישועס סקב״ס עעליא
לסם ,אף אסם אני יודע בן כי מעולם לא נכשלת ולא נאס תקלס
על ידן שסרי עתם זמנכי סשי״ם קודם שםנעת לסוראס ולא נכשלת
עכיל ,מרי שרב עילש כמעע נכשל וסק״בס םזעין לו רנא וסי׳ שעסס
גדולס לרגא על שזכס לסליל אם רב עילש ,ויוסר עוב סי׳ אלו זכסו
סקביס שיעעוד מעצמו על סאמת מבלי שילערן לםזענת רנא לסלילו
ולשמוס במצותו — חס סיס תפלת רנב״ס ש ל א א כ ש ל ב ד ב ר
ס ל כ ס ואלערין שליס לסמדרני ו י ש מ ס ו נ י ס ב י ר י על שזכו
לםצילני .אםס ס׳ תזכיני שאעמוד בעצמי מל סאמת וכן כל מבירי

לא נצעק• זס לזס .אבל יולילס ומלילס שישמס איש בהקלה סברו ס״ו.
נחזור לענינינו אגור סשי״ה סעכקס אני מאנרסס אם אשר אני
עושה וגומר כי ידעתיו לממן אשר ילוס אה ניהו ואה בניו
אחריו ושערו ד  pה׳ לעען סביא על אברהם את אשר דינר עליו
לכאורס יש לדקדק נלשק סקרא לעען סניא על אנלסס וגו׳ אשר
לעי םמשן סמקרא ל מ מ ן ס נ י א נמשך אל סקמק־ ו ש ע ר ו ד ר ך
ס׳ ו ס י ס זס נראם חיו כענודס ספמותס מ*מ לקבל פרק ,ומס
שאנו צריכים לעמוד עליו עוד ,סוא כי לא נמלא נשום נביא
ססתנוננת שיתבונן ס׳ תחלס אס ראוי׳ לסאליל עליו סננואס מצד
כשרון מעשיו מס שנמלא נאאע״ס שסתנונן ס׳ לאמור ס מ כ ק ס
א נ י מ א נ ר ס ס וסתנוננת סזס למס ? לכן נלע״ד בודאי אי סיס
אאעיה נמדרנה הנבואה שיתנלס אליו דנר משפע אשר ימשס נאומם
או נעיר פלוני לא ימנע ממנו הננואה כמו שננלה לישעיה ירמיה
ויחזקאל כמפולש בייש ׳מרס נביא לנויס נההין נס נמס שאינו
מנע לאומם סישראליס כלל — אן אאמ״ס נאמת לא סניע אל
מדרנס נבואה כזו ,כי לא הים לו פנאי למתבודד עצמו נמסשנסו
ולקשר נפשו נמירגת ננואס מ ו לפי שסיה מוערד סמיד נלימוד
םתלמידיס וסיס דעתו מעורב נין סנריות לסכניקס תחת כנפי
סשכינס ,ואלו סיו תלמידים סאלו נמעלס סנכונס לא סיס לימודו
אותס מנימת סתנודדת סמסשנס אן סס בתחילת לימודם סיו במדרנס
פחותה מד שהים לרין לסכניקס לאע לאע ונתחילס לימודם סרגילס
לעבוד את ה׳ ע*ע לקבל פרק ,ועל שהתנונמ נפשו תורד להתעקק
עם קצרי דעת כאלו לא כשאר לו פנאי להתבודד מחשבותיו לנבואה
כזו ,אן ה׳ העונ היודע מצפוני לב ונפש ,ידע אס אנרסס ,אמר
סנא זס עבדי אנרסס ,אס נס כי לא הניע אל מדרנס נבואה כזו
מ*מ לא יתכן לכסות ממנו דבר ,כי אין מקרון נשלימוס נפשו וכל
מיעוע הכנסו אל סנבואס סוא רק ע״י שסוא מעריד מלמו לכבודי
ולמעני משלין נפשו מכנד ונחל מענה עעלס הנבואה אם  pלא
יתכן שצדיק כזה יפסיד על ידי עבודתו באהבתו אותי ,וזהו תואר
הקרא אמר סשס יתנרן ,סמכקס אני עאנרםס ,םית pשאכקם
עאנרסס את אשר אני עושה ,סלא ידעתיו כי כל עיעוע סכנתו
לננואס סוא למען אשר ילוס את ביתו ואת בניו אחריו ושערו דרך
ה׳ והס עוד פחותי הערן העובדים על מנת לקבל פרק למען סביא
ה׳ על אנרהס את אשר דינר עליו ,כ״כ עשפיל עלעו הולן ממקוס
ננוס אל מקוס נמון ללמוד עם קצרי דעת כאלו וכל זס סוא עושם
לכבוד שמי לסרנוס ענד׳ ומיודעי — אי לזאת שכרו מאמי תצא
שבכל מימוע סכנתו לננואס אנלס לו כל צפון ולא יקתר ממנו דבר :
ודבר ז ס סיא מוסר סשכל לסשלס ,אם אמר יאמר עבד סמברי
חשקם נפשי נס׳ וספ! אני לסתקרנ אליו ואין אעשס זאת
לממע בלימודי ומשכלות שליעות נפשי כדי לסשליס נפש חנירי ך
ססשונס אליו דברי חז״ל  :סרבס למדתי מרנותי דותר מחנירי
ומתלמידי יותר מכולם — סיפלא מס׳ דבר נמלאות לן שלימות
נפשן מס שסמקרס לכבוד שעו — אמס עשם את אשר צוון
לעשות ללעוד דעת את סעס ,וס׳ יעשם את שלו משם רצונו כרצונן
וםוא יעשם רצונן כרצונו לעלאות נפשן מידיעת סשליעות ויספיק
לן זמן סמועע לסשינ משנות רנות ונשננות עוד יותר מכד• יכילם
שכלן ,ועל זס וכיוצא נזם אמרו מזיל אעפ״י שנעלם סנבואס מן
סנניאיס <ק סמכמיס לא נעלם ,כוונתם כי סוד ס׳ ליראיו לנלמ!
לסם מצפוני קפוני תורתו כרצונם וחפצם ותשוקתם אלים ,אל סי
ויאר לנו דברים ננוסיס ורמים אף מס שלא יניע אלינו לפי קוצר
שכלינו — אני לדודי ודודי לי בכל עם ובכל מקים סמוקער ומוגש
לם' ,א ן אליו נישא לבבינו במאור תורתו יאר עיכימ ,מעכס נפלאות
יראינו ,לסעמיד סלמידיס סרבס יזכימ ,נס בערב אל ינס ידימ אל
תשליכנו לעת זקנם ככלות כוםינו אל תעזנימ ,רלוכימ לראות מלכימ
בב״א — :
ע י כ םגעסי לםעםיק אפק קליסו עדנרי קדושת אבינו
םעדבריס עסיוב ועצות ת״ת דרניס — ועסס
אמפף ידי שנים בעזסיי לתעלות על םקפר איזס גרנריס
מדברי קדשו בדברים סממרדיניס את סתלעיד לשעוע
בליעודיס ,וספקד סעניע לסעסיריס אזנס עשעוע תורם
ונשענים על נינתס לנדות דרן עלבס ועי״ז ספונ תורם
בעוים ,וס׳ יתן ס ע ו נ :
איתא בירושלמי עס׳ שקליס קוף פינ נכנק ר' יעקב בר אידי
איל כתיב כאשר ציום ס' את משם ענדו כן ליום משם אס
יםושע ,וכי כל דינור ודיבור שסיס יהושע יושב ודורש סיס אומר
כן אמר עשם ,אלא יסושע יושב ודורש וסכל יודעין שתורתו של
עשם סיא ,אף אתם אלעזר יושב ודורש וסכל יודעין כי םםורם
שלד

פתוחי חותם
שלן סיא ע״כ י( ועסס נשכנס ננשסינו וסכקימ כלימוסינו מ©
נין דורוס הראשונים לדומם סאחרוניס ,סראשוניס שסי׳ לנס כפס»ו
של אולם וכביר מצאה ידם לסמציא סמצאוס ולחדש חדשים נכל זאס
סיס ספארסס וכנודס סקנלס שקינלו מפי רנס ונהפאר ר׳ אלעזר
סבבלאי שלא אמר דבר מעולם שלא שמע מפי רבו ,ואנן נעו״ס ׳סמי
דיסמי אעומי לנ ואזן אין אסנו יודע עד מם ,בכל זאס רבו כמו
רבו זחוחי הלנ כל א׳ נונה נמה לעצמו ממס שלנו אומר לו ,מחדש
חדשים לנקריס ,לא מפי סופרים ולא מפי קפריס ,מדלניס על הנבעות
וקופצים על ססריס ,כסישיס וכשעירים ,סא חזי איסא נמק׳ חולין
דף ו׳ ע״נ  :הסיר רני ניס שאן כולו על ידו וכוי ,אלא מקום סניסו
לו אנוסיו לססנדר נו אף אני מקום הניחו לי אנוהי לההנדר נו,
מכאן לסלמיד חכם שאמר דנר הלכה שאין מזיחין אוסו ואמרו לס
אין מזניסין אוסו ואמרו לס אין מזחיחין אוסו וכוי ,למ״ד שאין מזניחים
אוסו פירשיי אין משקצין אס דנריו ,פי׳ דקד״א חי אמר דנר חדש
ממנין אוהו על פניו לאמור שקר אהה דונר )עיד דאמר נסשונוס
םרשנ״א שאין מאמינים לעדוה אנשי דעלמח דאמרי ניקנ המאה
נא משורים סמננחיס( אלא מאמינים נסלמידי חכמים שכן קינל,
אבל מכל מקום יכולין לומר לו עיין עוד נםמועסן דלמא סכי וסכי
סוה המעשה ,ואהה לא דקדקס בשמועסן ,אנל נאידן לישנא אין
מזיחין אוהו כלל כמו לא יזם הסושן ,והוא כמו נמקקנא דשמעסין
מזי מאן ננרא רנא דקמססיד ,פירש"׳ נוודא׳ יפה כיון ודקדק
בשמופהו .ולא יזמ הסושן כלל אלא כאורים וסומיס שמאירים ומשלימים
דנריהס .אמנם נין להן דאין מזנימין בין להן דאין מזיםין אין אחד
מסם משמעי אלא אמלמיד מכס המעיד בשם רבו שמאמינים אה
קנלהו — אנל אין אמד מהם משמעי נסאי דמקוס סניח•• לי דודא׳
לא כל הרוצה ליעל אס סשס ינוא ויעול להניד חדםוה מקברא דנפשי׳
ולומר מקום הניחו לי וכו׳ דהרי ממשה רנינו עליו םשלוס מד חזקיה
ומסזקיה עד רבי לא מצאנו זה והבו דלא לוקיף ,ואסא לישנא נסרא
ואמר אין מזיסין אוסו ,שאפי׳ אחרון יוכל לאמור מקום הניחו לי
וכזי ,מכל מקום מייהי עלה מהניהא משרבו זח מו הלנ ומשרנו,
רנו כמו רנו האומרים מקום הניחו לי כל אחד נועל שס לעצמו
ומשרנו אלו רנו מחלוקה נישראל )אמרי אינשי כל עושה םדשוה,
נעל מלסמוס( כי מרניס מחלוקות נהורה וכל אחד נונה נמה לעצמו
באמרו מקוס הניחו לי ,עד שנעו״ה הניע סדנר לשיעור כן —
כי נעלי המשונה אינם משיניס ,אלא מנידים חדשומ להרוק דפסן
של הראשונים ולחדש דנר מלנס ,וכשאדם אמד מורה הלכה כפשועה
ומשינ כמו שהשינו הראשוני׳ אומרי׳ אין נהשו׳ זו מידוש ,עד שנעו״ה
כל חלקה עונה סקלו נחנני פלפוליהם והכל ננוי על מקום הניחו
לי מן השמים לההנדר נו :
ופה מצאם׳ לי מקום להרחינ הדינור מה שאלצוני הנה ,סשל״ה
וכל נדולי ישראל ,צווחים כי כרוכי׳ על החילוקים הנהונים
ננעלי ישינה ואומרים שהס מנלי עולם ,והנה דנר זה נספשע
מאוד נכל ספוצוה ישראל וחלילה לנו לחשונ כן על צדיקים ועונים
קדמונימ שהנחילנו לנו ירחי שוא ומשאומ מדומים ח״ו ,ואין לא
סקלום אנשי דורס כשססחילו לקלקל נחילוקיס — לכן אומר אני
כי סמילוקיס דרכם נקודש וממעיין קודש יצאו אלא שנסקלקל נאורן
הזוק ,וערם כל נמקור על שס זס חילול! מס שמו מס סאמר ?
אבל סוי יודע כי עיקור שימוש ססלמידיס אצל רנס הוא לדמוה מילהא
למילהא ,וזה לשון הרא״ש הובא ביי בד״ס בי״ד קי׳ רמ״ב וז״ל:
דיל עכשיו מ ד אין כל מעשה נא ננמרא אלא שמדמה מילהא
למילהא ,ואיכא למיחש שמדמה מה שאינו דומה עכ״ל הנ״י שס —
ועל זה נסנו נמדינה האלו אס אדם ממדש דנר אומרים )נל״״ן
או אונגליין( פי׳ דומה או אינו דומה שהדמיון עולה יפה או אינו
עולה יפה — ולהיוה הקנרות עמוקות ודקוה כחוע השערה לסלק
נין זה לזה ,ויהורצו כמה קושיוה על ידי שיודע לחלק נין זה *לזה

לכן מה נךסיס בעיני ססלמידיס דומים זם לזס יבוא רבס ושקרו
שאין זה דומה ומראה להחלמידיס הקדק שבין זה לזה ,חה הוא
החילוק שהיה הרב מראה לסהלמידיס החילוק וההפרש שבין קברא
לקנרא מה שהי׳ נראס להם במושכל הראשון דומים זה לזה —
ומזה למדו דרך האמה להוראה ,אן נעו״ה נהקלקלו הדומה ואדרנא
החליפו הנ״ל נפלפולים חריפים ומשוננים ואינם משניחיס אי דומה
או אינו דומה ,רק שיהיה חריף וחמד או לשינוהו אעפ״י כאס
נעיין הינונ אין זה שינוהו ו ה ח י ל ו ק רנ ניניהם ,עד שנעלי
החריפים האלו הס המורים בחריפוםס — והי לן לשון סרינ״ש זיל
)סי׳ רע״א( וז״ל אבל אץ ל מ ן לידע כל הויום םוקפוה ונליוניהס
וצמירמח דקלא ולזקוף להו ,כמה חכמים ראינו נעינינו מפולפלים
נהוי׳ דמעלי פילא נקופא דמחס־א ועל כל קוץ וקוץ אומרים הילי
םיליס של קושיום יםימציס ,ולפוס סורפא לא סליק להו שמעההא
אלינא דםלכםא ואומרים על אסור מוסר ועל מוסר אקור עכ׳׳ל
הרינ״ש ז״ל — ה׳ יודע כי ככל האמור הננסי מםון קצורי דנריס
ורמיזוסן של רנוה׳ אלא שםס שמו מחקוס לפיהם ולא נלו הדנר
אלא נרמז לצנועי הלמידיהס ואני עני וכואנ מ ק ו ס ה נ י ח ו ל י
ל ה ה נ ד ר נו וה׳ הנוונ יכפר נעד.
נחזור לענינינו כי דורוה הראשונים הנווניס מאלו היה ספארסס
וססלסס אס זכו להיוה מהמקונליס דנר הלכה מפי רנוסס,
ולא הוציאו הישן מפני החדש שחידשו מלנס ומדעסס ,כמו שעושים
האחרונים הנשענים על נינסס — ועל אלו צוח ישעיה הנניא ע״ה:
קול אומר קרא ואמר מה אקרא כל הנשר חציר וחקרו כציץ הסדה
ונו׳ ינש חציר נבל ציץ ודנר אלקינו יקום לעולכ ,ישעיה הנביא עליו
השלום עמד וססננא על דור יסוס הזה צעירי הצאן ילכו נמועצוהיהס
לא יאנו לשמוע לקול רועיהם ,כה יאמר הערנ רנ למה לנו מורס ורנ
רוח ה׳ נשנ נס ננו ,נעיין נשכלינו ונמצא כל חפצינו ,כל פינה מלאה
ספרים והחכמה מילאה חדמס דעהינו אתנו ,מי אדון לנו — חם
הוא מס שאמר ישעיס סנניא נננואסו ״ ק ו ל א ו מ ר ק ר אי פי׳
קרא והרס קולן נחכמה ללמד דעה אה העם — ועל זה משינ ,מ ה
א ק ר א " פי׳ למס אקרא ,הלא ,כל נ ש ר ח צ י ר וחסדו כציץ סמדס,
פי׳ כמו ציצי השדה וכרחיו אשר אין להם נונוע ושוהל כ״א מאליהם
יציצו ויפרילזו ,כן הס אנשי הדור לא יאנו לשמוע נלימודיס כי אס
הס מאליהם ינחרו להס דרכי ההורה ויקחו מכל אשר ימצאו — על
זה משיב מה״ק י ב ש ח צ י ר נ ב ל צ י ץ כמו ציצי השדה ופרחיו
אשר מאליהם הציצו והפריחו בין ליל היו ונין ליל רוח נושב בס ויבלו,
כן בני אדס האלו אשר בדו מלבם כמוהם חבמסס היבול וההבלע —
לא כן עץ פרי אשנ נידי אדס נשהל ובעמל מנוע הכה שרשיו לא ירא
מרוח מזק ישען על שרשו אשר ההכין בארץ מצנו; כן הוא סלמיד
נאמן הנונוה אוזן לשמוע בלימודים מפי רבו ורבו מפי רבו עד משה
רנינו עליו השלום ומשה שהשכינה מדברה מהון נלונו נמצא דנר ה'
נעצמו משהלשל נפיוה הקדושים מרנ לסלמיד ולעולם דנר ה׳ נצנ
בשמים וחכמסס של אלו העמוד נצח — וזהו שמסיים הנניא ו ל נ ר
אלקינו יקום לעולם:
זאת סיא ספארס כל אדם ישר שנסחילס ידיעוסיו ידע אס עצמו
יכיר אס מקרונו וינין אס מיעונו ערכו נערן סראשוניס —
כמו שכסנ מז״ל נמסכס עירונין :א״ר יוחנן לנן של ראשונים כפסחו
של אולס ושל אחמניס כפסחו של סיכל ואכן כמלוא מחנו נקנ סידקית
הרי שהם זיל חשנו לדעס ולסכיר סמסמן אשר יחסר דור אחר דור,
ומידה זו היא שעמדה להם שידעו אה ה׳ ואה הורהו — כי ידעו
סנינו והאמינו נאמונס שלימס כי דנרי רנוסס כנחלי אש ויסודסס
אשר יקדו בסררי קודש אין לזח מסס ואחר דבריסס לא ישנו כקוצי
של יוד ,יגעו ונורחו בכל מאמצי כוחם לירד לקוף דעסן של רבוסס,
וס׳ ראם אס יניעסס וסשוקסס אל דנרי סורסו ,חננס דעס וםראס
נפצאוס מסורסו ,וזס סוא מלקינו מכל עמלינו לירד לקוף דעסן של
סראשוניס

״( מדי דנרי זכור אזכור מה שהיה מרנלא בפומא דמר א״א מיו המחבר זצ״ל ,ליישב דנרי רש״י נחומש )שמיני י״ע( וידנר אהרן
אל משה הן סיום סקרינו אס חעאסס ונומר חיל רש״י אפשר משה קצף על אלעזר ואהמר ואהרן מדנר הא ידעת שלא
היה אלא מדרן הכנוד ואס האמר לא היה נאלעזר להשינ היל )מעוה כ״א( ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי צבא הבאים למלחמה זאה
וסנה לכאורה דברי רש״י המוםיס כי מהא דסשינ
סוקמ ההורה אשר ציוה ה׳ אה משם ,הרי כשרצה דינר לפני משה והנשיאים
בדין סנעלס כלים אץ מוכמה על דין שריפה הסעאה ,דלמא הא ידע וסא לא ידע ? על זה הילץ אאמ״ו זצ״ל כי ע״ז בוודאי לא סיר.
כווכס רש״י לסביא ראיס שאלעזר סיס חכם ויודע לםשיב למס שרף הנזעאמ זאס אין צמן ראיס — א ן סוס קד״א שאלעזר סיס מסר
שלא לאמור דבר שלא שמע מפי משרע״ס כמו שעשס יסושוע נן נון וכמו שעשס ר׳ אלעזר סבבלא׳ )יומא ס״ו ע״ב( .אכן לפי דברי
מירושלמי מוכח דיהושוע נן נון וכן ר׳ אלעזר הבבלאי לא סיו אומרים בכל דיבור ודיבור כך אמר מורי ,לפי שלא אמרו מעולם מס שלא
שמעו עפ׳ רבס ,וכשסוא יושב ודורש קסם סכל יודעין שסמורס של משס םיא — ושפיר םוכ״ח רש*י מדקאמר אלעזר בסגעלס כלים זם
סדבר אשר ציום ס' אס משס ש״מ דאמר לפעמים נס מס שלא שמע מפי עשם דאלס״ס קסמא סליל וסכל יודעין שסםורס של משם םיא,
ועדלמן לפרע ש״מ דאמר לפעמים נס מס שלא שעע מפי עשם וסירס םקושי' למכת׳' לעס לא אמר לין שריפס םמסאם סא ידעם שלא
סיס אצא  ymכבודו של אסרן ודו״ק :

פתוחי חותם
םראשוטם ולמצוא דמם קדושים ,כעיש שלמם העלן עליו השלום :
אם םנקשינס ככסף וכמעמוניס ססםשינס ,אז סנין יראם אלסיס
ודמה קדושים המצא — .סמשל לבקשם סכסף וסמעמוניס ,סוא כי
מעורח רב למצוא אוםס זס סוא יקרס וסםארסס לפי שסם יקרים
ממצוא ,כן צרין לסיום בלימוד סורסימ םקדיםס אשר יקרם סיא
מםניניס ,אס כרבם סיגיעס ועבודה רבס למצוא סוכן דברי חז״ל
אין ןס חסרונם חיו אדרנא כאמר כי זס סוא יוקר סדנריס ועומק
סענין לכן קצרס סשגסינו עסשיגס ,אס כס סעשס ״אז סנין יראם
אלסיס ודמם קדושים סמצא' ,כי זס סוא נאמה יסוד יראה אלסיס
וראש םינס למנודסו יס״ש ,שלא כסרסר אחרי עדותיו כמ״ש חז״ל :
כל כמהרסר אסרי רנו כאלו מסרסר אחרי סשכינס ,וסכל מנין
אחד שיכנע לבינו לסכיר מיפוע ערכינו ונקבל דברי רנותינו גס
מס שנא נסבול בדמחינו בסחילס קנלת דנריסס — כן יסיס לניכו
נכון בעוח בס׳ לקבל באסבס מאולמיס סמםסידיס לפי דעתינו לא
נהרהר נזה חיו כי אס נאמין כי זה הוא רק רעה נדעתנו לפי
קוצר סםגסיכו וס׳ בחכמחו הוא היודע העונלנו נאמת ומה שנראה
לכו מר כלענה נחחינס םענין כבין לבסוף כי זס סוא לטוב לכו כל
הימים ואלםיס חשנה לטונה.
ו ז ה הוא נעצמו נראם נכוונה דנרי חז״ל )שבת דף פיח( מכאן
מודעה רבה לאורייתא והדר קבלוהו נימיי אסשורוש והקשו
בסוס׳ הא הקדימו נעשה לנשמע ,ואין טענו אנוסים היינו —
ותירצו הראשוכיס דעל סורה שנכסנ סקדימו נעשס לנשמע אן לתורה
שנעים היו צריכים לכפיית ההר ,ולדעתי דנריהס מרומזים נתורה —
אחר שכנין סתירס סכתוניס נמתן הורה אמרו כל אשר דינר אלהיס
כעשס וכשמע ,ובפרשת ואחחכן כאמר נסיפון ושמעכו ועשיכו ף
והעכין בזה הוא כי מה שהקדימו כעשה לכשמע בזה הראו עוצם
אמוכחס ובטחוכס בה׳ כמה דאמר רבא לההוא מיכא )שס( אכן
דמסניכן בהמכותא כתיב בן תומת ישרים תכחס ,פי׳ אנו מאמיכיס
בסקב״ס יח״ש ובוטחים נ ו שלא יעיל עלינו כ״א דבר הטוב לנו כל
הימים ,ועל נטחון הזה הקדמנו נעשה לנשמע —
אנל שיהיו מסורים ניד חכמים לא אנו ,לא רצו לקנל עליהם דנרי
חכמים מבלי שישמעו תחלה חת דנריהס ומה שיסבול
דעתם יקבלו ומה שלא ״טב בעיכיהס לא יקבלו — לכן אמרו נמשה
רנינו עליו השלום ו ש מ ע נ ו ו ע ש י נ ו מחחילה כ ש מ ע ואח״כ
כ ע ש ה  ,ומכל מקום הקדוש ברון הוא יתנרן שמו הגמל כפה
עליהם ההר והכריחם לקנל תקכת חכמים מנל׳ שיהרהרו אחריהם
אפילו אס יאמרו לן על ימין שסוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין
נאמין וננטח כי הכליה תקנותיהס ואחרית דנריהס ישגה מאוד כי
הכל מיד ה׳ עליהם השכיל — ואחרי שקבלו זה שלא מרצונם טענו
מודעה רבה לאורייסא ,שוב בימי מרדכי שעשה מעשים אשר לא ישרו
במיכיהס כמ״ש חז״ל )במס׳ מגילה(  :אמרה ככסת ישראל ראו מה
עשה לי יהודה דלא הרג דוד לשמע׳ דאחילד מיניה מרדכי דמתגרי
בסמן ,ואח״כ בתשלום סכס ידעו והביכו כי מה שהיה תחילה זר
בעיכיהס דמתגרי מרדכי בהמן ולדעתם לח יפה עשה מרדכי ,ראו
אח״כ כי מן השמים הסכימו על ידו וגדולוה כפלאות עשה ה׳ על
ידי מרדכי ,אז החחילו להאמין באמוכה שנימה כי אין להרהר אחרי
דברי חכמים כי אה הכל הס עושים יפה בעתו ובזמכו ,וה׳ עמהס
בכל דבר ,ע״כ הדר קבלוהו בימי אחשורוש ,לכן כתיב שס קימו
וקבלו קימו ואח״כ ק ב ל ו כמו כעשה ואח״כ כשמע כי קבלה הוא
לשון שמיעה קבלה והאזנה— :
ו ד ב ר זה הוא יסוד גדול אשר אכחכו כשעכיס עליו בכל צרוחיכו,
והוא זכות עקידת יצחק שנעקד ע״ג המזבח ,וזהו שאכו
מסםלליס ועקדת יצחק לזרעו תזכור ואין אכו אומרים ועקדה שעקד
אברהם כמו שמוזכר בהחלת הברכה ,והעכין בזה כי אברסס חניכו
עליו סשלוס וגס יצחק בכו חכמים גדולים היו ויצחק לא ירש מאברהם
אן מעצמו השכיל כל מס שהשכיל אברהם וכן יעקב והייכו דאיתא
במדרש  :וזכרתי את בריתי יעקב וגו׳ כל א׳ כדאי לעצמו ואינו צרין
לאביו ,הכה אכשיס האלו השכילו עטן סוד קרבכות שהרי בכי מזבחות
והקריבו וידעו הדבר עד היכן מגיע וכל מה שאפשר צהשכיל בו,כיאע״ם
שכהן הרמב״ס במורה עממים ע״ז ,הוא רק להשקיט לב ההדיוטים
כאשר כ׳ בעצמו בסוף הל׳ מעילה שעכין הקרבכות הוא סוד וחק
שלא נגלס לנו ,אן סאנות שננו מזבחוס טרס נצטוו מל זה .המה
באו בסוד סקרבכוס כאשר כ׳ סרמב״ן בם׳ ויקרא ,וסס ידעו וסשכילו
םא״א נשום אופן כלל שירצה הקב״ה בקרבן אדם ,שחלו לא סשכילו
כן ,כבר סיס אברסס מקריב אח ישמעאל בנו ,או אפי׳ יצחק ,וכאשר
בא אליו הדינור מפי סשי״ח קח נא אח 33ך יחידן וסעלסו לי לעולם,
א״כ מ״כ לומר שעעס במוםכולס ,ומכיין שמעם אפשר סכל עעום גס
נמס שססקועע עם אכשי דורו על סאמונס )ולא יפלס על סדעס כי
אמר הקב״ה רק העלהו ולא להקריבו ,כי אין דרכו של סקב״ס חלילם
ז

ל7בר בלשון שינומם בו םנביא ואברסס סבין וידע כ* לשון םננלמי־
למולה הוא לשון עולה מ»ש שהוא כליל לה /והאמה בזם כי בודאי
הי׳ יצחק פולה כולו כליל כ׳ בן אדם הכוהן נפשו לשחינום וסקמרמ
בלי שוס חקוה שימלט כפשו פ״ד אלין ה׳ נםנד אשא ,הרי נפשו
כולו כליל להשס יהברן ,ואיכו דומה לקרבן בסמס שצרין 0פש<ו
וכיחוח וכליל לאישים ,ואז הפלה כפש הבהמה כריח כחוח ,לא כן נפש
האדם אשר גס בחיים חיםו כדבק בסש״י מיי מחשבםו ובלבד שיהיס
מסםבהו במסירה כםש ממש ,וא״כ הייכו והעלהו לי לעולה והרי העלהו
והיה עולה ,ואף שזה הוא דבר םשונו לכל מבין ומשכיל מימ המלים
הקדום ברון הוא דבר זה מאברהם אבינו עליו השלום ויצחק בכו,
אף מל פי שהיו חכמים גדולים מכל מקום יצפון לישרים הוםיה —
כי ראהה חפמח העליוכה להסחיר מהם כווכה זו למען חהיה מסירה
כפשס בלי צפוי לסמלט כלל( ,ובכל זה אברהם אביט עליו השלום
בחום לבבו לא הרהר כלל אחר דברי השם יחברן ,ואין מן החימס
כל כ ן על אברהם שלא הרהר בדבר ציווי שהיה כגד השכלחו והקש
קוד הקרבכוח ,אחרי כי שמע מפי הקדוש ברון הוא בעצמו ומס
לעשוה כי פי ה׳ דיבר ,אן החימה הגדולה והכפלאה על יצחק שגס
הוא הנין שדבר זה אי אפשר נשום אופן בעולם שירצה הקדוש ברון
הוא להקרינ אדם ,ולא שמע סצווי מפי הקדיש נרון הוא מכל מקום
האמין נדנרי אנרהס דנר שהים כגד שכלו ודעסו — היוצא לנו מזה
כי אנרהס אבינו עליו השלום נדנר זה היה דוגמה אמונה חורה
שנכחב ,היינו מה ששמע מפי הקדוש נרון הוא נעצמו ויצחק מסר
נפשו על ההורה שנעל פה היינו מה ששמע מפי אנרהס אנינו
עליו השלום ,לכן אנו מספלליס ועקדה יצחק הזכור ל ז ר ע ו
המחזיקים מעשיו נידם ומאמינים לחורה שנעל פה וחקכח חכמים
מנכי להרהר אחר דנריהס ,אנל מ׳ שאינו נכלל זה אין לו חלק
נהפלה זו :
ל כ ן נשים רניד ההורה על צוארינו למסור נפשיט ומאודינו על
דנרי חכמינו .כי הס חיינו ואורן ימינו ,ישקיף ה׳ וירחמנו,
ונימינו יקרנכו ,יהיה ה׳ אלהיכו עמכו כאשר היה עם אנוהינו,
אל יעזנט ואל יעשנו ,להעוח אליו לנבינו ,דנרו לא ימוש מפינו
ומפי זרע זרעינו עד עולם .ועסה ישראל אחס שלוס וניחן שלום
וכל אשל לן שלום ,ס׳ עוז לעמו יחן ס׳ ינרן אס עמו נשלוס :
ע*כ הגעחי להעלוה על הספר ממה שהשיגה ידי להעסיק מכחנ׳
קודש אאמ״ו מאוה״ג זצ״ל  :ואיזה גרגרים נראש אמיר ממה
ששמעחי מפיו הקדיש ,הגס כי כל דנריס האלו ידועים הס
לכל חנמידיו אשר עמדו לפניו כי היו שגורים נפיו ויום יום דרשם,
נכל זאח לא מכעחי להעלוחס על ספר זכרון ,יען כ׳ דנריס האלו
המה ציור הבניה צלם דעוה יק־ מידה נפש חנינו מאוה״ג זצ*ל,
ומעידים על יקר הפארח מעשיו ,כי כל דרכיו נקודש הי׳ נמדה
במשקל במשורה ,וכל פעולוחיו דרש וחקי מעל ספר חורחינו הקדישה
ממעשה האבוס והנביאים ע״ה )וע״ד זה היה רגיל לפרש הקרא
)דברים '״ט( :והיסה עמו וקרא בו כל ימי חייו ,הכווכה כי המלן
ישא בחיקו חורה הי ,שס ימצא כחוב כל הקורוח וחולדוח ימי חייו,
ושיעור הכחוב כן ,אח כל ימי חייו יקרא מעל ספר חורה אלקיס(
וכן עשה אבינו מאוה״ג זצ״ל דרש מעל קפד סורח ה׳ כל מדה
והכהגה טובה שיבור לו האדם ,נאה דורש וכאה מקיים כל ימי
חייו ,מעודו למד ושימש ח״ח גדולי עולם מאורי ישראל ,היה הרב
הגאון בעהמ״ח ס׳ ה פ ל א י ה והכשר הגדול חסיד שבכהוכה מו״ס
 fruא ד ל י ^ ר זצ״ל ,לא הכיח דבר קטן ודבר גדול מדבריהם
הקדושים ,ועליהו לחריפה שיחס חולין של ח״ח האלו ,לכל
אלה הדברים הטה חזנו וחקק על לוח לבו ,וע״פ הדברים האלה
גדל והצליח ועשה פרי הלולים קדוש לה' ,צהלחו בפכיו חמיד לקבל
כל אדם בסבר פכים יפוח ,עד שכמלא הכל מקלסין אוחו ואוהבים חוחו
ומחאויס למעשיו ,ממכו בקשו עצה וחישיה ,זה וזה עלחה בידי ,זכה
וזיכה אה הרבים ,כל מעשיו ויגיעוחיו לא היה כ״א לזבוח אח אחרים
ולהשפיע לזולנזו ,מיום היוחו בן ח״י שכיס עד היוהו בן ע״ח למד
חורה ברבים כששים שכה ,עד כי בא דבר ה׳ להוציא אח האור
מכרחיק׳ ,ומשה עלה אל אלהי׳ יום ה׳ כ״ה השרי שכח ף7״ף לם״ק — ;
שממחי מפיו הקדיש מיום אשר החל כלמוד עם חלמידיס לא עבר
עליו יום נשכה שלא למד חורה ברבים חוץ מט״ב ,גס בליל יוה״כ
סחאספו אליו סעדריס ולימד אוסס סדר עבודה יוה״כ בבהמ״ק שיבכה
בב״א .אלה אזכרה ואשפכה עלי ככשי כי היה גופו הקדוש מדוכא
ביסוריס קשים וחלייכו הוא כשא משכה חקצ״א .וכשהיה גוסס סמון
למיסס קרא לו איזס סלמידיס ואמר לםכיסס ח״ס למען לא יעבור
מליו יום בלי הלמוד סורס דרבים .כל עוד כשמה רוח חייס באפו
סיס קסה הסופר במחכיו ,להשיב שואלו בדבר ה׳ ,וכל דברי הדרושים
אשר דרש לפט הלמידיו ,היה מלאים במיסר הזה ללמד לאחרים
ולהמשין

פתוחי חותם
ולסעשין רבים אל עבודה ס' ,ו ק סיס ראש דברו בצוואסו אשר
ליום עלם עוסו  :בכי ,עשי קיבין יליגיז ופעלים להורס — לכן
אעלסי פוב לסעלוה קצה מלבליו סקדישים אשל סיו אמונים ושגולים
אםו ,למען יםיס לזכלון לנו ולזרעינו אסריט ,ולעען נדע לרן סישר
אשר נלן בו ואס םעעשס אשר נעשס ,ויםיס עעשס אבוסינו בידיט
יסי ס׳ אלסינו עעמ כאשר סיס עם סבוסינו ,אל יעזבנו ואל יעשנו,
לספוס לגבנו אליו ללכס בכל דרכיי לשעיר עצוסיו ועשםעיו ומוקוסיו
כל סימיס אכייר .דברי סעלקע וסעעסיק פס ם״ב יום נ׳ כי עוב
כיס לעבי' ס ו פ ר  T T Oלפיק :סקי שעעון בסנאק מוסרמ״ק
זצ־ל:
אחרי כוהני כל זאה מצאהי דאהאלידי עכסב ידי קדש של אבינו
עאוסינ זצ״ל אשר כ׳ כעסנצל עיד סהשובוס אשר סשיב המיד
בעיון נמלץ מאד מאד כידוע ,וראיתיו ראוי ונכון למקקו בעעברזל
ועופרת .חיל .כתיב כסילים ביד נבור כן בני סנעורים ונו׳ דע ממ
שאסז״ל באבוס ,ואינו נבסל לסשיב" כוונס ספשועס שאל יעסר
לםשיב ,עיד דכסיב ,עשיב דבר ערם ישעע אולם סיא לו וכליעס"
א ן סרעבים זיל פי' בסיפון אל סס׳ נבסל לסשיב ,שלא יבסל
וישסועם כשעם םדא מד שמשיב ,כ״א סשב ישיב מיש לסראוס
לסעקשס עעוסי ישניונו ,ואוער אני כי שני מפרושים אינם סותרים

ז א  /ושניהם כשואיס במשא אסל ,כי בניהו ובסדיי מדרשו •עיין
סיפב ואל יעסר לססליפ שום סברס ,רק ימית כל דץ ודץ ,עד
גףסיס ברור ונקי כקולם נקיי' ,ואחיכ יטסם בסדרי עוסו ומסשבסו
למען ׳סיס מוכנים לפניו ביום שיבוא אסד לשאול או לםקשוס אל
׳בסל ואל ׳שסועם אן ישוב מיד ,ולא נקרא מ ם משיב דבר פרם
ישמע ,אמרי כי כבר ע״ןבזס סיפב בביס מדרשו ,ולא םעציאסלבר
עסס — םנמ אמזיל בני םנעורים פי' םנעורים בלילס על שקידה
ססורם ,ואומר אני כי ב נ י אינם בנים םטלדים לו עאקסו ,אלא סס
קברוסיו ומכעונדו אשל סוליד עי״ ניעור סלילס ושקידה רגם ,חסו
פי׳ םקרא :כמילים ביד נבול אשר זאס סםארסו שישלמ מיציו מסרם
לא יבסל ילא ישסומם ,לק שיסיס באופן סכקיסי מלממס שסמיצים
עוכטם באשפסו לי וסוסל p ,בני םנעולים אוםן סלימודים שמוליד
ע " שינע עליסם נם בלילס לא שכב לבו ,אשרי מגבר אשר עלא
אשפסו עסם ,שליעודים ססם עקודרים לו במדרי עוםו סרבס מאד ,אז
,לא יבושו כ׳ Tברו אה סאויבים בשערי בשערם של םלכס ,ע ד כלל
סעונמ ,עשיב דבר ערם ישעע אולם םיא לו וכלימס ,אמר בזם \pybo
לא יבושו ,כי תמיד יםיס סשוגסו בצידו ,אין זס למ לא אולם וכליעס,
לא נביש ולא נכלם לא בעוס״ז ולא בעוס״ב ,א ן נשא לבנינו אל ס ,
אל סצל עמי דבר אעם נל עיני ואביעס נםלאו' עסורסן/עכילספםור:
,

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

תשובה א
שלום

וכ״ע לי״כ סרב סמאס״נ סמםולס־ס חל חלפיוח נעל פיםיוח
כבוד מוסר״ר בצלאל ר״נ נ״ דומיש דק׳׳ק כראג

חשתי ולא החמהמחי למצוחיו וכו׳ ע״ד קושיחו בדברי סש״ן י"ד ס״
נ׳ סקע״ז אעסיק לו מ״ש אצל׳ בגליו ן שס אמ״ש סש׳׳ן דלא
כסב׳׳ש וכחבח׳ וכסברח סביס כן משמע לסד״ מםירש״ נ׳ ע״ב דיס סין
עיש והרשב״א בסי׳ ד׳ ע׳״נ דיס לא אימ׳ לן וכר וכ״כ נ"׳ משמו בדים
ומומר אוכל וכו׳ וכנלע״ד דעה סרמנ״ס ד ה ד לא נרע מגוי שאינו עע״ז
לפי מס שכסבח׳ לעיל על סנליון סק״ב בדעה סרמנ״ס ודלא כש״כ שס
— עיסו הניח כ״כ אסחוס׳ ושפיר סקשס עליו שיכ — ולעיל בקק״ב
אמ״ש סש״כ שססכמ" נזרו על סכוחיס אפי׳ שאינו עע״ז כחבס׳ ס״נו
למאן דס״ש למיעועא כמבואר לסד״ בש״ס דן> ו׳ ואמכס אכן מצאכו
עסה דרונס עע״ז וכמ״ש רשב״א שס וא׳׳כ ס״כו גוי עע״ז וע״כ הגי'
כמ׳־ש ב״ וכ״מ ודו״ק עכ״ל שס:
ובחדושי למס׳ ע״ז כ״ו ע״ב כחבח׳ וזי׳ל ודע דצל״ע בשמעסין לפי
מס שכחב רשביא בחידושיו דחיחא שס דר״מ גזר על
הכיסים ולא קבלו ודכי' ובימי ר׳ אבוסו קבלוסו וכ׳ רשבי׳ס שס דבימ׳
ל׳יו עדיין לא עע״ז אלא הידעוע ור״מ סוא דס״ש למיעוע לכן לא
קבלוסו מיכי׳ משא״כ ביוד ר׳ אבוסו שכבר כסקלקלו כולם קבלו ודכי׳
ואיכ בשמעחין ד א ״ ד ר״מ ו ד י ממטם א׳ בסחס כורדס סא ביוד ר׳ מ
ור״' עדיין לא כסקלקנו רובם ור׳׳י סא לא חייש למיעועא ואמא׳ פקול
מילחו ואי איירי בכוחי דידעי׳ ני׳ דעע״ז א״כ מ״ע דר״׳ למ׳׳ד לא סיפון
דארמא׳ פסול מדאוריי׳ א״כ ס״ס למומר לע״ז ככוחי ומ״ע מכשיר כוחי׳
ומש״ס טל דמומר לע״ז סוס שפיר בעל בריח עילם עכ״ם שסר׳ סוא
נימול עכ״ם וכה׳ בבריח חורה ליחא מ״מ בבריח מילה איחא ולא אימעע
ומאסה אח בדחי השמור והסיםן באשם דאיחא בבריח קיום מצוה
הסורס וליסא בבריח ודלה וזה הוא דלא כאבן עוזר בש״ע א״ס סי׳
יו ״נו)עיין רי׳׳ס או״ח סי' קע׳׳ז( עכ׳׳ל בחידושי שס:
ויעיין שילח ׳ענ׳ץ נדב ס״ קס׳׳ד רמי ר׳ יוסי דע׳יז דן> כ״ו קאמר
סיכן מציכו מילס לשמם אדר יוסי דיבמוח מיו ע״ב עיש
שסרעיש עולם בקסירס זו וליה בר כנד דיםרקיכס ונמסכ׳׳ס אפי' דם
קושי׳ ליס׳' דבשלמא סכא בישראל ערל לא בע״ מילה לשמם רק שהוכרח
ערלסו וסחס ביבעוח בגוי שכככס חסה ככם׳ שכיכס ע״׳ מילה אס איכס
לשם ׳סדוח נמס יכנס חסה ככם׳ שכיכס וסוא םשוע יוסר מב־עא
בכוחחא ) ״ ן לקק סי' שי(:
ע י ד קושיחו בחוקפוס חולין ק׳ ע׳׳ב דע״ד נע׳׳ז דשר׳ אפי' כפל מיס
לנסין> יסבור אפשר לקסמו מוסר וסיקשה לפר״מ הרב כי' הא
אליבא דר״׳ קאמר למלסא ואיסי ס׳׳ל לקוק ק׳׳ח ע״א אפשר לסחעו
אקור גברא רבא קסזיכא ולחיובחא סוס אמיכא אמוראי כינסו סחס
בע״ז אליבא דר׳ ׳וסנן ולקק ק׳׳ח קא׳ לאיכך אמוראי דע׳׳ז:
ואעורר לבבו במ׳׳ש בחידושי לחולין ק׳׳ס בחוק׳ ד״ס דאמר רבא וכ
ולםעכ״ד הדין עם רש״י דאלח״ס קשה אאב״ דלעיל דלא
משני סליק עס יענם מססיא דמנסו׳ אע״כ סחס עלחא אחריה׳ סוא
דהוה ס״ד דהמקשן דהשית שהוא מינו מעכב אח ססלח שאינו מינו
לנעל אח סשמן של מנחם שסיא רכס ומשו׳׳ס הוא פרין הא מנ״מ לא
בעיל ועל זה הים יכול ל ח ח בםשיעוח נסי דסשק סמחערנ עם שמן
אסר לא נעיל מ״מ מעע שמן המחערב עם הקולח בעל ולא צדכיס
לומר סלק מיניה כמי שאיני דחפ״ יהיה כעי שישנו רק שלא יבעל אח
סכס ססלח מנבעל מעע שמן וע״׳ז ה״ל ד נ ה שמנה והא דאמר רבא
החס סליק ס״נו משוס דלרנא האמה כן הוא דלפי אוקמחא דיל״
בחולין ק׳ אמד׳ סליק ע״כ אמר ס״נ קליק אבל אב״ דליה לי' קלק
סיק נמנחוח כמו שכחבח׳ וא׳׳כ עיקר דנני רבא אלעיל קא׳ וכרש"׳
ודברי חוק׳ צ״ע :פ״ב יום ג׳ כ״א אדר ק״פ לם״ק.
פ

ע

ותשובות

תשובה ב
שלום

וכ״נו לי״נ סרב המאס׳׳נ המופלג כבוד מו׳׳ס אלי׳ ני׳ אב״ד
דק״ק ריין ׳ע׳׳א:

נפשו היפה בםאלחו ע״ד שוחע מומסה לרניס זקן ונא במרס
שהעידו עליו שני עדיס שמצאו קנינו פנוס אסר שחיעה לפני
איזה חדשים ובאו נ׳ וסכחישיס באוחו מעמד ואמנם עהה ניקוהו
ואיננו מרגיש בםגימה ונסחפק מעלהו אי נימא מדעכשיו אינו מרגיש
נס למפרע לא סרניש ונאסר כל סכלים למפרע מיום שהזכירו סעדיס
או לא דנ־מא השחא סוא דאחרע .ועיניו שפיר חזו בדברי ע״ז סי׳ א׳
ונה״כ שס אלא עעלסו ירד לעומק סעיון בדברי חוק עירובין ל״ה ע׳׳ב
סד״ס ר׳ ירודה וכוי .אסוני ״ נ קצורן של דברים כן סוא נ׳ כסי עדיס
קי״ל סוס קםיק׳ דרבנן רצוני לומר מדאור״׳ אוקי סנ׳ לגבי סנ׳ וכמאן
דליחנסו דמי ומצחא אשחאר נסזקס קודיסא וסיינו נכסי דבר שעי׳
דכשיבוס כ׳ ע׳׳א ומזה סקשו חוס׳ בעירובין ל״ו ע׳יא ד׳׳ה סכא בשני
וכו׳ ונרשם נעעוח כהובוס כ״י ינר׳ס סוא וצ״ל כחוביח כ׳ אלא מדלננן
מסעידנן שיהיה ספיקא והיינו בודל׳ דאור״׳ אבל במידי דרבנן דמססד׳
עלם סר׳ וסר׳ נשאר בחזקה קמ״סא ולא אסמר׳ בי׳ רבנן — והיינו
ח" קמא בסוס׳ כסובוס כ״ו ע״ב ובסוס׳ עירובין צ*ו ע״א סנ׳׳ל נדפק
נעעוח ואין לו שסר וכן צרין לסגי׳ אע״ג בפיב דכסוניח כ׳ נרא
אמר״ אוקי סר׳ לסד׳ סר׳ בדאור״ שאני ר״ל לר׳׳מ קיימי׳ דעירוב
דאור״׳ ובדאור״׳ אסור מדרבנן עכ׳׳פ ובזס לא םליג לי יוסי אלא ס<
עירוב דרבנן — סו סי׳ חוס׳ בעילובין א״נ סכא השסא ודאי עמאס
סיא וכוונחס לחי׳ ב' נכחובוח כיון דעמאס לפנינו אם״ סוס ס״ל
לר״מ חסומין דרבנן כיון דאסרע לפנינו לא אמרי׳ אוקי סר׳ בסד׳ סר׳
ושם נכחו׳ הקשו חוס׳ ממקיה דלס אזל" בסר סשחא וס״ סיכ׳ דאיכא
כס א׳ דמוציא ודדי חזקה ודעה״ מסייע לאוחה הכס איסרע כס
סשכ״ וסכא בעימבין לא חשו סוס׳ לסארין בזס דקמכו על מס שכ'
כן לעיל ס מ ס ר׳ ׳רמי׳ ומ״מ איכו עוסלע לדיכא אלא נסא םליג׳ ד ע
ור׳ יוסי דלר׳ יוסי אפי׳ נשכ׳ כחי עדים ואיסרע לםכינו מ״מ ד״כינן
-

ל" כמקום אסזקס קמ״סא:
וניל אם״ לר״מ נמ׳ לא אמר״ כן אלא כגון חרומה וכעמאס וכדועס
דחזקה קמ״חא סיס שסיא עסורס ולעולם לא סעמא דכל ודלי
אוקמ״ אסזקס קמ״סא שכן יסי׳ לעולם וסשסא חזיכן דעמאה לםכיכו
כמצא זאח סדעוחא מס״עא לססיא כס שסוציאס מחזקם ראשוכס
ומשויה אמרי׳ מדהשחא עמאס מעיקרא כעי עמאס אבל נ׳ אומרים
מס בניסן וב׳ אומרים לא מס בטסן וסשחא באייר נמצא מס בתאי
וכנווט דחיס׳ בחולין צ׳׳ו ע״א ד׳ס םלני' וכו׳ א׳ אירע כן בשני כסי
עדיס גס ר״מ יודס דלא נימא מדסשחא מס מעיקרא כמי מס דמה
ראי׳ סיא זו וכי מעיקרא סוס לן סזקס שלא ימוח לעולס ואין מיחס
דסשסא מגרע כס ססלי שאמרו בניסן ס׳ ס״ ולא מס״עא לכס שאומרים
מס סי׳ וע״׳ עו״ז ונס״כ סי׳ של׳׳ז וסיוס כן יש להמוס על סי׳ סוס׳
דינמוח ס״ס ע״א ד״ס רישא וכו׳ דאם״ נדחק מ ד י ד בשט כחי עדים
ואחי׳ כור כר״מ )דמ מדסשסא בן ע׳ לא איחרע יחקה סמעידיס שסי׳
מעיקרא בן ס׳ ודבריסס חמוסיס כמ׳יש מסרי״ע:
ובמאי דקמן בודאי מן סחורס אוקי סר׳ לסד׳ ח ד ואוקי גברא
אחזקה״ אע״ג דאחרע לםכיכו דקי׳׳ל כר׳ ׳וקי דלא כר׳׳מ
ומכיש דסרגשס עביד שלעס זקכוס ׳חלש נבר ויאבד חיש ססרנש וא״כ
אם" ד מ מודם דאין ריעוחא דסשחא מגרע כס ססד׳ דמססד׳ אכשרוחו
דמעיקרא א ן סר׳ וסר׳ ספיקא דרבכן הוא לכולי עלמא ומדלנכן אסור
באי׳ דאורי״ ובסא לא פליג׳ ר״מ ור״׳ רק לר׳ יוק׳ ססומין דרבכן אבל
באי׳ דאוט״ מודה והכא שסיעס דאור״׳ סוא וא׳כ את״ לא כמצא
ריעוחא לםכיכו כור כל סבשר וסכליס אסור״ מדרבכן בלי ספק מיוס
שראו סעדיס האי עובד׳ :
ומכ׳׳ש

שאלות

חת״ם סופר ודד

ומכיש שכמצא ריעוהא לפכיכו כור דדנרי כה״כ ק״ א׳ העוהיס מ״ש
דהכא איכא הרהי חזקה ורובא דרוב מצוין מומחי׳ וא״א
להסביר דבר זה הא רשב׳יא צווח איך ש״ן רוב מצו״ן והרי הוא מן
המיעוט ד ק ק שהוא מצוי ואיכו מומחה וחלילה לא כעלם זה מהאגודה
ולא נשהבש בזה אלא האגודה ס״ל אפ" לא כעל קבלה מעולם עכ״ס
סמכ״ שמסהמא לא ההחיל בהחלה להיוה מצוי אצל שחיטה לולי שהיי
אז מומחה אלא אח״כ שכח אבל המלה ודאי ה״ מומחה שרוב כן היא
לכיון שמכח הרוב ידע״ שבודאי היה ס״א מומחה ה״ל כאלו כטל קבלה
בסכיכו וכמ׳׳ש הרא״ש ס״ק דחולין גבי גביכוה והוקי ריש נדה ע״ש — ״ ל
מוחזק ואמרי׳ השהא הוא דאהרע ורשב״א ש״ל כיון דעכשיו הוא מכו׳
אצל שמיעה ואיככו מומחה אין לנו שוב חזקה עליו למסלע שמהחל' בודאי
הוחזק לא אמר״ כן אלא במישכטל קבלי ס״א בודאי והכריע רמ״א כרשב״א
דנע״ שידע״ בודאי שככול קבלה והשה׳ שידע׳' שככול קבלה א״כ יוה יועיל
צירף רוב מצוין ממכ״ס ביו׳ שנטל קבלה וזמן מה אח״כ בסמוך אפ״ לא
הי׳ רוב מצוין מומחי׳ הרי הוא היי מומח׳ שנטל קבלה ואח״כ בזמן שנוכל
להלוה מדהשהא שכח מעיקרא ניד שכח מה יועיל רוב מצוין וכי נימא
מקסמא אי סי׳ שכח ה״ פורש עצמו ולא ה״ נמלא אצל שחיטה דרוב
הצויין מומסי' ז״א דהרי לפנינו ששכח עהה ועדיין לא פורש ואיכו רוצה
לפרוש מהשחיטה ולאבד המחאהו ודבל׳ כה״כ ציע )ועיי' סלחי שמחלק
בין שכח הלמודו ובין אבד כח הרגשהו עכ״ס לסע״ד כל הבשר והכלים
מיום שהזכירו העדיס אסורים מדרבכן מיהה הכלעי׳ד כהבה׳ וחהמהי
א״כ — :ס״ב כגהי ליום ג׳ כ״ח טבה הקס׳׳א לס״ק:
וה

ותשובות

בחזקהו וה״ל כשחט בהמוה הרבה ולא בדק הסכין נין שחיטה לשמיטה
ונאבד הקכין דמוקמי׳ כולם בחזקה היהר כמבואר נפוקקיס ובש׳׳ע
סי יינו קעי׳ י״:3
אמנם כ״ז אי ליכא שוס ריעוהא אחרה אבל היוה כי שוחט זה אחר
ששחט שמנה בהמוה והכשירם מצא כעל א׳ סכיכו מליאה
פגימוה ונדק גס השמש אחריו ומצא שכן הוא כדברי הנער והשוחט
לא הרגיש מאומה וא״כ הרי ב' עדים נגדו ולא עוד אלא אם״ הי׳ רק
ע״א המנגדו נסגימר הקכין הי׳ צלין לברר ההירו וכן כל כיוצא בזה
וכל שאיכו מברר ההירו אז עד סאיסר נאמן והוא מש״ס דקדישין ס״ו
ובש״כ י״ד קי' קכ״ז קקכ״ד .באמח מס שכ׳ הש״כ ש״ס ערוך הוא
בקידושין יש לעיי׳ קצה דבקידושין משמע דרבא סליג והלכה כינא דהרי
רבא רצה להוכיח דלהעיד על בן גרושה וחלוצה לא מהימן ע״א נשהיקה
דאלו בהכחשה אס״ בעל מוס לא יאומן ועל זה חשיב אב״ לעולם
בהכחשה ואפייה בעל מוס יאומן משוס שלח ואחו׳ וא״כ רבא םליג
והככהא כלבא וקשי׳ גס אההיס׳ דסקקו כאב״:

מיהו! לזה י״ל דס׳יל לההיס׳ קברה אב״ ככוכהומסהמא לא יחלוק רבא
על זה אך הא קאמר ההם נש׳׳ק הא דקאמר ד״א בעל מוס
סקרלו בגיסו היינו איכא לבכורי שלח ואחוי וא׳׳כ ה״ק רבא מדקאמר
ר״ע הלי גיעמא משמע חדא בלא אידך קג׳ וע״כ בשהיקה דבהכחשה
לא יאומן לולי הך דסקולו בגופו דה״כו איכא לברור׳ ואב״ ס״ ל הכי
הרי טעמי קמיכ׳ יהלל' ל א לא אילך לא סג׳ וא׳׳כ אדרבא ק״יל
כרנא לגני אנ״ מוכח היכ׳ דאיכא לברור׳ כאמן האוסר אפי בהכחשה:
עוד אבאר מ״ש הש״כ בש״ק משמע אס״ בהכחשה נע״דוהו׳ מוקיסין
אפי׳ נסכחש׳ ע״א הכה ז״ל הוקפד שס שלח ואחו׳ הרגום של
ע י ד השוחט שאהלע חזקהו שכמצאו אחריו כמה פעמים םגימוה בסכין והפשט ושלח מכאן יש להוכיח דכל דבל שיכול לנררו ע״א נאמן עליו
אחל שחינף ולא הרגיש אס לאקור הכל" למפרע הנה בכנה״ג אפילו ע״א מכחישו עכ״ל הנלע״ד בהיישן דרצו להשמיענו דלא כימא
בהגה׳ ב״ ק״ א׳ אוה ל״ה ושם פסק להלכה דשכחה הרגשה באה שלח מלשון שליחו׳ וא״כ מיידי ע״א אומר כן לנעלים שהס רוצ״ לאכול
בם״א כרגע ואין לאקור למפרע ואפ״ למ״ש בפלחי קק״ק וי״ו בד״ה קדשיה׳ והוא אומר להם אל האכלו כ׳ כהן המקריב נע״מ הוא והס
יהי' איך שיה״ דבשכחה ההרגשה יש להחמיר למסר׳ משוס דכיון שקכיכי איכס מאמיכי' לו והוא אומר שלחו מכס א׳ אל הכהן ואחוי לכס ואלו
איככו בחזקה בדוק א״כ ממילא שחט כמס פעמים בסכין פגום מבלי ה״ הם״ כן בש״ק לא הי׳ מוכיח אלא באומר איכו יודע אס יש לכהן
משים ע״ש מ״מ הכא שלא אהלע חזקהו קודם שחיטה רק אחר שחיטה מוס נסהר או לא אבל בהכחשה לא הי׳ מוכח וגס לא ה״ מוכיח אלא
וכנראה מדבריו להלוה בחולשה ומילון( מחמה השחיטה א״כ לא שייכי נההנגדוה הנעל דנר לא נההנגדום ע״א דעלמא לכן כ׳ הוקי דאין
דנרי הפלה׳ הנ״ל דהא עכ׳׳ס הי׳ קכינו בחזקה בדוק נכל סעס קודס הכווכה כן אלא שלח מלשון הפשט ומייר׳ שטוען עם הכהן המקריב
שחיטה .והכה מעלהו נהעורר לומר דכל המקילין האחרונ״ אינו אלא נעלמי והכהן הוא ע״ח ומעיד על קדשי' של סליני שהקרינ׳ נכשרוה
נשנטל קבלה והוחזק עכ״ס אז אמרי׳ השהא הוא דאםרע אבל למפרע והיינו ע״א פועל ואידך מכחישו ואומר לו שלח פשוט נגדין ואראך
מוקמ׳׳ אחזקה׳׳ בשעה נטילה הקנלה משא״כ זה שלא אהרע חזקהו שאהה נעל מוס וה״ל נ׳ עדים המכחישים זא״ז נהכחש׳ גמורה ואש״ה
אלא אחר שחיטה ולזה לא הוחזק מעולם כ׳ לא העמידוהו על הכסיון מהימן זה הפועל משוס דאיכא לנלורי ככלע״ד )עיין ח״ק אה״ע ח״ר
בזה כידוע .והכה דבר גדול דיבר בזה — הגס דלכאורה יש לפקפק
סי׳ ׳״ב(:
ולומר אדרנא אזל" נהר מבא או אפי׳ כ״ע שלא שמעכו שהורע כחס
ע*׳ שחיטה דאפילו בעילף המוזכר נש״ק ס״ל לכמה פוסקים דלהכי ומבואר היכא דאיכא לברור׳ והעד אומר שלח ואחו׳ הרי סדנר
בחזקה איסור וא״כ הכא בעדוה הכער לבד כמי כאסרה
אמר״ לעלוסי לא חייש״ ולא אמרי' רוב מצויס אצל שחיטה מוחזקים
הס משוס דעדיף מרוב ולא ח״שי׳ כלל אפילו לכהחלה ונהי דאנן הבהמ׳ האחרונה עכ״ס והאדאמרי׳ ב׳ כיהיעדי׳ בבדיקה קריאה מוקמ״
עחמרי׳ ומצריכים שישחוט השוחט שלשה הרכגוליס לסט הרב כדי שיחזיק בהמה בחזקה היהר וכדסקק בש״ע סי׳ ל״ט סעי׳ ״׳ו ר״ז ההם באו אחר
ג״כ נעניז זה שלא ׳העלן( מ״מ הא ק ק דלענין ע״סוה דשחיעה שכנר ניהקו הריאה וא׳׳א לברור׳ אבל כשהעד אומר לאידך בשעה דאיכא
שיאבד הרנשסו עי״ז להא לא ח״ש״ ולא נדקינן לי׳ משי ללא שכיח לנמר׳ עדיין אקור לקמון על המהיר עד שינרר דנריו ומכ״ש הכא
כלל וא־כ נהאי גנרא נמי טמא נהי דעיין( ואבד המשהו מ״מ נימא דאיכא כמי השמש שאומר כהנער שה״ הקכין מלא סגימוה וא״כ לכה״ס
הנהמה אחרוכה אסורה וכיון שכאסרו האחמכה כאסרו כולם ד א׳ כ
השהא הוא דאהלע ויצא מרובא דעלמא ודלא כדנרי מעלהו:
ככשיר הראשונה וכאמר שלא הורע כחו אלא אחר שחיטה מ״מ בשבעה
ומימ נ״ל כדבריו מהא דאמרי׳ בב״ב קטג ע״ב מי מוציא מיד מי וכו׳
האחרונים ע״מ כקמך על נדיקהו אס הסכין נין נהמה לנהמה הלא
ר״נ אמר אס נריא הוא עליו לסני׳ ראי׳ שס״ שכ״מ ואס שכ״מ
כנר הוכחנו לעיל דלא אמר״ גני האי דהשהא הוא דאהרע ואמר״ גס
הוא עליהם להביא ראי' שהי׳ בריא ופסק שס רשנ״ס כר״נ ואפילו
למפרע הי׳ חלוש נהלגשה אחר שחיטה ורק הםרכו מטעם נאבד הסכ־ן
לסרעב״ס וכן פקק הש״ע כר׳ יעקב משוס דמבואר דהיינו טעמא משוס
אחר שחיטה והרי מבואר במצאו אחר כך פגום כולם אסורים ות״נכולס
חזקה ממון עדיף אבל א׳ לא הי׳ לסוצי׳ מיד המוחזק סוה אזל״ בסר
אסורים וא״כ כל הבשר והשומן הנשארים מאוהן הבהמוה הוא קפק
השהא כמבואר היטב בקוגיא דקידישי׳ ע״ט ע״ב .הה נ״ל דעה רמ׳׳א
נבלה לפע״ד ואין לסקל כו כלל וכן כל בשר כבש ועז הנמצאים ממנו
בח׳׳מ קימן רכ׳׳א בהאי דיכא שלא כ' שאס אין אי מהם מוחזק שיחלוקו
אין לההיר לסי שכ׳ מעלהו שהועד עליו שלע ידע לפטם מקום הצמר
כמו שסרגיש הקמ״ע שס ונ״ל משוס דאזל״ בהר השהא כשאין א' מהם
וסשער בשעה השחיטה ודנר ידוע הוא שדרן הסכין לפגום בצווארי
מוחזק ולא טמא ׳חלוקו:
הכנשיס המלאי׳ חול ועפר אפילו כשרגיליס לפנוס ולרוחצס קודם
ומא;
טכסו
בריאים
בחזקס
והנד ,מנואר הסס נש־ס דקידישין דכ״ע
שחיטה ומכ״ש האי שלא כהן מקים לשחיטה וא״כ ה״ל כעקק באוהו
ההם
ועוד
יע״ש
מחזקה
נסשיה
דאמר שכ״מ היה בעי למיסק
מין נין חפיפה לטנילה והרי אפי׳ חהיכוה העור נעוף אכו חושבים
בריא
היה
א׳
פעם
שהרי
מבוררם
בודאי ה״ לזה האיש חזקה בריאים
כעוסק נין בדיקה לשחיטה במין אחר אשר משוס כן אוקריס נמוצאיס
הי׳
שכ״מ
כמי
מעיקרא
אמרי׳
לפכיכו
בלי קפק אס״ה כשהוא שכ״מ
פגימה אחר שחיטה אפי׳ חהן במסרקה וחל״ להחמיר בעור וכה;
הכי
אמרי׳
ממק
להוציא
אפי׳
ולר״נ
המהכגדר
היכא דליכ׳ חזקה ממון
בכאבד הקכין אין חושש״ מ״מ הכא דחהך וחנון הסכין בצמר ושער
א״כ ק״ו הכי שזה הע״סוה מחמה שחיטה חולי וחולשא היא באיברים ומצץ ועפר חששא גדולה היא ויצא הסכין מחזקם בדוק קודם שחיטה
וא״כ אי טמא אס״ כ״ע בחזקה בריא״ לעכין שמשו״ס אין צריך לנקוה וכיון שאין להשוחט סרגשה אמר שחיטה הרי כולם בקסק כבלה לע״ד
השוחט שנטל קבלה ע״ז מ״מ זה סאיש אשר הוא חלוש לפניכו נענין
לו
זה אמר״ מדהשהא חלוש מעיקרא נמ׳ חלוש ומכ״ש שהרי לא הי׳
ובלאהינ חושש אכ׳ שהשוחט הזה פסלן הוא בשכבר יצאו איזה
חזקה
חזקה מנוררה מעולם שהרי אפשר שכן כולד וכםגדל מעולם ואין
סירכוה מהחה ידו כסי מס שכסנ מעלהו אלא שכ׳ שהוא
שיש
מכיש
מנגדה ואדרנה בהמה נחזקם שאינה זנוחה ק״מ׳ א״כ
ירא שמיס םמהענה ג׳ ימים נכל שנוע אומר אכ׳ אלו לא היה מהעכה
מקום לקנרה מעלהו להחמיר:
ה״ מםכפר לו נםעניה כי הא דרבי מזי׳ ועופר״ אך זה טובל ושרץ
אך נכ״ז נ״ל להקל כיון דקודס שחיטה לא אהרע חזקם הרגשהו בידו א״כ מם ׳יסף עוד להחעכום להלביש אדרם שער למען כחש אכ׳
א״כ כל הסכין ששחט נסם הי׳ נחזקה נדוק ואמרינן אוקמי׳ סכין אומר שאין זה סאיש מכלל נאמני ישראל הנאמנים על האסורים כלל:
ועל

תשובה ג

וח

ב

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

ועל הכלים אס נסמוך בכלי מרש והם״מ גשיהף מעל״ע רבו דעוה
סאמרוכיס סמובאיס בכנה״ג ס״ א׳ והמממיר הע״ב וסרוצס
לסמוך ולהקל באשר בלא״ה אפשר טע״כ לאו דאורייהא ע״כ סמקיל
לא הפסיד דלא כיש אמרוכיס שכ׳ לבליעה כלים לכ״ע דאודיה מכלי
מדין וטעות הוא בידם דוקא כלי מדין גז״־ ולא בשארי בליעות כמוכמ
בדוכהי טובא ואין להאריך בזה — :

תשובה ד
לב שלומים לי״כ הרב המופלג ומופלא והיק מלא עהיק כבוד מו״ה שמואל
ליב נ׳׳י אב״ד דק״ק אור-נין יע״א:
יקלתו הג־עני ע״ד השוחט אשר חלה ונעה למוח ובמליו קנא להרב
אב״ד לההוודוה על חטאיו והרב נ״י בדקו כדנן שבודקים
לגיטין ומצאו שפוי בדעה מיישבה ובסםודומו גלה חטאי׳ שבנעוריו בעל
ארמיה ועהה נכשל בסהס יינם ואחרון הכביד שכמה פעמים מלא סכינו
פגום אחר שחיטה והכשיר הבהמה ושאל הרב מה הי׳ לו הנאה בזה
והשיב כי הקפי יצרי ומממה כובד ודוחק פרכסהו )נראה שיש לו שכר
מהכשרוה ולא מהטרפוה ע״כ נכשל בהנ״ל( ועהה נפשי היפה בשאלהו
אס להאמין אה השומט הואיל ואומרו דרך וידוי אי לא כאמין וא״כ
נאמין מה יהיה דין הבשר והשומן וגס סכלים •־
כתשו' מרי סי׳ ע״ב כהב בפשיטוה באשה שההודיה במולי׳ שזינהה
ישוב כהרפא ומזרה לביר״ שאסור׳ לבעלה וה״ס אס הי׳ הבועל
אומר כן ע״ד וידוי הי׳ כאמן לאסרה על בעלה ולא הביא שוס ראיה
לדבריו הנה מ״ש שהיא נאמנה הוא נראה פשוט עפ״׳ המן סוף כדרים
דמעיקנ הדי :אשה נאמנה טמאה אני לן דהרי שוי׳ נפשה מהינה
דאיסיר׳ כמשנה ראשונה אן משוס דעיני׳ נהנה נאמר אמרי׳ במשנה
אמלונה דאינה נאמכה וא״כ הכא שהילכה למום ולא שייך עיני׳ נהנה
נאמר ממילא שיי׳ נפשה מהיכה דאיסיר׳ כמשנה לאשינה אך מה שהוסיף
עוד שאס הבועל הי׳ אומר כן ע״ד וידוי הי׳ מהימן לאסור אשהו של זה
עליו מליל הא — ואין להביא ראי׳ ממ״ש היש׳ ב״מ ג׳ ע״ב ל״ה מה אס
ירצה וכוי בסוף הדבור יע״ש דאינו עכין לכאן כלל דההס לא יכול למייבו
קרבן על כרחו וס־א צווח איני רוצה להביא מילין לעזרה אבל מכייל לסאמינו
בשומו עצמו רשע לאסיר אשה על בעלה :
ולכאורה נ״ל ראי׳ ברונה דעד א׳ כאמן ע״י וידוי להשיס עצמו רשע
לשעבר דבמפ כלל גדול מבואר למוכבז הזיד בכנה ושגג
בקרבן שמי׳ שגגה ולמסקנא שס וכן בשבועוה כ״ו ע״ב לא משכמה שבועוה
ביטוי לשעבר אלא בהזיד בלאו שבה ומס הביא קרבן לכהכיס צ״ל שהז־ד
בלאו ואיך יאמינו לי להשיס עצמו רשע יסמכו עליו לאכול קרבנו
וכה״ג מוכימ הש״ס ר״פ האשה רבה ע״ש פיכש׳יי די׳ה וכי לא מכמש
לי׳ מהימן וכו׳ אע״כ משים דמייהי קלבן דרך וידוי מהימן אע״ג דיש
לדמוה קלה ראי׳ זו ולזמר שאני ההס דאי לאו דידע בנפשי׳ דעביד מולין
בעזרה לא הוה מייה׳ משא״כ בעלמא ז״א דבקידוסין ק״ ו ע״מ אמר הש״ס
כן ע״ד צכיכוהא ולמי׳ בעלמא אבל למסקכא ילפי׳ מהכמ ע״א נאמן
באיסורים ולא דמינן כנ״ל א״כ ה״ ס דנילף ככ״ל היכא דמשיס עצמו
רשע אס אמרו דנן וידוי מדמייהי מטאה למוכבז ומכ״ש היכא דאמר
כן בשעה מליו וסובר שהולך למוה דאין אדם מכזב בשעה מיהה והכי
קיי״ל ס״פ גט פשוט ופקק בשיע מ״מ סי׳ פ״א ס״ב דאין אדם משטה
בשעה מיהה ומועיל אפי׳ לאפוקי מבכיו ואפי' מאמריכי כע׳׳ש בהג׳׳ה
שס ואפי׳ עמד מחליו ומוזר נו וטוען ברי להשטוה כהכוכהי מפ״ה לא
מהימן ואפי׳ מינו לא מהכי לי׳ כמו שהוכיח שס בהומי׳ דלא כש״כ וכ״כ
בעל ההרומוה וכש״כ כשיצרפו ב׳ הקברוה שאומר כן ע״ד וידוי ובשעה
מליו שהי׳ סבור כי היל־ הוא למוה שנראה ברור שכאמן לאסור של
אמרים אפי׳ כ׳ שווי׳ נמשיה רשע .ומ״ע דברי מו״י צצ״ע דאכהי מכלן
שהבועל יאומן לאקור אשה על בעלה א־ן דבר שבעכוה פמוה משנים
ואין נאסרה על בעלה אלא על עסקי קיכוי וקהירה ודוחק לומר לוידוי
של בועל כעדים יחשבו וכעין פחח פהומ דמ״ל הא .ואולי המו״י לא
אמרה אלא שהבועל כאמן לאוסרה על עצמו לכשימוה הבעל וזה כ״ל
פשוט ומאי קמ״ל וצ״ע .מכל מקום בהא סלקיכן דמה שההודה השוחט
הוא כאמן:
אמנם בכל זאח לא נחשד אלא במה שאמר דהיינו שהיקל בפגימה
אסר שמיעה ומטעם שאמר מפני הפסדו אבל לא כמשד ששמט
בסמלה בסכין פגום דלא שביק היהרא ואכיל איסורא ועוד אם אנו
מאמינים לו שנכשל בפגימה שלאחר שמיטה נאמין לו שלא נכשל בפגימה
דקודס שחיטה כמהכי׳ דעדיוה הובא ספ״נ דכהובוה אס אהס מאמינים
שהורהכה וכו׳ — והו הכא כיון שבשעה סל״ אמר ע״ד וידוי והשונה
אלו הי׳ נכשל ביוהר מזה ה״ אומרו ונא ה״ מכמיד המה לשונו כטובל
ושרץ בידו וכיון שכן וכל הסכיכי׳ הי׳ נמזקה בדוק א״כ אע״םי שאמר
שכמה פעמים מצא קטנו פגוס אמר שמיעה עכ״פ מיעוטא הוא שימצא
סכין בדוק פגום אמר שסיט׳וא׳יכ יש להקל בבשר ושומן הנשאר ולומר
מרובא םריש ודהיהרא הוא וכיון דפגימה דלאחר שחיטה בלא״ה כעין

ותשובות

ב

 pepספיקא הוא וסכא איכא נמ׳ רובא דהיהרא ע״כ אי איכא הפ״מ
למכור לנכרי יש להקל ומיהו בעל נפש ימוש לעצמו :
אמנם הכלים דבודאי כהבשל בהם איסולא דהרי כל בהמה נחחלקה
לכמה בכי אדם וכמה פעמי׳ נמצא סכיכו פגום ולא ימלט
שנזדמן בביה כל א׳ פ״א מהיכה דאיסירא ע״כ אה שאפשר בהגעלה
יגעילו וכלי מרס דכל׳ שני כיון דבלא״ה רבו המהירי׳ חקגי לסו בשיהד
מעל״ע ויהי׳ נועם פגוסאבל כלי ראשון שנהבשל בו על האש אין נראה
לי לההיר דה״ל כודאי כהבשל בו אישיר ובקי הבואוה שור *p׳ ב׳ סעיף
י״מ כ׳ בשומע שהוציא נוריפוה מח״י בפשיעה להשהוה הכלים דלמפלע
עד שיסגמו ולסמוך בזה אסמקילין בכלים דלמםרע קודם שפשע ע״ש
משמע בכלים דמכאן ואילן אין להקל והשהא ההם בפושע כסי שמכאן
ואילן אבדה הימניהא דידי׳ וכל הבהמום בקפק הס מ״מ ודאי אין כאן
דלמא פ״א פשע והו לא אפ״ה לא רצה להקל להשהיה הכלים מכ״ש
הכא דבודא• כהבשל בהם איסורא דאין להקל בקדימה:
ולענק השלומין נובמ אימן וקלקל במזיד לא כשאלה׳ ולא אאריך כי
יראה להקל מעל בעלי ההשובה .והכה לסדר לו השובה אין
דרכי בכן אעהיק לו לשון הרוקח שכל דבריו דברי קבלה ומ״מ מכאן
ואילן לא ׳שמונו בלי עע״ג זמן רב עד שיפורסם צדקהו בברור גמור כ׳
הרבה כיוצא באלו הוכס כפ״רעה וירא כי הימה מומה ויכבד מה לבו
ואיכא למימש אחר שיהי בריא אולם ישוב לסורי רע מיו ע״כ צריך
סשגמס רבה .׳והר מזה א־ן אה׳ בדבר זה והמכס עיניו בראשו הכ״ד
פ׳׳ב יום ד׳ כ״ח שבע חקע״מ לפ״ק:
א״כ דש״ה :

תשובה ה
שלום וכ״ע לי״כ הרב המופלג והמפואר חו״ש בעל פיפיוה כש״ה מו״ה
בער נ״י עדני עצכי בשנה המכמוני בקיק ערענשין יע״א:
יקרתו הגיעכ׳ אודוה אקרו״כו שמאז הנוילו מס על כל ליערא בשר
והמכירו ההככסה ההיא לסיכריס ידועים והיוה כי פרצו העם
ליקמ בשר מהכפרים בסהר ולא שלמו הההמייביה וניזקו המוכרים ע״כ
הםיעצו הקהל לאסיר בפומבי בבה״כ כל שמ •עי מון לעיר ,אע״מ שנשמע
ע״׳ שומט דמהא בהכשר מ״מ הסכימו לאסור מעעס .והרב הגאון כ״׳
לא נחרצה בהסמכה זי מ״מ אינהו דדהו עבדו והכריזו איסור הכיל
בבה״כ ואז ערערו איזה ימידיס מיד ושא :שהקו מ״מ ההקנה והגדר
הנ״ל נפרץ ברובו ואן מעלהו ו ביה ו לא רצו לסרב נגד הקנה הקהל
אןכי קשה לו הדבר מאוד היום שאינו אוכל מבהמה שיש בה שוס משש
עיעוןומשמיש וכדומה ואס לא יקמ כ״א ממקולי הקהלה לא ימצא בשר
כראוי' כ״א בזמןרמוק ע״כ נפשו היפה בשאלהו מס איסור של אקרו״ע
מלה עליו ועל ביי הקהכה או לא ופל״מ האריך מאוד למעכיהו גס כ׳
לפע״ד מין כאן מקומו לקבל אלין כאשר יבואר בסיף דברינו אי׳׳ה מ״מ
לאהבהואשהעשע בהלכה זו ברצות ס׳ והוא ׳,ירכי מדרכיו ויכמנ• במעגלי
צדק והאמה לאמתו אמן:
גרםי׳ בב״ב מי ע׳יב ה״ר קופה של צדקה וכו ורשאי׳ בני עיר לעשוה
קופה הממוי והממוי קיסה ולשכוהה לכל מה שירצו ורשאי׳ בכי
עיר לההכוה על המדיה וכי׳ ולהסיע על קצהן ושינוס ר״ה שבמרדכי שס
סי׳ ה״ס דוקא אס כל בכי העיר הסכימו בהנאי סשיעיריס של מדוה
ושכר הפועלים שוב העיבר יקנוס עפ״י זע״ס על שעבר על הקכוה
השכמה כל הצבור אבל המלה הקנה אין כמ ביד זט״ה להקן אפילו
בהסכמה הרוב להפקיד היחידים ע״ש ובחשו' מי" השייכים לק׳ שופעים
קי׳ י׳׳ד יע״ש .וזהו דעה הלמידו הר״א ממק ועיין מהר״׳ק שרש א׳ ושרש
קיים ע״ש אמכם במרדכי שס סי׳ תפ״ב פליג ראב״י וס״ל כל שנהמכו
זע׳יה שוב יכולים הס לבדם להקן מה שירצו ובלבד שלא ימחו הרוב
]ודברי מהרי״ק סי' ק״פ המיהיס בזה דמשוה דעה ראב״י עם ר״ה
ורמוקיס זה מזה נרחיק מזרח ממערב[ אלא שעמד נגדו מה דאמריכ;
ר״ם בכי העיר דזע״ה יכולים למכור בה״כ בכפרים אבל לא שכ כרכי׳
ופי׳ קו׳ זו הוא כן דנועס של כרכים אינו כמכר לעעס אי ,משוס שרבים
ניהניס בבנינו ויש אנשים בסיף עולם דלא גרירי בהר הכי זנו״ה ומש״ס
איכס יכולים למוכרו ולשיטה זו לק״מ קו' סכ״ל מבה״נ של כרכים לדינו
של ראב״י אן יש טעם אמר משוס דאנשי עיר בנאוהו וסקכוסו לכ״ע
דאהי להו מעלמא וע״ש בהוס׳ וא״כ לשיטה זו מ״מ כל אנשי העולם
שהקנו בני העיר בבה״כ זו מ״מ לא עדיסי מבכי העיר ולו יהיה שהם
עצמם דרים פה סלא כגררו אמר זט״ה ומ״ט לא ימכרו והלא מס כל
העי לס דרים בעיר גדולה כאנטוכ" הלא זט״ה שולטים עליהם והכא
לעכין בה״כ ה״ל קהלה דדהו וזיע ממוכי׳ דדסו מ׳יע לא יכלו למכור ולמם
כימא שאין כמ ביד זט״ה אלא להסיע על קצבה שעשו כולן אבל לא שוס
דבר מדש אבל להראב״י ק׳ ליי והי׳ ראב״ ההם משוס שלא כבכרו לכן
בפירוש וקבכא זו כ־ הר״ןס׳בכי העיר ג״כ דנהידזט״ה נהמכו ע :סהס
צרכי העיר ואיכס צריכים לשאול ׳והר מ״מ לא עלה על דעה הבורר׳'
על מכירה בה״כ וכדומה לכן על זה צריך מינוי מדש ומ׳׳מ אס מכרו
זע״ס וכל בני העיר יודעים וסיבליס והיינו במעמד אנשי העיר אס כן
היינו קבלה ממלש ומה ל׳ קבלה מהמלה בסחס על צרכי הציבור או
קבלה

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

קבלס בקוף על עטרת בסיב ע״כ יכולים למכור וסיינו בכפלים אבל
בכיכיס צא שסר׳ אנשי כל סעולס לא ידעו מקבלם זי שנסו׳ כל זס
לענץ מכירת בס״כ אבל למטן מכףם וכדומם שנתמנו מתסלס לכן אץ
יחידים יכולים לעמת ועיץ מג״א ק״ קטב סיך״נ:
אמנם סרוב ׳מלים לעסות אע״נ שסם עצמם מינו איתם לכממלמ
מל כל דבר סקסל מ״מ יכולים עממ למזור נסם וגס ע״ז ם״ן
מס ני קנלס מתסלס עס לי מזרס בסוף שסם אמרו למנותם וסם אמרו
למזור נסם ואפי׳ כס״נ נתמנס בפס ומסתלק בפס כמ״ש תוס׳ יומא
י׳׳ב ע״ב .סאמת שבירושלמי נמס׳ סליוס אימא דכמ״ג דכתנ ש ק משמת
אלקיו עליו אט ס' עס ס' לעולם אף כס״ג אינו עובר לעולם יצ׳׳ל
כס״ג שנמשס נ ש ק סמשמס שאני אע״ג דדסע׳׳ס נמי נמשס ואפ״ס
בששמ מלשים שנרדף מאבשלום ס״ עתכפר בשמיר כסטוט מ״מ גני
כסן דכתינ אט ס׳ גני משימס שלו אינו עונר מגדולתו לעוצם אבל
כס״ג מרובם נגדים מסתלק בפס כ״ש מינוי קסל ע״כ יכולים סרונ לסרב
על הקנתס וכאלו סלקוס מעינוי שלמם עכשיו:
ובזה א״ש מאי דמייתי ראנ״י אמ׳׳כ שאין צריכים לעניה א ק ולקבל
ססרס ואם״ה מל עליי מנשיאי העדס דגנעוניס אע״ג דסהס
כל סצבור לא עחרצו ואפ״ס סל עליהם סשנועה הסס שאני שא״א
נסענירס מורני שלהם שסקנ״ס נעצמו נסר נהם גפי מסעי כל א׳
גשמו מפי ס׳ למרעי׳ס וא״א לסענירס ועכ״פ ילפי׳ מיני׳ אע״נ שלא קנלו
סעדם סשגוע׳ מימ סל עליסס ה״ס נמינוי קסל שלנו אס הרוג אינם
מוסים סל על סמיעיט ההקנס נעל כרסינו:
שוב כ׳ סכאנ״י דלא געי ססכמה הרוג אלא זטיס נמעמד אנשי העיר
שידעו ולא מיסו וכ״כ כל הםיסקיס ואז המיעוט אפ״ מיסו גסד״
לא מהט ויען בהוריוה ג׳ ע״נ משמע קצה נגד זה ע״כ נזסר מזה דשס
גס״ד דש״ס סוס ק״ד דג״ד גסורסס געי דוקא כלו ולא רונו ולכס״פ
יס״ סרונ מסכימים להדי׳ וסמיעזט מרכיני׳ ראשם לפסק הטמוה ססיא
ואז מגיאיס פר נסוראה אנל שהיקה המיעוט לא מסני אלא כס״פ ירכין
ראשו ומסיק ש׳יס דז״א מדקי״ל גמארה אסם נאריס סנוי כלו וקי״ל
רונו ככלו ומשמע למסקנח נססינן דרגא דרונ מרכ״ נראםס והמיעוט
שוהק״ לאפוקי אומר״ נסדי׳ טועים אהס עיש וא״כ י״ל ס״נ זט״ה גמעא״ה
ס״נו הרכנס ראשם ומיעוט לא ימסו להדי׳ עכ״ס ועז״כראנ״י דליהא דוקא
למטן סוראס בעעוה דינא סכי שהיחיד לא ימסה לסד״ ולומר טועים אסם
אגל לעכץ גמארה אחס נסריכ הנוי כלו רוגו ככלי נשחיקה ומיעוט אפי׳
עוסי׳ לסליא סל עליסס ההקכה ע״כ׳ זהי שיטה ראב״י וגיאור דגריו:
עוד שס גש״ס ג״ג שס הכי גי הרי טבחי וכו׳ ומסיק הכ׳מ סיכא
דליכא אלס חשוב פ״ ח״ח הממוכה פרנס על הצגור וכ׳ רמג״ן
סעמס דגעי אדס חשוב משוס דבכי אומכיס דענרו בהדדי מפקידים
סצוקחיס שאיכס מגט אומכיס ע ״י קצחס ע״כ לאו כלכמיכסו להפסיד
לאםרינ׳ שאינם מאומנחס אס לא ע׳״ אדם סשוג פ״ כ׳ סאדס סשוג
ם״ ממונם גס על ססולקיס וכשיהרלה הוא מהט חקנחס של טנםיס
וכ׳ רינ׳׳ש ס״ שצ״ט לפ״ז נ נ נ י עיר שהקנסס רק לנט עירם ואין הפסד
לעי שסוץ לעירס לא געי אדם סשונ ושכן משמע מסידור סרמנ״ס וכ״כ
גכ״ע אלא שצע׳׳ג א״כ מאי פרין גש״ס מרשאין להסיע על קצחן אעוגל׳
דענסי ללמא שאני ההם לאיכא ספסל למי שסוץ לאומנהס וק׳ זו רמוזה
גגףן *0מ סס׳״ רל״א וגיוהר קשי׳ מ״ט לא אהדר לי׳ רנא וכי היה
לו לסשיג מדעתו לסלק גין אדס סשונ לליכא אדם סשוג גשלמא אי
ברייתא דנני עיר נמי מ״רי דליכא אדס סשוג דוקא ומסתמא כן שנו
סכמיס לסלמידיסס זאה הבר״חא להסיע על קיצתס נדליכא אדם
סשונ א״כ סו״ל למידע אנל כיון דנר״הא מ״רי אפי׳ נאיכא אדס סשונ
רק נעונדא דטנסי במי׳ אדס סשונ א״כ מ״ט לא אסדר לי׳ רנא וכי
סוס לי לאסוקי אדעחיס ס ן סילוקא:
וראיתי גרגרה על נ״נ שכהב הא דרגה עביד הרי כיסי היינו משוס
ללשנוה ממניי עילם לעניים דמהא הוה הפסד לעניי עולם
גמד רגם ס״ ר׳ יוסף שס״ ג״כ גדול סדיר ואדם סשונ כמוהו לכן לא
סו״מ לשטים גלי דעה והסכמת אדם סםוג ל׳ יוסף ע״כ עגיד סר׳
משא״כ רנ אשי שלא ס״ נדורו אדם סשונ זולהו כמוהו ע״כ ענ״ עילם
גסרי״ גריר׳ ועגיד סל כיס ומש״ה דוקא גכיסי עגיד רנה הרי אנל
לא בשארי מיני כגון נצים׳ דני ככשהא משוס שאינו נוגע להפסיד מי
שמת לעירו כ״א להט נני מהא ע״ש כי כהנה׳ רק הוכן היוצא מדבריו
ולפ״ז א״ש דיסס מקשה מלהסיע על קיצהן אחרי טנמי ולא הו״מ לשנוי
שאט טנסי דמפסדי סלוקםיס אשר מוץ לאומנהס זה אינו גס בני עיר
תניא ורשאים לעשוה מקופה המסו׳ ס״נו מעטי עלמא לעניי מסא ועוד
לשנוהו לכל מס שירצס ולסםסיד עניים ואפ״ה יכולים לססיע על קיצתן
וממילא לא סש רבא להשיב לו משוס דסו״ל למידע סהפרש נין אדם
סשוב לליכא אדס סשונ מעונדא דרגה דעניד סר׳ כיס׳ משוס דסוה
אדם סשונ ל׳ *יסף וסרל לאסוק׳ דעהא ההפרש בין אדס סשוג לליכא
אדם סשוג וק״ל .ומ״מ הרמייה עצימ ורוג ספוקקיס ק״ל אפ״ נסחס
בני עיר וליכא פסידא לאםריט נמיהיכאדאיכא אדם סשוג אין יכולים
לססימ על קיצהן וכ״פ נש״ע סי' רל״א:

ותשובות

אמנם כ״ז בסקס דליכא אלא הקנה סצינור ולא מיגדר מילמא
דאיסורא נ פ ט פריצי הדור אבל סיבי דחקנהא הוא למגדר
מלסא דאיקורא ליה דין וליה דיין דיכוליס ומסו״ניס ממוט הקהל
לעמוד בפני פריצים ולא נ ע ״ סנר עיר וגס ר׳־ת לא ׳סלוק על ראנ״
וכ״כ לסד״ נמםרי״ק שרש ק״פ נאריכס וכן משמע נחשו׳ עייע׳ סנ״ל
לס׳ שופעים ק״ ירד:
היות כן נטדין שלפנינו שסמוכטס מכרו מסקסל מק סבשל וסם
כמוכם ישראל סנועל בדין ומשלם לסקופים סקסל לסשומיס
וסשוהפים סללו גונבים ממכס סס נסניס ממה שניהן לסקופס מסמוכריס
ומוזרים וגונבים אח סמוכריס וסגיננ מוכס ישראל גזלן גמור כמבואר
נ נ ׳ ק ובנדרים ואיכ ממוינים הקהל לגדר נ פ ט הפריצים סנזלניס האלו
ויאושר כחס בהקנחס ולא צריכי מבר עיר ואין לסשגימ מל ׳מידים
שמיסו נחקנס ואפ״ על סרונ לא ישגיחו כי פשיעא שסגזלניס ׳מחי
נסמוחס נסם על כן לכאורס איסור שאסרו סקסל איסור גמור הוא
ואסור לפרוץ גדרן ולסייע ידי עובט ענירס:
אך טל ס״נו אי לא נעלו עצה עגדול ספיר וסיס אך נאשר סחימצו
עמו וס״ החקנס שלא לרצונו א״כ מסחמא ידע וסבין שאין נכון
להקן סהקנה ההוא אולי חשש שירנו המכשולים ויאכלו בשר המוהוה
ננלוה ומס״ט נענש יהושע בחרמי של ע ק יהיה איך שיהיה כיון שלא
נחרצס אדם חשיב הגאנ״ד 0״ רש כח ניד חכמים לעקור דבר מה״ה
נשב וא״ח א״כ מחזי כאפקרוסא נמס שסכריזי איסור ננס״כ ואפילו
להארב׳״ דק׳יל שנחםלה נהמנו הממונים על כל מה שיעשו כל השנה
אס סרונ שוהקיס מ״מ ח״ח הממונה פרכס על הציבור נהמנה מכל
הציבור קודם למס ושוב נהמנו הס ע׳׳מ לשמוע בקולו ולהאזין למצוסו
ע״כ כל מס שעשו נגד רצונו ישא רומ יקס היל ואין בו ממש ואין כאן
ניח מיחוש ויאכלו ענויס ישבעו הנלע״ד כהבח׳ וחהמהי בכל חוסמי
ם״נ יוס ג׳ ׳•ד כסליו חקצ״א לפ׳׳ק:
ברכוה:

תשובה ו
שלום וכל עוב לילידי הרב כגאון המופלג והמפואר מהולל מאוד
חרש בעל פיפיוה זיה רענן כש״ה מרס צבי הירש חיוה טי
אנד״ק זאלקיוי והגליל יעיא :
תמול שלשום הגיעני יקרהו נלון ב׳ שוחעיס שנשבעו זל׳׳ז שלא ׳שחוע
א׳ בגבול חברו שלא להפסילו ועבר א׳ מסס על שבועתו ושםע
שס א׳ יש לאסור שחיטהו או לא ופשוט לאין לחוש נזה לינ״ש בש״ע
'״ד ס״ א׳ סעיף ״יא נשם חשו' הרא״ש לאינו ענין לכאן וכמ״ש פטם
שס אך מצא פר׳ימ בסיף ס׳ סוה לעס שסמציא מנפשו טעס לאסור
לאמר רחמנא לא העבול אי עגיל ללא מסני מריש רמ׳׳א נ״׳ל ס״ ר״ל
בנשבע שלא למכור ועבר ומכר למכירהו בטלה ופלפל כנולו פלפול
עצום נזה ונקש לסוה לעהי הקלושס:
הנה נסי הנ״ל הנה מ״ש שס שלזה נהכוון הטן במ״ש באין אלם איסר
לנר שאינו שלו לעכ״פ שמיטתו אסורם וכהנ סוא סטעס לאי
עניל לא מסכי ועי׳׳ז סו״ל אינו ראו״ לםטס ולא שמט לע״ז זה לנר שאין
הלעה קונלו לליהוי מש״ה אינו ראוי׳ בםניס והלב אפ״ שנר מקל לע״ז
הוי כעין זביסה כל שאין סנסמס ממיסר אנר ס״' עליה .ולנר׳ הר״ן
כםשוטיס שאי אפשר לאסוז הסיל בשני ראשים ואלא הו״ל כנפל סכין
ושסט ועיין ס׳ זו נהרא״ה נל״ס ניס א׳ סיף שער א׳ אלא שלנרימס
צריכים ביאור ואין כאן מקומו ומיסו ראשיה לנרי סגאק סטל שכהנ
טעם של כל מה לאמר רסמכא ל״ס א׳ עגיל ל״מ כדי שעי׳׳ז לא יסיס
עבירה הן סכס לנרי מסר״יע ס״ ס״ט שרמז עליו ש׳׳ן ס״מ p״ ר״ס ישס
נס״ ט ס כהנ הגאון סוה לעה הטל נספרו כהיבה המשפט שמצא
נמסרי״ט כלנריי שס ני״ל והמסכי א״כ הרל לסזור נו ממ״ש נ״יד
לקגכון עסרי״ט שס נסי׳ ס״ט נקהל שנתאספו ועשו מקכוהיסס נעכףכ
והס מהנגדים כגל הקכיה שעשו כבר ורצה סשואל לנטל אותן ססקכוה
מפני שכעשו נאיקור נעש״כ והשיב מהרי״ט לוקא סיכי לאי לא מסכי
כהנטל סאיסור אבל סכא סר׳ כנר כ היקר שס סאליליס על כן מס
דעניד מסט וכ׳ עוד ואס נאה לנטל מטעס שהקכה שט״ מתכגדס
להראשוכס ולא סהירו ססרס הראשון הרי כ׳ הוס׳ דבאיסור שנדס
מלבו אמר״ דמסני ואי הימא הקנס צבור סמירי אע״פ שנדאס מלבם
אלימ׳ טפי גס זה אינו דכ׳ הרא״ש כלל ז׳ סי׳ א׳ דקילי סואיל
ויכולים לנטלס אלו דבריו ז״ל .וביאר סעכין דס״ל נכווכת סוס׳ דסך
דלא מסט סידוש סוא ולא אמרו רנא אלא משוס דאיכא כמה כתובים
מיותרים נכמס מצות דמאי דעניד מסכי כדמ״הי ש״ס ריש המורם
ומדאצעלז כל הכי קראי ש״מ בעלמא לא מסכי וא״כ אין לן נו אלא
סדושו כגון סט מצות שציוס סקנ״ס אבל שנדם סוא מטל דלא מסט
וס׳ זו איתא נש״ס שבועות כ״ד ע״א אמרם סטל לקושטא דמלסא
ושם ע״נ אמרה רנא דס״א סכי וקמ״ל וסתם לענין אסע״א יע״ש
ואס כן עכ״פ שסברא לסלק ע״כ אין לנו לסדש נא״ שבדם מלבו דלא
מסט — ושוב אתי סרא״ש נתשונס וס״ש נצבור דאלימי טפי סוס
אי׳

שאלות

חתים סופר חייד

א״ שבלאו עלבס כעו איקול קלוס ע״כ אס• עלס עעעס אסר שאפשר
לבעלו פילוש שניסר עפ״׳ מצמס מכאן ולסבא עכ״פ ועל פ׳ סכס למפרמ
א״כ קיל עפ׳ כעין לאערו בש״ס שאני נזיר סואיל ואי נע׳ עיסשל עלס
אס׳ עשס למצורע ולמי עשס ול״ס לנזיר וס׳נ קיל וצ״ל לסוק׳ לא ר״ל
קולא זו ביסיד דמ״ע עשכסס בנשנע על״ר לאין לו ססרס ע״כ ס
שאפי׳ יסי׳ כן מ״מ סוא בלס מלבו וסלא״ש איילי בצבור דבדס מלבס
אליס עפי ע״כ אס״ עלס עעעס לאפשר לבעל ובציבור אפ״ ע״ל סמקוס
ועל לעס סקסל יש לסס ססרס כטל ביאור סלנריס לאעססן ועססיעס
על הגאון סנ״ל שלא סעמיק בלבר׳ מסט״ע:
ונחזי אנן מאי לקען ואעבור פרשהא לא ואסניה בעזה״׳ לברר סלכס
זו על נורים ואמססס .שרש דין זה מהנסה מרדכי קוף פ' נ׳
לשנועוס אשר דל פקק ר״׳ נר פ ת עי שנשבע או קבל סרס שלא יסן
דבר או לא ימכור ולא ׳מסול סובו או שאר דנריס ועבר שנועס ומכר
או נסן אין נממשיו כלוס כדאמר בכסובוס טון דאמר רבנן לא לחנן
א׳ זבין לא הוס זבינ׳ זבינא ומשסמא אין אמירס דרבנן נדולס משנועסו
וא״כ אין געעשיו כלוס דע״ עצמו איבד כסו תכוסו בנדר ובפ׳ קמא
לסמירס אמר א ג ״ כל עלסא לא״ר לא סעגיל א׳ עניד מסט ורבא
אמר ל״מ וססס מ״ס׳ פרכא מובא גין לאג״ בין לרנא ומשני כולסו
ומ׳׳מ סלכס כרנא לגני אב״ נר עיע״ל קטם עכ״ל:
ה נ ח כל רואיו יכירו כ׳ בראשים לבריו לא מעעס פלוגסס אב״ ורבא
אס׳ עלם אלא עעעס לברי רב יוקף כסיבוס פ״אע״בכיוןלאמר
רבנן לא ליזנן וגס לא ס״ל לפרש לברי רב יוסף ופלוגסס אב״ עליו
הסס בפלונסס כל דא״ר ליס דסעורס ואלא אפשר קרוב לולא׳ בלרננן
מסט כמ״ש לעיל דאין לן בו אלא סידושו נאיקור דאוריית ססמוריס
ולא בדרבנן דקיל׳ .אן הסס מממא כיון שסוא דיט ממונוס ודבלים שבין
אדם לסבירו כיק דאמר רבנן לא ליזנן ספקירו כסו של זס ענכקיו
שלא ׳סיס לו כס למכור והפקר נ״ד ספקר והשתא רבנן אלימ׳ כוסי״
לאפקור׳ של אסרינ׳ מ״ הקנסס מכ׳׳ם שעיי נדרו ושנועסו של עצמו
׳הבעל כסו משלו וכאלו ספקיר למטן זס שאין לו כס למכור וליסן
ולמחול ,זסו כווכס סמרלכ׳ בראשים דבריו וכן סנין מגיא סי' של״ע
קק״ ע״ש במסציס סשקל:
מתוך סלבריס לעלנו שצלקו לנרי סנאון עשרי׳ םורווין ז״ל נסשו׳
נב״״ קייא סוף ק״ ע״ו לבלרבנן לא אער״ א׳ עגיל לא מסני
ונסנס סשינ עליו סנב״ שס סק״ ע״ז:
סוף דברי סערדכ׳ אס׳ עלם עוד עעעס דאי עביד לא מסט
אך
ושלעי סננורים פ' עשילין ס א  pשס לסקשוס כעס קושי׳ •ע״ש
ויפס סירצו קמיע וש״ןק״ ר״ס לסלק נין עכר סנעשס באיקור שאץ
איקור בעצעוה סעכירס עשא׳׳כ בנשבע דנרמ עפ׳ ׳מ״ש א ן מ״ש ש״ן
דמסלואוס ״ מ נלא״ם לק״מ דססס א׳ לא מסט סוס נזל בידו לס ע״ן
בסידוש׳ רשב״א למק׳ שבס שס פ׳ סשואל דסוס מסנס נידו ולא נזל
״ע״ש מימ סילקו כלל אלא שסקשו מל סעכדכ׳ עעעם אסר דשבומס
שבדס מלבו מטל דלא מסט וכע״ש סיס׳ לעיל ועעעס דאין לן בו אלא
סידושו וקצסיס נדס עלבו ובעסכ״ס דבריו אינס וסעיקר כמ״ש שסעעס
לאין לן בו אלא גדדושו וא״כ דברי סערדכ׳ בזס צ״ע:
מ״מ עעס קעא קייס וסט עג״א גלול סאסמניס וראס לנרי
אבל
קע׳׳ע וש״ן וקיום לבט סערלט עעמס לספקיכ כוסו וסרמ־׳א
בידד קי' כ״ל דס״ש לדברי ערלכ׳ לא גילס לעסו אלא במכר אבל לא
בענין אסר דשבועס שבדס עלבו אין בו משוס לא עסני .ונזס נקל ליישב
pםTס רע״א דפקק ב״ד קי׳ ר״ל דכשבע שלא לעכור עקסו בעל ובס״ע
ס״ ר״ס פקק עקסו קייס דלכאורס יש נעיץ על קברה סערדכ׳ סנ״ל
עס עטן שבועה עצמו להקנה שז״ל שלא לעטר הם םפקירו ובידם
לספקיר וססינ אי סי' נשבע עד״ר שאץ לו ססרס סוס ק״ו עוב שספקיר
וקינק כסו .אבל בקסם שבועס וסרס דיש לו סיסר ואי בעי עיסשל
מלס אין כאן סילק כס .אלא לזס *ל דםערדכ* מ ״ ט בשלא לעכור
דבר ידומ וכן למסול סוב ידומ ועטק שעבר ומכר אוהו סספץ או מסל
אוהו ססוב שוב אין לו םיסר דבשבועוה כ״ס ע״א קיימא לן כאמימר
אפ״ אכלו כולו נשאלים עליו עשוס דעסוקר עלקוס וכי סרא״ש אפילו
לא 6הנו ב״ מ״מ איכא איסור עלקוס וכן פקק גש״ע י״ל ס״ רל״ס
קעין( ס דאפי׳ בזסיז דליכא מלקום ע״ע יסיר לו שבומהו ומוקר למפרמ
אענס בסשו׳ שער אפרים עוכיס pro7״ סגק סשולס בקונ״ דנודרס
לא קבירא ל״כסרא״ש סנ״ל עדםקשו הידר עככר והאכל לאלסר בפטנו
ש״ע אין סמזר באכלו כלו בזס״ז דליכא עלקוה וא״כ ״ל ערדט סניל
ס״ל כססוקפוס סטל בנשבע על ספן ידוע ומכרו אין לו סיסר על כן
אין מקסו רףס שסר׳ סילק כסו מענו וסשתא ״״ל סמדא אעפ*״ שבק״
רליס לא סניס מל םמסבר שיהירו לו שבומסו אפי׳ בזס״ז כ׳ מס ספקד
בסהלה שבומסו אולי סלכס כסרא״ש ומועיל ססםרס וניצל ממונש
אבל לדינא סיל כסמרדכ׳ סנ״ל מ״כ בי״ל בק״ סטל דקדק וכ׳ שלא
יממר ספן פליט ומבר ומכרו באופן שאץ לו תיםר לשנומסו אין מ נ ז ה !
מכירם מס שאין כן בס״ע קי׳ ר״ס כהב קהס נשבע שלא למכור משמע
למכור כלל שוס דבר ואי מבר ומכר דבר אסד עדיין נשארו לו ספציס
,

ותשומת

נ

סרבס למכור ויש סישל לשנועסו ואץ כאן סילק כס ומודס מרדכי
למסכי רק מנועם כל דא״ל לא ממבור ובזס לא קי״ל כסמרדכי משום
לסוא בלה מלבו:
ואין רסוק לומר אפ" לממס לא׳׳ר ל״ס נ<ד א״ש לנמשן אשר שלנוי
נבוריס פ׳משילץ םנ״ל אסר שהרגם לםקשותעל המרלכי סכ״ל
ונפרע נשבועס לנלס עלבו וסע לס לסמקמ קיים ס״ס שס ויסירו לו
שנועסו להצילו מסומר עונש שנומס או אמץ סלוקמ ׳מסול לו סקנין
ע״כ כ׳ רמ׳׳א בספץ פלוני שאיא לסמיר שבועסו ׳סננול סמקס להצילו
מעונש שבועס כנלע״ל:
היוצא מלנריכו אלו לסלכס ולמעשה כל עם לא״ר לא סעביד אי
עביל ל״מ סון מאוסן סמטטס שאין נוף סלנר נמשס באיסור
כמ״ש סמ״ע וש״ן וא״נ כמיש עסרי״מ שאינו ניצל עי״ז עסעברס לברי
סורס והיינו ס ן וסכל סל ,שטס גשבומס אפי׳ ליכא כל אלו סקנאיס
אפ״ס מסנ׳ משוס שנלאו מלבי ״ ק ממל״ר ואפ•׳ סרמ׳ צבור לסמירי
עובא מ״מ קיל׳ כיון ליש גילם לנעלם ,נ׳ שנועס שלא למכור סוס קילוק
כס עסלנר ואי נשבע על ח0ך ילוע ועמו שכבר אין לו סיסר אזי
סעקס בעל אבל אס יש לו סיסר סעקס קייס כיון שאפשר לססירו לא
קילק כסו .וא״כ בנילו; שלפנינו שאינו ענץ מקס ועעכר שעבר ושסע
שסיעסו כשרס ואפ״ לע״ש לעיל לרע״א סשש נ״כ לקיפא ללברי
סמרלכ׳ ללמא אפ״ נשניעס לא מסנ׳ א*כ יש לס סיסר כמ״ש ש״נ וסכא
אין לו סיסר בלא לעס סברו שלא ׳סרצס לססירו לסשינ כגילו עוד,
יש לסמציא סקנס בססלס ישבע עול ספעס שלא ׳שסיע נננול סגרו
ושוב יסירו לו שבומס סראשיכה ואז סחול סשנ׳״ נמצא שלא יכול
לשסוע עול מפני שנועס שני׳ ונס ניצל מעונש שנועס שעבר ובזס
אין סברו יכול לעכב שאין לו נו םפקל:
אחר שזכינו לדין נראס מס יסי׳ עסשונס סרא׳־ש לצווס על״ בע*ז
׳״ל סי׳ רכיס סקמ״ל וש״ן סקצ״ו אני נמנ״ לא זכיס׳ לסבין
שוס קסירס כלל וכלל מ*ש בכלל ה׳ קהל שסקנו שלא ימכרו מקומו
של אלס שלא ברצונו ושוב מכרו וסיסידיס צועקים שסוא נגל ססקנס
וכ׳ סרא״ש ללא מסנ׳ מכירסס ואע׳׳פ שהוא מצמו פקק ריש כלל ז׳
לנצינור שבילס לנעל א׳ עביל מהנ׳ ׳"ל שאני סכא שסר׳ למכור נכסיו
של אסר שלא ברצונו ושלא נלין גניוס נ־׳ל סוא רק ענזירס קהל וכסס
בשוהפסס זע״ז לסקימ על קיצהן ומכשיו כיון שהקנו שלא למשוס עול
כן וסלקו כסם משל סניניהס אמ״פ שאס ירצו וימנו דקכימו יכולים לסזור
ולעשוס סקנס כעקלס ולסק-ע על קיצסן סשנ״ מ״מ כל זמן שלא סהירו
ססלס ולא רצו סיסיליס לססכיס לסכטס באיקיר סרס בלי סיסר א״כ
אץ נכסס לשלוע מל של אסרס וסיל כמוכר שאינו שלו לא משוס לאי
עביל לא עסנ׳ אלא סוס עוכר שאינו שלו:
ומ״ש בכלל ז׳ לקסל שהקנו ב׳ הקנוה קוסריס זא״ז אין קיוס לסכם
סשנ׳ מפני סראשון לנר פשיע הוא כנשבע על הככל ושיאכלנסו
ושוב נשבע שלא ׳אכלנסו שסראשינס שנועה ביעד וסשנ״ שבועה שוא
ועשנס ש״ס ע מ ן קפ״ג לשנועוח ואינו ענץ לאיר לא סענול:
אך ריש כלל ז׳ לא ס״ ססקנס סוהרים זא״ז ושסלא סיס שוס איסור
על סכוסביס שלא •כסבי סשערוה אלא יכסזב מ׳ שירצה ומס
שירצס סטסניס לא עברו שום סלס רק ססקנס ס״ שלא ׳שוס שוס
שער שלא נכהב עפ״י כסיגס יל קופר ב״ל והקנס שנ״ סיס שלא ׳שוס
שוס שער שלא נכסב עפ״ סברוריס ושני סס יכולים לסהק״ס ושער
שנכסב בכ״׳ סופר נייד לא יגבו בו עפר סקנס שנ״ ושנכסב על ידי
ברורים לא ׳גבס בו מפני סקנס ראשונס סא למס זה דועס לנשבע נא
אוכל ככר זס כ״א זס ושוב נשנמ בסיפון אין סשנזעוס קוסריס fer״r
דלא יאכל לא זס ולא זה שסר׳ ל 6נשבמ שיאכל זס אלא שלא יאכל
זה וס״נ דכווס״ אן יען א״א לציבור בלא גב״ס שערום וע״כ לבעל
סקנס אי ואי אער״ אי עביד לא עסכ׳ א״כ נעל הקנסס סשנ״ ובעל
גבייסס עם שגבו עם אוסן סשערוס וידינו פקול שערוה שס שס לא
שיפסלו במצמוץ שסעדיס וסקופר לא פעלו עולם כלל כ׳ לא עליסס
עבר כוס סנזירס רק על סד״ניס סעושיס דץ וגינין נאוסן שעמה
וס״מ פסולים דל 6יגבו בס וכי סרא״ש דלים׳ מ ס י שעברו סלם ע״ע
א׳ עביד עםנ׳ עפנ׳ שאפשר לבעל או מ*׳ ההר מצמם מכאן ולסבא או
עעיקרא מ־» סכס ועיץ גפטס ויראם כ׳ כן סדבריס ולא ידעס׳ שוס
קושי׳ על סרא״ש:
גם דברי ס״ס פ״א עגזילס שכסב דססומד וקונס סוס זבינ״ אף עינ
דמבר מל ססמיד מ״מ אי עביד מםנ׳ כדגלי רסמנא גבי גזלס
כאשר נזל דשינוי קונס פירושו כפשועו דסא דנזר רסמנא בסט דאי
מביד מסט סיימ שסקיל סקב״ס באיסור ועבירס זו דאי עבל אמיערא
רסמנא מ״מ יועילו מעשיו ועש״ס קונס שימי רשיס אע״ג דעבר ועכר
שאינו שלו ע״ע מסט ס״נו מדגלי רסענא לשימי ממשה קונס ננזיצס
ש״ע קילא לסם ס ן לאודנזילס ואי עבר עליו מסטממשיו מס ל׳ מעשס
לשינוי מעשה או מעשם דשינו׳ רשוס לאו בענין סקנץ הל״ עלסא אלא
בסומר סאיקור ומדסזיק דסיקל רסמנא באיסור נזל א־כ מס ל' שיטי
עעשה אל שינוי לשוס וזס טל טונס סב״ס דכסב מס דפקק ר מ ״ ס
לשיט׳

שארות

חת״ם סופר רדד

דשינר רשים צריך לםסזיר עעוסיו כ׳ ב״ס דכן מבואר בפ׳ מרובם ובקי
פ ״ ר״ש םגהל ומאכיל ד״ם זאס אומרם וכר כ׳ עליו דאנב שיעפו כסי
כן דנמסלף לו בין שינוי מעשם למנואל בפ׳ מלובם ללל 7לםסזיר
סדמ״ ובין שינר רשות ולמנ״ל כווכס םב״מ כיון לשינוי לשים קונם
ומסנ׳ ם״נו מדגלי קרא בשינוי מעשס וא״כ דיו בשינוי מעשם דמהנ׳
לענין גוף םגזילם אבל דמים צטן להסזיר ום״ם שינוי רשים לא עדיף
מיני׳ דלא מםני אלא לםסזיק נגוף מקמו וםדמיס לרין לםסזיר ועסם
יליף ס״ס ק״ו אס גזילם דאיכא סרויי״ סימיד וגזילם םקיל רחמנא
דאםט מעשיו כ״ש חומד וקונם דליכא אלא לא ססמוד מכ״ש דמהט
מעשיו וםוא פשוש ולא מצריכינן לעייל פילא בקופא דמסשא נדברים
פשונףם ובזם ׳סעננ ידידי פר״מ על רוב שלום כחפצו וחפץ א״נ דש״ח:

תשובה ?
יכתב רססם לאלסר לסייס שונים וארוכים ה״ה תלמידי סרב סוחיק
םסלח םמופלנ כמו״ם וואלף נ״׳ אנ״ד דק״ק ליגאש:
הניעני נעימוסיו שאלם מכס מצי השינה אודם ש׳יז יש ומש מומחה
זקן ורגיל וכל מלוח קמנו מזיל וקילו ערנ בנעים זמירוס א ן
לפרקים נכפה רחמנא לצלן בחילי הנופל ורוב פעמים ננס״כ םקליש׳
בספלמ שסריס כ׳ שפשו סרופאיס שנא לי מסילשס לנו ללא שעיס
מ ט בצפרא ואז גורס לעשה ורעדה בכל הקםלם וגס למראם עיט
מעלהו הי' זה ומרוב  pלב וצערא דגיפו לא שב רוח למעלסו אליו
כל היזם עיכ ארי כעשס שיאל וזאב הדור״ש אי כשר לשחישה כמ׳׳ש
שמ״ס ס״ א׳ סעיף כ״ש דכל םשושיס הנזכרים בהל׳ עדוה קי׳ ל״ס
פסולים גס לשחיטה וננפי׳ בכלל דאפי׳ בעח חלמוחי יש לסיש בכל רגע
שמא םוא סמין לשעם שיכפוהו המול׳ והו׳ זמן סוף שםויו והחמלס
ששותו כמבואר ברמב״ס ישש״ע מ״מ קי' רל״ם יבסמ״ע ס״ק נ״נ שס.
וזאס שכיס א׳ ראוי לשליח ציבור ונפרש בימים הנוראים דאין לן מוס
גדול מזם דהרי נכפה פסול לענודם ואיכא נמי משים הקריבהו נא
נפססין לשלוח דורן לפני מלן נ״ו ע׳״ שכיח כזם ואס יארע החולי
בעמדו לפני םמלן אין לן נזיון גדול מזם ואפשר אפי׳ נלא עמידם
לפני םסינס יש לרסקו מניה הכנסס כלל מסט רכ׳ םלנ וקשניס
שיקסכנו חיו בראוהס נכסה כזם נופל על הארץ נסליי ויש מאנשי
הקסלם ממאסיס נו מטעמים סנ״ל ויש חפצים נו מפכי קולו ערנ
וםוא חיש עני ואביון וטפלי מל״ בי׳ וםוא חכם וישר וירא ה׳ ע״כ נפשו
סיפה בשחלמו להוציא לאור משפט צדק׳ יה׳ יה״ עמנו לחזק כל נדק
ולברר הלכה למעשה הדק הדק:
)ח( אודות השחיטה רום מעלה כנודו טי הפילו נרברנסא לשליא
בפליגססרש״י ורמנ״ס דלרש״ בכל מקים משמע דנכםה
כפאו שד כדמשמע פששיוס ש׳יס ר״ם כ״ס עי א וכדפירש״י ר״פ מ׳
שאחזו ושד רנילוס׳ לבא ולצאס םחאיס נצי הרגשה ל^כיו או לאחריו
ואי׳כ נשמח סלמוסו ישמש א ן למנ״ס מפרש ר״פ מ׳ שאמזו ובמימי
בכור ובדוכסי שובא שהוא מסמס ריביי ומילוי דס נעילק״י או מרה
שחורה ולבנה וכדומה וא׳כ םוא חולי נענעדדעחו סקר ואסי וסקר
ואס׳ א׳ לא׳ ע״כ ט גני נכפים דיש לחוש לסוף שפויוחס וססלס ששוחס
אלו דברי מעלסו ודפח׳׳ס ושפסיס יושק:
איברא דין זם שםזכירו למב״ם וטור שיש לעדים לדקדק םרבס בעסיס
סלים שמא ה״ סיףשפויוחיו וססלס שטוסו לא םזכירו נישאי
כליו מטל הא דלמא נפסע פסאוס בא שברו ואין דרכו של רמב״ס
לםמציא דין מלבו אם לא שט יראה ל׳ וםנם בכסונוס כ׳ ע״א האי בר
שטי׳ דזבין נכסי וכר ׳ע״ש והוקשה להר״ן םא סזקם אין עדים חוסמי׳
על סשטר אלא א״כ נעשה נגלול בל דעה )פי' למה למן ב׳ שאומר״
כשסומ סלים זבין השטר גופא והעדים ססהומים נו המה עלים שה״
סלים( ומש״ם כ׳ דמ״לי בזנין בכסף וסזקה ולא בשטר ע״ש והוא דוחה
ולרמב״ם ניחא דלא אמרו דזנין כשהיה שוטה ממש אלא שעדיץ סיס
סלים א ן עדי שער לא דקדקו יסם ומעידים עדים אלו שכנר ם״ סיף
שפיוטו וססלס שטיוסו ועל כזם ליכא סזקם שאין עדים סוסמ״ אא״כ
נעשם בבר דעס דעביד׳ למטעי בהכ׳ וא״ש .ומיושב נמי מם שסקשס
עוד םר״ן א״כ םמוכר שלי שמכר לבר שט״ םקרקע יסזור בו ויאמר
זבנסיו לן כשם״ס שיעה י״ל דסא כ׳ םרא״ש בשם המו׳ם שס דשוטם
כזם דקופו לחזור לסלומוסיי דיני כקען שסיפי יגיע לכלל דעס וכשם
שסקטן אס דעס אסרס מקנם אוםו קונם במסנה ס״נ א׳ ׳סיב לים
גמסנה קונה אפ״ בשעח שטוסו אן א׳ עכר ל״ כיון שסע וכר אינו
מקנם לי אלא אדעסא דזיז׳ ישוטם לאו בר ׳סיב זח׳ םוא לא קנם ע״ש
ולפ״ז מיושב קי םר״ן םנ״ל דודאי םמוכר םראשון לא מצי למטען זבנסי
לן כשסיים שוטם מעש דםד סזקם על םשטר שנעש' בגדול ובבר דמם
רק שיעעון זבנסיסעון לשעוסןוא:׳ והעדים שעי יסיברים םייט שאסם
שפוי אף אנו נאמר לו עם  p5סר׳ דעח אסרס עקנה לו עסנ׳ וקבור
סייס שםוא שפוי ובר מיםב זח׳ ונס ׳סיב לן באוסס שעם וגמרס וםקטס
לו לא יםא אלא מסכם נמ׳ קינם כטל ולק״מ:

ותשובות

אלא שיש לפקפק א״כ מאי קאמר ליס לי' מזקס אבסס׳' כשםיא שונוס
זבן וכשהיא שונוס זבין ולםנ״ל סלי קנינו ס״ בשוב ע״׳ דעס
אסלס מקנס ומכילסו אונו שוב ׳״ל מזס מוכס דיני של למב״ס לפ״ל
ממכירס ופסק נש״ע ק״ לל״ס קעין> כ״ג דסמוכל לאדם בלא דעסו
סמוכר אינו יכול לסזול נו אס ירצס סלוקס משא״כ חלוקס ומש״ס
כוסבין שער למוכר אע״פ שאץ לוקס עמו ע״ש ולפי זה א״ש דסמוכל
שמכר לו אפי ׳סי' קמוץ לשעוחו מ״מ קונס משעם סמוכר שסקנס לו
כמו במסנה ומ״מ דעס סלוקס ליכא אז אס נימא שלא ס׳ שפוי נמלא
סמוכר א״י לסזור נו אבל מצד םלוקס נוכל לומר כשסוא שושס זבין
וכשהוא שושס זבן וק״ל ומוכס דברי רמנ״ס ודיני מש״ק ואפשר גס סר״ן
לא פליג אגיף סלין של סרמב׳יס יאפ׳׳ס סקשס קישייסו דק״ל גס זס
בכלל חזקם על עדים שאין סוסמיס אא״כ יודעים שלא ס״ שעס קמוך
לששוהו אבל מולם בעיקול סדין דצליך לדקדק שלא ים״ סוף שפיוסו
ולא ססילמ ששוסו:
ואומר אני אפ״ א׳ נימא לנכסה םוא נכלל כל עסיס סלים ועסיס
שועם כאשר כללם םרמנ״ס ז״ל ואמלו נפילוש נל״ם כיס
שנכסם ע״י של מ״מ לא הוס מברי׳ לאין םלנר כמ״ש מעלסו לםשל בא
םהאוס משא״כ הסיני ומזה סיליל מסלוקת נין פירש״׳ לפירוש םרמב״ס
ואני אומר אלו ואלו דא״מ .כ׳ אין שלים ורוסים שולשיס על צורה אלס
השלימה אא״כססירס נצורה אלס היינו נלעסו ושכלו ומש״ם רונ משוגע״
מזיקים ב״א מריעים ולא משיבים למסיך שכשרפם לעסס נעשו מרכנה
לשל ימס המזיק יזה שהוא עסיס שיעה מסמס סולי לס בעורק״ או
עצבוה מרה שמורה וכדומה או לכשיגיע שעסי של סיל׳ הבא לאש לאש
א׳ לאמה אז כשנמלםה דעהו לגמרי ע״׳ החולי בא המזיק למקומו אשר
הוכן לו בהליכה המולי ילך המזיק ובמזירהו ׳מזור למקימו וא״כ צדקו
דנרי רמנ׳יס שיש למיש לנעלי הנכסים שאין להם עה קבוע שלא יהי׳
מעשיהם סיף שסיוהס וססלס ששוסס.והנס בש״ע א״ע סייקכ״אוננ״ש
שס קק״ד נהקשה מעלסי דמשמע דיקא מ׳ שיש לו יסס לסלימוסו גישו
גש אנל אס אין לו זמן ידוע אפי' ם״ סלים לא מסני יא״כ גש סמור
מעדוה ושארי דנריס ונש״ע היקל נגע ענעדיוס דבגש אי׳צ למזור לשפיוחו
לגמל' יסגי בקוף ששוסו והחמלס שפיוסו:
אהובי ידידי אין כאן לא חימל ילא קל אי! סמק םמישה שליס אי
מגלש נעצמו צלין שים״ שפוי ממש ק״ו מעדוח ישגי נמ׳ נמלים
אפ״ אין לו וקה וזק ידוע לחלמוחו אך םכא מ״ר׳ נמ׳ שכסנ או ציוה
לכחונ נסלמיס׳ ישלחי למקים אחל שצליך היייסלו לילע שבשעה שכוחן
הגש לידה םנעל םיא בחלמיתי נמקים שהיא שס והיינו נמ׳ שיש לו
וסח לששוהו ולא הגיע ושחו וידע םשליח שעחה םנעל םוא חלים יניסני
לאשם נשל סומו ולזם א״צ שיה״ םנעל נאוחם שעם סלים ממש אלא רק
שכנר הססיל להבריא ולמזור לשכלו סג׳ למסיר םגש כיין שכנר ם״
בדעסו שלימה כשציווה לכהיב וליהן ועיין נזה הישנ ר״פ מ׳ שאסזו
ומזה מייר׳ נק׳ע קי׳ קכ״א נסעיםיס שלפני זה ועל זה קאי םנ״ש ולק״מ.
מעתה בהא סלקינן דלשסישם צריך לקלוק םישב יוסר מנעדוס ונפרש
בבדיקס םקכין .אך כנר כסב מעלהו שסיקן סיקין גליל ששני שימש־ס
הולכים לניח סמשנסיס בלא״ם ובעופוס נמי יפה כסב ללא שכיס כלל
שיאכלו מעוף הנשחש נפסוס משיעור חצי שעה של״ ומליחה ובישול או
לפסוס מיל שיעול צלי על השפוד אי צל״ס םכנד ואס בין כך לא יארע
לו סולי הנופל נלע שלא הי' שעם םשסישה סמוכם לחולי ששיוסו ולא
נסשל שיעלים סליו לסאכיל ננלוס חלילם .ומיד מעלסי העמיד משגיח
א׳ בניסי ע״ז ע״כ אין כאן ביס מיסוש כלל וסי סני אפ״ אי לא ם״
לי יסס כלל מכיש שהרופאים חולים סח ולי בחולשח ליבא ריקנא א״כ
סלא רובו סשסישם יםי׳ בסל לשעיס מדי ע״כ אין לזח מפקק מעלסו
ויסם דן ויפם סולם ואין לסלסל כלל:
)נ( ולבוא אל םשניס לםיוס ש״צ קנוע להסםלל נימים טלאים מפני
שםיא מיס םפיסל בכםכים אסוני וכי כל םמומין םפיסלין
בענולם נפסל בש־׳צ א״כ אישיל יפסול למ״ד משום חלישוסא ילא שמענו
מעילם׳ ובאמס בשבוס יעקנ י׳״א ס״ כיש לצם לפסיל ש״צ שםסילו
לו לישא אשם על אשסו םשושיס יאמל םנאון שכסן םגדיל לא יםיה לו
ב׳ בסיס ס״ס ש״צ ובמ׳׳כ דבליו אינן נשמעים לי וכי ש׳׳צ כם״ג םוא׳
ומיל׳ מעליוסא דאיסא באוסו םהשובם אזכיל דמ״ס׳ בשם סשו' לשב״א
כחינס יד דא׳ מקנסדלי שנעשם זקן מופלג או סליס מיטדין אוהו
ולא טמא כיו; דנסמנס בםכשר לא ירד ז״א כיק שיש קיבם ושעם דזקן
וסליס אינם מרחמים ע״כ אפ״ באס םקיבם אסיכ מורידים אוסו אלו
דבלי לםנ״א וכ׳ םגאק שבוס יעקנ לא" מדפלין בפי מציס סניצם למס
לי לעיני םזקנים למעוש׳ קומא סיפוק ל״ בעל מום פקול בסנםדלין
מדכסיב כילך יפם לעיסי ומום אין בך ואס איסא דאם עלה לקנםדלץ
שלם ונעשם נעל מום או סליק לא ילל לא פיק־ דשמא לסליצם פקול
אפ״ בכס״נ אלא ע״כ אם עלם ירד יע״ש ואיכ ממילא ש״צ שהומס מוס
םפיסלו ירד אבל מוס םנכפם נסי דפוסל בכםניס אפי׳ בשעס סלימיסו
משעם סלישיסא לאים ב״ בנופי סוס מום אבל לשליח צביר נשעה
סלימוסו אפילו לפני מלכים יסיצב וידענו בסצמס םמלכיס ועירוסיםם
וריע׳

שאמת

חת״ם סופר רדד

ורימי סמלן סנסליס נסולי זס ובשמם סלימוסס מומד ומשמש״ כגבור׳
סיל:
אך יפס כסב מעלסו אס אץ לו זמן ועידן נאפשר שיפיל בעם דברו
לסט סמלן ביו כיש לפני מ״מ הקניה לא נאה ולא יאס אן
סר׳ סרוםאיס שסטו שסלישוסו של זס לינא ריקנא גרמם לז וא״כ
נר״ס טרס סליכסו לנס״כ שסוא קודם אור סיום יטעם ואס״ יאבל
וימזק לנו להססלל ועוד אט אומר אס לא קגי לי׳ בכן עלי יעל צווארי
שיקדש מל ס״ן אסר הפלה שסר קודס הקיעס שופר מיישב )דאסר כן
קודס מיסף הוה הפקק נין הקיעוס מיישב לסקיעוס של קדר הנרכוה(
אן מיד אסר הפלס שסר יקדש ויקעוד ויהפלל לפני ה׳ ואז ע״ז נאמר
מ״ש מ״א סי׳ ט נ קרוב ה׳ לשבורי לנ ומשמש נכלים שנוריס שהרי
איננו כלי שנור כקומא או יל ורגל קטועי׳ המאוס״ לפי שעה שהרי
כנר כחנה׳ דנשעס סלומוסו לפט מלכים ׳היצנ ומ׳׳מ לנו שנור בקרני
כי מי כמוהו ידוע סולי עני וניסו ריקם וטפלי׳ הל״ ני׳ הוא יקרא
וה׳ יענוהו ונזכוח זה ישמע ה׳ קול הסילחכס ג״כ כי חסוקו על עני
ויגיעו יניחו ירחם ה׳ על נכיכס ג׳׳כ ועל חיפון חייו איכא למיחש שדמעה
העשוקים אשה יילדיה ׳הפכי לליעז ולקטינור על הצנור חלילח ואנו
כריכי׳ רחמי׳ ולא אכזריוה חלילה ע״כ אקוה שהשמעו והסכימו כולכם
לכל האמור וישמע אליכם אלקים :
ניוס״כ יוס הצום והכורא לא אוכל לההיר ולסהםלל מוקף כדיכו
אך
אן יחליפו חפלחו לםםלח כל נדרי ויעמוד אחר הםהיו למוסף
וטונ לו שיעמוד ביזה׳יכ נחדר הסינון לבהיכ ויחפלל שס עס הצביר
ולא יה״ ח׳ו למכשול לרנח עס אס חלילה יארע לו כטל ולעומה זה
ה׳ ׳חזקהו ויאמציהו ולא יארע לו מכשול כלל ׳רסאיהו ויחלימהו אהס
כולכם הדבקים סחהמו לח״ס טוניס ארוכים סכ״ד מ״נ :ם״נ יוס נ׳
״א אלול פק״ס לס״ק :

תשובה ה
י ק ר ת ו הניעני ונפשו נשאלסו נידון סשץ נקהלהו סיום כ׳ נאה
אסוה אשהו וכריקה נין שיניה ואימרח ממני נהענרה ואשה
החזן ג״כ באה חחלה לסטמ ואמרה כי כן הי׳ המעשה ונעלה ההרצה
לגרשה והיא גס היא אמרה שרוציה בכן שיב בא החזן עצמו ביכו
לנין סר״מ ואמר כן הוא ישיב אמר כן נמוהב אקרו״ט וסרב סרימ נ״י
ואמר שחטא לאלקיו ואס כן על כרםו לעקור קיכיה ומשטה ולנוד בארז
ואמכס ביוס שלאחריו רומ אחרח עמו שלא אמר כן אלא לפטור
מקהלהו יען שאינו רוצה להיוה להם ש״ץ ושוחט ועהס כי ההרצה
יהחסייק לישב עוד עמהס ע״כ ם זר מדבריו הראשונים ואומר שלא
נכשל כלל אלו הוכן דבריו הנאמרים באריכוח יוהר וכנר נאמרו דנריס
אלו מסי סר״מ לאזנ׳ נסיוחו בק״ק ם״ב טרם נקעה׳ למרחץ ואז המהה׳
מאד הנמצא קהל ישראל קדושים לאלוקיסס אשר יחפצו לשמוע קיל
ארי נוהם או לאכול משחיטה איש בזוי ומבוזה אשר יאמר על עצמו נםנ׳
קהל אנופ׳ ישראל ובפני הרב אנ״ד דנר מנינה כזה ונשלהי מק׳ נדרים
בכו םכז״ל נכין ע״ז שלא ההנזה א״ע לומר טמאה אני לן על שקר ונר״פ
האשס שנהארמלה אין מגי דכאכקה׳ דמגוכה לה לומר כן ונש״ע ח״מ
ס״ שם״ח סעיף ם׳ ברמ״א נשס המרדכ׳ ם׳ סגיזל בחרא אס אמר
בפרהסיא איזל ואמסור לא אמר״ נכה״ג עביד אינש דגזיס ולא עביד
ומס״ס המרדכ׳ בפ׳ הגחל בהרא קיק קפ״ז הואיל ומעיז פניו כ״כ
נפרהס״ נחשב רשע וסקול לעדוה ע״ש וקיו סדנריס אס הסס שלא
אמר שעשה כבר רק ע״ד גיזוס אמר כן דקיימ״ל בהדי׳ לענין חיוב
ממון שלא נוכל להוציא ממון דעניד אינש דגזיס ולא עביד כדאיהא
נשנועוה מ״ו עי׳א אס״ס א׳ מגזיס נדבר איקור אמר״ לו יסא שהיא
רק גיזמא מ״מ על החציפו׳ נסקל לעדוח ולשבועה ונחשב רשע איך לא
נאמר כן על מי שהחציף לומר שעבר אאיקור כרה דעריוס נפרהנףא
שאפילו אס דרך השובה אמר הו״ל הציף מכ״ש שאינו רק ע״ד ההודאה
שלא הי׳ יכול להכחיש אוהה שכריקה בין שיטה כמס חציף הוא אפ״
אס האמה כדבריו סאםרוכיס אין ימים כאמכוח לאדם אשר בשביל
אהמלא קטכה כזו מבזה ומסציף עצמו כ״כ מה יעשה אס יארע לו דבר
הפקד בממונו או בכבודו או חשש קטע הלא נקל בעיניו לשקר ולכזב
ולומר על אסור מוסר ועל טריסס כשר סכלל שבזו׳ כזה פקול לעדוה
וז״ל ח״מ ס״ ל״ד סעיף ׳״ס הבזויים פסולי עדוס מדבריסס וכו׳ וכיוצא
באלו שאין מקפיד״ על הנושח שכל אלו חשיב׳ ככלב ואין מקםידין על
עדוח שקרים וע״ש עוד קעיף ט׳ ואין יעיד על שחיטה ובדיקה כל זה
אס נניס שדבריו סאסרוניס אמס ולא נכשל ממולם מ״מ אין הדעה קיבל
להעמיד בזוי כזה לפני ההינה ונפרט בימים סקדושיס ומכ״ש לסאמינו
על שסיעוה ובטקוה כל זה אמרה׳ אט עס לבני לסמוס על עדה ה׳
אלי .אמנם מס נעשה לאסוהינו ויש ניניהם נעוס״ר שוריס שסוריס
אשר סשען מנקד נין קרניסס וכל סישרס ׳עקושו א מריס למר מסוק
שמיס אור לסשן ואינם סקיס על נפשם ונסק פולליסס וטף ונשיס על
כל דוברי ישרם יוצאים מזדיטס ומסומשיס ולא יקבלו סאמח מפי שאמרו

ותשובות

ד

ע״כ עכ״פ יתו ויאמרו שאס דבריו מראשונים אמ ח ואין ממש בסזירםו
אז ראוי למעבידו עכימ ואס כן עכ״פ מיד ולאלחר יסולק משלימחו עד
שיושיבו ב״ד של ג׳ רבניס שיושיבו דוקא כקאוח למשמע נקמילחו אשר
שס ימצא כל סמדוח ודברים סמפורקעיס לרביס כדי שיעמדו על סםקירס
סיענ ואס אפשר עעלמו סרב ני׳ אינו רוצמ לסיום יושב בדין ולצרף
עם השלשס רבנים או דיינים מומחים מ״מ מחייב מר״מ לסיום נעצא
שס לברר לס:׳ סב״ד כל סדנריס שנאמרו לפניו מחחלס ועד קוף ואז
יכול לקלק עצמו נגמר דין וסרבנים ׳שפנמסו וס׳ עמסס דעס סמשםע
או אס אולי ׳כמבו וישאלו לביד הגדול מהם יעשו כסכמחס וצלקס
המוחס יבינו לנינו שסיעה חש׳ץ ושמיעה קולו בקודש אקור לכס מד
יצא כנוגה צדקו או להעבירו לגמרי או למועד מועדים או להצדיקו
לגמרי כאשר יראו כן יעשו ואין להרהר אסריסם חלילה כלל וכלל ולא
אקוה כי ח״ו יהיה אחד מעדה ישראל שלא ישמע לדנר׳ אלו ויהן כסף
קוררה למען נצטרך להעריח שרי מדינה לכוף לעמול לפני דייני ישראל
כ׳ אס ם״ו לא ישמעו דינם כחוב בח״מ סימן כ״ו סעיף ב׳ אנל ידעה׳
רוב אנשי וראשי עס וכל נעלי נחים דשס צייח׳ ושמעו ולא יחוש
למיעיט פסולה ואז יהי׳ ה׳ עמסס ויברך אוחס נמיסיף חלחא בני
חיי ומזוני רוימא ייישינס לנצח רנביהס הכ׳׳ד א״נ:

תשובה ט
העתק מכהנ שנהן השוחט ר׳ דוב לםשוחט ר׳ ם״ס מפה ק״ק אוח
נאוה .להיום לאלה ולראיה מהימנא ניד ס״ם הרנני מו״ה
סייס בן מו״ה יוקף ז״ל שו״ב דקיק זבארונ איך שאני סהיס מטה מקנל
עלי שלא לשחוט ושלא לבדוק בעצמי ואפי׳ עס עוד שוסט אסר מבלעדו
מוהר״ח הנ״ל בלה• ידיעהו והקכמהו ורצונו הטוב ממש שלא באונק
והכרח כלל וחלילה לי לשחוט שוס שחיטה הן בהמוה נקיה ודקר והן
עוםוס גדולים וקטנים הורים ונכי יונה הן פקיק הנ״ל הן בכפרים
השייכים נהשסיטה למוסר״ס הנ״ל הן לעצמי סן לאחרים סן נשכר הן
בחכס וכמו כן חלילה לו לבדוק שום נדיקה הן הסכין הן הריאה בדיקה
סכיס הן בדיקח חק הן בעצמי חן עס שוחט אחר בלעדי מוהר״ח הנ״ל
באופן שיהיה נגד דעתו ורצוני הטוב .וסלילה ל׳ לםיוח לו גירס רעה
ם״ו אף בדיבור הקל בין בעסק השויב הן בשאר עקקיס הכל אני מקבל
נאיקיר חמור שלא לגרוס שוס רעה חייו למוהר״ס הנ״ל או לגירי דיליס
סן מציד׳ סן ע״׳ גיר׳ דיל׳ מעכשיו ועד כל ימי חייו ומקנל אני עלי
הס״מ נכדר ע״ד המקוס ועדיר האין לו החרס עולמים וע״ד מוסר״ס
הנ״ל וסנני נשבע ע״ד שבועה חמורה בנק״ח קסר החומש הזה שאני
אוחז עהה בידי ונמה שכהונ בה ומקבל אני עלי בחרס חמור שאין לי
סהרה ובהסכמה בלב אמהיה שלא באונק והכרם כלל לקייס ככל
הכ״ל ואם שאעביר על הנ״ל ואה״ שוחט או בודק שוס שחיטה או בדיקה
נמקומוה הנ״ל בלעדי דעה מוהר׳׳ח הכ״ל לבלה׳ דעהו ורצוכו העונ
ממם סן בעצמי סן עם איש אחר בין לעצמי ובין לאחרים בין נשכר
ונץ נסכם באיסן שיה״ עי״ז סשגת גביל של מוהר״ס אי שאסיס גירס
רעה ס״ו לדבר קרה עליו בין בעסק ש״ונ בין נשאר דבר״ אז אני אוקד
עלי ועל אםריס כל השחיטה ובדיקה שלי ויהי׳ אקוריס כסזיר וכנבילה
ואה״ נידון כעובר על השנועה ועל החרס ומל הנדר ושמסא וארור כ״ז
קבלה׳ עלי בפה מלא ובביטוי שססיס ממש בנדר עד״ה ועד״ר ועדר׳׳ח
ונשבומה חמורה ננק״ח ובמה שכשוב בס ונח״ס שאין לו סיהר עולמים
מעכשיו עד כל ימי חייו בכ״א היו״מ על ס׳ ד׳׳ה הקדושה בלי שוס טענה
אונק ובלי שוס שיור ובביטול מודעי כו׳ לראיה במס״ח יוס ו׳ ע׳׳ו אב
חקצ״ז לפ״ק פה זנארונ נאום אברשס דונמריש פונדק .ע״כ העסק
אוס באום מגוף סכסנ:
נ

שהא חיהא נרכהא משמיא לה״ה הרנ המאס״ג סנאון בנן
של קדושים כמו״ה אנרסס חאומיס כ״׳ אל״ד דק״ק זנארוב
נגליצפ יע״א:

את כדרי אשלמה להשיב על שאלה סכס המבואר נשאלהו והכה יש
בכאן משוס שנועה שבכהב שככהב הריני נשבע וםסס הוא עצמו׳
ועל נידון כזה כנר כהנה׳ פקק ארון זה כ״ו שניס ואץ ל׳ להוסיף עלי,
והדברים נראים ל׳ לדינא אמה נכון והרי לוטה פה ההעהק .חאס
שכיח שכ׳ וחסם והודה שנשבע בפועל ממש ננק׳׳ח שנידו דחםסא אפי׳
לא מהחייב מחמס שנועם נכסב מ״מ מסח״ב שעבר על סשנועס בפועל
ממש ואן סוא טוען שהודה בשקר מחמה אונק דאי לאו דהודס לא
ס״ ר״ס מהן לו כסב סעודה וקבלה מל סשסיטס ור״ס טוען שסודם
נאמה ונשבמ ננק׳׳ס ממש:
והנה נידון זה מבואר ממש בחס״ד סימן שכ״ו ופקק אס ההובע מודם
שלא נשנמ ננק״ס ואין לנו עליו אלא שעכ״פ הודה ושיו״ אנסשי׳
סד״א וסיס צריך לקייס שבועהו לזה מועיל אמסלא אבל אס אין ססונע
מודם לו ובדברים שנין אדס לסברו אסאינן על״ לזס לא מסנ׳ אמחלא
וצטן לשלם מס שהפריז לו .וסובא נש׳ע ׳״ד סי׳ רל״ב ובש״ן שס ק״ק
כ״ס

שאלות

חת״ם סופר רדד

כ׳׳ס שלפע״ד דנטו בטונה סה״ד המו הים והכוונה כמ״ש דבדיט ממונות
שבין אדס לסברו לא יועיל אמהלא ואס סברו מודה רק אנן סיישיק
לסוער שבועה שהודה על עצעו שנשבע לזה יועיל אמסלא ומ״ש בין
בפועל ממש עיין שס בס״מ ק״ ע״ג ננו״ז שס שאין לסלק לעולס יועיל
בעתלא ועי׳ אוריס ק״ ע״ג ק״ק כ״ג:
ומבואר בסשונה רשנ״א שבניה יוקף ירד ק״ רכ״ס דפוק מיען
דף רמס ע״א ככל מה שכהנ בש״ע ק״ רל״ב סע״ ׳״נ
בהג״ה ובש״ן שס ק״ק כיה כ״ו כ״ז דוקא אס קודס מעשה אמר
שאונק ה״ או שאר אמסלאאנל לאסר שעבר אין מקנלין ממניאמתלא:
והנה בנידון שלפנינו נמה שיש בינו לנין ר• סייס שוסע שר ס״ס
מכמישו ואומר שנשבע בפועל כבר כהנ ההה״ד דלא יועיל
אמתלא ואקור לעבור מכאן ואילן לשסוע בגבול ט ס ועוד כנר כמנה׳
למכ״מ דנכידון שלפכיכו אפי׳ לא נשבע מ״מ סיינ לק״ס סנאי שע״מ כן
נתן לו כתב תעודסו וסר׳ סוא עובר על לאו לא סעשוק שכר עני ואביון
שזהו מכלל שכר פעולתו של ר׳ סייס שלא ׳סקיק מיומו וא״כ מםוינין
נ״ל לכופו לקייס תנאו:
אך במם שכבר עבר אס ילון כעובר על שנועה שהרי יש לו אמתלא
שנאנק לתולות על מה שאינו לאל־׳ה לא הי׳ נותן לו כסב סעולסו
ולענין שבינו לנין המקים נאיקיר שנועה מועיל אמתלא מ״מ היינו
קולס שעבר אלו ה״ בא ושואל קולס מעשה אנל אסר שכנר עבר
לא יועיל אמתלא כמ״ש רשב״א הטל .ועול נ״ל להכא לברמאוס ועולה
נהג ר• לוב עס ר׳ סייס אמד׳ השהא הוא לאיתרע ובשעת מעשה
הי׳ צליק ולעתו לכךס תנאו ולא הי׳ שוס אונק וברצונו הולה מה
שהילה ועכשיו איתרע וניקש לעשוק שכר עני אבל א׳ נאמין לאמתלא
ככיטס לומר ודל נשעה מעשה ה״ ערמימתו בלנו להעעות אה ר׳ ס״ס
והולה נאונק וזה לא אמרי׳ לאמר״ אוקי אסזקת צלקת על השתא
והשתא היא לאיתרע ולא ליד לסה״ל להחס בשעה מעשה ילע האקיר
שזה המקתלל עבורו נוהג עמו ברמאות וזיוף ע״כ נהיהי• התפתל עם
עיקש וט לו הולאה שנשבע אף ע״פ שלעהו הי׳ לעעון אונק הייתי.
מה שא״כ הכא שר׳ סיים נהג בהמימהו וד לוב אורנ ורמאי הוא יש
לומר למוקמ״ אסזקס״ והשתא איהרע ע״כ נלע״ל ללון אה ר׳ לוב
כעובר על שנועה וסרס:
אמנם אי היה ט סייס מולם לו שלא נשבע בפניו היה מקוס להקל
הכא עפי מבהה״ל דההס אמרינן נהי שלא נשבע בפני
התובע מ״מ כיון שהודה על עצמו שוו" נפש״ סד״א וללמא נשבע
בעקום אסר בינו לבינו אבל סכא סר׳ לא הודה שנשבע נקתס אלא
כתב הריני נשבע בקסם בסומש זה שבידי ובכל מה שכ׳ בתוכו הרי
לא הודה אלא שנשבע פה בחומש הלז יכיון שתודאה זו שקר היא
שוב אין לומר שנשבע במקום אחר עה שלא הודה בפנינו:
ודאתאן עלה דפקיק הה״ד דמהנ׳ אמחלא אחר שכבר כחב ועשה
מעשה והוא לכאורה נגד מה שפקק נש״ע ׳״ד ק״ קפ״ה
כרמב״ן וכרשנ״א דלנשה נגדי נדה והוחזקה נדה נשכוטה״ אין אמהל׳
אחר מעשה רב ואין לן מעשה רב מכותב וחוהס בשער ואין פקק
בש״ע ׳״ד קי' רל״ב הטל כחה״ד .לבאר זה א א מ ן קצח ואס אינני
מוקיף אלא מבאר למאקף דנט הגאונים בזה ד׳ כמ״ש רמב״ן בפתיחת
קונערק דיני דגרמ׳ שלו:
הנה םעור ק י ק קפ״ה הקשה עליהם מ״ש מאימרת עמאה אני לן
דמסני אמתלא ולא ק״ל לסלק בין דיבור למעשם וכ׳ רמ״א
בתשר ק״ ב׳ דלמעור צ״ל הא דאמד׳ פ׳ עשרה יוחסין קוקלין ושורפין
על החזקה החס לא הוחזקה מעולם שאין זח בעלה וזה בנה ומיד
שנאו לכאן הוחזקו אצל כל שזה בעלה וזה בנה הכרון אחריה ע״כ
לא מהנ׳ אמחלא אבל באשה כל הנשים בחזקה עהרה לנעליהן עד
שלבשה בגדי נדהה והיא המזיק׳ עצמה והפה שאקר הוא הפה שהיהר
באעחלא — והגאון פלה׳ נקפרו המכונה הפארמ ישראל ק״ קפ״ה
רוצה להחליט שרמנין גופי׳ לא קאמר אלא באשה שראהה דם אן
אומרה טנלח׳ ולא החליפה םמל-ס״ אז לא מהנ׳ אמחלא כ׳ לנישה
נגדים סוהרה אודרה טבלה׳ ונשארה ננדחה ואי׳כ אין כאן מחלוקה
בין רמב״ן לטור ע״ש:
א מ נ ם הרמ״א לא הבין כן אלא שאפ״ נמזקה טהורה פליג רמנ״ן
ומק״ס כירא דעכ״פ מודה רמב״ן נאם א״א בענין אסר
שנוהנה אמסלא סמוקפקה גס למעשה מהכי אמסלא וכן הקכיס ביס
וש״ן ובק׳ שע״ס קעי׳ א׳ ק״ק ע״ו מייה־ ראיוס רבות מדוכסא טובא
שא״א לקתור אותם שסדין דין אמת ולפע״ד עוד םומ״ל ראיה מעדים
שאמרו אנוק־ס היינו דלוצי שאינו םוזר ומגיד היו נאמנים אפילו ט ׳
יוצא ממקום אסר ם״ נאמנים נאמחלא שאנוקיס היו אף על גב דעבד׳
עונדא וחתמו אלא על כרחן כיון שלפי האמחלא שנאנקו על סססימם
לא ם״ באפשר בעטן אסר מסט אמתלא וכ ,סקכימו כל האסרוטס
והד״ע הניסו בצ״ע םא דפקיק בקיק א׳ נעבס שעשס ק״ בראש סכבש
ד ע ס ט לי אמתלא משוש דק׳׳ל לד״מ דםסס הוה אפשר באמירה בעלמא

ותשובות

עטפה הוא וע״כ ק״ל לתשב״ץ כעור להיט דאיכא חזקה ורק עפ״׳
לבירו נאקר הפה שאקר הוא מחיר אפ״ באמחלא גרועה וא״כ קהר
םש׳׳ע ואין זה קוש״ כ״כ אפשר לפי םמקוס וסזק לא ם״ אפשר בלי
שיעשה קיק וכן רמז פר״ח ק י ק א׳ שס .וכ׳ עצי ארזים קי' ד ט לה״ה
אחר שלשים יום מחני אמהלא אס הוא באופן שלא היי אפשר זולח
זה ע״ש ולפע״ל ממקוימ מוכרע שהרי הרמ׳׳א יריח• מיצחק שה״ נאמן
נאמהלא כ׳ אמרה׳ אין יראם אלקיס ושמש עם רנקם בקהר ע״ש
וסנה שס כהינ ויהי כ׳ ארכו לו שס הימיס מבואר אפ״ באריכות ימים
מהימן באמתלא כיון שאיא נענין אחר :
וראיתי נפלה׳ הטל שכחנ לפמ״ש| רמ״א ליצחק בקתר שמש צ״ל
כמ״ש בזוהר וישקף אנימלך בעל החלון היינו חלק לחכמהא
ע״ש ולפעייל אין מקרא יוצא מיל׳ פשועו ינמה יקתיר הכהוב ולכתוב
לשון מגונה ויקתיר נת־כו האמה אלא חלון ממש ואס נרמז ג״כ חכמהא
׳״ל לאנימלך לא ראה אלא כלרך ולא כמכחול נשפיפרת ויכול לומר
שלא שימש עמה אלא ישן בקירוב בשר בעלמא אך בחלון סכמתא הנין
כיון ששבנו זא״ז אש ננעורה ואינו דולק .ונמלרש רנם מבואר אלרבה
היינו קחר ליצחק כ׳ ילע שהפלשהיס אורבים לו נלנר זה ע״כ לא
שימש בלילה כ״א ביום ובמקום שיכולים להשקיף וחתנ שנולא׳ לא
יחפשו אחריו ביום ואפ״ם המלך נעצמו ארב לו ויצלקו נזה לנרי
השירח שכ׳ נקי׳ א׳ לאע״ג שצלקו לנרי רמ״א להיכי לא״א בלי מעשה
מועיל אמתלא מימ כיון שאמתלא כזו לא יעלה על הלעה למפני כן לא
הוה ההראה קפק וגס מוציאה אשה בלא כהונה משוס שאמתלא כזו
לא שכיחא וכיון ללא שכיח׳ אע״ג למאמינים להאמהלא מ״מ כיון שכבר
הוחזקה אצל כולי עלמא ככלה שהרי נא יעלה על הלעת אמתלא
רחוקה כזו א״כ כיון שכנר הוחזקה לא יועיל אמהלא להוציא מחזקת
איקור אלא שלא מלאו לנו לססליט זה לליכא וכלע״ל ליש לחל־ח זה
בפלוגה׳ לש״ק גיעין פ״ע א׳ מבעלי׳ קלא או לא וע״ נ״ש ק״ מ״ו ק״ק
י״ג י״ל ולא תיקש׳ מיצחק להתס נמ׳ לא הוחזקה שהיא אחוהו להרי
קמן שחשלוהו למשקר וארנו עליו וההשקפה נעל החלון היא עצמה
גרמה ההיתר לעי״ז ילע״ שלא ה״ חזקה גמורה אצל הפלשחיס שהיא
אחותו ומשוס הכי גילה לן קרא שהיה נעל החלון ונכון הוא לפע״ל :
נחזור להנ״ל ל ע ט פ כל הפוקקיס פה אחל מקכימ״ להא לרמ׳׳א
לאס א״א בענין אחר מהנ׳ אמהלא אלא מימ לא הוה התראה
קפק וגס אשה יוצאת בלא כתובה משיס ללא שכיח׳ למצוא אמחלא
המהרצה מעשה רב כזה ובלאה״נ אחר שעבר ושימש עמה סו לא מהנ׳
אמחלא כטל .אך המנחה יעקב קי׳ קפ״ה כ׳ למהרי״ק שורש פ״ז משמע
לאפי׳ אס א״א בלא מעשה נמ׳ לא מהנ׳ אמהלא יע״נה׳ במהרי״ק וכ׳
שס כגון לאמרה לא נזלמכה לה באיהה שעה בגלי עהרת׳ ׳ע״ש.
ומשוס הא לא אט׳ לאנן לא נעינן הי׳ ואמהלא רק על מה שהחזיקה
עצמה נלה לומר הן החזקה׳ עצמה מעעס פלוני ופלוני זה הוא אמתלא
אבל לומר מעולם לא םחזקת׳ עצמ׳ אלא לא כזלמנו לי בגלי המיוחל׳׳
לעסרה הרי מכחשת גוף החזקה שהוחזקה נ ה זה לא מהט להוה לס
ליקס הוף בילה ולפרקם לעהורה היא ולא נזדמנו לה בגלי עהרהה:
עוד פש גבן לנרי הה״ג כפי שפירש נק׳ פרי הואר והוא אמה נכון
לק״ל ולאי אשם שאמרה לבעלה בפניו עמאה אני מהנ׳ לה
אמהלא מכ״ש אס רק לבשה ולא הוציאה מפי' לפשיעא למהנ׳ אמתלא
אך חס אין בעלה נעיר ומחזקת עצמה נלה בפני שכינת״ חפ״ רק
לבשה מכ״ש אמרה בפ״ ואח״כ בא בעלה לא מתני אמהלא כי מה לה
לסמזיק עצמי בפני אחרים ולבריס ישרים ונכונים הס .ומ״מ נ״ל
באותו אופן לרמ׳׳א למשוס עין הרע עשתה א״כ לוקא בפני שכיניה
צריכים להחזיק עצמה משני אמהלא היוצא לנו עזה ללינא שלבשה
נגלי נלתה ומכ״ש כשאמרה עמאה אני שלא בפני בעלה לא יועיל
אמתלא וכשעושה בפני בעלה אס רק רק אמרה עמאה אני עונדל
אמתלא ואי עגלה )דלתא יתירה לא יועיל אמחלא וכן כל שהוחזק
שלשים יום </ין אמתלא מועיל אך אס האמהלא באופן שםעטן ה״ צדן
לידלתא ׳תירסא ולהאריך שלשים יום מועיל האמתלא ומכל מקום
התראת קפק לא הוה דלא שכיח אמהלא כזה ולאחר שעבר עבירה
אץ אמתלא מועיל לנעל העבירה אן אס הוא עבר והיא תתן האמתלא
וםוא נא ידע נפער ממלקות שהרי עכ״פ לא נעל נדה ואי לא תתן
אמתלא לוקה הוא ולא הוה התראת קפק דאמתלא כזו לא שטמא׳
סארכתי נזם אעפ״׳ שאינו  prtלשאלתינו מ״מ תורם םיא וסםלכה
צריכם בירור ונתברר תלי״ת:
ומעתה אבוא קצת לעיין בדברי מעלתו אע״פ שאינו נוגע לסנדון
כלל ולא בא אלא לסראומ כוסו ורב אונו שלא על פי דלן
סהוראס למעשה מ״מ לכבוד תורתו סעבריד עיוני בקונערק אסד משט
קונערוקיו כ׳ תזמן יקר ל׳ לבלות בפלפול ותסס פלפול יגע לקס עוב
ופלפלת כל שסוא למאי סז׳ אן יען ראית״ קטנא סריפא ובקיאוסיו
נפלא על כן אראם מס לסשיב על דבריו מפני כבוד תורתו:
תחלת דבריו ליישב קתירת ש״ע וט דקצב שעשם ק״ רוב בסמות כשמס
משא״כ אקס אינם בסזקת עםר׳ ומ״ת׳ רא״ מש״ע א״ע ס״ לים
קעיף

שאלות

חת״ם סופר דדד

סעי׳ ס״ע דעעעם סזקם שליס עושה שליסתו נאמן באמתלא לומר עעית׳
אלו דבדו .וסנס כל באי שעדסלכות נדם ׳תעיםדאשס בסזקתעסרס
לבעצימ עפ» עמזקם שלימ עושמ שליססו דק״״ל בדאור״ס' לא א ע ד ק
שעיש ואשמ במזקם עסלמ נעורמ ולרשב״א א 0יש לס עכמ מילמאס״
בשעת וקסם עוקמ״ לס בסזקת עמרם ולק מוספות ק״ל א״כ לעולם לא
סעמא סי׳ והוציאם מרוב נשיס שרואות עכ״פ בשום יום ולא אלים מזקמ
עסרתס שלם לסוציאס ערוב נשיס ,ולרשב״א אפי׳ בכי מאי גוונא
מוצ־אין ממב נשים ואוקמ״ אסזקת עסרס ורק עשוס מוערא דעסרס
מסעיר עעל״ע עי״ כדם נ׳ ע״ב וכר זס בקסם נשים דיש נשים שליין
שעתן אפי׳ לעהרס וס״נו שרובן אין לסם דם ואים לס ס ד סזקות
סזקס עםרם ככל סנשיס ועוד סזקס דאתי' עכס מבא ועדיפא מלוב
בהעות כשרות ואפ״ס אס לבשם בנדי נדס לוקין עליו ומוציאין בלא
כסובס אס שעשסו אז ,וסעעס בשליס דמהימן עעיהי ה״לו עשיס
שמתסלס סוציא עצמו מענםג עולם ואמר שנית׳ ולא עשיתי שליסותי
לכן כשנותן אמסלא לססזיר עצעו לענסג עולם שמשם שליסתו מסיק
משא״כ אשה שהוציאה עצמה ממנסנ סעולס לססזיק עצמם בעמאס
נשכנוה״ בשעה שהיא עהורה לא מהימנה לרמנ׳׳ן ועל זה קשה הא
עבס גיד עוציא עצמו מענסנ סעולס ולעשוה שיק ערפה בכשרה ואפיה
פסק נש״ע דמסימן ולא סועיל עעלתו בתירוצו כלוס :
שוב כ׳ דסזקת פט״׳ לאו סזקס סיא סואיל ובידם לקדש עצמם
ומ״ת׳ ממרדכי דמשו״ה ע״א נאמן בשסיעס משו׳ דבידו לשסוע א״כ
לפי דבד מכ״ה סזקת שאינו זבוס לאו סזקה מעליותא סלילה לא יאמר
סמרדכ׳ וסנ״א כן דלא סליש ססזקה אלא אלים ע־׳א דבעלמא מינו נאמן
כנד הסזקס וסיכא דבידו לשנות ססזקס אלים עדותו ומסימן אפי׳ ננד
ססזקה וסוא ש׳׳ס ערין ר״פ האשה רבה והוקי דש גיעין ט דאפי׳
אשם שראסס דם בפנינו וסוסזקס עמאס מ״מ כיון שלא סוסזקס רואה
כל סימיס שסדס ׳פקיק ואז ז' ימים ממילא עברו ואס׳׳כ בידם לענול
מקד בידם לעשוס וסאמינס סורס וקפדו לס ע״ש ד״ה עד אסד בקוף
סדיבור ובעסרש״א .וסל״ל דסזקס פנוי׳ גרוע עעעס שכ׳ סמלסמס ה׳
ר״פ סאשס שנסארמלס שעשוי״ לסנשא ועיין סוס׳ קדושין ע״ע ע״א:
ומ״ש מכ״ת דלהק״ד דהאב אין לו יד לקדש בהו הנערה א״כ בנערותם
אין לו ־ד לקלשה אוקמ״ אחזקה פנד״ לא הבנתי כיון דעומד
בנערותה ועוען את בתי נתת׳ בקענותה א״כ ע״כ מ״ר׳ דאינה מוסזקת
פנו״׳ לפנינו עשהניע לנערות שהד עוען שקדשה נקענוהה וא״כ
אין נאמר כיון להאב רשות נתנה לקבל קידושיה נעמידה בסזקה
פנו״' מאין לס מזקס פנו״׳ סלא אס קידושיה נקטנוהה סר׳ היא
ארוקס גס עתם מאין לס סזקס פנו״׳:
שוב כ׳ לפי דברי אקיפס זקנים דעס שתלס בדעת אסריס לא מקרי
סתראס קפק ס״נ לוקי׳ בעלם ולא עקרי התראות ק׳ כיון
דסאעתלא סלד׳ בס דבריו מאת סעוסיס סלא סאעתלא סוא דבר
העבר וסתראת ס׳ אולי אינם נדם כ׳ אפשר שיש שוס אעתלא וסקפק
אס אשס זו נדם או לאו תאמר אמתלא או לא תאמר עכ״פ אס יש
שוס סברס ואפשרי׳ בעולם שאשס תלבש בנדי נדס ולא סס״ נדם א״כ
סדבר קפק אס זו נדס סיא או לאו אלא על מ ס ן מדלוקס שמע ידניס
אין שוס אפשרות ומציאות ולפי עס שכתבתי אני לעיל עכ״׳ 1עציאות
רסוק סוא שסוששת לעץ סרע וסו״ל סתראת קפק מס שאין כן סתס
בעזנס תמת בעלם טמא שמא ׳עמת סבעל ויעשם דבר לבעל סקידושין
למפלע זס סולם בדעת אסלים לסבא אבל סכא סוס בלשעבר שעא סיא
כלס שמא אינם נלס וכמו וכבר בא סכס בפרק בכל מעלבין:
מיש אכלו כולו אץ נשאלין כיון דליכא מלקות בסתלאס קפק תימס
סלא לפי׳ בזס״ז דליכא ססראס מ״מ נשאלין ע״׳ ס״ רל״נ סעי׳
ב׳ וברא״ש דשבועות שס:
מיש דש לספליא דודא׳ ישאל נעלמו ממט דבד סוידס סימן עיג
קקי׳ו:
ומיש דקען עופלא שנתר ואינו יכול לשאל ונתלס בלשון סוס׳ כיון
למד השתא לא שאל וכו׳ וט קען לא יכול לשאל א״כ לפ־ז
סינס ברגע שנעשס גדול ע״ע אס אכל אסר שנעשה גלול סלש או שנה
אכתי ילקס דלא שאל עד סשתא ובאמת בסוס׳ פ׳ סשולס לא איתא
סא׳ לישנא רק במכות נר׳ו ע״ב ועיקר סענץ דסא ילפ״ סזקס מבית
ענונע וסתם ברנע אי שראם סכסן וסיפן פניו מוקמי׳ אסזקס כמו שס״
באוםו סרנע  Pים״ ולא ישסנס לעולם וכן זס שנשבע םנס באותו רגע
שנשבע לא סתסרע ואפפ* שברגע כמימרא אס״כ ׳שתנס דעתו ע״ע
כל שלא נתסרע לפנינו אער״ ויתקע״ אסזקת אותו סרנע כן יה״
לעילם דעתו אלא שלכאורה זה שעובר על נדרו ס ד ק ק שמתסרע
לפנינו ועל זס אמרי׳ סר׳ כשסיי עתדס אל תשתס לא שאל על נדרו
ומסיני תיסי לומר שישאל אס״כ לעקור לעפרע כיון דתשסא בשעת
עבירס לא אמר שרוצס לשאל אוקמ״ אסזקת שלא ׳תסרע »לא ישאל
וה״ל סתראת ודאי וזס שיין בנדר ק ק כמו בגדול׳ ומסתימס שמטת
רצה לסעעיק בתוק׳ ניעץ קברת סשינוס מקיבצת סנ״ל א״כ מאי מקשו
מימפ׳ על בת אמוהו ולא תירצו כנועם מקובצה הנ״ל:

ותשומת

ה

מיש דילעא לא מזדקק לי׳ מכס אשתידעמ׳ סוס׳ ע׳ כירס מ׳יו ע״ג
ודוקא בנר אמרי׳ דקשי׳ נרים עשא״כ בגדלים׳ מ״ס מונך יבמף
פ׳ דסיט דאינלאי עילסא למפרע לא סוה םתראח קפק וגס עיש
רעב״ס 1לאו סעפורש לוק״ על קי אעסק הקומורק ע״ש בנליון
ש״ס שצי:
מיש בדברי ר״ן בגדדס כ״ד ע״א דנם בשב ואל סעשס ימל לסייר
שלא עפ״י סכס לוער לס וסר• סוא כאלי לא םלכסקברמעלמו
דאלשעבר קאי אס עברס וסלכס שלא ברשום יאמר שוב סר׳ too
כאלו לא סלכמ ׳שהקע סדבר ולא יאמר אך אלסגא קא׳ משעם שנמן
לס רשום סוסר סנדר אבל עס שכבר עברש אין לו סקנס רש לחמום
א 7עעס בזס׳ ע״כ ראימי בקונעריקו ויען כ׳ לפקק סלכס לא זס
סדרן ולא זס סעיר רק לפלפולא וסמלק יעיד על סכל ואינו צדן
יומר ואקםנר בקידימא:
הנה ססעמק מ״ש בנליון אצל׳ אמוק׳ ׳בעומ פ׳ ע״א שהי׳ דסשמא
עיסה אינלא׳ עלסא וכד .בימםליד קפי״א דיבמומ פליג׳ ר*
ודל בעושס עלאכס בבי״ע של נליומ דלדש לקיש סואיל וסופו לאיגצא׳
סוס ססראס ונסבאר בפני עשם בעראס ספנים פ״נ דשבועומ סלכס ד׳
ומ״מ נ״ל דמוק׳ דשעעסין ודנדם מ״ז ע״ב דבע׳ רוב סרודיסו אסדד׳
אתמר דברובא לסוד לא סנ׳ דא״כ בסכס סשט מסילס ואסר כן סרחקון
ס״ל ודאי דרוב נשים לנד יולדות אלא על כרסן בעי נמי אינלא׳ מלמא
לעפרע .ובאינלא׳ כעי לא סנ׳ דבר״פ בן סורר בעי לידלף דאןלינן בסר
רובא משמא סעצא א״לוטס דלעא סובשין אוםו ולכשימנלס שלא סיסס
א״לונימ נדון אומו אלא על כרסן דבע׳ נמי רוב וס״נ רוב סממאסרים
להניא שערום אסר זיק הראוי רובס סטסיס סס וקי זו כסב נ״ש ס״
קנ״ה ק״ק ׳"ע ועמ׳׳ש פני ׳סישיע בק״א לקידושין סי׳ צ״נ:
ר ע י ה נ״ל דוק א רוב דאמי׳ מידלא אבל רוב שנדי עעשס אלס לא הוה
סמראמ ודאי דאל״כ מקשמ במוצץ פ״א ע״א ע״ש סא סופו
לזרוק סאדס ורובם נזרקי׳ אלא כיון דסלם במעשם אדם ס״ל קפק עכ״ל
שס ביבעוה על סגגיון׳ וזיל על הגליון מול*ן פ״א ע״א דאמר רבא היא
מילין ובנס שלידס וכר אע״נ דרבא ס׳׳ל במכומ גבי אונק שגירש שע״
ססראס לשיעת רש׳׳י ולדעב־׳א שס גס ט״ף ורמנ״ס שס ס״ל סכי ע״ש
׳״ל כמו שכ׳ סרמב״ס בסלכ׳ שבועומ סיכ׳ דסלאו מפורש בסורם וזס
עובל עליו אע״נ דאפשר שיסקן אמ״כ ולא ׳סיס לאו כנץ אונק שגירש
בשעמ עעשס עבל על לאו מפולש אע״ג דאפשל שיחקנו מ״מ סחלאמ
ק׳ סלז שמי׳ סהראה אבל הכא נספן הוא לאינו עובל על לאו שסד
אין שסיעה ראוי׳ עד אס״כ כשהמן יהי׳ סלאו למפרע נמצא אינו עובר
על לאו מפורש בזס סחראס ק׳ לא שמי׳ ססראס עכ״ 3פ׳׳ב יום נ׳ א׳
ד ד ס אלול םקצ״ס לפ״ק:

תשובה י
שלום וכ״ע לידיד הרב המאהינ העפורקס הסמן בעל פיפיומ מו״ה
יהודה נ״׳ אב״ד דק״ק קעמניץ:
יפרתו סניענ׳ נידן שוסע א׳ אשר זס שנסיס בסליו אער שלא יהי׳
עוד שוסע ומזס סדבור נספרקס שנדר בעדו בנדר שלא
להיום עוד שוסע וכעס סציבור צריכים לשוםע שני מפני מקנסס קבועס
שלא לאכול משסיעהו של שוסע אסד ולא נעצא שוסע לעע״נ אלא זה
ונפשו היפה בשאלהו היש היהר לכדמ בעה צרם סליו ,וסאדן עעלמו
כדרכו:
ואבאר בעזס״׳ מקור ושורש סדין וממילא רווסא שמעמא ברצומו
׳מ״ש .סנם בס שר מ ה ד ס ירק ש* ע״ע אשר רמז עליו ש״ן
ירד סי׳ רכ״ס ק״ק ק״נו כ׳ כיץ דפליג׳ לססוק׳ ריש סול׳ן מצוס
לנדור בעם צרם ףש סולקץ דסו׳ כבונס בעם וצ״ל יעקב אבינו קודם
ע״ח סוי ובסוף םמשובס כ׳ עוד דעאס ינסן סעס סזס ביד׳ וסחרמח׳
ע ד ס ס אץ רא״ דב״ד שאד אבל יחיד סו׳ כבונס במס נעצא לדדסו
מצום לסםיר דםעק״עו כאלו סקדב עליו קרבן וסשמא אין לנו לחדש
פלוגחא רסוקס דלסן ד ע ס מצום לישאל ולםמוק׳ אקור לשאול עליו זסל
פלונמא רסוקס ומס שנמצא בשם מסר״׳ סםקיד שאקור לישאל מליו
ומקים שיש שס קכנה בדבר סלא אין עעס לאיקור אלא מפני קכנס
שכסב סססיד אין לסוש לזס ט לא נמפשעו צוואמיו ורובם נסבעלו
ועל זס עשם עעשם עם גאונים שעמו וססירו נדר שנדר בעם צרם
ושוב מ״ס׳ שס שיש לספליא על מ״ש רבינו סננאל בק׳ סעקצועוס א׳
נדר לצרסו לםמענומ ב׳ וס׳ כל סשנס ולא ססנס סיז נשבמ וי״כי
וסורס ל סחיר לו נדרו משבס ד״ע עשעע מלשון דנשארי יידם ב׳ וסי
דסול אקור וקש׳ אמאי סא נדר שסוחר מקלסו סוסר כולו אלו דבד
מסר״ס מינן שס:
ואמנם סוא לא ידע עעס לאיסור זס ומפני זס כ׳ מ״ש אכן בק׳
בנימין זאב קי׳ רפ״נו סמציא מעצמו עעס נכין וקלסי׳ סרמ״א
במשובס קי׳ ק״נ משוס דסו׳ כנדר לדעם וםועלס סברו וקיבל ממנו
עובה שאין עתיד׳ אלא לרצונו וה״נ הנדר הוא לעובמ כביכול כ׳ נסת
מס

שאלות

חת״ם סופר דדד

רום לפני שאמרתי ונעשס רצוני כביכול ומשם לו עובס שסצילו מצדם
ואץ מתיר״ לו אלא מרצונו ים״ש וע׳׳כ אץ לססיר ע״״ש ולעי זס ליסא
מ״ש מסר״ם מיק שיסא פלוגםא רםוקס ז״א דסא בסא תלי' למ״ד אקור
לנדור במס צרם דסו׳ כבונס במס א״כ אץ כאן תועלת ונסת מ ס
להקב״ה ואפ״ החולם קונר שעושס נסח רוח בנדרו וסישנ למשוס מצום
ניסני׳ לו שכר כמושם מצום ויש נ״ר לסקב״ס במחשבח עעוחו של זה
מימ כשנודע לו שסמק״מו כאלי מקמב עליו קרבן עישס נחס רוח
בסםירו ומצוס לשאול עליו משא״כ לססוק׳ דמצוס לנדור במס צרם וסו׳
נסת מ ס לסקב״ם אין מסירי; אלא לרצונו וא״כ למאי דקיי״ל כסוס׳
ורשב״א ורוב ספוקקיס למצוס לנדור בעם צלם א״כ אין לססיר נדר
ססוא .וסנס נלע״ד סמדר ויש בו קצם לסועלם סברו וקצם שאיננו
לםומלםו מסירי׳ אס שאין בו סועלם אפ״ שלא לרצון סנרו ואח שיש
בו תועלם לא סוסר דל״ש לומר מתוך שסוסר מקלסו סוסר כילו דאין לו
לםתיר מס שנוגע לסברו ואין לומר בסיפוך מסיך שלא סוסר סך לא
סוסל נמי הך לזם אינו אלא נתפרת תנעל עיין לשון ר״ן נדרים פ״ב
ע״ב וא״כ צדקו לברי ר״ם במקצועות לזת נלר לתתענות ב׳ ס׳ ידומ׳
סול תו׳ לתועלת ונ״ר לתקנ״ת ושנתות ד״ע התענית שלא לרציכו א״כ
מחילין לשנתות וי״ע ולא יומי סיל ופשוע לענ״ל .והנה סנולר לעשות
לבר עוב כך וכן אס ׳צילתו ת׳ וניצל פשוע לקינל עונת ותו׳ גס
לתועלת אך יש נולד לתשובת כגון מ״ש ב״ס ומ״ת׳ ש״ך קי׳ רכ״ס ק״ק
ק״ו שנלר שלא להורות אעפ״׳ מ׳ שהגיע להוראה ואינו מורה עברה
םיא בילו אך לעומת זה בסליו פשפש במעשיו וסשל עצמו אולי שגג
בהוראה ולא הגיע על״ן ומפני זה חלם ע״כ מקנל על עצמו שלא
להורוס עוד וכן סשוסע אעפ״׳ מ׳ שסוא בקי וירא ל׳ מרבים מצוה
קעביל להיום מומסס לרבים כמ״ש כנינו יונה בשערי תשובה שלו מ״מ
זה שסלה פשפש במעשיו ולאג אולי נכשל בבליקה סכין והרגשה והכשיל
לרבים ומקבל עליו לשוב ולא לשסע עול ואלו איכס מסכים הנא׳ אס
׳לילמ ס׳ אלא סוזר מעבירה שבילו ומססרע על העבר אפי׳ מס נסון
סליו תר׳ זת מת מתוך תשובה ולכאורה זה הוי לתועלת סברו בלי
קבלת עובה מכל מקום אין לו היתר ולבר׳ הש״ך סימן רכ׳׳ס ק״ק מ״ג
םמוהיס ושגיאה בלי עיון במס״כ וכבר השיג עליו שער המלך ריש פ״ו
משבועות ועול קבלת התשובה שזיכהו הקב״ה לקבל עליו היא גופה
עובה ואין לו היתר:
ובתשובה אסרת אמרה׳ ורש סש״ך סי׳ רטס ק״ק ק״ס להשיג על
תרמ״א שכתב על תרמנ״ן מנלר מגנונס .סלילת לשור׳
למדע עועת בפשיעות אך ס״ל למרא מלשון רמב׳׳ן לסא׳ גברא אזיל
בתר תאותיו ולא ת״ מעצור ברוחו על שאכל כל כך גביכת וכחלת ממכו
ועבר על מ״ע ושמרחס אח כםשוחיכס ובחליו גדר בעדי לסגור ילססוס
בעל איחי שלא לאכיל אפי׳ כ״ש גביכה לחשיבה על חנואי ישוב
נחחרע ורוצה לאכול עכ״פ כ״ש ע״ז סובב והולך לברי רמב״ן וע״ז הקשה
לרמ״א יא״ש .מתוך לבדינו למלכו מ״ש רמ״א כולד בעת צרה הוי כנולד
על״ר לדמיון בעלמא כ״כ למס עטן זס לזה אלא כיין שכילד ע״ל
חברו אפ״ ללבר מצוה אין מחירין בלי רצון חברו לקצם פוסקים כ׳
יאמר כא מאי אכפית ל׳ ולמצות שלך אכא בעיכא תועלח שלי וקדי׳א
מדר בעם צרם גס כן הלין כן קמ״ל להרי תתיתר לדבר מצום ה״מ
סועלםו של מסן סםורס ים״ש והרי זה בזה ככולר על״ר לאכן קסל׳
שמקכימין למצוס כית שאין לרבים הועלם עזה והס״כ כלר סכ״ל תקנית
׳קכיס ולפ״ז טל פשוע אס רביס צריכץ לו יחינו לו אס ׳חחרע והכלע״ל
כחבח׳ א״כ .פ״ב יו״ד שבע חקצ״ו לפ״ק:

תשובה יא
אשר שאל עענסו בשם״ ועלסס לו אחל ע״ד סשוםע אשר רביס
ערככיס עליו שםוציא כעס עריפום עם״׳ ואיכם רוצים לסעיל
בפני ב״ד אס מוסדם סמס בעצמם לאכול מבליקםו מכאן
ולהלן:
יקבל םשובםו ראיסיו מסעורר בלבד מםרי״ק סמובאים בהגה׳ ש״ע
׳"ד סימן ב׳ ובלבר׳ הש״ן שכ והנה שגס קצת בסבנס סנףן
שם ולהיום כ׳ בלא״ם צווח בפד״ס כ׳ כרוכ״ על לברי מהרי״ק הללו
לאעל כיון שסעד יודע שסוא רשע סר׳ נפקל לשסיעס מ ט ם ואין
יאכל משסיעםו מכאן ולסבא ומס בכל שיכול לעשום סשובס סלא לא
עשם .ע״נס׳ בלשון מהד״ק בפנים וסעליס׳ אלוכס במזם״׳ ושוב אס״ז
מצאם׳ קלוב מאול ללבד בדנל׳ שמ״ס ס״ ב׳ ונהטס׳ מאוד:
והעני{ סוא כן כ׳ אשם שאעלם עמאס אני אם אינם נוםנם אמםלא
מוקפקס לדבלים אנו מוסים לס לםזדקק לבעלס משוס דשו״
נפשם סםיכס לאיקולא אע״ג שכיון שהיא מלס לסזדקק לבעלה ש״מ
שיודפס בנפשם שמססלס אמרם שקל בכל זאת לא יועיל זם משום
דכבכ שוי נפשת סתיכס לאיקורא וםם״נ א׳ ס״ ע״א אומר שראם פלוני
עע״ז שעי״ז סוא סקול לשםיעס אפי׳ ׳שסוע כםונן עשום שאיננו בר
זביסם נסי דאנן לא נאעץ לע״א וםשוסע עועד בכשמםו ע״ע זס סעד

ותשובות

שראס ממ״ז יודע בנפשו שאיננו בר זביחס וכל שםיעסו נבילס ובמלות
זס ס׳׳ל כאלו אמר כל מס שישםוע מעסס סוא נבלס א״כ לגבי דידיס
שוי׳ חסיכס דאיקורא ואם ירצס לאכול משםיעסו נמחס בילו משא״כ
סכא שלא סעיל מליו אלא שלא שסנו בראו״ ובכל זאם מליץ אפשר
שכל מס שישםונו אח״כ ים״ כראוי׳ אפ״ אס יעמוד ברשעו ולא ישוב
בסשונה דם״ לפנינו על זס ב׳ עדים בכל זאם אין מססכרס שכל
שחינוםו מכאן ולסלן ים״ שלא כראוי׳ אלא דמ״מ ס״נו אומטס שנפשם
משול עפ ׳׳ ב׳ עלים לאוסו לבר ושוב אי; לו נאמנוס לסעיל באיסורים
ולא נאכל שחינוסו מנועם שאין לו נאמנוס וסשסא כמי לליכא אלא עד
אחד ואנחנו לא נאמין לו מ״מ סלא סעד מאמין לעצמו כבי סר׳ וכשישאל
לנו מסו שאאמין לשוחנו הזם נאמר לו לא אמנס אס לא נאו לשאול
ואוכלים משחינוחו אחר שלא קנלנו עלוסס סס חוזרים בעצמם לאכול
אין אנו אחראים למחוס נסם כ׳ לא הוציאו מפיסס שחאסור סבסמס
שסוא שיסע סיום רק אמרו שאין נאמן לעלוח עול ולא יה״ כלבריסס
אינו צריך רק מחשבס נוובס לחזור בו ממעשיו ונסי שאלו ס״ ב׳ עלים
לא ס״נו מאמינים לו שחזר בו על שילנש שחורים וכו* מ״מ סשחא
לללהו קג׳ נכל שהוא וכיון שסם אוכלים משחינוסו אמר״ אולי ראו
נו סימני השונה שמכל להאמין לו מכאן ולהנא יסג׳ בכל שהוא אלו
חוק לברי מהר״׳ק למעיין חינוב בלבריו עם חוספ׳ ניאור משלנו ולזה
הקכיס בקוצר לבריו בשמלה חלשה בקרוב ללברינו:
והנה א״נ יש קצם לפקפק על לינו של מסרי״ק מ״מ ס״נו החס
שהעיל העל בב״ל לפקול השוחנו משא״כ הכא שלא בא שוס
על לפני ב״ל להעיל ואני אומר המה בעצמם ׳ולעיס שאין ממש
בעלוחס ושלא יאמנו לבריהס כשינואו על כול המנחן ורא" שהרי
עוברי׳ על לנרי עצמם ואוכלים ומה לנו למחוה להם על לברי הבל
וחעתועיס שלהס נשגס שכפי הנראה הכל הוא נעניכי בליקה ולא
לעניני שחיעה לעונלא למהרי״ק ה״ נעכיני שחינוה לנהמה נחיי׳
נחזקח איקור עומלח וצריך מן החורה על כשר להעיל להוציא מחזקח
אישור גס כ׳ בזה כ׳ מהרי״ק שס בריש לבריו לרוב מצו״ס אבל שחינוה
מוציא בזה מחזקם איסור שאינו זבוח יש לפקפק על לבריו בזה ואין
כאן מקומו משא׳׳כ בבליקה לבהמה בחזקח כשרוח עומלח ומלרננן
בעלמא בעי׳ בליקה פשינוא שיש לקמוך אהנ״ל שלא למחוח ולא לעורר
אוחס כלל שלא לאכיל אמכס אס אפשר לכוסס שיבואו לפני נ״ל ויעילו
סבא עליו ברכס נרב יבלנל שלא ים״ אנשים שאינם מסוגניס ויעיין
נח״מ סימן ל״ל סעיף ׳״ז ״׳ח ״יע כ׳ ע״ש :
ג ם מ״ש ונעגחו עול כיין שיש רגלים ללבר יש להאמין ,תמי• ל׳ על
לבריו מס רגליס ללבד איכא והסם בעובלא למהרי״ק כך סי׳ שכבר
סירע כחו של אוםו סשוחנו וסי׳ ׳לוע לסנ״ל שכבר ככקל פ״א בבליקה
ועסס גס עתה חזר ובא על אחל ונסקבל עלוסו בב״ל אלא שהשוחנו
הכחישי ע״ז כ׳ מסרי״ק כיין שיש רגליס ללבד שכלבדי העל כן הוא
שהרי כנר נכשל במעשה הראשון על כן יש לצרף ולסאמין גס אח זה
משא״כ סכא מס רגליס איכא הכל רכון בעלמא ופנוימי מילי ואויבי׳
לאפקו לקלא שלא בב״ל סס יביאו ויעידו וכראס מס יסי' חלומוסיסם
ואז אס גס לא ׳כווכו עלוסן כראוי׳ מ״מ יש ללון עפ״׳ אומלכא ולגלים
ללבד אבל אס לא יבואו ויגילו בחורח עלוח הם מחויבים מסא לעובי׳
חעא וזכגול מכגל והוא פשוע ויש ללון לפקפק קצח על לברי מסא
לבח״מ ק ״ ל״ל קכ״ה לעי״ קול וחשל בעלמא נפסל עכ״פ לאוחו לבר
לעלוח אמכס איכו עכין לכאן והחלוק מבואר וילוע שאי] שוחע נפקל
משוס קול ורכק:
והנה בר׳פ שבועס סעלוס ל׳ ע׳׳ב אמר״ עד סיודע בחברו שהוא גזלן
אסור לצרף עמו ופקקו סרמב״ס ובשיע ס״ ל״ל ובש״ך שס סק״ג
בפי' השלישי העלה למ״ר׳ כפשועו לאע״פ שסענין אמח ילימ אסור
לצרף עוד ורוצס לקרבו אל ססברא ע׳ש ובאורים שס כהוב שאץ צריך
שום קירוב אל הקנרא אלא גזירם מלך היא עכ״פ שסעני! אמס אין לו
לצרף עמו ׳עיש וא״כ לפי זה צלץ־ עיון גלול הא מבואר שס ל״א ע״ב
במםנ״ ובכל סקוגי׳ שס דשבועת עלות נוסג בשני עליס לגס על השני
מס״ב קרבן שבועס וסשסא קשס אמא׳ סא מכיץ שנשבע סלאשון לשקל
ושמעו זס םשט סר׳ יודע הוא בי שסיא רשע ופסול לעלום ואף עיג
דיש לו ז ק לחזור בו תוך כ״ל ולסעיל מ״מ שבועםו שכשבע לשוא כבר
אשתבע ל״ בלי ספק וא״כ ממכ״פ א׳ כשבע באמת שלא ילע משוס ששכח
תעלות באותת שעת א״כ תשכי אינו אלא ע׳׳א ומשביע ע״א פעור ואי
ילע וכשבמ לשקר א״כ כתי ליכול לחזור בו תוך כ״ל כמ׳׳ש שס תיס׳ ל״ב
ע״א ד״ם בםוך כיד מ״מ יאמר נא זס סשנ׳ אם גס יחזור דודם אקוד ל׳
לצרף עמו שסר׳ אני יודע שנשבע לשקר ונפסל לעדוס וכיון שכן לא
ספסדםיך עמון בשבועס׳ ףע״ן סיעב בע״ש סר״ן בשבועום דף שע״ו
ע׳׳א ועוד בלאס״נ קשס בעלם כל שבועום סעדום שכל א׳ יאמר ידעם׳
בסביר׳ שסוצ רשע ואיני רוצם לצרף עמו ,וידעם׳ דיש לומר דמ״ר׳
שבא אס״כ ומולם שאינו יודע שסברו רשע ואפ״ם נשבע לשקר ומשו״ם
)דיני קרבן אבל כל ז ק שאינו עודם במצעו אסינ דלא מם״ב ודדי
דמכל לומר כנ״ל »״מ אבח׳ קשס בלים שבועות םפקדון דסקו רש״׳
,

ושוקי

שאמת

חת״ם סופר דדד

ותיס׳ שס ד״ת תזיד וכר נטעמא דמלתא דלא שיק־ מלקות בשבועות
סעדוס וסשחא מ״ע דחיקא להו עלמא לימא מעעס סנ״ל דמנא ידע״
ללמא אינו ראו״ ללרף עס חנילו מטעם שראם לבו דבר איקור ואפי׳
מוחזק לנו אידן נלדיק וחסיד גמול מ״מ אין לזקין אס זס על חזקהו
של זס וכן מנואל להד״ נסנסדלין ס׳ ע״א שטס שילא ס׳ן מניניסס וסרג
שטסס פעורים ואמל ט יוסי אפי׳ אנא חלססא ניניסס סילש״׳ אנא
חלסהא שהכל ׳ולעין שסוא חסיל ולא זלקס לא מח״נ״ אילך עשוס
םא׳ חזקס ׳ע״ש היטנ א״כ ה״נ דכווה״ ואין ׳חח״ב עלקוח אע״כ עזה
אני אומר בטח דסא דסיודע נחנילו שסוא גזלן ס״ שיודע בו שהוא
כבר נעשה גזלן נשכ׳ עדים ננ׳׳ד אחר וזה העד יודע יחס אע׳׳פ שאין
אחר עמו שיודע מזה מ״מ לא יצרף כיון שהוא נאמה סקול לעדוה
משא״כ כשלא ראוהו שטס ולא הועד עליו ננ״ד אע״פ שהוא יודע בו
שהוא גזלן שבפניו גזל מ״מ כיון שעכ״ס זה העדות הוא אמה ראו״ ונכק
מחוינ להלטרף עמו וידושנ קושיא הטל דשפיר משכחה שנועה עדוה
אס״ ללקוח דאס יאמר ידעחי נ ח נ ט שהוא גזלן צריך לנרר דנריו ע״׳
אוםו סב״ד שסועד עליו בסניסס ואניס לא מהימן להוליא ישראל
מחזקת כשרותו ומכ״ש דלק״מ ק׳ ראשונה שהקשית׳ אץ יתחייב עד השט
קרנן שנועה תא שמע את הלאשון נחשבעו על שקר ז״א דמח נכך מ״מ
לאו׳ ומחוינ לתלטרף עמו וגדולת מזת נקתפקי חכמי נריסק סניאס
סש״ך סי׳ ל״א נשנ׳ עדים סמכחישיס זא״ז בסט נ״ד דאסשר שהם
בעצמם חוזרים ומעידים בפנינו בעדוח אחרס אע״פ שסנ״ד •ודע
שהאחד מהם יולע בחנילו בולאי שהוא סקול והעיד שקר ואס״ה סיס
ס״ל שילטרפו ואע״ג דהעלס סש״ך שס לאסיר מדנרי הרין כנר הניא
החומים דרש״׳ ורמנ״ס חולקים וגס בחידושי הארכה׳ הרנה לק״ס דברי
חכמי נריסק וזולה זה נמ׳ עד כאן לא קאמר השייך ההם משוס
דעכ״ס סונרנ תדנר נ פ ט נ״ד שאחד משניהם סקול ועד שקר העיד
בסט נ״ד אבל נלא״ה כ״ע דאס״ לזה שיודע נו שהוא סקול מלטרף
עמו דגזירה מלך היא כך:
וא*כ בנדון דידן כיד אע״ס שיודע נו מה שהס מגזידס עליו מ״מ עדיין
לא נססל לעדוה עד שיעידו כן בסכ׳ ניד וזולה זה אס״ סס
נעצמס מוהריס לאכול מנדיקתו כיון דרונ בהמוה כשמה וקרונ לודאי
שזאח שבדק עחה כשרה היא ואינו מוכרח שהה״ טמסס אוהס שהוא
מעיד עהה עליו:
וידענא שאין הנדון דומה לראי׳ ממש כ׳ ההס גני ע״א דעלמא
שיודע נעצמו כ׳ המעשס אמס נכון וראו" ה" לעשוה כל
הצטדקאוה רק להציל העשוק ואס״ לסצטרף עם עד שקר כיק שנסשו
יודעה מאוד שהדין דין אמה אלא אפקעהא דמלכא הוא כ׳ ה׳ ציוה
שכן לא יעשם לסצטרף עם עד רשע אע״ס שהמעשה אמה א״כ אין לך
נו אלא סדושו דכשאוהו הרשע נא נפסל ננ״ד אע״ס שהוא מכיר נרשעו
של זה יכול הוא להצטרף עמו לסעיד נמס שהוא יודע שהוא אמה נכון
משא״כ נלון לידן נסי דסבהמה בחזקה כשמה בבדיקה עומדה מ״מ
סשחא לחקינו חכמים נליקס סריאס יאסור לאכול ממנה בלא עלום על
שבדקה וא״כ ״יל היודע נחנירו שעשה מעשם שראו״ סוא שיופקל
לעדוה דבר זה נהי שלא נסקל נב״ד מ״מ כל מה שמעיד על הנהמה
ה״ל לגני היודע דבר זה כמאן דליהא והנהמה כלא נבדקה ואסורה
לו לאכול מחקנח חכמים שלא לאכול מבהמה שלא נבדקה וקברא זו
אמסיוס גלי ססק לסחלמד במקום אחר מ״מ ננדון זה לא הולרכח׳ לכל
זס אלא לרווחא דמלסא גאשר דגלא״ס כגר כ׳ לעיל כשאין העדים
נאים לשאול אין למכים למחות אס" בפסול שחיטס דגסמס גסזקס
שאינה זנוח מכ״ש נסקול בטקס דקיל טונא ועוד מאן לימא לסו לסט
ס ס ^ שע״פ ס ד נ ט ס ׳ולעיס על סשוחע שלאו״ לפוסלו משוס כ ן כ׳
רוב סדנריס ששמעם׳ סס פטומ׳ ידל׳ בעלמא מש״ס תבכא לדינא
שאין למחות נידם ומכל מקוס אס מעלות כ״ס ט י יודע בס אנשי חיל
יראי אלקיס ידבר על לבס שיבואו דעידו ויגידו להציל רניש ממכשול
אבל אכשיס שאינם אל יזיזו ממקומם זיז כל שסוא כ׳ אין בעדותם
ממם:
ואין לסשיב על דברימ סנ״ל א״כ אין אמריכן דסעד יכול לחזור סון
כ״ד אסר שכבר נשנע על שקר סא לסעידס נשבע כן נ פ ט ב״ד
שנדקר שבועת םעדות סוא בנ״ד וסם שמעו שבועסו ואץ •אידכו לו
כשסוזל תון ט ד הא נשבע לשקל יש לומר דיכול לסתנלל שטעת
כשנשנע ואס״כ נזבל בתון כ״ד ואז אינו נפסל בשבועתו לשקל וכיק
שכן אפי׳ ניד יאמל נשבעתי במזיד לשקל ועכשיו אומל תאמת אס הוא
תון ט ד מקבלי! ממני משיס שאין אלס נעשה סקול עס״ עלמו דאין
אדם עשיס עלעו לשע וכ״כ סל״ן לסדיא דף שע״ו ע״א יעיין שס ולא
כתבת• אלא נגד תעתעקש:

תשובה יב
קבלתי

כועס מכסנו זס סדש יידם ביום עש״ק סמיך לתכנקת כלם
ועטלנא בעלדא דמצות ש״ק ולא ע״כת׳ בו ותכסתיו בבגד

ותשובות

ו

של מלבוש שנח שלי ולא סגיע לידי עד עסה ולםיות כנר אחרה׳ עד
עתס לא רציס׳ לעכבו יוסר ונזדרזס• לשוב כיל ה׳ סעונס עלי בלי
שאאלץ בפרע׳ סדבריס ואן רק ליסונ׳ דעתי' לסראוסי שהיא ספון
וחשונ נעינ׳ ונס כ׳ נהניס׳ מאוד בראוסו שוקד על ססורס יולד לעועקס
של ססלכס ונעשס שואל כענק שנהקשה בשלשה דנריס ואערכס לפניו
אחח לאחס:
תחלת דברי פיסו שיכל אס ידיו על סרמנ״ס ס״א ממסוקר׳ כפרס
הלכס ז׳ שכ׳ חטאס תעוף סנא על סקסק אינו נאכל מסם
שסיא חולין נעזרת וסקשח מעלחו שהניח אה העיקר שהוא לאו דננלה
דמליקח חילין נבלס סיא וחפק חולין נעזרת שאינו אלא נמרדוס כמס
שכ׳ נפ״ב מהלכוח שחיטס:
הנה לדבריו עדיסא ה״ל לידמר דמליקח חולין שהוא נבלה האוכלו
נעזרה ומהטמא בניה הבליעה ח״נ כרה על שטימא עצמו
במקלש ואולי יאמר דנלע ולא שהה כשיעור השחחף׳ אבל האמה יורה
לרכו כ׳ סנמב״ס הולרן להשמיענו שהוא בשריפה מפני חולין נעזרה
וממילא נלע שסוא ננלס משא״כ אי סוס כ׳ שסוא נבלס ואכילסו אשיר
עדיין לא נלע שהוא אקור בהנאס משוס חולין נעזלס דקד״א דליכא
נעוף משיס חולין בעזרה דמשוס הקרנח חולין ע״ג חמזנח כיון דליכא
אלא דמו ליה לן בה וכמ׳׳ש רש"׳ נכריהוה ז׳ ע״נ ומ״ש רמב״ס ס״ב
מסל שחיטה דעיף בעזרה נקנירה ג״כ הייני שוחט אבל מולק ה״א
ללא שיין ב״ חולין נעזרס וכמ״ש רש״׳ נכריסוס כ״ו ע״נ דנמצא ליש נ ס
לא משוס מקלי׳ חולין על גני מזבח ולא משוס שוחט חולין נעזלס
ועעמא כמיש כ׳׳מ פ״נ מסל׳ שחיטה סלכס נ׳ ׳ע״ש וכס״נ דלשינן גבי
קלשיה בחוץ נזנחים ק״ו ע״א ׳ע״ש א״כ ה׳יא סטאס סעוף סנא על
הקסק נמ׳ משהרי נהנאה דליה ני׳ משוס חולין נעזרה קע״ל סרמנ״ס
ונראה גס רש"׳ מודה דאיה נ״ עכ״ס משיס איסיר חכנקח חולין בעזרה
דלא חקש׳ ל" סוגי' דגיעין כ׳יח ע״נ דאמר מקסיקא לא ליעול חולין
לעזרה ׳ע״ש וא״ל דחכיאה חמחו׳ שאני כיון דגמיר׳ דאזל׳ למיח׳ אקור
להקריב׳ ז׳׳א דק״ל למפרש ננזיר כ״א ע״ב דחטאה ערף לא געיר׳ דחמות
ע״ש ד״ה והיינו טעמא וכי׳ ויש לני נזה אריכוה דנריס אין כאן מקומו
נחזור להנ׳׳ל דע״כ מידה רש״׳ דאיה ני׳ איקור משוס הכנקה חילץ
לעזרה אלא ההורה שרי״ כדיכיף מקרא ננזיר כ״ע ע״נ ומ״ח׳ ל׳ רש״׳
גס נפקחים כ״ח ע״א ׳ע״ש ויש מקוס עיון ואין סנאי להארין וירווה
צמאונו נמשנה למלן ס״נ מסל׳ שחיטה הנ״ל עשס ׳חורלו לו רונ הקיש״
נענין זס :
זאת שכיה הקשה על הרמנ״ס דה״ל לפקוק להניא ב׳ חטאם עוף
על השסק דק״ל יש קישוי לנפלים יכמ״ש היק׳ בנדה כ״א ע״א
ד״ה ואינו נאכל וכו׳ וכן הקשה עוד ע״ל לש״׳ נדה נ״ד ע״נ דמי כי
ביולדה נשום׳ והווה ל״ לאהו״י שתי קרננוה :
אענהו ואומר לו כ׳ ׳קודו נטי על דנר׳ הוק׳ נדה הנ״ל ואנו
מלעעליה על דבריהם הא א׳ מייה׳ קרבן א׳ ומהנם בלידה
וזנה תו ת׳׳ל p״ pקפק מתח״נח בקרבן כלל קפק לא מחח״בת ואס
ח״ל מחח״נ׳ דלמא או בלידה או בזינה והרי כנר הניאה וםתנה על
שסיסס ח ו לא מחח״נה באידן ואין לומר היא גופ״ קש״ לא תתנה
בסנא׳ לידס וזינס כדי שלא ים״ ק״ק ותניא עוד א׳ לקסק ז״א קשס
דכל שאפשר לעעע מקפק חולין בעזרם טסי עדיף ויכונו דברי רעב״ס
ולש״׳ .ומס שטל ל״שנ דברי סוק׳ גס כ׳ סוא רק לחדוד׳ סוא דסםוק׳
אזל׳ לס״ק דט ׳סושע דק״ל נינמוס קי״ע ע״א ובכור׳ כ׳ ע״ב ח״שיכן
למיעוטא וא״כ לדדסו אס״ סיסס בחזקת מעונרס לפנינו נמי עביאס
קרנן ואינו נאכל דח״ש״ לעיעוט׳ דלא כטב״ל בנדם ט ט ע״א וק״ל לסםוק׳
נסי דח״ש״ למיעוע׳ לםחמיר מ״מ לא נעניד ממנו ק״ק כיון דרוב מנגדו
ושפיר כ׳ חוק׳ דלח״ק ניד משכחח ב׳ חטאוס נםיחה בסזקס מעונרס
לפנינו אמנם למאי דק״׳ל כרינ״ל בהיתס בחזקת מעוברת לפטנו מביאם
קרבן ונאכל ורק בלא חיהה נמזקס מעוברס לפנינו ואז סוס ק״ק שפיר
פקק הרמב׳יס ורש״׳ דקג• בקרנן א׳ משוס קפק קפיקא כנ״ל:
עוד נסקשס מעלסו בלשון סרב״׳ בי״ד סי׳ ״ג בשס רשב״א דאי מצא
דמות אדם בנםמה ס ״ מ בעי׳ דרנ אדא בר מתנם פ׳ סמפלת
כ״ג ע״נ וכסקשס עעלסו תא לר״מ אזלא אבל לרננן לא איבע• לן ולא
מיד׳ כמ״ש סוק׳ שס ד״ס ומצא בס וכוי:
הנה הרשנ״א נסס״א בית נ׳ שער ס׳ מ״ת׳ סאנעיא כצילסס ומארין
קלת ולנקוף מקיים אנל כשמצא נ ה מה שאינו דמות נהמה
אעם״׳ שסוא מין שיש לו פרקם כאדם מקפקא לן א׳ אזלינן נתר פרסם
או לא ות״נו בעי׳ דרב אדא נר מתנת כשמצא דמות אדם במעי נסמס
ולא איסשטא ולחומר' עכ״ל וקרוב לזם דברי סר״ן ר״פ בתמה סמקשס
וסנס מס שצ*ע כמו שתרגיש עעלתו עוד זאח א״נ ק״״ל כר״מ בהא
באופן שיפם ס אזל" לחומרא מ״מ סיא גופ״ קש״ אמא׳ מקפקא ל״
לר״מ םא לרבנן ניד מססקא ל״ אי חשיבא פרסם דיל״ או לא  .אבל
סאמס יורם דרכו כ׳ ק״ל לרשב״א דודא׳ לסן לישנא דפ׳ בסמס המקש׳
נךח ע״א וע״ב דםכל סלו׳ בנסמס בבסעס דעונר נמ׳ מקרי בםמס וכרב
שימי בר אשי כס א״כ לא עבע״ לן באדם אלא לר״מ אבל לרבנן דלא אזל׳
בתר

שאלות

חת״ם סופר דדד

בסר אס לא סיל גסמס בבסמס ולא איבע•׳ לן ולא מידי אמנם לסן
לישנ׳ דמובר לא מקרי בבסמס וסכל סלוי בסרקס איכא למבע״ ס ן
איבמ״ לכ״מ אי פרקם של אלס מקט פרקם אי לא וק״ל ללשנ״א דסא
דאמר סש״ס לר״מ דאמר אדם במעי בםמס וכו׳ לאו דברי ט אדא סם
רק סש״ס סוסיף ביאור ללסן לישנ׳ דסכל סלד בבסמס מ״מ קא׳
סאבע״ לטמ מיסס וכס״ג עובא גש״ס כמ״ש סיס׳ בנלה ל״ל עיב ל״ס
כ׳ קעבע״ ל״ ׳ע״ש וכבר ס״ נגד מיניו מ״ש נשמלס מדשס בסוף סספר
בזס וסנס שס אסו םלודדנו סרבני סמופלא כבת מו״ס וואלף ט ׳ דש
לו סמסק מסידושימ למס׳ נלס ׳ע״ש ע״ש בעטן זס באר סיעב בדף
כ״ד ע״ב ד״ס מס לעםן לסימרא וכד יעיין שס דוסיף לקס  .יוסר אץ
אה׳ כמס והיה זה שלום לו ולסורסו ולאביו סזקן ס׳ ׳שמרסו רס״סו
סכ״ד סכוסב בספז׳:

תשובה יג
שלום

וכ״ט לי״נ הרב הגאון המאה״ג סמופלג וסמפורקס מרוגס
סגשס גן סלסיס כש״ת מדם מרלכי בכמע כ״י אב״ל ור״מ
לק״ק שעאמפי ימ״א :

אודות הקכוה קסלחו ודוד עולס לסממיד ב׳ שוסעיס בביה סממבסיס
לבלוק הסכין והליאה עי׳ שטסס וסל״מ סוקין( שנס בכל
בסמס לקס יעמלו שני שוסעיס כנ״ל וקבלו מליסס והחזיקו במנהג הזה
יוסר מל׳ שטס ומסס באו בס פריצים וסללוהו ונפשו היפה בשאלםו
אס סוא מנסג יפס וגדר וסיג לסורס או אס אפשר לבעל סמנסג סזס
אסר אשר ססלו למשוהו ולקיימו:

ותשובות

רשאי לםסיר ופליג׳ סראשוטס בממס םדבטם משוס דםאוקר כבי
שוד׳ סהיכס דאיקורא ומש״ס אי םעסיר אגמריס קמין שקיבל ססיסר
מרבוסיו לא סוס ססיכס דאיקורא• דכול לססיר מס שאקר סבירו ויש
קוברים סנועס משוס כבודו של סכס סאוקר ולפי זס לא מסכי אפי'
קמון אגמרי ובסכ׳ א״ש קוף פרק כל  TOמובדא בילסא וכד לעעעס
אנמרי׳ קמון לסת לא סי׳ יכול לסםיר מפני כבודו של רבב״ס מש״ס
סוצרן לומר סשסא כאינא לי׳ נדנא ואינו פסיהוס כבת ועיין כל זס
שס בר״ן ונש׳׳ן ׳"ד קי׳ רמ״ב קקטם ו ע ת שס בק״ק נ״ז ואמנם ישיש
פ״ג לסולין קי׳ ס׳ כ׳ בשס מרדכי וז״ל סכס שעימא אין סבימ רשאי
לעסר דוקא משוס סומר איקור ובקעס מצא ונדר בס נדר אבל בלא
ממשס יכול לחלוק עליו כדאיםא בפרק אק מנמדלין נפיק שיפורי דרב
ואקר ונפיק שיפורי דרב סונא ושרי׳ עיין שס וסנה סמסרש״ל נדסק
שס בכוונם סמרלכי ולפי עניים למסי סשוע לסמרלכי לא קני לי׳ בסא
ללמיל לאמר לכאיבא ליס עינא משוס לס״שינן לכבילו של סכס לא״כ
םיקש׳ סא לנפיק שיפוט לר״ס ושרי׳ אס״ א׳  y r pאנמר׳־ מ״מ איס
כבולו של סאוקר אע״כ לכבולו לא ס״שינן להא לאמרי׳ ק״ם כל היל
כאיב לי׳ עינא ולא אמר בקילור אנמר״ קמין משוס לאכה׳ ס״ל למיסש
למקסמא רבב״ס מ ד ידע נמרא לילי׳ רק בקעה מצא בילהא ונלר בס
בעלם ואין אלס יתע מעמוניוה של סנירו ומש״ה משני לאס״כ א׳ לא
ס״ לו שוס ס״ אסר בעעמא לעמא לה הי׳ הולם בבקעס ונלר אן
הכא האמין לכאיב ל״ עינא לא סשש לבקמה וכן נמ׳ בפ״נ לסולין לרב
נופי׳ לא אקר מיקר וליכא נלר וההס במק׳ ע״ז פרק אין מעמיטן
כיון לנפיק שיפורא ואסר לכל בני סעיר וכיון שנס ר״ה ה״ לר ניכ
באוהס סעיר ולא נולמ לו שוס בקעה הצריכה נלר וא״כ רב מלינא
אקר ללעסו ע״כ קמין איהי אנמרי׳ ואפיק שיפורא וההיר כנלע״ל נכון
בעז׳׳ה:
נמצינו למלין םר״מ למיל׳ לבני מאסיה עליו רמיא ומי יסוש סק
ממנו ומסםמא בקעה מצא ונלר בה נלר כל זמן שלא בעל
עמס לא הוא ולא אסר גדול ממנו יכול לבעל וכל העובר על הקנםו
אסר סםראס יש ללון אס לא יפסל משסיעס מכאן ולסבא כמשמעוה
השו' סלא״ש למ״ס׳ שיין ׳״ל ק״ ב׳ קקל״ס ועל אקרו״מ ומכסינ׳ העיר
כעוט קרםא שאריס ישראל סקלושיס ומעל לנלור ולעמול ב ס ס כנד
הפולז סמולס ח״ל פקקי מסרא׳״ ק״ קע׳׳ל אשר לרשםט על עטן
סםקנס שסקנסס אשסקל בכטפ״ ובסקכמם סמנסינ שיסזרו סשוסנדס
סלכום שסיעס ולא כסק״ס סםקנס ססיא לע לן שמכוער סלבר דש
עונש בלבר שרבים נימניס ומסכימים ללבר מצוה ולעשוס נלל וק״נ
למצוס ס׳ וסחריס ומבעליה ע " אהבם ושלום או ע׳׳׳ סנר וקנאם איש
מרעסו וכו׳ אלא שקיים שסשוסעיס ששסעו אסר שבעלו סקסל ססקנס
שסיעםן כשרס אע״פ שבעלוסו שלא כדין ומבואר מדבריו שאס שסעו
קודם שבעלו ססקנס שסיעםן םקולס וסבא בנידון דידן אין סמחקן םםקנ׳
שסוא סרב מאר״ דאםר״ סחר עםקנסו ונס אין לו לסזור בו ואין שוס
ביד יכול לבעל דבריו כע״ש לעיל וא״כ סשוסע סמבנול דבריו בעזום
וגילי* פנים קרוב לומר ששסיעםו פקולס .ועם ס׳ אלס ישמעו ויאזינו
כראד לקסל עם קדושים מופלאים באנשים יאמצו כלשון סםורס ויםזקו
בידקס ואן שלום ואמם יס״ לפטע ולסורםו כספצו וספץ א״נ סלש׳יס.
פ״ב נגס׳ ליום ד׳ ן׳ קיק םקפ״א לפיק .מש״סק קופד מפפטמ :

הנה גוף סמנסג ולאי מנסג וסיקון סוא סגס שמעיקור סדין עד אסד
נאמן באיסוטן ורוב סמצרן אצל םמצום מוסזקין ומומסיס סס
סגס שבשסיטס ססמירו סז״ל שצטן לסראום סכינו לסכם מ״מ כבר כ׳
סלא״ש פיק לסולין לעכשיו שממנים אנשיס ילועיס על סשסיעס לסס
מסלו סכמיס כבתם שיכול לשסוע בלי סראום קכיכו לסכם על כל
שסיעס ושסיעס מ״מ כבר כסב רביכו ׳וכס ומביאו נ״' ס״ ״׳ס ומסרש״ל
ביש״ש פיק לסולין שעטפ צרץ סשגסס גלולס על סשוסעיס סממוכיס
האלו ועכיפ יה״ סשגסה סכס העיר מליו ושסס״ אימסו עליו ולסקיר
קטנו לפניו ז ק זמטס מובא ואז ראוי המעוכה על סשסיעה לשסוע
בלי ראוה סכינו על כל שסיעס ושסיעס ולממוכיס כאלו מסלו סכידס מל
כבולם אבל זולם זס אץ ראוי למהול ואס כבול סכמיס עםול כבול שמיס
מי ׳מסול:
ו ב ב ^ זאם שסממוניס נוסגיס כטל ראיס׳ בכל מקום שעברם׳ בקסלף
גלולוס מנסגיס שונים ט בק״ק פפ״למ םיקן מ״ו ססלאס זיל
אפ״ שוס מוף לא ׳שסוע בלי שטס נתקיס סקכין לפני שסיעס מיסה
ומליש בסמס בין גקס בין לקה ופה הקיק הסמירו לק בנקוס ולא
בלקום ולא בעופום ס ק משסעוום כפרום שבין טיס ליס״כ ויר׳מ אימם
סכמי מעיר על סשוםעיס ובודקים ורגילים אנסנו ב״ל סלסא לבוא
פםאוס לביס סממבסיס בין במקום שסיעות סבסמס בין במקום שסיעו'
סעופומ ולבליק ק ט ט ס ס ולסעע אסר• כל ממםיסס באופן שבכל מם
»סיו בגטםס לבנים ובכל זאס בכל ער״ס מסו״ביס לסראות קטניסס
לסכם ואמנם עיקר סעעס שלא סנסיט סומרא זו של ב׳ שוסעיס גס
בדקוה נעלם ממני סגס דמקרס סטאס וסרכום לא שכיס׳ בסו מ״מ
לעני; בדיקום סקכין אין סילוק בין דקום לגקוס ואט סנסםיו לסם
מנםנס נזם :
שלום וכ״כ לתת׳ םלמיט סוםיק סדם׳ עלא עםיק סרבני מדני
סעצט םמלון ושנק כעו״ה גאעליב פישמר ט י :
וממילא יובן מר כ׳ אםריס שסנסיג גס בדקוס כן יאושר כסו וסילו
ואסר שםיקן כן מםסילס לבני עירו וקבלוסו ופשע מנסמ ישמחך ס׳ כאשר שמססני במכסבן ובדברי הורםןכ׳ נעים ט םשערס
בבט pוס״ מכי pברון ניסו םנגיד  JVDוכד סעסזי pעל
כן כמס שטס שוב אפ״ ב״ד אסר אימ יכול לבעלו דס״ל כדבר שפשע
איסורו בכל ישראל כיק שעםסילס לא םסקץ אלא לנדרו ושם פשעם סםורס וים״ הורםן אומנחן כאשר ס״ באמנס אסן מעודן אז סצליס
והשטל ימבעחט ט אסריסן מאוד ׳שגא ברצוס ס׳:
םקנס זו וסברא זו כסבו סוס׳ בגינדן דף ליו ע״ב קד״ס אלא וכד ומיסו
בדבר שלא םקנו שיםפשע וכוי עיין שס אענס ב״ד גדול בסכעס ובעכץ ועדי שאלחן ג׳ איבנדוס בדיני בן פקועס א׳ א׳ מוהר לבשל בשר
בסלב בם פקועס מסיים דס״ל סלב שסופם כדפשיעא ל״ לשער
יכול לבעלו אס אינו נעשוס לסיג וגלל א ן אס נעשוס לק״ג וגדל
ועדיין צלין לאוםו ס ג אפ״ ב״ד גדול אינו יכול לבעלו כע״ש רעב״ס סמלן פ״ג מאיקול׳ עזבם קון> סי״א או דלעא כדמשמע מלשון רש״
פרק ב׳ ממעריס םלכס ג׳ ועיש כ״מ שס סלכס ב׳ עפרוזבל לפלק דסולין קי״ג פיב לעפיק עסלב אעו לעעוע׳ מלב מסס לאמי עשעע םלאו״
סשולס ל״ו ע״ב דסוס לעיגדר שלא יבואו לעבור על סשמר לן פן יסיס לסיום אס ולא עשכשסעס עכ״ל וא״כ סא׳ בם פקועס אע״ג דדי; נשספם
דבר עם לבבן בליעל ואפ״ סכי אי לדרי עלעא סיקן ב״ד מגדול יכול יש לס מכל עקום ראו״ לסיום אס אלו דברי עעלסן תבר׳ סכעם
לבעלו עיין שנלסק בכ״ע שס טש סלכס ב׳ ולפע״ד נעלמו מממ דברי
סס— :
רש״ שס ט ס לבעול׳ ולסושיב ב״ל א׳ אכשיר לר׳ ולא נמנעו מלסלוס והנה מס שרעז בשעס״מ סטל אש״ק פרק קמא דבכורום דקאער סלב
וכוי עכ״ל סר׳ למ״ר׳ כשבעל פעם סס״ג ובסא סרענ״ס מתם למסנ׳
מטל דשט׳ מלאיצערין לאקור בביס ואק״ד סלב בם סקועס
גדול לבטול׳ ובסא מייר׳ נמ׳ סוס׳ סנ״ל סל״ס אלא וכו׳ ע״ש אבל כל אסור לבשל בס  vbדלמא בםלב בם פקומס איצערין קרא דליכא משוס
זמן שטעם מגדר וסק״ג קייס צדקו דבריסרעב״ס שאפי׳ גדול אינו יכול דבר סיוצא ק סס׳ אלא ע״כ דא״כ ס״ל סלב שסופם ראיס זו יש לדםומ
דאס״נ סרמ למדס׳ סכי אלא משוס דלמאן דאער דם נעכר ונעשס
לבעלו:
ונם מי יכול לדון עם רב בעירו אולי בקעם מצא בס וגדר בס גדר סלב איכא בסלב משוס לס ודם שליל אסור ע״כ דס׳ משוס א״ םנאס
ואין כל סמקומום וםאנשיס שדם ואין לרב אלא מס שעיניו מאוס ובישול ו ע ת לפמ׳׳ש מר״ן פ׳ בסמס סמקשס למס׳׳ם סלבו ונידו מוםטס
ובלבד שים״ כל עעשיו לש״ש ואמני׳ נפיק דע״ז סכס שאקל אץ סבירו ולעי אסור משוס דכםיב כל בבסמס סאכלו ולא משקם דס״נו לס עיש
וא״כ

תשובה יד

א
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וא״כ עכ״ש סלב דסוס עשקס עפ׳ מדס ואקיד בסלב של כל בסעס
אקורס נס סלב בס פקועס אקורס דלא סוםר גשסיעם אעם אלא
םעאכליס ולא סמשקיס ולא סו״מ לעדס׳ דקרא בסלב בם פקועס מ ״ ט
ונס מ״ש מעלםו יפס ט לש״ס רצם לדסומ אפ״ לר״ע דאוקר  pנף סי
ע״כ טסא ליס ללסר׳ משוס איסור סנאס ובישול וא״כ אץ ל ג ט
שעסיע עכריעיס:
אמנם יש לסביא ראי׳ מסוס׳ סנסדרין דף  *7ע׳׳ב ד״ס דרן בישול
וכוי וי״ע דרן בישול אסרס סורס דנלא בישול שרי׳ וע״׳ בישול
אקור לאפוק׳ חלב דבלא״ס אקור עכ״ל וקי עא׳ פקקא דדלעא בבן
פקועס דמרבא שלו שט׳ ואקר רסענא לבשלו עם בשר אנדכ ל״ל
דפשיעא לסו לסט י״ע דבסלב אעו לעעוע׳ שסיעס קאער ולא לעעועי
עי שאין לו אס כדעשעע לשק רש* סולץ קי״נ סכ״ל דסל״ ביש לו אס
ואין לו אס דליסא אלא לישנא בעלמא סוא כיון דרוב אס ס׳ וצא
שסועס דבס פקועם לא שכיסא ע״כ אפיק רסמנא בלשון אעו ולעולם
עיקר מכווכמ מי ולא שסועס ובס פקועמ שסועס סיא וסשסא אק״ד
נמי דסלנ סרנא קאמר רסמנא מ״מ מומר לבשל בסלב שאין לו אס
דמיינו שמועס ועוםר לבשל בסלנ בן פקועס וא״כ סדרם קו׳ לדוכםא
סלב סי׳ ס״ל משוס א״ סלב ועוכס מי״מ סנ״ל דסלב דבמ פקועמ שט׳
מסים נסלב ולא עצינו מי שפליג עליסס בכוונם סלב אמו כנ״ל:
י ב ( קאעבע׳' צי׳ בג״ק ק״ו ע״נ סנונג בן פקועס ועגסו ומכרו א׳
מממ״נ דו״פ או לפי שכבר שמוע ועומד סוא נ״ל לא עבעי' למאן
דיליף םסינר שסיעמ משמוע׳ מון עיין סיעג מוק׳ מילין פ״ס ע״א א״כ
בפי׳ דומי׳ לשסועי מוץ וסםס לא שין שסיעמ בן פקועס דאיט ראו"
לבוא לפטם ובסולץ ע״ד ע״ב ק״ל למר זוערא אין פוטן בבן פקיעס
דילפינן שס שס עפקס עה להלן בן פקיעה לא ה״ה לעטן פדיון ורב
אשי דפלינ משוס דכםיב ספדה םפדס ריבוי מוקע׳׳ נז״ש לשסועס ממש
ולינוי דספדס לבן פקועה דרסיע ואזיל אבל אל״ס לא סוס פודץ נו
עשיס נזיש לשם שס ס״נ מינו ס ״ נ ענז׳׳ש שסיעס שסיעס משסוע׳ סיז
ולמ״ד נמי דיליף עביסס עעניסס וענס־ ועכרו עענוס ענס וסכן נמי
איכא לורלף מה להלן עביסס הלטכא דאי לא עבסו לא היה סוכשר
לאכילה כדדרשינן פג״ס צ״א ע״א פרע לסם ניס סשסיעס ואפי׳ למ׳׳ש
סוס׳ ד״ס כמאן דאמר וכו׳ דפרע להם ניס הנסירה היינו דנסירסן זו
ל ל  7סנסירס שסיא עניסס שלסס סי'
היא שסיעסן אבל ע ט פ
צרין לסכשיר אכילס וס״כ עביסס סלטכס לסכשר אכילס לאפוכף בן
פקועה שאין צטן עביסס לסכשר אטצםו לא עח״נ עלם כטל פשוע:
וראיתי מהרי״ע רפ״נ דקידושין כ׳ דשליסום יד אפי׳ ע ״ קען וככר׳
סישנ ועניסס אפ״ ע״׳ קען ע״ש ושביק לנכרי משוס דצא
שי 7נכרי גשסיעס ש־ע שוסע בן פקועס פעור עדו״ס דאלם״ס שי7
ס י ס

ע ״

י

נ כ ר

.,

)  0סשוסע גן פקועס גשגס אי ס ״ נ או סוס עקלקל וצדן לעשום פ״
לדגטו לפמ״ש מוס׳ נמולין ס׳דקלקלו יסר על סקונו שגסיי עועדם
לכמס דבטס וע״ע שוסע גשבס סייג דמלאכמ מסשגמ מוא שפוא מלס
לאכול בשר וא״א לכזיס בשר בלא שסיעס כן סוא כוונס סוס׳ ססס
וסכא בנן פקועס אפשר עשיססון עענס אבר ראכל ועד״ן סיא עומדס
לגדל ולחרישה וכדוממ נמצא סשסיעמ סיא קלקול נוער ופעור או לא:
הנה בבן פקועפ שאינו קלוע ליכא לקפוק• דמר׳ קיימא לן כר״ש
שזורי דבע׳ שמועמ מדרבנן ומ״ל מתקן ולא נרע מפקולע בחמתו
ועל עסו דס״ב דעל מסו מק״ס מלום קריעס ויכול ללבוש מבגד אמר
כן דסוס אקוד מדרבנן בלא קריעס כע״ש םוקפום קוף פרק סאורג
ק׳׳ם ע״נ וקורע בסמחו מסקן אצל ׳לרו ומס״נ מכ־ש כשמםקן להסיר
באכיצס עאיקור דרבנן דסייב:
אמנם בקלוע בן פקועמ דלא במי שמיעס אפ״ מדרבנן איכא לעבע׳
ולרעב״ס דק״ל פ ״ עסל׳ עלטס דישראל ששמע במעמ ומפרכקמ
אקורמ לג״נ עי״ ללדמ שס וסוס דנן פקועה אקור לב״נ וא״כ סועילס
שמיעמו למוציא עיט אממ״מ לב״נ וסייג שמרי משוסע גשבמ מעאמ
במק לע״ז לא מיקן אלא למוציא עידי אממ״מ צב״נ כפירש״י בפקסיס
ע״נ ע״א אל לסרשב״א דפלינ אסרמב״ס וק״ל מסרכקס מומר נב״נ
וסס״כ בן פקועס א״כ איכא לקפוק׳ בקליע בן פקועס עיסו לסרשב״א
נסי משום מוילס נשמס לא מס״נ דמקצקל סוא מ״ע עשוס צובע עמיינ
דרשב״א פקק כלב גשבם ע״ם ע״א ומשינ על רמב״ם דפקק ססס
כשמואל נמצא נין לסרמב״ס בין לסרשביא ס״ב לרמב״ס מ0קן לסוליא
מיט אמס־ס לנינ ולישב״א משוס צובע ומיסו איכא דק״ל בסא כרמנ״ס
ובסא כרשב״א פעור דמקלקל סוא .ועיסו א׳ איכא מאן דק״ל אקור
לבשל בסלב בן פקועס א״כ בבס פקועם סונדל שסיעםו לסםיר סלבס
שלאסר שסיעס לעיפער סעבשל בס בשר :
ויען ראיםיו עקםבן בדברי סאסרוניס שבפירוש סעשנס לרעב״ס ש״ק
דסולין סשיסע בשבם ויסכ״פ שנסב דלא מ״ר׳ בעזת דא״כ עוער
סוא לא אארין אגל אודיע לו בקילור .סטן בס״ כסב דבסםסלס
סשסיעס עקלקל הוא ואין כוונתו דאעס סוא שסוא עקלקל דזסו שיבוש

ז

ע״ש אסלוטס דעקלקל ע״מ לםקן דודאי םיקון נעור םוא עתסלס ועד
 >ppככל מםסיל עלאכס סחל וסכם אן עומר איס נעשס דנכל רנע
אער״ שיעלון ויפסוק באעצע שסיעםו ויסיס מקלקל ע״כ לא נמשס
מומר עד שנער עעשיו םרנמס ואז הוא מהקן עתסלס ועד סוף וסנס
בסוריום י״א ע״א פלינ׳ ת״ק ור ימדא לד׳ יסודם אפי לובש כלאים
דרבק נעשה מומר ס״ס עקלקל בשבס אע״נ דאיקור דרבנן הוא נעשס
מומר רפס  oמוב״ם דלר״׳ לא מהוקמא מסט׳ בעזת לא״כ ה״ל מומל
מססלס שסיעס באיקור דרבנן אע״נ דמקלקל סוא וודמ שיק פרין שפיר
ונוקעא במזת כר״ע וכם״ק דר׳ ׳סודא דסוריוס שס דאינו נעשס מומר
נא״ דרבק וא״ש וסל״מ קידור למודו עונס לפורן של ראשונים ויניח
קפדי סאסרוטס ופלפולים סעמוקיס וסקירום שאינן צריכים לשעם
ויעצא כריקו כ׳ סכל צריכים למאט סינר ׳עזרסו ס׳ ע״ד כבוד שמו
סנדול כנפשו ונפש א׳׳נ .פ״ב ננסי ציום ס׳ כ״ס עבס סקצ״א לפ״ק.
עשס״ק קופד עפפד״ע:
,

תשובה טו
שלום

לסרב םמופלא ועופלנ כבוד ערם ׳שמיס נ״׳ סב״ד לק״ק
׳אקע ימ״א :

ע י ד סשוסטיס כשמוצאיס קפק פנימס בקכין אמר קסיעס סמה
עסליכךס עי׳נ עור או שאר דבר ז ק מס עד שאינם מרגישים
הפגיעה ועכשיר״ הבהעה או העוף רע עצי םעעשס ובעיני כעאכיל״
נומפום באעס יש לסביא כעין ראי׳ דאס נפנס הסכין בפנימס איננו
׳וצאם עי" סשסזח סאלו כ״א ע״׳ עשסזס סעשר׳ ל  pכמבואר בכ״מ
וב*׳ א״ס ס״ סק״׳ע סעע״׳ שס סיענ יבין דבר לאישורו דמן הםורס
אץ שוס איסור עלאכס נמשסיז סכין בי״ע אפי׳ ע״נ אבן כ״א געשסזם
שלו העש־׳׳ לכן ולשיעס סרענ״ס וקיעסו אקוד ק סתורס מסקן ענא
ני״ע ורק למ״ד מכשיל״ שא״א לעשוחן עעי״ע מוסר ב״ע אבל המלאכם
בעצמם סיקון דאור״סא םוא וסשסא יש להבין אס הקכין נםקן כדי
צרכו מס ל׳  pאו אבן משסזס וכי נימא סנינס בנץ במקנס של עץ
אינו ס״ב עד שיכס נפעיש של ברזל כיון שנונס כל ששוא ס ״ נ וס׳׳נ
דכווס״ אפ״כ מבואר דספנימס אינם ממסקנת בשום אופן כיא במשסזח
הממוקן לכן ינהי דע״׳  pאו אבן אסר פועל פעולס כ״ש שיכול לססון
מאכלו ולסמו ולא יעכבנו ספנס ההוא אבל ה ק  pאינינו מהוק והפנימה
נשארה נסוכו וצא סצא עסקכין כ״א ע״י משסזס שלו ומשס״נ אקור
לסראוס סכין לסכם גי״נו ולדעה סרמב״ם משוס שמא יאמר שנפנמס
דשסזנס ואי ס״ד אס משסחס בשל עץ יוצא ספנימס א״כ למאי ניסוש
סלא אס יאמר לו הסכם שנפנעה יכול להשסיזנס באבן או בעץ ולא
במשסזם ולמס ניסוש שישסזנו במשסזוס אע״כ שא׳׳א למוציא פנימס כ״א
ע״ משסזם סמשר׳ ומתוקן לכן:
ובחידושי סורס שלי כסבס׳ בפ׳ סולדוס מ״ש רש*׳ ע״פ מדרש שא
נא כלין היינו שישסק סכינו כסא דסנן משיאים ע״נ
סנרםס שא״א לפרש שישסיזנו משוס פנימה דממ׳׳נ א׳ נסשד עשו בעיני
יצסק שאוכל ננלוס בלי בטקס סכין אין סאמץ לו מסס ואי לא ס י
סשוד בעיניו מס ס״ ל ל  7צסזסירו עכשיו ומוד ראי׳ דע״סי רש׳׳י כמשיאי׳
ע״ג מברםס נאמר במשכס על סעברס שמנוכים איו לסלוד בעלמא
אבל צסוציא פגיעה לא דאין ברזל בברזל יסד עוציא פגיעס כ״א עסלד
או עעביר שעכוני* ע״כ נ״ל עפ״׳ עפ דעבואר פ״ק דמולין ס׳ ע*ב
סשוםע בקכץ של ע״ז לרין לסטס עכ״פ משוס שמכונים סעוס עפ״׳
סקכין וכו׳ ד ל אע״נ דגלאים כל גשר צטן סדסס מ״מ באוכל גשרו
צל׳ שאין צ ל  7סדסס ל ל  7או לםדיס סקטן או מבשר ׳ע״ש:
והיות נשי משו מורם רום ציצסק ולרבקס שסיו מקעטן צעיז וסיס
ק ט נ ו אקור משוס שמכונים דע״ז ולזס סאוכצ בשרו מנושל
ס״צ סדסס כמ״ש לעיל כ׳ קסם בשר דרכו בסדםס א ן יצסק בקש
מעעעיס כאשר אסב ומדסזיק דרבקס עשםס צו ב׳ נד״ עזים לפקס
וסנינס סבאם עם ספקס נאכלס צל׳ א״כ ש״מ כ׳ יצסק אסב מעממים
צל׳ וכשאעל לעשו ועשם ל׳ עעעעיס כאשר אסב ס י עשו עבץ
שכוונםו על ללי שאין דרכו בשדסס ע״כ סוצרן יצסק צסזסילו ושא כל 7
ע״ג סברסה לסקיר שמנוניםא ססלס אבל ל ע  pפנימס לא יועיל בסל
ננלזל ילא נרן ואבן וה״ס עור כ״א עשסזס שלם דוקא כנלע״ד :
אך ע״ע סא לענין סלכוס שסיעה אעו פניעה נאערה לעשה עקינ׳
עיקול ושיסר נאמרס וכל שיש בקכין עכבום מקום שמעכב סענרם
סציפורן ׳סגס פנימס מגוף הסטן או פלינוס מדבר אסר סנדבק בקכין
סכל גולם או עיקור או שיסוי אלא מקסמא כל דבר שאיניט מנוף
מקטן ונדבק נו אינו עומד נ פ ט סקימניס וכשיגיע סקכץ בקימנים
למקום ססוא ׳זקר סדבר ססוא ע״ כס סשוסע ונדסס א ן כשאנו רואי
דבר נדבק גו וא׳א לסקירו בנקל ע׳׳׳ תו וע״׳ סדסס קלס וכדומס רק
צטן ז ק מס לםסליקו על עץ ועור וכדומה ואס״כ יוקר סדנר ההוא
א״כ ס״ס לעקוס סקימטס גרס שיסוי או קריעם סקיק על כן צעטד
כל
,

חת״ם סופר דדד

שארות

כל העושה כן מאכיל עטפוה לישראל ויש לעמוד בכס כנד סמשמיהיס
םמשסיזיס האלו ואז יאכלו עכדס ישבעו .פיב יום ה׳ ״ ב אלול הקםא״ל
משסיק סופר מסםד״מ:

תשובה טז
שוכ״ט

ושובע שמסוס לי״כ הלמיד• סרב סמאסיג סמפורקס כמו״ס
עקיבא כ״׳ אב״ד דק״ק קובכא יע"א:

היום מצאה׳ דאהי ליד׳ יקרה מכהבו אודוה עגלים סכיקניס מן
סימכיס המבוארים בס׳ פר״ח שמ״ח סק״׳ נדו וסיקשה
הנכרי
למעלהו לםמ״ש דגול מרבבה דמש״ק ר״ה ז׳ ע׳׳א מבואר דסוה קפיקא
לאורי״ א״כ א' סימנן דרבנן אק־ נסעון על קימטס לשחיע ונאכיל
וםארין מעלהו נחריפוה ונקיאוה והכה אמה נכין הדנר הכי סימנים
לאו דאור״הא טנהו אפילו א׳ סימני אנידה דאורייהא מכל מקוס הנ׳
לא כאמרו בשיק לאו קי׳ דאור״הא טכהו וכמו שכהנ ר״ן פרק אלו
עטפוה גבי סי׳ ביצים וכן סי׳ כודכיהא פרק ארב ומכ״ש הכי דעגליס
דלא כזכרו בשום דוכהא:
ומימ לק״מ דמ׳יש דגול מרבבה מם״ק דר״ה זי ע״א מוכח דהוה קםיקא
דאיד״ הלא כהב עעמו בצידו משוס דמיעוע כפלים הוה מיעוע
המצוי ובמצוי לא אמריכן עיעועא כמאן דליהא וקמין מיעועא לחזקה
שאינו זבוח וה״ל פלגא ופלגא וע״; ס׳ זו ס״פ כיקו׳ הדס והא דנםליס
הוה עיעוע המצוי׳ ע״׳ הוס׳ בכורוה כ״א ע״ב ונדוכח׳ עובא אמכס
כל זה בליה ב״ שוס סימן וכשחע חון ח׳ אסר״ אפי׳ נדיענד משוס
דהוה ס׳ דאיד״ אנל כל שיש בי סי' שאיננו רגיל להיות ננםליס א״כ
היל )דעוע שאינו מצוי שיה״ לנפל ס״ כזה וכמעע שהיא )דעונוא
דמיעועא דרונ אינם נפלים ייויעוע נפלים רונא דדהו אין נהס קי'
כמו אלו וסוס ידעוגיא כמאן דליחא ולא קמט׳ מיעועא לחזקה והדר
ה״ל רובא ואפי' לחד הי׳ נהוס' בחולין ׳״נ דגזרו סז״ל ולא סמכו ארונא
משוס שמא פיהק ומה ׳״ל באין לי שוס p״ אבל ביש בו סי׳ באינו מלוי׳
לא גזרו וע״כ יאכלו ענייס וישבעו ובפרע שיזהרו להשגיח על סקי׳ סראויס
כמו שהזהיר בספר שמ״מ שס ונפילה עבור לא מוס סי׳ כלל וכלל:
והנונע לפלפולא דאור״הא מביביס עלי דבריו וצייה׳ להעהיק לו
דיבור אמד ממידיש׳ פ׳ או״נ ועוד פקק אמד ממני על ק״
אהרוגיס הנוגע לדידן וממילא רווחא שמעהחא ואחהוס בברכה כנפשו
ונפש א״נ .פ״נ נגס׳ כיוס ס׳ ז׳ אדר״ש הקפו״ל:

תשובה יז

ותשובות

בעליו להקדישו בפס מ״מ אוהה קדושס א״צ לסמתין עד ליל ס׳ ועוררני
גאון א׳ ע״ז וסשבה׳ דמבכור עעיקרא לק״מ דקיי׳׳ל ק״פ או״ב דבקדש״
סלילס סולן אמר סיוס נמצא בכור דעמוס קדוש עחחיל יוס ס׳ שלו עס
עמוד סשמר לשמיני וכל סליל׳ שייכי ליוס ז׳ ולק״ע קראי אסדד׳ דשבעת
׳מיס ׳סיס עס אמו כלים בעמוד סשמר דיוס מ׳ ומאז וסלאה תחכו ל׳
ולק״מ אן קושייתו אקרא דפרשת אמור דמייר׳ מבסמת מולין שרוצס
לסקדשס ובסולין סיוס סולן אמר סלילה וכליס ז׳ ׳מיס עס צס״כ כגסי
מ׳ ושוב כתיב מיוס סשמיכ׳ וסלאס ירצס משמע ביים דוקא ע״כ הוצרן
למלק לילס לקדושס יום לסרצאס:
ומזה סעעס בעצמו לא מיית׳ רשב״ג ראי׳ מבכור דאס כן לא היה לכו
ראי׳ להתיר בסמות מולין עד עעוד סשמר יום מ׳ כבכור משו״ס
מ״ת׳ משארי קדשיס לסתיר בככיקת ליל מ׳:
והגאון פרי מגדיס במ״כ כ׳ רב שגס בקפרו וכ׳ דבע״ ז׳ ׳מיס מענ״מ
מדפרין ש״ק ודמסל סיכ׳ מסליכין וספקו עליו כל סבאיס
אמריו הא ש׳׳ק אאדס קא׳ דזמט שלשיס יום ואס כ׳ שגיאה סוא בלי
קפק ושגיאות מ׳ יבין מ׳׳מ גברא רבא דכוותי' מצוה כמפש אמריו במה
שגה ומה עלס על דעתו הגדולה וכראה לפי דהעולס מזדכדזין מאי פרין
הש״ק הא לא שהה קפיקא הוה מכ״ל דלמא לא שהה רובא סוה וטמ
בממון כבכור דאין הולכים אמר הרוב אבל באיסור כמו במילה קמכ״
ארובא ולק׳׳מ מימהל סיכי מסליכין וסוס ס״ל לגאון ז״ל דסהמא דש״ק
לא ק׳׳ל לחלק כלל בין בהמה לאדס בעבע אלא ה״ק ר״ג כל נ4שסה ז׳
׳מיס יצא מס׳ כפל וכככק לרוב וכל ששהה שלשיס יום אפילו מיעוניא
ליכא כמצא אמר ז' ׳מיס סמכי׳ באיקורא בין בבהמה בין באדס ועדיין
ממיעועא לא פלנףנן ולא סמכיכן לעני; ממון עד שיה-ה בן שלשיס והא
דכקיע ז׳ בבהמה ושלשים באדס משוס אורמא דמלהא אדה שיין בבהמה
וממוכא שיין באדס ונס קראי דמ״ה׳ איירי ז׳ בבהמה ושלשים באדס
אבל לעולם אין מילוק בין בהמה לאדס אלא כל ששהה ז׳ ימים
הוה רובא למ״ס ושלשים ׳מיס הוה כלו למייס וא״כ הא דפרין הא
לא שהה קםיקא הוה אז׳ ׳מיס פרין ומימהל היכא מהליכן ומדםרין
הכי ש״מ מעל״ע בעי זהו נ״ל עעותו של הגאון זיל ומ״מ אינו אמה
ולא בעי מעל״ע ומיד בככיקה הלילה מזי לקדושה בקדשים ולאכול
במולין כדאי׳ םראד׳׳מ א׳ הזה איהרמיהו עד אורהא הוה אכליכן)דכי׳
ולעכין קו׳ דאין הולכים בממון אמר הרוב הרבה ה״ כאמרו בו והיותר
הםשוע אה״כ הומ״ל הכי אלא דא״כ אכהי תקשי לרב דק״ל אליבא
דרשב״ג וממלוקהו דהולכי׳ בממון אסר הרוב ל״פ העוכר פימה ולדידי׳
מימהל היכ׳ מהליכין ובא ראב״ע תלמידו וה״ מהליכין ממכ׳׳פ ומדיה
לן ה ן דממהן בשר בעלמא הוא ולפ״ז למאי דק״״ל אין הולכים בממון
אמר הרוב לק״מ מימהל היכ׳ מהליכין ולא מדיה לן דממהן בכפל היה
ממהן בבשר בעלמא ומיושב פקק הלי״ף דהקשה מידוש׳ רשב״א שס
ואין להארין בזה:

יראה בנחמה בעיר ה׳ שמס ויעלה לציון בנויוה נרמה ה״ס ידיד
הרנ המופלג השנון החרק כבוד מו״ה אהרן נ״י אב״ד דק״ק והנה הוקפוה בכמה דוכה׳ ביבמות וכדה ובכורוה כ״א ומולין ׳״ב
משמע נפשיעוה דלרשנ״ג נמ׳ אינו אלא מששא דרננן דהא
שאק:
קמן מ נ ונדוה נכי קיימא כינהו ירק מ״שי׳ למיעונף מדרננן ונעל
ני״ה הניעני ואמחינא ל״ מלא חפני עיבוהא על החחלוה המצוה וה׳
פריה ודגול מרננה מ״הי מפ׳׳ק דל״ה דמשמע דננהמה איכא לזששא
יגמור נעדו הוא ירום קרנו והודו וכבודו אמן:
דאור״׳ מדאמר שס ז׳ ע״א בעל מוס מ׳ מצי אכיל לי׳ והנה הגאון
ו ע ל דברי הורה אשיב לו נקצרה הנוגע אל האמה ולהורוה להלכה עורי אבן הוכיח מכמ דפשיעא ליה בפשעוה דליכא אלא אי׳ דרננ;
נדון סעגליס או שאר נהמה דקה סניקניס על ידי ק״ ד ה י נ ש״מ דאכילה שכה בשנה בנעל מוס ניד ליכא אלא מצוה דרבנן כעין
מהדק״ש והביאום הפר״ח וסקכיס ע״׳ סב׳׳ש קי׳ נדו גס כי בעל פ ט דאוריי׳ נהם דעיקר קרא לפני ה׳ אלקין האכלכו בהס כה׳ ב שנאכל
הואר פקפק עליהם מ׳׳מ נהוג עלמא כ׳ הלה הבי ועכ״ם בצילף מקל״ה לפניס מן המומס ונעל מוס מדרננן נעלמא הוא משויה פרין יד מצי
של א״' שאינו מהכוון לסשביח מקסו יש לקעון א׳ איכא הרי סימנים
אכיל לי׳ וזה נראה אמה לפע״ד:
ומימ ד״מ ק״ל להוכימ משוס שהוא א״ דאור״׳ הקביר הדנר משוס
ביחד עם מקל״ח כנ״ל:
קמין מיעועא העצו׳ למזקת שאיכו זבומ ואיהרע ל״ רובא והכה
והנה דברי ע״ז שס קק״ג העוסיס קצה שכחב ואע״ג דגב׳ קרבן כחיב
עיוס השעיני וסלאס ילצם שאני קרבן דאין ראר׳ להקריב בלילה דבד הגאון ז״ל וכן בכ״מ םכמצא בםוקקיס גבי ק' בשמיעה מזקה שאיכו
דכל קרבן הוא ביים דוקא עכ״ל וכ״כ באר הגולה וזה ליסא דמעעס זבומ איכו עכין להא דדצב״א פ״ג דשבועוה דרמוקיס זה מזה כרמוק
קרבן ביום דוקא ה״ עכיפ מוהר בלילה ובבמה ולכס״פ אס עלה מזרמ כמערב ההס מ ״ ד מאי׳ מל על איקור ואמר הריצב״א שאיי שוס
בלילה לא ירד ועעעס מסיסר זמן אפ״ אס עלה בבעה ובלילה ירד איקוד ידוע על הבהמה במי״ שנאי שההמזק מאיסור זס לאיסור כבילה
כע״ש חוק׳ זבסיס ׳״ב ע״א ובחולין פ״א ע״א חסו עוכרמ וא״כ א׳ באט דנהמס במי״ לאו לאברים עומדה ולא מל א״ אבר עד רגע שיהלשט
לידלן> איקירא מקדשים לא יהיה מוסר באטלס אלא ביוס סשעיט ולא וכן לא לאיקור בשר מסיח עד שיהלוש בשר מה׳׳ס ואין הבהמה עומדה
בליל ז נגמ׳ מ׳ אבל האמה יורה דרכ 1דרשב״ג לא יליף חולין ממסוקר אלא למיהה או נדי שחיעה או שהחנבל ואין שוס שס א״ סל עליו אלא
זמן לקדשים כלל אלא מקנרא ממידר רשב״ג ומשש לקפק נפל כל שלא עד שיהלש אבר או בשר או םההנבל אנל קודם זה אין מליו שס א״
ברירא לן שיצא מקפק נפל ואמר כל ששמם ז׳ יידם ונכנק לליל ח׳ מיוחד רק שאינה ראו״ לאכילה באופן אמר אאיכ חשחע ולא נוכל לומ׳
בבהמה אינו נפל בודאי דאל״ה לא ההירה חורמ אפ״» למרצאמ בקדשי׳ עליו שס א״ שא״ז שאין זמ א״ שנאמר עליו אמ״ע״א וכדומה אלא חיקון
בלילמ אע״ג דאכתי למקרבמ אסור מגזמ׳״כ אבל ע ט פ א׳ הוה ק׳ נפל להכשירו באכילה וכל אלו סדבריס לענין מלקיח ואמ״עא אבל אמה נכון
לא סותר למקדשו בלילמ אע״כ כבר יצא מקי נפל עכ״פ וכבר מותר במזקה שא״א לאוכלה בלי מעשה שמיעה והרי היא במזקס זו עד
לאטלת מדיוע אבל אמינ אי מומ רשב״ג יל־ף נוף מאיקור מקדשים שהוציאנה וכיון דידעוע המצד המה הנפלים שאינם ראו״ לסכםירס
מדמזינן דלא מותר לנחבמ עד יום מ׳ ש״מ דלא יצא מכלל נפל א״כ לאכיל׳ קמון מיעועא להן מזקה ונשאר׳ אינה ראו״ להכשירה באכילה
וכן דעה הרבה מאמרוניס דכל קפק בשאלת ושעין דמוקמ״ במזקה
מ״ צריכין לממתין עד יוס מי:
והנה אבוס דרי אםועריקו דרע׳ קראי כתיב שבעת ׳מיס מא לילמ שאיכה ראו״ למכשירמ לאכילמ ומיינו אינה זבוס ולא כהבנה הליצב״א
חזי וגו׳ ולא סקשס כן אקרא דבכור נפי משפעים דקדיס וגס דהא׳)דלהא אמריה׳ םוא ומיע אט פליג אכל הכי סנרוה ועי״ בס״
ט׳ם( ואין כאן מקומו:
סתם ליש לחלץ לילס לקדושס דסא בכור מרסס קדוש אע״ג דמצוס על
ואפילו

שאלות

חת״ם סופר דדד

ואפילו לסומרתו של דגול מרבבס ת״כו בדלית בהו תרי קימכיס
קרטם ושינים אבל בדאית לסו םנ׳ קימכיס כה׳ דמנסו
סימנים ודאי לאו דאור״ נינסו מ״מ ידעי׳ דרוב בני ז׳ ימים ליה לסו
קי׳ כי הכי ועכ״פ מאותו עיעוע המצר נפלים רוב של אותו המיעוט
לית להו סנ׳ סימכיס ומדאשכמן בהו הכי קימכיס כבר ידעכו שאין ממיעוט
המצוי כםליס וליכא אלא מיעוט דמיעוטא או לכה״פ מיעוט בעלמא ומה״ת
אזל״ בהר מבא ואפשר אפי׳ מדרבכן לא גזרו אטו פיהק ומה כמ״ש
בחולין דמיעוט דלא שכיסא לא גזרו ולכל היותר לא היה אלא איקור
דרבכן וא״כ אי איכא גס מלי׳ת מהנ׳ עם ב׳ סימנים הכ״ל:
הארכתי כדי לשעשע גס באמרי פיו דשדר לן מורפא וממיל׳ רוומא
שמעתא וימצא תשובה על רוב דבריו וע״ש דהר״ן ק״ל ביטול
דשיל׳ימ הוא מדאומ״ תמהתי בזת ועמ״ש ר״ן בפ״ב דפקמ״ בסיג״ דממץ
במינו במשהו מ״ש שס בד״ה ואכ׳ מוכן וכו׳ ועיין דעת הר״ן שהוא מדרבכן
ולעיל מזה מ״ש׳ בעצמו דבריו בנדרים ש״מ למ״ש בנדרים לאו מדאו׳
אלא עעמא דאקמכוהו כעין דאור״׳ ובארהיו במקומו ב״ה :
מיש דל׳׳ש שס אוכק מד דאיכא כ׳׳מ לעכין קדשים כבר כ׳ זה בדגול
מרבבה ודמאו .מ״ש מעלתו שזה צריך קי׳ וזה א״צ סימכיס דבריו
תמוה וכר הלא זאת הבהמה שאנו דכים הרי היא לפנינו או בסימנים
או בלא סימכיס ומה שיין לזה צריך ס״ ולזה לא צרין ועל הכלל כל
הפלםיליס במזקית יס״ס לתיותס עכיכיס עמוקים וצריכים בקיאות גדול
בש״ס ופוקקיס ואכ׳ לא זכיהי לעמוד על בוריין בערה ע״כ אין דעה׳
כוסה לישא וליתן אלא כשכלמוד במברותא א׳ הקוני׳ בםכיס ויעמיד איש
את מבירו על האמה ולהוציא דעהיכו משיבושים ואז אזכה לפלפל ׳עזרכי
ה׳ .אקהגר בזה יה״ ה׳ עמו ואמהוס בברכה א״כ .ם״ב יום ה׳ ו׳ אב םקמ״ל.
מש״הק סופר מפםד׳ימ:

תשובה יח
מיש בעכין זיימ; ככרי על בכי מעיס אין ל׳ פנאי עוד להארין וכבר
הי׳ עיכיו בדברי גאיכיס האמרוכים בכל זה ואין ל׳ להוקיף אלא
לפעי׳ד הגסדלמיש לדר״ל מ׳׳מ היינו בכשמטו ב׳ הקימכ״ כולם וכתנבלה
אז איכא אמה״מ אבל כשעעורת במיעיט בתר׳ של קי׳ ת״ל אבר המדולדל
דלדידן כמי ליש ב״ אלא מציה פרוש מדרבנן בעלמ׳ לדעה רוב הפיקקי׳
דלא כרמב״ס עיין חולין ע״ד הוקי ל״ה אין בהס ובו׳ נמצא בנשמכי קי׳
א׳ יש לקמין על רשב״א דמיוה׳ דהרי קימנ׳ ינקי מהדדי וא״נ נשמטו
ב׳ הקימכיס מבס ולא כילם כמי מותר אבל כשמעו כל הקימן ונתכבלה
בשמיעה בודאי אקור למכיר ב״מ לגוי כדעה ה״מ שהקכים בפלחי והבי״ש
וםר״מ סי׳ כ״ז מרש מעלהו דבכיקב הישט דהוד כבלה ממ״ס כבר מתה
היא וכזכב הלטאה דבריו המוהיס ואפי'מה שראוי עיניו בהקדמת פר״מ
לטריפי־ש שכח מעלתו תון כ״ד ההוא דאמר דכ״ל כבלות מטמאות ממ״ס
אוהן הוה מתה וכזכב הלטאה ומוהריס לב״כ וכיקב הושט ופסוקת הגרגרת
דכבלה ממ״ס הוה ללקות אבל אינו מטמאה ממ״ס וכיון שאיכו מטמא
ע״כ יש בו מייה ה׳יל אמה״ם יאסור לב״כ ושפתיו ברור מללו ולא ידעתי
במה שגה מעלהו וכן מוכח דלעכין אמה״מ ע״כ אם״ שמט שכיס ממש
עדיין יש בו מיוה כדמוכמ פ׳ העור והרוטב ומ״ש תוק׳ במולין פ״ד ע״א
בשם ר׳ שמע״ ע״׳ שמיטה נעשה כמתס ס״נו מגז״ה אבל אם נהכבלה
בשמיטה הרי הוא כמי׳ ומה שאמרו כ׳ע״ב וכי מהה עומד ומולק בעוף
דהכשרו בקי' א׳ היינו עם שבירה המפרקת אבל בלא שבירה המפרקת
לא וכן מבואר בלשון מי׳ לשג״א שס ודברי מעלתו תמוהים ואקהגר בזה
כי ׳והר אין לי פנאי היום להאריך ואמהוס בברכה כנפשו היפה ונפש א״כ
לש״ת :

תשובה יט
שלום וכי ט לידיד׳ כנפשי הלמידי צמילי הלבכי המופלג הסרק בעל
פיפיות תל תלפיות כבוד מו״ה אשר זעליג כ״יל
והנה מה שהרעשת העולם על שמוכרים לבכי נמ בכי מעיים של כבלות
וערפוה וכבר תלכו בזה כמושות ומצאת תקכה להנהיג שבכל
םעס טרם שמיטת הבהמה ׳מכרכה לככר׳ עבד הישראלי — הכה
תקכתן קרוב להפקיד כי כמת טריםיות מקליכן בבהמת ישראל טפי
מבהמת ככדי כידוע ובכל זאת לא תקכת הדבר לאישורו דמאן לימא לן
דמכירה כזו ליה ביה משוס לפני עור דהרי סשוט מ׳ היה מבודיס ב״כ
לאכול אמה׳׳מ הי׳ אקור למכור להם בהמה ממשש שיתנש אבר ממכו
ויאכל כשם שבמקום שמשודיס על הרביעה אקור למכור להם בהמה
היכא דלא שיין מק שלא תיעקר כגין אמר ג׳ שכיס כמבואר כל זה ר״פ
אין עעמידין א״כ ה״ה אי הי׳ כמשדו אאמה״מ ה״ אקור למכור להש
שוס בהעס אע״ג דהשהא הבהמה דיל״ הוא מ״מ המכירה בעצמו הוי
לםכ׳ עור:
ואי הי׳ הדבר נוגע לדינא ממש לא הייתי ממליט עדיין לאקור גס אה
זה דאין רא*׳ גמורה מהתם דברביעה הוי כעו הרי עברא דנהרא
דכא שטמא לי' כ״א בהמה אמרת ובערט בהמה שקונה מישראל דמביב׳
עליהן בהמחן של ישראל יותר מנשותיהן אפי לאמר שקנאה מישראל

ותשובות

ח

ויש בזה מקוס עיון בם׳ אין מעמידין שס ואין כאן מקומו משא״כ באעס״ם
א׳ ה״ כמשדיס על אעה״מ שכיסא ליה עובא וליכא לפני עול בעכירס
בהמס להס ומי׳מ השתא דלא משיל׳ אאעה״ס ולק נכשלים באכילה בני
מעיס וזה לא יבוא לידס לעולס זולת ע"׳ שמיעת ׳שלאל דב״נ אינו
שומע ולא סוהן סימנים בכומנ הצואל לעולם מפני סהםקד העול כ״א
נוחל באולן הצואל או הוכנה במתלמות בכשיל וכלםוה ובזה אין משש
בבכי מעיים רק ע"׳ שמיעה וא״כ המכירה בעצמה ה״ל לפכ׳ עול אע״ג
די״ל דאכת׳ לפכ׳ עור ליכא דילמא לא יארע םקול בשמיעה ולא בבדיק׳
לאפ״ לרעב״ס דלית ליה מ׳ איכא מידי זה הוה כמונמ בדיקולא אין
מזמנים גוי אפי׳ על כשירס מ״מ תכא ליכא לפני עור דאס תהי׳ כשרה
ימכור בכי עעים לישראל ולא לב״כ בכל זאה אין הדבר מתוקן כל צרכו
והפסידו ׳והר מתיקוכו מעעס שכתבתי לעיל :
ויען וביען כ׳ קשה מאוד לשבור מכהג ישראל אפ״ להקל וראם כמה
הערימ הרא״ש ליישב מנהג קולא בעשייה פרוזבל בזה״ז וע״ן עור
מ׳׳מ ס״ ק׳ז והשנה הזאת היא שנת שמיעה ואני כוהג לעצמי לעשות
םרוזבל על׳ה ברצוה ת׳ וכן ראיתי רבות׳ נוחי נפש נוהגים ומ״מ לא
רפרף א׳ על מכהג וכן כמה נורסו ליישב מכהג היתר בםדש לםכ׳ עומר
והכל ליישב המכסג ומ״מ בעל נפש ימוש לעצמו וכן מיל׳ טובא אין
למהר למדש איקיר ומכיש היהר כי מכתג ישראל תורה היא והכלל הסדש
אסיר מן התורה בכל מקום והישן ומיושן משובמ ממכו:
ואמרתי כי מבא דרובא כבלות בשמיעה ועדיפות לא ימצא אמד לו
מני אלף איסור ודאי כי אפ״ שומט בסכין פגום כ' ריין
איכא ספיקא עובא שמא לא פגע בפגימה ושמא לא קרע ע״ש ועיי;
בפירוש הפ״עין בקדושת שחרית של פ׳ הסידש דמ״ת׳ מדרש שהקב״ה
ישמוט שור הבר בשכםימ של לויחן ויהלנהו הצדיקים הא הכן אין שומטין
במגירה והקב״ה ישוב להם תורה חלשה מאתי תצא ע״ש ואין הכווכה
שיחדש הורה מדשתודיןמדש מ״ו אלא שאפ״ אכן כמי כשמוט במגירה
אם היה אפשר לומר ברי ל׳ שלא פגעתי ולא קרעתי אלא שאין אדם
יכול לומר כן ואפי׳ יאמר לא מהימניכן ליה כ׳ מ׳ יכיל לשער זה אבל
הקב״ה ששומט בעצמו יכול לומר ברי ל׳ וא״כ היינו תורה מדשה מאה׳
דוקא תצא .כמזור לסכ״ל שרוב האסורים אית בהם ספיקא ומ״מ אקור״
כודאי מה׳׳ת דלוק״ כמי עליהן משוס כבלה ואפשר הלבה פעמים משוס
טרפה והג־עס בזה כי הבהמה במי״ בחזקת איסור עומדת עד שיודע
לן במה נשחטה והעלו תוק׳ בכמה דובת׳ ועי׳ פ״ג דשבועות דהיינו
איסור שאיכו זבומ ולא איסור אמהימ דבמי״ לאו לאיבדס עומדה אבל
משים א״ שאיכה זבומ ומש״ה ה״ל איקבע איסורא וכל ספק שיולד ס״צ
ולאי אסור מה״ה ואפייה קמי שמי׳ גל" שנשמט בהיהר מ״מ לדידן אסיר
מה׳ית וכן רובי קפק טרסות היל כודאי מטעם שיצאה ממזקהה ממ״ס
וממזקיכן מאיסור לאיסור כמ״ש תישי פ״ב דיבמות ודברי שיין "יד סי׳ כ׳
צ״ע בזת כמ״ש חוס׳ ביבמות ל״ז ע״א נחזור להכ״ל מש״ה אסרי׳ לבהמות
דינן במה פעמים ורובא דידה ו אן כל זה לדידן משא״כ לב״כ כל בהמס
במזקה היתר עומדת לו וכל מה שיארע נו לבהמה תהי׳ מותרת לו
לאכילה לבד אס יתלוש ממכת אגר במ״׳ ולזה איכה עומדת וא״כ כל
ספק אמה״מ שיארע מותר לו ובמזקת מיתר עומדה ע״כ כל ספק בשמיט׳
ובטריפה אקור לכו ומוהל לדדהו דתליכן דתות שמיטת מעלי׳ אכן לא
כיכל מקפיקא 7למא לא הוה שמיטה מעל״ ואינהו אכלו דתליכן דלמה
סוס שמיטה מעלי׳ וקמי שמיא גלי׳ לשרי׳ לישראל וממילא שרי לב״כ וקרוב
ל׳ לימר דכא מנינו ודאי כבלת אלא בהכ׳ אוזות פטומות שלפעמים
משתככוה ע״י הלעטה וסנעלות המשרתת תומביס סכין בסימנים
להמיהס וזו כבילה ודאית שלאי״ לאסור מכירת בכי מעיים לנכרים
למאי דקי״ל אמה״מ דעוף כור אסור לב״כ עיין למב״ס הלכות מלכים
ומ״מ אפשר לומר כיון דגם האומות נוהגים לשמוט העופות ברומב
הצואר ואינם כומריס א״כ גס כל העופות שלהם בלא״ה היל אמם״ס
א״כ לא קיימא בתרי עבל׳ דכהרא וציכא משוס לפני עור ולא דמי
לבהמה שהם איכס שומטים בייש לעיל ואי לא ימכיר הישלאל לתס לא
שבימי להו אמה״מ יש״ן לפני עור משא״כ בעופות:
ועוד כראה ל׳ לא למכס אמרו מז׳׳ל אין מזמני׳ ולא אמלו אין מישיטין
בכי מע״ס לב׳יכ משוס דאמה״מ בשר אינו עומד אצא לאכילה
לאדם וליכא למתלי בדבר אמר אבל בכי מעייס אדרבא אמז״ל אוכליהן
לאו בר איכיש ואמז׳׳ל טו׳ בר אוזא ושדי בכי מעיים לשוכרא ושומן
למשוח עורות ואמרי׳ קוף עוקצין מעיו לנבל בכי מעיו לכיכימת וכיון
דאיכא למתל׳ בשים היתר תו ליכא לפגי עור כמבואר ק״ם הכיזקין
ובסוק׳ פ״ק דע״ז שאביא לקק אי״ה בהעתקת חידושי וא״כ תו ליכא
להרעיש העולם כ״כ:
וראיתי במ״ דבמ תורה שכתבת בקונטרקן דבר נאה ומתקבל דקרא
כתיב לא תאכלו כל כבלה ומ״רי קחמא כמי בנתכבל־ בשמיטה
וכשהורהה למכור לככר׳ הוא וכל מה דמגבה הותרה א״כ גס בכי מעיס
הוהרו למכור לב״כ ודםמ״מ .אבל מאן לימא שכמכריס לכברי לאכיל׳ ומיני
ומינן תסתיים שמעתתא דלכאור׳ יל״ד ע״ט כתיב גבי גר בשערין תהככה
ואכלה ובמכירה לככרי לא הזכיר אכילה והיינו טעמא משוס דגר תושב
קבל

שאלות

חת״ם סופר דדד

קבל עליו ז׳ מצום ולא •אכל אמם״ס א״כ נוכל ליםן לו םנבלס כמות
שס־א לאמלס והוא ׳מיש לנפשו ולא יאכל בני ענרס דסמ נזסר ונשער
שלא לנא לאיקור אממ״מ משא״כ לגוי שאינו עק״ס מצום ב״נ אקור
לעכור לו לסד״ לאכילס שיאכל בני עעיס אלא מוכרים קסם ומלינן
בהיהרא ואיהו מס דבעי לידעבד יעבוד:

פה צויתי להעתיק לך מיש בימי חורפי
חולק דף ל״נ ע״א מני דלא כרב אסא בר יעקב משמע דק״״ל דליכ׳
ודדי דלנכמ אקוד ולישראל שרי וכ־׳כ םוק׳ וע״כ צממס לסלק
בץ סא דשאני נכמס דלאו בני כיבוש נינסו ובין ס ן דשמעס״ דלאו
בני שמיעה נינהי וא״ש עפ׳ לשיעומ סרמב״ס דמפיק ל״ מוקרא י ן
יאכלמ מזבסו עכלל דזבםו אסור עשוס להא קע״ז אבל נוי שאיני עע״ז
אפשר דמוי בר זניסס ממ״מ רק גדר גדול נדרו ב״ כמבואר בדנמנו
לעיל ׳״נ ע״א םמינדמ ככרי נבלמ וא״כ איש דלא שיין מכא לומר גר
לאו בר זנומ מוא כעו לאו בר כבוש :
א מ נ ם מםתימס על סרמב״ס דפקק כרב אמא בר יעקב ולא מ״ש
לנרי־סא דםניא דלא כרב אסא בר יעקב וכבר עמדו נזם
האסרוניס יעמ״ש בזס עסר״ס שיף ז״ל נשעעסי׳ באמכום וכן נלע׳׳ד
דלכאורה יש להעוה אש״ק דקנסדרץ דף נ״ע דפרין אסן קברא דמי
איכא ודדי והדי יפס םואר ומשני שאני נכריס דלאו בכי כיבוש כיכהו
ופירש״׳ לאו ניסנה א ח לכבוש אלא לישראל שאף לישראל לא סוסרה
יפם סואר אלא במלסמס ע״ כיבוש ע״ש וסנס רש״׳ פ׳ סצא מפרש
דסכםוב מדבר נמלסמום הרשום עיש נרא״ס והוא מקפר׳ וא״כ ע״כ
צ״ל דאפ״ בס״ל דלאו א* ניד אין כיבוש לנר וסוא נגד הלמוד ערון
ניעץ ל״ס ע״א ואימא סכי מיל׳ נכקפא אבל בסזקס לא וכ׳ סוקפס
קד׳׳ס אנל וכר בסזקס של כיבוש מלחמם איירי וכן פ״ ר׳ סננאל עכ״ל
ומסיק אמר ר״ 1-עמון ומואב נויסרו בכףסון ועוג יע״ש פירש״׳ באריכו׳
ומייס׳ שס עוד רשב ממכו שבי וכ׳ סוק׳ ד״ה עמון ומואב מ היכ׳ דקכו
ארצם בסזקה ס״נ קכס גופס ומשמע שס בידאי דסלכסא כהן קוגיא
למעיין שס נפוקקיס וא״כ היהדר קו״ השיק קכהדרין לדוכתא והרי יפס
סואר ואין לומר שאני ככמס דלאו נכי כיבוש כיכהו דהא הוס שפיר
בני מבוש וצלע״נ :
ועיין שס בסי׳ רשנ״א גבי ענין לנכרי שקונס אס סנכרי למעשם ידו
ובריש קוגי׳ דשס וע״ש בשם סראב״ד ע״ש סיעב ״ל נאעס סנאי
פליני בהכי וסש־ק דקנהדרין דמשט סנרייםא דנאמרס ולא נישניה
לישראל נאמרס ולא לב״נ משוס דליכא מיד• מוק׳ הנר״הא כמ״ד נכרי
לאו בני כיביש כינהו ועמק ועואב עיהרו בקיסון ועוג וכקסמא דסלמוד׳
בנימין וא״כ הלכתא כרב אסא בר״ דאיכא )דדי דאקיר לנכרים ושרי
לישראל וכן הוא להדי׳ ברבס פ׳ בראשים דסד ידד ק״ל כן וע״ש ביפ״ה
ופקק כן סרמב״ס וידמ לא נסקא )דכ״ בכל סהורה דהמ מקיק הש״ק
אט אין לנו אלא נ״ס ואליבא דר יסודם ועמ״ש רש״׳ שס ד״ם אליבא
דר״ וכו׳ ולד* נופי׳ לישראל נאמר וכד ולא נפ״מ מידי אלא שלא
לסאכיל עפרכקה לגוי אבל להזידכס על בני עעיס שרי דסרי לא ק״ל
כר״ל שים״ כמונס בדיקולא ועיץ םיעב בכל זס מ יש לדסום דנס׳ דלא
ניסנס סאיז לגדם לכביש מ״ע אס עבר וכבשה קנס בכביש כמו מלן
שקונס סנזילס ובודאי אין סיסר לנזול מ׳׳מ קינס ביאוש:
ויצאתי לדק בדבר סדש ׳עו״ן בסולין קיד ע״א בהוקי ד״ס שאס
 n>pוכד עבואר דבילים סדוש היא דאין לן דבר היוצא
עסיס ושרי ע״ש סיעב וא״כ נראם לכאורס לאקור ביציס לב״נ דנב׳
ישראל נל׳ ססורס ולא לב״נ כמו מפרכקם דשר׳ לישראל דגלי רסמנא
דבשסיע' סלי׳ מלסא ולא לב״נ וק״ל לסרמב״ס דאפ״ בסמס עסורס
וכשרס לישראל אקודס מפרכקם לנ״נ ולים לי מ׳ איכא מידי כמבואר
פ״ע מסל׳ מלמס הל׳ ״ב ואפ״ לססולקיס וק״ל יד א־כא מתי מ״מ
בעריפס יעעאס דאקורה בלא״ה לישראל אקורס לב״נ אעס״ס כעבואר
בסולץ ל״נ ע״א םוק׳  tnא' נכרי וכוי ועיץ בש״ן י״ד ק״ ק״ב וא״כ
ס״נ בביצים אקור״ לב״נ לכה״פ בביצים עמפו׳ שסממילו אפרוס לסתרקס
שאקורס לישראל בלא״ם ולסרענ״ם דלים ליס יד א״ע כל סביציס אקוכין
אעפ״׳ שס סרמב״ס בס״ע מסל׳ מלמס מ׳ •*א שאממ״ס דעוף אין י".נ
נמרנ עליו וא״כ ביצמ אמיי׳מ דפוף היא ידע הא כבר דסאו סראב״ד
ומ שע״ס מוא וצ״ל אממ״מ לשק ובכ״מ מד דמק״ס מנ״ מ״ע ס״ל דאינו
נהרג עליו אבל איסורא ידסא איכא וא״כ מ״ נראמ לאסיר ביצים לנ״נ
לער כדאים ל״ ולער כדאיה ל״ כנ״ל:
ואל סשיבנימון דנל׳ רסמני סימרבמלבאפ״ לב״נ ויקמ מעאמ ומלב ובן
הבקר גבי אברהם אבינו וכערניי׳ נדמו לו וסאכילס סמאס והשקם
סלב שימלשר״לב״נ אע״ג דהוס כמי דבר היוצא מהסי כמבואלבמע בכורו״
ו' ע״ב וא״כ כיון דגלי היסר׳ בסלב ס״ס לביצים ז״א דא׳יכ עאי דסיק סש״ק
לסשכוסי סיהר׳דסלנ עדבר׳ קבלה עשרה סריצ׳ הסלנ ודעייסי כעי ערקא
דזבס סלנ ודבש דסיק ל״ עלמי עובא דלמא לקסור׳ כעבוא׳ ואמא לא עשני
עדגל׳ רסעכ׳ סיחר בביצים ס״ס לשלב וכן קשס בסיסן אססוק׳ דמולין עאי
,

ותשובות

דוסק״ לסדש דרשא ליאדר ביצים ולא כ׳ בקיצור עדסייר מלב ס״ס ביצים וכן
קשס עוד בבכורר ז׳ ע״א אמר ׳אלי דיסעורםא שר״ וכ׳ סראשונים סנועס
עשוס שסוא פילשא בעלמא ועיין ב״׳ד ק״ פ״א ק״נ וע״ש בב״י ומ״ז קק״ו
וסנס עבואר שס בפירגן׳י דק״ד לאקור עשוס אעה״ם וא״כ ניעא דשר״ כעו
מלב וביצים דגלי נסו רסענא ולעס םדשו עעס עשום פירשא בעלעא
אע״כ םיכי דגלי גלי א״כ ס״נ בב״נ דלא גלי אלא סלב גבי אאע׳׳ס רקס
סמאס ומלב וא״כ מנ״ל שריוסא דבילים ולומר כיון דגלי בישראל שאין
סילוק בין מלב לביצים ס״ס בב״נ אין לסלק ניכיסס וכיון דסלב שרי מ״מ
ביצים זס נ״ל דוסק ועקוש ומסוכ׳ סיסי לסמיר איקורא בקבר׳ קלמ כזו:
ואין להשיב ניד דבילים משקמ סוא ומיסוי ונמיעא בעלמא וממילא
שמא דאכילמ אמה״מ אקור לסו רסמנא ולא שסי״ דוקא בישראל
דכםיב ריבוי לאקור צירן ורועבן אצילין שריותא בסלב וביצים ולא בנ״נ
ושוב מצאם׳ קנרא זו בפלסי ק״ פ״א לו נניס כן מ״ע סינס ביצס ס״
אבל צלר׳ ונםנשלס שסיא אוכל אקורס לב״נ כמבואר בםוק׳ נכורוס
שס דיס רועב וכו׳ דציר שסקפס ס״ל אוכל וכ״כ בעלי םשובום כולם
בעין משקים סיוצאיס שאינם כמוסן היינו קודס שהוקפו אבל עשסוקפו
ה״ל אוכל וא״כ סס״נ ביצס קפו׳ אקורס ועוד דס״ ניד נ״ל דאוכל סוא
ולא משקה ונא שרי רסמנא אלא לגומעס ס״ ולאפוקי מאיקור צירן
שסדום הוא האי איקור משא״כ ביצה קפוי נשלמא במלב דמפיק סיהרא
מעשרה סריצי סלנ סר׳ סהיר האוכל לסדיא ולסך שינוי׳ דמפיק ל״
מזבס סלנ ודבש אפשר דאהא׳ שינוי קמיך ומשרה מאסר להא' שינו״
עד נשר דמ״ס׳ שינוי׳ דעשרס סריצי ססלב ומקדים דבלי קבלה נד״ה
עיי׳ עזס בפנסי סניל אבל אניציס קשה אע״כ דנמיעס הביצה אוכל
עקרי ולא משקה וא״כ סנא נדינא לאק׳ר ביצים לנכרים :
ומעתה סמוס הממה עיני מאין אנו רגילים למכיר ביצים לנכרים
והסירם מפירש בש״ק ופוסקים עיין נשולסן עמך ״׳ד קוף
קיען פ״ו סלא אקור להושיע לסו אנר מן סס׳ משוס לפני עור ואי נימא
עשוס דמצר לסו בלאו סכי ביצים שרי לעכור להו דדוקא בסר׳ ענר׳
נהרא מקור להושיע כמבואר במק׳ ע״ז ד ע״א ומבואר שס דאפ״ איקור
דרבנן ליכא ודלא כמשעע מסוס׳ שבה נ׳ ע״א ד״ה בבא דרישא וכד
וצריכים לסלק דוקא לישראל מצות להפמשו מאיקורא דכל ישראל ערב״
זה נזה משא״כ לנכרי׳ אפ״ מאי דאקור נמ׳ לדדהו מ׳׳מ אין כאן מרבות
והיכ׳ דלא שייך לפני עור אין מצוה לספרישס וא״ש היתרא דמכירס
ביצים סעבואר בש״ש ופוקקיס עשוס דשכיס לסו עונס מ״ע יש להעוה
על ענסנ ישראל םנוםניס ביצים עריפס נ פ ק דעיס לנכרים תם אקור
אפ״ סיכא דשכיס לסו כעוכס עע״ש סוק׳ פקסים כ״ב ע״נ ד״ס ואבר
 pמיי לב״כ ומסרע״א לא עמד על כוונסס ופני ׳סושע ביאר בפשיעוס
דע״כ בישל ככמס איירי אבל בשל ישראל אין סילוק בין מרי ענדא דכמרא
או שכיסם נעקוס א׳ וא״כ צ״ע על מכהניכו ואץ לימר ולדמוק דמון
דאקור לסם מסכם סכס לככריס מלא ססכס ומס שאכו כוסניס עמכם
סכס לככמם הייכו במכירו ושככו דהוס כמוכרו לו וכעבואר נע׳׳ז ס
ע׳יא סוק׳ ד״ס ר׳ יסודם אומר וכו׳ וסדר ס״ל מסכה כזניכא וכיון
דמצר לסם בלא״ס שרי אפ״ נשל ישראל דא״כ לא סוס מקשי סםוע
מידי דלמא לעולם נשל ישראל איירי ואפ״ס דוקא בסמ עברא כסרא
דעםכס ס״ל כזביכא ככ״ל אע׳׳כ זס ליסא דכה׳ דלא עבר בלא םסכס
דלאו מסכם סכס יסיב ל״ עכל עקום עקייע לעוברי ענירם בכתיכסו לו
וסדרם קף לדוכסא:
מיהו ביצים שלימוס פשיעא ל׳ דשר׳ לסם אוסס במתכס כיק דאיכא
לעםל׳ דלסושיב עליסס סרכגוליס לגדל אפרוסיס קבע• לה
שרי דבכל שסוא דאיכא לעםל׳ סלינן כענואר בעשנס עק׳ שביעים פית
עשנס ס׳ ועבואר עאד בעק׳ ע״ז ע״ו ע״א ובקוף פרק ס׳ דניעין ק״א
ע״א סוס׳ ד״ה עשאלם אבל לסם לסם ביצים ערופוס וכן בדין דאקור
לסם להם שליעום כשיש בסס סשש עריפום משוס שמא יסזור ויעכרנס
כעבואר בשלסן ערוך ירד קיק פ״ו סנ״ל עס״ס לסםיר — אך
עדלא שעעס׳ ע׳ שנסעורר נזם עעולס עמדם׳ מרעת ואערסי נעצוא
סיםר מפורש לססיר ביצים לבני נס ואולי נימא כשסוםרס נבלם ביצסס
נמי סוסרס למכור לככמ דאין לומר דלמא קרא בננלם בסמס קא״ ולא
בעוף ז״א דא״כ אין אמרינן בפקסיס כ״נ כקסוהרס נבלם סלבס ונידם
ניד סוסרס מכיל לסםיר סלב דלמא ננבלום מי׳ מ״רי דסלב ס״ שרי
בשלמא הא לא קש־׳ דלעא בעוף עיימ קרא דאץ לו כף וגת סנשס
לא שיין ב״ כעבואר ריש פרק נ״ס ולא נדע אפילו ס יסר גיד ז״א אולי
ק׳ ל לעסנ״ דשולס אדם ירן וכד כרבי אלעזר בסולין קע׳׳ו ע״ב דעפיק
איקוד בשר בסלב מסיקשא דננלס וס״ק רסמנא כשםמכרנו לא םבשלנס
בסלב וחמכרנס וק״ל ניד צסנא דמםני׳ דבשר עוף בסלב שר״ <ק סמורס
מדעונוו דסלנ אעו יצא עוף שאין לו סלנ אס כן ע״כ קרא דנבלה לא
בעוף איירי אבל עמלב קש״ דלעא בסי׳ איירי קרא ודוםק לועס בסא
נע• דעסנ״ אם״ כר׳ עקיבא דממיר בשר מי׳ בסלב זםו דלא כסלכסא
וסלא כל ספוקקיס פקקו ס ן כשסוםרס ועיין לקען כ״נ ע״נ פלונסם
מסיג ורבי עקיבא ״ל בזה פרפרס נאם רים״ג לשיעםו ורבי עקיבא
לשיעהו וק״ל:
ע״ע

שאלות

חת״ם סופר חי״ד
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מימ קשי מטל לדנא לססיר סלב מדסוסרס נבלם אע״כ צ״ל דקרא
מקסמא בכל גווני איירי בין בבסמס בין סיס ועוף וכשסוסרס
ביצסס נפי סוסרס אע״ג דלמא׳ דקי״ל דבשר עוף בסלב מוסר ע״כ שוכיט לתלמידי ה״ה הרבני המופלא כבוד מו״ס ס״ס ט ׳ מ״ץ
לעדהו ישוב קאסעילאן:
לדבי ד א סנ״ל לא איירי קרא בנבלום עוף דא״כ אין מזסר לא סמכרכס
מבושל בסלב מ׳׳מ אנן לא פסקינן איסורא דבב״ס מסן סיקשא אלא
נפשו היפה בשאלהו מסוכנה שנשיזנוה א׳ נ א ק מ״א שפרנסה
מלא תבשל נ״פ כמבואר ברמב״ס ודבי ר״א אפשר דק׳ל נשר עוף בסלב
דאתמזק איסורא ואינו בידו שהפרכס ואה״ל נאמן אי לא
אסול אבל א״ל לס״ל אין שסיעס לעוף יק התורה ואינו נקרא נכלה
השנים השוסנו א׳ אשה מהימנה :
כלל כמו שלא נכלל דגים וסנביס בכלל זה ז״א עמ״ש תיס׳ סולין ק׳
ע״א ד״ס לא אמרן וכו׳ אלא מסוורסא לס״ל בשר עיף נסלב אסור ואנ; כבר מאז נסעוררס׳ על מס שכתב רמב״ס אס לא ידע שפירכסה
דק׳׳ל בשר עוף במצב מוהר ליה לן סן סיקשא ולכ״ע מיסס קרא בכל
היא ספק נבלה אמא׳ בשלמא א׳ ודאי לא פרכסס סוס ודאי
ננלת ולוק״ על״ א״ש שכן העידו חכמינו זיל חולין ליס כל שלא
גוונא א״ר׳ וא״כ כשסומרס נבלם ביצסס כמי סופרס לב״נ וא״ש:
שבתי וראיס׳ סינמ לסרמב״ס הטל דלים ליס מ׳ איכא ודדי וא״כ פירכסס בסוף סשחיעס בידוע שכבר יצאס נשמםס קודם שח יעה
ס״ד לידסר אפילו ניציס דשט לישראל ומדנל׳ רסמנא סיתרא ומשמע דידוע סי׳ כן לחכמינו ז״ל ולוקין עליו משוס נבלם אבל בספק
בנבלה וביצתה ה״ס בכל ביצים שבעולם אמנס להפוקקיס דאיס להו נוקמא אחזקח מ׳ מי לא חנן נגע בא׳ בלילס ולמחר סשכיס ומצאו
מ׳ איכא מיד׳ וא״כ תינח בביצח נבלה מק התורה לישראל ניד שרי׳ מס ר׳ מאיר מנוסר ורננן לא פל־נ׳ אלא משוס םומרא דקדשיס אנל לא
עיין שס רפ״ס דעדיוח ובסולין נ״ס ע״א בסוס׳ שס נאמנות אנל ניצי לחולין כמ״ש חוס׳ ריש נדה ובעילונ־ן ל״ס ע״ב ובכסובוס סוגי׳ דמומין
עריפות דאקוד׳ לישראל מטל היסרא לבני נס דאין לומר מכל מקוס ומס םכתנ תוספ׳ נגד זס בפסחים צ׳א ע״א דיה שהי׳ וכר כבר עמד
מוכס מביצים כפלה המעורים ׳בה וכמכט עמה לככר׳ דאסור תן סתורה על זס סנאו; נכור שור נמק׳ מ׳׳ק ׳ע״ש מכל מקום סאמס דמוקמינן
ז״א דססס ה ״ מ עעמא משוס דכנופה משיבם ומהי! עמס ואין כאן אבר נחזקת ם׳ ונתוקפסא דמ״ס• ריש פרק ס׳ דעסרוס מנואר שסיס
מן סיד משא״כ אוסן סכגמרות כנר שאין מתם עמס אפ״ס שרי רממכא מסוכן בלילה וא״כ ה״כ מ״ש וצ״ל הכא חזקה מתנגדת חזקת שאיננו
לככרי ע׳׳ז אכו דטן ואיכסו שרי׳ לישראל מס״ס ואין כאן ראי׳ כלל להתיר זנומ אף על ננ ללא ש״ל שפיר שאינו זבוח דהרי מעשה השחיעה
נעשה שפיר כחקנו לפנינו ותקפק נולד בחיותי ויש למוקמ׳ בחזקת ח׳
ביצה לככרי:
ותו דלסרמב״ס כמי מאן לימא לן דתיא וביצתה הותרה דלמא ע״כ לא מ״מ מהכ׳ איסור שאינו זנוח לשוד׳ ק0ק להחמיר ואיש הרמנ״ס דהוה
אמריכן הכי אלא בגידה ומלבה דאסורס לישראל ושרי לככרי א״כ ק׳ ננלס ומתק הדנריס למדנו שאין כאן חזקה אי׳ ונאמני׳ עליו ע״א
ואפי' אשת:
כשסוםר לישראל למוכרם לככר׳ הכל בכלל כל מה שאיכו ראוי׳ לישראל
אן ביצת כבלם דמוסר לישראל באכילה ולככרי אסור לפי סכחס־כו א״כ והנה בניצס ל׳׳ד ע״א נעוף סנדרק קבעי א׳ מיסר לשוסעו ני״ט הקש׳
פני יהושע חםשוע מנהמה מסוכנת דגם כן צר.ן בדיקס א׳
אינה נכלל היתר ננלה דלא שרי רסמכא אלא מאי דלא סז׳ לישראל
אנל מאי דסז׳ לישראל לא ואיסורא כמי איכא למוכרים לנכרי נזול מפרנסה ומוהר לשוסעה ותירץ סחס סחירו משים הפקד ממונו יאנ׳
הסנרס׳ סא נפקחים ע״נ ע״א מסיק דכל שוסע ערפה מקלקל לולי
נדוד נבלם כמבואר בתוס׳ ע״ז כ׳ ע״א בסיגי׳ דלא תסנס:
שמוציא מידי אנר מן הס׳ לננ׳ נח או מיד׳ עומאה ננלח כמ״ש חוק׳
אמנם יגעתי ומצאתי דלכאורה דנר זס נמסלוס שנו״ דבילקוע מ״ת׳
שס והנה חינס נהמה נריאה אנל הנא כמסוכנת שירא שממוס קודם
בשם ספרי לא תאכלו כל ננלה לרנות העריפה פי׳ שיה״ מותר
חשכה אין כאן חיקון להוציא מידי אבל מן סס׳ שהלי נלאס״נ סיםס
למכור לעכו״ס ולא טמא לכלבים דוקא וא״כ טמא כשהותרה ערפה הוא
מתה ונמצא ממ״נ א׳ תפרכס הרי יכיל לאכול ממנה כזית צל׳ מבע״׳
וביצתס סוםרס וזס אסור לישראל משוס ביצים עריפס מן ססורס
ושפיר קשחע ואי לא תפלכק הרי קלקל כחתיכת והפסד עור דלהוציא
כמבואר ושט לככט א״כ סתירס מפורש אן במכילתא פרשת משפעים
ודדי אבל מן החי בלאו ה״נ סיתה מתה וכן נאמר לערן טומאה ננלה
בפקוק ובשר בשדה ערפה לא האכלו יציף היהר מכירת עטפה לככרי
ממ״נ אי תפלכס יוכל לאכול ממנה ואי לא תפלכס הלי אכת־ מעמאות
מק״ו דננלה שאינו מעמא במגע ומשא כ״ש ערפה א״כ משמע דלא
ולא העיל אלא אדלנה קלקל נעול ועשויה כיון דעכ״פ ליכא איסול
דדש כל נבלוס לרבות עריפה ואין לומר כשהותרה עריפה דלא הותרה
דאול״חא שוב הקילו חכמינו ז״ל לסתיל אפי׳ לכתחלס משוס הפקד
מק״ו אלא המותר לנכרי בלא׳יה לא זולת בננלה והנה נתוס׳ פסחים
ממונו כן נראה לפי ענ״ד והחיים ושליס וכינו כנפש א׳׳נ הדש״ת— .
כ״ב ע״ב ד״ה אותו וכו׳ משמע דק״ל דרשא דספר׳ דאי מפיק להו היתר
פה מרחץ ביסטשאן:
עריפה מק״ו א״כ זה הק״ו בעצמו שיין ניד להושיע העובר את ידו
ומהאי עעמא ניעעה למילף מהיקשא מנשר קדשים דאסילו למאן דאמר
סיקשא עטף מק״ו מכל מקום הכא אה׳ הק״ו לגלות לן דנינף היקשא
מעטפה ובשר מן הס׳ דקרא דשר״ נהנאה ולא מבשר קדשים דס״א
אוםו הק״ו בעצמו שיין ניד אהוציא עונל 'לי שאינו מעמא במגע ומשא שלום לידיד׳ סוחיק החרוץ המופלג השנון בעל פיפיוה כמוהר״ר
פ״ש נ״׳:
וע׳׳כ ליה לי׳ לההוספוה הן ק״ו אלא מרנה עריפה מכל נבלה וא״כ
נעעס לסקיש עובר שסוציא ידו מהיקשא לבשר קדשיס לסומרא וכבר יקרתו ודוס ׳״ד סמוז סענור סניענ׳ בזמט ואחיו סבסור לא עוררני
על ככס ומרוב ערדוס׳ לא סשבחיו עד יום מש״ק סעבר אסא
כתבנו דאי נפקא מכל ננלס מוכס שריותא דניציס אמנם רש״׳ אינו
מפרש כפירוש התוס׳ משמע דס״ל הק״ו הטל לכן דסק בדברי אנדה לידי מכסבו וע״נס׳ בו .סנס אמס נכק סדבר דמקברא ׳•ל דאומן
שאין סקב״ס מקפה שכר וא״כ אי; לנו סיסר לביצים לססס לנכרים באומנסו נקי ולא פגע ולא נגע בסימנים כמו שסעיד פרי מגדים סי׳
מ״ו על מנסנ סיתר במסורקיס כפ״ש מעלסו וק״ו סר׳ ססירוק מקור
כשהם נולופות וסדבר צריך סלמוד:
לכל כפרי וכפרי בשלו כידוע מכ״ש סכא שלריך רופא אויק להקזה
ועדיין אני אומר דנם א׳ ביצים אקורוס לנכדס מכל מקום מותר ועוד כיון שקושר סבל כצוואר עד שיראס פליעס ניד עורק סדופק סו״ל
לסם לסם ביצים ערופוה מיוה אפילו אי אקומם לגומעס כספק נקנס סילק כ״ג ונס באשר מיעוע סמצו׳ סוא בבמות ורובם
לבני נס וכדמשמע ריש ביצה דאמר ביצה אוכלא ע״ש מכל מקום מוסר של אוסס ודמוע שיש בסס משם ססקזם וס״ס לפניט ש״מ סאומניס
להס לסס משוס דאול׳ לא לאכילה קבעי להו כ״א למלאכה כדרך לעשוה בקיאים וכל אלו סקנרוס נרעזו בדברי מעלסו ויסס כיוון אן אין
סרבס מלאמס בביצים טרופוס כמלאכס סדבוק יכדומס אמנס לסזידנס לסורוס מקברא בלי ראי׳ עכ״פ מפוסקים ראשונים וסנס ז״ל סמרדכ׳
על סמאכליס שנילושו בניציס או שנהבשלו עמסס ניציס כדרכינו בי״ס פ״נ דםולין ס״ הריו כ׳ וז״ל אפילו אמר סשוסע ברי ל׳ שלא תתכת׳
ופורים אקוד לפי סנ״ל ואין לומר דעעם כעיקור לא נאסר אצא כ״ע סעול אין סומכים עליו טון שיצא ממנו דם ואף עינ דקנס סמון
לישראל וצא לבט נס ז״א אדרבא מבואר בלשה רש״׳ בחולין בסוניא לעור סוא ובקנס ליכא צידסש למיעוע קמא מכל עקום לפעמים נם
דזרוע בשלה דלכן איצעריך ׳לפוםא לטע״כ משוס דמסברא סד בסר׳ סושע סמון לעיר על ידי אסיזת ס״ שסופק בסן כשבא לשסתו עכי׳ל
בטיל דכתיב אסרי רבים לסעוס וא״כ בב״נ דלא כהיב אסרי רבים סנס משמע מלשון זס דאי ספס לשוסעס וססוב קוץ בצוואר או ססן
לסטות אפי׳ באלף לא בנדל :
בו ליכא לידסש לושע שאין סושע סמון לעור כ׳ סושע הוא בין קנס
ולא עוד אלא אפ״ סבשיל שנסנשל בקדרס שהי׳ בס ביצים פ״א יש למפרקס בץ עובי סצוואר ואין אדם פוגע בו אא״כ חפס סס״ לשומעם
לאסור ולא שייך בסו שטוםא דטסן עמס לפנס לא מבע״ לסםוסקים ואז אפשר ע״׳ נדנוד נפרטם וסקדיס ושע לקנס וצ״ל סא דממסמק
דכל סיכא דלא בנדל מסן עעס לפנס כיד אסור א״כ ס״נ סא סנסנו קוע׳ דמא סולק כ״ס עיא דלרש״׳ משום משש נקב נגעו ב״ אע״נ דנמצא
דאפ״ באלף לא בעיל לדדסו אלא אפ״ לססולקיס כמי דע״ :לא שט ר״ש קנס שלם סיישינן לושע אף על גב שאין סושע סימן לעור מכל מקום
כיק שלא בפנינו נעשה על ידי מקרם יד יודע אס לא נ מ ס סקנס יק
כוהן עעס לפגם בעס׳ ע״ז ס״ס אלא משוס דגלי לנר אשר בשערן ססכס
סצד בין קנס לושט ושם טקב הושע או נעשה באופן שבאונס ונסדלדלו
ואכלם נבלם שאינה ראו״ לגר איכס קרר׳ כבלה ולישראל גלי רסמכא
סנך׳ ונפרדו זס מזס ומכיש אס נעשס ע׳״ כצבא ובעל ם׳ וכדומס אבל
ולא לב״נ ויש לע״׳ לדנא בכל מ״ש וצ״נג פ״ב עש״ק בסעלוסן קע״נו
כל שנעשס בפטנו א׳ לאו דסשוסע סופק בס״ ופעמים מפרידן זס עזה
לפ״ק — .משס״ק סופר מפפד׳׳מ:
לא

תשובה כא

שאלות

חודם סופר חי״ד

ותשובות

לא הים לן למיחש לושט א׳׳כ מכ׳׳ש סכא בנדון שלםכיכו דליכא למיחש לו ס״נו אוכלים משחיטחו ה״כ סוה הכי כאלו בלקכו לו סכין שסר•
למידי ואיכא נמי כל הכ״ל דחזי לאצטרופי להיחרא לסעכ״ד וכלשון זה אמר בוילו׳ לוקא לכשלחצוסו יה״ סכינו פגום סזיד ישחט בו מסמס
שבמרדכי הכ״ל כ׳ ג״כ נסמ״ק ש״ קצ״ז ׳עיש וראו״ לסמוך ע״ז וממילא סלוחציס ולא זולמ כמלא עסיס סרונ כשמס כסוגן וכל לסריש מרונא
תו לא צריכי להנ׳ פלפולא דפלפל מעלהו אי מוחר לאכול מחלב פרוח םריש ואין לאסור השומן והכלים למפרע אס״ אס כסלינו שכאמיכהי
הואיל ואמרו לרן השונה הגס שיש ללנכ מזה הרנה כי נננ׳׳י קמא
במקומות ההם:
ו מ י מ אשתעשע קצת בדבריו שכתב כיון דמיעוט המצוי הוא ה״ל כמו סלק ע״א סימן ע״א לא האמין לאשה מה שאמרה לרן וידוי נחליה
ריאה וכמו תקכת הושטין שכתב רמ״א סימן ל״ ג ולכאורה תמותי׳ ונחו״׳ סימן ע״נ כ׳ לאסור אשה על נעלם אמנם גס הוא לא אמר
דבריי לא יהא אלא בריאה הלא בריאה גופה אנו אוכלים לחלבה וכן אלא נאשה על נעלה לראוי׳ הי׳ להאמיכח לשו״ אכפשי׳ חחיכה לאיסו׳
בושט מביעחה ולא ח״שינן אלא לבדוק אחר שסימא היכא דאיכא לולי לעיני׳ נחנס נאסר וכיון לסולכוש למוח לא שיין נמנה עיניה
לברור׳ לסכיכו וזס סקשת רש״י לרבותיו אתמול אכלכו מחלבה והשחא נאחר אנל בעלמא לא ס״ל לחלק נין לרן וילו׳ או לא ונסימן ק׳׳ל
מחשונוחיו רצה לומר לנסא לפלוני רנעני לרצוני מ״ר׳ ששנ ואפייה
ניחש לבשרא:
ועיקר תיר׳ן קוש״ זו בדברי רבינו יונס שבריענ״א ס״ק דחולין באמת לוגי לפלגי׳ לינורו לא הוה מהליק ע״ש היטב ונמק״א הארכה׳ נזה
לא הים צריכים אפילו תיכא דאיכא לברור׳ אלא משוס שסוא )עי־ן בשימן לי( ואין כאן מקומו ואין צורך להארין כי נ״ל כנ״ל וה׳
שכומיו יאריך הכ״ל החוחס בברכה יום הי ח׳ שבט פק״ח לפ״ק.
דבר מפורסם וכיכר לעין כל כשמיצאין הריאה כל א׳ יכיר תסירכא וילך
משה״ק סופר מפםד״מ:
לבתים וישבור כליהם ויאמר אכלתם מבהמה טרפה ע״כ הטילו לבדוק
ועכשיו שהטילו לבדוק הרי הוא נספק איסור עד שיבדוק ועיין היטב
בשלטי גבודס שסביב הרי״ף בפ׳ לא יחפור בסוגיא דניםול שרוב דבריו
צ״ע ואי סםיקא של מעלתו באוהן שנח״תס בהם משס ההקזה וקא
מנעי׳ ל״ אי הוה אסריכן לאכול מבשר; א׳ נס חלבן אסור הנה נעינא שלום וכ״ט לך התלמיל הוחיק הרנני המופלא מוה׳ פנחס לינ כ״
לא קא מיבע״ לי׳ םשיטא דאסור כיון דתבתמת אסורה גס מלבת אסור
מה שכחנמ נדבר׳ הט״ז ני׳׳ד ס" ק׳׳ז לחחיר נשנרה מפרקח ורוב
ולא קא מבעי׳ לי׳ אלא א׳ כיח־ש לסתם חלב דלמא איח בתו מחערובוח
נשר אס החוט קייס ואחה באח להחמיר .כל דבריך איכן אלא
נהמה זו או כולו מבהמה זו וישראל העומד על החליבה לא תשגיח על
חמה עיקור ׳סודך נניח ל״שנ ק׳ חוס׳ ם״נ דחולין ל״נ ע׳׳נ ולחשונ
משם ההקזה גס זה פשוט דממבת פרוש ומכ״ש א׳ הוה אסליכן אוחן
נמי דחזק״ שהקשו ולחשונ נמי דזעירא הנה פשיט הוא דעיקור מיונח
הבהמוח היו מפרסמים הדבר להעומדיס על החליבה ולא נחשדו
קו׳ תוס׳ היא על המקםין שהקשה על רנא שחירץ אלו אסורות קחני
להאכילנו איסורא דא׳יכ אהחלנ גופי׳ לא מה ימנ ו כללו של דבר לא
ונא לתקשוח עליו מדמזק״ שאפשר שרנא יחלוק על חזקי׳ ומכ״ש מהא
הבכחי שאלחו בזה והיה זה שלוס וכל טוב ממני א״כ• ס״נ יומ ב׳
דר״א ניטל ירך מצינו בהדי׳ פלונחא בנדה כ״ד ע״א ואפשר דרנא לא
ירד מכסם פ ק ח לפ׳׳ק:
ס״ל כווה״ ואין כאן ק׳ אלא מדוחק איך יפרשו הס המשכת טפי ה״ל
לחקשוח מזעירי דכנא בעצמו איח לי׳ דזעירי פ״ק דחולין כ״א ע״א איממ
כך היא עושה וכו׳ ודזעירי מוכרח מנרייתא דתנ״ כוותי׳ רק ר׳׳ל ול׳יא
לא שמיעא לסו הך נר״חא אנל מכל מקום לדיכא מוכרח״ הס דברי
שלום רב לידידי הרב המופלג המאה״נ המופלא כש״ח מו״ה אל" זעירי והי״ל למפרך מיני׳ והיה עדיף טסי וקו׳ חוס׳ עצומה וחי׳ מוכרח
משה כץ נ״י אנ״ד דקיק פעצל יע״א:
ודנרי נרז מיוסדים על אדני פז .ונלאו ה״נ כיון דאודית ל׳ מיהח
שוחט
שתיא
שכיס
ד'
כמו
גייר־! הניעני ע״ד שוחט שהתודה גחליו שזה
דלרש״י ולרמב״ם מוכרח כן דנלא פסוקת החוט אין כאן טריפות א״כ
נין
לשחוט
למהר
עליו
נאוחו היישונ כשה־׳ עומדים ואצ־ס
כה׳ דלשאר פוסקים אין כאן הכרח לזה מנ״ל להוסיף על הטריפוח
קודם
שבסכין
בפגימת
הרגיש
נעוסות נין ננהמות וכמה פעמים הרנה
ואפי׳ לא יה״ ההיתר מוכרח אלינא דשוס פוסק כ״ז שלא חנכר האיסור
שמיעה ושחט נסכין פגום כ׳ מיהרו עליו ולא אימץ לנו נגנוריס נגד לא נקנלכו ממך וכ״כ שמלת חדשה נעכין .ואתת נאת לדחות דנריו
יצרו לעכב האנשים ושחט בסכין פגוס הרנה םעמיס והנה נכמה מקומו׳ נמחחכח נמה שהניא הגאון חנ״ל מאף אכן כמי חנינא ונכנסח נדוחק
לקחו שומן מהמקום ההוא מה יה״ דין השומן והכלים:
גדול לחלוק על הגדולים נל׳ טעס:
הנד ,א׳ היו עדים לפניכו ששחט כמה םעמיס בסכין פגום והי׳ מווור
להאכיל לאחרים נבלוה אזי אם״ אוחן בעלי חיים ששחט ולא והלא מאז שמעח מה שצל״ע נר״פ אלו טריפוח דברי רשנ״א םכחנ
לחלק נין נשברה מפרקת לכקינח הושט דהיזס הוה םפיי
העידו שהי׳ סכינו םגוס מכל מקום הכל בחזקה איסור שאיכו זבוח
ובחזקת נבלה עומד אע״ג די״ל דאיכ* מומר אלא לתיאבון הוא שלא מחה עומד ומולק משום שמטמא מח״ס משא״כ כקינת הושט ואס כן
להתבייש בפני העומדים ימלעיגים עליו שמאריך בתשחזת הסכין אבל לפ״ז מוכח לסי׳ א׳ נעיף ננכה ומטמא מחיים הוא דאל״ס לא הוה אני׳
לעולם מבא דרובא השחיז סכינו יפת ביכו לבין עצמו כדי שלא יבוא מקשת מיד׳ והקשה לך עולח עוף בחולין כ׳ ע״נ ע״ש אע״כ סי׳ א׳ נעוף
לידי כך וה״ סכינו יפה בבית המטבחים קידם שחיטה דלזה לא היה נמ׳ נבלה ומטמא מחיים וא״כ במתני׳ דואלו טריסוח נעוף דחשינ כמי
מומר וק׳ זו צ״ל בע״ש שייך סימן ב׳ סעיף קען כ׳ דפס־ל עדות מחמח םסוקח הגרגרח דהיינו ס״ א׳ נעוף ש״מ דחשוב כמי כבלה ומטמא מחיים
נבילה נהי דאינו שוחט לעצמו אנל שוחט לאחרים ונכנ״י קמא סייד א״כ קשה לחשוב כמי דחזק׳' ועיין חידו׳ רםנ׳׳א כ׳ ע״ב ם״ כווכהאחרת
חי׳ א' חמה עליו מ״ט והטעם כפשוטו דאינו נחשד אלא דח״ש להפסד מם־רש״י ולדבריו י״ל ק׳ סכ״ל וק״ל .ואקצר ואומר שלום לך וכל אשר
אחך ,ס״נ נגה׳ ליום ה׳ שבעה עשר בחמוז חקס׳׳ז לפ״ק
ממון עצמו לכשיתננל בידו לא יפרוש מאיסורא אנל לערחח גופו לא
כחשד ע״כ נחמן לשחוט של אחרים בלי בדיקת סכין מ״מ היינו בחשוד
מש״חק סופר מפפד״מ:
ם״א לאכול כבלוח מחלקיכן ככ׳ל אבל במומר לאכול כבלוח שחיטחו
פסילס אם״ בדיעבד לאחרים כמוכח מהוכחח ח״ח שממנו הוציא השייך
דין זה מדאמר רבא מומר לאכול כבילוח בודק סכין וכוחן לו משמע
דוקא מומר אבל לא חשוד ובהכ׳ מתיישב הרמנ״ס ע״ש בתיח הרי קמן שוכיט לחלמידי הרב המופלג החרש כש״ח מו״ה נער כ״י היושב
דבמומר לעצמו פסול גס לאחרים והטעם אף על גב דאיכו מומר אלא
בשבת תחכמוני עדכי חעצנ׳ בקיק מיקלאש נ״׳:
לתיאבון ממונו ולא לאחרים משוס טרחח גופו מכל מקוס כיון דדש בי׳ יקרתו הגיעכי ועיקור דיכו מבואר בתשינת מחרמ״ל סי׳ כ״א ומ״תי
וכעשה לו כהיחר אף על גב שמחחלה לא נכנס לזה אלא מטעם חמדח
ל״ ש״ך קוף ס״ ל״ג ומיכי׳ אין לזוז .והכה מ״ש חוס׳ כדה
ממון מכל מקום כיון שעבר ושנה וכעשה לו כהיחר ישחע ולא יטרח י״ם דנשר חכמצא הוא בחזקת שאיכו זבוח פשוט הוא דלמא לא כשחט
לחתן פגימה דהרי מעיקרא סוה ק״ד בם״ס חולין דף ד׳ ע״ב דאם־לו כראוי ולא נעשה בה מעשה שחיטה אבל נהמה שכשחנוה כראוי
חיחרא שביק ואכ־ל איקורא כיו; דדש בי׳ קמ״ל רבא דהיחרא לא ישבוק וכהלכה רק אכו מסופקים שמא כיקב הושט אין זה ספק בשחיטת כי
אבל מטרח לא טרח אף על גב שאיכו מומר אלא לחיאנון ממון מ׳׳מ רוב בתמות ראויים לשחיטה ואין נהס דבר המוכע סשחיטס אלא שהיא
כיון שנעשה צג כסיחר לא טרח אפילו טרחא כ״ד אס כן מכ״ש חכא אינה זנוח ומחוסרח מעשם השחיטה עד שיודע שנעשה המעשה אבל
שנעשת לו כהיתר להאכיל כבלוח לאחרים משוס בושח שוב לא טרח עכ״פ ראד׳ היא לשחיטה ואס תיתת נקינת הושט לא תיתה ראוי׳
לשחיטה על כן אין כאן חזקת שאינו זנוח ולא דמי למ״ש חוס׳ ספ״ק
וכל מת שכבר שחט בחזקת איסור שאינו זבוח תוא:
אך כל זס א׳ ס״ שוס עדוח ששחט נסכין םגוס אבל הכא בכידון דנ״מ ד׳יסאיסורא דסםק ניקב סושט מקרי אחחזק אינה זנוח החס קאי
שלפכיכו שמפיו אכו מ״ס יהוא מעיד על עצמו ולא כדבר עחס אי לא אזצינן בחר רובא באיסורא נמצא לא אמרינן רוב נסמוח כשרוח
מדין כאמכיח אחר שתוציא מתח״׳ וככיח כדעח קצת אחרוכיס הואיל וכל נסמס בחיים בספק טריםס וניקב סושט עומדח ונסזקח שאינו
וסודה דרך וידוי וחשובה כאמיכהו אך הפח שאסור אוח; ששחט נסכין זנוח ואינם ראד לזנוח אבל לבחר דאזליכן נאיסורא בחר רובא וממילא
פגום סוא תסס שסתיר אוחן שלא עמדו עליו אכשיס ולסצוסו ושם״ כל נסמה נח״ אף ע״ג שהיא נמזקס שאינם זנוחס מ׳׳מ סוא בחזקת
םקכין מחוקן בביחו כדרך רוב סשוחטיס ואלו ה״כו בודקים סכיןוכוחכי׳ שראוי׳ לזנוח שסר׳ רוב נסמוח אין ושטן נקונ ,ואמנם חיס׳ בנכורוח
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כ׳ ע״ב שסקםו נוקמס מיעוט אינס מומחים לחזקס שאינו זבוח ואיהרע
ל״ מבא וסי' דסוס כמו מיעוטא למיעוטא כמי סתס ספרי דל״נ׳ ידגמר
גידר׳ וסרשב״א בתת׳יא בחחלת סקפר סקשס מס ׳עכו בשמא במקום
נקב קשחיט ניינא סמוך מיעועא לחזקא וע״כ ח״ סירוציס אחרים ע״ש
ולפע״ד נ״ל ליישב בשלמא בקוג״ פ״ק לחולין דבע׳ למילף מבא מרישא
של עולה ללמא נקב קרוס של מוח או משחיטה ללמא כיקב סושט א״ל
לההס הוה מיעוטא למיעועא רוב כשרוה ומיעוט לטרפוה איכס טרפוה
בקרוס של מוח או בושט לוקא לז״א לכל החששות טרפיוח חל הוא
ולמיעט א׳ יחשב אלא שילפיכן מחיך אבל בחר שידע״ להולבין אחר הרוב
וליכא למיחש לשוס טרפוה רק לכקונה הושט דהוה כבלה ואוקמא
מיעוטא לחזקה שאינו זנוח דשאר׳ טרפיוה שאינן כבלה לא שייך לצרופ׳
לאינח זנוח רק נקינוה הושט שהוא ננלה וה״ל מיעוטא דמיעוטא
דרוב כשמס וסמיעוט דידטרפ׳ לאו נושט מיערפי וה״ל כמו רונ מומחין
דתוה כמו קסם ספרי די״ כי מגמר גמיר׳:
אמנם בבכורו' שס ק״ל דכקיבת הושט כמי טרפת הוה ולא כבלה דדוק׳
פקוקה הגרגרה ברובו הוה כבלה ולא כקובת תושט ולא כדעת
חיס׳ ריש פא״ט ע״ש וכן משמע בלשון הרא״ש פ״נ דחולין ק״ ר דהוה
רק טריפה וכ״כ מהרש״ק בס׳ חפארח שמיאל בטי״ד :
ומיש מעלתו אף א׳ כימא קפיקא לקולא מס״ת מ״מ אין לוקין על או׳׳נ
דלמא במקיס נקב שחיט דנריו תמוהים אטו נאו״נ כשירת כחינ
שחיטה ראוי׳ לאכילה בעי׳ וכיין לכל שחיטת דעלמא קפיקא היא ורחמנ׳
אכשרה לקפקא לקולא א״כ על אוהה שחיטה אזהר רחמכא לא חשחטו
ביוס א׳ והוא פשוט :
ואמנם מהרמ׳׳ל לא מ״ר׳ אלא כאבל בלא בליקח אבל כשה״ בו ריעיהא
ושוב כאבל בלא בליקח יש לאסור יעיין בש״ך ס״ מ״ח סקכ״ג
ואחהיס בברכה דברי א״כ .פ״ב כגת׳ ליום ד׳ י׳ כסליו חק״ז לם״ק.
משה״ק סופר מפפד״מ:

תשובה כה
שלמא כפישא לידיד׳ הרב המופלא עושה פלא הוחיק חדח׳ מלא
עחיק כש״ח מרס א״זק כ״׳ אנדק״ק עקרעסע והגליל יע״א :
ועל דברי הורה׳ לתיוח׳ גימד מאד בחחלה זמן נהלו״ס ע״כ אבא
בקצרה מה שכיגע רק לדיכא .ואימר נפנין קיץ ממש הסחונ
בושט יהיה כל מורה זהיר ברוחו מלההיר ח״ו אעם׳״ שנקלף תישט
והפריד העירות ולא שלט במילון שבפכימ׳ מ״מ חלילת לתחיר כגד רוב
ספיסקיס יהכרעה כל האחריכיס ואפילו רמ״א שכ׳ יש מכשירים הרי
כבר הכריעו ט״ז והש״ן דלא כ״כ אלא להחנצל על מכתג עירו יכן לא
יעשה והאי יש מכשירים דרמ״א קא׳ אפי׳ לא שלט בחיצון שבפנימ׳
כמ״ש בנס״כ שס ברא" ברורוה דאל״כ הקשי דברי הרא״ש אהדדי דברי
דנר׳ רמ׳׳א שנק״ד והיש מכשירים שנשעיף ט׳ שניתם דברי סרא״ש הס
אע״כ כמ״ש כה׳יכ הנ״ל:
והנה מ״ש ש״ן סקכ״א דלא ח״ש״ שמא נחרפא אלא נחיצון דאין לה
בדיקה ולא נהיפין זסו קשה מלקמן קי׳ מ״ח מ״ש הש״ן שם
קקי״ד דגם גני הייקס ח״ש״ שמא הנריא וצרין לדחוק דוקא גבי ושט
שיש לו שני עורוס ובלא״ה חחששא רחיקס שעבר השני עורוח לכן לא
הוה ח״ש״ שמא נהרפא זולה ה ן דאין לו בדיקה בחוץ אבל בהמסק
ח״ש״ שפיר א״כ לפ״ז נלא ענר הקיז לצד החיצון של הפנימי ששם יש
לו בדיקה לא ח״ש״ שמא נהרפא אבל זהו דוחק ותייחר נ״ל ליישב
ק׳ סש״ן דנפקא מיני׳ בהא דאין לו בדיקה בשנהחב המחט והקיץ עחה
בפניכו בעור העכימי באופן דלא שיין בשעה מועטה כזה שמא הבריא
ובדקכו ולא מצאכו עובר מעבר לעבר בכה״ג צריכים לטעמא דאין לו
בדיקה מבחוץ ואז באמה כשמפריד העורוה ולא עבר לצד החיצון של
פנימי כשר באמח וכמבואר בחוס׳ ק״פ במה מדליקין ׳ע״ש שיב מצאה׳
כן בכליה׳ מ׳׳מ נהא קלקינן דמלילה להתיר נישנ לו קוץ אע״פ שהפריד
העורוה ולא עבר הקוץ את כל העוי הפכימי דשמא כתרפא והאריכוה
בזה ללא צירן:
אמנם נכידון דיד״ שמצא כמין שערוה ממינים נישט הנס אס נאמר
דמעלמ׳ אה" הנן שערוה ידוע הוא שאין נכח השערות לנקונ
עור מושט ככל וע״כ כבר היה בו כקב מאז וכקרכו נו הכערוה האלו
וסנה אס נמצא נקינ הישע ולא נודע א׳ מחמח חולי א׳ מחמה קיץ
מחמר״ בספיקא כמבואר בראשונים וכפסק רע״א ס״ד והנה נט״ז ק״
מ״ע סקיג סקשס סהירס ממ״ש שס ב״י בשם אוהל מועד גבי כקב הקרקבן
סומכ״ בקפיקו להקל ומשנים קדמוניות הייה׳ רגיל לסרץ דססק כיקב
הושט הד קפק כבלה וה׳׳ל קפק בשחיטה ומחמריכן בקפיקא טפי
משארי טריפוח דכשחטה הוהרח ובקברא זו ח״ח׳ מוליד חדשוה בכמה
ליכיס ומצאתי עהה כן בפליה׳ ס״ ל״ג סק״דוכ״כ בבימ הקפק דףקס״ג
ל״ה ומה אעשה וכוי וע״ש אמנס אחר העיון סלרכ׳ בו ובררתי ללא כן
הוא ומצאח׳ אק ל׳ בקפר קטן שיחה חולין בסופו שכ״כ נפשיעוה להא
דקפק בשמיטה לחחידר ה״כו ספק במעשה השחיטה א׳ שהה או דרס

ו*

או נמצא הגרגרה שמוטה וכסייג משא״ב מה שאינו תלו׳ במעשה השתינו׳
הבהמה בחזקה רוב הבהמות עומדת שאין הושט שלהס נקוב ונהי דיש
לה חזקה שאינו זנוח על שנהברר שנעשה מעשה השחיטה כהוגן מ׳׳מ
כל שנעשה כהוגן והקפק בניקנ הושט קמכינןאמנא כמו נכל הטריפו׳
רש ל׳ הרבה ראיוח על זה ויעיין במ״ש הוקי במילין ׳"א ע״א ל״ה מכא
הא מלחא וכוי אלא יציף מפרה אלומה וכוי וקש־ אמא׳ לא יליף ליה
בקיצור משחיטה עצמה ללמא נמקוסנקנ קשחיטונוקמא בחזקה שאיכו
זנוח אלא ש״מ רונא עדיף מחזקה אע״כ מללא כ׳ הוקי חכי ש״מ זח
לא חוה נכלל חזקח שמינו זנוח לאפ״ א׳ לא הוה אזל״ בחר רוב
מ״מ לא היה נחזקה ניקנ חישט וק״ל:
וכץ נ״ל ממ״ש הרינ״ש נהשינה הונאה נפנ״׳ בקונטרס אחרון חי׳
כהונוח ק״ מ״ו לרונא לא עדיף משני חזקוה יהקשה ננב"׳ חא״ע
ס״ מ״ג דף מ״ל ע״נ הא פרה אלומה מטהר לגנרא שיש לו חזקח טומאה
וגס לה יש חזקח שאינה זנוח והיל נ׳ חזקוה ואפ״ח שמכ״ אחל רונא
רונ נהמוה כשרות ע״ש ולפי הנ״ל א״ש ללא מקרי חזקה אינו זניח
לענין ניקנ הישע אפי׳ נלא ר׳ נ בהמיה כשרוח אין כאן חזקה ניקנ
כלל וכיון שנשחטה כלינה יצאה לה מהן חזקה וזה נריר לפע״ל :
ו ל ע נ י ן ק׳ הט״ז העיקור כידש כקוה״כ שסלשאכ׳ ושט לכל הכי חיו׳
נר״חא קוצי אכלין לכן מחמר״ טפי וחול״ נמצוי וצריך ללחוק
נזה ממ״ש נקי׳ ל״ל נקנה ונש״ן שס סקי״ט ע״ש ירמ האמה נזה ללא
מחמדי׳ אלא מטעס לחיו׳ ברייתא קוצי אכלי וא׳׳כ לפ״ז נ״ל להקל נזה
בהכ׳ אחא דמלעיטיס לכל כיד מאכלס ממה שמלעיט״ וכבר כ׳ נרז
דלקות תהלגיעה הוא כמחמת חילי אע״נ שבק׳ כה״כ פליג עליי בקבר׳
בעלמ׳ הוא דפליג והעיקור בזה כט״ז וכן פקק פליתי והכה רגיל אכ׳
להזהיר להמלעיטין נחטין הנקרא׳' חיטי הסוגרמא לבשל אוסס חחלה
כדי שע״י תנשול ׳תרכן הקיץ שנשרש סחטה ויעיין מ״ש נזה נחשו׳
צמח צדק ס״ ״יז ואוהן המלעיט״ נעגיל" עשר״ מעיקה נלוקה אכ׳
תזהיר להניפה ננסה וכנרה להקיר ממכו הינק שדרכו לחחונ נושט
ואז יש לסמוך להדיא אהנף׳ז הנ״ל ומ״מ נדיענד אס לא נעשה כנ״ל
נ״ל לההיר נאוז׳ ההלעטה ננמצאנקנ ולא ניכר אי מחמח קקאו חולי
ומכ״ש תכא ננמצא שערה חחונה נהנקנ ולפמ׳׳ש מעלחו מצא כן כמה
וכמה וגס ה״ קשת מאוד להוציא השער מהנקב ההוא אשר מכל זה נ״ל
שלא נאו השערת מנחון כלל וגס אין כאן נקנ כלל אלא שומא מגדולי
הושט הוא כעדוח הריפאיס שהעלה ר׳ צדוק מגינעין ליבנה נר״פ
המפלה הגס שאיני סימן על זה כההיר להדיא בלא בדיקה מ״מ ננדיק׳
ולא שלט נצד החילון שנעור הפנימי דאפ״ בקוץ ממש א״כ הרמנ״ן
יהרא״ם למכשירי׳ ואפי' למאי דק״״ל לאקנר מ״מ סכי שעלות לאו קוצי׳
כיכהי למכקב׳ אלא כסלכו ננקנ שהוא נקפק ע״ חולי או קוץ וקמכ״
אהט״ז שנעשה ע״׳ חולי כיון שהוא מאוז׳ ההלטעה וכיין שלא שלט נחוץ
כשר ולא כשארה לכו רק קברח כק־״כ למחמיל גס בלקוח ההלעטה
לזה נצרך לומר שמא אין כאן נקנ כלל אלא מגלול׳ הושט הוא כההוא
לריפ המפלה יע״׳ צירוף סנרח האלו אכ־ מקכיס להה־ר אחר שננלקו
אבל לא בנא בדיקה ולוקא שעל א ל קין ממש ובלומה חלילה לתחיר
אפ״ ע״י בדיקה כל זה כחבח׳ בחפז׳ מבלי שוס עיון בספר כלל הכ״ד
סחוחס באהבה רבה .ס״נ ק״ק מ״ד מש״ק ה' מרחשון הקס״ג לפ״ק.
מש״הק קופר מפפ״דמ:
ב

תשובה כו
שלום לתלמידי תוהיק המופלא החלוץ מי״ה אהלן כ״י.׳
מ״ש אולה שרייה הישטין נמיס קריס ולהר״ן דק״ל מיס מטלש׳ ל׳
ושונ ליה לי׳ נליקה לסמיס קוסמיס אה הנקנ א״כ ה״נ שוב ליה
ליה בליקה להישט יפה כ׳ א׳ הי׳ חשש משוס ספק ניקנ הושט אנל אלו
נקנ סישט לסכיכו סי' תכשיס השואלוס רואוה כמונו וכל עצמן לא באו
לשאול אלא על מכה שנושט ואנו נולקי׳ אס שלט החולי מענר לענר
וכשהיא ינש כעץ קשה להפריל עירוה וע״כ שורה נמיס ואין הפסל
בזה ע"׳ המיס .גס מ״ש לאולי יש קורט לס נענר השכי והמיס ישטפוהו
ירע מעלהו כ׳ נ׳ מיני קורט יש א׳ סנא מחמס מכה והוא נבלע בעצס
העור ואינו נשטף ע״י כל מימוס נעילס והיא אלס החולי השירף נגוף
והשני טפהלסממש היוצא מחנלה ומזה מ״ר׳ גני קינה וכרק לכשנמלחו
ח״שי' שנשטף אמנס נושט אין אוהו טפה מעלה ולא מוריל כי ע״י
השחיטה הוא מלוכלך בלס הרבה על שכמה פעמים אפ״ נין העורוס
האלוקים ולבוקיס חרבה וירמ בשעח שחיטה כמחך לס לבין סביכיס
ונקרש שס אך העיקר בושנו נקולות אדומיה הנבלע בהוך העור ולא
׳שחטף ע״׳ מיס ולבר׳ ב״׳ נזה ק״ ל״ג מאול המוסיס:
מיש לנשיטה הרין הנ״ל ידושנ קף ההוקי שהקשו ללמא רוצח מ״ר׳
ששטפו בכהר והטביעו ואח״כ נולקיס אוהו ולהר״ן לק״מ לא״כ
יהי' מלא מיס קרים ולא יה״ בליקס ל יק • לא" ל ץ טיביס וככוח״
א׳ ליכא אלא מיס קריס אנל אס ׳טבעהו נמ׳ נהר מחמי טבר״ וכלומה
ואני נסיה׳ בהיוה׳ ננאלןזה עשר שניס נאה לפני אשה שמצאה רךטין
סרבס
כ

נ
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שאלות

חת״ם סופר חי״ד

ס ר ב ס על ס ע ד ואמרם׳ ל ס ל מ ת י ס ע ס ס א נ ס ס בעיס פ ו ש ט ס כל מעל״ע
שהוא ממש נ מ נ ע במקומי א ס ט ס שישארו סמים ססושריס ב ס כ ו נ ס א׳
מעל״ע וצרם׳ ל ס ם ס ע ד י ס ב ס ו ן צלוסיס ולשוקעו ב ס ו ן מ׳ ה מ ר י ק
בזויוס א׳ ב ס ם ס י ס ו ונשססו שם מעליע ולא נימוסו ו ע ס ר ס י ס ר ו ס ר
עזם אין ל ס א ר ץ וס׳ שנוסיו ׳ א ר ץ סכ׳׳ד א״נ ד׳׳ש ושלום ס ו ר ס ו .
משס׳ק ס ו פ ר מפפד״מ:
פ״ב יום ס' ז׳ ע ב ס קע׳׳ז ל פ י ק .

תשובה כז
שלמא

לעעלסו לסגאון מו״ס מאיר איש נ״׳ אבל״ק ׳ א ר מ ו ע ס :
נדברנו יסד א ת ו ס דברי מדיד סי' ל״ג אלו דברי ס נ א מ ר י ס שס
אשר
ס מ ע ״ ן ס י ע ב סוג״ דסולין כ״ס ע״א ות־ס׳ ד״ס א ס א כ׳ מ מ ס מ ס
ו כ י ישם ודג ע׳׳ב ד״ס סהיא וכו׳ יבין לאישורו כ׳ רש״ וסיס׳ בסרסי
פליגי סדא לסקל וסדא להםמיר דלרש״ מפרש ס ס י א ד מ מ ס מ ס ב ס פ ק
נ ק ב ולעעמ״ אזיל דס״ל לקמן ט ג ע י ב ודאי ד ר ו ס ס אין לו ב ט ק ס
וסשסא אי ס ו ס מייר׳ ס א ׳ ד מ מ ס מ ס שס״ שס שונרא ב פ ט נ ו ו ג ס מ מ ס מ ס
אין ל ן ת א י ד ר ו ס ס יוסר מזס דסלינן ב מ ל י בשונרא ולא ס ״ לו בדיק׳
וע״כ נשאץ שונרא ל פ נ י נ ו וא״כ לא בעי ב ד י ק ה כלל וע״כ ס פ ק נ ק ו ב ה
ס ו ס ו א ס א קאמר ר ב ה אין לו ב ט ק ס מ ב ס ק ש״מ אפי׳ נ ק ב אין לו
ב ט ק ס מ ב ס ק שהוא אדים זהו סומרהו של רש"׳ ולעומס זס יש כאן
מ ק י ס ל ה ק ל ד ד ר י ס ה יש ב ד י ק ה ב פ נ י ם אפי׳ ל ב ס מ ס דמאי דאמר׳ • ס ס ס
שמא ב מ ק ו ס נ ק ב שסע היינו נ ק ב שהוא דק א ב ל א ר ס דריסה ר ס ב
הוא וניכר ו א פ ״ ב ה מ ס יש לה ב ד י ק ה והיינו דפירש״׳ מ״נ ע״נ ד״ה
ס ס ־ א וכד ו א ס ב ה מ ה הוא וכף דסוא קולמו וסומרהו של רש״׳:
לססוס' נ ס פ ק ־ הוא דאינהו ס״ל ד ת א י דרוסה כמי יש לו ב ט ק ׳
וא״כ ס ן ד מ מ ס מ ס י ד ס ו ק ס ביש שס שונרא לפנינו ואפ״ס
יש לו בדיקה בשארי איברים וקאמר ה ס ס דושע א־ן לו ב ד י ק ס מ ב ס ק
לעטן ד ר ו ס ה דוקא וא״כ יש כאן קולא ד נ ק ב יש לו בדיקה בסוץ ולעומה
זה יש כאן סומרא ד א פ ׳ לדרוסה שהוא כ ה ס רסב אין ל ב ס מ ה ב ד י ק ה
ב פ נ י ם שמא במקוס ד ר ו ס ה קשסיע ד ה א דאמרי׳ ט ס ע י ב דלמא במקוס

אמנם

נ ק ב היינו ב מ ק ו ם דרושה :
לפ״ז לכאורה א״א לאסוז ה ס ב ל בשני ראשין ל פ ס ו ק ה ט ס ר ׳
קולא ב ח ד א דוכס׳ לומר נ ק ב יש לו בדיקה נ ח י ז ויש לבהמ׳
ב ד י ק ה ב ד ר ו ס ק דלא אמר" ב מ ק ו ס ד ר ו ס ה קשחיע דא״כ הס־א ד מ מ ס מ ס
ס פ ק נ ק ב ס ו ה דקאמר אין לו בדיקה מ ב ח ק וקאמר נמ׳ שמא ב מ ק ו ס
נ ק ב קשחיע ו ס י ו ס כן הימה על ה ע ו ר ס ״ ל״ג מ ד י ה ׳ ד ע ס העיעור
ד ב ס מ ס יש ל ס ב ט ק ס בדרושה ולא לחלק עלי־ אלא שב׳ שקשה לבדוק
שביס ס ש ח י ע ה מלוכלן ובשחיעה יבשמא מודה ל״ ועבי־ יד׳׳מ שס ושוב
א ס״כ ע ״ ס ׳ ל ה ל כ ס ד ע ס סרא״ש זיל ד נ ק ב ניכר ב ס ק ח ס ל׳׳ע לכאוט:
ע ״ נ ס ׳ ו ט ל דיש ל״שב ולומר דרש״׳ לא קאמר אלא בדריסמ
שוב
ב ס מ ס שע״״ ארי ח א ב שכחס ס א ר ס ר ס ב א ב ל ד ר י ס ס ס ס ו ל בעוף
דסוא ע פ ס ק ע כ ס מ ת ס רש״ ד א ס כשסע ו י ס ס ל ק ס ע פ ס ע ״ סשסינף
סציו לכאן וסציו לכאן שוב אין ס א ר ס כיכר וגדולס מזס ס רש״׳ לקמן
דף נ״ג ע״ב ד״ס לפרסומי מ ל ס א וכו׳ א״כ א ״ ט דקליש וכוי ע־ש מיסו
ס ס ס בכז אין לו בדיקס כלל א פ ״ שלא ב מ ק ו ס שסיעס ובשונרא דגדול
מ ק עכ״פ ב מ ק ו ס שסיעה.א־ן לו ב ט ק ס וכדמוס רא״ מלשון רש״ מ״ג
ע״ב ד״ס ה ה י א וכד א ס עוף היה כו׳ ו א ס ב ה מ ה ט י משמע דוקא
ב ג ס מ ה ולא בעוף וא״כ שפיר ׳״ל למאן דס״ל ת א י ד ר ו ס ה נוד יש לו
בדיקה בשארי איברים ההוא ד מ מ ס מ ס בשונרא ל פ נ י נ ו ומשוס דריסה
א ב ל נ ק ב יש ב ט ק ס לושע ב מ ק ודקאמר ה מ ס שמא במקום נ ק ב קשסיע
ס ״ נ ו במקום דריסה ובעוף דוקא אבל ב ב ה מ ה יש בדיקס ל נ ק ב במוץ
ולדרוסס ב פ נ י ם :

והשתא

אי נמי ״׳ל ע״כ לא ק א מ ר רש״י ד ב ד ר ו ס ס לא מ״ש״ שמא ב מ ק י ס
ד ר י ס ס קשסיע ס ״ נ ו לניעע״ דס״ל אין בודק״ ד ר ו ס ו ס רק ס ס פ י ק י ׳
ולא מסמר״ כולי ס א לידסש שמא ב מ ק י ס ד ר י ס ס קשסיע יעיין כעץ
ז ס בסרא״ש פ א ״ ע ס ״ ג׳ עיש וגס סוס׳ מ ו ט ס לרש״י ב ז ס א ן ס ס פירשו
ס ן ד מ מ ס מ ס באיכא שונרא לפנינו והוה ודאי ד ר ו ק ה ו ב ס א סוששיס
שמא ב מ ק ו ס ד מ ס ס קשסיע אבל ב ס פ ק ד ר ו ס ס כ״ע מ ו ט ס דיש בדיקס
,

א פ ״ נ ב ס מ ס ומיושב ס ע ו ר :
״ ל נהי דבודא״ דרוסם ב ב ס מ ס ו ס פ ק ד ר ו ס ס בעוף אץ
לסמוך ל ה ק ל לבדוק ב ה מ ה א ס ר שסיעה או ס פ ק עוף אבל
עכ׳׳פ ס פ ק דרוסה ב ב ה מ ה ט ל ה ס ו מ ך להקל לא ה פ ס י ד הנלע״ד כהבהי.
פ ״ ג יוס ס ׳ ו׳ מלםשון ה ק פ ״ ב לפ״ק .

ולדינא

תשובה כה
שלום

יקרת1

ו ט ס למאט׳ א ב ר כ ס דהל״ הנ״ בדלא ה נ ״ בבסירהא כווה״
מ ס ה ב ר ה׳׳ס ס ר ב סמאס״ג לממשלה ה ס כ ס ס ש ל ס ס מ ו פ ל ג
ב ס ו ר ס ו״׳א כמו״ם א ב ר ס ס נ ״ טגייי׳ו ר ב א ב ״ ד ומורס לצדק׳
ב ק ה ל ע ס ס׳ גריצ״א יע״א :
ס ג י ע ט נפשו ס י פ ס בשאלסו א ת ו ס בר אוזיס שנמלא בשלס׳
ושע ס מ ו ן לקורקבן מ ד ן כפהוריס או ביעוש ו נ ש נ פ ס ם י ם

ותשובות

מוכסים ב ס ו כ ס מולעיס ס ״ ס ו כ מ ס פ ע מ י ס נעצאיש נ ק ב ״ ב ב ו ע ו ס סללו
ב פ ט י ד ו ס י ס ם ב ס ו ן סושע .ע ר ס א ע נ ס על גוף סדין אשסעשע בדברי
מ ע ל ס ו למען יראס שלא ס ע ל מ ס ׳ עין מדבריו:
כל מראין אמר מר דדבר׳ פר״ס pp״׳ ל׳׳ג ס מ י ס ץ ד מ ״ ס ׳ ראיס
ריש
דמעי סיולא מ ס ז פ ק ס ו א בכלל בני מ ע ״ ם מש״ס פ א י ע כ״ס ע״ב
ככגדו בעוף וכו׳ וכ׳ ע ע ל ס ו שס מ״ר׳ לענין יסר כ ע כ ן סיולא מן ס ב ד
ו מ ס עכץ מאי סוא לעכין ׳סרס .ס כ ס מ ע ל ס ו סעליס ע י ט מפרש•׳ שס
שפ״ כן שככגדו בעוף סיינו ס מ ע ׳ שבין זפק נקרקבן ולא שיסיס יסר
נ ע י ף א ל א שאס ימצא ב ב ה מ ה כיוצא ג ז ס יוצא מ ה ד ק ין ע ט פ ס ו ס ו ט ס
ס פ ר ׳ ם מדקל' ל" ש׳׳ס מעי ש״מ ט ט כמע• וכקבוהו נ מ ש ס ו ולא כ ז פ ק ו
ופשוע:
כ ה ב מעלהו על ד ב ר ה דבר שמואל ח״ל וסמי׳ ל׳ עובא למס סביא
עיר
ק ק ה ה ס ו ב א פ ״ בלא ק ק כמי א ס ט ק ב זה בלא זה מערפיכן
ואינו מועיל ה ב ד י ק ה משוס ד ב ה מ ס ב ס ״ ס מכשמה וזימכין מהרמ׳ אסדד׳
עכ״ל וכ״כ עוד ה פ ע ם לקמן .ודברים הללו מאד ס מ ו ה י ס מ ס ע ט ן
מהכור אהדד• להכא הן ה נ ס ד ב ט ש׳יס רפא״ע ו מ ״ ס ׳ ל" ש״ן p־׳ ל״נ
סק״י בניקבו שט העורוה פנימי ומלון אלא שהנקבים המה זה שלא
כנגד זה א ס ד בעליונה של ושע וא׳ ב ס ס ה ו נ ו ד ב ק ו ר ק נ ן כה״ג כשר כאלו
כ ק ב מנ״א ונושע ע ר פ ס משוס דמהרמ־ א ה ד ד י אבל א׳ לא ניקב אלא
עור א׳ כשר לטיע וה״כו א ס ט ק ב עור הסצון לבד! בדקין ס פ ט מ ״ אבל
א׳ ט ק ב ס פ ט ו ד א״א לבדוק ססצון דושע אין לו בדיקס מ ב ס ק אא״כ
מ פ ר י ט ס ב׳ העירוה ורואי׳ שלא שלעה ה מ כ ה בין ב׳ העורוס אזי ה ו ס
ברור שניקב מצד א׳ ואז א ס ר שכהברר לכו שאיככו ט ק ב ר ק מצד א׳
אח״כ אסאינן ל פ ל ו ג ה ה ה פ י ס ק י ס בסשש שמא הבריא ועיין שיך סקי״ע
וקק״כ שס יבין ההפרש דגישע מ ע ר פ ״ א פ ׳ בלא כמצא קורע ד ס מבסיז
דס״ש״ שמא הבריא משא״כ בקורקבן ו ש א ט איברים וכזה ההפרש כהכוון
הגאון דבר שמואל ושפסיו ברור מללו ומעלהו ל פ ו ס ר ה י ע א לא עיין
,

ה י ע ב וכי שלא ידע מ ה נין ושע לקירקבן ועובא איכא ביכ״הו:
נסז׳ מאי דקמן הכי כל ה נ ה דאהו ל ק ק מאוהן בר א ח ו ס
הסוש מעיד שסהולע״ האלו מיכיסו ק א רבו ולא מעלמא אס׳
וכשפיססין הכפהירי׳ ה ה מ ס מוכס״ בסוכו למאוה כס־ע השערה דקיס
וככרכיס בעיגוצ יכשמיציאיס א ו ה ס רוסשיס ומספשעיס זה מזה וכן כמצמו
ה ל ב ס כ פ ס ו ר י ס כאלו בכל א׳ מ ס ס ורובם ה ב ו ע א בעליוכה היא נשר
שהרופא גורדו וא״כ ב ס ס ל ה צריך המורה ל פ ט ה ה ב ו ע ה ולבדוק א ס לא
שלעה ה מ כ ס ג ס בםצונוה ה ב ו ע ה והוש גיכ גשר שהלופא גורדו וה׳׳ל
כמו ט ק ב משכי צדדיס ו ע ר פ ה אך א ס הבשר מ ע ב ר השט שלס ו י פ ס
וליכא למיסש רק משוס הולעיס ה נ ס בודאי א׳ עצינו כקב׳• משכי הצדדי׳
עי״ ההולעיס א״כ יש לאסור ל ד ע ה הדרישה שנש״ן p״ ל׳׳א סק״ז דדוקא
בקורקבן יש לסקל משוס שעורו ע ב ולא באבר אסר אך א׳ לא ראינו
ריעוסא מ ב ס ו ן ״׳ל דאין לססזיק ט ע ו ס א בזס ולומר ישע אין לו בדיקס
מ ג מ ק לענין זס כיון דבלא׳׳ס ס פ י ק א ס ו א א׳ מ ס ״ ס פ ט ש או לאסר
מ י ס ה פליש ו ע ת שרוב א ו ה ס ה כ פ ה ו ר י ס המה ממלק הקורקבן ילא
ממלק הושע ו ה ס ב מ ק י ס פירצ׳ פירצ׳ שבש״ס פא״ע ובש״ע ס ״ כ׳ ס״ב
וגס א ק לסוש לשמא נ ה ר פ א כ׳ ההולע ה מ נ ק ב אינו מ ט ס ו ל ס ס ר פ א ו ה
ועדיף מקוץ ה ה ם י ב עי" ש״ך סקכ״א ועי״ סוס׳ ס״ס במס מדליקין כך
נלע׳׳ד לפי מה שטל ברור שההולע־ס ה א ל ו נולדים מעצמן של ה ע ו פ ו ה
אך א ס ס ״ מ ק ו ס לסוש שבאו מ ב ס ק כמו שסשב מעלהו אז׳ הלינן
ב ס ל ו ג ה א שנש׳׳ך סי׳ ל״י סקי׳׳ז יע״ש ו ה ס כ ס עיניו בראשו •בין דבר לאישורו
וה׳ עמו יברכסו ו י ר ב ס כ ב ת ס ו ר ס ו והוד ריס ה פ א ר ה ו ה כ ת ס ם ו ה ס
בברכס .פ״ב יום ס׳ א ד ט ם כסליו קפ״ב לפיק.

ומעתה

משס׳׳ק ס ו פ ר מ פ פ ד ״ ע :

תשובה כט
שלום

ככףס מו״ם

ו״׳ר למסוסכ׳ סגאון סגדול ס מ פ י ר ס ס כי״ ע״ם
בוכם ט ׳ סב״ד דקיק מיד יע״א:
בזו הרגע בא הדואר ע ס אגרס ממו״ס סגאון ט ׳ וסוא ל ו ע ס פ ס  .על
דברי ס ו ר ה ו אשיב  *cvbשאין ל׳ ס פ ט ס ולא מכוס לעי״ ע״ע ס י ו ס
נ׳ לשעשועים לסשהעשע עמו בויכוס ס ו ר ה ו ר פ א ו ס ס ס ״ לכל בשרינו:
ט מ ס סשש נ ק ו ב ה ס ו ש ע לחשש ם ע ו ע ס ו ע ק י ר ה ס י מ ט ם ולא
רמי אהדדי ד נ ק ו ב ס ס ו ש ע אינו ע״׳ מעשם ס ש ס י ע ס ר ק דניםוש
דמאז ס י ס ס נ ק ו ב ס סושע ואינם ראוי׳ לשםיעס ח ס לא אמרינן׳ דרוב
ב ה מ ו ס ראי״ לשםיעס אבל שמועס ס״ ש״ ס מ א ע ס ס ע״׳ ע ע ש ס ם ש ס י ע ס
ת ס י ק ה ססכין נשמע ק ו ד ם גמר שסימה וכל ד ב ר ס נ ע ש ס עי״ מעשם
ס ש ס י ע ס הוא ב ס ז ק ס שאינו זבוס עד שיודע לך שנעשס ס מ ע ש ס כראו״
ונה־רנא ב ס ״ למק׳ סולין ע ע ד ס ׳ על ד ע ס רש׳׳י יו״ל ע״א דק״ל שעועס
ע ר ׳ ס ס בעלמא ס ו א ר ע ו ״ שס בסיס׳ ע׳ ע׳׳א א״כ אמאי לא נ ח ל

פר״מ

ב ס פ י ק א לסקל ו נ ס עמדס׳ שס על ד ב ט רבינו יונס שבר״ן:
סגאון נ"׳ נ ס י ם לסלק ד נ ק ו ב ס סושע כבר ׳ ל א ס ב ס ז ק ס הימר
ע * שאכלנו ס ל ב ס דאי ס י ס ס נ ק ו ב ס ס ו ש ע ס י ס ס ל ב ס א ס ו ר
משאיכ שמועס לסיג א י נ ם מ ט פ ס ואין ר א ״ מ א ט נ ה ס ל ב שלם א ם לא

מחותני

נטם

שארות

חת״ם סופר חי״ד

נריס לכלל מונס דברינו סראשוניס הטל דרוב בהעוס ראו״ לשגיעם
ואין בסס דבר סעונע סשסיעס וטמא ססיסון שבכלל סזקם שאינו זנוס
סוא שאינו ראו״ שםשעוע א״כ סיא גום״ קש״ אין נאכל סלבס ואס
נאמר סצב רסענא שרי׳ אס״ עאינם שסועם מלאיצעלין לאקור בב״ס
בס״ק דבכורום א״כ טלף מםכא מס״ם דרוב גםמוס ראו״ לזביסס
אמר״ והא דםשיב רש״• לרנוםיו אסמול אכלנו חלבם ומ׳ ם״ט שסם
סדשו סיוג נדיקום םריאם שלא נמצא בם״ק ומ״ז יפה ק אהמול אכלנו
סלבס ועזם מוכס דלא סששס סורס לםריאם משא״כ ננדק דידן םקשי
על ההורה אין סםירם סלנ אע״כ מעמם םנ״ל:
והנה רביס מקשים מל ס״ג דשעועם אינם עריסה רק אינס ראו״
לשסיעס וכ׳ סאסרוניס קי׳ מ ג דנ״מ לסםיר סלבס סא טון
שאינם ראו״ לשסיעה ממילא סלבה אקור כמבואר סולין ק״ע ע״א םיכא
דלים ל״ סקנםא נשסיעס לא שרינן ססלנ ולע׳׳ד לק״ע כיון דאינו
עריסם א״כ א׳ בדרא לס קמא ס״ .דוקא עריסס לים לי׳ םקנםא
אבל עם שאינם עריסם אים לי׳ םקנםא רק אס נשסע בשמה שסים
שעועם ולא נסרפאס לא עלםס לה שסיעס מ״מ כל זיק שסיא בם״ם
מיקט איס לס סקנסא חס ברור לסע״ד:
מיש קו׳ זקינו סגאק ז״ל בעשנס דטמ לסמ״ש רא״ס דמשו״ס עעמא״
סעסרוה נמעל״ע שבנדה ולא מוקמ״ נסזקס עםרס משוס דודא׳
נגע וסקסק נולד בםנוגע וסק׳ םגאון םנ״ל א״כ לא מוכס מפרס אדומם
דרובא מטף מסזקס דלמא שויס סס וסא דלא מוקירי םאדס נסזקס
עומאסו משוס דודא׳ סחס וםסרם בסזקסס דרובא סוס כמו סזקה סנס
קו׳ זו הרמ למ׳דס׳ דבנדה לא סוס אלא ק׳ אבל ודאי לא שמע״ ואץ
מעסטן סאדס בודאי אלא שפר״מ מס׳ הגאק נ״׳ םוקיף לםקשוס מק״ס
כל םגע דסניסו זקן או סולם טמנו בסזקס שהוא קייס ומםיטס סזקס
יבמה לשוק אלו דבריו:
ולא ידעם׳ ידע לא הק׳ מהיסר סזקס א״א לעלמא ולסיום כ׳ אין אתי
קסר לעי" נו וגס קף םנ״ל לא שמעם׳ מאז ולא הרהרם׳ בם
מעולם לא אוכל לשסוע על זם כלל ט לדעס׳ מנדה לק״מ דההס אינו
רק לקדש״ ומשוס סומרא ולא מטנא כלל ומסזקס ס׳ ״׳ל דנודא• לא
טסש שנשהנה דגר מאשר הים ס• כן סוא מטין מםא״כ בפרס שמא
מעולם לא היה כשרה אלא מטפס נולדה וכן היא כמו שהיהס מעולם
א׳ לאו מ ג א עדיף ובאדם ס׳ נמ׳ םיינו עעמא משוס שרונס אינם
עריפם א״כ יש לו סזקם ס׳ עוג ולא טסוש שמא נשסנס גו דגר:
מה שםזכיר מרמב״ס שמסלק בין מקום לסניוס נהירנא גסי׳ ׳שגס׳
דלכאורה לא ק׳ ממקוה ק׳ הש״ק ריש נדה וקדוש״ כלל דבמקוה
אפשר עס סילוק ידיו אתסקר משא״כ סביות ג׳ ׳מיס ראשונים סיס
ודאי ״ן למ״ד ממילאה עקר וסא עעמ״ ולא מקר ואפ״ טמא עם
סילוק ידיו עקר מכ״פ ג׳ יידם סוס טסי׳ סלא לכן מוהר להפריש ממנו
משדס עוקב״ אסזק״ אפי׳ אסר שאיםרע ולא סוה אלא קפיקא וחלוק
זה מוכרס דסר׳ טב״ל מסמיר מעעס שמא עם סילוק ידיו עקר מחסאס
וק׳ עה בכן עכ״פ בשעה שעעמו היה ריס״ סמרס אע״כ ס״ש״ שמא
עס סילוק ידיו מיד נעקר משלה עסמ״ ומשאוהו כודאי סומן משא״כ
לר״׳ וא״כ לק״מ ק׳ דםש״ס אזיל לאידן ורמנ״ס פקק כר״ ולק״ע
ואחחוס בכל סוסיד ברכום באדן יום ט ח״׳ חמת סקמ״ד לפיק.
משם״ק קופד מפפד״מ:

תשובה ל
שלום וכ״מ לי״נ סרב םמאם״ג מעח ומגדול טי ע״ס פ״ס כש״ם מדם
דוד םמשכיל ני׳ אב״ד וטמ דק״ק ק״ד יע״א:
הלום ראיס׳ סיכן דעסו נועה ננע״ם יםרם בדרי דאוני וכן עשם
עמשס לשלוח יד לםג״ בגליין ספר זבחי שלמים סימן כ״ג
ושם כסב שסלה בספר אסל ישראל דלא ראיס׳ ולא מצאם׳ דאסי
לידי ואס ככם כםוב שס לא שמיעא ל׳ דלא ס״ל ואברר בפזס״׳ שרש
סטן ומקום עסצבו וסנס שסדבריס סס כסשונרס ונראים מסרם ע״ע
סס בדט דאוט:
בבדיחת עסרי״ו סישניס שמס םשובס מסרי״ו וכן סוא בחדשים
שנדפקו בפ״ע וכן סומםק בד׳׳מ סימן ל״ס אוס ט ;״ל
ויסרס םעומדם שלא בדרי דאונס עטסס יש ערנוםינו עעריפיס אפ״
מקמא רש מכשירים רהרס העומדם בדרי דאוני וכשנופסיס אוסס אז
סיסרם נועם לצד גבס אז םיא עטפס אבל כשנופסיס הטאס נועם
לצד קמא של ליאה כשרס מכ״ל מהט״ו וע״ז כסב נד״מ ומשמע עדבטו
אפילו ללבוסינו סאוקליס ׳סלם מקמא בכס״ג יש להכשיל או אפשל
דאנו קועכיס בזו על דבלי סעכשיטס מכ״ל ט מ :
ומדברי סגאון בעל הבואה שור סימן ל״ה ק י נ למדה• לועד דנ׳
קבלום של רמ״א פלינ׳ בהא לישנא קעא ס׳ל דסכל סולן
אסר סשלש ולס׳מ אץ כאן שוס יסרס א פ ^ שנועם ועשו״ס נע״ לקוד׳
כשר אפי' לסאיקטם אענס בכועס לגבס עריפס מעעס אסר שעהסכן
שס בצלפוח ולפ״ז טל אפ״ נע״ כ״ש ואס״ בסולם למפלס בכל עקום

ותשובות

יא

שסוא סכל נוליסס בגבס ולישנא בחרא לא סיל םא אלא )ושוס ׳הלה
אסאינן מלס ומשוס כן למיל למקמא אסול ס״נ אסור אלא אכן סמכ״
בסא לסקל אפ״ במקוס שנוםניס לאסול מקמא ולפ״ז כיון למטעם
יסלס אסאינן מלס א״כ אפ״ מגבס נמ׳ לא נאקור אלא כשסנט״ עכ״ס
נטה בשיעול טרפא דאקא דאל״ס אין עליו שס ׳סרס וכן משמע בלשון
סנואס שור שס קק״׳ז:
אמנם ביש״ש פא״ע ק״ כ״ט כסב חיל סו ע״כ בסלכוס בליקס יהרה
םעועדםבדט דאונא וכשנופסיס סריאס אז ס״ םיסרס נופס
לצל גבס של ריאס עריסס אבל כשנעס לצד קמא כשרס )חס מעש
לשק עםרי״ו דלסטט סניל( וס עליו םישיש דל ואף שמ׳כ בבדיקס
׳שנוס כל סיכא דק״עא בדרי דאוני ואס״ נועס עעע לצד מון בין
מקמא בין מגבס כשירס שבשביל בליטס מון לא מערס״ סואיל ועומד
גשוס ומשולש עס סבירסס ע״כ מ׳׳מ נראס שלא לסקל מאסר שרבא
עעליף כל ׳סרס אפי' בדרי דאוני נסי דלים סלכסא מוס״ כדק״מ׳
נדרי דאונא מ״מ כל דלא קיימא ממש נדרי דאוני אין לט כס לסכשיר
מס שמעדיף רבא ומ״מ אס נועס לצד קמא כשרס ולא כדעס מסרי״ו
שמטריף אס״ בנועס לצד קמא וסא דעטדף בנועס לצד גבס דוקא
סיסרס אבל בלי יהרה ליס לן בס סששא רק שיהא סשרש עומד בדרי
דאוני עכ״ל יש״ש שס וססלוק סזס סאםרק דבאונ׳ בלי ׳סרס ליס לן בס
כן משמע עקהיעס כל םסוקקיס דביסרס עקק׳ ובאו ואוני עאן דכר
שיר׳ וכן קבע לסלכס בהבואס שור ש ס וע״ש ק״ק ׳״ז:
ו צ י ע דסים״ש כ׳ בשם מסר״ו סיפן ממ״ש נקפרו ונ״ל בכוונם
םיש״ש דמפרש דברי מםד״ו כאוסו פ״ שכ׳ ד״מ דסא דמכשיר
ממר״׳ו מקמא ם״נו למאן דמכשיר ׳סרס מקמא וא״כ למאן דאוקר ס״נ
דאקר וסיש״ש קיל לססיר מקמא אפ״ למאן דפוקל ׳סרס מקמא משוס
דאזל״ נסר סשרש וםא דפוקל מגבס לאו משוס ׳סרס אלא משוס ס מ ן
בצלעוס:
והשתא א״ש מיש וסשיג על סבדיקוס ׳שנוסשכ׳ לססיר נ ט ע ס ק צ מ
למק וכ׳ דלא ר״ל כן אלא דעריפס ומשמע אפי׳ בנוטס רק
קצס אפ״ מססוס עט״ד ועיכ משוס דק״ל סעעס עשוס סכון בצלעוס
ואוקר אפ״ בכט״ כ״ש:
אברא ב״׳ וד״מ שס בשס מ״כ כסבו וז״ל ומ״כ עוד אס נראה ממט
מהריאה כאונס קענס ויוצא מססוכ׳ דרי דאוט וא״׳ א׳ מקמא
כ׳ מגבה נססיילטאפ א׳ פונס לפני׳ הוה מקמא וכשרה ואי פונסלסק
סוס עלגבם ועריפס ולוקא בל-עה יסירה אבל נסמקמה והולכה למעלה
סין כאן ביס מיסוש כיק שעימדס ומשורש במקוס סכשר בשביל שבולטס
לסק לא מעריף עב״ל ומהרין הביא זה בשס המרדכ׳ שהביאו סש״ן
מונס סמ״כ מבואר דק״ל נסיהרה גופ ׳ אס יצא מענו בליעה מגופ״
ומהפשט לגבה ה״ל יתרה עגבה וטריפה אבל נע״ ועיקום ליס לן בס
וידנם דאפי׳ כע״ד כשל בנט״ ועיקום דמעעס יהרה אהאינן עלה ולא
מעעס סכון וקי׳ל ללא ש״ן ׳סול בלבל םעומד במקומו ועםעקס למקום
אסל אעפ״׳ שםעיקוס בולט לחין אלא לוקא בנליעס ממש וםבליעס
םםיא צליכם שססיס עכ״פ מ ר ד ועפיז סס לבלי םעע׳׳ז קי׳ ל״ס קיג
וזיל אבל אס םיסלס עומלס שלא כסלל שאל םאונוס וכף ואס םיא
עומלס כקלר םאונום אלא כסניפסיס אוסה ניעה לא׳ מן הצללים אז
אס היא טעם לצל פנים ואפ״ נלאם לס בציעס לצל פטם כשילס לכ״ע
ואס היא נוטה לצל סק עלפם וסיא שיש לס כמק בליעה לצל סיז שסוא
כטלפא לאסא אמס"׳ שהיא משולשס בלל׳ לאוני אבל אס אין לס בליטה
לסק כט״ל אלא שנסעקמה והולכס למעלס כשלה כיון שהיא עשילשס
במקום הכשל אוטם עכ״ל:
ועתה היש סין מחוק עזה ועפ״׳ לבליו סס לבלי סש״ן קקכ״ל וכן
לאו׳ לםולוס לםיש״ש ׳סילא׳ סיא בעטן זה להוא גופא מ״ס׳
בשס בטקוס ׳שטס למכשל׳ בנע״ קצס ש״מ ללא ק״ל משוס סכון וידנ״
לבעיקוס ליס לן נ ס אפי׳ כטלעא לאקא ולא עקל׳ נע״ גמולם אלא
בליעם ולא עקום כ׳ םכצ נקרא קצם וכן ק״ל לעםט״ו לפילש היש״ש
וסטמ כע״ש לעיל וכן ק״ל לע״כ שבב״׳ וכן הכטע סמט״ז ו ס ש  7וגס
ס ן לסכון סיא קברא מסולשה בכאן צא נמצא בכאן בש״ק ע״כ ספקו
בעוסלע ללא כש״ש:
ולהיות לצטן גלר מה נקרא בליעה או עיקוס ונראס לכל שסיא
עשולשס כלאו״ בלט אסל עס סאונוה ורק לעעצה נגובהס
וסודם נועם לגבם מקרי עיקי׳ ושר״ אפ״ יסר מט״ד דמבוארלאין סלוק
נץ נרד ליםר מט״ד אמנס אס במקום שרשם םיא עםמבס ובולעס גס
מק למקומם לגבס ואדרבה למעלה היא סולן ביושר ולא עםעקמם
אלא לעעם בעקום שרשם בולעם לסק זס םוא בליעס ועריסס אס
סבליעס םיא מ ד ד עשא׳׳כ באונס שאינם יםרם כשרם אפילו בכס״ג
וכמ״ש גס ביש״ש ובשמלה סדשם ועפ״ז סס דברי הקפרא ד וקנא בק׳
זבני שלמים ק״ מ ג אס סיםרם עועדם בדרי דאוני ונועם בשרש שלו
אסר סנסיסס לצד גבס כע״ד עריסס עכ״ל בבבא ראשונס ור״ל שסיס
משורשם בדט דאוני אלא שסיא בולעם למעס גס לםוץ כע״ד עריפה
אבל אם םוא מושרש כראוי ר״ל כראד בלי שוס בליעס למעס במקום
דרי
,

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

דלי דאוני ר ק ס ס ו ד בוצע ל ג ב ס אסר ס נ פ י ס ס א פ ״ כע״ד כשרס מכ״צ
ו ס ם דברים ברורים:
לבקשתי צ׳ סבר בפירוש זס ומצאתי צ׳ ר ב גדול ומופלא בבודיףס
וסוא בעל מסזיק בדק שכתב ב ק ס ר סיקון ס ב ד ק בסצכום
*נדר ק ע ״ ה׳ א ה א ד ט מהרי״ו ד נ ו פ ס ״ א׳ נ ו ע ה לגבה ט ר י פ ה כ׳ וז״ל
ו ע ע מ א דלאסר נ ס י ס ס נראים יוסר על ג ב ס או מ ק מ ס משוס כשנוססיס
ס ט א ס אז מ ס ר ס ב מ ק ו ם עמידת שרש היתרה ו נ ע ש ן אסר בשר סריאס
ואז נ ר א ם שסיר א ס ל מ ע ל ס או ל מ ע ס סיא׳ אבל א ס נ ת ע ק ס סודה
ו שיפונה לצד ג ב ס וסשרש עומד מקמא או ב ד ט דאוני לית לן ב ס עט׳צ
ו ס ב י א ו ג ס ב ק ס ר זבס׳ עוב״:
ועת* כ ה ב בעס״ב ב ה ל כ ו ת יתר קי׳ ד׳ ח״ל א ס ס י ת ר ת עומד בדרי
דאוני וכשנוסס״ הריאה נ ה ע ק מ א ס ו ד ה ושיסולה למעלה לצד
ג ב ה א ס ״ ה ע ק מ ו מ ״ גדולה כמו נ ד ד כשרה שלא אקרו יתרת שלא בדרי
דאוכ׳ רק משים שרשה ולא משוס עקלממ״ ראשה יכ״ב ב״׳ קימן ל״ה
וכו׳ וכ״צ דייק מ ה ס דאמר גבי כל הכי ס י ד ב ר ״ ה א הכי איה לסו ה׳׳מ
ב י ט וביט אבל מ ג ב ה לה ומדאמר אבל מגבה ש״מ דומ״ דביכ׳ וביני
ה ו א מ ה ס ס ס משורש ביני וביני ס״נ גבה משירש מגבה כנ״ל וכן מצאה׳
ב ב ד י ק ה מהר״ס מדלינג וז״ל וחלמודא לא מטריף אלא מ ג ב ה ממש אבל
עומד ומשורש כשאר אוני בשביל בל־טה ל ח ץ לא מטרס״ וכ״כ הב״•
זיל כל שלא ע ו מ ד ע״ג ממש לא כקרא יהרה עכ״ל ינ״נ לומר שאפילו
מאן דמטריף יהרה מקמא מכשיר בהכ׳ דהא אמר אין כאן ביה מיחוש
ככצע״ד ו ה א ר כ ה ׳ בזה אף כ׳ מקברא אין כרין א ן כיון שראיתי בעל
ה מ ו ר ה שרצה להטריף בכסיג והמורה ההוא הריס קול ברבים לומר
משמעוח דברי מהרי״ו משמע הכי ויראח׳ שמא יבואו ג ס א ח ר י ם לטעי׳
ב ז ס ל פ ו ס ר י ה ט א דלשכא הכי לכן בררח׳ דברי בראיוח ברורות כפליים
לברר ס א מ ח עכ״ל מסזיק ב ד ק :
ושוב ע״כח׳ גס ב מ ה ד ק ו א ע ח י ק לשונו אחר שהב״ דברי מהר״ס
ממעדלינג וסב־א דברי המ״כ שבב"׳ בשם המרדכ׳ כ׳ ה״ל וליל
ד ה א ׳ בליטה ׳חירה שאמר שהוא גדולה מט״ד י ס ח שיערו רבנן אפילו
ביתרת ע״ג הריאה דוקא כט״ד ט ר י פ ה ה א פ ח ו ח מע״ד כשרה ואע״ג
שיש לחוש שמא י ת פ ר ק בצלעות שהר׳ יתרת ע ו מ ד ת במקום א׳ ומינה
יכולה נכעות צא צםכיס ולא לאחור ולא לכדו אפ״ה פ ח ו ח מ ט ״ ד כ ש ר ה
וכ״ש ס כ א שיכול ל נ ט ו ת לפנים ואין למוש שמא ת פ ר ק בצלעות כמו
ב י ח ר ח ע ׳ נ ה ט א ה לכן נ ר א ה ל׳ שסם הבליטס יותר מע׳׳ד ט ר י פ ת ה א
ס ח ו ס כשרה ושוב מקיים ו א ח לא חעביד עובדא להכשיר בלא שאלח
ס כ ס מאסר שמסרי״ו כ׳ א ס היה נ ו ט ה לצד גבה של הריאה ט ר י פ ה
וצא מחלק נ ץ מ ע ט להרבה וכ״כ בחשו׳ הגאונים א ס יחרה ק ט נ ה אפי׳
אחר נ פ י ח ה ט ר י פ ה וכ״ש מ ג ב ה ממש עכ״ל וכ׳ עליו ק׳ ביח לחם דהיינו
א ם אין השרש עומד במקומו ד א ס עומד במקומי לכ״ע כשר ושכ׳כ
בקמח״ב ובקי דמשק אנעזר ושוב ראיח׳ ק׳ א׳ נ ק ר א מ נ ח ת יהודה לא
ם ״ כן ואינני ק ו מ ן על ה ב ו ד ק י ם האחרונים האלי שכחבו בלא שרש מה
שהיה נ״ל וכבר כ ח ב ח ׳ לעיל העיקור ולח באה׳ ע ח ה אלא לומר שלע״ד
צא צדק מ ע ל ה ו במה שהג״ ב מ ה ר ץ גדולה מט״ד שצ״ל כט״ד דתינח
ברישא אבל בקיםא א״א להגיה שכ׳ כן נ״ל שאס הבליטה ׳והר מט׳יד
ע ר פ ה ה א פ ח ו ס כשרה א ס לא שימםוק תיבת יותר ובאמת יהיה אין
שיסיס לשון מסר׳ץ מגומגם בדיוקו ה א פ ח ו ה ה״ל למימר כט״ד כשרה
ו ג ס מ ה שיעור יש ביוהר ס ל א לא בא אלא ללמוד ק״ו ודיו לבא מן
ס ד ן אבל מ״מ ההגה׳ לא ט ל ו א ס דבריו מגומגמים לא נלמוד מ ה ם
כלום כיון שבאכו להגיה כרצונינו נעשה מטריפה כשר ו ה ח י ס ו ן וכס״ג
אמרו סז״צ לאו חרוצי מחרצח ל ק כור סכי מ׳׳מ דברי בעל זבחי שלמי׳
ראויס צו ז״ל:
מ

ויש נ ח ל י ס בלשון סב״ח ובאמה לשונו כלשון מ ה ט ״ ו ז״ל וכמ״ש מסר״ס
עס״נ שטועים בכוונם מסרי״ו כ ן טועים בכוונח ב״ח למעי״ שס
כ׳ כל כ ו ו נ ח ס על בליטה מקום השורש והסר״ח ק ב ע לסדיא ה ל כ ה
כלשון הרב״׳ שמבואר כוונתו דליכא לעיחש בבליטה למעלה כ״א ב מ ק ו ם
השורש וכ״כ להדיא בכרה׳ שס דכן כוונה הב"׳ אלא שבכרה׳ מ ק ״ ס
שהרבס מאחרונים מחמיר״ דצא כב״׳ וכוונהו אהיש״ש וקיעחו דסששו
צסכון בצצעוה והוא לא הכריע ו ה נ ר א ה דהמקיל ב ב ה מ ה ישראל או
לצייד שבה לא ה פ ק י ד וסמסמיר לעצמו חע״ב.
שדט השמ״ס שס ק ע ״ ־״ג נסלאו ממני ולא ׳כולם׳ להבין אל
אלא
מ׳ מקדושים ס נ ס ׳מיש ס י ט ב דמשעמ מדבריו דעיקור ם נ ו ע ה
כשיעור ט ר ס א ד א ק א קורא ל״ בציטס ו ט ר י ס ס ומס שסוא ס ס ו ם יחס
קורא לו ע ק ו ם קצה וכשר וקשה ס א במ״כ שבב״׳ וד״ע  oל ה ד ׳ בשביל
שבולטת סין לא מטריף מכ״ל מבואר ד ע ק ו ס שלמעלה א ס ״ א ס ס ו א
בוצע צא מטריף ואלו הוא ז״ל ס דוקא מ ח ע ק ס קצה למעלה ואולי
ק״צ טש״ש וקיל דש״ש גופ״ לא מטריף במקצה אלא בכט״ד וקורא צ״
מ ק ל ח ט ו ן שהבליטה אינו מ ג ו פ ״ אצא מ ח מ ה עיקום ומ״מ לא ״דמהי
מ ט ל נ ס לא ה ר א ם מ ק ו ם ב ק פ ר ו מ ט ל ס א ו ׳ ס י ס א י ן שיהיה ד ב ד
זבחי שלידם נכונים ס ס ואץ מזםיסיס אוהו והרוצס להוציא ממנו עליו

סלא״

ותשובות

ס נ ל פ ״ ד כ ת ב ת י ו ח ה ע ח ׳ שמי .פ ס ק״ק מיד נגהי ליום ד׳ כ״נ
ת מ ח ת ק ק ״ נ לפ״ק .משס״ק ק ו פ ר מפסד״מ :

תשובה לא
מה ש נ ק ת ס ק ביתרת ב א ו נ ס עליונס לא ס ב נ ת ׳ אריכות דבריו על בוריין
כ׳ כל מה שפצסל בדבר ס ז ס סוא ללא צורן כי אין לני לבקש נופם
׳והר ממה דאמרו היינו רבית״ ותל״מ ו מ ע ה ה א ס אץ השורש נ! נוס
לקמא הרי דינו מבואר בתשר דבר שמואל שקיצר ב ק ס ר למה״ס p״ ל״ה
ק ס ״ ק ל״א ואס הוא יהרה מ ק מ א ממש אוקר בשמ״ס סימן ל״ה קק״כ
ו א ס עומד על ה ס ו ד ממש וע״׳ נ פ י מ ה נ ר א ה דהשורש נונוס מקמא
לכאורה ע ר י ס ה כמו בשארי אונוס שסיהכה נ ו ע ה לגבס הייה ה כ א במקמא
ודוקא שהשורש נ ו ט ה ולא ה ס ו ד בעלמא ויעיין בק׳ זבמ׳ שלמיס ס ״ כ״נ
אמנש ה ב ו ד ק י ם מוממיס שבכאן אמרו ל׳ ד א ס ״ ה״ השורש נ ו ט ה לקמא
באונה העליונה צרין שיובמן זה בעוד הריאה ב ה ו ן ה ב ה מ ה כ׳ שס היא
נ ד מ ק ה במיצר המזה במי״ וכשמוציאה א ו ה ה מ ו ס לה עלמא ועי״ז נ ו ט ה
ל פ ע מ י ם השרש למקמא ע״כ צרין להבחין זה בעודה ב ב ה מ ה במקום
דומקה ודברים של ט ע ס ה ס  .׳והר מזה אין אה׳ בדבר הזה ג ס כ׳ הזמן
אינו מ ו פ נ ה ו א ק ״ ק ב נ ר כ ח שי״ט דברי א״נ:

תשובה לב
לידיד׳ ורב חביבי הרב המאה״ג המופלג כמו״ה דוד נ״יאב״ד
ש1כ'ט
דק״ק ק״ב יע"א:
ענוניהא דורדא שיש לה הואר ורד בשרשה כעובי אצבע א ן היא
עיד
םדודה בראשה ה נ ה בד״מ מ״ה׳ דבאגור הטריף א ס בראשה
ה ד ו ד ה כצורת א ו נ ה ורמ׳׳א מ״ח׳ יש מקילים ופליג׳ וק״ל דקג׳ בתואר
ורד בשורש שכ׳ הגאון מהר״ז מרגליות ז״ל בביה אפרים נ מ ל ק שפח אמח
קקכ״א וק״נ דרמ״א השמיט דינו של אגור מפני שאינו עיקור כ׳ אדרבה
עכוניהא כ א י נ ה ק ט נ ה וע״ש ומ״מ נ ר א ה דע״כ לא הטריף האגור אלא
בשראשה כצורה א ו נ ה דהוה תרתי ד ק ה ר ׳ אהדדי השרש ע ם ראשה אבל
א ס שינהה כורהה באופן שאיני דומה לאונה ר ח ר ח מקמא לח א י כ פ ה
לן כיון ששרשס טוב אין כאן הקרון יורדה ובזה יש ליישב כל ה פ ק פ ו ק י ם
נלשוכית האםרוכיס א ן אין דרככו לדקדק ב ה ם כל כ ן ובהפ״מ יש להקל
גס בזה ופשוט וסי שנוחיו ׳ארין הכ״ד ה ב ו ח ב בספז׳ א״כ .פ״ ב ו׳ בקנו
הקי״ף לפ״ק .משה״ק קופר מ פ פ ד ״ מ :

תשובה לנ
שלום רב להרב המופלא המאה״ג מעוז ומגדול כש״ת מה״ו מ ט ה ליב
כ״׳ אב״ד דק״ק פיזונג יע״א.
נועם מכהבי הגיעני שבוע זו׳ ועמ׳׳ש אשתקד יהיה רעוא ד ת ש ר י ת ר ב א
לשון ס כ מ י ס ה ו א בשבת קל״ו נדב •ביבמות ל״ז ע״א .ואשר בקש
ממכ׳ לחוות דעה׳ הקלושה בקירכא היוצא מכפתור או בוע׳ ב ב י ת ה כ ו ק ו ח
ו כ ק ר ן לטרפש ולא פירש א ס מ״ר׳ בכמצא מחט על הפרש או לא והכה
בקירכא בשארי איברים רבו המחמירים כמ״ש פר״ח קק״י ל״ז ע פ ״
ההה״ד קי׳ קק״ג והיש״ש ם א י ט קק״י מ״ח והפר״ם הוקיף להביא ראיות
מהראשוכיס ז״ל הראב״ן והר״ן ז״ל והמזיק על ידו ב ח ב ו ח ו ה שור קק״י
ל״ט ק״ק צ״ט בראיוח ברורוח שאין ע ל י ס ס חשובה להחמיר אמכם כל זה
א ס כ ק ר ן למקום שהכקב סוקל במשהו א ן ה כ א בביה ה כ ו ק ו ח שכקרן
לטרסש יש להלום שמהטרסש ב א ה סקירכא אמכם כשיש לחניכו ב ו ע ה
א ו כ פ ה ו ר בביה ה כ ו ק ו ה הרי לםניכו ש ה ק י ר כ א מ ש ס ב א ה ד א ס י ' להקל
הליכן בכה״ג בריאה ה ק ר ו כ ה בדופן ויש מכה בדופן כ כ ג ד ה הלי׳ הקירכא
בדופן להקל אע״ג דרוב קירכוח שכיס״ בריאה טפי א פ י ה תל״ במקוס
ה מ כ ה כ״ש ה כ א שיש צהלוה במקום ה מ כ ה להחמיר וזה פ ש ו ע :
ועוד בלא״ה ׳״ל דקירכא ובועה מעידים זע״ז דהרי כאש ה מ ה י ר ״ קירכא
בשארי איברים הוא הרמ׳׳א בד״מ ק ״ מ״ו א ו ת ד׳ מראב״׳ בטרםש
ס ל ב שכדבק ואלו לא מצא קורע דם סכשיר ׳ע״ש וא״כ ס א קמן דעכ״ם
בקורט דס הטריף ע ם צירוף ס ד ב ו ק שבחוץ איכ מכיש בבועה שסר׳ ק ו ר ט
דם איכו אצא ע ד ו ה על ה מ כ ה ו ב ו ע ה םיא בעצמה ה מ כ ס וגרע ב ו ע ס
בשארי איברים לעכין זה מבריאה דבריאס אין ס ב ו ע ס אצא מ כ ס בסכ״
וכראיח בחון וםקרון בסכיס לא שמי׳ חקרון ומ״מ כשכמצא על" כךרכא
בחוץ מטרם" משוס שמעידים זע״ז שכבר שלטה ה ב ו ע ה בעור בחוץ כ״ש
בכה״ג שהבועה היא בעובי הבשר בעצמו שכשיצורף ס ק י ר כ א שיעידו
זע״ז ש ה ק י ר כ א ב א ה מ ח פ ש ט ח ל י ס ו ה ה מ כ ה באופן שאין ק פ ק שהקירכא
היא מבי׳ ה כ ו ק ו ה וצא מ ה ט כ פ ש :
בכל זס אין מקום לאסור צפע״ל משום דעורו ע ב קצם ט פ י מריאה
אך
וכ״ל אם״כ ס י ס כאן סול׳ בסעור מבסוץ וסוליד ב ו מ ס ו ג ס סמשין
סירכא ומ״מ לא שלט ססוצ׳ בסכיס וסר׳ יש לכו עיכיס ל כ א ו ס ולבדוק
בצד ס ס כ ״ א ס שלט שס או א ס יש ל ס ק ת פ ק בבשר שסרוסא גרדו ואלים
כשרס א ס ״ בכס״ג דסר׳ א ס ״ בושע סםמור צא ס״ש״ שמא הבריא
בניקוב מ ס מ ס סול׳ ולא שלט ססול׳ ב פ נ י ם כ״ש בכם״ג וראי׳ ברורם
מסראב״

שאלות

חתים סופר חי״ד

מסראב* סטל סובא לשונו ג״כ בס? סס״׳ מ׳ כשם״ סלנ דבוק וכשבדק
אסר קורע דס ומצא יסס במקום סדבוק וקורע דס באמצע עוביו ולא
בסללו ואז םעטף וצוסו ב״ קמאי דנמא לא סגיע עד ססלצ וכע״ש שץ•
נשם מסרש״ל וספר״ס שס וסאמס כמ״ש בתבואות שור שס דוקא סתם
שלא ראה ריעוסא בסק כלל רק שס״ דבוק ולא שוס ניעוסא ובעביו
מצא קורע דם וסם מעידים זע״ז שסדבןק וסקירע דם הס ש״כ״ אהדדי
!־אפ״ם לא נמצא שוס ריעוסא בסק עד אמצע עניו ש״מ שכבר סנמא
ונסרפא מש״ם איכא למיסש שגס כנר סגיע לסוך ססלל ונסרסא אבל
זולס זס לא עכ״ד ועוד נ״ל ססס לא ס״ אפשר לבדוק בסוך םסלל
שסוא מלא דס כמ״ש הש״ךס״ל דבר סצטך בטקס לסכשיר ונאבד בלא
בדיקס או נמלס וסודס דעריפס אבל אי סי׳ סלקוסא מתסלס מבסק
ממקום הדבוק ונמשכה על סמוך לסללו ונשאר כל שהוא מעניו שלא
םלע שס ססול׳ וסי׳ אפשר לבדוק כן למראה עין סי׳ כשר לסע״ד אע״פ
שלשון סש״ע סס״׳ מ׳ לא משמע כן מ״מ סאמס כמ׳׳ש ועי׳ סו״' סי׳ עיו:
אך כ״ז כשלא נמצא מסע או קק נפנים אז׳ סל״ סכל בסול' שלא שלע
בפנים ולא סיישי׳ לשמא סבריא אבל בנמצא מסע רק מינס על
הפרש צל״ע להסיר נכס״ז דסר׳ גס נלאסיכ נכסרך ונמצא מסע על סםרש
רבו סאסרוכיס סאוסריס ויעיין בסשר מאמר מרדכי וסכס עעס המהיר״
שפירשו מ״ש רמ״א סי׳ מ״מ סס״מ ממע או קקהכמצאיס בהמסס לניה
הכוסוה במללו ולא כהמב בהן כלל כשר בכל עכין וא״צ שוס בדיקה
עכ״ל שר״ל אין צריך בדיקה אמר נקנ אע״ם שיש שס קורע דס במק
כשר דלא כש״ך שס וזה דעה סצממ לדק ס״ מ״ע וכ׳ דלא דוד לושע סי׳
ל״ג ס״ע דהתם "יל שה״ המסע הסינה כנר וסזרס לאסור״ ע״׳ דאכלה
ביה ופע״ ביה משא״כ הכא א׳ איהא דהיה׳ הסונה מ׳ ססזירה לאסור״
ועיי; נ נ נ ״ סי׳ ע״ו והכס סברא זו אע״פ שהיא לקוסה מדברי הרא״ש
בסוג״ דהנריא מ״מ הכס ל״ע אי כימא דנישע עריפס כה״נ ע׳כ סין
לסלק נזה דא״כ אמאי אמר אניי לרב עוירא ערס ערי״ דהא׳ גברא
המקש וביס״כ שכיקנו לסק סנן יעיין בתולין כ״א ע״א והלא צ״ע טון
דאין כאן סנה לססזיר המסט לאסורי׳ להיותה מוכח נהוך הסלל מה״ה
נטרף אס לא נקנ לסק ע״׳ קורט דם שככגדת דאי איתא שה״ ססובה
על לחון מ׳ ססזירס לאסור״ בסלי עובי העור וע״כ לדסוק ולסלק בין
החזירה כולה או מקצהו מ״מ אין זו סברא פשועס כל כך וחמא׳ אמר
אג״ טרס טרי" טונס קמ״ל להטריף בכס״ג אע״כ פשיעא ה״ זה לו
נסי העיקור להטריף בכת״נ במונח וקורט דם נחון כמי ועסר״ס סל״ג

ותשובות

יב

מתלבן יותר א״כ לפטל לקלוף סעול ולראות אס ׳שאר אס״כ בלבנוטסו
כי יש לסלוס שהמכס הוא בפטם תבשר וע״י תבשר כראם זסרוטתו
בעור והקרון מבפטס לא שידי םקרון וכס״ג אמר״ נמראס פקולס
שמסמס מוגלא שסססיו כשרס וס״נ דכוות״ וסל״מ בעטן זס סכ״ל אינ.
ס״ב יום אי לסליסוס סקס״א לפ״ק .משס׳ק סופר מפסד״מ:

תשובה לה

ש1י*ר לידידי סרב סוסיק ססרק סמופלא עושס פלא כש״ת מו״ם » p
נ״ אבד״ק ק״ד יע״א
בזו לגע סגיעט כועס מכסבו ולסיוס נפשו בשאלסי לסשיבו עי׳׳מ סאפשט
ע״כ לא אעכוב כלל ואשיבסו בקיצור כמס כיד ס' סעובה אודות
סטאוס שבשיפוליסס סס עשו״ס פגומוס סגומוס זס נכנס חס יוצא
ושפס של עור מקפס סטאס ומסברס ססגמי׳ וכמס פעמי׳ כראי׳ כמקעיע״
עי״ז אלא נשוס פעס איט עושס סלון אלא השסס של עור כככסס
ויוצאס בשוה עס ספגימס ססמס וסכס א׳ ס״ לידסש בסט משוס סירכא
פשיעא דלא יועיל מה מאומריס שכל סכסו סיוו׳ נר״סא סכי איס לסו
בודאי להסונטס סירכא משוס ספק כקב ס ט קמן דס״ ׳והר מינ״ס
אבל תכא נסירכא ממקום למקוס כס״ג דעיקיר ססשש משוס סופו
להתפרק אפי׳ אס ירבה כסול יידם מ״מ עטפס שסוסו למוס נאוסו
עיסס ע״׳ פירוק חסו עעמו של רשב״א גני יהרה שאפי׳ אס ירבה
׳מיס כסול עס יסמכו עטפה משוס שאין העבע יכולה לזון ב׳ אינטס
וסופו ליפול ולא יועיל לזה ׳״נ סדש וזה ׳מיס לא כבירים עשיס׳ לזה
סמוכים מק״פ סקוירן גני מ׳ שיש לו נ׳ ראשים באיזה מהס מטס
הסילין דסכא ליס ססיא סבא מבמר שיש לו נ׳ ראשים ולכאורה מה
עט; זה לזה דלמא ל׳ יום יסיה אבל לא ׳״ג שטס שיגיע לזמן הנסת
הפילין ונמס כמלע פלימו מכידו׳ אע״כ ניסרה יכול לסיוה כמה מעעס
סנ״ל ואע׳יפ ששוב דסיה׳ זה דלרנ׳ לשיטתו דס״ל זמן עריסה ל׳ יום
בסולין טס ע״ב שפיר מ״ת׳ ההוא סנא מ״מ היא נוסי׳ קשי׳ מ״ט לא
הדר בי׳ רני דתא עריפה אינו ס״ ל׳ יום ואי־ אפשר לבכור בן ל׳ יום
אע״כ כהרשנ״א וכהנ״ל:
אמנם האמה אגיד דכל ימי ראיה׳ ניאוה לאלפים כאלו ולא שמעה׳
מ׳ שפקפק בהם וגס על לני לא עלה שוס קפק שאין זה רק
דלדול ושפה של עור הריאה עצמה המהדקדק בסוף השםול ואס כ׳ לס
מצאה׳ בזה לשוס מסבר המדבר מזה ולא שמעה׳ נזה ממורי שוס דבר
קקי״ע ועיין חנ״ש שס סקי״נ :
מקובל מ״מ לא עלה על לני שוס ספק בזה עד שנאתי לכאן נאמר
ועוד נ״ל אפי׳ יהיננ׳ להו דכווכה נמ״א להקל נכה״ג מ״מ אחרי שראינו ל׳ מפי המומסים ומוסזקיס דפה כ׳ כנר כהעונר בזה גאון א׳ בכאן
ודמי נמ״א ואילך שבדקנו לאלפים ורבנות בסמוה וכל שה״ לה וסרעיש סעולס וכ׳ בשביל זה לק״ק פראג ואס״כ סקר נ״כ נשאר׳ ע״רוה
סירכא נמצא מסע נ״כ מונס עכ״פ בהוך ססלל הרי המקרה לא ׳תורד גדולות וכלס הסכימו שזה הוא רק דלדול׳ הריאה ובכל זאס אס סמס
וסר׳ הסוש והנקיון מעיד שהמסע וסקק גורמים לססירכא שחבוא ואין מקמיעיס הנשר הרבה באים ושואלים' אוס׳ בזה ולבי כוקף מאוד בכזה
זה כ״א שניקנו לחק וחזרו לאסור״ והנריא סמכה וס" ראוי׳ לסערף ואין ל׳ נזה דבר מקובל לסמוך עליו ואט כמכע מכיוצא נמלו אבל איכ׳
עפ״׳ הנסיון הזה לבד :
מורה לאסריס לאיסור:
ומימ אע״פ שדעח׳ כן מ״מ לא ישר חיל׳ לבעל מנהג המחיטס עפ״ ומיש אודות מסרונוה קעניס שנסכים הכלאים על סריאה כעין כקניס
רבנים קדמונים שהיי לפני ויש להם על מה שיסעוכו ואפ״
שבפני אדם הרשומים מסול׳ נלאטר״ן פשיעא דאין כאן ביה
הסוב בכוסות שקינין םלידרלי״ך נוהגים לההיר כל שלא הסונ בעוני מימוש אפי׳ להרמנ״ס דאוסר מסרק מנפניס הניכר בסק דלא יספק
העור עצמו ואני מניס להם מנהגם ונעל נפש יסוש לעצמו וכל זה ללקע הריאה נמלקע ורהיענא וכל הנ׳ הכי איה להו ע״׳ הרוס שאינו
נסירכא לסוד שאנוהולין חסינכא עדיין בערפש ואין כאן ריעוח׳ נביה״כ נכנס בשוה ע״ כס הניםמ אמנם אה זה אגיל הרשוס נזכרונ׳ שלפע״ד
כלל אנל כל שיש כאן קורע דם או מכ״ש נועה וכפהור נניס״כ שנראה נה׳ שאין הלכה בזה כהרמבים במסרק מבפנים מ״מ לא ההיה סנרהו
לחוש שעי״ז באס ססירכ׳ ושלע בעור מכס וחולי והרי בחוכו נמצא מסע קלה בעיט המוטס שאס יצורפו לזה איזה ס נ מ ה יש להממיר ומכ״ש
חה גרע מק״ד לסוד ומחע בפנים נ״ל לאסור אפי׳ נספ״מ וסמכשיר בזס פסקו של אוהל מועל באס יש "סרק כלי רניעיה ויש ל׳ נא״ מלשון
סש״ס לאנ״נ טאס שנימוקם וקרום שלה קייס והוא שלא לצורך וכי ס״ל
יסוש לעצמו שלא יאכיל עטפוה לישראל ס״ו:
הנה לא הנאה׳ ראיוס לרוב דברו מש״ס וראשונים כדרכי להיוס׳ שאס אין הקרוס קייס ים״ כשר בניעוקס עפ׳ מנאינס נימוקם אע״כ
ערוד במסכסא אחרה נסנוית כנ״נ וסמכה׳ על המעיין למי שבקי סכי קאמר וקרום שנס קייס מבסק ואין ההרוקנוה ניכר בקרוס וגס
בעריפו׳ יבין ראיות׳ מהוך רמיזות׳ והדברים רובס סשועיס והנלע״ד כהבח׳ ראיוה הכ״מ ראי׳ ברורה סיא מר״פ א״ע לא״כ בצרי לסו י״ס עריפיוה
וההוס׳ נדסקו שס דסינ״ אה״ כריש ולא ללילן וזסלוסק ולנמב״ס טסא:
וחתמח׳ שמי .מ״ד כאור בקר ליום עש״ק ע׳ חשק תקס״ג לפ״ק .
ומה שהקשו הוס׳ על זה דה״ל לש״ס לשנוי״ הכא במסרק ניכר מבסק
מש״הק סופר מפם״דמ:
בעור מ״ר׳ ״יל עצ שט אופנים דהרי נלא״ם צ ט ט ס להנין מטל
להקשות ומ״ע לא משני באמת הכי אלא יראה שהי׳ להש״ס הכרמ לזה
משוס מ״ש במי׳ רשנ״א אדר׳ יומנן דלא רצה לההיר צממי צממי והכא
ליינ סרב סמאס״ג סמופלג מו״ס דוד נ״׳ אב״ד דק״ק ק״נ ׳ע״א:
יקרתו הניעני אודות ריאות של כנשים שנמצא עליהם כעין זסרור״ מסיר אפי׳ כולם נשפכס כקיסון וסי׳ דמבפניס לא שמי׳ מסמן אבל
מראה לושן וסתוך בהוך נשר הריאה בעומק ושם נתלנן ׳והר צממ׳ דמבמק בולעים וכשקוסו לנקוב ינקוב סעור מבייייז ועיש וא״כ
ויוהר עד שמגיע לבשר יפה הנה סזרה׳ על כל ספרי האסרוניס שאסר להרשב״א אי• אט צריכים לומר כפירש״ נשמעסין דטאס שססרס כנר
סש״ך וכולם אוסרים וסראשון שבסס אורס מישור סי' ל״א סק״א ואסריו קצת אלא שנשפכה כקיתון ועדיין מלאה כולה ואפיה א׳ ה" ססרין
נמשך תב״ש וסגאון בפרי תבואה סקי״ט וסקנ״ע ולדעס׳ לא ס״ צורך מבפנים שמיה משרון ס״ עריפס משוס שסופם להתמסר מבפנים כמו
לעעס שאין אנו בקיאים במראם אופסא ונקעס לבן אלא בלא״ס כיון לר׳ ׳וסכן בצמס׳ וא״כ שפיר ה״ הכרס להמקשן דע״כ טי מכשר אפי׳
שסעלס בסב״ש ס״ מ״ג שכל מראוס שלא נספרשו בסדיא לסיסל אסור״ כשנראה הססרון בסק דאלה״ם ה״ לו להעדיף גס עכשיו שעא סופו
ובנב׳״ קמא סי״ד סי״ג פליג אך הגאון הנ״ל בקונערס הראי' שבסוף לההרוקן באוסן]שיראס מבסק נסעור כמו שסייש גני צמס׳ אע״כ לגמרי
הספר ס״ כ״ג כ׳ שהגאון חזר בו וראו״ ס״ לחזור בו דאין אנו בקיאים מכשר ולר׳ ׳וסנן לא קש״ א״כ בצט ל״ ׳״ס עטפוה דנלאה״נ ליה ליה
בבשר שהריפא גורדו וכל שינוי מראה שלא נהפרש להתיר צריכים אנו ולעולא מספר י״ם טריפות כע׳׳ש תוס׳ לעיל מ״ג ע״א ד״ה הנך דאפקת
לסוש שמא סוה נחעס»ס א״כפשיעא שאפ״ זהרורית לובן פסול אך לפי ׳ע״ש ומ״מ לדידן דאית לן ׳״ס עטפוה יש לנו לומר דניכר המסמן מבסוץ
דברי מעלתו נ"׳ שבעור אינו רק זסרוטת כעין לובן ובבשר סריאס מריפס כאשר סוכסת׳ מלשון ט נ שאמר וקרומו קייס ולא תיקש׳ עלן
מסא

תשובה לד

,

חת״ם םופר חי״ד

שארות

אק

קי״׳ל

מ ס א דטסוש שמא יס״ ס ו פ ו ל ס ם ס ק ר ס ק ר ו ס ז״א ד ה א
צ ס ם י נ לסד״ נ ס נצמלד ולצא כ ט ׳וסנן :
 T I Pט ל ק ד םונן׳ דאס״נ סש״ס סו״מ לשנו״ בניכר ס ס ס נ ו ן מ נ ס ק
וכסרמב״ם אלא לא״כ ס ״ ק ש ס ס ל ו נ ס של מ ש מ ד נ ו ל ס כ ׳ ס״ל
לגדםנ׳ ס ט א ס ש ס ס ר ס או ש ט ק נ ס נש״א ע ל ם ם י נ ק ב וכו׳ כ י ק דר״ש
א ט ק נ ה קאי ס״ל ל ס ע ו ן ט ש ל נ י ק ב ס ולא צססלס ואין לוער לאשעע״
למיקל א ס ״ ב ס ק ר ה ז״א ל ה א ס ק נ ק מ נ ס נ י ס לא שמי׳ ס ק ר ו ; ואין כאן
איסור ר ק עשוס םקרון ה ט כ ר בעור ופשיעא שזה הוא גרוע וקיל מ ט ק ב ס
ממש אע״כ משוס זה ה ו ה ס״ל לסמקשין ל ס ס ר ה ל ע ה נ ״ לאו ס ס ר ק ס ט כ ר
במור אצא משוס החסרון מ ב פ נ י ם בעצמו שהוא אוסר וקמ׳׳ל לר״ש מסיר
אף נ ס א ומשו״ס ס ט ן ו ה ו צ ת צלסוק ל ס ס ר ס לר״ם ולס״ז מחני׳ לא איירי
כלל מזס ס ט ן כ ם ס ס ס ר ו ן ניכר ב ס ע ו ר וא׳׳כ מ״מ אסשל שסוא ע ר י פ ס
מ ס נ ר ם חוץ מסרא״ ש ס נ א ם ׳ מלשון ט נ ו מ ע ע ס שק-ף ס ע ו ד לינקב נ ז ם
כיק שאין בשרם מ ח ז ק א ו ס ס :
ל ג ט ס א ו ס ל ע ו ע ל א מ ם לאיסר נמסזיק רביעים ומ״ם׳ רא״
מ א ס ״ ע ל רביעים משמע יוסר מרניכ״ם לא ו נ א מ ם  pס ו א
ג״כ לפיל גני אפ^ כ ע ר פ א ל א ק א וסט״ז ל ס א ו נ ק ש לנ״נ שסוא אומרא
צלץ• לפלש לנליו אין לא פ ״ סוא כ ן כ ע ו שפירשם סבר״ה׳ כן ואי משוס
ס א לא ארי' לנ״נ לא אס׳ כלצ צסורום אצא כ ם ר ו ם ס םצ ריאס שנימוק
וסיא מצאם שאז ס י א כשרה בכל מנין בלא סנאי ואיני ל ט ן שוס פירוש
לסוסיף עצ לבריו ו ס נ ר ״ ס א רצסס ל ס ו ר ו ס נ ס ע ר ס ו ס ו של ק מ ע וס״ס
א ס ק ר ו ס שלם קייס בלי ס ל ק ו ק מ ע אז כשר א פ ״ מסזיק כבימים ועינם
נים& מרגיעים ע ר י ס ס ע״כ נ ר א ם ל׳ א ס ססקרו; עסזיק רביעים ו נ ס
יש ק ע ע ס ט זס ע ט ס ס א פ ״ ב ס ס ק ל מ ר ו נ ס כצ זס כ ס ב ס י ל ס ו ס ר י ס ע א
ובנסיצס ר ב ה סכ״ל א״נ סלש״ח .פ ס מ״ל יוס נ׳ כ״ו אל״ר ס ק ס ״ ס צפ״ק.

ועכיפ

מש׳יסק ק ו פ ל מפסד׳׳מ:

תשובה לו
שלום

צסרבנ׳ סמוסצא מו״ס ס ״ ש ט י :
מעלהו ש ס ע ט ף ס י נ כ א םצוי יוצאס מ ס נ י ע ס ם נ ס כ ס ס ס מבשר
מיש
ס ט א ס ולק שס״ גבוס עבשל ס ט א ס ו ע ע מ ״ ללא נ ל ע מנבשוש״
וכיק שלא מצא לההיל להל׳' ה״ נ ל א ה ללמוםו לגבשושים משמע לפשינף
ל ״ ל ס י ל כ ׳ ם ל ר יוצאס מננשושיס ע ל י פ ס וסזלס׳ עצ כ צ ה צ ל ל י ן ו ל א מצאם׳
מסולש צאיסול נ ס י ל ט סצו׳ סיוצאס מגנשושים ו נ ס םאלםי סי ס נ ו ד ק ״
ס מ ו מ ס י ס שבכאן יצא מצאו כ כ ס לאסור ו א ד ל נ א סילכא ס צ ד סיוצאס
מ ב ו פ ה ם ג ב ו ס מנשר מפורש צסיסר בשמצס סדשס ושס משעע להסיר
ניד נ ס צ ו ׳ ׳וצאס מנבשושיס שכ״כ ס ״ צ״ע סמ׳׳ז שקירט ת צ ר יוצאה מ ב ו ע ה
ש נ ם כ ס ס מבשר ס ט א ס כ ם ר ס א פ ״ כבוס מבשר ס ט א ס אבל נ ס ר כ ס למקום
א ס ר ע ר י ס ס א ס היא גבוה דלא עטףמכףרכ׳ על הננשושים ו נ ס ר ן למקים
א ס ר דסשיעא ד ס ו ס ס ר ס ׳ לריעוםא כעו ב ו ע ס על גבשושים עכ״ד ונעשן
אחריו בזבחי שלמים סי׳ ס׳ א״כ מבואר דסלוי על סגבםישים כשרס
דאל״כ ס ו ס ע ע ט ף גס בסלו׳ נ ב ו ע ס ס ג נ ו ס ח ס סשיע אבל ג ס דמיונו
של ס נ א ו ן זצ״ל לא נ״ל מ ס ע ט ן ב ו ע ס גבוס לגבשושים נשלמא גבשושים
ס י א ט ע ו ס א קצם בנוף סבשר ו א ס יצטרף לזס כףרכא צמקוס א ס נ ע ר פ ם
עשא״כ ב ו ע ה ם נ ם כ ס ס ס מנשר ט א ס דס״ל ר ק חסרון נ פ נ י ם ומס שםוא
נ נ ו ס מנשל ס ל י א ס אינו מ ס מ ס ה ט א ס עצמם ר ק מ ס מ ס המונצא ש נ ס ו כ ו
ו ס ו פ ו לצאס ע״׳ שיעול שקולץ סוקנד״ן אין ב ז ס שוס ליעוסא לסע״ד
ואערו צי עקצם ס נ ו ל ק י ס שכוונס שעצם ס ל ש ס ס ו א כי סיכ׳ ד ב ס י ל כ א
שעל סגבשושים ו ב נ ו ע ם על ס נ נ ש ו ם י ס ע ט ס ס משוס ש ע ס ס כ ן נ צ ל ע ו ם
ס ס י נ ב ו ע ס ס נ נ ו ס מנשר ה נ י א ס ואני אומר אע׳׳פ שזס מ ע ע ס כ׳ נ ב ט ק ם
ס א ס ר ו נ י ס אינו א ע ם והלא א ס ״ נ ו ע ה נ נ ו ס מאול כ ש נ ס ול״ס ל ס כ ו ן
ו ס ע מ ס סוא משוס ס ר ס ׳ לריעוסא כללא לעלםא לסע״ל לססיר בכל
משס״ק ס ו פ ר מפפ״למ :
גווני וםל״מ .

תשובה לז
שלייר

לס״ס ידידי ס ר ב ס י ע פ ל א ומוסלג סוםיק מלא ע ס י ק כבול מ ד ם
א ב ל ס ס ט ׳ אבד״ק ל א ב ׳ע׳׳א :
ס י ל כ א מ מ ק ו ס למקום ב א ו ם ס א ו נ ס עצמם ו ס נ ש ל מ ק מ י ע
ם ס ם י ו וסקירכא נ ס ק י ם עיי ) ד ע ו ן ומשמוש שנסלק ס נ א ק
ם ב ו א ס שור נ ס י ׳ ל״ע ק ק נ ״ ב ע ם ס נ א ק מסר״ס ס ט ף ואוסר כשנשאר
ס ק ע ע א ס ר ס ס ר ם םסירכ׳ וסנאון נונ״י כ ר ן א' ס ״ ל סי׳ י״ב מ ס כ י ם ע ם
ס ג א ק מ ס ר ״ ס ל ס ק ל ב ס ט ל ומעצםו ס א ל י ן צ ס ס כ י ס ל ס ו ע ר ׳ ועיקר ע ע כ ם ו
ד ס ו ס םרסי לריעוסא שסר׳ כ מ ס ס ו ק ק ״ אוסרים סירכא מ מ ק ו ס צמקוס
ו מ ס ם נ ״ א ו ס ס ל ס ר כ א וא״כ מחשב עכ״ס ריעוס׳ לסצערף לקמע ש ם ם ס י ו
אלו דגריו ובזס ס א ר ? ו ע ס כ ר א ס שסוגר עעלםו ד ס ר ס י ל ט ע ו ם ׳ םליא

אודות

ג ס ל ו נ ם א דרבווםא דכל סיכ׳ דפליג׳ ס ו ס ק י ס עיקרי ר י ע ו ם א :
צא כן ם ו א דפיקור ושרש ס ד ג כ יצא לכו ע ד ג ט ס ר א ג ״ ד
נ ק י ר כ א ה צ ד יוצאה ע ה ב ו פ ה וכס׳ ד ס ו ם ל ק ו ם א ב ס ר צקומא

איברא

ותשובות

ו ב ו ע ס נפ׳׳ע אין שוס ד י ע ס שיאסול א ו ס ס ועוד אלו יבוא לצלף ד ע ו ה
ס ס ו ק ק י ס לאסור א״כ סילכא ע ע ק ו ס צעקוס בצד זס של ט א ס ו נ ו ע ס
מצד א ס ר ׳ערף מ פ נ י שכףרכא ע מ ק ו ס ל ע ק ו ס יש ד ע ה האוסרים צדעםו
ו נ א ע ה אין ה ר ה ׳ צריעוסא אוקר אצא נ ש ט ס ס יוצאים מ מ ק ו ס א׳ עמש
ו א פ ״ עומדים בקרוב זה צזה ואין נ י נ י ה ם הפרש קש אינו אוכןר צדעה
רוב ראשונים ואסרוניס רק נ ש ע צ ס ס ד ש ס ס ו כ ן צסםעיר נשאין ה פ ר ש
קש נין הריעוהוס א נ צ ברסוק מהפרש קש ליה דין וציה ל"! ל א ס ו ר
יא' ס״ד דעצרפ״ ד ע ה פ ו ק ק י ס ה א ו ק ר י ס צאקור א״כ ס״נ נצרף ונאסור
ועוד ודש ט א ס עכל איסורי ס ו ר ס שאס באנו צצרף ד ע ם ס א ו ס ר י ס בכל
דיני ס ו ל ם לא נ א כ ל לסם ולא נ ש ס ס מיס כידוע ד ג ע ד ס נ ש ם כ ס ס ה ו ל ם
ו ל נ ו ס ד ע ו ס ס א ס ו ל לזס מוסל צזס וצא נמצא ס ל כ ס נ ל ו ל ס ומשנס
נלולס במקום א׳:
ס א מ ס ׳ולס דלכו כ׳ ע ע ס ה ל ה ׳ לליעוס׳משוס שסשנ׳ ליעוס׳
אב^
עעידיןזע׳׳ז שים כאן מ כ ס עד"מ|גועס א י נ ם מולם עצ נ ק נ כלל
ומ״מ ססוש מעיד שסוא ל ק ו ס א עכ״ס אלא שאין זס ס ל ק ו ם מ ע ט ף כצצ
א מ נ ס א ס יצורף לזה עוד ס י ל כ א ס ל ו ״ שהוא נ״כ קצה ל ק ו ס אע״ס שאס
ס ״ נ פ ״ ע ס ״ רק ס ס ם ע ם ליסס בעלמא מ״מ סואיצ ואםרוד ע צ ס ב ו ע ס
מ מ ם נאמר לא ב מ ק ר ס איכא ז ס אלא ם נ י ס ס מעידים זע״ז שס״ כאן
נ ק ב ו ס ע ל ס ב ו ע ס יסינכא הלוי׳ בו ומשוס כן כ׳ ס ס ו ק ק י ס ד נ ע ״
שיונו ש נ י ס ס מענין א׳ כ נ ק זו ס ר י ע ו ס א ומרס על נ ק נ וכן סשנ״ ונסי
בכצ א ׳ ב פ ״ ע לא סייכו סוששיס צ נ ק נ מ״מ ב ס צ ע נ ף ש ט ס ס סוששיןאנל
א ס ר י ע ו ם א א׳ מ ו נ ס על סשש נ ק ב וסשנ״ על סשש א ס ר כגון ע ס י ד
ל ס ם ס כ ק וכדועס א ד אץ ס פ ס ד א ס ׳ צ ע נ פ ו שניסס כיון שכצ א׳ בס״ע
ס ״ כשר ואין ש ט ס ס מעידים מ ד ו ם א׳ מש״ס אין כאן ס ר ס ׳ לריעוםא :
לי' לסש״ן ס ״ ל״ס ס ק כ ״ ג דכל ריעום׳ דמסמיר שוס עאן
ד ס ו א ל ס ע ר י פ ו א פ ״ דלא קיי״ל כוום״ מ״מ לא שכיס שים״
ע ר י פ ס למאן ד ס ו א ולדידן לא ים״ א פ ״ ריעום׳ דכול׳ ס א ׳ לא עשוינן
פ ל ו נ ס א אלא ודאי ה ו ה לכל ס פ ס ו ה צקוהא ויצורף להרה׳ לריעוס׳ לא
מ פ נ י ד ע ס ס מ ע ר י ס י ס א ל א מ ס נ י שלדידן ס ד ל ק ו ס א א מ נ ם אס״נ א•
׳ ם ם כ ס פ ל ו ג ם א ר ם ו ק ס כ׳ ס א ׳ שים״ ע נ י ס ס ל כ מ ס נ א ו נ י ס ולדידן לא
׳ ס ס ש נ א ס ״ צ ט ע ו ס א כאשר ׳ ה ב א ר אי״ס אז אינו ע צ ע ר ף ל ס ר ס ׳ לריעום׳

יסבירא

אלא מ ק ס מ א לא ימצא כ ן :
ס ד נ א סע״ז וסש״ן ס ם ר ׳ א ס ד ד ׳ וסלינ׳ מ ס י פ ו ן ל ס י פ ו ן ד נ ס ״
ל״ז סק״נ ק״ל לנו״ז ד ב ו ע ס ב ע י ס זכים אע״נ ד ה ו ה ל ק ו ס א מ״ע
כשר ב ס מ י ט ולא מיסשב ס ר ס ׳ לריעוםא וס־ינו ע ע מ א עשיס ד ס ו ס
ס ר ס ׳ לריעום׳ משמא ס ד א ואלו ב ס ״ ל״ע ק ק ״ ע ב מ ס שמיס׳ שס דסירכ׳
כ ס ו ל ם כשר פ ק ק נףז דסירכא סיוצא מסירכא ו נ ק ר כ ס ממקום למקום
ע ר י פ ס משוס ס ר ס ׳ לריעוסא ולא מ ס נ י מימון ומשעוש דאע״נ דסוי ס ר ס ׳
צטעום׳ עשם א ס ד ובקד זו סרניש נ נ נ ״ י וכן ק ש ס א ס ש  7ב ס ״ ל״ז סק״נ
פ ק ק דסמיכ׳ נ מ י ס זכים ע ל י פ ס אע״נ ד ס ו ס ס ר ס ׳ לריעום׳ עשם א ס ד
ו נ ס ״ ל״ע קקי״ז פ ק ק דסירכא כ פ ו ל ס ש נ ק ל כ ס ממקום למקוס ו מ ס ל
ו ס נ ס ק׳ ל א ם ו נ ס ייססילס ע״ז יש ל ה ל ן דעוצס ס״ל לע״ז לסלי ל י ע ס ו ם
מ ם ס א' נמי הוה ט ע ס א א ן מיס זכים שאני נ ס י דצקוםא מקלי מ״מ
ב ו ע ה לא מקלי רק צקוסא וכי ס<דכי אהדדי לא הוי סלי נ ו ע י דקמיכי
ר ק הרי ל ק ו ס א דסמיכ׳ וסר׳ נ ע ל מ ס לא אקרינן ס ר ׳ ל ק ו ס א ד ק מ י כ ׳
כ ג ו ן י נ ו ע ס וסירכא ל ס י ד כ א א פ ״ שהן משני שעוס ואס״ ב ו ע ס דמונלא
כצ שאינן יוצא ממקום א׳ ממש שססירכא יוצא ע נ ו ע ה אין ס ס י ד כ ו ה
א ו ס ר וסינ בועי דע״ז ריעוםא עקרי אבל נ ו ע ם צא מקרי ואינו אוסר
ולק״ע ק ם י ר ס סע״ז וממילא לק״מ נור ק ה י נ ס סש״ן די״ל מש״ח מסיר
ס י נ כ א כ ס י ל ס א ס ״ נ ק ר כ ם ממקום למקום עשוס ד ם ר ׳ ריעםוח ש ס ם
עשס א׳ אינם א ו ס ר ם ו ם א ד פ ו ס ל נ ס ר י נ ו ע י דמים זכים לסמיכ׳ לאו
עשוס ב׳ רימוםום אלא משוס דודם זכים נ ו ע ה עעש עקרי ום״ל נ כ ל ל

והנה

םרי נ ו ע י דקמיכי אסדדי ד ע ר י ס ס :
סנאזן נ נ נ ״ י ס נ י ן ד ע ע ס ע״ז שמקיל נ ס מ י כ י במ״ז משוס ד ם ר ׳
נ י ע ם ו ס עשם א׳ ו ס ק ש ס ע״ז א ס ד ד ׳ ו ס ט ס נצ״ע וק״ל כיון
דסש״ן אוסר ס<דכי נמ״ז ש״ע ס״ל ד ם ר ׳ ריעוםא משם א׳ ס ו ס ריעוםא
ו ע ט פ ה וא״כ מ״ע מהיר ס י נ כ א כ ס ו ל ם ש נ ס ר כ ס ממקום צמקוס וע״כ
מוכס דלדידן א ס ״ שוס ניעום׳ לא ס ו ס אע״ג ד ל כ ע ס גאונים הוא ע ר י פ ה
ואין מהירים א ל א סלו״ מ״מ אנן מכשירין ס״ל ד א ס ״ נ י ע ו ס א ב ע ל מ א
כמי לא ס ו ס ו ע ע ע א אעינא דנש״ס איםא ס ר ׳ בועי דסריכ׳ אהדדי ומזה
דייק״ ד ו ק א סריכ׳ א ס ד ד ׳ אבל םלוי לא ס ו ס ריעוסא א ן כ ש נ ס נ כ ס
ב א ו נ ס עצמם ממקום למקום סליג׳ ס ג א ו ט ס משמעוס סרא״ש ו ס ע ו ר
ד ס ט כ ׳ א ס ד ד ׳ דש״ק סוא לאו דוקא ס״ס ק ר ? לאוסו עקום ב א ו נ ס
עצמם ו ע נ י פ ס נמי ה ו ס ולא מ מ ע ע אלא ס ל ו ׳ שלא נ ס ר ן כלל ולדידן
ס״ל א ו ט דסריכ׳ אסדד» דוקא אבל כל ש נ ק ר ן נ א ו ם ס א ו נ ס עצעס ס ו ס
כסלו״ ואס״ ריעוסא לא ס ו ס ועש״ס עוםר נכדרכא כ פ ו ל ם ולא םיקגך
ס א איכא כ מ ס פ ו ס ק י ם ד מ ע ט ס י ס ננער׳ כעי ש ם ק ש ס ע ע ל ס ו ח׳׳א
שכנר כ ס ב ם ׳ דאין ד ע ס ס ע ע ר י ס י ס עושס א ו ס ס ס ר ס ׳ נ ט ע ו ס א אלא
ד ע ס ה ע א כל שיערף ל ד ע ה א׳ ע ה נ א ו נ י ס אמר״ ע ס ה ע א לםעכשיר נמ•
ריעוהא ע י ה ס ס ו ס א ב ל ה כ א ה א ק ק דלא ה ו ה ריעוהא כלל לדידן

אמנם

א״כ

שאלות

חת״ם סופר דדד

א״כ י ס ס כ׳ נב״׳ ללמאן למכשיר סירכא כעולה ממקום למקום ה״ס
ק מ ע שחסח סירכא ממקום למקום להסיר במיעון ומשמוש :
ללא שייך כלל חרח׳ לריעוחא כיון שאין ס ס י ר כ א יוצא מ מ ק מ ע
ממש ל ק ס מ ו כ ס ל ס וכבר כחבח* לעיל ל ב ס מ ו כ ס א ס ״ בסחוח
מרומב קש כה׳ לשמ-ס מסמיר מ״מ רוב א ח ל ו ט ס מחילים ועיין סר״מ
ומכ״ש למ״ש בל״מ ט ע ס ה ק מ ט שאין הריאה יכולה לכשב יסה וסוסו
ל ה ח ס ל ק או שאין כישוב רוח על ה ל ב כ ט ע ם א ט ו ס בריאה ו ט ע ם
ססירכא סוא משוס שאין סירכא בלא נ ק ב א״כ אין שני ס ע ט ס מעילים

ועוד

עלומ אי מכווכמ ואין כאן מרה׳ לריעוסא :
למעלחו לברים חמוהיס שט ויבחן בזה שאס משאר ה ק מ ט
אמר הסירכא מ ו מ הרי ט ע ו ח א ס ס י ר כ א מילחא בס״ע והקמט
בם״ע ו א ס ח ח ס ש ט ה ק מ ט היל מלא ריעוחא ולא הרה׳ וזה הוא מיממ
שמס בכך א ס השאר ה ק מ ט אין ז ס אלא ריעוחא א ח ט ח ׳ שלא מ ע ט ן
הסירכא ואכן בעיכן ריעוחא חלא ששט ע ל י ם מעילים עליה ולא שט
ריעוחוח :

וראיתי

ומימ

לליכא כה׳ לממקיל לא מ ס ס י ל מ׳׳מ ממסידל בסירכא כסולה
ממקום למקום ו ב ק מ ט מ מ ה סירכא ממקום למקום הע״ב.
י א ס ״ ס בבלכה .ס״ב יום א׳ לל״מ מלמשון מקע״ל לסיק.
משה״ק ס ו ס ל מססל״מ:

תשובה לה
שלום

וכל טוב למוימ הגאון מאמה׳ קדוש ישראל רכבו וסרשיו כ״׳
ע״ה ס״ה כבול קש״ה מו״ה עקיבא איגר ט י אב״ל ור״מ דק״ק
סחכא יע״א :

על אשר ב ד ק לן מ ר מ הגאון כ״׳ במ״ש ר״ן סא״ט למ״ל אין סירכא בלא
כקב וקירכ׳ כ ס ל ק ס ו ה מ ה ה איך חיאסר בהמה ע"׳ נ ק ב בריאה
ט מ א א׳ הוה ח״ הי׳ מ ע ל ה סירכא וחי׳ אס״ נ אלא שאין חנו בקיאים
איזה מהכקב ראוי׳ לסירכא ומש״ה אוסרים מ ס ס ק כל כקב בריאה
והוקםח ל מ ד ח הגאון א ס ״ למ״ל שסירכא בלא כקב כמי הקשי אהש׳־ס
לריאה שכיקבה ולוםן ס ו ח מ ח ה כשירה והוא לקביך בבישרא כמי חיקשה
א׳ לא ק ב י ך א מ א י ט ר י ס ה ט מ א א׳ הוה ח״ ה ו ה מ ס ה ב ך ב ב י ש ר א לבסוף
אלו לברי מ ר ח הגחון ט ׳ ולסע״ד דהר״ן לא ה ק ש ה אלא לסי ממי דהוה
ס״ל לכל הכקב" ראויס לסירכא והסילכ׳ כעשה מידלא ע״׳ טמוח לחיח
סיוצאיס מהכקביס ומהעביס והולכים וכסרכיס למקום אסר באורך
סימיס וכיון שהוא לבר שנעשה מאליו בטבע וכל הכקביס ר א י ס לכך
נמצא שלא כטרף מעולם ועדיף מהכ׳ למחל בכול״ וגס לא כעשה ב ט ב ע
מאליו ע״י לימוה היוצא מ ה ט א ס עצמו א נ א לסעמיס מקתבך בבישרא
ולסעידס לא בזה הוה סשיטא ל׳ לאין כל בשר לאו׳ לשהוס נ ק ב
ו ל ה ק ח ב ך בו:

ואיידי

לאייר׳ כא להאיר עיט במה שכחבו החוק׳ בשמעחין להכהו
מרי אוכ־ דסריכ׳ לכהבו סחוסי ללר״ג ושארי גאוכיס סליכ׳
כקלרן בע״ בדיקה ועיין לשב״א וצל״ע לסמ״ש  pדכל כקב בריאה
לא מימקל אלא מ ס ס י ק א שמא זה הכקב איכו ראוי׳ לקירכמ אבל א׳
הוה ידע״ שלאד׳ לסירכא הי׳ כשר אמי׳ בלא סירכא ע״ש א״כ בסירכא
כקדרן בדיקה זו למה דא״כ יבצבץ מ״מ ה א מזיכן דהא׳ כקב הוא מאומן
הכקביס הראוי׳ לקירכא אלא שעדיין לא כממזקה ולא ס ת מ ה כל ה נ ק ב
ואלו הימה ה ב ה מ ה מיה עוד איזס ימים הא גגמרה ה ס ס י מ ס ו א ס כן
מעולם לא כטלסה בזה סכקב .ועקוש ב ע י ט לומר שאין כל הכקביס
ראו״ לסילכא הגימרה ק מ י מ ה ה דמאי סברא סיא זו כיון שכקב זו מוציא
לימה מ מ ס מ ר כ ה למה לא יהי׳ ראו״ ל ק ה ו ס ה נ ק ב וצ״ע והכה א׳ ט מ א
כיד ב ט א ה ה ס מ ו כ ה לדוסן כמי הוה ק ס י ק א דלמא מכקב ראו״ ל ה ס מ ב ך
בבשר הדוסן ׳״ל קושימ מוס׳ במאי דקאמר הש״ס למלק בין מקום
רבימא לשלא במקום רביתא דה״ל למלק בין סביך ללא סביך די״ל א״כ
א ע ״ מ ע ל מ מ צממיס כיף אמא׳ מטרסיכן מ ס פ ק עיין רא״ש מ א מ״ל ק״ס
שמא ממממ דוסן ואמ״ל ממממ ט א ה דלעא הכקב ראוי׳ ל ה ס מ ב ך בבשרא
ו מ ש ד ה הוה צ  pנשכו״ דמ״ל׳ שלא במקום רבימא ושם איכו ראויה
ל ה ק ת ב ך בבשרא כלל ומיושב קו' תוס׳ א ס לא כאמר דמ״ל ס״ס במקרון
ידיעה א׳ ה כ ק ב ראו" ל ה ס ת ב ך וכוי :
שניה נ ה ק ש ה מו״מ הגאון נ״׳ וזיל בדברי הרשב״א בתה׳׳א היבא
בב״• ׳״ד סס״׳ צ״א ואי ק׳ לך לדברי רש״׳ כיק דצל׳ רומח וכו׳
ומלא מכמכא וכו׳ איך מולה הקושי׳ דוקא לסילש״׳ הא זמ בלא״מ ק׳
מבריימא ל ם ס ס י ס בשר רומח שכסל לחוך חלב רוחמ וכו׳ ח ס לצרכן מליח
וכד וקי ג״כ מ א מבשר שוקע וכעשמ מ מ א מ ובלבר׳ חוס׳ בעכין זה
בסולין צ״ז ע״ב בל״ס ס ב ל נצלם קולף וכד ולקמן ססכ״ה ההוא בל
גחלא וכו׳ ולא •דענא מאי קשיא ס א כבל כ' מ ק ו ל ס ל מ ס למוך צונן
ס ע ע ס אלמיקל לא בנר׳ כעילס וסג׳ בקליסס וליכא קו׳ מבל גוזלא
עכ״ל מזמב ולסע״ל ק׳ לאשוכמ י״ל לבבל״ח׳ איכא למימל אס״כ כשהבשל
שיקוע שססצב צף עליו מלמעלמ מ״כו בכלל צוכן למוך מ ס ובבא ל מ ס
למון צונן סייכו כשאין ה ס ל ב כ״כ ס ל ב ס שסיא צף ועולם על סבשל וממ

וזאת

ותשובות

יג

שסבשל שוקע וסחלב נוגע בצדדים אינו נ ק ר א עילאה כידוע לכגיעס
בצדדים לא עיקרי עילאס ולק״ע ע ב ר ״ ח א ד ס ס ס י ס אבל ע ו ב ד א דבל
גחלא שסיר ק׳ ל ק א מ ל וס״מ צופן אבל צל׳ וכף ואי מחבל וכד ואי אים
ב׳ סיל׳ וכר והל״ל נ ע ׳ ואי הבשר שוקע וסחלב צף למעלס ח ח א ס גבל
אעיכ כל ס ע ו מ ד במקומו מקלי לעולם ה ה א ה אסי׳ עולה למעלה ומלכא
קשי׳ אמרשב״א בתה״א ממילא לקימ אהחוס׳ כיון דמבל״חא ד ס ס ס י ס
אי; ה כ ל ח ל ק ב ל ה לשב״א ועובדא דבל גוזלא דמ״ר׳ א ס ״ מכמכא צף
למעלה וקחמא כמי בל גחלא קען בכדא ד כ מ כ א ה ו ה כמכא ע י ל א ה
ולא ס״ל להחוק׳ ל ה ן דעומל במקומו מ ק ט ח ה א ה וא״כ אדרבא מממזק
ה ק ר עסי אמא׳ קג׳ בקליסה והוכרחו לומר דצל׳ צוכן איירי .ס״ב יום
מש״הק קוסר מססל״מ :
ג׳ ׳"ד מכחס קס״ח לס״ק.

תשובה לט
שלו•

וכ׳׳ע לידיד עליון ה ר ב המוסלג והמוסלא כש׳׳ח מ ר ה כחן
יעקב ט ׳ יושב בשבח חחכמוכ׳ בדערעעשק׳ סמוך לדעברעצין:
גס ל׳ הוה קשי׳ ממנהג השוחעי׳ בכל ה ח ס ו צ ה לקלוף ססירכ׳
מעל הריאה ולבדוק אח״כ ע״׳ סישריס וכבר צווחו ב" קמאי
לקמאי ולא שחמה ולא כחה דעה׳ עד ע ה ה חדשות הגיעכ׳ מי״כ גאון
ישראל מו״ה זלמן מרגליות מבראד בקםלו סר׳ ת ב ו א ו ת  "Pל״ע ושם
ס״ק ק ט ג נ ח ה שקעה דעתי תלי״ח ואמרח׳ ברון שבחר בעמל ישראל
ומנהגיהם והיוצא מעיקר השו׳ הגאון מו״ה סעכלל שור שס דסז״ל לא
דברו אלא מן קירכא יוצאה מגוף הריאה אבל סשוע א ס ה י ה בשר בלוי
על הליאה ונקלף ממנו או ק מ ס על כל הריאה כעובדא ד ט י כ ו ק בקי׳
ל״ה ובע׳׳ז ס׳׳ק קי״ל ובש״ע סי׳ ל״ע סעי׳ כ׳׳ם בהג״ה ובסשוע א ס
סירכא נ ד ב ק ת מ מ ק ו ם למקים באותו קרוס הכל שט ומוחל ו ע ח ה מה
לי ק ר ו ס ע ל כל הריאה או על מקצתה וכיון שהעור כקלף מהריאה
והיא נשארה שלס בלי בצניז שמע מינה ק ר ו ס היה כאן יממכו נ ק ר כ ס
סירכא לקרוס אחר ואי; כאן ביס ידסיש ומ״כ אדרבה מכהגיכו להחמיר
כל שאינו נקלף מהריאה באוסן שהקירכא ב ט ף אין אנו מחירים א ס ״
עי" מיעוך שדברו ממני הראשוכיס וההיא דיד; מילחא אחריה׳ היא אלו

מריש

תוכן דבריו ודברי אלהיס ח ״ ס ה מ ה :
לזה נתכוון הט״ף שלהי ב־צת דמ״ת׳ ל" שייך ס ״ ל״ע ק״ק
ל״ב דלכאורה מסברא יסלא איך ת י נ ת ק סירכא ע״' שתיית
מיס אך ה ח ם לא מ״ר׳ מסירכא ס ח מ א אלא מסירכא דמשכח ל״נ
הכדבק בעור וקרום שעל הריאה וידוע ק ר ו ס ס נ ד ב ק בדבר אחר א ס
הוא כהב״ש קשה להסלידו על כן בשחיית ה ב ה מ ה מהלחלח״ עורקי
הריאה וכקל להסליד אותו ק ט ם ולמושבו מהריאה ואותו סירכא כקרא
סירכח דמשכא ולס״ז יש לסרש גם לשון מ ט ן שס כן ולא כמי שהבין
הש״ך שהר"; נתכוון לסרש״׳ כ־ חיך יסרש כן על הר״יף מ ת שכ׳ הט״ף
בעצמו סי׳ אחר אבל ל ה ט ל יש להמתיק כן כוונה הר״ן א מ נ ם בס״
המשניוה להרמב״ס קשת קצת לסרש וגס בלשו; הכל בו יש לעיין קצת
מ״מ נ ר א ה ל ע ט ד המחמיר ׳מודל לעצמו ףניח לישראל מ נ ס ג ס עסי״ סנ״צ

ולפע״ד

ויעיין ה י ע ב בקסר הנ״ל:
בערוך ערך כ״ס שכ׳ וי׳׳מ שאס היה סירבוח בריאה מחמת
הצמאה שמדבקת בלב ובצלעות כ פ ר ל ה כששותה עכ״ל ואע״ג
שאיככו ממש כמו שכתבתי מ״מ מבואר כמי שאיככו מסלש שי־סילכא
מ ת נ ת ק ת אלא הדיבוק שכדבקה הריאה במקום אחד ועי״ז המשקה
כ ס ל ר ת מדבוקס וס״נ ׳״ל כמ״ש שהעור וקרום שעלה על הריאה כקלף
ממכה בכקל והכל עכין שע״׳ ה ת ש ק א ת מחלחלח וגורס סילוד בין הדביקו׳
ובזס '״ל סתירח הרמב״ס בסי׳ המשכה בביצה מסלש כסרי״ף וכמ״ש
תי״ע ובכה״כ p׳׳ ל״ע ובסי׳ המשכה מס׳ תמיד ס״ג הקשת תמיד ב מ ק
של זהב כ׳ וז״ל משקין החמיד מיס קודם שחיטתו לסי שזה ממהר
להפשיטו כמו שכתבאר בביצה עכ״ל והוא סתירה לדבריו שבביצה והגאון
מהר״ז מרגליות ב ק ס ל שמת אמת סקל״ב מ״ת׳ קו׳ זו בשם ס ס ר מקלס
שמואל ולס׳ האמור נ״ל ליישב ל מ ע ו ל ה ההשקאה ס ו ע ל ת סירוד בי;
הלביקות הן להסשיע העור מעל הבשר הן להסריל לביקוה שבריאה
ולקלוף הקרומים שעל״ וככ״ל .אמכם בביצה קשה לסרש משוס סירכא
למשכא להקל ה ס ש ע ת ס ע י ל למאי ש״ע״ לעכין ׳*ע ואי מילתא א ג ב
אורממ קמ״ל משוס לשון חכמים עושר ה א כבר אשמע״ מלהשקו המיל
בכוס של זהב ועול במק׳ חולין ה״ל למהכ׳ ומה ע ט נ ו להלכלה ׳״ג־ אלא
ע״כ ה ח ס משוס סירכוח הריאה הוא ומשוס שלא יבוא לשחוט בי״ע
וימצא סירכה ויהיה ס ס ק ט ר י ס ה ונמצא שחט בי״ט שלא לצורך ג ס אה׳
לאמכועי משמחה ״ ע וכה׳ לאין איסור לשחיט בלא ה ה ש ק א ה מ״מ עצה
ט ו ב ה הוא ל כ ח ח ל ה בי״ע טסי וה״כו מילחא א ג ב אורחא קמיל משו״ה
מסרש ה ט ״ ף והרמב״ס בביצה משוס קירכוח הריאה אך ממילא מובן
שההשקאה ס ע ו ל ה טובה ל ה ס ר י ל ה ע ו ל מהבשר ג״כ אלא ל ה ח כ א לא
כחיה להא׳ ט ע מ א אבל ממילא מי בן ג ס כן שהעיר כוחה לסשוט לכן
כשהגיע למק׳ חמיל הקשה המידל בכוס של זהב לא רצה לומר משוס
סילכוח ט א ס ל ה ה ס בכבשים בכי שכס להיינו חוך שכחן ט ר ס שהגיעו
לי׳׳ב חלש לאז מקלי עלגס ובכבשיס כ׳ הכי לא שכיח׳ ס ר כ ו ח סריאה

וראיתי

כלל

שארות

חת״ם סופר חי״ד

כלל כמבואר ברידא ס ״ ל״ע סיף סעי׳ ב׳ ומבואר נ ח נ ו א ח שור סימן
ל״ה ק י ק ׳״ט ל כ ל ח ו ן שכחן מ ק ט ג ל ״ ס וטלאים ומביא רא" ממכחוח
ק״ז ופי׳ ה ר ע ״ נ שס וא״כ בהידליס לא הוצרכו לחקן ה ש ק א ה ולסזירן
כיר כיס ז ה ב מחשש ריאה ד ג ט ללא שכיח׳ בהו קרומים ודיבוקים וע״כ
משוס העור שלא ׳שאר מן ה נ ש ר אצל העור והנשר צריך להיות כליל
ע״כ השקוהו ומ״מ מ ״ ת ׳ שפיר ראי׳ מניצה דהכל עכין א׳ ו א ס ג ד ״ ס
וטלאים ה כ א מ ט ס לעכין דריסח חתיל ג״כ תיך שכתי א״כ רוב ה ק ד ש י ם
חירדיס יעיסםיס י פ ס ח י ס כדרסיס מחחול עיין בזה חיס׳ חולין ט ג סוף
ד״ה ס פ ק כ ר ע״ש:
פ ס ח י ם ט ע״א פ ר ה של זנח׳ שלמים והעבירוהו נ מ י ס ומה
שפרש״׳ שס ומ״ש צל״ח פ ס ח י ם שס בסוג״ דר״ס סגן הכהכיס
ס ״ קמ׳׳ב והנכון והאמה בזה מה שרמז בס׳ קצוח החושן ח״ב ס ״ ס״ ו
והוא ע״ם מ״ש ר מ נ ״ ס פי״נ מטומאוה אוכלין שאין הכשר מועיל לאוכלין
כ״א ברצון נ ע ל י ם דוקא וא״כ קדשי שמיס אין ל ה ס נ ע ל י ם שכל הזוכה
משלחן ג נ י ה קא זכי יא״כ אין שים רצון מועיל להכשיר כיא ז נ ח ׳ םלמ־ס
שהם קדשים קליס אליבא דריה״ג דממין נ ע ל י ם ה ס ומש״ס ד ק ד ק ט ר ה
של ז נ ח ׳ שלמים דוקא והכה אמה ככון ] ה ד ב ר [ אע״פ שאין מפורש כן
מדבריי ז״ל והגאון הכ״ל נ ש פ ח אמח שקל״נ מערער בזה ולםע״ד הפשוט

ויעיק

,

כמשר כ ח נ ח ׳ בלי שים פ ק פ ו ק בעזה ״:
אחרוג של מעשר שכ׳ בירושלים למ״ך משוס היהר אכילת ד״יח
כמבואר ב ס ו כ ה ל״ס ע״א ואוחו מ״ד קיל לל״מ מלרנכן דלרנכן
דממו; הדיוט הוא נהי ד נ ד י ע נ ד ״"ח מ״מ ל כ ח ח ל ה לא ׳טול מפני
שמכש־רו כמבואר שס נ ח י ס ׳ דייה מפכישמכםירו ולר״מ דממין ג נ ו ה היא
א ם ״ ל כ ח ח ל ה ׳טול דאין לו נ ע ל י ם ואינו מחכשר ע״י כוונחו של זה.
ח נ כ א לדיכא דלעכין קליםוה הסירכוח ע״׳ בודק נ ק י וירא שמיס יאכלו

ולפ׳ץ

ע מ י ם וישבעו ומ״מ שומר כפשו ירחק מכל כיוצא ב ז ה :
מ״ש שמלה חדשה  "Pל״י סיף סעיף ל־ד חייל גני צמקה רוב
ס א ו נ ה רונו ככולו א פ ״ כשאר בהאי כ ט ר פ א ל א ס א לא מהכ׳ כיון
ד מ ח ח ל ה לא כ נ ר א ה כ ך ק ט כ ת עכ׳יל ומעלתו פ ק פ ק נ ד ב ר והדבר״ כסשיטן
לםמ״ם נ ד י ק ו ח האחרונים פירוש דברי מהרש״ל דאיכה שלימה שצמקה
ה״ל כ ח ס ר ה ר ׳ ל דשבהה ממלאכתה מלאכה כשימה על ה ל נ ויפה כ ח ב
השמי ח ד נ כ נ ר א ה ק ט כ ה כ מ ר פ א ד א ס א א ס כן כל סימפיכי דידה כך
הורגלו ונעלו סיבובם כך עי״ איכה קנינה אבל כשכבראח גדולה ושבחה
ר ו נ ה ממלאכהה אסורה ונכון ה ו א והל׳ימ .ו א ח ה ו ס נ ב ר כ ה הכ״ד א״כ
לעבד ה׳ ודורשיו .פ ה ס״נ יום ה׳ כ״ס המיז הקפ״א לפ״ק.

לאוכה כסדר; לודאי לנו שהי׳ כקב אלא שכסהס ע״י הס־רכא ר ק ש ה ס פ ק
א ס כ ק ה ס לנמר׳ או עד״; פ ה י ח קצה א״כ למה לכו לרככת לפתוח
ה ס ת י מ ה ואחר שהייתי מצטער מצאהי שקדמכ׳ הגאון מוס״ז מרגליות
נ פ ר ״ ת סקכ״ז :כחזור להכ״ל שאין קושיתו מ ה פ ו ס ק י ם קושי׳ א ן מ ס ב ר א
שהרוק ע נ ה ואיכו מהכוע׳ ע״י רוח דק היוצא מכקב משהו ומנ״ל להמציא
קולא והכה א פ ״ אראהו םכ״כ נ נ ע ל סתרומוח וסידג עדיין ׳שאר קיש׳'
מכ״ל .א ן יען כ ח ב כן במרדכי רפא״ט בשם רביכו חככאל נ א ו כ ה ה ס ר ו כ ה
לאומה בסילום לבדוק ע ״ רוק וכן ה נ י א ו הראנ״ן םא״ט בכוסחא א ח ר ח
קצח וידוע על רניכו חככאל אין להקשוה מנ־ל שהרי כל דבריו דברי
ק ב ל ה מחכיר ש״ס ואס המרדכ׳ והראנ״ן לא ה ר ה ר ו אחריו אכן כיקום
וכהרהר :
ליישב מסברא ד ה א כל מה שאכו םוששין ל כ ק נ ה״כו משוס שאין
סירכ׳ בלא כקב שהוציא ליחה מהריאה טפי! טפין ו מ מ ט כעשה
ה ס י ר ט וח״ש״ ש ה נ ק ב לא כ ס ה ס כראוי' והכה ידוע ומוחש אע״ג דהריא׳
שואב כל מיכ׳ משקין אין משקין הכשאניס מהריאם זכים וצלולים כ מ ו
שככנש״ לגוף דא״כ לא ח ע ש ס מ ס ס סירכא לעולם א ן ה ס כ ב ר כקםאיס
והוה כמו ריר ו ע נ י ס כמו רוק וידעו ח ד ל דבל כקב שאיכו מוציא רוח
עזה שיוכל לכעכע רוק אוהו כקב איכו מוציא ריר ע נ ה מהריאה שיכול
להוליד מ מ ט ס י ר ט אע״ג ד א פ ״ נ ק נ כ״ש ופחות מזה פ ו ס ל בריאה מ״מ
ה כ א כל עצירכו לא נאכו לחשש נ ק נ אלא כיון שראיכו סירכא וכל שאין
יכול להוליד סירכא אין אכו חוששים לו מ ס פ ק א ו נ א מ ח א׳ לאו ד כ ת נ ו
ר״ח לא הייני סומכ׳] על ס נ ר ת י נ ו זו אבל כיון דאחמר משיר׳ ד ג נ ר א ר נ א
עלינו למשכוני כפש״ לקיים מ נ ה ג ישראל ודברי רזי ל וכל ה ב א לחדש
א ק םומעין לו כ ה ב ה ׳ נכהיצה ר נ א א״כ לכצח .ם״נ יום ד׳ ו׳ אב ח ק פ ״ נ .

וניל

משה״ק ס ו פ ר מ פ פ ד ״ מ :

ועיר

מ ם ס ״ ק ס ו פ ר מפפד״מ:

תשובה מ
יראה

בנחמה נעיר ת׳ שמה הד״ה ׳״נ ה ר ב המאה״ג ה מ ם ו ר ק ס ס מ ו פ ל נ
כבוד מו״ה דוד ט י אב״ד דק״ק ק א ד ע כ נ ו ר ג יע״א:
בימיכו הניעכו והוא פ ק ד עלי לעיין ב ה ט מיל׳ דיצא לחדש
החו׳ ר׳ משה שוחט שקורא הגל על מ נ ה ג השוחטים לבדוק
עי״ רוק נ מ ק ו ס ם ו ם ט ס א׳ מבצבן או לא וקאס׳ ע ל ה מחר׳ ט ע מ א אי
בעי׳ אימח ק נ ר א ו א ב ע י ת אימא גמרא מסברא לא עצינו בש״ס פא״ט
ב ט ק ח רוק אלח בריאה דאושח ובאטום דסרוו״סו חשש נ ק ב י ם גלולים
איכס ם ס ט ח סיוצא מ ם ס ראוי לנוד ולנוע גס רוק ע נ ס אבל בריאס
ה ס מ ו כ ה לדופן בחשש כקב כ״ש לא מציכו בש׳׳ס אלא ם ו ם ט ס ו ה מ ס
ודם זכיס המחכעכעיס ע״׳ רוח כ״ש סיוצא מ כ ק ב דק שבדקין אבל רוק
ע ב ה לא ׳חכעכע על ידי רוח היוצא מ כ ק נ דק כזה וא״כ מכ״ל לסמציא
ב ד י ק ה זו וחנ״א נמ׳ מ ה פ ו ס ק י ם שהזכירו פושרים שאין חמימתו ידוע
ומבורר ולמס לא כ׳ רוק ששיעורו לעולם שוה בקיגנון א׳ בכל א ד ם
ובכל זמן אע״כ לא יכין לבדוק ברוק וסעצאה נ ע ל י ב ט ק ו ס סאחרוכיס

נעימות

הוא ואיכו נכון אלו דברי משה ה ט ל :
רא״הו מדלא הביאי ה פ י ס ק י ס רוק לא ת ע ה ׳ לאיזה פ ו ק ק י ס
הנה
כהכוון כ׳ א ם ״ פ ו ס ק י ם האחרוכיס שהים לו לעי״ ב ס ס גס ס ס
ביארו בדרישה ופרישה ומ״ז וש״ך סי׳ נ״ע יעו״׳ נע״ז סימן ל״ע סק״ה
ר ומכיש כל הראשונים שהניאי שאין לי ע ס ק ב ה ם ויבואר לקמן אי״ה
ו א ס אוכ׳ לא כ כ ח נ ב פ ו ס ק א׳ משוס שכגרר א ס ר לשון הש״ס ב ט א ס
ה ס מ ו כ ס לדופן ושם לא כאמר אלא פושרין ו ס ע ע ס משוס ד ם ס צריך
להכיח כל הריאה בפושרים וזה א״א ברוק משא״כ א ו ם א ו א ע י ס דסגי
באוהו מ ק ו ם הוזכר רוק ונמש׳ כדה כ״נ ע״נ היזכר רוק ו פ ו ם ר י ס
ן מ ם ס למד הב״׳ נ ש ם סריטנ״א דרוק וםוםריס ק ו ר ס בכל מקום כמו
שמביאו ם״ך סימן קם״ס קקי״ד ה ח ס ק ג ׳ להטמין שערות וקליםוה
ב ט י ם ס רוק ו מ ס כ ס ס בכולו משא׳׳כ נ ס מ כ ה לדופן דנעי׳ כל הריאה לח
קג׳ ברוק אבל בדיקח ב צ ב ץ דסירכא לסג׳ באוהו מקים לבד לא בעי
פ ו ם ט ס ולקו׳ הפרישה מ״ש ד ב ס מ כ ס לדופן בע״ םיככיק כל ס מ א ס
בעושר״ ולסרכא מאוכס לאוכס סג׳ נ ט ש ת מ ו ה קו׳ זי ב ע י ט דאין כאן
מ ק ו ס ק׳ ד ה ה ס נ ע ״ לברר ם ת ר י א ה נ ט א ס ולא ס י ה ה נ ק ב מ ח מ ת ה כ״א
מ ח מ ה הדופן צטך ל ה כ נ י ס כל ה ר י א ס נסושריס ט אולי ס ה ר כ ך הריאה
וההגלה נ ס ס י ס ״ ונדע כי ממכס ב א ה הסירכא אך ג ס י ר כ א מאוכס

ותשובות

תשובה מא
שלום

יכיט לידידי ה ר ב היואה״ג מו״ה דוד כ ץ כ״׳ א נ ד ׳ ק ר ע ט א יע״א:
עיר ריחה שכשרכה לדופן ויש מכה בדופן בשמ״ח סי׳ ל ט ס״ק ע״ ד כ׳
ד נ מ ק ו ס שכהגי לאיסור א פ י י מ י כ ח ק ח ע"׳ מיעון ומשמוש אין להקל
להם יטעמו ונימוקו כה׳ מדינא דש״ס קיל ט פ י נ א י ט מ כ ה בדופן דאמר״
ה מ כ ה שנדוסן משכה הריאה אצלה והקירכ• מהדופן ולא מ ה ר י א ה מ׳׳מ
למאי שכהגו בכל תסיציתיכו שלא להתיר בלא בדיקת מיעון ומבואר
נ מ ס ׳ ז נ ח י ס דף צ״ד ע״א דע״׳ מכה מתרכך א״כ אע״נ ד ה כ א ה מ כ ה
היא בדיפן ולא בריאה מ״מ ה א דרך הדופן למשוך הריאה אצלה ואכו
ם״ש״ שמא גס בריאה הי׳ כקב ו נ א הסירכא ממכה דמש״ה נ ע ׳ מיעוך
והרי ק מ ן ד ע כ ״ ס א י כ א מ כ ה נ פ כ י כ ו בדופן שדרכה לפעול בריאה ולהמשיכ׳
אכלה ח״שי׳ שמא עשתה פ ע ו ל ה ה ג״כ לרכך הריאה וסיכתק ה ק י ר כ א
אע״ג דים כקב בריאה ואקירה זה ניעס מכהג האוסר״ מ״מ מקו ם שכהגו
להתיר אין מזחיחיס אותס .ונעיר חדשה שאין מ כ ה כ ד ע ה הגאון בית
א פ ר י ם לאסור ולפע״ד להתיר נ ב ה מ ה ישראל דאיכא ה פ ס ד מרובה
והל״מ .א״כ ה כ ו ת ב נ ח פ ז ׳ פ ה ם״נ יום א׳ ׳״ט מכחס הקפ״ג לפ״ק :
משה״ק ס ו פ ר מ פ פ ד ״ מ :

תשובה מב
שלום

להלמידי ה ו ס י ק סרבכ׳ המופלא כבוד מו״ה ליפמן כ"׳ :
מה ם כ ס ת ם ק ת א׳ כיכר ש ט ק נ מחמה חולי וקורט דם מ נ ס ק א׳ אמר״
כמי א ס אין כאן מ כ ה קורט ד ם מכין זהו פשוט יותר מ ב י ע א
בכוחחא ד כ ן ל׳ מחט כ ן ל׳ כקב בעלמא כל שים קורע ד ס ככגדו
מורס לן שגס שס שלע ה מ כ ה וקצת ראיה לזס ממ״ש סמרדכ׳ וסג״ס
אשר״׳ בשם ראנ״׳ בשומן הלב שהי׳ דבוק ללב וחסכו מ ם ס ולא ר א ם
שוס ט ע ו ה א ורק כשחהן בעוני הצב מצא ק ו ר ע דם ו א ס ר והניאו
הרב״י סי׳ מ' ועמ״ש שס השייך ק״ק ז׳ ח׳ א״כ הרי שאם״ כקב לא סי׳
כאן רק קירכא ודבוק ונין הסירכא ו ה ק ו ר ע לא סי׳ כיכר שוס ר י ע ו ה א
ואם״ה כשמצא קורט ד ס ככגדו מ״מ אמר״ הקירכא ו ה ק ו ר ט שכיסם
מעידים זע״ז שהי׳ כאן מכה א״כ מכיש וק״ו כשיש לפכיכו מ כ ה מחמה
חולי ו ק י ש ללמוד ממ״ם ט״ז סי׳ ל״ז ס ק ק ״ ג גבי סירכא מליאס דם ע״ש
וזה פ ש ו ע והא דלא אשכחן נש״ס אלא מחט וקורט ד ם סייכו משוס
דבש״ס םא״ע כ״א ע״א בברייתא דמ״ר׳ מ כ י ק נ ה משכי צדדים וח״ש״
ד כ ע ם ס אחר שחיטה וזה לא שייך בשחרי כקב׳ ס כמבואר שס בם״ס
כ ד ם ט ך מ״ש נשאר כקב׳ דעלמא וכו׳ ובעובד׳ דרבי דמייר׳ מצד א׳ ״ל
עובדא סכי ה ו ה ב מ ח ט וסס״כ נ כ ק ב ו ס פ ו ק ק ״ כקטו לישכא לש״ס ועוד
נ״ל במחט דוקא צריכים ל ס ו ם כ ס ל כ ה ח ל ה ולבדוק א׳ איכא ק ו ר ע ל ס
מ ב ח ק דנב׳ מ ח ט שכיחא שהבריא משא״כ נ מ ח מ ח חילי וכיכר שלא שלט
יותר כה׳ דאי משכחח לי׳ קורע ד ם ככגדי עריפה אבל אין צריך לבדוק
על זה ולין זה א מ ח לפע״ד ועמ׳׳ש חוס׳ כ״ח ריש ע״ב :
שהורה המורה להתיר באחר שחסך במספרים ססימן שלא כשחט
ללקח בלבריך כי נ א מ ח אין סילוק נין סשוחע לאחר ו כ ס כ ר ע ה

ומיש

סש״ן

שאמת

חת״םסופרחי״ד

םש״ן ס ״ ב׳ סקכ״ז כמ־׳ש ג ס א ה ה ו־ והר היה ראוי׳ לאוהו המורה
לאמר םואיל וגזז ב מ ק פ ר י ס אין שס שמיעה עליו לאסור משוס שסיים
במיעוט ב ס ל א ולא למי לקורדוס דםוסל בסע״ק משוס שהייה בירעוע
בחלא ס ח ס ח ח ו ן מחקריא כמ״ש בשמלה חלשה סי׳ כ״ג ויש לי לסביא
ראיס ממחכ״ ג׳ ם׳׳ח לשקלים ומיית׳ ל ס חלמולא פ ק ח ״ ע׳ ע׳׳א קופץ
בין בזס ובין בזה שוכה ומטביל ומ״ר׳ לשחוט בו ע״ש היטב משמע שהיי
ד ר כ ם לשחוט בקופיץ וקורדוס וקוםיץ קרובים ודומין זה לזה כמוכח
משכ׳ ביצס ל״א סוף ע״א כמצא שייך עכ״פ שס שסיטס בקורדוס וכסי
ש ס כ ס בקרדום ועשם דרוסס וסיל שסיטס פ ק ו ל ס מ׳׳מ כיון שזס הכלי
ר א ד לשסיטה הו״ל שסיטה במיעוט ב ס ר א בפסול ו פ ו ס ל משא״כ מספרי׳
ס ס י א גוזז מקרי ולא חוחך וא׳׳א לשםוט בו בהכשר כלל כי א פ ״ א ס
יולך ויביא וישחוט נ ו מ״מ חלק החחחון מחליד ה ח ה הסימן ו א ס יפריד
החחחון ולא יחסוך אלא בעליון כמצא אין זס מספרים אלא סכין ואכו
דכים על מספרים דהיינו שחוהך בשכיסס כא׳ ואז א״א לעשוה שחיטה
כשרה בשום אופן ולא מיפסיל במיעוט בהרא כך היה לו להמורה
לירמר ואז ס י ס מקום עיון אי הדין עמו כ׳ לדיכא חלילה לסמוך נ ס
על זה כי אין ה ד ב ר ברור אצל׳ לחלק בכך ב ק פ ק כבלה דחורי״:
ו מ ״ ש עוד שההיר הרב שימכרו ב ה מ ה ס לככריה שפשה שבביהס בכל
ע״ש והשפסוה מביאים מזוכוה לבהמה מן המחובר וחששה לי
משוס מראיה העין גם במכירה .הא מיל׳ דרבכן הוא ויש לו להרב על
מ ס ל ס מ ו י עי״ בש״ע א״ח סי׳ רמ״ו ס״ה ובהגה׳ שס אלא דיש ל ה ס
ל פ ר ס ם המכירה ההיא בכל העיר כמבואר שס ובמג״א סקט׳׳ו והכה
בעתי דרבכן עבדיכן עובדא והדר מותבינן היובהא כדבעירוב־ן ס״ז ע״ב
והביאו רמ״א ב״׳ל ס ״ רמי׳ב סכ״א בשגס כי ״יל ד ה ר נ ההיר ל ה ס זה
ע״ד מוטב שיאכלו בשר המותו׳ שמוטות בקידושין כ״ב ע״א ועיי' ט״ז
בי״ד ס ״ קי״ג סק״ג וכן ראו״ לעשות כמה פ ע מ י ם חעפי״ שמ״ש בט״ז
"יל ס ״ של״ד סק״א חיכנ׳ מסכים עמו והדין ע ם חדי ס״ קמ״א ובמקום
אחר הארכה׳ בזה וישבה• גס דברי מהרי״ מינץ דאין ממנו לאיה לבעל
ע״ז כלל יגס עשיתי כבר מעשה בזה ] ע ״ ׳ לקמן סי׳ שכ״ב[ מ״מ ג ס שס
כאמר לחלק בין הא לכדון דידן ולא אאריך עכ״פ א ה ה איכך צריך
ל ה ה ק ו ט ע עביר זה ובזה אסייס ואומר לך שלום רב — מ ח מ ח י פ ה
ק״ק ע״ ד יום ה׳ כ״א מ נ ח ם חקס״א לפיק .משה״ק ס ו פ ר מ פ פ ד ״ מ :

תשובה מנ
יקרתם עי״ הציר הגיעכ׳ אודוה עצם שכמצא בלב פ ר ה אחר הבישול
ויש ל ה ע צ ס עוקצים הרבה מדים ממודדיס כאשר ה״ למראה
עיכ׳ ועיכ׳ מעלחו ראוי חומרה פרי מגדים הוא ויען הוא ה פ ס ד מרובה
והערובה כל בכי ה ק ה ל ה והרבה אנשים כקעו משם כבר ו ע מ ה ס מבשר
ההוא וע״כ שלחו להכא אולי יש מקום להקל אלו דבריהם:
והנה מרוב הכחיצה קצרו מ ע ל ה ס באופן השאלה וגס כי דברי פרמי ג
אשר לוקס מדברי ה״ש מגומגמים ע״כ אמרהי טוב לבאר דברי ה״ש
ואח״כ כבוא לכידון שלפכיכו בעזה״ .ההוא אמר תר׳ מיני עצמות בלב
א׳ כמכא בחללו ולא ת ח ו ב בבשרו וה״כו עובדא דב״ח ס ״ מ״א והסכיס
להכשיר הואיל וכמצא כן בלב כבי מדם תקריש וכתב הכ״ל לדחוח קו׳
ט״ז דליכא למיםש שמא כיקב הלב כי כל מה שגדל בטבעו איכו מהכועע
ממקומו לכקוב וקו׳ שני׳ דאין ללמוד מין משאינו מינו ישב הכי׳ל דביון
דאין החילה ברי ה הצבי בעצס אלא שעל ידי ד ם כקרש א״כ אפשר
שימצא מין חולי אי ס ב ה זו גס בכל המיכיס ע״כ א ס כמצא בחלל כשר
בכל עכין אפי׳ יש לו עוקצים ה ר ב ה אך בהנא' שיהיה אדוס אבל לא
לבן כי אין דרכו של דם להתלבן והוכיח זה בראיוה .שוב מין אחר
עצס הנמצא גלל ומסובך בבשר עובי הלב ילא בחללו ועל זה העיד
בלחם הפכים שהכשירו כמה גדולי הדור כ׳ העידו בקיאים ל פ נ י ה ם
שנמצא כן בשוורים גסים והוא מגודל הלב מגדל עצם בתוכו ככל אבר״
גסים שמגדלים עלם לחיזוק וזה כשר בכל אופן בלי ס פ ק אפיי יש לו
עוקצים הרבה דכבר הכםכו שכל שדרך גידילו איננו נוקב ובין יהיה
אדוס או לבן הכל כשר וכי שלזה כיון ס׳ שער שמיס שכ׳ פר״ח והפר״ח
סבין שזה סוא עצם של ב״ס ואיכנו ומ״מ ס ״ ס שיפה כ׳ פר״ס שאס
העצם גס מכל צדדיו שיש להכשיר רוצס לומר כ״מ בכמצא אבן לבן
בסללו כי אדום בחלל ולבן בעובי הבשר בלא״ה כשר בכל אופן אלו
דברי ה ה ב ו א ו ס שור בסוספ׳ ביאור ודברי אלקים חיים ה מ ה :
ונבוא לעכין שלפכיכו ספשוט דכל מיכ׳ שורים ופרוס •לפיכן ממין
שורים ה ג ס י ם שהעידו הבקיאים הכ״ל דהרי עדיפ׳ טפי מעוף
ביתי שיש במינו מדברי לענין ׳רקוה ה כ ב ד וילפיכן ביהי ממדברי שיש
במינו כ״ש שור משור וס״ס ס ר ה וזה &שוט ומה שנמצא אסר בישול
משמע שלא נמצא מונס בחללו אלא ס ס ו ב בעובי הבשר ומעהה א ס ניכר
הינדב שנדצ בהוכו והיה מסובך בבשר ה ר ב ה א״כ הרי דינו מפורש להסיר
אך יש ס׳ שלא נחגדל בחוכו אולי עעלמא נ ס ח ב ל ס וכו וה״ל כ מ ס ע שנמצא
בלב ה נ ה חשף ציצ מחיר בסי׳ ק״ז ב מ ח ע שנמצא ה ח ו ב בכבד אחר
בישול דאיכא ס״ס שמא ס ש ה א נ פ ל ה להוכו ועוד כאן נמצא וכאן ה״
ולא בביח מ ט ב ח ״ ס כלל וכל דבריו נכון למבין אלא שהפר״ח סימן עיט

ותשובות

יד

ססק״׳ מזדנדז בדבר ומ״מ סחיר סכלים אמר מעל׳׳ע ו נ ס ״ מ״ט ססק״נ
ס ו ר ס ל ס מ ו ן כיון שיש שס עוד צד קולא שכיון שיצא מממנו למוץ כחצי
אצבע ס ״ מרגישים אלא שמא ס ש ח א כפלם ע״ש וסכם דעמ׳ כ ו ע ס לסקל
כצ׳׳צ א ן ם כ א אין אכו צריכים לזס לא מבע״ א ס ק פ ק א׳ ס י ס ס ס צ מ
גדולס או מעלמא אח׳ ׳ודם םפר״ח לצרף ה ס פ ק ולחלוח שס״ מ ח ס צ מ
גדול׳ אלא א פ ״ אי כראם לעין שמעלמא אח׳ מ״מ בנידון דידן יש לסקל
כי סעוקצין ס ס ק ע כ י ס מאוד והעצם רוחב ואיכו חל ואפ״ ס ״ כככק
ל ר ן הוושע והי׳ כיקב בעוקציו איבריהם ספכימיס לא ס י ס יכוצ לעבור
רוחב עצם ה ג ס ע״׳ ניקב ה ק ק ה ד ק הלז ולא דמי ל מ ס ע שהוא דק
מ ל מ ע ה ומהעבה וסולן בשיור וכשכוקב כקב דק ס מ ח ע כדחקח והולן
ביושר ע ד שהכקב מ ח ר ח נ לסי עובי ה מ ח ע עד שלבסוף ג ס ה ק י פ ה
יוצאה בו אע״פ שהיא כקשייהי דהמרי משא״כ הכא שהעוקציש ק ע כ ״
והעצם רחב ואינכו מד שראו״ לכקב ואיכו ראו״ לכנס נ כ ק ב קען שיעש׳
על יל' ה ע י ק ז הזה ובין שכאמר שכככס דרן הושע ובין ד ר ן ה ק כ ה
קשה לומר שיצא על ידי אברים הםכימייס וכיקב א ה הלב וכככס להיכר
כ׳ עכ״פ א׳ אפשר שיכקוב הלב לביה חללו מעבר לעבר ע״׳ עוקץ כזה
ואע״ג היכא דה״ כמצא בלב שאיכו מבושל אחר שחיעה ולא ה״ מקום
לחל וחן אלא דקודס ם ח י ע מ איד מעלמא לא הייה׳ מקיל מסברה הכרק
הכ״ל בין עוקצי] אלו למחט־ מ״מ אמה הוא שקשה להלומ באיסור •א״כ
בכה״ג מודה פר״ח לל״צ לומר מעלמא אח׳ אחר שחיעה כמו ששמך
לסקל ס״ מייני ססק״ג הכ״ל ע״כ כ״ל בכידין דידן שהוא הפ״מ ג״:
לסחיר ויאכלו עכויס וישבעו יחי לבבכם לעד .פ״ב יום ד׳ "׳ג א ב
הקעט״ל .משה״ק ס ו פ ר מפפד״מ.

תשובה מד
פה בקהלהיכי ובגלילוה האלי שכיחים למאוד באילים ששוחטים למאות
שיה״ ההל־ע ה כ ב ד שלהם וממש כמה פעמ־ס לא נשארים אפילו
שכ׳ זיהיס ונהגו בו היהר מקדמה דכא עפ״׳ ה ס כ מ ת תש״ע והש״ן וגס
שהרב בעל שמ״ח מחמיר ק נ ה בזה מימ הכחהי ל ה ס מכהגס בזה א ן
ראה זה חדש הוא הביאו לפני ריאה א׳ מאוהן האילים וראיחי בה
כתמים אדויייס תרבת וכקודות אדימות ת ר ב ת מאוד ונוית־ לבד־ק ה ר י א ה
בכפיחה ומיס ואמר ה ב ד י ק ה ה י ה ה מבצבץ וערפה״ יאס״ז תביאו ע י ד כ מ ה
וכמה וכולם היה בזה האופן ורובם בצבל׳ ע ״ בדיקה הכי׳ל וסקצביס
אומרי' שמקדמה דכא בכמס שכיס כהגו היהר באילים כאלי והכה הראוכ׳
על הריאוה ההמה כמה וכמה הולע״ הכיכר״ שהן מאותן הולע״ שבכבד
הכ״ל :ואמרה׳ לעי״ ב ה ן דיכא לכאורה ת־ת כראת לתתיר בםשינווה
ד ה א ק״״ל מורכא בריאה לאחר מיהה פריש לא מבע״ למאי דקי״ל הכי
בכל האיברים שכמצאו ב ה ס חולעיס חליכן לאחר מיהה פריש משוס
ל א פ ס ח ו ס הטבעי כמבואר בש״ך ס״ ל״ ו א״כ ה״כ אוהן ההולעיס ס ג ס
שיוצאים מן ה כ ב ד מ״מ ג ס מן הכבד איכס יוצאים אלא לאחר מיהה אלא
אפ״ ל ה פ ו ס ק ״ דש״ל דוקא בריאה אמר״ הכי ולא בשארי איברים עמ׳׳ש
שיד ס ״ ל״א סק״ו וא״כ ס״כ כיחוש שפרשו מ ה כ ב ד מ ח ״ ס מ״מ זיל בהר
נועמא דשאכי לן בין ריאה לשאר איברים משוס ד ב מ ״ ס ה ב ה מ ה מ ר ס פ ס
הריאה הורד וא״א לההולע לכקוב הריאה עד אמר עיההה דנחה הריאה
מרחיפהה א״כ ה״כ א״כ פריש ההולע מהכבד בדז״ס מכל מ ק ו ם לא היה
יכול לכקוב הריאה מ ח מ ח רחיפה דמה לי א ס המורכא בחכים ורוצה
לכקוב ללאה מוצה ולא יכול מחמה רסיפה הריאה ומה לי א ס בא
ממוץ לפכיס כמי איכר יכול מחמח י ח י פ ת הריאה שיב מצאחי ס ב ר א זו
בעיכה כ ה ו ב ה בס׳ שמ״ח בסי׳ ל״ו קקכ״ו וא״כ ממכ״פ מוכח ד א ם
הכקביס ה ס מיקבי המורכא פשיעא דלאחל שח־עה כעשה אלא דיש
לספוק׳ עובא אי הולין הכקביס במורכא דלמא דוקא כשיוצאין מן הריא׳
בעצמה "יל שיצאו לחפש חום ס ע ב ע ׳ שחסר ל ה ם ומשדה כקבו משא״כ
ה כ א מה״ה יכקבו הריאה ו ב א מ ה ב ס ב ר א זו יש קצה עיון עמ׳׳ש השיך
ס ״ ל״י סס״ק גי״ז להביא ראי׳ א ם ״ אין שס כ״כ הולעיס כמו כקביס
דיש להכשיר מדהלינן בזאב א פ ״ שלא במקום שיניו משוס דכקב וחזר
וכקב ולכאורה איכו דומה דזאב ידעי׳ דרכו לישך ולכקוב אמריכן כקב
וחזר וכקב משא״כ המורכא מאן לימא לן שדרכו לכקוב כלל דלא יצא
רק לחפש אחר ח ו ס הנובעי שלו ומה לו לכקוב ׳והר וה״כ גבי הכי
מורכא דכבדא כיון שכבר ילאו מהכבד מה ל ה ס לנקוב יוחד ועוד מאן
לימא לן שיש ל ה ס כח לכק־ב עוד כ׳ משמהה ה ב ה מ ה י א פ ס ח ו ס ע ב ע ׳
שלה א פ ס כח ההולע וכמס והלך לו א ח ה ל א ח ס ועינינו רואוה כ׳ רובם
כבר מהו ומעע מ ה ם אשר רוחשים עדיין ועיר׳ש נ פ ל ה ׳ כעין זה שס
ס ״ ל״ו להחמיר במורכא לכן קשה להקל בזה:
מ״מ הואיל ובהמה במזקה היחר לגבי כקב״ אלו עומדה והליכן
אך
בכל מה דאםשר להלוה ועוד נ״ל דבריאת יש להקל יוהר בכקביס
מבשאר׳ איברים שהרי ה ק ש ה הריין פ א ״ ע איך ככשיר סירכא כסדרן הא
אין סירכא בלא כקב ואיך ׳מזור עריפוה להכשירו ע״׳ סירכא והי׳ אין
כצ הכקובי׳ ראוי׳ לסירכא ואלו סיו יודעים שזה ה כ ק ב םאכו רואים ע ה ה
ראוי להעלוס סרכא לא ס ו ס מעריפיס אוהו כלל אלא כל כקב׳ הריאה
הבאים לפכיכו אנו מ ק ת ס ק י ס שמא איכו ראוי׳ ל ס פ נ ו ת סירכא ומטרפי'
ליה

שאלות

חודם סופר דדד

ציה מקפיק׳ נמצא להן שיטה כל נקני הריאה איכן אלא קפיק׳ ומעע
קנרא שיצטרף לזה ה״ל ס״ק בשגס כ׳ בהמה בסזקח היחר עומלח
יבכלון טלן כצ הנ׳ מיני הכי איח צסו ום״ס ע״כ אמרח׳ נסמצא ימצא
כקב במקום כקולוח אלומה או כחס אלום אין לחצוח בשוס לבר וערים׳
שהמראה מוכיח שיש נו לקוחא ולא ים״ אלא ספק מירכא קפק מסמח
לקוהא וטריפה ואין כאן חזקח היחר ומכ״ש לפמ״ש בבליקח מםט׳ן
לכקולוח אלומוה צרין בליקס אחר כקביס א״כ הרי הכקולוח עלולים
לנקבים ומם״ח צחצוה במורנא ונס נכהס אלוס מ״מ ה״צ נקב שקנינו
אלוס אין חולין במורנא נ״כ כמבואר נאםרוכיס אמנם אס נמצא נקב
במקום מראה ריאה ממש יש לסחיר אס יש הולעיס על הטאס ג״כ
אע״ם שכיכליס שהם מחולע׳ הכבל שבאו לכאן ככלע״ל כחנחי  .פס
ק״ק מ״ל ייס עש״ק חנא חק״ע לפיק .משס״ק קיפר מפםל״מ:

תשובה מה

ותשובות

לשאר נשניקבס סיבי דמשמשא ידא דעבס׳ לסהיר דמב בסמוה אינן
נבלוס ע״׳ ניpנ הושע ולא  pep opsבשסיע׳ אלא  pepבמננש׳ סשיוינן׳
כגון שמק ושסס ,דרק׳ שכין עגום• שמנו סושנו ונמצא גרנרס שמועה ואין
לו במה לחלוה׳ וכן ימכס בשיק pp׳׳׳ ל״ד נ נ ׳ נרנרה דסו׳ נגד ננלס
ואפ״ה הצינן היכא דאיכ׳ צעחל׳ ע״ש וםשוע צ׳ זה ועיין בסר׳ קי׳ קכ״א
דקט״ו ע״א כ׳ שס לפסוקה הנרנרה לא מpרי אהסזק אישור׳ משמע׳
הוחרה וק׳ הא ה״ל ס׳ נבצה אע״כ כנ״צ לנשמע' הוחרס שיין כמי אספק
וושע וגרגרח משוס לאזל" בחר רונ וס״ל נולע במה נשמעה וכיון שכן
ה״נ כיון לאיכא למחל׳ שכאן נקרע הושע ע׳׳׳ שחלשו מן סקיקבן וזס
בא ממנו מס״ח נאמר שניקב סושע מח״ס וסוציא סן נרגר מוזסנס
ואיכו לומס צמחע שכמצאח חסובה בכבל לע״כ מס״ס בא לשס וצא
׳לעי׳ אי רק• סושע או קכס וכשכככסס לרן סושע אז׳ סוא עריפ׳ חל״
להחמיר לרוב בליעוח לרן סושע משא״כ זס לומס לעובלא שנא לפכ׳
סנאון בעצ צ״צ הקטמו האמרונ״ לאסיר ה״ה נפר״ח ועמ״ש בפלחי וכן
בשמ״ס מ״מ סא ס״ס שס נשמ״ח שאס המחע ה״ חסובה עצ הכבל וצא
בחוכה ואין נ ה סלולה יש צסחיר מכ״ש תכא לאיכ׳ צמחצ׳ עפ׳ בקרקנן
ואינו אלא מונח ע״ג הכבל ולא בהוכה כלל ליש להחיר ו ק ט ל ברור:.

שלום לן חלמיל׳ סוחיק מלא עחיק סרב סאברן המופלא מרס
עקיבא ט ׳ אשר מציע לק״ק קוני; ׳ע״א:
הנוגע בנדון שאצחן ממב׳ אין צנהוג בהמקק ונה״כ שנקרן לחצר
הכבד הנה כל יקר ראחה עינין בהשו׳ האםרוניס זה אוסר
וזס מחיר וכל אדס ימצא כמבוקשו ועיין בפרט נחשו׳ מאמר מרדכי
ואשר לאס לבי נזה עדוחו של הנאון רמ״א כאמנה מאוד שט בקי׳ מ״א שלום לה׳׳ה הרב המאה״נ המופל׳ כמו״ה אנלהס יצחק טי אנד״ק פ״ש :
ק״ס ואס כקרן טרםש הכבד לנה״כ יש צנדוק בכרק שבודאי ימצא שס יקרתו הניעני ע״ל כוליא מליאה מיס זכיס מלוחים לא מצאח׳ בשיס
מקיס לאסור ובש״ק משמע למיס זכיס כולל כל שאינו עב
קק או מסט שכיקנס יעי״ז באה סירכא זו עכ״ל והוא דבר כפלא שבאמח
כצ שכמצא קירכא כמצא מחט או יחד אין א׳ יוצא מן הכלל וכמה מאוח כמוגלא מיקרי זביס ואפ״ עטרי וקריס׳ משו״ה כלאמט׳ מיס זכיס כשטס
כנר ראו עיט איכ הרי קמן דהקירכא יש צה שייכות עס המחט ואס בזה ובזה הוה קל״א כל שאיכו מוגלא הוה מיס זכיס וכשרים
אי; באן מכה קורט דס מכין וסכקיון הוא עד כאמן יוסר מכל הקברוה הוצרן סחמא לחלמולא לפרש ולדם זכיס כמי לא אמרן אלא לצילי אבל
הבטיוח על ראיוח ע״כ אס כ מצא חחוב אם" שלא ככגד הקירכא ליח עכיט לא ולסריח׳ לא לאל״ה הוס גס אלו נכלצ זכים וא״כ ציצי וצח
דין וליה דיין להכשיר לדעח׳ חן נחחונ רק נםלידרצי״ן שנניח הכוקוח קעיסי אע״נ למלים׳ זכיס נינהו בין בכול״ בין נריאה מליאה מיס זכים
או בכמלא רק על הפרש אף שלסע״ל קרוב להטריף כ׳ הי׳ חחוב ויצא ואן בחרי ביעי לסמיכ׳ לשס לא נזכר נש״ס לא מיס זניס ולא מיס
מחמח כעכיע וטלטול מ״מ בהיותי במקומות שגתגו לאכלס עפ״׳ פקק עכורים אלא בועה וק״ל לריב״ס ללא מקרי בועה אלא כעין בועה
ר בכיס שלפני לח הי׳ נכח׳ למנוע מהס וכן ה״ בקיק מ״ל יהילעח׳ הכאמרה במצטס פורס אנענועוה והחס מכם וחולי הי׳ ומסברא למיס
להם שאין דעח׳ להחיר רק לא אוכל להחמיר כגד מכהגס ופה מכהג זכיס איככו סוצ׳ וע־כ נועה היא שאיככה זכה ונזה כהב בס׳ מהרי״ו
דיש אומרים לגס מליאה מיס מלוסיס הוה נכלל בועה שהוא סול׳ ומכה
פשוט הוא לתעריף נבל עכין:
וסמוך לי״ט של פקס בא לפני שיחט׳ דמחא יאמרו אין שבבר יוחר ויש םליג׳ גס נזה וט רמ״א סי׳ ל״ע לנהוג להסתיר ואין זה עני ן לכאן
מכייל שוורים נטרפו ע״ קירכא הטל ואין שיס בשר בקהלה ההס בלשו; בועה םליגי ו־כא בלשון מיס זכיס ואפ״ה הקשה הרא״ש
גדולה כזה ה׳ ישמרם ומה יעשו קהל גדול כזה בי״ט בלי שוס בשל בסולי; מ״ס דה״ל להש׳׳ס למימר דבר״הא אחרי נועי דקמיכ׳ קא׳ אע״ג
ובאמח יוסר חששח׳ שיירגלו ליקח משחוטי חוץ נמקימוח שאין דעח׳ לחני שחס מיס זטס כשטס דכי סיכ׳ דאי קא׳ אכול״ נקע סחס מיס
נוחה ליקם משם ירגילו לעשות כן אם״ שלא בשעת הדחק אמרח׳ זכים אע׳ג לעכיכי וסליח׳ ערםס אע״ג שהס זכיס וע״כ קתן נר״חא
לבחור הרע נמיעוטי ונחח׳ לשוח לסנודקיס אס ימצא מכאן ואילן עוד אסברח חוץ שכלע לפרש והוא לציל׳ ה״כ א׳ א״ל׳ בחכ׳ ביעי כפכש והוא
קירכא כליל ישפכו הפרש בלי שוס בדיקה אחר קק ומחע על הפרש למהיק׳ ולעולם ׳"צ מיס מצוח״ כשרי׳ בכולי׳ ע״כ המקיל לא הפסיד שסר׳
ואחר השפיכה ׳נלקו בעור הכרק אס לא כחםנ שוס לנר אבל על הפרש אפ״ בהט בוע׳ רוב מקילין אליבא לרינ״ס .ואסהוס בברכה ככםשו היקט.
משה״ק סופר מפפל״מ :
פ״נ עש״ק ״ל ערסשון קצ״ו לפ״ק.
לא בלקו כ׳ טוב יוחר שלא יעיינו ינלקו על הפרש ויעלימו עין מאשר
יראה ויקילו .לוגמח מ״ש רמ״א גבי ושט במנהג עירו ,ותבודקיס הוצרכו
לקנל עליהם חרס חמור שלא ללמול להקל נפ״א ונמק״א כ״א קמון
ל״ט על שירווח בבשרא לבני עיר ויק אז יצאו מלפני שחטו השעה
עכר נסמוח זאס״ז ולא ה״ שוס קירכ׳ ושום פקפוק ונלנול כלל ואמרח׳ יראה בנחמה נעיר ה׳ שמה ה״ה חלמילי הוחיק הרננ׳ מו״ה וואלף ני״ .
ברון ה׳ אשר הרחיב לכו וצא הוצרכח׳ לכנוק לקולא סזאח אשר לני על לגט הורה אשיב בקיצור כמסח הפכא׳ הש״ן כ׳ בס״ מ״ח קק״ל
מא!ל נוקף עליי סידעסין זה אע״פ שאין בו מדוש ופלפול .ם״ב יום ה׳
דבהמסק א׳ ליכא ק״ל שרי והשיבו חביאוח שור ללמא אוכצין
ב׳ לריח אייר חקע״ל לפיק:
ומשקין שטפוהו כעי בישע ס״ ל״נ סקייע ועל זה השיב מעלחו כר״ו
להכא שרי משוס סיס שמא לאחר מיחה יאח״ל מם״ס שמא לא הבריא
משא״כ בושט ה״ל קפק אינו זבוס וחזקה איסור מסייע לנטו ככוכיס
כעשה נאוזא כשחעה ;הוציאו הושג׳ לנלקו ככהוג ולמחר הוציאו לפי לעה האחרונים שמםםניס תאי לחזקה אינו זנוח אנל בתשר א׳
נ ט מעיים ונכללס הכנל ג״ כ והכיםסעל המעיכח וצאחר שעה שליחי נ״ כרגא ולא כהיר ל׳ כלל )ועיין בקי׳ כ״ל כ״ה( וא״כ צטן
כשלקחו הכבד לשלוח במיס מצאו עלי' גרגיר מחםב כחצי לבנה קען טעם עיט מחמיר הש״ן בושט הא הוה ס״ס ועול מקחימש הש״ע והש״ן
לא נודע מרין נא לשם ולא כראה שיס משם במקום כ׳ ה״ מוכח על״ משמע אפי׳ במקום חורנ׳ן ם״ש״ לשמא הבריא אם״ נליכא קורט לס
•כלקט ממנה ולא כיכר שוס חלודה על הזהב ולא שוס מכה בסכבד ואמא׳ הא ההם לא הוה קפק בשחיטה ויעיין מ״ש צמח צלק ק״ י״ז
או נשיס אנר יכראה פשוט להתיר כ׳ חמרה המשרחח שזהו במקום ומ״ש עול לכיזל בחר חזקה להשהא לטמא כאן כמצא וכאן הי׳ מם״ס
כסקי קבן מוכח על הכנד כשנחלש הישע משס ו״ל שמן הושע נא ג״כ לפי הטל גס זה ליחא לאיכא רוב המהכגל ועול הא עשו" לתשחכו׳
שבלע,הו בח״׳ ונכעח הלישחו כסל לשס או בשעה שהוציא הקרקבן כל שעה ממקום למקום כמ״ש ר׳ ירוחם הביאו הש״ן בהגייה קי׳ ל״:
יצא ממנו זה וכפל על הכנד וניל פשוע שהלינן בזה דלו יהי׳ הושע ק״ק כ״א וסר׳ זה לומה למקוה שבחשו׳ הריין לת״ה׳ הרב״ בי״ל ס״ ל״א
נפנינו וכקנ נו והגרגיר מיזהב החהיו באופן שכדע בודאי שיצא מהושט ובש״ע סעיף ס״ה ויליף לי׳ מחולה הי׳ באוחס שעם בקילושין ע״ג ע״ש
וניקב הישט בפנינו ה״ תולין במשמוש ידא דטנח׳ כמו נכצ הטריפות
ףע״ן היטב בחכם צבי ס״ ג׳ וחבואוח שור בח״ למק׳ מיק:
דאין לחלק משוס דושט קפק כבלה והיל קפק בשחיטה האמת שכן עלה ואעתיק לו מ״ש בגליון ש״ע שני באיזה מקומן בענין זה נסי׳ ל'ג
ברעיוני מכבר אבל הדרנא נ׳ ולא טל כלל שהרי למדו דאזלי׳ נחר
קקכ״א מ״ש משין מיהו קשה נמס נחן לעיל טעם לאין לו
מבא מדלא ח״ש״ שמא נמקו־ נקב קשחיט ש״מ אזל״ בתר רונא ורוב נליקה מבסק הלא אם״ א׳ הוס ל״ בליקה הוה ס״ש״ שמא כחרםס
בהמוחלא ניקב הושט שלהס אע״ג דאי נקב הושט ישחט במקיס הנקב וכחבסי עס״נ כלע״ל ללעיל א״ר׳ כשאט רואים שסכקב עטין מל וכלן
ה״ל פקול בשחיטה ונחזקח איקור עומדה עד שיודע במה נשחטה אם״ס בלס שכעשס מזיק קרוב ואז ליכא למיחש שמא כחרםא וכמ׳׳ש חוקי קייס
אזל״ בהר רונא בהא וטעמ׳ כמ״ש הראשונ״ ז״ל דלכן קמכ״ ארוב מצויס במה מלליקין באכלה מסע לפכיכו לבן כ׳ לחם״ס אין לו בליקס מבס ק
מומסיס הס משוס דסרי נודע במס נשסטס דסרוב הוי כודאי מ ב מצויס אלא לק׳ מכ״ל לרמ״א להכאב״ן לא ח״ש כחלפא ללמא הוא מוק׳
מומס־ס והרי נודע דנשסטס ממומסס וס״נ נודע דצא נקב הושט שפיר לעולא בכקב סכעשס מחלש ולשמא כיקב מעל״ע לא ס״ש״ ולשמא
סמכ״אטבאדלא נשסע בעקום נקב וה״ס וסוא סעעס צסשווס ' 5שע נהרםא סוא לס״ש ונס סי׳ סש״ן קשס מלקמן ק״ ע׳׳ס סקי״ד לעבואכ
אפילו

תשובה מז

תשובה מה

תשובה מו

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

א פ ״ ב מ מ ק ס שיש לו בדיקה מ ב מ ק כעי מ״ש שמא ט ק ב מעל״ע ו ט ל
בדומק ל ו ק א ושע שיש לו ב׳ ע י מ ת משו״מ א׳ מוה לו בדיקה מ ב מ ק לא
ה ו ה מ״שיכן ל ט ק ב עעל״ע עיין מ״ש ש״ך ק י ק מ׳׳מ קקי״א וק״ל:
ב ק ״ ל״ד ב ה ג ה ת ש״ע ק ע ״ ע׳ ד ד ו ק א כשידוע שהוא ממממ
שלב
מולי כתבתי עה״ג וז״ל צ״ע מלקמן ק ״ מ״ע ק״ד ועי״ בע״ז ד מ ה
שה״ בככ״ם דבושע שכימ׳ קוצים לא שייך ה כ א וליש לסלק נ מ ש ע הוי
א מ מ ז ק איסורא וליא ס״ס באממזק לליתא כמ״ש ב ת ש ו נ ם )םכ״ל( וצ׳ע:
מע״ל ע ת ״ נ ת ק ס ל ״ ל :

תשובה מט
שלום

וכ״ע ושמסת ׳״ע לילילי ה״ה סרב ה ס ר ק המופלג כ מ ל מו״מ
יוסף טי; וע׳ץ נ ק ״ ק עארכיפאל יע״א:
בועות ר נ ו ה הנמצאים נ ל ק ץ ל נ ה מ ה שכ׳ ש״ך ס ס ״ מ׳׳ס לצכיכ״
נ ט ק ה וססמיר מאול בשע״ס סס״׳ ל״ז וכי פר״ע שת״ס מיו ס ל
הורה לקגי נ ב ל י ק ס נ׳ נ ו ע ו ה מ ה ם ישוב מכשירין בלא נ ל י ק ה שאר
ומכ״ה כ׳ שלא קיבל כן מרבו הגאון ר׳ יהישיע ז״ל לפ״ל ׳עעול נ ק ב ל ה ו כי
לנרי המקיל אין מקום בראש לקבול כיון ליש מ כ ה ל ס מ נ ו שיש לסיש שע״י
רהיחח הליחה שבבועה כשרף הבשל שחחחיו ונעשה כבשר שהרופא
גכלו א׳־כ מ ה יעילו ג׳ על השאר אילי זה המקים לא כשרף וזה כשרף
וגלילה מזו ב״׳ל ק ״ קפ״ח קעי• ח׳ נ ח ש ה שרואה כעין חול ואפ״ה כ׳
רמ״א שצריכה לבלוק כל הקרטין ההוא ו א ס ג׳ פ ע מ י ם ב ל ק ה כולן ולא
כמוחו אז איכה צריכה לבלוק יוהר אבל בכל פ ע ס צריכה לבלוק כל
הקרטין ולא קגי בבליקח ג׳ מיטס הללו והכס ס ח ס חל״ א ס לא כימוחו
שומא יש לס נ א ו ס ו מ ק ו ם שממכס מפלהמיכיס הללו וא״כ כיון ש נ ל ק ה
ג׳ ולא נימוחו הכי ק ק שיש לס נ א ו ס ו מקום ל נ ר הגורס למיכיס הללו
וא״כ שוב יש לכו לחליח כל הקרטין בשומא ההיא שהרי מזה ה ט ע ם
כשבדקה ג״פ כל הקרעין ולא נימוחו איכה צריכה לבלוק ׳והר לכחנרר
לכו אשה זו יש ל ה שומא א״כ הלי' ה כ י בשומא וא״כ א׳ ק״ד ד נ ד י ק ה
של ג׳ קרטין מוכיחים על הכל א״כ נ פ ע ם ראשונה נ ב ד י ק ח ג׳ מהם

נידון

ה ק ג ׳ וחפ״ח כ׳ רמ״ח ד נ ע י נ ד י ק ה כל הכמצא בפ״א ג״פ זא״ז:
לזה נלע״ד דהרי נלא׳יה הקשו הרחשוכיס ה ה ם מה יועיל
נ ד י ק ס שלא נימוח הכי דס ינש כמי מטמא והירצו מ״מ כיון
שאי; לככו של ד ם לההיבש נ ז ה סאופן שיההיו ממנו צורוה הללו תליי
יוהר בשומא וכלומה וא״כ אי מכל אלי הקרטין מצא ח׳ שכימוח והי׳
ללס הרי קמן שלרך ל ס של א ם ה זו לסססווח כעין צורוה וממילא
אמרי׳ אין כאן שומא כלל והכל ל ס יבש הוא אלא כ נ ר ינשו נ ה כ ל י ה
היבש־ח ואצו לא הגיעו וקצח ליחוה נה; וכימוחו כצ״ל חייב ק ו ה ל נ ר י ס
ה ם ה א ה ה ם איכא ב׳ מיכיס קרטי; ים מהם שומא ויש מ ה ס מלם
שכה״בש ולא אמר" ששלשה מ ה ם מוכיחים שהבל משומא מכ״ש הבא
לכל המורקין מין א׳ והליחה שורף במקומה איך כאמכ א ס ג־ לא קלקלו
מקומם יורה שגס מאחרים לא קלקלו ה נ ש ר שהסתיו לבכי הימה ה ס
ויש לדעת כי ב׳ מיכי בדיקח ה ס המריא כ׳ לבדוק שלא כ ק ה ס הלקין
כ׳ לפעמים המורקא גורס החולה שיקהמו נכי המעיים ואין מקו' לצואה
לעבור והאריה והאורחוח ח ״ ס מ ׳ ׳ מ מבדיקה הבשר שהחחיו שלא כימוק
מסמה הליסה והנה בבדיקה הנשר אכי מחליט כמ״ש לעיל דלא יועיל
על שיבדוק הכל אבל בבדיקה הרמ״א שלא נ ק ה ס המעי׳ נ ז ה יש מקום
ל ח י ל א ח ח״ח כי כמדומה ל׳ זה מין מורקא אחר ה ק ו ח ס מ ע נ ו ר ה המעי׳
מבפנים ואס נ ב ד ק י ם ג׳ שלא ק ח מ ו במקומן תכי מעיד שאין אלו מ ה נ ו ע ״
שקוסמיס חו אינו צריך לבדוק ח ח ח האחרים ומ״מ אע״פ שיש מקום
לומר כן מ״מ צריך ראיה מנין וע״כ יעמוד בקבלה רבו הגאון לבדוק:
כאנדו בלא בדיקה ה נ ס נ ס ״ מ״ח ונש״ך שס קקכ״ה כ״ועפ״׳
ואם

והטעם

השוט רשג״א שי׳ סם״ס יש ללמוד כך א ס כיקב ה מ ח ע מעלייע
והרי היא ט ר פ ה לפנינו אלא שבודק״ להכשיר א ס לא עצא קורע דם
נמי
כיון שהבדיקה להכשיר א ס נ א ב ד בלח בדיקה עריפת משא״כ א ס
כ ח ח ב ולא כבדק א ס יצא ל ח ץ כלל הרי היא כשר לפנינו והבדיקה
להסודר נ ז ה איכא שברא להקל נכאבד בלא בדיקה ולפי דיעח זו סי׳
מקום להקל בנידון שלפנינו דהרי לא ידע״ כלל א ס יש טעו הא בנשר
והבדיקה להחמיר א״כ יש להכשיר ב נ א ב ד אבל מה אעשה והשמ״ס
ססליט שס יש הרבה נ י ע ו ה זה מ ו ט ס על סולי וסולקה ויש להחמיר
אפילו נ ת פ י מ נ כ א נ ד בלא בדיקת ולפע״ד ס ב ר ת ו נ כ ו נ ת ה ס ס נ מ ס ט
ש ס א נ ל בריא אולס אלא ש נ ת ס נ מסט כל שלא ראינו יוצאת מעל״ע
נוקמא נ ת ז ק ת כשרות אבל ת כ א מדאיכא כל כך נ ו ע ו ס מורס לנו
שהאבר חלש וסלה והוליד נ ו ע ו ח סללו א״כ למס לא ניסוש שנשר נ ע
הסתיו הרי ה נ ש ר עצמו גרס ה נ ו ע ו ח הללו והוא ק נ כ א ככונה וישרה:
זה אכו צטכיס נ כ א נ ל אבל ב ה א נ י ד נידיס והשליך בלי בדיקה
וכל

ז

בפשיעתו פשיעא שיש לאסור ע״׳ ש״ך ס ״ ל״ט ק״ק ף ומכ״ש ס ס
ה ר א ה הבועות לאי שאיכו בקי בהוראה א פ ״ הוא למלן מפולפל אך איכו
בקי בהוראה ולא שימש סכמיס בעכיכי ה ו ר א ה ובדיקה וזה ס מ ך עליו
להכשיר גרע ע פ י ויש ללעות לבכור שכשסע שלא עפ״י מימסה עי״ ׳״ל
ס״ ש״י ע״כ י פ ם הורה עעלתו שאסור הנשר וגס ת ע מ ב ת ס ל בסל

טו

ותשובות

והקיל בכלים אמר ששהו מעל״ע אש ס כ ל י פ ה עשה בעתו ואין ל ה א ר 7
בפשיטום כ״ד א י כ פ׳׳ב ע ר ב מג ה ס ו כ ו ת הקליט ל פ ״ ק :

תשובה נ
על לברת מתכ״ע מאגיז בספרו שתי ה ל ח ם סימן ל״ט לף מ׳׳מ ע׳׳א שב׳
ק ר ק נ ן שניקב מממת מולי מצד מ ק ועבר כלפי פ נ י ם על ה ק ר ו ס
שמסירה הנשים נהקירן הלכלוך והעכופות מתוכי אך אותו ה ק ר ו ס לא
ניקב ו פ ס ק הוא שאין אוהו ה ק ר ו ס מגין ללא כמורה א׳ ש פ ס ק דמגין
ומסיים ואלי תשמעון כוונתו מבואר ד נ א ח יש בפנימיות ה ק ר ק נ ן אמרי
ככלוה עוני הנשר ה א ד ו ם נשר לבן ממש ע ב קצת ובעליונו של אותי
לבנוניות מתמיל קרוס ד ק ירוק ועומד פרצי פרצי ואותו מ ס י מ ה הנשים
בשעת ה ס ר ת הלכלוך ו א מ נ ם בתרכגילת אק זה קשה כ״כ ואינו מפרך
פירצי פירצי אלא מסירות אותו נשלימתו ונמשך כולו כ ט ס יס״ל ל נ ע ל
שתי ס ל מ ס לאוהו הירוק העומד באחא בעליונו פרצי פרצי אינו מנין
אלא עיר פ ט מ ׳ ה ל ב נ ה היא המגינה ויש ללנריו פ נ י ם בלשון ה ר מ נ ״ ס
פיו משמיטה הלכה י״מ נ׳ כיסין יש ב ק ר ק  pהמצון אדום כמו נשר
והפנימי לבן כמו עור א״כ משמע הלבן הוא המגין ו ע ה ה מצאתי נפר״מג
דמייהי גס לשון נ ע ל ה״ג כן הוא וכן מצאה׳ נ ה ״ ג סמדשיס דצ״ל סע״א
אמר ר נ ה נ׳ עורות יש לושט וכר ודכווהה נ ק ר ק נ ן לעוף .פנימי שלו
לבן מיצון אד.ס נ פ ק א מיניה דאי ממלפן טריפה עכ״ל וכן מלאהי
בלשון הכל נ ו פ״ו ע״א ומאלו הלשונות ק ב ר הרב ה ט ל לעור הירוק
שנאוז שע״ג הלבן איטכו מגין אלא הלבן בלבד וכיו; שעבר הכקב את
עור הלבן כולו ט ר י פ ה :
מל׳ רש״׳ פא״ט מ״ג ע״א ד ״ ה כ י ס שלי קליפה הפנימיות ואמ״כ
נד״ה בקרקבן פסול שהמאכל מתאסף שס וכו׳ משמע שאין זה
העור תלנן שאין נ־ןלף וגס אין מאכל מ ת א ס ף שס ח״צ רשנ״א בהה״א
בית נ׳ שער נ׳ נ מ ל ש י ס דף כ״ו ע־׳א ק ר ק נ ן זה יש לי כיס מ ב פ נ י ס
מ ק ו ם סמאכל מתאסף וכו׳ ו א ס ניקב הקר קבן ו ט ק ו קייס כשר ונת״ה
הקצר ביה נ' שער ג׳ דף י״א ע״ב במדשיס כ׳ קכקבן זה יש לו כיס שכקלף
ממנו ומס ניקב הוא ו ט ס י קייס או שכיקנ הכיס והוא קייס כשר:
דלא פ ל י ט כלל וה״ג ורמב״ס וכל נ ו קרי לעור הםכימי לב;
מפכ׳ שתמלהה לבן קמוכה נבשר אבל פשוע שגס ק ר ו ס
העליון של אותה עיר הלבן שכעשה ירוק כשעוה גס הוא מגין ודלא
כתשו׳ שתי ה ל מ ס הכ״ל וכן נ כ א ה מ ס ק נ ה פרמ״ג הנ״ל וכן מורה לשון
בעל הכרתי ולולי כ! לא הוו שתקו גדולי האמכוכיס מלתוד־עכו זה
אע״כ לא פליג׳ והמממיר ׳ממיר לעצמו והמקיל לאמריכ׳ לא ה פ ק י ד :
כפלאהי על מעלהו מה ע ל ה על דעהו לדו! מקברה ה כ ר ס
לא מפי סופרים ולא מפי ק פ ר י ס לומר שעיר ה פ ט מ ׳ של
ק ר ק נ י הוא כל ע ו נ י הבשר ועור המצון הוא שוס עור דק נמצוכוה נשר
ה ק ר ק נ ן מה שעלה בדמיוכו שזה נקרא עיר המנו; ושהשינ כזה לשואלו
בשכה ק ע ״ נ ל פ ״ ק ע ד שתיסיף נ ת ש ו נ ה ו שמת שמנו בסי׳ ע ה ר ה ק ו כ ק נ כ ו
נקלף היינו שנקלף מ מ ט עור תמצ־ן שע״ג הנשר מבחין ומזה •בא ל ט ה ר
ע ו פ ו ת טמאים ולטמא טהורים ולא היה לו עיניס נראוה בלשו; פי׳
משנס לרמנ״ס במולין ׳״ט ע״א ובתוך הקרקבן קרוס נקלף נ ע י ף טהור
ואינו נקלף נ ע ו ף טמא וסרע״נ משנה ו׳ פ״ג לחולין הכיס שבתוך
הקרקב; נקלף מנשר ה ק כ ק ב ן ורא׳ס נ ק ׳ המנוך פ׳ שורט קורקבן נקלף
והוא ה מ ק ו ם שעימן בו העוף המאכל ה נ ק ר א נלע״ז וינער״׳ ויש לו עור
ל ק בתוך הנשר לפנים ואוהו העור נקלף ממקצת ה ע י פ ו ה הרי כולם
כתבו בתוכו הוא ה ק ל י פ ה ה נ ק ל פ ת והוא הוציאה ל מ ק היתכן להוליד
ס פ ק נ ק נ ל ת  -כ ו אשר ראינו עין נע-ן על ר נ י נ א ו ט אשי והס על משה
ר ט נ ו ע״ה זה לא יסכ; ואס נבוא ל ס ו ט ה על שקול לעתינו ולא כאמין
למשמש׳ מכמיס שראו מכהג׳ כ נ ו ה ס אלא כ״א ילון עפ״ז שכלי ׳שהנה
צורה מכעל המל-צ׳ בכל לור ודיר ושילוט הגיעין וכלומה נדו וכן לא יעש׳:
הוא בדידי ה ו ה ע ו נ ד א כד הויכא טלי' נ ה י ו ה ׳ יוצק מיס ע׳יי
אמת
ר נ ו ה ׳ הקלושים כוחי נפש זצ״ל למדתי הלכר טנישוה ונהניעכ׳
להלכו׳ לומה הגידין וראיה׳ פ׳ כל הנניא-ס מהננא׳' בסגנון א׳ שהצומף
תן נ מ ק י ם מ ב ו ר ת ש ו ק ע ס הרגל אמרה׳ זה א״א להיום כ״א מקום מנור
הרגל ע ס ה ־ פ ר ק ו ה ו ה א ר נ ו נ ה ה-א חקרקוליס שקוטן קנעכ״ל בל״א
ו נ ע ו ף הוא מקף מ נ ו ר ה ר ג צ אל מקו׳ האצבעוה וסדרה׳ לי רא-וה נרורו׳
א' ממקום מליצה שצריך להיוה נקשר על השוק מ״מ שזה נקרא שוק
ו פ ר ס ה ה מ מ ה ו נ ה נקרא רגל יערי׳ פ׳ מצות מליצה ק״ג ע״א ס־סקא מן
האככ נ ה ולמטה וכר י נ פ ס ו ק שוק על ירך פירש״׳ עפ"׳ הרגיס הולכי
רגלים כוכבי ה ק י ס י ס ש״מ רגל נקרא שוק ומקום מושב כקרא יכך א״כ מ ק ו ם
מ ג ו ר ם נ א ר כ ו נ ה נק׳ מנור הירך ע ס השוק שקורץ קכיא בל׳ לעי׳ז ואשככז
ואיכלו מבור שוק ע ם הרגל וידוע בנה״ק בקראו נ ס י שוקיי׳ אוהן קככל״ש
שניבשין על הרגלי׳ התמהוכיס ואינך שלובשים על מקוס המושב כקרא•
המככקי-ס לכקיה בשר ע ל ו ה א״כ מוכמ שזה הרגל כק׳ שוק מכל הלין
ראיוה היה נראה נ פ ש י ט ו ה כ׳ כאן הוא מקים צומית הנידין וילדו׳ ה י ה ת
נ י והעזה׳ פכי להציע כן לפני רני וגער בי להוציאנו מלק מבלי משים
לדמות ראיות׳ כלל כ׳ ה י ה כראה לו א פ ק ר ו ת א להרהר מ״ו על דבר
׳

אמנם

והנלע״ד

ונוראות

מקובל

שאלות

חודם סופר דדד

מקובל וע"׳  pלא סש לסשיבנ׳ על קוםית׳ ולתרצם ע ל שסאיר ס׳ ע י ט
במוס׳ מנמות ל״ז ע״א ל״ה קיבורת שסעלו לשוק של א ל ם איננו שוק של
ב ה מ ה ואמרתי ברוך םבמר ב ה ם ו ב ל ב ד ס ס ומ״ בירושלמי למ״מ׳ רב"׳
בי״ל קרמ״ב ופירושו בסגס׳ ס ס ל ם י ס שס אות ס ׳ ולי בזה לחכם ומבין
כמוםו ושלום לו ולתירתו כאות כסשו וכאות נפש סלורש ש״ס:

ותשובות
תשובה נב

שלום

תשובה נא
יקרת

מכםבו ס נ י ע נ י ונפשו בשאלתו ע״ל קרקבן של איזא ם כ ת ס ב במורו
הסיצון סצ׳ מ ס ט וסצי השט של מ ח ט ס ״ ם ס ו ב בםנימו׳ ס ק ר ק ב ן
נ ג ל מקום ת מ י ב ס הסיצון אך העור הפנימי ינס סצ׳ עובי ססיצון על קרוב
ל מ ק ו ם חצי ה מ ס ט הסיצונס סי׳ ם ל ס ר פ ה אך למעלה ממקף תסיבת ה מ ס ע
החיצונה הי׳ קצה שביל שנראה שמשם ירדה ה מ ח ט למטה ויצאה לסיז
ו ל א ס ״ שוס ר ו כ ס קורע דם או סלודה סביב מקו׳ ה מ ח ט ובאה זאה השאל׳
קמוך לי״ט ולצורך אורס״ ומעלתו לא הי׳ בצל קורתו )ימורס א׳( סכשיר
ובבוא מ ע ל ה ו אל ביהו כבר נתבשל ויצא בהיתרא ולא רצה למיהדר
עובדא ו ע ת ה נתעיררו איזה מערריס ו מ פ ק פ ק י ם ע״ז ורצה לידע דעתי
ו י פ ה ה ר א ה ידו ב ם י ס ק י ס להמציא לי סממנים יפיס לעשות סמוכים
מדברי הורה ואין הזמן גרמא להאליך ו נ ק ט ה נפשי בקצרה:
בזה ישנ׳ דינים)א( א ס נמצא מסט בסצי עול תסצין •קורט ד ס
הנה
נגדו ב פ נ י ם והבשל ם ל ס בין קולט דס למקים ה מ ח ט באופן שבולאי
מ פ נ י ם יצאה לקוץ ונמלפאית בזה כ׳ סלמ״ג סמ״ס דאינ• אלא ס פ ק
ט כ י פ ה כ י ו ן ל ע י כ כ ת ר פ א י ה הפנימי א״כ אפשר נ ת ל ם א ו ת ט ל ס שניקבה
ה מ ס ט לחוץ ואז מועיל ס ת י מ ה קרים כמצא מעולם לא היה טריפה ומשוס
כל איכו אלא ס פ ק עריסה וגס מעלתו העתיק זת והוא ברור :ב( כ נ זה
א ס הי׳ קורט ל ס מ ב ח ק א ק א ס ל א ה ״ ק ״ ל ולס סלולה מ ב ס ק כ ״ ל סשלט
להמקיל נהכ׳יצ לא ה פ ס י ל כיון לבלא׳יה רוב ה פ ו ס ק י ם ס״ל נ ה ק ל אפי׳
בקרקב; כשאין ק״ל מ נ מ ק לשליכן אמר שסיט׳ יצאה ל מ ק וכה׳ אכן קי״ל
כרמ׳ א ד א פ י ׳ ב ה מ ס ס אסיר דמי; אכו בקימין ׳מכ״ש בקרקבן מ״מ ה כ א
לאיכא נ״כ הך ק פ י ק א ה ט ל לאפי׳ לוי יצא ל מ ק מלז״ס שמא יצאה ל מ ק
ממר שנתרפא עור העליון א״כ המקיל לא הפשיל :ג( כשאין ק-לט ל ס
ב פ ט ם אפי׳ ליכא ק״ל מבחין כמי מ״מ אסיר לתלינן ש מ ב מ ק בא וכשתא
מפי׳ ככנש לתין ס ק ל ק ב ן אסר שמיטה מפני שאין בו ק׳יל במקום נ ק ב
מ׳׳מ הרי הי׳ ק ו ל ס שמיעת בתוך סלל הגוף •מייש״ לאיבליס הפכימיס
שניקבו ע״׳ הקיז ומסט וכ״ז סשלט ומבואר י
בנידון שלפנינו א׳ נידון המצ׳ מקט שהיהה ת מ ו נ ה בפכיס
כגל מ ס ו ב ה ה מ ס ע שממון כמל קורט ל ס ב פ ט ם א״כ הר־
מיהר בלי פ ק פ ו ק כמי׳ש באלת ב׳ יחס לא נידון כמו ק״ל הרי טריפה
בודאי כמ״ש במליקה השלישי ולכאורה יש להביא ראי׳ להרי הגה׳ מ״מ׳
ומביאו ל״מ ורמי א סי׳ ע מ ס ע ״ א׳ מ מ ע א ו ק ק הכמצאיס בהמסש וביה
ה כ ו ס ו ת בחללו ולא כתמב בהם כלל כשר בכל ענין וא״צ שים בדיקת וב׳
השיך ה א כל שנמצא ק״ד מבמלץ אםי׳ילא כממב טריפה ד מ ס אי; כאן מכה
ק׳יל מנין וכן ד ע ה הרב בהגה׳ לעיל סי׳ צ׳יג בושט עכ״ל ש״ך ס״ק ל״א
ליעי״ קי׳-מ׳א ס״מ ובהג״ה ובצ׳צ פליג להקל בכמצא על הפרש אבל
ב ת מ ו ב כ״ע מוליס שהמחט שבפנים מורה על םככגלו מ ב מ ק ו ה ת ם כמי
מ״ר׳ שהבשר שבין ה מ ח ט והסירכא או קורט ה ל ס בריא ויפה ואפ״ה
תלינן זה בזה וה״נ דכויה״ ואיכ הי׳ ההיתר בכילון שלפכיכו ברור:
מימ מין זה ראי׳ ברורה ס ל א ה ה ם להממיר מ״ש״ ולא לתלות
אבל
להקל ותי ה מ ס איכא היכמה א ס אין כא; מכת ק ו ר ע ל ס מנין
וכה׳ א׳ לא ה ״ מ מ ע לפניכו ה״כ׳ מכשירים והיינו אומרים שתיהה מכס
שאינה מ ט ר פ ת וממנה כולל ק״ד או השירכא אבל מ׳׳מ ה ש ת א לאיכא
ממט בסכיס מוכימים זע׳ ז אבל הכא מאי היכמה יש לנו וכי לא קגי
בלחייה שיה״ מכה זולה ה מ ח ט ש ב מ ק על שכאמ׳ א ס אין כאי מבםכיס
ממט 1ס!ך מכין יהשביל םכ׳ מעלהו אינו מעלה ואינו מוריד ל ג ס א ס
כמכסה מ נ מ ק אפשר ככככקה בעומק ועשחה שביל ומזרה לאחור״
למקום בככנש לשס שהרי גס לדעת מעלהו צריכין אכו לומר שהמחע
כשברה ומזרה לאמור״ אל חוך פטורי ה ק ר ק נ ן וכהרםאו שבילי׳ ומציו

והשתא

השני ילדה לעומק וממי מזית לתלות להקל ולא להחמיר:
מפי׳ נימא פ ה אתי׳ הממני מימ מאן לימא לן ששלימה ב ל ע ה
ותו
אדרבא הא קי״ ל במשכה דגיהלוה ו מ ״ ת ׳ לי׳ רפ״ק ל נ ד ה ממע
כ נ ה נ מ כ ב ו ל ה חמל״ כל הטומאות כשעה מציאתן ובמקום מציאהן
יצ״כ ד׳ ע א וא״כ כימא שבורה בלעה וסלק א׳ נשאר בםכיס וזה ה ח ל ק
השט כקב הקרקבן ״רד עד צבר השט ואי כ הוה ס פ ק ע ר פ ה כבבא
ראשונה ה ט ל הייה כ; לצ ל אלו הוה אה׳ האי ליכא לקמאי לא הייה׳
מ ו נ ה בל ל ה י ת ר .
הואיל ו ק י ק עצמי כ ל ס ב ל ת י •לא נמלך במעלתו ודמה מחט
מיכ
לקורט דס והתיר יצילן ״ג׳ •אולחיס ומעלתו לא בעי למהלר
ע-בדא בדבר שאיני בדיר כאחותו שהיא מ ס ו ל ה אץ מזמ־מין אוחו בלבר
זה ואל •מים צהמצפצפ־ס והמהגיס המג״ ;•:דופי מבקרי מומין בניב
שפתימיה׳ לדלהו הוה מזמא ולדיק לא הוי מומא בכה׳ ג ואל יחוש
לדבריהס הכ״ד הטרוד מאוד המיתם ב א ה ב ה רבה .פ׳ינ יום ב׳ ט' כסליו
חקעו״ל .מםה״ק ס ו פ ר מםפ״דמ:

וכל ט ו ב לי״נ ס ר ב סמאס״ג ס מ ו ס ל ג ו ס מ ם ו ר ק ם כערוגח הנושם
זים רענן יסס סרי תואר ק ר א שמי לשם ולחסלם ו ל ת פ א ר ת
כמו׳׳ה א ב ר ה ם נ׳׳׳ אב״ד דק׳׳ק ל״נ ׳ע״א:

נעימות

ימינו הניעני ל נ כ ק ונפשו ה י ס ה בשאלחו שאלה ח כ ם ב ע ו ב ד
דהוה פר שאינו מסורק שרדפוהו ולא השגוהו מ ד שירו בו
חיציס ק נ ה שרפה שרע״ע והגיעוהו ועודנו ח׳ אחר יב״ח א׳ יש לחוש
הואיל וחיציס מלובנים סס אולי יוכל ל ע ר פ ה לחיות יב־ח ואפ׳׳ה ע ר פ ה
וצלל במים אדירים כדרכו להעלוח ממצולוח מיס עמוקים מ ר ג ט ת א
בפלפוצא דאורי׳ ובעי מינאי צחווח דעח׳ לדינא ל ס ל כ ס למעשם:
הגאון שב י ע ק ב בקי״ד סי׳ כ״ה דעגולי שרע״ע ס ע ב י ס ואינם חד״
הנה
דקים כ ק ק ומסע הרי נידונים כ ק נ ס במלל הגוף שיש לו בדיק׳
ואפ״ לשמא הבריא לא חיים״ אסר הבדיקה יע"פ להתיר עכ׳׳פ בסם״מ
ואני עני חששה׳ לי לנחמרו בני מעיס נסי משוס ניקב ליכא ע״׳ בדיקה
מ״מ ע״׳ רתיסה נסמרו והכא אפי׳ ב ב ס מ ס ניחוש לכ״ע דוקא ב נ פ ל ה
לאור דאיכא עור וצלעוה המגינים עי״ ש״ע סי׳ נ״ב ש׳׳ך סקי״ו אבל
ב נ כ נ ס לק מלובן אל המעיס גס ב ב ה מ ה איכא למיסם לכ״ע ולםמי׳ש שי!
סיף ה ס ״ דאין אכו בקיאים בבדיקה דדמי׳ ל נ פ ו ל ה א״כ א ס ו ר ה עד אסר
יביס א ס אירע שכשתהה דלכתחילה אסור להשהות משים ת ק ל ה ו ה נ ה
דין כסתך בסכין מלובן ל ע נ ק איסור והיהר דעריפות לא כתבאר אך לעכין
היהר עגוכ׳ מיזכר שלהי יבמות ובטוש״ע א״ע סי׳ •״ז סעי׳ ל׳ ולא כתבאר
י פ ה ואבאר בעזה״׳ .בם״ק מוקי רבא בסכין מלובכח ופי׳ ריטב״מ ב׳
דיעוה לרמב״ן יסייעהו מ״ר׳ כל הסוג״ במקום שאיכה עישה ע ר פ ה
כלל אבל במקום שעושה ע ר פ ה לא מהנ׳ לינץ ולשאר׳ פ ו ס ק י ם אם״
נ מ ק י ם שעושה ע ר פ ת מ ח מ ת כ א ב מיהוך כגון כמחכו רגלים מסארכוב׳
שאין העלפו׳ מ ח מ ס חסרון האבר אלא כ א ב הסיתוך ממים ואז כשהסיתיך
עי" סכין מלובן תינינו כואב ולא כגילף מעולם אבל א ס ה ע ר פ ה מ ס מ ת
כיקב או כיעל האבר ההיא לא ׳יעיל סכין מלובן:
ראיה ברורה לזה שאין עלי׳ השובה דהר• בסילין אמר ר׳ ז
ליבן סכין ישחט בה וכו׳ והל״׳ף לא פשק כר״ז וכ׳ שמ׳׳ח ס ע
ק ק ק ״ נ דמדאמר רבא ביבמוה בסכין מלובכת ש״ע לא ס״ל ח מ ד ה ק ו ד ם
ללבוכת א״ש ואמכס עכ״פ יקשה אר״ז כסי דאית לי׳ סידודה ק ו ד ם ללבוכ׳
מ״מ מאי םקיל וטרי ה ס ס והאיכא צדדי׳ ודחיק מ ס ו ס מ ו ס ש י פ ק ליה
שהוא מלובן ואיכו מטריף אע״כ היבא שהוא ט ר פ ת בעצמותה לא מחמת
כ א ב אלא ניקב הושע ט ר פ ה מ ח מ ת ה א ב ר בזה לא מהכי ליבון סכין
עיין ש״ע "יי סי׳ כ״ו סעיף א׳ דלא הוה כבלה אלא ע ר פ ת ועיי׳ עירוכין
כ׳ ע״א במסכי׳ ערך ראשו יכו׳ ומסיק כשמה מלוי לרבות מן הארכוב׳
ועהיש׳ שס ויליד בשלמא ראשי וכבידו לא זו ראשו דהותז ה י ה מת אלא
אפי׳ ד ט ר פ ס בעלמא א״כ כשמה תליי׳ בו מאי מרביכן טפי אע״כ לרבי׳
ט ר פ ה שמחמת כ א ב שאפשר לחהוך בסכין מלובן ומ״מ כיו; דאי ס מ כ ו
בסכין ס ה ס ימיה ואין לו ר פ ו א ה מיקרי כשמה תלוי בו .ומ״מ הוקשה
לחוס׳ מ״ש ארכובה האיכא עוד ט ר פ ו ת ד מ ס מ ת כאב ותירצו לאפוקי
מרשב״א דאיכו ט ר פ ׳ כלל ומוכמ כהני׳ל דלא כחלקת מחוקק סי׳ ״יז

ולפע־ד

ס״ק ׳״ט דלא ר א ה דברי הריטב״א הכ״ל עיין שס:
הלכו בו כימוםות בכווכה הרמב״ס פ״׳ג מגירושין וצפע׳׳ד לפרש
ע״ד הב״ס אבל לא מטעמי׳ .ואומר כ׳ הרמב״ס ג״כ פי׳ הסיג״
כרמב״ן ו ק ״ ע מ ו במקום שאינו עושה ט ר פ ה וקאמר הרמב׳׳ס ב ב ב א
ראשונה א ס נ ם ס ט בו שנים וכדומה ואס״ ברמ מעיד״ אומו דהרי אין
לו ר פ ו א ה וימום בודאי ואך א ם ירו בו סיציס או ה ו כ ה מכת ס ר ב במקום
כאיכו עושה ט ר פ ה ואס״ עוף אוכל מאוהן מקומום וגס הוא צלוא לא
י י ׳ בלק אלא א פ ״ צלוב לא שכסכק אלא תלוי כמו ת ל ו ה וזבין
באופן שאיכו יכול לברוס לעשות לו ם ס ר פ ו א ה או ס מ ס ת ר א שהרי
כתלת ומכת ס ר ב בלי סמא הוא ס כ כ ה כפשות בכ״מ כדאמרי׳ לעכין
מלול שבת מ״מ אין מעילין עליו ולא ם״ ה ט ע ם והיינו שמא הי׳ ססיצ׳'

וכבר

מ

נ ע

מלובכיס ולא כעשה ט ר פ ה כלל:
דברי רמ״ה שבטור א״ע סי׳ ׳״ז כפלאו דמתסיל ברשב״א ומקיים
כרבכן דרשנ״א וא׳יא לפרשם מבלי ס נ״ה מועטת ומ״ש אבל צ״ל
אעם•׳׳ והכי פירושו ס״ל אפי׳ ל ט ר פ ה דמארכובה כמי איכו מועיל ליבון
ולא כווי׳ כיון שהוא ע ר פ ת אע״פ שאינו אלא מחמת כ א ב וס״ל ב ה א
הלכה כרשב״א דכל שאינו ע ר פ ה ויכול לכיוס ולסיום אח״כ אין מעידין
ובהא ה ל כ ה כרבכן מארכובה ו ל מ ע ל ־ ט ר פ ה דלא כרשב״א דק״ל מ א ר כ ו ב ה
ולמעלה אין טריפות כלל .והשתא קאמר כל שיכול לכיוס ולחיות אין
מעידין דהלכה כרםב״א אלא מ ה א ר כ ו ב ס ולמעלה א פ ״ ככוה לפכיכו אין
מעידין להלכה כרבכן ל מ ק ו ם ט ר פ ו ת הוא כן כר א ה לפע״ד לפרש:
מאי לקמן בהמה זו ברי׳ לכל ה ד ע ו ת אפ״ כזרקו עלי׳ ח^ציס
סליי כמחט יקיז מלובנים .למשוס כחמרו בכי מ ע ״ ס ליכא
ל ת א ס׳ יב״ס וכן משוס ס פ ק כקב בכי מעיים ליכא ג״כ ככ״ל ואע״ג ל ס ״
סכי; מלובן י־ממ״כ לכל סליעות אין ליבון מועיי אלא לטרפות ל מ ס מ ס
כ א ב אבל ט ר פ ו ת לבכי מ ע ״ ס לא יועיל ליבון ל ס מ ר פ י ת שמסמת עצמו

ועיין

ועכ׳פ

לא

שאלות

חת״ם סופר דדד

לא יועיל ליבון וכמ׳׳ש ריעב״א וכאשר הוכחנו ונם לא יעלת על דעת
לממציא שמואערפח אלא שחי יוחר מיב״ס ומעלהו כ׳ לולא׳ טרפה חים
יגיח יש תמימ על מכמת מעלתו מלילח לומר כן לא עיין נחשי׳ הלשגיא
ס״ צ״מ ומצוס לעיין בס בפנים שס וסכם על ראש סמםעםעיס תאלו
ואמר שצא ניתן סימן אצא צססק אבל ודאי ערפם אס ׳מימ יב״מ נאמר
אירע בו שוס סיבס שמא נמצסס ובדומם צק״ס דברי מכז״צ וחלילה
לומר שמ״ כלל אפ״ על סמיעוט אצא סיש״ש םא״ט רוצם צקייס דברי
סאומריס מיעוט יש ע״ש אבל מלילמ לומל ולאי טרסמ ימים אס ׳מימ
איננו ערפה וכיון שהוא טרסה לא יחיה חון מן סיחרח כמ״ש רשב״א
שס בחשובה שהוא כניעול וכל שהניעול אינו חיה ינ״ח אוסר היחר
אפי׳ ח״ ע״ש וכן "יל באלו תעוםות שניקב הגלגולת וחי׳ יב׳יח ומולידים
מ״מ ערפה הס כיון שאין תערםוח מחמת עצמם אלא שסוף קרוס לנקב
וכקימת הקרוס איכו ח׳ יב״ח א״כ תיא ערפת מיד בכקיבת הגלנולת וכ״כ
שמ״ח וכן ראו״ להורות בכצ כיוצא נזה ועיין היעב יש״ש פא״ע ס״ ם׳
וצריך להניס בסוף דבריו שסופו ציכקב הקרוס ע״ס וצ״ל שקפק כקב
קרוס אבל האי חורא מאן יהיב לן מבישרח ונאכל משיפלא דשופרא
ומה שכחעורר סר״מ על כ״מ פי״ג מגירושין שכ׳ דערפוח ארכובה אין
לצמוד אלס מבהמה צעכין זמן יב"מ ועיין בב״ש סי׳ ׳״ז סקצ״ז ועיין זבחי׳
קי״ו ע״א חוס׳ ד״ה דלמא נח גופה ערפה הוה הקשו חוס׳ הא נמ מ׳
כמה שנים אחר המבול וכ׳ לר״ח ניחא אלא דקשה מאיוב וכ׳ בה״ז שס
לפרש דודא׳ בזמן חיוח יב״מ אין לחלק אלא במיני ערםוח וא״כ לר״ח י״ל
שהי׳ לו לנח מוס בגלוי שבהמה נטרםח בה ואדם לא מיטריף ב׳ והיינו
דלמא נח נופיה טרפה הוה פ״ טרפות דבהמה ולא דאדס אבל אין שוס
סברה בטרפה דאדס ח׳ יוחד מיב״ח ומהמה על כ״מ הנ״ל דקשה עליו
ממעשה דעיכבכ ומם״ס כדה כיד אלא חלמיד טועה כחבו והכה בלא״ה
כמי לברי תלמיד עועה הכ״ל צ״ע דעכ״פ כ״ל אדס דאית ל״ מזל ח׳
יותר מיב״ח וא״כ מאי טעמא החירו ליכשא אשחו ואיזה זמן כתכו ל־
אבי לפע״ל כה׳ דעי -ע׳׳ס יש בכ״מ הנ״ל אבל עכים יש כאן מקום
לחקור להא מזיכן לפשיטא לכמס ראשוכיס ביבמוח הרמב״ן והלשב״א
והר־טב״א טרפות שמכו מכמיס בבהמה איכס באלס וכן משמע קלח
מלחוצרכו לומר טריפוח שמט מכמים בבתמת ככנלן בעוף משמע אל״ה
הוה מחלקים ביכיהס כיח שאין טבעם שווה א״כ מכ״ש שיש לחצק בין
אדם לבהמה כל שלא מכו חכמים — וא״כ ק׳ מאיוב לםריך ש״ס מיכ״
בפשיטות מיהו מלא״ה כמי צ״ע גדול מאי פריך מאיוב הא חיך ׳״ב חדש
הוה לכל משפטו אינו אלא ׳״ב מלש כמבואר בעשכה דעדיות ומין לומר
לםריך מלמ׳ אמ״כ ק׳ימ שנת ועל״! לא אסיק אלעת״ מעשה כיסים
שאני ז״מ לתא באמת לא נשפך מרירתו אלא לפי ־סורים לימת עצמו
כאלו נשפך מרירת ו ופניך איך עלת על לעתו שנשפך מרירתו תא לא
מ׳ וא״כ קשה מאי קושיין הא תוך ׳״ב מלש הוה .מזה אימר אכי לולאי
אלס חלוש טפי מבהמה וכל טריפות לבהמה מכ״ש באלם שימות אי
לא בלר״ ל" סמא אך ע״י רפואה יש מאותן תטרםית לאדם לאיח
ל״ מזלא יחיה אחרי כפלו לולא׳ מזלא בלי מעשם אלס לא יועיל כלאמר־׳
בעלמא יברכך ל׳ אלהיך בכל מעשה ילך אשר תעשה יכול אפ״ יושב
ונעל ת״ל אשר תעשה וה״כ על ילי רפואה יסייע המזל באיזה ערפות
ואותן טרפות לא יועיל להס שוס רפואה גבי בהמה מת שא״כ באלם
אמכס א׳ לא עבליכן ל" סמא ותרי תוא מכת מות אז גרע אלס לחולשתו
מבהמת ולא ׳חית אפילו ״ב חלש ושפיר פריך מאיוב ללא עשו לו
רפואה כמ׳׳ש חוש׳ חולין מיג ע״א ל״ה יפלח וכו׳ לכיון ששיער בכפשו
מכאוביו בשיעול ישפך לאק מרירחו א' ס״ל להוה ערפה בבהמה לכה׳
לחיה על יב״ח אפ״ בלא רפואה מ׳׳מ אלס לא יחיה בלי רפואה אפ״
זמן קצר ולק״מ אר״ח יסייעהו:
ובלאה׳׳נ יש ל׳ דין ודברים אהך דמארכובה וצמעלה הכה בכדה כ״ל
בהא דשיכטצ מן סם׳ רמוה אין אמו טמאה לידס וכן ישטו
אטוס הרבה רשב״א קר הרבה והעלה דאין לידה וטריפה תלי׳ זה בזה
כלל אלא רבי קבלה הים בילו כשכולל אלס בכלי שיעור שיכטל מן הסי
רמות איננו ולד לא משוס שסוא טרפם אלא סימן ושיעור בעלמא כקט
ותשתא סליג׳ אמוראי אליבא לרבי מאי נקרא אצל רבי ׳נטל מן החי
וימות ומר ס״ל אליבא דרבי טרסה סיה א״כ ע״כ לא סנ׳ בארכובה וצ״ל
יותר ע״ש ויש להביא ראיה לזס דלרמב״ס כל שטטל טרסה נברא חסר
כשר וא״כ בארכובה כל שינטל מן החי רמוח מ״מ נברא חסר כשר
ואמא׳ אין אמו עמאה לידה אע״כ לרמב״ס סימן בעלמא הוא כרשב״א
אלא לסי זה צ״ל אליבא דרבי פליט ולחד מאן דאמר ס״ל לרבי ערפה
םיה וק׳ איך אפשר לימר כן הא מבואר בסוף פרק הלוייק גבי מ׳ שיש
לו ב׳ ראשים באיזה מהן יניח חפילין דטריפה איני חיה ס״ל וכן בחולין
כ״ז ע״ב לפי גרקאוח שלפכ־נו רבי אומר סי׳ לטרפה שלשים יום מיהו
בזבחים ס״ט גרס׳ חיס׳ ר״מ ע״ש ובגציון ש״ק מ״מ קש״ וע״כ צ״ל אדם
שאט ולכל סםחוח ארכיבח אלס שאט מבהמה ועל ם׳ קברה שכחב
רשב״א ור״ן בחולין טז ע״א בשעיטח ירך לעוף כיון שאיכו כשען על
יריבו כבהמס לא מטריף בי׳ מכש״כ אלס לאפשר ל״שב ולשכב ולא
ינועו רגלו כלל חלע לך קבן היא שהרי הרמב״ס פסק על עיבורי לענין

ותשובות

טז

לידה ואיחו עריפה איט חיה ס״ל ועול דחסק טעל ירך וחללה ניכר נבלה
נעי הוס וכן םקשו עליו — ועול הקשה נספר ישיש לסול׳) ק׳ אמרח
לרעב׳׳ס בהלכי שסיעה וכן בפ״ב עאביח העומאה עונה נבלה וממעאה
עס״ם ניעל •רך וחלל שלו ובסוף פ׳ א׳ מעומאח מח באלס לא מנס
ניעל ירך אע״כ הוא הדבר שאמלח׳ בבהמה הוא נבלה ומעעאה עח״ס
ובאלס אפ״ עריפה לא הוה להך מ״ל ודקאמר טריפה ח ־ רוצה לומר
הך עריפה לארכובה וא״ש כל הכ׳׳ל
אלא ללס״ז חיקש׳ מחכיחן ליבעוח למן ארכובה ולמעלה חכשא וע׳׳כ
צ״ל עריפה לא הוה לעי״ מזלא וסם ח׳ אבל א׳ לא עביל ל״
סמא מוכח מההיא לאיוב לאפי׳ בחוך •ב״ס ׳מוח וא״כ קשה קיש״ כ״ מ
אםםוסקיס כהימשצמי לצריכה להמחין יב״ח הא ע״כ מח בתוך ׳ב׳יח
מלמקשה מאיוב ככלע״ל בכווכח הכ״מ:
מה שכחעורר מעלחו אהא לגוסס עגיל יפה כחעורר ונם בעיכ׳ יפלח
יחל הלבנים נראה ליו במה שכחבח׳ ובהא לרבא ור״ח כחבת׳
בחילושי לי״ל רבא ללכפש״ סבר ערפה אינה ח״ ׳ב׳׳ח ור׳׳ם סבר ערפה
חי׳ אך החס אליבא לר׳ יהולה פליג׳ בהיפוך רבא אליבא ללי" סובר
ערפה מי׳ מסוג״ לחולין כ״ז ע״ב ור״ח ס״ל איכה חי' כסוג״ לע״ז ועיין
חוס׳ חולין כ״ז ע״ב ל״ה וללמא יכו׳ וכן בע״ז ובבכורוח ואי; להאריך
יוחד וה׳ שכוסיו יאריך הכ״ל א״כ .פ״ב יום ה׳ צוס העשירי חקצי׳ל —
משה״ק סופר מפםל״מ:

תשובה ננ
שלום וכ״ט צי״כ הרי המאה״ג המליז המפורסם כבול מו״ה יוכה אר״
כ״י אבל״ק צעצער יע״א :
ע י ד שור פר שכשחט ונמצא כמה וכמס חצים שקורין שרוי״ט בבשרו
ואחל חחב בחוך כבל שלו ואחל )בהאלס גארב( סמוך צושט
שכראה שרלפוהו והשיגוםו רולפיו ע״׳ חציס ובלקעראוס והמורה החיר
להד״ בלי שוס בליקה באיברים הםכימיס הכה הגיס לבו בהוראה כבר
אמור עס הספר חשו׳ שב יעקב חי״ד סי׳ כ״ה באחא שכמצא שרוי״ע
אחד חחובה לםכיס מעצם החזה והעצם אס המה גדוציס כקטכיח מועיל
בדיקה לכל איברים הםכימיס •ען כ׳ הוא עגול ועב אינו דומה לקק
ואס המם פחוחיס משיעור הכ״ל יש לאקור ח׳ ליכא הם״מ ואמכם בכל
אופן בלי בדיקה א״א האמכס מטעם אוחה הסחיבה בעובי הכבד אפשר
ועדיף מעובד׳ לשב ׳עקבהכ״ל דהחס כחחבה מעבר העצם החזה וביחה
וחלל העוף מלא על כל נדוחיו מבכי מעיס השוכבים על עצס החזה
וא״כ בככיקח חך השרי״ע כגע נס בבכי מעיס וכריך בליקה ובקעכה
לא יועיצ בליקה אך הכא בשור הכעלא חחוב בעובי הכבד הוה ממש
כאלו חחב במקוס ילוע ולא זז ימין ושמאל כמ״ש ם״ך ס״ כ״ח קק״ג
והך לבר ׳לוע שהמורים בקכה שרפה בכח ירייחס זורקים השרוי״ע
להלן ושם כפל שלול לא יטה ימין ושמאל ואס יטה לאחל מאברים
כבר פסק כמ גברא הזורק ואינו חוזר וככנס לחוך הכבל ומלמציכו
בעובי בשר הכבל ש״מ כך כככסה מחחלה וכאן פסק כח הזורק ושם
עמלה וזה ברור לפעיל אך מה שכמצא הרבה שרויט״׳ן א״כ דלמא
איכא עול טובא וכככסו כמה מהס לבכי מעיס וח״ש״ שמא הבריא
ומכ״ש שכמצא א׳ סמוך לושט בולאי איכא למיחש צכקובס סושט ועול
צריך חקירח חכס בסכי חצים של קני שריסס רובס בשעח ׳רייחס שורפי׳
כאש בוערח מיקל ׳קול הסולוי״ר ואיכא צמיחש צחמירח בכי מע״ס
באומו מקוס וחמהחי על הגאון שב יעקב שלא עמל בזה :
והנה מעשה הי׳ בחה״מ העבר והבשר כבר נאכל וכי מעלחו שהכניס
הס כלי י״ע ושממס בעליסס לי״ט של פסח הבעל ואז יהיה
קרוב אחר יב״ח ויען שב יעקב מחיר בהס״מ א״כ אין לנו להחמיר על
סכלים מאלו וכמוס על כבוד המורה שהוא למלן עכ״פ אע״ג להשחא
הכא לא עב הורה •ודיעהו בחשאי ולא בקולי קולות וגס היא ישמע
יאזין ויקבל והי ישמור רגליו מלכד דברך אתכם בשלום ככפשו היסה
ונפש א״כ תכתוב בכחיצ׳ .יום ב׳ כ׳ למב״׳ פ״ד לפ״ק .משסק״ס מפסד״מ:

תשובה נד
 T Pסשרטס שנחפעמו מםסונח בישול ׳״ש שהס מיס חודם ולפעמים
הס רוחםיס וכבר רביס שחי ומחו אס יש לחוש בסתם אוחס
שורים לנחמרו בני עעיס מרחיחח המיס צא מצאח׳ בשום מקום נחמרו
בני מעיס אלא עי״ האש כלשון המשנה אלו ערפות בעוף נפל לאוד
ונחמרו בני מע״ס מדתנןכםלה לאור ולא תכן סחס כחמרו בני מעיים
ועוד מדחנן באלו ט־פוח בעוף ולא מנו לי׳ בעריסוח בהמת שוחח
הוציאו סםוסקיס דבבהמה דעירת עב וקשה לא חייש״ לנממרו א׳ לא
ראינו שנפלה וקצח פוסקים אפ״ נפלה צפנינו צא ח״ש״ ומש״ה לא
תני לי׳ בטרפות בבהמה י בעוף כמי אין ריאה לעוף צענין נחמרו ומסכי
שצלעוח מגינות ואי ס״ד שייך כחמרו עי״ מיס רותחין א״כ לא ליתכי
נפלת לאור וליתני גבי ערםוח דבהמה ובריאה דעוף נמי ניחוש היינו
א׳

שאלות

חתים סופר ת״ד

אי מזי׳ בה טעומ״ נימוש ששהה עים רוממץ אע׳׳כ לימא משום נסמרו
אלא באור דוקא ומה שמהו כמה בהעוס עשה״ה רוממץ א הוה בדדו
למ סמא הוה מיי וכי להוקיף על העריסוס יש בודאי א׳ מציט גדנד
באיבטס ספטמיס דמנזרפי בסו וקודס בישול סר• כל שוס שינוי אנו
מוששיס לנשר שסרופא נרדו ומערפ״ בלא״ה אן אס סאיבריס יפי׳ או
שלא בדקנוס כלל ולאסר םנישונ עצינו שינוי אק לסלומ ננסממ כלל
כנלמיד למלכמ ולעמשמ ואססום בברכם א״נ :
מש״פק קופד מפפ״דע:

תשובה נה
שללם ו ט ע למ״ה הרב המופלנ ועופלא בהורה כש״ס מדם משפ ט ׳
אנד״ק שאמואר ׳ע״א:
ע ל אשר ט בד״מ י״ד קי׳ נ״ד שכנר מקשמ עליו ע״ז עשני עמוליס
ועפלםו סקש׳ עשני כבדיס דעערפ׳׳ בקי׳ מ״א ועוד כ׳ דמרשנ״א
לא הזכיר כלל •הרה במולין כ״א בצלע וט עוד ד״ל עדסזכירו בלשק
נמקרס סללע י״ל ט ע מודים ה״ה אקרה בממלה בר״הו והן הנה דברי
סנ״ס כסדיסן ואנן מס נענס נסרי׳:
תחילה ככהב הוכן דבטו על הקדר בקיצור ההוא אמר סרשנ״א לא
מ״ר׳ אלא מצלע ולא מסול״ דסא ק״״ל ב' כבדים ערפה
ומ״כ כרם״׳ וס״נ ואין לומר לשט כבליס ערפה עעמס כיעל סמרס ז״א
לכ׳ םוק׳ בעםט׳ לניעל סכבל לסערה נשארס בצלעוס ולנקוף ט עפ״״
עיש רשב״א בסהיא ללא כסרעב״ם לאער סיכי לנאער סקר פוקל אפי׳
עססילם בר״םו עשא׳׳כ כיעל לליסא אלא מנוס כאמרס סל״ע נאיזס
מסם סקר ובאיזס עסס כיעל ציםן סאעור של זס בזס ושלא ליהן
פמסק פס לבעיל שאלו בכולם טעל ס״ בע״ל אומר סקר כשר וכן
בסיפון ע״כ סססכעס סםורה ואעלם סל״ע קצם כן וקצם כן לוער מכל
סד ועמהה אמר הנ״מ מדהכן בעהכ״ לאהלוה שלרס ונולגולם שמקרי
ושוב אמרה במולין מולי׳ שכמקרה ש״מ דוקא כמקרה ולא עממיל׳ ברייה׳
ימ״ש וכבר ט משין על דירי נ״מ הללו שאץ להם מובן ועמלהו הוקיף
עבוכמ כי יש מילוק בין לשון כעקרס ללשק כנףלס — כל מיודע לדבר
בלמ״ק יבץ מדבר לאישורו:
ה נ ה מיש מג״ס דא״א לומר ערפום סכגד עשוס מערמ דמט ט םוק׳
דעדס כשאדם בץ סצלעום סמוסיס דגריו דודא׳ אמם כן מוא
עטפוה סכגד עשוס סערס סיא דאע״ג דלא טעלס סמלם כ׳ סיא
הצד׳ נין הצלעוה ודע קופה ליעול כ׳ הכגד עגיכה עליה כ״כ הרשג״א
וכן משמע מלשון רש׳׳י פא״ע ודו ע״א סוף ט ה עעביל לי׳ ואכיל ליה
ומקלס סכבד סמלם בטיםו או שני כבדים עלפס משוס סוף המלה
שהנעל והא דלא ה ק בממנ״ מסלה הכבד עשוס לבומא כמ דסימלא
דאפי׳ ניעלס »ד כשלם בנשסייל עענס כזיס נעקוס עלמ ומיוהא וסוף
דבט מב״ס וסוקפם דגט עעלםו מין לסם שמל כע״ש כבל לעיל אענס
אומר אני דלכאול׳ צע״ג לשון העשנה השדלה והנוצנולמ שמסלס כעמ
מסרון בשדר' וכוי ובנולגולמ כדי שינעל מן ממי ויעוה סלא ט ע מקטע״
דלשק מסרק מוא מסר מהנדל׳ ולשון נעילמ שטעל אמיכ אלא שסרמנים
סיל מל״מ דוקא קאמר זמ במסרק וזה בנבדל׳ ורשב״א סבר לימן מאמור
של זה בזה וכעש״ל בשעו וסעמיקו מב״מ פטל וא״כ ׳פלא בממני׳
מממיל במסרק שלרס וגולגולם ומסיים כלי שינעל מן ממי דעוה וכבר
סרגיש קצם בזס פפר״מ ס" ט ע ולעיל למן כללא למסרק םוא מממלם
בטיהו הא לאו לוקא םםילם בר״םו ס״נו מסילם ביאםו למולם אלא
םםלה אוסו ענץ שאט לנץ עליו ע״ל עשל 6נו עוסקים ובאים בהלכוה
ערפומ ע״כ מסר םוא סמלם בר״סו ביאםו לעולם שאז כנכס לענייני
ער פוס וכיעל מוא שכערף אמ״כ וכשאט עוקקיס ובאיס נעמאם אוהל
המה אז כשעה  pומי׳ אז סקר מעכו אוהו האבר אע״פ שכיעל ממט
ביטס בסיוסו אבל ע מ פ נשעם עיםםו סי׳  pכקרא מסר ואס מה
שלם ואם״כ כסקר עעכו כקרא כיעל או כעקר :ועעסס אומר אכ׳ ללט׳ע
אפ״ למרשב״א דס״ל ללימן סאעור של זמ בזמ ע״מ במסכי' לעמסיל
במסרק לעכץ אוסל וסיים לעכץ עטפומ כעילמ  pממי ויעומ פ״כ
בדוקא טשכיה וס״פ לאס כמסר טלנולם סמלם בר״מו לא כאיב ליס
וכשר אלא דוקא ינעל  pסמי רעוה ואז כשטעל עענו בסיוהו ומה
 pמ ט ל ע  pעועאמ נקרא מסרק שהרי נכנס לעטן עועאמ אומל
במקרק מזמ ומט מוא עמור ואינו עעעא באומל ועדנקע כעמ סקרת
למנץ אמל כדי שינעל מן ממי דעוה ע״י נעילמ :
מתוך הדברים לעדנו דהנ׳ עוסוה דיבשה כטן דמרנגוליס שיש כקב
עםגדלם בר״םס וניכר גבשושים שבראשן שקורץ שעפלי״ןואפ"
טעא קענן ונדלן יש בנקב כשמור מקרק טלטלם ע״ע עוםטס מ ק שאיט
טעל  pס " לק ״סל מסלם בר״םו ובסא א פ י רש״׳ וס״נ עולים כדעוכמ
עפסט׳ ופר״ס כ׳ שראר למסעיר לעצעו וכןאמ נוםניס אבל ע״ע עעיקל
סטן נראם לססיל :
ואמנם עופוס םמיס כגון אוחוס שקרומן  pוסעצם יגן על סקרום
ואס אץ עצם שלס קק> םקלוס לינקב א״כ מליפם אפי• היא
,

ותשובות

מהמלה בטיסו ו מ ד שכםבהי למיל דשני מ ד י ס שקוף סעלס ליננול ום״כ
קון> סקלום לינקב ונודפס מיד ואפי׳ ירבס בסול •מיס ויעיל ביצי׳ ע״מ
נסי השהא מגדל ביצים ביק שעדיין לא דקל סקלום ומכל מקום כיק
שסוף סקלום לינקב אפי אסר כמס שדם כבל נערף גיוס וב״ב בשולים
וכן בוםניס כאן ובק״ק נ״ש ובפ״פ דמיין ובכל קסלום ׳שלאל ודלא כנב״•
בזה נסזול לסרל דכ׳ םוק׳ בעילובץ ז׳ ע״א דכל' שינעל מן סס׳ רמוס
קא׳ נס אסקלק בשדלס גס שס סעעס שינעל ען סס׳ ויעוס סל' לק
סשדלס כלץ םנולגולם דוקא כיעל או נעקל עלפס אבל סקל עםסלם
בל״םו כשל וכםלומח סדשן ולע״א וםל״ע .וסלינ׳ סוםס בבלכס —
פ״ב יום ג׳ על״ם שבע םקצ״נו לפ׳׳ק — .משס״ק  pפל מפפ״מ:

תשובה נו
אשר שאל עעלםו סלעם בענק בסעס שילכס א׳ גבוס עסבלםס וסיא
אינם צולפס כלל וסולכם סילק־ ישל והאלץ• עעלםו בפלפולו:
תשובתי על זס לפי ציור סשאלס סיינו כקול סמנו׳ במומי בכול
נעק׳ בכורוח ע׳ ע״א שאמס עיריכומי׳ נבוס ועפרש בנע׳
עלם שרגל א׳ בסון סכקל ורגלו א׳ ע׳׳נ סכקל ורש״ כסב שס שעקוס
בוקא דאעעא של ירן זס עלם לעעלס על סגנ יוסר מסברםס עכ״ל
יאק כאן עקיס קפק לעריפום כלל ואפילו בטקה אינו צטן אן נשעעס
׳ריכס ס״נו שרוע דקרא ובלשק אמוראים נשעעס ׳ריכס דאי איעכול
נינים עריפס נעי סוס ואי לא עוס דעלמא סוא וסוא נקרא נלשק
עשנם שסול עלשק שסלם״ כע״ש סרע״נ שס ובלשון נר״תא דח״כ
כשםרנב י ט מ וכע״ש בה״׳ע וכן עבואר להטא נלענ״ס פ״ז מביאם
עקדש סלכס ע׳ שסר׳ מונס ששם מומץ ביל ורנל רוצם לומר בין שטסס
יש ששם עועק וזסו קדרן א׳ פקס ,ב׳ /עי שנשעעס ׳ריכו וסוא
שרוע סאעור בסורה /נ׳ עי שיטכו א׳ ננוס עםברםס /ל׳> עי שנשבר
עצם ילו וכו׳ /ס׳ /נשבר עצם רגלו וכוי ,ף רגלו מנולמ!ס וכד ס ט
שלא עכס נשםרנב ולא כקול כי כשחרנב סיינו נשעעם וכקול סייכי
יריכו ננוסום כל זס פשוע :
ונראה ל׳ עול לרש״׳ שפי׳ שס במםני׳ םנשמעס יטכו ולא איעכונ
ט נ ״ ולא רצם בס״ סםוק׳ שנשמע כן עםסלם נר״םו עשוס
דלשק נשעעס לאסר מכאן משמע לא׳׳כ ס״ל לוער בעלם שעועם סירן
או שיטכס שמוע ונס כ׳ נדסקו םוק׳ בזס למ״ע ״ל שנשעע כן עםסלם
בטיםו כ׳ אפשר שלשון נשעע קובל כן מ׳׳מ סרגישו םוק׳ בדסקס כ׳
לשק נשםרבב דנטיםא קשס לפרש כן כ׳ עטן שרבוב סוא עם שנעשה
אמ״כ ועשםרבב עמקומו אמר שכנר סיס במקומו הראוי* לו כעו שיני
רשעים שרבבם ברמם נ׳׳ד ע״נ ובקידושין ע״ע ע״ב אשמרבוב׳ אשמרבוב
לסםס וע״כ סוצרכו םוק׳ לוער בקוף דנטסס דנם נשםלבב דנר״םא
ניד נ פ ט עייר׳ אעפ״ שמוא דומק כן היה נ״ל לפרש בפשיעום וכן
מוא במ״כ במטא ברוע שנשמעפ ׳ריכו:
׳

(

אמנם בלשק מעור ׳״ד קי׳ ש״ע לא עשעע כן שכ׳ או שנשעע מירן
וכו׳ או שאמד ודטכםו קבוע בעקום מכקל וכי׳ או שירן
א׳ גדול מסבלו וכ׳ מרנ״י או שירן א׳ גדול עמברו בר״םא שס משלומ
ועפרש דסייבו נשמרבב ׳ריכן ועשעע דלאו היינו נשמע דרישא אלא
שסוא גדול ממש בגידולו חסו נ״כ דעמ רש״׳ בסועש פרשס אעיר שט
במומי אדס מרום או שרוע שמינו א' גדולס וכו׳ או שוקו ארוכס
עסברםס וגס בעוע׳ במעמ ט שרוע אבר גדול מסגרו וכ׳ שס סרא׳׳ם
שבס׳׳כ איםא שסוא שעועם סירן ושניסס אעם כ׳ כל דבר סגדול עמברו
סן על ידי שנשעע ממקומו למעס ונמגדל מרנל עסנרו או שכן נשםרבנ
עקרי שרוע כמו כי קצר סעצע עסשםרע אלא שסקשס אע׳׳ש רש״ עינו
אי גדולס בקונ שרוע וכבר ט םעערבי שמקועו עש׳׳ק דבכורום ג׳ ע״ב
לר׳ יוםנן ׳ע״ש וסוא נכון .וכגון דא צטן לאודוע׳ ע״ש רש״י בעועי
אדם שוקו ארוכס סיינו ירן דנסעס דשוק נב׳ אדם הוא עקום ירן
נבסעס כעו שכםב םוקפמ נענמום ל״ז ע״א ד״ס קבורם עעשנס
דאסלום יעיין שס:
הוצרכתי לסאטן בזס לסוציא מלבו דפר״מ כל םאטכום שט בזס כ׳
לא טל רוב דבריו ומס שכסבם׳ סוא העיקור לפע״ל:
ואגב אוטפהו כ׳ נפל ניס בלשק רם״ דממורס ז׳ ע״א ד״ס שרוע
שנשמברמ אמד מאיבטו וצ״ל שנשתרבבה א׳ מאיבריו וק״ל:
עוד* אדבר ע״ש הוק׳ לרש״י הא איכא רב ממנמ דק״ל נוקא דאעעא
עטפה אפילו בלא איפקוק ואיעכול כלל י״ל דבלא״ם משכמה
בקדש״ בעוברים מטמר בשמיעה אמו ומרד דקדוש בסמורם י״א ע״א
דאינו נאכל אלא לזכרי כסונס ואי םועס ה ט פוא כ פ ^ מוקדשים
ועטפמ לא ש״ן בי׳ אלא שזמ קצם דומק עשוס דמשכםיבו אבכור
קאי ושס לא שיין עובר ומשוס כן פירש״י מ ד י ט בלא איעמל דלםלכמא
קיי״ל דלא גדעלפא אבל לב ממנמ ידסוק כן כטל ואקצל ואומר שלום
למל״ע וסירסו .םכ״ד סמוחס פס ק״ק ע״ד יום ב׳ מיי לעב״׳ הקקנ״צ
משס״ק קופל ע פ פ ט ע :
שלומים

שאלות

חת״םסופרחי״ד

תשובה גז
שלומים רבים לגיס סרב םומיק סמופלא ומופלג כש״ס מסד יעקב
׳למק אויערבאן ט׳ אב״ד דק״ק ליקקא ואנפ״ ׳ע״א:
הניעני נועם מכםבו אודוס רועם עכוייס ששעע בלילפ כפילמ זמנ
<ק ממר אל מון עדרו ממוקף ממיצומ וסיו בו כמאמיס וששיס
לאן וכשבא למציל בלועים ימקליס ברמ מזאב יבבדמימי נפל בלעו
מפיו דסיינו טלה א׳ ק סצאן וסוא סלוע .׳קלוע יס׳ אמ״ז כעי שעם
ועסצס ומה א״ל כך ונפשו סיפס בשאלםו עם ד ן סצאן סנוסליס אס
טםוש למלן או לא:
והנה עעלםו צלל במים אדרים והעלם לאקור מלן לישראל וגס
במבירס לגד ורק לסשסוםס עד עיבור וסולדס דסא• קיל עפ׳
לדעםו מלמוכרס לגד וס עעמא דכיון שנםערבו ס׳ דרוקף ברובא
שאינם דרוקיס כ• בזגק מועע כזס לא דיס כולם א״כ אץ כאן איסור
דאוטי׳ רק דרבנן וגס אין כאן א״ ברור ובזה לא סיישינן לסקלס ולא
דוד למוסר שמן שבנר סנוכס דבא״ ירבנן ס״שינן לסקלס ססס איכא
איקוד ברור משא״כ סכא ובזס אמר פלפולא סריפסא בריש מק׳ סולין
דבא לקמן בסוף ססשובה אי״ס אן עםס נדבר מס שניגע מדבטו
לדינא כ׳ סעלס שפשוט סוא בעיניו שיוסר יש להסיר שיסוי ׳ב״ס
ועיבור וסולדס ממטרס לגד ומים׳ ל״ מש״ס ופוקקיס מלשון וסידור
סש״ס דמולין נ״ג ע״ב דבססנה טלק־ ולישסינהו •ב״ס ובמר הכי פר?
ולזבנינמו לנכרי משמע דמן מיהר לשיהוי פשוע ל״ ומרדב״ז בחשובה
שכ׳ ספק דרוסה שנמערב לשמינמי •ב״ח ומצממ צדק קי׳ ק׳ אלו
דבטו בקיצור וסכם דברי רדב״ז המה במ׳׳א ס״ שע־ג ושס נאמר דודא׳
דרוסה שכהערב אין לקמון על ר״ה דככבשיכהו וכדיכסו אבל בקסק
דריסה יש לסמוך עליו ומקיי׳ אפ״ להמחמיר־ס •ש הקכה בשיהו׳ •ב״ח
אלו דבריי שס וסל״מ וממטרס לגוי לא מ״ר׳ שס וטל דפשיעא ל״
לההיר ולא מ״ר׳ רק למצוא מקכה להאכילם לישראל ומצ״צ ק״ ק׳
הביא מעלחו חובם לכפש״ דססס סחיר בםסלס למוכרם לככר׳ שוב
כשנודע לו שה״ ססצר קצם פלק והצאן סיו יכולים לקפוץ ממעל לגדר
הוסיף לסהיר שיהוי ׳ב״ס עי״יש א״כ מבואר ההיפוך ולולי שהביא
מעלםי ראי׳ מש׳יס סכ״ל ס״סי אימר דמדבר׳ צ״צ אין קםירס כ׳ הוא
מייני משיהו• ״ב״ס דגרע ממכירס ומעלםו מ״ר׳ מסיסר שיסוי נדביר
והולדה לסוד שהוא זמן קצר:
ואעינ דלדיכא לא טל גס זה דודא׳ הקלה דיב״ס דט רמ׳׳א הוא לאו
דוקא דהרי מליכו גש״ק דם״ש״ להקלס דסל׳ שכה והוא
בבילס בסיג״ דעבילם כלים דס״ש״ שעא ׳שסם כלים עמאיס עד זמן
׳"ט שסוא פכו׳ ויבוא ליד׳ םקלס לסשסמש בכליס עמאיס וסכם ססס
זמן סיוסר ארוך סיא משמיט עצרם עד חסלם ספקח וסוא חמשס
סדשיס וג׳ שבועוח וס״שיכן לםקלס ש״מ דאפילו בפחיח מיב״ס כיד
ס״ש״ לסקלס וא״כ מקם״ען לסקל בשיסו׳ דעיבור וסילדס דעופומ
שסיא רק ט א יוס דמציכו במד״ במוק׳ לסד ם״ בסולין כ״ג ע״ב סכ״ל
וכמ״ש ש״כ ק״ ט ז ק״ק מ׳׳ז אבל עיבור דבסמס אפ״ דקה שסוא ס׳
סדשיס כמבואר פ״ק דבכורום ליס לן לסקל ולסלק:
והיותר סימם ראייםו מסש״ק שסביא שסוא מבואר ססיפן דבססלס
הקשס ולשסיכסו יביס וכשםירץ לו משוס םקלס אכס׳ סוס
ס״ל לסמקשן םיכס םקלס גדולס כזו שישסס בביס ישראל ויבוא לאכול
מהן או מביליסן לסד״ סזר וסקשס עכ״פ ליזבטנסו לככר״ דלים כאן
םקלס על זס סידש לו שגס בזס ש״ן סקלס במקלם ע ט פ א״כ מוכס
מזה דלמאן דח״ש להקלה איכא למיסש ׳והר להקלומ סש״סד עםקלם
סממלס וזמ מבואר לכל ממסיל בש׳׳ס:
נמצא לפי סנמם עעלםו דעס״ס ח״ל בנדק דדן לא מבעי' דאץ
כאן םיםר לישראל אלא אפ״ סיםר עמרם לגד ליסא אענס
לסשסוםס עד נדבור ומולדמ או עד יביס טל לסקל ולסםיר סואיל
ובלאו מכ׳ טדן ד ד ן מי׳ ממצר רמב כפי םשמועס ואיכא ניד דעם א חס
פיסקים דמקיצ לנערי בזס ונסי דלא עמשב זמ לקפק בפלויגם׳ דרבוומא
לססיר עכ״פ במכירס סואיל ולבו סאוקליס ומולא בזס מיקרי ודאי
איסור ולא נכנס כלל בגדר קפק פלוגהא דרבווהא עמל מעלהו אום
באומ וא״כ מא כבר מוכסס׳ לעיל דאס אץ כאן היהר מכירה פשיעא
שאין כאן סימר שימד לא ענע״ יב״מ לזכדס אלא אפילו עיבור וסו לדם
לנקבס כעי לא:
ואנן עס נענס בסר״ לא עבפ״ נסידל עמלם סנכל׳ דשלי׳ א׳
דקדק עעלהו גשמועסו שסי׳ ססצל לסב דזה היסל פשוע
אלא אפי׳ כל נפש סיפס יאכלם ויאכלו מטיס דשבעו כאשל
אבאר אי״ס:
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והנה סיסר מכירס לנכרי ינואר כ ן דסנס זם לשת ס׳ םסלועם אס
מצא מסול או חולדס בין ההלנטליס כסריס דכיון שיכולים
לברומ ולמשמע ממנו אין לומר שסכס אוסס אבל אס ססרנגוליס בלול
בעקוס שסוא צר וקען שאינם יכולים וכי אסורים כמו באר* בין
סשווריס וכר ומו כסב ומועדא גדולס סיא זו ואינם זמירים בזס וכר
אעכס יש למצוא מימר דדוקא בעציליס שסמרננולמ בורסס עפני
מממול אז אס מכמ אוממ יש דמסמ וכף אבל בארי וזאב אין סילוק
בין מצילין לאין מלילין דבכל ענין דרסס מכיל ורצונו דנמקף צר דרסי
בכל מנין בין מציל מלמו בין ימיב בינימו וכן מבואר עוד להלן בע״ש
אי קטע רישא דמד ידטמו נמ רוגזי׳ אבל במכאמ גרידא לא מזינן
דנמ רוגז״ וכן מדץ בזאב בץ מרמלומ וכי׳ כמו שפירשיד בממול נץ
ממרנגוליס רק דליכא סילוק בין מצילין כאין מלילין עכ״ל וכן מוא לשון
סמ״ג עמץ ק״ג הסמול שהכה א׳ מן סמרנגוליס שאר סמרנגוליס מוהר״
אס הס במקוס שיכולים לברוס ואס הוא במקום צר וקטן כולן אסורים
וכי׳ עכ״ל והרב״׳ קי׳ נ׳׳ז כ׳ ע״ז דמלשין רשב״א שכסב סטור שס
משמע דוקא בנכנס ארי בבקעה אבל במצר הים מקוס צר כיון שימקף
גדר אלא שמקיים שיש לדסוס וסנס אס ה״ ברור שדוקא של סרב״
אמס ברשב״א ה״ מלוה להשוים סמסלוקום ולומר אינסו נמ׳ לא אמרו
אלא בססיל בין העופוה אבל בזאב וארי בין סבסעוה כ״ע מדדים
דבעינן בקעה ולא קג׳ בסלר מוקף גדר אפ״ גדול סרבה אמנס הואיל
בעצמו כהב שאין רא״ מדברי רשב״א שאפשר דאורסי׳ דמלהא נקיט
ובסי׳ רשב״א למס׳ סילין ביאר כן לסדיא יז״ל ולערן פקק הלכה וכף
וכל מי שדריקהו אוסרם אפ״ ככנס עס מ׳ שדריקםו פוסלם לדיר או
לכליב ימקוס שיכיל לדריק אס היא שוחק וסן שוחקין וכף יסיוס
דבריו כככק ארי או חח־ל או זאב בין בדיר של בסמוה אי  pוגק
ודומיהן בכלוב מלא עוף והיא םוסק וסן מקיקרי• םזקה דרסס וכוי
בא בסיכן יסן במקיס רחב שיכיליס לברוח מפכיו אף על פ• שרודף
אחריהם והיא שוהק יאיכהי מקרקר׳ כלאם שאין סיששץ לסס כמ״ש
לתעלה וכן כראה דעה הרב בעס״ח ז״ל עכ״ל רשב״א הר• קמן אלמוד
סחוס מן המפורש לדעה רשב״א להסיר אפילו בארי בין סשווריס במקום
שאיכו קטן וצר כמו דיר וה״ט מצר ועוד העיד שהוא ז״ל הנין נ״כ
כווכה בע״הה דק״ל עוף ומהול לאו דוקא ה״ה ארי וזאב בין משוורים
ולדעס׳ אלו ראו סאסרוכיס דברי מי׳ רשב״א הללו לא רפרף אדס שוב
מצאם׳ שסרגים קצם בפר״ס בזה וכן כוטס דעס שו״ח מסרמ״ל סימן
ק״ד אלא שהשואל סקשס כסס דברין לשיעורין וסשיב ז״ל שסוא לפי
ראוס עיכ• המורה לפי רבות הדורסים וסכדרקיס ע״ש ואמכס משאם
בכימין ס״ פ״ו יציף מאיסור צידס דכל סיכא דעט״ לי׳ הדורס לסכדרס
בחד שס״ אסירים חולם זס מוסרים דס״ל ספק לא על ומס״ס ב״
מאסר שלא כחכו סכמיס שיעור בין מקים צר למקום רחב יש לסמון
על שיעור זס שגבי לידס לעכין שבס וי״ט ובפרט דסא׳ סששא דק׳
דריסס איכו אלא מדרבכן ורב קבר דאין סוששין כלל עכ״ל רציכו ס ן
דאיהו םסיק והן מקרקר״ הוא קפיקא דרבק סיכא דלא סזינן שדרס
,

להדא:
וכל זס מבואר דלא כב״ס שכ׳ שגס בעס״מ לא סםיר אלא בסמול
בין סעופום ולא בארי וזאב בין סגסמום וסקכיס עעו ע״ז .וכן
פקק סממבר בש״ע בפשיעימ לממיר אלא שמש״כ כמב למוש לססמיר
כסב״מ ולמוכרם לנכרי יכ״כ פר״ס יצ״צ ס״ רך יעי יקל ראש למקל
במקיס גדולים ספוקקיס סאלו ומ״מ לולי דבריסס ס״ נראם לססיר
אף באכילס וכן משמע מקםימם לשק או״ס כך׳ נ״ז אום ס׳ יי״שש
פ׳׳סע ס״ס׳ ע״ד שסעםיקו בקסם ומשמע דאין לסלק והכס בכל זאם
אין דעם׳ לזח מסקכמם ש״כ ופר״ס וליל לסקל ולא סארכס״ בכל זס
כ״א לסגדיל סםימס על דברי מפלסי שס דאין לקמון להסיר למכור
לככר׳ מפר שהים מקום רםב כיון שיש רק איזה פוקקיס שמסיר אין
לסושבו לס״ס דפליגםא דרביוםא ונספון סוא דלא נמצא בכל סראשוטס
וסאסרוניס ע׳ שאוסר באטלמ זולמ מב״ס וסעדז וגס סעליס עינו
עסש״כ ופר״ס וצ״צ ששםילו עכ״פ למוכרו לנכרי ולא נעצא בשוס
פוסק שוס דבר כאיקיר עכירס לנכרי בעקום רסב:
מכל סלק מבואר בפשיעום דאס שמועתו ששמע סוא אעס שסםלר
רמב כפ• מבהיעמ מרב״ סמממ מרי מיהר מכירה לנכרי פשוט
מאוד וכל זס לסמלמד במקום אמר א ן לנידון שלפנינו לא באנו ליד
עדת זו כי לע״ד מוסרים סס באכילת דאמד׳ סתס קטע דשא דמד
)דניסו נס רוגזי׳ וכ׳ סר״ן דלא אמרי׳ דעקודס לזס כנר דרק אמדס
ולכאור׳ ׳פלא מה״ס לסלום לסקל בסכ׳ ומי סכס רבץ אלס דאפילו
לשמא דרק אס״כ איכא למימש ומאן לימא דנם רוגזי׳ בהכ׳ אבל האמת
יורה דרכו כמ״ש בפגם׳ דרישס סטעס עשוס חזקה שאין כח נסכדרס
לסמלע ודד סדילס וסשםא דכל זמן שלא ראינוסו דורס לסדא אי יש
לנו שום סוכסס כיע שסק ואינסו מקרקר״ לשיעאל שאז םזינן
שע׳׳כ נעלעו מידו ואז סושש״ לכולן ד ט סיט דסא׳ נמלע הס״נ
לאסליט עובא כעלנוו אבל זולם זס כשראינו שהמים א״כ אדרבא
טמא

שארות

חודם סופר חי״ד
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כיעא כדרכו עביד דכל הבא לידו לא נעלע מידו ואינך לא ננע בהו מעלחו משסינוח חרש ש״וק והא ליחא גס כל דבריו בזה אינם נכוכיס
דאל״ה לא יצא מהסה ידו:
הנה כחנ ליישב ק׳ חוק׳ ריש חולין שחקשו אפידש״ שמא יקלקלו
בשחיעחן שפי׳ רש״׳ אין מיקרים להס חולין לכחחלה על קיק־ אחרים
וכן מבואר בלשון משאוח בנימין בס״ לידס שבקוף הקפר וז״ל זאב סרואיס אוחן יהקשי חוק׳ סא מקיפא שמעינן ל״ מדקחנ׳ ששחעו
שנכנק לדיר ונמצא אסד מהן הרנ וקצה פצועים יש לאקורממ׳׳כפ דיעבד אין לכחחלס לא והי׳ מעלחו דסכיונס עפמ״ש רשב״א גשס
א׳ הרנ הסילה ואס״כ פצע סר׳ דלא נס רונז״ וכד ואי פצע הסלס הר״׳ סליי דבשחעו חש״וק בפני אחרים והלכו לסם האחרים מוהר
ואס״כ םרנ דנח מנז״ מכל מקוס יש לחוש לדדקה סאסריד קודם דקחמא א׳ קלקלו לא הוה שחקו האחרים והשחא אמר מעלחו דהיה
ססרינם זו שאני אומר כשם שפצע א׳ מסן וברס כך פצע גס םאחדס ק• לרבא מ״ע אין ליהן לסס לכחחלס לשחוע בפני אסריס ואי משוס
קודם שהרנו לזה ע״ש הרי שחלם לומר כשם שפצע וברס וכו׳ משמע דולמא משהל׳ לשאול לסאחריס א׳ שחעי שפיר הא כשר בלה׳ אחריס
דאי לאו דסזינן שפצע א' וניצל מה״׳ לא סוס לן למימר שניצל סנדרק ולתר־ן זאה אמר רבא דמרישא דמסנ״ מבואר שמועדין לקלקל וס״ל
מיד סדורק וכן כחב עוד קיף ק״ ודל דכל כמה דלא סזינן דפצע סד ברי איקורא וכ״ה דבד איקורא חיישי׳ דלמא משהל׳ לשאול אן> על פי
מיכיהו וברח וכיצל לא ח״שי׳ לאחריכ׳ אלא חליכ; לומר קמא דמטא שאס עבר ילא שאל פ׳ האחרים והלכו לסס כשר מ״מ לכחחלה אין
ליד״ קטל עד דנח רוגזי׳ וכי׳ ע״ש הרי מבואר מדבריו כמ״ש:
ליחן לסס לשחוט בפני אחרים אלו דבריו• ומהחימה שבנס בכין על
׳קודו שםטעס שאין ליחן לחש״וק משיס שמא ׳שכחי לשאול אה
ו ל פ י ? יפה כ׳ מ״ב הכ״ל דאפ״ הרג כמה וכמה כל שלא ראינו שניצל םאחריס יא״כ חיכח ראובן לא ׳מקור לחש״וק לשחוט בפכ׳ שמעון
נדרק אחד מידו לא חל״ שדרק טפי וניצל אלא שהרב מ״ב שמא ילד לו שמעון ולא ׳ודיעכו מ״מ אס ראובן הוא מומחה יכול ל־חן
חשב שהארה פלינ עליו וכבר כ׳ צ״צ דאין כאן מחלוקו׳ דהאו״ה נמ׳ להם לשחוט בפ״ע והוא יאכל משחיטחס דלא שייך שמא ילך לו וזס
לא אמר אלא בהרנ אי והכה והמיה א׳ לא שהמיחו ממש אלא שהכהו סדין שקר דבודא׳ אין אדם רשאי לעםוח כן וםטעס משים שמא ישהו
ואח״כ מה אבל בהמיהו ממש מודה שאפי׳ היו המומה״ כמה וכמס וידרקו ולאו אדעחי׳ דאחריס להשניח על זס ואמכס אס בדיעבד
אמר״ כח רוגז״ אלא שהצ״צ חשב טעם םדבר משוס שלא ראה כקמחו שחטו בפני סאחריס ואומרים ברי לנו שסשנחנו שלא שסו ולא דרסו
בפכיו שלא ראהו מה ומשוס כן העלה כל שמלאכו מה ח״ש״ שמא מוהר בדעבד ועל זה כהב הר״ הלו׳ דחפ״ בשחקו האחרים נמ׳
לא לאהו הזכב בחיי עודנו עומד על גביו ולא נח רינזי׳ ילפע״ד ליהא מוהר לאכול ובלאו ס״כ אין םלשון קובל פירושו ונס אין מכין הך
אלא לפי הכיל ה״כו טעמא לאו״ה בהכה ואח״כ מה מ״ר׳ שהציל עצמו הקלה להקלה שיהוי ואין להאריך הכ״ד הטרוד מאד הכוהב בחפזי:
מחי״ הלולק שאז חזיכן שחלשה כח הדורק ויכול הכדרק להציל עצמו
פ״ב יום ה׳ כ״א טבח חקע״א לפ״ק:
מסי״ אע״נ שמח אח״כ מ״מ ח״שיכן ס״כ כמו כן לרק אחדס והצילו
משם״ק ק ופר מפפד״מ :
עצמם מח״׳ וקופן למוה יאמכס כן כ״ז כשמצאנוהו סטלח הפצוע
עולכו מפרפר והזאב כבר סלך לו ש״מ םציל עצמו מילו משא״כ
בכידון דצמח צלק שמלחו מה לא כיחוש מק׳ שמא לח מה חי" ולא כס
רונזי׳ דז״א דחזקה שאיו הכדרק יכול להציל עצמו מיד המרק וחזקה
מה שכקםפק מעלחו אי עכבר גדול שקורץ )ראנק( יש לו דרושה
אלימחא היא לחז״ל:
וקפיקו מפכ׳ שהפוקקיס קוברים דלדוב וכמר יש דרוקה כל שהם
ו נ י ל משריה נקטו בש״ק קעע ראשו דחד ודניהו לרבוהא לא מבע״ גדולים מהזאב והס בכלל מן הזאב ולמעלה והוצרכו חז״ל להוציא
אכל ממכו דאיכא למימר שלא דרק כלל רק בשיניו כשך ולא בא הכלב מן הכלל וא״כ זה המין םעכבר גדול מחולדם שקוד; )וויזלע(
א״כ יש לו דמקה אלו דבריו:
כ״א למלאו׳ כפשו כ׳ ירעב ומצא ד׳ שבעו והלך לו אלא אפ" קטע
ריש״ דלא אכל ודדי וחזיכן דכעק עליהו וכיחוש לכולהו דמ״ש לי׳ אומר אכ׳ שאין קפק אצל׳ שאין לו דרוקה כ־ לא אמרו כל שלמעלה
האי מהאי קמ״ל דחזקה נדולה חיא דאין כח לכדרק לסליל עצמו ודד
מהזאב וכו׳ אלא כל הדורקיס שלמעלה מן הזאב ולא הוצרכו
רודפו ועל כרחך שבקינן ודחקינן למימר דבחדא נח מנדי או במקפר לסוציא מן סכלל קוק ופרד וכדומם לםס שהם איכס מידן םדורקיס
ההרוג״ האלו ולא כגע באיכך כלל א״כ מבואר ממ״ש בנידן דידן שלא ולא דברו חז״ל אלא באוחס שסס דירקיס ומ״מ לפעמים אין ארק שלה׳
ראיכו שוס רושם דרוסה רק שה״ טלה בין שידו וכבר כהב בקה״ח מזיק ע״כ הוצרכו להעיד כל שלמעלה מהזאב ודורק אוהו הדורק ארק
ובכל הפוסקים כשכשא שה מהעדר בשיכיו והצילו הרועה שאפי׳ טלם שלו מזיק והוציאו הכלב אפשר ראו בו קימכ׳ דמקה ברגליו והעידו
עצמי של״ שאין דרוסה אלא ביד ולא ח״ם״ שמא דרסו ג״כ ומכ״ש שאין לו ארק ופליג׳ רשב״א ורא״ש בדוב וכמר הואיל וסוא שכול כמ״ש
להחיל אחליכי והכא כה׳ שמח הטלה מאן לימא לן שללסו ללמא
הס ז״ל בביאור:
מחמה מכה כשיכה שיניו מה ואפי׳ ללקו כיון שלא הציל אח עצמו
מה״׳ רק עחה כשבאו הרוע״ ייגלשוהי וילך א״כ מוקמ״ אחזקה אין והתימה כי כחש שהוא ארק״ יוחר מכל בעלי ח״ס ויש ממכו כקורה
ביה הבד שהוא גדול מכולן ומשמע שאס העיל ארק מ׳׳מ
כח הכללק להציל עצמו מיד הלורק יאיכך כולהו שרי׳ ומכ״ש בהצרף
לזה שהי׳ היקף גדול דםיו יכולים לברוח מפניו לשרי׳ לרוב הפוקקיס אין אוחן בעלי חייס טריפה ורק משוס קככח כפשוח אקרו ואלו עבד
אדס ואכלו וההרו בו משוס טריפה פעור והוא הימא ומקחמא קבלו
כמ״ש לעיל ובםנס דמן ההורה כבר בטלו ברובא:
חז״ל א׳ בדרו ל״ קמא ח״ משא״כ כשכדרק מהדורקיס וכלל אמרו אין
ומימ מהיוה טוב אץ םפקד אס כאמר לרועה דיכנשיכסו וכיידיכו דרוקה אלא ביד לאפוק׳ רגל דלא וה״ה כשיכה הפה דלא כמבואר
ונימא כל דפרוש מרובא פרוש דודא' קברא נדולה היא לומר במהכ״ הכהה חולדה על ראשם והכי עכברי רשיעי דק״צי נשיכי רשעים
שבשעם עועטח לא ללש מאם ושלשים ואחה צאן שסם הרוב ממאהים אבל דריקה רגל לא ראיכו ולא שמעכו גס מה דפשיט ליה דחולדה
וק׳ וא״כ הרי לדה מוחל א פ ״ לכחסלם אפי׳ בולאי לרוקס שנםעלבו )וויזלע( קטן מעכבר כאשר ראה מאיזה לועזים החולד ועכבר לדעח׳
והטור פקק כן בלרוקם לכל הפחוה ואף ע״נ לבשאר׳ איקורא דבעל׳ חולדה שהוזכרם בדריקס איככם מין שיז אלא )דן חי׳ כבמשכה ה׳
ם״ס פקק ככ״׳ בקי׳ ק״י מ״מ בלרוקה פקק כמוהו מטעם שכ' בי״שש פ״ח דכלאיס ומ״מ עוף הכשוך על ראשו עד שפוך עליו דם וקרעו
דאיכא כמה קפיקוה אפ״ בודאי דמקה וא״כ מכ״ם בקפיקא הכ״ל באוהו מקוס וכעבל כרבלחו צדך לבדוק בעצם םמוח אס לא שברו
דםנפרש״ שר״ בלי פקפוק ושנים אחרוכיס ישהה יב״ם או עד עבור וכקבו והעורה אשר הורה להשהוחו יב״ח לא טוב הורה ואחריוה דאחריכ׳
וסולדם וסמחמיר על עצמו למוכרו לנכרי ח״ס חע״ב דסיינו שנים לא בעיכא לקבול׳ אס ירצה להראוה לו מכהב׳ זה הרשוח בידו ואחהוס
בכל חוחמ׳ ברכוה:
םאםרוכיס הכ״ל דלעולס קיל מכירם לככרי משיסד בבים דםמכשול
מזומן לפכיו משא״כ מכירם לככר׳ דה״ל כמו לפכי דלפכ׳ בע״ז ׳״ד ע״א
משח״ק קופר מפפד״מ:
וכ״א ואמרה׳ לסביא עוד רא״ דמכירה קיל משיסד לאפוק׳ מדעחו
דמעלחו דםד כ׳ רץ ריש פקחים דההורה הזהירה בכויין בל יראה ובל
ימצא משוס דלמא אתי למיכל מיני׳ הרי דחיישא הורה לחקלם בסמן
דלא בדילי מינ״ אפיה אץ קפק דסא׳ ארבא דטבעת בחישתא ד ק נועמו הגימנ׳ לנכון ואימא ליה  orbגופא דעובדא מחוהנו הכגיד
ההורה שרי למכור לנכרי אפ״ כולו בביא אפי׳ בשעה חמישי׳ ולא
ציוה לםאלכ׳ אודם בישול שכר בבדיםדז שלו ביוס שבה
חיישינן ק ההורס לשמא ימכרנו ום״נו מעעס הנ״ל דה״ל לפני דלפנ׳ קודש והשואל אחר  j-jbonבדן הכ״ל כהב בשולי ידעה אודוה
וכ״ז ברור ואמה לפע״ד:
המורה שהורה להשהוה עוף נשיכה העכבר יב״ח וכהן אמחלא כי
דברי רע׳׳א ביורה דעה ק״ נ״ז הוא מנהג במדנח פולין .ולא האמנה׳
והנה מ״ש פלפלה כ״ש דאפ״ בא״ דרגק חיש״ נשיהו׳ להקלה שיצאו םדבדם עפס שוס עורה הוראה בישראל רק שהוא רק לרן
ממוהר שק שבכ״ח ועבשר םשסה ג״ בלא מניחם שאין פלפול שםים לו לםםואל עם לועדים כנהוג ועהה כהב פר״ע כהוא
להשהוהם לכחחילה יפס כהנ אלא שעיש דהיכא דליכא אי' ברור ל״ס העולה וכי נשיכה עכבר הנ״ל אינה דרוקם ולסומרא בעלעא ציום
נשיהד ומשמע מדבריו אפילו בא״ דאור״חא וכדעוכח מהרא״ דמ״הי להשהוהו ושכבל יצא הולאה עאביו הגאק זצ׳׳ל להםסוה p׳
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תשובה נט

לרוקס
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חת״ם סופר חייה

דמסס יביס כ׳ סמנסג שכ׳ רמ״א איכו בעדינםכו וראי״ שאל״כ לסכס
כססנטו ספוסקיס בשיעור ׳ב״ס א׳ סודש העיבור בכלל או לא הלי אנו
אין לכו לסשסוס כלל אלא עיכ אין סדק כוסג ביכיכו אלא נמדיכסו של
רמ״א אלו דבריו:
בקראי סדבריס עעלת• מרעיד אס יצאו סדנריס מסס זקן מורס
הוראת בן גדולי עולם סאמכס אמת סדבר כ׳ עכבר איכו
לילס ואין זם צרין לפטם אן כשיכהו במקום גלגולם וקרע כרנלסו
לגמל' ל ל  7בדיקס במקום עצס וקלוס של מוס וסמול מללוסס דבספק
לליסס איכא מאן דלא סש לספק לליסס אבל סכא סשיטא לצריכס
למבדקת ות״כו תכתס סולדת דחק במתכ״ ורב גופ״ דלא סשש לספק
דרוקה מ״מ נהכהה סולדת על ראשס אמר״ בתולין טו ע״א רב
ושמואל ולוי בדק לי׳ וכר :
והנה הרב״ המוה לכאורה דססק כיסידאה כסרשנ״א דלא ס״שיכן
להקלה נעוף א׳ כ״א בהרבה עוסוס דוקא ושביק דברי הג״ה
מי" יסמיק וכלבו והמרדכ׳ ס״ב דסולין בשם מהט׳ף דכולהו ק״ל נשיהוי
בשסיטה בכל שסוא אסור להשהותו משים תקלת אס" בעיף ׳סיד׳
וסרב״׳ נעצמו מ״ה׳ דעהס בלי שוס סולק נקי׳ כ״ג בסוסו והכס דברי
רשנ״א גופ״ סמוסיס הרנה דמסלק בין א׳ להרבה כבר הרבה להקםוס
עליהם נסר״ס ס״ נ״ז מסוגיות טונא ואט מוסיף בביצס בסיג״ דטבילה
כלים סוששין שמא ׳שהא אפ״ בכלי א׳ ונס׳ ג״ה נקונ״ דמכטזין קפיד
שמואל למה תשהא איקורא וההוא סיככא דהנרא ר׳ אמי כ׳ הפוסקים
נס״ ס׳יט משוס הקלה וע״כ לתרץ הרשנ״א צ״ל כמ־ש פ ט הואר דרשב״א
גופ״ ס״ל לתקל בספק דרוסה דאיכא נלא״ה מאן דלא ס״ש כלל לקפק
דרוסה משו״ה הקיל הרשב״א נמצא לפ״ז ׳״ל הרבי" ס״ל דהמרדכ׳ וכל
הכי פוסקים וכו׳ דלעיל לא אמרו אלא נשיהו׳ נשסיטה ולא נספק
דרוסה ומשוס הכי פקק כרשנ״א וסלמ״א לא ס״ל לסלק ופסק כרוב
הפוסקים ה ט ל :
האדרבה כל לקיל איסורא טסי איכא למיסש להקלה ובמנמם
יעקב כלל ד׳ סק״ו הקשה דננשר ס״שיכן אס״ לזמן
מועט שלא להשהוהו לכמסכה נ׳ ימים בלא מכיסה וס״ נולא' איסור
ס״שיכן אפ״ לזמן מיעט מה שאין כן למסה הוה ספק איסור
וסוס בזמן מועצ ס״ס מס שאין כן ׳נ״ס הוס קרוב לודאי שיכשל
בס ׳ע״ש :
והשתא כידון שלסכיכו שכשכה העכבר שכקרא )ראנץ( על ראשה
מקום שעושה אוהה טריפה דגטע מס!-ק דרוסה אפשר
גס הרשנ׳׳א מודה דסיישיכן להקלה אפ״ נא׳ ואפ״ לזק מועע ואין לו
על מה לקמון כלל ומכשול כמי איכא להשהוסו ׳נ״ס :
ומ״ש והעיד על אביו הגאון זצ״ל שהורה נקסק דרוסה כהמסנר
להשהותו יב״ס אט אומר השומע שמע וטעה ט אולי היה
לו עוד צדדים הרבה להקל אבל זולה זה מאן ספון מאן סשונ לבוא
אסרי הרמ״א בשגס ססר״ס שהוא מרא דארעא דישראל שכל מכהגס
עפ״׳ הרב״׳ פסק דלא כוום״ כיקום אכן וטמא הרמ״א העיד על
מדיכחו בפולין חס לי׳ למימר סכי אס בהלכה קבועה כן יאמר מה
יאמר בדברים שסס נאמה רק מכהגן של ישראל יאמר הרמ״א כוון על
פולין ייהןיד לפריצי עמיכי שיעמידו סזון ימקלס יגיד להם להניס הרנס
שרשי מכסג׳ סש״ע שסם כקוצים נעיכיסס בלא״ה ופר״מ ט דבזמן הזה
איכא למיסש לכבוד הסורס עפ׳ יסס כ׳ ומכ״ש דאיכא כמיסש לכבודו
של רמ״א ט ס י :
ומיש וסוכיס שאין מנסג זס במדיכחיכו מדהטטחו סאחרוכ״ א׳ סודש
עיבור נכלל ׳ב״ס אי לא יש להמום א״כ סר׳ עכ״ס בפולין
כוסגיס כסרמ״א א״כ לדדסו סיקש׳ למאי הטריחו ססיסקיס בשיעור
״׳ב סהש ואס יאמר כא לבט מדיכסיכו כסבו כן גס אכסכו כאמר לנכי
ספרד שנוהגים כסרנ׳״ כסנוהו אבל מעיקרא לא קשה מיד׳ דעל כל
פנים נפקא מינ״ בעבר ושהה או שנודע ספק סטריסוס אסר ׳״נ
סודש וכדומה או שהה ביד נד דאלה״ס נימא כן בכל הנ׳ אמוראי
טסב׳ שיעורא לטריסס ׳ב״ס בםולין טז ע״ב כונסו לא ס״ש׳ להקלה
דאל״ה למה להו ליהג׳ סיענא ואי איכהו כולסו לא ס״ש׳ להקלה הוס
לן למסקק כווחיס אלא ע״כ נ״מ ט ל ומיסו ט שמעון בן סלסהא ההם
לעשס לםרנגוליס דיל" שפוסרס של קנס א' סבירא לי׳ דס״שינן לחקלה
קשס א ץ סשסס אומי ואייל' ס״ל בטטסיה הניכר לעין כל כמו שמוטם
•לן ל״ס ולוםק :
ב  1ו א סלקיטן דאוחס ססלננול שנשכס )לאנק( על לאשם עד
שסקיר כרבלסה אין להשסוס ״ ב סילש אלא לשוסטו מיד
ולבדוק עצם סגלגולת שבזס נס אנו בקיאין ואס טקב העלם
איכא לידס ש לקרוס ונסא אין אנו בקיאין ועיסו נפלי׳ ברברבתא
במ״ש סרשביא בםס״א ומ״ס׳ לי׳ םעול ס״ טז דבע׳ בדיקס מיד שנולד
סקפק אבל אסר ז ק ס״שיק שמא סגליא ׳ע״ש ומסכים כן סבים
יוקף וסנ״ס ואולי םכא לא ס״שינן לעצם שמא נסלפא כל כ ן מסרס
לעצם קשס הוא וצ״ע :

ותשובות

יח

והנני אוהבו כמאז ומקדם והאמה אהוב יומר הכ״ד ממומס במומר
ברכוח  — :מינ יום ב׳ טוב א״ר חקע״ם למ׳׳ק :
משס״ק סומר עפסל׳׳ע:

תשובה ס
שלום
גי״ה הניעני

וכל טוב לתלמידי סרבני המופלנ מרס סרש ליב נ׳׳׳:

נסשן בשאלתן נידון מעשה בזאב שנכנס בעדר של רועה
שת" מ ע ת מאתים צאן של שר אמד וממשים של יהודי וראו כן
נ׳ יהודים שהיו ביער כשקפן תזאנ על אמד ותצילו תרועת ונרש תזאב
מן העדר וטרם שנודע ליהודי במל סצאן מעלוסן של סישראליס לקמ
אמד מהצאן לשמיטה כ׳ היא טנמ ושמט לנכדס והראה לו הרועה אק״
הצאן נחבל קצה בראשו ואמר שאירמ לי כן ממשה הזאב והציצי הוא
מיד הזאב והראה לו היהודי עוד שאר משמים כיוצא נזה בשאר הנק>
וא״ל אלו הרושמים מעקיצס קוצים שבימר אבל זה שבראש הוא מהזאב
שוב זמן מה אמ״ז באו ב׳ הישראלים יססרו לנעל סצאן כנ״ל וסם אמרו
שמיד שלמו לו אגרת על ככה אלא שלא הגיע לידו ושאל מס יה״
מן הצאן הניתרוה ומעלהן סלסל נזה אי להאמין לגוי מקל״ה לססיר
ילותר שזה הנללס :
לא אאמן כ׳ אין סנאי להארין ואומר מ״ש הגי' שנכנס הזאב והוא
הציל איני נאמן לאסור שאר הצאן ואף אותו הצאן עצמו מותר
דכ״ש נמזקה הימר מין הגד נאמן לאוסרו ומכיש שאומר הגוי ע״ד
תתסארוה שהוא הציל מיד הזאב שאף נעדוה נשים אינו נאמן להמיר
בכה״ג מכ״ש בשאל איסורין ולאסור מה שהיא נמזקה היתר נמצא בשעת
שסיפר הגד ערס שהעידו נ׳ הישראלים ה״ כל הצאן נמזקה כשרוה
וכיין שהיו נמזקת היתר ונהיהרא שמט ישראל אמד מהס נמצא אמ״כ
כשבאי הישראלים והעידו אז כנר נשמט אמד ונאכל לנוי שלא נשאר
דבר ממנו בעילם ולא אף טעם הבלוע בכלי שנידון עליו הרי הוסרו
כולם לאכול שנים שנים דהיינו שישמט שנים וימכור לכל א׳ סהיכס
מזה ומסיכה מזה ועיין פר״מ ס״ ק״' סס״ק ל״ג אן כל זה אס ׳מידו
סישראליס שראו תמלת ביאת הזאב על סופו שגרשו הרועה ולא קפץ
אלא על א׳ אבל אס לא יוכלו צהמיד כן א״כ אס סי׳ מקים צר הרי
כיצס נספק ומה יומיל פרישה א׳ מהס אן נ״ל פשיט דיער מס" מסובן
במילכוס הו״ל כמקים רמב ננקטס דיכוליס להשמט בין האילכיה ולא
ישיגם ורק א׳ שראה שקס׳ן עליו מיישינן ואותו כסערנ הדרן לסנ״ל
כיון שכשמט א׳ כולם מוסרים שנים שנים וטוב לסמליף ממשים שלו עם
ככרי מ׳ אס אפשר בלי הפסד מרובה ככלט״ד ופשוט .כ״ד א״כ — .
משתיק סופר מפפד״מ:

תשובה םא
שוכיט

לסלמיד׳ הרבכ׳ המופלג מו״ס ליב כ״י ליטש :

ע״ד בהמה של ספק טריפה שהשכיבה היםראל לגוי על ינ״ס א׳
שרי או איכא למימש למקלה הכה הממנר בשיע " ל סס״ נ״ז
קתס כרש•׳ מולין נ״נ ע״נ ורשב״א דלא מ״שיכן להקלה אלא נשרקפא
דס׳ דרוסוס וכיוצא נ ה דאיכא הרבה אבל נא׳ לא ס״שיכן לחקלס
ותער״מ שפן סולצה מכמה סוגיוס וממנ״א נסי׳ הקיז דאס״ בנינה א׳
ספק טריפת מ״שינן לתקלת ולק׳ימ דלא מצינו משש תקלת בכל תמקומד
שהניא אלא נדבר שאפשר להכשל ני׳ נעינא כמי שתיא באכילת או
בהנאה ומעילה ומ״שינן שישכמ לשעהו ויכשנ אבל ספק טריפה דבעי׳
שישמט ויהקן ואדהכ׳ והכי מידכר דכיר לא מצינו משש הקלה לולי
דאמרמ שמואל בשרקפא ומין לן בו אלא מידושו בהרבה אבל נא׳ לא
ותא דנא זבני׳ א׳ א׳ לכמס ישראלים משוס לאסור לעשומ סהורמ
ננבלוה וטרסוס וה״ה נססיקיסן ינס׳ דנני במליו סוס כנזדמנו לו אבל
ישראל לא יקנס ס׳ טריפה והא דלא השאיר א׳ לעצמו לא סלוג רבנן
כיון שסיו סרבס ונאסרו אין להסיר אפי׳ א׳ אבל א׳ לא נולד אלא בא׳
׳״ל דשל׳ וא״ש שיטה רש׳״ ורשב״א :
מכל מקום רמ״א פסק כמרדכי ממגמ׳ מ״' לסוש אפי׳ בא׳ שלא
ימכרכו לגוי בלס׳ שימיסס ממלה ומי יבוא אמל׳ סכרעם
הכרעה רמ״א לסקל חס ושלום אן נכילק שלסכיכו אס הרסכו אצל
הגד וקבע לו זמן אחר ׳״נ חולש באופן שאין הגד יכול לעכור עד
אסר ״ ב חולש וליכא למיסש שסישלאל ׳פדכו קודם דכיק דלא סהרה
אלא על ידי משכון זכול סוא שלא לסדום לאכילס ודל ואם לסדומ
לשומרה לאמ׳׳ז ונין כן ועעס ויאכלכו מ׳ סס׳ ׳סול לסדוה ס״ט שמא
סמים אצלו הלא טוב לו לסכיס אצל הגוי עד כלום ״׳נ סולש וללרכיס
רסוקיס שלא סוזכרו בסיסקיס אין לסיש וכדאי הכרעה סמסבר לסמין
עליו במשכון על כל סכים סכלע״ד כסבס׳:
סיב יום ס׳ ג׳ שבע תקבץ לס ״ק י•
עשס׳׳ק סופר מפפדימ:
שלום

שאלות

חודם סופר חי״ד

תשובה סב
שלום
גי*ה סגיעט

ושייע לסלעיט סרבני םסריף סעופלג עוס׳ נדל״ נ״י:

נתק נ׳ מאוס ושבעים צאן םבנקר סשכס נא סרועס
אל ססצר מצא נ׳ מועסיס וסרניע׳ נאכל םציו ועוד ״׳נ נפצעים
וסשאר לא ניכר נהם דנר ועוד ״׳ז צאן שנודא׳ לא סיו נקפק נסערנו
אס״כ נסקסיקוס סטל ונפשו סיפס נשאלסו מס עשסע סצאן וםלניסן
לסצילו נססקד מדונם כזס :

יומא קא גנים שלא לסארץ־ נס מכוסל׳ כסבו ניכר שכנר צלל נמים
אדירים וכוון הסלכס אצ סאמס שאץ לססיר סצאניס ססס זס
ישראל דם״ש״לסקלס וע״ש עעלסי לרש״י דטדמ״ש״אס׳ למיכל מיטשו
וסט אינם עימדיס ט א לםלינס ולנדל סמסס׳ אפ״ נפרש כסשועו דוקא
שמא אה׳ למיכל מנםריסו ולא מסלנ אלא דוקא אכילס נשרס גדיש״
סס נשסנש ונפרש כן וכי אלו סצאן אינם ראויס לאכילס נסמ״ אינם
עומדים לכן ימ״ע אס חדק לו קונס או אקלע׳ ל״ אורסיס יעשם לסם
נדי או עלה ועוד מה״ס לא נסיש למכשול םלנ שעועדס לכן אדרנס
הוא סמיר עפ׳ ובעק״א כהנה׳)עיין ס״ ק״א( ל״שנ קר פ ט ם על ה נ ״
דכפר״ם שפן סוללה על הרב״׳ דנמשן אסר לשק רש״׳ נשרקפ׳ דק׳
דרוקוס דדוקא בהרבה ם״שינן לסקלה ולא נאםד וקשה עכעס
מקימוס דאפ״ בניצה א׳ ם״שינן וכמ״ש ענ״א רס״׳ סס״ז ואמרה׳
דייל דס׳יל לכש״׳ לסלק דהקלה אינה אלא מסשש שכסה ועעיה יי״ל
דבר ס^ק־ שמיעה והקון אדסכ׳ וסט מדכר דכיר ולא סששו אלא א״כ
יש הרנה אנל בניצה דראו״ לאכילה נעינא מיישינן אפ״ נא׳ נמצא
רם״׳ במי לא אער אלא נעופומ או בממום זכרים אבל היכ׳ דאיכא
נצים ומלנ מודמ רש״• כן י׳׳ל ימ״ אין שימ״ אין לממיר כאן דאיכא
עונא וגס מולנום:
ושם כ מרמי למרסן אצל סגו׳ נמשככסא או למוכרי לגי׳ שאס לא ימן
העעומ אמר ינ״מ נעל מעקמ ואפ״ לעפרע אע״ג גני ממן
כה״ג לא עהט דכעצא אס יפרע לסגו׳ אמר סססס ס״ל מעצו של ישראל
אנל פכא לא איכפס לן אס סוא של גוי או של ישראל רק ששכיסס
איכס רשאים לאוכלם אי למוכרם ימי׳ ע״׳ איזמ םמנולס שיה״ נאומן
שלא מבוא סקלס וסבא כיק שםכיסס איכס רשאים א׳ מסן עד אמר
׳נ״ם ויד ישראל מסולק מהם לנמט אלא שמשוענדיס לו על מובו א״כ
לימ כאן מקלס ושר״ :
א ך וצלץ־ לעיין מס לעשוס נסלב באוסן סימיס מכמ נמשו' ממרמ״ל
ק״ ק״ד סוס עונלא שר א׳ סיס לו ג׳ מאוס צאן וכסרגו מסס
סרנס ונפצעו עסס לערן נרו יאוסן סופלשו כולם וסכשאטס נספק
סכר יסודי ען סשר המלנ לגנן וסירס סיאיל שיש שס גס ארבעים
פרוס ואועריס סעילס פרס א׳ סילבמ כעו עשרס כנשים וכי שס בודאי
לא פגעו סזאניס נרונס אע״נ שלפני זה כ׳ מ״ל מלסומסו כ״כ טמוש
שמיו כממ זאבים מ׳׳מ ט מסהמא לא פגעו ניוהר מערן כ׳ או ל׳ וא״כ
סלנ נעל נס׳ ומי משוס ניעול אי׳ לכמסלס כיון שנעשימ ע׳״ גוי מיעל
של םשכ וימיל׳ לק עיעל על נגי לשיעל ישוב נועל מננינומ שמכר יש
נססיל עשוס פפ״מ אלו לנטו ז״ל:
ולכאורה סס סעוסיס עס ששיער שדרקו סזאניס עוד ט כנשים
וא״כ נעינן ״״נ מאוס כנשים שים״ ס׳ ננד כ׳ וכל סצאן
לא סיס אלא נ׳ מאוס ומי פרוס נמשג כל פרס לעשרם כנשים יה״ ד׳
עאומ צימף מכל עולם לשנע מאוס ואין כאן ששים דאנן
נעיכן שכיס עשר עאומ ואפשר סכא נעיכן ששים עטנא
דמלנ ונגיכמ עסלג סרס סוה איכו עיכו נעעעא עם סלנ
ונניטס כנשים עיסו לזס יש לומר סלק שאינו עיט כעו שאימ
ומינו רנס עליו ועבעלו וסג׳ נרונא שונ סוס שיעור ששים דרננן
בעלמא אנל ק־שיא לאשונס קשס דליכא ששים וצ׳׳ל לסנירא ליס
לעסרמ׳׳ל לכנשיס סכללסיס מעםנווניס והולכים לעומ מלנס עועע
ולפן שסוא דרננן ד״נינן כנשפן ושיער נאועל שעשרים נדלסיס
בעלים נשנעס עאוס נליאיס כצ״ל ל״שנ דנר׳ סגאק דלא לשי״ מועם
סס ושלום :
וכיון שזטנו לדין כבוא לנלון שלפנינו ונאמר דכאן בודאי לא ס"
יסר מזאב א׳ דאלו סיו שני זאבים וכמ״ש יוסר לא
מיו משית״ מצי כנש שאכל חצי ומנימ מצי דמה יש זס ליסן
לסנ׳ נ׳ או נ׳ זאניס אלא עיכ לא הים שס אלא א׳ ואס מסרמ״ל
ז״ל שיער בודן שאינו ודנו המעור לסי אועד דכעס זאניס דרסו ע ת
עשרים אסר שפצעו ע״ו נאמר זאנ אמד אמר י״ז לא פגע אלא עוד
נד׳ או ס׳ ומסרמ׳ל שיער עשרים דמסיס נז׳ עאוס נטאוס שיעלם
לששים טין שסלנ סדרוקיס עועע אנן נמנ״מ דקיל נשער
ס׳ דמקומ נשלש עאומ ומעשים נריאומ סנוסרוס שיסימ סלנס ס׳
נגד מלנ סללוסוס אס נניס שסיו דרוסוס נשנס שסוא קפק ויפס
כסנ עעלסי שכמנ ש״ן קוף p״ קי״ד לענץ כרכום כיון דאיכא ססיקא

ותשובות

אס יש כאן 6״ כלל עומר לנעל לכממלס נק׳ ועוד כיון שכנר נעככו
לנר  pp3נמוד על הנא׳ סנ׳׳ל םו״ל הנימול בשל נר כמ״ש סעסמרל
ושוב ׳סכור מעלהו סםלנ ק סנר סקונם אסר שכנר נהנעל ועי״
עוד נכלל׳ ס״ס שנש״כ p״ ק״י אוה ׳״ע ד״ס ואין לסקשומ וכר ע״ש
זהו עה שנלע״ד להקל נהס״מ כזה רשממ נםנ המצוה נדיצומ הכ״ד
א״נ — :ס״נ ננסי ליוס נ׳ ׳״נ ניקן הקצ״ד לס״ק.
מש״סק קופר מססד״מ:

תשובה סג
שלום

לסרג סמאסינ םדש כעו״ס עשס כ״ אנ״ד דק״ק עארעץ וגליל
מארן ׳ע״א.

יקרתו סניעט נידון צאן שנכנס מזיק ביניסס וסומסו ששס ושניס
מאוסן סמומסיס נאכל מכנ א׳ קצם ושארי נמצאים שליירס
ועוביס בלי שוס סבלם ונזק וססססד מרובם ומעלסו פסם פסם
למימרא׳ א׳׳ דנדיס סולק על רשנ״א וק״ל לא אזל׳׳ נסר עצי׳ לסםעיר
וסלי׳ נכלנא• ני׳ שסיס קלס פרצס בםצר ונדר כמון שסיו יכולים
לגרום ולסליל עצק .נ' ,כיון שסמיסו ששם י״ל נם רוגזים ולנשוף
קאמר מעלסו אולי נכנשינסו ונינ״ד׳ ונימא כל דפטש מרוגא פריש :
מיש מרוגא פריש מאיזס רוב סא כולם נקפק וקיי׳׳ל אס א ׳ נסערב
יפריש ערונא עכ״פ שכיס סאחרוניס אסיטס דסכא כמס נשאר
נאסדוכס לאיסיר לא ידעכו כמה כככס נ ס פ ק :
מ י ש כיק שסומסו כס רוגזים וכס לס גלשון רש״׳ שכסנ קעע
טשיס דםד מיכ״סו כס רוגזים נס״ט משמע שסומסו כגיס
גמס״כ כזדקר ליס גלשון רש״י וצ״ל כס רוגזים גסכ״ וכן סוא גרש״׳
שנרי״ף וסוא סשיע דאין דדן רש״׳ לסיסיף על לשק סם״ס אגל מ״מ
אמס ככון סדנר מסנרס ם״ן דאס״ סומסו רגיס סוסרו כילם וגסכא׳
שסומסו לפני הלילס אגל אס פצעס ואש״כ מסו וסדולס לא ראה
כקמתו לא מסכי וגזס מ״שג צ״צ לשון סאו״ס ואמם ככון סוא ובכידון
שלפנינו שכיס שכאכל מסס הומהו לסכ׳ סדורקיס אגל איכן כמלאו
כשוכיס בעקום סימכיס ומאן לימא שמסו גפכ׳ סלילס :
כדש שסיס פרצס בםצר ס״כי מקום סגדל כמון שסיו יכולים לגרוס
ס״כו ע״י סדםק לסיום עעסק וע־לס .קשס לקמון על זס כסי
מסמס איעס סעזיק סיו עעפקיס ועולים על סגדר געקוס שסוס כעון
אגל אס סיס כן אק ם;מ כסצר אם״כ כ׳ אין דרכם לכוק בפכצס
דםוקס ולסעלוס ע״׳ גדר על מגן:
אך ע״ש עעלסו בסלוגהה רשג״א והכא״ם בחוליי גמלו׳ עזם כדגר
אי״ס כ׳ פר״ע נע״סכ לא סז׳ שפיר הכס סרשנ׳׳א נהס״א כ׳ יען
א״ל אשי ע׳ לא א״ל ספק כלנא קפק שונר׳ איער כלנא ס״נ קפק קנ״
ס׳ שוכרא איער קכ״ דה״ם דאי לא סיס נפכיכו קכ״ ושונרא ס ״ סלי׳
גמס לשכיס ואי שוכרא שכיס עפ׳ מקכ״ נעקוס סזס וכן שוכרא עפ׳
מכלגא סוס סל״ גמצו׳ אגל כיין ששניסס לפכיכו ו ל ע ס פציעס אין
סילוק ט סםיכון נקנ״ שכיס כמו נשינרא וס״ס כלגא ושונרא ע״כ
שרי׳ סא אס אינם לפנינו סל״ גמס לשכיס עפ׳ וםונ עייהי רא״ מבר
אוזא דרגא וכ׳ דרא״סו הוא רק למ״ל ושע אין לו ג ט ק ס נ ס ק אלא
לס׳ דרוסה ׳עיי״ש ר״ל אע״נ דצאתן שיעה ליכא ראי״ מ״מ כיון דרא״׳
לשיעס זו דס״ל דסל״ געצו׳ לסםעיר א״כ נסא לא פלינ׳ עי״ נ פ ט ס
ויראם כן ועעלסו ס א ט ן לסלוס זס גרש״י ורינ״א ואיננו:

ובביה

פלינ על רשנ״ס בסבלא לס״ל שונרא עלולס יוסר עקנ״ וכלגא
וא״כ כששטסס נפניסס נור שונלא עצר עפ׳ אס״ס אזליק
לסקל גללוסס:

ובמתני' למס׳ עכשת״ סיניק שנעצא געיר שישראלים וגרס דלים
שס ומייסי ליס קפ״ק דכסובוס סלינ׳ לרננן אזל״ נסל מ נ
נגרי וטי אזיל נסר רוג עשליכיס רמ״ש נרע״נ וסי״ע וק״״ל כדבק
ינסונ״ דראוסו מדנרס דאזיל ר״נ נסר סנרא אשם עזנס נ ת ק ה ומזנם
אפ״ נגד רונ פקוציס משיס שמצוי ׳והר שהאשה נודקה ואינם שועעס
לפקול נומס קצם לסגרם ט ׳ דאזיל נסר רונ משליכים נגד רונ נ נ ט
אנל ז״א ססס עשוס צירוף אלים ליס נרי סוס סרונ כעע״מ ושונ יכריע
קגרס מצוי סאשס שנודקס ועזנס וסס״נ נעיר שעםצס על מסצס
ישראלים ונדם מודם דאזל״ גסר רוג משליכים מיסו ׳״א ססס עעמא
דס״ק משוס שנס נצורה )»יין סיפ  3mbס״ל פימן מ' י(:
ע״כ סכא נץ לרשנ״א נץ לרא״ס לא פליג׳ דאז׳ ל נסר רוב ננר׳
ואי הוה שוה נשוה אזליק נסר מ נ ע םעטן וםכא נדרוק״ סליג׳
לרשנ״א סנ־רא ליה דרוסה הוה ככל א״ דעלמא ורא״ה קנירא ליה
לסקל נלרוסס וסלונסס׳ סל״ בסברא כשנ״א ס״ל אין ק׳ להלוה
יותר נשונרא מסיכון קנ״ וכשיכוס כלניס ע״כ 0לס לסקל
אנל

שאלות

חת״םסופרחי״ד

ותשובות

יט

אבל אי לא סי׳ לפנינו ם״ םולטס אסר רוב אי רוב קכ״ וכלבא במקום
ההיא יעסל יא' לאי אסור וםרא״ם ס״ל אפילו שניםס לפנינו מ״מ
מצוי לםשונרא מרק יוסר ואפים אזיל לקילא נדמ לא אזיל בסל מצר
לםחירל בללוקם וא״כ בטלק שלפנינו מוסר ממינם םא לא לאינו שוס
מזיק ילילס לפנינו א״כ צםלא״ס לס״ל אפי׳ סי׳ לםטט כלב וזאב
שמלי* ללליס מ׳׳מ לא אזל״ בסר מצר לםסמיר ילסלשב״א לאזל״ בסל
מצוי ואי ם״ כלב וזאב לפניני ם״ םלינן בזאב לםסירל מ״מ כיין שאץ
לפנינו סול״ ברוב כלבים םמצריס בשמנםיט ביישוב יוסר סרבס מזאביס
וכם״ר ,לל׳ ׳סולם לאזיל בהר רוב נברא ולא בסר עבע סעכין נמצא
טש להסיר בםפ״ע.
מ י מ קשס לסעין ע״ז לבל סנס סעיל ססר עצמו לבס״ טז פקק נס׳
ללוסה כטס לנכבשינםו וטיט וכ״כ ביש״ש לללוקם בלא״ם יש
לסקל מכעס קפיקוח סען םעור על ר״ם משא״כ בק״ ק״• ועם שנלסק
שמס סנאון מוס׳ שכנא נסנם׳ רמ״א ס״נ ו משוס שסעור פשק נס
בארב כ ט ס וםםס ליכא לשנו״ סכי עי״׳ש:
נמצא ״׳ל סכי נכבשינסו ומידו אן שטס אסרוניס אקוריס ולא ת ע ט
כמה יען נלא״ם יש לנו םיםר דלעיל ניאו ינסיען על סגאון
נםשף מםרע״ל ז״ל נסשד ק״ ק״ד ששיער שנכנסו נ׳ זאניס וכו׳ למרב״
סלאן ומלא נדו מסים ואמר מקםעא לא פגעו בכול; ונאמר שפגעו
נשלשיס וע״ז שיער הסלב לבעל בק׳ בסלב פרוס ע״ש .וםואיל ונפיק
מפוע״ לנברא רבם לא ׳אונם לו כל און סלי שיעור לנ׳ זאבים שסורסו
נפנינו ע״ו ׳סיב לסו עוד שלשים מניע לכל א׳ נרו והנה נטלקשלפניט
שאכלו משנים מכל א׳ קלם על כרסן ם״ כאן ב׳ זאבים כל א׳ אכל
משלו דאלו זאב א׳ מ״ע לא אכל סכל עאסד אע׳׳כ ב׳ ה״ והירסו ששס
מאמינים שםורםנם וכר:
מניע לכל א׳ עוד י״נ נמלא סקפק על כ״ד ואס נכנשינםו וטדינסו אבל אין לצרף לזם לעם ספוקרך לבסצר רסב אפ״ מוקף יש לסקל
׳שאר נאסמנם מיס שסם ב״פ כ״ד וא׳ יוסר יוסרו א׳ לא׳ םנםלשיס
להא׳ סצר לאו רסנ םוא לעאם ושלשים צאניס לא רן כ׳ ורוסב
ומונ למכור לנכרי מ״ס מםלאן אשר ׳שאר באסרוט ים״ איזם שיםיה מ׳ יש בסשבורם קיק אמוס ואינו מניע לצאן מקום אמם ורביע אבל
באופן שא״א ליעול מסס שסר׳ נמכרים סס לסגר וסצילס ללמיל מזם אין צרין לזם ענרקר םלץ אפ״ צישראל ומסר ואס רוצם לםסמיר
למקום אסר שאמרו שטס םאסמניס אקוטס כי אין לנו לסדש םמצאום למוכרם לגוי זכור לעוב יאסםוס בעוב א״נ :פ״ב יום ב׳ ירד ניקן
לסקל אן םכא נלאים יש לדטס לסקל טל מיל:
םקל״ו לם״ק:
פינ
א״נ.
ויען םוא םפ״מ נכנקם׳ בפרלם דסוקם ואסםוס בברכם
אש״םק קוםר מפפד״מ:
עש׳יק כ״ע נמב״י םקל״ל לפיק .משם״ק קופד מפםד״מ:

ק ק מידי אבל אי איכא שונרא קמן הל״ לססעיר אבל עודו כי ליכא
ק ק מידי הלי׳ לסקל:
ירשביא משעיר ׳והר דוקא כי איכא כלבא ל ק ק אבל כי ליכא שום
מילי הל״ במצוי בין להקל ונין להסעיר וכ׳ שכן דעה הרענ״ם
ואמנם בסי׳ הרשב׳׳א ם״ דהיכא לאיכא ורדי הל" בםסול למצוי עסי
בביה וכן בהס״א ורמב״ס קם״ס סכל מיירי נעוף לק׳ שונרא שכיס עם׳
בביהא אבל בבהמה לק׳ כלבא קעק זאב וארי בוולא׳ כלבא מלוי עם׳
בביס וםימ׳ לבלשון םמסבר בש״ע לא נזהר מזה והרא״ה בבד׳ה וסר״ן ק״ל
ללעולם לא ס״ש״ ללריקם כלל דלריקם עילםא אסרים׳ םוא ע״ש:
נמצא לולי לנרי סנר ושמענו מקרקרים ומצאנו א׳ נפצע ולא ראינו
בעל רד נכנס ולא יוצא לכל םסוקקיס הנ״ל מוסר אעי־ אוםו
הנסצע באכילה לםלינן במצוי בביס ואק זאב וארי עצר בביס ולרוב
םעוקקיס אעילו בלא עעס למצויים כלבים בביה בלאה״נ מוהר ירהו
לא נשאלנו על סעצוע רק על שליע״ ועשיעא שמוסרים אם״ בלא
םערובום עכ״ש שולא׳ לא ננע אלא בעיעוע ונםערבו בכעס עעעיס
כיוצא נסם וליכא אלא אי׳ לרבנן לבע״ס לא בעיל׳ ועשיעא יוסר עביעא
בכוםסא למוסרים ורק משוס שהרועם אסר ששאלםו עם ם״ םשינ
שזאב בא ופצע א׳ מסס יסוא הבריסםו פשיעא לעעיקר הלין אין נוי
נאמן לא לאיקור ולא לםיםר ומכ״ש לאער לסשביס ולהספאר < jtשמר
שוררה מעולם וםנריס םלורק מן םעדר וכל זם מבואר בפשיעום בשין
קי׳ קכ״ז קוף קק״כ ואס מ״מ באנו להאמין לסמי שזם ם״ סזאב אס
כן נאמין לו נ״כ שלא ננע אלא בזה הנפצע והפס שאקר הוא ספם
שםםיר כנמשנם בפ״ס לעליום סובא בכם ובום כ״ו ע׳׳ב אס אסם

תשובה םז
שלום

וכל עוב ושמסה ״ ע לידידי הלב המופלג ועוםלא בהולה כנדה
מוס׳ שלעם זלק נ״׳ אב״ד דק״ק עאנטעין•.

ביה הניעני ונפשו היפה נשאלםו טלק עדל לאן מאס ושלנדס עמלו
בסצל סמק־ לביה מוקף עגדצוה לע pכ׳ אעוס אורן וסי רוסב
ובין השמשוה הרגישו נכי הביס יךרקול הצאן יצאו ושאלו לככל׳ הלועס
מם קול הצאן הזה ואעל שהי׳ זאב בעלר ופצע צאן א׳ והוא גלשו
עיל בעקל ולא כגע בשארי הצאן ולמסר עצאו אסל םכפצע ועםם
שאל םשואל עם טכס של שארי סלאן עכ״ל םשאלם:
ופלפל מעלהו א׳ גוי מקלים כאק בדרבכן ואםסזק א״ וסיכיס
שאיכו כאק מריש פקסים ל׳ סכל כאעכיס על ביעור סמן
אפ״ אקס אפ״ קמן ופטן ע״ע מסימט וםוקשם למעלםו וכי לא ידע
דבליקס פיק לרבכן אלא סוס ס״ל לאיםסזק איקוט ואכס׳ pשם לוקמא
בעקל״ה ש״ע בדרבכן ואססזק איסולא לא מהט מקל״ה וכסש״ן ק״ ס׳׳נו
קקע״נ ודלא כפריס והכא כה׳ דלא לרק אלא ירעוע וכהבעלו ברוב
ושוב הוה ללבכן ירע איהסזק דבסעס בסי״ בסזקה א״ עומדה שאיכה
זבוסס ולא מסיק גד מסליס ואקוריס רק יש להקהפק אי עוסר למוכרה
לנר אלו דבריו:
מה שםוכיס מגמ׳ לא נ״ל דלא םו״מל ד א ״ ט במסלים דא״כ מאי
סכל נאעניס אפ״ נשים פ״ לא עיבע״ ע״א נשל אלא אפי׳
ננדס ובעד כשר עטף עהכוק להעיל מעסל״ס ובעל שאינו כשל םסיפון
כמבואר במהטהץ קיף יבמוה וא״כ לא ש״ן לוער בעק״לס סכל כשטס
אמד כשר ובלא״ס לא זו סדרן וירש דסוס מסל״י׳ .זס סימם ע ״ שאלה
איכו מקל״מ ומכ״ש סכא דאמר לסשביס עצימ ונבורםו שגירש סזאב
ולא כגע בכל םלאן ומ״ש בסעס בסזק׳ א" עומדם סלילס רוב בהמוס
כשרים ובסזקם םיםר עועדם א ן בסזקס שאינו זנוס ע״כ אס כולד
סקפק עטפום בידים ערס שילאס מסזקה שאינה זבוסס אע״נ דלעטן
מלפוס בסזקס כשיום עומדס מ״מ כשסשסמ ורול״ לסוליאס מסזקם
שאינם זבוםס כבר יש בם קפק דרוקם ועססזקם מייקור לאיקול וםוא
פלונהה הפוסקים בק״ נדן וסוא עסיס׳ ליש פא׳׳נו וביבעום ל׳ ע״ב
וע״ן ר״ן כאן גבי לרוסה ואין כאן מקומו לעל הצאן הנפלע שילאה
מסזקסס אין אנו לניס רק על םנוםליס ללא נעצא בהו ריעוהא .ונסז׳
אק פא׳׳ע נ״נ ע״ב ס׳ כלבא ס׳ שונרא אימר כלבא איכא נ' שיעוס
לרש״ פ׳ םשוסע מיג ע״ב לעולם לא סלי׳ במרס כלל וכצל וכדאהא
לקמן כפלע סלי׳ בקכ״ וכלבא ילסיס׳ מסמליכין דוקא הכא דליכא

תשובה םח
שלום

רב לסרב סמוםלא כבוד מסו׳ משם עלישעאב׳ נ״י:

נפשו בשאלםו אודום רועם ערל שאמר שנכנס זאב בםצר ובםוכו
מאה לאן והעים א׳ וסלע א׳ וםנשאריס נמלעו וססוא אמר
שבירילס הזאב לסלר ערעשו נפלה המסילה של ססלר ושאל השואל אס
יש םיםר לצאן םנוםרוס ט הוא הפ״מ ואפי׳ אס נהיר להשהוםס ׳ב״ס
או על עבור והוצלה מ״מ שיהוי ססלנ הוא נ״כ הפ״מ:
הנה דין זה פשוע לאע״נ לקעע רישא לסל ידכיסו מ״מ טון שנפלע
נס א׳ א״כ עמ״נ א׳ בסר דקעע ריש״ לסן פלע אס זה ונמלכו
ורדו א״כ אזדא ל״ כללא דנס רוגז״ וא״נ קידם שהרג זם פלע מ״מ
אזלא לים םזקם לאין םכללס נמלע ירד םלורק וכולם בקפק שמא נדרקו
קולס וה״ל כולם ספק ללוסם ואסור אפ״ לםשסוםס ׳נ״ס ונס למוכלס
לככט שמא ׳סזור וימכרכו לישראל וכל זה מבואל ופשוע:
אך שטוהא להכן לאן טל להולן הוא קלמה אישור ג׳ קברוס אשר
העבורכה לפטכו כבקרה רועה עדרו מעביר לאט הסה שבעו משפפ
הרועה והצאן והסצר ,הכס אכסט לא ראינו זאב שכככק בין הצאן ורק
מצאכו א׳ מה וא׳ כפצע ואי לא הי• הגר לפטכו ם״כו אועטס קפק
כצבא קפק שונרא אימר כלבא ום״נ כיק שאק זאב לסטכו טכל להלוה
בסנם אסרם שאינו אוסל בדרוקס ודבט סגר לא מעלים ולא ימטדיס
כמוכס מםסוא דערלם ועזקס ועיץ ש״ן ק״ קטז סק״כ ואס נאמר
שסימני׳ בעל סבים וקומן על לבטו א״כ אס כאידן לו שבא זאב נאמין
לו נמ׳ שנפלה המסילס נכניקם םזאב וסיס מקום רסב ובקעםפםוסס
לסלאן לםמלע מיל ומוסרים כולם כמ׳׳ש בעל םסרומה וקמ״נ ורשב״ח
ופסקו בעוש׳־ע ובבקעס כ״ע לא פליט דמוםר״ כולם אפילי יש מ׳
שנסלע כמוכס מורש ד״מ גבי ישב לו ליפורן בגבי של א׳ מסס ופשוע
וא״כ ממ״כ אס כאמין לנר לנכנס זאב נאמין ניר שס״ כר נרסב וע-סט׳
כולם וד מה זם למשכם ב׳ פ״ס לעליום אס מאמיטס אסם שהורםכס
כו׳ מרירי בפסולי עלום כמ״ש ס״מ שס בשם ראבייה וה״כ למום״ .
אלא שיש לפקפק םיכס לדעם םסובריס ללעולס סלק בכלבא כל
שאץ לילס לםטט וממש לםרא״ס שאפי' יש נס לילק לפכ־כו
לעולס םליכן לסקל אבל לםלשנ״א וס״עםו כל שאץ סםיםר מלר עפ׳
הליכן להסמיר א״כ אפי׳ לא כאמר לן מסנכט שנכנס זאב ומלאכו כבש
א' כהלג וא׳ כפצע אפשל שהיה היל׳ בלילס שנכנס והיינו מוששין
לכל הצאן יא״כ אזלא ליה ממ״כפ הטל לאפ״ לא נאמץ לככט שכפרצה
הכוהל בשעה ככיסה הזאב ולא כאירן כיר שכככס זאב כלל מ״מ בלא
לבכיו כמי כיסוש ללולס שככנס:
לזה

שאלות

חודם סופר חי״ד

לזה נצערף עוד הימר שכי ומוא דאפ״ בלי ערצמ במוממ ס״ל לרשב״א
דמצר גופ״ מיקרי מקוס רחב אפ״ בלא נקעה ואעם״׳ שהרנ״׳
נקהפק בלשון רשב״א מ״מ כל מע״ן בצדק בלשון חידושי רשב״א וגס
בלשון בעל םםממום בעצמו יראם שאין שוס סברא להעמיס בלשוכו
ססיקו של ב״ וגס לא חלוקו של ב״ח לחלק בין עוף סמעופף ובין
בםמס אלא לעולס חצר מקרי מקום רחב וכן פקק משאום בנימין ויסיב
שיעוט כל דלא מגיע ל״ בחד שח״ כבטש ס׳ אין צדין וקחס חצר סכי
הוא וכנר הארכה׳ בזם בראיום ברורוח בחשר א׳ זס שנם״ס וכעס
מצאה׳ רובם נםשו׳ מסר״ס לובלין ובמן שכוונה׳ ואץ ל׳ להאטן עהה
כי לא נאםי לקמין עהה על זם בשגס דהש״ן קקטד משר ל״
קסיקא דדינא ואמנם מ״מ כיון שהנוהל פרוצה לפנינו א״כ דל דברי
הרועה מהכא וה׳׳ל ס״ק קפק שמא היסה פרוצה מיד וס״ל כבקעס
דלכ״ע ס״ל מקום רחב ואח״ל נפרצה אח״כ מ״מ דלמא הלכה כרונ
הםוקקיס דאםילי חצר לחוד נמ׳ מיקרי מקום רחב ויכול לסםסםן שסיר
כמונן מס חאמר שס אונק חד הוא שמא הגיע הזאב שמא לא הגיע
אף אנן נאמר זה סוא מס שנקשנו שיה״ קפק על קפק לא על ושר״
וכ״כ הנ״מ דסיםר מקוס רחנ הוא משוס ק׳ על ק׳ לא על אלא דהכא
אנו מקוסק״ אס היה מקום רמנ או לא והמומנו נק״ק הזה שיהיה
עכ״ם ק׳ על ק׳ לא על ושר״:
ואם מסכי שאנו מדמים לא נעשה מעשה לההירס נאכילה לסד״ מיד
אבל להשהוהס ינ״מ מבלי למיש להקלה כופל לסיייך על
הנ״ל לכאורה:
נצרף לזה עוד היהר שלישי והוא כיין שלא ראינו זאב שנכנק כלל
כסי דנהלה להממיר בזאנ מ״מ אין לכו לומר שככנקו נ׳ או
ג׳ זאניס ודי לנו לומר על צד ההכרמ שככנק זאנ אהד וסנס ק״״ל
זאב א׳ אינו אונק מפני שהרועה יכול להציל וא״כ מזקה על הפועל
שעשה פעולהו אעס״׳ שהוא נכרי כיון שהוא שומר ממינה על כך וזה
הוא אומנהו מקהמא הקדיס נרועיס ומקלוה נכל מה דאפשר ומקהמא
לא נשאר שס זאנ אלא כשעה מדא ולא היה םכאי לדרוק כולס ולא
רונס וקנרא זו גס כן כהנו מהרמ״ל נהשו׳ בלי שוס ראי׳ וקנרא
אלא מקהמא ע״ש ואולי ה״ כס רועה ישראל שהעיד שלא נשמר שס
זמן רב מ״מ נלע״ד םשיע מהנ״ל שלא ס״ שס זמן רב ולא דרס רונס
נמצא מן סהורה נעלו הנדרס״ נרוב דמן ההורה אם״ בעלי מ״ס נעיל׳
ואינו אלא קבוע דרבנן ונמ״ש סיס׳ ננ״מ גבי קפן א׳ מן המנו״ן כנר
הלכו נו נמישוה אין כאן מקומו ומיימ האמה כן הוא דליכא א״
דאיטיהא וא״כ "יל דלא עציני משש הקלה נש״ס להד״ נכה״נ דהא
שרקפא דק׳ דריסו׳ אפשר שהיו כולס בספק אנל היכי דאין כולם
בקפק אלא מיעיעא ונעלי נרונה מ״הה וא״נ משהל׳ ואכיל מד מיניהו
בהוך ינ״מ אין כאן א״ דאור״ש' דרונס לא יאכל ע״׳ שגגה והקלה
א״כ מוהר להשהוה׳ ינ״מ ומכ״ש ע»י צירוף כל היהלי' הנ״ל נ״ל בלי
פקפוק לההיר שיהוי ינ״מ ואי פריש מיניהו שלא בפני ישראל עד רונא
מוסרי׳ אוסס שפירשו אפ״ הוך ינ״מ:
וראיתי בהשוב׳ מהרע״ל שיצא לדון לסםיר אפ״ סמלב עפ"׳ הקנרא
הטל שימליבס בהוך כלי א׳ שההבטל ולא משש לביטול א״
לכחסלה ע״ש אלא שהוא ז״ל בא משבין שיהים ק׳ נמלב סל היהר
ואט אומר אנא שיעור נק׳ ואני אשער לההיר אפילו רק נרונא כיון
טש כאן כל סכי םיהר״ דלעיל שאפשר לההיר אס״ הצאן נעצמס ונהי
דסצאן לא נסיר אפי׳ ע״י נטו׳ משוס דבע״ס סשיני ולא נטלי מ׳׳מ
סםלנ יש לההיר לחלוב כל הצאן נכל׳ אסד והסלנ שנהערנ אינה דנר
סשונ ונשגס שהוא ספ״מ ויש ג״כ עוד ס׳ שאם״ נאמר שיש עוד דרוסה
דלמא איכ׳ ששים בסלנן של כשטס ואס ׳קכיס עמו הגאון מהו׳ דוד
ט ׳ אז׳ דריכא עמו כ׳ םיכי דלימטנא שיני מכשור׳ הכ״ד הכוסב בסםזון
רב בלי עיון בשוס קםר ססוסס בברכי .ס״ב עש״ק סי״ םמוז םקעג״ל.
משס״ק קופר מפסד״מ:

תשובה סו
שלום וכ״ט לי״כ הרבכ׳ המופלא ומופלג כביד מסו׳ אברהם יוקף
כי״:
נפשו היפה בשאלהו אודוה ההוא הורא דערק לאגמא והשיגוהו
רודפיו איכס כימוליס והביאוהו לעיר קשור בד׳ רגליו מוכס
על השלי״טן וסמדםיס אומרים כ׳ מםסלס ברדיסםס אוהו כפל לארז
וע״ז השיגוהו ועמד או העמידוהו והמהיכו כמו שעה עד שהביאו
השלי״טן מסעיר והובילוהו לנים המטבח״׳ והשוחט״ לא נמלכו במורה
הוראה ושחטוהו ומעלהו אקר אה הנשר מטעם חשש נפולה וכהב נו
נ׳ חששוה א׳ נפולה ראשונה שנפל נעצמו שמא הי׳ מגנו׳ יו״ד טפחיס
וקפק בדיקה להחמיר כי הרודפים א״נ אינם נאמנים לא להקל ולא
להחמיר וזאס שטח מם שהפילוהו על השלי״טן קשור בד׳ רגליו
ובהפינוהו אחר״ אקור אפילו פחוס עיו״ד אלו דברי מעלםו סנס יסם
הורה להסעיר וסבא עליו ברכה אבל העקיל לא הפקיד:

ותשובות

אמת נכק דבעוף הנדרס ושהה מע״לע אעטנן דצרין בדיקה ואבע׳
לן בניצה ל״ד ע״א אי מוחל לשומטו ב״ס וכהנ הר״ן דהוי
קסיקא דאוטיהא לשוחטו בעם טוב ש״מ דסיל לסדין דעוף הנדרס
בעי בדיקה ק ההורס ובפרי עגטם י״ד סייק נ״ס רמז לודש שאגה
אריה בהשובס בזה והוא דסליג על הרץ א' ס״ד דהוה ס׳ דאור״הא
מאי קמנעי' ליה א׳ עוהר לשוסעו בי״ע עה״ה יהיה מוהר לשוסעו בי״ע
אע״כ הבדיקה הוא רק מסומרא בעלמא ומנע״ ל" אי גס לשוסעו
בי״ע סיישינז ואי משוס שעסה ״ ע לא ססמירו אלו דבריו ואין סדבדס
סאלו כדאי לסלוק על הרין ויש לדסוה דלמא סיא גופ״ מבעיא ליס א׳
נימא מפיון שנדרק אעפ״' שכנר שהה מע״לע מ״מ סר׳ כנר יצא מרוב
בהמר כשרוה ושוב צריך נטק׳ מן ההורס וממילא אסור לשםעו בי״ע
א״ד נסי דרובא ליכא שהרי יצא מהרוב שהרי נדרס מ״מ מוקמינן ליה
אחזקה קמייהא שח״ נחזקה השמה עד השהא והנדיקה אינו אלא
לחומרא נעלמא דבל חזקה דלא אח״ מכח מבא ואיכא לברור׳ צריך
לנרור׳ מדרננן מיהה וה״נ נה׳ דחכא ליכא חזקה מכח רונא דהרי
נדרסה מ״מ טון דעד שנדרקה היהח בחזקח כשרוח מכח רונא והשהא
נמי דנדרקס אוקמא אחזקס קמ״סא דעטין לא נערפס וזו היא סנרה
הועוד י״ל דמ״חי סרא״ש לסחיר סגנינוח פ׳ק דחילץ  pv׳״ו ואלא
לזאה החזקה שאינה רונ צריך לנמר׳ מדרננן היכי דאסשר לברור׳
ודוקא שארי בהמוה דעלמא דחזקס דידסו אח״ מכח רובא לא נע״
לנדוק אחר י״ח טרפוה כיון דאין חזקה מנגדתה וכמ״ש מג׳׳א סי׳ חל׳־ז
קק״ד משא״כ חזקה דלא אחיא מנח רונא נע״ נרור אפ״ אין חזקה
מנגדח .וזה לשוני על כליון מג״א שלי ס״ ח׳ סק״׳א ע״ש במ״ש מג״א
אן נ״ל דמ״מ ח ״ נ לנדקן משוס דאין קומכיס על החזקה נמקוס טבול
לבררו כמ״ש ני״ד סי׳ א׳ עכ״ל מג׳יא וכחנה׳ על הגליון אע״ג דסחס
נא להוציא מחזקה איסור אמ״סח כמ״ש נמגי׳א ס״ חל״ז ע״ש מ״מ החס
הוה רונ מצדם מומחים וכן גני חמן רוב בני אדם בודקים נהיה׳ ומנא
עדיף מחזקה איסור ואפייה אמרי' דאוהו עדיפוח שיש לרובאעל החזקה
אינו מועיל לכחחלה היכ׳ דאפשר לברור׳ והה״כ נציציח דליכא אלא
חזקה ולא רונא צמן לנמר׳ אפילו נלא חזקה המכנדחח משח״כ
ערפוס דרובא כשטס לא נע״ לנר :ר׳ עכ״ל על סגליון שס:
נחזור להנ״ל דבסא מסופק סש״ס א׳ עדיין נשאר חזקס להנדרס
והבטקה היא מדרבנן משוס דאיכא לברור׳ וב״ט שוחטין
משוס שמחה ׳״ט או דלמא כיון שכדרס ליה ליה חזקה כלל וכקברא
קמ״סא דהרא״ש הכ״ל וכסהימה סוס׳ ריש כדס ד״ס דאיכא ריעוחא
מגופה ע״ש וא״ב הכא צריך בדיקה מן ההירה ואין שוחט־ן בי״ט ויפה
כהנ חר״ן דאזלינן לחומרא בדאור״הא:
ועוד ט נ אפ״ להחולקיס על הריין ופסקו לקולא וכמ״ש נש״ע א״ח
ס״ סצ״ס סעיף ס ס ״ ט נעוףסנדרס דחיוחו מועט וכיין שכנר
שהה מעה לעה קרונ לודאי שלא נהרסקו אינטו דאלא״ס לא ה״ ס׳
ורובא דעופוה שכהרסקו אינריסס איכס ס״ס מע״לע וזה כיון שסי
כ״כ יצא מן ההורה הספק ריסוק והבדיקה היא מסומרא בעלמא אבל
בנהמה שסיוהה רב אפשר בעי בדיקה מן ההורס אסר מע״לע וכדמיכס
סיגי׳ דפ׳ ההערובו׳ גבי דאי ערב בנפילה ונהמה שיש בס סשש ריסוק
סינטס נאמה ״ל דאין שומטים בי״ט ונזה מיושב היטב סהירח הפסק׳
דינין נעגל הנולד נ״׳ט דבע״ הפריס ובעוף הנדרס מוהר לשוסטו
ביום טונ ונדסק נד״מ ביישוב קושי׳ זו כמו שט מגן אברסס ס״ הצ״ס
סק״יו לסכ״ל ניסא .מ״מ בה' סלקינן דנדיקה נפולה דנהמה אפילו
שהסס סוס מסמה ספק דאור״סא ונטעבד אסורס הבהמה:
איברא כל זה אסר דאיכא לפנינו סשש ריסוק אז ס נ ט ק ה סיא וק
ההורס אבל כל זמן דליכא סשש ריסוק לפנינו כגק הניס
נהמה למעלה ונא ומצאה למעה הלינן שקפצה ולא נפלה ואמר״ ט ק
שקפצה אמדה נפשה אף על גנ דליכא מידי למסרכ׳ ולכאורה הדבר
חמוה דהא סהמא מ״ר׳ אפילו גבוה הרנה מן האס נה׳ דאי הוה
סזינן דקסצה מדעהה אמר״ אמדה נפשה ולא טעא דעעחח באומדנא
אלא טמא אמדה ולא עעהה וקולא גדולה היא זו מ״מ כיון שלא ראינו
שקפצה ולפי אומד הדעה א״א לקמוץ ממקום גנוה כזה היכא דליכא
מידי למסרן א״כ ה״ל למימר בהיסק־ נודא׳ לא מדעהה קפצה שסר׳
הנהמה אמדה נפשה ולפי אומדנא א״א לקפק כן ע״כ נפלה ונאסרה
זה לא אמר״ משוס שכ״כ מוקמי׳ אסזרןה כשריה כל זמן דליכא טעוהא
לפנינו ואע״ג דהעלס ש״ן סס״ נ״ס דנהסזימ׳ גנב״ כל דלא ברור לנו
שהסזירוס כדינא ומסמה השובה ס״שינן דלמא מסמה יראה מסזירוס
ונפלה על צלעוהי׳ ום״ש״ ולא אמרי׳ נוקמא הבהמה אסזק׳ ׳״ל סחס
ס״נו עעמא משוס אדרנא אוקמ׳ גנני נסזקם רקעםס ולא עשו השוני
מעליוהא והדר ה״ל סר׳ חזקוח מחכגדומ מזקמ גנב לאיסר וסזקם בםמס
להיהר וכה׳ חזקה בהמה חחיא מכמ רונא ועדיף מ״מ לרין בדיקה כמ״ש
לעיל ו״ל דעמ מרוקם דכ׳ עעס אחר משום דס׳׳ל גברא איהרע׳ בהמה
לא אחרע׳ ואץ למאטן כאן:
ע״ע

שארות

חת״ם סופר חי״ד

מ״מ אמה נכון סלבר אם מצינו בהמה נפולה סשיטא דליכא למיסש
כלל שנפצה נדלן שנאקרה א ן מה שראינוהו מונס עצ השצי״ען
ורגליו אקומם וכבולום ודוסק לםצום וצומר שמצאו סנכריס אה הבהמי
עונםים על סארץ וגררוסו כן על סשליפףן מבלי שססילוסו אסרים זס
קצה אינו מצר ויוהר לםצות במצר שסם הסילוסו נכס על סשליט״ן
וכיון שכל רגליו כנולוה וליה ליה ירד* למסרן הוה מששא דאור״הא ובעינן
בדיקה וכיון ששמעוהו כן בלא בדיקה יפה הורה לאיסור:
אך מה שיש לדון דנס׳ פר־ הואר כ׳ נפשיעוה דאפ״ בהפילוהו אמרים
נהי דירד טםמים לא נעיכן מ״מ ד׳ טםמים בעינן ונפר״מ כ׳ שלא
ידע מנ״ל זה ולסע״ד סוציא כן מאו״ס שסניא נד״מ שכ׳ דמשיס משש
כסילס נוסגים להשלין הנהמה על השרא״נין שהוא ננוס קצם מן ה א ק
ולשמוע עליו ע״ש וכן ראיס׳ כוהגים נפס״דמ והדבר סמוה מס יועיל זה
שהוא גבוה דנר מועט מן ה א ק ועכ״פ הנהמה מושלכס נכמ על סשראגי״ן
ודומק לומר דאו״ה מ״ר׳ נאמה נגנוה מאוד כגונה הנהמה נאופן
שמנימיס א והה נכמה כ׳ אין לשונו משמע כן וגס המוש מכמיש אע״כ
כצ שננוה קצה מן הארץ הו לא הוה ד׳ טםמיס מרגלי׳ להשראג״ין וכפרי
הואר הכ״ל וא״כ ס״נ דספ׳לוסו על סשלי״טן דגנוה קצם מן האח הקומן
על הא״וה ופרי היאר לא הפסיד נשנס דיש להלוה כמי שלא הפילו
כלל רק גררוהו כן ממקום שכינהה על ה א ח אע״ג שכהנס׳ לעיל
שסברא רמוקה היא מ״מ מזי לאצטרופ׳ נאוםן שאין להאשים השומטיס
נזה ומ״מ מעלהו דהממיר הע״נ ואמםוס נברכה כנפשו ונפש א״כ.
פה פ״נ עש״ק הרומה ק״ם לם״ק.
משה״ק סופר מפפד׳ימ.

תשובה סז
שלום וכ״ט לי״נ הרנ הגאון הגדול מעוז ומגדול כ"׳ ע״ס ס״ס כקש״ס
מריה דוד ד״טש נ״י אנ״ד ור״מ דק״ק ע״מ ׳ע״א.
יקרת קלשו הגיעכי על נכון אשר נדק כן מר נמ״ש חוס׳ ר״ס אוהו
ואם נכו ד״ס ועיד כו׳ דלא ׳לסי׳ שיר שור משנס היכ׳ דאיכו
נוסג נטמאס כמו נשבה וסר״מ הקשה ממס׳ בריסוס דף ד׳ עיא כל
מלב שור ה״א נילף שור שור משנס או מקינ׳ כוי והסם נמלנ נמ׳ אינו
כוהג נטמאה ואפ״ה היא ד׳לסינן משבה או מסיני וא״כ בא״וב נמ׳
אלו דבריו דפמ׳ימ:
ולולי דהקשה מר קושי׳ זו ה״ פשוט ל׳ הא דמלנ איכו כוהג בטמאה
הייכי מהאי קרא גופיה דכהינ שור וכשב ופז אבל א׳ הוה
•לם״ משנס כ׳ היכ׳ דהיה ׳לפי׳ דכוהג בעוף אע״ג דאיכו ראויה להקרנה
ה״כ הוה יצס״ טמאס ואע״ג דכסיב מלב כבלה ומלב טרפה יעשה לכל
מלאכס ואכול לא םאכלוהו ודרש״ בזבמיס סיט ע״ב למעוטי טמאה
שמין במיכה טרסה ההם לעכץ טהרה מלב טמאה איכו טהור עסרש״י
כס דיה אלא האי טריפה כר וכן מ״הי ליה כמי הנךן בי״ד ק״ קי״ז
סק״ד לעכין היסר סמורה דמלב טמא־ אסור לשמיר נו אבל א״א למדרש
כל שיש בירכו טריפה לא האכלוהו הא טמאה האכלוהו הא ע מ ס אסור
משוס טמאה וכרה לא כזכר בהאי קרא דלמימרא למעוטי מכרה אה׳
אע״כ לא אה׳ האי קרא אלא לטמאות מלב טמאה ולאסור בסמורס
אבל פיטור מכרה לא אה״ אלא משור כשב ועז ואי היה ׳לסי׳ משנה
ה״כ דהוה כוהג נטמאה משא׳יכ אוםו ואם בכו דכםיב לא םשמטו ביום א׳
וזה לא ש״ן נטמאה א״ככיכא לידלףשור משבה זה הכלע״ד:
שבוע זו הראוכ׳ נס׳ ממכה ציי שהקשה ק׳ עצומה לכאולה אהמרלכ׳
ביבמות פ׳ אלמכס ס״ ס״ה דרביכו יקר ס״ל כהן ששכר פרה
מישראל לא ׳אכילכה כרש־כי תרומה מפכ׳ שהבהמה מתפטמת וכמצא
ישראל אוכל תרומה ־ע״ש וא״כ ק׳ מש״ס דע״ז ס״י ע״א ואי ס״ד שמרוה
קנ״ וכר ׳ע״ש ומאי קוש״ הא טעמא משוס דישראל יאכל הפרה שכהפעמה
מסממת ולע״ד לק״מ ולא נתכוון ר׳ יקר מעולם שיתי' אסור לישראל
לאכול סלם שכססטמת מםלומס ויעיין נש״ע ׳"ל ס״ ס׳ וגש״ן שס דירים׳
להא׳ ססקא דרכינו יקר אנל האמם יורם דרכו לכלס׳ לס״ל לר״ח דהכאס
של מלוי אסור לישראל ליהנום מסרומה ומוכימ לי׳ מסרה שאסור לפטמה
נכלשיכ׳ סרומה על זה אמר ר׳ יקר הכאה מוסר אפי' של כילו׳ והכא
לסו הנאה היא אלא אכילה ולא שים״ אסור לישראל לקנוס פרה מכהן
שכנר נםסעמס מסרומה זה אינו אסור שכנר כלה והלן לו ססרומ׳ אל
סכסן שמםטס סרהו של ישראל זה ה״ל במאכיל ולא כמהנס וסנס םרומס
שנפלה במקרה לקדרה של ישראל ונםנטל׳ סשוע שמוסר לישראל לאכול
וכן ניר כסן שעירב סרומה בהנשילו ססום מנ״ע יכול לסזמין אס ישראל
על שולסנו ומ״מ אקור לכהן לערב הרומס בסון קדירם ישראל ססום
מכדי נ״ט נסי משום מנטל א" לכססלה ליכא גני כהן דסא סיסרא הוא
נגב״ מ״מ ס״ל כמערים להאכיל םרומס לישראל ולא כמסנסו אלא במאכיל
וסנס בפיטום כםן שפיטם סרסו שצ עצמו מוסר לישראל ליקס ספרם
מהכסן אבל לא יאכיל פרם ישראצ דסוס במאכיל ולא רק כמסנס ז סו
כוונה רבינו יקר נמצא מ״ע פרין ש״ס נע״ז שסיר דאי ק״ד שמרוה
קנ״ ש״ל סרהו של כהן וכשכלו ימי שכירות ס״ל כישראל שלוקס מכהן

ותשובות

כ

סרמ שנמסמממ ממרומה וזה מומר ואמנם במרדכי שם הקשה ליבינו
יקר איכ אמא׳ אנו אוכלים מרנגוליס מממסנומים מהשרצים נראה דעיקר
הקושי׳ דהוה נגר במאכיל בידים כיון שאנו יודעים שכן דרכן של אומן
עוסוס ס״ לנו לשומרם שלא יאכלו מ״מ נס״ ר׳ יקר יראה כל מגר״ שםאמם
כמו שכםבם׳ ולק״מ קד סנ״ל .סס ס״נ מש׳׳ק ד׳ םמוז ק״ס לס״ק .
משה״ק קוסר מפסד״ע :

תשובה סח
את מג סמלום יחוג נדיצום הלירד״ ססו׳ המופלא מו״ה יעקנ נ״׳.
עיד נשר שבין צלע ׳״נ לי״נ שהזהיר עליו נעל זנמ שמואל וכן סרנ
הגאון מו״ס שמואל לאנדו׳ נס׳ כנ״ מ״נ וסעהיק דנריסם נעל
אהל ׳צמק .דע כי אין לנו אלא דברי האמרוניס אשר מפיהם אנו ס״ס
וססכמס שיין ס ״ ס״ד כדנר׳ מ״נ שאפ״ צלע ׳״ג גופי׳ אינו אלא מומרא
אן סאמס כ׳ הנשר הזה צריןקצס ניקור ומפשיטים סשצי״ם העור דק
מעליו שהוא קרונ לסלנהכסליםוממש נשר שסמוןצנטן נטניר שקרוב
מאוד למצב ספריסה וצרין משגמה לססשיט משם השלי״ם ההוא והקצבים
סישראלים בקיאים ואומנים נזה וכן מנקרים איזה גידי דם נין צלע
לצלע סיורדיס ממזה וגס בזה בקיאים .אמנם נמקומיס שישראלים אוכלים
מלק סאמור״ס וממונים מנקרים נקיאים על זס אז מנ־מים אפי׳ סצלע
ס״׳נ לאמור״ם ומושרים אוסו לסמנקר׳ אמור״ס ננלל שארי דברים
שצריכים ניקור ואין צסקצניס אלא ״א צלעום נמלק הפנים ואין עליהם
לנקר שום ניקור כ״ש ומשו״ה צוות נעל זנמ שמואל שה״ נק״ק ליסא
ששס מנקרים האמוריים אם יעזבו הצלע ׳״נ עם הנשר שנינס לנין
סי״ג להקצניס וסס אינם מנקרים שום לנר יבואו לילי איסור אןנמקוירנו
שסאמוריים אוכלים רק הא״כ מפני טורמ נניקורא״כ סנשר שביןסצלעום
הליל שניקודו קל ואין נו טורמ ונס אינו ממור כ״כ וסקצניס מנקרים
אוםו ונאמנים עליו יאכלו ענויס וישבעו והרב בס׳ ננ״׳ מ״םי ראיה
מק״ק פראג ששם מנקרים אמור״ס ,לק״ק סאקש׳ ולא דיר להדדי ונעל
אהל ילמק העסיק ולא שם על לב ודי נזם למנין.
פה ם״נ יום ה׳ ׳״נ ניסן קפ״ה לס״ק :
מש״הק סופר מפפד״מ :

תשובה! סט
ש ל כ י ט צידידי הרנ המפואר ומהולל כמו״ה אברהם נ׳״ :
ספרו כאן הגיעכ׳ ואשר סערנ׳ עליו בשני דברים הכני להשינ .ראשון
סמלה מ״ש בכרמי סס״' ס״ס שמכקר א׳ סרעיש סעולם שגיד
הכשה סיא גיד א׳ שאיכו כמצא אלא בבסמום זכרים ולא בכקבוס ולא
מצאו מכמ׳ פראג מעכה עד שהגאון בעל סלם׳ הראה לו בסמ״ג שכ׳
מצום ג״ה כוסג בזכרים וכקבום וא״כ ע״כ איככו אוסו הגיד ורבים המה ו
על שגגה גדוצה שיצאה מהשליטים דסמ״ג מ״ר׳ שכוסג נזככיס ישראלים
וכקבום כדרכו בכל סמצוס לכהוב כן אבל מהגיד לא מ״ר׳ אס הוא
סכמצא נזכרים וכקבוס א׳ לא וכיון שטעוה כזרקה לסכ׳ סגאוכים הכ״ל
ודמה צזה בקכה כמצא דבריו רףידס ואק לאכול אמור״ם אא״כ כקרו
מסס שכ׳ סגידים:
ו א נ י אומר דברי מכירם קיימים דסר׳ יש למקור מון דקי״ל בכי ישראל
ולא נכות ישראל וע״כ לא סלינ׳ ד״׳ ור׳ יוסי אלא א' סמוכות
רשומ אי אסור לסעון אבל כ״ע ימדיס דדרשי נכי ולא בכות א״כ קשה
ג״ה כמי אמא׳ לא כימא בכי ישראל ולא בכוס ישראל ולא ׳כסוג א״
ג״ס נכקבוס ישראל ולכאורה יש ליישב דלא דרשי׳ כן אלא בקום ועשה
אבל נל״ס השוה הכסוב אשה לאיש לכל עוכשין שבסוכה אן הא מציכו
גס בל״ס אמור אל סכהכיס נכי אהרן ולא בכוס אהרן שמטמאים למסים
הרי אפי' בל״ם ממעט״ כשים וא״כ בג״ה כמי אמא• נוסג בזכרים
וכקנוס וצ׳־ל שאכ׳ גבי כהכים דהסברא מעה למלק נין זכרים אפי׳
נעלי מוירן ובין כקנוס לעכין קדושם כסוכה משא״כ נשאר• ליס סשוס
אשה לאיש ולא דרשיכן נכי ולא בכוס ככ׳׳ל:
והשתא אס״ד דאוםו הגיד הכשה ביעקב הוא גיד דלא כמצא ננעימ
כקבומ א״כ שסיר הי׳ קנרא למלק נין נכי ישראל לנכומ
ישראל ואין כ׳ סיר׳ג נוסג נזכדס ונקנומ וכן נממנ״ ג״ה כומג וכו•
לא קאמר ואיכו נוסג איסורו ג״כ בכל ודברי מכמים קיימים :
ועיר סקוש׳־ סשכית אכתוב לו ממ״ש בדרוש׳ במי׳ תורם שלי אסא
דאממ' נמכמוס ירה ע״א פרשה זו אלי׳ עםיד לדורשם ׳״ל ר׳
׳וסנן לנדטםו אמר אל״ עסיד לדורשה דרנינא משני לי׳ דהוה סד״א
סואיל ואשםר׳ מליקס םשסר׳ כמי ננלה והקשו סיס׳ הא כהנים ס״נים
בציצים ולא אמר״ מדאשסד כלאים גב״׳ אע״כ משום דלא אשםרו אלא
בעידן ענודס וס״נ סרי מליקס לא אשםר׳ אלא נעידן ענודס ומסיכ׳
םיקק אדעםק למשר׳ נבלם ולפע״ד לסמ״ש סר״ן סג״ס בסוגיא דריסא
מילםא דבא״ סנאס לא שיין םקיק ריש״ וירים״ ראי׳ מלובש כלאים
להענ״ המכס ונס׳ עורי אבן בס׳ ראוהו נ״ד סקשס א״כ סנודר יק
המעיין

שאלות

חודם סופר חי״ד

המעיין מ״ט איכו טובל נו נימוס םממס כיו; דמצוס לאו ליהנום כיסכו
ופ״ר דםכאס רמיצם איכו מעכב עליו נאי׳ םכאם ע״ש מ״מ יש לי לעיין
א״כ מאי איסור כלאים יש בלנישס כלאים נשעס ענודם דמצום לאו
ליסנוס ניסנו ופ״ר לא ש״ן ומכ״ש בכהן םמלונש בבגדים מסט ממם
וצינם ופושעס ללבוש בנדי כםונס לענודס בוראו אין כאן כוונס סנאם
סמה וצינה רק מצוסו ולאו ליםנוס ניסנו ופ״ר אין באן הנע עצמן אס
סמוכקן נחר יד שלא ילבש בנד כזה ורוצה לשמוע בהמה צרין לשלם
מכס בך וכן וסוא לובש בנט כלאים אלו לםענירי מכס שמיטס בהמס
הרי פטור כנ״ל וכי נרע צוואה המלן ם׳ לנאום יה"ש דאפ״ להרמביס
וממבל ס״ ש״א לאסור ללבוש להעביר מכס מ״מ הא כ' הש״ן קק״מ
משוס דהעברה מכס היא הנאה משא״כ הכא מצוה לאו ליהנוה טהנו
ואט כסנםי נע״א ע״פ דברי נ״ן נדריס ע״ו ע״נ דנ ".שעשוי לכן כגון
מעין לסקר או סנאס בעולה או נגד ללבוש שיין פ״ר נס נאי׳ סנאם
מ״מ סאי אנכע אינו עשר ללבוש לא לנד ולא לישראל אלא למצוסו לא
ס״ך ני׳ אי׳ לנישה כלל ועכצ״ל אס״נ קאמרי׳ משו״ס מ״ניס בציצים
משוס דלא אשסט אלא בעידן ענודס כמצא לא אשסר׳ כלל דמצוה לאו
ליסכוס ט ס ט משו״ם מ״ניס בציציה אבל אה״כ א׳ ס״ איסור בלנישם
כלאים ורסמכא שר״ אפי׳ רק נשעה ענודה סיו פטורים מציצים וס״א
דשרי׳ נכבלם םואיל ואםהרי נמליקס ומיושב קוש״ סוק׳:
ואין לםקשוס בכלאים בציצים כמי כימא לאו עשוס עשם דומם ל״ס
אלא מצום לאו לסכום כיםכו ופ״ר ליכא נכלאים ז״א דעיקר מצום
ציצים בעלים אשר הכסה בם מפכ׳ סממם וסציכס ועוד א״א נלוגש
מלבוש כל היום שלא יכוון למנאהו אבל בנדי כהוכס שאיכו לובש רק
ברנע עבודס כמ״ש רמב״ס סוף סלכוס כלאים והוא פושע מלבושיו
שםוא לבוש לסנן סוא פושע אוסס ולובש במקומם בנדיס אלו הרי אינו
אלא משוס מצוה והום כיע לא אפשר ולא קמכוק דםר״ן םנ״ל:
ומריש ה״א הא דאמרי׳ במק׳ ברכוה פ׳ אין עומדק דן> ל״א ע״א
ויביאו הנער אל עלי שהיו עמזיריס אמר כסן לשמיעס וא״ל
שמואל שמיעס נזר כשכם וכהמ״ב ירסם משוס שהורה הלכה בפכ׳
עלי י״לד מאי לשון ממזירי׳ אמר כסן סלא בעזרם שכימ׳ כםטס טפי
ירשראל וםו״א דלפי קברסס דשמיעס בעי כהן וה״ה ג נ ט כהוכם ומ״מ
כל מאי דמצי למיעבד נהיסרא טפי עטף ע״כ מסדר״ אמר כהן שכבר
עבד עבודה אמרה ומלובש נננד׳ כהונם של כלאים לצורך אוהה ענודס
ובהון שיעור שהיי׳ פשיטה ולבישה ישמוט הפר ולא ממייב משוס
שס״ס כלאיס מכיון דהוה בהון שיעור פשיעה ולבישה ורוצה להרווימ
שלא ׳צטרן כםן ללבוש כלאים לכסמלם לצורן שמיטם ובסון כן א״ל
שמואל שמיעה בזר כשרס ובזם מיושב מאי דמקשיס אמא׳ נסמ״ב שמואל
משוס מורס סלכם סא הוס לאפרוש׳ מאיסור דלבישס בגדי כםונה של
שסיעס ולםטל איש בלאם״נ לא מסעביד אי׳ דסר׳ סום
כלאים
מסדר אמר כסן מלובש כבר נםיסר ושישמע בסון שיעור פשיעס
ולבישס ואי עשוס לסוטעם הטן לזימנ׳ אמרים׳ כשלא ימצא כםן מלובש
ובכל בקר לסמיד של שסר ז״א לאיפמש׳ מאי׳ לפי שעם וממרנננוא
לפכי עני ולומר ולדון לפניו ע״ג קרקע ולא כמורם ובא וע״כ נמס״ב.
כן ס״א מאז .ירםו פשיעס ולנישס דאבכע סוא זמן מועע מאוד .חה
יעים לא כבירי׳ סקשט סלירד א׳ כםניס שפנלו נמקדש מזידיס מייניס
אמאי סא מ״ב עלקוס על ששוסס עליו מלבוש כלאים ומ״ב מלקום על
סשםיי׳ וקיס לי׳ בדרבס עיני׳ דלא גרע מזר שאכל סרומס וקרע שיראי׳
של סברו בר״פ אלו נעמה וםשבס׳ לו אפי׳ א׳ כסטס שפנלו עייר•
בעבודוס דבע׳ בגט כםונם ם״נו מקבלם ואילן ע״ע כיק שכבר מלובש
בסם ושוב עסשב בפיגול ועסשבס כרנע מרמרי׳ ואיט שוסס בס אפי׳
שיעור פשיטס ולבישס םאבנע אעפ״׳ שסוא ז ק עועע ולק״מ מ״מ
סדרנא לסנ״ל שישבסי ק׳ משעואל ע״ד סאמור:
ושוב םדרנא ב׳ דלאו ירלסא םיא דאעינא דסט עכ״פ בעי עוד כהן
קעון לשומע לקבל דם שא״א לסשומע לקבל דס בעצמו אס לא
בכס״נ בי״הכפ שאסר יררק שמיסס ע״׳ וזמ אין עושי׳ לכממלמ בשאר
׳מוס סשנס אלא סשומע סוא סעורק וכםן אמר עקבל דם וא״כ מפ״נפ
אי זה םעקבל עועד לבוש בננדי כסונס ועומד ומצפם עד ימצא כהן
מלובש כבר בבנט כסונס לשסוע כדי שלא ׳צערן כםן ללבוש כלאים
עשוס שסיעס םא בין כן זם שוםם בבנד׳ כלאים שעליו ומצפם עד
שימצא כסן םשומע א׳ םעקבל אינו עלובש עדיין עד שיבוא השוםט
ואז ילבש עצמו נמצא סשוסע שוסם במלבושיו שיעור פשיעם ולבישס
שסר׳ זם יש לו ז ק ללבוש חם בא עלובש ושוסט וםרי םרבס שסוס יש
כאן ועמפ כדמם אי׳ כלאים וםוצרכס סוראס שמואל לאיפרונו מאיסורא
לשעסם וסלרם קף לדוכסא אמאי נסמ״ב שמואל.־
אלא מסוורסא כמיש לעיל שלב ישם כלאים לצו^ מבולס ליס בי׳ א״
כלל ללא נרע מלסעביר סמכק ומצוס לאו לס״נ ופ״ל לא שי7
בכלאים ואין כאן אפרוש׳ מאיסולא אפ״ אם ׳נימוס בעעוסס דשסיעם
צליכס כסונס ובנדיס עימ אין כוונה להנומ וליכא איסורא:

ותשובות

נחזור לדרושנו׳ להנה באל״ הנביא כי1יב שלבש אדרי! שער וממני
ואילן מצינו שהרנילו נביאים בכן כלכהיב לא ילבשו אלכה
שער נמען כמש ולכאורה מיומה מסידוס לא רצס לההנאוה במלבושי
כבול אבל אינו כן להרי אר״׳ נמק׳ שבה ע׳ כל כהני לקרי למנא
מבנלוהא ולריש קרא לקלוש ה׳ מכונל זה כקוה נקי׳ וה״מ שנמצא
רבב על נגלו מ״נ מיהה אבל נראה ממשש הערובוה מונז כלאים לא
רצה ללבוש בנלי שש פשהן או צמר ע״כ לנש אלרה שער ואפשר שהי׳
מהולר ויפה כלאמר״ קוף המורה לעגיל כצפירהא אלא לפ״ז מוכמ ללא
כהר״ן הנ״ל לאק״ל ליכא גכלאיס משוס פ״ר גולא׳ ליכא למימש אולי
נהערגו גנגל שוס מופ כלאיס שאיני ניכר ושלא כרצונו אע״כ ק״ל ללא
כהר״ן ושיין נכלאים פ״ר או אפי׳ שלא מהכוון אקור וא״כ כהניס
שלוגשיס כלאיס ההורה ההירה להס ומזינן לאכפ״ה מייגיס גציציה
ממעשים גכל יוס ממרע״ה ואילן וע״כ כיון ללא אשהר׳ אלא געילן
עגולה לא מקרי אשהר׳ א״כ ה״ה אין ללמול מכאן מלאשהר׳ מליקה
נג״׳ געילן עגולה ללשהרי נגלה געלמא וא״כ הלרה ק׳ ללוכהא אמא׳
איצטרין קרא לימזקאל נגלה וטרפה לא יאכלו הכסניס נמצא לולי ר׳
׳וסנן לקרא למנא עכגלוהא ולולי אלי׳ ללנש אלרה שער לא הוה ק׳
קרא לימזקאל לה״א כננינא הואיל ואשהר׳ מליקה נניי׳ אן ר׳ ׳ומנן
לשיעשו אמר אל" לשיטהו עהיל ללרוש מקרא זה לגרר לנו לין הנ״נ
ה׳ ׳זכינו לקרא כלכהינ הנס אנכי שולמ לכס אה אלי׳ הנביא גג״א
םכ״ד א״כ — :ננסי ליום נ׳ כ״א אלר הק״צ לפ״ק :
משה״ק סופר מפפל״ע:

תשובה ע
שלום וכל טוב ליליל׳ סרג המופלנ םוםיק כמסר יאקג כ״׳ אנ״ל
לק׳ק נאליש:
נייה סניענ׳ טרם נקעי מקסלסי ק״ק פ״ב וסננ׳ בקרים מוצוס סמול
בואי וע״נס׳ היום בשאלם מכס אשר שאלט אודוה לס שמיטה
שנקרש ומהמצוהו מסמצ׳׳ מיס צלולים מה לינס של אוסס סמים אס
מפליט להבשיל ובסולין פ״ז ע׳׳נ מבואר כשאין בהס מראה אלמומיה
אין מ״ניס עלי׳ כרס מ״מ יש לשאול א׳ אקוריס מדאור״הא או מלרבנן
או אינם איקוריס כלל:
נחזי אק בעזם״י בפ׳ כל סבשר קי״ל ע״׳ םמבשל ניד מלב פטור כר
וע״ש נרא״ש שכסנ םרמנ״ס אוקר אוםן מפני שםופרשו עסלב
םזרו לאי׳ אמם״ס )נל״ס סניס םרמנ״ן ויען בטור סי׳ פ״א כסוב רבינו
אליעזר אוסר כ׳ בכנס״נ סובא נםנסס סטור סמדשי׳ אוס ז׳ לצטן
לםגיס בסרא״ש ט א ממק ואני אומר לא כלנר׳ זס ולא כלבר׳ זם אלס
ל״ל םראב״ן סיינו ט אליעזר בר נםן מנירו של ט ם שסי׳ רבו של םר״א
ייייז ושפי׳ םשיב עליו ט שממם( ור״כ פליג לסט לעני; םכשר זרעים
סלב גמור סוא אלא למטן נ״בס גז״ם סוא נסלב אמו כעין שיצא מאמו
אבל לשאר ודלי סלב סוא ולבר׳ סש״כ ני״ל סי׳ פ״א סקי׳׳ב םמוסיס
בעיני שכ׳ מקברם לנפשי׳ ט ק לנל׳ רממנא םיםר סלב ש״מ בשר לוקא
כאקר ק סמי ולא שארי לבריס א״כ גס סמים מוםטס ולבריו צ״ע וכי
עלה על הלעה למלנ יהיה אנמ״סס או בשר ירהמ אלא סוס סל׳׳א לסוס
בכלל ציר סיוצא מדני איסור לקיי״ל בכל םםורס משקין סיוצאיס מסס
כמוםן וסוא מבואר בסולין ק״כ ע״ב ורק נגלי׳ פליגי םוס׳ במולין ס״ל
לסוס לרבכן ובע״ז ס״ל לסוס ג״כ דאור״הא וכן עיקר וכמ׳׳ש בשאילם
יעבץ ס״ב קי׳ קפ״ס וסוספם׳ ראיוה נמידוש׳ וכסבם׳ בגליון ש״ע י״ל
סי׳ פ״ג ס״ס מ״מ כל מעיק בש״ס פ״ק לבכורוס יראם לכל םסוגי׳ ססס
ט נ ט ס אס! קרא לאסור צירן ומדםםיכ רסמכא מלב לסוס ציר אמ״סמ
ה״א אפי׳ םלנ לציר טמאס מוםר קידל גמל גמל וס״ל לראנ״ן מילוש סוא
ואין לן נו אלא סידושו לוקא כשםסלנ וסירס מעורבים אבל כשפירשו
ה״ל כשאר ציר היוצא מאמ״הס ורנ״ש כמי הי׳ מודה לזה אלא לפליג בעיקר
הסנרה ואסר דעדיץ סלנ הוא רק למטן נישול קפיד קרא מלב אמו
כמס שיוצא מםאס וכל נינם סידוש היא ואהא קפיד רמעכא שיסי׳ מעורב
אבל לעני; שארי עכיכיס מלב סוא שסר׳ מכנףר כל זס ברור ודברי ש״ן
וסכרעסו צ״עי.
והנה בגליק סידע ריש מק׳ כדם בסר סדשיס מבואר בראיף ברורף
שאין עליםס סשובם ע״פ עבע מפורסם כ׳ לכ״ע סמלב מססוס
מאוםן מסלימוס שדרכם לםססוס מסס סדס אלא ר״מ ס״ל עסםלם כעשיס
מסלימוס דם ושוב כעכר וכההפן למלב והוה עסור מטמא ולרבכן לא
נססוס דם מעולם כ׳ בימי סנקס אוהן נימוס שיסיס ראדין לססהווס
מסס דם עההוויס מיל לסלב ואין כאן עסיר עעעא ע״ש וסכם אמס וסכם
נכק ולפ״ז יש נעיין מס בין ירם צלולים סמםסדס מסמלים סדס שנקרשו
לידס צלולים סמחסדס מהעצים ססלב שכקרש כיק ששבע א׳ לסם ומבען
א׳ יצאו עלימוס סבעל מ׳ שמסספן וכעשס דס או מלב ולכשיקרש •וצא
מק מים מסעציסן ומס בין אלו לאלו דנצללסא דדמא אערי׳ במולי ן פ״ז
ע״ב א׳ ליה ביה מראה אדמומיה איכו מכשל ואי ליה ביה כזיס דם אינו
ס״ב כרה ובמי מלב אפי׳ צלול ממש מכשיר לכ״ע ולרביכו שממה לשאר
מיל׳ נמ׳ סלב גמור סוא אפי׳ לסקל:
עיסו

שארות

חת״ם סופר חי״ד

מיהו לעטן מכשר לק״מ דםכשר בראו״ לשהייה אדס הל״ מילהא ומי
מלב עומד לםמ״ם טפ• עוד דס אם״ לבכי כמ ודבר זה ׳מבאר
בממכ״ סוף מק׳ מכשירין ולשון רמב״ס םי״א מעומאם אוכלים סל׳ ג׳ ל׳
ע״ש אבל ארניכו שממה קשיא דבצללמא דדמא בעי׳ מראומ דס וגס
מיה דס בהוכו והכה בהא דאמר״ והוא דאיכא מיה ומוא דאיכא
רביעיה משמע מםירם״׳ והוקי דסא׳ צללםא אים בעצמו כמם זסיס ואט
משעטכין שיעור מרמהאדמומיה שבו שעדיין לא כצלל לגמרי רש נו בהכ׳
כמם זםיס עטים עוד זיה אמד דם ממש שממנו מראה האדמימות אן
הרמב״ס בםלכום מאכלום אקומם וגס בה׳ עומאה מה פ״ג לא הביא
הבאי זה דמיה או רביעית והרגיש בזם נס׳ חורח ם״ס וכהב דרמב׳יס
לא פ״ כםירש״׳ וחיס׳ אלא כל שיש במים עדיין שוס מראה אדממדה
הרי הס דם גמור ובלבד שיהיה נמיס נכלל׳ כשיעור מ י ח או רביעית
וזה לא לרין לכחוב וכדםק נה״ס מה צריך ש״ס להביא זה םםיעא שלא
יהיה םמיט מדם עצמו דנעי מיה ורביעיה ע״ש והכה כוונתו בנמנ״ס
הוא אמה אן הא דמייה׳ ש״ס והוא דאיה נו מיה והוא דים בו רניעיה
טל הייכו משוס מיה דס עב ונכקל הוה מיה והשהא כצעללו המיס
ונעו שיעור רב שישוער נו שיעור מיה וכן רביע ה ודבר זה ׳עו״ן
בש״ס ר״פ המוציא יין ויונכו דברי וקמ״ל ש״ס אע״ג דהככו מיס
אדומים ים לסם דין דס ממש לההחייב כרה ולטמא באוהל מ׳׳מ שעודן
משהכה שצ״ל שיעור מיה ורביעים ירם לא לפי ערן דם כיוצא נו.
ואעורר ע״ד נפלא נכ״מ ם״נ מטומאה מם שם שהראה מקום לרמב״ס
מש״ס חילין ודזנםיס ע״ט ושם בזבחים לא כזכר הכא׳ דמיה ורביעית
כ״ש חבל דברי םטמ כפלאי שכחםלף לו דס החמציח נהמציח הדס
כ׳ םרמנ״ס וש״ק דםילין מ״ר׳ נםמצים דס ונזבםיס מ״ר׳ מדס חמציח
וםוא פלא לסע״ד:
נחזור לסכ״ל דאפי' להרמב״ס דמח״ב כרה אם״ ליכא כזיח דם מעורב
מימ מראה אדמומיח נע׳ וחלו במי חלב לרביט שממה הוה חלב
גמור בלי שוס הנאי וכלע״ד לישנ דכי היכ׳ לסיל לרניכי שמחה למטן
בעי תלנ אמי כמו םסוא יוצא מסאס ס״כ לעכין חייב כרה בעי׳ עכ״ם
דם הראוי׳ לכפר על סמזנס וזס פשוט דמים צלילים שאין בסס שוס מראה
דס איכס ראוי׳ נכפר וממילא ליה נהו כרה וכן לעכין טומאה איהל הא
כחיק מקרם כפשוה מת סהוא דם ובצלילות מיס אין הכפש הלו״ בו כן
כ״ל ליישב ועדיין צטן ישוב קצם לעכין כיסיי דם :
מ י מ לס״ז כה׳ דכרה ליכא כיון שאיכו ראוי לזריקה מ״מ כיון דדם
מעל״ הוא לרניכו שמחם אס כ; ה״ל כדם שקרש דפליג׳ נמס׳
מכמוה אי עובר עליו והמס משים שככגדו ראי' למעאה עכ״פ דלא
בעיכן זריקה אלא כתיכה אבל סכא מיס צלולים אם״ למעאה לא חזי
לב״ע כרס ליכא אבל לאו איכא לרוב ססוסקיס ורש״׳ בראשס וכן
הסכימו כל גדולי אסריכיס לנסר ש״ן וט״ז דדס שבשלו ושמלסו כה׳
כרס ליכא לאו מיסא איכא משוס דם האיברים דלא בעי׳ ראו״ לזריקס
וצההוס׳ וק״עהס כמי איקורא דרנכן מיהה הוס .ועוד כראס פשוט
דלא צרין לכל זה דאםי׳ ללאב״ן לס״ל מ־ חלב וה״ה יד דס הו לא הוה
לא חלב ולא דם מ״מ סכא אסור דס״ל ציר סיוצא מדס וכמו שאקור
ציר מכל סאיסור למאי דקיי״ל משקם סיוצא מסן כמוסן ואס כן הכי
מיא הוס כציר סיוצא מסדס וכבםר טרפם ויצא ממכו ציר אסור כטרםה
עצמו סס״כ כל האיסיריס סק מאוסן סמםורםיס נסולץ קיכ ע״ב ע״ש
וה׳נ ואין זס עגין לסלוגסס סראשוגיס גבי מוש״ק דמייסי מג״א ס״
ט״ו קקיג ודבר גדול דיבר סגאון סק יעקב ס״ סק״ז דזס איכו ענין
לדם נעכר ונעשס חלב דלא סוס אזל״ נסר סםסא א׳ לאו דגלי קרא
דשאני ססס דלא ניםסנו לדבר סמוסר בשלמא נשר שנשסנס לדבש
איכא דבש סמריס ודבורים סיםר גמור ינשסנס סבםר לאוסו סדבר היסר
אבל הכא נסלבן וליכא בעולס שוס חלב דלא אס׳ מדם שנאמר םסדס
כססםן לאותו דבר אלא כעשה לבן ומסיכ׳ סיס׳ לנו לססיר דס שנהעםם
וכעשה ירוק ס״כ לא כסיר אס כעשה לבן א׳ לאו דגלי קרא אבל בכסססן
לדבר המוהר או לעפרא בעלמא בהא סליגי ע״ש וס״נ כשהכה לעיס
אבל עעוהא הוא כי לא כההפן ולא כשהכה וכל ציר של כל איסורים
כן הוא כשאכל בשר כבילה ים בי צירו ומצערף למיס ולוקס עליו ושוב
כשאותה הציר יוצא ממט לא כשהכה ממה שהיה והמחה את החוק וגמעו
זה היה אפשר לדמוח לנשחנה ומ״מ ח״ב עליו כרת משוס שלא כשהכה
לדבר סמוחר אבל הציר ומי דם לא כםסכו כלל וכשסיס עם סדס היה
ג כ חייבים כרס על מיס דס ומיס מעירבי׳ ועכשיו שכצעללו לא כםסכו
ממה שהי׳ והא דלא חייבי׳ עליסס כרס כמו משקין סיוצאין מםחל איקור״
דםייביס עליהס כמו האיסור עצמן כ״ל הכא לא עדיפי מאבוהון דהרי
אבוסוןדס ודס עצמו כשאינו ראוי עוד לזריקה נטל חיוב כרה מיכ״וה״כ
ט ק שאינו ראוי עוד לזריק׳ בעל חייב כרס ממכו אבל עכ״כ דיכו כדם
שקרש וסלי׳ נסטל א׳ איכא לאו נדם שבשלו ישמלחו או אי׳ דרבכן אבל
כשכפל לקטרה סשיעא שאיסר יעיין ליקוטי חי׳ ר״) שלהי חולין שהקשה
חמהני׳ סיפ כל הבשר חומר בחלב מבדם ליחכי כמי חומר נסלב
שחייב עליו מנושל משא״כ דס שבשלו אע״כ דם שבשלו ליקין עליו

ותשובות

כא

כלס סאבריס וב0ידום׳ הוקממי דסא לא קש״ להכ׳ מומר נדס דסיינ
עליו כשאכלו מי בלי מבישל מםא״כ מלב מי למאי לאו מומר מוא מלא
כל א׳ מייב עליו כלרן מכאמו ומלב מי סומ שלא בדרן מכאמו משאיכ
לס מ׳ אבל מלס שבשלו ק׳ אע״כ לס שבשלו כמי אקור ממי׳מ וראימ
זו מד יש למביא בציר מיוצא ממלב מרבא למומ משקם מיוצא ממכו
כמומו ואי ס״ד משקה סיוצא מלס לאו כמומו גימכי מימר אע״ב ככ״ל
וע״כ כ״ל מלכם למעשם לםכי מיא אסורים ואוקר׳ס ממנשיצ:
מ״ש עעלתו שםק׳ לו במולין ק׳׳ל ע״ב בם םיעכם לרנום בילם עוף
עמא וכי סוס׳ לקל״א ביק לביצם טםורם שר״ אע״ג ליצא ממי
ס״א ס״מ לעמאם קמ׳׳ל וסוקשם לו לר״מ לק״ל אמם׳׳ס איכו כוםג בעוף
במולץ ק״נ ע״א בם היעכה ל״ל םכס כיוצא נו שמעם׳ ק׳ ק״ם כיקוי
מלס למליגירימ ורבנן בשמיעה סם״וק א׳ בעי כיסיי וקאמר ממס לר״מ
אוקי ידעועא להל׳ מזקמ מירש״י מזקמ אממ״מ וק׳ סא בעוף ומים
מ״ר׳ ולר״מ אין אמה״מ נוהג אלא בבהמה אומר אני מאן למקש׳ מא
לא מש לקממי׳ לפשוע הא לאמר ר״מ אינו נוהג אלא בבהמה עהורה
משוס לכהינ וזבמה מבקרך וקמין לה לא האכל םנםש עם הנשר
הייכו אמה״מ משהו נשר גילין ועצמוה אבל בשר ק החי ללם* מאי לקי״ל
כר״׳ חולין ק״ב ע״ב כפקא כיה מבשר בשלה ערפה א״כ כל שישכו
נערפה ישנו בנשר מן החי ועוף וחיה שישנו נערפה ישכו בבשר מן
הם׳ והא לכי רם״׳ ס״ם כיסוי םלס הני׳ל לבהמה בחיי׳ בחזקח אמה״ח
עומלח אשגירח ליםכא כקיע וכווכהו לנםזקה איסור ב׳־י מן החי
עומלה ויעיין פ״ג לשבועוה כ׳ רש״י לנהמה מוחזקח מאיםיר r:.,״D
לאיסור כבילה ע״כ אין ׳וה״כ חל על הכבילה והקשו ׳•..־• למ׳ייד
לבהמה בחייה לאו לאברים עימדמ מאי איכא למימר ׳ע״ש ולק״מ 7״״׳׳
שס בחולין ק״ב ע״ב ס״ל אם״ למ״ל לאו לאיברים עומדה מ״מ לבשר
עומלה ע״ש וא״כ היא מוחזקה מאי׳ בשר מן הם׳ לאיקור כבלה וה״כ
בסוף פרק כיסוי הלס הכ״ל כווכה רש״׳ על א״ נשר מן חח׳ למולה
ר״מ וממילא מהורצה גס קו׳ הכ״ל לשפיר איצערך בה היעכה לה״א
הואיל וניצה עוף הוא כציר מבשר <ק הם׳ ואפ״ה שרי׳ ה״א לעמאה כמי
קמ׳׳ל:
ואעפ״י שהה" הלז אמה מ״מ מ׳ שה״ לאפשר ר״מ פליג אהן לרשא
אע״פ שאמר כסומא בארובה מ׳׳מ לח כשהבש להרי ה ן בה
היעכה גופי׳ לא מ״הר לכן שמו של העוף עצמו כלכהיב בכיה היעכה
אלא משוס לעסקי' ספרא בשחי שיעין ש״מ נחו של יענה קאמר ום״כו
ביצהה ואין זה אלא קנלם ממסורם הסיםריס א״כ אולי ר״מ לא קיבל
זה ונהורהו של ר״מ לא היה כ״כ :
;

ומריש לםוס רהיעא ה״א הכה הפשוע מםירש״׳ כ׳ יעכה הוא עיף
א כל אנכיס וברזל ינשרו כחוש ככםישה וא׳׳א לאכלו בשוס
אופן ע״כ כ׳ ההורה בא״ אכילה בה היעכה פירוש אפרוח בחחילה
׳ציאהי שאז אפשר שיה״ ראי" לאכילה וםכז״ל מיאנו גס בזה וכי בה
יש ליעכה כ׳ אפ״ בהה ביום 'ציאהה לאויר העולם איכה ראו״ לאכיל׳
ע״כ מוק׳ ליה בביצהו והאמה כ׳ הביצה כאכל ואכ׳ ראיס׳ כלים העשוי׳
מקליפה ניצהה ועלה ברעיוכ׳ ללא פליג׳ במציאה לאפרוח בילהה
בחחילח יציאחו לאויר ראו״ לאכילה ומ״מ יציף חזק״ מיכ״ איסור ניצה
עמאה ללאפרומ שלא כפחחו עיטו לא צרין קרא לאפי' נעהורה
אסירה כלאמרי׳ םםס בחולין אלא למסיק אסמכהא בעלמא הוא וס״ל
לםזקיה דרשא גמולה הוא ומש״ה מוק׳ ליה לביצה וכ״מ ס״ל לאיכו אלא
מלרבכן ואס  pבה היעכמ ׳״ל אאםרומ של יעכה ולביצה לא אצערין
ק ל •י
אלא להלרכא בי לק״׳ל לעהורה שלא כחפחמה עירו הוא מלרבכן
וקי״ל ביצה עוף עהור מוהר מלן ולא לכלבין כמ׳׳ש סיס׳ שס
וא״כ מכ״ל לביצה טמאה אקורה דמדאיצטטן בה היעכה ליכא למילף
להא איצערין אאפרומ ועול ראיה׳ ברמב״ן על בכורוה שכדםק עמה
אצל הלי״ף שכ׳ נשם ה״ג)גס בהיס׳ מייה׳ ליי( ליליף היהר ביצה עהור׳
מלאיצטרין נ ה היעכה לאסור עעאה ש״עעהורה ומהרה וע״ש במהרי״ט
אלגאז׳ פלפול הגון מ״ע לא 'ליף ליה מחקמ לן ולא לכלבין יע״ש מ״מ
א' ס״ד כהנ״ל קשה אכה׳ מכ״ל לההיר עהורם ללמא אסור משוס לכפק
מחי ובה היענה אאפרום קא׳ דבעהורה מוהר מה״ה אם״ לא כםחםה
וניעכה אסורה אע״כ צ״ל דפשיעא לחכז״ל אפי׳ ביומה איכו ראו״ לאכיל׳
או דא״כ לא ה״ל לספרא למפסקא בהרי שעין דאפ״ א׳ כימא שמה כך
מ״מ ממילא כבין דאפרוח קאמר דהזקיכה איכה ראויה לאכילה ומהיכ׳
חיה׳ כעעה לומר  pהוא וההורה חייבה עליו אלא ע״כ מדפקקא ספרא
לב׳ היבוה ש״מ ביצהה קאמר וא״כ ליהא להא' שיכו׳ ומחוורחא כדשנין
מעיקרא:
ובדרך הליכה׳ קרב אלי דברי הרמנ״ן בכורוה הכ״ל נשם יש גאוכיס
שאומרים היהר ביצה עהורה כפקא ל; מדשר׳ עלפוה ואי
ס״ד הביצה אסורה א״כ כל חיוצא מטמא טמא ורמנ״ן דחה אעם׳"
שהביצה אקורה מ״מ האפרוח מוחר כמו אפרוח ביצה טרפה במק׳
המירה אימח קא גביל לכי מסרח עפרא בעלמא הוא אלו דברי רמבין
שס
א

L

שאלות

חת״ם סופר דדד

שם ובאמס כבר כמצא פלפול כזה בהד נלה ל״כ ע״ב על ענין כיוצא
בזה ע״ש אבל אינו ענין לכאן :
ונוראות נפלאה׳ על הגאונים למאי ללא סלקו אלעהן סך להמורה
אימה קא גביל לכי מסרס וכי מסרס עפרא בעלמא הוא
א״כ מאי קאמרי לאי הביצה אסיר משוס לכסיק מסי גס האסרוס יהי׳
אסור הלא כוללי לו סימנים ושוחטים אוחן ומסחלק איסור לכפיק מסי
הלא כך היהר של כל אמה״ח לכשישחט יהי׳ מוהר,׳ל״ל להא לחולין קיט
ע״א דמבואר א׳ אנר מוליד אבר מהיך ליה להא׳ יל ולא נימא שהוהר
ע״׳ םחיטס סמנים שהרי א׳ אבר מוליד אבר א״כ הסימנים ראוי לשחיט׳
ומכשירים כל הבהמה ואפייה אינם ׳מלין לההיר האבר הזה הואיל
וכולל מהאבר שלא הי׳ לו היהר גס הא דכפיק מיני׳ אי; לו היהר
אבל הכא הביצה עלמה מהרקס וגומל והולך ומעיקרא לא ה״ל סימנים
ועכשיו נוללו לו סימנים ושוחטים ומסלק׳; אסיר חיוהו אלא ללא שייך
למימר שהביצה עצמה נעשה ראו" לםחיט• ע״׳ גמר מקום שהרי בין
ז ק סיוחו נ י ל אסירה ובין גמר רקומו ביכ׳ לביני עפרא בעלמא הוא
וא״כ שפיר ׳״ל הביצה לא ה״ לו שוס חקכה כמו אבר היוצא הכ״ל ומה
שכוללו לו לאסרוס סימכיס פכים סלשוה כך צ״ל וא״כ כבר אסק״ אלעה״
הך אימה קא נביל לכי מסרס וכי מסרס עפרא בעלמא הוא וא״כ ממת
כסשך ליה כאן אי' מסי וכלמ״ה׳ רמי״; א״כ לעת תגאוכיס הללו צעיג
ו״ל לס״ל אין סימכיס של עוף הלז יכול להתיל איסור מ׳ לנפיק מעוף
אמר ואסירי של ביצה היה ממיוה האס ולא יכיל להתירו והכה במ״ם
לעיל לבעוף אע״ס ללר״מ אין אמה״מ כוהג ירמ בשמה״מ כוהג בו ה״
אפשר ליישב בזה מ״ש רמב״ס פיט ממלכים לאאמה״מ מן העיף איןב״כ
כהרג עליו ומקש״ עליו מהסמים לקאמר השומט מטאת בשבת במק
לע״ז לתיקן להוציא מיל• אמה״מ פירש״׳ לב״כ ומקש״ הא ס פי׳ ב למולין
מוקמ״ להא׳ בר״הא בסטאת תעוף ולרמב״ס אין אמת״ס לב״כ בעוף
ולהכ״ל ׳״ל להא הרמב״ס כ׳ לב״כ מוזהר על אמה׳יס וכס על בשמס׳יס
איכ ״׳ל כה׳ איןכהרג על אמה׳יס לעוף אבל אבשר מן הס׳ כהרג ושפיר
היקן להוציא ודלי בשמה״ס חבל לא יתכן סלא טעמא לא ׳לעכא לסלק
בשלמא בישראל א״ש כיון לבישראל כפקא מנשר בשלה טרסה וכל שישכו
בטרפה ישכ,־ בבשר בשלת אבל בב״כ מכ׳׳ל לסלק ועול שמעתי בלאה״כ
קושי׳ המ״ו הגאון מו״ה כה; אללר זצ״ל שהקש׳ לו הגאון שאגה ארי׳
בעברו לרך פפל״מ מאי כסקא ירכי׳ לב״כ בין נמה״ס לאמה״ס בישראל
איכא נימ משהו נשר וג״דין ועצמוה אבל בב״נ ללא כאמר לו שעורא
כמים רמב״ס עצמו א״כ על כל מש נשר מהיס נהרג א״כ מה בין אנר
לנשר ולמה הוצרך רמב״ס לומר שב״כ מצווה על אבר ועל בשר וכשאכ׳
לעצמי אמרה׳ עכ״ס אס אוכל קצם בשר מאבר שכסהך שלם מהבהמה
איה ב״ ב׳ אסורים משוס אבר ומשוס נשר משא״כ כשאוכל קצם בשר
שנסתך ולא כסהך אבר שלם ליכא בי׳ אלא סל איסור והםהא כ״מ
כמ״ש סיס׳ ס״ס גן סורר ומורה לגס בב״כ אמרי׳ וסי בהם ולא שימים
בהם וכמצא כשהוא מסוכן ורפואהו עי״ בשר ויש לפכיו במס״ס ואמכ״ח
ושביק במה״ס ומרפא עצמו באמס״ס כהרג עליו לאיסור בםמה״ס הוהר
לו לרסואהו ולא אמס״ס כנלע״ל לסי סומר הקושי׳ אך לא הועלה׳
ליישב הכ״ל לומר ג״כ לבעוף איכו כהרג על אבר אבל כהרג על בשר
וכפ״מ בעקוכ; דם לסכיו נמה״ס לעוף ואמס״ס לעוף שיכול לאכול מה
ה

שירצה דזה לא מיקרי סיקון לפקוס כפש כמובן:
ראיתי בלבר׳ מעלתו לבר שצל 7אכ׳ להעמידו על האמה והוא להא
לקי״ל נ״נ כהרג בליין א׳ רוצה לומר אס״ אין כאן אלא ליין
א׳ הורגו על פיו ולא בעי עלה ועלה אבל א׳ ים כאן ג׳ ל״ניס ושנים
יחמם ואסל מסייב פשיעא להמיעוט בעל ברוב ואינו נהרג אלרנא
נענין זס שייך בב״נ אסרי רבים לסעות יוסר מבישראל לבישראל בל״נ
לססמיר לא אזלינן בסר רובא על לאיכא ב׳ מס״ביס יסר מעל סמזכיס
וא׳׳כ אין זס נסרג מטעם רוב לא״כ בסל סג׳ אלא מגזים מםא״כ ב״נ
אס א׳ מזכס ושנים מס״ביס נהרג ע״ס סכרעת א׳ משוס רוב ולגרים
פשוטים ונמרים לסע׳יל וסנלע״ל כםבם׳ ואסםוס בברכם א״נ.
ס״נ ׳״ג מנסס םקל״ו לפ״ק .
מםס״ק סופר מפסל׳ימ:

תשובה עא
כ ת ב ת במ״ש סמסבר ס״ ע׳ סעיף ג׳ ייש מי שאומר לבנגע טמא
ההסל בעהור המליס סוס לי׳ כאלי שניסס מליסיס זס כסב
סר״ן לשיעסו כ׳ סוכרס כן מפני םסוא כחב דסא לסרבא לדיקולא
לבשרא ס ״ ט סל שמלסו בו בשר ואין לרך למלוס סלנ וע״כ משוס
שנגעו זה נזה ה״ל כשניהם מלוסיס סנס גס סרשב״א משמע לכףל
לעייל׳ נסל שמלסו בו כעבואר בסי׳ רשב״א ועול שאינו לוסה פירוש
זה לםיעם רש״׳ אלא מעמם אסר ולא משוס עמא הסל ע״ש והנה הוא
ס״ל לנשניהס נוגעים מ״ר׳ הך לעמא הסל כלמוכס ממ״ש שם לענק
עילאס וםסאה גבר וכן במ״ש בהה״א לף צ״ב ע״נ וצ״ג ע״א אע״כ מוק׳
לס בםרבא מלוס כ׳ ללכס הי׳ למלוס סלביס כמבואר פיק לביצה גבי

ותשובות

מלימה מלבים ב׳׳ע וא״כ ׳״ל להרםב״א אפי׳ בהרבא הסל יי״מ אסור
משוס חהאה גבל הבשר םמלומ וא״כ מנ״ל להר״ן להוכימ דיכו אבל
ההכרח שהביא הריין לפרש כן הוא קישיחו במי׳ שכהב על הא לרמב׳ן
גבי טמא הפל נימא החא׳ גבי והי׳ ודל אפשר דהכא לאו בנוגעים
זב״ז מ״ר׳ אלא םעימדיס בסמיך בכלי םפליטה הטמא נוגע בטהור
לבכה״ג למ״לההאה גבר הא איכא שהרי הפלטה זב חהחיו ולמ״ל עילאה
גבר נמ׳ אפשר לאו לוקא עילאה אלא ה״ה מן הצללין ולא אמר עילאה
אלא למעוטי ההא־ ואפ״ למ״ל ההאה נמ׳ אפ״ל כן עכ״ל הרי מה
שבקשכי ובאמח שם במי׳ חזר בו שוב בעצמו <כ׳ ח־׳ אחר לנ״ש במליחה
עילאה והחאה לבשלמא מה שמירמהו מממה האור א״כ מקומו גורס
לו וכשהורק ממקומו ׳״ל זה גובר או זה משא״כ מלימה כל מקום שהולך
רחימחו הולך עמו ע״ש ובאמה ליל סברא כזו גם לה״ ראשון יאל״ה
קשה הא קי״ל לעולם מה שעומל במקימו הוא חחאה ומה שזב אליו הוא
עילאה כמבואר בש׳ך סי׳ ל״ב קקל״ו:
)ב( לברי הר״ן בסוגי׳ דכ״ט בר כ״ט כווכחו מבואר׳ למלק בין לגיס
שהטעם הוא מובלע בחוכס וכבר נחחלם בפליטי וםיגע בחלב
םבכוחח ובין טעם בשר שבמים הצלולים שהטעמים נפגשים זב״ז להל״
ובחי׳ אכם׳ שס כ׳ ־,ה מסברא לנפש״ ולא שה נבו שזה כווכס הריין
בעצמו:
)ג( לברי רש״׳ לביצה ל״ט ע״א ׳״נ כוונתו לחמו״׳ צריכ׳ למחר ״ליכוהו
או היום יאכלוה כאן להיום יאכלוהו כאן למול לא הוה לשיל״מ
לללבר זה לא כאסר מעולם ולממר יוליכוה־ למול איכו מועיל להוי שלא
במיכו אלא מכמ צירוף םכיהס הוה לשיל״מ ואע״ג ללרב אשי ק״מיכן
ומיהו ס״ל ביבמוה כה״ג יש לו מהירי! כאשר כתבה מ״מ רצה רש׳׳י
לפרש הכא שיה״ נכון גס אליבא להלכהא וא״כ אין עכין זה לפה
םאפמה עם הצלי שאין בו אלא צל א׳ שיכול לאכול עחה וזה לבר שלא
כאסר מעולם ועיין בלשון רמב׳׳ס במםכה למס׳ עיז אלו אסירי! ואוסרים
בכ״ם בסיף לבריו והן הכה דבריו פט״ו ממ״א הלכה ט׳ ועיין כ״מ שס
ולכאורה צ״ע הנא רי״ ור״ל אמרו מוץ מטבל והרמב״ס כ׳ שם בהל׳ ו׳
סעס טבל במשהו משום לאפשר לחקכו וא״כ כיון שכן מייט לא הזכימ
כמי סיק בפשמ אשר מזה כראם שיש חילוק בין יש לו מהימן לטבל
לאפשר להקנו מיל ולאלחר ובין לבר שיוחר אמד זמן כסלק וכלומה
ויש מקום עיון בזה ואין כאן מקומו ועיין נב" חי״ל סי' צ״ב והא לנקיט
הרמב׳־ס טעמא לטבל משוס שאפשר לתקנו בסימשלמ׳ כראה משוס
לס״ל למנ״מ לא בטיל וא׳׳כ מפרש פלוגהא לאב״ ורבא בממיר׳ למיט׳
ובשערי לטבל כמ״ש הי־ס׳ וקשה א׳ הטעם כהיהרו כך איסורו א״כ
היכמ במיכס שיוכל להפריש מזה על זה מטיס על מטיס אבל מטיס
ושעורים כיהו לענין בטול הוה מב״מ לשם ממיר׳ מל הוא מ״מ לעכין
טבל בעיכן שיוכל להפריש מזה על זה והכא א״א ובאמח חמ״ ל• על
סחוס׳ שלחו לברי רם״י נזה והוא המוה ע״כ ס״ל לסרמב״ס לבלא
טעמא לש׳׳ס הוה כמי לשיל״מ כהימשלמי ומ״מ איכו לומה לחית לזמן
מירלא עבר משא״כ טבל לבע׳ היקון ומיהו יכול להקכו מיל וכעין זה
צריכים ליישב ברש״׳ בכלה ריש לף מ״ו שכ׳ מלאור״חא חל בהרי בטל
ומדרבכן צריך מאה וחל וק׳ א״כ ע״כ במינו מייר׳ לשלא במינו ל״ב מאה
וחל ואיך כ׳ לחל בחרי נטיל הא לר״׳ קיימי׳ למב״מ לא בטיל ולוחק
לרש׳" אזיל לטעמי׳ בחולין צ״ט ע״א למשמונ אס״ באיכו מיכו נע׳ מאה
וחל בגריסיס ועלםיס ומוקי לה הכא באיכו ירכו אבל האמח יורה
לרכו למ״ר׳ במ.יכו לעכין הרומה ומםרים־ס זע״ז ושיעורו בק״א לכחיב
מקלשו ממכו כשנפל להוכו מקלשו ומ״מ לעכין ביטול איסורים אפשר
שיהיה איכו מיכו בשמא ונכה״ג מלאומי׳ חל בהרי בטיל ורנכן הצריכו
מאה וחל לאקמכוהו אקרא למקלסו ממכו ומזה הבין לשון םסוק׳
בינמום ם״נ ע״א ל״ס מ י שכהבו למי גופי• איה ל״ נס׳ כועל מעלין
אח המלומע באסל ומאה ואפי׳ במנ׳׳מ כלמםמע בליטרא קציעום וק׳
מס צורך לראיס מקציעום סלא לא ם״ך לסעלוח מלומע בק״א אלא
במב״מ לשאיכו ירכו לא בנר ק״א וע״כ משוס לסו׳מ לאוקמ׳ במיכו
לעמן םרומס ומ״מ סוס אינו מינו לעכין ביטול איסורים לכן מ״ח׳ מקציעוח
לסוס מנ״מ בכל צל:
)ד( סעםק ממ״ש בנליק ש״ע שלי סי׳ ׳ו״ל סקי״א נסרא״ם ס״נ דע״ז
סי' צ״ה משמע כמםלש״ל אלא לים ללחום ללעולס אק לא מומן
לו למשוח כן לכחחילה אלא מ״מ במי שלא נמלך ועשה כן לכחחילה
ע״מ להקנו אח״כ כשבא לשאול מורין לו קולף או מליח עמל שם
בגליון:
)ה( מ״ש על הרב״׳ ליםא לפשוט ס״ לו לאין לחלק כלל ללינא ללכהסיל׳
בין ב׳״ לאינו ב״׳ ואי הוה ס״ל לרבב״ס גנ׳׳י קולף הכי הוס ק״ל
נמ׳ באינו ב"׳ לכהסילה ירסס ולמוק׳ לה הרא״ש באינו ביי לאו משוס
ליש סילוק ביניהם ללינא אלא משוס לבססם סמן מ״ר׳ שא־נו ב"׳
אבל ללינא אסור לסלק ניניסס מגדרה לרבנן ללמא אם׳ למיענד כן
בבן יומו:
)ו( בס״ ע׳ סעיף ו׳ לע לממס א׳ אפשר בלא סג״ס בי״א סלאשוניס
ללמך להג״ כע׳׳ם באר סגולס לודאי א״א לומר לידים׳ דבט
סמסירי׳

שאלות

חת״ם סופר חוד

ותשובות

כב

סקף לסר״׳ דאין כוחו יסס מהגריס״ וקני נק׳ ולעד״נ דלק׳׳ע דסא
דשיערו במ״במ נס׳ ס״כו כשיעור נצל וקסלונו שאין באיסורן נינו יוחל
מנצל וקסלוע מסכי שאין אנו יכולים לעמוד על אוס״ של כל דבר ודבר
נכמס ישער והכא דאיכא קסילא שאמר שעכ״ס כבר סקק עעס של
סגריס״ בסחוח מס׳ חו לא נע׳ לנועם עדשים יוסד מזס סשיעור של
גריס״ שלא יהיס כס סבן יסס מכח[ האב וסבי״ נס״ צ״נ קא׳ אב״נס
דסחס יסס כס סבן משוס שהחלב אקור מחמח עצמו משא״כ בשארי
איסורים .ס״ב יוס א׳ ג׳ אלול חקעד״ל .משה״ק סוסר מםפד׳׳מ:

סמחירי׳ במליסס אס״ בשר שכבר כמלח ע״׳ מלימה וסשעיע דברי
סרשב״א וסחרומס והעור שהם גדולי סמוריס וסם כחבו על הממירים
סאלו דלא כסירא והאין יססק כדבריהם וסשמיט דברי סרשב״א וסחממ׳
והטור וע״כ להגים בי״א ראשוכיס כמ״ש באר הגולה וזה דעמ החממה
ועמס יכול לומר ש״׳א אםרוכיס היא ר״ח אלא שחצערך להגיה ולהיכךף
חיבוח אלי ויש מחירי׳ בכ״ז אס אין בו גימח שמחאקף שס הציר דסמ
בכה״ג ל״ש מישרק כמ״ש מוק׳ וע״כ אזדקר בקמייחא ואץ לזוז מדברי
ש״כ ובאה״ג ונס סמע״ן בב"' יראם שעל דברי הממיר״ שברשב״א כחב
לשון זה ולעכין הלכה לכחחילה כמו שכ׳ נש״ע והאמח יורה דרכו:
) (fשאכי לב דשיע ק״ל לריח שאין זה שוס קנרא ולא כאמר רק לשכו״
כימא מק״ע דר״ם כ״צ אבל אין זה שוס קברא כלל דאלמ״ה היה
ראוי׳ שיקבור ר״ת בודאי דלנ דשיע להכצל מדוחק דברי החוקי חולין
שלום לן חלמיד׳ המוסלג מו׳יה ישראל כ״׳:
ק״י ע״א בסיף הדבור ובכל דוכחא אמריכן דלא קמכ״ אשיכוי׳ דחיקא
וא״כ ה״ לן למיסקק דשיע אע״כ דליחא כלל אלא דמהרש״א שס בהוקסוח א י ן ל׳ סכא׳ להשיב־ כלל רק בחרי וחלח מיל׳ להשיב על דברי חורחן
להודיען כ׳ בסעס הזחה לא צדקח כ׳ הרמב״ס והרע״ב כולם
כחב דברים העיתדיס לכגדי ע״כ אעחיק לשוכ׳ בחי׳ ה״ל כדחק המהרש״א
להג•' ועוד שיכו׳ דשיע לא קא׳ והוא דוחק ועוד אק״ד מחחלה מ״ר׳ אי מסרשיס עעס איקורא לגבר בכשירה שינקה מן העריסה משוס נכא׳ כיון
שיע קא׳ א״כ לק״מ דאע״ג דסנשר כ״כ מ״מ כיון שהאיסר שהוא הדס שיכקה מדבר איקיר גכאי לגבו׳ ומדע הרי אס״ לסדיוע יש אוקריס משוס
איכי ככנש ללב מסכי םיעחו גס שמנוכות הבשר איכו אוסר וכן הקשה מראיח עין וכהי לא ק״״ל חלכמא כו־ח״ מ״מ לגבו׳ דאיכא קםידא טובא
פרים סי׳ ע״ב עוד ק׳ לקו׳ נ׳ של חיס׳ ועוד שיע לא קא׳ לזה לא וגכא' גליל אסר״ וא״כ ממילא מובן דלא נסיק מקרא אלא מקברא כל
לדכא להקשוח מדרישא מיירי עם נשר דאסילו א׳ מ״ר׳ בלא נשר כיון מה שאסור לגבוה להקריב בעצמו יהיה מאיזס טעם שיסיס אז׳ ממילא
היינק ממכי אסיר ג״כ יישום גכא׳ ואץ לרין לזה מן הבקר וסשוט:
דמ״ר׳ בבישול א״כ לא הוה דומי׳ דלב דמ״ר׳ דוקא בצל' א' שיע לא
קא׳ אבל האמח יורה דרכו דודא׳ לר״ח אין שוס חילוק בכחל בין צלי פלוגתת רבי ירבכן סג״ה דכ״ע ק״ל ממשקה ישראל אלא מר ק״ל
דע״כ נא קא׳ אלא למעוטי טריסס אי ערלס דכילי אסור
לבישול רק בין בהדי בשר לבלא בשר וא״כ חיש׳ מוק׳ חבר״חא בלל׳
ורק עס נשר דבכחל כה״ג בעי קריעה לד״ח אלא דקשה להס ע״ז כיון לגבוה אבל הכא שהבשר מומר לגבוה כל מס שבחוכו סוחר אס״
דשיע לא קא׳ כמצא הלב בולע הדם רכול חאיסר לככוק למוך הלב סגיד דאלמ״ה חלב ודם מא״ל הא ליכא משקה ישראל אע״כ לסלק בכן
וככנס גס הכאסר ה״כו שמכוכיח שנעשה כבלה כככס עמו וכהי דלעכץ ואידן קבר מחלב ודם אין ראי׳ שמצוומן בכן וכן סירש״י שס לסדיא:
דס אמריכן כבולעו כך פולטו אבל גני שמכוכיח לא אמריכן הכי והכא ועל דברח סרמב״ס ס״ב מאיסורי מזבח סלכס י׳ שכ׳ טעם ססול
טריסה לגבוה משוס הקריבסי כא לסחחין וכ׳ כ״ע לס׳׳ל דרשא
ל׳׳ס כ״מ שהאוסר כר דהרי האוסר כככק למוכו וא״ש וק״ל כמלא לס״ז
קמי כצבו כמו כד דברי הנ״ל דלר״ח סברח שיע איכה סברא כלל עוד מן סבקר אסמכחא בעלמא והקשה בשער מהלן ם״׳א מה׳ שחיטה מש״ס
כחבח׳ שס דרש״׳ לטעמיה דק״ל דמוקי לחכחל ה״כו בצל׳ דלר״ח ללי סולין ׳״א דאמר״ מכ״ל דאזל״ בחר מבא מרישא של עולם וטובא החס
ממזר אפי׳ לכחחלה א״כ מוקי משנחינו בנישול ע״כ וא״כ ע״כ סיפא ואי ס״ד לאו דאוכייחא קש״ סוגי׳ דהחס לםענ״ד הו״מ לשכו״ בקיצור
דלב כמי בנישול ומטעמא דשיע מדחזיכן לר״ח עעמא דשיע קא׳ מה״ח דרמנ״ס ס״ל מן הנקר אינו ממעט אלא דרוסה המס ורש נקרא לאיסורא
נסדיוט אכן שארי טריסוח שאינו אלמ״מ להדיוט לא רמז קרא ד ק
כחלק עליו בזח:
הנקר עליהם ולא מיחסר* לגבוה אלא משוס הקרינסו וסא דלא משני
)ח( יברי מביא שבחיס׳ ר״פ כ״צ ריש ע״ב ד״ה שאכ׳ כי׳ המה למקקכא הכ״מ הכי היינו טעמא משוס דנחמורה כ״ט מ״ח׳ שס הן דמן הנקר
דמ״רי בשמכוכיח יאז איסרמ דחכן שלא לצורך הוא ולא שכ׳ ליה ומיימי עלם מיעוטא כל אשר יעבור סירש״י למעיטי נחחכה רגל״ והחס
רק איידי דחק איכה כאקרח וא״כ קשה ליחכי כמי גבי לב כה״ג אבל לא שיין דריסה שאיכה בחלל הגיף וע״כ כמחן שלא עי" דרוסס ימשו׳ס
לסק״ד דמ״ר׳ מדס איסרח אשמעיכן דדם הכבד אוקר דה״א רחמכא היצרן לחרץ דסהיא אקמכחא בעלמא אבל לעולס מודה דלעכין דמקה
שר״ דאסילו לירד דמליסה כמי לא יועיל מ״מ ס״א דגס זה ה״א לא מכסא דמוחא עד אטמא אימעט לגביה מקרא מן הבקר ידרשא גמורה
׳אסר כלל א״כ לק״מ ליחכ׳ כמי לב דס״א דלב איכס כאסר חכי כמי סוא ואח״ ש״ס דםולין על נכון ,ואס אולי לא נחכוון סכ״מ לכן מ׳׳מ
הלב קורעו לא קרעו א״ע עליו ודויד׳ דרישא דכחל דאיכו עובר מיחר סדבריס בעצמם ככוניס למבין וישרים למוצאי דעח .ס״נ יום ס׳ כ׳
ולאשמעיכן דלנ אינו אוקר סוא משכם שאיכה צריכה:
שבט קע״דל .משס׳ק קוסר מססד״מ:
)ט( גס נסשך יודעח מאוד שאין לסביא ראיס ממולח בכלי שאינו
מנוקב למבשל בכלי שא״מ שעל ידי רחיחח הרוטב מבלבל ומסליט
ואיידי דטריד ל״ב:
)י( אעוררך לעיין בדברי סמרדכ׳ גבי סכי אעמחחא שכחב דעח חר״י
שלום וכ״ט לחלידדי מו״ה אהרן סאלאק בק״ק דארדע:
דמליסס שוק בקי מהכהו אטמהחא דאי לאו דסו׳ ק׳ בירך מ״ט
דמאן דשר׳ ע״כ ודבריו חמומ״ וביוחר למעי״ בהגס׳ ש״ד ומהרשיל ע״ד מיוד חלב שאלחו א״צ לפכיס משוע דהולה לאוכקו סשוחה
בביאור ש״ד ממה עליו דאי אימא דהומ ק׳ א״כ מ״ט דרביכא דאוקר
לרסואחו שא״צ להמהין אחר אכילחו נשר •וסר משעה ואחר
ועוד שהוא מערכה על הדרוש דילמ׳ מלימה ל״ב ס׳ ומשו״מ החיר שכבר בירן בס״מז ׳שחס וירווח ליה׳ אן ראימיו יורד לעומק סלכס זו
והכלעכ״ד דק״ל כססוקקיס דכל חיכא לאמליכן מוחר ר״ל לגמרי אס״ ע״כ אמרח׳ אברר בעזה״י .והכס במק׳ חולין ס״ס כ״ס מייחי ש״ס ממני׳
בלא קליסה וק״ל הא דלא בעי קליסה לגיד ס״כו משוס דכוטליס השוק דמכשירץ דמי חלב ה״ה כחלב ואמר כ״ל עלה ליש אלא לענין הכשר
שחחח סגיד וסוא במקום קליעס כגל סשוק הי׳ הירך ק׳ ומשו״ס סחיר זרעיס אבל לבשל סמנשל ביד חלב סטור וכ׳ חוס׳ שס דמ״מ איקורא
אך רביכא ס״ל מליח כמבישל וא״כ צריך ק׳ גס כגד סגיד עצמו וכ״כ דרבנן איכא ביר חלב בנשר דסמ כוחח ליח ב״ חלנ אלא נסיוב׳ דסלנ
לא ס״ בירך כסיום ס׳ נגד סגיד ושמט דלא סיס בו אלא ק׳ כגד ואמ׳׳ה אקור בר גוז לא בכדא דכמחא וסרא״ש כ׳ דנקיונא דחלבא
סשומן בלי הגיד וא״ש אבל א׳ סו׳ ס״ד דמליחס ל״ב ש׳ אפילו בשוק שנכוחח דאור״ח׳ אקור ומי חלב דםס ה״כו אחר שכבר משו הגביכה
א״כ צרין קליפה במקום שכגע סשומן אין סחיר לגמרי בלא קליסס וחזרו וסקירו שניח כל מאכל שצף נו ולא נשאר שס מאימה דזה הוא
שמיחר מס״ח ננשר )ואקוד מדרבנן ירסח כמ״ש יכףש סי׳ ק״א( ישוב
ככלעכ״ד פ״ דברי הר״ סחמוסיס:
) י א ( בקוף סימן צ״א מ״ח׳ סב״׳ דברי הר״ח לס״ל נ״בח לתר׳ יוסר כ׳ דרמב״ן אסרו למי חלב דסש״ס לא מלא סיחר אלא לחלב כמוח
מיום שלם אסור מדרבכן מדאמר א׳ חמ ל״ כול״ יומא בחלבא שהוא נמערונוח אנל אסר שסי׳ סירס נאסר דאין לן בי אלא מדושו
משא״כ יוחר מיוס שלם אסור וסוא חמום מאוד דסא סש״ס אדאור״חא ומידי דהיה אדם אינריס שלא עירש ימהר ימשסירש נאשר )וראי׳ זו
קא״ דכול״ יומא וה״ס כמס יומי ודוקא דרן בישול אבל מדרנכן אסיר דחס הש״ן ס״ ס־א דסחס משעי' הוא מעשה דם אבל הכא משוס
אף ביים מצומצם אס לא כאמר א״א לצמצם הזמן ובדרנכן הולכין להקל אבר מן החי אחאן עלם אי כימא בשעמ סרישחו מסי לא נאסר איך
׳אקר עחס בסרישחו מן האוכל שלו( וכי חרא״ש דרביכו שמחה החיר
עד שיהיס קצח יוחר מיום שלם וזס אינו במשמע לשונו:
)יב( בריש ס״ צ״ב כ׳ סב׳׳׳ ולסרמב״ס א׳ כבר סלט הבשר אח ססלנ דמדאמר״ לעכץ הכשר זרעיס הוה חלב ש״מ שמו חלב עלי׳ ובכלל
חו לא מועיל קסילא דהרי חלב בחלב שים בטעמו וחרעיש בסליח׳ החירא דחלנ שהחירח חורה הוס ורק למכין ב״בס דכחיב בחלב אמו
א״כ מאי מקשס סחוש׳ צ״ט ע״א ד״ס אלא במאי כד ומאי קו׳ מלמא כעין שיצא מן האס בחערובו׳ ולא כשכשחכה והש״כ כ׳ דלא צריכין
סחס מ*ט משוס שכבר סלעו הגריס״ טעס סמדשיס למון סעדשיס לזס דמכיין שגילם רסמכא לסחיר חלו .ש״מ לא חאכל סכסש עס הבשר
וא״א למיקס אטעמא ובעי ק׳ והנס קשי׳ זו סיא לסר״ לס״ל אין כח דוקא בשר מ״הח ולא מילח אחרוח וממילא הוחר הכל׳ ודבריו חמום״
הטסל חמור יוחר מהעיקול דלהרשב״ס דיסס כס הבן מכס סאב א״כ בעיכי דודא׳ משמע בקוגיא דבכורוח גבי אח הגמל דלמקקכא כיד
כעשה פליטח העדשים עס סעדשיס מ״נמ דחרומס ובעי ק״א אע״כ חידוש סוא ויוחד מזה מבואר באר סיטב בסיס׳ פא׳יט ק״ד ע״א ד״ח
שאם

תשובה עב

תשובה עג

שאלות

ותשובות

חת״ם סופר חי״ד

מ״ח נאסרה שוב מלאח׳ שעל ממכה זו כבפ ישב בק׳ כרו״פ וא״כ
מדהאכיל א״א ע׳יה חלב ש״מ שכל כן נחעצס בשודרס ההורה מד שלא
כיהנסעד שיצא מכלל ב״נ אפי׳ להקל ולא הוא לבדו אלא כל סאוכסיס
ומש״ס אכל חלב אלא לכאורה אין להוכיח כלום דדלמא חלב שחוטה
הוה וליכא משוס אמה״ח מ״כ הוכיח הש׳׳ק מדהקפיד על עירוב הבשילין
הבשיל חלב עם נשר ש״מ דחלב מבהמה חיה הי׳ ולא שחוטה דא״כ
ליח ביס משום בב״ס דאוריי׳ ואין להקפיד לאכל הלב אחר בשר כדמשמע
ממ״ש ע״ז סי׳ צ׳ קק״׳נ ומוכח ממימבי חבשילין דלא סי׳ חלב שחומה
וא־׳כ אין אכלוהו כלל הא נאסר מאמה״ח אמיכ יצא להקל יחדוש זה
קע״ל ס״ל שקיים אאע״ה אפי׳ ערוני הנשילין :ונהי דקטנוהא היא
מ״מ קלקוהו מ״ו הגאון זצ״ל :
והנה טל דברי ט״ז סס״ צ' קקי״נ הנ״ל הקשה דגול מרננה מנר
גוזלא שנפל לכדא דכמכא לסוס׳ דכוהח דנננן דה״ל הרי דרננן
והחמירו בו ולםע״ד בנשר עוף דוקא החמירו ועשאוהו כשל הורה ואפי׳
נ׳ דרבנן כמ״ש ט״ז סי׳ צ״ס סוף קק״ס אלא שסמדפיקיס השמיעו שס
חינה א׳ נמ״ש שס דכיון דמצינו בב״ח שעשו סזוק וכו׳ צ״ל בבשר מוף
בסלנ שעשו סזוק כמנואר לכל מעיין וכ״כ פוד ס״ פ״ז סוף קק״ד מיש
אנל זולס זס יש לסקל נחרי דרנכן וא״כ יודמ״חי ע״ז ראי׳ שסחמירו
בנשר עוף כשל הירס מריש קי' פ״ע ר״ל שלא לאכלו עס גנינה א״כ
ש״מ בשארי א סומ דרבנן לא מחמירי והכי מי חלב דרבנן נינהו וליכא
לארועור׳ בהא .ועיי; רמב״ס סל׳ ממריס פ״ב הלכה ע׳ כ' שהאומר לא
הבשל גדי למעט חיה עובר על בל הגרע וכן האומר גדי ס״ס בשר עוף
עובר על בל חוסף וצייתו עליו כי כמכ״ הא איהו גופיה פקק כמ״ד
נשר חיה הוה כמו עוף ולאו דאורייה׳ והנלע״ד הנה יש חילוק בלשון
הקרא בין חיה לעוף כ׳ מקקכה ש״ס דלשון גדי קובל נמ׳ חיה אלא
יףהורא ממעט״ גדי ולח חיה אבל עוף נהפון שאין גדי ולא חלב אס
סובל בשר עוף כלל ולע״ד בשר עיף כמי אקור בחלב מפיק לי׳ ידהורא
ג׳ לח הבשל חבל לכ״ע אין פשטיוה הקרא קובל וא׳כ למאי דק״״ל הרו׳״
מוסרים איכא ב־כ״הו דחי׳ פשטי' דקרא אוסרו ומדרשא הוהר ועוף
סוחר מפשט״:
 HDסשדיש בא״ח ק״ חקפ״ו ובי״ד קי׳ קי״ז ובח״מ קי׳ ב׳ דחכידס1YI
אין יכולה בידם לאקיר מה שההירה החורס בפי׳ וסשסא מס
שאסרו חז״ל בשר מוף בחלב אפ״ג דההורה ההירה בפ״ גדי ולא מוף
הייכו משוס דפשט״ דקרא לא מיירי מאכל׳ אלא מבשול ונשול מיף
בחלב נאמס לא כאסר מדרננן ואין כח נידס לאקכו א ן חיה שלא הוחר
בפ״ אדרבא גדי משמע אפ״ ס״ נסי מדרשא סוסר עכ״פ יש כח ביד
סכידס לאשור אפי׳ הנשול וכה׳ דלא אסרוהו כ• ס״ די לסם לדורוחם
בקוג א״ אכילס מ״מ יש כס בידם מדיין לכשימצאו נקפה לגדור גדר
ולאסור גס סנשול ואיננו לעבור מל דברי סירס משא״כ בשר מוף
כנ״ל והשהא האומר נהיפון שנשר מוף אסיר ממשמעוס נהי מודם
דימסר מדרשא אבל עיכפ אומר ממשמעוס נאסר ונסיה אומר נהיפון
שמוהר ממשעעיה הרי מספן סקמרס מל פיס וקמיל סרמב״ס שגס זה
בכלל בל סוסף ובל סגרע שאסור לחכמים למשיח סיג במה שההיר לסם
ססורס ומסיר לסם מה שאקרס סורס ואולי יש קצם דוחק בלשון רמב״ם
ידמ כלמ״ד סדנריס מכוונים לסלכס .עעסס סא לן כיון דכסיב ג״פ חלב
אמו ולכ״ע מימי חלב חלב אמו ידסס לא מיקרי דאיכנס כמו שיצאס
מאמו א״כ א״א בשום אופן לססמיר ולעשוס בו סיג כשל סורס ממש
וסיכרא ידסס בעי׳ ופשיע שימסר אסר בשר .וס׳ ידפאסו ויסליעסו
ויסזקסו על ססורס וסעבודס ככפשו וכסש א״כ ד״ש ושוסר עובסו .פס
פ״ב יום א׳ ט״ז מכסם סקפ״ע לפ״ק .משס״ק סופר עפפד׳׳ע:

שאס רקמס מבואר דלא כסש״ן ומ״ש שס חוק׳ א״נ כיון דכל שאר
אמ״סס אקור מקרי הנ׳ סדוש עכ״ל לכאורס למ״ג א״כ כ׳ אמרי׳ ר״פ
אלו מוברין ב״בס לאו סדוש סוא משוס דמלינו כן נכלאים אלמא דאע״נ
דאשכס כס״נ מ״מ סדוש הוא וצרין לדסוק כשההירס ססורס דבר
סאיקור כגון אנר  pססי סוס סמש טפי דאפי' משכסס כסינ ב׳ או
ג׳ סעידס סכל סדוש משאיכ נניס וכלאים שהוא לסדש איסור סדש מס
שס״ נראם סיחר זס איננו סדוש כ״כ וכיון דאשכסן נכלאים גיכ לא
סוס ב״נח חדיש כן לל 7לדחוק מ״מ מבואר דלא כשין סנ״ל וצ״נג
ובמסרש״ל ביש־ש פכים סיסי ק״א דחי לדכמבין סכ׳׳ל דנעולס שרי
ידמי חלב דכהי דסלב לא הוה וליהי׳ בכלל היסר חלב מ״מ לא סוס
אלא ידם ומוהר בפשיטות ע״ש ולא זכיה׳ להבין דבמו ויד החיר ידם
היוצאים מ״הח והלא מבואר בקוגי׳ דפיק דבכורוה דמים היוצאים מן
סטמא אי מגופ״ מסמציס אקוריס משוס טומא׳ גבי מי רגלי הסמור
א׳ לא עעלמא אס׳ וידא עול וידא נפיק וכן גני דבש סגזין והצרעין
וסס״נ מיס היוצאים מ״הס ולדנר׳ מסרנדל נחיר ידמ׳ סלנ של גמל
מה חאמר כחס משים נהמה טמאה נאקרס א״כ ס״נ משוס אמ׳־הס
נאסרו וצמן הלמוד למ״ד:
ולכאורה נ״ל דרנינו שמסס דדס׳ דנר׳ רמנ״ן דמדמכשיר ש״מ נק־א
סלנ איסו ס״ל כפי׳ ססיס׳ דידסלנ ס״נו נקייבא דסלנא
והנ׳ ודאי לא מכשיר מקרא דיונא עליו ידם דהכ׳ לאו מיא כינסו וע״כ
מכשר׳ מקנא ותפהס נאד ססלנ והשקהו א״כ ש״מ דסלנ נקרא וע״כ
סא דאין נו משוס נ״נס ההס סלנ אס כהינ והאי נשתנה וא״כ
ממילא סין לכו שוס ראיס אפ״ על מימי סלנ שסוקר מםס כל המאכל
שיסיס אסור משוס אמ׳׳סס אבל סרמנ״ן ס״ל כרא״ש דנסיונא דסלנא
ס״ב״ עלם משום ב״בח ומקרי שפיר חלב אם ולא ידירי מסכי׳ דמכשירי׳
אלא מהכי ידא בהכא׳ שאין בהס שוס אוכל והכי ידא ממש כיכסו שהרי
להיש״ש פשיטא ליה לסחיר מעעס זה וכהי דלא כ״ל ממ״ם לעיל דפכ״פ
מיס סיוצאיס ע״הס כיכהו אבל לעכין הכשר ״ל כהי דלא מקרי חלב
ומטפס קרא והפסס כאד ססלב לא ילפ״ דהכי מיא מכשכי מ״מ מקרא
דכפקא לן סכשכ מיס הוס הכי ידא בכלל דמה לי יצאו ידםס או מן
סממין ידס כקרא הגע מצמן דם דמכשיר לא ילפ״ אלא משוס דכקרא
מיס בקרא מל סאלז סשפככו כידס וכן טל וייק מגא סגזס מיס וסכ׳
יד סלב כיד בודאי ידם כיכסו ומכשר׳ זרמים אבל סלב לא מקרי אע׳ג
דעהכ״ אמרה מי סלב סר׳ סן כסלנ משמע מטמס סלב אהאיכן מלס אין
זה ראיה דלדיכא קאמרי שיש לסס דין סלנ כמכין הכשל אבל הא מטמירה
והא מטממ״ וממילא אין לכו היתר ממהכי׳ דמכשירי׳ וממימרא דר״ל
ומסברא כימא דאקיכ משוס דאין לן בו אלא סדושו וא״כ לפמ״ש העור
ס״ פיא שכוכגיס תיתר בידיד סלב משמפ אפ״ לבריא וכרביכו שמסה
וממילא דסלכס כססוס׳ דכסיונא דרבכן וא״כ מימ* סלנ אסר שסיסר
כל םאוכל נסי דכאקר כיד מדרבכן אבל כבר קליש׳ ל" איסורא ופשיטא
דאין לססמיר לסול׳ קצה אסר אכילה נשר נשיהו׳ שמה:
איברא שיטה ספוקק״ סאקומ׳ ידיד סלנ הנ״ל משוס אמ״ס נלא״ס
צפ״ג א״כ בפיק דנכורזס דמקק" שניומא דסלנ או מסניצ׳ סלנ
או מזבה חלב ודבש ולחמ״הו היקשי מזבח חלב ודבש מנ״ל סיחרא לגבינה
דלמא כ׳ סיכ׳ דמיא סחריס לאקורא ס״נ הגבינה ולא הוסר אלא
ססלב בסמכובסה כמוה שהיא ומאן דיליף מסמצ׳ סלנ קשה איפכא
דלמא המיס אסורים גס בסמרובסן וממילא אסיר למשס׳ סלנ כלל
משוס סמרובוס סכי ירא ואמכס אס״כ כשמפרישים זה ימה הוהר הגבינה
וסמים כשאמם באיסירא וקוש״ זו קשס כעי למסקכא דכסיב׳ סר׳ קראי
זבס שלב וכסיב כמי סמצ׳ סלב עדיין כאמר דלא סוסר חלב אלא לעשוס
מסן גביכם ולספמש ססיסר סנביכס  pהאיסור יד סלב אבל סמכובסס
כאקרו ושפיר משבס קרא א ק ישראל בסלב למשוה מהן גביכס ו ק סלב
עזים ללסס ביהן סכל לפשוס מסס גביכס ולרביכו שמסס לא קש״  TVבכ אחוס שסזכר שס״ ביכיסס סוא מבר אוזא סבר שאכו כזסמס
בסק״ד דסוס במי לידלף שריוסא מדאילטרין לעיקר ב״בס וא״כ דלעא
עלאכלס עפכ׳ שאין לכו עקורס וכע״ש בצ״צ ובקוכעכק פכי כשר
לא סוסכ אלא כמו שיוצא מאמו מעורב כדכסיב בסלב אמו אבל אס וכאשר כהוב אלליכו נעקועו באורן ואותן בכ אחוס סנדלו ביליס וגדלו
סופכש קצם אוכל ממכו סיאסר לסס׳׳ד ובסא לא פליג׳ סס״ד מס אפרוסיס וכסערנו באסריס סכבס ושאל סשואל א׳ עוסמס הם עפכי־
סעקקכא חס קש״ קלס לשיעס רביכו שמסס אלא ד״ל שטסו לק״ל
שאביסם עוף שאיכו כאכל לכו במקורם עסרס :
לסס״ד מכיק שעוכס שסוסרס ססלב נשעס פרישסו עסאס שוב עעילא בפיק דבכורוס דף ז׳ מ״א אמר״ אמב״ל למולם איכס מסעבכס לא טמאס
לא ש״ן לסזור לאיסור אמ״סס לאסכ זמן כיון דנשפס פכישסו מסס׳
 pסעסור ולא עסורס  pסטעא כמלא לפי מדוסו של ריב״ל
לא נאסר ולא דמי לדם איברים שלא פירש וכמ״ש סש״ן אן ססולקיס לכאור׳ אפי' א׳ כיעא שעיף טסור עססעס ע״׳ עוף טעא לסטיל ביצים
דלים לסו סן סברא ומדמי ליס לדם איברים שלא פירש אס כן לדידהו דלא גרע עדקפכא מארעא מ״ע אוסן הביצים לא ׳צליתי לגדל אפכוגיס
וסאי כי ק שסגדילו אפרוסיס ע״כ לא סאי זכר קא גריס אלא כע״ש
צריך לעיון גדול קושי׳ סנ״נ:
ולשלימות סענק לא אמנמ נר דכירנא כד סוינא טל״ אידנא ידלסא סז״ל נפ״ק דנילם דף ז׳ ע״א דשעעס קל״ דזכר ועלם על״ בלא יודעים
בפני ירו הגאון עו״ה נסן אדלער כק זל״ל דשרו סדנליס ואס אולי לא נמלא שס זכר אולי נימא דסא״ זכר גופ״ עינא דעסזכ
נמיניו וםוא מס שעלאס׳ בסוקפס על הסומש שכהבו אהא דאסז״ל ק״ס סוא כי לא ברור איסורו של אח סבר אלא שאינו נאכל בלא מקולס
ע״כ אלו אפרוסיס ומתריס לכאורס:
אברסס אבינו כל ההורה כולה אפ״ מרובי סבשילין שפירושו שהיה
נזהר עלערב סנשילי םלב עם הנשילי נשר דהרי כהינ סמאס וסלב ואם אולי יש לפקפק דלמא לא אמר רינ״ל אלא בבסעס אבל בעוף
שפיר מהענר טהורה עעעא ונפלין נפלוגסא דסוששין לזרע סב
וסדר בן סבקר ולא בסיפון ע״ש ואמרהי אני דלפ״ז ׳"ל סיינו רנוס״
דנ״נ מלווה על אע׳׳סס וממילא נאקרס לסם סלנ עד שניסנס הורה וזס וזס גורס ע״מ נ״ל בודאי א• ס״ אפרוסים אלו דומים נזרפ אב
ונססדשס סיסירס ואז גס נ״נ מוסרים מטמס מ׳ איכא מידי אבל קולס נדמוס אח סבר ונסי כשלא סיו זכר זה לפנינו סיו מוסמם עשוס כל
סיולא
,
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סיוצא מעסור עסור כפרס שילדם ירן ממור מ׳׳מ סשסא שזס סזכר וניל כ׳ כן מבואר נלשין מקרא נפרשה ראפ כל צפור עמורמ מאכלו
חמ אשר לא מאכלו משם מנשר וצ׳׳ע מאי לישנא  fenנצפור
ניניסס ניסוש לו ונפלין נפצונחא דז״ח נורס אבצ כיון שאין שוס סי׳
נאפרוסיס סללו ונדירס ממש לירנס רסוק סוא שיח״ יחס חאנ דוקא נוסורס עקיק מאי שייך אשר צא סאכלו מסס וכי ק סעסוריס לא יאכ ל
ונימל׳ נרובא דעלמא שאניסס עידנס ובשנס שנחערנו וסו ליכא איקור סנשר ולסכ׳׳ל איש הא נשר אס״ על כל כיוצא בו וסיינו סיוצא מן
דאור״חא דבע״ס דלא נעלי דרבנן בעלמא סוא כאשר מבואר במקום סעסוטס לומיא לנשר אוסו לא יאכצ אפ״ מסס פ״ סיוצא מן סעסוריס
כיון שלומס לנשר:
אסר ובשנס דאח סנר נופים סצמס צדק ססירו ונסי דלים מלכמא
כווהיה בהא מ׳׳מ אינהו ירכל אכלי וכר וסושש׳' צזרע האב נופ״ קפיקא ובזה ׳״ל בש׳׳ק א״ר עוקבא ב״ש צסקרנס לצ״ע כיון לעיקר קר הורים
למס ל׳ אינו אלא עעוס סמקשן לסוס קל־א דירוסר שוס הורים
סוא ע״כ נ״ל נסנ׳ בני אחא יאכלו עכרס וישבעו סכלענ״ד כהבה׳:
להכ׳ ומרש הוקפיה ופעוס ס״ בילו ללא אייסר שוס קרא אלא כולם׳
פמ צוימי להעמיק לך עמדוש׳ גסוניא דנשר מילין דף ק״ג ע׳׳ג_
כהינ׳ לצורך קרנן א״כ מאי שייך א׳׳ר עוקבא ביס כאילו מילש לבר
תכי' רבי אומר גלוי וידוע לפני יר שאמר וסיס סעולס וכר שעופומ ושאר אמוראי לא אמרי הכי וכי מי לא ילע זה ואיננ׳׳ אלא שקלא ועריא
מסורים מרובים וכר לעולם ישנמ למלירדו בדרך קצרמ פימש בעלמא ומאי שייך לימק הי׳ זה לר׳ עוקבא נ״מ ע״כ נלע׳׳ל לולא׳ אמה
אפילו בלשון מנונס שסר׳ סזכיר סעעאיס ולא העהוריס ועיץ ריש כן הוא לאיכא שוס קרא ירוסר להכ׳ אך ר׳ עוקנא ב״מ מילש לן
ללהקרבה אילעמך ופי׳ כשס לנשר בא להומה לאפרומ ניצה עוף
פקסים:
ומימ יש לעיין חינם אס בחבאמ הדברים ביאור יפה בקצרס אז עח נוהור מלומה לנשר אקור ומ״מ אפרוסיס ביצה נשר שיש לו קי' מסרס
לסשוה יצקצר אבל סכא לא נחבאר יפה דהרי כחיב למיניהם מוהר סיס בהורים צענין אפרומ ביצס סורים לא הוהרה להקרבה אא״כ
גבי ד׳ ירניס ומרבס ר״א שכן אעפ"׳ שאין נדמס ואס כן אדם מכיר יש לו כל ל׳ סימני עהרמ אבל א׳ סקר א׳ מסן נסי למוסר נאכיצס
העופוס סנזכמס לסד״ במראיסן מ״מ עוף סבא לפנינו מי בקי ויכיר שאינו לומה לנשר מ׳׳מ להקרבה אסור אף ע׳יפ שהוא בן מור שנולל
מביצהו מ׳׳מ אינו לומה צמוד והוא נכון לפע״ל בעזה״׳:
אולי הוא שכנו של נץ א.׳ איה וכמ״ש נסי׳ ר״ן ונדפס ננליון הרי״ף
וא״כ לא כחנאר סמנוקש משא׳׳כ אלו סזכיר כל סעהוריס לא ה״ נשאר והנלע״ד לפקוק סירוהר לכך היינו נופיה לקרא כל צפור מהורה
האכצו שהוא המוה במשמעוח״ כ׳ ערס שההמיל ללבר
שוס קפק וצ״ע לכאורס וצ״ל רבי ק״ל כרבכן דר״א דלמיכסו איכו מרבם
אלא שכן וכדמס בצורס כמוסו וא״כ אס ממר איס ו ק אכפס ועירב משוס עוף עמא איך יוצדק לומר כל צפור עהורס האכלו אע״נ מריבוי
מכיר כל מיכיסס הדומה להם בצורס ושפיר כקע קרא דרך קצרס ויש דכל מרבינן משולמה שצ מצורע היינו מכל כמ״ש רמב״ן ר״פ מצורע אבל
נופי׳ דקרא אין לו שסר וע״כ קירך אצפור שכבר הוזכר בסירס שהוא
ימה ק״עהא לפקק הרי״ף כרבכן דלא כר״א עי׳ ר״ן:
ובזה ׳׳׳ל ק״פ ספרה דאמר ר״ל כאן שכה רבי הרכנול ועווק ופקייכ׳ עהור ואמר כל א הן צפור עסורה האכלו ולא החכר צפור בהורת כ״א
כלאים זה בזה פשיעא ואע״נ דרבי בהדי סדד׳ קד״א סד מיכא תור כמ״ש רמב״ן ר״פ מצורע דתור נקרא צפור כדכה־ב ואת סצפור
היא קא משמ׳ לן סקשו סוקפוס סיכי מוכס זס ממשכסיכו והר״ש פ״ק לא בתר והאמת קוף פרק שכוס סקן דריש ש״ס תך עתורת ועיין סיעב
דכלאיס כסב דקידך עצמו על מס שמנם במסני׳ דכלאיס הכלב והזאב ברמב״; ר״פ מצורע והשכיל וסה״נ שליו ניר כתיב בקרא שאכלו במדבר
כלאיס ה״ה ב׳ מיני עופוה ע״ש שסזר ודסה זה וכהכ״ל י״ל קמיך עצמו אבל לא נקרא צפור אלא נקרא עוף כנף עיין ר״פ יום סכפוריס וימער
ארבי דברייהא דשעעהין הנ״ל דק״ל דשכן בלא נדמס לא הוס למינסו עליהס כעפר שאר וכסיל ימים עוף כנף עיין רמב״ן סנ״ל וא״כ כל
א״כ הרננול ומדוק ופסיונ׳ אע׳ינ דרבי אהדדי וסוה שכן כיון שלא נדמה צפור עהורה ה״כו סורים וכל לדמי ליס וזס אשר לא האכלו כשר וכל
ללמ׳ ליה ומלקסמ סליוקי׳ ומוכס מיצפוהא לשמעהין למוצא נו לכשר
נלורהן לאו מיכיהו הוא וה״ל כלאים:
ועוד שס ק״פ הפרה אוז ואח הנר ע״ש ובהשד צמס צדק יריה׳ הוא עיקר לעכין עוף עסור סכלמס לכשר ככ״ל מוקמו׳ למיין לסומס
גשם הנאת מוסר׳ימ מוויכאס ראיס משם דאווז סבר עסור סוא כל צפור עסורס סאכלו לאטלס סקלנס מזבס וכסכיס לכל שאיכו לומס
דאצה״ה א״כ פשיעא וכי ק״ד דאץ עמא ועסור כצאיס זה בזס ע״ש :בל׳ קימכיס צסוריס אף ע״פ שיצא מביצת סוריס פקול להקרנה וכאלו
ולדידי צל״ע מאי ראיס היא זו דסר׳ סאח היה כאכל צסס במקורה האמר כל צפור עסורס סאכלו אפי׳ מזבס וכהטס וזס אשר צא סאכצו
ואי אח סבר ואח סדא מיכא סוא וכדסקשה אעו עשוס דסא׳ אפילו ההליוע סכשר ומס שבין סוריס לכשר המזבס לא יאכל וססליוטי׳
יאכלו ככלפ״ל כמן בעזס״׳:
אמך קועי' וסאי זוער קוע״ ליסו׳ סר׳ ירכיס אצא סכל סד אע״ג דסא׳
נדל בביה והאי נדל בדברא מ״מ סד סוא כמו שור ושור סבר אס כן כי ובזה כיסא לקאמר סוריס ולא אמר כמי שליו לאכלו ישראל במלבר
וע״כ יש לו ל׳ קימכ׳ עסרס לאל״ס מאי פמך לקמן מי״ט עופות
סימ דאין בסס כלאים ס״כ כאכל אח סבר בסאי מקורה נופי׳ שאוכלים
אח סנייסי דסכל סד אנל לנסר דמקיק דבר״ אסריסי דסאי ניעא ומפרק הרי שליו אכלו וצא ס־ס לו ל׳ קימכיס אעיכ יש בו ר' קימכיס
מבפכיס והאי מבחוץ ואפ״ אס שכיסם עסוריס מ״מ הוה כלאים זח בזס א״כ מ״ש סורים דכקע ואמ׳׳נ שכסבס׳ בקרא כסי׳ צפור ושליו לא כקרא
לעכין הרבעס משוס שכי מיכיס ושוב ממילא לא כאכל אח הבר בלי צפור אקרא נופ״ קשי׳ ע״ע כא כקע כל עוף ככף עסור סאכצו לכלול
,נס שליו ולסנ״ל א״ש דקאי אאכילס מזבס:
מקורס דמקורס של אח סביחי לא יועיל על אח סבר מון מרן
ודאתאן עלם שיעס קע״מא דסיק׳ נדם סנ״ל דמסלק בין זכר לנקבה
אסר צנמר׳ סוא וצ״ע:
«ל דק״ל דשמנס קפיקוס לא סי׳ לסם שוס סימן עסרס
והנה במס שססליע סנאון סכ״ל דעמא ועסור סוס ב׳ יףטס לעכין
סרבעס סאמס כן סוא בבסמס אבצ נעוף צ״ע לדיעס קמ״סא אלא קורקבן נקלף בקמן ולא ידעו א׳ דרק׳ או לאו וסשסא א׳ קליפת
בסוקפוס כדם כרן ע״ב וסיא דעס רש״ שס דסרנטלא דאגעא סזכר הקמן שמי׳ קליפס ס״ל ק״ סעסודש ובודאי לא ׳דרוק דפרק ועזנ״ לא
ה״ משמכה קפיקוה וממא והכקנה מזה המין ס״ עסור עד דסזיוס שמס• ואי לא שמ״ קליפס איכא למיסש שידרוק והוא נשר ומעהה
ללר^ עכ״פ מבואר מדעהו דאפשר בעוף שיהיה בעבע הבריאה הזכר לק״מ דסמ סנקבס נקלפס ניד ועסורס \ jbיעמא סזכר משוס שיוצא
וסכקבס סלוקיס זה מזו בעומאה ועהרה וא״כ שוב אי אפשר שיהיה מעפרא הרי ע מ פ אינו לומה לנשר ז״א להרי לומה ודומם א׳ קליפס
קכק נא שמיה קליפה איכא לירמש שילרוק ולומה לנשר ופשוע:
זה נולס איקול סרבעס וצ״ע:
פרה
קיי״ל
בעלמא
כסי
והמעיין בדברי סוק׳ כדם סכ״ל יראם דק״ל
ולפיז ״׳ל לשון ססוא בר אחא לסוס בי׳ מר שמואל ע״ מסר״ס שי״ף
סוא
עסור
ומאס
ע
קי׳
כל
שילדם כירן סמור אעפ" שיש לו
שנלסק בלשק זס ולסנ״ל ״ל אע״פ שכל בר אחוס לעלמא
שסעילס
סלכנולס
כן
אינו
כ׳ כל סיוצא עעסור עסור מכל מקום בעוף
נקלפ״ ועסור מ״מ מ ק שנמצא ססוא בר אחא שלא נקלפס ס מ מיא
יוצא
ללאו
אקול
סוא
מ
ס
עסרס
ביצס ויצא ממנו אפרוס שאין לו סימן
יוצא מעפרא מביצס נסר למקרסא וכיון שאין לס ק״ עסרס נאקרס
צו
יש
לאס
םוק׳
שסעלו
אלא
נניל
מן ססרננולס סוא אלא עעפרא קא
ומירי שלא ס״ לס ק״ עהרס רק קליפס סקורקבן וכנ״ל :
סיס
לא
אס
אבל
לנשר
לומה
אינה
רק שום ס״ א׳ עהרה ימהר שהרי
מיהו כל זס לשיעס סוק׳ כלס ׳״ל ככ״ל אבל רש״׳ פ״ ססס נס כן
לו שוס סי׳ עהרה אקור מן ההורה שהל׳ דומה לנשר ולא מבע״ אס
להרכנוצסא סיא סכקבס ובשמעסין פירש רש״׳ לנ׳ קימכ׳
נס ראינו שלולס שאסור ונ״ע לאסור מלינא ולא רק מקבלה נס כל עהרה סי׳ לסם מלבד קציפה הקרקנן בהא בולאי קשה קו׳ הוקפיה
סעוף סלולס עעא ועוד כ׳ נס לא סי׳ יכיל למס ר אלא כללא על מינים דכדה כה׳ דנביל מארעא הא לא דיר לכשר ומי״ע עופוה לא הוה דססס
ידועים אבל צא על עקר״ס ססרס בעולם שסלד סלנטלס אפרוס שאין מלס שוק זכרים וכקיוס כע״ש סוקפוס שס ויש למיץ דבהורה כסכיס
לו ק״ עסרס ע״ז לא כסב קבצס נס כע״ש סוק׳ גבי שקועס וא״כ אפי׳ כסיב אמ מרסס ובמשכס סורס כסיכ רסמס משמע דאס׳ לאוקופ׳
א׳ דורס וס״ לו שאר ק״ עסרס ס״ עושר לפי שאינו דועס לנשר אבל מכקבפ משא״כ באיכן אפשר סלוכךס הזכרים מכקבוה ודלא כמוק׳ כדה
אי לילס נמי סרי דומם לנשר ואסור ולא עוד אלא כל שאין לו ס־׳ טפו
מכ״צ ולמך עיון:
נימוש שמא ׳ללוס ףהיה נשל ואסור:
ולפיז א״ש לשק סש״ק מס נשר וכר אף כצ כיוצא בו ונדסקו כל וכבר מאז משנים קדמוניות עמדס׳ נמקירמ כיון שמקימנ״ צא
נספרשו אלא מז״ל סעציאו כן על ידי בדיקוסס מס בין סור
סראשוטס עם כיוצא נו דנשר והאיש כנ״ל וכן לשק עוף סבא
נק״ א׳ נלשק סט ר׳ ס״א ׳*צ על זס סאופן שנא נעקרס כימ פרס לנשר מס ראו שלא מכטקו צזס ק״ ביצים ראשו א׳ כד וא׳ סד עי׳
סיעב למען ס״ד ע״א אע״נ דקיק ביצים לאו דאור״סא מס בכך סלא
גדללם כמק סמור וכנ״ל וכמס קושיוס ׳סישנו נקוניא עי״ז:
כל

שאמת

הת״ם פופ!* חי״ד

ותשובות

אלא לסי מה שכחבחי לעיל עיקר ׳לפוחא מדכחיב כל צפור נוסורה
האכלו וזס אשר לא האכלו מהם הכשר והיינו קרא דמשנה הורה ואס
כן זח שבח׳׳כ הוא המופנה ואח׳ למילף אדמשכה הורה שיהיה המאכיל
כאוכל חח דוחק וכגד שיעה רניכו פרן דלעולס המופנה אח׳ ללמד על
עצמו ועי׳ בזה בכללי סוגי׳ שבסוף ק׳ באר יעקב:

כל אלו הקי• לאו דאור״חא אצא שמצאו ואי משוס איכא עורבא דדיד
לדיונה מה בכן טמא דאקרו הכחוב ויש לו ג׳ קימנ׳ טהרה כמו שאנו
אומרים עחה שיש לו ב׳ קימט טהרה ונאקר כן נאמר שיש לעורב ג׳
סימט טסרה ולכשר ה׳ קימט טומאה ואולי ׳״ל כעין מ״ש חוק׳ כדם
הכ״ל דסקוק מ״ר׳ מדבר השיין בזכר ובכקבה בשוס וסי׳ ביצים אימ
כיכר אלא בכקבה ואין צדון מכקבח צזכר ודוחק וצ״ע:
הרמבים פסק בזרזיר כר״א ואפ׳׳ח פקק כאחרים דבע׳ שכן וכדעה
כל
פרט
גם יש לחקור אחר שטרחו בש״ק ובחוק׳ וכל םראשוכיס מ״ט
וכ׳ רלב״ח בחשובה דק׳ל אפוש׳ פלוגהא צא מפשיכן וכימא
כחוביס
וי״ט
סכי עופוח טמאים ועשו מסס ב׳ כחוביס הבאים כא׳
בזחיר לא פליג׳ שהרי הוא שכן וגס כדמה שחור כעורב ולא פליג׳
סבאיס כא׳ מה ׳עכו בטעם שסרט בס׳ ראה הבהמוח הטהורוח ומכס אלא בסכיכיח ללא דוד אלא שכן אבל זרזיר כה׳ ללא אסרו מעעס שכן
עשר בסמוח טסורח שור שס כשבים שה עזים איצ וצבי ויחמור וחאי לחוד דסג׳ ליה בהכ׳ מ״מ רבנן אסרי ליה מעעס שכן ונדמה כ׳ כן
ודשן ואקו וזמר כל סכי סרטי למה ל׳ הלא יהיב בהו קימט מובהק״ הוא באמה אלו דבריו ז״ל ובאמה כ׳ כן משמע מש״ס בב״ק קוף פרק
מפרקח פרסה ומעלה גרס וסר׳ בדגים לא מכס כלל יסמין על קי׳ החובל דמ״ח׳ ליה בסחמא לא לחכם הלן הזרזיר וכו׳ וברבה בפסוק
וכן בח״כ בשמיכ׳ לא מכה שוס בהמה טהורה וקמין על חקי׳ ומ״ע ויה׳ עשו בן ארבעים שכה פסק ר׳ ח״א כן בזרזיר ומ״ח׳ ליה רלבי׳ח
סרט במשכס חורם ואי משוס יגדיל חורה ויאדיר ועיין חיק׳ חולין ס״ו הכ״ל ע״כ משמע בודאי בזרזיר הלכה כר׳׳א אן דברי רלב״ח הנ״ל דחוק״
ע״ב א״כ ס״כ טמא בסט סרטי דעוסוח טמאים וצ״ע ויש ליישב ע״ס ביישוב הקוג״ והכה ג׳ הרי״ף למיכו לרבוח זרזיר למיכחו לרבוח סכוכיח
מ״ש רמב״ס ס״ב ממאכלוח אקורוח הל׳ ג׳ עיש וק״ל
לבכה וכחב רלב״ח דרוצה לומר כיון דדרשיכן כל עורב לרבוח עורב
ר״א בר צדוק אומר כל עוף המולק אח רגליו טמא עחייט דלא סליג םעמוקי שאיכו שחור כ״כ כמצא ב׳ עורבים כחיב עורב שחור ועמקי
אלא מסרש וכ״ס רמב״ס והכה במחכיחין א״ש שמכימ לכו כלל מוכח וכהיב למיכו ה״ל כאלו כהיב ב׳ למיכו א׳ אשחור וה״כו זרזיר שהוא
לידע אס חמצא סחולק רגליו חדע שסוא דורק וטמא אולי אסילו יש ג״כ שחור וא׳ קכוכיה לבכה דהוה מיכו דעורב עמק׳ שאיכו שםור כ״כ
לו ק״ טהרה וכדע שאיכו מעוסוח טמאים מ״מ כשחכו עליו קדר׳ ע״ש ודברי פח״ח אלא שצל״ע כיון דר״ח ברבה חכ״ל ק״ל כר״א בזרזיר
בראשיה וכ״כ בק׳ יראים קי׳ קל״א אבל בבר״הא דחכ״ מוחחיס לו חוט וצ״ל כנ״ל דחרי למיכהו אס כן הוה ליה כ״ח עופוח עמאים בשלמא
וכו׳ משמע שצריכים אכו לבדוק על ככה וקשה לשיטח הוק׳ דקיסא עורב עמקי דאח׳ מריבוי דכל הוח כלצא חדא עם עורב שחור והכחוב
לאו ארישא קא׳ אלא סכי קאמר כ״ג אם יש לו ג׳ קי׳ גוסו בודאי איכו כללם יחד כל עורבי אבל איח להו הרי למיכהו ה״ל כ״ה עוםוח ושס
דורק וסשהא אק״ד ר״א בר צדוק לא אה׳ לאיסלוני אח״ק א״כ אס׳ קאמר אליבא דר״ח כ״ד עוםוח יש עשרים מיכיהו הלחא חלהא וכו׳:
קא׳ ביש לו ג׳ קי׳ גיסו לאיזה צורן כמחיח לו מוט או משימה צבדקו
דיו אס כמצא במקרה שחלק רגליו כאמר נשחכה עליו סדרי בראשיח ןי*ל עוד לפמ׳׳ש רלב״ח שס דר׳׳א דריש כל לרבוח עמקי לטעמי׳
ר״פ אלו עוברי׳ דדטש כצ מחמצח ע״ש והנה חוס׳ פסחים מ״ד
וכאסר אוחו אבל מהכי היח׳ למחוח לו חוע לבדקו אחר שיש צו ג׳
ק״ גוסו למעליוחא ואי טמא ארישא קאי כל העוף הלולס טמא ואין ע״א ל״ה לענין וכו׳ דאכן העלו ק״״ל דרשי׳ כל חלב לרבוה חל׳ שיעדר
לו שום ק״ גוף ואין אכו יודעים אס עהידלדרוק או לא ע״כ מוחחיס לו אבל לא ממש כאלו כהיב בקרא בהליא וללא כריא והשחא לפ״ז י״ל
חוט או משיחם לברר אס דורק או לאו וא״כ אין החליט ג׳ אצבעוח ר״א דדריש כל כאילו כחב לםדיא עורב עמקי בקרא להדיא אס כן למינו
לכאן וכד בידוע שהוא טהור כיון שאין לו ק״ גוף רק שאיכו דורקדלמא מוסב כמי אעורב עמקי וכאלו כחיב חט למינו ומרב״ אפילו סכוכיח
סרק ועזכי׳ חיא כמ״ש חוק׳ בדאמימר והוא דלא דריס שאוחו ק״ הוא לבכה שהוא שכן אצל עורב עמק׳ ולא כדמה עי׳ רלב״ח וממילא כמי
שאינו דורק ואז איכא למיחש לסרק ועזכיה אלא דלא שטמא אבל לא םן לעינו דקאי אעורב דמרבם זרזיר מטעם שכן כאסר אפי׳ לא היה
שיין לומר בידוע שהוא טהור ואולי מפט כן כחב הר״ן בידוע שהוא נדמה אן ר׳ חייא דבראשיח רבה הטל וסחמא לש״ס ס״ל כהלכחא
טהור הוא לאו דוקא אבל ר׳ ירוחם לא ק״ל כן ע״׳ בב״י ויש כאן נהי כל מרבה עורב עמקי אבל לא שיהיה כאלו כחב להדיא בקרא
הכרח לשיטח רש״׳ דשיפא ארישא קמין דבע״ ד׳ קימכיס ורבי אליעזר ומסחיין דמרבי׳ איחן לאיסור אבל לא לאסור גס סכוניח לבנה השוכן
בר צדוק י0רש איןכברר עכין הדרישה ומשוס הכי העמיד רשץ פירושו אצלו דא הוה אלא כמו שכחב פעם א׳ למיכיהו אגיף עורב והוא זרזיר
לשכן וגס כלמה וליכא אלא כ״ד עופוח וא״ש פסק הרמב״ס לאסור
אבטיחא ולא אמחטחין משוס דבבר״חא מוכח כן כטל:
זרזיר ולהחיר סכוניח כי הוא טהור .ושארי חי׳ בסוגיא זו יחלחי
והנה לש״׳ ס״ לולש ואוכל שלולש ברגליו על מאכלו אע״ג דמשמע
קונטרק בפ״ע — .פ״ב יום ב׳ כיב מרחשון הקצ״אצ.
ברמב״ס בס״ המשנה דרישס על מאכלו סוא לק לש״ שהוא
משה״ק קופר מפסד״מ:
מעוסוח סעורסי׳ וכל עיקר טעם איסור משי׳ שהוא אכזר וטורף כמ״ש
רמב״ן פ׳ שמיכ׳ מ״מ לא רצם לפרש " ל ס ומטיל ארס דא״כ לא סול״ל
ואוכ״ל אלא לילש שחס ירמב״ן כדחק דורש לאכול וזסו דוחק להזכיר
כן גבי ש״ עוסות ולא דמי לארי לורש ואוכל כ׳ סחס סוצרן לחלק בין
ארי לזאב ובין אורח״ ללאו אורחיה ע״ש אבל בש״ עופוה לא היה לו שלום וכל טוב לי״ע וי׳׳נ הרבני המופלג ומופלא בהורה ויראח ה׳
כבול מו״ה מאיר נ״׳ ראכליבורג ליין ומיק בטריעקט:
להזכיר אכילה אע״כ לולס ברגליו על מאכלו וזהו סי׳ שהוא מן העורפי׳
כמ״ש ס״ משכם לרמביס:
והנה שיטח רש״י אצבע יחירה שאחורי רגל ור״ן העיל שבאוחו אצבע מדברי מעלהו בעכין קשקשים כראה שהקשקשיס גורמים ששוככיס
באויר בעליונוה המיס ואיכו כן כ׳ שרשי לברים אצו יצאו מם׳
הוא עיקר דריסח סדורק״ אצא שטסוריס אע״פ שיש צהס כלי
משחיח איכס דורס״ בו אבל הדורס״ עיקר מצחמחס באצבע הלז קלוש רמב״ן פ׳ שמיכ׳ ושם כאמר כ׳ קכפיר גורס ששט בעליוכוה םמיס
וצ״ל לסירש״י סכשר סוא סגדול שבדורס״ ודורס אס״ בלא אצבע יחירה וחקשקשח מורה על לח״ח סליחוח ממנו וע״׳ ב׳ סימנים אלו ׳לעי׳
סלז וסעסוריס אע״ס שיש לסם כלי משחיח איכס דורסי׳ אבל לא יכחיש שאיככו ארק״׳ ומ״ש מעלהו למיון לאפרוח שלא כחפחחו עיכיו במ׳כ
חמציאוח שאצבע ׳חירה הלז הוא עיקר כלי מלחמח הדורס״ וכמו אין לידוכו עולה יפה כללא כ״ל׳ חז״ל פ״ק לבכורוח ה׳ ע״ב כל היוצא
שהעיד הטן ז״ל ע״ש היוח כן יש לחמוה על סירוש החוס׳ דכל שיש מן הטהור טהור ומבואר שס אפי׳ בהמה טמאה במעי בהמה טהורה
לו ג׳ סי׳ בגוסו בידוע שאינו דורס ועוף סבא לפכינו בזסק וקורקבן טהורה היא וא׳׳כ א״א בשום אופן שלג טהור הכולל מביצה לג טהור
כקלף ואין צו אצבע ׳חיכם אכו מקוסקיס אולי ידרוס בלי כלי משחיח ׳הים טמא אפי׳ רגע א׳ ואלו ם״כו ׳ולמיס שלג זה נולל מביצה לג
אצבע ׳חירס כמו סכשר וכשיסיס לי גס כלי משחיחו אצבע יחירם ויהי׳ טהור אפי׳ לא יהים לו שוס קי׳ טםרס היה טהור אן עקק" בלג שאין
ג׳ סי׳ גוסו אז כדע שלא ׳דרוק אין י ח ק שכלי סמשמיח יורם לכו שלא אכו ׳ולעים מבטן מי יצא ועל זה צרין קימכיס וא״כ אין אפםר לומר
ישחיח אדרבא עפ׳ יש לחוש אע״כ דלא כר״ח אלא כפירוש רש״׳ וצ״ל ששעה א׳ יהיס טמא ואח״כ יחזור לסיוח מסור ולא למי לאפרוח שלא
כססהחו פיכיו לראב״׳ לאסור לאו משום שאיככו ידן טהור אלא שלא
רביכו חס מסרש אצבע ׳חירה כסר״ן אצבע ארון מחבריו:
כגמר חיוחו וםוה ככפל בבהמה ולא יועיל לו שחיעה אבל לג שאין בו
ולפי סנ״ל סמסרש כסירש״׳ אצבע ׳חירה של אחורי רגל מוכח כסי׳
טריפה וכנלם רק משוס עין עומאם ועסרם א״א בשום אופן שיהיה
רש״׳ דק יפא ארישא קא׳ ויש לפרש כסירוש רבינו ירוחם ג׳
ביציאםו לאויר םעולס טמא ושוב מין טומאם וטםרם וזם לא ׳חהפן
אצבעוח לכאן וא׳ לכאן טסור בודאי טסור:
וכל עצמו לא איצטכין ש״ק צאשמעי׳ בקימכים לסוס קל׳׳א אוחו לג
בתיכ אמר ט ישמעאל כשר כשר צגז״ש מה כשר סאמוכ בה״כ עשה
שצרין ק ימן צסכיכו אין זם קי׳ אם לא כולד עמו וכשאר אצלו כל יידו
המאכיל כאוכל בכשר וכל האמורי׳ עמו דהא כחיב לא יאכלו
קמ׳ל אע״פ שאין לו עכשיו וכו׳ ולזה א״א לומר דקכפיר מורם ע״ז
אף כשר האמור במשכה חורה לחייב מאכיל כאוכל הכשר וכל סאומטס
דממ״כפ אי ידעי' ביה שעחיד לגדל אם״ז למה ל׳ קכפיר הלא כל -נדש
עמו ולכאורה לא סליג אש״ק טלן דאיצטרין לק״ וכל כיוצא בו לנשר
לו קשקשח יש לו סנפיר ואי לא ידעי' הדג הזה רק ע׳״ סנפיר כאמר
ובח״כ גופ״ ע״חי ס ן דרשא אלא דסוס קגי בסד נשר דלגופ״ לא
שעחיטם קשקשי׳ לגדל זח א״א דהרי יש שיש לו סנפיר ואין לי קשקשים
איצטרין דסשסא בחלחא וחר׳ וסד לא נימל נשר דליח ליס כלל עבע״
אע״כ א״א אלא עשוס יגטל סורס ויאדיר .ואמנם בגוף סדבר בחידוש
ורק לסי' איצער? ובחד כשר דח״כ קגי וא״חר אידן צאסמ״ צגז״ש
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םר״ן

שאלות

חת״םסופרחי״ד

הר״ן דכפקא לן מא»ן לו ולכאורה לולי דברי הר״ן ה״ משמע דמקברא או
מהל׳׳מ אמרו כן אלא שראה הר׳׳ן גבי סגביס דריש ר״א קרי אשר לא
כרעים נאל״ף קרי וכחיב ע״כ סהר הר״ן למצוא גס כאן שוס דרוש וכי
אין לו עיין עליו ולפ״ז י״ל דבחגביס פליגי נזה ח״ק וראב׳׳י בחולין ס״ס
ע״א ועיין שס הוס׳ ד״ה אעפ״׳ וכד דראג״׳ לטעמיה דדריש ג״כ אשר
לא חומה במגילה ירד ע״נ וח״ק דחגב היינו הכא׳ דפליג׳ ההס ולא
דרשו אשר לא חומה ה״ה דלא דרשי אשר לא כרעים רק מסברא נעלמ׳
כפקא להו בחגב וה״ה בדגים ולא הצמן הר״ן לחדש דרשא דאין לו אלא
לכאב״׳ ונזה ״יל ג״כ ק׳ מעלתו אלא שאין צורן :
דברי רדב״ז ס״ תש״ל המה על השו׳ רשב״א שכמצא לו שכ׳ בו על
מחט שנמצא בקורקבן תחוב מבחק אע״פ שלא נקבו כקב מפולש
טרפה וכן הדין בכל איברים שכקובחן במשהו וכו׳ ועל זה חמה הרדב״ז
ואמר שתרשנ״א יחיד הוא יפה כ׳ דהרשב״א לא מ״ר׳ הכא בחשש שמא
כיקבו א׳ מאיברים הפכימיס מזה לא מ״ל׳ דאפשל לס״ל שכוכל לבודקו
כדעח לש״׳ פא״ט כ״ב ע״ב אן ק״ל דהוא טרפה מצד עצמו הואיל וכהחב
בו מחט ח״ש״ שמא פ״א כחפלש וחזר לאחוריו ומש׳׳ה כ׳ וכן הדין בכל
איבליס שכקובהן במשהו וכ״ל ושט וקרום המוח דליכא חששא שמא
כיקבו איברים הםכימיס אע״כ הטעם משוס שמא ע״׳ המחט כהפלש
הנקב ם״א וחזרה לאחור״ וע״ז המה הרדב״ז משכי טעמים סדא אדרבה
ע״׳ חולי יש לחוש יוהר כמו שביאר והו א״כ מה לי חחונה נחק או
בפנים לעולם איכא למיחש להנ״ל והלא הרשב׳׳א מודה לההיר נהחובה
בפנים וא״כ בחוץ נמ׳ וכ׳ ומ״ש בש״ק ובקק עד שחינקב לחלל פ״ שנקב
הקוץ מבחק לחלל הגוף אז ח״ש״ שמא נגע הקק בא׳ מאיברים הםכימ״
ונקבו במםונש וצריכים לבדוק כל האיברים הםכימיס אבל לומר כםרשב״א
זה לא שמענו אן נס מה שמשמע מרדב״ז בקק שניקב לחלל יש בדיקה
לאיברים סםכימיס צ״ע דגס לרש״׳ דמקיל בבדיקה כנ״ל מחמיר הבא
כמבואר פא״ט נ״ג ע״נ ד״ס עד שחינקב לחלל מ״מ יפת המה על
הרשב״א .הכ״ד החוחס בכל חוחמי ברכוה .
מש׳׳הק סופר מפפד״מ:
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שלום ו מ ט לה׳׳ה הרב המופלג המאה״ג המופלא כבוד מו״ס אברהם
משה כ״׳ אב״ד בטורק״א ׳ע״א:
נייה מער״ח שבט העבר הגיעכ׳ ונפשו היפה בשאלהו אודוה עלמה
א׳ בה ״יח שכיס והיא כיכפה בחולי ככפה ל״ל והיא מוטלה על
אב״ האביון מטופל בחמש בכיס מאשחו השכ״ וגורס מחלוקח ביכו לבין
אשתו וגס םרכקהו אשר הי׳ מלימוד כחמעט מטעם שאבוח הבכיס איכס
רולים לשלוח בכיהס במקום חולי סמסדבק והכה כל תרוםאיס כת״אשו
מלבקש לה רפואה חן הרופאים הממרים הידועים באלז ישמעאל אומר״
אפשר ע״ד הרחוק ימצאו לה רפואת או שהמות בקמים החריפים וזו היא
טובחה לסייס או למוח ואן הרופאים ההמה איכס מאקפיסאוהס לבית
כומריס שלהס אא״כ חאכל עמהס דברים האסורים ושים ישראל ממשפחה׳
לא יבוא אצלה כל ימי משן היוחה אסור בחצר המטרה שלהס ומחה
כםשו לשאל הגיע אס מוחר לעשוה כן או לא :
הנה ננףז '״ל סס״׳ פ״ד מייסי דברי מסרש״ל בשם חשו׳ ר״׳ דככפת
הוה סכנה כפש ומוהר להאכילו שרץ לרפואתו ואמנם מסשובה
סלח״ש שער מ״ב יש להוכיח דליכא סככח נםשיה דהחיר לגרש אשה
נכפית בע״כ וכ׳ שס א׳ מהגדולים ק״ ו אס בשפחה סוה סמפון בפ׳
האומטן ק״ו באשה ׳ע״ש ואי ס״ד דמסוככת לידתה א״כ מאי ק״ו יש
דלמא בשפחה הוה סמפון משוס דקיפת למות עי״ חולי זה והרי עשה
מעוהיו אכפרוה שקכה שפחה שחמוח מהרה משא״כ האשה איכו יכול
לגרשה בע״כ שחאמר מה איכםח לן אס חמוח עכ״פ כל זמן שהיא חי
איננו מוס ומאי ק״ו הוא זה אע״כ מוכח מזה דס״ל דאין כאן סככח מוה
ואפ״ה הוה קמפון בשפחה ושפיר הוס ק״ו באשם ומ״ש הרא״ש נחחלת
התשר דהוה קככה וכן תעתיק הב״ש רק״׳ קי״ז לאו קככח נפשוח אלא
קככה לבעל שהוא יה״ ככפה מ ד ה ה כמלא דבר זה א׳ חולי ככפה הוה
קכנת נפשות תלי׳ בפלוגחא ומ״מ נ״ל בם״כ הולכים להקל ויש
לקמוץ אמסרש״ל בשם סר״׳ סנ״ל להמכילו דבר איקור אס הרפואה
בדיקס.
ומימ בכידון שלפכיכו פשוט יוחר מביעא בכוחחא דאקור למוקרס לנסי
הכומריס הכ״ל מכמס טעמים חדא אפי׳ רופאים ישראל כס״ג מ׳
הידר לסם להיככק עצמם נקפק כםש לתמים או לסחיוה וממש דהרי
לדעה הרא״ש הכ״ל אין כאן קככח כפשיס וכסי דלעבור א״ דאור״הא
הולכ״ להקל שמא הלט כמ״ד יש בו ק״כ אן לעומה זה לעכין למוקרה לידחה
אמר״ שמא אין בחולי זה ס״כ ואקור למוקרה למיהה יממש ברופא ישמעאל
נכה״ג שאסור שהרי נחשד על ש״ד לולי שהוא רופא מומחי ולא מרע אומנהו
והכא הרי לא מרע אומכחו כשימיחנו כ׳ יאמר מעיקר׳ אדעח׳ דמיהה נחים
ויעיין מ״ש ש״ן״׳ד רס״יקכ״ה :רש בזה עוד משוס אכילה דנריס סאסיריס
ונפלט שהכומליס מקפידים שלא האכל משלה בשר כשר אלא מפהס האכל

ותשובות

כד

ומכוקס השהה וכווכהס בזה להעביר על דה וכל להעביר על דה הוס
כמו ע״ז עצמה דיהדג ואל יעבור וכשם שאיןמהרפאיס נעלי אשרה אפ״
רפואה בדוקה ה״ה שאין מהרפאיס בהעברה דה כגון שרפואה בדוקה
לאכול נשר והנוי מכוין להעביר ומצה שיאכל דוקא נבלוה ואס לאו
לא ׳כיחכו לאכול נשר ימוה ואל יאכל כבלוה ומכ״ש הכא שהעברה איכו
עכין לרפואה כי רפואהה נסירס וקממכיס ולא כאכילה זו ומכ״ש שיש
לסוש בפיהו׳ להעברה דה והמרה דה ויהערבו בגרס וילמדו מעשיהם
ומונוג שהמוה זכאי ולא המוס ס ״ נ :
ועוד משוס אל חחיחד אשה עס סערב״ס שחשוד״ על עריוה אפ״
נכס׳ג דהיה חולי מחדבק דאלח׳׳ה לא מקשו חוק׳ מיד׳ אפירוש
רש״י בע׳יז כ״ה ע״ב ד״ה איכא ביכייהו וכר דמשכחח ל״ במאיקה כככפה
ומוכה שס־ן אלא ע״כ גס בזה שיין חביבה עליםס בהמחן של ישראל
מכשוהיהן ועיד דילמא אחר שהחרפא חיאכק או חהפהה להן ע״כ כראה
לפע״ד אין שוס קברא לההיר לככוק לביח הממרים הכיל מכל הלין
נועמא :
ואמנם פשוט שאין מועל על האב הזה לא פרנקהה ולא רפואסס
של נח ׳״ח שכה והיא כשארי עכי׳ ישראל המועלים על הציבור
להככיקה לביה הקדם החולים בקהל־ס גדולוח שבמדינוחיכס להקל מעל
העני הזה אבל למקור כעש א׳ מישראל חלילה ומועב שיגרשה מגיסו
וחלן לנפשה וחמצא מרחמי׳ מאחינו בנ״׳ ולא להוציאה משני העולמוס
וה׳ ירחם דרפא שבר עמו בעגלא ובזמן קרוב׳שמחנו שמחח ירושלים
נוה שאכן הכ״ד א״נ הדש״ה .פ״ב נגה׳ ליום ג׳ ׳״נ אדר שני קס״ו לפ״ק
משה״ק קופר מפםד״מ.

תשובה עז
שוכיט להלמיד׳ הרב
נאקקאווק כ״י :
אשר נדברנו אמש שמעלחו בחנוח שלו בק״ק קאמאהרן אינו מוכר
פימח יבשים של אשחקל בימוה החורף כ׳ כיון שמימי הקק
מקיון ואילן הוחזקו בגידול מילווען וכל בריה האין לה עצם איכו חי
ששה חדשים אבל מתקיים יניח וא״כ אוהן מילווען שכההוו בקיק
מחים בחשון ועדיין אקוריס עד קיק הבא עד שעבר להם יב״ח ואין
לתם בדיקה כיון שמתו ואינם מחשים עוד אלו דבריו  .הנה בצדקחו
ותומתו מחמיר לעצמו והדברים ראוין למי שאמרן מ׳׳מ כיון שלא ראיכו
מ׳ שח״ש לזה צריכים אכו לאמשומ כפש״ לומר הנח לישראל אס איכס
כביאיס בכי כביאיס הס ומה שאמרתי חמול פא״ם אבאר עהה במכחבי
בעזה״׳ •
תחילה אימר מ״ש כל במה שאין בה עצם אין ח׳ ששה חדשים אע׳׳פ
שכ״כ בפכ״ח וכן בס׳ שאילח שלום קי׳ פ״ע שניהם לא דקו
נמ״כ כ׳ במ״ר פ׳ שופעים ובירושלמי פ״ק דשבח אמחכי׳ ולא יפלה אח
כליו לא כאמר כל ברי״ה אלא כל דבר שאין לו עצם איני ח׳ ששם
חדשים ובש״ס פא״ע אמרי׳ כל גרי״ס שאין בו עלס איכו מחק״ס יביים
ואלו תיו מדקדקים בלשוכס לק״מ ק׳ באר שבע מדתכן ספ״ג דגיעץ
טחנין לה בסזקח שהוח ק״ס וכן מקרינין אוחו בחזקח שהוא קייס
ולק״ מ כ׳ ענין ק״ס הוא קיומו כל הענין שאנו עוסקים בו וכשאכו
עוסקים בבע״ס באדם שהניח חולה או זק• א׳ חיוהו ק״ס או לא ואמר״
בסזקח שהוא קייס ל״ל חיוהו ק״ס וכשאנו אומרים כל במה שאין נו
עצם אין בריוהה מתק״מח יב״ח ע״כ הוא כעםרא דאס אינו כעםרא
עדיין במוחו ק״ס דמח כמי נריה מיקרי אבל אי הוי אמר כל בעל ם׳
שאין בו עצס איכו מחק״סה״ח׳ אומר איכו מחק״ס ששה חדשים שאין
חיוחו מחק״ס ששה חדשים אבל עולנו במה הוא )ומה ששאלכ׳ על
כוסח דוד מלן ישראל ח׳ וקיס נקכתדרין ביארחי יפה ואין כאן מקומו(
וננוח לכידון שלםכיכו הכה הרמב״ספ״ב ממ״א הל׳ ע׳׳ו כשדיבר מחולע״
בהלוש שפרשו ומחובר אפי׳ לא פירשו לא הלמן בדיקה אלא אמחובר
אבל לא בחלוש וכ׳ ה״ה העעס משוס דהוה ורעוע המצוי רצוכו אפ״
עיכיכו רואות רוב נזמכס ובמקומוה ההמס שכיח הרחש אפ״ ברוב
החביות אבל לא ברוב הפיכות ואס יבדוק כל פירי בפ״ע יה״ הרוב בלא
חולע ע״כ ליכא אלא ורעוע המצוי:
והנה לכאור׳ הי׳נרא׳ לם״ז ה״כו לכחחל׳ אבל אס עבר ובישל בלא נדיק׳
סי׳ לכו לססיר מעיקר סדין לולי א״כ מס הועילו בהקנחן כל א׳
יבשל בלא נדיקס ומדש ש״ן בי׳׳ד ק״ ל״ע סק״ח בעעס סמסמיריס בליאס
וה״ה הכא ומש״ה הוצרכו רשב״א ורמב״ן לומר שמוחל מטעם ס״ס וכל זאס
באוסן סמסליעיס במסובר אבל אוהן המסליעיס בסלוש לא סזכיר רמב״ס
בדיקת אפי׳ לכתחילה ועיין ה״ה שס דייה ואס שסה וכד אלא שסרא״ש
החמיר גס באלו לבודקן לבחחיל׳ ע״׳ש ועוד רמב״ן ורשנ״א יהב׳ טעמא
משוס דאיכ׳ למיחלי שנימוחו מש״ה מוחר אפי׳ לכחחיל׳ ומשמע אם״ מיעוט
המצוי שפירשו אס׳׳ה הל״ לקולא מטעם שימוחו נחבשיל ורא״ש לא קתן
נס ע״ז והחמיר ועכ״פ מבואר דקיל חש שא דמיעוט המצוי בפירוה בחלוש
ממיעוט המצוי דהסליע במחובר וצרין טעמא למס:
וכלע״ד
הצדיק המופלג החרק ובקי כמו״ה מאיר

שארות

חתים סופר חייד

ונלעד״ דססליע נמסובר לא סי׳ לו סזקם סיםר ממולם אפ״ כשספט
באיבם ובעקר נפנים כנר עלוי םולעיס וליכא סזקס סיסר
על ספירי זו עצמם אלא דמרובס פריש וכיק דאיכא מיעוע סעצו׳ ס״ש״
זהר מ ע ריאה ממש דאין לבהמה סזקה ידהר ענורר שעם אסם אלא
ערוב בהמוה כשרוה פריש ומון דאיכא מיעיע המצד ס״שינן מה שאין
כן אם לא סםליע במסונר או אסר ״•ב סודש דציכא אלא קפק אס נולדו
סדשים בסלוש ו ל ע ס זס ספירי בסזקם סיסר וכשרוס עומדס כעצא
סרל לפתי זו עצעס סזקם סיסר ונס ערונס פריש שאץ רוב ספירים
עםלינד׳ נסלוש ופירשו רק )רעוע סעצד ס״ל כגד רובא וסזקס וק״ל
לסקל אפ״ לכססלס:
ו ל פ  p׳"ל אפ״ לסמסמיס צנדוק לכםסלס אפ״ נסא ס״כו לאפשר
לידנדק אקור לאכול נלא נדיקס כיון דאפשר לעמוד מליו אבל
סימ דא״א לעעוד עליו כנץ טדון שלפנינו שכנר עם סרסש אסר ששם
סדשיס וא״א לבודקן אין לאקול ספיט אך ׳רסצו סיענ לסק; עס דאפשר
שאס יש עליו םולמיס מיצווען עידס יסורו אע״פ שאין זס סיקון גמור
דא״כ אפ״ נידלוומן ס״ס נמי עורס נדיקס זו לעס ירסצו נעים אמיכ
אץ זה סיקק נעיס מ״מ סכא אסר ששם סדשיס דאיא בבטקס מםויב
לעשוס סאפשט אבל אין לאסור לרבים:
וכעין ראיס ע מ ס דאשס מצולם לראוס וידנס קרבו עפ׳ מעיצווען
ואפ״ם סואיל וסיא נסזקם עסרס אס יש לס מכס באוסס מקום
סליט במכס ופשעו׳ משמע אפיי ביום סוקס וכן דעת סרשנ״א אלא
שהסוס׳ ט א״כ לא םעמא למולם וכוונם סוס׳ לא שאסריף נילוס מליט ומס
ב  pאס לעולם לא םעמא אלא כוונםס כיון שלא נ א ט לעהר אלא משים
אוקעס אסזקם עסרס כיק דוסם צאו לאור״ס׳ איך נעסר אוסס לעולם
ונוציא אוסס מרוב נשים הרואום דם נדס בזענס וניעא סיא ען םעיעוע
וכי סזקס מליף מרובא מ״כ ניסן לס יום וסתה לסלום רא״םס ביומו
זסו סנרםסוק׳ טליזס נסםוק׳ סיו מוליס שםוליס בעכםס אמינ למינם
קרבו לעים ידע כיון שעוסזקם בעסרס וא״כ לבלוק לא בעי נליקס ע״כ
םוצרכו סוס׳ לומר שסרונ עסכנל לםזקם עסרס לרוב נשים מאוס עכ״פ
עשלשיס לשלשים או נשום זען וכי זו לעולם צא סראס וכבר ת ע ממלםו
מ״ש אכ׳ נסשד אסרם עממו של רשנ״א לס״ל ע פ " סכעס הרפואה
לכנדש לאלם מכה ססוסס סיעציאס ליסס ולס אז כל שארי כיסים
מלוסום ומעופשים ומותלוס שבגוף כמשכיס לשם ויוצאים לרך שס ואפשר
שיסיס לס נלס שללכו לסםבשל במולקי סאס שסיא סמקול מסס נמשך
דרך סעכס ואינו עניע לסםנשל במקור ואינו מעמא באמם צמוצס ואין
זס נגד רוב סנשיס מ מאן לימא לן שרוב סנשיס שיש לסם עכס כזו
שמאום דם נדס דלמא כל מ האי איסםא אינם רואם ושוב מוקיד׳
אסזקם עםרס ומון דא״א לבדוק שמא בלא בדיקה .סדרן לדיק בודאי
םפרוש וססקיד לא יאכל שוס דבר הצריך בטקס לעולם ושארי עעא
דאלעא סאוכליס נבדיקס ע מ פ מס עונ אם יעשרו יטסס באופן שאלסינו
דס״נו עייר כקליו ואילך לא יאכלו יבשים עשל אישסקל כ׳ כבל מסו
אוסו סרסש שידיד סיון וצטק כמוהו לא ׳עכלט בםטםו כלל אבל
לאסור ללנים מס שכבר נסנו לססיל לא טל ועססיץ למצאנו עמם
סטן למנסנ נ ט נביאים וסנלמת כסניד—:אעמשם״ק סופר מפפד׳׳מ:
,

תשובה עח
מ כ ת ב ך סניענ׳ לנכון וע״ד קושיין אמםיק לך ממידוש׳ נקונ״
דסיעט ניצים סילץ לף ס״ד:
ת י ר לקסיס ניציס ען סנכליס נכל עקום פ״ סר״ן אפילו נעקוס
שמצו״ למכור ניצי עופוס עמאים נ״כ ומשו״ס פטך וליחוש שעא
מעוף עמא טנסו וכפ״ ר״ם נס׳ סישל ס״ שסיד וס״ס וכ׳ למשדס
עםמטנן ל״ נאומר של פוף פלוט ועסיר סוא כיון ד ע מ פ רונ עוסום
דעלמא עסוטס נינסו סמכ״ אלונא נצילוף אידרםו כנ״ל כוונםו ע״ש
וא״ש אפ״ לעסקנא לאייר׳ נכד וסד נסי דקי׳ לא סוס עשוס עולבא
ע״ע מבא עיסס סוס:
ו ל פ י ז ססס נעק׳ ע״ז דטק׳ עובט דנים שנימוםו לא מסני אמתסו
של דק פלוט עשוס דבדניס ליכא רונא עסורים ונס טמוסו ולים
נסו ס״ כד וסד ויפס דםו סוס׳ ולא״ש סוכסס ל״ס דק״ דגים דאומ״
עשוס דדסיק נניעוםו ולא עשני ס״ לאו דאור״׳ ודסו דאכםי סוס קשס
דלקס מאינו מומסה נאועד מדג פלוני משדה מוקע״ נניעוסו ואז לא
מסט אמירםו משום דליכא רונא:
מיהו םעור ס״ל דנם נטמוסו מסט אידלסו ולכאורס כן נראם לא
עבע״ לסד פי• נרשנ״א דכד סוס מוקע״ ליס נמרופום נקמרס
מ״מ איכא סמכא נע״ע א״כ ס״ס נימוסו אלא אפילו למאן לנן׳ל
במלופוס לא מסכי אידרםו עשוס דםו ליכא ע״ע מ״מ נימוסו דדנים
אינם כעמפוה ממש אלא כססומס ומכיש בקרבי דנים דליכא אלא
טמוסו סשלפוסים וסקרב״ם קיימים א״כ עיעיל אידרהו וא״כ אכה׳ היל
למי מד לקס״ מאינו מומחס ע ״ אמירם תוסק דמיתי נטמוס ממש
אמת אין זס דקדוק ויפס סומס ט ח אלא שסם סק0ו אל״ס לשימםו

ותשובות

דנךל דלא מסיק בלא רוב ובדגים ליכא רוב מסורים ולא מסנ׳ אמירםו
בנימוס בלי ס״ כד וסד .אמכם סמנניין בדברי ריס בס׳ סישר סי׳ סקי״ב
יראם שיעסו דס״ק רב סיכ׳ דאיכא מומסס אינם טקס״ אלא ק םיממס׳
אפ״ יאמר עלסםים ואלו דגים וקרניסס ונראם מכ״ש באומר דג פלוני
ופסול דלא סלילו לסמוך מיז אלא סיכ׳ דא״א ליקם ממומסס אבל סיכא
דאיכא מומסס לא ססילי לסמוך ולק״מ מל ריס:
מן סנכריס בכל מקום רמב״ס לא גיס ק סנכרים דלא מסיק אפ״
באומר סל פוף פלוני וק״ל בכל מקום ס״נו אפ״ בסיל ולמעמי׳
דס״ל אין שום ססס ישראל נאמן אלא בא׳׳׳ כשרוב ישראל דרים שס אבל
בלא״ס נסשטס אפ״ על כבלוח ינורפום כמ׳ש ס׳׳פ ״׳א ממ״א ע״ש והיינו
לסנ״ לוקסיס נ מ ע מססס ישראל ואין סוששק לנבלוס וסרפוס משוס
מבא ומשוס עוף ממא נאמן באומר עוף פלד למירסס ולכאורס ק׳
מס צכץ ללסוק באומר פוף פלוני לימא במקום דלא שכיס׳ עמא״ עפ׳
כ־ון לבכל מקום לחני קאי אמקוס סשוי״ ס״נו ססס ישראל ולא אעקום
שעמאיס שכיס׳ א״כ מאי פרץ־ ולכאורה ״ל כמ׳׳ש רשב״א ורין בשם
״מ דפרק• דעצערס״ סר׳ ידעועא דעטפו/־ז ועמאיס אלא לפ״ז ל״מ
מאי מקשה סש״ס מאץ לוקסץ עסס ביצים ערופוה בקמרס פ״ וס״ם
מישראל קסם לסשול כנכרי כצ״ל לרמבים ומאי קושיין לצמא מנכרי לא
עזבכינן לאיכא ב׳ גדננונד עיעוע ערםוס ועיעוע עמאיס ונכד לא
מסיק באומר עוף פלוט אבל ישראל לעסיק באוער עעוף פלוכי
וליכא אלא סשש ערפוס לוקס״ ערופוס דרונא לאו ערפוס נינסו אע״נ
לכ׳ לאשוניס דמש״ס אין לקחים ערופוס עשוס דאיכא טעוסא שהן
מרופוס נקמלה ומקסמא לוקסיס מישראל שכערפס לו סרננולס דיל
לסקשס ישראל סשול כמי טעא שלקא ענו׳ שלקס ערופוס עטפוס
מישראל ידע מטל לסקשוס כן סא איכא נע״ער כטל ד״ל:
והנה אמ״נ דרמב״ס לא נרק נכרי ומוק׳ בישראל קסם ע״מ  oטן נכרי
שלוקס״ ממנו מ״י סיכר ע״ע מ״ פ״ג מע״א סל׳ ״׳ע ומשממ מה״ם
ליצא לו ענרייםא לנציס ערופוס דמשמע שלימין לוקלך' וס״נו מיי ס־כר
ע״ע ולפע״ל יצא לו מנטיםא מילין קי״ו מ״ב וססס גרס״ נכרים ולא
גרס״ בכל מקום ונשמעם׳; גלקי׳ בכל מקום ולא גרס׳ נכר״ אלא צ׳יע
מאי פריך ללמא לעוף עמא טנסי ולסיק באומר של פוף פלוני שלא
סוזכר מזס בנר״סא כצום טמא כ׳ סיכי לנאידך בר״םא למ״ט בנוי
עי״ ע״ע ועיקר קעיל לאין סושש׳' לננלוס וערפוס ס״נ טמא סך נר״םא
לישראל מ ״ ט נסכי נשלעא צסעפרשיס נכ״ע אפ״ נשכיס׳ עעא״ א״ש
מ״כ מ״ר׳ בלא סימן ובלא ע״מ לא״כ מאי רבוסא למב עמאיס סא יש
לו ק״ או היכר אע״כ ליס ליס א״כ ליסוש של עוף עמא סוא אבל
לסרענ״ס ק׳ וצ״ע:
ב כ ל עקום לולי לברי סרענ״ס וסלק ס״ס* אוער בכל עקום אפ״ רוב
גייס שכל שסיעסן נבלה ושכיס נבלוס אפ״ס לא עצרפ״ ק׳ נבלה
עם ק׳ ערפה ולא ס״ש״ לבציס גמור״ נימד אק לא שכיס וערפוס
שנעלפס ססרננולס באופן שגללס נאיקול לעי לא שכיסא ולא עצרם״
נבלס עם ק׳ ערפה ופריך מ מ פ נצרף לזה ס׳ עעאה כעיש סרשניא:
ולבדוק בקימט׳ מיין לקמן ע״ע ריש ע״נ וקיק דאוריי׳ פ״ לקעוך
אקיק נאיסורא סו 6לאור״סא באמם הרין פ״ שם הנך
ק י ק לאולנא וננובס״ סוס ק״ לאור״סא אבל רש״׳ לא פ״ כן אלא
אפ״ א׳ 30ך p״ דאוטיסא ולא אשכסן םערא דדמ• לקוק״ כעו עורנא
דונם ויסיס סקיק לאורייסא מ״מ לקמוך אקימן כמו על עדוס ע ט ם
או רונא וקורנא לקמוך כן אקימן זסו אפשר לאו דאור״םא נסי
דסק״ נעצמן דאור״סא דלא אשכסן מין אסר דכווסי׳ מ״מ אץ לקמון
אולי סשסא נשתנה נר״סו של עולם על קוק א׳ ואים לי׳ אודנא כסעור
חס עיקר קימט׳ לאו דאור״סא ססס בנ״מ וינעוס דס״שי׳ לאסרע ק״
כק״ ע״ סיענ:
ונימ לע״ש םאםרונים גש״ע איסע ק״ י״ז דבשמ קימטם סוס בקיק
עונםק ביוסר ולכ״ע דאת״סא ללשט עקטים לא ס״ש״ שחדענו
נ׳ קומנ״ כאסל ועי׳ בנ״ב׳ סטנא סקשס סגאון עו״ס מאלף ל״ש זצ״ל
לסנאק ט נ ׳ שס א״כ לפתש״׳ נסולין גדע דדעיץ לסדדי נאזטם חנב
ס״ל נ׳ סימנים ולכולי מלמא דאור״םא אמא׳ קאמר ש״מ סימן דאוד•׳
והי׳ סנאק ט נ ׳ זצ״ל דסנ׳ ס ט סד סוא עיש וטמ םכא ט מ א׳ סנך׳
נעצעוהו דאור״סא רק לא סעכ״ אק״ דאוטיהא א״כ אשמ סיעטם
סעכ״ אנל א׳ הק״ נעצמו לאו דאורי״ עשוס דאיכס דעורבא דדמי׳
לדיוגס ואיכא מיני׳ סלוידם בהולדה זה לזה לא בעקרה ושינד מ ״
א״כ אפי׳ אלף קיענים לא יועיל דעורבא דמי ליונס בכל p״ :
,

ובזה ׳"ל דקדוק דמ״ס׳ ש״ס ברייתא קע״תא כסימני בצים כך סימני
עוברי דנים וסא״ש ״׳ל דאקיק אדעתים דמצ׳ לאוקמ• נססוכוס
ואי משים לבדוק בסלנון וסלמק י״ל נסי דסוס ס״ד קימט ניצים
דאור״םא מ״מ "ל לסמוך אס״ לאו דאור״סא ונמ״ נ׳ סימטם כד
וסד ונם סלמק וסלנק ונססוכום ליכא אנא סד ס״ ולא סמכי על״ מש״ם
מיס׳ מסימני דנים דליכא אלא סד סימן וכסט״ן> מ י ס קרבי דגים
ועובר״ ניכא או כסרמנ״ס מדל למ״ל עובר״ ליכא ק י ק בקרני מים
ואפיס

שארות

חת״ם סופר חי״ד

ואפ״ס מסט ש״מ ס״ל לסנא דקמכימ א ע מ ט לאוטיסא וא׳כ אפי מוק»
ל״ בממיכומ היקשי צבדוק בסלמק וםלבון:
ולפי סטל לטס דס״ל גס ט זירא מודם לסימני דגים דאוטי ור״ז ס״ל
כיד בע״ז דאיכא ס״ עוברי וסימן קרב״ לרוב םפוקקיס דלא
כסרמב״ם א״כ א״צ לסגיסס ברייהא כ״כ ס" עובט דגים אלא כך סימני
דגים ממם אס אץ לו קשקםם כימ ברביע בודקים בשני סימנים עובטם
וקרביים דאפי׳ למ״ד סימן לסמוך לאו דר(ורי״ מ״מ אמט סימנים סומכין
מס״ס ומסירים סדג שמססמא נשרו קשקשיו וק״ל:
ולכאורה לפ״ז מאי פליך במק׳ ע״ז אדלג דאמר קלב׳ דגים ועובר״
אץ לוקמץ אלא מן ממומסה וצבדוק בסי ללמא ס״ל לרב
לסימך אק״ לאו דאורי״ אע״ג דסי׳ דאוטי בשלמא בנל״מא קאמר
שפיר דקי׳ דגים מועיציס לממיר מדג כשנמצא בו נ׳ סימטס עובט'
וקרגיים אגל רג מירי צקנוס סעוגט׳ וסקרב״ס בפ״ע וכצ א׳ יעיד על
עצמו ליכא אלא ס״ א' ואעיפ םםוא ס״ דאוטי׳ מ״מ אין סימכ״ על ס״
א׳ מס״ס וסא״ם דנקע דגים ולא גצים אץ טקסים אלא מן סמוממם
משוס דבביצס בעצמו איכא נ׳ סי בגופו כד וסד וסלבק וסלמון יסמכ״
עליו עס״ס ולא בעי מומסה משא״כ דגים וצ״ע לכאורס וע״כ צ״ל דכצ
סשקלא וערי' לעולא דסיר מכאן עובט׳ וליכא בדגים אלא ס״ א׳ ומכאן
ראי׳ לפסק הט״ף ורשב״א כעולא מדשקיל ועט ש״ס אליב״ דאע״ג
דלא ק״״ל כשינד׳ לש״ס ססס משים לס״ל סימני דגים דאוט״ ומולך
נשנימומו מ״מ עלשקלו וטלו אליבא דעולא ש״מ הלכסא כווסי׳ ועדיין
צ״ע :
בטרופות גקערה צמד מי גרשג״א אין היכל וט״ע גטמפומ והו״מ
למקשומ א״כ מה יועיל אמירהו מעיף פלוני הא מצי
לחכהמוט־ ולפמ״ש לעיל די״מ דה״ק ודלמא מעוף טמא היינו משוס צירוף
ג׳ירעועי׳ ירעוט טריפוס ומיעוט טמאים א״כ ציל מש״ה מוכרים גצי׳ טרופו׳
לנכרי כיץדגלא״ס אין לוקס״ מסס דאיכא ג׳ מיעוע״ אך לא שיק־ שפיר
לפיכך כמ״ש נס גלשנ״א:
אמנם העיקר נלאשוני וגרשג״א עצמו דגם גערופוס איכא סכילא
וע״ע ומהני אמירה מעוף פלוט וצפי זה צמאי דמסיק נמ׳ גס״
כד וסל מסייעי ליס לא דגע׳ קיומי דאפ״ טרופוס ונימוסוס נמ׳ מהנ׳
אמיכהו רק לאפוק׳ נהיפיך שיש לפנינו שניסס כדים וסדים אז׳ גודא׳
משקר ולפ״ז הסס גמס׳ ע״ז כדמשנ׳ נםנימוסו אכס׳ סדמ לירמר גלא
מומסס מסט ע״׳ אמילסי יזם דעה העול ס״ פ״ג אצא שצ״ע נפ״ז לעטן
מאי מסנ׳ לן ס״ דגיס וגיציס להסמיר וצא צהקצ דנצא איררחו צא
מסט כף׳ לסכשיר וגאיררסו לא געי ס״ רק להסידר כשםטסס סדים או
כדים ידעי׳ שמשקר וזס דוסק גלםק סגר״סא י.
והנה לםיעס ססוגריס דפליג׳ שמעסין אהדדי וסוג״ דהסס ס״ל ס י
דאזט" א פ י גגציס צ״ל לס׳יל לא איכפח לן במין א׳ עורגא
דדיר צדיונם ולי דנסיש צבציס בינוטס כיוצא גסס כמ״ש סר״; ואי משוס
ס׳ ספיקוס "ל שמצאו טסוטס כעמאיס יס״ שטסס סדיס אינו מובהק
אבל לא נמצאו טעאיס כעסוריס זולס עורב ואכס׳ ס״ טסרס דאור״ס׳
סוא בסרוו״סו:
והשתא לפ״ז דבר״סא באה לומר שטסס כדים וסדיס ס׳ איסור וא׳
סד וא׳ כד בודאי סיסר ״ל גס בסיפא סלבון וסלמון מעורב״
בידוע םסיא ביצה סשת לענץ ס׳ טומאס שמא ביצה צב שמא ביצס נסש
ועיסו אי לא סוס בילוע שסוא ביצה השק והוס ס׳ עוף ס׳ שת ורוב
בצים מעיפוס טנהו וכל ביצי עופוס אינם מעמאיס וא״כ מירעיע שרץ
סא איכא נסש דצא מטמא וסוא עסור אפ״ רוקמס לכן קאמר כיו; שסלבון
וסלמון מעורב״ בילוע שמיא ביצמ משת וליכא אלא סל ספיקא ק׳ צב
ק׳ נמש ועמא עק׳ ע ט פ ולא סוס נאיד מאוקימסא שאס רקמס מעמא
בכעדשה אלא מדאסיק מכא נמולין ס״ לאו דאורי״ ונריימא נקיט סאיסור
בולאי שניהם כדים וסדים בודאי אסור ולקין עליו וא׳ סד וא׳ כד ספק
ובעי אמירסוא״כ סלבון וסלמון מעורבים ניר ודאי טמא קאמד לכן פריך
דלמאדנסש סוא:
ו מ ה י״ל דברי רש״׳ נע״ז דפי׳ כס״ד דש״ק דטמ לעמא בכעדשה משוס
דסוג״ ד ססס ס״ל ס״ דאור״סא ואפ״ אי ס״ל דלא פליג׳
דסימני בציס לאו דאור״הא ודדגיס דאור״סא כידש בשמו מדפ״ ס־׳
בצים לאו דאוטיסא משמע דדגיס דאור״סא מ״ע על כל פטס צענין
ק״ דגים נקטו האיסור בספק וסיסר בודאי כאשר יבואר בסמוך אי״ס
כדמוכס בילושליר דאיכא בדגים טמאים כטסוטס א״כ ס״ס למטן ביצם
שח י׳ל כנ״ל ורם״׳ לטעמיה למפלש מומסס בקי וניר שאינו בקי וטופה
לא שיק־ יררהה ולא מהט איררהו מעוף פלוני וקמה נצנה רא״ס
ל״ס לסי דנים ק ססורם עדלא משט סימל סימנים לאו
דאור״סא :
והנה סרא״ש סקשה להרשב״א בסשי אסרמנ״ס דס״ל דאץ כלאים
דסנסגם נוהג אלא בשני ירט טהורה וטעאס כשור וסמור אבל
ב׳ מיני טמאים עם טמאים וכן טסוטם עם מהירים אינו אלא מדרבנן
א״כ לקק ע״ע מאי קאמל ש״מ סי לאוטי׳ ללמא סי לא׳׳ד ואפ״ס סמכי
בפטדוה דהוה עלרנס סוק וסמור ע״ש .ולפ״ז צ״ע עאי כל הלעש לםי׳ל

ותשובות

כה

ל ס ק סהס בע״ז דכך לאו דאור״ה׳ כדמשט בשמעהץ גשלמא גשעפהק
קא׳ אביצס פמאס דהוס דאור״יד מבס סיענס בע״ ק״ דאיר״ס׳ אבל
עובד דגים מכ״ל לאסור ק ההורה דכי סיבי ללא ׳לפי׳ שת מעוף מ״מ
דגים לא ׳לפי מעוף ועוברי דגים לאו דאורי״ עיסו למי׳ קמא דחוק׳
גשמעסק דצסכ׳ איצטריך בס סימנם משים דסדוש םוא דליכא ורדי דאםי
ממי ושר׳ וםכא שרי טםוטס ה׳׳א עמאיס ניד שר״ אפשר זמ צא שייך
בדג־ס דשרי׳ נס״סס וממילא אמרי׳ כצ מיוצא מעמא עמא ודומק מ״מ
לסי׳ ב׳ דססוק׳ דסזרע נעםס עפרא ערס שנעשה ממנו הביצה א״כ
גס בדגים כן א״כ קשס כנ״ל דלמא משוס עוברי דגים צא סו״מ לשנרי
ססס סי׳ צאו דאור״ס׳ דעונר׳ דגיס גופ״סו צאו דאור״ס׳ ואף על גב
דמוק׳ דמו זה סם״ משוס דכשעעורביס בנשר כבר נאסרו כבשר עצמו
ס ״ נ ו לספיסקיס דס״ל מכי אגל שיעמ רש״י ומוק׳ במק׳ ביצמ דלא
נאסר אלא סאםכל פ״ סשדרס שגו סלו׳ האשכל אגל סנציס גופי׳
אינם סשוגיס כגשר כלל גשום אופן וכן נראם דמם סרעג״ם עיץ
לס״מ פ״ג ממ״א הל׳ ז׳ וגאממ הרמג״ס כ׳ יראם צי סאוכל ניצה דגים
עמאיס כאוכל קרג׳ דגיס עמאיס ולוקס ק ססורה מדסל׳ זה גיראה צ׳
מבואר דס״ל מסנלא מילונם אין ללמוד דגים מנס סיענס ועוד אגם
היענה גופיה אין צוקיס צסרמביס וס״צ ביצס דגים אסורים מסברס מק
וכמ׳׳ש לס" קמא של חיק׳ מש״ה כסב יראם צ׳ אבל עכ״פ לסי׳ ב׳
דהחוס׳ דסיסר נציס עהורים לאו סידוש הוא שכבר אשכסן כיוצא בה
במצב וסו לא סוס סידוש ורק איצעריךבס היענה משוס דמגבל מעפרא
בעלמא א״כ עוברי דגיס לאו דאור״׳ וא״כ מנ״ל להוכיס דסיגיא דססס
ס״ל סי׳ דאור״ס׳ או כר״ס סי׳ דגים דאוריי׳ ולהסיר גס סברבועא בעצמו
ע״' סי׳ דלמא משוס עוברי׳ לא סדמ לשנו״ סי׳ לאו דאור׳״ ומיסו
לפעש״ל דעיקר קושי׳ סש׳יס ולבדוק בק״ ס״נו למאן לסמי מכאן עובר״
אבל למאן לס״ל איכא ב׳ סי׳ עוברים וקרניים בלא״ס לק״מ ל״׳ל לסמוך
אסי׳ לאו דאור״מ׳ עד דאיכא עוברי׳ קרביי׳ ובסכ׳ ורירי בר״סא ולב
מ״ר׳ בלוקס א׳ מסם א׳כ שפיר סדמ לשני" אקרב׳ דגים קי׳ לאו לאורי״
וא״ש :
שבתי וראיסי דסרא׳׳ם יסרשב״א נסשי׳ שסקםו כן אסרמב״ם דס״ל ב׳
מיני עמאיס לאו דאוריי ואינהו הוה מפרשי ססס ש״מ סי׳
דאוריי׳ כפירש״י ש״מ לסמוך אסי׳ דאוריי׳ ואהא הקשו דלמא סמיכ׳ סי׳
לאו לאוני״ רק מדרבנן מםזירים אבrס ום״ה לענין אי׳ דרבנן הימנו
רבנן בדרבנן אבל א' נימא לס״ גיס״ לאו לאור*•׳ לאין לסמוך על
אוסן ססי' דאיכא מינים אסריס סדומק לסם אפ״ באי׳ דרנכ! אק לסמיך
עליהן ושפיר הרעישו העולם אפ״ א׳ הקושי׳ מעוברי דגיס וסם לאו
לאור״׳ מ׳׳מ הו״מ לשכר׳ ס״ לאו לאיטי ומדלא משני הכא ש״ע ס״
לאורי״ ס״ל:
ואזדא נמ׳ מס שסקשיס׳ לעיל נהי ס״ דגים דאור״׳ מ״מ דלמא לסימך
אס״ לאו דאור׳״ אא׳כ איכא סרו״׳ עוברים וקלנ״ס ורב
מ״רי בלוקס א׳ א׳ והא״ם דעכ״ם עוברי דגים גופים לאו דאור״סא
ויכול לסמוך אס״ א׳ א־ הוא ס״ אור״מא ולממ אינו ניקס אלא מן
המומממ:
שבתי וראיס׳ דאול׳ עוברי דגיס הס יומר שיק־ צמנשר מביצי שארי
מינים יכן משמע מלשין הרמב״ס הנ״ל וכן משמע ממ״ש סיס׳
מוצק צ״ע ע״נ ט ס שאט דציר דגים לאו דאור״׳ וס״נוטעעא דרש״׳ פ״
בסוצין קכ״ו ע״ב ל״ס סעמאיס לציר ובצים שקולים סס גני שרצים ויבואו
שניסס ד״ל בלגים אינם שקול״ מיקיר׳ קלא לק אאיסור בצים ולא אציל
ומש״ס ציל לאו דאוטיס׳ וצפ״ז בסול׳; קי״ב ע־ינ דפטך מציר דגים
איסי ס״ל סיר מכאן עונל" וא״כ קלא קא' אציל לגיס וסוס דאורייסא
וק״ל:
ונבוא לבאר דבט סעור נעזס״׳ ועיין מ״ש ש״ך נספרו סאריך וסוא
דסיק ואס׳ מרםוק וסנה העיל ס״ל לסימט דגים סעכ״ על״סו
להסיר סעובריס עצמן ולא לססיר סדנ וביאר ד״מ משוס דאיכא ריעוסא
דלים ל״ קשקשים וביאור דבר זה דק״ל לעור דגם נשנימוסו נאיק בדג
פלוני ועהיר כמ״ש להטא וסעעס כיון דבסולין נסס״ד סוס משני
נערופוס וסוס ס״ל לשייך בסו מירסס מכ״ש נםנימוסו דדנ וססרצן לא
מזר מקברא זו וא״כ כדמשט נע״ז כשנימימו אכמ׳ סדמ לסקשוה ליקיר
באומר של דג פלוני יצ״ל שוס מ ״ נה״מ בדג לא שכימ שיה״ סיכר
טין שבאי׳ ממרמק וממדינס סיס וכדומה מש״מ לא פו״מ צירמד דג פצוני
ועסור סוא אבל א׳ אמר מסט מ׳׳מ ק׳ לישנ׳ ק״ לאו דאוטי׳ אע״כ כטה
דנבינא ס״ל יש לסמוך אס״ דגים אך לזס ק׳ ממעשם רב לירושלמי דאשכס
עסוריס דירא לעמאים ורנינא לא ׳כסיש המציאוס ומעשם רב דירושליר
דסוס קודם לרנינא וצ״ל נסי דאםכסן עמוריס דדירא צעמאיס מ״ע
לא אשכסן בהיפוך שיהיה טמאים דידא לעסוריס ולא דמי לעורבא
דדירא לטונס ובסברא זו כבר עמד בס״ ט ן גבי ס׳ קפקוס וסשסא
נה׳ מ׳׳מ ק״ מובהק גמור לא הוס כיון דעכ״פ אשכסן טסוריס דירא
לעעאים מ״מ כיון דלא אשכםן שוס ירן קבוע לפנינו שיהיו טמאים דע״
לטסוט׳ א״כ סמכ״ אכובא וכל שיש בו ס״ יש לססיר אך אס הדג לפנימ
ויש בו טעוסא שאץ לו קשקשים וסלא רוב דגים אין קשקשיסס
נושרים

שארות

חת״ם סופר חי״ד

נושרים במים ואין נוכיס מסימני עוברים שאינו מ ו ב ח ק ר ק מכס רוב
דרוב שיש ל ס ם ס״ זה ע ה ו מ ס ה מ ה נימא ב ה י פ ו ן רוב עהוריס אין
קשקשיהם נושרים במים ע״כ אין לחחיר ה ד ג על סמן ס״ עוברים
וקרביים וכ׳יכ ש״ן סי׳ פ״ג קק״ו ב ד ע ח הרא״ש והעור לענין ראש ושדרה

ע״ש:
ומה שהעיד העור שכן ד ע ח הרא״ש נ ר א ה ל׳ משוס דבםולין כ ש פ ס ק
ס״ ל״ד כ׳ ולענין ס״ דגיס א׳ דאומית׳ כ ת ב ח ׳ פ׳ אין מעמידין
ואס״ל ס״ל סי׳ דגים לאו דאומ״ מה ה״ לו להראות מקום אפי׳ אין
מעידדין ה״ל למיכללינהו בםדא פ ס ק א סי׳ ליד כדכ״ל לי׳ ת ב ר ״ ת א
כ ס ״ בצים כ ן סי׳ דגיס אע״כ מסי׳ בצים לח ברירא ליה ס״ דגיס ו ה ח ס
ב פ ׳ א״מ כדמ״ה׳ הוכחת כ״ה הקשת עליו קו׳ תוס׳ א י ן תל׳ חכיא
בדלא סכיא דגיס בבציס ית״ הוא הקו׳ עיש ש״מ ס״ל ה ל כ ה א כווחיה
דר״ח ב ת א אע״ג דמחחלת כ׳ דיש לדחות ראית ריס משוס דת״ל למימר
באומר עוף פלוכ׳ וטהור הוא פי׳ ע״ד פלפול יש לדחות אבל באמת אין
כאן ד ם ״ כמש״ל דס״ל ג ס אמר שנימוחו מועיל דג פלוכ׳ ואפ״ה לא
אמרו רב מ ט ע ם ה ט ל יאס״ד שדסאו לגמרי לא הוה הדר ומקשה עליו
ומתלץ הקושי׳ דחל׳ חכי׳ בדלא הכ״ וע׳יכ ס״ל להרא״ש לשמון אסי' וגס
שכאמן לומר דג פלוכ׳ וכיתור אמר םכימוחו ותא דמ״ת׳ כאיש אמיכ
הירושלמי ת״כו לדמות היתר ת ב ר ב ו ע א ע״ תיכר ת ע ו ב ט ס אבל לתת־ר
עיבר״ גופ״ לא כדמו דברי׳ ר״ת:
ר ק מ ה וניקבה מטמא׳ בכעדשה קושטא דמילתא אמר אבל ׳״ל
שאם
ד ב ר ״ ה א לא מ״ר׳ אלא מאיסורי מאכלוה ולא מטומאה ו ט ה ר ה
אלא ד מ ס ק ״ במס׳ מעילה דף מ׳ שרכים המטמאים שיעיר אכילהן כטומאת;
בכעדשת ושאר שרציס שיעור אכילתן בכזיח וא״כ א׳ ביצח עוף טמא שיער
מנקות בכייה וחי ביצת שין שיעור מלקות בכעדשת עמ״ש תוס׳ לקמן
ק״כ ליש ע״ב ומ״מ פ ר י ן שפיר דלמא דכחש ת ו א דלית בי׳ ט ו מ א ה וא״כ
שיעול אכילתן ג״כ בכזית :
ולפ׳׳ז ליהא למ״ש לעיל דאיכח לסלש לעטן ק׳ ט ו מ א ת ע״ש וליתא ד ב ק ׳
ליכא כפקוח׳ למלקיה בין כעדשת או כזית דאין לוק״ על ת ס פ י ק ו ׳
יחצ' שיעור אקור מה״ת ואין להאריך .
ר ק מ ה ואכלה לוקה משוס שרץ השילז על האלז יש כאן ג׳ שיטוח
שאם
לסחוס׳ א ס ט ק ס אין חילוק בין עוף ל ש ק לעולם לוקה א ל א
בשרץ מסריכן משוס שלז הארץ ובעוף משום שלז העוף אך קילס ריקוס
קיל שרץ מעוף לעוף לוקה משוס בח ה י ע נ ס ושח מותר לגמרי מן
ההורס :
ולהרשב״א נ ה פ ו ך הוא לקיל עוף משרץ ללאמר מ ק ו ם לוקה אשרץ
משים שורץ על הארץ ועוף אינו ל ו ק ה כלל ל ש ח ארץ
ליכא ו ש ק עוף כמי כל זיין שאינו מ ע ו פ ף אינו בלאו לשלז עוף ואבת
ס י ע כ ס איכו לוקס אלא עשת בעלמא :
ולרמב״ם כל אכפ׳ מוין קולס ט ק ו ס אמעטו מלאו מבשלס ל א ס א כ ל ו
ח א חלב ובצים ליכא לאו ו ס ל ל אסרבו מבת ס י ע כ ס לאיסורי
וזס כולל כל מיכ׳ טמאים ולאחר ריקוס לוק״ עי׳ז משים שלז עוף ולזה
משוס ש<ק הארץ כ ס ח ו ס פ ו ס ונרמב״ס לא קשי׳ ק׳ סוס׳ ב ס היעכת
למה ל׳ למשוס לכסיב מיעועמ מבשרם ולא מביצסס הוצרך לאוסרם
מבח היעכה :
והנה בה״ג פ׳ ג״ה כ׳היסר ט ה ו ר ה מלאצטטך ב ה ה י ע נ ה כמ״ש ח ו ס ׳
וציע ללא כיסא ל״ למימר היהר ט ה ו ר ה מ ח ק ס לך ולא לכלב׳ך
לז״א לאפי׳ כימא ביצה א ס ו ר ה מימ אפרום היוצא ממכו מוהר לאימה
ק א גביל וכוי וא״כ ה ו ה שפיר לך ולא אימעט אלא א פ ר ו ם ט מ א ה ל ה ו ה
לכלביך אבל ביצה ט ה ו ר ה א פ ״ יה״ הביצה א ס ו ר ה באכילה מ״מ איכה
לכלביך אלא לגלל אפרוםיס וקי :ועיין מ״ש חיס׳ ס ו כ ה ל״ה ע״א ל״ה
לפי וכו׳ ואולי ס כ א ס״ל לסוק׳ ל ב ע ״ לך לומיא ל א ס שהיא מוחרם
מלכחיב צפור כללקמןק״מ ואמר רםמכא ה א ס חשלם וסבלים ל א חשלם
אלא ה ק ח לך כמו שהיחה ה א ס אלו לא כשלםה וא״כ צריך שיהיו הבציס
בעצמם מ ו ס ט ס ולא לגלל אפרוחים ויש לעיין לפ״ז לקמן שס גבי  8ם
ע ר פ ם למסיק א ס כן צפור למה ל׳ ולסכ״ל איצעטך צפור ויש ליישב
וק״ל:
והנה בפי משפעים ב פ ס ו ק לא הבשל גלי כ ס ב סראב״ע ליעכס איכו
ראוי למאכל א ד ס בשום אופן וסיא כעז ואפילו בקעכוס;
מ ח ס ל ס ׳צירסן אין ס ז כ ט ס ראויס אלא בשר ה כ ק ב ה ב ה ם י ל ס ס ע״כ
כהיב ב ה היעכה ע״ש ו ה כ ס סמציאוח לא יוכחש ומ״מ דברי םז״ל נכוכיס
דא״כ כהיב יעכה ק ס ס כמי ה ו ה ידעי' דקא׳ א מ ה שראוי לאכילה מ ע נ ה
וסייגו ס נ ק ב ס ב י ל ד ו ס ס לדוקא ב ג י ס דליסא מעכו שוס ד ב ר הראוי
לאכילה דמיד ולאלסר כשיבוא ע ל סירך כבר כ ס ק ש ם כעין א״כ ע״כ
< pה ו א וההורה חייבה עליו עיין לקוק פג״ה צ׳ ע״א הוקי ל״ה אלמא
ו כ ר והבין א ב ל יעכה לאיה בה בילדוהה לבר הראוי לאכילה ממילא
כימא אז א ק ר ה רחמנא וכשנהקשה וכעשה ע ן ליה ב ה איקורא ללא
מ ק ט אכילה וא״כ ב ה ל״ל ע י כ לאקור ביצסה .ו ח ר ו ו ח ט בזה מ״ע כ ס ב
רסמכא איסור ביצים גבי יעכס עשוס לקל״א ט ו ן לביצס י ע נ ה יצאה
מ ז ק נ ם שכבר כסקשס ונעשס כ מ ן ו ס ו ס ל ״ כ ג ב י ל מ ע פ ר א ומדבר ס מ ו ס ר

ותשובות

ושרי׳ דלא דמי לשארי ביצה נומאיס שיוצאים מדבר איסור משא״כ ס כ א
שהאם עץ בעלמא קמ״ל אפ׳׳ס אסורה ולפ״ז אין ק׳ הוס׳ ל״ל בה ה י ע נ ה
ה״ל כל היוצא מטמא ט מ א די״ל לאילטריך לכנ״ל א ן הקושי׳ על לשון
מזק״ מנ״ל לביצה ט מ א ה שהיא אסורה ה״ל כל היוצא מטמא ט מ א ועל
מזין" סובב״ ח ״ חיש׳ א ב ל אקרא לק״מ:
ר ו ק מ ה ואכלה וכר כ ח ב ח י ס ם ו ח ואע״ג דהשחא איכא חרה׳
שאם
דאהי מחי ושרי וכר ע״ש ה נ ח חי׳ זה ואי נמ׳ שכ׳ חוק׳ צלע״ג
מר״פ אלו עוברין דנשר בחלב לאו חידוש ה ו א משוס דמשכחח כן בכלאי׳
אע״ג דאין כאן אלא ב׳ עניניס ואולי יש להגיח ולמחוק חיבח ואי״ן
ו א ד ר ב ה הואיל ושניהם חלב וביצים באיס מן חמי בעניןא׳ כמדא חשיב׳
ואכח׳ ה־ם חידוש משא״כ ב״בם וכלאים עניני׳ שוכיס ה ס והו לא הוה
חידוש חו כ׳ חוס׳ כיון שכל אמ״חמ אקור ה״ל האי חידוש ם ״ מ ש א ב
כלאים איכא זרעים ולבישה והרבעה ו ה נ ה נ ה אבל ה כ א ליכא אלא ב׳
החיריס ס ל ב וביצים ואכם׳ ל״ע:
דפםיק ליה ס פ ר א בשחי חיבוה ה נ ה כל בעלי מ ס ו ר ה הסכימו דכדרלעומר
חיבה א׳ וכן ה ל כ ה רווחח כמסירה נ ג ד סש״ס אך בס׳ חור חורה
ם׳ לך לך ח מ ה מ א ל על מאורן של ישראל הרמ״א שכ׳ שכן מוכח בחולין
דכדרלעומר מלה מדא והוא ההיפוך וע״ מ ה שהאריך בחשו׳ שב יעקב
חי״ד ועי׳ ביח שמואל סוף סי׳ קכ״ט בסוף ליקיט׳ שמוח ובס׳ גט פשוט
וטיב גטין והכה אור חורה כ ח ב שאין קושי׳ סש׳׳ס אלא מדכחיב בה
היעכה בה״׳ השמשיח באמכע חיבה ה ח ס כחיב בכוה יעכה אבל נ ח
היענה ולכן כא ל  7ש״ס מ ב ח שוע ומבח שבע דדמ׳ ע פ ׳ ל ב ה היעכה
ד ה ח ס לח כ ח ב ה"׳ שמשיח באמצע אבל פריך מכדרלעומר דלמ״ד
שמשיה שהוא דר אצל העומר שבשדה וא״כ איכח ג״כ א ו ח שמשיח
באמצע ועד״! צל״ע מ׳יט מ ״ ח ׳ ש״ס מראה כדרלעומר ולא מקרא קמא
ממרפל מלך שנער כדרלעומר מלך עילס תו יש להבין מאן האי ס פ ר א
ד ס מ כ ״ ע ל ה ד פ ס י ק ודלא פ ס י ק ו א ס הלמ״מ היא ס״ל למימר ה כ י ו ב פ ס ק י
מהרי״א כ״ שבדק כל ס פ ר חורה ולא מצא בח היעכה בשה׳ שטין משמע
דהיה רמו׳ להקפיד לכוחבו דוקא בבי שטין כדי ל ה ו מ ה זה הדין דבציס
וכ״כ בטיב גיטין וא״כ כ״ע מ״ט בממח ליכא קפידא לכתבו בשכ׳ שטין
ע״כ כר׳ לעייל דהכה בעל אור תורה כדמק לפרש ד פ ס י ק ס פ ר א כיל
ד פ ס ק במבטא שפחיו מב׳ שטי ה ״ כ ו ב מ כ ה ב עיש ודוחק וכי׳כ ד ה כ י ק א מ ר
מ ל פ ס ק ס פ ר א לשתי תיבוח פ ׳ כיון דכסיב בה"' שמשיח באמצע א״כ
כל ס פ ר א ה כ ו ס ב ס פ מ ס לעצמו אי אגרה רשוח מ ט ב ע תעכ־ן ח ו א לכותבו
בשתי תיבות הואיל ורואה ה"׳ שמשית מ פ ס ק ת וא״כ נ ס לדיכא ב׳ תיבוה
נינתו ולא תו״מ למפרך מבת שבע דליכא ת׳" שמשית ואין שוס ס ו פ ר
ט ו ע ת בו כמ״ש אור תורת אפי׳ מכדרלעומר דקרא ק מ א כמי לק״מ אע״ג
דאיכא לע׳׳ד שמשים מ״מ כל כ ו ס ב יודע ומבין שהוא שס א ד ס ולח
׳םלקכו אע״ג דאביו שקרא לו השם ההוא כחכוון לשוס כווכס שהית
כדרלעומר שדה וכדומה מ״מ השסא ס ו א שס א׳ כמו ידידיה למ״ד שס
היבה א׳ אבל א ח כדרלעומכ ד א ס כדר ס ו א במקף בלי ט ע ס ולעומר
יש עליו גגיכה אזלא גרש והקורא במבטו א ח כדר ב נ ח ח ומגביה קולו
בלעומר ח ה יכריע ה ס ו פ ר לחלקן לב׳ ח־ביח ואפ״ה ק״״ל ב מ ס ו ר ה
שאיכו א ל א מלה ח ד א וה״כ ב ה היעכה אע״פ דה״י שמשיח ס ג ר ו ס
לעשותו שכיס מ״ממדא היא כמו בנוח היעכה ומשכי ה ח ס ה ס ו פ ר יודע
עכ״פ שהוא שס א ד ס אפ" י ח ל ק ם לב׳ היבות בשיטת א׳ מ״מ בב׳ שיטין
לא ׳ ח ל ק נ ה א פ ״ באגרה לשוח וממילא ד ה ו ה חיבה א׳ וקי׳׳ל בס״ה
ככחב דוקא ה י ב ח א׳ א ב ל ב ח ה י ע נ ה ס ה מ א היא ב׳ היבוח בחו של
יעכה והכותב דרך רשוה חולקו לשתי שטי( לא ה י ה לחורת לכתוב ח״'
שמשיה לולי שהאמת כן הוא ביצה של יעכה כמצא מבואר ה כ ל ב ק ר א
וגס מבואר בש׳׳ס דכדרלעומר ה י ב ה א׳ וכן ה ל כ ה רווחה בישראל:
פ

,

מ׳ ע״ב אין שס מומחה מאי ד ק ד ק הרשב״א בה״הא דס״ל
בעץ
למימר איכו מומחה מאי וכלע״ד ע״פ מ״ש ה״ה דבדגיס ל א
מירסס באומר דג פלוכ׳ וטחור דלא שכיח׳ דגים ד מ ב ס חמלוםיס
א ת א ׳ מעבר ליס ע״ש וא״כ "׳כ א ס ר ק יש מומסס בקי וליד בעיר
מ ו ס ר ליקח על ס מ ן דג פלוכ׳ וטסור תוא דמ-רסס שיראתו לאותו
מומםת ע״כ שאל א ס אין שס מומםס בעיר מאי וסוצרן לומר באומר
מ ל ם ס י ס ולא הו״מ לשכוי׳ בדג פלוכ׳:
משכםס ליס גשלסולדסא פירש״ ח ש ל פ ו ס י ס סמליאח רוח וכן
שם
פירש ר״ן שס ו א ן בחולין כ ס ב משכםס בדג שקורין צלובס״סא
משמע שגלס כן וסוא דג ואין לו מובן לכאורס ובערון ע ר ן צלבםס
ג מ ק ג״כ כחר״ן דםולין ו כ ס ב שסוא דג ט מ א ע״ש שסאלין כ מ ד ו מ ס
ל' שהוא אוסו שקומן א ס ל ע לפי מ ס שציירו ומדברי ס ״ ח למדחי פ ״
ד ב מ ס אלו דרוב דגים טמאים אין ל ס ם שלפוסיה כלל כ ׳ שוככים
ב ח ס ס י ס סמים ב ק ר ק ע י ס ס י ס ואיכס צפים ל מ ע ל ס ל כ ן אין ל ס ם
קכפיר כע״ש רמב״ן פ׳ שפיט ואין צורן לשלפוסיס ו א ס כן בקרבי
דגים ש צ ט ן ס ״ נ ו לחסריש בין צלובסיחא וחבריו ש ס ם טמאיס ואפ״ס
יש ל ס ם שלפוחיס אלא ששני ראשיס שויס משא״כ ב ט ס ו ט ס א׳ כ ד
וא׳ ס ד עיין:

עי׳

שארות

חודם סופר דדד

ע י נ ד ה נו"! ע״ב שיטח ר"׳ ב ח ו ס פ ו ח לחרנגולחא לאגמא היא ה נ ק ב ה
מהדנגול׳ לאגמ׳ והזכר הי׳ קר קבן נקלף בסכין והיה משמנה ס פ י ק ו ה
נ ק ל פ ת ביל והי׳ מוהרח על בימי ר״פ שמצאו אוחה לורס ואקרוה עיין מ״ש
אכ׳ ע ט בחי׳ לקוגיא לכשר בזה וכעת י״ל ל ס ט ח׳ ס פ י ק ו ה לא מצאו
מעולם טםוריס לומ״ לטמאוח ומשוס עורבא לחול אכחי ה ו ה ס ״ לאודי״
בביצים גלולים כמ״ש ס׳ זו ברשב״א ו ר ק אך מ ה ש נ ק ה פ ק ו םיאיל והדכגולחא
דאגמא שהיו ממזיקים אומה בטהורה היו ביצים שלה מד ומד או כד וכל
הרי קמן דאיכא טהורים דמיא  :ט מ א י ם ואיכא כמי עורבא דדמ׳ ליונה
מירלא שפטו מזה סי׳ ל״ד ו נ ק ס פ ק ו בחי ס פ י ק ו ת והיינו אבוה דשמואל
לשעעםין וכדמשנ׳ ר״ז סי׳ ל״ד אך בדורות אמלוניס מר״פ ואילך לאשכמו
דמםרנגולתא נמ׳ דרק׳ ועוף ט מ א תוא )ועיין לעיל ס״ב ע״ב( א״כ תו לא
משכמ״ עוף טהור בשניתס חדי' וכדי׳ ר ק עורבא דדמ׳ ליונת משוס ם א
למוד לא שגיק סימן שבידינו וא״כ רביכא במס׳ ע״ז שת״ בתר ר״פ משני
בשנימומ ולא בעי לשני״ ס ״ לאו דאורייתא אע״ג דאדרב קא׳ שס״
בלולות תדאשוניס ט ר ס שהמזיקו תרנגולת׳ דאגמא לטמא מ״מ בימיו
כבר נחגלת תאמח לסימני ביצים וגס דגים דאורייתא נינתו ע״כ ת א מ ת
משני לבשנמימו אין ניקח״ אלא מן המוממת וק״ל:
מדרבנן ק ל א א ס מ כ ת א בעלמא הוא משמע אפילו ב ח ו ן ה ק ל י פ ה
אפילי יש בו חיות אינו אלא א ק מ כ ת א וכן משמע בבילת דף
ז׳ ע״ב שכתב לתדיא דמב״ס וכיור ש׳יע אך ברש״ לקמן צ״ח ליש ע״א
פירש רש״׳ לתדיא דביצת אסריח איכא משוס נבלת כיון דתו׳ בשר בעי
שחיטת ואי לא הוי כבלת ולים נתכוון בשפר התרומה למעיין בשימכ׳
ס פ ל ס״ ל״ס ובגוף ת ס פ ר בסשק ע״ש ותרשב״א בח״ שפך שיללת עליו
ו מ ס ב דאאפריח שיצא לאייר ת ע ו ל ס ולא נ ת פ ת ח ו עיניו ק א ׳ וכל מעיין
בדבריו י ר א ־ אאפרוח שבתוך תקליפת יחי אפיית אין לו תכשר שחיטת
כמו כפל ל ב ה מ ה ומיהו כפל ד ב ת מ ת לא שייך במעי אמו דמותר בשחיטת
אמו רק כ׳ כחיק ולא גמרו שערו וציפרכיו ולא שהה ח' ׳מיס הוה ש׳
נ ב ל ת ות״ת במםרומ כתי ביכאלאויר ה ע ו ל ם שיב לא ש  7ביי כפל מ״מ
בקליםחו לא נגמלת ילידתו וכנפל חשוב ולא מתני בית הכשר שחיטה

כו

ותשובות

בי׳ משוס אי׳ גביכס של ככרים או לא והאריך מ א ד בפלפול דבד
ה מ ע מ ת אי בנדל או לא:
בענין דבר המעמיד לעמוד על ה א מ ה והמקיר אומר בקיצוכ עיקרו
בשיק ע״ז ל״ה ע״א דקאמר המעמיד בקיבה ע׳יז א ס ו כ ה ב ה נ א ה
ומ״ש ממוכ״ק ומשני ה כ א דקא מוקיס היל איקורא בעיניה וכ׳ עג׳׳א
סי׳ חמ״ב קק״ט דאו״ה כלל כ״ה ס״ל שהוא דרבנן ו א מ נ ם בטור משמע
שהוא דאור״׳ כיון ש פ ס ק שאסור להשהותו ולהטוכ כל שמוה׳ באכילה
מ״הה מוהר לתשהותו אע״כ שאסור מ״הה וכ״כ בס׳ אלי׳ ר ב ה בשם
ס׳ אמרכל שאסור מ״סח וכ״מ מע״ז ל״ה הכ״ל דאוקויר ק מ ו ק י ם חמור
מ ח ע ר ו ב ה מור״ק שיש בו טע״כ וכ״כ ב ה ג ה ה שבמרדכי פ׳ אין מעידדין
סי׳ החכ״ע דלמ׳׳ד טע״כ ד א ו ר ״ ה א גם דבר המעמיד דאורייתא וכ״מ
בראב״ן סי׳ ח׳ דף ע׳׳ב ע״ב ע״ש בראב״ן ]דמ״ח׳ מג״א שס ד ת מ ה ע ל
ר׳ יעקב דמ״ה׳[ ואינו כביכו ח ס אלא בן כביכו יצחק ע״ש ויש לתמוה
קצה על מג״א שכ׳ לעיל סשק״א בשם הרשב״א דכל שדעחו לערבו כך
לא בכ״ל והוא באורך בשלטי גבוד״ מס׳ ע״ז של״ח ע״א ל ס ו ס ז״ב וכ״כ
הדיא״ז ׳מסיק שס מג״ס דאינו אסור מ״הח כיון שאין בו כזיח בכא״פ
ואפייה משמע להטור אשיר להשהותו ועי״ מ״מ ס״ס׳ חמ״ז ק״ק מ״ב:

ו

י

וה״ל נ פ ל כן כוונת דבריו לכל מעיין :
מיהו לקמן צ״ח דקאמר חערימ נמ׳ ט מ א ת קרי ליה משמע היינו כיעמא
משוס ללית ביה איסידא אלא ינשום א ס מ כ ת א ל ש ק ה ש ו ק על
האדן משו׳יס קד׳ ליה ט מ א ה ואק׳יל דאית בי' חי׳ לאורייתא משוס נבלה
איך שביק א״ נבלה דאורייתא ולקיט א" ט מ א ס דרבנן וכ״ע:
גיעולי ביצים פירוש ערוך שהכת על זנבה פ ״ והוה סד״א כ׳ היכ׳
דביצח נ ב ל ה גזרי׳ אטו בשר ה״נ נגזר אטי אמ״הח מתעוף
עצמו קמ׳יל גיעול׳ ביצים מיתרים.־
זורק א ח ה ד ס וכו׳ ערש׳״ ר״פ ד ס השחיטה לחל פ ״ ד ם ביצים ד ה ת ס
היינו ביע׳ זכר יהקשו הוספו' הא הוא מן בשד לפע״ד הדש
שעל ה ק ר ו ס שלהם היא מזרע שכקדש וכעשה ד ס כדלקמן צ״ג ע י ב א׳
אזרע אקור והיינו מדרבנן אבל מן החורת ממעטי׳ ליה בכריחוח ולפ״ז
לא א״ר׳ ש״ק מביצי עין דממנ״ם אוחו של ליקום שהולד נוצר ממכו
היינו ד ם גמור ומין בשר ואותו שאינו של אפרוח ו מ ח ה ו ה מביע• עלמי
אין בו שוס נפש ולא מקרי דם ולא צריך מיעוט כ ט י פ ה אדומה
שבתםומיס וצמחים בשלומא ד ס דגיס וחגבים הוא ד ס נ פ ש ולולא
מיעוט ס ו ס ל ס גמור ו ל ס זרע ביע׳ זכר כמי אבל ד ם שבטבע מתתוות על
הביצי בלי ליקום איננו אלא ט י פ ת אלומת ולא צריך מיעוטא ככלצ״ל :
ל י ס ח א ׳ וכו׳ שיטת סרא״ס שבתמלס תיו ס ב ו ר י ם להכל תלוי
תני
בחלמון ישוב איפכא חכי לתכל חלו׳ בחלבון אבל תחלמין אינו
נוצר ממכו כלום ונשאר בחוך מעיו של אפרוח למזונו ה כ ה בשבח פר״ע
אמז״ל שלענין ׳כיקת זרעים קמכו ח ד ל על חכמי הגויס ס ק ל מ ו נ י ס שכיסו
והריחו ה א ר ן ולרשו ע״ז אל ח ס ג גבול עולם ע״ש ואחר ה ק ל מ ה זו
ראיס׳ בס׳ שער השידס ריש מחמר החמש׳ שלעת א פ ו ק ר ט ה״ שנוצר
מחלמין ושוב בא מנן ומחמה ע נ י ו ו ס ר א ה שנוצר מחלבון והחלמון כשאר
למזונו כ ס ר א ׳ ה סנ״ל ונד׳ לע״ל שלעולם הילל ניצר מהחיצינ׳ ינשאר
ספנימ׳ למזונו ואפוקרט נ י ס ח ב ע ו ס ו ח ממאיס שחלבן בפנים ומצא
שנברא מחלמון ולא נ ה ן על לב לחלק בין ע ו ף לעוף והשריש כך והאמינו
חז״ל ננקיונו ע״ל אל ח ס ג גבול עולם ושוב א ח ר מאוה מסשניס בא
ז ס וניסת בעופות ט ס ו ר י ס שססלמון מ ב פ נ י ם ומצא ההיפוך ואז כולע
לחז״ל ת א מ ת ששני סכסי וכיס צולקיס ו א ס כן אנו שעקקיכו בטסוריס
ס כ ל חלו׳ בחלבון ולא בחלמון וא״ש בעזה׳״ .משס״ק ס י פ ר מפפ״למ:

תשובה עט
שוכיט
נייד ,הגיענ׳

להלמידי הוהיק הרבני ה מ ו פ ל ג

ס ח ר ק מ ד ם ק ד פ מ א ן נ״׳:

על נכון וע״ל שאלח ח כ ם באשה שלקחה ח מ א ה מא״׳
במקום שמסג״ היחד ושוב נודע שזו ה ח מ א ה נעשיח משיורי
סגביכה הנשאר ביורה אחר שהוציאו קגביכה הראשונה והשכ״ שנקרא
)לוואהטן( ושוב נ ע ש ס ח מ א ה משיוריס ס ס מ ס ונפשו בשאלחו א׳ איח

ולפ״ז מ״ש ש״ך ״יד סי׳ פ״ז סק״ל די״ל הטור ס״ל כר״ה דמעמיד בטל
בס׳ לא כ״נ אלא ע״ל בשלמא כלומר להטור א פ ש ר לדחוק
ולומר כן אבל האמה איכו כן כמו שהוכיח מג״א ה ט ל וס״ל כחי׳ שיך
ג ס שהוא דוחק והיינו ב ק י ב ה שנמלחה ב ע ו ר ה כיון שהוא ב״בח דכבכן
שלא ע״ד בישול ע״כ לא החמירו במעמיד שלו א פ ״ א ח ר שכבר נעשה
כבלה דכבכן מ״מ לא גזרו אעפ״׳ שמעמיד ממור מטע״כ כמו שהוכחה׳
מש״ק ל ע ז ה ט ל דאוקמ׳ קעי־יש מעור ממורייס מ״מ לעכין גזירה דרבכן
ממיר ט ע ם הנרגש בו ב״במ ומחי להחליף ב״במ ד א ו ט י ח א משא״כ
בגיעס שאינו נרגש אעפ״׳ שפעולתו כיכר מ״מ אינו כיכר שהוא
מביבמ יכא אתי לאימלופ׳ ביבמ דאורייתא כן יש להסביר ד ב ט הש״ך
וסברתו על נכון ב ע ד ה :
והנה רש״ ס׳יפ כל תבשר אוסר גבינות שנעשו מקיבה שנמלמת
בצורת משוס מ״במ יס״כ לרש״׳ אפי׳ ב ׳ ב ח דרבנן מ״במ לא
בנדל ועי תוס׳ יבמות פ״ב ע׳יא דייה בטומאת משקין וכו׳ מ״מ מוכמ
דלית ליה לרש׳" הנ״ל דתיי במ״במ אין ת ט ע ם נרגש ואוסר באלף א״כ
ה״ה דבר המעמיד יהא דלמ פירש משום דת״ל מעמיד ע ד י פ א מיניה
כקיט ד א פ ״ איכא כאן ב׳ קיבות א׳ שכמלמה בעורה ואי שלא נ מ נ מ ה
ות״ל זוזג וליכא משוס דבר המעמיד מ״מ אסור משוס מיבמ ולמכס
כתלבט בזה בדגול מרבבה סי׳ פ״ז שקכ׳יה ע״ש:
וכצ״ל בהכמב״ס פ ״ ; ממ״א שב׳ בהל׳ כ״ו המעמיד בשרף עכלה או
בקיבת ע״ז או במומן ״ן של ע״ז מעפ׳" שהוא מבשא״מ ואע״פ
שהוא כיש שהרי הדבר האסור היא כיכר והוא שעושה אותו גבינה
עכי׳ל הכה כוונתו על ע׳ ז שאיסר בכ״ש בעינו ו ה כ א אעפ"׳ שאיכו
מינו מ״מ דבר המעמיד אקור ותוסיף עליו באו״ת ככל כ״ה סי׳ מ׳׳ו
דלפמ״ש תיס׳ בביכה דכל שנעשה כך במים ומלמ ה ו ה מ״במ מ״כ ה״כ
ת ו ת מ״במ תו״ל בעכיכ׳ ע׳ ז דאומר מ״במ אסור א פ ״ בלי ט ע ם דדבר
המעמיד אלא משוס מין במינו וכפקא מינית א פ ״ ע ״ שט גורמים
אסור ואין רחוק ל נ ס הראב״ד מודה דינא דדבר ה מ ע ת י ל אלא שכתב
שאין צריכים לזה שלא הלכו בשל גויס אחד נ״ע שלא ׳מרוצו ו נ פ ק א
מיניה א פ ״ זח״ג אסור והכה גוף א ו ח ה ההשגה מ ס ר מ ס פ ר י ם שלנו
ולא כמצא לא בפ״ג ממ״א ולא בפי״ז א ך בם״ט כ ש כ ח ב ה ד מ ב י ס הואיל
והמעמיד הוא דבד תאסור בפ״ע וכו׳ השיג הראב״ד וכ׳ אין א נ ו צריכים
לכך שאין הקושיא צריכא ה י ר ק משמע שאין צריך לכך א ב ל מ״מ הדין
א מ ה ד ד נ ר המעמיד לא בטיל:
והתום* בע׳׳ז נ״ה ע״א ד״ה מפני שמעמידים וכו׳ דצונן בציכן הוא
ואע״ג לאוקומ׳ ק מ ו ק י ס אינו אלא איסורא דרבנן עכ״ל אין
להבין מ ל ב ר י ה ס לאוקוגד ה ו א לרבנן אבל ב״במ ה ו ה ד א ו ד ״ ה א לזה
אינו מכמה טעמים מלא א ? ס״ל ל״מס לק״ל לחוס׳ לע״׳ כבישה
והלימה בלי בישול יהי׳ בב״ח ל א ו ר ״ ח א ומה לי לאוקומ׳ ק מ ו ק י ס וה״ל
כאלו ה נ ש ל בעין ומה בכך לו יה״ בשר בעין וחלב בעין מוחד מה״ת
לאכול זע״ז לולי שכהבשלו זע״ז ועול איך אפשר לומר לטכ״ע בב״ח
ע״׳ כבישה ומליחה יה״ לאורייתא ואוקומ׳ קמוקיס הוא לדבכן הא
מבואר באוהו עמיד דאוקומ׳ ק מ ו ק י ס יוהד מהערובוה ל ״ ס ועול מה
׳עכו תיס׳ אמתכ״ ק״פ כל הבשר המעמיד בעור ה ק י ב ה א ס יש בת
בכ״ט א ק ו ר ה ה א לא״ת מותרת ת א משמע ת כ א מתוק׳ לאוקומ׳ קמוקיס
אקוד בב״ח מדרבנן מיהח ו ק ר זו היא קושי׳ מ ה ט ״ ט מי״ל סי׳ ג׳ ולא
ח״ כלום וגס לא הכיח בצ״ע אך כחורה עשה והביא ע״ז דברי הריא״ן
ידגאש ז״ל דמובן ימם שבזם יובנו דבד׳ תוס׳ ועוצם כווכתס והוא דה׳ פ
לק״ל כיד ד ה ע מ ד ה בב״ח ליכא ביחד מכ״ט ומש״ה בס״פ כ״ה אמרינן
המעמיל בעור ק י ב ה כשט א ס יש בה ב נ ׳ ט אסיל׳ לוקא אבל ביחד
מכ״ט לא מיחקר משוס ה ע מ ל ה ואמכס ה כ א במס׳ ע״ז מ״ר׳ ב פ ח י ח מק׳
ואמרו הא בב״ח בצונן ה ״ מ מלימה וכבוש ואם״ ' ' ו ר ף לזה שמעמיל
מ ו

נע׳

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

ותשובות

כיד וס״ל נ׳ כסוס כס כנישה ואין בו ק׳ וכס סעמדס מ״מ איט מדרנכן
דדרן נישיל אסרס סתם ע״כ טסא לש״ס למכקע שמממידס בעת קינת
כבלם דעד ס׳ אסת מדאוטי׳ עכ״פ ואפ״ ניסר מס׳ כמי ובסממדס
ואפשר מדאוט״ כמ״ש דסעמדס סמת מ ט ע :
ורית בס׳ תישר ס״ שפ״ו ט בקוף דבריו ומדקתכ׳ אס יש בס בטכו
ס״כו בפסות מס׳ כ״ל דתעמדת איכת אוסרת אפ״ג דציכן תוא
נב״ס בצוכן סוא מדרבכן ביש כ״ע עכ״ל וטל ביסר מס׳ אין סעמדס
אוסר בב״ם כסברס סטא״ן מינאש אלא בכ״ע מ״ר׳ ואע״ג דאכס׳ צרכן
סוא מליסס וכבישס ידמ מדרבכן כאסר ולא מצאסיו לו לסט׳ דסממד׳
אינו אוקר ביוסר מס׳ בכבלס :
ושם דף ע״ז ע״א בשאלוס ר׳ יעקב ישראל ׳ע״ש שאל לו וז״ל מפכ׳ שלום להלמיד׳ הרב הוהיק המופלא כבוד מו״ה גרשק אב״ד דקיק
שמממיטס אותן בעור קיבס כבלת וק׳ לן אי אית ב״ בטע מאי
לויא:
אר״ משוס כבלת ת״ל משוס בב״ס אפי׳ במור שסועס כמי א׳ ליס ביס נפשי בשאלתו אודות בן תורת א׳ דדמיקא ל״ שעתא ואין פרנסתו
נ״ע אפ״ א" כבלת ליכא דקי״ל כל אי׳ שבתורת בכ״ע עכ״ל ותשיב ר״ס
כ״א מעשיית גביכת וריצה מעלתו בתקכתו לתמציא לו היתר
שס דף ע״ז עיד אמת הן סן סדבריס אס בתאי סכמת נעור סשסיעת לסעירד המלב בעו׳ קב׳ כ׳ תהעמד׳ בקבה בלא מור מקלקל תגביכות וגס
שסוא אסור כדאמר״ בס׳ ט ה בעור קיבה כשרה אס יש בס בנ״ע צרין ז ק רב וזה מעשהו אמר שכהיבשה עור הקבה מוזר״ ומרככין אותה
אקתס זו סיא בשסיעס קיימא אבל שמואל בשל ככרי ידיר׳ דליה להו במיס ויין שרף מעורבים ואמר כן מוצצין הלמלומ״ מהמר אל הון
שסיעס יפדיפא מיכ״ קאמר ]פ״ אס״ משוס כבלה איכא[ ועוד דבב״ס
המלב וזירקין העור ומה מק הזה כגמרה העמדה ע״צ סי״ע עכס״ד:
דרן בישול אסרס סורס ואפ״ א׳ סר׳ ל״ קולא יומא בסלבא שרי אבל הנה אין כראה להמציא תיתר משט שהעור כבר כעשה יבש כעץ וכמ״ש
נבלם אסיר מס״ס מטל וזס ממש סי׳ דפ״ז סכיל ודע מ״ש םוק׳ ר״ח
סרב״׳ ס״ק׳ פ״ז בשס שבולי לקע דמאן לימא לן שתניע לשימור
לאפוק׳
סי" שס״ו הטל לשון העמדה בעור ר״ל קרושה שהיא פירשה
הזה ועוד שאט ססס שעומדת כן ביובשתו משא״כ תכא שמוזרס ומתרככת
על
פ״ג
צלול ולקרשה קורא שיהוי וסעמדס וכן מבואר מדבריו שס דף
ע ״ המשקין וטכו כגשר ממש וזה פשוע לסמכ״ד אמכס מס שטל בתיתר
בשר בסטר וכד :
דבר זס הוא ע״ד שיתבאר א״ה:
ליס
קיבס
בעור
סגביכוס
ולענין כתון שלפכיט סכס אס סועמדו
נ ך ס י ׳ במשכס מולין קי״ו סעעמיד בקבס כשרס אס יש בכ״ע ס״ז
שאסת
סמאס
ממכו
שעשה
דין ולים ד״כא דגם שיוט סגביכוס
אקורה ומזס סוכימ סראב״ד דליכא למימש לדבר סממידד בשוס
דבר
משוס
אסתס
הגביכה
אן אס לא סממת במת הקיבס כסי מ״מ
איקף דאל״ס אס אין בה כ״ע כמי לתשל דהמ מעמיד הוא אע״כ דלא
שכאסר במכק מ״מ שס סמאס לא כאקר במכין ובמקום שכסגו סיסר מ״ש״ להא וסא דאשרו גביכוס גויס משוס מור כבלה לאו משוס ממעיד
בסמאס ש״ג גס זו מוסרם ואס כ׳ אין טל לההיר לכססילה לסמון מס אלא משוס דכל שאקט בשל גויס לא הלכו אמר כ״ע שלא יפרוצו ועי״
לקטה סמאס כזו ידמ בדיעבד אין לאסור ססערובוס וסכליס ככלפמטד נע״ז ק״ קנדו קק״ע׳ ולדברי הראב״ד א״ש דבט השיק דמולין ליע ע״ב
ואםסוס בברכם  .ס״ב כגסי ליוס ד׳ ג׳ אדר הקצ״א לפ״ק :
וכי יש בו לחיק במאה ומד אמא׳ לא בעל וקשה הא שאור דבר המעמיד
משס״ק סופר מפפדימ:
הוא ידומק לומר דהי־כו הי׳ הש״ק שאט שאור דסימולו קשה דר׳ל
שהוא מעירד זה דומק בלשון ולהראב״ד טמא דע״ש בלשין הוק׳ בד״ס
לא במאה וכי׳ קוף הדבור מבואר דק״ל ככ״ל:
אמנם הריא״ן ירגא״ש שבר״ן ס״פ כיה ור״ה וממש כל ספוקקיס
מיש נס״ צ״א סעיף ד׳ סלב רוסס שכפל על בשר צוכן מוסר בלא
סמליעו לאיסור דבר סמעירד כאלו סוא בעין ממש ומשמע אפי׳
קליפת כיק דא״א לקלוף וסוא דעס ריב״א ולדעסו דמעלסו זס מה״ה סוס כאלו עומד בעיכיו ויע•" מג״א ס״ סמ״ב קק״ע ולמטן סק׳
סוסר לדברי סשו׳ סרא״ש שסקק רמ״א ק״ ק״ד סעיף ב׳ בעכבר שכמצא אמאי תצריכו כ״ע גבי מור קבת כשרת ת״ תטא״ן מגא״ש ור״ת ז״ל
בשימן שאוסר אפ״ יש ס׳ כ׳ העירוי כוגע המת בעכבר וא״כ קשה מ״ש דלעשוס נ״במ לא נעשה מ״ העמדה כ״א עעס ממש ולמטן זה לסד
אלו דברי מעלהו:
קיל מעידד ולדיט ס״ צלמ״ג ירמיס רניס סינס שססלב לא ס״ נאקרה
והנה כבר הרגיש בזה בפלס׳ סי״ ק״ד וכ׳ דסריב״א ור״ס איכס מסיטס מהקיבס סמועע משוס ממירד ולא נעשיס ב״נס בססלסו כיון שאין בסון
אלא בב״ס דסידרא בלע וקיל עפ׳ מעכבר וכבר  oמזה באריכד המלב עמס ממש כ״א מעמת מבשר אבל עכ״ס הא העור בולע מםלב
בק״ צ״א ודבטו רסוקיס ק השכל להקל בב״ם משאר איסורים ולועד הרנה נעין ונעשה נבלה ואסר שכנר נעשה נבלה אז פשיעא שמוזר
בב״ס התירא בלע הוא דבר סמוס :
ואוסר הסלב מפני שהוא מעמיד כמו עור נבלה ממש ומזרהי מל כל
ולבאר האי עובדא דעכבר בשוק שהוא בהשו׳ סרא״ש ריש כלל ט סצדדיס ולא מצאתי ת״ לקר זו ועי" ש״כ ס״ פ״ז סק״ל אס לא נאמר
ובס״ם כלל ט ג מביאו אוער כ׳ מובדא שכמצא עכבר בשומן שעור קבס שסחכרה במהנ״ אין הכוונה עור בנדן אלא מעשסו כנדין
ותוע סי׳ שסכל׳ ס״ כק׳ בססלס שפיכס סשומן לסוכו ולאםר ימים דתן שסלסלוםיס וסמציצס מסמור ומהערב מס ססלב מיד ואין טכר
כעצא מעכבר במססיסו של כלי ומעסס לא ימלע מאסד משלשס פכים בפ״ננ ולא שיד לועד שסמשס נבלם וסאסר ססלב ולק״מ כטל מ״מ
או שהעכבר כפל בשסיה משומן כמס וכפל לסממימ משוק ממממ כובדו נמצא לסי דעת זאס דעכ״פ ב״בס לא אמט׳ דבר סמעמיד לא בעיל
ועת כקרש משומן אז קג׳ לי' בקליפ׳ סביב סעכבר ואי באופן השט אן תמרדכ׳ פכ״ת ותשר מ״עונ׳ שבסוף תל׳ עאכלות אסומת ס״ ס׳
שכשאר משוק כן כמק מעל״מ אז ככבש במוכו ובעי ק׳ ואי באופן ט דר״מ לא אממ למעשמ דאפשר לומר דגם ב״בס הוס דבר המעמיד
סשליש׳ שמירר לסוכו שוק רוסס יום יוס אז׳ אפ״ ס׳ איט מומיל .הממס כאלו מוא במינא ומא דבע״ במור מקבס בכ״פ ידירי גדש גס קבמ
ט ידוע עעבע ססורקס וסשפיכס בכסס שסקלוס כוגמ סמיד בססתיס בהון מעור דמשוס מעמיד סו״ל זוז״נ ומוסר ומשו״ס מל״ עעעא בנ״ע:
ושולי תכל׳ וכוגמ תמת ברהיסמו בסעכבר וכןסקילוס כולו סוא קליפסו והנה בסוק׳ שס סקשו מאי אר״ שאסרו נביטה שיג משוס קיבה נבלמ
מ כל עפס אסר שכוגע בסעכבר בא סברו תספו וכוגמ גס תוא וכן
אפ״ משום משש כשרס נמ׳ ליסקר דלמא א״ ני' נ״ע וס״ דקבמ
עשם שאסריו פד שכגעו כולס ולא עבע״ למאן דס״ל סכ״כ שכאסר סכל כשלם ס״ל ספק דלבק דב״במ שלא ע״י נישיל לא אסרו אלא מדרבנן
ולא ש״ן סכא לועל נדעה הקובר״ דלא אעט' סטכ בקליפ׳ דזהו בסידט ע״ש והנס א׳ טמא דסא• עול סקבס ;משנידט ע״ל׳ בטט דלעיל
מבס שכאקר מעכס קליפס׳ אבל אס כל סססיכ׳ איכס אלא עובי קליפס שלא נסנו לסוכן נוף םקבה אלא סמק עמנו טל ע ת באופן אסל
סלי כולו כאסר ואץ זה סצ׳ סהיכה והי׳ משקם סלז כולו כאסר זס אסר דתוע דכל משקה היוצא מן סאיסולים ע•״ בישול סוא נכלל ממם
זפ וכל עפפ ממט איכו אלא קליפמ ופמוס ממכו וכאסרס וכ״נ וא״כ כעיקל אבל סיוצא ע׳׳׳ מציצס ומליסס או כס״ג ל״ס בים עשוס מע״כ
פשיעא שאסיר הכל אלא אפ״ אי נא אמר״ מכ״כ כלל מ״מ כיק שכאקרו ובזס מיושב קד סוס׳ דפקסיס כיד ע״ב סל״ס אלא עש״ס וגע״ש סוק׳
סקליםוס כולס שוב איכס סוזריס להיהרס ועשדה אוסר הרא״ש סכל בביאור בסולק רף״ב ע״ב ובמס׳ בכולוס ד״ו ע״ב ד״ס ד״ל עיקר קרא
וסס״נ אס ס״ מעשם שסוריקו שומן סם על עכבר לסט* ס״ סטן ג״כ לצתן וכו׳ כוונסם לרוענ וקיסם שסוא ע״׳ נישול לא צל״ן קלא דעע״כ
כטל א ן מעשם סי' שם״ יתע שסכל׳ ס״ נקי וטק נססלסו מ״כ סוצרן ולק לצילן שלא ע"׳ נישול ולא כאסל משוס עע״כ עוד ס״ שס אפילו
לומר שמיי שסורקו שומן סם מס יום נמס סשומן דרד לעומק מד שנגע לרוענ איצערין קלא דעמם לא מטף עעיקל דס״ט שהוא אוכל ולא
נ ס ע כ נ ר ואס״נ דמכ״ש שיש לסמדר נזם נניס דמעיר עפ׳ ומעכנר נשממ כשהוא נהואל משקה והיא דוקא כשסזל ונקסם ונמשס אוכל נטש
וא״כ סכא נעול םקנס שיילז מעט סלסום ליכא עשוס עעי׳כ לק עשוס
לננ״ס :
א ך כל זס אס התיק עכל׳ אל כלי בכוונה ובנמס דרן שפיכס כענסנ עשקס סעצא עסס וסנס -נכל איסורים או ברונם סעשקין אקוליס דאהי
סשוסכיס שאז כל שיעור התקה וסקילום נוגע אל סאיסור וכעשם עינינימו דמט מעפולשי׳ במוצץ ק״כ ע״א ועוד שם ע״נ ו ט ט ק ס
כצו קליפס םאיסת אמנם בקי׳ צ״א ידת׳ סלנ רוסס שנפל על נשר סעצא שמכל לילף לונ םאיקורס ענינייסו דסנ׳ ועכ־ש ב״בס דיל
צונן ונפל בבס אסס שפיכס ערובס על סבשר ועלס על כל נדוסיו סתיכם שכבל כעשס כבלה ונאקר בסכאס ע״׳ שבלעה סלב דמשקם
וסביבוהיו של הבשר כיוצא המידה ססלב ננע בנשל ואתן לא פגע
ולא כנע ואמ״ב כמנננו קפ כהפרבו זה בזה וא״א לקלפם בזה ההירו
טב״א ור״מ ואשמע״ ביבמ ומכיש בשארי איסורים דקיל׳ פפ׳ וקודל
רמ׳׳א קולא דכפל בב״במ וכ״ש בשארי אקוטס וקע״ל מומרא דסורקה
בשאט איקוריס וכיש ב״במ ויגיד עליו ט ע ו :
ויותר אין לסאר? והי שכוהיו ׳ארין אורכא תהא לשלוה״ ככפשו וכפש
אוהב לעבט ס׳ הבפ״סמ יום ה׳ וי״ו הקע״ב לפיק.

תשובה פא

תשובה פ

מיוצא

חת״ם סופר דדד

שארות

היולא מאוהה סםיכם לילף מסט דשם סן סכא נסהיכה בשר םיםר
שלא נאסר עדיק ומוצצין ממנו ציר מנ׳׳ל מן ההורה שהה״ זאה הציר
סיוצאם שלא ע׳* בישול ונס לא הוקפאה שהסא נסשבה כעיקר נדי
לאסור משוס בביס  pסםורם אס בשלם עם סלב ואין לן בו אלא
סדישו ואיכ א״ש דלא אשרו גבינות נרם משוס עור קנם כשרה דליכא
אצא איקול לרבנן משא״כ בעור נבצה דנננצה משקה םיוצא דאיטיתא
דאיכא לורלף מבינ״םו ועוד מבואר שס להדי׳ נבצם עוף עהור ועיי׳ בסוצין
צ״ע ע״נ הוס׳ דיה שאני וט׳ בקיף הדבור ודףל)יעיין גםשו׳ באר יעקב
בפקק צענין סדש( היוצא מסנ״ל לענין נידין מדן דליכא אלא תר׳
דרבנן דבשר גמור םנכבש עם סלב לא מיסקר אצא מדרבנן ומשקה היוצא
מגשר שלא ע״׳ נישול נמ׳ ליכא אלא אי׳ דרננן לגשלם עם סלג וסשם׳
שאינו מגשל אלא כוגש סמשקס םיוצא מעור םקגם עם סלג ס״ל סט
דרבנן ולדעה העיז ס״ק׳ צ דמםיר לםדי׳ נשר כבוש בסלנ שחיעה
משוס דה״ל הרי דרנכן ה״כ מוהר להדי׳ ואע״נ שבספר דגול מרבבה
הקשה עליו משיק ההוא נר גיזצא דכפל לכדא דכמכא וכר והוקשה לנף׳ז
מאי רנוסא דרנ אסא בר״ דר נא מפשמכי׳ הא ה״ל הרי דרבכן בשר
עוף ורק בכבישה ולפעכ״ד לק״מ דנשר עוף שאט דעשו סזוק לדבריהם
יותר ונעלם מדנול מרבבה ז״צ מ״ש ע״ז עצמו בק״ צים קק״ה נקופו
משא״כ באינן לא נזטכן נזירה לנזירה אמנם לפע״ש לעיל מוכס ממשכתינו
דלא כםע״ז סטל ואן הכא דודא׳ איכא ס׳ ואפי׳ מאה נסלב נגד מק
עור הקבה וליכא ט ע כלל דאע״ג דעור הקבה ׳סיב עוד עעס סמק
עפ׳ מקי ומאה שהרי ממנו הועמדה כל הסלנ מ׳׳מ הא כנר כ׳ םוק׳
בחולי; צ״גי ע״נ הטל שזה לא מקד׳ עעס כלל וליכא אלא משים דבר
המעמיד וכבר בדרכו דלרונ הפיסקיס ליכא ננ״נח משוס מעמיד ורק
לחיש כדברי המרדכי וםשו׳ מ״מוכ׳ ס״ל דס״ל גס בכה״ג דבר המעמיד
לא בנדל ולצאת ידי דעחס יקח ג״כ מםקבה עצמו מצורף לעור הקנס
ויחי׳ זיז״ג חקבם ועור ובלבד שלא כדע בודאי שבעור לחודא בלי תקנם
כמי הי׳ עומד דאז לא הוי זוזי נ כמ״ש םוק׳ נע״ז מ״ע עי א ד״ס שיהיה
באיסור וכו׳ ועיין ע״ז ס״סי פ״ז מעחה לא כשאר עליכו אלא משוס
דלכמחלה מיחס אסור לבעל אפייאיסיר דרבנן כס׳ ונס זוז״נ לכחחלס
מיחס אסיר לזאח בואו וכסיגון על הע״ז דמםיר ח ט דרבנן להדי׳ אפי'
בלא ס׳ ובלא זוז״נ ס״ל ח ט דרבנן משקה היוצא מהעור וע״׳ כנישס
בחלב וכיון דלעיז מוסר לנמר׳ איכ מוסר לכ״ע לנעלו נס׳ לכחחלם
ולהסיר זוז״נ לכחםילה אמנם כל זה אס נםרכן בזמן ומעט אבל אס לרין
שיעור כבישה וה״ל כמבושל והיל עע״כ ממש דמס ל׳ כנישס או נישול
ונפל פיהא ננירא דלםמון רק על הי׳ נ׳ של סוס׳ הואיל ואינו קפו׳,
צא נעינא .ע׳כ עצם םיעוצם שאס צריך לכובשו זמן רב יסירט משס
סוף כל ייס כמו שעה כדי שלא יהיה כבוש יום שלם ננ״א ויחזור אס״כ
ויהכהו צםוכו ואין מלערף זמן הכבישה וכן אכו כוהנים בלולב מרטו
בשבח שבחג להסירם מן הורס עי״ גוי בסוף היום כדי שצא יהיו כבושים
ויופסלו וה״כ כן יש לסמוך אסכ״ל מצורף לזה דה׳׳ל הפ״מר ועט
ע״כ כ״ל לםםיר כטל ויוסר מזם אין להארק נערן זם ואחחוס בכל
חוסמי ברכום — .פ״ב כגם׳ ליום ב׳ ם״י ענם סקס׳׳ס לפ״ק :
משיםק קוםר מפם״דמ:

תשובה פב
ינחמהו ה' נכםמום ציון רלושליס ס״ס סרבט םמאיר עיטס מסוםכ׳
המופלא מוה׳ מאיר פאל כ״׳:
? *TCסהעוררה במה אעכהו בקיצור כמק נססלה אעהיק לו לבור א׳
מם״ לפ׳ גיד הכשס בסוגיא דירך ודל ומ״ש הוקי דצרם״׳ מ״ר׳
בסצ״ חון לרוענ צ״ע הא נכה״ג אין לו לק בשול אלא לין צל' לסגי נכדי
כמילה ולא ש״כ׳ םכא נ׳ ם״ םש״ך לס״ צ״נ קק״נ לסט גיל ושומכו
כסוש סוא ואי בילך שתק םמפעס לניד אק־ יאמר שמואל על זה נכצלה
קולף ואוכל עיין םיענ נע״ז ס״ ק״ס קק״׳ ובשין שסקק״כס ובדברים
אלו יש ליישב ק׳ םוק׳ אהא דאמר שמואצ כצלה קולף ואוכל לסקשו
פשיעא דאלם״ם םא משעם מליסס כנר נאסר די״ל דמ״מ ם״א דכםי
דרוסם דמליםה הוא כצל׳ מ״מ דין הוא שלא ׳אקר נמליסם דאין נו
דק םעוס^ולא אזיל שמנוניס םירך ומפעם לגיד משא״כ בצלי קמ״ל שומאל
דנם בצלי לא אמרי׳ סכי ועדיין צ״ע עכ״ל בס״:
ועתה אנא על קדר דבריו מ״ש דעיפם סצנ מ״ר׳ דאים בים פילי
סוא פלאי דא״כ מאי ש״ע״ דבעול וס׳ םכא כול" לםסר דסא
אין כאן פעפוע נשוה וםוא פשוע ונער ׳כחבםו ומ״ש דמחנ״ מרך מוק׳
ל״ סםוק׳ נמםובל נמנלין זם צריך םנלק דא״כ אכם׳ מ׳ ניחא הא דשמואל
דבר נוזלא דמםונל בצל׳ טלו אקוד נס זם פשוע:
ומיש אהש״ן סי׳ צ״ב סק״ו שכ׳ דסרמ״א מקםפק א׳ כסר״׳ א׳ כרש״׳
וכ׳ מעלהו ט״ל דמקופק א׳ סלב ט ן כסוש יש לי אי שווק ומפעפע
בכל סםםיכוס כבק״ ק״ס ק״ז אלו דבריו יס״ מעלסו זסיר בדברים אלו
שלא ׳עווס פליט קוני* דעפמ םלב אי םלב מפעפע מססיכס לסםיכס
בלא רועב ולא מלס  pעל דפס ד״מ מעולם ו»״ש בק״ ק״ס דאפשר

ותשובות

כז

דסלב מפעפע כמו שומן וםניאו סש״ן סנ׳׳ל ם״נו לעכין אוסס סידכם
עצמם אבל מססיכם למחיכם לא וכעין מס שח״ הש״ן נחי׳ השלישי
שהוא האמה בשם הר״ן דהנל הקדירה מועיל אינו רוצה לומר שיסיס
לו פעפוע כנשול ממש אלא לענין אוהה החתיכה ה״ה פעפוע של חלב
יש לו דק שומן לאוהה חתיכה וזה ברור:
ומ״ש מש״ן קי׳ ק״ח סקי״ז שכ׳ וכן מוכח דעת הרב נק״ צ״ב שכהב
דאס נפלה עפה חצב אינו אוקר רק אוהה חחיכה ואס היה
נחשב לנון( האיסור כל מה שבקדירה האקר דהמ ק״״ל חס בלא מ ע ב
אוסר והמה מעלהו הא הרמ״א בסי׳ צ׳׳נ הנ״ל פסק דנעי׳ שיה״ בקדירה
ש׳ ואין ׳אקר כל הקדירה אלו דנר־ו אט המה להמיהחו הא עכ״פ
פקק שס רמיא שהחתיכה עלמה אסורה אעפ׳״ שיש בקדירה ס׳ משוס
שאין העפה מפעפע נכצ הקדיט יהי׳ מעעס הש״ן שמקופק א׳ כ ט ׳
או כרש׳׳׳ או מעעס שט מעלחו שמקיפק נין כחוש לשוק והשח׳ שנאקר
החחיכה עכ׳׳פ ואי ס״ד דה׳׳ל איסור׳ מחמה עצמה האקר החחיכס אח
כל מה שנקדיט שאין בו אלא ס׳ נגד העפה לא ננד החחיכ׳ אלא ע״כ
שאין אי׳ מחמס עצמו והוא מונן .נס מ״ש מש״ן סי׳ ק״ה סקי״ע שכחב
שהמחבר סחס הדברים כ׳ הוא שסמן עצמו אס״ צ״נ דבעי׳ ניעור דוקא
ולא חילק ביןנשרכחיש לשימן נסז״א הא ע״כ אוחו פיסק דס״צ דשמק
מפעפע ומפרש הש״ס נבשל כחוש וככה ׳הפלש לשוןסש״ע יאק־ קחש
הלב״י—:
מיש במכהנו הקדים מש״ע '"ל ס״ ל״ו סעיף ל׳ בש״ע שני הנה»ד
נטלי לשמים ממנו שלא אוכל וסוא סשמעח הדפוס :
אע1ררה 1במ״ש פר״ח ס״ צ״ד אדנט סש״ן סק״ד דכל בליעת ובליעם
נעשם נ״נח חדש יש לי עיון נזה אי שיין נב״נח נישול
אחר בישול הא לא חנעי׳ ל׳ דבשר דנםנשל נסיע עם חלב שנםבשלם
נפ״ע ואס״כ נחבשלו זע״ז בודאי שיין ני׳ נ״נח דאיריי׳ מש״ס ריפ ט ס
דמשנ׳ שמא יעלה באלפס רוחח אבל אחר שכבר נחנשל הנדי בחלב
אמו אס חזר ובשלו אפשל דלא שיין ני׳ חו ב״נח לאומי׳ ואפי׳ נצענן
ומחממו נמי לא דדוקא לעני! שנח ה״ל כבשול משוס דס״ל מלאכם
מחשבח וכמ״ש ע׳׳ז בא״ח ס־׳ שי״ח סק״ד ימקולקה חלינח הפר״ח ואע״נ
שהש״ן לא נחית לכך :
והגאון מוסרים אנ״ד דק״ק כ״ש והמדיני כ׳ לי פקפוק אפר״ח הלז
וז״ל ודברי ספר״ס ס״ ל״ד שק״ד בלא״ת םמוהיש דםט סמעע
חלב שבכףדאקרה להכףולהנלוע שנו עכשיו שחוזרים לסכףהר׳ מפליע
ממה שבכף ונס מקצת מן אוחו חלב וחוזר וכנלע נו מן נשר א״כ לא כשאר
נו רק מעע דמעע בחלב שאין בו כלי לאסור הבליע שבכף רק כיין שנשאר
בו מעע חלב עם םערוביח חבלוע שםוא םערוביח ב״נח הנעשה נבלה
א״כ נבלה לחילא הוא לאסור להבלוע שני" שבא להכן> שהרי סחלב
העקר׳ אין נם נפ״ע כדי ליחן עעסא״נ מה בישול ב״נח יש כאן נישול
מועע מדמועע חצב בעל נק׳ ובליעה סערונום נשר הנעשה נבלה
וזה מבםלו עם בשר זה שרי ואין בו אי׳ נישוצ ודברי הפר״ח צ״ע עכ״ל
הגאון הנ״ל ויש לפקפק וק׳יל .ועיין עוד מם שםידש שס םםלםי לומר
דלטכיס ס׳ ננד חלב הכף שבהבל הקדיר׳ שסין לרוענ מקבר׳ כ״ל דליהא
דאע״נ דפליעס רוענ פועל בכלי נקל מנמאכל כמ״ש רשניא בשמעםין
דעיפח חלב מדמסנ׳ םנעלם לכלים ולא לאוכלים ואם״ בנניעם יבש
אפשר נמ׳ וכמ״ש רמ״א ק״ ק״ה קעין> ז׳ אבל הסבל פועל יוסר במאכל
מנכצ׳ ואצ םחמה שהרי כן עצינו בריס דקיל כלי מאוכלים כעיש בםשר
מ״מונ׳ שהביא ש״ן קי׳ ק״ס סקי״א וכן מורה לשון מהרש״ל שסביא
םש״ן ס״ צ״ל סק״א שכ׳ לרן לםסונ עד ראש הכף וס״מ א׳ משערים
עד מקום שםניע אל םון המאכל אבל אס״ד דםבל םקדירם כמי אוסל
א״כ הכל לפי גודל הקדרה אלא דלא כפלה׳ וכן נוםניס בעלי הוראוס
ואקיים נ ב ט ה ציון וירושלים הכ״ד :

תשובה פג
שלום רב להרב המופלא דפש מרניח אביו סמאסינ החילו ושנון כש״ה
מו״ם סייס טי:
הגיעני טעם מכםנו ועל דברם פלפולו סריפא דמעלםו סגס שאין
םםנאי מקכיס לםנום מפקקי לפלפל במם שאינו ניגע לםלכס
ומעשם מ׳׳מ אשוב לו מפט םכבוד :
ראשון םסלס כ׳ דםר״ן ס״ל בדרבנן לא אמט׳ םכ״נ מלט דכל עצמו
לא נאסר אצא משוס לםא דנינס ומשים במליםם וכבוש
ל״א נעשם נבלם ומזה שפע ממלםו דס״ל ד בדרבנן ל״א סנ״נ ואמנם
מסוס׳ סוכים מעלםו לס״ל אמל״ ט נ נדלבנן מדכםנ נב׳ נל' אסרם
הולם ולא מלב מוכס ללא כלשב״ס דנע׳ סלי ששים דא״כ ס״נ 'אקל
החלב שבהון הגשר מדרבנן והסזור לאסיר הבשל שביורה מדרבנן אמיכ
דלא כרשב״ם והק׳ מעלהו םא אב״ מפיק עעס כעיקר מביבם כמבואר
בטש סוניא מרפה סלב וס שם רשב״א דעסםלנ עיכס זס שאין בס
אלא עעם בשר אבל מסבשר לא מוכס מידי שיש בו ממשוס ססלג
וס עעלםו דסשםא לפי סס״ד מדי אסרס סורס ולא םלב לא מוכס
לאסור

שארות

חת״ם סופר חי״ד

לאקוכ טעמו ולא ממשו וח״ל טע״כ לרבכן ולא תוכיח תוק׳ מיל׳ לללמא
משוס שתוא מלכבכן ולפי זאת הה״א משרה לא אמר״ לחחלב כעשת
כבלת אע״כ לא ק״ל לתוק׳ לחלק בכן:
והנה לכאורה ה״ל להוכיח כפשוטו בלא כשב״א חכ״ל מכח קישית
תוק׳ אםרשב״ס ללמא רב ק״ל לפי זאת הה״א טע״כ לאו לאורי״
ולא כ״כ אלא שמעלתו לא רצה בזה משוס שהתוק׳ ק״ל בעלמא טע״כ
לאור״׳ משו״ה פכה לרן חריפוה להוכיח מכח לבכי תרשב״א ללפ׳ זאת
הה״א לגלי אקרה חורה ולא חלב טעמו ולא ממשו לאו לאורי״ ואכ׳
חמה א״כ אין מלאכו אכחכו יליט הלא רבא לחה לברי אבי׳ ואמר לעולם
לאו לאור״' וב״בח חילוש הוא ללרן בישול אקרה תוכה ומכ״ל טע״כ
אע״כ כמ״ש תוקפות לליחוי בעלמא הוא למחכא ליכא למילף ואלא יליף
לית רבא ממשרת או גיעול׳ ככרים וכמ״ש חתוק׳ בקוגיא לזרוע בשלה
ובקוג״ לכוהן טעס לפגם בע״ז וא״כ ה״כ אפ״ לפי הה״א לגלי אשרת
תורת ולא חלב מ״מ טע״כ לאורי״ ממשרת וגיעול׳ ככרים:
א ל א שלא ׳לעתי מה צורן לעצות מרחוק הלא תוק׳ כתב להליא
שחחלב שבתון הבשר איכו אלא מלרבכן והיינו כי ללפ׳ הה״א
מיעטת תחוכה בפירוש גלי ולא חלב וא״כ אע״פ שהבשר אקוכ מ׳׳הח
וכשיחן טעם במיס בעלמא יאשר משוס טע״כ מ״מ החלב התירה התורה
לתדיא וליח ביה אלא איסור דרבכן ויכול להוכיח הוכחתו.
אבל כל זת ליתא לםפשוט הוא דתסובריס לא אמריי באי׳ דרבכן
חכ״כ ת״כו בא״ שהוא לרבכן אפי׳ אס ית״ טע״כ לאוריי׳ אבל
באיסור לאור״ם׳ אפי׳ אס יה״ טעמו מלרבכן מ״מ הס אמרו שימיה
עעמו כעיקרו ויעשה כבלם ג״כ וזס פשוט ולא כקחפק בה אלס
מעולם וח״כ כיון שסבשר אסור מ״הת ׳אקור טעמו אח סחלב ועושה
אותו כבלה מדכבכן ואץ מזה ראיה לאיסור לרבכן שיעשס החתיכה
כבלת.
אני תמת לפי סברתו שהל״ן לס״ל חכ״כ משוס לתא דנ״נמ תיא ס״ל
לא אמר״ כ״כ בלרבכן א״כ ה״ל מרגניחא להוכיח דתתו׳ ע״כ לא
ס״ל כהר״ן לכיון לצהר״ן ל״א כ״כ אלא בלומה לבב״ח א״כ לפי סה״א
לתתורה לא אסרה החלב א״כ ל״א מצינו ב״במ כ״כ אלא תחחיכה ולא
תרועב לומיא לב״במ וגס תמלב אבל לתיא לא ולא מקשת תוס׳ מיל׳
ומלהקשו על הרשנ״ס שימלא ס״ל כתרן למשוס לתא לבב״מ אלא אפי׳
אי לא משכחת איסור חלב מה״ח ב״במ מ״מ נאמר מכ״כ נהרועב ומזת
יחי׳ מוכח לתוס׳ פליגי אהר״ן וזה הוא אמת לפעכ״ל אן לא עמלתי על
לעתו במה שכתב שהר״ן ס״ל בלרבין ל״א כ״כ משוס שכתב לבמליחת
וכלי וכבוש ל״א כ״כ לא ׳לעתי מה עני! שמיטה אצל חל סיני הר״ן כתב
ללא אמרי׳ כ״כ אלא בבישול אפי׳ בשל שיוכו של גיל וכת״ג שהוא
מלרבכן מ״מ אמר״ בי' כ״כ כיון שמציכו כיוצא בזת ב״בח לאור״' משא״כ
בכבוש אפי' חלב שתוא בכרת מ״סת ל״א כ״כ משוס שלא מצינו כיוצא
בו ב״בח וזת פשוט.
בפרט תשכ׳ לא אטפל במ״ש בעכין מין במיכו בעל כ׳ תלכו בו
כימושות רבות ובפרט בשער תמלן ותעיקר מש״ס פ׳ תעכל
כמבואר שס וכל תלבריס בזת כבר נאמרו ונשנו ולא באתי אלא לבלוק
במת שחלש מעלתו .והכה בפרע השלישי כתב ליישב קישיס סעולס
שהקשו אין כילף טע״כ מג״כ ללמא משוס ב״בח צוה לתגעיל והרצון
שמא בשלו הטיס חלב ותישראל יבשל עתס בשר או בהיפין משדה
צות לתגעיל וסי׳ מעלתו לשיטת רביכ׳ אסריס מוכח לז״א לא״כ האין
מגעילץ יורה גלולה סא סמיס כ׳ כ כמ״ש תוס׳ לחוכיח מזת שיטת ר״א
ללא אמכיכן חנ״נ ואי ס״ל למשוס ב״בח צוה להגעיל אס כן הלרא
ק׳ א ק מגעיכין יוכה גלולה אלו לבריו והס לברים שא״א לשומען
וסלא המגעיל יורה גלולה מחשש שמא בלע חלב ומגעילו בסמים לא
יעשו המיס כבלה מפליטת סחלב של יורם שכפלטו ואפי׳ מאן לס״ל
בכל תתוכת חכ״כ לית לי' אלא בפליטת איסור ולא בפליטת חלב להון
סמים וזה פשוט ומבואר בכמה לוכת׳ וכער ׳כתבס ואלו היה
מגעילים יורם סולבם בסון רוטב של בשר סיס מקום ללבריו וסוא
חוכא—.
בפרט הלביע׳ כתב ליישב קושית חוס׳ מעל לש״׳ בסוג״ לטיפס חלב
לפ״ להחילוש הוא האי לחוליה שרי וכו׳ והוא כגל ש״ס
לפסחים לאמרי׳ כלאים כמי ע״ש ות״ מעלתו עפ״׳ מה שקשה לו אש״ס
לפסחים למסיק ג״כ חלוש הוא ה״ל לסקשוס כמי אפ״ ליכא כ״ע כמי
ע״כ כיסא ליה למעלתו לעיקר ק׳ אבי׳ א׳ חילוש הוא אפ״ ליכא כ״ט
כעי הייכו ע״פ׳ רש״׳ סוף המוכה למשו״ה אין ביטול לכלאים שאבל
בבנל משוס לתיהר בהיהכ אין לו ביעול והיה קשה לאבי׳ א׳ חילוש
הוא מאי לסולימ ומאי לסוליס אס כן אפ״ ליכא נ״מ כעי כמו כלאים
ובאעת שכן תקשו חוס׳ בע״ז ס״מ ע״ב וע״ז מ״ לו כבא לרן בישול
אסרס סורס וס״ט ם״ סוס׳ שס אלו לבכיו ואין לסם מובן כלל אם כן
הא אב״ רצמ למוכימ טע״כ לאור״מא מב״בס וסקשס אב״ לנפשיס
ללעא ב״בס םילוש הוא עשוס האי לסולית שר• ומ״ אם כן אפ״ ליכא
נימ נע• כמו בכלאים כן הוא לפי מעלסו ואלא מאי אין ומכס עזמ

ותשובות

לטע״כ לאורייתא ׳לפיכן מגשר בחלב ואכה׳ אין אם״ שפיר
מ״ט בשר בחלב מהכ׳ ביטול ולא בכלאים הא איתו לא ידע מלכן
בישול אקרה חורה ותו קשיא מאי תיח כבא לעולם טע׳׳כ ל״ל
ושאכ׳ בשר במלב מכלאים משוס הכי בטל בשר במצב משוס דדרן
בישול אקרה הורה על כל פכים מה יעכה רבא מ״ט לא כילף טע־־כ
מבשר במלב להרי אין בו שוס מילוש ממאי להא׳ להודיה שרי מציכו
כן בכלאים גס כן— .
גם ק׳ מעיקרא ליהא מ״ט לא פרין כן בשקמים א׳ ג״כ מילוש הוא
אפי׳ ליכא כ״ט כמי ולא יועיל הגעלה אשחומא קאמר כיון להגעלה
כהיב בקרא להליא מאי קושיא לאלקיכו הוא אמר כן כמו שהיס
רבא בשר במלב לרן בישול אקרה חורה וכיון שהחורה גילחה להל״
לרן בישול שוב אין כאן קישיא אלא שאב״ לא אשק אלעח״ ללרוש
מלשון בישול נחינס טעס משו״ס כמקשה במחכ״ טפח חלב אס יש בה
בכוחן טעס א׳ חילוש הוא אפי׳ כ׳ ליכא ניט כמי אע״כ ק״ל למחכיחין
דאין כאן חידוש אס כן כילף מיכי' כל איקיריס שבחורה לעכין טע״כ
זה הוא קברת אב״ אבל גיעול׳ ככרים דכחיב להדיא כל אשר יבוא באש
לק״מ—.
האחרון הכביד בפרט החמישי כ׳ ליישב מ״ש חוק׳ קוף מעילה
דפרוטה שבכיק יתבטל בכל הכיש וח״ מטבע חשיבא ולא
בטילה וכ׳ מעלתו להתוק׳ לא קשת כן אלא לר׳׳ע דק״ל כיון שהוציא
פרוטה ראשיכה מעל אבל למאי דק״״ל כר בכן עד שיוציא כל הכיק
צק״מ ק׳ תוק׳ עפ״׳ מ״ש בבכורות כ״ג ע״א קד״ה כבלה דוקא במידי
דאכילה דקמא קמא בטיל בבית תבליעת מיעיל ביטול אבל לא בטומאה
ואס כן ה״ה בשמוציא כל הכיש בפ״א לא שיין ביטול ובזה ת״ ק׳
רש'" קוף תמורה אמא׳ לא יועיל ביעול לכלאים וה״כו משוס ד לא
שיין קמא קמא בטי :בבית הבליעה ובזה מיושב בביצת הרי שכתערב
לו קב חעיס בעשרה קבין וכו׳ והקשו תוק׳ דת״ל להקשות כן בעלמא
ולהכי׳ל ניחא כייןדלא ש״ןקמא בטיל בבית הבליעה לא ש״ןלהקשוח
תר׳ שכתערב וכר אבל הכא בחחימ״ שרוצח לומר דמים ומלח בטילה
ומוציאים מק לתחום אע״ג דלא שיין קמא קמא בטיל אם כן מקשה
שפיר הרי שכמערב וכו׳ אלו דבריו .וחא שמעתא מרפקין איגרא א״כ
ערלה שבטלה במאחיס אקור למוכרה בפ׳׳א וכלאים וכל איסור הכאה
אין מועיל לםש ביטול למוכרם בבס א׳ משוס דלא בטיל קמא קמא
וזה דבר שלא כשמע כמוהו ומהחימא אין כח״שב לו ק׳ רש״ קוף
חמורה בבגד שאבד בו כלאים דמשי״ה לא בטיל משוס דלא שיין קמא
בטיל ואין העלים עין שהש״ש הק׳ שס אשער כזיכ ולבטיל בכובא
ולדבריו לק״מ ובאמת כמעט כראה שדעת חעט׳׳ז דמ״ח׳ הש״ן ׳״ד ק״
רצי׳ט כוטת לדעת תוק׳ דבכורות תכ״ל אבל א״א לומר כן דא״כ ק׳ מאי
מקשה הש״ק קוף תמירה אשעכ כזיר ולבטיל ברובא ותמי׳ מתש״ן
שלא הרגיש בזה ומה שיש לתמוה עוד על מעלתו שהתיקפות כתב
בבכורות שזח רק אי׳ דרבכן בעלמא ומעלחי רוצת לחייב קרבן מעילה
כשהוציא כל הכיש ועוד אין אפשר שהתוק׳ בבכורות תזכירו בקוש״תס
משיק דביצה הרי שכתערב לו וא״כ אין בתירוצם שכחו שכוח מעיקרא
ות״ למלק ביןאיקור לטומאה ומת יתרצו אתמומיסדהוה דומיא לטומאה.
ולומר שיש ביד׳ דבר ברור בם״ דברי תיק׳ ביכירות זה איכו אמת כ׳
כתקשיתי בהס הרבה ולא עלה בידי אלא מדומק ואמרתי דמעיקרא לא
היו צריכים לכל האריכיה אלא לומר אי׳ דרבכן בעלמא הוא ובטומאה
החמירו כדמציכו בטומאה הרבה חומרות ופרצה טהרה בישראל והא
דלא כ׳ כן בפשיטות משוס דאיכא א״ חמורים דהחמירו בהו כמו
בטומאה כמו בחמץ ויי״כ ע״כ כ׳ לחלק משוס שעיקרו לאכילת מוק
ו״״כ ע״כ לא החמירו בו משוס דקמא בטיל בבית הבליעה משא׳׳כ טומאה
אבל באי׳ כלאים וסחומיס הקלים לא הצריכו לכל זה ומעלתו לא שח
לבו לכל זאת:
ומה שנ״ל בפ״ םעט״ז שבש״ן רק״׳ רצ״ט םכ״ל דלק״מ ק׳ הש״ן עליו
וקיש״ת׳ מקיף תמורה דפרין ולבטיל ברובא משוס שק׳ כמי
אשימה התוק׳ ותרא״ש דק׳ל בפשיטות דבהיתר ותיתכ לא שין ביטול
וצע״ג הא המעביר עצק כקוב בכרס אס לא היקיף מאםיס מותר וכן
מחיצה הכרס שכפכצה וםטעס משוס שהיכיקה בטלה בפחוס
ממאםיס וכ״כ להדיא רמב״ן ריש בבא בתרא וק׳ תא תיתר בהיתר לא
בטלי ע״כ כלמד עפ״׳ מם שהקשה םי״ט כיש שקלים כילף מבשר
בחלב לאפילו תיתכ בתיחר בטלי ולפע׳ל אה״כ דילפיכן אלא שסםילוק
הוא כן אישור והיתר לאסיא ביטולו מאחרי רבים לתטות במל חוא בין
יבש ביבש בין לח בלח כקף הש״ן על העמ״ז מה שאין כן היהר בהיתר
למקברא לא בטל כלל רק מבשר בחלב אס כן חיכמ לם בלח לבר
המםפשמ אבל יבש ביבש לא וסא״ש םכל בשער כזיר שםוא איסור
בהימל *לק־ הש״ס שפיר לבטיל אף על פ׳ שהוא יבש ועציץ כקוב
אף על ס׳ שתוא תיחר במימכ כגל זמ כוא למ ואחיא מבשר בחלב מס
שאין כן בגל שאבל בתכלאים שתוא תיתר ויבש לא בנרל וא״ש לברי
הענףז עם התוקפות ותכא״ש בקכת א׳ ומאפק תפכא׳ אקצר ואומר
שלום— :
ז״ל

שאלות

חת״םסופרחי׳ד

תשובה פד
סעיטול בסל׳ בשל בסלב ואם יש בו ק׳ מוחל אוס מ״ל מבשל
דל
נ ס מין שנשל עכשיו כיון שסבישול מוסל טעם סלאשון נטל
וסקללס מוחלח כמי ואיה מ״ל כיון לק״״ל כלי סלק אילו יוצא מיל׳
לפיו לעולם עעס סראשק איכו יוצא לעולם ואיכו יכול לנשל נו
לנתחלס ממי( שבשל נו עכשיו וממין סראשון כמי אינו י0ל לבשל שחרי
סאחרון אינו נטל ואין לו תקנם אלא שנ־רס ומקתנרא מלגרק״ קלרס
שבשל בה נשר לא ינשל בת חלב ואס בשל בנ״ט ומללא איירי בקלרס
ש״מ לאי ליכא ניט בחלב הקלרה מוהלה ומנשל נ ח חלב לטון שהוא
בטל מה שנקדלה נטל הוא וכשאל בחוסכ׳ הקלרח משאר הסיקור
ללונא טעם חלב ומיעוט טעס נשל והלי במשהו על יל׳ הערונוח
ללבכן ואזלינן בחל לובא לחלב ומה שבפנים אינו עושה נ״נח שההיה
איקורו במשהו שהרי אין נו טעם והלכהא מנשל בה נשר ימנשל בה
סלנ לכססלס ואס לא נשל מחחלח נשר ולא תבשיל אחר ובשל נה
סלנ עכשיו שניתם שמיס ומבשל בת איזת מין שירצח עכ״ל:
הנה לבכיו האסרוטס אין להם מונן כלל בלא הג״ת כאשר ינואר
בעזת״׳ גס מ״ש ותלכתא מנשל בת נשר ט־״ס הוא וצ״ל והלכהא
אי; מנשל נ ה נשר ומנשל נ ה סלנ לכססלה שזת כל עיקר לבכיו
להוכיס כלעה הראשונה מבשל בת סלנ כמין השט כיון שהיה בו ס׳
אלא שהאריך ליישב הק' הא כ״ס איכו יולא מידי דופנו לעולם על זה
כ' ולשונו מגומגם אבל כווכהו מובן ומבואר לעיל נהלכוס סלנ שדעהו
דוקא קדרה שבלע אישור ונשל בו היהר אישר הוא אס הוא כ״ס אינו
יוצא מילי דפיו לעולם שלעולם פולט מעט מישור אך הנא שהנלוע
הוא היתר ה״כ׳ בשר ושוב בשלו נו מלב ס׳ פעמים בכורה כל הנשר
שכהנשל נו בראשיכה והיתר כל התבשיל א״כ גס נלופיי הקללה
כנס ס׳ םעמיס מלב כגל בניע הנשר שנהיכו והשהא אי מחר ומנשל
ני מלב מה כימיש שיצא מליפכי הקדרה פליטה של נ״בח שכנר נאסל
ואפי׳ סיל כמי נ׳במ שנאסר נתכסה אישר במשהו כדמייתי רש״י שנתי
ע״ז ע״ל ע״א מימ הכא לא כעשת הבלע הזה ב נ ח בתוך דופכי תק־רת
מעולם ואי נימיש לפליטת תבשר לבלי שיצא לתוך המלב שנבשל עתה
שנית זהו לנר מיעט הוא כגל מה שנבשל כתת ־ליכא למיחש ליה
אפילו לכחחלה וז״ל נהל׳ חלב יכל היכי לאהבש :חלב •דס או שאר
איסול בקללה של היהר ואיה נ ה ס׳ ולאי בגיל ליה איסורא ואף עי:
דמיה ביה משהו של איסיל כיון דנשילא שלי קלילה כמי שלי לכהמלה
לבשולי בגווה וליה ביה משוס מבטלינן איסיל לכהחלה וכ־׳ אבל היכי
למשהו הוא לאיסורא לא ועוד הא אהענב בגווה ההילא ואיבטל
:ה״ה אס נבלע בקדרה טסה דם או טפה מלב וייד״ע מקימ י ׳ט״יל
דליחא לאיסולא בעיט׳ ונהבטל נה מוהר בקדרה כבש :בת ולא דמי
לגיעולי ככטס וכו׳ אבל הכא מאי איכא למגזר הא מפי׳ מבשל בה
דליה נ ה טעמא דאיסירא ד׳הא משהו ע״י הערובות הוא דאיכא וליבח
לאיסור בעיט־ וכו׳ וה״ה לקדרה חולנה שבשל בה בשר כמי שנםלש
באיסור בנייח עכ״ל:
והכוונה נזה שאס כפל איסיר לקדרה היהר ונחבטל בס׳ שוב
מוהל גס תקללת לכהחלה לבשל נ ה היה ר כיין שהאיקיר
הכנלע בקללה כבלע מיל עס תעלונות היתל שוב איכי אוסל אפי׳
מיכו מבשל נו למייל למ״במ לא נטיל מ״מ הכא נטיל מפני שכבל
כהנטל האיסול בהיסל סלאשון .שוב כחב טפח לס וחלב ואיקיל מועט
שכנלע בקללה ולא יכול לנא לילי כ״ט מוהל לבשל נ ה היהל לכהמלה
וליכא ביה משוס אין מנטלי; איקול לכהמלה ומסיים ה״ה קדלה של
בשל שמבשל נ ה מלב ומלאה מקוס ולמז למ״ש נאיקול נ״במ ׳היינו
מ״ש לעיל:
והיי כן כוונהו או לא מ״מ נלאה לילד להציל עצמו עכ״פ מעיקל
ק׳ הטול ״ל ק״ צ״ג שהקשה הא כ״מ איכו יוצא מילי דופכו
ואיך אפשל לנשל נו מלב זה יישב הטיטול גופי׳ נמהק לשונו אך מה
שלא הקשה הטול והוא קו׳ הב״י לפי הנוקמא שלפניהם שהחיל לבשל
נס נשל אמל מלב קר זו לא נהיישנ׳ נלנליו ולפי ענ״ל לא עלה על
לעה העיטול מעולם ואסשל גס נעול נפל טעוה לאליה הוה מקשת
קו' הטל כמ׳׳ש הנ״י ולנליו האחרונים של העיטול שלפנינו יש נ ה ס
ט׳יק לםע״ל וכך צ״ל אחל שכ׳ והלכהא אין מבשל בה נשל ומנשל נ ה
חלב צ״ל אם״כ ואס לא נשל מחחלה ס״לנ א״לא חבשיל אחל ינשל נה
עכשיו איזה מין שילצה וםטהס שרס כנלע״ל והוא שיטח הלםנ״א
בבשיל ילקוח למ״ח׳ טיל "יל ס״ס׳ צ״ג ועיין ב״׳ שס ל״ה ואיכא
למילק וטי:

תשובה פה
הניעני

גס מכהנך השט אולוה קושיהך ה נ ה בהאי מילהא והיא
בשיעולא ליומא נאמל ל׳ מהלב המא״הג מהו' לניאל

ותשובות

כח

,

פרוסטק נ״ קוי׳ וגס הוא אמר לי איזה קושייה בפרקי לכלה ע״כ
אסלרס ואערין בכל אסל ואסל מעכץ לענק ומשס המצא מבוקשן:
ההוא אמר אין אפשל למילף נועס כעיקר מב׳יבמ לילמא שאני
החס להיהר בהיהר אינו ראי' שירגיש וקל הוא שהקילוה
הורה שיהנטל עב״ם ניוהר מכלי נ״מ אין נילף מזה מומרא אדה
שיהיה טעיכ:
והנה כבר מאז משנים קלמוניס אמרח׳ ליישב מה שכהב הש״ן בס״
לצ״ע נסקשוחו על םעט״ז ואני סוקםח׳ לסקשוח מקוף המורה
נשער נזיר למלין ולינטל ברונא אף על גב לסף יבש ביבש חו צל7
לעיין אכללא להיהר נהיחר לא נטיל אס כן אמאי סמעביר עציץ נקוב
בכלס אס הוקיף ל׳ כר וכן מחיצה כלס שנפלצה ומ״ה׳ לא ליש נבא
בחרא יעיין שס נלמנ״ן וסכל מטעס ביעול וק׳ הא הוי היסל נהיהל
)נשלמא ערלס וכלאים בעלמא לנטל נמאהיס הסס כנר כאקרס ספרי
מכלאים ושוב נטלה במאהיס היחל( וע״כ מוכח מזה כקבלה סלנוש
לנהי לנניטול איקול בהיחל אין חילוק נין יבש ללח מ״מ בהיהל
נהיהר יש סילוק לניבש ועומל במקומו כמו בגל שאנל נו כלאים ל״ב
אבל לח בלח שעהפשט ונאנל במיעוטו בטל ואפשר ליכפי׳ לה מנ״נח
כקושי׳ חוי״ט ליש שקלים ע״ש ומה שהילץ ההוי״ט לנ״בס חילוש הוא
מינו מוכלח כ׳ לגיל אני להלן מה שכהב לש״׳ נקוגיא לטפה חלב
דחילושא לב״נס משוס לחאי לחוליה שלי והקשו חוק׳ למקקיכן
נפקסיס לתחילוש משוס לאי הרי כו׳ נ״ל לסי׳ קשה ללש״י לאי
כפש־טא ה״ל חילוש לקילא וכילף ודני׳ סומרא ועיי׳ מ״ש סוק׳ במ״ק
ס׳ ע״א ודברי מהרש׳יא שס צ־׳ע ועיי; קכתלרין כ״ז ע״א ל״ה אין לן
וכו׳ ועיין כלריס לף ע״א ובחוק׳ שס ל״ה סידוש וכר ע״כ ס״ל לרש״׳
לפרש להש״ק לאמל אי הרו כו׳ לא הלר ביה משינויא קמא לססילוש
הוא להימרח לההיא כסוליה שרי כו׳ ומאי ללס׳ הש״ק כלאים כמי
הכי איהא נזה משני שחני ב״בח מכלאים לכלאים עכ״פ קפיל רסמכא
אהערובהן ומיל שכהערבו וכשלשו כאקרו לכלאים עיקרן כאקרו משא״כ
ב״ נס אע״ם שבלעו מהדלי על ילי כבישה שרו וכי נשיל להו נחקרו
ולא נהסלש נו שוס לבר שהרי כבר קולס הנישול ככנשו ועליין היסר
הוא וחם״ה נחקרו על ילי בישול והיסר עם היחר ע״ז האופן לא מציכו
שחאק־ ות״נ שפיר ס־דיש לסימרא נמלא שכל הסילוש הוא משים
להי׳ היתל בהיסר ושפיר פירש לשי" .ושוב אמר אניי אי סילוש
אפי' ליכא טעס אלא ע׳יכ לאו סידוש היא לכלאיס נמי הכי הוא
יס־ל לאביי השחם לכלאים אין עיקרן נמקרין נמלא דהוי כב״בס דיכקי
מהדדי כל היום ומלחר עד שסצמס מהלי; נראה להאי דחרו ליה כולי
יומא כו׳ היה ליה חידוש נס •מלא יטכל למ־לף מיטה לקילא יא״כ
אזלא נ; חי׳ של החי״כ׳ ה '::הצ כ כני :לאה״כ דינפינן מיניה לעכין
לס בל׳ ח ומונן ממילא למ״שב קיש״ הרב הכיל אלא אפילו לפי חנכח
השייך ־התיק׳ תפשיט דהיחר נהיחר ל״נ כלל מ מ לק׳ימ קף הרב ה כ״כ
לכאב״ ולק׳ ל לפקחים ללא מקקינן אדעחא דנ״נח חידוש הוא א״כ
אי ידע־ מברייהא לנגל שאבל בו כלאים קשה לה׳ קושי׳ חוי״ט טלף
כלאים מב׳ינח להרי לא ילעי לב״בח חיליש היא וע״כ הוי ק׳־ל כטעוהו
של העט׳ ז ואף להש״ן לחה כי׳ מהראיוח מ״מ אין ה״כ להשיק הרמ
למימר ולטעמיך וכה״ג טובא ולק״מ:
תו הקשה הרב הטל נמ״ש הר״ש ם״נ דט״י להיכיח דח״ש אקור
מה״ח אפי׳ ע״י חערונוח מדקאמר ר״א לפ הזלזל נשיעולא דרבכן
ועוד הא ח״ש מקיר מ״הה ואף אל גב דהוי ע״י הערובוה וצע״ג הא
כזיפ שכס נק׳ כמי לא הוי אלא ח״ש דהרי הוא טפי מפרק ואפ״ה
מודה מר נר״א דבעי ק׳ בכזיח שלם מה״ט משיס ד ע ט פ חחילסו הי׳
נו מיקיר דאורייחא ורק נח״ש הוי ק״ד דחחילחו הוא רק אי׳ דרבנן
ומשדה הו• מזלזל ני׳ ואמר ליה אבוה לא הזלזל ביה דחצי שיעור כמי
אסור מ״הה כשהיא בעין חבל לעולם מ״ל דע״י חערונוה הוא דרבכן
וצ״ע לכאורה ואני אומר ללק״מ דעכ׳ם קשה מאי א״ל אנוה ח״שאקור
מ״הה לילמא בשיעור שלם שיש נו עכ״פ שוס הערובוה שהוא לאורי״
דחייכו עד פרק למחמריכן כעי על ק׳ משא״כ בחצי שיעור כהי נכשהוא
בעין אקיר מ״הה מכל מק־ס מיד שכהערנו הוא מוחר לא מחעריכן
נחערונוח אע״כ ח״ש נהערוביה כמי אקור מ״הה ואהי שפיר רובן
׳והל לפי מה שאכי לגיל לפלש נהך דמל נר״א חלילה ליה לזלזול״
כולי האי אלא עובלא הוו הא לפלגא לזיהא הוציא משם והי' משעל
נאימל יפס לבתלתין ם:גא לזיהא היהל הי׳ בו ק׳ כגל מה לכפיק
מיכיה והוי ק״ל נא" ללבכן משעלי׳ באימל יפס ואמל לי׳ אביס לא
חזלזל ועול ח״ש כמי אקיל מ״הה ובע׳ ק׳ כגל הכל וסיום כן א״ש טפי
מ״ש לע־ל להלשנ״א הקשה הא טע״כ לאו לאול״חא מרט לא נשעל
באומל יפה וסי׳ כיון לאילו סיס קפק אצלינו אי סוי לונא סיס צליכיס
לססמיל לטעם לאול״הא א״כ אפי׳ בטפ׳ ודניה נמי צליכיס לחחמיל
ע״ש ולבטי צ״ע להא השהא קא׳ א׳ טע״כ לאו לאול״סא ועול א׳
לאולייסא מחמלי' נקפוקו על נ״ט והכוונה הוא כך ליש פוקק^ס
קובלים לא אקלה הולה אלא ממשהו ולא פליטחו ונמצא לפליט׳ לא
צלין אפילו סל נהלי מ״הה וע״ז כ׳ רשב״א לטעמו דאול״סא טיל
פליעסו

שארות

חת״ם סופר דדד

ותשובות

ביציס אן דיבור ראשון של םוקסוס השני קא׳ אעילא דש״ל שס בסיף
סעמוד קוד מכאן עוברין דדגיס עמאיס אין להס ביצים א״כ אייסר
קרא לדגים לציר וס״ל לאור״םא גבי דגים כמו בכל איכן ויסס
כםנו החוק־ דציר דגים דאור״םא .סע״ב יום ג׳ יוד אלול םק״ע
לס״ק .משס״ק סופר מפס״לע:

פליממו ובעי סד בסט מ״סם אבל נ״מ ס״ל שסוא ליד מ״מ ס ט מס
שבקשנו דער בר״א ס״ ס״ל נשלמא שיעור שלם לא נשער באומד יסס
משוס דעכ״ס סד בסט ליד״ םוא דאוטיםא ומסמר׳' בססיקא ע״כ
לסמדר נמ׳ בקסיקא עד ס׳ אף על גב שסוא רק דרבק משא״כ ס״ש
א' ס״ד ללא אקוד ע״סם ע"׳ םפרובום נמצא אפ״ ספק סד בסט
ס״ל קפק דרבנן ויסס לשפר באומד יסס ומס סקשס לו אבוס אע״כ
דמ״ש אפילו עיי ממרובוס נפי אקור:
תו מקשס סרב סטל אדלשב״א שכםב דמ׳׳ף גלס מ״במ וליכא
למיקס אעעמא כגון שמנוטמ של נ״ה וכמנ מכאן מוכס דלא ואלו נאמרים בכל לשק של יסוי כמ ומילא לאור״׳ ונאסנס וסנס
יםירס הנודעמ לחלמידי סומיק מרם׳ מלא סרנני המרק
פירש רש״ דק״ל דמ׳׳במ לא בנדל וקשה סר׳ סרשנ״א בעצמו מפרש
בעל פיסיום המופלא ועושה סלא כנוד מסו׳ מאיר א״ש נ ״ :
שאט ציר דזיפס בעלמא סוא ובדרבנן לא אמר ר״י מ״במ ל״ב ישומנו
שג״סג מנסנ קדושים במלמא סיא ולסע״ד סא דפשיטא ליס
שמחתי נאמרה צדקו גס כי הענרם׳ עליסס בעינא ופקידא
למרשב״א דנדרננן לא אמט׳ מיבמ ל״ב כבר עמדו בזס סאמרוניס
בעלמא מ״מ מצאם׳ בסס פעם זקנים ואס מכה לנן
ביבעום ס״נ ע״א ובםוססים שס ד״ס עומאם משקין מביאר דקבירא
׳שמס לבי נס אני ומ׳׳מ לא מצאם׳ עלמי כעם נאפשר׳ לסשינו טל
ליס לטש נרי• דר״א דגם בדרננן מב״מ לא בנדל ע״׳ שע״המ והנלפ״ד
עומק דנריו כי קמכונ׳ נאשישומ רםדונ׳ נםסוסיס עד ׳רמס ס׳ ואז
דדברי סהוס׳ סולין ציע ע״ב צריכים ביאור שהקשו דה״ל לשנויי סא
אראה נל׳ נדר למלאומ מבוקשו כאשר אוסס נפשו סיסס:
דיד״ סא דרנ״ וסנס ע״כ קשיא סוא משוס דשמעםין אזלי׳ לאב״
טםינ ר״ד קמ״ אניי ואנ״ ק״ל סכי בזנסים כך צריכים לסיש אמנם מה שנונע לדינא וראיס׳ שמדש סברא דמרסקא אנרא והיא
קושים ססוש' ואס כן מאי סקשו סוק׳ טמא קליק הא א נ ״ ליה ליה
בעצמוסה מתוקה מדנש והוא כי רצונו לומר למאן דק״ל
סליק ומים׳ ססוק׳ לטממיס דכסבו נקיניא דט״ח דנמנסוס גני מנחה טע״כ לאו לאורייסא והיינו משוס לכךל נבלה וטרפה ומלב וסמ׳ן
כסן משוס עיכס דלכ׳ע ס״ל סליק דהםס ליכא שיכו׳ אמרינא וצ״ל וכל סאיקיריס היינו ממשוהס ולא טעמם אס כן אפילו ב״במ נמ׳
סא דדסיק אב״ בשקדס וסלקו ולא משום סליק משוס דאנ״ אזיל נלי ומלב אסרה הורה ולא טעמם ונהי דידמ נ״נמ טעם כמיקר
בסר עעמא ה״ל מ ע ב עם בשר מ״במ ולא שייך סליק וכ״כ רשב״א לאור״סא לכ׳׳ע מלאסקי׳ רממנא נלשין נישול לוקא מ״מ ׳״ל ה״נו
בסיגיא דזרוע בשלה ולמולם אניי ניד איה ליה סליק והקשו שסיר כשקבלה המלב טעם ממשוס הנל׳ והני־י מהמלב אנל טעם נלי
אבל לסע״ד דבריהם נסוניא דע״ס צ״ע מאי עטן סוגיא דמנסת כהן םננלע נקלירה אינו כעיקר וק התורה לאסור המלב ולס׳ לנריו נ״ל
לכאן ססס אס״ מאן דל״ל סליק אוסו שמן כמי שאינו מ״מ עכ״פ אפי׳ למ״ל טע׳יכ לאור״מא נמ׳ נ״במ לא הוה אלא בקבל טעם מן
יבוא טיסה אחס שמן לסוך ססולח ויחנטלו ויה׳ רבה שמנם וחקר הגלי ממש שהרי לא מפקי למו אלא מנ״נ משו״ה ס״ל למר״ לאורל״ניש
שמנם ורבא דאמר ההם סליק עדיסא מיניה קחמר כיון דהאמח כן לליה ניה אלא עש־ להטנירו נאש ולא לאו לננלה וטרפה ולר״ת נמי
סוא אליבא דרבא אנל לא סיס לליך לזה נמצא לס״ז י״ל א נ ״ ל״ל לאיה ניה לאו מכל מקום לא אמר לנבלה וטרסה היינו טעמו של
כלל קנרס סליק ואיהו הוא דמשנ׳ שאט ציר דזיעה בעלמא הוא אבל ננלה וטרפה אלא אהלר״ לאיקירא קמא אנל לכ״ע אין נמשעעוס
רבא יםק קליק ציר כמי שאינו כק׳ הוקסוס וממילא נאמר דאסילו ננלה וטרפה אלא ממשו ולא עעמו וא״כ הה״נ נל׳ נמלנ אמו היינו
בדרננן מ״במ ל״נ וכדר״ש בדטא ויפה כסב רשנ״א דמוכח מרנא ממםו ולא טעמו ונהי אמר שנסערב נ״נמ וכמשס איסיר אז גס טעמו
דמ״במ בטל אף על נ נ דמ״רי משמנו ש״נ ואפשר ניר דס־ל רנא ציר אוסר כמו שאלי איסורים אבל להעשום נ״במ נסמלה נולא׳ אינו
דגים דאיר״םא ואיש סא דמקשס האי דרב מרי נר רחל דמקשה נעשה אלא ע״׳ ממשו של גלי עם ממשו של מלב כל זה צריכים לומר
סש׳׳ס מציר דגים אציר טריפה משוס דהסס ארנא קיימי׳ ועי״ נמק׳ לפי לבריו ולס״ז נכה״נ אינו אסור נהנאה ואי נכבש בשרה נקלרה
ע״ז מ׳ ע״א סוסי ד״ס מסלוקום כוי כסב בסשיטום דציר דגים דאומ׳ מולנה למאן ללא גזר גזירה לגזירה ב״במ שרי׳ לגמרי ועוף שנסנשל
וסו מס שסירצו דיבעל ברונ ע״כ ס״נו משוס שים שס מינים הרבה בקלרה מולבס שרינן לנמלי לבשר עוף נמלב שרי׳ מן הסירה והו״ל
לאלו במב מיס ס״ל עע״כ אע״כ במינם קאמרי אך בדיבור שאס״ז נזירה לנזירה וסנס אס לסראום לו מקום באמדוניס לכסנו כמס
כסב דמ״מ בידן א׳ לבד וגס נסאי מובדא מסלק בין צירן לגופן וק׳ ליניס בסיסוך מזה ומעשים נכל יום אצל נלול׳ סמוריס בהיפוך מזה
סא סוי דאורייתא ואין כאן ביעול ברוב והראו לי קושיא זו נסלםי עליין יאמר היא נופ״ קשיא ומנ״ל אמנם נלסע״ל שסוא פשוט ומבואר
וסנראס לע״ד לפמ״ש תוקפות בסילין ובבכורות דצירן ורועבן כקולי! נש״ק לאין לסלק נין טעס ראשין הנא מן העיקר לטעם שני הבא מן
סן סו הקשו ליל לרבוס מ ע ב מסד ע״ בנכורום ניסר ביאור וצ״ע סעיקר ר״ל שהקלרס בלעה מן הגלי והמלב מן סקלרס להרי אס נמית
א״כ םינס ציר קסו׳ ורועב מסו׳ דשקוליס סס ואך ציר מסו• דסד למלוק זס א״כ נס למ״ל טע*כ לאור״ס ויליף ליס ממשלם נאמר כן
תרתי לריעותא מכ״ל וכית אה״כ לשרי מן ההורס אס כן מאי סמך לוקא טמס סבא מסענביס אל סלמס ולא טעם טעמן וכן מכל סנינמ
בבכורות ל״ל נמל לאקור סלב בהמה עמאה ידפוק ליס מצירן ומאי גו יקלש נמ׳ נימא הנוגע בו ממש ולא טעם טממו נמצא א׳ טע״כ
קוש״ םא סלב מסו׳ הוא אפ״כ סשיעא לסש״ס לאסור צירן אפי לאורי״ ממשרה או מיקלש או מנ״נמ לכולסו לא נאסל אלא טמס מממש
מסד ומנ״ל וסנלע״ד דסא נלי רסענא בנבילה ובשרצים דצירן כמוםן ולא טעם טעמו אמנם א׳ ילסינן מניעול׳ נכרים נאקר להליא אס״
ואםיא כל סםורס מביטיסו כמבואר בתולין ק״כ וכדמצינו בסוס׳ נ״כ טעם טעמו ונמצא יש נסקוסא נין סילסוםוס א׳ נסקא ממשרס יקלש
מון מדגים דלא אס• מנינ״סו דסנך כמ״ש באר יעקב משוס דאיכא וב״נמ או אי נסקא מג״כ חס מבואר סנטול לכל ממיין קצם גקוגיא
למיפרך מס לסנך שכן גידולי קרקע ע״ש וסשםא מ״מר קרא טמאים
לס׳ אלו עונטס ואין צורך לבאר זס כ׳ לעסו רמבס ויבין מאליו:
ס ס בבסמס עמאס ואס אינו מנין לציר קתו׳ וסלב מסו׳ דאתי מניטיסו
הנהו לענין ציר אס״ מסר ו°ל 7הש״ס למס ל׳ נמל סיות כן אומר ומיש לשב״א נמ״לושיו לחולין בחומנ כף מולבם ליורם של בשר
ונשפך ללמ״ל טע״כ לאו לאור״מא אזלי׳ לקולא וצוום בים
אני ד גס קרא דדגיס לאו אסמכםאאלא משוס דדגיס לא אמ״ מבינ״הו
א״כ איצטריך לגופו לציר קפד ורוטב מסיי אבל ציר מסו׳ לא סד ספלחי כ׳ כרוכ״ גס״ צ״ח סק׳׳ב חא נבינם לכ״מ טמ״כ לאור״סא
אלא מדרבנן וה״ע דקאמר שאט ציר דזיעה בעלמא סוא ואמסו׳ קא׳ וכככס שס נלוחקיס שאינם לסי כגולו כמגואר גםידושי גאריכוס וכגול
ואס׳ שסיר ס ן דרב מט בר רסל ד הסס ידיר׳ מציר שננלע םלידד׳ שי׳ ס שלפי סנרםו סנ״ל איש .למ דלסעטד ק' זו א׳נס צריכם
בסםיכס ונפשה אוכל וקשם שסיר מדג עמא שמלסו מס דג עסור לפנים כ׳ םרשנ״א לא מייר׳ מיורם רוססס המנשלס שאוסרמ נ״נמ ק
ואיש ב׳ טבורי סםוס׳ דמס׳ ע״ז םנ״ל דדינור ראשון קא״ על עבל סםורם אלא ניורס חמה נעלמא ולטעמים אזיל דכףל לאפ״ מוס נים״ש
בצירן דבאוכל על י ט נרבול סשיעא לסו שסוא דאור״םא ובדיבור מבליע ומפליט מיסו דעי״ נס״ ס״ח ונמצא שסנלוע שנכף אינו מםנשל
סב׳ קא׳ אסא דחזו ב״ קלופ׳ שס לא םחכר נש׳יס נךבול רק בצירן ביורם רק מםערב וכאסר מדרננ; וכשנשסך אסאינן לפלונםח רש״י ור״ס
וס״נו בעינוו מסד חם הוא רק דרבנן .וע״ד פלפול אמרח׳ ע״ד ע״ש לסר׳ כסב שס לםלן ללא מקלינן בכשסך לרבכן לר״ם אלא בכעין
לשי״ בס ולין קכ״ו עיב דגם ביצס שק סערוקעם אםיא עםאי קרא נניכוס של ככרים ומכ״ש לכסמיר בבליעס וסליטס דב״בס כיון דבכל
ושקול סוא עם צירן ורועבן ונראם בודאי בשק דניצס שלו מוסר מקום מסמר״ בנשפן בכלי שני דםוא לאור״ משא״כ לרש״י וסר׳ יפם
 oדםל״ בדרש״׳ ור״ס:
קולס מקום ורמב״ם בס״נ עע״א סל׳ ז׳ ידים׳ לס ענדעומא מבשרם
לא םאפלו למעונך ביצםם עיין סולין ס״ד ע״א סוס׳ ד״ס שאס וכוי
ומ״ש נו׳׳ז ס״ס׳ צ׳ סקי״ב דבשר שנכבש בחלב שסוטם מוסר משוס
ונמצא שאץ איסור בסביצם אלא משוס שמססיל בס ריקוס ש ק
דס״ל נזירס לגזירם ומשיג על א״ום שכםנ שאינו שוס סליק.
סדש וכס זס םריקוס שוס סוא עם צירן ורומבן ויבואו כולם מסאי
וםקשס נדגול מרננם מססוא נר גוזלא דנסל לכדא דכמכא דאי מום
קרא א ן ביצם סדגיס אקוטס מססלם סולדסס איננו בגדר אסד עס
מליח ממש שאינו נאכל סי׳ איסר בשר עוף בסלנ נמליסם א« מל גב
4דן ומשדם מוקמ״ קרא דדגיס רק לביצס ולא לציר כלל ומשו״ס
דםוס גדרם לגדרם ואמרו משמו של סנאק מסר משולם * ׳ נ דםסם
 10ציד דגים דלננן א ן כ״ז לע״ד לים דדגים עעאיס יש לסם
נמי לא נאסר אלא לבשלו אס״כ דם׳׳ל סדא גדרם וע״ז כסב מעלם
שלמידי

תשובה פו

,

שאלות

חתיםסופרחי״ד

ותשובות

כט

הלמיט שע״פ׳ סברהו אכיד ס״ל דרבנן אס הסבלא אמה הדין מק־ לדידן בדבל שיש לו מהיליס וכס״ג וכן ממלא נעיננא אין נוננמס שווים
בזה אבל כבר דחיהי אמנם דבט הגאק מה״ו משולם זצ״ל דחוקים בל׳ ממש וק הבלי; ב׳ וג׳ שמוח וג׳ מיכין פלפלין וכמון עיין הוס׳ ע״ז ס״ו
ד׳ה הבלץ ומ*מ ה״ל מ׳׳במ בטעמא לאב״:
הש׳׳ס ואי מהובל בהבלי׳ כולי׳ אקור ויהי׳ הכוונה לבשלו אח״כ ונשול
מאן דכר שמי׳ ועוד דומיא דפילא דאז אסור לאכלו בעין משוס חלב אבל למכין שיה״ צריך מן החולה פשוט הוא כל שיש לו שוס שיכר
בפולס אפי׳ כ״ש כמלא שטמס כרגש וכיכל סאיסול ולא בטיל
שבפיל׳ דמי יחיר לאכול עוף עס חלב בעק כמבואר ט פ כל הנשר גבי
מן ההולה מצד טע״כ דאול״חא תה פשוט ומבואל צסע״ד:
עולה ונאכצ ׳ע״ש ובמ״ש נקודח חכסף שס ס״ס׳ צ׳ .אבל הטל דנעלס
מסגאוניס דנר׳ טו״ז נעלמו מ״ש סי׳ צ״ס ססק״ס דנשר עוף נסלנ גזלינן ומה שלמז לי לעיין נס׳ שעל המלך פ ״ א מהצי מאכצוח אסולוה
עיינה׳ שס וזה אשל כחב להקשות לשיטח סלי״ף דלב דק״ל
גזירס לנזיר׳ ע״ש ועוד נ״ל לישב קצת דנרי הע״ז הנ״צ דסנס גבי בר
גתלא גזרי׳ צאכצו אפי׳ צונן משוס דא״כ יתיר גס נשר נסמס בכס״ג ואז ליחא מילתא אזיל לטעמי׳ דס״ל מ״נמ במשהו א״כ מאי פליך סש״ס
נבוא לנשלו כך ויסיס נ״נס דאורייתא וסכל סדא גזירה טל אס נאמר מבל״הא לימא לננן הוא ואנא דאמלי כלבי יהודה וע״ז חי׳ ז״ל משוס
בר גוז לא שרי׳ נאמר גס נשר נסמס כת״ג שט׳ .־כיון דנתיר סבשט לא דהני אפי׳ גדי וטלה ונשמא שני מינים הס אלו דבליו ז״ל ולדעה׳
יבחינו ויבשלוסו עס חלבו סבלוע בתוכו וסי; זס רק סדא גזירס ואה״כ כוונה מעלהו נזה דאי ס״ד דס״ל לשע״המ דנטעמא לןדא מינא סס
אכחי מאי סליך דלמא ס״ל ללב נהל טעמא אזיל והו״ל מ״נמ ונל״הא
דס״נ יש לגזור נבשר הכמש בחצנ שחיטה מטעס סטצ נעצמו:
אחי׳ כלבכן אע״כ משמע דב׳ מיכיס הס נטעמא:
אך נחזי אנן א׳ סירפ דססוא בר גוזלא נחנשל והוסיפו עליו עד
שסי׳ ק׳ נגד סחלב אין שוס סנלא לאסרו משוס גזירס דבשר בסמס הנה אב״א גמלא יש לסוכיס דלנ ס״ל בחל שמא מדאוק׳ אמולא עלה
ודלש כיין שנחן טעס בחהיכה וכו׳ ואוסלח כל סחחיכוח מסכי
בכמכא אס יארע שיחנשל ע״י סוססס כמי נחיר וססיא כנר נעשס ננלס
משעח כנישה בכמכא וקי׳״נ אפשר לסוחטו אסור וזה ליחא הא לא נעשס שסס מינס וססס מייל׳ נחחיכת דג טמא שנסבשלס עס החהיכוח
רק נבלה מדרנכן והדל גזירה לגזירה וא״כ כהי דבר גוזלא נאסר אי לא של דגיס טהוליס ואין ספק שאין טעמס שוס ואס״ס אסול במשסו
הי׳ נאכל מסמה מלסו או אי הי׳ מהונל משוס דכוליה חדא גזירה היא משוס מ״נמ ש״מ דאזיל לנ בחל שמא וחחיכח דג מקלי כמ״ש הפוסקים
בחסיכוח עז ושור:
כטל מ״מ בלי קפק שאס הי׳ אירע שבשלוהו עיי הוססח בשל על ס׳
נגד החלב הי׳ מהירו והשחא יפה השיג הנף׳ז על האו״ה שכהב לסדיא ואביא ה״כ דהו״מ לשכויי דלב ס״ל כאביי דאזיל בהר טממא אלא
דצמ רצה לאוקמי לבל מהלכחי' דרך״ל כרבא דבהר שמא
שאין שוס סילוק בין בשר בחלב ממש לבשר כבוש בחלב שחוטה והא
ציהא שההפרש רב ביניהם ואס כ׳ הוא דחוק קצת נכוונה סט״ז מ״מ אזל״ וחמהסי עצ מעצסו דאהקצ צי׳ צשכא כמה פעמים וכחנ דאכן
הדין אמה בעצמוחו לפע״ד ואין להאריך ׳והר .כהנה׳ פה ק״ק מ״ל קיי״ל כרבא לגבי אביי אך למאי דקיי״ל מ״נמ חד נחרי בטל מודה
רבא לאב״ דאע״פ שסוה נשמא אי לא שוה בטעמא לא בטיל חד
כאור בקר עש״ק חשא אה ראש ב״י חקק״ג לפ״ק .הכ״ד
בתרי דטעיכ וטעמא לא נטיל אנל לענין מ״במ לא בטיל פשיטא
משה״ק ק ופר מפפד״מ:
דהלכתא כרבא דאזיל בתר שמא וזה פשוט ולהיוה הדברים פשוטים
אין כאן מקיס לקבל אל 7והקולרים אומרים יברכהו ה׳ בהון הוכה
שצ הורה יעצה עצ במחי חחצלחה עד יעלה במקולה אשר עולה סכ׳ת
ססוסס בכל סוחמי ברכוה — :פ״ב יוס ה׳ י״ז טבח חקס״ט לפ״ק:
שוכ״ט לחלמידי האברך החדש המופלא כנוד מהר ישראל נ״׳:
משס״ק סופר מפסד״מ:

תשובה פז

מכתביו הנעימים סגימוני בזמנם ולהיוה ה ז ק מאוד יקר וחנילי
טרדון הקיפוני בהקפה כל הראש ובשגם החורה חקה על
ממוכס של ישראל דין גרמא שמכעח׳ מלהשיבו על הדאר כ״א על שאלה
ופקק דין הכצרך צשעה או צצורנא מרבנן מפכ׳ הכבוד להרבות כבודו שלום וכל טוב למח׳ חאברך גדול רב עוקק בחלף סורב אור כערב
הרבכי הסרק המופלג כבוד מו״ה אהרן פולדא ט י :
בעיט בני עירו וכדומה ולגבי מעלהו ליהא לכל הכי מיצי כי כפי הכשמע
כבר ברכו ס׳ בכבוד והון תל״ית וגס דבריו במכתבו צא נצרכה אלא
לפלפולא ולפירוק ק׳ נעלמא אמנס על עסס נאסי לסיות נפשו בשאלהו יקרת מכהנו הגיעכי מל ככון ומ״ש וחשב מלי מחשבה פגול ס״ו
באומרו כי בזיה׳ ענוהו מנל• לסשיב לו אשחקד סלילס אל
אודוס נשר כבש מ ט פ ס שנסנשל נקדרס עס בשר שור כשר ונשפך
מזה לכעס קדרוס ולא נודע אס ס״ ס׳ בסיסר נגד האיסור ומסת יאמר כן כי נעימיס עלי בצע אמרוחיו עד לאחה ויה׳ ל׳ לנחה אך ׳אמק
הקפק אי הוה מ״נמ ואזל״ צהקצ ננשסך כמנואר קיק צ״ס או מקט צ׳ הימנוחא קאמינא כי מומס ההלאוה אנכי מוקף בסקסח כל הראש
איט מינו ומקסיקא לססמיר ומעלהו הראה פ ט ס לכל צד בסטפות בחבצ׳ טרדון ע״כ יהיה כבודו מחוצ אס לפעמים צא אוכצ לצאה
בכוהנה הנקה דמיחנא דעהי׳ גס היוס עינה זו אינה יפח צצאס
ובקיאוס אי עז ושור מקרי מ״נמ או לא:
והנה בסמרק סנשסך לשאט קדרוס אין קפק דאזל״ לססמיר דורס יציאה דכווהי׳ כ׳ ממש לבלופ רוקי צא אוכל אך צהפיס דמהו היפה
עס בשר סו״ל אינו מינו דאסילו אס יהיה בשר עז עס שור אבוא בקצירח אומר ועמו חקליחה ואכהוב מה שנאמר אצל׳ מל
מ״במ מ״ס מס המיס סרל אינו ודנו ולא אמר״ סלק אס שאינו ודני אוהן הדברים ואשהפשמ באמרותיו סנמימיס בין הפרקים אבוא כמצק
ק ססרטס:
כמו שאינו וכע״ש סש״כ ס״ צ״ם ואע״ג דסט״ז ס״ ק״ט כ׳ ישוב סגק
לדברי הש״ע ולהסיר מעליו הלוטה הש״כ ׳ע״ש ע״מ לא נראה לסקצ ראשון ססלה עצ דבט הטו״ז י״ד סי׳ צ״ט סק״ט בור שמופס בטן
ואומר מוסר לםרבוה ולבמל איסור צכחסלה דנראס צו להקל
נגד דעה הש״כ דעעמא לא במיל:
מבלי לקנסו ומ״ס׳ ראי׳ מסוסי בכורוס כ״ג ע״א ד״ס סבר וכד והנס
ו א י ן כאן ספק אצא עצ בשר שור בעצמו אסר שיוסר ממט כל יראה דהט״ז הוס ס״ל ססס בכוונה היס׳ או הוס גלס ססס כן בססוס׳
לסלוסי׳ הרוטב ותמרק ויקלפנו משוס יאית בים פיל׳ כדי בקוף ד נ ט ה ס דאומר ומהל קיל משוגג ואפי׳ למ׳׳ד קנסו שוגג אמו
להסיר ממנו המרק של איסור שהוא בעין עליו ואס״כ ציכא אצא מזיד מ׳׳מ באומר מוהר לא קנקו וע״ש פ ט מ וצ״ל דאע״ג דרבא ס״ל
משוס הערובה טעס בשר פז הנבלפ בו ובהא יש צהקהסק אי הוה במכוה אומר מוהר קרוב למזיד הוא אין לדמוה אומר מוהר להדדי
מ״במ א׳ לא:
דצמנין חחמורוח כגין רציחה דמכוה וע״ז לסנהדרק ס״ב ע״א בהני הוה
הנה לכאורה נראה בסשיטוה והסוש שטעס *שר עז אינו דומה קרוב צמזיד ואפיה כהבו הוספוה דוקא ברציחה דכהיב בשגגה טובא
לטממא של בשר שור וסיך אוכל ימעס וכיק שכן כל שטעמא ממעטי׳ בשעה אבל בע״ז הוס שוגג וא׳כ באיסורים דלא משממ צאיכגד
נרגש עעמא לא בטיל דטע״כ ומ״ש ממלסו צסוציא מלשק ספוקקיס איסולא כ״כ י״ל לכ״ע קיל משוע ומ״ש מגיא סי׳ שי״ס סק״ב דטעס
דדוקא למ״ד בסר שמא אזל״ סוס בשר שור עס בשר עת ב׳ מינים בסולאוח סכס סוס כשוגג וע״׳ בפטם בכ״סג בשס לד״ך דסהס לסקל
ומשמע דלמ״ד בהר טעמא אזל״ היל ורבע ואמה נכון סדבר אבל סס נא אומל מוסל אינו לאד לעונש וכן בשוכח דמ״ס׳ ססס נשס סשו׳
לא אמרו אלא לענן מ ב מ לא נטיל דנע״ שיסיס שוס השואה ניניהם מסל״ם מיכן קי׳ כ״ס אסי לסקל עליו ולא להסידל ע״ש ולאייחו מב״ק
ולרבא ססשואס נשמא מושם אוסס מין א׳ ולאב״ סהשואה בעעס רעיי׳ מיש מג א סי׳ ק״ח סקי״א וחמההי על מעלסו שכ׳ בסיסוך מזס :
גורס ובזס ס״ל לסםוקקיס אפילו אינס שויס ממש בטעמם רק בקירוב
נמי סוס מ׳ במ ולא בטיל סדע דסא ט יסודם יציף ליס מדס ספר ומדס ויותר נלאה עמס אחל להקל באומל מיהל אפילו יהיה קלוב לעזיד
מכל מקוס כיון דמ״הח לענין חטאח דינו כשוע חק מנגלוח
סםעיר דלא בטיל ולאניי סגורס סוא סםוואס סטעמיס ומסתמא כ׳
סיכ׳ לבשר שור ובשר סר אינו שוס ממש נטעמס גס סדס שלהס אינו דכחיב בשגגה טובא אבל בעלמא דינו כשוגג ויפ״׳ נשבופוה פ״ב דלא
שוס בטעס ואסיצו אי טזצ נהר סזוהא בזריקה כדמשמע קצה בזנסיס ידע אי נכעלשח מטמא ׳״ז ע״ב וי״ס ע״א ואי בעס חאלז ו ט פ כלל
ס׳ ססערובוס מ׳׳מ גס בסזותא אינם שדס ממש דידוע דיס סריס גלול סו גיא דמוכבז הכל באומל מוחל דעכ״ס לא גלע משוגג וכיון
סעיק עפ׳ כמבואר במק׳ יומא גלי זהב סרוויס וע״מ לעטן סשואס שכן ממילא לא קנסו האי שוגג אטו מזיד דכל עצמו לא קכסו אלא
דמ׳במ אין קסידא כ״כ ומש״וס לא בטיל אפילו באלף לר' יסודם וס״ה שלא יעשה במזיד ויאמל שוע ה״ח׳ כדאי׳ פ׳ כילה משלבו משהק
במזיד

תשובה פח

חת״ם סופר חי״ד

שארות

במזיד ואמרו שוכחי׳ ה״כו וזה לא שיק־ באומר מוסר דל א יכול לומר
דכל סעס אימר מותר ה״ה׳ דכיון דכודע לו סדין סעס א׳ הו לא מצי
לסחכצל ודוחק לומר אםתל״ן כ׳ אז ׳סיס כידון כסוםע וא״כ וחס
סטעס אין לגזור אומר מותר אטו ומיד:
וטעם זת כ״ל יותר דאי כטעם תראשו; דבםארי איקוריס לא תוה
קרוב למזיד אלא משוס דלא משמע לאיכשי אי׳ כ״כ ים לתקםות
א״כ ס׳ סנזקין כ״ד ע״א דסריך מדס שכטמא בשוגג תורצס וממעשר
ומטביל כליס בשבת ולא מוקי ל״ באומר מותר דקיל לסטו״ז וכדמוקי
אב״ מתכי׳ דכסכיס שסגלו בשוגג סטוריס באומר מותר וכמבואר במכסות
מ״ט אע״כ סשיטא להשיק דלמאו דקי״ל כרבא דבריי׳ דמכות בםנגת
סרט ליחיד אתי למעוטי אומר מותר שנכגק בקוג מזיד א״כ א״א לפרש
הן שונג באומר מותר אע״ג דלדינא דינו כשוגג תכא דלא כתיב בשגגת
גיובא ולעכין קנקא קיל משיגג מ״מ בלשון שוגג דבר״תא א״א לתכניק
א •מר מותר ואפי׳ בשארי איסורים דלא משמע לאיכש׳ איקורא בכך
ואב״ לטעמי׳ דש״ל במכות אומר מותר קרוב לאוכק תוא דמוקי סך
דכהכיס שסגלו באומר מותר וכבר עמד מעלתו בזה וכיסא מ״ש תוס׳
בגיטין כ״ג ע״ב שהקשו מכהכיס שסגלי שהוא דאורייתא קכקו שוגג אטו
יחיד ולא ת״ םאכ׳ סתס דמ״רי באומר מיתר דקיל להט״ז ולהכ״ל כיסא
דלסוגיא דתתס ע״כ איא לומר כ; דא״כ גס תש״ס תי״ל לשכוי׳ תכי
ולעולם לדיכא כראס כתט״ז וגס מעלתו קבע בית מסמוריס דבאומר
מותר לא שייך תי׳ םתוס׳ דגטין דבכתכיס שפגלו לא קנסו שוגג משום
מימכעו ולא עבדו אע״כ משוס דאומר מותר קיל ויפת אמר ודפס״ס

ותשובות

סש״ס לריש לכ״ש למלקות מכל אשר יעשס למס לי ומשני דבע״ שחיר
מכולן וסקשו סתוק׳ אמא׳ לא סריך לר״ש משרת ל״ל וס״ במד שינוי
דאיצערך לתערובות דמודס ר״ש דבע׳ כזית וכל רואת יסלא א״כ אכת׳
מאי סריך הש״ק מכל אשר יעשה ל״ל הא אילעלק• לכשכסערב^סרצן עס
תיתר וזג עם תיתר ואכל חצי זית מכל תערובות בזא״ז שכלטדסו:
האמנם בלשון תוס׳ כזיר תכ״ל תית אסשר לדחוק ולומר דכיוכתס
דמשרת גלי קרא שסםורס סתו ביין במילתי׳ קיימי׳ ושיעורו
בכ״ש כמו בעין ולא בעי שיעורא כלל וכס״ד דססחיס ר״ס אלו עוברים
לר״ע לקמ״כ אס״ ע"׳ תערובות כמי כאשר בכזיח ״ן וס״כ לר״ש
בכ״ש ואס כן שפיר פרין תש״ס מכל אשר ׳עשת ל״ל אבל זס א״א
דתר׳ דברי תוס׳ אלו מבוארים יותר במס׳ ע״ז ק״ח בשס ר׳ יקיר מקיכון
וסתם מפורש דלר״ש עי״ת בעי כזית ותתיחר מצטרף לשיעור ולא קאי
בעילתא קמ״תא וסדין עמו דלמוקי׳ במלת׳ קמ״תא לא תות צריך קרא
כיון דאית ליס לר״ם עע״כ מנ״נ אס כן ממילא הנועם כעיקר מ»ש מה
עיקר במשסו אף תערובות במםתו וסתם בפקסיס קאי תש״ס בתס״ד
דלא שמעי׳ כ״ לר״ע עע״כ ת״א דאיצטריך קיא לאסיר תערובות בכזית
אבל א׳ ידעי׳ טע״כ א״כ מסברא חילוכ׳ תערובות במילתא קיימי׳ וע״כ
לא איצעריך משרת אלא לומר דהערונוס בעי שיעורא אלא שתתיחר
מצטרף לאיסור והאי קרא דמשלח בא להחמיר ולסקל לומר דעי״ת בעי
שיעולא ולומר שההיתר מצטרף לאיסור א״כ תהדר קו׳ לדוכתא מאי
סריך סש״ק מכל אשר ׳עשת ל״ל הא איצנוריך לאוכל חצי זית תערובות
חרצן וחצי זית תערובות זג בזא״ז דח״ב:
והנלע״ד בזה דק״ל להך שיעת דלר״ש דכ״ש למלקות א׳ כימא דע״י
הערובוה יהיס צריך שיעירח משיס לקל" ל" איסירא ע״י
תערוביה ההיהר א״כ ממילא כימא שההיהר קלוש ליה ונעשה איסיר
ויצטרף שאין שוס סברא לומר שהאיסור כתהסך קלת לתיתר שלא
'אקיר בכ״ש וההיתר לא יתתסך לאיקיר כלל ותרי הס שויס ולא
כהרבה אחד על חברי אע״כ מכיון שכאמר שעי״ח לא יתחייב בכ״ש
אלא בעי שיעורא ממילא כדע שההיתר מצטרף לאותו השיעור והא
בלא הא לא קני:
והשתא ממילא א' ס״ד דמכל אשר יעשם מגסן היין בא להורוה על
איסורי כזיר המעורבים בסיתר שיצטרפו בזא״ז אס כן כדע
מזה שעי״ת בעי שיעורא משוס דקלום ליה אס כן ממילא כדע גס כן
שתתיתר מצטרף לאיסור והדרת קו׳ לדוכתא משרה ל״ל והוצרך לומר
מכל אשר ׳עשת איצטריך שאיכו כזיר עד שיזיר מכולן:

ולדעתי גס רבא לא פליג בהא לדיכא ומן הטעם שכתבתי:
ומעלתו תמציא טעס אסר משוס דאומר מותר לא שכיחא ולא גזרו
בית רבכן איבלא סוגיא דבכורוח כ״ג ע״א יחוס׳ שס לא
משמע כן ומכ״ש בכהני בית שני לאסילו כת״ג ללהס אמרו לו שמא
שכחת או שמא לא למדת וירש כראס לי ככון בעזס״י:
ומה שצ״ע בזת דברי רמב״ס ס׳׳ת מתרומות תלכת ח׳ שכתב באומר
מוסל לחליס מן הטמא על הטהור תרי תוא כמזיד ויצא לו כן
מתילישלמי כמ״ש וזה צ״ע בודאי ואולי י״ל התס כהי כשוגג בלין וסבר
שמותר לתרום מטמא על תעתור מ״מ סזיד בגזל ועיט רעת במתכות
כתונת למיתב ל״ מת דלא חזי׳ ל׳ וצ״ע:
דכהכיס שפנלו העתק מחיי .רש״ שינה טעמו בגיטין כ״ג ע״א
בהא
פירש״׳ שפגלו לאכול ח ק לזמכו כפ״ פגול בכ״מ ובריש ב״ק ה׳
ע״א פירש״׳ ששחט חטאת לםס שלמים ועיי׳ ם ׳ י י שס ולכאורה במכחוח
מ״ט ע״א משמע כן דתוה בעי להוכיח מזה דעקירת בטעות שמס עקירת
אלא תחם בתס״ד דלא מ״ר׳ באומר מותר וא״כ שגגתו תוא שעקר ובזה ׳״ל קוש״ שער תמלך פ׳׳ו מסיק אשיטס סכ״ל בסרק ג׳ דשבועף
תקרבן לגמרי מחטאת לשלמים אבל למאי דמוק׳ אב״ באומר מותר
דבע׳ למיפשט דר״ע ל״ל כ״ש למלקות מדבע׳ משרת להיתר
ואי כשיטת ה ל ל הא ע״׳ת בעי שיעורא ולסנ״ל
בודאי כיסא טסי לסלש כשתם סגול דש״ס בחק לזמכי וקשת אסירש׳׳י מצטרף לאיסור
והו בשלם׳ פסחים פירש״׳ םלמיס לשס סטאח וכן רשב״ס שם יסכלע״ד ׳״ל אס׳׳כ דסוה ,מצי לשנוי׳ הכי אלא משוס דלחד לישכא בנזיר דף
בזה דבאס־םת זקכיס הקשה תמאירי כתכיס ששגלו עברו בלאו דמחשב ע״א תא דאמר ר״ש מכל אשר יעשה שאיכו כזיר עד שיזיר מכולן אזיל
בקדשים ואין לוקה ומשלם ות״ דלאו שאין בו מעשה אין לוקין וקשה לטעמי׳ דאין א״ סל על א״ ע״ש פירש״ יחיס׳ ור״ע שמעיכן ליס סג״ס
א״כ ה״ל לש״ס דב״ק לשגו״ משדה לא חשיב מפגי דבפליגתא לא גבי שבת ויס״כ לבתר דמפכיכן דס״ל אחע״א ע״ש וא״כ לדידית ע״כ
קמ״ר׳ דלמ״ד לאו שאין בו מעשה לוקין אינו לוקה ומשלם ומשו״ה ק״ל מכל אשר יעשם לאיקורי כזיר שיצטרסי ואי ס״ד דכ״ש למלקות ע״כ
לרש" דעכ״ש קשת ליתכי מהגל חטאת לשם שלמים דבהא אינו לוקה מוק׳ לקרא עי״ס ככ״ל ומוכח ממילא סיתת מצטרף לאיסיר וא״כ תדר
דוקא במסגל ממש דאסא קא׳ קרב לא יחשב חס שיטח רמב״ן בק׳ תיקשי משרת למה ל׳ ואה״כ דת״מ לשנוי׳ לאתי״ מתאי מכל אשר ׳עשת
תמצית כמבואר אצלינו במ״א וסכס שלם׳ סקחיס ס״ ק׳ לרש״׳ למת מלא משוס דתתס לא מס ורש ר״ע בתדיא ובתך דמשרת מסורש בית ר״ע
גזרו טומאס על תסז.ול משוס חשדי כתונת תא ביחיד צריכים לשלם בהדיא מ״ס׳ ליה הש״ס ומכל מקום סמיך אהכ״ל והכי אורחי׳ דסש״ס
משוס קכק א״כ תו לא כחשדו שיחשבו במזיד ע״כ סירם״׳ ת ס ס מ״ר׳ בדוכתי טיבא כמבואר למבין ויודע וכבר ישבתי קושיה הכ״ל באכסין
שטרם לשס חעאת וכיון שעכ״ס תקרבן כשר כתי שלא עלס לבעלים שיכין ויהיס גס זס כאחד מהם .אלו דברי בזה ובין תבין אשר לסכיך
לשם חובה מ״מ הלירק הזח שלסס סוא ואיננו כסקד לגמרי ופעור ואקיים בכל חותמי ברמת .ס״ב נגס׳ ליוס ד׳ ס׳ דסכוכתחקע״ד לס״ק.
מלשלם ועי״ במשכס למלך ס״ז מחובל ומזיק ואיכא חקרי כסונס ומשו״ס
משה״ק קוסר מססד׳׳ע:
מטמא ידים ובב״ק הוכיח לסלש חטאת לשם שלמים דסקוכ כמי סוא
ו ס ״ נ לשלם לבעליו וסא דכי רם״י בב״ק דלא עלס לבעלים לשם חובה
משעע דאינו סקול יסס תי׳ ס״י ז״ל דאע״ג דסקול סוא סוצרך רש"׳
דלא עלם לבעלים לשם סובה דאי הוה עלה לשם םובס אע״נ דסקול
שוכיט ימזלא טבא ל״כ חלמתי אסוב׳ ככסש׳ סרב סד״ן ססרוץ
סעוריס מלשלם דרעסו ולא של סקדש אבל סםחא דלא עלם לבעלים
בעל פיפיוס כבוד מסו׳ יעקב כ״׳ כ״א םלאק :
לשם סובס צריך לשלם ע״כ העתק מסידוש׳ :ס״ב יום ד״ כ״ד למב״י
תקע״ד לס״ק :מש״סק קיסר מסס״דמ:
יסרתך הגיעכ׳ שבוע זה ושמחה׳ בשלומך ושלום הורסך ובהרמה
קרכך יהא רעוא דסירוס רישך לעילא מכל ברכהא ואחריהך
מאוד ׳שגא קג״ טבא:
שכהקשיס ברם״׳ סקסיס מ״ס ע״א ד״ס ור״ע דמק״ס דרבכן
מה
שלום לאתר תלמידי הותיק תמוסלג מסי׳ ישראל כ״׳:
דסליג׳ אר״א בכוחמ הבבלי ק״ל ג״כ חידוש היא וקשיא לך א״כ
לכ״מ דאוקר כנףלסג ליה ליס ג״כ חדיש סוא ע״כ לא יחלוק אכ חס
היות{ כי היוס כודע לי מכקיעת סביבי מיכ״ז לשם ע״כ מהרת׳ לשוב סבבל׳ וא״כ מס עלה על דעה ר״כ שם מ״ג ע״א דכ״מ הערובוס ליס
בקיצור על דבריך והיות כי כמלאי דברים טובים בהס ע״כ ליה ולרש״ הא א״א דליה ליה הערובוס אלו דבריך סקיש״ ראו״ לך
אכתוב לך מת שכתסדש ל׳ בעכין זה ומשם תוכל להבין הטוב והישר
ולדכווהיך:
חה הוא:
והנלפעיד דסא דששיטא לרש״י דרבכן דסליג׳ אר״א ק״ל טע״כ
בנזיר ל״ז קאמר דלר״ע משרה להלהר מצטרף לאיקור ומכל אשר
לאו דאורייסא ס״כו משוס דאי ס״ד דסיס דאורייסא
יעשם מגסן היין לאיסורי כזיר שמלטרסין אסילו בזא״ז וסריך בעלמא אסילו לא יהיה יק הדין קיו דמשרס ואין לוק״ או אס״ רק
,
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,

תשובה צ

תשובה פט

בעשס

חת״ם סופר חי״ד

שארות

בעשה דהעבירו באש מג״כ סו״ל למלק׳ אחערובוח חמן מריבוי דכל דע״כ
לא כחב חוס׳ מיג ע״ב ד״ה מאן שמעה ליה דעירונו אין סברא לרנוה
אלא משוס דבכל חחורח עע״כ לאו דאור״חא א״כ אין סברא לרבוח
אבל א׳ בעלמא דאוכי״ כהי דאין לוקין בעלמא מ״מ איככו כגד הסברא
לרבוח בחיק למלקוח ואסשר אס״ יה״ רק קיוהא בעלמא כיון דעעס
גמור בעלמא דאוריי׳ איככו ח ק מהקברא לרבוח אסי׳ קיוחא ללקוח וכיון
דלט יהודה דחכי׳ כווחי׳ עירובו חמור מכיקשח ורבנן דסליגי אעינובו
כ״ש אכוקשה ו א״כ לא דרשי כל כלל כיון דלא אשכח׳ מידי דמסתבר
למידרשי׳ א״כ מוכח ימח לס״ל בעלמא נוע״כ לאו דאורי״ ומעעס שכחב
דג״כ חידוש הוא:
ואיכ לכנ נחמן דאמר לר׳ימ נוקשה איח ל״ דחעיר ותערובוח דקיל
לית ל" שפיר ׳״ל דבעלמא עע״כ דאוטית׳ בעשה דחעבירו מנ״נ
דלאו חידוש הוא לר״מ ומ״מ הכא לאו ליכא כיון דדריש כל לנוקשה שוב
לא מפיק מיכ״ חערובוה דמאן דלא דריש כל אלא היכי דמסחבר עפי
לא לריש מיכי׳ אלא המועט האפשר היוחר מסחבר משא״כ חכא דמחכי׳
דלריש כל בכל מקום א־כ לחכו״הו מפיק מיניה נוקשה ועירובו ומיושב
חומר ק׳ הכ״ל:
ומיהו אכח׳ לא םלנויט! מקצה דוחק לכאורה דיהיו קנריחיהס הפוכוח
לגמרי יותר מדאי דלר״נ נוקשה מקחבר עפ׳ אפי׳ מתערובוח
לר׳מ דעע״כ בעלמא דאוריי׳ אפ״ה נוקשת מסתבר עפ׳ ולר׳ יהודה
הערובוה מסהבר עפי מנוקשה אפי׳ לרבנן דעע״כ בעלמ׳ לאו דאוריית׳
מיהו לזה ׳״ל אה׳ינ לא פליג׳ ר״נ וטי אלא אליבא למאן דק״ל נןע״כ
דאור״׳ היינו לר״מור״א דנקיע חערובוח ונוקשת לא קאמר ומוכח דליה
ל" נוקשה כמ״ש חיש׳ דיה ואלו כיקשה כמי ס״ל טע״כ בעלמ׳ דאוי״ח׳
ומש״ה ש״ל לר׳ יהודה דכוקשה קיל ומ״מ מוכח דרבנן דפליגי אהערובו׳
א' ש״ד דטע״כ דאורי״ וםליג׳ אחעמבו׳ א״כ כ״ש אכוקשה לר׳ יהוד׳ ואייהר
כל אע״כ ס״ל עע״כ לא״ד ואה״נ אפשר דרשי׳ כל אכוקשה דחמיר מחערינו׳
דלאו דאוריי׳ בעלמ׳ ולא פליג׳ אדר״א אלא בכוחח הבבלי אלא דזח היפן
מקקכת תפוקק״תרמב׳ס וש״ע דפקקו לתחמיר בתערובות כשתם משכה
דאלו עובכין ולהקל במקשה כקתס משנת דשיאור ישרף ואיכתו הא ס״ל
עע״כ לאו דאוריי׳ כמבואר בם׳ ט״ו ממאכלוח אסורו׳ וחן לחכס ויחכם עוד.
ס״ב כגסי ליום עש״ק עצם היוס יו״ד טבח קפ״א לם״ק :
מש׳יסק קופר מפפד״מ:

תשובה צא
בטש״ע ׳״ד קי׳ ק״א בדין חתיכס תר״ל דעח תרשב״א ותר״; בחחיכה
גדולה שאין דרן להחכבד לא מקרי חהר״ל וראייחס מכח
קד היק׳ ריס החערובוה וכי בהמה שלימה לא חהיה חהר״ל וחי׳ חוק׳
דמחכ״ מייכי בעוף כמחט׳ דמק׳ קיכין אע״ג דחכן זבחים הוא דוחק גדול
וגס רמב״ס קחס וכחב דין זבחים שכחערנו אע״כ כנ״נ בחחיכס
גדולה לא שיין רליהחכ והרמב׳ס ס׳ ט״ז ממ״א לא חילק בין חחיכה
נדולה לקטנה נ״ל דעדיסא מיני׳ ס״ל כסרא״ה דלא שיין סהר״; אלא
במבושל ולא בחי שהרי קחס וכחנ סמיכה שכחערבה ומכירת מסירה
ומגביה והשאר בק׳ וק׳ הא ביבש עקק״ ומאי ק שיין ביס כיון שמכירה
מקירה אע״כ כיון דעקיק בראוי להמכבד ממילא מ״ר׳ במבושל דאל״ה
אימ רל׳יההכ ומה שהק׳ הרא״ש לשיטה זו הא ברמוכ׳ בדן וכדומה מיירי
במי :לא במבושל איככי מבין ק׳ זו המס אה שדרכו למכור במכין והס
נמכטס במכין חי וזו היא משיבמס ומהטל אע״ג שחשוב כמו אמ שדרכו
למכוס אבל אימ כמכס במכין אלא חשיבוח כיבודו לאורחים עושה אוחן
כמו אמ שדרכו למנוס ומ״מ בע״ שיה״ מבושל וראו״ לאורחים וא״כ
עכ״ס חתיכה גדולה וגס חיה איח לן רשב״א ור״ן ורא״ס ולע׳׳ד גס רמב״ס
וכן פקק מחבר אלא מ״ח׳ יש חולקים וט רמ״א שכן כוסגיס וסטח מקכ״
לגמרי כדעח המחבר ע״כ בחפ״מ צרפח׳ עוד קולא אחרה שס״ קצח
קפק אס יצאה המחט מחיים בשני עברים כ׳ נמצא אחר שהודח בחמין
וכרגש כמעט בעבר השני צרפח׳ לחנ״ל וההרהי בהפקד מרובה מאוד
שעלה להפקד כמה מאוח ככלע״ד :

תשובה צב
שלום וכ׳ט לידידי הרבני החרק המופלג בחורה כמו״ה אלעזר כ״׳ :
יקרתו מיוס כ״ב קיין העבר הגיעכ׳ בזמנו ויען ראיח׳ כי אין הדבר
צורן שעה כ׳ ההוראה שהורה כבר הי׳ והעבר אין ועל העתיד
אס יקרה כה ראוי׳ להקדים צרכי שעה והנמה׳ עד עסה יצאה׳ לעייל
באחד הערים מקמוכומ לכוח קצה מעומק טורח וע״כחי בדבריו והנס
לסשיב על כל סלט יאמן סזמןואמרח׳ לברר הדין בעזס״י וממילא ימצא
דברים המגעים לדברי מעלחו באריכות דבליו:
חלב חכבא בחלב קי״ל כמ״ד בחולין ק״׳ד לוקים על בשולו ואין
ע״ד
לוקין על אכילח־ דאין איקול חל על איקור כמ״ש הרמביס פרק ט׳
ממאכל ח אק רוח הלכה ו׳ ובכימ שס ולכאורה יש יעיין אמא׳

ותשובות

ל

לא ההול איסור נשר בסלב על איסור סלב הא דולב שיערו בבזיס
ונשר במצב לוקה אמי׳ על חצי זימ חלב לצרמו עס מצי זימ מלב
כעבואר בחולין ק׳׳מ ע״ב דאמי׳ לרב עכ׳׳פ נבא מיורה גדולה מצרס״
חצי זיח בשר וחצי זיח חלב ומכ״ש דאכן קיי״ל כלוי ע״ש ואס כן עחחלח
כשהיה רק הרבא במ״ע לא היה לוקה אלא על כזיח ועכשיו יצקה
על חצי זימ בצירוף חלב וכה״ג אעריכן בשבועוה כ״ב ע״ב ובפרש״׳
שס ד״מ א׳ אחה מוצא כו׳ ועוד שס כ״ז ע״ב בש״ס אער שלא אוכלכח
וחדר אמר שלא אוכל כר ועוד שס כ״ח ע״ב ורש״ ד״ס חשע כוי
וכ״כ סריעב״א ס׳ במרא דקידושין דכחכבלס ביס״כ ראוי׳ שחחול כבלה
על איסור יה״כ משוס דשיעור יה״כ בכוחבמ ודכבלס בכזיח ע״ש וא״כ
ה״נ דכווחי׳ ומכ״ש דחקש׳ עסי דעל כל סכיס א׳ כסל סחוח
מכזימ תרבא לחלב דליכא שיעורא דחרבא כלל כימא דהחול אי נשר
בחלב על חצי שיעור חרנא וכ״ה אה״כ דחל והא דאמכינן אינו לוקח
על אכילחו הייכו בכשיעור הוא שבוש דאי חייל בכח״ג באוכל ח״ש
ממילא באוכל כשיעיד חייב שחיס משוס חלב ומשוס בשר בחלב וחו
קשיא אס כן בחולין ק״׳ג ע״ב דאמריכן קסבר אחע״א ואיסור חלב
ומחה מחד קרא נפקא כו׳ וע״ז מרין ומי סבר שמואל איסור חל על
איסור כו׳ והדר ביה כימא דקרא דמכב ומחה לענין ח״ש אחיא ובעלמא
איןאחע״א ועוד קשיא אמאי אין לוקה על אוכל כזימ חלב על כל סכיס
כה׳ אסחרבא לא חייל איסורא אבל על כל סכים איסור בשר בחלב
איכא אלא דלא חייל וכי משכח מוחא חייל כדאמריכן בשבועוה כ״ז
ע ב חיובא הוא דליכא כר וע״ש ואש כ; ח״כ איקורא דבשר בחלב
איכא אלא דלא ס״ל וא״כ עכ״ס החלב חיחסר משוס בשר בחלב אלא
דלכאורה ׳״ל כה׳ דלא ק״״ל כס״ד דש״ס גלי אסרה חורה ולא חלב
אלא גם על החלב לוקס בס״ע אבל על כל סכיס עיקר איקורא הוא
הגדי ותיכ׳ דליכא גדי ליכא לאו בחלב וכיון דאחרבא שהוא הגדי לא
מ״ל לא חייל כמי אהחלב כצ״ל וסשחא אס״ד דעל כל סכיס באוכל ח״ש
ח״ב משים בשר בחלב א״כ איכא איסור בגדי דה״כו סחרבא אס כן
החלב חיחסר בפ״ע כמו בכל בשר בחלב אלא ע״כ דליחא ואס כן צריך
עעס למה :
והאמת יורה דרכו בכל הראיוח דמ״מיכא ממס׳ שבועימ הכ״ל לא
שייכי הכא דססס אי׳ מל על ח״ש דקודס שבא האיסור השכ׳
לא ה״ איסורו של זו המסיכה אלא משוס דמז׳ לאצערוס׳ לחהיכה
אמרה והשהמ ע״׳ האישור השני כעשס איסור לעצמו בלי צירוף אבל
הכא בחצי זיס חרנא שכהבשל עם חלבא גס אחר שיחיל עליי איסור
בב״מ לא יתחייבו עליו בס״ע אלא מקודם לא הוה חזי לאצערוס׳
רק עס תרבא חבירו ותשחא חזי לאטרופ׳ גס עס חצי זית חלב
אבל בין כן ובין כן אין לכו שיעור בס״ע ובזס לא אמריכן איסור חל
על ח״ש:
אזכיר מת שצכע״ג בעכין זס רסג״ה דמבואר דבוולדוח קדשים
עוד
לא אתי׳ אי׳ גיד וחייל וק׳ הא משעת שנקשר תגיד על תכף
כעשה גיד הכשה ואז אין בהולד כלו ׳והר הרבה משיעור כזית כמ בן
שס בשיק וממילא שאין בכל הגיד החוח שכקשר מל תכף כזית והאוכל
אז אוהו הגיד כמוח שהוא אע״ס שאיככו כשיעור ;׳ח מ״מ חייב דסאוכלו
כלו כברייתו אע״ס שאין בו כזיח חייב כמנואר במשנה שס צ״ו ע״א
ומשוס קדשים לא מתחייב עד שיאכל כזית כמצא איקוכ ג״ת קדיס וחו
לא סקע ודכי׳ וצ״ע לכאורה מ״מ בהא סלק״ דחרבא בחלב משוס בישול
איכא ומשים אכילה ליכא והוא מבואר בש״ק ורמב״ם :
א מ נ ם א' אסור בהכאה והכה הגאון מעיל לדקה בססרו ככסי יוכה
רס״י פ״ז בעיבדא שהאומנים עירבו חמאה בחלב לעשוח
מתם כרות כי ה״ החלב ביוקר בזמכו וסשוע ל״ לאוסרו בהכאה וס״ל
לתגאון דאע״ג דלאו דאכילח בב״ח לא חל על תרבא אבל לאו דהכאת
מל ומ״מ לא נימא מגו דס״ל איסור תכאת חייל כמי אי׳ אכילת דהכאה
לאו כולל ולא מוסיף חוא אלא חוערא בעלמא וכדעת תחוס׳ חולין ק״א
ע״א ד״ס א״ כולל כו׳ כצ״ל בדעת סגאון סכ״ל סן אמח מעעס תרבא
חייתי יכול לומר דכרות של מלב איכס עשו״ס מחלב תכניות ותקרב
לבד דעערביס בתם כמס מיט חלבים ושייק של בתמת שאין בחס כרת
וא״כ שסיר איכא א׳ בב״ס משוס חעמבוח דסכ׳ סלביס ובלבד בזמן
שתחלב ביוקר עד שמערבים בסם חמאם מכיש דאיכא למיחש כיד
לחערובוח שארי ידכיס שויק וקרומים חלב שאין בתם כרח ולאו ואיקור
בב״ח חייל עליהם ומש״ס אסרו הגאון בתכאה דאסי׳ על אכילחו
לוקה אלא דזח ליחא דכה׳ משוס חרבא ליכא כטל מ״מ משוס כבלה
איכא דסא רוב בסמיח של אינם נימולים איכס כשסעיס וס״ל איקור
כבלה ואין אי׳ בב״ח חל על מהה ואס״ הכי אסרו הגאון בהכאס וע״כ
סבירא ליה אף על גב דאיסור אכילס ליכא מכל מקום איקו־ הכאה
איכא וכטל:
אמנם סרמב״ס בסי׳ המשכה דכריחוח בנקודה כסלאה לסי שהוא
סובר דאיסור הכאה הוה איסור מוסיף כסשעוס לשון ש״ס
כר׳הזח ׳״ד ע״א וסוס קשיא לי׳ א״כ למיד כדק״ על בישולו ואין לוקק
על אכילחו משוס דאין אחע״א אמא׳ לא כימא מיגו דאחוקף עלי
איסור

שארות

חת״ם סופר חי״ד

איסור סנאס נוסף ניר עליי איסור אכילס ע״כ סשריש לאיסור אכילס
והנאס בבב״ס אדוקים זס בזס וכשאץ אטלס אין עקום לאיסור סנאס
אע״ג דמודס סרמב״ס דאיכא כאן שס ננ״ס שסר׳ לא ׳כסיש ש״ס דלוקין
על בישולו ואק לוקק על אכילמו מ״מ ס״ל לרמב״ס דבישול וסנאס
לא סל״ אסדד׳ אבל אכילס וסנאס סליא אסדדי וכבר ביאר ססלסי
רק״י ס״ז כוונס סרמב״ס ואני ביארם׳ קצם באופן אסר ירע אעם נכו;
סדבר לרמב״ס אע״ג דלוקין על בישולו מ׳׳מ כיון דאין לוקין על אכילסו
מידלא אין מלקום על סנאסו ולא שוס א״ ובסיבורו לא ביאר זה
לסדיא דאין לוקין על סכאסו כ׳ זסו דרכו של סרמנ״ס מס שאיננו
מפורש לסדיא בש״ק לא מ״ס׳ ל״ בסינורו רק לעסיס רסוקיס ובמקומו׳
מועעיס שכוםנ יראם ל׳ כ ן ו ק וא״כ וא״כ ס״נ ׳למוד קסוס בסינורו
יק סמפורש נס״ סמשנס דאין מלקחת על הנאה בסלנ ומהה בסלנ
סארכם׳ נסשוע מסט דבלי סלס״מ שסקשס אסרמנ״ס טמא מט
דאהוקף הנאה לק״ נמ׳ על אכילה ונדסק לםרץ דרמב״ס ס״ל אין
ליקי! על שוס הנאה נשר בסלב וכיון דליה ביה מלקוה לא מיקרי
מוסיף עשעע עזה לס״ל דעכ״ס איסור דאור״הא איכא בהנאה סדנא
בסלנ כמו בכל בביס ולא ראה דנל׳ ס״ המשנה הטל דאל״ה לכה״פ
סוס ידים׳ ליס אע״כ נעלמס ממנו לסי שעס אבל אמם לסרמב״ס מוסר
נהנאס :
והנאון גלגול מרננס ליש ס׳ ס״ז כסב דסמקל כרמנ״ס לא סססיד
כיון שאין סהוק׳ סולקיס להל" לאסור גהכאה וגולא׳ המורס
וגא כסגאון ז״ל אין מזםיסין אוסו אגל א׳ קמא דיד׳ אס׳ אט אוסר
כהגאון ככס׳ יוכה סכ״ל וכן משמע גסרגס ק גדולי אסרוטס דהרגא
בסלב אסור נסכאה להוק׳ ויפה נהעורר מעלהו במה שראה בס״מ גשם
רשנ״א דסרנא בסלב כעשה כבלה מסים ככל בנ״ס וכן סוא ברשב״א
וסלא״ס בסד״ וסשסא א' ס״ד לים ביס א״ סכאס וא״ אטלס כיד ליכא
א״כ לעכין מאי אמריכן סכ״כ מסיה אעיכ ק״ל דאסור בסכאס מיהם
וכן ראוי׳ לסורוס:
א ך כר קרוי״זל שכאסר כטל וכםערנ יבש ביבש נאסרים סשוע סוא
שבעל דאין כאן דבר שנמכין אלא דוקא כר סטכס שבכל לילס
מוט׳ עטן סכרוס לעלוסו וגס על זה סליג עיז בארס סי׳ סרע״ג קק״ו
אלא שבהשובה שבוס יעקב ישב קושיסו וככק סיא וע״ן שס רע״ן
לשק עגן אברסס שס סק״ע ומה שכהב מעלהו נזה לא ידעה׳ מה
סיס לו:
והנה אס״ לסנאון דטל מרנבס סוא לא מ״רי עסנאם סדלק׳ אנל נר
נר קרוי״זל לסדליקו בידים כנר ראו עיני מעלסו במ״ש גדולי
אסרוכיס ז״ל ונפרע באל״ כבס סלכום סנוכס דיש לסוש לעבשל נשר
בסלנ שסעסס שסביבם סשלסנס מסבשלה ומאי שסקשס מסמוסר
סשען שבכר ושבקערס אין סוסר נשבס סא ס״ל מבשל בשבס ואסור
באטלס ליומ״ מאן דרמ״ סא׳ לא סש לקמס״ סא יריד שכסן סשק
וגס סדליק סכר נע״ש ענעוד יום ואס״ אס מסנשל וסולן כל סשבס
עוסר אס״ לכססלס ליסן קלרס על הכירה עם השמש והוא מסבשל
וסולן כל סשבס וסכא לא ש י  7שעא יסםס שסוא איכו מעץ בנישול
ס ש ק ובשנס בלאו הכי כיד מוסר סשק שבכר לא כסבשל עעולס רק
סעסס שסביב שלסבס ואוםו כנר כלס וסלן לו ולא כוסר ממכו מאומס
ואפ״ אס ס״ שס סעון לססילס שק שכססממו וססשרו זסו בשולו
אוסו כםבעל ברוב אוסו שרסוק ק ספסילס כי ידוע סוא שאין לוב
סשמ! שבכר סס וכמס סעירס הכר טלק בקערה והסהיוה השק קפד
עפכ׳ סקור:
א מ נ ם אע״נ שכן סוא מ׳׳מ בולאי סעדלק כר בשבס אץ בו עשוס
ניעול לק עשוס הבערה ולא לשהנרע עקום לסכוחן שק
בכר ס״ב משוס מבשל ולא משמע לםליא זס בסלוגסא עלאכס שאציל
אלא לכולי עלעא ליס ביס עשוס עבשל אף על גב ללנב׳ בשר בסלב
קבתא ליס לגדולי אםרוכיס לסוס מבשל מכל עקום עלאכס שבס
במיק שיסיס מוצא בסן במשכן ושם סיס בישול סקממכיס שדבר
סמבושל ס״ בעולם וסיו צריכים לו וכל בישול שכיוצא בזס סייב עליו
אפילו כלי מסכה עין מגן אברסם ס״ ש״ס ס״ק ״ בסופי ימח שם
ומס שסטס שס בצ״כ כסבס׳ על סנלייז ש״ע שלי וז״ל <ף זו כה״שב
בו סלם״ע שס ומיסו מלשון לש״ שבם עיד עיב ד״ס לשלי סיכסא כד
ובד״ס דמרפ׳ רפ״ כד שאין בישול אלא על ידו משקץ על כאן לשוני
בגליון:
ןמ״מ עכין בישול בשנס סוא שצדן לסדבר המםבשל ו ע מ פ נשאל
בעולם עשא״כ כשכלם וסולן ואסר סבישול לא נשאר בידו
מאומס אע״ס שירע בישל סדבר הסוא ולעטן ולעטן נב״ס עשם סועבס
דרסענא קפיד אעעשס סבישול ססוא מ״מ בשבס פעור דלא סוס כעין
בישול סממנים וכיוצא בזס נגוזז וסשער סולן לאיבוד רק לפטם עקום
סעור לענק גיזס בקדשים סייב עשוס גוזז ובשבס פעור משוס דלא
סוה במקדש כמ״ש סמג״א ס״ ש״ג סקייב דגם סריב״ש לא ססמיר רק
משוס דק״ל דעורוס ססשיס סיו טזזיס ולא צרין לשערד וכבר סליג׳
וסבירא לסו דמטל דנזזו עורוס ססשיס כלל דילמא בשעמםיסן סיו עוש״

ותשובות

מסס כיסוי לאסל עיץ קרבן נסנאל ועמ״ש רש״״ שבס ק״ז ע״ס ד״ס
ישקיל ליס בברזי ועיין מג״א בשס מסרשיל סי׳ סצ״ז סק״ו גני לידס
דגיס וכן בדישס וססיעס שכ׳ בכי אדס סוסעיס בשבס זס מאבד סמשקס
וזס מכניקה בכלי זס פעור וזס ס״יב מסכי שזס סמאנד איכו עושס
כדרן שסיו דשין במשכן ועיין מיש סוס׳ גני מסיכרא דכזיסא ואס כן
סכי כמי בשנס לא מיס״ב משוס מבשל אלא משוס הבערס ולעכין נשר
בסלנ אפשר דסוס נישול וכן מבואר לסדיא נלשק ככס׳ ׳וכס שס
ואין לסאלין יוסר נזס:
ומ״ש מעלסו נעס שכסב ססלס׳ על מס שכסב רעיא ס״ ס״ז לססוס
אש ססס קדרוס ככרים איכו אלא סומרא בעלמא לא ידעסי מס
כהלבעו נזה אין אפשר לומר שיהיה אקור מדיכא סא איכא כמס
קסיקוס אס בישל סלב מעולס או אס סוא בן יומא ואס ליכא ס׳ במאי
דכסיק ירכיה מע׳׳ג למעכין שיעור ביעול איסורים עשעכיס בכל הקדירה
מ״מ לאסור ססיסו׳ מעעס זה איכו אלא סומרא בעלמא ולאפס הסכאי
סס ססיס שביסס קולמס׳ עד ס״א אי׳׳ה אסעלס נאסביס כיד ס׳
העונס ואססוס ננרכס א״כ .סס ׳עלגן קמון לק״ק ס״ב יום ד׳ כ״ה
מכסס קס״ב לפיק :משה״ק קוסר מססד״מ:

תשובה צג
שלומו

ושלום סורסו יסנא לסדא דםרומס כקאו וקרכו ס״ס סביבי
הלמיט סוסיק סלם׳ מלא עהיק הרב המפורסם מסר מאיר
כ"׳ א ב״ל ור״מ לק״ק נא״ •ע״א:

לדעתי כבר הגיע לילו עכחב׳ זס שבועוס שסיס ואס״ז הגיעכ׳ כועס
מכםבו מן א׳ לסכוכס וסימה על איסור הנ׳ לואר:
והנה אשוב בקצרה על לנרי הורה כיל ה׳ הנוובה עלי אולוס סכמצא
בהשד שבוה יעקב ס״נ קי׳ ק״ע נעגל שכמצא קק נסלל הגיף
וכמלס צל א׳ מסע גל עם נשר סרנה והיא הס״מ וצורך קעולה מצוה
וסםיר מעעס ס״ס ללמא לא כיקנ א׳ מאיברים ספכיירס ואס״ל כיקבי
ללמא סלכס כראבי׳ וק״עסו לכל מליסס בקליסס וסכא לא סי׳ אפשר
לקולסו וססירו אלו לנרי סגאק ש״י וא׳ מגאוכי זמכיכו מפקפק עליו
לצרף לעס ראנ״ טסידאס סוא כגל כל ססוקקיס ואי ס״ל למסשנ
ספיקא א״כ בכל איקור לרבנן שכמלס כהיר בקליסס אס" שומן משוש
ספיקא לרנכן לקולא אלא ע*כ אין לקמון על שבוה יעקב בזה וכקהפק
מעלסו סלכס כמאן ופלפל נסכמםו בלבריס הראוי׳ לו:
אומר אכי כי הרב המפקפק ססריז על סמלם באמרו שסראבי׳ סוא
לעה ׳סילאה ובאמה ט אכ׳ המה על הגאון שבוה יעקב שגס
סוא ס״ס בקון> השובהו וז״ל ואן> ליש לומר לאין זה מקד קפק
גמור כמן לרוב סוקקיס ראשוכיס ואסרוטס ס״ל לצרין במליסס כן
אס סוא שויק וכו׳ מ״מ במקום ספסל גלול מ ס וקעולס מצום הורים׳
לסקל עכ״ל אכי אומר בעסילם כמלו שכס מס שכ׳ סוא עצמו בקסרו
מכסה יעקב שרוב סראשוכיס ס״ל כסראבי׳ ע״ש ריש ככל ל״ס וכ״כ
רעיא בעצמו שס בהורה סעאה כלל ל״ס קמק ב׳ וזס לשוכו אבל
בעליסס ד מ נ ססוקקיס ס״ל דאיכו אוקרס רק כדי קליפס רק שאנו
עסירדס לשער בק׳ מ״מ לא נסמיר כ״כ לוער ג״כ סכ״כ וכן סשיב לו
מסמס בסשובס דבמקוס הפ״מ יש להסיר במליסם ע״׳ קליפס עכ״ל
ומכ עוד שס אס״ז נס״ נ׳ מרש:
תה לשק מסרא״ נםגס׳ שיד ס״ ל״ס אוס נ׳ על מ״ש שיד וכן ראיס״
עעשס כמס סעע״ לשער בס׳ ט בסגס׳ וכן קבלנד דסט נםיגי׳
לאסור מליסס בקי וכן לבעל בנן׳ ולא בנר קליפס ואע״ג דרבוסימ מובא
פליגי עליו וסנסו דאזל״ בסר״ בלוב דוכסק מ׳׳מ כאן ססוש עיקל
לשוו״׳ מליסס כבישול משוס דמלהא דסקיקא סיא וליצ לסם ד ב ד מ
לשפוד׳ כמ״ש ראב״ ש ל ל  7להמידק ׳והר בסלב השומן מבכסוש ודבר
זה הליא העיד באועד הדעה וכר:
ולןלי דמקהפינא הייה אומר שמ״ס הוא גש״ בע״ש רוב פוסקים
סראשינים וםאסרוטס היבה ראשונים ללק־ ליוסוק ורוב
אסרונים קאמר דסאמם כן שכבר ססלינוו גלולי סאסרוניס לשער לעולם
בס׳ ק סעעס שט מתרא״׳ שלא לסס דבדכו לשיעור״ וסייט עעמא
ניר שאק לסמון על םראב״ אס״ באיסור דבריסס שלא לסלק בק
ספרקיס משאיכ לצרפו לקסק אסר ולעשוסי ס״ס ובשגס בסס״מ וקעודס
מצום אק קפק שראר׳ לסעון .גס ע״ש עעלסו נ״ נזם דבאיקור דרבנן
אין לקמון לסקל משוס שיש ניד סומרא בדאיכא ס׳ ורא״סו נכונס
מדברי םוק׳ ביצס "ד ע״א ד״ס איכא נינ״סו וכר ודבד ר״נ פפ״פ
גבי ססיבוס סר׳ כק׳ קמא ונכון סוא אלא שלס״ז ס״ני צדכיס צועד
מם שסמן עליו סגאק לצרפו לס״ק אן> דנסיק מינים סומרא מצד אסל
ולסוס׳ ב״ק '"א לא אמל" סיס כס״ג י״ל סגאון לא ססיר אלא בגמנ׳
דיד״ שלא ס" אפשר לקלוף ונמצא לעולם לא בנר קליפס אבל לא
צריכנא לכל זס דסז׳ לאצערוס׳ לפס ספוקקיס סגדוליס ססמס שנלפנ״ד
דמסם נרקל נש״ק:
,

סגס

שאלות

חת״םסופרחי״ד

סרשב״א בס״ פגים וסרק שס גגי סנסו אעמססא כסב בשס
הנה
רמב״ן דעליסס אפ״ שוען סגי בקליפס וסקשו עליו סא לדפס
רבינא סוס ס״ל למלים כרוסס למבושל ואין נאמר אנן אפ״ כצל׳ לא
סוס ולפפד״נ ליישב כף זו בסשימוס דס״ל בודאי בגדי שצלאו שס״ ססלב
ניסן וכל עפס שבו מלוםסס מפעפע הוא ססלב עד ס׳ ום״ם ניד סלב
מהוחן מלוס שאיט נאכל מסמס מלסו אוסל עד ס׳ אן סלב שנמלס
עם בשל יסד הלא ססלנ בעצמו לא ט ה ן ולא נבלמ בסבשל לק הצת
סיוצא ממנו ע״׳ מציסס ואוסו סציל איננו אלא כסלב כסיש ואין לו
כס לפעפע דזיע בעצמא וכסי לעמן איסול אוקל כסצב עצמו מ״מ
לעכץ פעפוע לא עדיף מסלב כסוש שאיכו מפפסע וסשסא לביכא
דסוס ס״ל למליסס כלוסס דבשול ואין סלוק בין כסוש לשוק לצס
צאקיל סכצ אבצ צמאי דק״מא צן שאינו אצא כצל׳ כמצא םאיכו
מפפסע אלא בשומן אס כן מידצא סציל אינו מפעסע ולבלי למב״ן
נכוטס:
וכי סרא״ס כן בשמו בבל״ס לף צ״ס ע״ב וסרשב״א נמ״ם סםיג עליו
שסר׳ סרמב״ן בעצמו כ׳ לג עמא מלוס ועסור ססל לסכל כאקר
מסט םסמפוס ססידן יולליןעציו הידל וע״כ סזל נו הרמב״ןממא׳ לסוס
ס״ל למליסס נקציסס ו מ כ סל״ן שם בס׳ כצ סבשל וסמים בעיט לברי
סטן לידים׳ בשם סלא״ס דקגי בקליסס כאלו סולק על למב״ן דאיסל
כלו וסט סלא״ס בשם סלמב״ן סעיל כן וגס על לבלי סם״ן סכלשמיס
בם״ע ק״ ק״ס סעיף נד בסג״ס שסכיס ססילס לעב״ן בצ״ע ולא סלגיש
שסלםב״א בע״ס סלגיש נזס וסוא עצמו מניאו שוב מצאם׳ שכבל קלמכ׳
בזס במכסס יעקב כלל צ״ס:
ולפע״ד כלאה לכאככה עלוה הלא״ה בשם לבו למב״ן ללא סלל ביס
ואין כאן סהילה כלל להא בלא״ה המה הל׳׳ן שס על קבלה
רמב״ן לאקול סכל עסי מבעלמא סס להון צוכן לאלמיקל ליס בלע
כדי קליפס ולסע״ד סבלם למב״ן בשלמא ססס בסס מסמימוס סאם
אעם״׳ לסס עובא מ״מ ממון שנא להון צוכן הרי היא מהקרל על ידי
הצוכן סמםהון והמסה סםמה בעצמה כעשיה קרה א״כ מסה״ן לאסיר
כדי קליפה אלמיקר ליה ולס״ז כיל בלבר שמעיקר ליכו לא ה״ צטן
אלא קליפס סכא קיל עסי וקני ליס נגטרס או בסלסה יכל זה נעפוה
שסידמוסן מסאש סבל עסוס מלוסוס סלנר 'לוע שסם אינס זזים
ממליססס ומה׳׳ע ס״ל לכמה סיסקיס לקמרה שמלס בס בשר ס״ל סקנס
שסעסוס מלוסיס לעולס סמין סס א״כ אסירים סס אפי׳ הספל סהאה
ולק״מ ק׳ סרי׳ן וסברא כעין זו יעיין ברשב״א נס״ שס ויעיין כעין זו
בסוס׳ מק׳ שבה פ׳ כירה והםהא לס״ז מ״ש הרמנ״ן סכא כולו אשור לא
נסים לשיעולא לאסיר כלו או מקצסו רק לומר לסכא לא אמרי׳ אלמיקר
ל״ קיל עפי ממה שהוא עיקר ליכא וצהסוסקיס המצליכיס ס׳ יה״ סג׳
בקליסס ולמאן לקגי בקליפה יה״ ל׳ הכא בגטרה לז״א אלא כולו
באיסול׳ מ״מ כאלו סי׳ כמלס ממש מסעעס שסעסוס בעצק סמס סירס
ולא כסקררו ע״׳ סססל סחחחון ככלעטל באופן שלעס סרמב״ן וסרא״ס
ברור לסגי בס׳ ולק״מ עליסס מהם״ס :
והנה סמרלט סג״ס ס״ק׳ חרס״ח ט םהראב״׳ פקק כן לנמליחס
נקליסס אפי׳ שוק ושכן פקק ט שמואל וריב״א וסעיל ר׳
אסלים בר כחן שאכו כוסגיס כראב״׳ ועול שם ק״ סרס׳׳ל שכן לן ר׳
ברק בעל החרומה בהסילה והפילו צו ט כהן מצרפם םזאס סקנרא
אמר ר׳ שמואל מוירדוק לפני ר״ה והולה לו ושכן פ׳ רנימ יואל הוא
אביו של ראב״׳ הכ״ל וכן כהג חמיו הראנ״ן עיש וכראה שהוא רביכו
אפרים בר כחן סטל אבל סראב־ן שחס שהוא ט אליעזר נר כחן שיער
מליסס בק׳ כמבואר בשערי לורא קוף ק״ ל״ח סטל ]אמכם למעיין
בק׳ ראב״ן כמצא כמס סעידס סהמ ר׳ יואל א״כ כראם לסמיו לר׳ יואל
סוא קסם הראב״ן וצא ר׳ אסלים וסלבר צ״ע[ ובב״' יש נזס ע״ק ויעיין
בסג״מר דסולין ק״ק סםד״ס מ״ש בשם ש״ל והכה סלנ״י כסב שאפשר
שסט גאוכי ל״א אלא בשאט ססיכוס וצא בססיכס עצמם ויסס ססשו
נמ״ סנ״ל שסר׳ לסדיא כ׳ בש״ד שראב״ אמרו בכל גווכ׳ ׳ע״ש ולא
ה ״ צטן להביא עצום מלסוק כ׳ מיכ״ וב״ מסמלדכ׳ מוכס כן שכסב
שהל״״ הלבן מצ pק׳ וידיה׳ לאיה מהכהו אעמהה' לאמא׳ שלי׳ אי צא
מעעס ששים ׳ע״ש ואק״ל לכאב״ כמי לא אמלו אלא נשאל׳ סהיכוה
אבל ססהימה עצמן מולה לבקי אס כן לאיה מהכסו אעמהסא:
והנה מה שמ״ה׳ הטי הלבן לא״ מהכהו אעמההא והעיל י״׳ בעל
א״ז שלא ס״ לבטי מאי לא״הו וכ׳ הוא םכ״ל לא״כ מ״ע למאן
למסיל א׳ לאו משוס ק׳ כ״כ בסג״ס ש״ל אוה א׳ וסוא המיה מאול לאי
איכא ק׳ מאי עעמא למאן לאקר ולומר ללביכא לאיקל ק״ל בע-כן לוקא
קליפה ולא ק׳ זה א״א לא״כ מאי האי לקאמר מאי לעחן כרוסס
למבושל וכו׳ הא אלרבא אי הוה כמהס למבושל סםיעא למועיל ק׳
וכצעערס׳ נזס סרבס על שמצאה׳ שכנר סמס בזה מהרש״ל בהג״ה ש״ל
שלו וח״ בדוחק גדול מאול ולפע״ל י״צ כן שהי׳ היק־ ק׳ כגל סםימן
וצא כגד הגיד עצמו וחרד׳ סיס ס״ל יש נגידין ננ״ע ורניכא דאקר קיל
כרוחם דבםול א״כ נע״ ס׳ גס נגד הגיד ולא הוה ס׳ ואידן ק״ל כרוחח
דצל׳ כמצא השומן שמפעפע יש ס׳ כגדו והגיד לא בעי ק׳ רק קליפס

ותשובות

לא

וסכא לא צרין קליפס כיון שעכ״פ מסיר סשיק שהסה סגיד וסביבו
ס ״ מ קליפסו אבל א׳ ס״ל דבמליסס בעי קליסם לעולם  ftאמר שרי
סא עכ״פ בעי קליפס ססס סשוק כנ״ל לפרש מ״מ כל סלבריס בנוים
א׳ אמר״ לגס שוק סגיד אוסר על ס׳ אבל א׳ אמר״ שומן סגיל ס״ל
כסלב כסיש א״כ סו ליסא לסנ״ל מ״מ בסא סלקיק לכל סכי רבווסא
ס״ל מליסס בקליסס בין לסקל בק לססמיר וסשוע שמכל לסמוך עליסס
בסס״מ ושעס סלסק עס צירוף קפק אסר או קולוס אסרוס וכעובלא
לשבוס יעקב בלי פקפוק:
ועובדא סוס סס באשס שמלסס ששס אוזוס לצייד קעולס מצוס
נישואק ודרך סנססן על נסר משופע כלרך מליסס סי' כך
ב׳ ע״ג נ׳ וב׳ על גניסס ולא ס״ נוגעים זס בזס צא בצידיסס ולא
סעליוניס בססםוניס אס״ז מצאם במעי של א׳ מסס מכס סמערסס וסי׳
ספסל רב  ptfiסעולס נישואים ואמרםי אס ס״ ידוע לנו שסעריסס
ס״ ימנם בסססיס סנסר לא ס״ שוס קסק בספליומס רק בא׳ שמונס
בצדם כ׳ סציר זב גס למן סצד וא׳׳כ אוסו א׳ ס״ נעל נסאסריס סד נד׳
כיון שאינו איסור אלא מסמס בלוע אין כאן סר״צ אך שסקסק אולי
ס״ מסעליוניס םסזב מסציר סאסורס על כל סאסריס וסנס גס כ׳ כן
הוא אין כאן אלא איסור לרבנן דמ״במ סוא וא׳׳כ כיון שקרוב לודאי שיש
ס׳ נסאוזוס נגל סציר סזנ מאחא א' אס נשאר באומל סגס ללא קי״ל
סכי אלא לשער בכוציס לנמס לנסיק מנא ׳לעינן מ״מ טל ליש צסלק
בולאי בבשול לאע״ג לסזינן עהה כמס סוא מ׳׳מ טמא ניסך משל עצמו
ונבצע נאסטס והלר בצע משל אסטס כלאמט' אעו להיהרא סלע
לאיסור׳ לא פלע אבצ הבא בציר נראה לעין לאס״ באוזא א׳ יש ק׳ ננל
סציד סנמסר מסאסרס ונס• למ״מ סלילס לסמוך על זה מ״מ הכא לאפשר
דס״ סאיסיר ססםסונס ואס״ל שסי׳ סעליונס אולי יש ס׳ ולא סוס ניד
רק מ״נמ א״ לרבנן ונצרף לזס ללכמס פוסקים סטצ לא נאסר אלא
כלי קציפה וא״כ כשנצלה אוהו העוף צצ׳ קלר כל א׳ נס״ע נחבעל בק׳
האיסור הבלוע נקליפהו נמצא לבגר קליש ליה איקורא עובא מצורף צזה
שכבר סי׳ מקים לססיר גס עיקר העטסוה לה״ שומן עסור סוסס אלא
שה־׳ קצה קפק נזס מכל סלי ן סורים׳ שיסירו א׳ מסאוזוס ססמשס
סנוסטס ואוהן הארבעה יבשלו כל א׳ נקלרה לבלה ויעלה על שולסכוה
נםרליס באופן שלא יבואו שטס ליל אלס א׳ :
מ״ש מעלסו לפקפק עצ סשד שבוס יעקב סנ״ל לטון לרוב נליעוס
לרך סושע א״כ ״ל ׳והר לנכנס לרך סושע וניקב איברים הסכייד
ממס שנאמר שניקב בסוך סלל סגוף ללעס סב״ס וסש״ך לבעוף שאין
לרכו להססכך לא אמרי׳ שנכנס לרך סגוף אלו לברי מעלסו לא ילעס׳
לאקס ב״ס וש״ך רמז כי מ״ש נסי׳ נ״א סק״ל ססס ננהסב הקק בעובי
בשר סירך שאין לרכו של עיף נסססכך כ״כ על שסי׳ נלסק בעוני סירך
בקופא ואה״כ בסולו גס בעוף כשר ובסלכ הגוף גס בעוף וקופא לגו
יש להסהפק כי עיטכו רואוה שיוהל מהפלש בעפר בכריסו מסבסמס
ולא אמרי אלא ניטכו ונקופא לגו ומ״ש רוב הבליעוה לרך סושע לא
כאמר לבר זס אלא בלנטס סכבלעיס אלא שסקפק אס לרך הושע או
לרך הקכה כגון מסעא לאשהכס נכבלא או בטאה אמרי׳ רוב סכבלעיס
לרך הסה איכס כנלעיס לרך הקכה כ״א לרך הושע א״כ להקל לומר
שכככס לרך הושע ולא ניקב ונא להקרקבן כמ״ש רשב״א סובא בש״ע
סי׳ מ״ס וש״ך שס סקל״ס עיין נדז סקע״ז אבל לומר שכככס לרך הושע
וכיקב מה שאין לרכן  pשרוב הכככסיס לרך הוושע כככסיס לרך כמכס
בלי פגע א״כ ע מ ס ס׳ שקול הוא להלום שכככס ל  pסלל הגוף ואין זה
צריך לפטם:
מיש מעצסו א׳ עוף עם בהמה הוס מ״במ ורצס צסוטס לסוס מב״מ
בין בגיעמא ובין בםמא במעמא מש״ס סוף ע״ז לקאמר כל יום
כעשה גיעול לסנירו א׳ בשל לי׳ סעאס סאילכא סלר מבשל ב" שלמים
והקשו הוס׳ וסרא״ם בחולין מ״מ כאסלו השלמים לסעאה אימ כאכל
אלא לזכרי כהוכה וה״ למ׳׳במ הוא ואוקמו אלאוטיהא ע״ש והשהא קשה
סיכס סעאס נסמס עם שלידם אבל מנןא ע ו ף עא״ל אע״כ להוה לי׳
מ״במ בעעמא עכ״ס ומן ההורס סל נהר׳ בעל לפע״ל הא מיסא ססום
מכסיש שיה״ עוף ובשר נהמה סל מיכא בעעמא ומהטל כק״מ לודאי
הא לסםיעא לסש׳׳ס לחיו מנשלים גס מעאה ברגל לערך כ״כ נסשיעוה
ללמא אה״כ למהכ״ לבשצ בו מקצה הכגל יבשל נו כל הרגכ לא קאי
אלא אםלידס ס ״ מ משים לקסמא קסט כל מס שש״ן ברגל ומשוס
לםכיס׳ ני׳ קרבכיס מובא כמ׳יש לש׳״ בזבסיס וכל מי שיש לו כסביא
סעאס מביאו ג״כ נרגל מסכי שיוצאים בו "׳ס שמסה כמו בשלמים כמבואר
בסגיגה ס׳ ע״א משא״כ בעוסוס שאין יוצאים נו י״ס שמסס אפשר ללס
הי׳ שכיס׳ בלגל ואי הוסידים׳ לי׳ ס ׳ צריך מטקה ושעיסה נאמה ומהכ״
לזבסיס לא מ״ל׳ מינייסו משוס ללא שכיס ואמכס בקפל עסרוה הקדש
לזבסיס הקשה ק׳ זו אנשל שיל ואיל ועז למא; לאזיל בהל שמא ולא
סי׳ כלום ובסי׳ למק׳ סולין סאלכס׳ נישינ ק׳ ואין כאן מקוס להעהיק זה:
ועוד מ״ס׳ מעלסו לאי׳ לבשל עוף ונסמס סדא היא בשמא מאוסו
הלא׳׳ לידיה׳ הלאנ״ל דסלנ ובשל מ״במ מלס״נ על סס:נ משוס
אמס״ס שימ בשל מקט אס כן אוהה הלא״ יש כמי לבשל עוף א׳ לאו
דמחקט
ח

שאמת

חת״ם סופר דדד

דמהקר׳ בשר לא סי׳ ס״ב עליו משוס לא האכל הנפש עם הבשר
אלו דברי מעלהו והמהה׳ עליו מה עטן זה לזה נה׳ דבש ר עוף מקרי
בשר סהמא לא מקד והשהא קרא שפיר קאמר לא האכל כל נפש
עם נשר שלו נפש סבסמה עס בשר סנסמה וכן נפש העוף עס נשר
העוף לא םאכל ואין זס רא״ שיסיס עוף עם בסמס מ׳׳במ בשמא
משא״כ סלנ עם בשר מיים׳ ראנ״ד ראיס במרס :
ומה שרמז ע״ד שע״סמ גפי״ז מא״נ אעסיק לו מס״ וז״ל ונשע״סמ
כ׳ דל׳׳ל דק״ל לראג״ד דגסלג דס״נ ג׳ ס״נו משוס גמ״סס
דא״כ לא יסס״ג משוס עניפס דגמ׳׳סס ועריפס מסד קרא נפקא ול״ל
נור מדקד ליס אמ״סס וגקרא כסיג נפש עס גשר ז׳׳א דגשר דסא׳
קרא לאו דוקא דסר׳ אפ" סלג נמי סוס אקר״ משוס אמ״סס פיק
דגכורוס אי צאו קרא דסריצ׳ סלנ וליכא לירמר רמי מדלוקס משוס
עטפה ש״מ סוא גכלצ וגשר גשדס ערפם גס ז״א דסא כסיג צאו
גפ״ע גםלג כגלה וערפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא סאכלוהו והניס
גקו׳ על תראג״ד:
ותמה אט על הגאון ז״ל לפי דגריו דלמא לעולם משוס נידסס לקי
מקרא דגשר גשדה עריפה והא דלקי כור משוס ערפה ה״כו
משוס דפריע ג״ עוד לאו ואכול לא האכלוהו אגל האמת יורה דרכו
דמוכס מש״ס דזגסיס ע׳ ע׳׳א דצא סצעטך קרא ואכול לא תאכלוסו
אצא צצריכוסא דססס ולא לסוסיף לאו גסלג ערפם ועוד קשיא צ׳ על
הרג ז״ל דכהדר אפירכא מ״ע צא הקשת כמי א' ס״ד דמשוס דמס״ג
עליו משוס ערפה יה״ שס גשר עציו אס כן גס לסלג וגיציס יקרא
שס גשר שסט גס סס אסורים משוס ערפה סגל קושיהו מעיקרא
ליסא דודאי דגרי סראג״ד סס כפשומו דמפרש סקוגיא אכל סלג מן
הס׳ סייג משוס אמ׳׳סס דהוה בכלל כפש עס הגשר ומזה מוכס דשמו
גשר ומם שק׳ מפ״ק דגכורוה דהוס געי למיסר סלג משוס אמ״סס
לא היא הסס הוס געי למיסל משוס צירן ורועגן שהרי סגסמס
כלו סיא סי וססלג סיא ציר סיוצא יחס סס׳ וכן יראה כל מע״* שס
גססצם ססוג״ דאס סגמצ ׳שסוע גצדק דכן סוא וצק׳׳מ:
כ ל מ״ש מעלסו לדסום דגר׳ כ״ג׳ סי׳ צ״ג סדין עמו וגפרע מ״ש
משכי שגילין דלא דמי לסא כ׳ עוכלא לדכא וכגר גכס געל סספר
סטצ כמס גכיכיס על אלו סיסודוסגספר סזס ואין ראו״ לסמוך עליסס
ורא״ס מעלי לקהור סגרא הכ״ל ממסוכן גרה״׳ והוציאו צר״הר גפ״ו
דעהרוה ומסוגי׳ דרפ״ק דכדה מעה אין גו דעה לשאול ראיום כביסוס
סס למגין דע״ן היעג גמשכה למלך רםי״ט מאבוס העומאה ונד׳׳ס שוג
ראיס׳ וכד ויעיין גסוס׳ פססיס ע׳ ע״ג ד״ס סייכו וכו׳ דלעכין גדיקס
דרגנן אזליכן לקולא ולמטן אטלס דאור״םא אמרי׳ ס״כו ע׳ סכיוס.
סכ״ד א״כ :פ״ג יוס ד׳ ירד אדר ראשון סק״פ צפ״ק:
משיסק סופר מפפ״דמ:

תשובה צד
שלום
יקרתו

סנ״ן לםלעיט סאסוג כגוד סרג מו״ס סירש טי קוכק ••

סגיעט ומס דקש״ ל״ אסרמ״א סי׳ ק״ד וסוא מםשו׳ סרא״ש
עכנר שנפל לשוק וסוקשס למעלםו טמא אוקמא נסזקם
סייס וסשםא נפל סנס סרס׳ קאער עעלםו סזקם ס״ס ועוד סשםא
נפל ואט לא ידעה׳ מה גכך שסיס גסייס אי שסם נםוכו זמן סראףס
לפליעס וגליעס מס״ס או נמים לעולם סשק אוסר וראיס׳ ג פ ד
ע נ ט ס אורם מ״ס סיען סע״ז גסופו דגדג׳ ס ס״ס לא שיק• גלימה
ורצונו עס שגלעו סס סיק או סלג ועעעא עשוס שעל ידי סוס סעגע
נםספן לגשר ת ם דלא עטף מאלו אכל סמן וסצנ דמוםר סדג וק״צ:
עובדא ״לענא גפ״פ דעיק פרמ מרנגולמ לםון קלסס סעאס רוםסם
על סאש וממס נסוכו וסורס גאון א׳ וממולל מאוד שאסור
םמעאס אפ״ לגדם ושפכוסו גמולומ ולגסוף סזכירוסו דבשר עוף גסלג
עומר גסנאס וגסון כדי דגור סשינ סגאון זצ״ל דאס״נ גסנאס יממרמ
ולמוכרם לגי אסירם משוס גציעמ אגר מ׳׳ממ דאסור צנ״נ ומימ
נראם לעין דםמלס ססוראס לא סיס מעעס אגר מן סמי וכשגגס
יצאה מלפני שליע אן לא יאונה לצדיק כל און סזמין לו סש״ סירק
לשזגיס מכיסופא מ״מ נלמד דגם נסי שיין םליעה• וסלמידי הרגני
סמופלג מו״ס גרון ני׳ סגיא ראיס גרורס מדגר׳ סען הרשע שגרא״ש
גסוגיא דעכגרא גשיכרא ע״ש :
ומד״! שסקשמ טמא משתא נפל לק״מ דמסזק״ אישור מזמן לזק ע״ן
מג״א ס״ מס״ז סקס* וספלס׳ גש״ ק״ד כ׳ דנריס םמוסיס גזס
למ״יד מםיס׳ נדם דוקא נקדשיס ממירריס ולא ראה דס״נו ממקיס
למקום אגל מזיק לזמן אמרי׳ כמוכם מסוגיא דמומין ועוד נלא״ס אין
ראי׳ מסוגיא דכדה דסםס איכא סזקם סי לשלז וסזקם עסרס דקופא
ואיכא הרי סזקוס משא״כ סכא סזקם כשמס והיהר איכא סזקס ס׳
ליכא דגם גסיוםו אוסר ככ״נ וםל״מ סכ״ד א״כ סגע״ס  :פ״ג יוס ל׳
מש״סק סופר מפפד״מ:
ג׳ אדר םקע״ד לפ״ק:

ותשובות
תשובה צד

שלום לך סםלמיד סוסיק אהוב כנן סאגרן סרב סמוסלא כבוד מריס
ליפמאן  "0אגד״ק קאלדי ׳ע״א:
אשר גקשמכי להודיען דעה׳ נדבר גוש א׳ דינו ככ״ר כדעה סמסרש׳׳צ
פכ״ה סיסי ע״א או כהרמ׳׳א וכמה שב׳ הש״ן ס״ ק״ה סק״ס דע
בעיקר הדין לא נפקא מיני' כולי האי דאנו לגילים לסממיר בכל הכלים
אפ״ כלי שלישי כ״ז שהיקיב וכמ״ש פר״ס סס״ ס״מ אס לא במפ״מ ויש
עוד סברוה להסיר ובכל זאס אס אפשר להכשיר הכלים ולהשהוס
כלי סרק אנו מצריכים הכשר ושיסו׳ ולהעמיס ג״כ להגעיל הכלי סרס
ג׳ פעמים נרוהסין אסר השיהוי וכמ״ש סטור סי' קכ״א נשסהעיעור
דכל מה דאםשר לן למיעבד בהיסדא ענדינן ואז ר״ל כשהוא ספ״מ
וענדיכןכצ עצדקאי הנ״ל בודאי יש להקל אפיי נדבר גוש דכדאי הרמ״א
לקמון עליו ואפי׳ בנשר נסלנ דעעס כעיקר שלו סמיר׳ עפ׳ מכל מקום
עכ״פ הכא ע״כ לא גשול גמור הוא כמו שסוכיס מנסה יעקב כלל ס*א
בסופו מש״ס פכ״ה ל י ך ס״ס כלי שני הוא ומאי פרין המקשן דלמא
נדבר גוש מייד אלא על כרסן פשיעא לקהה סלמודא שסקשה דע״כ
איקורא דאורייסא ליכא משוס דעכ״פ אינו מנשל אלו דבריו וסנס
לפ״ז הס״נ לענין שבס דאינו מבשל ובנר סיס נגד עיניך דברי מג״א
סס״י שי״ס דקיל דאפ״ לענין שנה מקרי נשול וא״כ הדרה קו׳ לדוכהא
מרפכ״ה הנ״ל ונ״ל נהי דלענין שבה מקרי בשול אפי׳ כסאי טכס משוס
דאפי׳ צל׳ נמ׳ הוס נשול לעני! שנס אבל ננ״ס ׳״לדס״ל כהר״ןספכ׳׳ה
דף ש״נ סוף ע״נ דאין צל' אוסר ננ״מ וסטעס משוס דהוה עגון ולא
בשול וראיהו מסנהדרין דף ע״נ וסוס׳ ד״ס ירן כד ובפר״מ ופלס׳ ל״סי
פ״ז ויבש וגוש צא עדיף מצל׳ ועיין ש״ן ר״סי צ״ב וא״כ נה׳ דנשול
גמור הוא לענין שנה מ״מ לעני; נשר בסלנ לא מסייג מ״הס וליכא
אלא איסור דרבנן ימכ״ש נשאר׳ איסורים דלא סמיר עע״כ כ״כ דיש
לקמוך אהנ״ל:
בשגם עיקר הדין צל״ע מהיס׳ זנסיס דף צ״ו ריש ע״א כהנו דשני
דנריס ינשיס מקרי נפסק סקצוס ׳ע״ש ואי איםא סיפוק ליי
דתוה ליס גוש ועוד עיין לין פרק כ״ש קל׳׳ס ע״ב בסופו לסכיכ׳׳ בעי
כלי ראשון משוס דזמנין דמע״ל לסו בדודי דבשרא וסוס ליה כעין כפא
עכ״ל ואי איהא סיפיק ליס שסוסכין ב׳ דבר גוש אלא על כרסן
ליה כמהרש״ל סנ״ל גס ראיוה הפלתי סק״ה סק״ו נראה נכונה ומה
שכתב׳ אםה דמהרש״ל וסיעסו לא אמרו אלא שהוכו נשאר רוהמ אבל
דםנוהו מתקררים מדופטה תקדרס ונפקא מינים לאסור סברו אבל לא
להבליע ולהסליע הכלי הנס נדסקה מאוד בההיא דזבונ דמ״ס׳ ליה
סש״ך סימן ק״ס סק״ס סנ״ל ומשס מוכס דסאוסריס אוסרים לגמרי וכן
מוכס לסדיא נמג״א ס״ םמיז סוף קק״ע ונראם ל׳ דאס נשפך כו׳
יעיין שס ואי אפשר לסנין סנרסך דאס םסתיס סנשר נםקרר מדוסנ׳
סקדרס אס כן יעשם זס דופן לקליפס ססמוכה לו ויקררנו
וכן לעולם ועוד אין שרש לדבר בש״ס ופיסקיס וכן קנלס׳
ממורי סגאון זצ״ל לסקל נדבר גוש נעת סצורך .ע״ד יום נ׳ כ״נ
מש״סק סופר מפפד״מ:
סמח םקסיז ל פ ״ ק — :
דפ

תשובה צו
לידידי
נפשו סיפס

הסו׳ הרבני סמופלג מו״ס גבריאל ני״:

סקשה בדברי סש״ך ירד סי' ק״נ סק״ס בכלי איסור
שנסבעל ׳שסט מע״לע דלענין זס ס״ל כדשיל״מ מ״סס לכ״ע
וקשי׳ ל״ למעלהו ממנ״פ א׳ אזל״ נהר השםא אסר שכבר כםערבו א״כ
א׳ דשיל״מ כמי איכו אלא דרבנן ונע״לס כמי מדרבנן ומס ריוס יש נשיםד
ואי אזל׳־ בסר מעיקר׳ קודם שכםערנו מ״מ םיקש׳ לזס מש״ס ב״מ דף ט ג
ע״נ דמסיק לעוצם נעסור ודכפצ מסיצום ואמר רבא מסיצוה לקלוע דרבכן
והשם׳ אכם׳ סוס דשינ״מ מאי׳ סורס צפדיון דרבנן אצו דברי פר״מ:
הנה א׳ אזל״ בכל כ׳ האי גוני נסר השםא או בסר מעיקרא יש ל»
מקום הימה על הע״ז א״ס ס״ סרע״ג סק׳׳ו כ׳ דבר מ נ״ל
םימסיס כ׳ דברי ם׳׳סד נכונים מאוד ואץ ספק דכל שסוא דבר סשוב
נין עעיקרא ובין אסר סביעול לעולם לא בעיל דסשםא עסורום בסולץ
דלא סו׳ דבר סשוב עד אסר סביעול דסזיא לישראל אפ״ס לא בעיצ
עכ״ש אי סיס חשיב קודם סביעול דלא ׳סבעל ולא משכסם ביעול
אלא עמאום בעסרום דאינו סשוב כלל לא נםסלס ולא סשםא ומזס לא
מייל׳ ם״סד כלל ואי נניס לידסלע דנר סנוכס סוס דבר שבענין אף
על גב דלאסר סבעול לא •סיס ד״שבמ מ״מ פשוע דלא בעיל מק״ו
דעסורום בפולין וכנ״ל אך ע״ז טסים לריכין לדון כיון דנרום אינן
ד׳׳שנע כל השנס וצא עםס אצל כל אנשי סעולס אינן נעט׳ רק סאיש
סזת שייסדן לנרום סטכס סוא ססשיבס עכשיו בימים אלו עאן ליעא
לן דכל כמיני׳ לעשוםס ד״ס סואיל ומשוביס לו זמן מס וע״ז מ״ס׳
ה״הד רא* מעמאוה ועהרוס דלא סו׳ ד״ס מפני שהכסניס אינם מםזיק״
עובה אף על גב שסהיכה בשר סוי ד״ס כל השכם אצל כל אנשי
םעולס

שארות

ותשובות

חת״ם סופר חי״ד

לב

לכלאים לאור״ח׳ לאימר נחר אעריכן ולא ולאי ונעלם זה מהנו׳׳ז ׳״ל
הפולס וגס הכהניס עצמם בבשר מולין ממזיקים עובה דק חשחא
ק״ ש״ב ססק״ג ׳ע״ש:
במשמר שלו חתיכה דבשר קדש אינם ממזיקים עובה ומ״מ לא הוי ד׳׳מ
נחזור לשלפנינו להמציא  pמזה בכלטס לא״ שקופו להיום היחר
והשתא לקולא אמדנן הכי דלבעל חשיבותא מכ״ש לחומדא להחשיב
ה״ל עם היחר כמו מ״במ אלא שלפי שעדיין אינו היחר צרין
נדוח חנוכה לפי הזמן והאדם זה נ״ל כוונת תה״ד להמע״ן:
שיהיה העצם מ״במ ואני נבין אס p׳ זו לאורייתא אי לדבכן והרב מהד
אמנם לענין דשיל״מ נלע״ד לפי העעס עד שחאכלכו באיקור חאכלנו
זלמן ליב זצ״ל לצה לפשוע קפיקא ליל׳ מהדין פ״פ לפקחים גבי חמץ
בחיחר זה שיין עיקרו אמד שכבר נחבעל אמנם אין זה עיקד
בזמנו ו6מר י לי למממן אין לאיה לש״א עליי דודא׳ לא תו׳ מ״במ עם
העעס דשיל״מ אלא הוא כמ״ש הל׳ן בכדדיס כ״ב ע״א משים דהוה
מצה כיון שהוא לומה ממש לחוע׳ צמל לחליס הכיל לה״נ לחם זה א״
מב״מ וכווכת הר״ן בזה דמדם הפר והשעיר ילפינן מ״במ ולמאן דל״ל
מקלי כ׳ יש לו ז׳ ׳מיס נשכה שאקור לאוכלו ואיכו ירכו של מצה שמוחר
מערבים לקלסה יליף ליה מקרא אמדיכ׳ בתמורה ה׳ ע-ב ובהא פליג׳
לעולם ואין בחוק אלא משוס עד שחאכלכו באי׳ וכו׳ וזה ולאי ללבכן
דיי אזיל בחני עצם הדבר דאין דס מבטל דם ולדבכן דוקא שיווי עוטן
אבל הכא לאיכא משים מ״במ אכ׳ מקופק א׳ הוא לאולייחא או נימא
גורס אפילו לא יהיה דס בדם אפילו איכו מיכו דק שיהיה עולה לגבי
הפשר וםשיוו׳ שכ׳ הכ׳׳ן שעצידוח מ״במ משלים החיקלון שהוא עחה
מזבח ובסבדח רבכן פליג׳ אמוראי איכא למאן לק״ל לוקא עולין אבל
איקול לא ילעתי אס זה הוא לאורייהא או לק מללבכן מ״מ יהיה אין
שארי לברים בעלים אפילו שרם וזה לעח ר״ל זבחים ע׳ ה ע״א ולא
שיה״ כ״ל עיקל שכל עיקר חומל לשיל״מ משוס לתא להן אמרו יה״
קי״ל כווחיה אלא בין איסורים ובין מצוח איי מבעלים זא״ז מ״הח משוס
דאול״הא או קלוב לדאולייתא ואגב אקלו כמי אפ״ היכא ללא שיין
לה״ל מ״במ אם״ לא שוו בעצמם כגון פסח מצה ומדור:
מ״במ כגון חוק במצה שכתבתי לעיל מ״מ אשרו משוס עד שתאכלכוכו׳
לשוכ׳ בחי' לפקחים קעיו עיא אפי׳ למ״ל מצוח אין מבעלים
תה
ואגב אקלו כמי מה״ע כמי אפילו ק פ ק וכיוצא בו:
העעס לה״כ מ״במ לאפי׳ לרבכ; ללי׳ אין מבעלים זא״ז והכי
א א לק״ל לאו דוקא עולין ה״ה מצוה ועיין ק׳ זו בדיין כדרים כ״ב היוצא מדבליכו מדאי דבלי הש״ן מוכרח׳׳ עכ״פ בדינא ד-ל״ דאזל•׳
בתל מעיקלא מעעס מ״במ ולא בג״ל וממ״ש מן בחיק אין
ע״א וכ׳ רשב׳׳ם כיון לכי הללי כיכהו כולהו קיום מצוח כיכהו ולא
מבעלי אהלל׳ יראה לד״ל ולהזהר ללא חיקש׳ מהלל אלר״ל לק״ל א' כאן לא״ ולא קושי׳ וכן מ״ש פלת׳ מקתס כלים איכן ב׳י מלבד מה
מבעלי׳ ובא לחלן בשלמא פקח מצח ומרור כל קיום מצוח ה׳ עכין א׳ שהשיג מעלחו דיפה השיג מיד זאת החס בקפיקא ליכא משוס מ״במ
ולא אזל״ בתל מעיקלא ולא שיין ללש״ן דמיילי מביעול;
הוא עפי מא״ שונים לכל שס איחא מלתא בפ״ע הוא ומ״מ ד׳׳א בזבחים
לא ק״ל כן והנח בטי״ל קי׳ צ״מ מייחי חשו׳ הרא״ש לחלב ולס מבטלים איברא קושייתו למעלחו מש״ק ל״במ לפליק׳ אקול לק מללבכ; א״כ
כימא יש לו מתימן מ׳׳הת כ״ל ללא למי לשיהוי מע״לע לאח׳
זה א״ז ורבים מקשים א לא ק״״ל כר״ל לא״ מבטלים זא״ז ע״ןבק׳
דגול מרבבה והמעיי׳ בפני׳ בחשו׳ הרא״ש יראה ללק׳׳מ לכ׳ למבטל" ממילא משא״כ פריקה לכה׳ לפליון מע״ש מצוה איכא ומשי״ם כילון
זא׳ז אב״א ק ברא דהרי העעס מחחלק לק׳ ומה ל׳ חון היחד או חון כיל״מ כמו היכא לאיכא מצוה בשאלה אבל לעבור אלרבכן ועול אפשר
חיקור דעכ״פ אין כאן עעס אי׳ ואר״ל הפיגול והכוחר כוי ואב״א גמרא א׳ עבר ופרק לא מהכ׳ כלאמד ר״י בכתובות פ׳׳א ע״ב ע״כ איכו בלין
יל״מ זהו מה שכלע״ל:
דמנן העילה מעלה אח הכלאים כו׳ ולכאורה קשה ירע מייח׳ הא
דר״ל באב״א קבלא ולא בגמרא אע׳׳כ אין מד׳יל ראי׳ דלא קיי״ל כווה״
מלא ה״ק עכ״פ מבואל ממל שגס אי׳ מבעלי׳ זא״ז והא ללא ק״״ל
הייכ׳ שהיא מ״במ איל בא״מ שהטעם מחבעל בקי מלקים וזיל הבא מיש מו״ח הגאון כי׳ עמ״ש תפלתי להוכיח לב״בח נוהג בצל׳ מין התורה
לאלת״ה ה״ל למימר ב״בח םילוש הוא לאי צל׳ לי׳ שלו ואי בשיל
ליכא טעם מלב וזיל הכא ליכא טעס דם ואין באן עע״כ ובעול ואע״ג
דגבי מצוח אפילו מ״מ כגון פקמ מצה ומרור אין מבעלים התם כיכא ל״ אקור ומ״ט נלחק הש״ק למימר א׳ תר׳ לי׳ וכו׳ אע״כ אצלי לקי מן
ק׳ ואיכא טעמא של יל א׳ אלא דאי לאו דמציח אין מבטלין והיה החורת ומי״ח הגאון כי׳ לחה לעעמא להכן פוקקיס אף למציכו צל'
טפו של כל א׳ בטל בחברו ולא היה רק עעמו הכרגש בזה אין ״׳מ בכלל בשול לכחיב ויבשלו את ה פ ק ח מ״מ היכ׳ ללא מוכח ל״א כן וא׳יכ
מצה דבע״ עיקר האכילה ולא כזיח טעם משי׳׳ה אמרי׳ אין מצוח מבטלי׳ זהו רק מנח דחזיכן דח־דוש הוא שחדשה חורת ב״בח לחלק בי; בליעח
ואי; גופו בטיל ועעמו הדי ליכא ק׳ א״כ יי״מ בו משא״כ במלב ודס בישול לבליעח כביש ממילא ״׳ל אולי לא אקרה חורה ג״כ בליעה דדן
דאיכא כמי ק׳ הרי בטיל עעמו זהו קברח הרא״ש ומה דמייחי עוד צל׳ ומקלי לא מוכח אבל כל כמה דל״א א׳ חדי וכו׳ לא חימ״ל דאי צכא'
ממשכח ערלה מעלה אח הכלאים היינו לפי פ״ הדע״ב וע״ש ומ״מ גס שרי דממ״כפ א׳ אחה רוצה לעשוח בזה חידוש אדלבה כימא בהיפון
לפי׳ הרמב״ס אין חיובחא דהוא מ״ר׳ בא״ האוקד עד מאחים אבל כיון דאין ק׳ לחלק גס צלי אקוד דמקר׳ בישול במקום דמוכיח עב״ כ
לא במחבטל בס׳ כיון דליכא עעמא כחבטל אפי׳ במרס׳ הקדרה או הקדוש ושפתים יושק אן ע״כחי בפלחי ולא כ״כ אחידושא דחד׳ לי׳
דהש״ק משוס דפשיעא לי׳ כקבדח מו״ח הגאון כ״ אן איתו כ׳ לדש״׳
בא״ או במה שיהיה עכ״ל בחי׳ שס:
דק״ל הלי לי׳ דאו חידוש הוא משוס דאין כבוש אלא בחומץ ורק החידוש
ומעני? ביעול חיחר בהיחד לא ידעח׳ לו מציאחו כי מה דקיי״ל צמר
הוא האי לחודא שלי והשחא אי ק״ד צלי מוחל ב״בח אף ע״ג דללש״'
גמלים מבעל צמר רסליס כראה דזה לא מקרי היחד בסיחד
לא מציכו שוס עכין בליעה דהוחר ב״בח בתרי ל״ לאו חידוש הוא ואפ׳׳ה
להיוח מ״במ כיון שצמר רחלים הוא אסיר לעולם לערבו עם פשתן א״כ
כחיד צלי משוס דאין לשק בשול קובל ה״ל למימד הייכו חידושו ועוד
לעילם שס א״ עליו ואיננו ירכו עם צמד גמלים ומלב עס מיס או בשר
מ״ע דרבא דפליג וק״ל לאו חידוש הוא ופידש״׳ משוס דבכלאיס כמי
עס היחד בעיל כמו צמר גמלים עס דמליס ועיי׳ חשו׳ ציצ שבמג״א
מציכו בכם״ג וקשה אכח׳ שדיוחא דצל׳ הוא חידושא כבא אע״כ לדש״'
סייס׳ חמ״ז אלא שהרי״ף הממיר לעכין פח שאםאה עס הכלי וצמד
עכ״פ לוקים אצלי ב״בח ועכיוח דעח׳ בזת יבואר לקמן אי״ה:
ופשתן או בשד עם מלב אף עפ"׳ ששכיהס היחד פשיעא ד:א מקד׳
מ״במ דדממכא הקפיד על העדובתן ומ״מ מטעם אמר מממכן בגד שאבד תו מיכיח תפלתי מכחלא עלו״ בשדא דאמד״ שדי׳ משים חלב שחועת
דרבנן ולא אמד בקיצור משוס צלי דדבכן ומו״ח הגאון כ״י דחה
בו כלאים אין לו ביטול משום ששכיתש היתד וע״׳ תעדובחן כאשדו
א״א שיה״ תעמבתן גורס היתר דת״ל שכי ת פ ט ם בנושא א׳ ולא דנפקא מינה אי הדד מבשל הבשר הזה אחר צלייחו דהשחא דםלב
מעעס מ״במ ובאמת ט ע בזה מעצק כקוב בכרס שמותר כל שלא הושיף שמינוה הוא דרבנן הוא מוחר אלו דברי קדשו והדין דין אמח אבכ
מאתים וכן ממיצות הכרס שכפרצה וכ׳ הרמב״ן דיש ב״ב שכל זה מעעס חוכחח הפלח׳ מ״כו כקיני הש״ק בכחלא ולא בחלב ממש כגון מוליחא
ביטול במאתים וקי תא היתד בהיתר כיוצא בזה לא שיין ביטול וראיתי דגביכה עלו״ בשדא שדי משוס צל׳ דרנכן והוה דבוחא עפ׳ מכחלא
דהוח חכי דר בכן אע״כ צלי אקוד מן חח ורה:
להעט״ז שבש״ן ״ד שי׳ דצ״ט יהיב טעמא אמדיכ׳ והש״ן המת עליו
הקשה מו״מ הגאון כ״ על לשו; הד״ן ס׳׳פ כ״ה כ״ח ומ״ח׳ לי׳
ויות׳ יש לתמו׳ משער בכור וכזיד שלהי תמורה דאי לאו דעביד כציפודתא שוב
פל״ח ר״ס׳ פ״ז דבצל׳ שנאקד כ״ק לאו מכ״כ משוס דלא מציכו
הוה בטיל והכה בתי״ט דיש שקלים הקשה כילף מב״במ לליבעל היתר
בהיתר ותי׳ מדוש הוא וקשה ל׳ הלא זה החידוש דאי תל׳ כולי יומא קליפס בב״במ ופד״מ למד מזה דלהל׳ן אין צלי אוק׳ ב״במ והוקשה
לא שיין אלא א׳ כילף מיכ״ אישורים המתבשלים ויהב׳ טעמא אבל למו״מ הגג׳׳׳ א״כ להר״ן אפילו צל׳ שומן דמפעפע בכלו אין אוקר
ב״במ ומ״ע אמד דוקא אין כדי קליפה נעשה נבלה וצ״ע בודאי:
לענין ביטול מוע בבגד לא שיין זה החידוש ואין לו עכין ע׳יכ הכלע״ד
דאה״נ דחיחר בהיחר ילפיכן מב״במ ומש״ה בטיל עציץ נקינ וכה״ג והנלעיד מה שרגיל אני לומר דבשול דקדא כולל כל בליעה שהוא
דרן בישול רצוני אפילו צל׳ אש כשהוא שמן באופן שמפעפע
והיינו דבד למ חמחפשט דומי׳ דב״בח אבל חוט בבגד שאינו מחפשט
וכה׳ שער בכור וכזיר דהוי איסור בהיחר אפילו בכה״ג בטיל מכל בכלו היינו בישיל וכל שאינו מפעפע בכלי כגון כמוש איננו בגדרבשול
מקום חיחר בהיחר שחערובו׳ גורמי׳ לו אי׳ איט מחנטל כיון שלא אפ״ יהיה בקדרה מ ק למעב והוא דבד גיש כמ״ש ש״כ קי׳ צ״פ קק״ג
מציכו כיוצא בו וצדקו דברי העט״ז עם דברי חושפוח ודא״ש ועולים ומצאחי לי און לקברא זו מלשון דש״׳ זבמיס דף ל״ה ע״ב בשול _ובלוע
בקכת א׳ ומ״ש הש״ן שס דב״בח יבש ביבש בטל לא ידעחי לו מציאוח שמן המנמה עכ״ל נראה דק״ל דמנמת יבישה לא מקד׳ בשוכ אלא
לב׳יבח ביבש ביבש בלאול״ ועיין במשו׳ תדשב״א ש״ דכ״ט בדברי אפיי׳ וכשיש בו שמן ומפעפע הוי נשול ובריש קוני׳ דידן דכ׳ חוק׳
תשואל שמיישב קו׳ תכ״ל כיון שאפשר לעמול עליו ע״י צביעת לא דמ״מ בחחיכה חצי׳ מוץ למעב אע״ג דגיד ושמנו גוש וכחוש הוא מ׳׳מ
שיין ביטול וצ״ל החוק׳ ורא״ש ללא חרצו הכי ק״ל לצביעה אינו מועיל אוקד בנו׳יע משום דבידן שומן מ״ר׳ ומ״מ מבשעח מלימה לא נאקר
דאין
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דאין סעוס במניסה כדממ ממרש״נ בש״כ ק י ק ק״מ ס ק מ ס תאמר
שמואל לא שנו אלא נמגשל אבל נצל׳ קולף רוצם לוער כמוש שאז אפ״
בקדרמ מק לרוענ צל׳ סוא ובכל זאם לא נה״שבס ק׳ םוק׳ דהקשו
פשיעא א׳ ס״ד מ״מ צל׳ מל מ״ס כמוש א״כ משעמ עליממ כבר נאקר
דוקא א׳ נע״ פעוס של שמק יש למלק בץ צל׳ לעליממ אבל אי ס״ד
דכסוש בלי שוס פטום אוקר א״כ מס בין צל׳ לעלימה ובאעה קרא
רבשלו אם ספסס באש ואם םשלמיס בשלו בסירוס איש דקםס פסס
ש ק סוא וצלע״נ לשק רד״ק בד׳׳ס שס שכ׳ שלא מצינו בישול במקום
צל׳ גשום מקום אסר זולם זס ובפי ראם כידב ונשלם ואכלם ועיים׳
ל״ פרים נ״כ:
וכעק רא" לדברי דאלם״ס מנ״ל ממקם ושטיפם לשפוד ואקכלס סא
אשר םבושל בו כםיב או נפשוט מסכא בלומ בלא בשול אמיכ
צל* שמן ס״נו בשול תאים׳ דבר סימם בפלס׳ דמ״ם׳ קרא אשר לא
יבוא בעיס םעבתו באש וקרא לא כםיב כן אלא אשר לא יבוא נאש
םמבירו במים וסיינו צונן וםדסס כפירש״י ורמנ״ן שס םעבירו באש
סיני בין בבשול בין בצל׳ ידסו נקמ״נ משמפ כפירושו:
הנה אס כנים דברי מ ס ו רוב ראיום םפלם׳ וידושב נס קד מדס סננ״׳
מל המן דכללא הוא כל המפפפע בכלו הוא נכלל נשול ובםכי
ע ״ מ כסלא עלו״ בשרא וכל כסוש אינו אסור ק סהורה אא״כ בהבל
הקדרס וסלנ צלול לאפוקי נבינם ע״נ בשר שסק לרוטב ובעקוס אמר
הארכה׳ עוד בזה ונא לסווה לי דעהו הקדושה בכל מה שכהבהי:
ומה םכהב מ ת מ״וס סננ״ וז״ל הו ק׳ ל׳ על המן נקוניא הנ״ל דסוכים
דל״א דאין האיסור יוצא מסהיכס לסהיכה בלא רועב דהא בסידכה
נסה ועבה סולן נכלו וע״ז כ׳ מו״ס הנני׳ ולא ידעיד הא סזינן סילוק
דאין שארי סםיכום מק״עיס לבעול ואוםו סםיכה אפי׳ עבה ונסה מבטל
םטיפס דמ״כ אין הסילוק משוס דמס״לם אועריס סענ״נ אבל בסד סידכם
ל״א בסצ׳ סהיכה נ״נ א״כ קשס למ״ד אפשר לסחטו מוסר מא״ל אמ״כ
דכס הפישומ נ פ י ק נפילת הולן נאוהה סהיכס ולא מס׳ילס א״כ שוב
הסברא כפשוטו מה שאין בכסו להפשיטו מהסלהו ונפקק כסו שוב אין
ממפשט למוץ וצליע עמל הזהב לולי שמו״ס הגאון כ״׳ הצמן עיון הייהי
אומר כפשוטו דס״ל לר״ן בשלמא בסמיכה א׳ אפילו ממיה מבמ ונסמ
מ׳׳מ מיל שכפל הטפה מומד להמפשט בבלו ועצטרף לנעל אפ״ יקס
ידל המהיכה מהקלירה מ״מ כבר כבלעה הטפה בכולה משא״כ בסמיכה
כפרלס ממט כסי לפשיטא לן שכם העפה לההפשט לשארי סהיכוה כמו
שיורלום לססםיום הםיכס עבם וכאקרו כולם וו״מ לא כוכל לצרף לבימול
אפילו לעיל אפשר לססעו מוהר מ ק לעכ״ס איכא שיהוי זמן מה שםצא
מסםיכה זו לסהיכה זו ומאן מפיס אס כנר יצא ואין כצרף הסהיכוה
להקל אולי הפרלכו הסהימה זה מזה טרם שיצאה מזו וכככסה לזו
משו״ה לא עק״עיס לבעל אבל פשוט שיאסרו מקפק ומכ״ש לע״ל סעכ״כ
שיש לסלק נםםיט־ה:
ויעיין בסולין ק׳ ע״א םוק׳ ד״ס כשקלס וקלקן במ״ש ארניט אפרים
לממ״כ אס אין סלנ מפעפע יכו׳ ׳ע״ש ולפמ״ש יש ללסום
דבריהם ומיימ מל מהאי דליקוכא ראי׳ כגל רניכו אפריס ל״׳לל כיון
דעםם אין ק׳ במס שבקדרם כגד ססלב א ק רצה לסהיר אן י״ל לשיער
בססהיכה העליוכם שכפל עליו ההרבא שה״ בו ס׳ בםסלם כפילםו עם
מה דבלע דיקולא מזה החהיכה ואז בחסלה הכפילה לא ה״ יכול לצרף
שארי חהיכוה כ׳ עד״ן לא כפלט מההרבא לאוהן חהיכוה ומש״ה שיער
כ׳ אז ם״ ס׳ באוםם סםיכס לבדם כגד ססרנא ועסה נקיף הנישול
שכבר כצטמק והי׳ ראי״ שםיאקור ססםיכס עהה מסםרבא אן למומם
זס עכשיו כנר פולעם להון שארי הסםיכוה ומלערפ״ לנטל ומוכס דאי
לאו דשיער בעא׳ דבלע דיקולא עססהיכה סי׳ כעשים כבלם בםסלם
הבליעה ושוב לא הוהרה לבקוף על תי צתוף שארי סםיכום ואסםוס
בברכה סהכו כבכו :משה״ק סופר מפפד״ע.

תשובה צח
רב

שלוידס לי״כ סרבכ׳ המופלג צדיק וכשגנ כבת מסף מרדכי
ליב כ״׳:

מ״ש והארין בסכמםו בעכין מכירם לככר׳ כלי הבלוע מבשר בסלב
בגמר דבריו אדס כספק מ״ש בסיום דבריו ד״ל כי לדעיד רק
כע״לפ בדבר אשר יבישל בו אבל מאן מפיס אס האיסור במצמו הוא
פנוס ויש נ׳ בזה הרהורי דברים עכ״ל דמעלםו:
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הנה בר״ן דעיז דפיס זולצנאן דף שס״נ ד׳׳ה ודאמרינן כל שאינם
סקרה כלום וכד מבואר להדיא שאץ הבלוע שבםרסי הקדירה
פטם כ״כ שיהיה הפנס מםילי מאיסורו אלא שפונס בהבםיל הבא אחריו
ובםוק׳ שלסי ע״ז סקשו לפירש״* אמאי סצריכס סורס שבתם ומריקס
ושנדפס ס״ל שנפנס בלינם לילס ועוחר לנשל בו חמאם לכחסלס והגס
למן שבתם לאין עפם
לא
אץ כוונם קוש״םס עדעוםל לנשל
השבתם משוס שלא יכול לבשל בו אלא משוס ביעור מסר ק סמולם
שהקילה הורס דקג׳ בשבתם הכלי אעיפ שנשאר הנוהר בדוסניו וכן
ג ו
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ותשובות

עשמע מתוק׳ זבמיס ל״ו ע״א קוף ד״ס אלא ומי רק מוכת חיק׳ כיון
שעוםר לנשל ש״ע שםפעס פטם םוא וס״ל כעבוער <ק סעולס ולעם
יצעק שבירס ואעכס םר״ן שס קוף פ״ז כ׳ לפמ״ש םוא לעיל שאץ םעעס
פגום בעצעו אלא פוגם בםנשיל םבא אמריו א״כ לק״ע קיש״ סמוק׳
ל פ מ פ הכוםר בפולס בלופכ׳ הקדירה וצריך ניעור ׳ע״ש א״כ עדסקשו
םוק׳ כן ש״ע לא ק״ל כםר״ן בםא אלא שפטם בפצעו בלופכ׳ קדתה :
והנה ראיס׳ לרש״׳ במק׳ ע״ז ק״ז ע״ב ל״ס ואתן א״א ללא פנמה
פורמא במבשיל מבא אמריו וכף ובפקמיס מ״ל ע״ב ל״ס ללא
פנמם פורםא מפמס מכלי נפנממ מבליעמ ממל משמע קצמ כאלו םנוס
געצעו ויעיש בלשונו בד״ס וסכא אקור וכוי משמפ קצם כשיעם סר״ן
ויש לדסוק וליישב:
ובחיי אמרמ׳ ליישב במקלם למימ ק׳ לרש״• קמירמ מקוניומ לפקס״
ודע״ז לנפקמיס אמרי׳ מאן דאיה ל״ א״א ללא פנממ פורמא
ק״ל מלוש סוא וליכא למילף מיכי׳ ובע׳׳ז אמרי׳ דמע ס״ל א״א ללא פנמם
פורםא ואלרבא יליף מיני׳ לנע״לפ אסור בכל מקום וכבר םמסו בזה
הםוק׳ שס ולםרן זם יש לסקליס ב׳ םקלמום א׳ למבואר לאפי׳ אס
נאמר נט״לפ יסיס אסור מ״מ כל םקרוס עעיקרא כשסים מליין םיהר
וכסרח נירס בואו לכלל איסור א״א לאוסרו בשום פנים ללכל הפמום
צרימ׳ קרא לאוקי׳ לנר אשר בשפרין לקרוס מעיקרא כמביאר נע״ז שס
ואס נמצא בשום מקוס לרסענא אסיר קרוס מעיקרא ע״כ נימא מיוש
הוא וא״א למילף מיני נמקוס אמר וסנם ילומ לבמלסמום מלין אשםר׳
להו אפי׳ קללי לסדרי בשעמ מלמממ ולא מוצרכמ מנעלס אלא משוס
שםניאוס לממנס אמרי ככלומ סמלממס )וזה מבואר היטב בסוף ק׳ יערם
לנש מלק ב׳ לשיעם רמב״ס אבל שיטת רמנין פ׳ מטום אינו כן( נמצא
א׳ נניס שידל בשעם םבליעה בלופני הכלי כנר נפנס ערס נבלע
בםנשיל אסר נמצא כנר נפנמם סבליעס נשעה מלסעה כשהיה סיםר
טרם שבא לכלל איסור ואפ״ס ציוה רסמנא להנעיל ה״ל סלוש לאקור
קרוס ממיקרא וליכא למילף מינים מול הקלמם ב׳ מסברא אומר אפי׳
׳סנור רש״ ללא כל״ן לק״ל לאיכו כפנס נלופנ׳ סקלרה מ״מ ליכא אלא
מבא אבל עכ״פ מולה רש״י למיעוטא איכא שאינו פוגם נלופני הקלרה
אלא בםגשיל סבא אסריו יםשםא נע״ז לר״ע סוא לס״ש לעיעוע היכי
לאפשר עיכ שפיר יליף עםכא לנמ״לפ אקור לאינו סלוש לאיכא למימר
משוס סשש מיעוע שאינו פונס נלופני סקלרם ציום רסמנא לםנעיל
ומ״מ א״א ללא פנמו פורמא במבשיל מבא אמריו וש״מ נט״לפ שאינו
קרום מפיקלא אסר וא״ש פירש״׳ לע״ז ונפקמיס קא׳ למאי דק״״ל לא
ס״נדנן למיעומ והמ רובא כבר פנוס בלוסנ׳ םקלל׳ ום״ל קרוס מעיקרא
ואפיה אקרה רסמנא ס״ל סלוש וליכא למילף מינ״ כלל נמצא ב׳ לינור׳
רש״׳ עולי׳ כהוגן בסגנון א׳ באופן שנראס לרש״׳ רובם נפגמים בלופנ׳
כלי אפי ביומי׳ עכ״ש אסר לינם לילם דפם סקשו סוס׳ סוף ע״ז סכ״ל
לשיטם רש מנוםר וללא כםד״ן:
-

ולענין מה שהכדס סר״ן לאין אפשר שיפטס כ״כ שלא יהיה ראוי
לאכילם נר ועפניזס הוכרס לוער שעמפ אינו משניס ההנשיל
סבא אסמו אנל נעינו לא סוס פטם ׳״ל םרעב״ס ׳סיב עפעא לםםיר
ננףלפנ משוס שלא כלרן אמלםן כמבואר בלבליו פ״יל עע״א ם׳ ׳״א
או שאוכל ססיקור אסר שהסריס וסנאיש וכד יירש ולא אם׳ פלס מטפס
ננלס שאינו ראוי׳ לנר וטעמא ׳״ל לס״ל לרמב״ס לסלכםא ק״״ל לקרא
לנבלה לקרוס מעיקרא אםיא ולענין עומאס כלאיםא בבכורום מ ג ע״ב
ויעיש הוק׳ בל״ה ואילן שידרוצם םמוה ואין לס מובן ולסרמג״ם כיסא
ל״ להשיק לע״ז קא׳ לר״ש לס׳׳ל מש לעלקוה וללילי׳ שלא כל״א והנאהן
א״ לאור״׳ כמו שמבואר במהרש׳׳ל פ״נ לשבומוה מש״ה הוצרן נערא
למימר לאיד ל״ מנבלה אבל אנן ק״״ל שלא כל״א מוהר א״כ נט״לפנ
ימהר נפכדטוה אפ״ ראד׳ לנר כל שהוא שלא כל״א וקרא לנבלה בקרוס
עיקרא ולענץ טומאס ולפ״ז שפיר מצינו למימר שנפנס נלופני הקלידה
דעכ״פ שלא כל״א סוס:
והראיה בבד׳׳ם ק״ל דקדרס של בשר אינו ב״ עוםר לבשל בו סל ב
לכהסלת וכן בהיפון והרשביא בידם סמס עקדרוה בפקס
ישברו דהוי נמ׳ היהרא בלפ ואפ״ה אסור ולכאורה דבמ רשנ״א
המונדם להא איםו ס״ל ח י ת »קל' איסורא בלע וכ״כ מנ״א נשמו בקי׳
םמ״ז כעס פעמים ועת איסו ס״ל נעילפנ בפס״ אסור כמ״ש הרב״
בשמו סי׳ םמ״ז וכבר כ' קצם מזס בםשו׳ שב ׳מקב ולפע״ל באשר לברי
סרא״ס נופ״ םימסיס להא עיקל עעעא לאסור לכםסלס איט ב״׳
ס״מ עשוס נדרס אטו ב״׳ וא״כ עס ל׳ סיםרא בלע או אי׳ ועוד צ״ל
קברהו דעקסעא לא ססעירו סכעיס נשלסס יוסר מלע׳׳ד נע׳׳לפ
אסור או ׳והר מעומאה ל ד  pדכל הקרום עעיקרא עוהר וה״נ כבר
נפגם בדופנ׳ הקדרה בהיוהו היהרא וס״ל קרום מעיקרא אע״נ דלעטן
נזתם אמו ב״י ליכא לאפלונ׳ ביניסו מ״מ לא ראו סכמיס לאקור בכן
כן צ״ל סברמ מרא׳׳מ ז״ל ובא רשב״א למוכימ דע״כ סבלומ לדוסני
לא מקרי קרוס מעיקרא לאלם״ם גס בחמץ מומר אע״נ ל י ׳ מ ז עקל' איקתא
מ״ע

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

מ״מ סלכו קולס זמט מוהל בהנאה לאסל זמנו רע״ן מג״א ס״ס׳ סמ״ב
וא״כ קדלוס בסקס לשהל׳ אע׳׳כ לא מקלי הבלוע סלוס כטל כוונס
םלא״ס וםלשנ״א נמצא סליג׳ בםטל לםלא״ם ס״ל נםגס נדוסנ׳ הקללה
כלש״י לסססיס וסיס׳ סיף ע״ז וכנלאס ל׳ מלנל׳ םלמנ״ס והלשנ״א
ס״ל כםל״ן ףע״ן נב״י ק״ ק״ג:
אך כל זם בשאל איסיליס אבל קללם םבלוע מנ״נס אס״ נניס שנפגם
בדופנ׳ םקללם םא עכ״פ אין ספגם גדול שלא יסא לאו״ לגל
כמ״ש ס מ ן א׳ משוס שלא כד״א הא נ״בס לוקה שלא כד׳׳א וםכאם
וע״כ ט ע מוטס מטעם פנס בסנשיל סבא אסליו םוסל שאין כאן טעם
כעיקל וכסנלס םל״ן וכעס מצאם׳ סבלא זו בסל״מ במשבצות זםנ סי׳
צ״ל אוס ל׳ ׳ע״ש :
והנה לכאולם בישוב ק׳ סוס׳ שלם׳ ע״ז םכ״ל שסקשו ללש״׳ לליכס
לילם פוגמס ע״ט לשנילס כ״ס נסעאס וכהנכו לסקוש״ היא
לשיטה לש״׳ נסקסיס לס׳׳ל נלוסכ׳ הקללה כפגמה וס״ל כמבוער מ״מ
טל לטנא לניומ״ לפגמם פולסא איט מהיל אלא םגימס גמולם וק״ל
ללש״י לנלינס לילם משוס שפוגם עכ״ס בסבשיל סבא אסליו אבל לפגום
בלוסכ׳ סקללם אינו אלא מע״לע ולא סוס כמבועל ומשו״ם ננוםל צלין
לנעלה ואע״ג למיקל׳ עיבול צולה נליכס לילם מ״מ סל׳ עכ״ע בעיבור
צולם נמ׳ נע׳ ניעול יק םעולס כן טל ולס״ז מיש ב״נס שנבלע נקללס
מולם לש״׳ לבע׳ מע-לע לבע׳ םגס גמול ליסא לעכ״ס סוגם נסנשיל
סבא אסליו ועעס כעיקל בעי וליכא:
ולענין שאלסא לשאילכא קלירכון א׳ מוסל למכול לככל׳ קללם
םנלוע מנ״נס מס לאס׳ מעלהו על״ מעעס שהגר כםכם
מםבלימ׳ שנקללם אין מקום בלאש לםטסו לבשלמא ילק םבלועס מנ״בס
׳״ל שהגוי קונה ניוקל הילק מסוס שילגיש ני טעם נ״נס אבל םקלל׳
אפ״ טמא שהנלוע שנלופנ׳ הקללה אינו נפגמה לעצמה מ״מ הא א״א
לםוציאו אלא ע״' שיבשל נסוכו ויוציאו והל׳ אפי׳ ביומא א״א ללא פגמה
םולהא ונהי להפגס סולהא אינו מהיל שנבשל אנסכו נהוכה אבל עכ״פ
א״א לומל ש׳סן הטי ׳והל בשביל זה כדי שיפגום הבשילו סולסא ועול
עכ״פ ליומא אוסלא פגם גמול הוא וא״כ לענין מטלת ביומי׳ ה״ל ק״ק
שמא לא ינשל היום נסוכו ואס״ל ינשל נהוכי שמא לבל הפיגם
בעין ואס״ טמא לאין לעשוה ק״ק בהחלה ניליס ועיין מג״א ק״ הק״ז
סק״ב נקוסו מ״מ הכא אין הגוי נותן ׳ותל נעל הקללה משוס שהגר
מסופק זה הק״ס נעלמו וק״ל:
באופן לי״ל פשוט ׳ותל מניעא נכוהמא לליכא לירמש להא אפי׳ סזינן
דהגוי טסא ליס נככ׳ ישן מנמלש משוס שצלין למקמן במרק
או מפכ׳ פגימות טעם כגון בכלי כסישה מ״מ לאו משוס עפה אקול
שנבלע נהוכו קינה אוסו ניוקל כמובן רע״ן במכסה יעקב כלל פ״ס
קקי״ז אן מה לצל״ע משוס לוצה בקיומו דלעה מהלש״ל ביש״ש פ' כל
סנשל ק״ מ״ו לכלי םנלוע מב״במ אקול לשמש נסוכו אפ״ פילוס
צוכטס מטעם מצה בקיומו וסוא ז״ל מםלש מ כ ס בקיומו של הבליע
כ׳ א״א להוציאו כ״א עיי ניטול הכלי נאמה לא סבכה׳ זה לאס״ בכ״מ
יכול להוציאו ע״י כנשוכוס וכה׳ לאסל הוצאה מכבשן ם״ל כפנים מלשים
מ״מ כסי לליכו כסטס סלשוס מ״מ הכלי לא כהנטל ומ״ט לולה בקיומו
של סבלע הזם ואין זם לומם ליולס שבא״ס ק״ ס״ן ויעיין מג״א שס ק״ק
׳״א כמובן:
ולולי שםסוק׳ נע״ז ל״ב ע״א קוף ל״ס והא הכא מדמם סיק וב״נס
לע״ז לעכין רוצה בקיומו הייסי אומר לעכ״ס נ״נס לא למי כלל
ללא שיין איסור רוצס בקיומי אלא נאיקימס שמצום לבערם מן םעולס
כנק ע״ז וסיק בסקס וכהי שכ׳ הלב״׳ בא״ס שהנלוע שבקטרוס סיק
אינו נלין ביעול מסכי שםוא כמנועל וםיל ככסלם עליו מפולס מ״מ
היינו כשאינו מצה בקיומו אבל כשלוצס בקיומו בפקס עצמו שמשסמש
בו ונניס שזס מיקד לוצם בקיומו של בלע לקיים הקלל׳ אז אינו כנסלה
עליו מסולת אבל ב״נס אין ש ס מצוה בנעולו מן העולם ויכול לקיים
ב״בס כל ימיו אס לא ׳לצה להנות ממנו לק מללננן נע׳ גניזה שלא
׳וכשל בו וסא לקט לים נ ק נ ט ס בשלתי תמולה לא שיה״ מנוה מסים
לקבלו כלל ונזם סלוקוס שאט נקנליס מסיק בסקס ללננן לל״׳ לאע׳יג
לנס סמן מםנקבמס לםשנססו בכל לבל מ״מ םסולם ציום לנעלו
בכל דבל עכ״ס ויש נזם לסקל ולםסידל ססומלא כלאמלן לאפי' סלצונו
בקיומו ס?ור ולסקל לאפ״ כרבנן אפרו מוסל לטון שהניעול מלוה א״כ
כל שכעשת מצוסו מוסר כמ״ש סוס׳ שלהי המורס טעם זם לסלק נין
כקבליס לכשלםיס וםלבל מונן ללאו לוקא נין כקבטס לכשרםיס אלא
בין אוסס שעצוה נביעולס שכיון שכעשה מצוחו היסלו משא״כ נ״בס
וכלומה שאין עצוה בבעולו הוה סומלא לאסלו אקול ורוצה בקיומו
מוסר וכבר כהעורלסי בס״ לש״ע א״ס נמג״א לקי״ המ״ה וכעה מצאה'
בס׳ שסינל סגאון מליקא על סל' פקס שס שכווכה׳ ללעסו ושמסס׳ מ״מ
לא 'לעס׳ איסול אס מצם בקיומו של ב״נס ואולי סלצונו מיסשנ םכאה
אלא

גני נ״בס לאס׳׳ שלא כל״םנ אסיל:
צפ״ז גס בכלאי סכלס שאסול שלא כלה״נ יהי' אסול לוצם
בקיויעאס״ למ״ד םעק״ס כלאים אינו לוקה מ״מ משוס הנאה

ותשובות

לנ

הלצון ׳אסל וצא משמע כן בע״ז ס״ל ע״א לקאמל מאי אל״ עוקל״ אם״
ק״מ׳ נמ׳ שפיל למי ומאי קושי׳ נה׳ לק״מ׳ שפיל למי אבל מצה בקיומו
לאו שפיל למי לה״ל נהנה שנא כלה״נ מיהו הא צא קשי׳ ה״ל למצוה
לבעלו בשלפה פן הוקל אש וכל שמצוה לבעלו אקול מצה נקיומו ״ נ
כיון לאיכא למ״ל לוצה בקיומו מוהל עליפא ירנ״ קאמל הא מני לבי
׳תולה תוא ומשוס לא תסכם אבל הכ״ל קשי׳ ובאמת נלא״ם צ״ל עיון
הא עללה מצות בשליפת ליליף מכלאים כמבואל נהוס׳ שלהי תמולת
וא״כ האסל מצה בקיומו ולא משמע כן נסיגיא למלש ׳וסן ׳ע״ש ואין
כאן מקומו מ״מ לליכא תסכמת למ״א נת״ס כלל פ״ה ונל״מ וש״ע ״ל
ס״ ציי כל״ה ללא מקלי זה לוצה בקיומו של בלע וכן הסכימו כל
סאכולוניס ועעמא לנה איכא לסלק בין מלס הלל״כו שמצה בקיומו של
בלע שקופו להוציאו ולשמותו משא״כ בלע נ״נמ א״א להוציאו כ״א ע״׳
תעלובות מת שנתבשל נו ושס סוא פיגם עביפ פולהא אפי׳ ביומי׳ וככ״ל
וזה נכלל לבלי סש״ס לע״ז ל״נ ע״א ס ס ס איתי׳ לאיסולא נעיכ״ פ״
לטי; שסופו לצאס ה״ל כאלו הטמינו בסללו משא״כ נ״נמ ה״ל כענועל
וגנוז ויעיין מ״ש פלס׳ סי׳ צ״ל שס סק״ז ולע״ל אין נו ביס מימוש כלל
למוכלו לגוי אפי׳ ביומי׳ תכלע״ל כתבתי וסתמתי שמי א״כ :פ״נ כתג׳
ליוס ס׳ ט״ו טבח קע״ס לפ״ק :
מש״סק קופל מפפ״למ:

תשובה צט
שלום ל נ לה״ס סלנכ׳ סמופלג ומופלא עושס פלא כש״ס מו״ה משה
צבי ליין לק״ ק לאשבלין ׳ע״א:
גי״דק לנכין ונפשו נשאלהו ע״ל אשה בעלה סמשה אחוס שסוטוה
אסל שמכלס מסם לאשס אסלה אוזא וסצ׳ אחא עול מכלה
לאסלה נ׳ אחוה ונססלה הגביה׳ אחא א׳ לקכוסם ושוב סשנ״ והלכה
לה והשאילה אחא ומסלס נ נ י ס שוב אסל כל זה נמלא טלפוס נאסס יק
סקולקנניס והכס אסל ומסכה שפלשו לאשוכה והשאילו לוב גמול אין
נו קפק למוהמס לה״ל םילש מלונא להיסלא ק לס שכולל הקםק
אן נ נ ׳ אסלוניס נקספקו לומדי עילו סלא ללמא מס שהגביה׳ סאסה
ולא הוציאם עדי־ן מניה לא מקלי פילש עד שיצאו מהניס נמצא שניםס
בנה א' סילשו ולא השאילו אלא א׳ ומסצה וליכא לונא או נימא
דהאסס משסוגנ׳ לקנוס והשאילה נ׳ וממנה על השולסן ה״ל פלוש
מלונא וסוהלה האוזא ההיא ושוב כשתוגנה' השכ״ והשאילה א׳ ומסצת
ה״ל ג״כ פלוש מלוב ההילה כדעת הפל׳ימ ק״ קיט דלא בעי׳ סד נהלי
אלא לונא בעלמא וכן סקכיס שס םד״מ או לימיש לדעה מכסה יעקב
כלל לי׳ט וני דבע״ מד נהלי ממש וא״כ האמלוכה עכ״פ אקולה ויען
הוא הפל' מגלים על יד׳ העלונוס על כן ניקש ממני למווס דעה׳
הקלושה :
לכאורה יש להביא לאי• ללא מקלי פלוש אלא נשיצא מאוהו הביה
כ׳ כן משמע לשון ש״ק יומא ם״ל ע״נ וכל הפוסקים שס
ונש״ע א״ס שכ״ט לנע״ פלוש מאוהס סכל לסצל אסלה אבל פלוש
באותו סצל עצמו לצל א׳ לא מקלי פלוש וכן מנואל ׳ותל בהוקי קפ״ק
לכהוניה ט״ו ע״א ל״ה ללמא וכו׳ שבתנו וכן גבי חינוק מישלן נעיל
לא סשינ קבוע תואיל ולא נמצא בבית )ומביאו נית שמואל קי׳ ל׳ ק״ק
נ״ס( משמע אלו נמצא בניה אפי׳ ע״ל השלכה מ״מ לא מקלי פליש
כיו; שלא יצא מהביה וה״נ לכווה״ :
אך מקסימה כל ספוקקיס והש״ק בכל לוכהא לאהמל מילהא נפילש
לא משמע לסלק כלל וכן יש להוכיס ממ״ש בארם ופסקו למ״א
בש״ע ׳״ל קי׳ קי״ ונש״ן שס קקל״ס להלכגולס טלפם שכהעלנה בין
םכשמס ונמצא נינם ניניסס אמל״ מלונא פלוש וססס ולאי ביכיסס
ממש כמצא ולא פלוש לניס אסלה ואפייה אמלי׳ ממבא פלוש וכן יש
לסוכיס מסוק׳ קכהלמ; פ׳ ע״א שהקשו אפקק ל״ס בעלל שיש בו שה
א׳ כף מטבעה של ע״ז כף אבל בהא׳ גופא לא פליגי כוי ובן הקשו
נסולין פגייה ואי ק״ל ל״ח לא ההיל אלא נשפלוש השת מ ק לגבול
העלל אבל לא זולה וא״כ הכא נטבעה ללמא מ״ל׳ בפילש לניס אסל
ולא סותל אותו הטבעת אלא ע״ סעלוניס תשכ׳ ומטעם ק״ק ועקזש
םוא לומל לא״כ לא שיין לשו; ם״ א׳ מ ־ ס ללובא דלשון פ״ משמע
לניס אסל דודא׳ זה נולכס דהםלישה ללובם מקלי פלוש זא״כ ללמס
נאוסו ניס מ״מ ולא הוהל בפמשסו סלח ע״׳ סהעלובוס אע״כ מ־כס
לפשיטא לתו לתתיק׳ לאי; לסלק בכן :
ועיין נהג״ה מללכ׳ שלהי סולי; שהקש׳ אמתכ״ סוי׳ נמנים שנתון הקמה
דמ״ס׳ ש״ס ססס קל״ד ע״א ונימא מלונא םליש והי׳ לככ שאינו
נעלי ס״ס כל מקום הוה קניעסו וכמע״מ דמי ונססנטו כל אמלוכיס
נפי׳ לבל זה שאין לו מונן לכאול׳ ויעיין משנס למלן ס״ב ממשכב ומושב
ל״ם עול עמלם׳ כף ואס איהא לימא בקיצול החס לא מקלי פלוש כיין
שלא פלשו מגבול אוסו שלה אע״כ פשוט שאי; לסלק וכל שפילש
ממקומו על ללן שלישה כימא מלובא פלוש לאפיקי אס האשה בעלה
סניה הטעה אוזא מאחוס שלה למקום אסל נכי כווכה פכישה לא מקלי
פלוש

שאלות

חתים סופר חי״ד

פרוש ממקומו אנל אס כעלה אוזא ע״מ להפריש אוהה מהאוזוה אסמה
ולקסה לעצמה להבשיל וכדומה מקרי פרוש מכ״ש אשה אסרה שבאהה
לקטה והגב״ לשם קטן וכשהכה מרשוה לרשוה דאפ״ לעטן ארס מסט
שיכו׳ מרשוה לרשוה כמבואר ס״פ המטר ועיין פ״ב דדמא׳ משכה פ׳ ויעיין
נ״ב פ״ס ע״א ומש״ס יועא אק ראי׳ הסס נכי אדס סקנועיס בסצר אעו
לא יכת ולא יכוע שוס אדם בשום רגע ממקומו סלא כל ססצר הוא
קביעהו ולא מקרי פריש עד שיפרשו דרך פרישה לדור נסלר אסרס וכיון
דבשעה שכפל עליו סגל ס׳ הוא וכל מס שאט מסקסיס סכל משוס שאט
מסזקיס אוסו בסזקה ס׳ וכל ז ק שהוא סי הרי הוא נכלל קניעהו עס
סניריו באוהו סצר ואיככו כדון כפרוש מסס שהרי לעולס הוא כד וכע
נסצר עצמו וה״כ מה שהוא מוכס הסה גל איככו מפרישו מקניעהו אבל
אה״נ אס פקסו הגל ומצאוהו מה ואינס יודעים אס הוא ישראל או עמלקי
בודאי סולכ״ אסר הרוב לעכין קבורהו דכיון שמה המיה׳ מפרישהו מסניריו
וכל דפריש מרובא פריש אפי׳ הוא עדיין נאוסו סצר ו־עייןנהשו׳ רשנ״י
שבני״ ׳"ד סי׳ שעי׳ד ומהיכיק מושלן שנחוס׳ קפ״ק דכחונוה בלא״ה לק״מ
דההס הנתיס שנעיר שיש מהס דכיס ישראל ויש דרים עמלקיס ה״ל כחניוח
יש מהן מוכרים בשר טרפה ויש כשרה שבודאי בע״פירשמןהסניוה ולחק
אבל בכידון שלפכיכו שנחכיוה עצמו •ש חערובוח כל שפי׳ נחכוה עצמו
באופן הכ״ל פשוט דמקרי פירש ע״כ טל דאוז הראשונה יצאה בהיחר:
ועיר השט׳ שלא השאירו אחריה אלא א׳ ומחצה אס זה מקרי רוב
הנה לס נעלמו מעין כל ח׳ אריכיח דברי פר״ח ש״ ק״ ט להקל
בזה והנה סרלנ״ס דף קיט עיב מדייק מלשון רמב״ס שדבריםהננלליס
זה נזה צרין בהיהר כפליים מהאישור כיי נראה שיצא לו לסלק בכן
ני; נבלל לאינם נבללים מפום דהרמב״ס בחלב האל״ כ ה נ כשניס במלנ
הכליוה כוי ושונ כ' אס״ םחיכ' ננלה שכחערנה נשכ׳ חהיכוה כו׳
משמע בחלב האל" שכבלל בעיכן כפל״׳ אבל בחחיכוח נחחיכיח שני
חד נהר׳ ואפי׳ לא יהי׳ כפל״ס רק שיה" חהיכה א׳ נהיהר יהירה
מהאיסור ועל אופן שהסביר במכחש יעקב ריש כלל ל׳יט דברי הש״ן
ס״ קיט וטעמא נ״ל משוס דילפ״ מסנהדרין והחס א׳ מכריע אפי׳
מאה וה״כ נאיסירא חס כהערנו אפ״ ממה מחיכיה נק״א כיון דאיכא
א׳ ׳והר נדנר מקוים נטל מה״ח ואי א לחכמי' להחמיר נמה שמפורש בחור׳
כמו שהשריש ג״׳ז כמה פעמים ואמנס נדבר הנבלל נה׳ מן ההורה נמ׳
נטיל נמעט יוהר מימ מדרנכן הממיר• לסצרין כפל״ס ממש כדי שים״
דבר הניכר כמ״ש מכמה יעקב ס״ כ״א סק״ו וכיון דלא מכינו בפירוש
נהורה בננלל דנר המהננד לזה יש כמ ניד מכמיס להממיר נזה ורלנ״מ
כ׳ שלא ידע מטל לרמנ״ס חומרא זו ובייבי כדמוה ראי׳ ממאי דק״״ל
כרימ דמהנ״ ז׳ פ״ד דהרומוה ויעיין פ״ הרמב״ס שס והנה דנר׳ מורו
של שיטה מקובצה בילה ד' ע״א נב׳ ליטרא קציעוה דרוצה להממיר מה״ה
כל שאיכ• דבר מסוים לא כ״ל וכמדומה שיש שס ט״ס ומ״מ מבואר שס
כל שכמלק כש־עוה ולא דמי לסכסדרין וממילא להרמב״ס וקיעהו דיכו
כדנר הנבלל ונע" כפל ממש ולא סג׳ ברוב והגאון מכי״ כ׳ כיון דבלא״ה
כמס פוסקים ס״ל דניבש ביבש מ״נמ בע" ס׳ א״כ עכ״פ אין להקל
אלא ברונו דמיככר היינו כפל ממש •לפמ״ש לעיל עכ״פ בדבר שאיכו
מסיים ואיככו שלם יש להממיר כמט׳ אן כל זה כשרוצים לאכול כל
ההערובוה וטמא מד בהרי בטיל הוא דש״ן דנריכו אבל בכידון שלםכיכו
דאמר" כל דשריש מרונא דהיהרא פריש והנשאר נמקומו נשאר באיסיר׳
ששוע דאין כאן ממלוקוה וצכיעסנ׳ נר־בא כי האי ולא בעי׳ כשל דוקא
אלא שיש כאן קצת שקשיק ממקום אמר והוא דהרי המל• מן האוזא
הלזו תכשארת בבית כנר שרשא ותוהרה וא״א שהה״ הכשרשה מוחרח
חו אהורס וכה׳ דמ״מ הדין כן דאין להה־ר סכשחרה נניה כנר במקומה
ולא לאסור הנשרשח ועיין נחשו׳ לרמנ״ן דמ״חי נ"' ס ס ״ קי״ מ״מ אששר
די״ל דא״א לצרף החצי אוזא לסשוק׳ כלל והוה רק הערונוח חד נחד
וליכח למימר מרובא פמש מימ בהש״מ ואי׳ קבוע דרבכן כ״ל דהמקיל
לא הפסיד דמדאורייהא מלרפי׳ כל האוזוה שבכל הנחיס וכל א׳ מוהרח
דנרובא נטיל האיסור והכל מוהר לכן כיל דבהפ״מ סמקיל לא הפסיד
וזה הלשין ס׳ כנפי יונה מהגאון מעיל צדקה בסי׳ ק״׳ נדין חצי כנש
שכפרש מהמקולין קודם שכודע ההערובוחוחצי כבש כשאר עס ההערונו׳
וכיוצא נזה כד שאט מהירי׳ ואיכן כשארו באיסור״ הארכה׳ בקוכטרק
מאורי האיל שלי עכ״ל .ולא זכינו לקינעלס הכ״ל ע״נ כלע״ד כמ״ש :
ושלא להול׳ סליק במאי דקש״ ל״ בפי׳ דברי היס׳ ב״ק ט״ז ע״נ כראי
נפשיגיות דעכ״פ על היוסר משיעור קכשא דילי׳ נסי דנ״ד
לא מזדקק׳ לתיליאו מידו מ ע משמתין לי' וקניעין ל" זמני' לאי״ והיינו
מסייניס א׳ לא ס״נ ופשוט :
ב ב י ט צ״ט ע״נ עיקר המשך תוס׳ אק' שט׳ למ״ד דון מינה ומינה
לא לס״ב אהנאה וש״ס דמעילה לא סש להקשוה דק״ל דון
מינה ואיקי נאהמ׳ ומיהו למאי דאמט׳ שס לענין שארי דנריס המעול מעל
ריבת מתרצת כמי למ״ד דו; מ־כס ומיכת ולזת כתכוונו הוס׳:
ולהיות הזמן יקר מסוד והדברים פשוטים ואיכס כוגעיס לעכין דיכא
אמרתי לקצר יהי שכיסיי יארין כספצו וכםש א״כ לעיסקי
הורה .פ״ב עש״ק ב׳ דר״ס כסליו קפ׳יג לפ״ק .מש״הק סופר מפפד׳ימ:

ותשובות
תשובה ק

החיים ושלום וכ״ע לי״נ חלמתי הוהיק סמופלנ כבוד מרס משם
ברעסוו׳ נ"׳:
יקרת]* סגיענ׳ ס׳ עמן ננור המיל אשר סקשיח לשאול עמ״ש רע״א
ני״ד ס״ ק״׳נ דפח של גוי שכחערנ סד בחרי אפי׳ ככר נב׳
ככרוח דבר סשונ אפ״ס בפל וםוא מאו״ה והביאו ד״מ שס וסכה סרב׳ ׳
כ׳ שס דהא דהערונוח פש״נ מוחר ׳לפי סוס׳ פ׳ אין מעמידין מתערובו׳
דמא• פ״ק דחולין והכה חערובוח דמאי נופי׳ איכו מוהר יבש ביגש מכל
שכן בדבר חשוב כדמיכס משכה ״ פ״ג דמכשתין גבי אוצר דה״ל לרבכן
אפי׳ ישראל מכויל להוכן ה״ל דמאי ולא מקליכין בחערובוח לכאורה
קף גדולה היא לפי הנכה הה״מ פ ס גליון הוק׳ חדשים שס דמ״ה׳
מהערובוה שםנרלו שס גויס לישראלי  cונהערבו הבואוהיםס ומש״ה
הוקשה להי״נו מ״נו םשמינו םרמנ״ס הן נבא דישראל א׳ שהנויל ה״ל
דמאי וכרבכן וכלפיד דרמב״ס והאו׳׳ה לא פרשו כן אע״ג דמהנ״ דאח״כ
מ״ר׳ ההערונוה שירום שכם א׳ עם שכס ב• נ' ד׳ ע״ש מ״מ כל םפ״ק
עד השהא לא מ״רי מסערובוס אלא מדין כל דפריש מרונא פריש וה״כ
באוצר שמעיליס נה ההגריס הבואוסיסס והמ מוכס מוכר והוא איכו
כאמן וקאמר הגואה עסה שנמצא בהוכו עס רוב מעיל׳ הבואס בעיר
גויס הלינן שהוא כלו של נוי ואס רוב ישראל הליכן שכלו של ׳שכאל
ואס מע״מ להחמיר וחכמים ס״ל אפי׳ ישראל מעיל לא אמרי׳ בדבר
שילימ מרונא פריש וסרמנ״ס ל* מ״ס׳ לסו משוס דלא ק״״ל הכי אלא
אע״ם דדשיל״מ אינו בעל ברוב מערובוס אנל מרונא פריש כמ״ש הר״ן
פ״ק דניצה גבי נדק בקיכה של הרכגוליס ומ״ש ספ״נ כנר ניארהי נמ״א
ומש״ה לא מ״ח׳ ש״ס פ״ק דניצס ס״עהא מהן מהני׳ דדשיל״מ אפי'
נדרננן לא בנויל משוס דלא מ״ר׳ מניטול רק לענין מרונא ונהא בודאי
לא ק״״ל כווה״ וא״כ הדרן לכללן לא נזרו על הערובוה דמאי כלל וה״ה
,

ומכיש נפש״ג וא״ש:
יעיד סה׳יד דתייה׳ שיך ריש חל׳ חדש ובגה״כ אמה עליו אמרה׳ דר״'
ורבנן שלו לא פליג׳ אלא בשוב אינה קולטה דלר״׳ בנ׳ שבהוה
שוב איכה ק-לטח אבל לא יחלוק אדה שגס בג׳ ׳מיס קולטה אלא שאין
אכו בטוחים שלא קלטה אסר ג׳ ימים שעדיין קולטה ד׳ שבהוח וע״כ
בערלה דאירי״בעי׳ נ׳ שבהיה אבל חדש למ״ד נזה״ז דרנכן כוכל להחיר
מכח ספיקא ולמיד כמי דאורי" כוכל לללן> לס״ס למ״ד ס״ס נדשינ״מ
ולעכין לסלק נין טיע לגריד עיין ני הי׳ הוס׳ בפסחים כ״ה ע״א ויפה
כהנה מפי׳ הראיש ם״נ דכלאיס אוה ה׳ והל״מ .׳נרכן ה׳ וישמרן הכ״ד
א״כ דש״ה — .פ״ג יום ב' ו׳ אלול הקצ״א לפ״ק— .
משה״ק סופר מפפד״מ:

תשובה קא
שלום להלמידי הוהיק הר״ר הרשל כ״׳:
שאלתו סכי סשוגס הגיעכי אודה מרק של דגים שסוריקו חס להין
כלי שומן ולאסר שכצטכן הסירו השומן שכקרש והסירו המרק
של דגיס וגס השומן ]ונלשין השאלה כ׳ ציר גמקוס מרק ולא דק ועיין
רמנ׳ס פט״ו מהל׳ הרומוה סי״ס וק״ל וע״ן הוס׳ נכורוה ו׳ ע״נ ד״ס
רוטנ וכו׳ ינין דמרק היינו עי" בישול וציר ע״׳ מליסה ואציציסא עיין
מיק ספ״ק ועיין ש״ן י״ד סי' ק״ז[:
תשובה סע״ז ני״ד סי׳ קי• ו סק״נ הסעיר בהאי סכנהא דאפ״ ס׳
לא מהני דסמירא מאיסורא וסש״ן נכ״סכ טוען עליו דלא
סמירא אלא לענק קסיקא ]ורצינו מש״ס סילק ירד ע״א וק״ל[ אנל לא
לענין שיעורין דסגי נס׳ ולכאורה יש להמום על סגאוניס סללו והא
נאיסורא נכה״ג כמי לא עהכ׳ ס׳ כיון דכל סד לסוד׳ שרי׳ כמ״ש הוס׳
ורא״ש בנדה ס״א ע״ב ד״ס נגד וכו• ובע״ז ס״ס עיב ד״ה הבגד ועמ׳יש
סייע ריש מס׳ שקלים והש״ן סלכר כלאים ריש סי׳ רצ״ע וק״ל וה״נ
האי לס ודא והאי לסודא ליכא סכנהא וא״כ לא יועיל p׳ ר״ל דבאיסור׳
גז״ס סוא כל דסא׳ לסודא שר״ לא לינעול כלל אבל עכ״פ עפ׳ מס׳
ליכא עעמא וממילא דנסככהא ליכא ללדסש לעתי א״כ לפי עס שהעלים׳
]עיין נסי׳ פ״א[ דאפ״ נהערונוה שכ׳ מיני היהר סנאסריס יסד נמ׳
שיין ניטול אס סס דברים המהפשטיס לסיס זה להון זה .וא״כ ה״נ
לס נלס הוא ומהבעל נס׳ וכ״ל עיקר ככ״סכ דק׳ מועיל נכס״ג וכן סעלס
בהשו׳ סוט השכ׳ ס״ ס״ז נראיוה ברומה וכמכוה ע״ש:
והנה מבואר מאוד היכ׳ דלא ידעי׳ כמה כפק מיכיי בע״ לשער נס׳
ככגד כלו וכמ״ש להדי׳ בהאי מלהא גופיי בש״ן ׳"ד קי׳ צ״ם סק״׳ו
אלא שנהג״ס שבסוף ס׳ אי״ה שער כ״ד ס״ כהלה במה שמצא לשק
מרדכי פנ״ה ודל טיפה סלנ שכפלה להון רוטב של נשר כ׳ במרדכי
פג״ס שישפון עליו מיס צוננים ויסיר כל השומן הצף עלי' למעלה
והנשאר מיהר אפ״ ליכא ס׳ עכ״ל סמרדכ׳ והבין נ ע ל סנ״ס סנ״ל
שהוא סלנ הרבא וע״ז נ נ ס יקוד שאין סלב מהערב יפה ומהיר בלא
ס׳ ונהלס בו סנ״ס ס״ צ״ס סעיף ט׳ ולפע״ד במסילה כבוד הגאונים
האלו טעי טעוה גדול נכווכה המרדני דאלו קא׳ אהרבא היל למכהב
סהיכס

שארות

ותשובות

חת״ם סופר חייה

לד

אולי אס ישבר חתיכה שומן קרוש ההיא ימצא קצה ממי המרק ניכן
אטע׳ ואז יש לאסור בוודאי אבל אס איא לעמוד עליו נראה דאי
להסמיר כ״כ הכה הארכתי קצת לכבודו הכ״ד א״כ :מ״ד יוס א׳ דר״ח
כסליו תקצ״ב לפ״ק :משיהק סופר מפפ״דמ

חחיכח חלב מה לשון טפח מלב ועוד שכפל לרוטב של בשר ומה ל׳
נשר או חנשיל אחר ועוד מתחיל בחלב ומסיים בשומן ועוד איך לא
ים״ ס׳ ברוטב כגד טפס א׳ אבל נ״ל דטפח חלב )נקמ׳ן( כםל לחוך
רוטב מרק של בשר ולא ה״ כאן שוס נשר רק המיס שכחנשלו נו הנשר
והוא הרוטב ועיין סי׳ רשנ״א בקוג״ דזרוע בשילה וק״ל וס״ ס׳ כגד
הטפה וכחבטלס וכאנדס נחוכו ומ״מ ציוה לצככו באופן שיקיוש השומן
שהוא נשר בודאי ואס יש בו חלב הוא איסור גמור יסירכו ושאר הרוטב
הוא מיא בעלמא אע״ג שעכ״ם מ״מ יש בו טעם בשר נל׳ ספק וגס שלום וכ״ט לידידי הרב המופלג הותיק מלא עתיק כש״ת מו״ה
יעקב וו״לר כי׳ אב״ד דק״ק ביטש י ע״א:
אחר הסרת כל סשומן הצף אפשר שעי״ז לא ׳שאר אח״כ קי כגד
הטפה ואלו כסל איסול לחוך ס׳ של היחל יאח״כ הסירו מן ההיחר ע״ד הרוצה לעקור גפכיס לבכות בתיס דשוו טפי תכה עיכי דמעלתו
הלי האיסול חוזל ואוסר כמבואל נטול וש״ע ״ד ס״ס׳ ק״ו וא״כ ה״כ
שפיר חזו ברא״ש דב״ק צי׳ב ע״א דלצורך מקומס כמי שרי דלא
הכא כשיסיר השומן יחזור הטיפה ויאסור אס לא ישאל ס׳ מ״מ שאכ׳ אסרה תורה אלא דרך השחחה אבל בצריך למקומו לאו השחחה סיא
הכא דבטור ש״ע הכ״ל מ״ר׳ מאיסור גוש ועודכו עומד בקדירה וחוזר ופסקו כ״כ בחשו׳ צ״ז סי׳ מ״א בסופו יכן עשה מעשה בט״ז כמ״ש
ואוסר אחר הסרת חלק מה מההיפר משא״כ הכא הטפה כבר כחסשט בי״ד סי קי״ז וכן האריך בשאילח יעבץ ח׳ א סימן ע״ו אלא שבסוף
וכחלק ויהיב פחוח מס׳ לכל עפה וטפה שבקדירה וכבר כחבלבל ובטל דבריו הוסיף קולא שאס עוקר אילן עס שרשיו ועס קרקע ׳כקחו
טעמו;.יאינכו בעולס ומ״מ השומן בעין שאפשר להפרידו באופן שהקדירה שיכול לחיוח ממכו וטטעו במקוס אחר אין כאן שוס איסור יז״ל עוד
הנשאר רובו מיא בעלמא צרי־ להסירו ולהפרידו והשאר מוחר וכן פי׳ צריך אכ׳ למודעי שאם אע״פי שעוקר״ הנפן ממקומה עדיין היא חיה
המרדני הכ״ל בלי ספק אבל חלב שנפל לשוס דבר חס אף ע״פ׳ ויכולים לניטעה במקוס אחר אין כאן ביח מיחוש לעולס דפשיעא אין
שהסירו משס פשיטא דלכ״ע צריך ס׳ כגד כל החלב דלא ׳דעינ; כמה נפק זו קציצה ולא כאסרה כלל בשוס אופן שתר׳ היא ככטועה במקומה
מיכיה כמבואר היטב בלשון הטור סי׳ ל״ח וא״כ מכיש הכא במרק וידק״״ל גבי ערלה באילן שנעקר והסלע עמו אס יכול לחיות פטור
של דניס בס שומן שהוא כככחא ולעכין ספיקא חמירא סככחא מאיסורא מערלה כ״ש הכא בנדין דידן כך כראס פשוט עד כאן לשון היעב״ץ
לכ ע וסנן מספקיכן אי איכא ק׳ במה דכפק מיכ״ דהדגיס לשומן ובחשו׳ ביח יעקב סימן ק״מ כתב דברים שאיכס ככוכיס במחילת כבוד
ומשומן להדגים א״כ אסור הכל לכאורה:
תורתו— :

תשובה הב

אברא המהרש״ל ם ג״ ה ס״ס׳ ט״ו כחב דמדלא הביא הלמביס תך
דמר בר רב אשי דפסחי׳ דביניתא דאטו׳ בהדי בשרא אסיר
למכלי מפי' במילחא משוס סכנתא ש״מ דהוא ברוב בקיחתו בטבעיות
וברפואוח •דע דבריחא אינו מזיק והש״ס מ״ל׳ שנטיה ע ס ב ש ר מ מ ש
ע״ש ודחוקו מםולסס דמ״מ ה״ל להלמב״ס להביא עכ״פ דאשיר לציות
גיס עם בשל ממש ותל׳ הוא השמיט הכל ועלה בלעיוני חחלה דסיללרמב״ס דביכיתא הוא דג ידוע שכקלא כן וסוא שאסול לאכול עם
בשר משוס סככחא ולא דגיס אחריס וכה׳ ג כ' חוס׳ קפ״ק דמ״ק גבי
בויר׳ •איחו ביניתא אינו מצוי ביניכו ומשוה השמיטו הרמב׳יס ומימ
כ ל דיסק דעכ״פ לא יסף זכר המין ההיא ממקומו במדינתו ית" לו
נרמב׳ס לתביא׳ לאכש׳ מדיכתו ויותר כראת דלפי עוצס חכמתו ידע
והבי; שכשתכו הטבע״׳ בעכין זה וכמ״ש ת־ס׳ ספ״ק דמיק ה ל ל ועוד
י הס כיוצא בזה ביומא ע״ז ע ב דייה משוס שיבתי׳ ובס׳ ס׳ ט ורז ע״א
י׳ ת כל הנ׳ ובע״ז כ׳ ז עיב דייה פרת וע״ש מ״ש תוס׳ בבכורות ר״פ
הלוקח ודל •במכ״א סי׳ קע״ג סקי׳ו כ׳ ג״כ דאפשר דנשתנו תטבע׳"
•מ״הי לאיוח אחרות ומ״מ כל הראיות יש לדסות דההס כיברר לכו
שכשתנה המקום או הזמן דוק ותשכס ואפי׳ הך דשיבחי׳ ״יל אותס
תבקיאיס בתס ובשמותיהם וכותבי קמיעות יודעי׳ כוסות ושידין דםכיס׳
•ללא שכיס׳ וע׳פ ע״ס גבי זלדא דמתא ודדבל׳ יעמ׳׳ש תוק׳ במעילה
י ז ע ב דית יצא לקראתו וכו׳ ועיין ס׳ ססידיס אבל הכא מ׳ תגיד
לכו שבטל אותה הסששא דישראליס כזהליס באמת ומשאל׳ אומות אין
לא״ דאכל׳ שקצים ולמשיס וסביל גופי׳ כדאי׳ נע״ז ל״א ע״ב גבי
אלמא׳ דוקכאי דשתי גילוי ולא מתו מהם ע״ש אלא משוס דסזיכן
ללמביס דלב גובל״ בלםואות וטבעיות שהשמיע הכ״ל ע׳כ כיסה
בסקירהו ומצא שכשתכו הטבע״' בזה ובשככ״הג בא׳׳ס ראיתי שכ׳ מ״ש
הל׳ ב׳ בי״ד לאסור דגיס עס חלב כמבואל בא״ח שצו וסו עליו הא בסלב
ליכא קפידא כלל וכ׳ שכוכחו כך כמ״ש בא״ ח שבשל עס דגיס מסוכן
על פ׳ לופאיס הכא כמי עס חלב מ ס ו ק על פי לופאיס שאמלו כן
ולפע״ד זה אינו אמת ונאמן עלינו הלמנ״ס גדול םלופאיס:
והשתא כה׳ שלא כסמוך על זה לעשות מעשה לאוכלם זע״ז דאםשר
דה״ל כמו דבר הכאקר במכין ואפשר דלא שייך בזה כל הכי
תילוציס הכאמליס בגילוי ומש״וה אכו כזהריס ומכהג אבותיכו תורה
מימ הרווחנו שיצאנו מחמילת סככתא דהשתא מיהת ליכא סככתא
ואפשר שגס נזמכס לא הי׳ הסכנה אלא במין ביניתא ולא במינים
המצויה בינינו כלל וליכא אלא אי׳ קל דרבכן דכה׳ דדבר שבמכין
דאורייתא היא היינו הנאסר משוס סייג וגדר איסור אבל בכה״ג קילא
גיונא וא״כ הא אפילו באיסורא דאורייתא הר ס״ל לראב״ד ז״ל ביבח
דטעס כעיקר לכייע אפ״ה סג׳ לשער באומד יפה ועמ״ש חי׳ רשב״א
בחולין צ״ו ע״א דייה הא דאבע" לה ו מכ״ש דיש להקל הכא ועוד מאן
לימא לן דאיכא סכנה נכה״ג דוקא נמטוו׳ או מבשל להו ממש או
אבול להו בעיני׳ אבל ע״י עירוי דאפםר איכי מבשל כלל אלא מבליע
ומפליט ומבלבל המעמיס מאן לימא לן דגזרו בזה ואפי׳ בזמניהם והרי
אנו נוהגים להקל להדי׳ לאכול בשר בכלי דגיס בני יומן אפי׳ באוהה
הסעודה ע״ הדחה בעלמא אלמא קיס לן דליכא סכנתא בבלבול טעמי
בעלמא ובאמת ראיתי כוהגין כן להקל מגדולי הוראה ולהקל שומעין
ומ׳מ אס בא ושואל גס על השומן הכקרש יש לעי״ בו קצת עכ״ם

והנה בודאי קרא דלא תשחית דנב׳ מצור דמ״רי דצריך לקורות
האילן לבכות ממכו מציר כדכתיב אותו חשחית וא״א בלא
קציצה ללילך מציר ע״כ הזתיר תכתוב מה שהזהיר שלא ישחית בנא״ה
אבל מצורך מקומו לבכוה מליל על מקומו מזה הא לא מ״ל׳ קלא וי״ל
אה׳ כ לא תותר לקצק כלל שסר׳ יכול לעקור שרשו עס הסלע עמו
ולנטוע במקוס אחר ואיככו חשחתה והרא׳׳ש נמ׳ דה סיר בצריך למקומו
ומשמע אס״ לקיץ ה״כו בשאיכו מולא מקום אחר לכטוע בהס חאילכוח
שרוצה לעקור ועיכ קוצן אוחס וכן בב״ב כ׳יז ע״א דא״ל רב יוסף זיל
ק ק מ״ר׳ דלא היה יכול לניטעס במקום אחר ובזה מדוקדק היטב
מאוד בב״ק דא״ל שמואל זיל אייתי ל׳ מקור״הו ופירש׳" מקורס ושרשס
ומשינוי לשוכו משמע שלא יקק אוסס אלא יביא שרשס ומקורם ויכטעס
במקום אחל ולא לקק וכן ר״ח אמר זיל עקרינהו ולא זיל קייצינהו
ומ״מ כ״ל כהי דלמדכי מדקדוק זה חומרא דהיכא דסני ואפשר בעקירה
אסור לקוץ מ י לקולא לא אעביד עיבדא כהר׳ ׳עביץ סנ׳׳ל דשלא
צולן כלל למיעקרי לא הייתי מחיר דדוק מיכי׳ מהאי ש״ס דדוקא
תואיל וטעיס בתו טעס גופני אמל זיל א״ה׳ ל׳ מקול״הו אבל בלאיה
אפילו למיתא מקור״הי לא תות מתיר באופן דלדיכא כיל דעל מג :אסור
אפילו למיעקר ולשהליכהו במקוס אחר לצורך מקומס או כל שאיככו
לצורך הקורות אס אפשר למיעקרס עס השרש לכוטעס במקוס אחר
אסור למקציכהו אלא יעקרס ויכטעס:
מ

והנה בפי׳ כ״ס דב״ק צ״א עיב רבו תפירושיס ואיכא כפקותא לדיכא
ולא מצאתיו מבוארות ועיכ אבארס בעזת״׳ דעת רש״׳ דילפותא
דשיס הוא מ״תורא אשר תדע דלמה לי קרא דהא פשיטא יספיקא
א א ולא יקק אלא אחר הידיעה אע״כ אשר תדע לשון קרבא הוא
ואמר האילן אשר הוא קרוב לך יותר וידועה לך חחלה או אוחו שאיככו
ען מאכל אוחו חכלוח ובכית מקורותיו מציר ומסיק כיון שסופיכו לרבות
שכל וס״ל למימר בקיצור האילן היותר קרוב אליך אותו תכלות אע׳יכ
להורות בשוין שכיהס בקורבא אז צריך להקדים סרק לאילן מאכל
ועל אותה ההקדימה כתיב לק מיעוטא שאס ען מאכל שוה יותר
לקולות מפילות אזי ומתל להקדימו קציצתו לאילן סלק כיון שאיככו
דלך השחתת:
ואמנם שיטת הלאב״ד דילפותא דש״ס מיתולא דתל׳ פעמיס p
לק עץ אשל תדע כ׳ לא ע ץ מאכל וכף אתי לאתוי״ p
מאכל ועל זה סובב כל הש״ס כמו לפילש״׳ הכ״ל אך להלאב״ד תקשי
אשל תדע למה ל׳ ששיטא דמספיקא לא כתיל אי׳ דאול״תא ושיטת
גאונים שבשיטה מקובצת דהפקוק איכו יוצא מפשוטו ולא מ״ל׳ אלא
מען שאיככו מאכל אותו תכרות לא אחל ומיעוטא דל״ק אתי׳ שאס
הסרק מעולה בדמיס ויש הפסד גדול בקציצחו מוחל לקק  pמאכל
שאינו מעולה כ״כ ואמר ש״ס כיון שקופיכו לרבוח הכלוהכל חלו׳
בעילוי דמיס מ״ט הזכיר הפסוק כלל מעלה מ ק מאכל ה״ל לומר אוחו
הפחות בדמיס חכרוח אע״כ להקדים סרק למאכל אס שכיהס שרס
בדמיס שויס הכה גס לשיטה זו תקשי ככ״ל למה ל׳ אשר תדע פשיטא
דספיקא דאולייחא לסומרא ואמכס שיטת הרמב״ס כמו שפירשו
כ״מ פ״ו ממלכי׳ הלכה ט׳ והביאו גס סמ״כ דה״פ דקלא דמ״ל׳ מאילן
מאכל שהזקין ואיכו כושא עוד פילוח הלבה ונעשה כעין סלק ועל זה
קאמר עץ מאכל אשל חדע כ׳ לא עז מאכל הוא מכאן ואילך כ׳ כבל
הזקין
ק ו ל

שארות

חת״ם סופר חי״ד

הזקץ אוחו ח כ מ ח וכחב במעץ חכמה לרמב״ס לעמיד׳ לס״ל ספ״•
מכלא״ כל ספיקא לאור״הא לקולא וא״כ מ׳יע חחידר קרא דבע״ אשר
חלע הא בכל האיסור ספיקא ניד שרי אע״כ מ״רי דכבל אהחזק איסול
קציצה בזה האילן שהדי היה עץ מאכל ולא פקע מיטה חזקה איסולא
עד אשר הדע בברור ט נזדקן ולא נק מאכל הוא ודפח״ח:
והנה לפ״ז גס על הרמב״ס חיקשי כיון דמ״רי עאחחזק איסור פשיעא
דספיקא לחומרא דסט מניאים אשם חלו׳ וא׳כ מ״ש סכא דפרע
קרא אשר סדמ עפ׳ מכל ססורס כולם באופן דק׳ זו חיקשי לכל
השיעוס לנר מלשיעס רש״י דאצערכינן אשר סדע כ ט ל :
והנלעיד דהכא צל 7אזהרה עפי להזהר מספיקא משוס דלא
אסרה הורס אלא כריהה לרן השחהה וא״כ מי שחושב לפי
אומדכא טל״ שזה תדקל לא עעין קנא או שקורוהיו מעול״ נדמיס
וקוצצו אף על גב דאין הדבר ברור ואולי עועה נדמיוכו מ״מ הקציצה
איככה ד  pהשחהה כי היה קבור להרוויח בקציצה וה״א דאין זה ספק
איסור אלא ודאי חיחר קמ״ל קרא דאיכא קפידא אשר חדע ולא זולח
בשוס אופן וידמ טל אף על גב לללש״ לא א״הר קרא להט מ״מ כיון
דגלאו איסור דאור״הא איכא כמי סככהא כמבואר נ״נ כ״ז ע״א דשכיב
שיכנה ומבואר בע״ז הכ״ל א״כ חמירא סככהא דאפילו בכה״ג אסור
באופן ללדיכא אין מחל וקס נין לשיי לספוסקיס הכ״ל:
ובזה טל ל־ישנ מה שסקשס נשאילס ימבץ סי׳ ע״ו סטל אש*ס ב״נ
כ״ז סטל כיון דמייהי מדרנ לאיסורא דאורייתא למיקציי׳ מאי
ידיתי תו מעונדא דשיכנה ועוד אשיכנס גופ״ קשי׳ אין עניד איסיר׳
וק ץ תאיכה בלא זימכא והנה נחי' רמנ״ן הקשה אין אמר לרב יוסף
אכא לא קאילכא וכי משכת חסידים הוא זח שמזיק חברו ולא בעי
למיקצי׳ וכ׳ בשם י״א דהא דאמר ר״י זיל קוץ לא מדיכא קאמר אלא
מלסטם משורת תדץ ותשיב טון דאיכא איי וסככתא לא נעיכא
למיעבד מדת חסידות ואמכס רמב״ן לא הוה כיחא ליה נסאי שיכר׳
ות״ באופן אחר דט יוסף חידש דאין לחלק נין אילן לגפן והיה כוגע
נדבר וח״ח שאמר שמועה נשעח מעשה והוא מגע בדבר אין צריכים
לקבל ממכו והוא מש״ס יבמות ע״ז ע״א ועחוס' שס ד״ה אס וכף
ומשו״ה לא שמע לו ואמר לא איקק וטל דמ״מ צריכים ל ד נ ט הי״מ
םכ״ל דכהי דשפיר קאמר רמב׳׳ן כיון שאמרה ר׳ יופף בשעת מעשה אין
צריכים לשמוע מ״מ מדת חסידות היה לשמוע לו כי אולי וקרוב לודאי
דאמת קאמל ר׳ יוסף ועל זה לא סג״ בראיה מרב דאמר דיקלא דעעין
ק נ א אסור למיקצ״ דהא הוא לא יעשכו דרן השחתת דמידי ספיקא
לא כפקא דלמא דיכו של ר׳ יוסף אמח והוא צרין למיקצ״ מדיכא
ואיככו השחחה לכן מייתי משכנח נר״ מדאי לא קץ דרן השחתה רדו
רק עעח נדיניוכו כי הוא סבר שכלר הגיע זמכו לקק ובאמת לא היה
זמכו וכקחכן ומת כי חמיר׳ סככחא א״כ אכא כמי לא קאיצכא כנלע״ד
פי' ההלכה:
ומעתה כל דלא ברי שיהיה ריווח הקציצה יותר מהפיכות דעעץ
אילכאאסור למיקלי" וסככה איכא אפ״ נספיקא שלא כדרן
השחתה וככ׳׳ל אן א׳ איכא רווחא אפ״ רק נצרין למקימו לבכות בחיס
נזמכינו ונמדיכתימ דודא׳ עדיפא דיקלא בלי ספק שרי אן אס אפשר
למיעקר עם שרשיהו וקרקע גוש עפר עמהס שיכול לחיות מממ ויכול
לכועעס במקוס אחר אסור לקוצצס ככלע״ד וה׳ יצילכי משגיאות ויורכו
מתירתו כפלאות — הכ״ד החוחס נברכה — פ״נ יוס נ׳ ני״ז כסליי
תקפ״נ לפ״ק :משה״ק סופר מפפד״מ:

תשובה קנ
שובע

שמחות ישיגו לי׳יכ הרב המאה׳ג מעוז ומגדול המופלא מרת
דוד כ״י אנד׳׳קק ק״נ יע״א:

נהמה מסוככח ואין שוחע מצוי א׳ מותר למוסרו לככטס לכוחרו
עיר
אין סדבר צרין לפכיס מכל העעידס שט פר ״מ ומעשים בכל
ייס נגדילס מזו באוזוה הפעומוס שכשיגעו לסככס סיסוטס חוסביס
סכין נצוואריהס להציל מהפסד ואין פוצה פה ומצפצף והא דידן עדיפא
דעישה על ידי שליחות גוי ואמירה לנכרי שבוה בשאט איסורים הוא
איבע״ דלא אפשעא לכמת פיסקיס וא״כ בדרבנן יש לתקל ואי משוס
נורס טריפות לנתמת עתודת שאוסר רש״ ורמנ״ס פי״ד מאבל סלכס
כ״ה וכ״מ כ׳ שס חטעס משוס נל תשחית וליתא מ״מ להמית ממש לית
די; כמיכח נע״ז י״ג ע״נ דפטן ילשוי' גיסטרא ונדשו״ טריפה כיד
לא אמרת אלא ע״ד עיקור דהייט שימשכו טריפה והלן והחכוכה בחיי׳
עד שתמות אבל לשדי טריפה סמיך למיהה ממש דמיהה אריכתא היא
בהא לא אוסר אדס והיינו הא דרבי פ׳ כ״ה שאמר לו זיל טרוף ושחוט
מיד ויעיי׳ חולין ז׳ ע״נ גני פרדות לנכות יוחר מזה אין אהי מרוב
נירדוח ואחחוס בכל חוחמ׳ ברכוח הכ״ד או״כ :פ״ב יוס ד׳ תעכיח
אשחר חקע״ו לפ״ק :משה״ק שופר מפפד״מ:

ותשובות
תשובה קד

העפק השאלה מנוריעסנו.
אבל שאלה אחרה קנונה יש ל* לשאול מאה אדוני הגאון חאח כחק
ל׳ מאוד כי נשאלה׳ על זאה מהרבה סוחטס בכאן ואמרה׳ להס
האמנם יש דבר מה ביט להגיד להס אבל ידעה׳ מיעוע ערכי והדיבור
הקשה יביאק אל משה וזאח היא יש בכאן מדמ גדול נין םנכריס נדגים
עמאיס שנקראים ניזאשי ובאשכנז אאלפיש והמס נחים מאיעליא מלוחים
נחניוח ודאי מדינא אסור לישראל לקחור נ ס ם או משוס שמא יאכל
או משוס סרואס ונשאלס׳ לסיום שיש לסס שוחפוח עם א׳ ערל במדינח
מצדים וסיא כסב לסם שיש להרויח הרנה בזאח שמה וישלחם לו וסישראל
בכאן אין מושם ט א זאס סוא סולן לניס סנכרי סמוכר אשר לו הרבה
מחניוס דגים סנ״ל ואמר לו סמסור לסספינס כן  pסכום מביום דגים
ואח״כ משלם הישראל אבל סישראל אינו מקבלם לניחו או לחכוחו ט א
מניס אוצר נכרי מוקריס אוסס ס נ כ ט ס אל הספינס וסולן למצרים לשותף
סנוי וסוא מוכרם נריוח וסנס לעטד אין בזס משוס שמא יאכל וגס
מסמאים כי מי יראס אס גס סלוקח ישראל בעצמו אין רואה אלא
אמירה בעלמא לנכרי המוכר למוסרם להספיכת ולסיום סדנר נחוץ מאוד
לידע הנני בבקשה פרושה ושעוחה להשיב ל׳ מיד וכף הקען יהודה
בדאנדענורג:
רב שלוודס לידיד נפשי ה״ה הרבני המופלג והמופלא בחורה רראת
ה' כש״ח מרה יהודה ט י :
נעימות ימינו הגיענ׳ לנכון שאלה חכס חצי השובה ולהיוח דברי
מעלחו נחוצים נענין לא אוכל להארין כראוי ואמן ואומר
כ׳ לכאורה חזרחי על כל צדדי קולא ולא מצאחי להתיר בהדי׳ אס לא
כאשר אומר אי״ס בסוף דברינו ואמנם כי מוסכס מרוני גדולי אמרוט׳
ט איסור סמורה נדברים סאקוטס מה״ס ולא סי' לסס שעם סכושי
עיין מרי סי׳ קמ״נ איסורא דאורייח׳ הוא כפשעוס סוגי׳ דפ׳ כל שעה
ויעיין רס״» קי״ז נככ״הג נהג״ס סעור וחשו׳ ח״מ ח״ג ושי למורא סי׳
״ז ויעיין משנס למלן קפ״ח ממ״א ודלא כגליון הונף שבחה״ד סי׳ ט
אלא שכ׳ האחרוטס דמסרן ס נ ח ו נ לחבמיס והס אמרו שלא לאסור אלא
במכוון פרקמעי׳ שלו והחירו בנזדמנו לו ומדהל׳ כחוב בלשון לא יאכל
עזה הוציאו סז״ל דהקפידא נדברים סעומדיס לאכילה אבל נדברים
שאינם עומדים לאכילה אלא למלאכה ולמשומ עורוה וכדומה מוהר כמ׳ש
ירושלמי שנתיש׳ וכ״כ חשוב׳ מרי סי׳ קמ״ב ולא הוציא הרמביס מן
הכלל אלא חלב דכחינ יעשה לכל מלאכה ולכאורה צ״ע בפסחים
כ״ג פלוגחא ריה״ג וטע נדרשא דהן קרא יעשה לכל מלאכה
וע״ש היענ ולטע י״ל דלפי מאי דש״ל כשהוחרה נבלם היא וחלבה
חוחרה ואת׳׳כ אילערין גופא דקרא ׳עשת לכל מלאכת לתתיר סחורה
בחלב כמ׳׳ש רמב״ס ופרקמעיא איקרי מלאכה כמו והאיש במעין
ומלאכחו בכרמל וכמ״ש רמב״ן ויקהל איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה
וא״ר כל לעהרחו וס״ל לרמב״ס דלא צכין לעהרח ח מ קראי לחולין
ולקודש וכמו שהקשת פני יהושע נאמח היכן מצינו לחלק לעהרה נין
הדיוע לגבוה ונמ׳ ל־שנא בעלמא נקע שיכול למלאכח הדיוע יה־ה
עהיר ר״ל שיהי׳ ראוי למלאכת הדיוע שאין קפידא נעהרה אבל לא
לגבוה רוצה לומר לעושי מוליהן נעהרה קמ״ל כל ולעולם גופ״ דקרא
אתי להתיר סמורת דמלנ אפי׳ במכוון במלאכתו לכן אמנס לטה״ג
דס״ל חלבה וגידה לא הותרה ואלעטן גיפא דקרא להתיר מלב לתנאת
גבוה א״כ קשה מנ״ל דכל מסיר סנאח הדיוע דלמא להחיר סחורה
לגבוה אבל להדיוע אסור אפ״ בהנאה וי״ל בדוחק ללא שיין פרקמע״
לגבוס דאק משהכריס נשל הקדש וסוא פלונח׳ דחנאי נמס׳ שקלים ויוחר
טל דכ״כ לעיל דכ׳ חו״י מדכסינ לא יאכל ש״מ במיט דקיימי לאכילה
מיירי קרא .ומשוס דלמא אהיא למיכל מינים והקשה בדילי אינשי
מיניס וגס זס דחוק דכנר כחנ חו״י סנ״ל דאין לנו לסמון על ס ע ע ס
להקל ולחחיר כה׳ דאה״כ לקלא לא אסל ססורס אלא נודד׳ ד ק ״ ס
לאכילה אץ לכו לחורוח קולא ולומר דעעמא דלמא אחא למיכל ודכיה
וכהיר היכי דלא אה׳ למיכל ודכיה וכן כועה דעה ה מ ר ע בחשר קי'
למ׳׳ד שאוסר לישראל השורר שדה מככר׳ ומסרה לאטס ככרי ומנדל
עליו דבטס עמאיס לעונח המשכיר שאוסר לישראל השוכר לחרויח בזה
ואף על נ נ שאיכו בביחו וברשותו ולא אח׳ למיכל מיכיה כלל ומכל
מקום גזירס סכסונ הוא כל דבר סעומד לאטלס אסור לסשחכר בו
אפי• לא יבוא למיכל מיטה ומכל מקום טל אסנ׳ לן ס ע ע ס לסחמיר
אפיי אין הישראל קוכה לעצמו כלל רק משכיר עצמו לגוי לסררח
בקחורס דברים סאקוטס לעובה הגוי והישראל אימ מרוים בו כלל כ׳
איכו שלו רק נ א נשכרו מ״מ אסור משוס דלמא אחי למיכל עיכ״ ולזס
אסט סעעס לסחודר אבל לא לסקל וא״כ היהדר הקא לדוכסא סא
איצער 7קרא כל לםםיר פרקמע׳׳ לגנים ומנ״ל לססיר סכאס לסדיוע
ולכאורה י״ל דמקהנר ׳והר לההיר הנאה חלב להדיוע שיה״ כעו ס נ נ ל ה
גופ״ דשר״ בהנאה ונהי דלא אמרי' כשהוהט נבלה היא וחלבה הוהרה
מכל מקוס כשמצימ שוס ״הור בקנא נוקמ• להיהכ הנאה דחלב הדיוע
מלאו קמי׳

ותשומת

חתים סופר חייה

שאלות

מצאוקיר׳ אסיסר סרקמנד׳ דסקדש כנלמיד דמיק מס שכסנ לנוצ
מרבבס ג״׳ד סייק ק״׳ז ולס״ז לט יוסי סגליצ׳ אין צט סיסר סרקמע״
בסלב אלא אנן קיימא לן כר״ע:

לה

לי׳ איקורא לדבק עוד ססנ־ר בחשו׳ חי״ סי׳ קמ״ב לקרא לא מ ״ מ
אלא מאיסורא שלא סיס לסם שעה םכושר  6ב ל כבלוס ופדסום שסי׳
לסס שעח סכושר איכס גלעדים מסן קרא ואיסורן עלרבגן וא״כ ׳״ל
אמילס לככט דרבכן סוס שבוס דשבוס וכיצל אוסו צדיק עאוסו מכשול
מ״מ אכן לא כסמון מל כזס ומל כיוצא בזה:
והנה אסר שססלעט שסוא א״ דאודיסא ע״מ כ״מ מוטס שאינט
אצא בסרקממיא סמומד צאטצס וכ׳ בסר׳׳ סנ״ל דזס יצא לט
מדכסיב בקרא דעמאיס יסי׳ לכס כסיב לא יאכל משממ דוקא בדברים
סמומליס לאטלס ועזה שסעו לעממיה לקרא משוס דלמא אס׳ למיכל
ודכי׳ ומ״מ ט שס בסשובס סנ״ל לאין לכו לעיללש מעמא לקרא לסקל
מי׳׳ז סיכא שאין סישלאל משא וכוחן אלא מ* שלים וכרסור גד וסוא
איכו כוגמ בו כלל ולא אס׳ למיכל מיכיס מ״מ אק לסודר ללמא אק זס
עממא לקרא אלס גז״ס סוא לכל דבר איסור סמומד לאכילס לא יססור
בו ואפילו ע״׳ שלים אסול וכן מורס לעם רביט מ״מ מסאכו בסשד
סי׳ ל׳ לאוסר לשוכר ׳שלאל מגר שלים למוסרם לאריס גד וסאטס מגלל
עליסס לברים עמאיס לעובס המשכיר סככט וע״מ אוסר לשוכר ׳מ״ש
וע״כ כטל ואמכס טל כסקוחא בעממי׳ לקרא לססמיר שלא יעשם
סישראל שלוסו של גוי לשאס ולסח בשליםוסו וישראל איכו כסכס מענו
מכל מקום אסור ללמא אסי למיכל ידט׳:
מ״מ טל בטלק שלסכיכו דאיכא סםקד מום סרבס כמבואר מסק־
שאלסו למכ״ס מ״כ אמרם׳ כבר מס סספר בסשובס׳ סקודמס
לסרבכי מסף יולא סטל להיט לאיכא סרסי לנדבוסא שישראל אינו
אלא שנוסו של גוי הקונה וסלסור שלו או מרב שלו אצל סמוכד ואין
שוס אסריוס סקטן עליו רק שמצוס לטי סמוכר בך ו  pסביוס סגלגל
להין ספינס של זס סססן וסישראל אינו טגע ולא רואם ולא עוסק
מס הלגיס ססמס נמצא אין כאן איסור משום לצמא אס׳ למיכל שסד׳
אי; לו עסק ממסס כלל וגס משים עושס ססורס ליכא לסא אינו קונס
סלגיס כלל לק נמשה שליס יסלסור לנכמ א׳ באיסן זה אני מ ס ט ס
לסחיל למטל ואין להאטן והי שנוסיו יאמן סכ״ל סמלול מאול:
מש״םק סוםל מספטמ :

היוצא מזס לטלק שלסטנו לכאורס אפפ* שסיסתים אק מאים ולא
נוגמיס בסלגיס עמאיס כלל ולא אסו למיכל מינ״םו מ״מ
אסור לססים וכנילק סרמ״מ ק״ למיל הטל ולא ׳למסי שאס היהרלאס
יקנו סיסיטס סלגיס מל שמס באופן שיסי׳ נקנו צסס מצמס אס״ לא
יגעו בסס ולא יבואו לאכול מסס אן טל בנלון שלפנינו אס סוא
ספ״מ יש צסמציא סיסר לסא אין סישראל מישן ססביוס כלל לרשוסו
רק טסן עעוס לססוסר סמוכר למסור לו כן ובך םביוס לסססן לסוליכס
למצרים ע״ש אוס; ססוסריס סככריס ללשס וסכם לרוב ססוסקיס ק״״ל
כל״׳ לצישלאצ בכסף וצככמ במשיכס כמצא ישראל מככט לא קכס
בכסף ואפי׳ אס״ל קנה בכסף ס״נו אס סיס מלאם צו סביוס אלו
לוקא והוא טחן לו ממום ולוקא מל אלו סםביוס ואס נפסלו נפסלו
ללוקם ואץ לו לשוס נמוכל לםסליסס באסמס ולאכול אלו אז ממום
קונה אבל לסי למשמע מהשאלה סמס נוסניס מעיה לססוסל שיש לו
מססל בלגים אלו שימכל לסם כ ן ו  pסביוה סיזס ויש לו כמה וכמה
סביוה ואפילו יפסלו כל ססולה שלו צטן הוא ליסן לסם כן סביוס
שלסס ואס״ לכהםלה יכול למכול כל ססביוה שבסנוהו עהה וליהן לסם
אסלים ליום סנומל וכל כ׳ סא׳ טנא אין כסף קינס וכמ״ש סוס׳ ב״מ
ס״ל ע״ב ל״ה האי קלוב צשכל וכד ומ״מ צא קשס וכף מ״ש נמצא ע׳׳׳
נהינה המעוח לא קנה הישלאל .ושיב מיינה׳ נלשק סשאלה למשעע
אפי׳ נהינס ממום אין כאן מל לאסל זמן ומס עוב שלא יסיס בלמה
סישלאל כצל לסיום צו שוס קטן במצמוס סלגיס אלא שצוסו של ססוסל
שבמצליס ויסיו כל סלגיס שלו ומס עוב אס יולימ כן להמוכל שסוא
קוכס מבול ככלים במצליס אמ״ג דאסילו לא סודימ מ״מ נקכס לבמל
סממיה שסוא ססוסל שבמצרים שכקלא במל סממוס שסישלאל מלוס
צו הממוה לקטה מבורו וממיצא א׳ הכסף קונס הלי הוא נקכס לססיסל
שבמצליס לא לישלאל סשליס אפי׳ לא ילמ מזה המוכר ללא ק״״ל
כסוכא לבני מערבא ביק ק״ב וכמ״ש סרא״ש וספיסקיס שס מ״מ מסיום
עוב להולימ כן צהמוכר שקונס עבול סיםל נכרי שבמצרים ואף מל גב
שלבסוף נועל סצקו מסריוס משוסף נכרי שלו אין בכן כצום לשכר
שציםסו סוא נועל כאריס סיורל צמסצס שכר ושליש ואף אי מקבל יסדתו סגיעני סיום שענל יום ם״ק וסכנ׳ םחל מל לבלום סלאשונוס
אםליוה יוקרא וכלומה מ״מ כיון שלא קונה סססורס ס״ל כמקבצ ססליוס
שממש רוב ססוסקיס ככולם מסכיירס שאיסור ססורה בלבליס
ס"
ססולה שצ נ כ ט בביהו של נכל׳ וכמין שכחבו גבי חמץ מיין א״ח
סאסוטס הוא א״ לאורייחא וללא כסס״ל סימן ט ויע״; בס׳ ככסיג
שאין
ס״מ גבי מקבל אסליוס סמלו של גוי בניהו של גד והשהא כיון
לי״ל לס״׳ קי״ז ובסשובס ש׳ לעילא ובסשר סירס ס ״ ס ס״ג וכבר לעזס׳
ולא
בביהו
סישלאליס אלא שלוסו וסרסילו של ככלי וגס אין משהה
לו סשובס מ״מ מסאכו p״ צמ״ל וסשו׳ ס ו  -קמ״ב וסמ״ל סם״ח ממ״א
משוס
עממא
ט ג פ בסס כלל ואס״ לואס איכו וא״כ מוסל ממ־כ אי
מוטס במישור לעח סרמב״ס כן מלמ״ה׳ סיסרא לססירס םלב מקרא
סוא
גדם
ואי
זה
לצמא אס׳ למיכל מיניס או למסשלנהו הכא לא שיק
מעשה לכל מלאכה ומה שקשה מל זס מש״ס ססידס סלונס׳ ריס״נ
האמה
אס
כנלמ״ל
שלא למשיס סרקמעיא סכא אינו שלו ולא קנס מיל׳
ור״מ בססיק ׳משה לכל מלאכה וכן הקשה בלגול מרבבה ובכב״' ישבח׳
כמו שכסבס׳ שאין סאסטוה מל הקונה הישראל מפעם המוכר על סיעב במכהבי להלבכי מהו׳ •ולא בכליבולג שס ׳מחול כבולו הרמה
שיביאט צסון סססינוס נמצא שלא קנס סישלסל הסביוס ס ס נ ס בכספו לעיין באגלס ססוא כי נצלן למטננו ובסילושי למכן סססיס כסבס׳ אין
וכמ״ש למיל לק סאסטוס סוא מעעס סשוססיס מס משוספו לזס ה״ל למלין יק סכללוה שטיל הלמב״ס לאסור לעשוס ססולה ס ק מםכב
מקבל אםליוס לגיס של גוי בביסו זססינס סגד אבל אס קנאס סישלאל לה״ה לס ואמי׳סמ מוחל למשוה בו סםולה ל ס ט סיסל סכאס ללס
מיל מסגד בכסף קנין גמול ואםליוסו עליו וממש אס קנאו בס״כ כללן כסקס לן ממל האלץ סשסככו כמיס אסקיש למיס וסיהלא דאמ״סס
ססוסטס לק״״ל סעומסא קונס נמצא קנס סישלאל וליכא למקמן לאיסקש ללס ׳מ״ש וא״כ ס ט סוא כמיס לכל מיל׳ גס לסיהר ססולס
אלא אסן סברא לסול שבלעסו לקנוס בשליסוסו של פליט על זה לסול
י ל א אזלא ל״ קף ה״מ אש״ק
י׳
א
,
לא סמכס׳ לססיל אף בסצערף כל סטל למעונא שיבא מכשור״ לבמלוס לאמר אמשרס סטצין ללמא לססורס ולק״מ לסלא כל סס״ל
ואםסוס בכל סוסמי ברכום ס מ ל א״נ:
למישל סצב הוא משוס לס כמכל או משים אמיסס וסלו״' מוסלים
בסםולס אבל שאלי איסולי לאול״סא אסוליס גס  pסהולס בססולם
לסרב סטל
ועם שכסקשס ממלהו אשיס לבכולוח אין אפשל לססולה סוא םריצי
םלב כא סזיא למלאכה אלא לאטלס ואמ״םס אסור גס לב״כ באכיכס
לק״מ לאפי׳ בישלאל כמי לא סוס אסיל שום ציל היוצא ממאכלוה
אסילוס אי לאו לכסיב סעמאיס לאסול צירן ולועבן ובלגיס ללא אייסר
שוכיט מגבס׳ מלוידס לה״ה הרבני המופלג ומופלא בהורה ויראם
סעמאיס ס״ל לסוס׳ בסד שטי׳ למוהל מ״הס וססלס סיגיא לבכולוס
ה׳ כמסד מאת ני׳ לאנטגמל טין מרין בק״ק עליעסע:
כן הוא למקשה למ״ל אה הגמל ללבוס סלב בהמה עמאה ס-ל מדכסיב
נעימות ימינו קבלה• בזו לגמ וםשהי ולא ההמהמהה׳ להשיב יען
סעממיס צאסול צילן וסלב כמי ציין הוא ומשט ס״ל הואיל וםילוש
כי כבל נשאלה שאלה זו לפנינו מהלבט מהד ׳ודא בלאנדיבולג
הוא ל ס מ םלב עהולה כמי ציל לאמ׳׳סם הוא וסיס לכו לאסול כעו
משמה בשיט׳ קצה והשבה׳ כבל שבוע זו'ונלאה׳ לכפול סלבליס
ציר פליסה סלק כל הבשר קי״ב מ״ב דמיין סוס׳ שס ומיק קיב מ״ב
במצמוסן ובסודיסן מ״מ לא אשיב ריקם פני פ ט מ כבוד הורהו מ״ש
מגואל לעלסס ובשל מ״סס או אמיסס מסד קלא כסקא וכי היכא
מעלהו ללסלמב״ס איסיל סרקמנףא בדברים סאסומס לאו לאור״הא
לפשיעא מהעמאיס לאסול ציל עלסה  pהחולה ה״ה ציל אמ׳׳סס ובשר
אגב שימס״ כ״כ ומ״ן למב״ס סס״ם ממ״א ומשנס למלן שס וכמעע
מ״סם וא״כ סיס לכו לאסול סצג עהולה מעעס ציל ואפ״ה שט׳ לםמכא
כל סלאשוניס וסאסלוטס ססליעוהו לאיסול לאוכ״הא זולה הס״ד ס״
ס״א אס״ לעמאס כמי קמיל אס סגמל זסו ה״ כווכס סיגי' וסשסא
ט נשס בליין סוס׳ גס מ״ש בס׳ השר טש ס״ס׳ נר לההיל ע"׳ שליח
סיכם גישלאל לכסיב סעמאיס אסול ציל אמ״סס אבל בג״כ אין ספק
ומ״ה׳ לאיה משבה בש״מ א״ס ס״ק׳ למ״ה במ״כ לא לקבזה הסס מ״ט
לציל אמה״ס מוסל סלע שסל׳ לס  pסס׳ לג״כ סליג׳ מ ם גן גמכיאכ
שאינו מכוון מלאכהו בשנס לוקא וישראל מקבל סטוס של שבה בהבלמה
ולגכן לס׳׳גג מ פ ק איסוט׳ מלמו לא סאכל סלק ל׳ מיסוה ולש״׳
שאר הימים אבל לכוק מלאכסו ושולם גוי למסיק מבימ בלנריס אסירים
בסומש ס״ כן והשיג מליו למג״ן שאין הלכה כן וקשה ה״ל להוס פ ט פ
לבל ׳שהקע הלבד ולא יאמר שהד אמירה לנכרי שבוס בכל איסורים
ציל מאמס״ם וגשל מ״סם אע״כ ציל מוהל לב״כ וא״כ שיין שפיל סהורה
וינרין מ מ ס״א מכלאים הלכה ב׳ אלא כףשללמוד זמה מל הרב נ״ש
נםריציס סנמשיס מסלג לאמ׳׳הם ל נ ע ולעולם שארי מאכלוס אקולוה
שצא הזמק הקלה ע״׳ צליק מ מלבל ד פ מ פ איכא הה״ד הטל דמשד׳
אסיר
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ותשובות

חודם סופר דדד

אסור נססורס ק ססירה וקי חי״ט צק״מ וק׳ מעלהו לק״מ ואמנם כבר
סזכרה׳ דסגאון בסו"׳ סעציס לכו קולא עכ״פ באיסורים שס״ צסס שעה
סכושר איסורא טדסו דרבנן אבל מ״סם לא נוכל לאסור אצא דמדא
דשרציס דכהיג בסו יס״ דלפ״ מינים כל דדור שלא סיס לסם שעש
הכשר וסברא ככונס סיא ויש לסניא ראיס עסרמנ״ם ספ״ס דשצוסיס
ושוהסיס שכהב וכבר ניארכו במקומו שאסור לעשוס ססורה בסירוס
שניפיה וכו׳ טל נפ״ו עשניעיה ביאר דין שניכרה ובפ״ה מבכור״ דין
ססורה בבכור ונסייג מהרומוה טן הממס ונסס״ס מע״א ביאר כנלוה
וערפוה ושקצים ורמשים כ׳ שס מקומם והכס סשוע לאיסור ססורס
בבכור והדומה איננו ק ההורס אצא משים הקצה או בזיון קדשים
ומדכייצ עעסס ננצוה וערפוה והפסיק נהרומה נין ננצוה וערפוה
ונין שקצים ורמשים ש״מ סנ׳ נבלוס וערסוס נע׳ דרבנן נינסו משוס
םקלס דלמא אח׳ למיכל מיניסו אנצ צא ורסס שסר׳ סיס צסס שעם
סכושר משא״כ שקצים ורמשים ומוכס כס״ו׳ סנ״ל ולס״ז רמנ״ס קס״ס
מעאכלוס אסורוח אף ע״ג דטיל ס ס ס ננלוס ופרסום ושקצים ורמשים
ניסו דאיסור ססורה נ ס ם שוס מ״מ אלו אסורים מדרבנן בססורס
ואלו מן הסורס:
ומיש מעלסו מ״ש רספ״ס רשלוס״ ושוסס״ לא קניס להשוהף שעשס
ססורס באיסורי׳ ונס״ו הי״ג דשמיע״ ויובל קכיס לסמי״ ווחה
שפע דססורס דשניע״ דאור״הא קכס״ וססורס דשאט איסורים לאו
דאור״חא לא קכקיכן הכס סנרחו סיא פלוגחס ר״מ ור״י גיעין כ״ג ע״נ
ויע״ש סרש״י ד״ה מטמא ומדממ וכו׳ וד״ה וט יהודה באיסור דאור״חא
וכו׳ יע״ש אמכם שס נדף כיד ע״א מבואר דעכ״פ שביעי׳ קיל להו
לאיכשי וקכסיטן טסי ס ק נאחר׳ דר״׳ יע״ש וא״כ אי איכא לסלק י״ל
סחורה דאוט״ אלא שביעי׳ קיל לאיכש׳ קכס״ החמר״ וססורם שאט
איסור״ חמור להו לא קכקיכן אבל מה אעשה וסרמ״נס כחנ בפירוש
נם״ס משלוחים ושוהפיס הטל פימה ש״מ שלא קכסו הסוחר נפירוח
וקכסו סחמריס וע״כ קכסא מקנסא לא ילפי׳ וראו חז״ל שזהו שכיחא
עפ׳ שיה״ פועל וחמור ממה שיססור בפירוח:
ומה שהקשה עוד שהיה לכו לאסור לעשוח שוחפוח עם הגוי משוס
שמא ׳שחכר באיסורי׳ אא״כ החכה עמו נחסלה כמי נכשההף
מס הגוי העושה מלאכה נשבח אע״כ שנח עיקרו דאור״חא וסחורה
דאיסומ׳ דרנכן ז״א קושי שנח קניעא וקיימא וא״א בלא שנח ע״כ
צטן להחכוח משא״כ סחורה אפשר שלא יקכה ד ב ט ס האסור״ ע״כ
משםחף עמו סחס ואס שוב שוכרו הגוי נדברים אסיר״ הוה לגני
ישראל ככזדמכה לו וגרש עוד מה שההירה החורה בפירוש לא רצו
חז״ל לאסור ולא ידע מקומו איה הכה כן כ׳ ע״ז נא״ח ס״ס׳ חק״פח
ושכאו ני״ד ס״ קי״ז ושלישי נח״מ סי׳ נ׳ וכבר קדמו החיס׳ מס׳ נ״ע
ס״ד ע״ב ד״ה ולא ישכור וכר ולפי׳ ר״ח מ״ש ומה שהקשו ע״ז במס׳
ב״ע ע' ע״ב מבואר דאסור להלוח לככר׳ בטניס אע״ג דקרא כחיב
לככר׳ חשין ׳•ל דהחורה אמרה אס כלוה לככט לא כלוה נל׳ ריבים
אבל חכמים למדו לא כלוה לו כלל ואין הכי נע׳ אי עבר והלוה מוסר
ליקס ממכו מ נ י ח שהחורה אמרה השין אבל לא כלוה לו כלל וסי׳ זה
כ׳ בשל״ס לף לס״ו ויש להשיב מקרא וסלוים גויס רבים אבל לפעכ״ד
בלא״ס לק״מ שסל׳ לא אסלו לגמל׳ אלא למי דא»כא למיסש שילמוד
ממעשיו והסירו לס״ס ולא מיעקר קרא לגמרי מ״מ נסא סלקיכן שהוא
אי׳ דאוטיסא ואין לכי ,יסקל לכוון נמלאכס׳ ולא לסיום קאמיסאכל
בדנטס סאסור״ אס לא ע״ סרסור ככרי יסאיסור לא יבוא כלל לגבול
•שלאל ולא ישהה אצלו ואיככו אלא כמראה מקוס ומרש נעכסנ׳ לעסו׳
׳ודא ג״כ בביאור ׳והל ׳ע״ש:
מיש ללמא סכפיר וקשקשס נע״ לסהיר הגדל אס״כ ומ״ש רין מדכה״
אין לו עיץ עליו כהנ מעלהו לרשא גמורה ולא מקונלס וע״כ
ליכא ס׳ מנסון דא״כ לא סוס מסדר סר״ן אדרשא וא״כ דלמא לסמ
כסי נ סכסיר וקשקשס לססיר אס יש לו סכסיר ועסיד לגדל קשקשה
ועוד כ׳ דנודא* אין סברה חוץ להסיר סעםיד לגדל אסיכ שסר• אסרוס
שלא כהפהסו עיטו אסיר לראנ״י פד שיהסססו עיכיו והכי כעי דלעא
אסור פד שיגדלו אלו דבריו:
הנה הדורון לאפרוס איכו עולה יפה ]כמו שענואר למיל ס״ ס״ס[
ומה דיריהי הטן דרשא דקרא כעס פעמים אער״ אב״א קרא
אב״א סברא ודרשם ס ט ן סשועה מנוארה ודלא כמ״ש מעלהו דאיככה
דרשם סכמיס מקונלח דליחא הרי מוטטן בן הבן לכשלס בעקום בס
מפסוק וגן אין לו עיין עליו ומחירים יבמה לשוק במקום בם ובן סנן
מדכחיג וגן אין לו ומאכילים חרומה מפסוק וזרע אין לה ועיין רפ״ק
דקדושין וא״כ אין לו עיין עליו דרשא גמורה ואלימםא היא ומ״ש עעלחו
דכימא סכפיר קאי להמ לא הגכסי זס ממ״כ א• אכו מכירים סדג הזה
שעםיד לגדל קשקשיו א״כ דל סכפיריו מסכא אפ״ כססכו הלא כל שיש
לו קשקשס יש לו סכסיר ואי אין אכו ממרים סדג סזס רק ע״' סכפיר
כאפר שעסידיס קשקשיו לגדל זס א״א ד ס ט יש שיש לו סכפיר ואין לו
קשקשס אע״כ א״א אלא משוס יגדיל סורס ויאדיר .ואססוס גגרכס א״כ
לעבדי סי .ס״נ כ״ס שגע קפו״ל .עשס״ק קוסר מ פ ס ט מ :
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לסלמיד׳ הוסיק הב״ה סעוסלא מלא מסיק כ״ס ז ל ק ש״:
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נעימות. , p^,
ברון ואםס תצליח וסשכיל גמלאכסן עלאכס שמיס וסלמילן
׳מיון מלשן ניסן וכסל עלטן םםקס אמן .כידון מס שנוהגים שמם אפ״
סכשמס בישראל שכזסריס מחלב שסלנו ככלי ואין ישראל רואם מ״מ
פשוט לתם וסיסר גמור לאכול ס ס שכילש מס מלב הכ״ל ולוקמיס מלמםוס
גו• לסדיא ואס אין לזס שוס סיםר שאלם אס •ש לצלםס לזימון סואיל
ואוכלים דבר אי׳ דרבכן שוב דכס על עיקר סדין א׳ מלב נאקרס במכין
אס״ במקיס וזמן שאין בהמה עמאס סראוי׳ לחלוב עצו• ביכיסס כ נ ז ק
ומקומוס אצו שסנסמוס הכימאים המצויים גס סגויס ממאסיס סלבס.
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הנה נש׳׳ד כ׳ ומניאו ע מ ס ס״ קי״ד ח״ל חלב שחצבו גוי ואין ישראצ
מאסו אין נסמס נדיר אקודס דלא ליפוק סורבא מ׳כיס pin
גדר ישככו כחש כן פסק רש״׳ ז״ל עכ״ל ולא סראה מקום איס מקומו
נרש״» אולי נסשונס אן כ״ל מבואר כן נמסכס ע״ז ל״ס ע״א נ ע מ ס
איסיר הגניכס א״ר חכיכא משוס דא״א לה בלא צחצוחי חלב עפירש״•
ומה שהקשו החוס׳ הא הגד לא יהיה שועה לערב מלב עמא שאיכו
עומד בשרוצה לגנן וםמע״׳ בלשון רש״׳ יבין דבר לאישורו לס״ל לרש״׳
דסצנ גזירה קדמוכיוה היסס קודס שאסרו גביכם ואז אסרו החלב שאין
ישראל רואהו אע״ג דחחצח גזירחו ס״ משוס חשש עירב דבר טמא מ״מ
שגזרו ואסלו במכין סחס אסרו כל חלב שאין ישראל רואה ססלינס או
יכול לראוח אסי׳ ליכא חשש דבר עמא כגון החולב לגנן מ״מ החלב
אסורה אמכם כשכשהכס מצורהה וכעשיס חמאה או גניכה לא גזרו
וחזרה לסחיר וכ״כ ס׳ זו כ״מ כמצא נאוחו הדור סיס החצב אסיר אפ״
חולב לגב! כן כאסר במכין והגניבה הכעשה מזה היה מוחר כיון שכשחכה
והכה סחלב הלז כל זמן שלא נשחכיח היא איסיר גמור ככל הא״ ואיסרח
הכור ופח והכלים שוב בדור אחר כמט לאסור הגבינה הכעשיח ממכה
משוה כה׳ דאוחו חלב שיקפה וכשחכ״ הוחרה מ״מ אוחי צחצוחי׳ שכשארו
נ\כי אעע׳ לא כשחכו אע״פ שהוא חלב עהור בודאי מ״מ כל זמן שהחלב
בעין ולא כשחכם סיא אסור משוס גזירה קדמוכיוח דסלנ שחלבו ככמה
ואין ישראל רואהו כל עין רואה יבין שזה דעח רש״ נמחק לשוכוולק״ע
ק׳ חוס׳ וטל דסאומריס דסליט אר׳ חכיכא וק״ל עעס אחר באיסור
גניכה ס״כו משוס דלא ס״ל לחוש לניט אעפי כאשר ינואר אי״ה וחל״
זה בנ׳ לשיטה מס׳ ע״ז ל״ס ע״נ וא• נעיס אימא אפ״ סימא דקנע׳
ליס לגניכס איכא דקאי ניט אעס׳ אבל לישכא קמא לא ס״ש לניט
אעפ׳ אפי׳ בישראל סקוכס חלב מככט לגנן מכ״ש ככרי חולב לעצמו
לגנן ולא דסליגי לישכא אי סיס גזירס סחומס או לא אלא פליג׳ בלשק
חסלס הגזירס ולכ״ע סחלב כאסרס במכין ישיב אסודס בכל מקוס ובכל
זוק אן פליג׳ א׳ חסלס הגזירה גס היה אמלנ שמיש״ ממכה גניכס ומשוס
ביט אעפ׳ או עחחלה לא כחס׳ להכ׳ וטל עוד המדקדק וימי״ נלשוכוםיו
של ה״ה ממ״א באיזה מקומן שס יראה ויבין כי בהא לא מספקי כלל
ולא כחלק אדס מפולס דחלנ דביט אעפ׳ אוסס שלא כשסיח אסורה
שסר׳ כאסרס במכין ואוקרם סער ובסס ומס ל׳ שעלבס בקדרס או
נגניכה וחמאה ולא יאכל הגביכה כ״א בהסרח צחצוחי סחלב ססיא
ונזם לא פליג׳ אן ר׳ םכיכא ס״ל אסרו הגניכה הככרי משוס צחצוחי
חצב גזרו עצ הגניכה אפ״ נהסיר הצסצוחיח ע״ נישול ועל זה סליג׳
אמוראי וס״ל גניכה מנושלח לא כאסרח אלא עעמס טקיר או שוק
חזיר או סעמדה הקינה ופסק רמביס כיוס״ וכן חלב שחלבו ככרי
וקנאס ישראל ועשס ממנה גניכום גס ללישכא קעא היה אסור אס לא
יסורו סא׳ דקא׳ ביני אעפ׳ אבל א׳ נשיל לס שרי ואנ״א משוס דקא
ניט אעפ׳ אסרי אס״ לגנן ישראל ולא ק״״ל כל״ב ססוא דלביכי אעסי
לא ס״ש״ לאיסור מנושל אבל בלי נשול פשיעא לאסור ואי לא םפרש
כן דברי ס״ס אין מונן לדבריו נמס שכפל דרמב״ס לים ליס ס ן לניט
אעס׳ וצא סשש צצסצוס• סלנ ושוב ט וכפל דלרמב״ס לא סוסר גביכם
וסעאה אלא בבישול וע״ה׳ סוס׳ על זס אע״כ כ ט ל :
,

ובכסף משנס שס כהב לסדיא דסלנ סוא דבר הנאסר בעטן וכן
עורה סשטום המרדכ׳ דמ״ם׳ 0ר*3י ליש סס יוק אלא
דהדר הבר לגזיז״ וכסב סעעס משוס שמא היה סצב עעא בכלים מאז
משמע א׳ לא שכיס׳ סלנ עמא בכל השכונה מוהר ורישא לאו היינו
סיפא:
ועיין ד״מ אוה נ׳ בסופו מ״ה׳ דבר• סאו״ייאגצ אס היה לו סוהם
א׳ בסלנ ד׳ בכן הואיל ורוב מן ססלב כשר ואף אם מירב בו
דבר עעא אינו אסור רק עדרננן ולכן ט לו נסוםם א׳ עכ״ל ועי״ ש״כ
ס״ קי״ס סק״ס דמייה׳ האי עעעא אלא שכםנ עוד עעס אסר בשמו
כיון ד מ ב סצנ המצוי בינינו הוס סלנ מסור אס כן ליכא אלא איסור
דרבנן ודגול מרבבה הקשה הא מרא דשמעסא דסמס״ג סוא רב וס״ל
מב״מ לא בעיל ומ׳ימ סגי ליה נסוה׳ א׳ ולק״ע ט״ל רב עייר׳ במקום
שאין סלנ עעא מצוי ואינו אסור רק משוס גזירה והארה רצה ליהן
עעס

שארות

חת״ם סופר דדד

עעס ללדילן אס״ במקומום שמצר סלב עעא מ״מ סג׳ בםוחס אסל
משוס לק״״ל מין במיכו םיא נרובא :
שבתי וראיה״ לק׳ לגול מרבבם בלא״ס יש ליישב ולומר רב ס״ל עע״כ
לאו דאולייסא וק״ל לעכין מ״במ בהר עעמא אזל״ ולא בסר
שמא כאב״ ודלא כרבא והשסא ׳״ל כסי כל סלב טמא הוה מב״מ בשמא
עם סלב עסור מ׳׳מ נעעעא איכא סלב עמא לשוה בעעמא ואיכא ללא
שום ולפ״ז היה ס״ס בין ללילן בין לרב ללילן הוה ס״ס שמא לא עירב
בו כלל ואס״ל עירב שמא אוסס סלב השוה בשמא ועעמא ובעל ברוב
וליבא סו אלא א״ לרבכן וקני נסוסס א׳ ולרב סוס ס״ס נםיסך ללמא
לא עירב יאהיל עירב שמא מאוםס סלב לשים בשמא ולא נעעמא
למנ״מ לא הוה לרב אזיל בהר עעמא ומשוס עע״כ לאו לאורי״ יסגי
בסוסס א׳ כן י״ל מ״מ מבואר מכאן למשמע לסלב טמא מגזירה כאסלה
במכין בלא סלוג וכן יראה בהליא בלשון רשנ״א בהה״א וסרמ״א בהג״ס
ס״ קט״ו שכ׳ ואס סלנו גויס מקצה נהמוס וכוי ומ״ש עליו שייך ס״ק
׳״ג וכן ממ״ש רמיא עול שס אוסרה כלים שכהבשלה בהם וכו׳ ומ״ש ש״ך
עליו סקי״ל ע״ש מבואר להליא לס״ל לכאקכה במכין כ״כס ו בישולם אך
הפר״ח מ״חי השז׳ כדב״ז לפשיטא ליה לחלב לא כמט עליו לאוסרה
ומש״ה סיכס לליכא לבל טמא מצוי מוסרה וכ׳ פר״ם שעל זה סמך
בהיוסו באמשטרלס אכל עמסס ס ל נ שסלבו ככרי כ״ל כ׳ נמליכסו מקום
שיצא משם שמה שכיס׳ חלב גמלי׳ משא״כ נמליכסכו הכה מ״ש באמשטרלס
שצוכו שכסאכסן אצל ססרליס סוללגיסין שס והס כיהגיס היהר עפ״י
רלנ׳ ז הכ״ל הכה בגוף היין כ״כ לעיל לעס׳ מש״ס וסיסקיס אך לו יהיה
שיה״ כלעה הרלב׳׳ז ועכ״פ איכא לעח רש״׳ נגמ׳ והשו׳ רש״׳ ועול
םיסקים לס״ל לאסור ורמ״א וכ״מ כ׳ כווה״ ואכו כוהגיס כן א״כ ספ״
הלכה כסיכך פוסקים מימ כיין ליש לעה להסמיכ כבר קבלו אנוהיכו
עליהם כאזסה ליעה יאסיר עליכו נכי אשככז מליכא ואין לו ההרה
ועמגיס סי׳ קנ׳א סקק׳יז וקרוב נעיכ׳ כדר לאורי״ אע״פ שמ״מ קיל ככל
סי׳ דכנכן ס״כו כך קבלו הכדר שיה״ אסור עליכו כקולא איסיר לרבכן
אבל לעביר על זה עיבר על נדר דאור״סא וה״ט אס הלכה כרדב״ז
להקל ולק אבוהיכו קבלו עליהם כדעה המסודר ה״ל נדר דאור״ה׳ אך
אס עיקר הדין דלא כרדנ׳׳ז אס לא קבלכו עליכו כלום אלא שהאיקור
הוא כך מעיקרא איככו כדר אלא העובר הוא עבריין באיסור דכבכן
נמצא חימרא קולו וק״ל:
ומד״! שכסבה׳ שהקבלה הוא נדר דאורי״ אע״ס שלא אקר עצמו בלשון
קוכס מ״מ כל שמקבל על עצמו לעשוהו דבר מלוה סוה דסוכיי׳
וכפקא מפיך זו צדקה כ״כ כ״ן כדרי׳ ס׳ ע״א דייה עליו להשכים וכוי
והמקבל עליו פלישוה שלא לעשוה כגון כידון שלפכיכו שלא לאכול חלב
גי׳ סו קבלה חעכיח כפקא לן מקנלח כזירוח שאומר בלשון קבלה וכבר
הארכח׳ נזה נגליון מג״א סקי׳ו ואין כאן מקומו:
טעתה חלב שחלבו ככרי ואין ישראל רואהו אסורה עליכו אי דאוכ״׳
א׳ דכנכן כמבואר לעיל ופורץ גדר ישככו כחש אך מ״ש מעלחך
שאפי׳ הכזהכיס מ״מ כעשה להם כהיחכ וכחומה פרוצה לקכוח מפלטר
פה שכילושה עס חלב שלהס צע״ג מאי• כספשט ההיהר ההוא הלא
העכובחה אישר אפי׳ סכלים וע״כח׳ בזה ללמוד זנוח אולי ס״ל כשם
שכ׳ כ״מ בדעח הכמב״ס שלא גזרו אלא אחלב בעין ולא על החמאה
שכבר כשהכה יס״ל אע״ג דאוקרה העכובהה מ״מ כשכילושה עס קמח
וכעשה מצירופם עיסה וכאפח פכים סדשוח בא לכאן והו״ל כשכשהנה
ויש לזה םכיס במסי כריהוה ה׳ ע״א לחם לא א" בעיכ״ ועמ״ש בס׳ מקור
ם״ס ס״ חש״ז גני דבש ודסיסי כל דבריו בגליון מגן אברהם סי׳
רי״ו סקי ג נאכיכוח ואפי׳ לפי טעוח םלז מ״מ צריך לםיוח כעין חורא
דאי לאו הכי אקור משוס עיסה שכילושה בחלב ועיין מה שהחמיר בזה
בחשו׳ צמח צדק ורמז עליו מג״א סיף סי' המי"׳ סוףסקמ״ה :
ואתה נכי שמול כםשך ולא חטיש הולה אמך ומ״מ לצרף בזימון כיון
לפר״ם העיל לספרליס אוכלים להד״ איכהו ידכל אכלי לדידן
מיסהס כמי לא סהיס ועוד איכא משוס איבה וגדול השלים ישלים לך
ולסוכהך הכ״ד א״כ .פס ׳עלנן סמוך לק״ק ח״ב יום ד׳ ט״ו מכםס קצד״ל.
משה״ק סופר מפסד״מ.

תשובה קח
שלום וכ״ט לחלמידי הרב המופלא ומופלג בהורה ויראה ה׳ כמו״ה
יוסף כ״י אבד״ק כאדסדוואר ׳ע״א.
נייה הגיעכ׳ וכפשו היפי בשאלהו כידון ישראל״ הסוכר"קצנוה מהשללה
יר״ם וצריכים למכור לארס בשר סזיר ומפכ׳ שאסור לעשוח ססורה
בדבר״ האסור״ מה״ס ע״כ שוככים לסם סועל ככרי המקצב כל הבשר םכשר
ולו מסרו קלנה ססזיר שלו יהי׳ הקלן והליום והכה רואים שעי״ז באים לידי
הפסד גדול כיא יבואו ככרים לקנוס מכסיש ואומר שאין להם בשר בהמה
טהור׳ כ״א בשר סזיר שסריוס שלו וכמלא בשר בהמה טהור׳ של ישראל העובר
צורסו ויצא לניס העיסוש וקרסו; ע״כ שואליס ומבקשים להמציא להם םיסל
שיה״ כיוס הטמאים כמי של ישראל ופועל הככר׳ לא יםי' אלא משרס ובזה

מ

ותשובות

ינצלו מספסל רב רען מעלסו כ׳ שאגב עיין בסוגיא ובסלכס והאר7
ואין לרבי אלא לסעמיל על סאמס לפע״ל ע״כ גס אנכי אעריך לסניו
מקור סענין ממקור חוצבו וממילא רוומא שמעסא נמה שנוגע לעטנו
בעזה״׳:
ססרדס כ״ג ע״א וסר׳ שרצים וכ׳ סהיס׳ שס וב״בק ס״נ ע״ב
בטפ'
בשס םיכושלמ׳ לבמין ששחמו למלאכס לא נאסרם ססורס וסו
סקשו למס לי ארור מגלל חזירים חיפוק ל״ מלאור״׳ אסיר וע״כ כססו
לחלק אפי׳ במין שעומל לחכילס אס אין הסחורה לאכילה כ״א לעשוח
מלאכס כגון למשוח עורוס מוסר ומבואר מלנריסס ומן םרא״ש נ מ ס כ ח
ב״ק שס ומלשון הרשנ״א בסשו׳ ס״ ש״א למלאוכ״׳ אשור אלא טעמ״
לקרא משוס לילמא אה׳ למיכל מיני׳ ע״ש ונרשנ״א ואמנם בה״סל מ״הי
בשס גליון חיס׳ לרק מלרבכן אסור וקרא ליסיה אסמכהא בעלמא הוא
ולכאורה כראה כן מססוג״ לפריך ולסזקי׳ למס לי לכי רחמכא לא יאכל
ומייס׳ לכס למישר׳ וכו׳ ומאי קושי׳ דסא אצעריד לאיסור קסורה מה״ה
וכמ״ש מהרש״ל ומסכש״א סבל לגליון א״ש להכה סמקשן לסריך א׳ הכי
אפי׳ לכססלה כמי צריך להבין מאי אי הכי הא בלא״ה קשה מ״ש רישא
ומ״ש סיפא וע״כ צ״ל נלא״ס כמי ה״א אישור קסורה לכבכן והס ססירו
נכזלמכו אבל השהא לכהינ להליא לכס להיהרס כל צככיכס לא מצי
רנכן לאשור מה שההורה ההירה נהליא כמ״ש ע״ז ק״ קי״ז וכבר קדמו
כ״מ פ״ג מהל׳ מלכים ומניאו הוי״ע פ״ע לשכהכלכין משכה נ׳ ועי״ הוש׳
נ״מ ע׳ ע״ב ל״ה השיך וכו׳ וא״כ שפיר מקשה א׳ הכי שהוא מבואר
היהרא בקרא לכל צככיכס איך יכולים לאסיר ומשכי לעולס לרבכן ואין
היהרו מבואר בקרא כיון להלכ כסינ יהיה יש לסמוך עליו איסורא אע״ג
כאין לרשה גמורה מ׳׳מ לא מיקרי היהר מפורש ומכי רנכן למיסר׳ ע״כ
כיון לילע בפשיעוה להוא אסמכהא ואי׳ סחורה לרבנן ע״כ פריך לחזק״
לא יכחנ לא יאכל ולא בעי לכס ומוכח כגליזן.
אך רוב הםיסקיס ההוס׳ ורא״ש וכשב״א הכ״ל ורמנ״ס כמ״ש מש״למ
ספ״ם ממ״א ס״ל ליהיה לרשה גמורה היא ומלאורי״ אסור וצ״ל
בישינ ק׳ מהרש״ל הנ״ל כמו שהי׳ מהרש״א אלא שצריך ביאור והיינו להא
מלשון יהיה לא משמע אלא לומר אע״ג שכהנה׳ היהרא ללכס מ״מ
בהויוהו כאשוכה יהיה וצריך חקירה מה היה הויהו כאשוכה הכה לר׳
אנוה לכל לשון אכילה שנהורה משמע אי׳ הכאה א״כ הרהו ראשונה
הוא א״ הכאה בכל ודכי הכאוס וכהינ לכס לההיכ כל מיכי םכאוח
וע׳כ צריכים לפשר ניכיהס וכמסר לחכמים לאסור סחורה ולההיר שארי
הכאוח אך לחזק״ לש״ל כל אכילה שנהוכה איכו אלח אכילה ממש וא״כ
אי לא כהינ לא יאכל ולא לכס לק יהיה נהויהו יהיה כמי לא משמע
אשור כל הכאוה להרי הויחו ראשונה איכו אלא א״ אכילה ומסה׳ ; לסרן
מכבין הושפה אי׳ קלה והיינו שחורה ולא שארי הכאוה וא״כ לא לכהוב
לא יאכל ולא ליבע׳ לכם וא״ש ואולי לזה כהכוון מהרש״א ז״ל אלא שקיצר:
וטיט לעה הפוקקיס בעעמא לקרא משוס לילמא אה׳ למיכל מיני׳
וכ״ל ראיה ברורה לזה מש״ש ע״ז ש״ס ע״נ בעלמא שנר רב כע״ל
מוהר וסכא סילוש הוא להא מימאש מאיש ונליכי אינשי מיכ״ ואס״ה
אשרי׳ כסמנא וסיכש״י ובלא אזהרה נלילין אינשי מיכ״ ולמה לי לאזהכ
רסמנא ש״מ אפי׳ כט״ל אסור עכ״ל ואי ס״ל שסוכם אשרי רסמכא א״כ
איצניריך קלא לאסור ססוכס אע״כ ססורה נמי לא אסרס רסמנא אלא
משוס ללמא אה׳ למיכל מיני׳ וסכא לבליל׳ איכשי לא כאסר קסורס
כמ״ש בהשו׳ רשב״א דבאיק ראוי׳ עול לאכילה מוהר לעשוס בו ססורה
ואע״ג לחיס שס נע״ז פירשו פ״ אסר בהא לסילוש היא ע״״ש מ״מ
נמהכ״ סוף מסכה מכוה אמר״ח בן עקש״ רצה הקנ״ה לזכוס אח ישראל
א״א לפרש פ״ אחר ע״ש א״כ מוכח ככ״ל וק״ל:
וניל לכפקא לרז״ל הכי מקרא לאוסר סחורה מלא יאכל ו׳1״ רש״׳
פסחים כ״א ע״נ לא יהיה בו היהכ המניא לילי אכילה וקסם
הכאוה לילי אכילה הס באוחו שלוקח במרס לבר מאכל עכיל ומפעם
זה כאסר אפ״ צביעה והללקה בכל אי׳ הנאה כמ״ש הוס׳ שס כ״ב ע׳׳ב
ל״ה לכס וכר ע״ש וא״כ הכא בשרצים להלר מפיק קרא היהר הכאה
מלכם ולא כשאל לק איסור סחירה מיהיה איך יקוים לא יאכל לא יהא
בו םיחר אכילס וע״כ ס״ק נםרסו ׳סיס בלבל שאפשר שיבוא ליל׳
אכילה ס״כו קסוכם ללמא אם׳ למיכל ידנ״ גופם ולא לאסור שארי
הכאוס םשויס לבר םמביא ליל׳ אכילס וקרוב לזם כווכס הסו׳ ס״וי
ע״ש וםגאון ז״ל ם כ ד ע שס לגילם רסמכא בשרצים ום״ס לכל איסורים
שאין להם שעה הכושר כעין שרצים לאפוק׳ כנלוס וערפוה ללא אס׳
למיכהו אלא מלכבכן אסירי ע״ש ולולי לבריו ה״ה׳ אומר בהיפוך גלי
רסמכא בשלציס לבליל״ מיכ״ ואס״ה איסל ססורס ק״ו ללנכיס שאי•
כסשו של אלס קצה נ ה ם לאסוריש בקסורה מלסוכ״סא:
ובתום' בסוכה ל״ע ע״א ל״ה וליהב וכו׳ מבואר לישראל שכזלמן לו
אעפ״ שמוסר למוכרו מ״מ ישראל אסר אסור לקכוה ממכו
למכור לככר׳ לסרויס ע״ש אע״ג לולאי כשם שהוא עצמו מוסר למוכרו
הס״נ שלוחו כמוהו אבל שיקכה זה באופן שכססלקו בעלים הכאשוכיס
לגמרי וכככש הוא חססיהס זה אסור אע״פ שלפי הטעם לללמא אחי
למיכל מיכ״ י״ל כיון שנזלמן לזה ומוסר ל״ למוכרו ולא ח״שינן דמנא
אח׳
,

,

שאלות

חת״ם סומר חי״ד

אס* למיכל במקום הפקתו א״כ ע״כ כיק דערפה הלז * ס ג״ משום
דלעא איד למיכל »דנ״ ואפים שט׳ רסמנא א״כ מס ל׳ לישראל זם או
לישראל אסר םקונם ממנו מ״מ מבואר מהסוס׳ דלא םוסר אלא לזם
וצא לקמה ממט אך הע״ז ק״ קי״ז רצה צההיר וקמן עצמו אלקדוק
לשון םקרא םםננס או מכת ולא אמר או המכור כמו דכהינ םםננו
אע״כ לםולוי ז ש*! י א לטך למוכרו נפצמו אלא אפ״ אסר ולהידר
פ״׳ שלוםו פשימא דשלוסו כמוםו אמ״כ מ״׳ מרמ שזםקונם ממנו ומוכר
לאםר כנלע״ד ל״שב כוונם פ״ז ומ״ע נעלם ממט סיס׳ קוכם םטל שאוקר
לסט׳ ודקדוקו בקרא דלא כםינ םעכרט אימ כדאי .ונשנס י״ל דנםינם
לנר שהוא מצוה לססיוהו ולםקדימו ע״כ כםינ םםנט דמצום בו יוסר
ענשלוסו אנל עכירם לעכו״ס שאינו עצוה כידנ או עכור ע״* שלוםו
אנל לא ע ״ םקונם עעמ:
 1כ מ

ס

והנה בהד״ע דעס׳ שביעים שס םקשם עפ״ק דבכתום דנע׳ לעילף
סצב שרי עעשרס סמלי סלב תס׳ דלמא לקסורה וקש״ ל״
דםר׳ כל םאסור עה״ס נס ססתה אקת והנם קודם זה כבר מ״יד
שיק עסלב עזים לצסמך ודס׳ ניד צקסורם ומהא לא סוס קש״ להוי״ע
משוס די״צ בנזדמנש צו שסט עגדל עזים לניזם ולאכילם ובין  pסולב
לקסורם אבל מסטצ׳ סלב ק׳ שפיר דאפ״ אס נזדמנו ליש׳ אבי דת
סטצ׳ סלנ ומוהר לו למוכרם לנכט אבל מ׳ םםיר לשר םאלף ללוקסס
ממנו לקסור בסס:
והנלע "7בישוב קד זו ד״׳צ נם׳ בכל םאיסתיס מ״ס׳ ש״ס קרא
לםיםר םנאם לכס וקציריכס וכדומם מ״מ •סיו דכםיב
בשרצים ועגלי על כצ לכס דכםיב בכצ האקוטס שאינט לכצ לרכיכס
ממש דלססורה ידהה אקוכ ומ״מ משמעוה דלכס במקומו קא׳ דלכס
סוס דםר׳ מוסר בשארי םנאום אך בדם ואמס״ס דסריך ש״ס וסר׳ דם
ומשט דם איסקש לידס ואמם״ס איםקש לדם פ״כ בסט סר׳ א״א לומר
דיםיו דכסיב בשרצים מגלי נמ׳ אדס ואמסיס שים״ אקור בקסורם
דא״כ אינו דומם לידס שסל׳ ידם גס בססורם מוסר נמצא דם ואבר
יק סס׳ על כרסך מס״ם מוסרים בססתם ואס אסורים ם־ינו מדרבנן
אבל עם״ם איא וםא דםום בעי לעיסר סלב ם ״ ט או עשוס איסת דם
דנעכר תעשם סלג או עשוס דליכא דבר סיוצא יק סס׳ דשר״ וכיון
דבדס ואמם־ם ימהר לסםור בסס עכ״ש בסלב רק סוס קד״א לאשת
באטלס וכדבע׳ למילף מסריל׳ סלב דם׳ שפיר אימא לקסורס ועדיין
לא אסרו רבכן ואיש :
ומתוך ירש לעיל דעשדם לא םקשם םד״ע מסלב עזים ללסpדםדמ
למימר דםום כזדמט צו מוכס דכשקוכם סעדם צצורך עורם
ובשרם ונחם אע״פ שממילא יש כאן םלב ס״ל כצד עםוריס ויש שס
ג״כ עעאיס דעוהר לכהסילם לצוד שכיסם יסטו וכ״כ ג״ס בלשון םעת
רק"״ ק״ד ע״ש אגל לכסור היישיס לעכור םגשר לככריס אלא שלא
נםפקת עורם םוא גוסרס זה גודא׳ אקור כע״ש הגהה עשאס גטעין
ס״ כ״ה ע״ש תגרי ע״ז המהיר המוםיס מאוד כגר מסו לי׳ עאס עוכל׳
געוכל׳ דאין כאן שוס ההסלם גםיםר דםרי עיקר קטיםס לעכת
םגשר לככטס ורק עשוס הפקד עועע דהעת רוצה לכסור וישםקע
םדגר:
והנה מ״ס׳ ל״ רא״ ממק׳ גרכוס ׳״ד אמר רג צא ׳הסיצ ואס םםנדל
גומר ורגיס םעםו שעעה גפשע גמרא ההם ניכא שוס כדכוד
אסור גפ׳ ציציה ומאי ראי' ימה שםמססיל גםיםר יגמור גאיסת וכי
סיכ׳ דלא לשו״ לגגרא רגה געועס ס״ו אימא ג״ מצהא דהרשג״א
סס סקשם אנט עערגא שמססילין דבר אל נ״׳ ואערם אליםס םא כל
פקוק׳ דלא פקק משס אק לא פקק״ לי׳ וא״ל סלידד׳ ם ג ס ת סמופלנ
םססן סמל״ס כ״ה עשה עוביס בשם אביו סרב מרים יוקף זצ״ל מרךק
אעשערדס שחמר דבר נפלא שזה הוא העקרא בפ׳ עטוה דבר אצ ב"׳
ואערם אציםס אני ם׳ אצםיכס ע״ש והמיס רבסא ע״ש סרשנ״א שנעלם
זם ממנו אמנם שבם׳ וראיס׳ אני עני דלכאת׳ מם כל הרעש דנני עערנא
שלא לומר פ׳ ציצים דם׳ מם שאינו נוםנ בצילם מ׳׳מ מם םפקד יש
באמירה פ׳ ציציה בצילה וצ״ל כיון דאז אק לו ש״כוס לק״ש ה״ל הפקק
בינו לברכם ק״ש שםיס צאסריו ע״כ לא אמרו רק מה ששייך למלטה
דבר אצ ב״ ואמרם אליםס אט ם׳ אלםיכס אמה ומעהם א״א לוער
שלא נהכוונו לאותו פקוק עטוה שצא נהקן מעוצם צפ׳ ק״ש דפשיעא
דהוה הפסק גיפ׳ וע״כ צא נסכוון אלא לסצ׳ פקוק ראשון דפ׳ ציציה
יםצ׳ פקוק אסמן דםס שייכי לק״ש ושפיר םקשם םרשנ״א דסא צא
פקק״ משס ונדסק נסירוצו וסשהא אער רנ לא ׳םסיל כלל ט םיכ׳ דלא
לפקוק קרא דכא פקקי׳ משם ואי סםסיצ גומר אע״ג דמפק־ק בפי ציציה
נין ק״ש לברכה אסרונס דקי״ל דכל שהסנדל בסיסר גומר אוסו םדבר
אע״פ שגערו באיקור  pיש ליישנ כוונס ע״ז שלא יםי' כעועס בפי׳
םש״ק אבל פשיעא שמ״מ אין סדמיק עולם יפם ומש ענק זם לזם ובפע״פ
ק״״ל אפ״ סםסיל בםיסר אינו נומר אלא פורק מפס ומקדש ובעש׳ ביצם
׳״א ע״ב סמססיל בעיקםו פ״ג םרגצ לולי םםירו סופן משוס םסלםן
לא סיס מסתיס לגמת:

ותשובות

וניחזי מאן לקמן בגמס״• סנה לכאורם אס כסעיך על ממעא דקרא
הנ׳׳ל אפ״ להקל א״כ אס אין לישראל שוס עסק כמן שהגר
קונה ועוכר קדל׳ דסדט דשראל אינו עוקק בהס כלל ולא באו לתו
רק שהעשרה הנוי נוהן ריוס לישראל ה״ עוהר אלא שאץ לסמוך לסקל
דלמא נזה״כ הוא נל׳ שוס ממס וכן אקר להדיא בםשד ענמס עןריה
ס״ למ״ד אלא לפ״ז אס לא סישראל םסדטס נ  pקנק ההורה נמצא
אינן של ישראל ומוהר לימול םריוס ע״כ יש להמציא םיסר נםפ״מ על
אופן זה שסישראל יכוה עעולדו להמשרה והוא יקנה לעצמו מ ת י ם
דנסרס ואם״כ יקנה הישראל עעמ הבשר בפד סונו שהוא ס״נ לו וצא
׳עשק־ ולא ׳העקק כלצ והגר ׳קצב ויהן ה ק ק וםמוס לישראצ דלכמס
פוקקיס אין ישראל קונם עניי בכקן> גלי עשיכם ולרוב םפוקקיס אין
קומם במצום עכ״פ וא״נ קונם ס״ל כנובם בסוגו דעוםר דם״ל כעציל
מתם דאע״ג דכיםם״ד דמכוער םדנר לםלום אקדל׳ דסדט ם״נו כשישנם
צניםו ויש לו עקק עעםס אנל םכא שאי? לישראל שוס עקק עם םאיקור
וצא אסי לעיכל מינ״ ונס צא קכאוס נדין יש לקמוץ גםפ״מ מרמ שוער
נפשו ׳רסק מכל אלו ויזכה לההפרנק בםיםר ולא נאיקור וס׳ ׳ציצנו
עשגיאוה דודינו עהורהו נפלאום םכ״ד .פ״ב יום ה׳ נר שנע סקצע״ל.
עשה״ק קופר ע פ פ ט ע :

תשובה קט
שלוט

וי״ר להלעיד׳ וכוי:

אשר עוררני עצ דברה הפ״ז דנר זה כ׳ נא״ם pp״׳ סקפ״ס דכל עה
שםסירם סםורה גפ״ לא אשרוםו סז״ל ועל זם אסז״ל נ״ד מכין
ועונשין שלא )ק הדין ולא לעגור על ד״ה שהרצון שלא לעגור סדרן
גמ״ש נפתוש לסודר ושמפני זם לא אקרו עילם גשנם עשוס שמא
׳עגירכו משוס דכמיב להד״ גיוס אפ״ גשגם אלו דנריו שס ושנר ב״ד
רק״׳ ק״׳ז לעמן איקור קסורה דכהיג הםיםר לסמא או מכור לככרי
ומשולש בע״ז לס״מ ק״ ג׳ ושם כאמר דמש״ה לא אקרו סלג גםכאם
עשוס דכהיג להדיא יעשה לכל עלאכה והכה כםעורר עליו םגאון נהשו׳
סוס 'איר סי׳ קמ״ב וםקשם מהא דכםיג לככר׳ םשיך וסז״ל אסרו
ריגים ככרי שמא ילמד עעעשיי ומפכ׳ זם דסס דבריו ]ע׳ גס״ פ״ע[
ולפע״ד לק״מ דודא׳ אי סי׳ אוקריס ליקס ריגים מםנכט מעמם נדר
וסייג של איסור ריבים שלא יגוא ליקמ מישראל ם" כראם כעוגר על
ד׳ה שט גהד״ גמקומו לככר׳ השיך אמכם סז״ל לא עעעס זם אסרוהו
אלא עשו היקפיה וגדר ללאו דלא הלעד לעשוה כהוענוה םגדס ססס
עשו גדר לאוסרו כל משא ומהן העגיא לההסגר עמםס וללמוד
ממעשיםס וראו םז״ל שאין שוס מדע עגיא לזה כ״א הריגיה הואיל וא׳׳א
לעשום כן עם ישראל סגרו יגוא למשוך אסר סטים ססס יאסרוםו
וגזם לא כקרא למגור על ד״ס וגס ט ס עםק״עין עכ״פ םיכא דליכא
לעיסש למשוך אםטסס כגון גס׳׳ס כעגואר פ׳ איזםו כשך ע׳ ע״ב
וגכד׳ סייו וא׳׳ג גזה״ז כמ״ש הוק׳ ופוקקיס שס דלא אקרוםו עשוס
להא דרג״ כלל וגס שיש קצה פקפוק על דגר׳ עמ״ש רש״׳ על כדי סיי׳
שםעעס לאוהו מ״ד דאהי למסרך משמע למסרך גאיקור ריגיה ע״ע יש
ל״שג גכקל:
ובדברי אלו מיושגיס םיעג דגר׳ סרמג״ס שפקק פ״ה ממלוס ולוה
םלכה ג׳ שיש ע״ע מהים לםשיך לנכרי וםקשו עליו דםכףק
קאער דלא אם׳ אלא לעבור על ריגיס טשראל געשה ול״ה וםר״ן ם ״
דלמקקנא דמדרבנן אקור םדט׳ לכללא קמא דםוה ק״ד דעקשם דלנכר׳
םשיך מ״ע םוא אלא שסכידס אקרוהו וקרוב לזם םמהיק בשל״ם דפוס
פיורדא דף רק״ו ע״א ע״ש מהק לשונו אלא שזה דוסק כמ״ש לס״מ
מדאי גס העקשן ידע שאיכו אלא איקורא דרבכן ואפ״ה הקשה עקרא
עעעס שכ׳ סוס׳ כיון שםוא מ״ע עם״ם איך אקרוםו סכעיס וא״כ גס
למקקנא נדםם סך סברא שע״כ איכו מ״ע מם״ם ולפע״ד לפי םכ״ל א״ש
שבהסלם סוס ס״ד שסכידס אסרוהו לנערי בכל אופן שבעולם אפילו
כ ט ס־יו ואפ״ לם״ס ומשוס להא דריגיה ע״כ עליך אק־ אפשר שיאקרו
מה שהוא מ״ע מה״ם אבל לנסר דמסיק שאינו אלא משוס שלא ׳למוד
מעעשיו ונס לא אסרוהו ממש כשאר ריבים אלא םסירו לכדי ס״ו ולס״ס
א״כ םו לק״ע וםננא לטנא שםוא ע״ע מם״ס ומיושב פקק םרמב״ס על
נכק:
תו ם״ טל ליישב קף םסרי םטל על םע״ז ולומר שאין םדעיק עטנים
עולם יפם דלא צץםם לנו םהורם לםלום לעכו״ס כדי ליקס עענו
מנים אלא שאס נלוס אוסו טקס מענו מניה ולא נצום צו נסנס
לםסזיק ידו כעו לישראל אסימ אבל אס נרסיק עצידטעלםלום לו כלום
לא בשכר ולא נסנס מזם לא דברם םםורם ובאו סז״צ לאקור םםלואם
לו ואם״נ ע׳ שעלום לו ע״׳ איזם קיבם שים״ עדיין מסדב םוא ליקס
ממנו טביה ע״ע דק הורס וסברא זו לעדם׳ ע ד נ ט של״ם שס נסיפון
הדף וא״כ אינו ענק לסע״ז:
ובהשפעות

שארות

חודם סופר חי״ד

ובהשמטות  oםגאון בסד׳ ׳ע״ש לף לס״א שקשם על םע״ז עמ״ש
כרס רבעי אעיג לקרא משמע לכוסג בכל םנעיעוס וכן
אמרו מעשר לגן הירוש דצהר מן ההורס ובקרא משמע סבואם זרען
כל סזרעיס בכלל זם עפי מאילכוס גפן וזים ולבריו מאול סמוםיס ו ט
׳כלדש העיז שםז״צ מרע״ ומוסיפים ולולשיס ומוציאים קרא ממשעעום״
כפי סקבלס שבילם ועלוםס כאמכם לכו מאול לומר כן סיסס מוכס
כומן ההורה יה״ש ולא לבר םט״ז אלא במס שסכמיס מוטס שלא לכן
כסכדן ססקיק אלא שסם ממלשיס גלר זמ בזמ ממכה הכרז שלא ׳סיס
לעבור על ל״ם במ״ש םסיסר מפורש ושום שכל וזה פשיט מאול וכעלמס
ממכ׳ כווכה הגאון במו״׳ ז״ל:
והנה לסעכ״ל כעלמו מהגאוכיס לברי ר״ה שבהוס׳ פ׳ איזהו כשן ס״ל
ע״ב ל״ה ולא ישכור שכהב ולפי׳ ר״ה צ״ל לה״פ ריביה גמורה
מדרבכן ולפי שההורה ההירם בםליא צא רצו שס סכמיס להעמיל לבריסס
עכ״ל הרי כלבר׳ הע״ז אלא שיש ללמוד מכאן דוקא באוהו דבר עצמו
לא העמילו לבריהס כגון בביה עיר סומה בעצמו אבל שאר עניכיס כיוצא
בזה נמשכנהא גזרו ואסרו אותו העכין בעצמו שאסרה םסורה שהרי
אין שוס סילוק בין ביה ערי סומה לשארי בהיס ושלוה ואפ״ה אשלוהו
סכמיס והאמכס במוקסוה ערכין ל״א ע״א ל״ה וההכ־׳ כלסקו בה״ אסל
משמע דלא ס״ל כההוס׳ דפ׳ איזה כשן ועדיין אכ׳ מסהסק א׳ ס״ל
לההיס׳ דערכין דיש כס לסכמיס לאסור מה שהםיסר מפורש בהורה
ודלא כע״ז א״ד ס״ל לזם ל״מ מפורש בסור׳ ד ע ט פ אין לכו רא״ מפורשה
שאינו מנכת לו שכר דירתי יס״ל טפי מהכ״ל דאי סוס מפורש הסיסר
ממש לא ה״ לתם לאסור אפ״ משככתא בלא ככ״ס' יהיה אין שיהיה
מדשסקו םגאוכיס סכ״ל מדברי תיספוה אלו כראה שכעלמו מהס והוא
סמות:

והתוספות ר״פ מקום שכסגו שכסבו ואספם דגכן בא לססיר מלאכה
בכל יום דמשמע שאיסור מלאכם ביום סקרבן םוא מ״סס
ליה לתו כט״ז סכ״ל וגס זה כעלס מהגאוכיס סכ״ל:
ודאתאן עלה מת שהקשה הרב דקיק סאכגרוט מלא הבשל גדי בסלב
אמו וסכמיס אקרו כנישה וצציקה זו איכה צריכה לסייס א׳
סוס כסיב גדי בסלב אמו כבוש וצלי תאכלוהו ונשל אל הבשלוהו אז
הי׳ מעכין זה כמו דכהיב קום ועשה בסיסר מכור לככר׳ ובס׳סר יעשת
לכל מלאכה וביום אפי׳ נשבס ולככרי סשין ומעכין הזה הוא ששה
׳מיס העשה מלאכת ושש שכיס תזרע שדן אבל תכא לא כתיב אלא
האזהרה מנשול לומר שההורה לא אסרה אלא הבשול והכבישה והכלי
לא דברה נו ההורה והכיסס לסכמיס לעשוה כרצוכס קייי יגדר לפי
המקום וםזמן וכן אן ביום הראשון השביהו אמרי' אן סלק שהסp
אימ אסור אלא מסצ׳ סיום וסכמיס אסרוהו ב׳ שעוה קודס משוס דלא
כסיב להדיא עד סצ׳ היום םאכלוםו ואז סשביסוסו ולא הוזכר ההיהר
בקוס ועשה וזה פשוע וברור] :השלים הדברים עיין בקי׳ ע״ג[ ואומר
שלום הכ״ד  :מ״ד מש״ק כ״ס לעב״ מקס״ה לפ״ק :
מש׳יהק קופר מפסד׳מ:

תשובה קי
החיים והשלום יסדיו יהיו המיס יעלו על ראש ה״ה הלמידי הלב
הותיק המאה׳יג המופלא כש״ה ערה מאיר כ״׳ אבד״ק בייא
׳ע״א:
מבלתי כועס מכסבו והכם מאז אמרם׳ להשיב באורן כל הצורן וכל
סעס הפקיקוכ׳ הערדוה הרבוס ההכה וסן עסם סיום סגיעכ׳
מכםבו שכיס אמרסי מעוכב בין יומו קרר מעוכב ואשיב בקיצור כמלן
ע״ד המסבה הכה הדין דין אמם דבסיסרא בלע יש לקמון אס״ לכססל׳
לסםיר בםגעלס ומכ״ש במסבס כ׳ דברי םעכסס עזרי' מפוקפקים הס
ואפשר דגם באיסורא כה״ג הוה קג׳ בסגעלם אן םדבר רסוק קצם
במציאות כ׳ סמן מקרי איסורא בלע לעמן זס וקדרס של בשר לא
כםיגיכן לסכשירו לסלב וכן בםיפין כמ״ש מג״א בסלכות יום עוב ולא
עשכסת אלא בעכשירו בלאו סכי לצורך יום עוב של ססס שאז אכ׳ כוהג
לםםיר לססליף סכלים כרצון איש ואיש מבשר לסלב וכן בסיסון כיק
שלא היה ההכשר לכוונה בשר וסלב רק לכוונה סמן אז ליכא למיסש
למ״ש מג׳א בתלכוה ׳״ע וא״כ בכה״ג שיין לומר שאס עגנו בו נשר יש
לקמון לקגי בםגעלם םנ״ל לבשל בו סלב או בםיפון לפוס רהיטא
נראם אן באופן לעעטם שסי׳ םבליעם מסלב אינו ב״׳ ועבר ועיגן בו
בשר ס״ל םבליעם סשנ׳ איסורא בלע לאף ע״ג לסנליעם הראשונה
הים אינו ב״׳ מם בכן מ״מ איסורא מלרבנן מיםם וס״ל בלע אי׳ לרבנן
לא טל לסמון כלל לידמל לסג׳ בהגעלה וטק שע״׳ הטגון הזה כבר
קבל עליו שס נ״בס לרבנן וגרע עסי מבשל בו בשר עוף בסלב להוה
עקרו יק ההורס עפי כמ״ש בעור סי׳ קטא בשם רשב״א לאינו נ״׳ מקרי
עיקרו מן ההורה עפ׳ מהרועה בז״סז וס״ה להנ״ל ולא יעלה על הלעה
צוער לשפול שצלאו בו בשר עוף בסלב שהה״ כיהרה בהגעלה כן נראה
צכאורה אן כל עע״כה שפיר הא ליהא לולא׳ אינו בן יומו עוסר לגמט

ותשומת

לז

ואין שוס שס איסור מל סבליעה הזאה וסאעס למקרי איסור לרגנז
שעיקלו עםסולם משוס גזילם אמו ב״׳ אבל םבליעם אין שס איסור
מלים כלל וםראיס שההבשיל סשנ׳ המעוגן בעצעו עוסר באכילם ועוד
שסר׳ הרא״ה לעתו שבםיתרא בלמ מוסר אפ״ לכהסלה לבשל ב ק מ ם
אינו בן יומו ולא גזרו בו אמו בן יומו ומ״יד ראיס מלהט קדרם שבשל
בם בשר לא ינשל בם מלב והוא מיותר אלא ע״כ םכ׳ קאמר אס םוא
בן יומו באופן שאס״ אס בשל בדיעבד םוא בנותן עעס אז לא
יבשל לכתמלם אבל באינו בן יומו שבדיעבד אינו אוקר בנוםן עמם
אז גס לכסמלס ינשל בם וכן משמע קצת מתוספות קוף ע״ז ד״ס
מכאן ואילן לשסר׳ שכתב משוס סכי ממערינן בכלי עפ׳ ממאכל משים
לכלי בלע איקורא משמע לכלי דנלע מימרא מומר אפ״ לכמסלם
וירמו יש ללמומ ולומר לאלרב' בכלי בשר פשיעא לממיססומ דיש
לאסור עם׳ ממאכל משוס להוה כלכמסלם ולא צריכים לשוס עעם רק
בכלי שבלע איקורא לסוס כליעבל על זם סוקשס לסם מאי עעעא
מחמרינן עסי ממאכל וכן משמע בהגהה אשר״׳ שס ועל זס שירן
םילז לאיסירא בלע מכל מקום ננילון לילן הוס תרם׳ למעליוסא מלא
לסיסרא בלע נ׳ לסשסא שעיגן בו ססיס סקדירס אסירם לגמרי אס כן
לסמיס׳ומכל שכןלמרא״ס ה״ מומר בלא מגעלמ לכממלמ אסרי שישהנו
ולא יהיה בן יומו והנה הלשב״א במס׳א לסם שיעה םרא״ם סנ״ל
ומביאו מרב ביס 'יסף ריש קי׳קנ״ל ופסק כן נפשיעומ ולא״מו מקלירוה
נססמ להומ נמ׳ מימרא בלע ואפ״ מכי אסור אינו בן יומו ודבריו
צריכים ביאור הא מיק מקרי איקורא בלע ורשב״א היא ראש לסקובריס
כן ונראה ל׳ לסנירא לים קברם הרא״ה לההיר מבלי לגזור אעו
בן יומו היינו עעמא לאין לנו לססמיר מפי באינו בן יומו לרבנן
ממאי למסמיר מאן לאמי מהן עעס לפגם אסור מםסורה ולאוהו מאן
לאמר מוהר עכ״פ בסלוס מעיקרא וסנירא ליה להרא״ס לסיהר
שנפגס קולס שנעשה איסור הוה ליס קלוס מעיקרא ועל זה השיב
סרשב״א שפיר לאס כן גס סמ׳ן שנפגם ונעשם קרוס קולס פסס
פשיעא למוהר ומיושב ניד מה שהקש׳ נשב יעקב על ראיוס סרשב״א
הנ״ל להא הוא סנירא ליס לנוםן עעס לפנס אסור בפקס ולפי סנ״נ
אסי שפיר אפי׳ אי קבירא ליס נוסן עעס לפנס קולס ססס נמ׳ אסור
מכל מקום קיוס מעיקרא מוסר וסלשב״א לא נא אלא לםוכיס לפגם
בלוסכי הקדירה אימ בגלל קרוס מעיקרא ואשי שסיר וסכם כםגי עלמא
כרשביא אמכם מכל מקום בכילו; לילן אסשר גס םרשב״א מולם כמו
שכ׳ לעיל בלעה הסיס' וא״כ כיון ללהכא״א והסוס׳ שרי אפי׳ בלא
סגעלם ואפשר גס סרשב״א לא ׳סלוק אס כן לכל הססוה יש לההיר
בהגעלה בלא ליבון ומכל שכן כשאין סנלוע על ילי סאור ממש רק
על יל׳ טיגו;:
אלא שמעלסו רמז דעכ״פ יש לכדש שמא ינשל בו לברים סריפיס
למסליס לשבס וראי׳ למששא זו ממם שכםב רשנ״א בםשונס
שהקשה מכא לן לכוהן עעס לפגם אקור למ״ד סכי וילין* מגיעול• נכרים
דלמא משוס דבר סטף יש לומר כיון דהכא כבר איקלש איסורא ע״׳
הגעלה ירהס אימ יכול לההעוררשונ ע ״ דבר סטף אלו דברי מעלהו
וכ׳ שבזה כס״שב קושיס רשב״א סכ״ל לאי קלקא דעהן משוס דבר סטף
למה כסיב םעביכו באש כלל סא קג׳ בסגעלם למקלש איסורא ולפסיס
וא״כ סיוצא מזס לממ״כ שרי במלון ליק ללהפוקקיס כל לבר סריף
מסליא לשבס על כרסן צריכים ל ם ל ז ככ״ל ומוכס םיכ׳ למקלש איסורא
לא מועיל סריפוס ומאן לפליג אסא א״כ על כרסן לא מ״ש לנשול
לבר סרין> כקושיס רשב״א םכ״ל:
ומד־! שיש לפקפק על זה לפמ״ש םכמב״ן בסורם סעבירו נאש איכו
לבון לוקא אלא הגעלה ברוהסיס ואשר לא יבוא נאש העבירו
במים צוכן לםטסס עיש וא״כ ליסא לדבריו ובסי׳ ישנס׳ קוש״ רשב״א
סכ׳׳ל וז״ל לסמ״ש ר״ןקוף ע׳יזללעסכמם פוסקים לקבירא לסולסקפלס
הורה העבירו באש ואס״כ במי כלה יהסטא אבל בהיסון סוס לים
כטובל ושכן בילו וא״כ א׳ סלקא לעהן לא מ״ר׳ הורה אלא עאימ בן
יומו וכוהן טעם לפגם שרי רק משוס לברים מריפים אס כיון לעכ״ס
םבלוע כמוס שםיא עםם שרי באכילס מס״ס ללבריס שאיכס סריסים
אק כאן עובל ושרן בילו ואס״ עבילם קולס םגעלם כמי םשסכי אלא
על כרסן הבלוע אקורס כמום שםיא כ ש ק ממש ומיושב קושיא
סכ״ל:
הדרין למלון לילן לליסר ש א ם עכ״פ יגעילכם ג׳ פעמים ללהעור
ורשב׳א סוס קלקא לעסין ליועיל אפ״ לכלי סרק באיכו בן
יומו כמ״ש בעור ק״ קכ״ב א״כ עכ״פ יועיל גני םיסרא בלע בכלי מסכום
להקליש כס הא״ מכל שכן םכא לאיכא הפ״מ בלבון לפי לבריו כן כראם
לסעכ״ל לםלכם ולעעשם בעז״ה׳:

תשובה קיא
אלף

שלומים לי״כ סלמיט סרב ם ו ס ק םמופלא וםעוסלג מו״ם שמעון
כ״י אבל״ק קאכגטסע ׳ע״א:
אבוא

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

אבוא כמחכצל כי רבו עלי ערדוח׳ סבנוכ׳ מביס ומסק לא אוכל ספר
ע״כ לא יכולה׳ להשיב על המון אגרוחיו ודברי הורה ע״כ
אשיב בקצירה אומר .ואומר ע״ד מ״ש הש״ך י״ד ק״ קכ״א סק״ח על שס
סשו׳ מ״ע קי׳ צ״ו עייכהי שס היטב ולע״ד המליהי לטכא בראיוח
במרום ושכן משמע מלשון השר למעיי• נסכים דהעכיןהוא כן דכל בליעה
שהיא דרך נישול אפי׳ לא יה״ באמצעיה היהר כגון שנישל ׳״כ וחלב
של עט״ס ואפ״ איקור׳ דאימיהא כגון'ין לכזיר וכדומה מ״מ כבולעו
מ׳״ נישול כך פולטו ע״׳ נישול הגעלה מיס חודם דכל המשקים כקראים
בישול מק מחלב ושווק וכ״מ ברש״' סנהדרין ד׳ ע״נ חלנ צלול כמיס
ואיכא נישול עכ״ל וכנולעו כן פולטו אן מ־ שכנלע ט״י טיגון שוק
וחלנ אז׳ סליה אי ה״ ע"׳ אמצעיה שיק של היחר כגון חילן שטיגונו
במחנה שהשמן הוא היסר אעפ״׳ שנבלע ע׳״ טיגון מ״מ פולט ע״׳
מיס דאף ע״נ דליכא כנולעו ע״י נישול כן פולטו ע״׳ בישול מ״מ
כימא כבולעו ע״י אמצעיה היהר כך פולטו ע״׳ אמצעיה היחד ולאפוקי
מחבה של נוי שבולע בלא אמצעיה היחר כלל כיון דאיכא הרהי לריעוה׳
בעי ליבון דוקא ונזה יובן ההשובה הנ״ל אעפ״' שהש״ן לא הנין כך
וממילא כפשט שאלחו דכל׳ חלנ הניקנ״ מן הגי׳ ד׳ בהגעלה וחל״מ
הכ״ד א״נ :פ״נ יום ג׳ כ״ו מכחס חקע״ו לפ״ק:
מש״הק סיפר מפפ״דמ:

תשובה קיב
שלום וכ׳ע להיה הרנ הוהיק מלא עהיק כבוד מו״ה יעקב וו״לער
נ״י רב ומורה לעדהו נק״ק ביטש •ע״א:
 T Vעז שנאה מהעדר וצוארה מלוכלך בדס הסימנים שוב אח״ז נא
הרועה ארמא׳ וסיפר לבעה״נ שכלב שלו הציל העז מזאב שבא
עלי׳ ונפשו נשאלהי היאומן לו אס לא:
הנה מהעז גופ״ לא הינע״ לי׳ דאנן ניהניס לאקיל ל ממקמק
קועי דמא כמ״ש הגה' מידכ׳ נשם א״ז פא״ט ומביאו רמ״א סי׳
ל״ג ס״ח ואפי' מריטה הכילוה כיהגיו לאשיל סש״ כ״ג ומעלהו נזהר
והה וכ׳ שלא ככגד הס״ ולא ידעחי מקימו איה כי נכל אורך וריחב
הצוואר יש לחוש לושט אס לא חחומ העורף וזה איכו צוואר ומעלהו
כ׳ שמנענע דס נציוארה ע״כ איחה העז לא הנע׳׳ ל" לאסלה אס לא
שיש קכח רחב לפכינו שנהלו נ• כאז נקיאץננדיקה כמ״ש שייך ס״כ״ו
קקלייג כי קא מבע״ל אס יש לחוש לדרושה יש חשש נכל העדר אס לא
היי נבקעה עש״ך סי' כ״ז סקכ״ד•.
הנה פשוט שאין ארמא׳ מהימן לא לאסיר ולא להחיר אפי׳ מסל״ה
כמ״ש ש״ך ס״ צ״ח קק״ב ואפי׳ איכא אומדכא כדבריו אין שומעים
לו כמ״ש רעיא ס״ ק״ל ס״ח בהגייה שני׳ אס לא שיש רגלים לדבר טינא
כמ״ש מרדכי נע״ז ספר״׳ והובא דבריו בקיצו־ בלמ״א ש״ס׳ קכ״ד
ומ״ש ש״ך ס״ ש״׳ג סק״ד דהיכא דאיכא אומדנא מהימן נמסל״ח הכי
פירושו כיון דמעיקרא חקכו חכמים לאסיר בכור באומדנא נעלמא כמ״ש
לפט זה באס מטיל מיס נאחמס אזל״ נחר אזמדכא לאיקור ה״כ אזל׳׳
בחר מסל״ח נאומדכא ותיקון חכמים כך ה״ נחטלם מוס ננכור למיזל
נחר אומדכא מסא״כ בשארי איסימס אפ״ איכא אומדנא לא נאמינוהו
אפ״ נמקצ״ה כמ״ש רמ״א ק״ ק״ל ס״מ הכ״ל ומלשין מנחח יעקב כלל
נ״ט סק״ז ע״ש משמע שלא הנין קצה  Pע״ש וכ״ז נמסל״ח אנל
נכידין שלפטכו שכהכיון לסמנצל על שלא שמר צאכי ונגף נקנ׳
הוצרך לומר שעל ידי זאב נעשה ומי יאמין לו ע״כ אין לחוש על שאר
העדר
א ט נ ט מה שפטפט ההוא מרבנן כפי שט מעלהו דלענין ׳־משה יש
להאמין מ ע ה ערבי כמי שחי׳כאמכה על הבכור וכ׳ המן הימנף
רננן משוס דעל הרונ א״א נענין אחר וה״נ דכווהי׳ על הרוב א״א לברר
אלא עי״ הרועה הארמא׳ אלו דבריו הגס שאין הדמיון עולה יפה סמס
אס לא כאמין למי׳ לא כמצא כהן משמש ע׳ ג מזבח ובכור וכדומה אבל
הכא וכי אממום דרוסוס עלינו וכדאמר ר״ע יכי אמריוס זנין ענינו מ״מ
ט נ א יאיכו יודע מה טנא דהרמ״א נח״מ ס״ק׳ ל״ה מייסי די״א דהקנה
קדמוכיס הוא כו׳ ע״ש יעי׳ היטב מ״ש הקמ״ע ס״ ח״ח ונס״ זה כ׳ החילוק
דיקא כיזקיס שכיחא אבל בעלמא מהימכיכן פסולי עדוח נאוהן המקומר
והוא מסה״ד ס״ שכ״ג שמלא כ׳ שהוא הקכה קדמוט׳ להאמין פקול״ במקום
דצ״ש כשטס וסמכו הקכהס על הךדג' כאמט על הבכור ואי מסס ח״ וכ׳
םא דלענין נזיק ס לא מהימני עכו״ס ועבדים משוס דכזקי' שכיח׳ ולא שנקם
ח׳ כל גזלן וחשוד ישכור לו עטים וענד להעיד שמק מחנימ וישלם לו
ע״כ כא עשו בו הקכה אבל בהנך דברים עשי הקנה אלו דנריו ז״ל:
טשמע מזה דבשאמ דנריס אפי׳ לעכו״ס עשו הקכה להאירכו ומ״מ
סרמ״א ל״כ אלא הקולי עלום ישראלים אבל ארמא׳ אשר פיהם
דיבר שוא מלילה לסקן לסאמץ וסבו דלא לוקיף גס סמסרי״ק כ׳ שרש
ט ג דלא כיהקן אלא כשהסונע טוען ברי אבל א׳ הבע על פיסס הבו
דלא להוקיף עצה אע״ג דס״ כאמכה בלי בלי של שוס אדם מ״מ הבו
דצא להוקיף על ההקכה מכ״ש להאמץ הרועה ארמא׳ הדע דא״כ ה״ל
כ

ותשובות

להאמין נחיחר עגונס דע* שכיח׳ בהטגמ ורצימס כ״א אוחם אשר על
פיסס כל ריב וכל נגע נארצוס ערבי״ ואפ״מ אק נאמן אלא נמקל״מ
ולא נמהכוין להעיד עיין ׳במוח קכ׳׳א ע״ב נמשכה וגמ׳ אס נהכוון להעיד
אין עדוחו עדוס ונשאר איקוריס אפ״מסל״ח אינו נאמן וכללא טיל׳ דבריו
אינם ממלים ואינם מורידק והנהמה שבעדר יאכלו ענויס וישבעו םכ״ד
א״נ ד״ש הנעס״מ .פ״ב יום ה׳ י׳ כקליו הקפ״ד לע»ק.
מש״הק סוער מפפד״מ:

תשובה קינ
שוכ״ט ל״נ הרב המאה׳׳ג המופלג ומפורקס חרק במל פיפיוח חל
הלפיוה כש״ח מרה ליזר נ"׳ נעהמ״ס אבני קודש בשנה חחנמונ׳
נק״ק קראקע יעיא:
חהמיפ הענר סגיענ׳ ׳קרחו ת״ל שאלה היוח פה ק״ק קראקע ממש
כל נעלי בסיס מששמשים נקדירוס ברזל מצופים בהיסוך
)געשמעלצע( לבן ושוע וחסרון ידיעה לכל סעולס ממה נעשה הגשמעלצע
כי הנעל׳ מלאכיה מסהיריס מעשיהם שלא יודע לשוס אדס לעשוח
כמעשיהם וחגשמעלצע דק מאוד פמיה מכדי קליפה עניו ויש לחוש אולי
ממרק נעשה ההערונוה נהיהון וגוף ההיהוך קשה ונראה כנרזל ולעיין
בהאי מלהא צ״ע אס לההירס בהגעלה אס אירע בהו עריפוח או צדן־
לינון נחזרח כבשונוח כדין כ״ח או בליבון כ״ד עד שהקש נשרף נ ח ק
עכ״ל השאלה:
ופריט העמיק הרחינ ועיקר בנינו על דנרה העיעור והרשב׳יא דמייחי
עי״ד סי׳ קכ״א דאפשר להקל נכ״ח שאינו נ״י נהגעלה ג״פ
ולפע״ד אין להחיר כלל ע״כ אנאר דנריהס הנ״ל נעזה״י וממילא רווחא
שמעהחא וה׳ יעזרנו .כ׳ העור כ׳ נע״הע אי לא מסחפינא מרנווחא אמינא
דחפי׳ נכ״ח בקדרה דלאו נ״י מגעילה ג״פ ודיו וכ״ב הרשנ׳׳א יכו׳ ע״ש
ונאמה לא כ״כ הרשנ״א שדל נח״ה הקלר ניה ד׳ קוף שער ד׳ ב״ח
שבלע א׳ מן האיסיריס וכו׳ דנריס אלו שאמרנו כשנלע א׳ מחסורי
חורה אבל בלע א׳ מא־סירי דבריהם מגעילו ג״פ ודיו ואפשר לומר שלא
ההירו אלא באי׳ שאין להם עיקר וכוי וראויה לחוש שלא להקל נהס
עכיל הרי שדברי רשב״א רחוקים מעיעור דהעיעי־ר א׳ לא הוי מסהפ׳
הי׳ מהיר אפי׳ קדרה שבלע א״ דאוריי׳ רק שנעשה איכו ב״׳ רק דמסהפי
להחיר כל שחחלס בליעהו אי' דאורייה׳ אע״ג שכפגס אח״כ ולא החיר
אלא כשחחלה נליעהו א״ של דבריהם שאין לו עיקר נדאור״ה׳ ודבר
זה מבואר נה״הא דשם עיקרו של דבר והטור לא ראהו ואלו דבריו
נה״הא שהוכיח מדקאמר נירושלמ׳ ואין למדין ממנו לנבלה ולא קאמר
ואין למדין לשארי אי׳ דרנכן ש״מ כל א״ דרנכן שויס להקל והו פרי־
מפיככא דהנרי׳ ר׳ אמי אע״ג דדס שמלחו דרננן ומייס׳ על זה פלפול
מש״ק מנמוח דדס שמלחו דרננן ואמאי חנר״ ונדחק רשנ״א מדצרין
הגעלה ג״פ חייש להקלה ניני וביני דאלה״ה ליסדר לכבשוטח אף ע״ג
כא; שהדבר אינו מצוי חיישיק לפשיעה והקלה אלו דנריו והנה מבואר
מדקמהדר להוכיח דס שמלחו דרבנן ולא קאמר בפשיטוה מ״ט לא שהי׳
מע״לע והגעיל ג״פ אע״כ אי הוה דס שמלחו דאוריי׳ פשיטא לי׳ דלא מהנ׳
מע״לע כיון דחחלה נליעחו איקור הורה לא מקלינין ני׳:
והראיה ננד׳׳ה הקשה קו׳ עצומה להק״ד דירושלמ׳ דנהרומה דאוריי׳
נמ׳ קאמר מאי צורך להקשיח ננלה נלאו והרומח נמיהה ולא
הקשה נקיצור הא כ״ח אינו יולא מידי דענו לעולם אע״כ גס נהםלה
ידע דמ״ר׳ נחרומח חייל שאינו נ״׳ ואמר אץ למדין ממנו לנבלה אינו
נ״י והק׳ נבלה נלאו והרומה נמיהה ומשני מאליהן קבלו אפי׳ בא״י
ואין לה עיקר כלל לכן אפי׳ נ״׳ מוסר משא״כ ננכה אפ״ אינו נ׳׳י והו
הקשה שסאי ס״ד דא״ דרבנן שרי׳ נהגעלח ג׳פ א״כ כל כ״ח אינו ב״י
לשהר׳ נהגעלה וכל הש״ס מלא דאין לו הקנה ואין לומר משוס חשש
הקלה הא אמרי׳ נפכ״ש ולשהינחו אחר הפקח ולימבל נהו שא״מ אע״כ
אין לו הקנה ועיין נמשמרה הביח שלא חלק עליו כלל בכ״ז עולה מזה
בקדרה שבלע אי׳ דאור״׳ ונפגם לא עלה על רשנ״א לא בארק־ ולא
בקצר לההירו והראיה אוקר להד״ ובעל העימוד מקספי לההירו וצ״ל
העיטור לטעמיה לפמ״ש הטור בשמו בקי צ״ג דקדרה שנשל בה בשר
וחזר ונשל נ ה חלנ ונהנטל והוחר המאכל מוסר בקדרם לנשל נו עץ
האחרץ ודבריו סמוסין כיייש טור וב״׳ שס ואכ׳ זכיה׳ וראיה׳ בפנים
בעיטור כחנ ישן נושן וסעחקח׳ לשונו נחשו׳ אחרה ודעה ו כיון דידע״
כמה בלע והחלב יש בה קי כגד כזיה בשר שבלע הקדרה כחי שאיכו יוצא
מיד׳ דפכו וכשאר נדפכו קצה בשר מ״מ לעומה זה כבלע בו ק׳ פעירס
חלב ונהנטל הבשר שנדופנ׳ החרס נס׳ חלב שנדופכ׳ החרס ולכן ׳שהעש
בו מין האחרון והארכה׳ בביאור הדבר ולפ״ז *״ל ה״נ ס״ל דמש״ה קני
בהגעלה כיון שאעפ״׳ שאיכו יוצא מיד׳ דופכו מ״מ כגד המעט הכשאר
יככס לםוכו ס׳ פעירס מההיהר ככגדו וכה׳ בדאוריי' ואיסורא בלע לא
סמכ״ אסא מ״מ בדרנכן סמכ״ ואמי״ שאכ׳ אומר וא״כ לדיכא דלא ס״ל
כםעיטור םנ״ל אץ שוס ס׳ ליער בכלי שבלע איסור דאורי״ ונפגם להנדר
,

בהגעלה:
והעהמ׳

שאלות

חת״םסופרחיד

ותמהתי על רם״מ םכ׳ ל ט ע בר כ״ע לאיסורא לא מיחקר אלא למייל
םכ׳כ נשאר׳ אי׳ וא״כ לרביכו אםטס וסייעתו כ״ע בר ט ע
שר״ אפי' תיכא שאי׳ בלע א״כ חיקשי לסו ש״ס ערון לבע׳ לחלק בין
איקורא בלע לסיםרא בלע ועול אט סמס על פר״מ כ״׳ שרצס לומר כ״מ
דםבע לבלוע איכו מוציא עפת ואיכו מככיס מי סגעלס ומסריל ביכו לבין
הברזל א״כ למס מגעילים ג״פ ע״כ משוס בכל פעם מוציא קמעא ואז
׳כניק יד סגעלס לדופכו ויגעיל הברזל שבחק כבכ״ס:
והעיקר נ״ל ללא ליעבד כהו הגעלה כמש״ל אבל למלאוח גחלים ש״ד
למקחמא לא ניחוש לפקעו ואי פקעו הרי קמן שהוא כ״ח
שתר׳ פקע ע״׳ האש ואמנם א׳ לא פקע׳ לא נימא ללא אסיק לחו
שפיר משוס דחייק עלי״ לטון דאינו אלא שיע בעלמא וגס ס פ ק אס
הוא מרק מותי לסמוך ע״ז ואז אס מרמיס כ״כ עד םסקש כשרף בחון
אז גס הברזל הוכשר ומוסר כן נראה לע״ד ומ״ס ושלום וכ״ע כנפשו
סיקלס וכסש א״כ סחוחס בכל חותמי ברכות י
מש״הק קופר מפפד״מ:

תשובה קיד
עיר פלפולך בקוג״ דשלה׳ ע״ז צוית׳ לתעת״ לך מהרשי׳ בחידושי:
איבעי' לסו משכנה׳ מאי וכף הרמב״ס לא מ״ת׳ הא דדעתיה לשקוע׳
לריך טבילה בברכה ותמה הכ״מ ולכאור׳ יש לעיין מת יועיל
דעח״ לשקוע׳ הלא בישראל שיש לו משכון מישראל חבירו דאס" עבר
הזמן ודוסקו לפורעו ואומר לו בהד" יהי' שלך לא מהכ׳ דהיה אסמכת•
עיין ם ע מ׳׳מ סי' ע׳נ סי״ז בתג״ס ושיטת הרמב״ס ורוב הפוסקים דנם
בעכו׳ ס דין אסמכח׳ יעמג״א חמ״א קק״בואיכ אמא׳ ימשב כשלו כשדעתו
לשקוע׳ בידו ימיתו מג״מ סייס שס יעס״י המ״מ א׳ אזליכן בחר דיכיתס
פ״ והערכאות בדיכיתס איןדכין דין אסמכתא ובקי׳ ממ״מ תוכימ מגיא
משי ס רפ ב דבכורו׳ ללא אזל״ בחל ד׳כיתס מדדמיק ש״ס ואמר בדיניחס
שפסקה כחס חורת ש״מ לא אזל״ בתר לינ׳ ערכאית שלתס — אמנם
רמב״ן במיומקת סי׳ רכ״ס מוכיח לאז:׳׳ בחר ליכיתס והוא ממש ליי
חורת מלאער רב אשי במס׳ עי׳א ע״א רמות רוחא היא לכקט׳ לתו ולא
אמר לינמא דיניהם כך הוא אע״כ אי ת״ דרכיהם כך חות מדין תורת
משיכת בנכרי קינת והיא רוצה לדמוח דמשיכה טיכו קוכת וכדחק רמב׳ין
לרפ ב דבכיריח ידיע היה נהם שלא סית דיניהם שס במקומם כן ע״כ
נדמק בדיניהם שפסקה לתס תורת חת דומק וק״כ כרמב׳יס דסיג״ דפ״ב
דבכירימ פליג על רב אשי ובייל דלא אזלינן בתר דיניהם של או״ה
והא ש דמר בר רב אשי שפיר אמר מדאבות׳ רב אשי א׳ דעתי׳ לשקוע׳
קני דאע״ :דתות אסמכתא מימ בתר דיניהם אזליכן דרב אשי לשיעתי
אך הרמב׳ס פקק כסתכ שיק דרפ״ב דבכיריהדלא אזלינןבחרדיכיתס
ימקמכתא לא קכיא ולא מתני דעתי לשקוע דלתו׳ כשלו כעין כל כלי
מדין האמיריס בפרשת ע״כ לא בעי עביכח ימ ש רמב״ם בתלכו׳ בכורות
,

בדיכיהס כבר פרשתי שס בעזה״׳:
אמנם מה דפקק הרמב׳ס האיבע״ לק־לא ׳לשב״א ס״ל דלרעב״ס
עבילח כליס לאור״׳ וה״ל לפסיק ספק לאור״׳ לחומרא כמ״ש
כימ יעיין הנהי מ שב׳ הואיל ואיככו איסור ונס לא מצום המוטלס על
האדם לקיימה פ׳׳א ע״כ אזליכן להקל ע״ש יצ״ע •לפעכ״ל אימר ללכחיר׳
רחיק קלח לימר דחז׳ לדעה׳ דעכי״ס לםקיע׳ דא״כ הי׳ מפר׳ לחלמידיו
ללמוד הלכה למעשה כדרכי של סז״כ גס משברא קשה לומר דמשככחא
כזב־כ׳ דאפ״ נאמר בע״ח קינה משכין לתתחיי׳ אפ״ באונס״ מ״מ לא
עדיף משוטי דחי״ באונקי׳ ומיתר נמ׳ להשחמש בו מ״מ ל״צ עבילה משוס
דל״ד לכלי מדין מכיש משכנתא וצריך לדחוק טון דיש לו חוב עליו עדיף
ודמי טפי לכלי מדין כ״ז ממק והנה במס׳ ב״ק ק״׳ג ע״ב בתוק׳ מסופק״
א׳ רב אשי ש״ל גזל עכו״ם משור א ו מותר עי״ש ומהר״׳ל כ׳ מסור
כשמש במםככםא של עכו״ס דשואל שלא מדעח גזלן חוא חק מליל
סשם עיין ע׳יז ׳״ד קי׳ ק׳יכ ק״ק ׳״ד ועיין מנ״א תע״ב ש״ק ב׳ ע״ש
א״כ ״ל תא דרב אשי ת״ משמש במשככו של גוי לא תי׳ בליל םשח
ומספקא ל״ למר בר רב אשי א' ס״ל לאביו גזל גי' אסור ואסור לשמש
ועל כרחך מת שהי׳ משמש תוא משוס דחז׳ דעח״ דגו׳ לשקוע׳ וס״ל
בדיניתס אין אסמכתא ככ״ל וסמך שתתלמידיס ׳ביכו כך מדמשמש וסר׳
גוזל וע׳יכ ׳ביני דעתי׳ לשקוע״ וממילא אין לכו לתמציא דמםככתא
שאין לעתו לשקוע׳ יהי׳ כזביכא דמה״ת יה״ עדיף משאלת — או דלמא
ה״ ׳לוע לסתלמיליס לס״ל גזל עכו״ס מותר ומשו״ת שתי ב״ אע״ג לאין
דכהי -לשקוע׳ למוהר לגיזלו ותא לתעביל משוס למשככתא עליף
משאלה ותות כזביכ׳ ולא איםשיעא לית למר בר רב אשי מיתו אכן קי״ל
גזל גי' אסיר וכן פסק רמב״ס כמי שהוכיח חכם צבי ס״ כ״ו ע״ש ע״כ
אעריכן ולאי ר״א לא הי׳ שוחה לולי ללעח״ לשקוע׳ ולעעמ״ אזיל
דאסמכחא קכיא בליכיסס וצלילן לא בעי טבילס כלל:
מיהו כל ססוקקיס פסקו לבאין דעחו לשקוע׳ כיד ססיקא הוה ללא
כטל וסעור פ ס ק א׳ ׳לעינן בולאי אין לעסו לשקוע׳ לא לבע׳
טבילה ובססמא מטבל״ מקפיקא והכה שוק׳ ט דישראל שהשכין אצל

לח

ותשובות

גוי ופלאו בידא׳ לא בעי טבילה ונתקשה מהרש״א מה בין גוי לישראל
ולפפכ״ל לעי הכ״ל דק״״ל גזל גוי אשור ואשור לשמש בו וגס הקו׳
מה׳׳ח ע״׳ משכון יהי׳ כזביכא יש לומר כמת שכתב ט״ז אלא שלא ביאר
יעה לאע״ג לגזל עכו׳׳ס אשור מ׳׳מ חפקאח הלואחו היכא דבהתירא
אה׳ ליליה מוחר והשחא כל תמשכון הזח לבתחירא אח׳ לידים מוהר לו
להפקיעו ולהחזיקו עלזו לגמרי וכת׳ שסיעי 'לעין להחזירו להעכו״ס
ולא יכול להפקיעו מ׳׳מ כל זיק שלא פלאי והוא בילו הרי סלזשטש
שמשחמש אפ״ מחקרו על יל׳ החשמיש הוה כתפקעת הליאת ושלו הוא
ימשו״ס מוחר לשמש ובעי כמי עבילה:
אמנם ביס של שלמה בב״ק פ״ קי• כ׳ דעחו ללא הוחר אלא הטאה
שכיח; להוצאה שוב לא ׳חח״ב הישראל ליחן לו משלו אבל
מה שבא ליל ישראל מיל הגוי פקלון או כלומה לא וכתב בקיצור בש״ן
ח׳ימ שי׳ שמ׳׳ט קק׳׳ג ע״ש ו׳״כ בהא מקופק מר בר רב אשי לאפי׳
א׳ שבירא ליה לאביו גזל עכו״ס אסור מכל מקום משככחא כזביכ׳
מטעם הפקעה תלואה או ללמא לא שייך הפקאח הלואה אלא במליה
ולא בםקדון וכמצא כל זה במשכון של גוי ביד ישראל אבל מםכק של
ישראל ביל גוי בולאי לא הוה כזביכא אלא עליף משאלה וא״ש דינו
של חוס׳:
וי״ל לק״ל להעור להלכחא א׳ בולאי אי; לעתו לשקוע׳ ת״ל ספק
איקורא לנמא לא חוחר הפקעת הליאס אלא במלוה וממילא
מקפק גדלה אקור לחשחמש בו ותשתח אפי׳ ישמש בו באי קור או
א ' אן אס ס פ ק לעתו
'
 1י-י'
ל ל'
בליל ח ס לא
לשקוע׳ תיל ס ״ ס אולי לעחו לשקוע׳ ולא ׳קפיל על תחשמיש ואס
חמצא לומר אי; לעשו לשקוע׳ ללמא תפקעת פקלוכו כמי מותר ומספק
ספיקא מותר להשתמש בו ממילא מקפקיכן אולי משכנתא כ׳ תאי כזביכ•
וטובל בלא ברכת וק״ל:
הירושלמי ר׳ חמי סליק עם ר׳׳׳ כשיאח לחמתא לגרר ושאלי;
ודל
כסף מן אילין לחסינש פירוש גויס ללשס שאלין נרי ירמיה
אמר לרין להטביל לפי שיצאו מטומאח גויס לקלושח ישראל יצאו לחון
פירוש שיצאו מ ק לביח המדרש ושמעין ר״ז בר בא בשם ר׳ ׳וחכן לא
שנו אלא לוקס אבל שואל מותר מעתה אפי׳ כלים ר׳ הושע זבין
כלים ומטבילן ע׳ כ לשוט ועיין פני משה למ״רי שאלי כסף מהגוי והס
עשו מהם כלים ע״ש ולא פי׳ כל צרכו ולפעכ׳׳ד לא נסתפק מעולס
דשואל כלי מגוי דלא דמי לכלי מד־ן שבפרשה גס אין קפק אס קנס
כסף מגוי ועושה הישראל כלי ממנו דכי הכי לא בעי טבילה אבל הס
שאלו כסף מהגוי לחחזיר לי לאחר זמן ובתוך ימי שאלה תתיכס ישראל
ועשה מהן כלים והשתא כה׳ דמם־ס היתר תםקעת תלואשו לא בעי
טבילה כמו כל שאלה דעלמא דוקא במשכין דיש לו גס כן חוב על
הכלי אבל בשאלה בעלמא וגס משוס שקוכה בשינוי מעשת שעשאו
כלי וגס קונה בשבח כלי משוס זה כסיד לא ה״ חיוב טבילה אבל
השתא דאיכא חרח׳ שיכול להפקיע לגמרי וגס קכה שבח הכלי ושיכה
אוחו ואין להגו׳ אלאחביעח כשף שבור לא גוף הכלי ע״כ הצריכו עביל׳
אלא שיש לדון אס עלתה לו כיין דעד״ן כח גי׳ מ ע ר ב בו והוח כיוצא
מטומאת גוי ולקדושת ישראל לא בא וכעין חציו עבד וחציו ב; חורין
לאפ״ עצמו איכו מוציא משוס דעבדות וחירות מעורבים בכל מעשיו
והי כ דכיות״ ע״כ מסיים ר׳ הושע זבין ומטבילן פי' בעובדא כ׳ תאי
זבכס מן הגוי אחל שכבר נעשו כלים והטבילן אז כשככנס לגמרי לקדושת
ק
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ישראל:
תיו״ הלוקח כלי חשמיש והוא חוספחא ם״ט דמק׳ ע״ז ושם חכי מטננין
היינו מחבת בבבא דמנעילן וה״כו משוס דאזליכן בחר רוב תשמישן
ולוב פעמים אין השמן מחיבם ובלע ע״׳ אמצעי ונס רוב טיגוכס היה
בשק ולא בשימן של איקור וע״כ קג׳ בהגעלה אן הרםב״א בחס״א
קוף ביש ד׳ כ׳ מדהשמיע בש״ק ולא כקיע מעגנין ש״מ ק״ל בעי ליגון
ללח אזליכן בחר רוב חשמישו ע״ש וק א׳׳כ ה״ל למיתנ׳ בבבא דליבון
עככלע״ד לפמ״ם בחשו׳ מכחס עזרי• קוף קי׳ צ״ ו דוקא באיכו בן יומו
אזליכן בסר רוב חשמישו אעפ״׳ שבודאי באורן הזמן שמשו בו פ״ח
באור מ״מ לא גזרו םכמיס אלא משוס רוב חשמישו והח״כ אפי׳ בן
יומו ולא ׳לעינן איזס סשמיש כשחמש בו סיום אזליכן בסר רובא
ותלינן בולאי לא שמשו בו באור אבל ח׳ ׳לעינן ששמשו בו היום ס״א
באור אס״ היה רוב תשמישו היום בבישול מ׳׳מ צרין ליבון משוס אוחי
חפעס ע״ש וא״כ חיכח למייל כע״לפ מותר והכי קיי׳׳ל אבל למיל
כע״לס אסור א״כ א״א לידזל בחר רוב חשמישו להרי לא יעלע ששמשו
באורן הזמן ע״א ע״ האור וכט״לפ אסור מלאור״חא והמענכ״ צריכים
ליבון— :
והא״ש ברייתא לתיקפתא ק״ל כהלכתא כע״לפ מותר ע״כ כלל מטגנין
בתל׳ תגעלת בתר רוב תשמישו משא״כ ש״ס לילן הוה בעי
למיתכא בקיפא לברייתא וכולן שכשתמשו בהן על יטביל וכו׳ תכי םלא
אסור וחכי חלא מותר וא״כ למ״ל אקור כעל״פ אק ר צטן למיתכ׳ מטנכין
בתל׳ ליבון ולמ״ל מותר ידחכ׳ ב ה ט מגעילן ע״כ השמיטו לגמרי מתבר״ת׳
ולעולם לתלכתא בתגעלת ס ג ׳ :
עליםן

שאלות

חת״ם סופר דדד

מדיחן ועמביצן והן עהתק פ״ אפפ״ שממביצן לא סני בלי סדמס
ושפשוף בתיס צהסת מה שבדוסני סכלי וע״ע נראס אס לא
סדים בתים רק העביצ בצוק וסר ממנו מה שבלוסט סכצ׳ סנ׳ וסא״ש
להט וכלן שצא העביצ וכר וצא קהט שלא סלים לומר דוקא אס צא
סעביצ אסת ובעי ס׳ ננל םעום שעצ סטו אבצ אס סעביצ אפיי לא
םעיס לא אסרי׳:
ואפשר עול לסט מ״ל׳ נקונה ססס כליס מנויס שססוק עקונסיס
אצא לעכ״ס צ ט ט ס עול םלסס על תימ ועימ אס לא
הליס ולא סעביל" ונשצ בסן יש צקמון לרוב מעמיס יש יוסר עששיס
ננל םעיס שעצ סט סכצ׳ ואין צרין צהסמיל כ״כ לעיסס משסו עבל׳
ל״ וסא לסט סלא אסת ס״כו לס״ל נע״לס אסור ואינו אצא כמו עעס
כל שםוא ואס״ס אסר״ רסענא אע״נ דאינו כ״ש ממש לסא כל אי׳
בס׳ עש״ט׳ אנל מ״מ עעס קלוש סוא כמ״ש סוס׳ קנרא זו לעיל ס״ו
ע״א /״ס מכלל וכף ע״כ מסמל״ ס״נ וחני' מלא אסור אבל מאן למסת
נע״לס םא נמ׳ של״ נ ט ע נ ל :
ולמיד כע״לסגגעסל ג״כ סיכס משכסס לס כלאם נוולאי ת ע ססעא
לסלמולא לסליגי הבאי בכע״לפג אלא הוה ס״ל בפוגס נעין
כגון סמק לסון סגריסי׳ לעיל במשכס ס״ס ע״ב אבל סכא שאיככו
פגום בעצמו כמ״ש סטן נשמעסין אלא סוגם בסבנףל סבא אסריו וכן
סירוש רש״י לע־ל סיז ע״ב ט ס ואילן ומכ שס רשנ״א וטן ע״ש ולצא
כסרא״ס שס .זס סוס ס״ל לאסת לכולי עלמא ום״מ לאסר לסמכא
נ״נ אבל םשסא לסטא סלא לאס״ סנס בתבשיל הנא אסטו עוסר
אס כן נ״נ םיכ׳ משכסס לים:
וכבר כסוב אצלינו במקוס אסר לגס סוק׳ לא סלינ׳ ע״ז לאין
הנליעה נסגעס בעצמם אצא שסוגמס גסבשיצ סבא אסריו
ואס״ס רצו לסומס לססלס םלילס אינס סונמה לאי לאו הכי ע״ע
הצרין שבירם ימליקם ושעיסס ולא בעי לורמר משוס ניעור מסר
וכמ״ש הרין באמה י״ל להר"; מס״ס שבירה ועריקה ושעיסה רםמנא
אמר זהו ניעורו וזה לוסק נלול אבל הוס׳ ס״ל למה שהוא בלועה
בלוסני הקלידה אין צן ניעור נלול מזה ונסשר הה״ל סימן קם״נ כ׳
שזה כעין עהרה ועומאם נלועם שאינו מעמא ע״ש אן כל זמן
שהקלרה ראוי צנשצ בו וצסוציא םבלע ושיבלע נהנשיל אסר איכנו
בלועם אלא כסגת בסיבס ואס יסגור אלס בשל קולש נסינהו וכי
זם ניעורו ס״כ בלוסכי הקלירה אס אסשר צםוציא בלעו איננו בלועס
אלא סגתס אבל אס משבר מ ס ושוב אימ ראוי לםוציא םנצע
ולםבליע נשנשיל אסר זס ביעורו וא״כ ס״ס כשכבר כסנס ונסי םוא
בעצמו אינו סונס ע מ ס א״א לססליעו ולסבליע בסבשיל אמר שסט
סוגם סהנשיל םאסר א״כ ס״ל כמבוער ומשו״ ס סוממו לבע״ כל הציצה
לשיעור סניעס אבל צעוצס מולה סוס׳ לסבצוע בעצמם איככס סנומס
ועי״ עול לקען אי״ם:
היכי משכסס צא מצאסי כסוב בכסבי יל םנאון מסציס םשקל זל״ל
שניל נכלו סב״ס ססרק מו״ם נבריאצ זצ״ל שסקשס צמ״ל לא
אסרם סורס אלא קללם ב״י צ״ל מיעועא לצא נע׳ סזאס נ׳ וז׳ ס״ל
אן סלוק סיסוק ליס או לטן ז׳ ׳מיס ס״ל סנס ולא אסר׳ סורס אלא
קלרם ב״׳ וס״ לסוס קל״א כיון שסנצע נעצמו אינו נסגס כמ״ש םל״ן
הנ״ל ה״צ עונצ ושרץ נילו משים צטן הנעלם ואס״כ עבילם אבל צא
משוס או״ה קוי״ל אן ללא בעי הזאה ג׳ וז׳ וממילא לא נאע׳ לסגיעול
סוא לק משוס עבילה אלא משוס או״ה ובה יומא לוקא אלו לבליו ז״ל
ועל״ן לא ״״ס ע מ ס מאי פרין ש״ס סיכא משכס׳ לה ללמא האמה כן
הוא דסגעלס משוס ללא ליסוי כעונל ושק בילו לסר׳ יש סוסקיס
שסובלים כן ועליעניא ורמבין ס׳ עעוה ויע״׳ נסוף ק' םפלאס
לכתונוס נלקועו ננו סלנ סנאון ז״ל ולסעיל ל״שב בעזה״ לםסוש׳
כתבו לא״א לומל לסוס כעונל ושרק בילו לאיכ סכין שסס ועםולס
לצונן אף ע״נ על״ן בלע של איסול נסוכו ולכאולס יש לעיין סא מסט׳
בקסם סכין שאין נ״׳ ומן ססולס שלי לנמלי ואין כאן שק נסוכו לק
לבנן אסלוסו וסם אעמ שסה ועובל והיא מהולה ימאי לאים סיא זו
לוקא נסכי; שמעסלו צצונן םסילוסו אסי' לסמין אס״כ משא״כ בשאלי
כליס ומדש ש״ן ס״ ק מ א קק״נ וסכל מללבנן סס אמלו וסם אמלו
ואין כאן לאים כלל:
וי״ל עס* מ״ש סוס׳ לעיל ל״ם ע״ב ל״ה ס״ל בסוף הליניל למשו״ה
ססס כלים אינס נ״י לסוס סיס ססק אס נשסמשו בו סיום
ואס״ל נשהמשו נו ללמא נלנל ססונס בעין ע״ש והיינו כסווק ססונס
ננכיס״ ולפ״ז סיכס נעטן איסול וםיסל הסנשיל סוס ס״ס אבל לענק
עובל ושק ליכא לק ס׳ א׳ לילמא לא נשהמשו נו סיוס אבל אס
נשהמשו בו סיום לבל םאסול אע״ס שסונס בתבשיל זס שבשלו בו
נליסין מ״מ סאיסול עצעו איננו סגיס צא עצל עצמו וצא מצל זמן
שהל׳ נשצו היום וא״כ ק׳ שסיל מסכין שסם אע״כ אין סעעס משוס
עובל ישלז וא״ש אן סלשביא וסעול כ׳ ס״ס נאוכן אסל שמא צא
בשל סיום ואה״ל היום ללמא לנל סמוסל לנעלי כמן ילקוס וכלועס
ועמנ״א סמ״ז סקכ״נ סנסקוהא בין ב׳ סס״ס מ״מ לסי אוסו סכףס

ותשובות

ששת י״ל םמעס משוס סובל ושק בתו םא לסכק שפס וםיא נזסורס
משוס דססמא לפנס מס״ס סכ״ל שמא בשלו בו דבר סמוסר ולא מוכס
מידי וא״ש סנן סוסקיס •
ובזה יי׳ל סא דלא מקשס מיד מכאן ואילן לשסרי פ״ אי סכי דננז״לסנ
מוסר אפי׳ לכסמלס נמי וכמי ר״ל דכל דלא סוס סיד דלא אסרס
סורס אלא קדרס ביי ס״א דסש׳׳ס סוא שמא לא נשסמשו בו דבר
אסור ואס״ל נשסמשו דלמא ססוגס בעין וא״כ סבלמ בעצמו באיסורו
אלא ע״ שאנו מסניס בו ססבשיל סלז אשר שמא סוא כסגס בעין
מסבלע עי״ז סוסר ואין לעשוס ס״ס ביטס כמ״ש מגיא לס״׳ סס״ע
בשס עםלי״ע ומשו״ס אסור לכסמלס אבל כדמשנ׳ לא אסרס סורס אלא
קדרס ב׳׳י א״כ יש ס״ס שמא דבר סמוסר ושמא אינו נ״׳ ושסיר יש
לססיר לכסמלס וסרין מכאן ואילן לישםט.
ובזה יש ל״שנ מקירס סו׳ מ״ע לא אסרו נס ססבשיל נזרם אעו ב״•
ל״ס דלא נזרו כלל אעו שיבשל בקדרס שנסנשל בו איסור
ניועו זס לא ס״ד אלא נזרס אעו שילעי׳ שנסנשל בו סיוס לבר מס
ולא ידע״ א' איסור או סיסר וא״נ איסור ללמא סונס נעין ואסור
לעשיס ס״ס נידיס לכן אסרינן אסי׳ ססק אינו נ ״ ג״כ אע״ג דסו׳ סיס
לממילא כן נ״ל .ולס״ז סינמ נכלי לנזרי' אי שליס נכלי ללא ילע•׳
אי שמשו סעס או לא אסו לססיל בכלי נ ה יומא שוולאי שמשו נ ס
סיוס ויסיס ס״ס שמא בלבר סמיסר ושמא נלנר ססונס בעין יאס־ר
למשוח ס״ס ביליס לסכניס לסוכו לבר מאכל אבל אי כבר ניסן להונו
סמאכל ינסנשל נו סו סו׳ ס״ס נמול ואין למור למס לי ס ן ס״ס או
סן וק״ל.
ואין רחוק לומר לאנ״ ורנא סליני בסנ״ל לולא׳ לא נעלס מאני׳
לל״ש נכס״נ יניד עליו רעו אלא נמשכסינו משמע לסרסי נע׳
לסלי שנינו אס שללכו לסעביל ׳עניל ואס שלרכו לסנעיל ינעיל
לס״מ שסילש״׳ בעשנסינו סאי ׳עניל ס״נו ענילס מ׳ סאס וללא
כריענ״א ע״ש א״כ סא לסנן להגעיל יגעיל ר״ל לסגעיל נס כן אבל
ענילה נעי נס כן ומ־סיף על סראשונוה לבעינן עבילה והנעלה אס
כן שוב כלהנן ולהלבין ילבין סיינו מוסיף על סראשונוה להעניל
ולסנעיל ולהלנין ונזנמיס נקיע מלא מנ״הו ויניל עליו רעו ולק״מ
קו׳ רבא .אלא נסי ממסנ״ לא קשיא מנר״הא קשיא להלוקמ כלי
השמיש לסהס ליכא למימנ למוסיף על הראשונוס לסרי מלנקיע
מכעילן ומעבילן ומלבכן ומענילן מלנקיע מענילן ולא סמן אללישא
ש״מ אינו מוסיף על הלאשונוה אלא הנעלה לסול וליבין למול ולזה
״ל אני׳ ס״ל עעם הענילה הוא שלא יהא כעונל ושק בילו ע״כ
הזכיר עבילס לומר אסר הניעול צלין עבילס לוקא וכן נשללכן
צצנן ״צ צעולס צרין ניעול וליבון וקמ״ל אסל הליבק יעביל שלא
יסא כעונל ושק בילו וסא לסכין שסה והיא מהורה בצי עביצה משוס
לס״ל סק״ס סוא כרשב״א וכבר סוס סנוס לס׳ לא שמשו נו סיוס
וקסק לנר המוהר לנמר׳ ומן הסורס מוסר לנמר׳ משו״ס כיון שאינו
רוצה לשעש עהס אלא צונן סנ׳ בסאי ענילס וקנרא זו עיין שיד ס״
קכ״א סק״נ ע״ש .ואן רבא ס״ל שהש״ס כע״ש הוס׳ א״כ צענין
עניצס ציכא אצא סל ספק ואפיה סני נעבילה קמ״הא אע״ס שלא
סגעיל ש״מ לאו משוס עונל ושק בילו ושסיל כף עצ א נ ״ מהברייתא
קצרסי זק״ל:
וליישב קוש״ ראשונס נאמר לסמקשס לפלין נ״נ סיכ׳ עשכסס לס
לא ילע לסלק בין ב״' לאינו ב״ ילא 'לע ס״ס אלא שמא צא
נשסמשו בו איסור או שמא נשסעש נו לנר ססונס בעין וא״כ לשעש
צבססלס ס״ל סד ססק לעני; ענילס ועוד לאסור לעשוס ס״ס נידיס
ומוכס מסכין שסה וסיא עסורס כסוכסס חוסי לצאו עשוס עונצ ושק
נילו• ומ״מ לא הוי קשיא ליס צעס צ׳ אן צעעע סזאס גרז ש״א
לסרי לא ילע לסלק בין ב״י לאינו ב״י ע״כ סרין סיכי משכסס לי׳ אבל
למסקכא למשט לא אסלה סירס אלא קלרס בס יומא ללאו לפנס סוא
אז קשיא ליס למס לי אן למעוע׳ סזאס ס״ל לסו׳ איכו נ״י ולעומס זה
״ל משוס לסר עונל ושק בילו ולא קשיא מסכין שסס לייל לסו׳ ססק
ססיקא ססק לא כשסמש נו איסור ואס״ל כשסמש בו שמא אסמול כטל:
ועוד לכאורס יש לסוכיס כמ״ל לסעבילס אסר ססכשר משוס ניובל
ושק בתו לרש״׳ בסומש סי׳ אשר לא יבא נאש סעבירו נמיס
ס ״ מ עבילס וסרמב״ן סקשס למס לי סא כבר כהיב נמי נלה ׳ססמא
וסי׳ סרא״מ לס״א סמנעיל ע״׳ נישול בעי עבילס ולא אוסן שעשסעשין
נצונן ע״ש .ואס כן מוכס לסממן סינוליס עעעא וסו׳ עובל ושק נתו
לאי לאו ס מ אין סברא לסלק:
אך סרעבין עסרש העבירו בעיס שכשון להקיר המיס שעל סטו
מסכי איסור לנשוליס של נכטס וא״כ לא מוכס כנ״ל אן ז ס א״א
לסרי לא מ״ר׳ ססורס אלא עבס יועא וסעיס שפל סטו שסוא נמק
אין סילוק בין יומו ציוס אסר ומיסו סרמב״ן מצי סבר כסרמב״ן לנס
סעיס נסגס אבצ צמאי לק״״צ לאינו סונס א״א צומר כסרמב״ן וע״כ
כסתש״י נעצא לנחל לעסיק לא אקרה הורס אצא צקלרס בס יומו
מוכס לסר כעובל ושק בתו וסא לסמן שסס כנ״צ:
רמי

שאלות

חת״ם סופר דדד

רמי לים רב עמרם לד״ס וכר במסכי׳ כ׳ ריעביא לסוצרן לאשעע״
טפיל יאסכלס מלבנן אע״ג דכנר תכן אס שלככו לצנן •לבן
משום כיון דסכן בזגס־ס לסד־׳ סשפוד וסאקכצא עגעיציס קע״ל מסכי׳
דנעי׳ ליבין ועעעס לעסיק נש׳׳ס יללק־ לסבץ סצא גס א׳ צא סכן
השפול וםאסכלכא עלנק כמי הוה לעי עסכ״ אסדד׳ סכא סגן אס
שדרכו לסלבין וכד וססס הכן מגפילין ו״ל עפ״ מ״ש לשב״א נמשמרה
סבים דבליעס ע״י סאור ישפוד םאכ׳ שסר׳ אוסו צד שסבשר ססוב בו
איכו רואס אה האול לבשל מקיפו ולק אוהו צד ססיצין שלואס פכי סאור
וסם עקצהו סם כילו עעשין רסיססו שע״׳ סאיר גס למקום שהבשר מקיפו
והוס קד״א דסום דבר שלרכו לסגמיל משוס סכי קמ״ל דבכלל דרכו צצבן
סוא ומשוס סכי רמי׳ ליס אמסכיסין דזבסיס וסוצרן לשכו״ דש״ס:
מגעילן פירש״׳ וז״ל משום דכי אס׳ צמסר סוס מסר וכי סדר מבשצ
בשר קודש למסר פליע שפוד בגרם עממא וכוסר אי׳ כרס
סיא עכ״ל ייל״ד מס ל׳ אי׳ כלס סו לאו ועול קשס סא משמע מל׳ רש״
דלעיל ט ס בס יומא דציכס לילס פוגמס א״כ כ׳ מפליע לעסל כע״לפג
הוא ולא פ״ כפשועו דבע׳ היקון לבער הכותר סבצועס בסשפיד וכלפע״ד
לס״ל דעהא לא הוס קש״ ל״ דפשיעא די״ל מאסר שכבר הגעיל ולא
כשאר אלא שבעועק הכלי הכבלע ע"׳ האור ׳והר מע״׳ בשול כה׳ ללעכין
הכשר לא מהכ׳ עד שיכשרכו כליכו אבל לעכין ביעור כוהר ולאי אוהה
הבלימה עמוקם הוה כמבוער ועומד ולק״מ ובפלה׳ הקשה למ״ש הרא״ש
דלמ״ד ליכס הלילס פוגמס כל סמריקס גז״ה א״כ לק״מ דגז״ה כן הוא
מורק בידם ולא במי טבק ומס שסי׳ דמורק עשעע כמי ליבון םממרק
סכלי ז״א לפ״ סרא״ם םסליבון איכו עפליע אלא שורף ומכלס וא״כ
קישיסו מצומס ולק״מ ק׳ ש״ס ע״כ פירש״י דסקוש״ קאי' למאי דעקק״
דגזכ״ איכו 3׳״ אמו ב״ א״כ בקדשי׳ כיד לגזור כמ״ש סרא״ש דאיכא
למגזל עפ׳ כיין לקלש״ מרובי׳ ומסצם׳ סכל״ ב"׳ עם איכו ב"׳ ול״ש
מכא לידמר לא גזרו במקלש אלרבא איכא למגזר עפ׳ ומ״ז סיבב כצ
סשקלא וער״ וכיון דמיקר ק׳ משום דס״צ צמגזר אמו ב״ ואמד׳ ר״פ
סכסכקין לאיסור סכק סששי לאיסיר לאו ל״ס למגזר ]ומאי דקש״ ע״ז
מש״ס ר״פ סאשה רבס כבר כסבכו במקום אסר[ מ״מ סו״מ לשנויי׳ סכא
בג״כ לאיסיר כרס לסלב ולס סששו ולאיסור לאו לקדש״ לא סששי מ״כ
כ׳ רש״• לכיסר כיד בכרס .ובזס יש ללסוס סוכסס סוס׳ לסילין וזבס״
ל״ו ע״א ללל״ע אין כעשס גיעול לסבלו סא סיס כ״ע בר כ״ע לאיסיר
לפכין זר ויולא ולסכ״ל "ל כיון דכבר איפגם רק משוס גזילה ולכוסר
דכרס סששו אלא דסוס כ״ע בל כ״ע דסתילא ולאיסור לאו דזר ויוצא
לא סששו ולא צ״ל למ״במ אוקע׳ אלאור״:
ומיושב כמי מאי דמקשי׳ אשיכד׳ לרבא לקמן כל יום כמשס גיעול
עכ״פ בכל שבס דלא נעשס גיעול לבע׳ ליבין ולסכ״ל כיסא
דסא עשוס ביעור ניסר ליכא לידסש לבלומה עמוקה הלז ולפליעס
בקדש״ אסרי׳ הא סוס סגס מס סאמר נגזר אעו דמיסלפ׳ בקדרוס
אסרום בםבס לא שכיסא בני יוק ולא ידסלף עד יום אסר שבת וידד
גיומו לא שכיסא דסר׳ אסמול גשנס לא שסמו שלמי׳ וא״כ שוב כולי
סא׳ לא גזרו:
ועפח יש ל״שג סא למשני ליס ססירס גלע ולפטן ליס רגס איסירא
קפלימ ולק׳ נסין> »סיק ליס״ לאיסירא נעיניס פירשו סלאשוני׳
לידקלש קליש איסולא ולא סל עליו שס סלש שס ניסר רש״ לא פ״ p
אלא פ״ עעולס לא סיכל איסולא ע״ש וסלא לגר סוא אגל נלע״ל
סנס גזגסים צ״ו ע״א ט סיס׳ לע״כ ססכשל םיא אסל שכגר נעשס
נותר דאי ס״ד קולס ועשום שלא ׳גיאו קלשיס לניס ספסול א״כ עם
סועיל ל״ע סא כגר סל מליו סיוג עריקס ושעיפס ופ״ ע׳׳סק תייני
שנדפס צוק כנר סל עליו קולס ז ק ניהל יא? פקע טניס ע״׳ נימול
סגרו ועזם סוכיסו סוס׳ דסםכשר סיס אסר שכנר נאסר אמנם ׳״ל
ס ״ ט א׳ שנדפס סוא גז״ס נל׳ עמס אמנם לסד פירושא שכ׳ סרא״ש
נשמפסין דלא סיס גז״ס נל׳ עעס אלא לססיר כל סנדפין ימעמ״
שכשס״לו אע״ג נסילין לא קפיד רסמנא עליסן מ׳׳מ גקדש״ קפיד ע״ש
א״כ ״ל לעולם ססכשר סיס קודם ז ק כותר ושלא לסניא קדשי׳ לכלל
נוסל יסא לל״ע לגיעול לסגרו ם״כו עשוס ללטטס גלגל אוקעוסו
אלאור״ מ״גמ סל גסל׳ נמיל א״כ גס סטצוצד ססס נעלי ולא נע׳
שמיפה וכ״כ הע״םק בעצעו שם בלבור אסר ע״ש ילשימס זו צ״ל דכל
סגעלס ומריקס סידן סיס בפסוה משש״ כאשר יבואר אי״ה שיעה רמב״ן
לאל״ה למס ל׳ שעיפס כצל סא כשם שצד ערפון בעלי סטצוצר
במ׳׳בע סל בהרי כ״ש שיהבעצ בשש״ של יד הגעלה אע״ככלמב״ןשסיה
פסיה מס׳ דבואר צקק אי״ה:
נחזור לעכיכט לבסא פליג׳ ד עמרם סוס ס״ל ההכשר היה אסר
ז ק איסילא וקש״ ליה וט ססלא השיב לו הסילא בלע וססירא
פליע דססכשל סוא קולס ז ק איסורא ומון שכבר נגעל שוב אין סבליעם
קלישא סםיא כס לקבל שם סדש של נוסל ולק״מ אן לבס ס״ל דההכםר
סיס אס״כ וכנל סל שם מסל יקיף סוף כ׳ פליפ איסורא פליע ועד״ז
אזיל םשקלא ועט׳ לפ״ז לבקוף כ׳ מקיק רב אשי ליס״ לאיסולא בעיט
לא סוס לש״׳ עצי לפמש׳ לאק סל עליו שם סלש דמסר דסא קא•

ותשובות

לט

סשסא לסרוצ׳ א׳ ססכשר סיס אסר ז ק איסירו ע״כ פירש״ ללא ניכר
איסור עעולם עי׳ ע״ד שכסב סמרדכ׳ ספ״ק לשבס גבי איסור שלא
ניכר עעוצס וםסלס ביאסו םיא ע ״ סעלובף לא גזרו ביס רבנן עשוס
דבר שיש לו עתירין ע״ש וס״כ ס״ל סנוסר כל זען שסוא בלוע אין עליו
שס איסור דםוס כעו עסרס בצועס שכ׳ סס״י ס״ קם״ג סנ״ל וססלס
ביאסו לעולס סוא ע׳׳ סערובוס לא גזרו ביס רבנן עשוס אינו ב״י
וביוסל '״ל לסידן ג״כ אע״בע אוקימסי אדאוריי׳ נסי ללא ס״ל לרבנן
כר״ע דאוקעיסו אלאול״ ומשו״ס בעי סכשר בלגל ולא אעלי׳ נעשס גיעול
ע״מ סכא אסר שכבל סוכשר כל כן על אוסו עשסו שנשאר ונסבעל עין
במינו סד בסר׳ גס כן שוב לא נזרו בי׳ לבכן סיאיל ולא כיכל איסורו:
ובזה ׳״ל דרבי דס״ל מדקס ושעיםם בצוק דאי ס״ד מריקס בסודן
ומשוס סגמלס מ״ע לא סזכירס סורס ג״כ ליבון באש אשפול
ואסככס ואין לומר בקדשי׳ אין צל 7זיא לרבי דאיס ליס במלמא מב״מ
לא בעיצ מן ססורה וצדידיס שסוד שצ קדשי׳ צריכא לבון ומ״מ לא
סזכירס סורס אע״כ צא ע״ר׳ ססורס עסכשר אצא עריקס ג״כ בצוכן:
יגיך עציו רימו כגר כסנס׳ צעיל באריכוס דאג״ ס״צ בעסכי׳ סוזכרו
שכיסם גימוצ וציגק דקא׳ אדצעיל אס שדרכו לצבן יצגן ג״כ עם
סגעלס ועגילס סכזכר גריםא ורק עגר״סא קשי' עליו םסזכירו עגיצס
גסגעצס וגליגק ש״מ דלא געי אלא צגון ועגיצס ולא סגמלס ולזס
כהבסי דס״ל צמולס קא׳ ארישא צגק וגם סגעלס וסזכיר עגיצס לומר
דבמ׳ עבילס אסר הליבון דוקא שצא יסא ככיובל ושח בידו ורגא לס״ל
הא כמ״ש היס׳ עסכין שסם:
והשתא ׳"ל דפליג׳ בםלוגסס הרמב״ם וספוסיךס דכ׳ ס״׳נו דרמב״ם
ס״ל סכין לא בעי עבילס ע״ש וא״כ לק״ע עסכין שפס ורגא לס״ל
כסרמג״ם ואעכס געעס סדגר כ״ל דסכס סרעג״ס עפרש עשטזנו ברוצם
לאכול גס רוססין ממגירס גמםחזה ס״כו שפס וצצוכן צא הוזכר גמשכס
רק גש״ס מפלש דסג׳ בטנק גקרקע וכ׳ מיד או מםסזס או ציגין ומשמע
סגעלס לא מסכי רק גםקס דססי׳ גלפ וסגרסו כ״ל דקכק רוג סשודש
ע״ דגר״ גושים רוסס״ ואיכו גילע אלא כלי קליפס ססכין ומ״ע גרוססי׳
לא סג׳ ליה דכגולעו ע״׳ רוסס״ וגס דוסקא דסכיכא ע״כ ללק־ סיקין
ייסר אגל עכ״פ אין סגלע כככס יוסר אלא על סקליםס ולזס סג׳ גסשסזס
כססיר קליפסו או ליגק על כלי שיסיר קליפס שסיא שיעור סעםורש
גש״ס לילן זסי סנרס סרענ״ס ויען כ׳ הכשר זס לא כזכר גכל׳ עדין
א״כ איננו גכלל עגילס אע״ג לאפ״ כלי׳ שסשמישן גצונן ואינם בולע״
כלל צריכ״ עגילה מ״מ ראו״ לבלוע משא״כ סכין ואל ססעס שסר׳ סכין
של םסיעס מוכיס גמרלכ׳ פ״ק לסולין ללא געי נוגילס אעם״׳ לגולע
וגעי הכשר לע״ד גיה סשסינוס רוסס עכ״ם להרמג״ס לסי פירושו
דמסניסין משימוש רוסס״ מ״ר׳ וסג׳ גסכין נשיפס היינו סשסזה מידלא
לא געי עגילס וסכ׳ ס״ל לאג״ אן רנא ס״ל דםיםס דמסניסין לסשידם
צונן אגל לריסס״ געי ליגון ממש וממילא געי עגילה:
ובזה א״ש גם״ק דסולין ס׳ ע״נ דעישנ׳ שליבנה נאור וססוגר״ דסג׳
גהגעצה מסרציס דש״ס לא דקדק אלא נקע ססכשר סיוסר
גדול ואמנם צסרמג״ס דלשק העשנה שסה והיא עהורה ם״נו עשסזס
וקג׳ לשמש נו סידן א״כ ק׳ שינס לשון סמשנס ולא ס״ כגון ששיםס
ולסנ״ל ניסא דססס צרנא קא׳ מפרש מסר׳ לסשידש צונן אבל לסמין
געי ליגון ואין סלכס ברגא נזם:
ודאתאן עלה ע״ש הערדכ׳ סכין של םסיעס לא געי עגילס עש׳׳ס
דסולין ומקשים דלמא מ ״ ד נשאלה מהנכרי כגר כסגה׳
בס״ ל»ס׳ מילין שם לםמ״ש פני ׳סושע שס א 7ימסר לשסוע הא
רוצה בקיומם של משמשי ע״ז וס״ לספוסקיס משמשי מ״ז של ישראל יש
לה ביעול מ״ר׳ שישראל מקיימו כדי לבעלו ע״ גר שימצא או לבמרו
לבסוף וזס מוסר למעוע׳ ספלס ובין כן מוסר לשסיע ע״ש וא״כ ע׳־כ
לא מ״ר׳ בשישאל עעכרם דא״כ אין בתי לבעל ולא לבער ואקור רוצה
בקיועו א״כ כיון דשלו סוא סו״ל להזכיר עבילס אע״כ סכין של שסיעס
לא בעי עבילס ולסרעב״ס שוס שכין לא בעי עבילס:
כ ל יום נעשס גיעול לסברו זו היא סברס ר״ע דעשיס כד לא בעי
סכשר כל סרגל וססבירו הוס׳ דמ״במ בעל מן הסירם וק״ל לר״מ
במקדש ברגל אוקמוס אדאורייסא ואמנם רבנן לא ס״ל סכי דאקמוסו
אדאודיסא וסילש לו רבא למ״מ בשפול הקילו דהיקג׳ בסגעלס במקף
ליבון משוס דכל יום נעשס גימול לסבירו ולמדם׳ מדברי סריעב״א משו׳
דהרי בלא״ה איננו בלוע ע"׳ סאור ממש שסר׳ במקום שהבשר ססוב
סבםר  p׳ « ואינו רואס פני האור ואומו צל שסק לבשר ורואה פני
סאור סר׳ אינו עסיל צסשסמש בו אלא שסם מקצסו ע"׳ סאור מסעם
כלו גס סעליק שססס סבשר ונסי בעלמא כס״ג צדן ליבון לוקא
לאע״ג ללאסר סגעצס לא כשאר בו אלא משסו מ״מ אימ יוצא מיל׳
איסורו אלא בלבון ממש ס״ל לרבא סכי מיל׳ נאיס־רו אבל סכא
לססירא בלע אע״ג לסשסא ק״ע״ כ׳ קפליע איסירא םליע מ״מ לגבי
משסו כס״ג ל״א סכי וגס א׳ בשיל סעאה לממעני באכילס שלעיס
ליקלש לסיום כעוס ל״א סורס אלא בעעם געור לא בעעס מםסו אע״ג
לבאיסור ממש אסור משסו כס״ג שסיס עססלס איסור געור ולא
ספליעו

שארות

חתים סופר דדד

םסלימו ממש ומשאיר בו מקמו מ׳׳מ בםיסר ט הכא אלא דאקוד לזרים
וביוצא לא ממידרם םורם:
והני' שלפכיכוםדןש״ק א״ה סגעלמ לא בעי וכשאר בקשיא ולאבמיובמא
ובאמת א׳ קושיא תוא תות מיובהא רבא כמ״ש כיטב״א ימשרה
עומק הגירקא לף שאין כאן ק׳ כלל יכמו שהקבכת׳ לעיל ומ״מ כלע״ד רבא
לשעתו לק״מ ואקטס פלוגמה רשב״א ורמב״ן במשמרה הביה מרשב״א
ס״ל לבע׳ שים״ בידם ס׳ או שיגעיל נשמת היתר כמ׳׳ש תוקפות ובלבר
שתתירא בלע יכול להגעיל בפשיה מק׳ וע״כ קלרה של בשר שנשל בם
׳רקוה הרי תוגעל ומבשל בו חלב אס״כ וכמ״ש תעיר בשמו ג״כ ולם״ז
יורה לער עוקבא יריד באיכו ב׳׳׳ לאל״ה הא לים במים שבתוכו ק׳:
ה״מב״ן פליג למקסמא יורה למר עוקבא ב׳׳י הוה וכגעל בלי ק׳ והעעס
דדרך מיס להפליע ולא להבליע כלל והא לכאקר קלירה שכפל
בו חחיכח איקור אע״פ שיש בו מיס ה״כו משוס לע״י פליטה םחםיכם
סמחערב במים כעשם רוטב ואין םכםר אלא במים צלול״ ולא ביין ולא
במזוג כלאמט׳ בזבחים ומשוס משכעשה רוטב הרי מבליע ולא מפליט
אבל מיש צלולים מפליטים ומצמלחיס ואיכס מבליע״ כלל והקשה לו
םרשב״א אלרבא בזבחים מבואר לוקא קלשיס במים ולא ביין אבל מרומם
וכל האיקוריס אפ״ ביין וה״ס לרוטב וירקוח ובלבל שית״ בםס ק׳ או
החירא בלע זולה זה םמיס מיזריס ומבליע״ האיקור עיש:
ו צ י ל ללעח רמב״ן לק״ל לא לחכס הקפילה מורה בקלשיס שלא
להגעיל ביין ומזוג אע׳׳כ איכס פועלים כמיס ובקלם״ המטרה
הורה אפי׳ המירא בלע או אפ״ מגעילים בק׳ מ״מ במים ולא ביין
משא״כ הרומה ושאר איקור״ אי איכא ק׳ או החירא בלע אפ״ ביין
שיש בו ק׳ קג׳ אבל בידס לא בעי ק׳ ובקלשיס החמירה חורת לאפ״
בהחירא בלע בעי׳ לוקא מיס ולפ״ז רנא לשטחו לחילש הסס ה ן לבירס
ולא ביין וק״ל ״ן מצחצח׳ טפי ואפי׳ בקלשיס לההירא בלעי בעי לוק׳
מיס ולא רוטב א״כ כל יום כעשה גיעול איכו מיעיל כיון שהגיעול הזה
איככו לבין ממש וסעפוע השומן של בשר הוה כמו מכיב שאינו מועיל
בליכא ק׳ ע״כ בעי הגעלה המלה שהמיס מצחצח״ וכה׳ ללא יועיל כמו
ליבון מ״מ על אוהו בליעה עמוקת מועיל מה שכעשה גיעול למברו טון
לעל״; היחר הוא וכמ׳יש לעיל והמקשן ק״ל כהרשב״א ואםשכ ל״ל ליוקא
במיס ולא ביין ע׳ כ הקשה הפי׳ הגעלה לא ליבע׳:
יש מקש״ ממ״ם כימ פיו לפק״המ לכ׳ רמב׳יס הולה שכהערבה באיל
כדר מקטבים שהיה; והקשה לאב״ל הא ממעט באכילה הולה
שמאכיל לכהן זכוע בשלה והי׳ כ״מ לטון םאיכו ממעט אלא באבר א׳
לא בכל הקישיס לא איכפח לן ומקש״ מהוק׳ לק״ל לאפ״ אהבלועה
מקפלי׳ ללא למעט ולק׳ימ לפשיטא ומבואר בדיכהא טובה למקפילין
אפי׳ אכל שהוא לקדשים שלא להביאן לביה הפקול והםס הכ״מ הכי
קאמר טוב להביא אבר א׳ לביה הפקול הייכו למעט באכילה מאשר
כאמל ב׳ הבהמות ילעו עד שיקחאבו ופשוט:
ואשר מבואר בפקחיס רי׳ס אלו ל בכיס כל א׳ םביא קטכו עם פקחו
ולא מציכו כן ב״ס טוב שחגיגה ושממה ממביס •ומר מפקח״
ובב״המק היה ביח םחלפיס ששם םיה קכיניס לשחיטח קרבכוח ע״כ
כראה לפקח שאיכו כאכל אלא למכויו א׳ ב״השח רוחה לא יכול לשחוע
פ ק ח לזה בקט! ששמט ס ק מ אחר בלא הכשר ומדקה ושטיפה בכה״ס
ולפ״ז היס בבהמ׳יק קניכיס מיוחדים לחטאת ולא לשלמים וכלומה או
היה מירק ישיטף בכח״ס :
כלכחיב וכלי חרק אשר חבישל בי ישבר ואס בכלי כמשה בשלם
קרא
ומרק ושטף במים כל זכר בכהכיס יאכל אוהה סנס כבר כחיב
הכהן המחטא הייכו םראוי לחיטוי ׳אכלכם ע׳׳׳ זבמיס צ״מ שס ויש
ללמוז לזה בכלל ביעור לקאמר או מילק ישוטף או כל זכר בכםכיס
יאכלכו הבלוע ע״׳ שיבשלו חזה ישיק שלהם ויעשט גיעול לחטאמ
והייכו כר״ט ולרבכן הכי קאמר ומורק והבלוע מכשאר אמר מריקה
סייכו בשסול הלריכה ליבון אוחו יאכלכו זכט כהוכה ע׳י גיעול לחברו:
וניל עול למאן לק״ל לההכשל הוא קולס זמן טמר כ ט שלא יבואו•
לילי כוהר א״כ ליקא מורק במים ולא ילבן משוס שריפה קלשיס
שלא כחומרו עטין ואקור לשורפם אבל להוריק איכו ביעור אלא המרקה
מסכל׳ יהכםארו במיס בכל מקום םםס וליקא ומורק במים ולא באש
אלא בעיס:
עוררני סלמיל׳ הרב המופלג מהו׳ משה ברעקוו׳ כ״׳ אבלק׳ק ׳ערגן
׳ע״א לםמ״ש רמב״ס קס״׳ מסל׳ מ׳יא להקלש משק״ םיוצאיס
אקיר ואין לוק״ ינ׳ הכ״מ לק״ל שהוא רק א״ לרבכן א״כ מן ההורס
הפציעה מהקדשים היה משקים היוצאים מסס יאיכו כאקר םאמכס
דברי כ״מ איכס מוככחיס כמ״ש בחי׳ למק׳ חולין דף ק״כ דעעמא
דכמב״ס כין דאחי׳ רק מביכיהו ע״ש אין לוקק דאין עוכש״ מן הדין
ולעולם אקוריס מן ההורה אך הכ״מ צריך לברר הדבר וסאמכס שס
בחילי; ק׳ כ ע ב בחיק׳ ד״ה היכא וכו׳ מבואר דמ״ר׳ בםקדש בד״ם
אבל תקדש גבות דכחיב ביה אכילה לא יאכל כי קודש הס לא יאכל
באש ׳שרף מהא כא מ״ר׳ ההס אלא לכאורה מיפי רש״״ לכאורה משמע
דמ״ר׳ דוקא מקלש׳ מזבח דלא םיקש׳ ק׳ םיק׳ שס ע״ש :

ותשובות

אמנם במי׳ שס כ׳ דלש״י ניד לא מייד אלא מסקדש בד׳׳ס וקר חוס׳
ל״ק ללש׳׳׳ דס״ל מקדש אתי׳ סנוא מנוא ממרוממ וכאלו כמיב
אכילת בגוס״ כמ״ש מוס׳ פקמיס כ״ו מ״א ואי קשיא א״ל ל״ל לידלף
עבינ״הו לילף מתרומת מיץ מוק׳ מכמות בכור״ איקר׳ תרומת ותרומס
לא איתקש לבכורים ותתיא דשמעתין אסמכתא בעלמא מ״ש ופ״ כוונת׳
תא למשמע משמעתין תרומת אתקש לבכודס זו סיא אסמכתא אלא
מרוממ גוםים אםיא מביכיםו לבכורים ומל מסכך ולעולם א״א לירלף
םקדש לעכין משקי׳ םיוצאיס ממריממ למרוממ גופ״ לא אמיא אלא
מביטםו ואס כן לעילם לא ידיד אלא מםקלש בלק תבימ:
אמנם לו ימיבכא לאיכא מ״ל לקלשי מזבמ כמי אין משק״ םיוצאיס
מםס כמותם מן תתורס מ״מ לק״מ אלשמעמין למכיקה ושעיסמ
עיין מולק קי״ב ע״נ חוק׳ ל״ם ורועבן וכו׳ וביאור לבריסס עפ״' שיעת
רביכי שמואל שבתיק׳ מולין ק״כ ע״ב ד׳ם םיכא ע״ש וק״ל למשקים
םיוכאיס מםס םאיכס כמותם תוא מתד עעמי א׳ כיון שכםתכת וכעשת
משקה איכו אלא דעה בעלמא וזה לוקא במשקה היוצאים ע״י אציצא
אבל מרועב שע״י בישול ומכ״ם מממהו וגמעו ה״כו הלבר עלמו ללא
גרע מעע״כ ומכ״ש בקלםיס ללכ״ע לא-כי׳ וצכיכיס לומר לפ״ז הא לאמר
למס והא לאו למס תוא ת״כו בלמס לוקא שכל עיקר תויימו לקבץ
כםזריס פזיריס תקממ לעשותו גוש א׳ ע״י ליםם ואפים ואס כימומ
ונםרל איככו תואר למס אבל שאר עכיכיס כגין זרע כלאים וכלומת
אע״פ שכשהכה במילהיהו קיימא ולא כאמר משקה היוצא מסן אלא היוצא
שלא ע״ בישול כמו ציר אבל רועב סייכו הלבר עצמי רק מעעס השכי
מעעס האוכל שהקבי׳ה לא אקרו אלא באכילה ולא בשה״ ללא יאכל
ושהי׳ איכו בכלל אכילה כ״א בהירוש ויצהר וא״כ לבמ־להיסו קא׳ ואקור
לאכלו אבל מוחר לשחוהו א׳ לאו שוס ׳לפיהא וכפקח מיכ״ למשקים
היוצאים ע״׳ אציצם אין שס איקיר עליהן אפ״ ככנקו ונבלעו במאכל
או שכקרשי וכקסאו מ״מ שרי אבל היוצא ע״י בישול הוה כנוף הלבר
ולא הותר אלא לשחוחו לא מצל פחיהוה וקלישוה האיקיר עלמי
לבמילחא קמיחא קאי אלא מצל הפועל שאיכו אכלו אלא שוההו וכבר
האריכו בשיעס בקפר באר יעקב ולא עמל בזה פני יהושע בקונערק
החלש שלו וא״כ הכא הבלוע לכוחר שילא ע״י בישול כה׳ מי שהיה
מוצצו בעיכא בלי שיבלע במאכל אחר לא הים חייב משוס אכילה
כוחר משוס לאכילם כםיב ואס האכל יאכל ביס השלישי מ״מ הבלוע
בם״ע טהר הוא וצדן ביעיר מן ההורה ואין ביעורו אלא שרפה חו
שביכח כ״ח או מריקה ושטיפה בכלי כחשה וזה ברור בלי פקפוק:
ועיי' במקור מייס רק״י חקיז גבי לנש של פקח שהביא בקיאוח מכריחיח
ה׳ ע״א גבי לחם כרמל וקלי כבר קלמו פכי יםישע שס וכבר כ׳
בזה בגליון מג״א שלי ק״ כי״ו אבל בלא״ה כמי טעוהא הוא במ״כ
להש״ק ההם לא קאמר אלא ללא הוה מוקמ״ ׳חורא לחלק אלא היא
ללא כטעה לומר כשהכה אבל למקקכא חלילה לומר בשיט׳ כל להוה
כזה שוחטים כעשה קלי יוסר האקור א״כ יאכלו כל הועבה ע״׳ צל׳
וכלומה ושיכר כל להו שרו להו מריהי למימר הכי יישחקע ולא יאמר:
הא לאמר רב אשי ללילי מלסא וכו׳ ובלא״ה צ״ע שם מאי קמבעי
י׳ל
ליה קכיכא לפקחא א׳ משוס להסירא בלע ס״ל למיבעי ק ס ס כלי
פקקא ואי משוס לקטכא שאט דרו ב חשמיםן אין באור ובכלי ראשון
כמ״ש ה ד ן ס״ל למיבע׳ ק ס ס קכיכא אפ״ של גוי וכבר עמד כעין זם
בט״ז ק״ ממ״ז ומכמ בי״ל פ ק ק ק ט ן בעי ליבון ובממבה ג״כ לא אזל״
בחר רוב חשמישו ובקטן של פקמ קני׳ בהגעלה והיה כלע״ל לכה׳ מיישי׳
למיעוט השמישו ובקטן פעמים חוחב״ בבשר צל׳ על מאור אבל לעכין
ממץלחחוב בפ׳ישטילא וכלומה הוא מיעוטא למיעוטא לכןקג׳ בהגעלה
ואמכס םגלוליס הרגילים באורמיס חשובים וכעין לאמר״ בחולין לעביל
תלם קאם מחי ואמר מי ילעםון לאםיכא א״ל מי עליפס משבה וקראם
כשבת עוכנ ע״ש פג״ת ותייכו ט ק ל תפייע לאשתמש בית קכיכא לארומין
פ״ ארומם שטס וגלולים כמו ארוממו ארומת תמיל כיתן לו אותם יש
למוש למיעוע תשמישן ע״׳ סאור בפשעיל״א ומ״ט לשאיל קכיכא לסקמא
למומ משירש אור ירעועא למיעועא א׳ טסיש ואמר ט אשי אכא למימ
ראש ׳שיבמ ועשיר גדול ישטמ׳ רבכן גב״ למומ מורמ וגלולמ במקום
א׳ מוא ולאי כעין מלמא צטן־ למיעבל וא״ש וק״ל :ע״כ ממעמל4
משמ״ק ק ופר מפפד״מ :

תשובה קטו
הי ׳שפום שלומו ורב טובו ואוכן ׳מיס ושכות מ״ס לאירן של ישראל
הגאון סאמס׳ ט׳ ע*ם פ״ס כקש״ם מום׳ מרלכ׳ בכעט כי׳ אביל
לרךק טש והמליכה ׳ע״א:
ע י ד המעמר ״ ט של ככרי אשר לעייל בסויר ורואמ מוהמו ומכימ בע׳׳ע
שהוא הוא ליה בית מומרת מעהר ״כו ש״כ לעלמא ועל זה כ׳
הלכה גאוט כי׳ לליהא להרי קוף פרק ט ישמעאל בגר״הא הממהר ״כו
כף עד שיהיה יושב ומשמר ורישא מייל׳ במםקיד וקמס מפקיל מוזר
ומאה

שארות

חת״ם סופר חי״ד

מ

ותשובות

ולזס םסכי׳ הרא״ש שס והרשב״א בהה״א וסדין שס וסנוור וכ׳ סרב״׳ וכ׳׳כ
בכ״מ שזה דעת םרמב״ס והקמ׳־ג וםמרויווח וכן קבע להלכה בש׳׳ע p״
קכ״ג סעיף י״יו ומלכ׳ וכיק לשלותו משמע דסכל תלי׳ בכוונתו של המושן
אס סיס סכוונת אעס״ שלא עלתס בידו כסונן ע״ע עיי כוונתו כעשת
כל תנת ראוית לניסוך תדע לך דאי לא סימא סכי אלא כל שםולכיס
עמו אחה חרצנ״ חגיס לא מ ק ד סמשכס א״כ סא דאמד׳ מכיין שסתמיל
למשוך עושה ״״נ ד ל תתחיל למשוך צלול בלי ,שום מרצן וזג כלל א״כ
אתה צ״ל לפי משכה ראשונה דמקיל עפ׳ ובעי׳ עד שירד לבור היינו ג״כ
צלול בלי שוס מרצן וזג דאין לומר דלמשנה ראשונה דבע״ הורדת לבור
דוקא אז אס ירד לנור אעפ״׳ שאינו צלול כל כך נמ׳ עושה ״"נ כיון
שכבר ירד לבור אנל למשנה אחרונה דמממר״ לאסור אסי׳ ברק הסמיל
למשק אז נע״ שהחחיל למשוך צלול ממם ז״א דאס כן כ׳ מריך ממתנ״
עד שירד לביר אדדה דאמר משההמיל למשוך מושם ״״כ ומוקי ליה
בפקוקה ומליאה ושוב הקשה מסיפא ירד לביר מה שבבור אקור והשאר
מותר ומשים אוהה קיש״ מקיק דמתני׳ היא משנה ראשונה ודים קא׳
למשכה אמרוכה ואי איתא לשכ׳ ד ד ה מייד בהחחיל למשין צלול לגמרי
ועושה ״״כ מיד בחחלח המשכה ומשכהכו דקהכ׳ והשאר מוהר מ״ר׳
שלא כמשך צלול לגמרי ואע״ג דרישא דקהכ׳ ואיכו עושה ״״כ עד שירד
לבור צא מיהרצ׳ נהכי דמשמע דעד שילד לבור לא יעשה ״״כ אפי׳
ננמשך צלול קידם הירדה ׳״ל הא מוקי ליה רישא בפקיקה ומלאה שלא
היה נגה שים המשכה ומייד מחכ״ שגס כשפחמ אח״כ הפקק לא ירד

ורואת את חותמו כעו שכתבו תוקפוח לעיל ל״א ע״א ד״ס לאמר כו׳
ואמי׳ סכי בע״ בעעסר יושב ומצפס אלו תוכן ד ב ד קדשו ודקדוק נכק
תוא בברייתא איברא דתתוס׳ ל״א ע״א סנ״ל לא ט אלא קסם מפקיד
מחר על חביתו וחיממו מדרתת סגד שמא יעיין בו ולא ׳מצאסו נכון
וכתבו תוק׳ דסברת עירתמ במומם א׳ והמיל כמו סברמ לא ערמ
בחב״ח ומינת כ׳ חיכי דסברס לא ערח במב״מ אינו מועיל במעתר
״נו הוא מדין קברת מירתת לא יועיל וכלקדוק של מעלחו חגאין נ״י
אן לא מ״ר׳ בחוזר ומוצא מוהמו ומכירו בע״ע כמבואר בש״ע יס״
קי״ם למעעס מירתמ שרי אס״ באינו מטר חותמו כ׳ חזקה ללא נגע
בו סעכו־ס כ׳ הית מרתת שמא ׳בלוק אחר חותמו ומקתמא כל מסקיל
חחר על סותמו ומתיירא סגוי ממנו וקנרא זי אינו מועיל במעהר ״נו
אבל אס באמח בלקו ומצאו נכון בסי' או בע״ע זח אינו מלויק מבדיחא
דסחס מפקיד אינו מטרו בע״ע לנימא סיפא מחורר אפ״ במטרו
בע״ע דזה אינו קהמא דהרי המפקיד לא נע׳ ע״ע והא דע״ע מסכי
באיסורים פשוע ומבואר בש״ס דסולין פג״ס ונסוסקיס ונ״׳׳נ בפרע
בירושלמי לשקלים סרק ז׳ הלכה ל׳ ׳סכמון שם״א קמריסן ומזח
הירושלמי נראס דסםיעא לים לנד׳׳ה ומשמרה הביס שער ל׳ ביה ה׳
הא דע׳יע גמור מהכ׳ דהשסא במוצא בשוק מהירין משוס ״״כ מכ״ש
במפקיד ומעהר ומה שט הדרה גאונו לע״ע לא שיין בסיהס שנדפוק
כמבואר בסנהדרין דף ל״ז ע״א שאדם עובע כמה מעבעות נסיהם א׳
כו׳ שה׳ סםובוס בדבר סדא הסס בסותס א׳ ממש אבל הכא טסיש
היין צלול לכן מה שננור אקור והשאר מוהר:
םסעכו׳יס המציא לו אומן שיעשה סוסס אסר כעין סוהמו של ישראל
אומר אט אפי׳ יזדמן לו אותו האומן בעצמו כעשה הסוסס של ישראל אע׳׳כ צ״ל דברור להש״ק דדא ודא אחה היא נאוהו אופן שכקרא ״ן
אחל שירד לנור באוחו אופן ממש מקד ׳־ן בחחלח ההמשכה
א* אפשר שלא יהיה היכר בע״ע בין סיתמי שלי לשל עט״ם שאי אפשר
לשוס אומן לעשוה ב׳ דברים דומין ממש וכה׳ דסימגא ליכא ע״ע איכא ואין קנרא לחלק נזה והשהא א׳ ס״ד דהמשכה היין שנחערנו נו איזה
ועוד כהי בצירות האותיות ליכא הפרם ע״ע מ״מ בעיע הסוהס שסביב חרלנ״ וזגיס לא מקרי המשכה לעשוה יי׳׳כ אע״פ שה־הה כוונת ו לשלוחו
האותיוה איכו דומה סוסס לסברו אפי׳ של אדס אסד בעצמו ומכ״ש מחרצכ״ וזנים א״כ לפי ההנחה דלעיל הוא הדין כשכנר ירד לנור נמ׳
שהראשון המניע סוסמו במקום סלוק ויפה והשכי שזייף ושיבר כסוהס איכו כעשה יי׳׳כ אס לא היה כקי משוס חערונוח מרלכיס חגיס וא״כ
הראשון סוהס על המרסק הזה וכיכר היעב במ״ע .עיד כקינן סומרא קשה מאן פריך ההס בש״ס דף :״ו ע״א ואיכו עושה יי״נ עד שירד לנור
מהטיהא דבחביוס של עץ איכא למיסש לבין הנסרים אמה שכן כהנו והתכי׳ היין משיקפה הא פירש״׳ משיקפה שלפין המרצכיס על היין
המוס׳ ל״א ע״ב ותב׳יס שבש״ס בקי׳ קל״ו ובעו״ה רוב ביי מדינהנו כשהוא כמ בבור א״כ שמייד שאין היין ללול בבור ומשוס הכי איכו כעשה
נכשלים בזה כ׳ ממש דבר ידוע הוא בלי ספק שכן אורסוה כל בעלי יין להתחייב במעשר עד שיקפה מה שאין כן משכהכו מייד בללול ואין
עגלה להוליא ״ן מבין הכשר״ וממש איכס כמפסיס כגכנ על זה לא בו חרצכ״ שכאמר עד שיקפה והוה לאלתר ״״כ אלא על כרחך זה א׳
בעל העגלה ולא בעל השפכים על דלן הולא מדיש״ קאכל אן היינו אפשר כלל ולעולם יורדים חרלכיס עמו לבור ומשוס הכי פריך שסיר
בעובר ממקיס למקוס אן במעהר ״כו אס הכיס הסיהס על פסס ממהכיהין אמעשר והרי כבר הוכמכו דהמשכה דרב סוכא ע״ר׳ כמי
המרסף ומטר סוהמו בע״ע כטל סו ליכא סשםא דבין השוליים אלא דומיא דהורדה לבור דמהכיהין ואע״ג שאיכו צלול מכל וכל כל שכעשה
אפיי במטס סוהמו על ססביוה והמרהף פסוס מ״מ הא כבר כ׳ הדרה באופן הראויה ליין וכווכהי לשלוחו הוה ״״כ והוא הדין בשולה ע״י כוק
גאוכו במכהבו הראשין דהיכ׳ דליכא למיסש לסליפ״ ולגכב לא ס״שיכן
מהגיגיה דמדא מלהא היא:
מצאחי לסדיא נשלע׳ הגבוריס שסביב הדיף דמסכה ע״ז דף שכיה
כולי האי והכא ב״כו של עצמו למה יוציא מבין הכשרים ממה כפשן pi
ע־נ שכ׳ בפשיעוח ת״ל דאעו בלוקח יין בכיס מן הגת שכהב
הלא כלו שלי ׳ססס סוהמו וישהה ומכ״ש כשישראל עמו בעיר כעובדא
שלפטכו פשוע דליכא למיסש לזיופא כ׳ סאי שסד אס ירצה לשהות םפיסקיס דאס מהמון להיוה שולה המרצכיס דהר המשכה אס היה
מ״כו של עלמו יקרא לישראל ויפחחכו ויחזור וישהמכו ומהיט היה׳ לסדש שולה עעסס איזה גרעיכיס מ׳ לא הוה המשכה ודאי דםום םמשכם
אלמא שאס נהכוון הוה המשכה אפי׳ נעל״ת איזה זגים וסרצכיס עד
חומרוח והלוא׳ כעמוד בראשוכה:
מ״ש מהכשר הנה פשוע הוא ומה״ח לחשוד המורה שכחן כ׳ חכשר כאן לשוני ועיין שם סר׳ מנואר כמ״ם ואס כן לכאורה אין היסר למיין
שלא ידע בכל אלו ולא ישגיח נ כ ן ונמש׳ ניצה י״ד ע״נ רב פפי הנ״ל שנגעו נו עכו״ס אחר שהמשק הישראל מהגגיס כל ״ן אעם״׳
אקלע׳ לבי מר שמואל וכו׳ מזה סוטסו הראשונים ובשיעס מקונלח שס שעלו עמו מרצניס כיון שכוון לשלוהו וסיננו בין אצנעוח ידיו כנ״ל:
דע״א הנאמן בא״ צ ד ן לחקיר אין נעשח נחיחר דמשחמ• בהחיד עביד אמנם צהיוס ססקד מרובה מאוד לםמוכדס עושי היין סנ״ל ונס
השהא הכא אין היין מצוי להקיני׳ כידוע ע״כ אמרה׳ לעיין
דהרי פרין אר״פ דלמא במכהשה קעכה ודלמא מאהמול וכו׳ דהוי ליה
למחל׳ בחיחרא עפי מלאישור ולא לחשוד וחו מוכח מהחם דבפריצ׳ למצוא הרוסה והיהר שהי׳ ליין הכיל ולאחר העיון נראה ל׳ לההירו ע״
לעבדא אע״ג דלשמואל מהימכ׳ ואכיל למאן דלא מה־מכ׳ איכו יכול צירוף איזה ההיר״ אשר יבוארו לפנינו בעזה״• והראש והראשון הוא מה
לשמון על שמואל אע״ג לילע שמואל לבביה״ לא ע ב ט פריצוהא מאימחו להוא מביאר נש״ס דע׳׳ז דף כ״מ ע״א וע״ב דמגע עכו״ס בלא כוונת
דשמואל מ׳׳מ לרב פפא לא הוח מהימכא וחוא לבר חילוש ויעוי״ בש׳ ״ן שהיה סנור שהוא מיס או שמן ושכרא וכהא׳ גוכא אינו אוסר בהכאה
באר הימב ויורח לעח סיף ס י ק ש״ס ולא א א ד ן לקלס קדישח עעלחו אלא בשחים ופסקו כן כל מסיסקיס בלי שוס חולק וענש״ע סימן קכ״ל
סלרח גאוכו כ״ ואסחוס בברכס מרובס ו א ס ׳ קילס :ס״ב יום ל׳ ח׳ קעיף יו״ל והנם לפי זה סך ״ן םבגיגיח או נ ג ח קודם םםחמיל למשוך
אין לו ד ן ״ן כלל אלא מיס בעלמא וזה פשוע ומנואר ומשוס הכ׳ המה
שבע חקפ״ב לפ״ק :משס״ק סופר מפס״למ:
סרםב״א במם״א שער א׳ על ר״ס שאוסר נהחזיר גרגוהנ׳ לגס משוס
עמת ״ן שבגרגותנ׳ והקשס כיון שתיין םבגת לא סוה יין עלי״ן להעשית
׳י״נ אך יהיה ״ן לאוסרו ע׳״ עמת ״ן שבגרגותנ׳ ׳לינא בארעא וגיורא
חגסוח שעושים ״ן כשר אזל סל מעמא לארעא לפי סומו ושאב בשוד שודא ומביאו הע״ז ק י ק קכ״ג סקי״ב ע״ן שם וכוונה קושיה
בין
לו ״ן בכל שלו מסגיגיח סמלאס לס מכבים ל מ ט ח לחוליכח לגח סרשב״א צדכה ביאור ורצונו לומר לפי מה לק״״ל בתר שמא אזלינן א״כ
וכלי שלא ׳מערבו ל״ סרצכ״ להון הכד שלו עשה לו עכבה ״ן בילו היין שבגס אין לו שם ״ן על״ן שמשום כן לא גזרו בו ״ינ איך יקרא
עלי שס ״ן לאסור במשהו ע״י הערובות עפה הגרגוהכ׳ הא מיס ב״;
בין אצבעוס לסיוה לו היל כעין מסככה לסכן היין מכמשן למון מכל
אמכם בכל זאה לא טצל מסיוח עכ״פ איזס מרצכיס וזגיס בסון ס״ן בכ״ע ולא כיסא ליה למימר ל ד ה אזיל בסר מעמא כאב״ לבר מהלכהא
צלול שבכל ועושי היק לא נהנו לבס ע״ז המעםם ועשו ם״ן ע״׳ עכו״ס והא ללא קשיא כיה לרשב׳א בקיצור אפ״ א׳ הוה עפה ״ן הגרגוחני
כלרכס אלא םכהערב הגיגיה ההיא עס כמח גיגיוח וכחכו לנה וח״ן מב״מ עם ״ן הגה כימא סלק מיכו כמי םאיכו והםרצכיס רבו עליו
מעורנ עחח ואחר כל המעשים נהעוררו ובאו לשאול אס יש ב״! חשש ומנעלו וזה קושי׳ הוס׳ בע״ז נ״ו ע״ב ״יל סיל לרשב״א ללא שייך סליק
בכהא׳ גונא שעפה ״ן מהערב וננלל עס ״ן ולא עס החרצנים וזגיס
מגע ככרי ביין שלנו:
הנה לכאורה לין זח פשוע ומבואר לאיסור בחוס׳לע״ז כ״ה ע״ב בסוגיא ואי אפשר לומר סליק ״ן מהוך ״ן וכ״כ הוא ז״ל נח״ חולין פרק גיל
לגה בעועה ע״פ לעה רש״• לכל שכמשן היין אס״ במלרון שבגה הכשה גבי הא לאמר רבא סליק את מינו לאחר שכבר קבל החתיכה
או בגיגיה מ״י כוס שטון לשלוחו מ; הזגיס יש בו שוב משוס מגע גוו עעס מחברתה לא שייך קליק והרועב יבעלנו ימינו יהיה כמי שאינו
,

תשובה קטז

,

שסד

שאלות

ותשובות

חת״ם סופר חי״ד

שסר׳ נבלמ בטנו וא״א לנמל נרוענ שאימ ודנו סואיל וממורנ נ י נ ו
ומינו אינו יכול לבמל מד כאן לשונו מיץ שס בפטם וא״כ סכא מד
שמחמרב םיין  p5לס בלס לא ס״ך לומר סליק משוס ס ט לא קשיא
ללשב״א אלא ס ן קושיא אץ־ אפשר שיקרא מ״במ זס ם״ן שסוא p
גמור ליעשוס ״״נ עס היין הזה שאינו  pעדיץ כך נראה ל׳ פ״ קוש״סו
ומיהי מהסוס׳ ד״ס אבל אס םסזיר כד מבואר דלא קבירא לסו נסא
כרשנ״א נמס שכסנו שס ע״׳ל דמייר׳ הכא שיש הרנה יין נגה וה״ל
מ״במ במשסו ואפי׳ לרבא אסור עד כאן לשונו מבואר עדנריםם דפשיעא
לתו דסוס מ״בע יץ שנעשך עם מס שבנם ונראם לי דצר 7לסם מעם
לסברסס לסברם םרשב״א נכונס ונראם ל׳ דסנירא לסו לסםוס׳ סא
באעס נס ״ן סזס שכבר נעשך נע׳ עיא במלמא סוא דסט למנין
מעשל יך״ל על שישלם ולכס״פ עד שיקפם ורק משוס סועלא טי״נ
הממיט לחיל לאסרו עשסססיל ליעשך או מי שירד לבול אבל מ״מ
בשביל זס לא ישנס שמו ומעעו לסיום לו שס ועעס אסד עם מס שבנם
אלא שכל כך לא ראו סז״ל לססידר מל מס שבנס אבל למולם סרוד׳ סד
שמא איס לסו וסוס ליס מיא במיא ט א דאיסורא במיא דסיסרא דסיל
נ״כ מץ במינו ומשוס ס ט לא סשו סוס׳ לקברם רשב״א ז״ל:
מימ לטל׳ עלמא ט ה ה למנץ ניסק־ ס״ל ״ן שבנס כמו ש pישכרא
שאינו מקבל ניסוך וכי סיכ׳ א׳ סיס סגד מםכשך ביין וקובר
שסוא שכר סיס <מםר בסנאס על כל פנים סס״נ כשנגע בענבים
דרוכוס שבניניס שנעשן עעני יסיא סבור שאינו נעשך עענו ולא נעשס
עדיין ״ן וסא דמשמע מההיספוח כשהמשיכה ממנו בכוס נעשס ׳י״נ
ועשעע אפ״ בהנאס ס ״ ט כשעכד׳ס יודע מזה אבל בלאו הכי אינו
אוסר בסנאס:
שבררנו שאינו אוסר נסנאס עטנא א״כ בז״סז שאנו דטן כל
האועוה שבנלילוהינו שאינם יודעים בעוב עיז ומשמשים מוהר
אפ״ בשסיס כמבואר בש״ע ס י ק ק ט ד ובש״ך שס סקע״א באר היעב
וגיוסר למעיין גפנים גסשד רלג״ס גס״ ט ברור מלולו לססיר במקוס
הפסד לכ״הפ כה״ג נעצא אי הוס ידעינן בוודאי שסט׳ סי׳ סבור שעדיין
לא כמשך ממנו היה מ ,הר אפ״ בשה״ מה האמר מאן לימא לן דלעא
הטי אקיק אדעסיס בססס שדרך לעשך עעכו וכבר כעשה יץ ז״א מהא
דע״ז דן> טס ע״א בעובדא דר״י בן אחא ור״י בן נסורא שסו סערא
ואם׳ נברא ואעכ ליס אשק״ן לבסוף אשכסו דככט סוס סד אסר אפ״
בסנאס משוס דמימר אמר סנכר׳ רבנן סשוביס כי סט בודאי סערא
שסו וכסטס ומאן דשט סבירא ליס מימר אמכ סנכר׳ רבנן לדיכךס כ׳
סט א׳ סוס שסו סמרא לא הוס אמרי לככר׳ אשק״ן ש״מ שכרא סוא
וסוס ליס כסו שלא במוכס ושרי אפ״ בשסיס טין שס וא״כ לא עבע״
למאן דםרי הכי נמ׳ עיער אמר סככט א׳ כףד טש ט כבר דין כיסק־
נא סיס עטסיס אוסו לסוליך סענביס לגם ואפ״ מאן לאסר סםם
היינו עשוס לסוכססו של נד סוא לאנשים סשוביס כאלו לא ישסו שכל
והא לאעליכן אשיר׳ או שלא ילעו שהוא נוי או שלא נסנו לבס באיסור
נגיעה גוי וכסא• ניונא ׳סשוב הנכל׳ עפכ׳ סוכסהו לבכן כאלו ישהו
שכרא אנל סכא שסכל עכיריס ויולעיס נ ו שסוא נוי וסאנשיס סיסוטס
סאלו כל עצמו לא נאו אלא לעשוס יק נסכשר נוראי יאמר סנכר׳
אלו כבר סיס נו ל״״נ לא סיו עטסיס אוס׳ לספון במכניס אלא על
כרסן עדיין דין עיס יש לו וא״כ אע״נ לבאמם כבר נמשן ממנו ס״ל
ענע נד בלא מוכה ״ן שבזיסז אפ״ בשםיס בספ״ע:
,

מצורף לזה עוד םא ענואר בדברי סראשוטס ועביאם העור והרב״׳
ובביאור יוסר בטע רק״י ק ט ג ד״״כ בזיסז לא עסעכ״ גיס
כולי סא׳ ואינו אלא משוס נזירם בטםיסן כמו פס ושלקום ובכעס
דבטס סמכיכן בזס כמבואר גס ברע״א בש״ע ריש ס י ק סטל וא״כ
נמז׳ אנן סא לעכין עעשר ק״״ל דלא כקרא ״ן עד שישלה בסביוס
ירק משים סוערא ד״״נ הסעירו לאסור עשירד לבור ובעשט אסרונס
ת ס ט מ ׳ומל לאסור עשעה שסםסיל למשין וסכל משוס סומרם "״נ
יאס כן בזה״ז דליכא סוערם ״*נ סיס לנו לועל ללי לאסול עשישלה
כמו במעשר דאורייסא ונהי דסלילס לסעין על זס דסר׳ כסב סוספוס
שטס רצה לנדוס אוסס סדורכיס עם סנכט בנס אעפ״י שכבר בזמנו
לא היו עע״ז אדרבא היא ריה םיקל לעשוס שוספום עם סנכר׳ בזיםז
מפני שאינו נשבע בע״ז עיין הוס׳ בכורוס דף ב׳ ע״ב ובש״ע א״ס ס״
קינ בםנ׳ ט ע לא רצס לססיר לדמן עם הנכט נז״הז מ״מ בהפסד
מרוב׳ דסמכינן אדבר׳ רשב״ס דאער גייס בז״סז לא ענקכ׳ ״ן טנסו יש
לצרף נס סברא זי לסנ״ל לסםיר בכס״נ ומיץ במסרי״ק שורש ל״ב:
קכ״ג שסקשס עליו קש״ן
ובחדושי אמרם׳ לישב דברי סעע״ז
שס סקע״א שכםב בססזיר גרגוםנ׳ לגם א׳ ליכא V
בסרצניס אין ס״ן שבשולי סגרגוסנ׳ עסבעל ביין שבגם וסוקשס לסש״ן
םא בזס״ז קיימא לן  pביץ בס׳ וסיס נט לומר סנס ס ן דםםזיר
נינוהנ׳ לגה דטיהי נש״ע היא עפ" דבט סרא״ש בע״ז שס שט דסא
דר״ה נפקא מיט׳ בז״הז וכמו שביאר הע״ז שם סקי״ב נאטכוס יעדש

ומ״ש המסגר ססועה ומלאה ליל ששמם סהועה ומלאה על מסס ולא
משל מינ״ וג״ נגה אגל מסם כשהסם דרדו בס»מבומ אל ס ג מ ו ס ד
ושם כסמק וירד לניר יס״ל ללא״ש דסנרטסט מפסיק שאץ מס שגסון
סגס נמשס ח מ ׳ ״ ססכק סזס ונס״ מסמם איש סקשס מס מקשה הש״ס
מעסטסץ סשאר ומהר ללמא ט י ט בספסק גרטסט ולפע״ל דהלא״ש
לא קאמל אלא נשלא פסקסו נולו דאז סגלגוסני מפסיק נץ גם לנול
ואין מס שנטל מושם  pכקן למס שנגס אנל משנסינו וסשאר מוסר
ומכף ליס ט ס בעצומ נשפסססו נולו עשוס לסט קםמא וכיון ש״ן
סנור מגימ לשלל׳ סגרגוסני אין כאן ספסק נץ יין סבור שנגלגוםט
ליין הגה כמשה הכל  pנסן כטל ״שוב ל נ ט הרא״ש מימ לא ראיתי
לשוס א׳ מםראשוכיס זולסו שפסק כן וסוא סלוש ט ן ומההימה על
סרג״ שסמן מל זס לפסוק כן ואין כן דרכו ולא דק־ הרמ״א לססוס
על  pס״ כראם לסעמ״ז דכס׳ מעיקר סטן אץ לסעוץ מל סלא״ש
גזם ודע כיון דסומרא דיץ כקן ליסא גזס״ז וס״ ראף לוער שיעורא
עשישלס גסגיוס כעו עעשל ומסס״ן לססמיר מ ט פ גליכא הפסק גרטסט
אגל גהפקק גרטהני לא כסמיר כעצא לפי זס עסראף ס״ לאסור p
הגה מצומ נעגמ ט ׳ נגרגוהכ׳ אפי' גלא המרונוה הגרטהכי ורק עשוס
קוצא דזה״ז לא אסריכן על שיהערג וס״ל להממ־ז השהא שכהערנ לא
כקיל מוד לההיר מנ״מ גק׳ גזה׳יז דהרי קולי גסדא דוכהא לא מקציכן
כך כהגסי מאז גסידוש׳ וזה סיומ להכ״ל:
מצורף עוד הא ע ט פ מי ליכא ר״ה דפלינ ארש״ וק*ל דאינו נמשה
 pנסן אלא גהססלה ה ו מ ה לגור עעש ואפשר לוער אפ ׳
גסעשכם סכוס מהיר אמינ דאינו משעע כן גג ׳׳ סא הסמ״נ וההרועו׳
עגיאס סרג״' ס״ל לסטא לסעשכם סכוס לשהום לפי שעם לא עקט
סעשכס כלל אע״נ דנן׳ל כרש״ וחוס׳ לאסור גסמשכס סנס מנ״ ונ״
מ״ע גכוס שגגינים קיל עפ׳ ואיכא נמ» רמב״ן וראג״ד דס״ל דאע״ג
דעישס יץ כסך ע״י סמשכס כל דסו סיינו אוםו ס״ן סנמשן אנל לא
לעשוה  pכסך עה שלא כעשן עעכו וכיון דיש לכו ר״ס וראג״ד ורענ״ן
וסמ״ג וסםרומוס שמסיריס לנמר׳ כהי דלא קיי׳ל כווהיה געלעא מ״ע
נוכצ צצרף סטל לסםיר :
בשגם שאין אוםו סיץ נעינו ונסערג גרונ גיניוס אסריס ונדרך כן
וסצא אפ״ באיסורי כרם אסרי שנםערנו גרוג געינו הוצטם
לסקל נכעם דברים כטן צפני ן נשפך וסכי נמ׳ כנר איכא רונ ״ן
כשר שסוא מינו אע״נ דאיכא נע סרצטס וזטס איט עינו א מ ט ק
קציק אם שאינו עינו כיד שאינו ועינו רבס עליו ועבעלו כמבואר בהה״א
שבש״ע ס״ צ״ס ועם שסקשס םש״ך שס על דץ זס סק״ס לא שייך סכא
עשוס ששום !;בעמודה ע ט ס ונס מיש צעיל בשם ט יונס לא שייך
לאדרבא סכא אנו עסלקים הסרצניס ועבעציס ס״ן ב״ן ברוב באופן
שאפילו סיס איסור כרם היינו יכולים צקמון אקולוס עובא סעצורפים
כ״ש ב״״נ בזם״ז שאץ לו סומר אלא כמו פס ושלקום שעכ״פ נםפ״מ
יש לסמיך אכל מ״ש למיל בלי פקפוק לההיר לפע״ל:
פקיק מ״ל ע״ו כקליו םקס״ו לפ״ק.
משס״ק סופר מפפד״מ:
,

,

תשובה קיז
פה גסגינוסינו מצא א׳ ברוב סקימזו למשוס ש<ק מסרצנ׳ סמנביס
וס״נו שמצא גכל סרצן וסרצן יש שקידם א׳ קעכס ומאוסס שקילס
כעשיס שמכים ממסים משמרים מזוקקים עוג מאוד למאכל ו  pעשפע
עש״םן ודד כשמביאים םסרצנים וסזניס מביס סגד כפץ ססלצנים
בנפם כדי שלא ׳שאר בסס שוס דבר עסזניס ואם״כ טנשיס ססרצטס
נסעס עד שנעשים יבש עאוד ואס״כ דכין אוסס בעדוכס עד שנעשים
לפרורין קעניס ואוםן ספרודין מסבסבץ אס״כ בעסבס על סאש עד
שמעצץ זיע ס כדרך )סקאפע נרענין( ובשעם ססבסוב סזס עריסין
מסן ריס ״ן ואז נעידן טםסא משימין סכל נשק סזק ויפס וכובשים
אוםן נעכנש של נרזצ םטוסד צכך ומי״ז נומף סשען דרך אוםו סשק
זך ונקי וספקולס ס״נו םסרצניס סנדוטס נשארים כולם נסוך סשק
ואץ שוס אדס או קפילא •כול לממוס או לסרניש שוס ממס ״ן נאוםו
שמן או לסנסין נינו ובץ שק זים וםנס מלבד שזם דנר סדש שלא
זכרו ולא רמזו מזה אנוהינו ורנוסיכו סכט ההלמוד ז״ל נטלי סוניא
דמיר פ׳ נ׳ מינק ונס בנדרים נבי םנודר  pסמנביס ובשנומוה ננ׳
שבועס שלא לאכול סרצן ובמניעים גבי סנלעינץ דנכולםי איכא
נפקא לטנא בזס אענס אנא לא לאשחע׳ טנא ולא לחלש חלשים
קאהינא רק םלטד סבא לשאול ולשעוע סלכס לעעשס עפ׳ רבו
נ״—.

שלום

לםלטדי סרב סטין סמופלנ ססכס
שאפלך ט ׳ — .

קבלתי

גי״ס נתק שמן סנמשים משקדים סנדלים בענני מרצי ענבים
וסם מי״נ וממלסו נסכמסו ומסק לשונו ניאר כל עמשס
מלאכה

ושלם כמו״ה ליזר

שאמת

חת״ם סופר דדד

מלאט ססוא ומ״מ לא ידעסי שוס מקוס לאישור אי משוס טמא דכמ
״ ן שבסרצטס כההפן וכעשה ממכו ש ק יש צההיר ודני' מג״א קיק
ט״ו צ״ע ויפה פסק בסק יפקב ס״ הס״ז כל דבר שכשסכ׳ לדבר היסר
הוהר כטן בשר צדבש והכא היק לשמן ואמכס הגאון מקור ס״ס שס
הפדז עצ המדה ומ״ה׳ מש״ס כריהוה ה׳ ע״א ובמ׳׳כ צא דק הסס צסס
אשהכס וכצערף עמו מיס והוה קד״א דמשפר״ בקמס וצא מס״נ בכזיה
צסס וקצ׳ ה״א כיון שאיט ראד צהקריב ממכו עומרוכצזהרק צצריכוהא
בעצמא וצא צדיכא אבצ דברי סק יעקב ככוכיס ואמיהיס וס״כ דכווהיס
ואי משוס סערובוס יי! ט ק שעעמכו כמס פעמים וצא כעעס וכרגש נו
עמס ״ן אין לחוש וגדוצס מזו בסשונס רמ״א שסששו בשמן זיס משוס
הערובות שומן סזיר וססירוס מעעס שאין הגרם מרגישים וראי׳ מסשו׳
רשב״א בגביכוס של ככטס מדאכלו אוסס בימי העכיסס ש״מ שאיכס
מרגישים בו עעס וס״כ דטוס״ מכ״ש סכא כמס ישראלים עעמוסו ולא
סרגישו נו עעס ״ן ע״כ נ״ל סיסר פשוע ומ״ש מעלסו אסש״ן דאוסר
אפי׳ ססרצכיס סוא ק׳ דגול מרנבס וזיל בס״ למס׳ ע״ז ס״ס ע״נ דלא
כצער׳ זיק׳ בטאי ס סי׳ ה״ן במשכיר יורה צגו׳ צנשצ נו ס ק אסיר משוס
רוצה בקיומו פ״ נ״׳ דלא יבקע היורס ומג״א צא כיסא ציס בהא ועעמו
דהא היורה לאו איסור הוא ע״כ פי׳ דמצה בקיומו של שכר שאס יבקע
היורה ׳שפן ע״ש ס״ק ׳״א וכעלס ממט ש״ע דהכא צא כצער׳ זיק׳ רוצה
בקיומו של זיק׳ שהרי אס ישפן ״ן טוב לזיקי כדלעיל לורד סיף ע״א
סריפ׳ דמצר׳ זיק׳ אע״כ צ״ל דהכל׳ שהוא בסיס לא״ הכאה כגון זיקי
דהכא ויורה שצ סיק הא גופ׳ אסור בהכאה ואסור לסיוס רוצה בקיומו
זכר צדנר עצמיס ששמשו טהר פקסים פ״ג ע״א ולפ״ז סרצכיס שצ יי״כ
הס עצמס אקוריס בהכאה ואהרן אסור וכמ״ש ש״ן קי׳ קכ״ג ק״ק כ״ו
ולסכם השיג עליו דגול מרבני ואסתום ננרכ׳ מרוב׳ א״כ:
משס״ק קו סר מפפד״מ:

תשובה פיה
ישמחהו ה׳ ואס ניסו כל הימיס נפר׳ נשי״ע סנעל עוד ׳שמס
בבטן עיר ה׳ סיכל ואולס ה״ה ״כ הרב הגאק המופלג
המאהיג המפורקס כש״ס מוהר״ר מאיר כ״׳ א״נ דק״ק יארמוע:
ע י ר אשר יצא לדון נדבר ס דש כגיעס עכו״ס ביין נקודר שכרן נידו
אי אוקר או לא כיון דקי״יל לקיס׳ ע״׳ ט א שמס לקיס׳ וכן
לסיפן אס יש לסקל אס עכו״ס סדורן יי; וכורן קודר קניב סמקל
שדורן נו אי הוה בי כוסוס ולא גזרו או לא:
אהו' ׳״נ דעס׳ סעט״ כועס דלקיסה ע״׳ ד״א שמס לקיסה אבל ל״ש
נגיעה דצקיס׳ צעצמו סל״ נכסו כל שלקסו נכסו ועוצס ידו מס
3בך שדבר מסקוק ניניסס מ״מ צקיס׳ היא משא״כ נגיע׳ בפגישה כסו
באוסו דבר וכל שדבר סוצ׳ן ביניהם אין זה נגיע׳ מדנס דנגיעס נכרי
ע״י ניס יד דאינו אוקר וסדוק־ בספקק קודר אושר עיי כסו וסנ׳ שרש
דבר זס בקוכ׳ ל״ז ע״א ויש לעיי׳ קצה דלכאורס משמע דגס ר נס
מודס דלקיס׳ ע״י ד״א שמס לקיסס ורק הכא נע׳ לקיסה סמס ק״ל נסי
לקיסה מקט תמה לא הוה כיון דמפקיק וא״כ ק׳ מאי מ״ה׳ רנא מאיזונ
קצר וצ״ל גס שס יש איזה ריבוי ובססיא דנפל משפופרת משמע לסד״
דאיכא אחה ריבוי דנע׳ צקיסה גמורה וברורה ואפ״ה מהנ׳ ע״׳ ס ״
יומא אנצ בהא דאיזו :ציע קצה:
והנה רש״׳ פי׳ ומיהו כשהוא מזה צטן צאסוז באיזוב מפני כשאוסז
בקיפוקו הוא מנענע ע״ש משמע דצא מטכא פקוצ קיפוק
נשעה הזי׳ אצא עצה עובה קמ״ל שלא יה״ מנענע והקשה נכפוס
המטס סא שס רפי״נ דפרס פליג׳ בקיפא כשס וכף וצרש״׳ אין צדמו׳
סז״ שמנענע לעביל׳ דכשר ועוד לפ״ז פליגי ס״ק ור״ש בהא דלקיס׳
ע ״ ט א ויס״ פלוגסס רנס ורבא פלוגסא דסנא״ עוד הקשו סאסרוט׳
לסקובטס דנכרן על ידו לא ש״ן סציצס דלקיס׳ ע"י ד״א שמס לקיסה
קשס משצס׳ עירובין קיג״ דצצצל דכורן גמי ע״י אקוכ משוס סציצס
וכן סקשו מיששכר איש כפר ברקא׳ שסקשו סוס׳ וי״ל דק״ל לרש״
כסבט שכ׳ סוס׳ דכל שהיא צטן לאוסו ביס יד נפיק מכלל ביס יד
ועפל ונעשה עיקר ולא שמס לקיסס אבצ אס אינו צטן רק ליסרס
בפלמא אוסו ביס  rס״ל עפל ושוד׳ לקיס׳ ויששכר שסיס מאנינ׳
דעס וצא יכול ליגע בנשר ניטו בצי ספסק שיראי סויצ סציצ׳ ולא ביס
יד וכן צלצול דציק־ לאצבע שצקה הו״צ סציצ׳ וכן איזוב נשעס סזיס
דמנענע יצטן לכוש לא שמיס לקיסס מטנא לא מעצס עובס בעלמא
א ן בשעס עבילס פציג׳ ס״ק ס״ל דסוס אפשר בצי כיש כגק שיקצר
סשפופרס ויגיע סאזוב לסםסיסו וס׳ זו  oבכפוס סמר״ ור״ש פליג
וס״ל דסוס לא אפשר וסשסא שפיר מ״ס׳ רבא רא״ פ״כ איכא
קפידא באיזוב דאצ״כ מ״מ פסול בסיפא באיזונ קצר אע״כ איכא
קפידא משוס ׳סורא כמו צקיס׳ סמס דסכא ואפ״ס ברישא בעבילס
כיון דציצ לכוש צס״ק שמי׳ צקיס׳ ור״ש לא פציג אצא דס״צ דגס ברישא
צר׳ן לכוש אבל סכא דצא צר 7כיע מודיס דצקיסה עי״ ד״א הוה לקיסס
גמור׳ א״כ ס״נ אע״ג דבע״ נקיסס סמס היינו דצטן צ״ אנצ היכא

ותשובות

מא

דלא ציין ל״ לא ואפ״ רבס לא פציג אלא סכא משוס דכסיב ולקסהס
לקיס׳ סמס אבל לקיס׳ נןסמא בודאי סוס:
 p l , T Iוכן ריענ״א בשס רמב״ן ס״צ בצולנ צא ש״ן סציצס כיא בנוביצס
וספיצק דאיכא ריבוי סנס צאו דוקא ס״ס בקודש דכסינ וצקס
סכסן פ״ עצמו שצ כסן וצא נקרא עצמו ע״׳ הפסק שוס דבר וסן סנס
דברי ריצנ״א שבסיס׳ יומא נ״ס ע״א וצריצנ״א ס״ס עניצס וספילק
דאיכא ריבוי יסיר׳ וצר״ן ס״ס ענודס דכסיב וצקס תכסן ובלוצנ א׳
סוס כסיב וצקססס אסס סוס משמע בעצמכם ונגיעס ע״ סססק דבר
אסר צא שמי׳ נגיעס אנצ צקיס׳ ע׳׳׳ כסו מקרי צקיסס:
מיש והשיג עצ סו״׳ גס אני בס״ סשגת׳ כן מ״ש עצ סש״כ סי׳ קכ״נ
יפה כ׳ דאין השגה עצ סב׳" לשיעסו ידפס״ם רומא קא גריס
צקצר נאמרים והקוצריס אומרים יברכהו ס׳ בברכה משוצשס הכ״ד
אס״נ דש״ס .ס״נ יום א׳ ערב ס ס״ס סקי״ף לפיק:

תשובה קיט
שלום

וכ״ט למסוסנ׳ הרב המופצג ומפורסיס כבוד מויס מאיר פא
נ״י אנ״ד דק״ק עעע ׳ע״א:

אשר אוסה נפשו היפה צדעס דעה׳ הקלושה בעונדא דנכנס :נב
צמרסף של ״ן כשר ופססי סביסא באופן שאס סי׳ סגננ גוי
היין נאסר בלי פקפוק ואמנס נ׳ ישראלים סקלנוכיס למרסף סרגישי
בדבר ונכנסו להציל וברח סנכנ ועסה הנ׳ הרי שהדי מכסישיס זא״ז
זה אומר שהכיר הגנב שישראל ס״ וזס אומר ננעס שהגנב ה״ גר
ומעלהו הארין קצה נפלפולא ואן בעיקר השאלה קיצר ולא ביאר כל
הצורן ע״כ אסזור עצ כצ צדדי ואופני סעכין ונתסלה אבאר דברי
הפוסקים נעכין זה:
הש״ך בי״ד סי׳ קכ׳ז סוף סקי״ד כ׳ כל סיכי דנ׳ עליס מכסישיס זא״ז
הכי ססדי כמאן דליסא ואוקמא סדבר בסזקסו כמו שסי׳ קודס
ומייתי ליס רא״ מסיס׳ ור״ן דכהונוס ומעלתו דקדק בזה דס״ל לאסו״
מדאמר״ בעלמ׳ אין ערעור פסות מסכיס ואמר״ בקידושי; ע״ג ע״ב
דערעור סד סהדי היכ׳ דאיכא סזקת כשרות לאו כליס הוא וסיכי דליכא
סזקס ס״שיכן ליה ובעיכן כאמטס דסיס לומר זס כסן ומזס הוליד סדשוס
דאי; ראי׳ מססס דאיכא סזקס הגיף דאליס עונא יס״ל סזקס כשרות
ד״״נ לא הוה סזקס הגוף נמי׳כ שגה מעלסו בזס דעכין סזקס הגוף סוא
כגון סזקס בהולה דידע״ שנילדה בהולה שלא ׳שהנה נל׳ שינוי ממשה
בגופה מוקמ״ לס בסזקס הנוף ובן בממד׳ אס בדקנו אוסס וידע״
שנוצדס נצי אוסו סעוס ועכשיו נמצא גס מוס אמר״ סשסא הוא דאסרע
וכל כיוצא בזה ו״״נ דומס לזס כ׳ כל ״ן גדל בסכשר ועי״ מעשס מסנסן
א״כ כל ספק שנו מזקמי׳ אסזקס גופא דמעיקרא ואמנס ספק אי מכהנס
נולד או מממזרס שאנו מסיפקיס בעיקר לידסו אין לו סזקס סגוף שיס״
כסן עפי מממזר וססזק׳ דקידושין סנ״ל פירש״י שהיינו אנסכו בדעסינו
עסזיקיס אוהו בכסן ובא א׳ ואמר לנו שאנו עועיס בדעסנו כי אינני
כהן מזו מ״ר׳ הסס וזו סזקה גרוע הוא ויש כמי סזקס סגוף בכי האי
גונא כגון שסעדוס על האס שססזקנו הנן נכשרוס מפני שסאס סיסס
כשר׳ ושוב אסא סד מערער שסאס נססללס קודס לידסו של זה א״כ
טמא אוקי סאס נסזקס גופ׳ שכשרס כילדה וסל״ זה א׳ סזקס האס
מועיל לולד או לא בקיגיא דראוס מדנרס ׳ע׳׳ש מ׳׳מ אמס נכון סדבר
דססס בקידושין אפי׳ לסעיד נגד סזקס גרוע נמי אין ערעור פסוס משטס
ימ״מ לא סג׳ לי׳ לש״ן לאסד׳ רא״ מססס דס״א ס״מ בטעבד אבל
לכססלה לא ואפשר דלפסל הכל משוב דיענד עיי׳ שיעוס סטן ספ״ק
דכסונוס אסא דארוק וארוקסו ומ״ס׳ ליס סרנ״י משו״ס מביא ראיסו
מסוס׳ ור״ן דמנואר אפ״ לכססצ׳ אין סוששין לדברי ספד סנכסש:
והנה הונך נכהובוה כ״ג ע״א ר״ס סרו״הו וכד ׳ע״ש פ״ כוונסס
דודא׳ מ״ר׳ ע״א אומר כהקדשה נסכי ב׳ וע״א לא כהקדשה
בפני נ׳ וכהבו אפיי ליכא עד סמכסיש מ״מ נדבר שנערף אין ע״א כאמן
לומר נהקדשה ושוב הקשו השהא דאיכא עד סמכסיש אפי׳ לכהמלה
הינשא דאוק׳ סד להדי סד ואוקי דבר בסזקהו ואפ״ קפיקא דרבנן ליכא
וכמ״ש הוס׳ בד״ה מאי שנא ׳ע״ש ובה״ ק׳ זו פליג׳ הוס׳ ור״ן לההוס'
עייר׳ שהדבר ידוע לנו בלי המדאה סעדיס שנזרקו לה רףדושק וכבר
איסרפ סזקה פט״ שלה ולר״ן מיידי אפ״ הכי ס ס ט סידשו לנו ספק
קרוב צי וצה מ״מ כיון דסרוויי׳ מודה שיצאס מסזקס פ ט ״ ע״י זריקה
סקידושין וקפק קרוב לו ולס הוא דבר שרגיל״ לעמו׳ בדמיון אט סוציס
ששכיסס ראו קרוב לס בשעס מעשס וכסקדשס בפכ׳ ב׳ מטס ועכשיו
אסר מעשה שועה זה בדמיוכו וסוקב שהוא קרוב צו ע״כ צא סיכשא
לכססל׳ אבל בעלמא כסייג מוט סטן לסוס׳ דאי ליכא ריעוסא בסזקס
בלא ס ט ססדי מוקמ״ ססדא לגבי ססדא ומוקמ״ סדבר נסזקסו ואפ״
לכססלס מוסר ולסר״ן גס דעס סרמנ׳יס כן:
ואמנם הרמב״ס פ״ג מגירושין לפי דעה ה״ה דמשו״ס לא סיכשא
לכססלה משוס דבע״ דוקא סכסשס הבע״ד נעצמו והכא דמד
סמכסיש מסייע צהאשס אין בסכםשסס כלוס דמעיזה פ ט ה כיון דאיכ׳
דמסייע

שארות

הת׳ם סופר הי״ד

דמק״ע לה משו״ה לכחמל׳ לא מינש׳ וסראב״ד וםראב״ן והרשב״א נמ׳
ס״ל דבע״ הכחשה מבע׳יד דוקא אלא דפליגי בהא דמעיזה פניה הנ״ל
לק״ל אי הוה האש׳ מכחישה בברור היה׳ מוהרה להכשא לכהחלה אע״ג
דעד מסייע לה אלא מ״ר׳ שהיא איכה יודעה אי קיבל בה אביה קידושין
במקום אחר או לא וכיון דחזקה פנוי׳ עשו" להשחנוח ע״י אבי הגערה
ואיכא ע״א בםכיכו שאומר שנמשה מעשה תשכיח להעשוה צריכת
למיחש כיון שהיא איכה יודעת אבל אס מכחשת מסימכת רעי״ בקידושין
מ״ה ע״ב פלונתת ר׳ מכחס מיוכ׳ במוס׳ ד״ה בפירוש וכו׳:

ותשובות

והנה אין חילוק בכל זה נין שהאיקור לאורי״ או לרבנן רק הכל מלוי
ננאמנתו של על אס תוא נאמן מה״ת כבי תכי אז׳ אפ״
באיקוריס לאורי״ ה״ל כשכיס אפ״ לא נתקבל עלותו ואם נאמנת ו אינו
מה״ה אז׳ אפי׳ באיק־ר לרנכן לא הוה כבי תכי אא׳׳כ כתקבל כבר
עלותו בב״ל ובל הדברים ברורים בעזה״׳ בלי פקפוק לפע״ל וסי יורנו
נפלאות מתורתו :ס״ב אור בקר יוס א׳ ג׳ לחנוכת תקפ״א לפ״ק.
מש״הק סופר מפפל״מ :

תשובה קכ

טרם אוחיל׳ לדבר על כידק שלפכיכו אכהוב ע״ש הר״ן עוד שס
בכתובות כ״נ סנ״ל ע״א אומר כהגלש׳ וכו׳ דהוקשה לו ע״א
אומר כהקדשה וכתנרשת וע״א אומר כהקדשה ולא כתנרשת דאמריכן
הריו״׳ בא״א קא משהדי וקשי' ליה להלין כימא בהדי קהד׳ שקרי
למה ל׳ והי׳ דאין כאן עד שקר דהלימ בגיעוה דמיון דקלוב לו ולה
אבל ב ל א ה לא הי׳ מאמיכ״ שכחקדשת כלל ואוקמי׳ אחזקת פנוייה
ושוב מבואר בקוף דבריו דהיכי דלא הוה העעיה בדמיון קרוב לו יש
להאמין העד שאומר שכהגרש׳ מעעם מגי דאי בעי שהיק ילא כהקדש׳
מעולם אלא דהכא ליכא מגו דזה בא לפוסלה מכהוכ׳ ע״כ חתאיכן
מעעס קהד׳ שקרי וקליק קהד־ מהכא ואוקמא אההא אחזקה קמייתא
דעכו״ היא כן מהבאר מדברי הר״ן שס:
ומעתה נבוא לניד׳! שלפנינו בעזה׳" א׳ הדבר ידיע בלא העדאהן של
עדיס ככפתחו החביות א״כ דל הכי קהד׳ מהנא יכדין היין
כמל• ליכא סהדי בלל ואי לוב נכב׳ ישראל מוחל ואי רוב גנבי גויס
אקור ואי לא נודע פחימחו כ״א עע״י הנ׳ קהד׳ כגון שהחביוה והמלתף
קתימיס עתה לפניני ומפי עדים אט חיים מס לוב ישראלים א״כ העד
המעיד להכשיר מהימן במגו דאי בעי שתיק אן אם מ ב נוי׳ וחמו״׳
בפחיחת החביות קמקהד• א׳ ליכא למניעי בטעיח מדמיון שגיעו בין
ישראל לגוי א״כ הכי קהלי שקט כיכהי •נח מהימט כלל שנפחמו
החביות ואי איכא :מתלי בעעיח הדמיון א״כ הכי שהדי לאו שהדי
שקרי כיכתו ותרוויי׳ ביורתף •חביות פתיחות במקוס שרוב גויס כיכהו
קמקסלי ואילן אוקי גבלא כהד• גברא •היין אשיר כל זה פשיע ומבואר
ממי ש לעי::
אמנם מה שחקר מעלהו עוד במ״ש הש״ן ע ת שס סימן קכ״ז ש״ק
׳״ד ובתחנת אבאר דברי הש״ן כ׳ מעלהי פ ק פ ק עליי הרב׳
בב״א
הכה הש״ן ס״ל כל שעי א מהימן מן התור׳ אזי רפי׳ באו םכיחס
שוי״ר לי״כ הרב הגאון םמפורקס ערוגת תישם כ״י ע״ס פ״ס כקש״ת
לומר
רצונו
מהימן המעיל ואין דבריו של מכחיש במקום שנים ואין
מהו׳ ד״עש כ״׳ אב״ד ור״מ דק״ק סארדסעל ׳ע״א:
ח״א
ר׳
לברי
והיינו
בב״א הון כדי לבור לבזה בודאי לא מהימן המעיל
מכתבו סנעיס הככהב בה׳ שבע העבר סניעכ׳ סיום הזה ולא ידעת•
מת
דה״כו
שס
חייא
בקופי פ׳ מ׳ שקיכא כמ״ש רש״׳ שם וזא׳ז ללבי
מי גרס ככה עיכובא ולהיות בעו״ה זה כמו ח׳ שבועות אכ׳
כיון
לתש״כ
אחה
בה
וה״כו
אחר כדי דבור זהו זת אחל זה דל׳ ח״א
עצור וכלוא בבית מהעח חולי תשיעול ר״ל וכבר הייתי איזה פעמים
שלא תתירו הב״ד בין עד לעד קרי ל״ שיין בת אחת וכיין דה״ אחל כדי בסכנה חמור׳ וב״ה אשר עזרנ׳ עד כה !מ״מ עדיין מלאכתי כעשית עי״
דיבול ק ט רבי ח״א ז א״ז ואמנם זאיז דהשין היינו שכבל הותל בב״ד אחרים רצוכי לומר מלאכה התרביצא כ׳ אסרוהו הרופאים לגמרי כ״א
בין עד לעד וזה מועיל אפי׳ בעד דלבנן ויליף תש־ן חילוק זת ממ״ש אכ׳ אומר בלחש לא׳  pסחלמידיס וםוא מחרגס לאחרים בפכי ס׳ ירחם
הוקי לעולא בכהובות כ״ב ע״ב כשמע מזה גס לל״ח וליישב קושיא חוס׳ וישלח לי מרפא ארוכי וחעל׳ בהון שחי״ וכמאן מצלינין האידכא וכי׳
פ׳ מ• שקינא והדבריש בלומס למבין וכ״כ בייש בשכ׳ מקומות בסימן ולהיות כפשי חשק׳ להודיעו כזאת ע״כ מיד כראותי כ״י העהור לא אחדח׳
קעיח קקי״א וקי' ••ז ס״ק ק״ט:
מלסשיב מבלי עיון כלל בשגס מין דעתי צלילה לעיין ובעוח אכ׳ באהבהו
נעשה
אא״כ
חר׳
כבי
שוב כ׳ ש״כ דעד דמה־מ; מדלבנן לא הוא
עזם כי ישיס עיכו עלי לעובה להזכירכ׳ בחפלחו כחק החיוב:
הי׳
לא
הנה
הצא
ע״א
עפ״
מעשה בב״ד על פיו ומשוה נשאה
ובמאי דבדק לן נמ״ש הרב בי" בי״ד סי׳ קכ״ז בשם מצא כחוב דע״א
כמו
מועיל
כזה
רב
דמעשה
צלין לזה דאפי׳ א׳ נשאה לא הלא משוס
המעיד ע״ד איסור בהכחשה בע״הב כה׳ דמוהר לבע״הב
דבא
אע״ג
מעשה
ולא
ת
ב
היהל
ההירוה לינשא מ״מ היכא דליכא לא
חמכמישו מ״מ לכ״ע לא הוחר כ׳ הס יחושו לדברי העד ועל זה הקש׳
השק־
אלא
זה
של
עדוהו
מבטל
ה״
זה המכחיש אחר כ״ד של המעיד
בק׳ ספארח שמואל מהא דאמר אב״ בקידושין ס״ו שורן נרבע והלה
לרווחא דמלהא קאמל האמה דק׳ל לש״ך להלכי כרמב״ן וריב״ש ורשד״ס
שוחק כאמן ואי איחה אפי׳ הלה צווח מהימן העד דהא הכהנ״ יחושו
שבב״ש ק״ ׳״ז ק״ק קכ״ג דלא כמ״מ שס והגאון ביה מאיר מייח׳ רא"
לדברי העד ומכ״ה כ ח נ דהא לא קשיא דמצ׳ א״ר׳ שהבעלים כסכיס
דלרמ״בס
ברורה מירושלמי דמ״ח׳ ה״ה פי״ב מהל׳ גירושין הל׳ '״ע ע״ש
ומקריבים בעצמם דבכח״ג בצווח לא מהימן העד משא״כ בשוהק אלא
הצא
לרבני
מיתי דוקא בכישאה לא׳ מעיד• אבל לאיניש דעלמא אפי׳
הא קש״ ליה מאי מייהי וחכא חוכא ושכרבע עפ׳׳י ע״א דלמא מתכ״
ולממ נר יוקי אפי׳ לא׳ מעידיה הצא אע״ג דה״ בזח אחר זה אס
בנעלים ישראל עכ׳׳ד:
נישאה חצא וצע״ג להטן דהוא הי״א שבש״ע ק" ״ז קעיף ל״ע:
ובמכית דבריו המוםיס דהא רצוכי לומר כן דלמא לעולם ע״א אפי׳
בשהיקס לא מסימן לבעלים ומהכי׳ דשור שכרבע עפ׳׳׳ ע״א
ואיברא לענין ע״א נאמן באיסורים לא שיין דינו כולי האי דכיעא
ע״א האומר נהנקן ההורה האמינהו וס״ל כשטס דאפי׳ למ״ש ע״ר׳ בעלים ישראל דנכה״ג אפ״ א׳ ח״ בעליו צווח״ לא יקריבוהו
הר״ן בקתושין פ׳ האומר דגז״ה הוא להאמין לע״א לאקור המוהר אבל סכסכיס והוא פלא דאי כימא דע״א אפ״ נשהיק׳ בע״ד לא מהימן ע״כ
מ״מ מכ״ש דעיא המעיד לא כתכקן ובא לתתיר דמהימן מן ההורה טפי היינו משוס דע״א איכו ק ס לאיקורא להוציא דבר מחזקה היהר ומס ל׳
מוקפרה לה או מושחט בן הבקר ויעיי׳ היעב מ״ש הרא״ש פי ואנו נעליו או אחר אדרבה ׳והר ה״ קברא לומר לאסלו לנעליו כיון ששהקי
מגלחים ס״ ע״ט וא״כ אין שיין לומר דהמעת כתכסן הוס כשטס כגד אפשר שחששו לדבריו ושוויה אנסש״ חחיכא דאיקור׳ ממה שנאקרו
זה האימר לא נהנקן והן הכה דברי סש״ן ס״ קכ״ז ריש סקי״ד על לאחר שלא שהק דלכ״ע ה נ נ ה לדינא אין ע״א נאמן להוליא דנר מחזקת
העט״ז ויש ליישב קצה דעה העט״ז דעכ״פ כיון ששמענו החלה דברי היחר יע״כ לא כ׳ סמ״כ שאחרים יחישו לדנר׳ העד אלא למאי דקי״ל
האומר כהכקן כחחזק אלליכו בחזקה איקור ושוב עד הבא לההיר רוצה ע״א נשהיקה מהימן )וס״ל כתפוסקיס דלאו משר הודאה הוא( נמצא
להוציא מחזקה איקור ולא מהימן דאין ע״א כאמן לההיר אלא היכ׳ דע״א קס לאיסירא וסא דלא מסימן בצוויחס משום דה״ל ע״א נחכחשה
דלא אחחזק איקורא כבריש גיטין וביבמות ר״פ האש׳ משא״כ הכא ה״ל פ״ז יפמ כ׳ דמ״מ אמרים ימושו לו דמאי מזיח דסמכס אסא׳ קמון אסאי
ומעעם שינואר לפכיכואי׳פ אנל למק״ד דאפילו נשמ״קמ לא ממימן
חזקה איקור ע״י עד הראשון וזה כוטה לדעה הר"׳ בר ברון בחוק׳
סו אין למלק נין בעליו לאסר ונין נעליו כסניס לישראלים ויפם אמר
כהובוה כ״ו ע״ב קוף ד׳׳ה אכן אחחיכ״ זכו׳ ככ״ל ליישב דברי חעט״ז
א נ ״ ומנא סונא ומוא פשוע מ א ת :
אבל העיקר כר אה כתש״ן:
והכלע״ד
יראה בנחמה בעיר ה׳ שמה ת״ת תלמיל׳ המופלג תחרוץ ושנון כש״ת
מדיה פ״בל כ״׳:
תמול הניעני כועס מכתבו אודות ישראל שדרן ״ן והעילו עליו ב׳
עדיס שלרכו בליל שבח קדש אחר לאה הככביס וב׳ מעידים
שלא יצאו הככביס עדיין הכה מלבר׳ כולם כלמל שעכ״ם לרן בגת
קמון לשבת מאוד והוא איש רשע וראוי לגעור בו ושלא להאמיכו על
איסורים אבל לומר שיה״ אותו היין י״כ על שחילל שבת לא ׳דעכא
כ׳ לא הזכיר מעלהו שהיו שס עשר׳ מישראל דאל׳׳ה לא מקרי מחלל
שבה בפרהסיא ובשגם איכא הרי כהי עדיס דקחרי ואוקי גברא
אחזקח״ ומכ״ש די״ל דלא מכחש׳ אלא הכי ראו ג׳ ככביס מפוזרים והכי
לא ראו ואז באותו מעמד סמן הוא אתני דלא ראו ועוד דלא הזכיר
מעלתו שהיו העכביס שדרן מחוסרים שחיקה ודיכה ועי" ספ״ק דשבת
בראםוכיס ובמומר לתיאבון בא״ דרבכן ועיי׳ הוריוה י״א ע״א והתס
בלהכע־ק מייר׳ והכא מה שעיש׳ יי״נ אינני משוס חחכית כי מותר
לחחחתן בבטתיו ולא משוס להא דע״ז אלא משוס קכסא עשאוהו כגוי
עע״ז וע״כ אין לתחמיר כ״כ ומכ״ש אס לא כודע שכגע בהיין רק מה
שדרן ותוציא חיי) ע״י כחו וא״כ סיין שיצא מתעכבים קודם שכעשת
מומר ת״ מוהר ומה שיצא אח״כ באוהו הגס שבאוהה הדריכה עצמת
כתערבו זה בזת וקמא קמא בעיל על כן אין לתחמיר ולתפסיד ממוכו
של ׳שראכ כשר בשביל זח .פ״ב יום א׳ כ״ס תמח תקפ״ז לפ״ק:
משת״ק סופר מפפד״מ:

תשובה קכא

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

והנלעיד בישוב ק׳ בעל םםאלם שמואל אס כ׳ הקפל איככי במסילה׳
דסא צ״ל מעמו של בעל מ׳׳כ מ״ט •סושו אסטס לדבל׳ סעד
הא קיי״ל ע״א בסכסשס לאו כלום סוא דם״ל ב׳ עדיס סמכסישיס
וכקחלקו דבלי העדים ואוקמא מלחא אחזקח היהלא ואפ״ קפיקא ללבכן
לא הוה לדעה כמה פוקקיס דדוקא בחט והל׳ הוה קפיקא דלנכן ולא
בע״א יעיין זה ביבמום ל״א ע״א ובלאשוכיס שס וע״כ משוס דקיל כיון
דסבע״ד סוא מכחיש אח סעד לא סוס סכסשם ממש משוס לכוגע בדבל
וכהי דלעצמו מסימן ואין אכי אחלאין למחוח בידו מלאכול אוחו הדבל
מ ק שהוא אומל בלי ל׳ אבל מ״מ אכן לא נשמין עליו מפכ׳ שהוא
כיגע בדבל כמצא לפ״ז חינס בנהנשן יינן וכה״ג והה׳כ בשולן כרבע
אסר שכבל הוקדש אז הוס בעליס כוגעיס בדבל משא״כ אב״ מ״ל׳ בשולן
שהוא חולין כרבע ואז א׳ הי׳ הבעלים מכחישו ה״ מסימכ׳ לב״ע דתכא
ליכא כגיעה דמאי אכפה להו לבעלים סא שחס שוורים לאו לגבי מזבח
קיימי דהכא קיי״ל בב״ק צ״ס ע״א בהוקי ד״ה הצורם וכו׳ ואע״ג דלעכין
עדוס ממש איכני מסליט קברה זו דקי׳יל דנגיעה אפי׳ על צד רחוקה
וכפלאה לא יעיד מ״מ תכא הא בלא״ה פליג׳ רוב הפוסקים וק״ל דלכיע
שמא ולא שיין הכא כגיעה כלל א״כ עכ״פ כאמר דלמ״כ כמי דוקא
כגיעה ממש אבל בבהמה סולין הבעלים מהימני וא״כ אס״כ ירצו להקדיש׳
רשאיס הכסכיס להקריבם כנ״ל פשיע לפעיל .מ״ד עשיק כ׳ השא תקקב׳׳ל.
מש״הק קופל מפפל״מ:

תשובה קכב
שאל מעלהו ע״ל האחות הפעומוה שמדרך הערלים סמיכריס
אשר
לחחוב במחט כמת פעמיס חחת הכנף כדי להצבות מקומי שיראה
עבת מחמח שומן אס יש לחוש לכל תאוזיס מסיס כיקביתליאת שהיא
נחבא בין תצלעות:
קפק שרוב וריבא דלובא של העושים כ; איכס מגיעים במסט
בלי
להצלע כ׳ אין הג י שוטה ואיני עישת כן רק להשביח וקחו
והוסב בעליוכו של עור לבד וא״כ כה• א׳ ניכר האוזא שנעשה בה כן
אז׳ צריכת בדיקת בלי ק פ ק וק״י מכשבכ הגף קמון לגוף ואפי׳ הסילק״
שס יודו ־כא דיש ריעוח׳ לפנינו שנחחב באותו מקום שיש כחוש שכנע
בריאת ואפ״ יאמר בלי ל׳ שלא נגעתי דבלי תנו׳ לא מעלי׳ ולא מורידין
לילכין זה מחר׳ והלה טעמי חלא שהרי פסיל לתעיד ומב״ש באיקור
תורה ייש לו הכאה מיכ" והא למה זה דומה לאומר של עזקה הן של
עללה ישביעיה תן ועיין באליכות בשייך סי׳ קכ׳ז קק״כ בסופו דלהקל
פשיכיא דלא מהימן ויש לכו בזה אליטה דבייים במקוס קחי אלא שאין
אנו צריכים לכך לכדין דידן:
דבלאיה כמי אפ״ ישלאל בכה׳ ג לא מהימ; משוס דבשעח תיזיבה
לא רמי׳ עלי׳ דיכא דליאה וכל מלתא דלא למ״ על״ עביד
ולאו אדעתא ונהי דישלאל ממש המיזתר על הטייפוה בודאי רמי׳ עלית
להשגיח שלא להטליף ומהימן לומל במ ל' שלא ננעהיו •מזה תעטן
מ״ש ב״׳ סי׳ ל״ד כשכיקב ה ק נ ־ והופקו בידו ואימי שלא נגע בוישט
כשל ולא כאמל דלמא עביד ילאו אדעה״ והייכו על כלחך משוס דיש־אל
הוא ולמ״ עליה איסילא דטליפוה מהימן בכך אבל גי׳ אפ״ אי היה
לעכין עדות כישלאל מ״מ מון דאיקולא דעליפות לא למי׳ עליה בשעה
החחיבה עבידלת ולאואדעת״ למת זה דומה למ״שהמלדכיפ׳יב דפסחיס
והגה׳ מיימוכי פ״א מחיק ׳הביאו למי א בש״ע א״ח ס״ חמ״ז סיה דשימן
מהוחך בכלי חמן אפי׳ ה״ כק׳ ואומל שלא הי׳ בן יומו מ״מ אמל״ כל
מלהא דלא למ״ עליה דאיכש עביד ל״ ולאו אדעה״ כיון שלא נזכל
פסח בשעה עש״חו ודבל זה מחבאל יפה בהשובה צמח ללק ס״ש׳ ס״ה
ועוד מ* יכול לומר בלי לי וכי עיטו שס ואולי פעם א' כלחה ידו לפטס
מהללעוח ע״כ כל אחא שלאינו או אנו מכיל״ בסימני׳ שכחחב לה מחט
אסולה באכילה בלא בדיקה וכיון שאין אנו בקיאים בבדיקה חאסל
ולפע״ל הא גלע ודש לה מכה עמוקה חחה הככף דסמכ״ אבדיקה אס
לא תבצבץ כמבואל גש״ ע ס״ס׳ כ״ג לההס המכה על״ן בפכיכו ואס כקבה
ה מ א ה ע״י מכה זו הבצבץ כ׳ לא טחיש שמא הבליא להשהא המכה
שבחיץ שאינו במקום שעושה טליפה לא הללא בליא הליאה שהיא
במקיס שעושה טריפה לא כ״ש דלא הלרא ברי״ ואע״ג שיש לומר כמי
בהיפוך דריאס לא שליט בה זיקא משא״כ המכה שבהק כמבואר חלוק
זה פא״ט עיו ע״ב כסלק בין אתן במר לריאה ׳עיש מ״מ יש לסלק דהכא
שתהכה הסה הככף הוא באוחי מקוס ממש שהיחה המאה הכקובה
והס טלמיס זה לזה א״כ אי היה וחיק הזיקא למכה שבסק היה מזיק
גס למכס שפכיס כנגדה ומשו״ס נסמוך אבדיקה ולא טחיש שמא הבריא
גס כ׳ אין כאן לפכיכו ריעותא מ ב כ׳ אפשר שהיא מכה שע״׳ סולם
ומעולם לא שלטה בפכיס משא״כ הכעשס ע״ ק ק ומסט גרע טפי
ואיכא למיסש טובא והואיל ויש ליעותא כ״כ טסיש כמי לשמא הבריא
הריאה ולא כעלמו ממט כל סברוה סכאמריס גבי שמא הבריא דושט
לסלק ביכו למסט שבביה הכיקוה ומ״מ המעיין יראה כ׳ האמה כמ״ש
ואין הפכא' מסכיס להאריך:
,

מב

ותשובות

אמנם למיסש מססעא להכי לא נ״ל כיון דסרוב אינם עושים וסעושי׳
וםוסב״ במסט מ״ע כונס אינם נוגעים בכיאס ונצלעוח כלל
אוזא זו בסזקס היהר עומדה משנולדה דכשרס נולדס אע״ג שכחנו חוק׳
ש״ק דסולי! ד״ה אהיא משלה אדומה דזה לא מקלי חזקה כיון שלא
נהנללה שעה א' לא כ׳ כן אלא אי לא אזל״ נהר לונא אבל השחא
דאזל״ נסר לובא ״יל הכל בחזקה היהל וכשלוס משעה שנולדה אפילו
לא ס׳ ׳נ״ס עדיין כמ״ש הרא״ש שס ואפילו לילן בהון ניהם או מקום
שעומדים ניומא דשוקא דה״ל קבועה וידעיכן בודאי שיש ביניהם מ׳
שעושה כן מ״מ מיהר ליקס בסחס אס איכו יודע בודאי שזאה האוזא
כהמבה ולא שיין קבוע לבעל רוב אלא היכ׳ דצריכ* מ ב א דאיהא קמן
כגון ע' סכיוה משא״כ רוב בהמוה כשמה זה הרוב לא מהבעל עי" קבוע
וזה ברור אצליכו האכככו במקוס אסר בכל זה גם כ׳ יש כאן ס״ס אע״ס
שהיא גרוע שאיכו יכול להתהסן ושס אוכס מד מ׳׳מ מלעלף לכל מה
דאמכן דהיכ׳ דאיכא צדד״ לההיר מצטכסיס אס״ ס״ס גרוע כמ״ש המין
גבי שומע בסכין וכמצאה סגומה וכ; מוכמ ממהכיהין דנדה כ״ס האשה
שהיא עושה צרכי׳ דעושה ש״ס גרוע כ׳ האי נוכ׳ ועל כרמן משוס דסיל
לרבי יוסי אשה במזקה עהכס עומדס לכן מועיל א " ש״ס גרוע וכן
כתב לתדיא בפלתי בתלמה כדה ועל כרמן הכ״מ פ״ע מת׳ א״ב שהקשה
כל תכתמי׳ תם ס״ק ותביאו גי״ז רש״י ק ק אע״ג שהיא ס״ס גרוע מ״מ
כי״ שאתהא במזקת כהרת מועיל לת ס״ס ככ״ל וידמ אס הוא תיעוטא
דשכימ שם כל בעל כפש ימוש ויבדוק עכ״פ כמו במכת תמת הכנף ויכול
לסמוך על בקיאהו בעכין זת אבל בנא בדיקה כא יאכל תיכא דשכימא
דלא גרע ממאת יושט דצכין בדיקה משוס מיעוגיא דשכימ הכלע׳׳כד
כהבה׳ במהירוה רב .פה ק״ק מייד יום ה׳ א ן המיז חקס״א לפ״ק:
ע

משה״ק סופר מפפד״מ:

תשובה קכג
שלום ויי ר לה״ ה הרב הגדיל הייופלא בש״ת מהו׳ הרש ליב כ״' יושב
בשבת המכמוכ׳ דק״ק ל״א ׳עי׳א :
הניעני כיעס מכתבו ביום אהמול ישם מבואר שאלה מכס וזיל ראובן
עשה ״ן כשי אצל נכליס ומ־ס היין כדת וכדין אך להביא
לביתו לא היה יכול עד שיטיל השררה המעשר וכשבא השררה ליחן לו
המעשר כתן עיכיו ביין ישראל ופתמ תח־ימות מן ת״; וכחן אצבעו
ב״; ואמר בז״הל עכשיו ישהה מ; היין היהודי כבר כגעהי בו אך מיד
אמ״ הליכה השררה מן המרתף סגל הככמ המרתף והלך והודיע כראובן
שייכו פתיח והלן לאיבן עם הנבל• :חתס ת״ן מחדש וההפסד גדול ׳והר
ממאתיס זהובים בזה היין וגס להבא שמלגיליס לעשית כן עכ״ל מכיח:
הנה בזה היין באט לשחי חששות א׳ מצד כניעית תשל כפי דבלי הכנר׳
בעל המרתף שתש :כגע בו באצבעו וככראת מדבל׳ אניותיו שע״ז
בא מכ׳ת לשאול ולא חשש לסששא חסכת ממכם חששא שני׳ תייתר
גדולת וסמיר׳ •הוא מלל שנתייחד ת״; אצל הכבל׳ בעכסמרחףבלא חותס
בשעת שתית תשר במרהף וגס אס״כ כ׳ מא; לימא לן שמיד בא אל היהודי
להידיעו שנעהח חביחיו שמא שיתה אמר יציאת תשר מן תערתף ונשתהה
היין זמן מת אצל תכבלי ההוא ועוד מאן לימא לן שהאמת אחי שהשד
פחחי להכעיס שמא זמן רב קידם ביאה השר פחחו בעל המרחף לזייף
וליהנות מחליפין וחילה עתה בהשר ואמר שעשה כן להכעיס תאמת
דמלשין השאלה שב׳ אן להביא לביתו לא היה יכול עד שיטיל השררה
המעשר משמע זולה זה היה יכול להביאו לביתו א״כ אפ״ אש עדיין ח״ב
לנוי על היין מ״מ ה״ל ״כי של ישראל כיון שאיכו מעכבו בעד המעוה
וה״ל ״כו של ישראל ברשוה ככלי ולא נקרא ״נו של נכרי וזה קיל טפי
מימ בלי חיתם כלל כאשר בשתי' מיהה אפ״ בז״הז ודבר זה מבואר בש״ק
ק״פ רבי ישמעאל ויע״׳ ם׳ השוכר ס״ד ע״ב רע" ש ש״ט ע״ב חוק׳ ד״ה
•ע״ש בק״הל בשם רשב״ס יע״ש ובראשונים ואחרונים ופקקא דמלחא
בלשון כמ״א ק״ קכ״ס ס״ד:
הנה מחמח החששה הראשי כה מצד כגיעה השר אס לא כחיש למלתא
אחריתי וככיח שלא היה כאן חשש זיוף וחליפין כלל רק משוס
שנגע השל להכעיק לישלאל החילו מבואר ישרשו פחוח עלי דברי
החוק׳ ע׳׳ז נ״ם עיב ל״ה כהב ומי מבואר שס בשם כמה גאונים
דנוי הכוגע ב״כו של ישראל להכעיק שרי וכן היא שס במרדכי והי״א
אע״ג דהכמב״ס קפי״ג ממאכלות אקומה מםלש הא דאמר כב אשי
נעיז כ״ע ע״נ ככרי שנקן ״ני של ׳שלאל בכווכס שלי למישקל דמי
מההוא ככרי משוס דקליי׳ מפרש סרמב׳׳ס דבמוכת דקאמר רב אשי
היינו שמכוון להזיקו ומשרה שרי למשקל דמי מההוא ככרי וכמבואר
בכ״מ שס והלב״׳ כק״י קל״ב א״כ מבואר דאע״ג דמכוון להזיקו לא
שלי אלא למשקל דמי מההוא ככלי אבל אקיל הוא בשאט הנאום
וממש דאקול בשה״ אע״ג דעשה להזיק ולהכעיק ומוכח מהש״ק דלמ
כסגאוניס הכ״ל מ״מ הא הרשב״א בסה״א מפרש דלא כהלמב״ס
דבכוונה דקאמר כב אשי היינו בכוונה טקון ולעולם שלא כוון להזיק
אבל א׳ כוון להזיק ׳"ל דאפ״ בשה״ שלי ועול הלי הרי״ף והרא״ש לא
גלק׳

שארות

חת״ם סופר חייד

גרס׳ כלל ה ן חיבה בכווכה אלא ככרי שכסן ל״ט של ישראל ולא ע״ר׳
רב אשי כל עכםכוון לסזיק וימיד סוא סרמב״ם כגד כל הכי רנווהא
וכן סקק רע״א ס״קי קכ״ל וכל םאסרוכיס אע״ג דלכאוט משמע דסרב״
ס״ש לסא דסרמב״ס ומשו״ה השמיעו מהש״ע ולא הביא לעס סא״ז
הטל לככלי שכגע להכעיס שדיא אס״ בשה״ אברא כד מעייטכן שפיר
סזיכן ללאו עילהא היא להל רק* קל״נ פסק נש״ע לשלי למשקל למי
עססוא אס״ לא כוון לסזיק ׳ע״ש וללא כסרמנ״ס וע״כ ס״ל בפילוש
לבלי לב אשי ללא כסלמב״ס וא״כ לא מוכס מםש״ס ננד דעה סנאוכיס
הנ״ל וא״כ כיון ללא עוכמ מהש״ס ננל הא״ז והסוס׳ ומללכ׳ והנ״א ולא
נמלא בס״ מי שסולק מה״ס ׳סלוק הלב״׳ על זה אלא הא להשמיטו
מסש״ע צ״ל כ ן לסע״ש סב״ס ס״ ק ט ס סס״ס לטעמא לסט נאיניס
שסםילו בנגע לסכעיס משוס כיון שכל כוונהו לסכע׳ס וס״ל כמו מללו
ביל לק״״ל בזיהז לססיל אס״ נשה״ עיש וא״כ סלב״׳ אזיל לטעמי׳
דסקק עדלי ביד אסיל עיין נש״ע סי׳ קכ״ד סי״ט ורמיא שס סוקק
לסםיל נמללו ביל ובז״סז בעושי לסכעיס יש להחיל אפ״ נשה״ הלכי
לווסם ומנסג קבוע לסקל במללו ביל נז״סז א״כ ס״ס בנילון לילן לא
׳אקול מטעם נניעח סשל:
ובר  pדין אס״ אס נאנו לחוש לסלמב״ס לנוגע להכעיס איסל מ״מ
יש לססיל הכא לס״כו א׳ לא ס״שיכן לש־ס סשש זיוף להסליף
רק משוס הן להשל ננע באצבעו יש להמציא היסל לסל׳ פשוט א׳
ליכא למיסש צססציף צהנאסו א״כ אס״ א׳ מצינו הסב״ סחוס וגדול׳
מזה אפ״ מליט שהנוי הופק בלזא נילו מ״מ הליכן להקל שה״ נאיסן
שאינו איסל ולנל זה הוא נמ׳ עלוכ׳ נמשכה ע״ז ע׳ ע״ב אימל מגבה
לסניםא שקילחא ימ״ש הל״ן שס גבי ההיא מסיכיהא וימי״ מ״ש ש״ן
סי׳ קכיח סק״ס ע״ש ואע״נ לסכא א־כא ליעיחא טסי שנשנל ססוסס
ואסשל לסוס ליעוםא טסי ממ״ש הל״ן גבי מקיכיחא נ״ל ללאו ידלחא
היא שסל׳ כ׳ בהס״ד ומניאו ש״כ בי״ד סי׳ ק״ס ס״ק כ״ל לבאיסול
ללבכ; אס״ כשבל ססוחס וכסקלקל הלי׳ להקל אע״ג לנסי׳ ל״ה בה״הל
משמע למסמיל קצה נ״״נ ׳והל מנבינוס בסי׳ ל״ו ו ע ו ל ננבינוח כמי
לא ההיל אלא משוס שהשמניס הטוב״ לא הוסלפו משא״כ ה־כא לליכא
הוכחה לא מ״מ נ״ל לה״ני לוקא אי איכא למיחש לאחלופי אז• צליכיס
הוכחה מנביכוח שהשמכיס לא הוחלף ע״ש ומשו״ה ביי״כ חידל אי ליכא
הוכח׳ משא״כ השהא ק״מין אי לא ס״ שיין חשש אחליסו ובז״הז לליכא
חינה ניסוך ה״ לפולין להקל ר<׳ נשבל הםוסס נמצא ללא כיוונו עהה
למיסוש אלא משוס אמילחושל זה שאמל השר נגע באצנעו נסיין ואעו
אידלחו של נכלי מיל׳ מששא איח ניה וסלא לנטו אינם מועילים לא
לאיסור ולא להיחל וכמ׳׳ש הלא״ש ס׳ אלו מנלחין סי׳ ע״ט בשם ל״מ
לידל׳ לאסשזק החילא אין א ט מאמיכיס להככל' לאסלו ללוקא במה
שסוא שלו נ א ק לאוסלו וסכא כבל באלט שאס״ כשאל לו סישלאל
ס״ב מ״מ אינו שלו מקל• ועיין נזס בשין ק״ קכ״ז קוף סק״כ ויש מקום
עיון שם בלא״ש אין כאן מקומו .נמס שסלכינ נוי עסל״ם עם הן
לס׳ נהלא ליבמוס ונלאה״נ אס״ ׳שלאל נכהינ לא מסימן עשוס לאין
ע״א כאמן לאסול אפ״ הלה שוהק אא״כ אמל לו כהכסן ״כן בפנין
והי׳ לך לילע והלה שיהק אז ה״ל שתיק׳ כהולא׳ כענואל לשיטה מוס׳
פ׳ הכיזקין ונקילושין פ׳ האומל וכן פסק נשיע ס״ קכ״ז הטל קיא
״ ך שם סקט״ז ללביס חולקים ומשמע שלעהו ט ט ה
יאפי׳ ל "
כסס־לקיס ללעולס שחיק׳ כהולא׳ מ״מ הא אסיק סחס לססמ״ק יסמ״נ
וכג״מ ולי״ו ואגולה ואו״ה סיל כהט״ו וא״כ נ״״נ נזה״ז וסס״מ יש
לסמוך אספ־סקיס הטל ולההיל שלא להאמין אפי׳ נע״א ׳שלאל כה״ג
כל זה כסנת׳ לסמ״ש השייך אמכס בםילוש׳ ניאלסי ולסיח׳ כל שנעה
לאיוה של השיך שס והעלים• סלי״ח כלעח ססיס׳ שהיא שיטה הנף׳ו
וסואיל ואין אנו צליכיס לזה להא בעכרס ק״מיס ע״כ לא אאליך נמה
שאינו כ-,נע לענינכו:
ועתה אלכם ואשוב׳ אלאס מס יס•׳ באוחן ססששוס ללמא נוי בעל
המלהף החליפו בלע ממט ואפ״ ליכא לע מעכו ללמא ססליסו
בידם ואומל כ״ל פשוט לבפכ׳ השל לא חיישיכן שמא שלח הגוי ילו בה״ן
לסכאםו לא מבע״ א׳ לא כאידן שסשל קלקל ושבל הםוהס א״כ איך
טמא שסגר סעיז סטו לסט סשל לזייף ולשקר באמוכסו דגר בסט
סברו מלהה לעשוה כן כמנואל בש׳׳ס פ׳ אין מעמילין ל״א ע״ב לבין
הנסום שהוא מענל לכביס ככלים מלהסו מכשלות יל בסב״ קסומ׳
כ״כ לשב״א וססק כן נש׳ ע ל״ס׳ קל׳ א ומנואל ג״כ ס״ס ל׳ ישמעאל
סיכי ללא שייך נומליס כ״ע מוליס למלםם בסט סבילו ומשמע ססס
נב׳ עונלא לסרזקא מסילא ללנב׳ של לא שייך נומלין ואיסך אנא
אימה השל עליו אשל במשפט ׳עמיל אלן וכסילש״׳ שס גבי ססוא
כלכא ליסיב ב״ סמלא אשסכס נוי נ׳ לנ׳ אמל לנא כספס עליו כנננ
סמלא שלי פילש״׳ אס גר סלש הוא ואימה שופטי סעיל עליו ע״ש
א״כ מכ״ש הכא שהשופט עומל עטו איך יעיז לקלקל סוסס ולזייף וע״כ
אס יכיס למוסלט שכעש׳ הקלקול באום׳ השעי ע״כ כעש׳ עיי סשל
בעצמו ורצי להזיק לישלאל מה האמל אכה׳ כיסוש שמא אסל שסשל
סרא׳ שנאתו אס ישראל וקלקל סוסעו אז נם בעצ סמרהף זייף צהנאה
מ

ש

ה ש

ותשובות

עצמו לאו ידלתא סיא דע׳׳כ סי׳ כוונה סשר לסוליע זס לישראל שנוגע
ביינו לסשחא ללעור׳ קמכיק אולוע לא עודע ל*׳ כמבואר ס׳ סניזקין
נ״ג ע״א וע״כ ס״ סבור ט ד שע״ נניעתו נאסר לישראל דאל״ס לא
ס״ בזס שוס צעל לישראצ נמצא שמחכוון סשר שסיין סזסיעכר לנכרי
ולא יניס לזייפו ואס יש לסקסק קצח על זס מ״מ נלאס״נ ״צ נסי
לסשר סרא׳ שנאחו ללח ישראל וקלקל אח ססוסס וננע ביין ס״נו
נמס שנוגע לסלס ומכיש בענק מגע ״נס שסס סושנים שזס ננל
כבולם כמנוסכ באנדס מנלס מלבר׳ סמן למלן וכמיש חוס׳ ע״ז ל״נ
ע״נ ל״ס כסי וכו׳ אנל ז ולח זס מס שטגע בענין סימנוחיס לשקר
במ״ומ זס לא יעש׳ סשר לא״כ לקחס מל״סל וקצחלאי׳ למסימנו בענין
מ״ומ וכלומ׳ ממס לק״״ל נח״ע ס״ ס״ס ישם מבואר ברמ״א אס״ נסיק
עליו קלא למקבלי שוסלא מ״מ למלוח שקל לא מרעי נפשי' וה״נ אע״נ
לאחלע השל נענין זס שנונע ללח מ׳׳מ לא אסלע בסא שיניס לזייף
ולהחליף מכל הלין נלא׳ לבאוה׳ שע׳ שהי׳ השל שס לא נעשה לבל:
ואיכ ממילא ליכא למיחש כיד ללמא כבל קולס ביאס השל קלקל בעל
המלסף אס ססוסס ע״מ להניח נסליסין לכיון לאיכא למחלי
שנעש׳ לסכ׳ שע׳ ואיכא למימל טד שנעש׳ כנל מזמן לנ הל״ לסשסא
הוא לאסרע ואוקי ין בסזקה כשלוסו שנעש׳ בסכשל ואוקמא ססוסס
בסזקס מסוסס אע״ג לאללנה הא אסרע לסנינו ז״א לאיכא הרה׳
לעיבוסא סזקס כשלוס של ״ן וסזקת ססוסס שסניסו מסוהס הא למס
זה לומ' לנגע בא׳ בלילה וצמסל השכיס ומלאו מס שאס לאוהי סי
מנעלנ הלי הוא בסזקס סיוסו גס בלילה אע״ג להשהא מה לסנינו
ויע״׳ סוס׳ נלה ל׳ ע״א ל״ם כ׳ פלינ׳ וכו׳ ועליף זה ממקוה שנמלל
ונמלא חסל שכל העהלוס מטמאים למפלע ולס׳ סלא מקמי הלה׳
לליעוהא יע״' פ״ק לנל׳ והכא נמ׳ איכא חלח׳ לעינוחא ועדיף ודני׳
להכא ללכו לההקלקל בבה א׳ אמיינן השהא הוא שנהקלקל משא״כ
במק״ לחסל ואתא׳ וטכ שס הוס׳ ל״ה ההם הלה׳ לליעוהא לסלק
נין מקום למצ־רע מוסגל ע״ש וא״כ איח לן למחל׳ השחא נסחס ססוסס
נמעמל השל ולא לפט זה וכבל נללכו ללאוח׳ שעס ליכא למיחש למיל׳
נס כ׳ חוסם איחלע׳ ״ן לא אחרע •ע״׳ תלספות בחולין ׳ו״ל ע״א:
ועוד מלנד הםזקוה הנ״ל כיון לאיכא למחל' שנעש׳ בסכשל ע״ סשל
או שנעש׳ באיסול ע״ נר הלינן להקל לנללננ; אמלינן שאני
אומל וב׳כ מללכ׳ ס׳ אין מעמילין וכ׳ שס נלולה יחס במקום שלנילי׳
הנדס להמיד׳ן סלםס נשמל׳ ״ן כיון לא״א שלא יס״ א משמל נשמל׳
שכל אזי מוסל ליקס מסס הפת לעל כ״א אומליס זהי המשמל נשמל׳
שכל ויליף זה ממסניאה א׳ המצלה על כל הבהניס כולס ס׳ האש׳
שנהאלמל׳ ומענק זה כ׳ למ״א נש״ע ס״ קי״ל סעיף יי״ל ו ע״ש ומ״ש
ע״ז שס סקי״נ ובסי׳ ישנה׳ ק׳ הנו׳ז מ״מ בנלין לילן צא צליכיס לכל
זה לסו׳ ממש כמו מסנואס לאיכא לסנינו שט מיני עכרס א׳ ססשול
להסליף והוא בעל המלסף וא׳ סשל שאס עוש׳ לבל אינו עוש׳ אצא
להכעיס א״כ סלינן נו כמו מסבואה:
ואפשר עול לאי ליכא למיסש שיסכ׳ בםליסם ״ן ביין ולק עשוס שמא
הוציא ״״ן וכהןידס א״כ במה שכסן בו ידם לא כאסל לפע׳׳ש
ל״ן ננ׳ ״ן שמסכו עכו״ס ליין בסניה שאינו בהולם ימינה איכו אוסל
וליכא למיסש לק במס שסוציא ס״ן מססניס וסנ׳ םינס אס סוציא
בגישםא או שאב בכלי מ״מ סא אסשל שסוציא באוס; לליכא איסולא
כנון שסוליק מםביה או הוציא סבלזא ולא נגע כלל למגעי ע״ ל״א וכן
כסו שלי בז״הז במקום הפסל עכ״פ ועי״ בש״ע לס״׳ קכ״ס ובש״ן שס
וא״כ ידל׳ ססיקא לא נסקא וס״ל סיס לסםיל ספק ע״׳ השל להכעיס
ושטא קפק ע״׳ הככל׳ בעל המלהף ליהטה בסליפ׳ ידם ואם״ל ע״׳ בעל
סעלחף ספק ע״׳ נם נישחא ואסור א׳ ע״׳ כסו ושר" וס״ס זה מסהפן
שפיר נס לא סוס שס אונס סל כיון שסא׳ סוא סכניע׳ נעור׳ ושטא
אפ״ שלא בעקום הפסד וסא׳ סוא ע״י כסו או ענע ע״׳ ד״א ולא
שטא אלא במקום סססד ונס לא סוס אלא איסורא דרננן ולא אםסזק
איקורא אדרבא אססזק היסרא וםלינן שלא נעשס ע ״ בעל סמרםף טרם
בוא השל:
ועדיין פש נבן לברור׳ דלמא נעשה זה אסר הפרד השל עשם
ולכאוט דכל ססיהריס הטל נהפכו אל הרודף דנימא אוקי
המוםס אםזקסו וסשםא סוא דנשנר ונםקלקל וגס כי אסרע לפנינו
וניעא למשר לא עביל מיט וא״נ אממ מוא דמשר קלקל מ״ע דלעא
גס סגר קלקל אסריו וכן לא מהנ׳ ססיס כיון לאיכא מזקמ דמשמא
ס־א לאםרע אסר ׳ציאם סשר ומ״מ נ״ל לליכא למיסש לסא לסא כל
עצמו לא שריא בסוםס אלא משוס דמלםם ציגע א״כ גס כ׳ נםקצקצ
ססוסס איכא למימל מסמעא נעשפ באופן דמקמצק רמימםו וס״נו
א׳ קולס שבא משל דיש לו זמן ט ד ע שסישלאל לא יבא עד אסר
שכבר בא פשר ונעל מעשרו או בפני משל וכיון לכבל בלל״ ללא
מ״ש״ שנעשס קולס ניאמ משר איכ מלינן שנעשפ בפני פשר ולמכעיס
כטל אבל שנעשס אמר שמלן משר דכל שעמ מ״ ערממ משמא אמי
ישראל וכקתלק הםלגמו של ישראל וא׳׳כ אינ טמא שסמוםם נמקלקל
על יט השר ע״ע הא מזיק שהעכו״ס רק להגיד לישראל שכהקלקל
סוהעו

שאלות

ותשובות

חת״ם סופר חי״ד

םוסמו וע״כ שסיס רוצם לסיום צדיק ראשק בטבו ט ירא שלא יבוא
סישראל דראס סוסמו מקולקל ויםסשסו ע״ז א״כ א״נ טמא דבכל זאת
מון שססותס סיס ססוס לפניו סיש קל משן יק ונסן ירס ע״מ ברעדס
גדולס ורתיסס משם וסט זס דומם לבז לשס שככנק למיר במסט׳ דע״ז
ע׳ ע״ב דע״ש באובדי דגנב׳ רע״׳ מ״ש רע״א ס״ קכ״ע ק״ס מכל סלק
נ״ל סיסר געור ביק סטל:
האמנם לס״ז סיס קצם מקום לפקפק בסיסר סנ״ל וסוא עפ״׳ מ״ש
ס ט ן ס״ק דסולין דכל סיכ׳ דנביא לסמיך על ססזקס ולמימר
סשסא סוא דאסרפ וסוא באופן שכודס ע״כ שכבר כעשס זס וחמן שעם
א׳ וא״א לומר סשסא ממש אסרפ כגון בקילכס ס ט א ס או סוגלד ס׳
סמכס אזי איכא לירחש כמי שכעשס כנר מזמן רב ׳ע״ש וקברא זו רמחס
בחוק׳ כדה ג׳ ע״א ד״ה ושרצים נסירוצס למפיץ סיענ וא״כ ס״כ כיון
ד ע מ פ כרצה צימר שאחר ׳ציאח חשר לא חע־ז סטו לקלקל החיחס
א״כ פ מ ס כנר נעשס זס בסיום השר פה ויצא שעה א׳ מחזקהו דא״א
צימר סשסא אסרע א״כ ממיצא טמא שכעשס כבר מזמן רב קודם סכר
׳״ל אס׳יכ א׳ סיס בריר לני שזמן מה אחר פרידה השר מהמרחף כסעכנ
ס ג ר ילא סגיד לישראל א״כ לדעס סטן סיס כדחה דברים סכ״ל ומ״מ
היס מקים לקמון מל שארי ססיריס שב׳ אן הרי מבואר בל׳ השאלס דמיד
ח לחגיד לישראל שכפחס ״ מ כהי שכהבה׳ שאין לכו להאמין להעמ״ס
שס״ מיד מ״מ ה״מ מצד כאמכחו לא מ״מ מפכ׳ החזקה דחשחא הוא
דאחרע וטו; דברור לו מחקברא שאחר שיצא השר מכהה הגוי לקלקל
החוהס ולא כהקלקל אלא ע״׳ השר שבידו תוקף לעשוח בסוזק וססזקח
סיא דסשחא אחרע א״כ טמא דהשחא סחחו השר ובעל הערהף לא
עכב וירץ המערכה להגיד לישראל כל הכ״ל כלע״ד לסלכס ולמעשס בשגס
שסוא לק איסיר דרבכן וקהס ״כס בז״סז שאיכס בהולים לכקן והס״מ
בחבח׳ יסחמח* שיר .פה ק״ק מ״ד יום ג׳ ע״ז מרחשון סקק״א לס״ק:
משס״ק קיפר מ פ ס ט מ :

תשובה קכד
ש ל ו ט ושעסס ״ ע לסלמיד׳ סרב המופלג כבוד מסו׳ שמעין כ״׳
אבדק״ק קאכגרוסע ׳ע״א:
מכתב מעלסן הגיעכ׳ ע״ד ״כו של ישראל במרססו של ככרי סוסס בסון
סוסס וישראל דר בעיר אסרס ובא נכרי וסודיע לישראל שכשם״
במרסף ראס שסביוס של ישראל כסקלקלו ססוסמוס ע״׳ סשרצ״ סשמסיס
שס נמרחף וכקחסק מעלחו מה ליכו של זס ס״ן שמוכס ברשוסו ומרססו
של ככרי בעיר שאין ישראל דר שס וסוא ספ״מ ובסרע בשכיס סללו:
הביי בי״ד קי׳ ק״כ ד״ח םהמו בב׳ סיהמיה וכף בקוף הדבור מ״ס׳
בחהמו כדיכן ונהקלקל דחמרדט מחיר יקמ׳׳ג אישר אא״כ ישראל
יוצא וכככק ושסס״ד ]ק״ ר״ס[ מכריע דסיכ׳ דודא׳ כסחח ביד׳ אדס בע״
יוצא וכככק משא״כ סיכא דאיכא למסל׳ בשרצים ובסמס או מכוד עגצס
עוסר אס״ בלא יוצא וככנס ע״ש ועיין מג״א סי׳ ל״ב סיך׳ג ט צחצק
בין ירד׳ דאכילס דמחמטכן ביס טסי וכ׳ לע״ן בי״ד ס״ ק״ל בב״׳
ולכאורס דבליו מאוד סמוסיס סא מ״ס׳ ב״׳ שס דברי מרדכי ס׳ רבי
•שעעאל)יכן סוא שס דפוס זוצצבאן שע״ד ע״א( דמ״ס׳ רא״ מסוסםסא
דעסרוח ס״ח סמניח כליו בחלק של אול״רין וססס בכלים א״ר׳ ומייס׳
מינ״ לא״ לסקל ב״״נ שסוא דבר מאכל ש״מ שאין לחלק אבל כד
מעיינם שסיר דבט סמג״א נמנים דסר׳ ר״ש בסשובס שבמדלמ דסר״י
סנ״ל דירים׳ ראיס מחלק של אול״רין ס״ס מדקסנ׳ בקיסא וכן נ מ ס ׳
אינו מושם ״ינ ואכולס מילסא קא׳ רוצם לומר דסא׳ וכן בכוסי אינו
עושס ׳י״נ ושני׳ נסוק׳ ס׳ בבא שליש״ שאסר זאס סבבא דאול״רין
סוצרן לדםוק דאדלעיל נמ׳ קא׳ ולכאורס מ׳ דסקו לזס סלא מפורש
אמרינן ס״ב דע״ז למהרוס אמרו ל״״נ מננדא וסוא במצמו מ״ס׳ אס״כ
אמ״כ משוס דיש לסלק דלא נלמד ק״ו אלא מעסרוה שסם דבר מאכל
ל״״נ אבל לא מכלים ל״״נ משו״ס סוצרן לאסו״ דבסוקססא קאמר וכן
בכוסי אינו עושס ״״נ ואנן לא ס״נו מדירן ׳י״נ לכלים לולי שססוספסא
מדיר אסדדי לסדיא ושוב כסב גם ראיס מדאמרינן בסיב דע״ז סנ״ל
סשסא לעםרוס אמרו ניי״נ מבעיא ט ל אפ״ נאמר דסא׳ וכן בכוסי לא
קא׳ אטלס בבא ילימ עשס״ען דססוספס׳ עדעס ״״נ לעסרוס שאינם בני
אטלס וס״ס כימא דכילף מכלי אול״רין שסר׳ בש׳יס מ״ס׳ ל״ ״״כ בק״ו
מעהרוה ככ״ל במוכה ריש וסר׳ ק ק דססירג וססרועוס דמ״ס׳ ממחכ״
דטסלוח סיס חכיחו פחוח ומצאו כפול ס ס מ״ס׳ בסשימוה מק״ו לעסרוה
מסייט ממש ל״״כ וסייכו משום דשם סבים עסור סייכו אוכלין ימשקיס
שבמס וסוס שסיר ק״ו משא״כ ל״ש דמ״סי מסוקססא דמ״רי מכלים
ול־כא ק״ו עוב ע״כ הוצרן לאסו״ דבסיקסס׳ מלמ״ לסטא ״״כ
ו ע ס מ ס לסדט:
ואין להקשוס אסוקססא גופים מ״ע מדיר ״״כ שסוא דבר מאכל לכל״
של עסרוס ׳״ל דלעטן שאט איסיטן דרבנן אס״ שיס״ דבר עאכל
שנפשו של אדס מסאים לסם ורמ סי׳ סשוע מקנרח ח ק לסקל בכסקלקל
סס1ר.ס ולא באנו ליל׳ ק פ ק זס אלא ב״ינ דמשום חיבס ניסוך מוסר

מנ

נפשו פם׳ מסיבה מאכל ומשו׳׳ת מדמם שפיר לכלים של נוהלו׳ דסשינף
ליס דלא חמ.־ר ״׳׳נ פעי מפהרוה ורק משוס חיבה מאכל ולזה לא לרין
ראיס לסקל בדרבנן רק משוס נקק־ חס נלמד מק״ו מכלים של אול״רין
כן נראם ל׳ ליישב באופן שדברי מג׳׳א פולין כסוגן:
ואין להקשית פל הנ׳׳ש עכ״ס מי הבריקו לכל הדוחקים סאלו לסניא
מחוקסחא דמ״ט בכלים ולא מ״חי ממחני׳ כמו חקמ׳׳ג וסרומס
סנ״ל ו״ל סוא סדבר אשר דבר בסס׳׳ד ק״ ר׳׳ח חטל דמחנ״ משממ
שניכר שנעשס ע׳׳׳ אדס גנבים וססס צרין יוצא ונכנס כ׳ אין קברא
לסקל כולי סא׳ וריש מ״כ׳ שלא סיס ניכר לסדיא וסיס יכול לסלוס
בסבס אסרס מ״כ מ״ס׳ מסוקפסא דמ״ר׳ בכס״ג ומדש וביאר בסס״ד
באורן• וכן פקק נש״מ ס ־ ק ק׳ל סעיף ס׳ ומיק ק״ ק״׳ח בש״ן סק״כ .
גלל כן לנידון שלפנינו אס לא נסססו אלא ססוסמו׳ חעליונ״ שנוכל
לסלוס בשרצים סר׳ ס״ן מוסר בלי שוס פקפוק וממש בזמנינו
דליכא כיבס ניקון אפשר לא גרפ משארי איקור׳ דרבנן דסוכסס׳ לעיל
דפש.־ע לההוקססא לססיר אן אס גס סמגוסס והברזא מקולקל סרי
סזינן דנעשס בכוונם ע״ אדס א-ן דעס׳ להסיר דח״ש״ שהםליף רע
בעוב באיפן שאפי׳ נקמין על קילסו של ע״ז ס״ ק מ ל סקל״ג ודברי
נס״ק שלא לאקור מעעס בחפ״ע מ״מ מפעם סליפק נאקר ומז ברור
לפע׳׳ד :ס״ב מש״ק נד ניקן סקפ״ו לס״ק .משס״ק קופר מפס״דמ:

תשובה קבה
שלום וכ״ע לו ולסורסו סיס ידידו סרב סמא״סג מעוז ומגדול כ ש ם
מסף אברסס נ״ ס״ש אנדק״ק קומאסרן יע*א:
גועם עכסנו סיקר סגיעני לידי על נכין ינסשי אוסס לדמם דעס׳
אודות שאלם שנאם לפני סר״ע בישראל שעשוייןאצלסעכדש
בעיר שכולם נכרים ולא סי׳ לסם על ם״ן רק ג׳ עאוס זסף דראן גאב
והםהימו היין סוסס דס״נו סונ״ס סראשון ס״ משונס דף קמן על
נקבי המגופה וקשור בפני משיסוה פוליס ויורדים בו באופן שהוא
משינה שאין דרן גויס לעשו׳ כן ופוד סוהס שני פל גביו ונסגימ ההור
ליקס ״ן מניהו של מי לא היו ׳מלים לבוא עם הטי אל עמק השן/
במחיר היין ועמדו לעשסע לפני מושל הגד ויצא דינו שהמקס נ ט :
וסגד ׳סזור לסם צרור כקסו ובסיום שסמי לא רצס בקיום סמקס רק
במםיר רב נכנקי סישראליס ושברו ססוסס סעל-ון יסניסוסקשר ססססין
וסגייה אשה בעל היין בקשה מהיסודים שלא ימהרו לשבור הסוסס מ
׳מהינו עד יצא ״נו של בעלה מלבו תשהי׳ ״ן כעה ואז ׳סרצה להם
והס לא שמעו ולא האזינו ושברו סיחס העליון לומר אין אנו חפצים
ביין עוד ויס׳ בבוקר נסרצס סגד עמס וסם לקחו ס״ן במםיר חשבו
לפשוע דקג׳ בסוסס א׳ סקשר סמשונס סזס ע״כ לקסיסי ועסס נשמע
סדבר לסר״מ יאמר שזס צ״ע רב לההיר ואמנם יהיס הפקד מכונה
להיסודיס שכבר לקסו ס״ן ע״כ כככק לשערי חיסרא וכל קסרן כי-
צדיקים חיו םחיםים לסמי וממש לא הכיח מקיס לההגדד וחאמח כ׳
גם דעסי להסיר בספ״מ וםר״מ ראוי לקמין על עצמו ובשגס אין הפכאי
מסכים לעיין כלל בשום ספר וגיסו אן עלי למהר השונה׳ ואין ל׳ סכאי
אפילו לכחוב אין ל׳ סכא׳ מ״מ לסיום כ׳ חביב עלי מעלהו ע״כ קמא
דמעא לידי א ע מ ן לפכיו לחזק סיהרו וחוראחו:
הנה המטהר ״כי של גוי אקור אפי׳ חב״ח לרוב או לכל ססוקקיס
סאסרומס כאשר העלה וסביא סש״כ קי׳ קל״א קקע״ו אס לא
שיש לישראל שוס שיהסוה בה״ן כע״ש ש״ן רק״׳ הכ׳׳ל ואס יש לדון
דראן גאב כשוהפו׳ וכפרע קצה מס״ן זה צלע״ג לדיכא דסש״כ מ״ל׳
שפרע קצה מה״ן אסר הסיקוק ואז המקס םזק ואירן וא״כ כשפיע
קצם ״ן קנס ככגד מעיסיו פכ״ס וס״ל שוסף בס״ן אבל כהן דראן גאנ
עד שלא פקק מסיר ס״ן בכמס איכ לא קכס מן ס״ן כלל אפשר לא
מקרי שיסף כלל ואס״ בסב״ס צ״ע לססיר אלא אני לא כשאלס׳ על זה
וגס מעלסו דסר׳ קיק אלו לא אירע המכשול סמל לא סיו מסופק״
בדבר וס״ פשוט לכ״ע לסיסר וכן דרכם ומכסגס בימינם זו ולא אכניק
עצע׳ בסגר סזה כ׳ הר בס כסקלקל סשורס בעכין זס נעו״ס ע״כ אכיס
למוםלע שיש לו דין ״כו של גוי שיש לישראל שוסף בו שמוסר בסנ״ס
,

ובסס״מ נסוסס א׳:
כצרכה אלא סואיל וסרשסלגו׳ למוכרו בכצ אופן שירצ׳ והיסוד״
ולא
במצמס שברו הסוהס העליון וסכיסום כ ן ביד הגוי כל הלילה
אס כעסם עי״ז ״נו של גוי או כשאר בהיהרו הראשון וכבר הזכיר
םר״מ דברי השובה רשב״א שבב״׳ קי׳ קל״א דבשאמר סישראל לככר׳
שימכרכו ליד שירצס אס״ מאן דמהיר במעהר ״כו של ככמ בםוהמים
סכא אק ססיסירס מצילין שסר׳ לא אמרו שםוסמיס מצילין אלא משום
שירא לרמוס שמא לא ימין ויכירו ברמאסו יסכא ממי ירא ע מ ל אלא
שסר״מ ירד לסליל ולסלק :
מ״ש מעלסו שסיו ישראלים שומרים בניס סככר׳ כל סלילס סהיא
דס״כו שעשו ״כוס מניס סבד שבאוסו ססצר לע״ד לא כ״ל שיה״
זס בשוער דשוער לא מסט אלא בסד מ ס ט עעמא או שסשומכ יודע
שעל

שארות

חת״ם סופר חי״ד

שעל דעמ כן סועעד שס לשעור או אפילו אינו יודע מ״מ מטי ירא
שמא יראה דכיר נרמאומו ומכא א׳ ננימ כסנרמ רשנ״א מעי יכא לזייף
מלא מכל שלו ומי יאמר לו ממ ממשמ וסשועטס לא נממנו לכן ואפשר
שנכנס מטי למרמף ולאו אדעהיהו דמני שומטס כיק שסנוי לא מרמס
ומס לא נממט למשגימ א״כ שומר אין כאן:
אבל יש צממיר מעמם מאמר שט פר״מ נציריף הנ״ל וסוא ט ממניומ
מיו מסט׳ מרנמ וא״א ליגמ כממעקק אס לא שיגמ בכוויה
ולשמומ ק ממביוס צא ס״ צטן לממיר מקשר ממשוכמ מזמ כ׳ היה
לו יין סרבס במרסף כמו זס ומשוב ממכו וכל ״כו שבמרמפו מי׳ מוב
מזמ או כמומו לטםפ ואס כן גס במליפין איט כסכס ולשפון מיס זסו
פסלכומ ומורמה אומכהו שזה סוא ממ״רא שפיר מן משומרים שיוצאים
וכככסיס כצ מציצמ במצירו וירגישו כל מולין ומביא ידם למרמף ״ן
צעראוס וזה עדיף מטש עור סי׳ קצ״א בשם אביו סרא״ש צסה־ר במקום
שסגייס כזסריס טין ׳שכאל שירא צזייף וה״כ דכווהיה וכיון דצא כסכס
במליפין מומר אפי׳ במוסס א׳ וזה פשיע ל׳ שזמ מקט מוסס א' וסג׳
היכי דלא נהכס כטשכ סש״כ ס״ קל״א ססקפ״ו:
עוד טצ דנר׳ רשב״א גוסיס קצמ שסממיר שאין סגיי מה״רא עוד
מירכ א׳ טמא שהנכרי הסימדעסו מלמכור ס״ן עוד לישראצ כצצ
א״כ צממ סערימ צז״ף צסמזיר ממוסס למקימו הראשון ומכ״ש שהוא
ט י ט נש:׳ מוממיס ואס שעדיין צא מסימ דעהו מצהשווס עם סיסודיס
אכן כיון שממוסטס קיימי׳ צפכיט כמו שהיו אמא׳ צא טמא דמרממ
לזייף שמהיירא שיכיר היהודי זיופו וצא ׳קמט ממט וצא דמי למעמר
״ ט של ככרי ממש שלכוב סםוסקיס אפי׳ מב׳ימ אסור הסס שפיר טמיש
כיון שעשאו עט״ס צמוכר׳ ציהודי כאשר ממצא ידו א״כ יפמסט כרצוכו
וימזיר וימסמכו כרצונו לק״ס ממשבהו למוכרו ליהודים אס ימצא קוט׳
אבל אכן מ״רי בייט של ישראל ידוע דב״כו של ככרי לא התיר רשב״א
אפי׳ במב׳ימ וא״כ אס דעהו עדיין על ישראל זה הרי מותמין קייטן
ושט ואס אין דעהו עדיין על ישראל מי הביאו לזייף הימ לו לפמימ
ממוסמיס ויכן לו וע״כ צ׳יל עכ״פ כימיש שאעי׳ג דעסו לק״ס ממקמ
עם היסודי סידוע אס אפשר לו מ״מ כשריצה לשהוה מן היין או שוס
סכאס ׳פממכו ואיככו מה״רא דלמא השסא אסא ישראל ייראט פוממ
כ׳ אז אומר לו אין דעה׳ לקיים המקמ עוד כאשר הרשים ל׳ ומ״מ אמר
שםממ ולא בא ישראל מזר וזייף כדי שיכול לק״ס עוד המקס ואעפ״׳
שמלשק רשנ״א לא משמע כן אלא עיקר המורא שיכיר מישראל במוסס
שאיכו מאושר כמו מומס שלו מ״מ א״א לפרש אלא כמו שכמבה׳ שעיקר
ממשש מוא מואיל וכקתלק מוראו של ישראל מעל מגוי בשעמ ספמיממ
וא״כ צטן להנין מטל ללשנ״א מימרא ומשש זה וי״ל שזה מוכמ שסר׳
פ ט פ אפ״ בייט שלו ישראל ממש צטטס מב״מ ולא ק ג ׳ נמוהס א׳
ומכ״ש נטדון רשב״א שבודאי אין שוס מ״א לממיר במוסס א׳ אפילו
מצא מוהמו כמו שס״ וא״כ נמ׳ טמא ממינ א׳ מי׳ נדעמ סגו׳ לנעל
ממקמ וככנק וטע נו א״כ מדוע סמזיר אפי׳ מוסס א׳ צמקומו ואי
ת״ בדעתו לקיים סעקמ אפי׳ מוסס א׳ יזייף וע״כ צ״צ אפ״מ ערמ וזייף
ככ״צ וממ״כ צרין בי מוממיס וא״כ בכידון סכ״ל כימוש אפי׳ לב׳ סותמות
וכל זמ למאן דאוסר במוסס א׳ ״כו של ׳שראצ אבצ צמאי דק״״צ במפ״מ
כר״מ דשט במוהס א׳ א״כ אין שוס סכרמ לקברמ רשב״א מטל וגס
סוא יודס לססיר בנידון שלפנינו ומכ״ש שלא כמכס בסליפיס וס״ ישראל
ם ט ד בסצרו מכל סלץ נ״ל לססניס עם דעסו דעס סורס לססיר בםפ״מ
כל זס כסנס׳ נסשקפם ראשונס נל׳ שוס מיק וסתמתי בכצ סוסמ׳
נרטס .משס״ק שופר מפפד״מ:

תשובה קבו
שלום לידיד׳ סלמיד׳ סרב סמופלג טינא רנא כמסר מנסס אסרן
נ׳״ נקיק נ״פרע:
נייד ,סגיעט ע״ד ישראל שעיסר ״נו של נכרי ושוב פסק עמו עפ״׳
סשער שבשוק ביום סשער וביני לביני נסן לסנכר׳ עעוס על ס״ן
מטל ויען כ׳ מק לסשררמ שמכל מביומ ״ן כשר צטן לימן לו מכס סצ׳
זמב ולמעביר אומו מעכס עשו שלא ירגשו משר כשיבא צמדמף כדרכו
ציקס מעשרו ע׳יכ כט שצא ירגיש לא מסס מסביוס ולא סמרמף רק קגר
נמפתס וכ׳ מעלתו דפשיעס ליס דנתינת מקצת עעומ ס״צ כקטן כאשר
פשוט נש״ן טסי קל״א וקג׳ בסיתס אסד וכיון דקנ׳ בסותס א׳ קני
נ ט נמפממ כסקכממ ט״ז רק״ קי״מ ורונ האסלוטס דלא כש״ן רק
מקסקא ליה אי ממני מאי קטן קודס פקיקמ או לא דלמאכיקדפסק
על יציאה השעכ הוה פסיקה גמורה וגס זה פשוט ליה לההירא מממרא
דזילשפוט נמקכה נימ ע׳יג ע״נ דפשיקה על יציאה השער הוי פקיקה
לעכי; קטן ועוד דנדיניהס הוה קטן גמור אלא שמסופק כיון שאין
לו שטר על מעוהיו יכול הגוי לכפור נו ועוד מסיפק כיון שישראל
מירהה מן הנכרי שאס יקבול עליו לפ;׳ השר שכתפס על ״כו כגכב
ג ס הגוי יאמר עליו שטיהר ״נו והנרימ המכס:
מ י ש נאסכוכה דהישראל מכהה מפכ׳ שישראל מהירא ממנו לקביל
עליו סבכא גדולס היא לאסיר דשפט" גני סמרא דמנס נכרכא
פירש״׳ דאיכו כהפס כגכב פ״ שהוא גוי אלס ואין אימה שופט עליו

ותשובות

וכ״כ ט״ו הביאו ב״׳ p״ קטם וכן מפורש בש״ע ס״ס׳ קכ׳׳ס וכן פ״ ש״ן
שס סק״ב דכל נספס כגנב שבסל׳ ״ן כקן פירושו כמו בסעיף ס׳ שס
וכן ביאר באר סגולס שס וא׳׳כ א׳ אין סגוי מס״רא משופע סעיר אין כאן
נספס כגנב דס״ל כגברא אלמא ומיין אסיר אן א׳ יש לו לישראל לססנצל
צפני סשופע ולומר שלא עיסר ״ן זס מעולם אלא קנאי לססורס לגויס
כבר מרסס גוי זס ומעצסו נפנים ואט בסון:
אך מ״ש דאין צישראצ שער על מעוהיו ויכול צכפור נו מ״מ טצ דמרסס
להעיז פניו צבפור וצא בעינן שערא כס״ג וראיס מהשר סר״ן שבב״׳
ס״ס קל״א דיסינ רק פרועס לסי׳ קטן ואי לאו דמימשב ליס הט׳ן כיינו
של גוי עדיץ מפעמים סמפורשיס שס סיס מסיר אע״ג דליכא שערא
ודומק לומר דסיו עדים שס:
ומ״ש דפסיקס שער סוס קטן גמור משים דנדיניסס הדין כן בוודאי
אזלינן סכא נסר דיניסס דוקא ולא נסר דין ישראל כלל לא לסממיר
ולא לסקל דסכא אין סעעס משוס דינא דקנין כמו נמכירס מיק ונכור
וסיהר שביסס בהמה דסכא סכל סלו׳ נידרסס וכיון דשופפ ספיר יעשם
בו דין אס יעבור על טניסס סר׳ מירסס מס ל׳ קנס ישראל בדיני או לא
אן מ״ש מחמרא דזלשפוע דבריו סמוסיס ססס לא מ״ר׳ מדיני קטן אלא
משלימוס ופועל שסשכיר מלמו להביא לו ״ן במעוסיו ופשע נשליםהו
וס״ד דצרין לשלם לבעלים הפסדם כיון שהים בידו לקיים שלימוסו והסנס
לשצס צא סוס אסמכסא ובסא שקצי וערי אמוראי אנצ מס עטן זס
לקנין ומפסיקא דסוסר ריבים נלאו הכי אין ראיה ולא מ״ס׳ עעלסו
ט ט ה ומסן דזלשפופ אין שוס דירו! לכאן אמנם כנר כסנסי דאין צריך
לכאן לדיני קטן רק שיהיה מרסס:
כתבתי כ״ז לפי שסנימ מעלסו בסחלס דני יו כיון שנהן ישראל קצה
עעוס ס״צ כיש צו שוספו ה בגויה וצריך לדקדק נלשק סש״כ
שט שס וז״ל אבל אס פרע עקצס נעטן שיש לישראצ סצק ביין רצס בזס
דנםן לו מקצה צא מסט אס יכול סנכט לסלקו בזוזי אס צא ׳רצס גיסן
צו היין או צא ׳רצס סישראל ליקמ כלו אין לו לישראל על ס״ן כלום אלא
אפוהיק׳ בעצמא אין זה קטן ופירעון אלא הלואה אך אס עכ״פ צריך
ציהן צו ״ן כפי שיעור מעוהיו נמצא לו לישראצ שוהפוה ביין דין זה למד
ש״ך מחשו׳ רשב״א דמייח׳ ש״ך ס״ס׳ קל״א שס אבל באופן אחר צא:
נמצא לם״ז אס נדיניהס מחויב הגוי ליחן לישראל יון לפי עעוסיו
וממיצא נספס בגננ וגס אפשר לישראצ צסחנצל לפט השר
שצא עבר סמכס א״כ מהירא הגוי יש צהיסר ס״ן בספ״מ כי נצא״ה
כבר נקעיט׳ קולא כמס עסנ״תא גס לסיסר זס ע״כ שצא בספ״מ אין
להסיר ואס סקר סנאי א׳ אין דעס׳ לססיר אפי׳ בספ״מ וסמסע״ב ובברכ׳
אססוס סכ״ד א״נ .פ״ב כאור בקר ליום עש״ק ׳״נ שנפ סק״צל.
משס״ק סיפר מפפ״דע:

תשובה קכז
שלום

וכ״ע לסלמיד׳ סוסיק סרבני המופלא מוה׳ הרש לינ סג״ל נ״י

מ״צ בישוב נאוועקע:
ני׳ה נפשו נשאלסו כומר א׳ מס וסיס ס״נליסיל' סן שמונה מאוה
זסוניס וכל פזבוט לא מלס לסן ססוא וססציפו סשר״ נמשפט
סכל ליסוט ונמכר סכל לנכרי א׳ נע״ד ד׳ עאוס זהר וסנכר׳ נסן מיד
סמשיס זסיניס וסשאר לשצס לזק ט שנועוס ונעצא נעזנק אליל א׳
והשכינה הקונס ליסוט מל מוסר סעעוס אמנם נל׳ קנלס אסריוס
וכשהגיע הזק ולא נא לפדוה משכונו הלן היהודי אצל נוי אסד משכניו
וקמע אצבע עהאליל לבעלו עהורה ע״ז ועמה עקהפק אי עעוייו
ימהריס משוס סציפ׳ ע״ז ואי מהנ׳ הביעול וססענדם זהובים הראשונים
צבר ממציפם וקנס מסס דגן וה״ל מליפ׳ סציפ׳ ע״ז גס כהב עעצסו
שמישראל צא זכמ במעזבון הטל:
הנה זמ מלשון לא זכמ נו ישראל לא הבנה כהפסו זכדועס ל׳ רוצמ
צוער צא נכנס לרשומ ישראל ולנימו אלא כל ממזנזן נשאר
בהפיסה הביה הכומר ישס נמכרו נכסיו נהכרזה )פער צעציעאטדע(
ומעננומ ׳מימ צימודי במובו אנצ צא באו לרשוה של ישראל הנה צכאור׳
יש לדון אס יש לישראל שוס זכוה בנכסים הללו כלצ דכשעמ נפלו
נכסיס ליורשיו דאע״ג דליס ליס בן מ״מ אק אדס שאץ לו יורשים
ומשאמכז״ל ט פ יש נומלין וב״ק ו ט יש לן אדס בישראל שאין לו נואל״
לאו דוקא אדס מישראל אלא כל אדס בעולם לאפוק׳ גר מ״כ אמרו וכי
יש לן אדס מישראל אבל פשיעא דלכ״מ זולמ גר יש לו יורשין ונכל
מוריש יורשיו צאו דוקא צבטו יוצא׳ מצציו אלא כל יורשיו כדילפינן
קידושץ ׳״ד ע״ב ומשב עס קונסו וצא עם יורשי קונמו וכמב רמב״ן
במי׳ ׳בעומ צ״א ע״א דוקא צעטן קורבא דעריומ אפקר״ רסענא
לזרעי׳ אבל לענין ירושה הס קרוביו כדכמיב ומשב עם קונמו ולא עם
יורשי קונמו נמצא נפלו נכסיו קמי יהיר ס״נו יורשי סכומר וא״כ לא
מיבעי צרונ הפוסקים דפשימא לסו דמטלטל׳ דיהמ׳ לא משהענדא
לבע״מ דאורייהא הוא רק עהקנוה סגאוטס גובים עעעצעצ׳ דיסמי
וא״כ נשל גוי אין צסס צמקן נמצא מדאור״סא אץ לישראל שוס אמיזמ
נאומן נכסים נסי נדיניסס גונ׳ מעעלמל׳ ואי אס׳ נמי קיר דתן אמר״
ליס
,

שארות

חת״ם סופר חי״ד

ציס נטכיכס כן טכא דנאיס בעקיפים עליו מ״מ שיסיו קנריס צו דס״
פ״ז של ישראל אין שוס ס״א רק עעלמא ועספקירא זכס נסרעק מונו
אצא אפ״ למרשנ״א במ״ ב״ק ׳״ז ע״ב ס*ל מעלעל׳ דימיר עשסענד׳
עסיס ולק עדרנכן לא עשמענדי נמצא •״צ נ מ ׳ צא מקנו עשמענד׳
אפ״ מדאומי׳ מ׳׳מ כמי דשיעבוד עלימו אנל מיקכ׳ לא קני דלסר מד״
וסיולשיס עצי לאסמלוק׳ בזח׳ ולממן •וקלא וזולא כיר אי שארי ממצעצ׳
׳מקרו וימכרו נכדי מונו אק ציסוד׳ שוס קכין ניומר מכדי מונו וסשסא
שכמכרו כאלו סיולשיס מכלו לשצס מונ מולישס ומישראצ מקנצ מסס
סכי זח׳:
והנה נעול ״ל ס״ קל״נ ט אסייא למס׳ ע״ז לן> ע״א מלעכ׳ ק
ממוצר דסעלן סמיל ״נו על סנעל׳ נסים כל אמד עקנליס כן
וכן וכמנ סמור ׳״א אם כנר נכמנ עליו נספר סמלל ד ״  1ל ר ? ז ס
לקבל מממלן מדל ״*נ של ישראל ואסור מ״ש ונ״ל לזו מיא ס׳ מראנ״ד
לפי מננמ מ״מ נפ״ד ממיקאמא דאמרינן סקמיס מ׳ ע״נ נע־ו ממילא
דננ׳ מילא דסמלן סנדל על כל נעל ניס לאפוס סס משלהם לפרכס
מילו ומקמעא סישראליס סיו אופים קודם פקמ שיספיק צממיל צכל
מסקמ ומממיצממיו מנימיס אומן מככרומ ננימס לטון עפ״׳ מק ממצן
ם ״ ן לאנשי מיל שונ לא סוס חיל! של ישראל ואמר צסס שצא כדין עושק
דאע״ג דאמם סוא שאינו שלסס שהמלן םקנס לננ׳ מיל ט מ אי טמניד
או מיגננ צליטס לאסומ אמרים ממםיסס א״כ כלילכו למי זה נ״ל פי׳
ס״ס שס וא״כ ס ״ מ ׳״א שנעול סכ״צ ואיכ ס״כ ׳״ל כיון שכנל יצא
סס״ל משרי סמושליס שכל המזנון מהממד ימי׳ לישראל נמונו סרצ
כשלו עפ"׳ כסנ הערכי הכ״ל לא כ״ל מכמס עממים מלא סס עצמם
צא ממציעו שיה״ שצו צעכיןייקרא או שאס ירצו סיורשיס לסליק׳ נזוז׳
שלא יוכלו ועוד לא ל ט ללסםס שמק ממק מס ממלן ועמק פרכקמ
מ״לוסיו דמדאור״׳ דיכא דמלכומא דיכא וכיון שככמנ וכמסס נ ע נ ע ס
סעצן נספרו אין לסשינ וכקנמ קכין נטר עסי מכל משערומ בעילם
אבל סכא סק״ד שלהם איכמ קטן לא עדין> מסס״ד של ׳שראצ דצא
קמ כסי דע״׳ סעמדס בדין כעשס קכקא ממון לסוריש לבכיו ט ע אין
מסן ידוע כקכס לו אלא א״כ ימד לו כלי לעשקו וסלואסו ע״ן כחונוס
ט ב ע״א סיס׳ ד״ס ר״ש וכי׳ א״כ לא ידעם׳ שוס עמן שיסיו כיקמס לו
מפצים באופן שיס־ו סדמיס דמי ע״ז של ישראל:
א מ נ ם סרב״׳ ני״ד רק׳״ ק ט ו כ׳ דאפ״ רק שכקרא שמו עציו כט
אסור והשיג עליו מג״א  p״ מקס׳׳י ססק״ס וע״ש נמחצים
סשקצ וצא זכים׳ צסנין לברי כולם ע״כ אבאר סקוג״ בקיצור נקילושץ
׳״ז עינ רצמ צמוכימ לירושס סגר צאו לאורי״ לאלס״ס אסי׳ צא נא
לרשומו מלא כלמיכ׳ לאימא קני לי׳ אע״כ לאו לאורי״ ירננן צא רצו
לסקנוס לי איסורא ונע״ז עדיין קשי׳ ליס א׳ ס״ל מליסין רוצמ כקיומו
אשיר א״כ נמ׳ מכטס צא סקנו צו נירושס מ״מ רוצם סוא בקיומו
ומשמ לעולם מציסין מצמ בקיומו אקוד מדרבנן ומכא ויימנו רננן כדי
שלא ׳מזיר לסוטו ומ־ימ׳ מטם גר וגוי שירשו אביסס נד מוסר נשממסו
אסור ומנמ מר״ש פ״ו דדמא׳ מיימ׳ דימשלט ט מ ן אנשממסו מ״מ לאסור
ועשמ למ״רי בנא ללשומו וקיצ צירו' מציפ׳ רוצמ בקיומו טמר יע״כ
לא עצא מעם לאסור נשממפו אלא בשבאו לרשומו אן ש״ס מלן ס״ל
נשסםפו לוטא טלשו נצא נא נרשום סשוססיס ואין כאן קטן לאומי׳
ואפיס אסור ועיכ משוס רוצם נקיומו:
ומיש סיס׳ נע״ז דמש״ם טית׳ תמס ד מ ח מ לגר ס״א משוס נטרס
לא קא׳ אסונ״ לע״ז דמם נ כ ן ליש נרירס עכ״ס לםסל משוס
רוצם נקיומו אלא אש״ס לקילושין קא׳ לס״א ׳רושם סגר לאומים׳ יס״א
משוס נטרס וסוס סד׳׳א אסי* נשנ׳ טניס שאינם לומים כגון גל״ס
נגד מ״שיס וסיס מכא ע״ז נגד שארי מפצים ס״א שיין נרירס כס״ג
אפ״ נשםססו נ ט לישסט אן סכא נשמעסין לא שיין זס ואשגירס
לישנא דקידושין נקע סכא ס ט ה ודברי סוס׳ קידושין צע״ג ואין לסם
שמר וגדין מוס׳ מנינם כ״מ עיב ומ״ש עורי אבן שס:
ואמנם אין שיין נשממסו זע״ז וצא נא בלשומו ק׳ מלבר לצייר למא
נא נלשומו מוא צאו דוקא אצא שקנאו נקני ן נמוד ימ*מ
בלשומו או נשום עקום נקוף סעזצס סצא נשםספו ע״כ נשום מטן
וקנין ואין יצייר שצא נא נלשומו ועיין מס׳ ע״ז פיב מצוקמ גלועאומ
וכנע״ד מש״ס מממכס סרמניס נס״ה מט׳ז וט גל וגדשכשםמסו ועממילמ
ט י ט נ׳ אמיס גויס שכמג״ר א' ושוב עמ אביסס ואמ״כ ט י ט נ׳ גויס
כשםמסו בטכא ושונ כמג״ר א׳ מסס וק״צ כדאמרי׳ שס נמס׳ מ״ז ס״ד
ע״א כיון דדעמימ לאיגיול׳ ודאי בעצמ ומכא בודאי אסמ דעמ״ עע״ז
וסקנס אוםו צשוםפו גוי ונםנעצס אצלו ע״ש מוס׳ ל״מ זניט וכו׳ כמצא
מצל למי ע״ז ציכא שכנר ממציפס ערס שסםנ״ל אן רוצם בקיומם
איכא ומש״ס אסור זס נלע״ל לעס סרמניס ימי׳ אין שימי׳ אינני מוצא
שוס מקום אשר יאמר כי יאמר סוא זס שיאסל משוס נקרא שמו עליו
אן מ״מ אסור משוס רוצמ נקיומו ונפקא ט נ ״ לעטן מ ליפי מלים׳ ט
מנמ במס׳ ע״ז נ״ל ע״נ פציגי מנאי נמציפ׳ מציפ׳ יע״ש ופסק ספור
להקל וכ׳ מלב"׳ ס״ קע״מ דנעידי לרבנן יש למקצ ועול לתציא נפצוגמ׳
אי שני כסוביס מצמדיס ואנן קיי״ל אץ מלמדים וםמה על סרמב״ס לפסק
ל

כ
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לססמיר וסנס מ״ש שס״ מדרבנן ר״ל סליפ• נמ״יו אפשר שסוא רקימדננן
גס זס לא נםנרר ל׳ אבל סליפ׳ ע״ז סשימא בנ׳ כמינים דמלמא דאמרינן
נסנםדריןס׳יז עדא אמרם ר׳ יסודם ס״ל ב׳כסוביס מלמדקולא לישסמימ
דירים׳ נמ׳ ס ן סנאי אפ״כ נ׳כסוביס נעלמא אין מלעדץ א ן ם כ א לא
סוס נ׳ כםוניס ממש כמ״ש םוק׳ קידושין נ״ו ע״א ונסני נ׳ כסוגים סוא
דפליגי ופסק רמנ״ס לסומרא נלאור׳״ נמלא ס ״ מ נסליפ׳ ע״ז ממש אבל
נסליפ׳ סליפ׳ רולס נקיומו דסוא לרננן לכימ מומר:
לפה בנ״ד שאק שוס מקום לומד סימ״ מסלם קמנו של זם סגר מישראל
ואין כאן דיר ע״ז רק שמישראל רלס אז בקיומו וכבר קיבל מממשים
זמר וכבר ממליסס בדגן ס״ל מליפ׳ מליסיןשל רולסנקיוימ דשט ומכאן
ואילן כמן לו שמר על יסר סמעומ וקבע לו זמן אינו רוצמ בקיומו
של ע״ז מול אןממ שסשכין לו מ״ז ולא קיבל אמריוס סנס מפעם מקלון
אפי׳ קיבל אמריומ ניר אינו נאסר אע־ג למג״א ס״ מקס״מ סטל מעל מ
דמגנמ ע״מ לגזול נעשמ ע״ז של ישראל כיון שמ״ב נאמריומ לכאורס
" ״ ת ל י ן ש״ס מא
' י " לס יל עמייז
י'
לנר סמלמ לאי כממון ליר ומשני שאני םכא לכסינ לא יעצא אפילו
רק נמצו׳ לן נמצא נע״ז ללא כמינ צא ימצא מוס קנלח אמליום רה
כדנר סגורם לממק ולאו כעמון דיר ודנרי מגיא סמוסיס לכאורמ א ן
י״צ מראימ כן דצכאירש יש מיצוק נין קנלם אמריוס דשומר דאין דעמ
משומר צממזיר מ מ  pצמצימ אלא שמשאיצ מקום ננימו צממסקידומנימ
שס ממצו ומקנצ עליו אמליוס וזס אינו אלא גורס לממון משא״כ גזצן
שלעמו להמזיק כשלו ואינו משאיל מקוס נימו לנמל המית אלא לוצס
שיסיס שלו נסי ללא אסנ׳ ליס שלא קנס רק שממורה מ״נמו נאמריומ
מ״ע זה המיונ ׳משנס כשלו וא״כ מנ״ל לש־ק ללא ימצא קא׳ אעסקיל
ל  1ל& למן קרא לאפי׳ נע״ז
קיל
ללייא ל קא א״לז יל
ניר דינו סכי אבל נסיק מרניס אפי׳ פקלון אנל נע״ז פקיון לא מימשנ
כדיצ״ ומכ״ש כשסילש נהדיא שאינו מקבל אסריומ ממשכון ויש לו מקום
לגנומ מונו מסקינס ממקום אמל ולשיעמ מוס׳ ס״ד ע״א ל״ה אבל וכד
צא מיקס זמ רוצמ נקיומו אע״ג דמר״ן מילק מ״מ נאי׳ לרננן ומס״מ
יש לספון לסקל :נס אמר שכנר מגיע מעעון ועטץ לא סלע לא קנמ
סמשכק נסגעם זמן ולא סלע אא״כ אמל צו לסדיא אס לא סניא לן
מעום ביום סלוני ים״ שלן ואז אס״ א״ל כן א' לא איל מעכשיו מליא
נסלוגםא אס יש משוס אסמכהא בנכרי וסכא כיק שכבר ביעל
סע״ז וכ׳ סלאשיניס ומביאם נ* לס״׳ קמ״ו דפ״ז של גוי שניל ישראל
שניעלו גוי נעלה מס״ם רק מלנננן לא נעלם גזירס משוס ע״ז שענלס
׳שלאל וכיון למללננן הוא אזלינן לקולא למול לאס״ ה״ מעשם שאמר
סמי אס לא אניא לןמעוםליוס פלוני יה״ שלן כיון שלא אמל מעכשיו
אינו קינה ופכ״פ מהנ׳ הנימול ועול אס״ כשסג־ע מסתמא לא נימא
לישראל למיקנ׳ אקולא עד אמר הנימול ולפמ״ש פנ"׳ נמי׳ למילין ק> ס׳
גבי משומע נסמן שצ ע״ז דמקשמ מא לוצמ בקיומו של קכין ומ״ כץן
דרוצה לק״עו כדי צנעצ הע״ז שכשיעצא גי׳ שינעצ מע״ז ליצמ נקיועו
כזו שלי ע״ש וא״כ ה״נ ׳״ל דמון דידע לכשיבוא יומו ולא ׳פרענו יש
לו כמ לנעל ע״׳ גוי ציכא משים מצה בקיומו כצל:
והנה נמס׳ ע״ז מג ע״נ לקאמל אשידסס משלסין נאש מא אין אלס
אוסר לנר שאינו שלו סקשס סלענ״ן ללעא ע " מעשם אסר״
ומימא א״כ מו לא ס״ל ע״ז של גר נעל סעעשס ויש לו נימול ועקש״נן
מאי קשיא לרעב״ן מא אס״ עשמ נו מעשמ מ״מ איני אליל שעבדו
׳שראצ רק גי׳ ענדו ומס״מ יש לס ביעול וסכא אלאוליי׳ ק״יר׳ ומרין
מציג אדינו של סרמנ״ן אנצ לא מעעס זמ ונמ״ אמרם׳ דסא אין א״א
דנר שאינו שצו וסא דע״׳ מעשם אוסר צ״צ א׳ משני דנריס או שסמעשס
אלים כ״כ שים״ כאלו סנעליס בעצמם עבדו ועכמ זס םקשס םרענ״ן
דלעא עי" עעשס סו״ל כאלו סישראל ענדו ואיז לו נימול מס״ס וע״ז
מ״ מלעב״ן לזיא דאין מוער סעעשס פועל שים״ כאלו סבעליס עע״ז
אלא ע״׳ מעשם נקנס לסעע״ז וסו״ל עיז של סמונד וםמ סוא גוי
דכול לנעל ומיושנ סש״ס וק״ל לרמנ״ן דאין לנו לנדומ עלבנו דגזרו
מכעיס גס בזמ ומולא נזמ דוקא נאגנמ לימ ומדר ענטל ל״ ע״׳ גוי
גזרו אעו אליל של ישראל ולא נכס״ג .מ״כ נסא סלק״ שלעיל ם ל ט ס
מוסרים צםישראל וגס מדגן שמוא מציפ׳ מציסין דמצס כקיומו וסא
לצא סניא נמתנ״ למכרן יקידש נדירמן מציפ׳ מציפ׳ כנ״צ משוס דמליא
נפצוגתא דתנא׳ ונסצוגסא ססיא צא מ״ר׳ ולדיק נדלננן סומכים לסקצ
וממש נאילן מעין תו צא מציעי ע״ז וצא רוצם כקיומו כנ״צ וםנצע״ד
כמנסי ומםמסי שמי• פ״נ נאור בקר ליום ג׳ ד׳ שנע מקצ״ע צפיק.
משס״ק סופר עפסל׳ימ.
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תשובה קכח
שוכ״ט ל״׳נ הרב סמס״ג סמוסלג שלשלס סימס כש״ס עו״ס אליעזר
סולווק סג״ל נ״׳ רב במ״מ ורען:
ני״ה ושם נאמר כ׳ כשאול נשאל כנוד סר״מ מישראל א׳ כשר אמד
סרוצס ללמוד אומנ ס ססיצס אבנים וציור צומם אצל אומן שס
כדי

שאלות

הת״ם סופר דדד

כ ד שימשה הוא אומן לההפרנס מעשייה צורוס לנד לפני מצכיס ׳מיצבו
א ן יש איסיר בעש״ס לולוס אלס שלס בולע ואס יפצס צסיוס א ו ק
בלבר ׳שסלל למצמו משרתים אינס נימוציס לגמור צורוס ססעס אן עסס
בפס לימולו בפני רבו)מ״נסמפר( ובפרמ במקום קבקסאומניסוססצמיד״
שס באקעלעידא מ״כ צדן סוא לגמור סרבס צורוס שלימוס ממעשי יליו
לעיני רואם אס מומר או לא ומשב השואל שזה בכלל אסם צמל לסבין
ולסודומ ויפמ משיב פר״מ נ״׳ למבין וצמורומ לססס סלכס צמפשס
אבל ללמול לפשומ צא מומר אן מ״ש מפצמו לבזס״ז דליכא סנסדלין
לא שיק כלצ צמבין ולמורומ ז״א למרי ריא ו ד ע אמרי בימול ס נ מ ל p
סיו שכבר מ׳ שנס קולס ממורבן נצממ סנמלרין ומ״מ למד לו נמיעמ
קשואיס צסורומ וכן ר״מ בן מרליון אמר מורבן סי׳ וסונס ס׳ באוסיוס
לסורוס ואע״ג לאין לנין בזס״ז ידמ ממויב צצימל סכל ולמש וקבל
שכר ומי ש מעלסו לסרמב״ס משמיע מן ללמבין ולמוממ כבר  oפד״ס
בסלמס פ״ז דסמן אמ״ש בהלכי סנסד׳ שצריכים לידע שארי מכמות
שיוכלו צלון עע״ז ומכשפה סר׳ מבואר שמוסר צצמוד לסבין ולסולוס
ונטל רמז בכאן בהלכי ע״ז שכ׳ צור׳ אפ״ לנוי אסיר משמע לנוי אסור
אבל לסבי! וצסורוה שפיר ליד:
אבל־* מס שיש לעיין בזס מ״ש רמב״ס פי נ מפ״ז סיפ וסמ״נ ס״ כיא
וז״ל כלי שלא יעעו בסס סעועיס ויסברו שהם של עכו״ס עכ׳׳ל
לשון זס צ״ע לולא• אין סכוונס שמשוס משל נאסר כימ מוצא צומס
ומקיימם אלא מונס שאסור לעשוסס עשוס עכשול שעסיד אלסלסכשל
בסס וא״כ אס יעשם סעושס ומיל ׳שברם ויכססס כנבל שבר ׳וצמס
או אפי׳ רק לסמא עינא לדין סג׳ ויסיס מוסר לעשוס וזס קולא גלולס
דלכאורמ משעמ מעשם עביד א־סורא אפ״ ישבר אמ״כ לא סיקן סלאו
םפבר ומטל לרמב״ם לבלום מעם ולסקל עי״ז וכבר עלמ בממשב׳ קצמ
לומר לרמב״ס אזיל לעעיד׳ לט פ״ג סל׳ ו׳ סעפ״ז מאסבס כני! שמשק
צורם זו מפני מצאכס׳ שסיא נאם ביוסר ימ׳ אס קבצס באלוקים מ״ב
סקיצה ואס פבל לרן מבולהה או בא׳ מל׳ פבולוס פעור וסנס פעור
מממאס אבל אסיר ומגונס בלאי ירמב״ס מפלש כן פצוגהה אב״
ורבא העובד ע״ז מאסבס סנתלרץ ס״א ע׳׳ב ע״ש וק״ל למיש׳ הפושה
צולמ עצממ לנוי אולי אמר גמר מלאכסס מס״ כאס ב׳ ומר דמשק הוא
או ספומדיס אצצו צנויומ מצוד וישממו׳ למ אפ״ שלא לאלמומ אלא
לנויסס ומפני זס אסור צפשימ' אפ״ ׳שברט מיד ואע״פ דרמב״ס ילא
כ״כ אלא בצורס סנפבלס וסוא מושק לנוי שלס אבל ידמ סצוד נעבדס
בעלמא ר״ל ס״נ צולם אלס נעבלס בכל מקום ובכל זמן לעע״ז אפ״פ
שזו נמשיה לנוי מ״מ צירה סנעבלס סיא ואס מושק ומשממו׳ לס עושס
אי׳ ומש״ה אסלה ממורה העשייה כטל ליישב בלוסק .מ״מ לא ילעהי
שוס היהל אן טל לבקל ימל צהשהלל בבוא יומו למשוה צולה כטל
׳טמנו סומא בעין א׳ ויגמלו א' משאלי סלמיליס אינס נימולים העומליס
שס אס כס יעשם ויספלכס בסיסל ולא באיסול יס״ ס׳ עמו יעמנו אצ
סמל א״כ יום ב׳ כף מלמשון סקב׳ץ צפ״ק.
משסיק סופל מפפ׳טמ:

תשובה קכט
שלום

לילידי הנגיל הכורנ׳ סמ פלא מרה סלש כ"׳:

אשר אותה נפשו היפה למווה צו לעה׳ בביהכ״נ שמשו במלון זכוכיה
מנוצ כצורמ ממה וניצוצוה בולעוה סביבה הפנוצ ככיצוצי ממה
בזרימה ונהוכו ט שס הו״׳ס ובצלו ממזרמ שמש מל מבואו ממולצ שס
צע״ד שמיס לפומ עשו בשננמ מבואר בש״ן ׳״ל ס״ קמ״א קק״מ לענול
סשמש כסי סמוצא מוסל בסכאס מפכ׳ שאיכו נעבל אבצ עכ״פ סעושסי
עובל מל לאו לאוד״ וסעשסס עובל עצ איסול ללבכן משוס משלא
ובלב״ כמי איכא למ״ד למד לישכא בש״ס לליכא משלא ט מ מכועל סלבל
כמ״ש לב״ ׳ממס מביאו שין שס סקמז וסכא מנלע גלע שמל׳ כ׳ למל״
בצלו ממזלמ שמש על ממאו וכר הלי אומל שממכוון לצולמ משמש
ממש וגמע ממ״ש מ״ז ססקי״ג מצולם סמזלוס שבממזוטס כיון שמכווכיס
לסל־א לצורם המזל שמוזכר שס בפ״מ גמע מפי וש׳׳ן בכס־כ שס לא
מלק עליו אלא מכוס ללססלמל עביל משאיכ סכא ומ״ש בשס א׳ סברס
הכרס טון שט שס סדים בסוכו מטצא אין כאן צורם ממש של עיגול
השמש אין ש ומעץ צו שצא אמר כהצכה:
מאת שכיס אפ״ צא כ׳ בצלו ממזרס שמש ט מ ממשס גויס מנשיטס
סיא זושלרכס לסדפיס בשעט ספטס או בממבע שצ שווילן פינוצ
או משולש ובסוכו הו״ וכצוציס בועמס ממכו כלרן שמצ״טססיסודיס קרכ׳
הוד שצ מרע״ס כצ עושין אצו צורוס ולטוטס צזיו הולו יהיש רםמכא ליצ לן
כ׳ מה למום ספלכו צו ובפרע במקוס קדוש ובמזרמו שהכצ משסםדס
למולו בכטסמ צפמס בסכ״כ בולאי עכו על סלבל ועיין ללב״ז ס״א מ״ש
בעכיןצולמ אליםשלגיציס בבם״כ עיש פ״כ כ״ל ט שיכול לבעל זמ חכמ
לשמש מלפא בככפיס ב״ב סכ״ד איכ .כנסי ציום ל׳ מעשה עשל באב
סקצ״ז לפ״ק:
משס״ק סופר מפפ״דמ:

ותשובות
תשובה קל

שלום וכ״מ ל״נ סלב סגאק סעפילסס םמופלנ זים למק יפס פלי
תואר קרא שמו לשס ולתסלס ולספאלס כבוד מדס מאיר ט ׳
אבדק אונגוואסר ״מ״א :
יסדתו ס* ל׳ לשמסס ״ מ ספבל וכד ודשדר לן סורפא ס ד טלסא
דמטסא אדבד סר״ן קס״ב לקילושץ ודר׳׳ס סשוכר את ספועל
סדא.סא דמשמפ נ״ דאי לא דטהלמבץ בשס הילושלט םמוכר א״
סנאס אינו דודו וסממות מתנס או סלואס או נזל בידו לולי כן סי,־
ססליפיס אסור בסנאס מם׳׳ס צממסציף עכ״פ וסוקשס צסלמטה םא
לא נסנה מנוף סאיסוד אלא סנרמת םנאס ומ״ש ממובל במפץ בימות
ססמס דסנאת מסרס לאכול בסרומס ממילא אתי ונרמא בפלמא סוא
וכן סולצס בסנדל של א״ סנאס דססיתר לפלמי ממילא אתי וגרמא בפלט
סיא וכן מצוס לאו לסכוס ניסנו כי שכר מצוס ממילא אסי ולא סוס כק
סנרמא בפלמא וא״כ ס״נ שכר פומל או דמי מכירת אי׳ סנאס אינו אלא
סנרמא ולא נסנס מנוף סאיסור :
ת 1סקשס לפמ״ש רמב״ן שס ר״פ םשוכר ספופל דסוס סד״א שכר
פפולס אסור מס״ס דסנרמא כי סא' אסורס מ״כ ייא' מ ן ש״ק
ממכרן וקידש בדטהן ססס משוס ללאו דמיו סוא והלטס מסנס בידו
או הצואה משא״כ שכר פפולס שקיבל מסנכד המשכיר סנס לססכס
שכייב סקיצור יספיק סנס סספרש בין משסכר או מוכר א״ סנאס לבין
סמובל במפ״ן או סולצס או שכר מצוס רב ביניסס כ׳ סמובל במפ״ן
אינו במוס שיזדמן לו תרומס וססולצת איננס במוס׳ שיזדמן לס מ׳ שישאנ׳
אלא רווסא ממילא אתו ועוסק׳ מצוס אפיפ שבעומ״ אפ״ שכר שיס׳
נאס אין סקב״ס מקפס מ״מ עוכרס םוא צסביא צווארו בעבודת ס׳
ואי צא עביד ענוש יפכש אפי׳ מצוס פשס בציצית בפידן דתסא נפנש
אלא שאס מקיימס אס׳ שכרו ממילא מעוב ס׳ וססדו עשא״כ סעוכר
א״ סנאה או עשכיר עצעו לי״נ ברצונו עוכר ומשכיר עצעו על מנת
שקבל ווסירו ואפ״ לע׳׳ד שסוא גזל בידו ע״ע לא יזכס בגזילס או עסנוס
אלא פ׳׳׳ רצונו וספצו לסס לזס אי׳ סנאס שלו א״כ סיס סרס׳ לריפות׳
א׳ שברצונו מסליף עשא״כ עצוס שפ״כ עושס ומסירו בעוס לו סלף
מפץ סאסור בסנאס משא״כ בעבילס וסציצס שאין מסירו במוס צו שאס
יזדמן לו הרומס או לא יזדמן ל ס ההגון צה הרי סעבילה וססליצס בל•
שוס הועלה:
והיות כן ס׳ל לההוס׳ להוה שפיר נרמה הנאה דאסור מה״ה וסרשב״א
בס״ נדדס מוכים זה מטלפיכן אי׳ הנאה מאו מכול לנכרי ש״מ
דס
עכיר' א״ דאור״׳ הוא וממו״ בסשו׳ ססביל יי עלאילעדן או מכור
ילפ״ פירושו של כל אכילה שבהורה דבר המביא ליד׳ אכילה אלא דוד
מסיר סמסירס שהסיד הסוד בננלס ואסרם בשאר איסורים ואמנם
סרמב״ן ב ס ״ ר״פ סשוכר אס ספופל כ׳ ללפולס אין מסירם אי׳ הנאה
אסור דסיצ א״ סנאס צא מקרי לכס ולא הוס לטסם ונזל סוא בידי
ודילפ״ סיסר סנאס בנביצס מאו מכור ס״נו מלקרי צי׳ קרא מכירם
ש״מ אינס אסור בסנאס לאי סוס א״ סנאס לא סוס לו למיס ולא שיק•
לשון נסינס ומכירה ומדאיצעמן למכסב סכי בנבלס ש״ע בשארי א״
הנאה לא מקד מכירה אבל לעולם מסירו מוסר שהד אינו למיו זו
היא סברס סרמב״ן לסמעיי! וסא לאי מיקד אי׳ סנאס צכס או לא יפיק
מנ״א ס״ סרמ״ע ופי׳ סוסי סולין ק״מ פ״א וסשסא ס״ד דש״ס ר״פ סשוכר
אס ספועצ דשכר פעוצסו אסודמס״ס אע׳׳נדסוסרק נרמס סנאס ומדש
סרק וע״ע סוס ס״ד דאסור וכעו שסלקס׳ לעיל וס״נו משוס דכסיב או מכור
וכסברס סוס׳ ללא כרמב״ן א״כ ק׳ ממכרן וקילש בדמיסן אעא׳ מקוישס
ואי סימא משוס שאינו דטהן וכסברס רמב״ןבאמם א״כ חי איצמרין או
מכור לכלרמב״ן ומהיכ• הילד לאסור הנרמה סנאס שכל או לוד מכירם
אע״ג שמלקה׳ לעיצ ס״נו למאן דס״צ לצא כרמב״ן וס״ל ד ט ק ט לכס והוה
דודו מוכס מאו מכור דהנרמה הנאה מכירם אסור ממעס שמלקה לעיל
וא״כ ק׳ אמא׳ מכרן וקידש בדמים; מקידשס ואס נאמר כרמב״ן דאינו
דמיו אין מכרמ לאסור ליד פומל וקושימ ש״ס כפמור ופרס  .סנלפ״ד
כמבמ׳ וססמס׳ פ״ב יום ב'כ״נ ניקן מקצ״מ לפ״ק:
מש״פק סופר מספד״מ:
ע

,

תשובה קלא
שלום
נפשן

וכ״ע להרג המאהיג המופלג כ מ ד ימיה מלמה נ ״ י :

מימה בשאלתו ב א  pתוגר פקד השר ע ל כל אנשי ה ע י ל ו ת ו מ ר י ם
להשכיר להם מיללת בקיאה אשר למדה לפני סכמיםםבבית מדרשיהם
ואפי' יש להם חיית פקיזזת מ״מ צריכות לוקא להשכיר להם אותה שעמדה ננסיין
לפני סכמי הרופאים והנה נמצא איזה כפרים שלא מצאו לפי שעה מלומדת כיא
ישראלית ושאלו השואל אס לשאי להשכיר עצמי להם ג ץ ג מ ל ובין מ מ ת :
עיז כ״ו ע״א ממאי־ ג מ ל מותר משוס איבה ובשבת אמול משוס למצי
במם'
לאישתמוטי וכי תיקי אפי* שאין מ סילול שבת ומייתי ליי בש״ע י״ל גד׳
קנ״מ ב׳ מדינים לשבת ודמול אע״ג דהא דשבת בבל מיייוי ליי ק ר ע איס »p׳
ש״ל סיג מ״מ הדל כ׳ בסל׳ ע״ז והרמב״ס דמייתי ס ן לשבת פ״ג דהל' שבת מימ
תמס עליו סכ״מ פ״מ מסל׳ ע״ז מ״מ לא מייוזי לי׳ הא דמגמ ג 0שם בהל' ע : f
וסנה

שארות

חת״ם סופר חי״ד

בייל סי׳ קליל מייתי בגדיה דרמבין ע ס י ק להתעבר עמלקי׳ וכי לו ר׳
rjjm
יונה מגיא עלץ• בלכה שהלבית זלעי של עמלק ע״ש וציל ללא היה
שייך שס איבה ל א ל י ה לא היה ל׳ יינה מ ע ל ע ל עליו וא״כ ט ע מ א ג ע י אהרמב״ן
ואין לומל להיא ס״ל גויס לאו עע״ז נינהו לפמוט להיינו לענין אזיל ומולה וכן
לענין ס ת ס יינס ללא אליקי בזה״ז כולי האי אבל פשיטא לעגולתי ע ז גומלה
היא עמ״ש למב״ם פי״א ממיא סל• ל' וי.ספרי ימב״ס שלפנינו ח ס י שס וצריך לעיץ
בדפיס אמשטליס או ווינציא לוקא ופשוט ללא מולילין ולא מעלין יאסול להלבות
זמנו של עמלק וא״כ קשה אהרמבין וצ״ל כמ״ש יזיס׳ בעיא ק> ג׳ ע״א בסופו
כיין לשכיח ל ס ס מעות הלבה לתקלונות ע״ש הינ היה שכיח להס לופאיס הלבה
שהיו יכוליס לעשות לפואה ההיא ועכ״פ ילבה זרעו של עמלק וא״כ נמה יפסיד
הרמב״ן שכלו אשל קיבל ולפי זה מכ״ש בנידון שלפנינו שיש להס כ מ ס חיות
בקיאות שבהגיע ע ת לילס הנויס ולא מצא עדיץ מיללות עפ״י המלכות מ״מ לא
יתאחר לילה סולל כ ל ג ע שהלי בקיאות מוכנת לפניהם ולק ליימ פקילות המלך
צריכי׳ להמציא להם מיללת מלומלת א״כ פשיטא לשלי אפיי בלא ט ע מ א לאיבה
ולמה יזפסיל הישראלית שכרה ע ל מגן חה פשיט לפעיל:
בפ״ב משבת שכ׳ רמב־ס לאסול להוליד בשבת אפיי ליכא חלול שבת והוא
מוכס משיס עיז כיו ע״א כמ״ש תיס' שס כי עליו הכ״מ מפני שיכולה
להשמט ולומר שיש בזה חילול עכ״ל מנואל מלשונו זה ללאו מ ס ע ם חילול שבת
אסול להא אין בו חילול שבת אלא מ ט ע ם מגלל בן לע״ז לכיון למצי לאשתמיטי
ולהסעות ה ע מ ״ ס ולומי שיש בו סילול שבת ולמאן ללא מינטל שבת לא מסללילן
ממילא אסוי משוס מגדל בן ל ע  fא״כ היכי דלא שייך גידול בן לע״ז כמש״ל ליש
בלא״ה הלבה בקיאות שיולידו אותה ומתי גס בשבת במקוס דליכא חלול שבת
והיינו ס ע מ א דמייתי ליה ש״ע בהל' ע״ז כיון י כ ל עיקל ט ע מ א משוס ע״ז ולא
משוס מ ת ואית ביה נפקותא ללינא כנ״ל והיינו לתמה כימ על הלמביס דלא
מייתי ליה נמי בהל'ע״ 1כנ״ל ואפשל ללמב״ס סיל כדבי׳ יינה ללא כלמביןאלא
אפי׳ איכא לופאיס אסליס נמי אסול לישלאל לסייע לזה ואיכ ליכא שוס היתל
לילד בשבת מש״ה לא מייתי ליה נהל׳ ע״ז ללא נפקא מיכיה מילי מימ להלכתא
נ״ל ליש לסמוך אסלמבץ דעביד עובלא גנפשיה הלכה למעשה ואיכ ומתל אפיי
בשבת במאי ללימ ביה חילול שבת להיינו ביושבת ע ל המשבל שכבל עקלו הולל
ו מ ר ש מג״א סי' שיל סק״ו ואמנס לחתוך הטביל שהוא מלאכה לאולייתא תצוה
לנכרי* הבריאה העומלת ע ל צלה לחתוך ואס יש באיבה זו חשש ס כ נ ת נפשות יש
להתיר אפיי מלאכה לאוליי' אע״ג למלשון מגיא סס״י שליל משמע לוקא כינוי
להוה משאצ״ל היתל ולא מלאכה גמולה מיהו עיין עילובין מ״ל ע י ב נמתניתין
ומ״ש עליו שלטי נבוריס שס ילאה להליא אפיי מלאכה לאוליית׳ היתל אס א״א
בלעלה והנלעיי כתבתי .יעלגןייס ל' כי מנסס תקצנו״ל :יישה״ק סופר מפפדימ:

והנד,

תשובה קלב
שלום

לב לתלמילי האבלך החלוץ מויה ישעי' ;״י:
שהקשית לשאול נ ע ח ל״נ עיא אמריי בן גולא לחוד ובן גולע לחול ה״ל
!"ID
לשנוי׳ לתלי גנ־ו של ל״ג הוה כמיש תוס׳ דחל הוה ל״ח ב״נ ו ח י לשניג
יפה היגשת והנה ע ל התייצן היאשון שתי' לא הויו לו כל סיעתו אינה קשה כ״כ
י ע י ־ פ א מ־ניה משני י ה י ' נכלל כל סיעתו היינו אחיו ונים אביו של בנו ואיכ
אידו השני נכלל והיינו שלא הודה לו נאידך ניייתא אלא י נ ק י ט כל סיעתו שהוא
אשגיית לישנא דלקמן ל*ז ע י א :
על התי׳ השני נן גודא לחוי כו׳ שפיי קשי־ לך ל־מא תאי גן למוד
והאי נ ן לחוד ו ע ת ה שמע נני י נ י י חכמיס וחייותס מה ששמעתי מאז
נ נ ס הגאון ומיה מאיר פישלש זציל דמשיה קנלו מנן מ ד ע ולא מנן מ י א דנן
גולא ה ע י י ע ל יץ הכנוס משמע לזמן ל נ לכן לא הודו לו משא״כ נ ן גולע לא
ס ע י י אלא על יץ הב״א גסקיאי בעלו,א כמניאי נשינו לשון הנרייתא ולזה
הודו לו אלו דפס״ח אלא שצריכין תבלין דאכתי אמאי תלו ננודא וגודע לימא
ל״ק כאן ב כ מ ס כאן בגא ונלעיד דע״כ ג' מחלוקות יש דת״ק דגן גוזא ובן גודע
עצמו סינס איסריס אלא יין הכניס זמן רב ובן גודא מתירו אפי׳ היה כנוס ותיק
דנן גייע איסל אפי־ הבא והיה נלאה לדוחק גדול שיהיה תרי תיק לחד תנא
ע״כ חידש לן בן גולא לחוד ובן גולע לחול והשתא נאמל עובלא הכי הוה שכשעמדו
סכמים למנץ לפני בנו של ל״ג ובקשי לאסול יין הבא בלוקבאות עמדו שני אנו
וסעילו ע ח ת ס בן גויא העיד ע ל אביו ששתה יין ככנוסי' ובן גודע העיל ששתה
יין הבא וקבלו _עיותו של בן נודע ובטלו עדותו של בן גודא ותיק לבן כולא

אמ3ם

,

היינו בן גולע והכל מרווח ולא לצה ללחוק לתלי בני ה ו ה :
שנית במסי עיז כ״ז ע״א נתקשית אמא׳ לחיק הש״ס למימל א י פ ך כ ל מ ע י ק ר א
תאת
ונצטרך לומל ללי יהולה דביייתא הוא ליי הנשיא לימא איפוך בתלי׳׳
ק' זו אינה צליכה לפ:ים דלידמל האי ל״י הנשיא אינו לוחק ואולחא לש״ס הכי
ריש מסי מגילה איכא למתני' ליה בלל" ואיכא ל מתני' ליה בלליי בל״י ומלקשי׳
ליה יי•׳ אלל״י אמלי' מאן למתני ליה בלל•׳ בל״י לוקא ומאן למתני ליה בלר״י
לאי י ו ק א וה" :יכוותית הא איכא ביייתא מפיישת למתני ליה להאי ללשא ואתה
את בייתי תשמול גיי״י הנשיא ומיקשי' לן ללי יהולה אללי יהודה אמיי' מאן
למפני ליס ב י י ' יהויה הנשיא יוקא ואייך לאי יוקא ואץ כאן דוחק משא״כ אי
מ ס מהפך בתריי׳ היה צריך לאוקמי קמייתא ברופא מומסה לוקא וזה לוחק
מ כ מ ס טעמים חלא ל י ו פ א ס ת מ א קסני ועול לומיא דלופא ישראל דולאי אפי׳
אינו מומסה ללגייקאמל לגישראל לא בעי מומחה ללביסלק שיהיה זממסה לימול
מגלי לסכן הילל ועוד הא כ נ ר נדחקו מאוד איך משכחת מומחה גוי לימול הא
לא ימול אלמאי והאי נ״ל לפמ״ש הגה' אשל״י לגשכל יחול גוי לנכלי חס ע ל
מכרו איכ י״ל לאתממי ע״י מלה שבשכר עשיך ס" קנ״ה סקיו והיה נלאה לי
לודאי ר׳ יוחנן לשיטתו לעיל ליש פילקין לס־ל גגיל יש לה כוי והיינו לסומך
עצמו משום יגיי ס ע ל בהמתו שלא ת ע ק ל הה״נ נוי ח ס ע ל ת פ ס ל שכרו ואיתא
ליינא של הגיה א״כ משכסת שפיל גוי וממחה לאתמחי ע״י שכל לשלי אבל למאי
לליס לן ס ך לנכלי ח ס ע ל בהמתו א״כ ה״ה ומכיש ללא סמכי׳ בסכנתא ע ל ככלי
ס ס ע ל ה פ ס ל שכלו ולא משכחת מומחה והלמביס השמיט הך לרופא יממחה
וסכ״מ תמה עליו והאיש וק״ל מ״מ מבואר שהוא מ ס ק לאוקמי בלופא וממחה
משאיכ איפוך קמייסא איננו לומק כ ל ל  :ולכאורה היה נראה לפום רהיטא אי
םוה מהפכי' בתיי" יל' יוסי ס״ל בעי׳ מילה לשמה היה מלמיסיס ק* מהייעב״ץ
בתשו׳ ס״ב שהקשה מיי יוסי דיבמות מ״ו ע״ב יס״ל בעי מילה לשמה לשס מצוה
וע״ש לשין יש״י מטבילין אותו כוי ובל״ה ומה בכך כוי והניסה בצ״ע גלול ואי
מפכינץ בתייי׳ כקושייתך לא הוה ק׳ מידי אמנם כל מעיינת שפיל לאו מילתא
היא י א כ ת י תקשה גס ליי יהויס אי ס״ל לא ב ע י מילה לשמה א״כ אין ק א מ י
ח

מה

ותשובות

ה ס ס לפיכך מטבילין גל בשבת מאי לפיכך הוא זה יאפי׳ סיל ב ע י ק מילה והובילה
ואין מטבילין גל בשבת מ״מ גל שבא לפנינו כשהוא מהול מלובילין אותו משום
לילשתא קיימי' ללי יהודה לא געי מילה לשמה אבל באמת אפיי ריס יןישיא אין
כאן וכמ״ש במיא ] ע י ץ בסי׳ אי[ :והנה הכ״מ תמה ע ל תלמב״ס שכ׳ להפיל
מילת אלמאי בליעבל לוקא ולא לכהסלה ולפעיל כי שמעתי מקשיס אחל שמילת
הרמאי כשלה מ*ע להסיל מילה בשבת היכי דאפשל עיי אלמאי ולפנ1״ד נסי ל ס ק
סוא מהול מימ מ״ע שמוטל על האג למול בנו או על הביל למול הבניס לא
מתקיימת אלא עיי שלית יש־אל שהיא שלותו כמותו משאיכ גוי שאין שלימות
לגוי לא מקייס האב מיע המוטלת עליו נהי שהבן הוא מהול מ״מ האב והביל
לא קייזמ מ״ע שלהס ומשיה לומה שבת ואיכ הא לאמר ימול אלמאי ואל ממל
כותי ליל אס א״א להמתיןבשוס אופן וע״כ לוצה למולו ביומו כי אולי ימוש לכשיזקין
ה נ ע ל כאיב ליה טפי א״כ ימול סלמאי ולא כותי אבל עוג משניהם שלא יזמלו
כלל וימת-ן וימה כת 3הלמביס שלא ימול אלמאי לכיזסלה :
ומאז קשי׳ לי טונא בהאי שוגיא לסמיש נחי׳ ת נ י א חולין ו״ו ע״א דר־נ! גור על הכותיס
ולא קנלו ממנו ואחא רני אנוה גור וקבצי ממנו 5׳ ויל דבימי  •enעדיין לא ־-תקלקלו אלא
מיעוטס ור״מ הוא דחייש למי־לוטא ע״כ לא קנלו ממנו גורת! ונימי ד אני? כנר נחקלקלו כלש
או רונס ע״כ עשאוס כגויס גמורים יציע גדול לפיו נימי < vור׳ יסודה ור׳ יוסי עדיץ לא
נחקלקלו אלא מיעוטם ורני יהודה ורב• יושי הא לא חייש למיעושא איכ אמאי נתלנפו נמילת
כותי מיהו ננרייתא קמייתא י״ל ר״מ ס״ל ימול כותי ללא נעי מילה לשמה ולא ארמאי טשוס כיד
אפילו עע״ג דמצלי לשכינה ור׳ יהודה נהי דס״ל אזליק נתר רונא ולוב כותיס מכוונים נימ למאי
זלא חייש לש״ד כנכרי נישראל עעיג איכ טונ שימול גוי ולא כותי דאיכא עכיפ חששא דמיעומא
אנל אה״נ אי לינא ארמאי מודה ר״ דימיל כותי איל נא־דן נרייתא דפליגי ר״ ור׳ משי צל״ע
ליישנו:
ומד ,דקשיא לן תו נהאו סוגיא אמאי דחיק למיער דלר׳ יהודה דנלה תורה כלשון נ*א ולא
אמר דהמול ימול אתיא לציצין המעכבים כמנואר להדיא נינמות ע״נ ע״א ־אמרו כן רנק
לרני יהודה נעצנמ לא עיינת יפה נמקור הן סוגיא ננימ ל״א עיא השי אפילו מאה פעמים כד
ונתנ רמנ״ס שס נפי׳ המשנה וכן בסוף מס׳ חולין דהמקור נדרש אפילו מאה פעמים לק אמרינן
השנ שלח ועזונ אפילו מאה פעניס ומהכפל דרבי׳ דלשא אחריתי וה״נ המול שהוא מקור דרשינן
אפילו מאה פעמים לחוור אמר ציצין המעכניס ומסכפל דריש רני יושי נשמעתי; אפילו שלא לשמה
ורבי יהודה ס״ל דנרה תורה כלשון נ״א:
והנה לכאורה נ״ע לאיזה צורן סצרין הנמל ימול לרמת מילה שלא לשמה מה״ת יצסרן לשמה
כיין דסיל לס׳ אפסח שלפניו קאי ולא אמילה שלאחריו לזה נ»ל אי לאו המול ימול הוה
אמריק מקרא נדרש לפניו ולאחריו כמו לגר אשר נשערין תמננה אנל צ״ע נר״ה דף נד ע״נ
מנואר דרני יהודה ור׳ יושי תרוויי׳ לית צהו מקרא נדרש לאחריו ור׳ יוחק הוא דמייתי רננן
דדרשי לאחריו ע״ש ואולי יש לחלק ועיק זנתיס כיד ע״נ ונתוש׳ שס ונדוכתי טוני:
מאי דקשיא לן אהתוס׳ ריפ אין מענדדין דכתנ דרנ הדר ניס וקשיא לן נסי דרנ הדר ניה
ממה דחמל נמקוס שאסרו לייחד אסרו למכור דליתא משוס לנכרי חש על נהמתו שלא
תעקר  mמהא לא הדר ניה רהיכי דלא נחשדו על הרניעה מותר לייחד עמה 0וכיח דהשתא
לא נחשדו מותר למסור נהמה לרועה יכמ״ש ה״ה נשס רשנ״א אלו דנרין:
ד ע דהתושפ׳ לא היו צריכים להניא מרנ כלל אלא מסנרא כל עצמן לא גזרו אלא משוס רניעה
והשתא תו לא נחשדו ואכשיר דרא והא דלא כ׳ ק משוס דדנר הנאסר נ מ ק נכל מקום
ונלי תנאי אפילו נטל הספס לא נטל התקנה משו״ה כתנו ללרנ דלעיל גס מתחלה לא גזרו לייחד
נכל מקום אס ק השתא כל המקומות שווים וכה״ג כתנו תום׳ לעמן איסור גילוי טון שגס ממחלה
לא גזרו נמקוס שאין הנחביס מצויס אס כ; עתה דלא שכיחי נחשיס נטיל ליה איסור גילוי ועל
זה דחו דהרי רנ סדר ניס מהאי אוקמתא נמצא לא מצימ נפיריש שלא גזת מתחלה נכל מקום
לייחד ואס ק אף אי בנדל הטעם לא נטיל התקנה וזה נרול ודנרי רשנ״א ייל ג״כ למאן דשיל
במידי דתליא נחששא אי נטיל החששא נטלה התקנה ועיין מיש׳ גטין ליו ע״נ דיה אלא כד
עטג״א רס״ תסיח ושי׳ נד סעיף ה׳:
יאעתיק לן ממידושי דרסינ דע״ז וו״ל מפני שחבודיס על הרניעה כר ענדש תושפ׳ דאק קיי״ל
י כד פדת וכרבנן דריא ולא כשתס מתני׳ מפני שיש מחלוקת נמש׳ פרה ועיץ מהרשיא
שנתקשה נדנרי תוס׳ ומצאתי נמרדני שכ׳ נשס ר׳ת דלסתמא דמשנתינו לא חיישיק כיון דאילא
נמי סתמא נמסכת 5שחיס מקוס שנהגו למכור כד דאתי׳ כרננן יכן הוא נהגהות מיינמניפכינ
מא״נ וצ״ל הא דלא מייתי שתמא דמס׳ ע״ז גופיה מקום שנהגו כו׳ משוס דנחדא מס׳ איכא
למיד יש סדר והיל אק מעמידי נסוף ע״כ מייתי מפשחיס דה״ל תרי מסכתה דלכ״ע אין סדר
ואיכא למימר פשחיס נישנית בסוף והלכה כשתס דרננ; ויש להגיה נתוס׳ שלפנינו וק ציל מ״מ
לית הלכתא כוותיה כיון שיש מחלוקת ימס׳ פרה ועוד איכא שתמא ימס׳ סשתיש ונתרי מש׳ לכ״ע
אח סדר כ; צריכים להגי׳ ואע׳ג זנשמעתין משמע מהתוש׳ דגס לר׳ פדת אתי׳ משנת מקוש שנהג ו
כר״א ומשוס נכרי חש ואינ אין כא; שמשא כרננ; מ״מ כיו; דתזיק נמרדכי והגהות מיימוני דר״ת
עצנמ הניא אותה ראיה ולא שיל כסתס תוס׳ דשמעתין אלא ס״ל כקי מסרש״א לקמן נמוש׳ דיס
רנינא אמר כו׳ אס ק סזנ להגיה כ; נדנריו שבכאן אלא דלשון הר^ש איא ליישנו אפ״ נהגהה
ע״ש ועוד י ל נלאהינ יש לשמון אשתמ׳ דפסחיס משוס דתני ליה גני הלכתא פסיקתא כדלעיצ
ו׳ ע״א וק״ל עכיל בחידושי :
ובמה שנתקשה עלין דנרי היה׳ סנסדרין מיו ע״נ שכתנ דלנא פשק נכל מקום הלכתא כר׳
יותק לנר מתלת ורנ• יוחנן אימ ליס פ׳ או״ג עגלה ערופס מ מ ת עריסה נאסרת וכתנת
שנעלם מהכ סוגי׳ לכריתות כ״ד דשם פנואר להדיא דרנא נעצגמ אמר עגלה פרופס משעל!
עריפה נאסרת הנה הגס שיש נוס קושי׳ ונעלם ממנו טעמם ונימוקם דשיקו שוגיא ערוכה דנריתות
.והניאו מדשיל לרנא נר׳ יוחנן אנל לא תחלוס כי נעלמה מהם הלילה הוס וסיר נרותן :
ולכאורה בנקל נוכל ליישב דלא נרירא להו האי דנריתות אולי הוא רנה ולא רנא אנל ;ה
ליתא כיון שהווכר אחר רנ המנונא ותוס׳ הוכיהו ספיק דשנהדרין דרנ הממנא היה
תלמיד  noמההיא דקידושין כ״ס ע״א גני המנונא קריינא ומעולם לא הוזכר ריח קודם רנה ומכיש
רנ המנונא תלמידו אס  pמשמע שהוא רנא אי :קושייתן צריכא עיונא:
יהנלע״ד דלכאורה י״ל ק׳ תוס׳ ולומר דהרי חזינן דרנא נכריתות לא מייתי שוס ראיה מהתורה
שלא תאשר ע״ע מחיים וסלא סשברא נותנת שתיאסר מחיים כמו כל המכפרים וממ
שפירש״ שס סיף השוגיא וכניש גש התוס׳ ואי כ היה רנא צרין להניא שוס ראיס שלא תאסור
עד עריפתה וע״כ לומר דרנא לטעמיה זס״ל נכל התורה סזמנס לאו נילתא היא מעיז ודוקא
בקדשי גנד דש הקדש לגבות משאינ נכל התולה הזמנה לאו מינתא מיא ויליף מון מחין עגלה
ערופה ג״כ כמו כל ההורה כלה וסזמנס לאו מילתא סיא ואיכ יפה הקשה השיש מנ״ל לרנא למילף
מע״ז לקולא אדרנא נימא איפכא מסנרא חיצונה עגלה ערופה נאסרת מהייס ככל סמכפריס
ואייכ נילף כל התורה מענלס ערופס להזמנה מילתא היא ואינ ליףמ ק׳ תום׳:
אך כל זה נוכל לומל לרנא סמן עצמו נעה שאמר כנר הזמנה לאו מילתא ע״כ אמר שמס
משעת עריפתה נאסרת ולא פי׳ טענמ והרי מנואר אן ר״י לפי אויב לסיל נמי משכת טריפתה
ולא פי׳ מעמו סמן• מצמו לכאורה מל דנריו שנקידושין נ״ו דשנז י ל ציפורי מצורע שיזינוהן אוסלתן
ולא מחיים ויליף סתם מקרא מדאיצמין לאסור השחיטה עיש ואפי שס עוד לא מליט נע״ח שאסורין
ע״ש וגס רנא מכרש שס אלינא דרני יוה ;.לא אמרה תורה שלח לתקלה מימ מטאר כס מקרא
לציפורי מצורע אינס נאסרים מחיים איכ פשוט הוא לילפי׳ עגלה ערופה מיניסו חון מחק ודמי
לסי ספי וכיון לרנא ס״ל הלכתא נר׳ יוחק איכ ממילא גס נסא ס״ל הלכתא כוותיס וא״כ מחי
מקשה השיש לילן .מעגלה ערופה ושפיר הקשו תוס׳ זוקא מדד יוחק ולא מרנא עצמו ותטח
דעתן נזה כעת ני רונ טרדות לא הניחוני להארין עוד יותל והיה זס חיים ושלוס לן ולתורתן
דנרי החותם נאהגס :פינ יום ה׳ ה׳ כסליו תקע״נ ל י ק  :משיק סופר מפפ״למ:
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דה׳׳כ מ״ר׳ בכופף קומתו ול״ק אבריסא אבל אהרמנ״ם קשיא ל״ להרע׳׳ן
לעי סבנסו לש״ל בקמ״נ אמנם הרמב׳׳ם מוצלמםשנם זו דק״ל כשימם
חוק׳ דלא סיוללו הוא לק םשראם לאו ואק עמיהץ מל סהראה לאו מ ס
שא״כ פעור לבדו הוה ססראה <דהה אץ לו לומר םלא סאמץ לםמהים
בו כיון שקבל ההראם ע״כ ם״ב אע״נ לדמב״ס לא הביאו אלא לענין
שונג וםמאם מ״מ אס ההרו בו ס״ב ט ם ס ובדברינו אלו בגנז״ה נשמלק
השנה לם״מ מכ״מ והשנה כ״מ מרמ־ן והשנה רמ״כ מרמב״ש ואיש על
מקומו יבא בשלום במזה״י:

ננריס וםשהמום לבםמם לידי׳ וכ׳ הוכך א״א שכפוםו קומסו לםםםסום
לםםוא מעשם עץ בעלמא ואין אלס אוסר לבר שאיט שלו וע״כ שמעצמו
סשםסים מאימה מיסם וע״ז ס ל ק ר׳׳ז רסמנא פערי׳ וסי׳ רבא סבל o״
בכלל לא הענלם וכר הא נצכעא הא ב0רהס״ דש כאן ב׳ שיעם בנ׳
לבורי הוס׳ א' שיעה ר"׳ וא׳ שיעה סע״נ שימה ט ׳ ע״פ מה שביאר
רימב״א בסי׳ הוא כן ריז הוה ס״ל כיקדרסמכא פער״ איככו בכללנעבל
כלל ואיכו כככק בכלל לאו ללא העבלס ולא האסר הבהמה ואסא רבא
וחיל ש הכל ה״ נבלל לא הפבלס אלא שהפסוק סער״ מוס׳ בהם יסזר
ולוה והזהיר לא הסללו והוגדל הא בשארי מבירוה הא נעיז אלא לאמר והנה אעם ככון הדבר דמכאן מוככו דק״ל לרמב״ם ולימ״ך דמולך ע״ז
לר׳ ישמעאל המיקל •והר אפ״ נעיז איכא צל לאיכו מצווה על צאו
םיא מדםירש נסכםדלין ס״ד סוף ע״א א׳ מולך לאו ע״ז אינו אלא
ללא הסללו ה״מ בצנעא נכ׳׳מ נפר־ס״ מוזהר על לאו ללא חחצל׳ וכה׳ קק אמול׳ ואהאי קק קסיל קרא א״כ לוידיס הוא ואץ לן בי אלא חדושו
מיהה ליכא מ״מ טון כסי׳ נכלל לא ח ע נ ל ס וחזר והכניסו לאיסיר לאו ואיך יציף כמב״ס מים׳ ק״ו ונס הכמ״כ לא היה צרץ־ לסלק נין פעור
עכ״פ הקרי הבהמה נעגל נה׳ שהוא אינו סייב מ״מ נכלל נענל הוא לבזוי׳ למולך לטירי בלא סהלאה סיפוק ליה מולך חידוש אמיכ סרווייםו
לאפ־ק• מלר״ז לה־ם ס״ל שלא ככנס אינס נכלל לא ס ע נ ל ס כלל ולא ס״ל מולך ע״ז הוא ועעמס אסשכ מדאמכ אב״ שם בסכהדרין דמ״דמולך
מיקרי הנהמה נעבל ולשיעה זו מ״ש רנא בפ״ב לכהובוה ׳״ע ע״א אין לאו ע״ז שיעה הוא ואין הלכה כשיעה ואע״נ דרבא מיישב דאפשר דצאו
צן דבל שעומד בסכ׳ ס״כ ח ן מע״ז נ״ע וש״ל נמ׳ ה״ק אפ״ המחמיר שיעה הוא דחי׳ בעלמא הוא ובנוף הדין אפשר ללא פלינ ובכל סמפשנ
ייחר סיני מחמיר אלא בנ• אלו בצכעה והכא נמס׳ ע״ז קאמר אפי׳
לפרש ההוכם נל׳ נז״ה וחידוש מפישינן:
המיקל •וקר איכו מקיל א;'א נע״ז בככעא אבל לא נא כבא להכריע כלל
ואפי' יקבור הכמ״כ דמולך ע״ז הוא שםכומכיס מעבירים באש והאב
זהו שיעח ר״  :וש־מס סמ״ג דרנא כמי ס״ל שנרח ריז כל שחין הנעל״
םיא כק םכוחן לסם מ״מ הכהיכה היא העבודה בעצמה ולא רק
חייבים מיחה אין הנהמה בכלל נעבד אלא רבא חידש לנו דעיז בצכעה
מק״ע דהל׳ אהכ׳ ח״ב כרה במזיד וזהו םאיסור נעצמו ולא לפכ׳ עור
שהוא רק עשה למסור נפש מנכל נסשך לא אהדר״ קרא ללא חענדס
וסר׳ קמן אס ׳קחוהו בעצמם לא •עברוהו באש כי כך קפידה ענודחס
וכבס שהלזדס פעור בדיעבד כן אין הנהמה כאסיה אבל בפרהסיא
שהאב יח:הו להס וזהו עצמו העבידה יחייב עלי• כרח במזיד ואי הצל-ך
דאיכא לאו דכא חחללו אוח־ לח אהדרי' ללאו קמא לא ה כ י ד ס וחייב
למסור כפםו ולא מסר מקרי רצין האי כמי רצ־ן הוא וח-ינ ואע״ג לבעיכ
מיחש עליו ומש״ה כאקרה הנהמה וח״ש רנא דכחובוח ״ ע ע׳ א הכ״כ
יהינ והא ק״״ל הלוהו ויהיב לה הוה נהינה לכל מעיין קצח נב״ח מיח
לודאי ח״ב למסור בין בלכעא מעשה בכל נפשך ונין נפרהסי׳ מלאו
ע״א ורמנ׳ים ועוש״ע שם זםו שבין מכל למחכה דנמכר ולא משר מודעה
דלא חחכגו ובפרהק״ כהכג אפי׳ נדיעבל :יהלמב״ס הכ״ל כרא׳ מפרש
הוה מכר ניס• אבל לא במהכה ואי מקר מודעה אז מהכה קיל דלא בעי
כהרי׳ נעל הסיס׳ הנ ל וע״כ כ׳ אם״ בעדים והסראס אין ממיחץ
להכיר נאוכקיכ ילםא״כ מכר ואין להאריך ׳והר ילבלוה זמן ולעפל בדברים
האיכק כי מה ה־חה הה־אהס ה׳ אמר לא החללו והוא קבל הסראה
הללו וסכם ישמע ויוסף לקח ואפיה במחנה באוכס מיהה כ׳ הכא לכמה
ואומר אעפ׳יכ הלא לא ההרו נו והוא לא קבל ההראה אלא לעבור על
פוסקים הוה מהכה דאנב אוכס מיהה גמר ימקכה עיי׳ בי״ד ואינ אשכח
לאו בעלמא לא על חיוב מיהה ומשיה הוקשה להרמנ״ס מ״ע דאב"
מאן דאמר במי שההנה ע״מ שאהן לך מאהיס זוז ה־יה מקודשה וכםאוהו
דמח״ב בעובד מאהבה ומיראה הלא ׳יאה אונס ורחמכא סנילי׳ ע׳ כ
לישן א־כה מקידשח דעכ״־ 1םוא לא ק״ס הכאי מרצונו אבל אי ה״
פי׳ רמב׳יפ ילאה הכורה שמעיבה ומריעה כמ״ש כ״מ פ״ז מעיז הנ׳ ו׳ :
החכאי אס אחן לן אפי׳ בע״כ הסיס מקודשה בויא׳ אי כפאוהי ליח;
עיהו סליענ׳יא בחי׳ •במוח ר״פ הנע״׳ כ׳ ליישב זה דהיס׳ ס״ל מפכ׳
מקודשה והכא הקניה הקפיד שאפילו נע״כ לא יחן וחייב מיהס עיז
היראה לא שלוה המלן אלא שעושה מיראח המלך לכבוד יראהו ילאה
להרמייןא 7כאמר דלא הוה כהינה והכומריס מהס״סיס נכחיכה זו והיה
רוממוה ולהחכיף לא יראה מיהה וצ״ל והא דסרין מהמן ושם לוה העלן
קרנןלע״ז דדסואין כשחבשבשבישיס הללו:
להשהלזוה לו וחמה המלך מלאכי מיה ואלו לא בז נעיכי המן לשלוח
יד במרדכי לבדו היה חייב מיהה כמורד נמלכוח מימ לק״מ דכמה פעמיי ועוד דלא הוה מחכה דלא קכה אבל סכא מוסרים לכימריס שימזירוהו
לו אחר העבודה נאם ומקירה נע׳יכ מסירה:
מצי למימ :ולעעמין לאב״ מי כיחא הא יראה מוה הוה אע׳כ כהמ;
ולא כהמ; א״נ הומ״ל נר״הא דטיה׳ משל מהמן ס״ל שלא נפכ׳ עשרה ולענין מם שמסננים בארן הודו נע״ז שלהם וכל הדרים נאוחו המבוי
צריכי׳ להדליק כרוה ויהודים ה ד ד ס שס אס איכס מדליקי׳
מישראל וככ׳ ישמעאל דאין משירה כסש בציכעא מ׳׳מ שיעה רמניס
היא סכ״ל :אמכס רמ״כ ס״ל כםסמיג דכל שמחרנ למקור נפשו אהדדי׳ הס בסככה מסכי ההמוכיס אע״פ שע״ז זו אץעבודהה בכן ולא עוד אלא
ללא הענדס ואפי׳ למיהה אלא דםנין נס הרמב״ס סונר כן אלא ס״ל אפי׳ נרוה הדולקים בפני׳ אינו הקרונוח אלא כוי כמבואר בש׳׳ע י״ד ס״
לרמנ״ס נהי דח״נ מיהה היינו ביד׳ שמיס ודין ד׳ טחוה לא נעלו קמ״ע ועוד אפילו הקרונה עצמס כל שהוא להנאה עצמם מוהר ליהן
אבל ב״ל אין ממיהין אלא נעדיס וההראה ש :רצון וע״ז צוח כי כרוכי׳ לסס כמבואר סיפ בן סורר ומורה ונימי רני ׳הנא הורא להקרנה עד
כיון שמהר״ ואומרים לו הוי יודע כי לא הסללו כאמר אפיי לחיוב מיהה שבעלו רני או לאםה כמבואר בש״ס ומכ״ש סכא דאפי׳ טי ע״ז ליכא אצא
והוא מקבל ההראה ט ע לא ׳מיהיהו נ״ד ע״כ שמא לא האמין להש כמכבד ומדבק לפכיה מ״מ הישראל אסור לעשוה ולי? למסור כפש ע״ז
ם ס ״ נ רסמכא על האוכק הואיל ולבו לשטס חה יליף ק״ו ממועעה א ן יאמר לשככו מלעכי וק העוצר ולא עול הסה׳ ויעיין כדעה הוס׳ נע״ז
דפעור הואיל וםעדיס מחרים בו וחומר אפ״ לבזוי׳ ס״ב ט ה ס וסוא עיא ע״א ומ״ש מעלהו שלא ישכט ישראל נאוהו מבוי יעיין מ״ש רמב״ם
מקבל ההכאה אין אומרים שה״ כמההל בעדים ולבו לשמים לנזוה ע״ז בפס״מ ע׳יז ״א עיר שיש בה ע״ז וכו׳ ום׳ ׳רסס ויקבץ נדסינו בב״א
ז״א אלא כהרנ כיון שהודיעוהו פ" הקרא אפי׳ לבזוי איכ כ״ש אוכס
םכ״ד א״נ עש״ק ער״ס שבע םקצ״נ לפ״ק .משם״ק סופר מפפד״מ :
דע״ז שמרצוכו כככק לעע״ז ממש אסר שההרו בו ולא הסללו קא׳ א ט ה ה
ממש והשהא ל״ק מהא דחכיח בסי׳ כ ההוא ולא מועעה ולא אוכק מועעה
אמיעעם ל״ק מעיקרא ס ס ס כרס ניד׳ שמיס לא ס״ב אבל ט ה ה ב״ד
אסרסההראס ס ״ נ אבל מוכס אאוכק קש״שהרי רמ״כ ׳ליףק״ו ממועעם שלומכם יענה יושב בקםר עליון מופלנ׳ סורס ז ט סרעיון אשר
לאוכס שס״נ קיבל ההכאה ובח״כ פעור ל׳ י״ל רמ״כ לא מס״ב אלא
בסס ׳רוסס ׳הים עני ואביון אבוהן דיהט כשמעיה
באוכס שםיינ עליו מיהה ה״כ׳ פרססי׳ אבל נציכעא דאיכו אלא ט ע
ואנעליון ס״ח םםורכיס םמופלאיס בפז מסולאיס מוסב ב׳
באוכס
של ובכל כפשן לא ובהא מיירי הברייהא דה״כ א״כ בר״הא מ״ר׳
דינא לבא דק״ק מיקלאש ׳ע״א .וניבם לסם ס״ס רב״ד

תשובה מלד

דכופף קועחו דפניור לכ״ע :
ויש לעורר נזה דהכה בג׳ ע וש״ד פעור קרקע עולם אפ״ כאסהר שהכי
לא השכינה באוי־ס אלא שהיא שכבה עלמה במעה והוא בא עליה
והיא היהס קרקע עולם וםעעס כיון שאס ירצה יכול לכופה ולהשכיבה
ע״כ ולדנק נ ה ואין חילוק נין ביאה לביא׳ לעולם כדבק בה ובא עליה ע״כ
כ־׳ שאסור לה לעשוה מעשה להניא הערוה על עצמהטיע לשכוב ולהפקיר
עצמה מפכ׳ איכס מיהה מוהרה כיון דביכולה הגוי לעשוה כן וכן ק״״ל בכל
ט ע איכו צרין לפזר ממוכי משוס שנלא״ה יכיל למכועממכו וכל זה בגי׳ע
אבל נעיז אע׳ס שהגוי יכול לכפוף קיעהו ע״כ ט ע אסור להשחחוה מעצמו
מפני אימה מיהה ולסמ״ג נהרנ עליו אע״פ שהגוי יכול לכופו מ״ע איכו
לומה ענודח כפיפה קומחו ע״כ כדרן נק לפני ע״ז למשחחוה בעצמו
למחזי כעובל ממש אע״ג ללבו לםמיס ואיכו לומה לבעילה לאין חלוק נין
סבעילוה א׳ משכיבה ע״כ או שהיא שוכבה עצמה ומובן מ״מ אפשר ברייה׳

םמופלא ומופלנ צדיק ונשגב כבוד מסר סיני נ״׳ .וצירופי׳
ס״ס ס ס ל ק ו ט פ ל נ מס״ו נפסל׳ נ״׳ .וםלמיד׳ םוםיק מצא
עסיק מסר עקיבא נ ״ :
יקלת מכסבם הגיענ׳ על נכון אודוה הנ׳ זיזי דכמס וכמס יסע׳ נקםלסם
אשר נהנו ניד םמקבלים לסשביס למובה היהומים ורוצים
םמקבלים שהיהוטס יפסידו מםצה נהסקד שינוי הממבע נאנקאנא״עא
עפ״׳ פקילה אדונינו קיר״ם ומעצםס םרמם אבוםון דיםמ׳ עוענין עבורם
סיום כי האי םאפערופסים לא ססנו כלום עם םמצוי׳ בשפם עקירה
העעוה לידס א״כ נימא עסהעא ע״ד ב״ד ניהנו וכהסכמה םסיע י״ד
ס״ ק״ק דמעוס םיםוטס מוהר להלוה קרוב לשכר ורסוק להפקד
וס״נו שלא יפסידו םיסומיס כלוס כמבואר במור שס וא״ב ׳סיס כל
םםפסד על םמקבלים:
וזאס

שארות

הת״ם סופר חי״ד

מר

ותשובות

וזאת שניה הפליא לעשוה הרב מהו׳ נההל׳ נ״׳ משירה לנפשים
בעעוס סמיוסלים לס״ה וסלוום הממונה לצורך הספקה לועלי
הורה הא איכא רשב״א בהשונ׳ שמכור להלווה בריבים קצוצי ומביאו
בס׳ לגיל מרבני בגליון ש״ע סי׳ ק״ס סנ״ל א״כ פשיעא ללא ׳פסילו
ליעלי הורה ע״׳ שינד מעבע הנ״ל:

וזולא מעעס שכחנח׳ לסו׳ קצת בעין פשיעה לס״ל לקנוס סחור׳ אסרת
או למכור מסר משא״כ פסילא כפסול מעבע חולא לקסור ם״ ע׳״ שימי
ממבע ולכ״ע נמ׳ פסיל וכל סיכ׳ שסי׳ סמעוח או הסחור׳ אירע סך
פסילא אין נקי אומר סכי שלך לפניך אפשימוח וסוס עכ׳׳פ קלח
פסי לא איחמי

ושלישי הכי עביל מאי עליפ׳ הנ׳ באנקאנא״עא או ש״״ן של עכשיו
משארי שערוה ואין לין ריביה נוהג בהן וא״כ אפילו כל
חיגש׳ יכול״ להלווה אוהס אפי׳ נריניה קצוצה מן הה רה ואס ׳אסר
מלרננן א״כ ב־המי לא גזרו כך צריך לפרש כוונסו שלא ביאר יפה :

נמצינו למילין ביוס שסלח ניחן לפחוח הנאנקא״צעמעל והוזלו כל
סססורוח ממילא א״כ למאי לק־י״ל כהרמב״ן והרשנ״א ועור
ושיע לכל הפכץלוה על המקנליס איכ ממילא א׳ הוה לכל ססחוח רק
פלנא פקלון הפסל פלנא על היהומיס ומי שהי׳ לו אלף זהר זוזי ליהמ׳
כעש״ היוס שש מאוה לה׳ מאוה פקמן כעש״ מאה וה׳ מאוה מלוה
כשארו ה' מאוס ]חס הי׳ כן חשבון השקאליא[ והי׳ ראוי שמאוהו יוס
ואילך לא יעלו היחומיס רק כיוס ממאה פקיון לבל למחמש מאוה
מלוה אסור ליקס ריב״ קצול׳ אך אכן אבוהון ליהמ׳ וכאלו ההכ׳ נ״ל
נאוחו יום חנא׳ מחלם עס המקבלים שיה״ א והן השש׳ מאוח פלגא
פקלון ושיה״ :׳ מאוח פקלון ויקבלו ריוס מכאן ואילך משלם מאוח:

ורביעי

נקולש עסי״ מ״ש הוקי ב״ק צ״ז ריש ע״ב ללמ״ל נפסל הוי
כנסלק לליך לשלם מנינע היוצא א״כ כל סמקבליס ישלמו
מענע היוצאוה עכשיו:

א ל ו לנריהס בחכמה לעה ובינם ומאלק׳ קילס מעונה אשאל׳ מענה
להשיב הםוב׳ נכונ׳ על סלר לבריהס על ראשון ראשון מ״ש
שמסחמא הי׳ החלוא׳ קרוב לשכר ורחוק להפסד ביודא׳ הלין לין אמה
כפין הדבר וכל דמ־ק׳ אפעריפ׳ לוקמא כ׳ האי דידע למיפך בזכיהא
דיהמ׳ אבל מ״מ לעכיככו לא יועיל כלום דעיקר זה הדין נפרק הריני׳
יף ע׳ ע׳ א והריגיב״א וכמה ראםוכיס הסכימו דיקא דקיבלו עליהס
׳המי יוקרא וזולא עכ״פ דאל״ה לא סו׳ רחוק מהפקל כ״א כל ההפסד
על המקבל וריבי׳ קצוצה כמי הוי וכ״כ הגיא שס ומעד״מ רוצי לפרש
כן דברי רא״ש שס אך לא כ״ל דהרי הכיור ס״ ק״ס לא פסק כן ואמכ׳
לצה רהב"; בשיעה מקובצה על פי׳ ה ״ ושלמי דכל ההספד על המקבל
־כן דעה הישנ״א שבב"׳ והעור קי׳ קיס וכי רמב״ן ורשניא דעב״פ
בעי׳ שיעמוד המע־ה נעיסקא לצורך היהומים ולא יוציאם בהוצאה
למחויב להעמידם בעישקא נעיכיה הש״כח ליהומיס ושוב כחי רמנ״ן
דאפשי דהוי לק סלנא סקלו; ואילך פנגא מליה ויכול להוציאה לכל
כרכיו •יק בהנא׳ שקיבל עליו המקבל כל אונקא דמהיגיד מהפקד־ן
דהרי מסכה ש״ס להיוה כש״ש •כשואל:
,

והנה מבואל לעכ״פ ללמב״ן ורשב״א ועור מיד׳ שומר לא כפקא אלא
דנחחלה שיל ללמבין להי׳ סימל אכיל״ וכעש׳ שליס היהומיס
להר־ויח ובוחנים לי שכלו חצי הליוח ולמקקכא מקיק להוי לק שומל
אפצנא דיהמ׳ ושלוסא לילהו בהאי פלגא בין כך ובין כך ה״ל כהחכ׳
לקבל עליו כל אוכסא לירהיליד וכראה לזה חליח בפלוגחח שמואל ור׳
יוסק ק״ס הפועלים ללשמואל לס מלי ש״ח לההנו׳ אלא בשקט מילו
להיוח מחח״נ נאוכק־ן וא׳יכ שיק לילן מילסא לפסיקא כקט מעוס
׳.הומים מוהר להלווח קרוב נשכר ורחוק מהפסל אבל כולי הפסל לא
חא׳כ בשקנו מילו לשמואל ומזה לא מ״ר׳ להא מ״ר׳ מסהס איך יהי׳
מוהר להלווחס והירושלמי ס״ל כרבי יוחנן ללא בעי קנו מילו לבהה״
הכא׳ לנפיק על״ קלא לגברא מהימנא הוא נעשה כשואל בליבורא
בעלמא והכא אפ״ ליבורא לא בעי גבי ׳המי לעייל ב״ל הוא וכיין
לק״״ל סלכ׳ כר׳ יוחכן ההס הה״כ להלכ׳ כירושל׳ .ו״ל עול לפי מה
לפליג׳ בכוסחא ק״פ הפועלים נש״ס לילן איהא מחכה שומר שכר להיוח
כשואל והלא״ש וכן הרשב״א בשיע׳ מקונלה גורקי׳ מהכה ש״ס להיוח
כשואל איכ להגולק״ מהכה ש״ש להיוה כשואל ס״ל לוקא ש״ש הוא
י־מהכה להיוח כשואל אבל ש״ס לא מצי צההכוה הלי ללגא להסס״ב
באוכס״ משוס ההיא הכא׳ פולהא עיין שיעה מקובצה א״כ הכא לא שייך
ש־הס״ב המקבל בכל הפסל להל׳ איט יכול לההכוס כיון שמעיקכ הלין
איכר אלא ש״ס על הסלגא כיין שאיכו מקבל שכל עמלו מיהמ׳ כמבוא׳
בהשגה הלאב״ל פ״ו משולס״ וםוהפיס הל׳ ב׳ וש״ס איכו יכול לההכוס
ומשדיה הקשה הליעב״א על למב״ן לזה הוי ליביה קציצה אמכס אכן
קי״ ל בעיש״ע סי׳ לל״א סעי׳ כ״ז לגס ש״ס יכול לההכוה א״כ הלכה
כלמב״ן וכלשב״א ועול יכל ההפסד על המקבל:
אמנם בכל זה הרווחנו ללא הוה אלא שומר שהחכ׳ וקיבל עליו כל
אוכסא דמהילל והכ׳ פשוע ׳והר מביעא בכוהס׳ לשומר שההכ׳
כסייג וכססל׳ המעבע שהופקדה בידו דאומר הר• שלך לפכיך ואפילו
גזלן שס״נ בכל אוכס״ פער כסשי׳ בהרי שלך לפכיך ועמג״א סי׳ המ״ג
ס״ק ה׳ וה״כו אס הפקלון בעין כמו שהופקד אצלו והכ כיון שעשיכו
המקבל םליס להרוויח בעל סיחומיס בפלגא מיהה א״כ כשמוציא המעוה
בשליסוסס ולוקס ססורה הרי ילי כילם וכעשס םלוסס לזכיה בססורס
עביר׳ הרי ססס־ר׳ םלסס בכל מקום שהיא והוי הפקלון בעי; כמו
שהיפקל בילו סזר ומכרה ועשה ממכו מעוה הרי ילו כילם לזכוה עבורם
נזוז׳ וסו׳ שלסס בעין בכל מקום שסם וכה׳ כל הפסל שיארע בסם
וחלופיהס וסליפ׳ סליפיסס על עולם הכל הוא באסריוסו של סמקבל
מ״מ פער נפשיס נסרי שלן לפניך לעולם לסר׳ סכל סוא שלסס כאלו
הוא נעינא כמי שספרןל נילו ללעולס ילו כילם וסלרא לשמירה״
יעו״ ב״ק ק״ס עיב רבה זוע׳ נע׳ לה הכי כוי .וכיון שזכינו ללין ׳״ל
בפשיעוה לשק שיק לילן למוהר להלוזס ברסוק מהפסל למשמע הפסלא
קצה מיהא מקבל וס״כו ככ״ל לכס׳ לכל ספקלא מקבל אפ״ יוקרא

ולכאורה ה״ קלה מקיס לפקפק ולי׳ אס אס״כ נמשך השכ״ נה״קרה
סססור׳ וחזרו והרוויח׳ עי שלא בא לחשבון איכ כימא
שכנר נהמלאו חס.־ונס להכ׳ ק״״ל בב״מ ק״ה ע״א אבל נקלה עיון
ינואר שזה ל־הא לההס עעמא מאי משום לכיחא ליה ללא לקרי סק״•
עישקא אבל הכא מאן פס־ל הא כ״ע ססל׳ וגזירה המלך היא וגס
׳לוע שז־ ,לא הי׳ ולא יה" שלא היוויחו הסוחר״ כפי הפקילס .וא״כ
לא מיבע־א הכי זיז׳ ליהמ׳ שביל מקבלים ליכא ככ״ל שיפסילו היהומיס
פלגא אלא אפי׳ הנ׳ זוזי שביל הקהל ככהוג בכל הקהלוה ליכא הכי
שגס הקהל א־כס נוחניס ריניה קצוצה חניל׳ ועיין תשו• מהרי״ל  p״ ל׳ ־
אבל הכל פלגא מלוה ופלגא סקלו! הכ״ל ואע״ג שאין להקהל שיס
עיסקא מ׳׳מ הלב־ ידוע אלו לא נאו הנ׳ זח׳ לייס היי צריכים להוציא
כשך הלוא מבעלי נהיס להיצאה וצ־רכ׳ הקהל׳ ועכשיו שבאו לידס הנ׳
זה׳ דיהמ׳ ־כדומה משלמים הרווחים ג״כ מהכנסה נעלי נחים כל א׳
לפי עשרו .־קכומו וכעש׳ כאל־ מעיקרא חלקו המעוח של ׳חומים בין
כל אנשי הקהל׳ והגיע לפלוני ק ן כך ולפלוכ׳ ק ן כך בחורה הלוא׳
בהיחר עיקקא או כשאר ז־ז׳ דיחמ־ ע״ד הנ״ל וחזרי וגנו מהם מכל
אחד ואחד אוחו השך ללירכ׳ הקהל׳ וא״כ לר־ן כל אחד לשלם הריוחיס
ליחמ׳ או לנעל חמעוח לכן עכשיו כמי שהק״ק מוציאים ודד חסך
לצרכם •משלמים רווח־ס מכיס הקהל שהוא מקיבז מיעלי בחים והפוכ׳
מערה׳ למה ל׳ אע״ג שאין אדס מחכ׳ ע״ד שיה״ כן ואין אומר ואין
דנריס מ״מ כל צרכי צבור כעםיס ע״ל נ״ד ואף ע״ג דאיכהו לא חזו
אדיריהס וגדול• קדמוכ־ס חזו והכח להס לישראל אס איכס כביאיס כו׳
נמצא נפ״ז הדר ה״ל זוזי דיחמ׳ אצל הקהל כמ־ אצל ׳דיס ואין שוס
חילוק בינ־פס .ועל השני׳ מעוח של ח״ח א׳ שייך בהו ריביח אין זה
כצרך לעכיככו כלל דאפ־׳ להמחיר״ להלווה בריביה קצוצ׳ ה״כו מכאן
ואילך יה״ מוהר לו׳ להלוו״ מעוח ה״ה אכ׳ מלוה אהכס בריביה קצוצה
אבל מה שהלף עד עכשיו סחס הכל הוא בחזקה רווחים ולא ריביהא
וחליל׳ לא עלה על דעה ישראל מעולם ללווה על ריביה אלא מרנלא
נפימ״ רווחי׳ והיינו כשיכורה ונהי מ ר מ אבק ריביה מיהא הוי םאינס
מהנ״ שוס הנא׳ עישקא ואינם מקבלים שכר עמלי ויחונו מ״מ ריניח״
ליכא וא״כ מ׳ שלו׳ מעוה ה״ה סחס על שס ריוח לוה וכסי לסוהר ביה
אה׳ ר־ב־ח לאור״הא למאן לכךל הכי מ״מ העבר אין ולין זה כלין זוזי
ליהיר הכ״ל לכל מיל׳ בלי ס פ ק :
ולהתיר מכאן וא־לך להלווס על ריביה קצוצה סליל׳ לא ירל בני
עמכם להרשב״א שכ׳ כן נהשוב׳ כנר העיל בחשוב׳ הריין
שלהלכ׳ אמר כן ולא למעשי ומביא בכנ״סג ל״ל ס״ ק״ס בסגס׳ ב״
אוח עיל לשין זה לא מצאח׳ בחשו' ריין שלפכיכו אבל מצאהיו נריב״ש
ס״ הק״ס ובאמה בחשו׳ מ״מוכ׳ לספר משפעים סי' ׳'׳ל מ״ח׳ פלוגחח
ראני' והר״מ ומשמע ללהלכ׳ ולמעשי מ״מ כבר מ״ח׳ ב״ח בשס אגולה
שלא מלאו לבו לעשוה כן אלא הלוה לגי' ע״ש ואכן כיקיס וכיעבל
עובלא בהא חלילה והרשב״א נהשו׳ ס״ הרכךע כ׳ בעצמו שאין ראוי
לעשוס כן פן •פרצו גלר ומצוס לעיין ניש״ש ס׳יפ הסובל שהרעיש
עולם על הגזברים נזם:
והרב מהו' כפסל״ כ׳ שראי׳ מוכרסס לנסקלש עכ״ס סוחר אפילו
ריביה קצוצה מרושב בזה קו׳ סיס׳ שים י ו י ל ל מ י ד ש״ס
ורידכהו לשמור ולא לאבל והקשו ההיס׳ לילמא לא פערינןאלא מפשיע׳
ולס המאבל ביליס ולשיעה הכ" :לק״מ להמשכי למלך הקשה א׳ ס״ל
הקלש עכ״ס לא מקי׳ רעהו למה לי לשמור ולא לסלק היפוק ליה ללא
הוי רעהו והי׳ ללםמור אחיא לפעור אפ״ מאבל ביליס וא״כ ידושב
קוש־ה הוספה למלמעע״ מלשמור לאבד ולסלק וכי היכ׳ ללסלק מוהר
אפ״ ומיק ביליס סהיכ לאבל ומוכס כשימה הכ״ל אלו לבריו ומאול
אני המה כ׳ ל׳ לן שהסוספ׳ סולקיס ולעילם סלכס כרי״ף אס לא במקום
שהסוס׳ סולקיס כילוע והו הרי קמן לנעלי לעה זאה נעצמס לא ס״ל
כמשני למלך כאשר יראה נחשו׳ מ״מונ׳ לס׳ משפעים סי׳ ׳״ל הנ״נ
ועול
ה

נ

חת״ם סופר חי״ד

שאלות

ועוד המכנה למלן כיד לא קאמר אלא למסקנא דהוס׳ נהירוצס דע״כ
משמעוה דיוקא דלשמור משמפ אפ״ מזיק ניד״ פעור אבל לפי קושית
תיס׳ שהקשו דילמא לשמור איכו פוער אלא מפשיעה א־ן טמא כי היכ׳
דלעכין לסלק אה ׳ קרא לפעור אפ״ מזיק כר הא מכ״ל דמזיק פמור
דאין לד מדאילערן קרא לפעור מסלק לעכייס דמרעהו נפק׳ ז״א דהא
אצערין קרא לפעור ע״מ לקרוע ולאבד זה פשוע:
,

ותשובות

זמן משגיאה והכניס סגאוניס ואבות בתי דינים אשר מעולם לשננ׳
גדול׳ שתר׳ דבר ידוע שרוב שממת שבזמכני הס כן שכל המוציא אותם
גובס נו כמס פעמים מנים הצק שס המוציא ולפעידס כ׳ להדיא לכל
סמוציאו ואס״ס כל סד״ניס אשר מעולם אנשי שס נסן לסם כצ דיני
שער ולא רסרף אדס מעולם ואס מסבר׳ נאכו לדון ונוכל להוסיף מוד
הפרש אחר כל השממה נעולס עיקר השיענוד היא גוסו של לוס
וככסיו אחראי׳ וערנאי׳ ומשו״ם משמה נעיל ליה שיענודא דגוסיה ואין
על היהומיס שוס שיענוד רק מציה בעלמא לסדוע חוב אביהם כמניאי
ס׳ הכותב ויהומיס דלאו בכי מיעבד מציה כיכה׳ סע וריס באמה מד
שיגדלו ויהיו נכי מצף כמצא שער זה אין גוסו ממון משא׳׳כ הכי אין
גוסו של מלן משועבד ולכםיקוס מלך חדש סייב לשלס כמו המלך זה
אין ססרש ניניסס משו״ס סו׳ עסי גוסו ממון כן ה ׳ אסשר לד אלא
לפ״ז גס נשערוס סכקרא־ס באמאמק״א וקיס״ר אמבו׳׳ע סי׳ דינם
כמענע וליסא והכלל אין לדון על סברס סכיס:

ולרירי צל״ ע שיעה זו דסס םעכו הקדש עכי־ס כהקדש בדק הביה
ובש״ס פ׳ הזהב כ״ז ע״ב מניה ואוכא־ להדיוע ואין ריניה
ואוכאה להקדש וסכין הש״ס כיביה דסקדש היכ׳ משכסה לה הא מעל
ויצא לחולין ומאי קושיא דע״כ הן הקדש הוא לאו דוקא הקדש גנוה
אלא ה״ם הקדש עכ״ס להכ״ל ובהא מעילה ליכא ומניה כמי ליכא ולא
אוכא׳ דלאו רעהו ואחיך הוא ויש לדסוק בזה ואלו הויכא ההם ס״א
דודא׳ הקדש עכ״ס מיקמ רעהו ומ״מ מוהר להטה נמנ־ה קצוצה
עעעס אסר דלא אסרה הורי ריביה אלא היכ׳ דאיכא ע״ע אס כסף
הלוה או וסי אס׳ ן וכל שישנו באס כקף הלוה ישכו בלא הקס מאסו והאמת יוכה דרכו דסלא גס בעענע ׳קשס ליו כן דסר׳ ז״ל רש״׳
שבועוה ל״ז ע״נ ודמע שערוה שאץ גוסן ממון שאיכן אלא
ומעוה שהוקדשו לעכ״ ולס״ס אסור לסלוופן לאסריס כלל כדאיהס פ״ק
דעירכ״ רק אס יש לעכ״ס צורן בסלווא׳ זו כדמ״ס׳ סתס מרבי יכא׳ לכא״ה שנהןעכ״ל וקשה מאי ס ס ק ס שאיכו שוס כלום ואולי הכ״ר שוה
ע״ש וייו ע״נ וכיון דליכא אס כסף סלוס וסי אסין ליכא לא סקס ואין סרוע׳ עוד הכוהב על עס של זהב עאכ״ל כבגיעין וכבר כאיה׳ כמה
כסוק שזאה היה׳ כווכה הגיה שכ״ דמרדכ׳ דבימ סי׳ ס מ ג כשאלה׳ אס סעמיס אנל-גאצ״יאהן על עסי כחושה והכי גוסן ממין אבל כווכה רש״׳
מותר להלוות מעוה של הקדש או של מאור או של קברוה במניה דעכ״פ כיון שעשוי לראי׳ שבו ששוה הרב׳ מאיד ׳והר מגוף השער אסי׳
לישראל וכראי דאין לההיר מדאמר״ האוכל סיק של הקדש במועד מעל יה״ מוזסנ מ״מ הראי" שוה ׳והר הרב׳ נל׳ ססק ממילא איכו עומד
ופ״ סקוכעלס משוס דהקדש הו׳ימ מזנין ל״ לגוי ואע״ג דיימז אסור צססין סזהנ וצסססיד הרא״ ומכ״ש לצור כייר מס.׳ צלחיה׳ כמצא מה
נהכא׳ הקדש לאו נר מיעבד עצוה הוא עכ״ל וכ׳ משני למלן דהסיגמן שגוסו ממון ושוה זה אינו כחשב מסכי שאיכו עומד לכן והראי׳ לא
הוא כן שאין לההיר ולהניא רא״ להיהר מהה״ דסיק כר שיש לסלק מיחשנ גופו ממון משרה אימעע שעמה זו היא כווכה רש״' בלי ס פ ק
ביכיהס ואוהו הסילוק ססר מהמרדכ׳ ומ״מ אין מ״ה׳ מההס להכא מה וכן הוא ברין פ׳ הכוהנ להדיא גבי מלוגא דשער׳ כו׳ ד״ה ומשחנלא ל •
ענק שמעה אצל הר סיני גס מ״ש בשם הקוכערס איכו ברש״ שלפנינו כו׳ ע״ש וא״כ היקשי לן גס אמעבע עבומ דידוע דרובס בזמכיכי איכס
והוא המוס מאוד וכי גזבר שנעע א-לן אין םירוה עכל׳ אסורים נהנא׳ שויס כ״כ כמו שיוצאים ומקגי בעלמא ולפעמים נשעה מלחמה שהמלכ-וה
ובב״ס של הקדש יה״ מוהר בהכא׳ ומה שיין באיקימס לאו בכ מיעבד סיחה״ וגורע׳ אין שוה אם״ השליש ומענע זינעכע״ר שה״ בזמכיכו
מלוה סבל כ״ל דשאכ׳ סמן דהלו׳ בכל שישנו נקום אכול מצה ישנו נבל לא ה״ שוה ג׳ צ״ל כסף ורוב ממנע כחושה כן ולא אארין במובן ואיככו
האכל סמן וכיון דהקדש לאו נר ידענד מצוה אכילה מצה מידלא אין הולן ומסג־ אלא מפכ׳ הלור׳ שבו וס״כו אין גופו מעון ואיכו עומד
אלא לראי׳ שבו אעסי" ששוה משהי ואין מצאכו ׳דיכו ורגלינו:
סמלו כאשר בהכא׳ וע״ז הדין יש ללמוד היהר מניה אפי׳ להקדש עכ״ס
דכל שאיכו באס כסף הלוה ליהכהו באל הקס מאהו כשן והרבים:
גדר ממבע הוא שגזר המלן עליו שתצא ומי שממאן מלמכור
אבל
וליקח באותו המענע יחייב ראשו כמלכוח ודיכא דמלכוחא דין
והנה נפ׳ המביה ע״א ע״א מ״ח׳ קרא כספו לא כחן בכשן ויש לדקדק
בהא־ קרא מאי כספו דקאמר ולא ה״ל למ־מר אלא כסף לא נהן אמה ומשפע צדק הוא נזה ולא מלכותא דארמא לחוד גזר עליו אלא
בכשן דפשיעא דשלו הוא אלא דמאן אבל הנלע״ד דקרא לא משחנח גס מלכוהא דרקיעא יח״ש כמבואר ם׳ מקוס שכהגו כ״ד ע״ב וה״כי
בעי שלא עעס עעם מביה מעילם ולא כהן כספו בכשן שזהאיכו חידוש מעבע שנוסו ממון ואין חילוק אס יה״ זהב או כסף או ב״ל ואין לומר
כ״כ והרי הרשעים אומכיס אילו ה״ משה כנ־כו יודע מה ריוח יש בדבר נזה שאיכו עומד אלא לראי׳ שבו דהמ קמן שכמה פעמים העם מסופקים
לא ה״ איסיו ע״ש סוף פירקין ולא משהבח קרא אלא במי שמעם בגירעון כסף ועוב סי׳ להם שלא למכור אותס ומל כרחם צריכים
מעמא ויידע ריוח הדבר כגון הממוכ׳ על הקדש עט״ וה״ה והלו־ במניה למכור מםכ׳ אימה המצכות כ׳ כן יסד כמצא הראי׳ שלו איכו שוה
קצוצי לפי הכ״ל דעי כ קרא אריב׳ ה קצוצי קא׳ ואפיה כספו הוא דלא לסם רק הגזיר׳ היא המק״מה ענען בעולם משא״כ שער אפילו על
עשיר היוהר גדול ואפי׳ על המלן בימי עשרו אשר בודאי יהי׳ עובר
כחן ננשן אבל כקף אחר כחן עושה אלה לא ׳מוני לעולם:
לסוחר לכל אדס מ׳׳מ איכו אלא עםכ׳ הראי׳ שבו שיודעים שזה הוא
ומזה יש ללמוד סכגוריא על מ״ש המהרי׳׳ל וקרא חגר על העלו״ מעוח
אדס נעוח אבל אין גופו ממון שאס ירצ־ שלא ליקחו מ׳ יכוף על
יהומ״ נריביה קצוצי דהש״ק לא ההיר אלא קרוב לשכר כף ויש
זה וכן כל)סנאעאעק״א וקופ״םר אמבו״ע ש״״ן( אין אדס מוכרח ליקח
לף דלפי הגיל אפשר גס יחמי לאו נכי ירענד מצוח אס הלוה מכהו
אותס בסשלומץ מש״ס איכס אלא שער בעלמא:
ולא כאסר מעוהס במניה כלל ואפי' כקען אוכל כבילוה לא הוי וכחי
בי״יז וכה״ג אסור ליהן לו משוס דאהי למיקרן משא״כ הכא שאין והנה סכמב״ס פקק דקרקע כיקכ״ במלוה יס״ל אשה איכה מתקדשת
סקען יודע כלוס והאפעמפיס הוא דעניד לא שיין אה• למיסרן אלא
במלו׳ וקשיא עליו מש״ס קידושין מ״ז ע״א וסישנרא אימא
דנכל זאזז אסור ליה הש״ס לאפערופוס משוס אפגימפוס גופ״ דאהי סיפס ושרן במכר שזס קוכה ואס אי׳ מאי קוש״ ממכר לקידישץ ועי׳
למיםרץ נשלו כמיש כשב״ א בהשוב׳ הכ״ל שאין להה־ר מעעס זה והכהוב ש״ן חימ מש סי־ קצ״א ובחידושי אמרתי דססוק׳ סקשו בקידושין כ ו
משבח מ׳ שכנר עמד נכקיון וכספו לא נהן כו׳ ככ״ל אבל מאן ספן מ״מ יציף קכין קרקע בכסף משדות נכסף יקכה וצא יציף משדה עפרו;
מרן רקיע למעבד הכי משרה אמר רב ששח דוקא קרוב לשכר ורסוק ו״ל צפי מ״ש רש״׳ ו״ו ע״ב המקדש במצר איכה מקודשת דקיחת משד׳
להפסד אבל נקציל׳ לא אן הא זה א׳ גזמכ; דילמא אה׳ לעיסרן הליא עפרון גמר״ דיהינ מיד׳ בשעה קידושין ומלוה לסוצא׳ כיחכה וכבר הן
בסלוגהא ב״מ ע״א ע״א ר״ס בר•׳ דר״ס ס ל אסרו מניה גוי משיס שלה ומעות אחכיס חייבת לו עכ״ל משממ מלשוכו א• לאו דילפיגן משדה
למיסרן גס נשלו ומשרה אסור אפ״ ל ח ח להלווה לגוי במניה עפרון הוי מלוה כמי איקר׳ כסף אן כיון לגמרי׳ גז״ש בע-כן ממש כ•
ורביכא לא ח־יש להכ׳ רק משוס ׳למוד ממעשיו ומוהר נסיח ע״ש ההם דיהיב כסף ממש לעפרון בשעה מעשה אבל א׳ ה״ מפיק עויצא׳
בםירש׳״ וכיון דק״״ל כרניכא ולא ח״שיכן במניה גוי משוס אח׳ למיסלן חכס הוה מתקדשה במלף דכמ׳ מקרי כסף ואס כן חמוחכו קושית
היה בשל יהועיס ועכייס דמוהר כ׳יז כהבה׳ לפלפולא בעלמא וסלילה הוס׳ דלתכ׳ 'ליף קנין קרקע משדות בכסף •קנו דאי משדה עפרו;
לסמון על זה אפי׳ לסכיף בעלמא:
לא הרע למיקנ׳ נמלוה דנע׳ דומיא דההס מה שאין כן כדמפיק
משדוס בכסף יקכו קוכין אפילו נמלוס וא״ש :
ונבוא אל השלישי מ״ש דנאכקאכאיעא שמרוח טכהו וליה נהו משו׳
מניח במם שכחנח׳ לעיל בסימן גני מעיה ה״ה דאפ״ א׳ והנה בקידושין ג׳ ע״נ מפיק ר׳ ׳סודא אמר רב קידושי כסף מויצאה
מוהר להליוהס מכאן ולהבא במניח קצוצה מ״מ השחא עדיין לא הלווס
סנס ובדף ד׳ עיב אמר ותכא מ״ת• לס מסכא עגז״ש דעפרון
אלא ברווחים ולא נריביה וזה שיין כמי סכא:
ומסיק ש׳יס דאיצעמן סרוו״סו ומבואר במפרשי' ונפרעו׳ בפני ׳סושע
דודא׳ רבי ׳סודא אמר רב והנא דמ״ה׳ צה עסכא פציגא דאיסו צ״י:
ס״ קס״א סס״ק א׳ דבשעמה א-כא מביח דאומ״
י ל׳
ותו
דרשא דידיס וכן בסיפון ואנן אית צן תרוו״הו דרשוה כדמק-ק
לכי ע והכה אמה ככון הדבכ כמבואר לכל מעיין שס ולא ס־יה•
ואיצערין כו׳ כמצא לפ״ז צדיכא אמ״ג דמקדש במלוה איכה מקודשת
צמן להארין נפרע הזה לעכיככו אלא שםר״מ קרא הגר על גאוט
משוס דנעיכן דועיא דשדס עפרון מ׳׳מ קוכיס קרקע במצוה משדוה
זמנינו שמשביעים על מעכה באכקאכא״עא וכוהנים להם מכי שועריס
בכסף •קכה דמלוה כמי מיקרי כסף ונקידושץ מ״ז קא׳ ארב דאמר סתס
והרי שער מ־מעמ מכל הכיל וסזר 1ירד להציל הואיל לא כ׳ שס מלוה
המקדש נמלוס איכה מקודשת ואיסו מסיק קידושין מאץ כסף ולא
וכל המוציא גוב׳ בו משו״ה עדיף משער והארין נזה והכה סציל גאוט
משדה עפמן ש״ע ס״ל מסברה ס ק מלוה לא איקכ׳ כסף א״כ ם״ה
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בקרקמ כמי לא איקט כסן> י פ י ק שסיר מישדן במכר שזה קכה וא״ש ונוסף על ססוצאוס סרביס שמשלטס לסנישיס א״כ סדנ כמשא ומסן
באעונס שמפלס פל ספימס שכר סמטס וכספים ׳ע״ש ואני מ א ס
ע״כ בסידוש׳:
והנה לפ״ז אין ספק אצל׳ דהנ׳ באכקיא המס כקף גמור אפי׳ לקדש סדבריס קיו סשחא ססס שכבר נבמ םבסיס באבנים וקוריה ושוב לוו
אשה והוי שפיר דומיא דפפרון וא״כ מטלא דהוי כסף לפדוה אס״כ לשלם סוב סאבטס וסקורוס קמםשיב ל״ סגאק כמפלס שכר
הקדשוה ומעשר שני דאלה״ה בקידושק ה׳ ע״א דבע׳ לטלף שמר בק״ו סעטס וכספים מכ״ש סכא שלכסםלס ^  pסבנק ירד לוס סעעוס
מה כסף שאינו מוציא עכטס שער שמוציא אינו דק שמכניס ופרק־ מה בריבים וקנס מסעפום אבנים וקורום ושכר פופליס פשיעא דס״ל כסכר
צכקף שכן פודק הקדשוה ומע״ש האמר בשער שאין פודין בו ה״ה שאק סמדיס וכספים עם׳ וסו דסכא פדיף עפ׳ מובא לכיקלסבטן סוא ביס
מקדשין בו ואס איהא לימא שעכא דמלטסא ׳וטס כפין באנ״קא הצנה סאורסיס סענ״ס ואגד נער דיל" סוא שלא ׳עושו נסאטל
שעקדשין נו ואין פודין אף אני אביא שער קידושין שיקדשו בו אפ״פ סענ״ס א״כ ייל דאין כאן אגר נער כלל שסר׳ סצבור עסו״ביס לסאכיל
שאין פולין אפ״כ פולין בו ועדיף מאקיעק אפפ״ שהוא כסף גמור ספנ״ס ולישן לסם גם םרנקה לינס חס מועל פל מלס נשום ע פ ״
ט מ וצרם כהיג וסא באנק״א פדיפ׳ דעק״ס ביה וצרה וכסף דקרא ספרן וםנס קבל זס פליו מול גדול וםשלומץ סרבס מהלכם סאולסים
סוא לאו דוקא שסל׳ פודין עצ נסושה רק סציא אי סטפ׳ ומסנ׳ שסט משלם סריגיס ^  pבנין ביס סלינס וצמומם זס קבלו אסטס
נמצמא כעבואל ל״פ הזהב ע״ש וכדמוס לאי׳ מש״ס נ״ע טד ע״א וצלם עליסס פול םרנקס אכילסס וסוס רק כשוסםין שססכו שמור ל׳ סיום
הכסף צרבוס כל דבר שיש מציו צולה מ״ש ומלשון צלבוה כל דבל ואשמור לן למסר עדור אםס ואני אנכש וכדועס דלא ש״ן בזס טניס
לומר אפי׳ אינו כקף רק שיש פליו צורם פולין בו ]מכשיו הראוט שכנר
כלל:
קדמכ׳ בזס באבכ׳ טלואים סי׳ ט ס סקקמ״ז[ :
ולהחליט שיסיס ריבים קצוצה נ״ל בלא״ם דםליא באשלי רנרב׳
ואיכ יש לעיין לענק פדיון בכור בסט באנק״א כיקשפודיןבו םקדשות
דלשימס רש״׳ וק״עסו דנכרס צא ש״ןטביס קצוצס דלמא
ומע״ש נ-ל לדין לסלק דבודאי בכל דבר שהוא נין אדס לסנירו לא יעשם פירוש כמ״ש ם׳ איזס נשך ס״ב מ״ב ובדינינו אק עסזימן
אפ״ עליון סקלש שאינו אלא קונס מנזבר םסקדש וממלא ססרונס של דאנק ריבים סוא דזימנין שאין עושק פירוס שסנרטס לוקים ואין כאן
גזבר בדבר אסר וכן פליק מפיש לאוכלו בירושלים ׳"ל כל עינעא ריבים קצוצס עכ״ל אע״ג לזה רסוק א׳ מאלף שנים שלא יס״ עושס
דקג׳ בעלמא ע״פ׳ גזירס העלן על הקונים וסמוכרים פוד״ בו ונקרא עעמ פירוס עטם מ״מ קצוצס אין כאן מכיש סכא א׳ צא א״ס׳ ארסי
ממבע לעטן שבועס ושומרים משא״כ פדיון שפולין מסקב״ס כ׳ ל׳ כל ופרסי אין כאן ריבים אלא אפי׳ לססולקיס מ״מ סרעיא טיס׳ היהר
בכור אלא שהקב״ה נהןפליונו לכהן אבל פיקר העליון סוא מסקנ״ה בשם מהמ״צ צסצווה בלא נכיסא מצ מקומוס נב״םכנ דס״צ צורן מצום
וסקב״ס קצב םליונו ס׳ קלעיס שיש נהם ה' לופ וקווינמ כסף וחוקק שסמצוס עספצצ שס אע״פ שאין צורן מצוס צסצוס וע״ן ש״ן קי׳ קפ״נ
ואפי׳ כוהן צו צכסן מעבע כקף סשיוס כן ט ׳ סצירס אינו יוצא ׳״ס קק״מ מטש סכא דכל סלואס אינו צשוס צרכי קהצ אצא לצורן עניים
מד שיסי׳ נסעמבע כסף מזוקק בשימור סכ״ל מצנל סנסושה שנהוכו מסים ומ״ש רמ״א ס״ ק״ס קכ״ב דסלואס צצורן סקסל לא מקלי פקוס
וס״נו ממעס סכ״ל ללננ׳ מעצי אין הצורה כסשבה לכלים והה״כ כפש ס״כו לפלעק מקים דדסו דמוכס אקרקפסא דגנר׳ לשלם למלן
באכקכאט׳א אפי׳ יסן מלא ביסו טון שבשוו״ס אין בסס כלוס רק אבל לעשוס צדקס לעכ״ס ולגמול סקד של אעם עם סעסיס פשימא
מפקילס המלכום וזה לא שיין כלפי מעלם ואע״ג לרב כסכה שקיל
דסוס  j>1b:עצוס:
ק לרא בסלי ן הנן ואמר ללילי שוה היינו משוס שאס סי׳ לו ה׳ קלעים ועוד כ״ל סע״ג דסאומל לסנילי שלס מק ענול׳ ס״ל טביס קצוצס
הי' נוסנס בעל הקילר משא״כ אלו הצימס אינס שוק נס לכהן כלוס
כטש נסשו׳ הלשנ׳אמש״ק דע״ז ע״א פ״א ופשומ דסכאאםי׳
רק מאימסא למצכיסא אפשר אין פילין ועל״ן צ׳יע ]ויש לע״ן סימנ מצמכ׳ מן העוצר אסיל נשלמא הסס ליכא ד ט י׳"כ אבל הכס כינים
סוה עכ״פ ועיין בסםו׳ הרשב״א דברמ״א קי׳ קמ״ג ס״ד ואין כאן
נ ט ש אבני טלואים שס נשוף לבמו ע״ש[:
ועל הרביעים מ״ש סוס־ נבא קמא צ״ז ע״נ ללט׳ל כפשלה ככקלקס מקומו ו ט סשו' רשניא שבב״׳ קי' ק״ק וס״ג כיון שסקסצ ׳כוציס
המס על גאוכי הזק לא״כ צריכים צשצס ממנע היוצא ואט להקיע על קצסן ׳״ל ה״צ כמו מצמר מן העוצר דאקור ט מ כ״צ דהכא
אומר יוסר ה״ל לסמוס לאם״ לאילן מ״ל שמשלם לו ממבע שכפסלה שאכ׳ דמה שאין הקהל כיגשיס אוסו להסזיק סאולסיס המגיעים על סלקו
ס״מ כי עקג׳ קצם בעלמא נמישן או נשוס מקים אבל כ׳ לא מסג׳ אינני שוס ליביס ואלו היו שילסיס אולסיס לכל נעלי בסיס לפי המגיעים
נמלעא כלל אין שוס שס ממנע עליה וצרין צשצס ממנע סיוצא לכ״ע על סנקס ואוסס סמגיע״ על סלקו של המלוס לא סיו שולסיס לסוס בעל
והרי הכן נאכ״קא הישטס כנר כשכס זכרס עכל איש וא״כ .לכ״ע צמן סביס ואפ״ ס׳ ו אומליס להס אסם מגיעים לפלוט סעלוס שלכו לכו
ליסן ממנע היוצא אבל מס אפשה והלכה פקוק׳ נזם ליכא למלכוסא אללו ויפלכס אחכס אצא שאס לא ילצס לזונם לא היו עושים לו שום
ל׳כא וטון שהוא היקק לשלם ססינוה על אופן כך ו  pוכסובס אשס כגישה וכרצונו יעשה לא סיס נזס שוס טניס סא לעס .זס דומה
כ ן וכן סל׳ ל׳כו לין יעדי־ ס״מ סוף ק״ ע״ל וזה םשומ ואין להארין ללאובן ושמעין ששכיהס לוו זס וחס וזס מזס וראובן ירא לכגוש אס
׳והל .וז״ל מסמפב׳׳ז ד״א ס״ס׳ פ״ס שס פלנל ט שפשע נלאמעליע שמעון מסובו פן ־כגשכי גס היא שאין נזה שוס אגד כמכ ולא דמי
לא״ס כ׳ וכ״ש הכי לפליפ׳ משאל שמלוה שאיכן שדן להמכל לכל אדס
לדלמ״א סי׳ ק״ס סעיף ע׳ וש״ן קקי״ד ופשומ:
וסליפ׳
משא״כ באלו הםסקאוס שלמיהן קצינים ויש לסס שעל בשוק
ולא כשאל עליכו שוס סשש אלא נמה שהגבאים שולסיס האולסיס
זניכא כוי עכ״צ .ואססוס בכל סוהמ׳ בלכוס:
ססמס סמגיעיס לסלקו של סמלוה לאכשיס אסמס לסאכילס
במקומו דאפ״ א׳ לא היו גוגשיס אוסו להאכיל סאולסיס מ״מ סיס
מסב״ש והים מאכילם ועכשיו ששולסיס אוסס לבעלי בסיס אסלים
שלום לידיד׳ סלב סמוםצג כבוד מו״ה גדציס כ״׳ אנד״ק ש״ל ׳ע״א :כסמל סוא לגמל׳ וזה יסיה מסז׳ כריניס ולםעכ״ד גס ז״א דס״ל מבלי ס
נייה קבצה׳ ללוב עללוה׳ צא יכולה׳ ליקס מועל צהשיב ע״ד שאלסו אלי וכמו שוקל אס שקלו והעלם נככ״הג ס״ ק״ק נהגהס ב״׳ אוס ז׳
בקהלהו הוצרכו הקסצ צמעוה צננוס מקום ציכס סאולס״ העני״ דגליע מאבק טניס ומוסר נככק׳ ׳סומים לכ״ע וסעסיקו ג״כ בסגסם
וסומה ביה עלטן והר״הק השכין כקםו חהבו אצל כוה׳ א ולוה צצורן סמור ססדשיס קי׳ סכ״כ אוס קמן נ' ופםומ דצולן סכי עטים סוי
הקהל ס ן איזה מאוה זהו׳ עצ מביס ושיצס המביס מכיקו ואסר זמן כככק׳ ׳סומים ושלי ככלע״ד להלכס ולמעשס בלי פקפוק נעזס"׳:
מש״הק קופל מפפ״דמ:
הבע הריהק מקהל שישלמו לו עעוהיו כדי שיכול לפלוה משכמהיו פ״נ עש״ק ב׳ דל״ס אדל חקע״ע לפ״ק:
וצפעור מצמו ממנים לסכום׳ ום״קוסו סקסל לבל יגוש אוסס ולעומה
זס כל זמן שסוא משלם עבולס ריבים סכ״ל סס ׳גיסו לו עעוצ סנצעע״ן
סמגימיס לסלקו מהכנקס אולס׳ ופלס׳ דלפי מנםג והיקק קסלסס
גס ראש הקסל צל 7לססזיק ולסככיס אולסיס כפי מקה המגיע על סלקו שלום וכ״מ צי״כ סלטל׳ סוסיק סלנכ׳ סמופצג צדיק וכשגב סו״ש
ועפםס ׳פמלוסו מעול הטל והכהיגו כן שטס לנוס ובסגיע עסס סדבר
כש״ת מויס משם כ* פאקש:
צאחן םל״מ כלאה צו כלבים קצוצס כיון דסכוס׳ איכו קומן אלא על אשר עוללסנ׳ נלוסוסשניום אודוםיםלאל סלים נליביס מאיכו ׳שלאצ
משכנו של לה׳׳ק ה״צ הוא הלוה מהכוהי והמצוה צהקהצ והפיעול מפול
וזוקף מיד סליניס על סקלן דהיינו שצום עשל ומס״ב עצט מיד
הנ״צ ה״ל דניה קצוצה וללמהו דעעלהו אינו לומה צק״ קס׳ימ סי״ז
בשנים עשל א' שלי לישלאל סנילו לסיום עלב בעדו:
איברא סן סן דבלי סעלדכ׳ ם׳ איזס כשן סי׳ של״ד בעובדא דהעלצר
ברמ״א לםטש מ׳׳ז שס סקטב ע״ש אצו לברי מעלהו בקיצור:
ולעז עליו ש״ן ס״ ק״ע סק׳ם וסעלה שס כיון שזקף סקלן
כיוצא בזה שמעמ בסשד לאנ׳ס p״ נ״ז ללוח עציו הש״ן ס״ קסיע
סקנ״ל לעובלא סוס שהממונים על סקסל בנו בסיס צצולן עם סליביס כעשס סכל ק ק וטיס׳ לאי׳ משיס פא״כ ע״ב ע״א ׳שלאל
סקסל לסשטלס ולסלויס בסס ולקסו אבנים וקילוס בסקםס לצורך שלוס עעום מככט וזקםן עליו נמלוס וכו׳ ועיין בשימה מקונצח נשה
הבטן ואס״ז נגשו עליסס םמוכליס ולוו אלו סממוניס מעוח ענכל׳ בלביה סלימב״א דסהס כל עצמו איכו אלא לביס דלנכן שסל׳ עיקל ססלוסס
כשלם להמוכליס ופקק בםשימום לסקסל צליכיס נססזיל להממוניס סיסה בגיוסו דאי ס״ד דסוס ליביס דאול״סא לא סוס ל׳ יוק׳ עקיל
סלבית לצא דמו צלום מככל׳ וסוזל ומלוסו צישלאל לאקול ליקס משוס שלא יאמרו מסכי מעוסיו כסג״ל זס ו ט מ יליף מסל״מ שבעלדט
הכביה דסכא שאט לטון שהוציאו צנטן וסבהים בכו״ס צפניסס מהמן דעכ״פ זקיפה מלוה מלסא סיס וס״ל כלו קרן וסין כאן ריבים
כלל

תשובה קלה

תשובה קלו

חודם סופר חי״ד

שארות
והגע

כלל

ע צ מ ן למאי דקיי״ל כר׳ יוחנן ר״פ ה נ ו ש א חייב א נ י לך מ כ ה

בשער חייב מ ״ ה ת א ע ״ פ ׳ שאין חייב לו כלום וכדקיי״ל בש״ע ס״מ סי׳
סעיף

מ׳

בשלמא

א׳ וא״כ

מישראל

הלוה

ב מ א ה י ס ה ז ק י פ ה גופי׳ ריבים ה י א

יאסור

חברו מ כ ה ומחייב עצמו
מ״הת

א ן בלוה מגוי מ י ד

ש מ ו ד ה שחייב לו מ א ה י ס הרי ח י י ב לו ב א מ ת ו ה ו ה קרן גמור ושוב כככס
ב ע ד ריביה ולפ׳׳ז לעיל

ישראל ע ר ב ב ע ד קרן ולא

ע״א

ע י ב ד א מ ר רב

ש ש ה שקיבל עליו לזו ולא ק י ב ל עליו לזו הומ״ל ב פ ש י ע ו ח שזקף ה ר י ב י ה
ה ק ר ן וכעשה לו ע ר ב א ל א ד ל מ א ׳

על

ה א מלחא

הכ״ל

דפשיעוחא

ד ק ״ ״ ל כר׳ יוחכן

ר י פ הכושא

ה י א ולא צרין ק ר א ואפשר לריש

ד פ ל י ג ארי י ו ח ק וס״ל דאין יכול

לקיש

ל ה ח ח ״ ב מ ה שאיכו חייב וכן לבן ככס

ש ס ב כ ת ו ב ו ת ק ״ ב ע״ב ל ד ד ה ו ה ז ק י פ ה לאו

כלום ה י א דהרי אין א ד ס

יכול ל ה ח ח י י ב מ ה שאיכו חייב א ל א מ ש ו ס שכר מ ע ו ת י ו מתחייב להככרי
וא״כ

א פ ש ר ד ב א מ ה א ס ו ר לסיוח ע ר ב וא״כ ק ר א דאל ח ק ח מ א ח ו כשן

דדייק״ ודני׳ א ב ל א ח ה כ ע ש ה לי ע ר ב א מ א ן הרמי׳ מ ש ר ה פי׳ רב ש ש ה
בקיבל עליו לדו; בדיני ישראל אבל ל ע ו ל ס דיכי של מרדכי בשם מ ה ר ״ ס
ומסח״;

דגברא

רבא א ס ה י ד שכ;

חמה

נכין

ה״ה

שלעי ה ג ב ו ר י ס פ ר ק איזהו כשן בשס ריא״ז י ה ו א ד פ ו ס זולצבאן

דף ק״ד ע״ב ויאכלו ע מ י ם יישבעו
והעבעת

ו א ח ה לא

חעבוע

ו י ח ק י י ס ב ה ו והלויח ו א ח ה לא ח ל ו ה
ח ר מ י כ ן ש ע ח ן כ כ פ ש ן וכפש

תשובה קלז
שלום
נפשו

כ ו ה ג י ס רובא ד ע ל מ א

א״כ:

ותשובות

או ע ד השער הגדול כידוע אך הרינןגיא רגותא קמ־ל לא מיגעיא חגר ה מ ו כ י
אוו״ז ואז ילויח ואיכ אפי׳ אירעו שהפסיד לא איכפת לן אלא אפי׳ אלו המוכרים
מיד ולאלתר מ ע ט מ ע ט ומוכר מהם בשעת הזול גפמות ממה שקנה עכשיו מימ
כיון שמוכר מ ע ט מ ע ט דרכו שימשך זמן מכירתו לאט לאט ע ד שעה היוקר ושוב
ירויר! יותר ממה שהפסיד ואם אירע שלא הי׳ כ ן ונשבה תוחלתו אין בכך כלום
לדרך תגרים כך הוא ולאפוקי מי שאיננו תגר באותה סחורה ומעיקרא איננו לוקח
בהקפה אלא למכור מיל גבת א׳ מ ו ל כלי לתמציה לו מעות וכעין בליית׳ דר־ס
גליבית לבי ריח זש אסור אפיי לא אמל הלויני ואפי׳ מוכל לאחל לא אותו בע״ל
עצמו ואם איננו ריבית קצוצה איר מיהא הוי אבל ת ג י שכוונתו לסחור גסמולה
זו ושוב אפיי מיל ביומו נזלמנה לו סחולה בזול יותל ומוכל הסחולה ההיא בפחות
להמציא לו מעות לססורה השני' אין בכך כלום וזה פמוט מאוד מסגל":
שלפנינו הא חזינן להאי גבלא תנלא הוא באותה סחולת ולא לקח
מתחלה להמציא לו מעות דהרי קנה אותה סחורה בעצמו מחותנו במעות
מזומנים אלא שלקח גס ממנו בהקפה ומזי ומכרו בפחות משוס שהיי צריך למעות
ולא הי*מ לאליי סחורתו עד יום מועד אבל אין מוכח מתוכו שע״ד ריבית עשה
כן שיי לפעיל בלי ס פ ק :
לקמייתא להא לללביח שהלי ג ס הוא אמל למעלתו שיקח סחויה
מחותנו ויתנו לו בהקפת גס זה אינו דומה ללהתס להתם הא גברי
לביני וגינו אינני סוחר מהצמר ואין לו ע ס ק בה ומעיקרא לא לקחו אלא בשליחות
משלחו ראובן אבל ה כ א הלא גס בלאיה כבר רצה מעלתו ליקח יייש ממותנו ונזדמן
למעלתו ע ת ה הסגר הזה שלקחו מיד ממנו והא למה זה דומה אלו ג' מוכרים
יושבים זה בצד זה ובא פלוני ליקח סחורת ונוח לו ליקח מאי מהם אפי׳ קצת
ביוקר בהמתנה ממת שיקח מזה בפחות ובהמתנה כי השני נוח לו והראשון קשה
ממנו והינ דכוותי׳ כי בלאיה רצה מעלתו ליקם יי*ש מחותנו נמצא יש לשניכם
יייש למכור והקונה הזה מצה ליקח ממעלתו בהמתנת קצת ביוקר ממה שיקח
מחותנו כי מעלתו נוח לו יותר ואין זה ענין לדרלביח כלל וניל היתר גמור לפעיד
ויאכלו עניס וישבעו יחי לבבכם לעל הכיל בנחיצה רבה — פ״ב כאור בוקר
משיהק סופר מפפ״דמ:
ליום ה' י׳ כסליו פקיח ל פ י ק :

ונידון

ונבוא

וכיט להיה הלבני המופלג והמופלא עושה פלא צליק ונשגב כש״ת מו״ה
שלמה נ״י גאנצפליל:
היפה בשאלת חכם מצי תשובה יתיכן ענינו ע״ל כי אשתקל ע ת שסילקו
חותנו בסך נלן שלו הסכים ליקח ממנו יי״ש במחיל הנדן ובעת ההיא
ג א סוחל א' ליקח יי״ש מחמיו קצת במזומנים וקצת בהקפה ואמר לו שאקח אני
היי״ש מחותנו והוא יקחכו מאתו בהמתנה ביוקל וכ; נעשה ולקח האיש ההוא ממנו
לידידי ה ר ב נ י ה מ ו פ ל א מו״ה יואל נ׳׳׳:
היי״ש וגס לקח ע ו י מחותנו במזומנים ובהניע זמן פרעון פ ר ע חובו אך במעלתו
מ ת שנמצא כ ת ו ב בסי באר ה י ע ב לירד  p׳ ׳ ק ע ׳ ׳ ע ב ש ם צ ו ו א ה
ע״ד
יולע שהאיש הקונה מכר היין ברן( במחות ממת שקנאו אשר ה נ י א ה שהיה
ר״י מ ס י ד שיש ס כ נ ה ל ב ו נ ה ביח א ב נ י ם ו ג ס ל ב ו נ ה ביה ב מ ק ו ם
צריך למעות ונמצא שקנה ביוקר ממה שמכרו בשביל המתנת מעות אך לא יצא
שוס שער ייועת ליי״ש ונס אין שומתו ידוע כמבואר ונודע ומ״מ לבו השלם
שלא הי' שס בית מ ע ו ל ם ואמרי איכש׳ ל ה נ י ח נ ה ב ־ ח תרנגול זכר ו נ ק נ ה
ע ם ה׳ נוקמו מחשש איסור אבק ריביי! עכ״פ אלו תוכן מתק יבריו בשאלתו —
ו ל ש ו ח ע ס ש ס ו כ ד מ ה ל מ ע ל ה ו כדרכי ה א מ ו ר י ואכי אומר ה ח ו ש ש י ם
והיות כי גבו ראה שרש תדנליס במקימס וממש לא באתי לחדש ד נ י אשר לא
ל ד ב ר י ם א ל ו שכאמרו משמו של ה ג א ו ן ז״ל דימו ש א ס יכיחו שס זמן מ ה
ידע לק לסלי הדברים על מכונן וממילא יבורר הלכה לאמתה בעזה״ית להוציא
זוג חרכגוליס ח ״ ס ה כ ק ר א י ס נבר ה״ל ה ג ב ר י ם ה א ל ו הדיורים ה ר א ש ו כ ״
ס פ ק מלבו— :
שבביח ו ב ש ח י ע ח ס הייכו מ י ח ח ס ו ב ז ה כ ב ר מ ח ו הדיורים ה ר א ש ו נ י ם
יש בכאן ב׳ חששות א ס מפאת תמלת הקנין ואס ממאת סוף המכילה
הנד,
דאע״נ לגוף הענ־ן הזה היינו טרשא דר״נ לפייש״י ותותי נ״מ סיה ע״א
שבביח ו ה מ ה פדיון כעש בעלי ה ב י ח ד ו ג מ ת ה כ פ ר ו ת שכוהנים א ב ל נ ו ו ב
דנהינין להתיר כמ״ש בסוש״ע יו״ד לס״י קע״ג מ״מ שד אתי עובדא קמו' דילנ״ח
יוחר שלא לחוש לדברים ה א ל ו וכיוצא ב ה ם כלל דברים שלא ה ו ז כ ר ו
סי׳ ע׳ ביאובן שאמר לשמעו; קת לך צמל מלוי במעותיך ותנהו ל׳ בהמתנה בליוח
בש״ס ו פ ו ס ק י ם ולא ר״י ח ס י ד ח ח ו ס ע ל י ה וכדמוכח ממ״ש בעצמו בשיח
כך וכך והיה נלאה להרג יורת ברוך להתיר דהיינו שיישא דר״נ וחלק עליו הרלב״ח
ס ״ חק׳׳א:
יאוסי לכ־ון דשמעלן לאו בר קונה צמר הוא רק להמציא מעות לראונן היל כממלש
יאסור וה״נ הרי הקונה אמר לי שיקמ ה־י״ש מחותנו והוא •קח ממנו בהמתנה
ב ב ו נ ה ביח א ב כ י ס שלא לכורן ל ה ר ח י ב לו משככות בחייל
הוה כנווני דילב״ח הנ״ל הא מדא ממאת החלת הענץ:
ו ל ה ת י י א ש מן ה ג א ו ל ־ בכיוצא באלו הרי בכיכו ס כ כ ה ו א י כ ס
ולאת שנית דגלי הריטנ״א שהביא הרב*• בבד״ה  "pקע״נ ה":ל וז״ל לא התיר
מצוה להגן והה׳׳כ ה מ ר ח י ב ד ע ת ו לבכות ב מ ק ו ם שלא ה ״ שס ב י ה
יי :אלא מ• שמוהר לחנונ• או לתנריס למבול ולהיויח בדבר והס מוכרים
כ ד י להוסיף ישיבה חיל ד י ד י ע ח ה ה פ כ י ם א׳ כי היכי ד א י כ א מצוה בחי י
מ ע ט מעכו ומרויחיס ע־ היונ וכוי אבל הנוהגים •יקח טרפות למוכרו לאלתר
ב ב ח י ס ע ם ׳ מ ד ק ל ׳ מ ש ו ס ישוב א׳״ ועיין ס י ף עירוכין ה ״ ה ב ה י פ ו ך
גפחות דב״ע אסור ע״כ לשונו וחיי *.-נ הא מ כ י בפחות והפסיד מקרנו ואסור
לכאורה—:
בח״ל א ב ל נ ע ר ה באורך ה ג ל ו ת כי לא כשא ה א ר ז לשבח אוחכו וישמחו
דברי הריטנ״א הללו מובאים בשיטה מקובצת במקומו ואין מולק עליו
אלי גיל כי ימצאו מ ק ו ם פכוי לבכוח עליו בית ו מ צ ו ה ר ב ה כמי ע ב י ד
והסברא כותנת כך והכה מיש הינ״י בסי׳ קס״נ בהא לכי הגיור שס ממאי
להמציא מ ח ו ם ד י ר ה לשה פ ז ו ר ה ע ד ישקיף ה׳ וירא .ויעיין רם״ב ד ת ע כ י ת
דאיתא בש״ס ס״ב עיב תני י ב ספרא בריבית דבי ר״ח וכוי יכתבו תלמיד• רכב״א
י״ז ע ״ א בפירשיי ד י ה רבי אומר א נ י מ ' •ע״ש ל ד ע ת י א י כ א מלוה ו כ ד י
שאס הי' השער בדיכל זהב ונתנם לו בשלביה דיכייס י־בית הוא זה ותסור כלוי
להג; ו ה נ ה י ר מ ״ א מ ר בכו ב ח י ס ושבו וגו׳ ומייהי לי׳ ש״ס נ״נ כינו
ולא משוס הערמה ובלבד ע כ ל בו־א־ אי הי' הישב״א כותב כ; להורות תלשה
הוימ למידק מיניי הא לא יצא השער אע״פ שבמקח השוה אינם שוס כיכ רק
נ ר א ה מ ז ה שהיו בכי גולה מ צ פ י ם ל י ש ו ע ה ה׳ כ ה ר ף עין ו ה י ׳ ב ע י כ י ה ס
השער לא יצא מותר אע״ג שלוקח מתחלה ע״מ למבול בפחות והתם הוה י״בית
כ ס ע א ועון לבכות ב ח י ס ולכעוע כרמים בחיל ע ״ ד שכאמר ל ה ם מ י ר מ ״
ע פ ׳ מאומר לו תלוי:׳ בתחנה וגס חוזר ומוכרי  :נ ע י ד עצמי ואע״ה דקדק הישב״א
עפ״י ה׳ שאין ח ש ו ע ה ס מ מ ה ר ח ק ו ד ס ע׳ שכה )ואמר ל ה ס ע ו ד ק ח ו
וכי יצח חכער דיקא איכ מוכח ילא כהרינוניא והיי קושיא על הרב"׳ דמיית׳
כשיס לבכיכס ו מ ״ ח י ש״ס בכחובו׳ כ״ב ע״ב י״ל כיון ד ל א מ ק י י מ י ת ק כ ת ח
הרשביא בני תולק בסי׳ קס״נ ושיב תעתיק דברי הייטב״א בבדק הבית שלי ואע״ג
שיקפיץ ויחן ל ב ת ו כ ב נ ו א ל א א ס מקיימי ח ק כ ת בכין דכרין ו ה ך ת ק כ ה א
שלא ק ב ע ו ס נש״ע שלי היינו משוס דחיבי  'pבדק הבית !מן ל נ א ח י שכבר
כדפסי סמר• הרבי' בחייו ג״מ שוב לעת זקנותו חיבור  'pבי״ת וא״כ כיו; שכבר
לא שייך א ל א ב ק ר ק ע כ מ ב ו א ר ש ס ע ״ כ א ס יבכו ב ח י ס ו י ע ע ו כ ר מ י ם
כ' דברי תלמידי ישניא ת':ל ושוב חזי ובי דבר• הייגיב״א הנ״ל א' פליג׳ אהד־•
מ ה ק כ י ס הכל וק״ל( למיכה גאולהכו ה ע ה י ד ס ש כ ס ח ס ק י צ ה וכל יומא
הלכי .בהי־טנ״א שחזר בו היב"׳ אבל מדלא עשה מזה שוס מזכרת בנל״ה ש״מ
ז מ נ ה ה ו א נ ת ב ו נ ן מ ז ק כ י מ שלא לבכוח ב ה י ס ולככווע כ ר מ י ם ככ׳ ל
דכא פליני ותלמייי לשניא כיא באו כפסוק הלכה אלא מקור; בשיטת מקובצת ב״מ
אך כל ז ה לבכוח ללא צורך אבל צרכינו מ ר ו ב י ם וישיבחנו מצער ו ה ג ל ו ח
ס״ב ע־ב אמא׳ דפריך ב ס הא וכ; תשער קתנ׳ נשס רמב"; ודל ודחינו בגמרא
ארוך עליכו כ ר א ה דאין ל ה ק פ י ד בכיוצא ב ז ה ו ע ו ב שיחכך ה ב י ה ב ת ו ר ה
פילוקא דאב״ משוס דקתני וכן השער ואס השער בדינר זהב וכוי ה״ז ריבית גמור
ואפי' לא מזר ולקחה ממנו ואס בשהוזלו אחר בכקי־וס ממנו ועמדו ב־״נר זהב
ו ב ה פ צ ה זמן מ ה כי ה י א חייכו ואורך ימיכו והי׳ ז ה שלום א״כ :
מותר הוא ואין כאן הערמת וכוי עיש והן הנס דברי תלמידי רשב״א דמיית•
פ ״ ב עש״ק כ״ג ש ב ע ק ע ׳ ׳ ה ל פ ״ ק :
ה ר ב ״ אעפ־י דשם כתבו נשס ימבי; רבו ועיד כ״כ שס נשס הר־טב״א דמ״תי
מש״הק סופר מפפ״דמ:
לשון דשי• ממש נזה תאופ; •עיש ואס •:דוק מיני׳ הא לא יצא השער שיי יסתור
הריעב״א א״ע אבל האמת •ויה דרכו כי לא באו אלא למרש לשון תש׳יס דמד״ק
מלשון המשכת דקתנ׳ ובן השער אבל כעולם אמי׳ בלא •צא השער אלא כגווני
דריטב״א כהי' דרבי' קצוצה לא הוה אבק ריבית דרבנן מיתת הוי והא דכי ג ב י ע
ה ר י ס שלום ל כ ו פ ן ס פ י ר ויהלום יגדל כ ס א ו וירוס קרכו ה ״ ה
בסי' קס״ג סיג ונתן לו חטים נמנה כמי שהוא השער לדיוקי מיניי •אמוק׳ אס
השער היא נזיל אסור ולא כ' רבותא טפ• אפיי לא •צא השער רק ששויס פחית
ה ר ב ה ג א ו ן הגדול ה א מ ח י ה מ פ ו ר ס ם כ ע ר ו ג ת ה ב ו ש ם כ״י ע״ה
ועוד אפיי בלא הלויני הייני משוס דלא ראה דבי׳ הריטב״א אז כמ״ש לעיל ויס
פ ״ ה כ ק ש ״ ח מו״ה ע ק י ב א איגר נ״י א ב ״ ד ו ר ״ מ ד ק ״ ק פ ר ׳ ד ל א נ י :
מט״ז שס נעלמו דברי בדיה הנ־ל כ• לא היה בידו אותו הספד )וביד השיך הי׳
ב ד ק לן מר מכ״ל ה י ח ר ס ר י ק ו ה פ א ו ה ה ר א ש למאן ד מ ח מ י ר
כמבואר כמה פעמים(— :
בש״ע י ר ד  p״ ק פ ״ א א פ י ׳ ב מ ס פ ר י י ם כעין ה ע ר מ ש י ם ד ל א
אך מ״מ אעפ־י שדברי הריטב״א אין לכו בח חלק עליהם מ״מ כ״ל טרשא דידי'
׳לפיכן ראש מזקן א״כ יש לאסור כל מיכי ה ק פ ה ואפי׳ במשרק ו כ ד ה נ ן
דמעלתו שרי בלא פקפוק יהריטנ״א כתב חנוני או תגר המוכר מ ע ט מעט
י
כזיר ח ו פ ף ו מ פ ס פ ס אבל לא ס ו ר ק אלו דברי ק ד ש ו — :
הכה רוב תכריס איכס מוכרים מ ע ט מ ע ט אלא סוחרים לאצור ע ד יומא דעוקא
וסכה

תשובה קלח

שלום
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ישאו
אשר

שאלות

חתים סופר חי׳ד

והנה ברור דמכזיר אין ראי׳ דסםם כס״ גדצ פרע שער ראשו שמצוס
לגדלם צכןיאסי׳ םוצשאקור שסדעכ״פ איכס מגודלים אבל סכא
לא סקפידה הורה אלא ההקרה אפשר לומר שאין הקסדה נסלישס וכן
אק רא״ מתוספתא דע״ת׳ סע״ג סובאם ביסס 'יסף דסולש נ׳ שערוה
חייב משיכ כזיר ומשוס מקיף דע״כ לא מוםניכן מססיא תיסססא מדשנקו
סוס׳ ריש שנועוח מלסניא ראי׳ ממכס לשיעחס דלא מקשיכן ראש לזקן
אע״כ סושפחא לא כחיס אלא לשיעורא דשתי סערות אבל לישכא דחולש
א״ד׳ דכזיר כקיע ושגירח לישכא בעלמא סוא אלא כיסי דאין רא" לאקי׳
מ״מ מסברא כרחין דברי פר״ע וכיון דסקפיד על ססקפס שלא להשוות
אחורי אזכיס עם צדעיו א״כ מה ל׳ חולש או גוזז:
איברא לא הזיכא לרנכן קשישי דמזהרו בהכ׳ וגס ראיס׳ לעורי סגאק
חסיד שנכהוכה מו״ה כהן אדלער זצ״ל מרי דעונדא דעביד הכי
ש״מ ליח דחש להא׳ מילהא ומיהו עעמא נע׳ ואכן ע״כיכן ואשכחכא ביה
עעמאנעזה׳״ — הכס בודאי לשיעח רמנ״ס דיחיבשיעורא לפאהחראש
ארבע״ שערוה לא קמנע״ ליה לפר״מ דלא מנעי׳ למאן דאיה ל״ שערר
מלאוה נפאח ראשו שאין חשש נסרוק דנשלמא נכזיר דמח״נ על השרה
ב׳ שערוה ה״ל פקיק ריש״ שלא ישיר נ׳ שערוה משא״כ נ פ א ה ראשו לא
שכיח׳ שישיר רוב שערוהיו ויעמידם על ארבעים ואין כאן נים מיחוש אלא
אפי׳ במי שאין לו אלא מ׳ שערוה מצומצמים כעי כראה דליכא למיחש
למיד׳ דייל נפשיעוה דזקניס של רמב״ס דיסנ׳ שיעורא מ׳ שערוה לא
מהלכה למשה מסיכ׳ אמרו כן ולא הוה מנ״ד של ׳עב״ן שיסדו שיעורים
אשר לא שיערום אנוסיכו נש״ק אלא כנאה דק״ל דשיעורו מן ההורה היא
בשיור נ׳ שערוה דהרי לא הקפיד אלא שלא ׳שוס צדעיו עס אחורי אזכיו
וכל שלא שוו ושה׳ שערוה מססיקיה שזהי שיעור המקובל בכל דיכ׳ שיעור
אזי לא סוס סיקף רק שמקובל נידם מחכמי אחרוכיס או אפילו מחכיר
ההלמוד משוס מראיה העין להשאיר מ׳ שערוה שלא יראה כמשוס סצדע״
עס אחורי אזכיו אבל מה״ה כלל לא ,׳המעי״ בלשון הלמב״ם ילאה וישפיע
נצדק כ׳ כן דעהו וא״כ ממילא אין לאסור במסרק משוס פסיק ריש״
באיסור דרנכן שישיר שהים ממספר הארבעים:
וזה י״ל כמי שהבין הסמ״ג ומשי״ה השיג אהרמנ״ס מהחיספסא הכ״ל
חולש נ׳ שערוח ח״ב משוס כזיר ומשוס מקיף כיון דחיספהא מ״ר׳
מסיונ עלקוה א״כ ע״כ מ״ר׳ מעי שלא השאיר אלא נ׳ שעמח לנד וא״כ
החולשס לא יצדק לומר שחייב משוס חולש נ׳ שערוה שהרי עוקר סכל
ומשוה עהה נהצישה צדעיו עס אחורי אזכיו ואין זה דומה לחולש נ׳
שערוה דנזיר אע״כ דלא כרמנ״ס ואפ״ נ פ א ה מלאה ח״ב חגחז ממכו ב'
שערוה וצדקו דברי החיסםח':
מ י מ הדרן להכ״ל דלהרמנ״ס לא קא מנע״ ל״ רק לשיעה הסמ״ג הנ״ל
דאסיר לגד ז נ׳ שערוה מפא ה המלאה לה א״כ יאסור סירוק למ״ד
דאפי׳ בלא הער אשור ולזה אומר אכ׳ דא״א למחמיר הרי חומרי נהדר׳
דא״כ מ״ע הכן מהכ״ דאבל לא סורק נכזיר ולא אלל כל אדם' נפאה שלו
דשכיחיעונא והוחכמי חידוש עפ׳ אע״כ אוכימאדלא מחייב אלא נהשרה
כל השיעיר מבלי השאיר נ׳ שערוה מה״ח וכמ״ש לעיל וזה לא הוי פסיק
רישיה או כימא דילפ״ ראש מזקן דנע׳ חער דוקא אבל לחוש ולומר
דהלכח כחרוו״׳ לחומרא א״כ היקשי מהכ״:
נם מנר״הא דה״כ גופיה מוכרח לההיר הלישה אליבא דכ״ע דהרימעעע
מספרים ומלקע ורהיענא נזקן מדכהינ לא יגלחו וכהינ כמי לא
השהיהו וילפ״ פאה פאה ליהן האמור של זה נזה יכו׳ וכן סירש״י להד״
פ״ק דקדושין וצ״ע היכן מכינו הכי ליהן האמור של זה נזם להקל שלא
יחח״נ עד שיהיו שכיהס גלוח והשחהה ולמה לא כימא צחחמיר לחייב
על כ״א נס״ע נין נגליח בלא השחסה דסייכו מקפריס ונהשחהס בלא
גלוח ס״כו מלקע ורהיעכא ואין ל׳ מכיס מלהסהר מזאח הקושי׳ אלא לומר
דאי ס״ד להחמיר לא לכחונ רחמכא לא ה״׳ ולא וי״ו לא גלוח ולא סשחחס
אלא לא הסיר סאה זקכך )דאי כהינ לא הגח כמי הוה ממעע מלקע
ורהיעכא שאין דרך גזיזה בכך כמ״ש רש״י נגלוח( ומדלא כחינ לא חסיר
ש״מ ליהן האמוכ של זה נזה להקל כך צריך לומר והשהא אכה׳ הקשה
אי הוה כ ה י נ הכי ה״א לאסיר אם״ הלישה ומריעה ע״כ היה צריך
למיכחנ לשון גלוח והשחתה אע״כ מוכח דפשיעא לרנכן דאפ״ א׳ הוה
כהינ הכי לא הוה הלישה נכלל חיקור דכל דלא מפרש נהדיא קרחה
כמו בנין עיכיכס אז לא כאסור נקריחס וכדר שאכ׳ משוס דכהינ גדל
פרע כמ״ש לעיל וא״כ מוכח מזה לכל השיעוח לחחיר החלישה בפאם
הראש:
וזאת לדעה כי דברי הוס׳ דשנועוה צ״לע דר״ל לאסור במלקע ׳רהיעכא
ולהסיר במספרים מאי אולמא דהאי מהאי דמע״כ אי מקש״ ראש
לזקן לא לחייב אלא נהער ואי לא מקש״ ראש לזקן אפי׳ במספרים
לאסיר ע״כ היה כראה לעכ״ד דק׳ל להחוס׳ כמי דילפ״ ראש מזקן בלי
ס פ ק דהרי לענין נשים ׳לםינ; היקשא כל דליחא בהשחהה ליהא נ ס ק פ ם
א״כ הס״נ לענין הער אלא דס״ל לההוס׳ כיון דלא כהינ חשחהה בגופי׳
דסקפה דילפי' מזקן מ״מ אינו דומה ממש כמו זקן דכהינ השחםס בגופי׳
דומה קלס למ״ש בכלאי הכרס ונ״בח להכ׳ לא כהיב אכילה נגוס״ וכו׳
וה״נ דכמה״ וס״ל להחוס׳ נהי דהולש לא מס״נ דהרי מקשינן לזקן מ״מ
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מספרי' כעין תער ה״ל קצה סשסחס עכ״ס מס״ב מדלא כחינ השחה ס
בגופיה סדר אמרו דלעא דוקא לעני} מלקע ורהיענא מירר ראש ולא
צענ ן מססריס וסזמ בסס והעלו שניסס לאסור והכל משוס דלא כהינ
השחהס נגוסיס סג׳ נקצס סשסהה אבל בתלישה ליה דין וליה ל ״ נ א :
ועוד נ״ל מס שאני םופסיס לאסיר מספרים כעין הער בסאה הראש
לאו מעעס סתיס׳ וסלא׳׳ש אתאינן עלס דס״ל לחלק נין ראש לזקן
אלא מעעס גליון היש׳ שהניא נהה״ד סובא ביסס'יסף לס״ל לאסור גס
נזקן מססריס כעין הער אלא שנאו דבריהם סשיירס וניאס לס״ל מכח
ראיוה היס׳ מסוגיא דנזיר דמססר״ כעין הער בראש אסיר יס״ל נמ׳
דע״כ הקיש הכסונ ראש לזקן וא״כ ע״כ נזקן נמ׳ הער לאו דוקא אלא
ה״ה מספרים כעין הער והש״ס דמכוהדממעע מססר״ היינו שלא כעין
סער אבל כעין הער אסור בשניהם מה״ס ומ״מ ׳לפי׳ זקנו דמלורע
מזקנו דכל אדס דמםירש ני׳ חשחחה דמשיוע הער דוקא למימרא דנמצורע
נע״ דוקא הער וכאלו מפורש במצורע חשחחה דהיינו סער ומדאצעריך
זקנו ש״מ בראשו דכל אלם אסיר אפ״ נמםסריס כעין הער והיל כילף
גס זקן ידני׳ דראש לאסור במספרים כעין הער זה הנ״ל בדעת נליון
הסיס׳ וא׳׳כ אין שוס ס״א לאסיר הולש ונ״ל שזה דעה המפרש בנזיר מ׳
ע״נ דמפרש מחני׳ דמכות שאינו מחייב אלא נחער דאהקפח הראש קא׳
והקשה באורח מישיר הא מסוגי' זו מוכחה להיפוך כמי שהוכיחו חוס׳
ריש שנועוה ע״ש ולפי הכ״ל כיחא דכךל לאו דוקא הער ה״ה מקפריס
כעין הער מחויב בשכיהס נין בראש בין נזקן מיהו נלאה״כ יש ליישב
ק׳ הסיס׳ דשנועוה ולמימרא׳ לא הוהכהינ זקכו לא מוקע״ ראשו אלא
נכזיר ומצורע כמו נה״כ דמ״ה׳ היס׳ אבל השהא דכחינ זקכו מוקמי׳
ליה אפ״ בעלמא בלא כזיר וםשוע
ך צ ל ״ ע בכל זה הא נעידנא דמיעקר ללאו דהשחהה לא מקיים עשה
דמצורע דעכ״פ נזקכו ח״ב בשה׳ שערוה נמלא ם׳ הזוג ומצוח
גלוח מצורע לא מקיים עד שיגלח כל שערו ולא ישאיר ב׳ שערוח בכל
גופי עי״ כזיר מ״נ ובסוס׳ שס ריש ע״א חנכא לדיכא דמכל האמור כ״ל
פשוע היחר גמור נל׳ פקפוק וזכוח למכהגן של ישראל למיסרק רישא
במסרק מבלי להלוה בוק׳ סריק׳ ברנוהיכו:
ובזה אהן קכצ׳ למילין עד כ׳ יבואו דברי קדשו עוד אליכו וכנדכוהו
וה׳ ישמור צאחו ובואו לחיים ולשלום וירוס כסאי יקרכו ה ג נ ה
צמעצה וחחז עיכיכו שנעה רועים ושמכס כסיכיס הכ״ד אוהבו הדבוק
מאס סמצפה להשונהו סחוחם בכל ח המי ברכוה — ס״נ יום ד׳ ׳״ח
סיון סק״ע ל ס ״ ק  — :משס״ק סיפר מפפד״מ:

תשובה קמ
החיים

והשלום יהיו סמים ׳סולו על ראש צדיק וכשגנ ס״כ רב סביבי
ה״ה הגאון הגדול האמח׳ המפורסם כ״׳ ע״ה פ״ה כקש״המהו'
עקיבא כ״׳ אנ״ד ור״מ לק״ק פרידלאכד יע״א:

נועם אמרוחיו מכחנ פחיח׳ חוהס הגיעכ׳ יום אהמול ש״ק והיה לי
שעשועים ויום עוכג לחחעכ :ברב עונו ויפיו מסולאיס בפז וערם
אעכה לעשוס סכגוריא על כל דברי אומר כ׳ נאוחןהיורם עלה נרעיוכי
מלהא סדא ע נ א דשו״ עובא לםע״ד נעכין זה והוא כ׳ הכה רש״י פי׳
נ ע ע ס לא סורק משוס דהוה סקיק רישא ועל זה כבנס יסוד דנריכו
מאז והכה כבר עמד נזה הרינ״ש נהשו׳ ס״ שצייד שהוא נגד ש״ס דנזיר
דמםרש משוס דלהסיר כימין המדולדצ״ הוא מכוון וכן כ׳ הוקי בשנה כ׳
ע״נ ומ״ס׳ צ׳ מג״א סי׳ ש״ג סקכ״ב ועהה מצאה׳ נש״מ דכזיר על מהכ״
אבל לא קורק דהוה פ״ר ולא ימיה כר״ש כדמפרש נ ג ע הרא״ש ז״ל בם״
עכ״ל והוא המוה ניוסר דהא נש״ס מפרש להדיא משוס דמכוק להשע
כימין המדולדלים ואכו אין לכו בזה אלא דברי האורח מישיר שס דס״ל
מדלא מפליג בסורק גופיה נין מהכוין לאיכו מהכד! אע״כ דפ״ר הוא
וסש״ס לא קאמר אלא דהוח פ״ר דניחא ל״ דכהכה נמה שמסיר כימין
העדולדלין ע״ש הכה כ׳ כן אכ׳ אומר דכימין המדולדלים דס״כו שכנר
נעקנו מהגומוה והלוין במקצה ליס נסו משוס השחהה שהרי מושחהי׳
ועימדיס הסובשלמא בנזיר עכ״פ איכא משוס גדל פרע שער ראשו אבל
לאו דסשססה ליכא וכעין ראיה מרמנ״ס שכ׳ שאין מלקום על המסרק
ולזה עוררני מופלג א׳ סגס שאינני שוה עמו כ׳ ראיישו יש לדחוה בנקל
מ״מ סדנריס בעצמם נראיס אמס״ס :
ועתה אעבור פרשסא דא מ״ש פר״מ כמש״ע שיש נ ו ממש לפ״ר
בדרבנן הוה סלונסא דרנווהא ובדרבנן אזל" להקל מהא ליכא
ס״עחא לדידי דמג״א בס״ ש״ד חוהך ההלכה נראיוה לרומה ונכוחוה
דבדרננן ניר אסר״ פ״ר לענק שנח חיץ מאמירה לנכרי ובס׳ אל״ ר נ ה
מסיק דגם הס״סד ס״ל כן ׳עי׳ש אמנם כל זה בא״ שנח ולא ׳לפי׳ מיני׳
צשאר׳ אי׳ כמ״ש מגי׳א שס נעצמו מדברי הרא״ ש והוא נס״נ דפסחיס
ס״ ב׳ דםסיק רישא הוס כמהכוון בכל איסיריס דאור״׳ עכ״ל משמע
אבל לא בכל איסור דרנכן וע״ז כ״מג״א דלאומשוס א״ שנס כ״כהרא״ש
רק משוס שארי איסורים שס יזכרו שס כעכין לא אפשר ולא קעכוון
׳ע״ש

שאמת

חת״ם סופד דדד

׳מ״ש .ולזס נסכוונםי ממקרא דלא א ק ט ק פ״ר בדרבק ל ע  pסקפס
סראש:
ו מ י ש פר״מ סגאון כיי דאי כסוכססי דא״א למסטס בסט סוער• יקשס
אמרן גש״פ ואטש בב* וטון דקפיקא דאור״׳ סוא כל רוסב
מקום זס צא סינמ בו יד בספר או במקפרים כמק סמר ס ט דסקק
צסועכא בעקפטם כעץ סער אפ״ בעקצס שערום אסוב׳ ידידי אס אק
צסגדב עצ ססוכסס שלי רק עשוס דא״כ יקשה על בעלי ש״ע איכ ס ט
כבר זטנו צססיר פאס סראש וצא כשאר אצא ק׳ מצ סרג״׳ ועי שדעסו
רסבס מדעסיכו יסרצכס בשגס״׳צ עפמ״ש פר״מ עוד לקמן במס שכםבסי
שאפשר שאכו כמשכיס אסט סגליון סחוס׳ שאוסר במספרים כעץ סער
בין בראש בץ בזקן וצלילים טסר צסלוש וכס מל זס סשיב מ ט ס לסרב״׳
צא מ״םי סומרס סגליק סוק׳ גבי זקן לאסור במספרים ט א סרטא
מצ זס אכ׳ אומר אפשר דס״צ בפאס סראש דאיכא סוס׳ וגס גציק סוס׳
סמוי״ לאסיר במספרים כסוש צסו לסומרא כגד סרמביס משאיכ בזקן
דאיכא סרמנ״ס וגס ססוס׳ לסקל במספרים מ״כ לא ס״ש לגציון סוס׳
לסוד ומשו״ס קסם לסקל וא״כ נסולש דשרי נין לסרמנ״ס ובין צסגליון
נקמינן לסקל:
רמז ! שפקפק פר״ע אע״ש בסוק׳ פ״ק דשנועות דיש לפרש פ״ אסר
אס״נ אי סוס אסאינא צטצף סיסר קריקס עססיק׳ עצ פי ספימש
שצי סיס סדין מס פר״ע כיון דאפשר צפרש פי׳ אסר אפ״ בדוסק מכ״צ
צסוכיס דין סדש אנצ כספון סוא ט פר״מ רצס צסוכיס משימס ססוק׳
צאסור סצישס אשר צא נזכר נשום פוקק וכיון דאיכא צפרש כווכס
ססוק׳ כטש אני וצהשהווס סמסצוקוס בינם צהרמב׳ים במנץ זס איכ
סמוציא עציו סרס״ :
ומיש פר״מ על טש שאפשר שאני ניהגיס מפ״׳ בליון סוק׳ וסמס עצי
נמס שרציהי לומר שהגליון נזהרו מק׳ סוס׳ דשבומוס בחסלה
אומר אני כי אפי׳ אס צי שגיסי נזה מ״מ צדינא אץ נפ״מ כי אפ״ אס
צא נס״שנ בזס ק׳ סוס׳ דשנועוס מ״מ סנציק ס״צ כיון דבץ נראש
ונין נזקן אסור נמקפר־ס כעין סער מס״ח וסוא מפ״י מנסנינו וזס אשר
חפציכו אענס עה שכסבסי שטושב בזס ק׳ סוק׳ דשנועוה אמנה אני
אומר שכנר סרגשסי בקיצור דברי והוקפסי שורס״ס פצ הנליין שצ
סאנרס וזיצ וטמ יצפי׳ זקנו דמצורמ מזקנו דכצ אדס מס ססס סער
דהרי מפורש נ״ סשחהה שהוא המר אף ה״נ המר וה״צ כאצי כסינ
סשחסס נמצונע לסי־א ונסר יכסיב זקכו י ׳ מיאילמלץ־ ש״מ בראשו
ח״ב אפ״ בכעיןסער וסדרניצף זקנו מראשו צמנץ זה וכעין זס מצאם׳
מסס ברינינ״א וטש נכוונס אורס מישור צא כן אסוני סאורח מישיר
כ׳ צסרמב״ס וסגאוניס לא קש״ צ״ דאינהי סמכו אצשין סוק׳ דעפורש
סער צהל״ כגד שקצא ומר״ דנזיר אן מצ המפרש דבא צפרש אוסס
סקוג״ בעצמה עצי׳ ליליס סלרא קושי׳ יע״ש ומ״ש נכסבי סראשק לי״צ
ק' סוק׳ בפשימוס ומר נ״י כסנ שאיכו פשוע סנס מצאסיו בעינו כ׳
נשימס מקונצס נשס ט״ס עזריאצ:
ימ״ש פר״ע עצ קושייה׳ לנימא צמומרא לאסיר השססס בצא נצוס
ונצוס בצא סשסהה וכהנה׳ שאיןצומר לא״כ צא צכהוב צא נצוס
ולא סשססס לז׳א דה״א לאסור נ ט סולש ועצ זס לסם פר״מ להולש
נ ט סוס סשססה וא״כ נס אי כסינ סשססס כאסר סולש סנס אפשר
שכן סיא שנס סולש נקרא סשסהה א ט נ שצא נ״צ כן ט מ סקף דלמא
ניצף סכי מס נלוס נכלי סשססס נ ט בכל• והיינו בסמר לממומי סילש
אבצ מנ״ל דבעי נצוס שיש בו השססס אע״כ כמו שסוכססי:
ימיש פר״מ ט׳ לסת סקר שסקשיסי דנעידנא דמעיקרא צצאו צא
מק״ס עשס לנצוס מצירמ וכ׳ לצפי דברי פקקי סוק׳ דזנסיס
צק״ע טון שא״א לקיים סעשס בענין אסל לא בעי׳ נמילנא ממיבוס״
למל קאטנא לא סננהי זה הא אפשר ואפשר שינצס סשעלוס האצו
במקפריס רס״ס מצוח מצורע שהוא נסער בשארי שערוסיו ובסכי
יספרשו דברי סיס׳ לשבועוס נ׳ ע״א ל״ס ועל סזקן וכו׳ לאפשר צק״ס
ע״' אשה ונכרי יהקשה נשעה״מ הא בעיי גלוכז ע״י כהן ולק״ע דכיון
לנגצוס נ׳ שמלוס קגי צמציס מצולמ כמנואל בנזיל וברמניס פי״א עצרעס
לה״נו אס כבר נחגצס כצ גיפו ש צא בסמר וש״ל נ׳ שעלוס מגצסן בסער
ודיו וכן אס גצחן שצא בכהן דיו אס מעביר הכהן ב׳ שערוה סנוסרוס
וא״ש וא״כ לא ש״כ׳ סא צלברי פקקי סוס׳ לזבסיס דססס א״א צק״ס
כלל ט ע של ואכצו סנשר נשום פעס אס צא יוציא סטח ע״' שבירס
עצם משא״כ הכא אפ״ אי לא ימצא סשסא זוג ועקפריס לגלח שמרוס
זקכו וכטש סוק׳ נאשם וככר׳ מ״מ כיין שעכ״פ אפשר שיסק״ס ה ט ע
בשים פעס אס יה״ מצוי זיג ומקפריס סו צא לסי צ״ס משוס לבעTכא
לטעקר ללאו לא מקי־ס עשה:
לבזה כלסס כמי טש סר״מ מלבר׳ טמיקי •יסף לנ״מ מלאו ללא סוכל
צהחעלס לכהן נניס סקנרוח למיסשב נמילכא משוס לכוצי•
חלא השבה היא וכן נ ט מיצה נצרעה לאטג לעצ וצא פרע כאצו צא
מצ מימ כול•׳ סלא חשינא וה״ל נעילנא ג״ז י״ל ססס הגבהה צורן
סשנה וא״א צסשיב מבלי שינניס סאבלס וסטצה צורן פריעה ומשרס
טסשב בעילנא עם שאינו כאן אין סעברס זקן בסמר סססלס צאינן
-

מ ו כ

ותשובות

שסל* אפשל שימבירס במשפטם ומלקס וקיים מצוססער באינן ועדיין
צריך ע ק :
מ י ש פר״מ ליישב רן הטמזק״ דמשכחת ל״ם בשומר שאבד הפקדון
באונס ומשכם ל״ בבס״ק דמון שמגביסו ס״ל םשבס וופל יהא
דידו ט ד במלים נסכים• בזס וראוי למי שאומרו מ״מ ק׳ קצם למצוא
שלא יסממא ט ד מרס סגביסו אוסו מבס״ק שמ״י שש״סו ליעול םרי
מאטצ מצ סקבר ומכיש א׳ אמר״ שכבר כלסס שטרסו ולא אםאיק
מצס אצא משוס דחוזר ונמשס שומר מסדש א״כ במי סגבם׳ ומשיכס
מםדש צסמשוס שומר וקדמס ל״ מומאס מ״מ צדקו דברי פ ט מ טון
שסוא אנמ״ בב״ק ק״ח ט ב כצל מס דכ׳ ומפורש באר סימב בדבט
פר״מ וסיום ט הזוק ק ר פס ססי שביסס קוצמסי וכי יבואו פוד דבט
קדשו אלינו אפנדס ממרס צראשי ואחסוס בכצ סוסמי ברכום ממנו
א״נ סשש ומלז גשלוסו ורב מונו יראם ציון בשובו:
משסק סופר מפפדימ:

תשובה קמא
בצאת סשנס יסנרן מאלקי קדם מעונם וברנ ססד וסטנא ס״ס סרב
סמאס״ג סנאון סמופצא כבוד מרס צבי אביגדור נ״י אבל״ק
מונקאעש יע״א:
במאי דנדק צן בטש סוק׳ בנזיר נ״ז ט נ ד״ס ורב אדא וכו׳ וסדמ
דאצ״כ מצורמ אמאי דםי צאו דסקפס וסא אפשר צקייס שטסס
שיקיפוסו קמן אשם ונכרי אע״כ ש״מ דאמ״נ לעקיף צאו בר סיובא
ט ע סטקף ס ״ נ עביאר עלנריסס דאין צרין כסן לסקיף א״כ אין בעי
צמיצף עשם דסי צ״ס ממצורמ סא אפשר להקיף ע ״ עקיפים ספעיריס
כגק נכרי ואשם והטקף לא ׳ס״מ כלל לאפ״ ס״ל צססוק׳ כהראנ״ד
פי״נ מסצ׳ ט ז דאפ״ כשאינו מק״ע כצל ט מ ע ניד איקורא עכ״פ לאו
שאין בו מעשם סוס שסר׳ סמקיפיס אינס מחסרים והטקף צא עביד
מעשה ואין ניצן* ט נ ״ עשם דוסס צ״ח שיש נו ממשס וכמו שמסצק״
נברכום דף כ׳ שנ וא״ח שאני אצו דנרי פר״מ ודפס״ס:
לעיר ל״ש נ בודאי מקרא מוכס שפיר משם דסי ל״ס דקסמא קאמר
קרא שיקיף ניוס מסכסו ואס לא יעצא נכרי ואשם וקען יקיף
ע״י ׳שראצ וכן כ׳ צסדיא בעס׳ שבועוס דף נ׳ ע״א קוף ד״ס ועצ סזקן
ובר יטיס׳ ראי׳ עלס״ד דעשס דעצורע ימי לאו ישילוס הקן וצא ניעא
דיעסין עד שיעצא עוף אסר א״כ סכא כמי ססעא צוחס ססורס צסקיף
שפיר מוכס דעשס דוסס צ״ס אפ״ לאו שיש בו עעשס ו ט ע עוכיסו
סוס׳ נכזיר אי סלקא אדעסין צרב אדא פעור כשאין מקיף בר סיובא
א״כ נסי דקרא טירי בכל גווני ט ע לא לשסטע סנא בשום דוכסא
לאשעעינן יעלילע ללק־ צסקיף ט י אשם ונכרי כשיסיו נמצאים דאפשר
צק״ס שניסס אע״כ מעעש״ בכצ יום שהקיפו עצורע בבסע״ק שצא
ע״י נכרים ואשם וקמן עוכס דעטפ סניקף ס״ב וק״צ כסראב״ד דאפ״
אינו מק״ע ט ע עונד אצאו ולא עקרי אפשר לק״ס שניסם ואפשר
מיד ס״צ לססוק׳ כסקוברים דכל לאי ישיין ג״ מעשם אי נ ט איכא
דעניד בצא מעשם נע׳ צוקס וא״כ אפ״ לא *סייע ניקף מס״ב מיק
במשנס צעצן פ״ד עעצוס וצום סצכס ו' ע״ש וא״כ אפ״ צא ׳ס״מ הניקף
מ״מ צוקס:
כ ל " זס כםבסי לפי סננס מפלסו וכן דמם שמס״מ דססוספס׳ ציס
צסו דנע״ כסן צסקיף וכבר כסבחי בסשו׳ א׳ למו״ס סגאון נ״י
זס כמשלוש סשניס ]עיץ גסי׳ ק״ע[ דצדעסי אינו מוכרם להרי קיי״ל
דגצוח עצורמ סגי בשם׳ שמרוס רצ כשצא ימצא בכצ גופו אצא ב'
שמרוס מקיים מצום גלוס מצורע וא״כ אפי׳ אי בעי כסן לבלוש עצורע
ט ע יעשם סגוי ססקפס ויק״ס עצום גלוח ע״י כסן נשאר שמרום
שבגוף שסר׳ אפי' בשם׳ שערום שבגוף יצא ידי סובסו ושס ביארם׳
כצ הצוע וכאן אק לסאלין  :פ״ב נגס׳ ציום ד׳ ער״ם אלוצ סקעג״צ.
עשה׳ק סופר עפפד׳׳ע.
1

תשובה קמב
בענין אשם שיש צס עכס באוסו עקום ראיסי אצסיס עולים גמסילוס
ושניציס נ י ע אשר בסרו צמצמם רנניס נדוליס וסנס כוצם
סמס נחלים נלשק רשביא בסס״א סוף שער ד׳ ודברי סמריט פ״ב דשבועף
ואני רש צשועציס ראיסי דברי סמסמיריס וסמקיציס ואצן בעקבוסיסם
ואדרון במקיצוסיסס וס׳ אלקים ׳עזר ל׳ שצא אכעס בגסלוסיסס וצא
אכשצ בדבריסם ואמסיק לשון רשב״א בסס״א אום באום:
ת י ל פעמים שסאשס רואס מגופם ואינם סוששס חס ימצא בשני מנינים
צנד סא׳ כגון שיצא דם בשעה שסיא עושס צרכי׳ וסשנ׳ בשיש צס
עכס נעקור .עושס צרכי׳ דסנן וכף סשנ״ בשיש צס עכס בעקור כיצד
סניא בפ׳ כצ סיד מיז ע״א סמאס דם מסמר! מכס אפ״ בסון ימי נדסס
עסורס דברי רשב״ג וכד ק״יצ כאוקעסא דרבינא דוקסוס דרבנן וטון
שכן זו שרואס דס אפ״ בשעס סשעיש אפי׳ בשסגיע וקסם מסורס ואשם
בסזקס מסרס וסליק לסקל שאני אומר דםזס מןסעכס בא ולא נסצקו
רשב״נ

חת״ם סופר חי״ד

שאלות

רשניג וט בלבל זה וא״ה ושלא נכסים דעלעא היינף׳ לעופה הוסה מלס
ואמם״ שלא ראהש מחסלמס אס בני ישראל עמועאיוס והאין אהה
מסיר אס זס שהיא בשמם וקסם שםלי דס לפנק־ ד״ל סםיא דרבכן סיא
ומשוס דאפשר וטקס אטלסא אבל םכא ליכא לטקס אטלסא ואץ דטן
אפשר משא״א שאס כן אף אהס אוסרם מל במלם למולס ומקסברא ראפ״
איכה מרגשס ממש שסדס שוםה דורל ק המכס סלא דאץ פינים בין
מכהה וא״א לה לידפ אלא בבדיקה שפנפרה כדרך שאמרו בפ׳ ירכוקוה
ק״ ו ע״א ברואה דם מחמה תשטש והסם משמע בולאי במאס דס מסמת
מכה אינה צריכה שפופרה דסנ״ ססס הרואה דם מסעה השטש משמשה
פמס ראשוכה שכ״ ושציסיה וכר מכאן ואיצן צא השמש עד שתבדוק אה
עצמם כיצד בודקם א״פ מביאם שפופרס וכו׳ ואס יש צה וקה סוצס
גוססס ואס יש צה מכה הוצה במכהה ואס ס״ דם מכסם עשוכס עדס
רא״ איכס סוצס וכאמכס אשס צומר מכס יש צס שמעכם סדס שוסס
ויורד אצמא אף בצא בדיקס מוצס במכסס דאף בשיש צס מכס א״א
לס לדמם אס סוא ק סמכה אצא בבדיקה אצמא מן סססס סיא הולס
נמכהה והא דקהני נאמנה צומר מכס יש לס שממכס סדס שוהה ויורד
צאו נאמנס לומר שממנס שוסס ויורד קאמר אלא כלפי שאמר אס יש
צה מכה הוצה במכהה קאער שאין צריכיס לדעה בנמר שיש לס מכס
אצא סיא עצמם מרגשס נמכס ונאמנס צומר מכס יש צס שיש שס דם
והולה בעכסס שאני אומר מענם סדס ויורד ונלישנא דסוקפסא צא
מצאה׳ שממכס סדס שוהה ויורד אצא כן שכד׳ בהוספהא וכאמכה אשה
אשה צומר מכה יש לה גק המקור ע״כ ודרן הש״ק בכמה מקימוה צהוסיף
בצ׳ ההוקפהא דלן פירוש נעצמא ושוכין כאצו היא מגוף ההיספהא
עכ״ל לשנ״א ז״צ הביאו נשינד והיפון בב״׳ ק״ קפ״ז:
והנה בפ״ כוונס סרשנ״א סנ״צ נסצקו אבוס סעוצס הלב״׳ וד״מ וניס
ולונ גלוצ׳ סאסלוניס ק״צ דדעס רשב״א צסציס צמכס אפ״ אינס
׳ולעס כלל שמכסס מוציאם לס נשום אופן וכן משמע ל׳ סעסבל נש״ע
ק״ קפ״ז ס״ס אמנם סש״ן שס קקטל נסופו כ׳ ח״צ כן סוכסס׳ בספל׳
וכי׳ ושס סוכסס׳ לגס סלשב״א נה״ה מולה לזה ללא קאמל אצא שא״נ
שסלע שמלגשס אסם שסלם סוא בא ממכסס אבצ צליכס שסלע שמכסס
טציאס לס וסלב*׳ וסב״ס סבינו שלשב״א פציג עטצ וססזיק עצ ילו
סגאון גי׳׳ץ )ס״ ט ו ( צסביא לאיות וצסלביס גקישיד על מפלשי העול
למפלשי׳ לבלי לשב״א כפשועו ויסנאלו לנליו מסק־ לנלינו במס
שצפנינו אי״ס:
והקשו עליו א״כ מ״ש רשנ״א לצא משכסס שסלע שמכסה מוציאה
לס אצא ט ׳ שפופרח מ״ר׳ שעחס מוציאם לס וסקשו סא
א׳א לילע בשים אופן לסא מ״ר׳ בר״סא בשמם סשמיש וסוא ז״ל בפצמו
סרגיש בזו ונכנס נלסוקיס לצייר אופנים שונים ואמר ללרווסא למלסא
נקיע רשנ״א ולא נסקבצו לבריו נזם עול צ״ע על לבריו א״כ מס צר7
רשב״א צהוכיס דסוצס במכסס טיר׳ שאינם מרגשס עסס ניציאת סלם
דא״כ ס״ צריכם לזס שפופרס ובקיצור סוצ״ל א״כ פשיעא מאי קמ״ל דנם׳
בעצמא אשמע״ דלא רסיש צעיפס דם נדם סמעורב בו מ״מ סכא דמסמס
השטש מ״ר׳ ועיקר ברי״ צא אסא לאשמע״ אצא שצא ססגרש ופשיעא
שצא ההגרש טון שערגשס שסדס יוצא עהה מהמכה ונהי דקד״א דעמאה
נדס משוס עפה דם סעעורב ואיצערץ־ צאשמעי דצא ט מ נ ה ן נר״׳
דטיר׳ מרואה מ״ה ונמה שיבוצה צהצוס שצא סהגרש וצזס אפי׳ א׳ סי׳
עעאס נדם דסוס ס״ש״ לעפס דס העעורב מ״ע פשיעא שלא ההגרש
דסל׳ מרגשס שסדס יוצא מהמכה ואע״כ דמ״ר׳ שאינה ממשה עהס
שסדם יוצא מהמכה וא״כ צאיזה צורן הביא רשנ״׳ רא״ משפופרס אצא
ש״מ דרא״סו של רשב״א ס״ דצא צריכם שסדע כלל בשוס פעם שמכםס
ימציאם דס וקי זו ג״כ רעוזס באסרורס וע״ן בפצס׳ אצא שלא פ״
כצ סצורן:
תו קם״ ל׳ ניובא על סשיעס סכ״צ עם שסרגיש סס״צ בעצמו דצפ׳ זס
 p t fנדסק סרשב״א במס דמק״ס נרי״ שממנס דם שוסס ויורד
וקאמר שסוא רק פ״ וניאור שאנו אומטס כן ומ״ע צא פ״ בקיצור
שעענס דם שוסס תרד כנר פעם אסר וצא עהה וע״ז סי׳ סס״צ דרשנ״א
גרס סלס שוסס בס׳ סיליעס משעע דם הידוע שצ עסה וטז ד״ק סישב״א
ולפע״ל זס א״א כלל שא״כ שכל דיוקו שצ רשב״א סוא מסיבס סלס א״כ
כשכי וסא דכאמכס אשה לומר מכס יש לס וכד לאו נאמס לומר שממנס
יק׳ אין שבקו היבס סדס שכל מיקר דיוקו ממכו
שוהס יירק קאמל
וכקיע שוהה ויורי ללא ד״ק מיכ״ טדי והכי הול״ל לאו כאמכה לומר
לאן ןןיכי׳ דייק
,ק ,
שעענס
טדי וא״כ הדרה קד לדוכסא דנימא לנר״ס׳ קאמר שממנס לס שוהה
דורד זימנין אסרינ׳ וע״כ אין מקוס לפרש ברשב״א כדעה סש״כוססכס
צבי כלל:
אמנם לפרש כמפרש׳ סמור סג״צ ג״כ קשס מובא סדא מה שסקשס
ס״צ מלשק רשב״א דקאמר ונאמכ׳ לומר מכס יש לס ששס דס
ל א סליק־ שסאמר שיש צס מכס ששם דס שבודאי ק׳
י'
צומד שסרשב״א כ' כן רק פ״ד פירוש וביאור שאנו אומרים שס יש דס
זה הוא לבר שאין הדמה סובצסו ט ק שנצמער בו אוסו צדיק ל״שב
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לישנא מפגי• -דש׳׳ס שעמנו דם שוהה תלד מס 0י׳ לו לםיסיף דברים
כאלו וכ״כ ם״צ ע״ש עוד קשי׳ ל׳ דקדוק לשק רשב״א ומסהברא לאפ״
אינס מלגשת מעש שהדס שמזה דויד עם רצס מ ס טדש שאינם מלגשת
ממש סיבה ממס סוא מיוסר גס מם ימס כסו בזס בע״ש שבסוקפסא
לא בלק״ ציס וסש״ס הוקיף ביאור סיבת אצו:
והנלע״ד בזס דשני מימ ממס יש אי פצמ וסבולס ומכס מרי׳
ואבמבומוס וצמסיס שמדרכם צסאסף שם דס וליסהקרוסכ
וסעוצס כידוע דש שיפהסו ולא יקסמו לעולס ושטס* מובא נדנל״ מכות
כאלו ועץ סשני סוא כאב וסול׳ באבר עסאברים יאק שס דבר מ ר לעץ
וקורי; לו סרופא״ רעמאדיקיעוק וכדועס צזסוסשסא אועראנ׳ דק׳׳ל
לרשב׳׳א אץ צריכם שסדע שמכסס םוציאס דס נשום פעס כלל שא״כ הצמרן
לזס שפופ 0אענס סדע ע ט פ שהעכס םזאם ידא עאוסן םעכוס שיש שה דם
ע ט פ ואז נאמר שעענס שוסס ויורד אבצ אי לא ידעה  pאע״פ שערגשס
כאנ מ״מ מאן צימא לן שיש שס  p3pלס כלצ דצעא סוא יק אמץ סשנ׳
הנ״צ וזסו שסססיל סרשב׳׳א צומר לאפי׳ אינם מלגשס ממש פי׳ צרין
שסרגיש ע ט פ וסבסון אחס עץ מהמכה היא וכ׳כ בסדרי עםרס בשם
השונה דבר שמואל שהאשה מרגשה אם הוא ממין זה מהמכס או לא
מ״ש אלא שלא נסיה למ״ש והיינו נ ט מ״ש ונאמנה לומר מכה יש לה
שיש שס דם פי׳ במכס יש דס אנצ אינס ׳ודמם אס יוצא ממנו דס ולזה
מ״הי רא״ לדנריו מהוספסא דסנ׳ ססס מכס ואינו מפרש כצצ אי צריכם
שסדע שממנס •וצא דם נשום פפס או אפי׳ פסה שוהה ממנו וכל כה״ג
ה״ל להוספהא צפרושי אע״כ דלא נ ע ״ אלא שסדע שסוא עעין סעכס
שמוציאס דס נעלמא וזהו פשוע ולא למן לפרושי דאין ההצה במכס
שאין דרכם נעצמא צסוציא דם וסשיס סוסין( ניאור נעלעא צלא צורן
רק לסוס׳ ניאור וא״ש כל דברי רשב״א בדקדוק נ ט ן וניל דרשב״א סצרין
צכל זס לפי גרססו בש״ס שסלם שוסס ויורד אנל לפי ג״ שלפנינו
שממנס דס יוצא איכ אין צדן צשיס דוסק שסדס יוצא ממכס פ״ מעכס
כזו דם ׳וצאס וכן ׳״ל צשון כמס פוסקים שכ׳ מכס שמ־ציאס דס פ״
שסמכה מוציאם ומגדלס דם בעלמא וקרובים דברים אצו למ״ש מ״ז
ססק״׳ וז״ל ועוד כ׳׳ל אס ׳״ל מכס שרגילים נשים אמרום לראוס דם ממכס
כזו אעפ״׳ שזו איכה יודעם יש לס לסלוס במכס עכ״ל זהו עס שכלע״ד
בלשון הרשב״א ז״ל בביאור ודל בס׳ סדרי עסרס סק״ע בשם אעוכה
שמואל סי' כיג דמסיק כאב איכו כמכה אפ״ כמכה שאיכה יודעה אס
מוציאם דס ולא כקרא מכה אלא במרגשה בהלוכה או בישיבהה או שאר
סברוס שיש לה מכה עכ״צ משמע ג״כ דסוכל לסרגיש זס יס״כו כמ״ש:
אמנם הגאון מ״צ סקשס עוד ב׳ קי׳ ע״ז מסברא א׳ סא אטע גבי כסס
אס ׳כולם מכסם למסגלע ולסוציא דם עסורס ובכל זאס ראה
סלטדיו מקהכלין זה נזם עד שאער לסם ר״מ דס ולא כסס משמע דם
גמור לא סלינן במכס שיכולה לססגלע וכסס כגר דוקא נמכה שימלם
לססגצע וצסוצ־א דם ולא זולס ואין יאמר סרשנ״א דסלינן במכס שאינם
יודעה אס מוציאם או צאו וסנה יש מ׳ שרוצס לומר דרשניא נמ׳ לא
אמר אלא שצא ססגרש מבעצס שהוא רק דרבנן בעלמא משום שעיש
סמון נוקהס וסד צ״ ככסורס אבל נקים צריכה והימה דמהסלס לשומ
שצ רשב״א מבואר דמ״רי מדין סורס דמסמיל פעידס שאשה רואס מגופם
ואינם סיששה וזס ימצא נשנ׳ עניינים לבד סאמד שיצא בשעס שסיא
מושם צרכים וסשנ׳ בשיש לס מכס במקור וכו׳ ומביאר דכשרואס כשהיא
עושס צרכים עהירס צנמר׳ וצא צריכם נרךס וא״כ סס״נ בשיש לס מכס
דנמדא ממהא מסחיכהו יעוד דסכא בסכ׳ קא עקיק ובא בעסוד׳ לנמר׳
וצא נהיהר אשה צבעצסלטכ״ ורירי לעיל שער ב׳ ע״ש קק״ו ע״ב וססס
ה״ל צמימר הכי ולא בכאן סוף שער ד׳ אע״כ דק״צ דעהודה לנמר ואפ״
כק״ס לא צריכם וק׳ ככ״ל וסכה כפעי׳ש לע־צ דגם רשב״א כמי לא קאמר
אלא במכס שיש בס דס עכ״פ ״ל בקל אבל האמה ע״ש בפליד ח״ל שם
מ״ר׳ דכבר כסרפא סעכס רק עד״ס קרוס על״ כמ״ש רש״ שס שהוא
מכס ינשס אבל בפשע מכס פגדעא דאין כאן מקום ספק חס פשומ
דשם טיר׳ דכנר נתרפא סמכס רק רשומו ניכר ואמרי׳ אס אפשר שסשוב
להיום כבראשונס אן דציסא קמן סלינן בו כסס שאשז״ל צסקל וזסו נכון
עכ״ל וזס נאמת נכון וכן מבואר לסדיא במרדט פיב דשבועו׳ דף שכ״א
ע״א וז״ל נאמנה אשה לומר מכה יש צ׳ נאוסו מקוס וכר דוקא שיודעי:
שיוצא דם מסמכס וכו׳ אנל מקפק אינה סוצס וכד אמכם כהטס שתמלא
בבגד״ עהורה והולה במכה אפי׳ אינה יודעה שמכסס מוציאם דם
דנכסטס סלכו מכטס לסקל וכר ואשה שנמצאם כסם דס במצוקה או
בסדינס אם יודעה שיש לה גרב או סבורה שאס ידתס מקורס הגלד
וסקליפס סיסס• מוציאם דם עהורה והולם בו בכסס זס ומ׳ ע״ש סלי
צפנץ־ אע״פ שכבל כ׳ שסולם במכס שאינם מוציאם דס סזר וכ׳ שסולם
במכה שיכול להגלע וכי׳כ ע״ל לא זו אף זו דעכה שיכוצ׳ לםסגלע גלוע
ממכס שאינו מוציאם כי עצ כ״פ צא כהלפאס דש שס דם אלא שאינה
יודעם אס דם יוצא ממכה ושוב מצאה׳ ראי׳ זו מסמדלט בקלט מסרס
ג״כ אלא שמסנבא בסיגטן אסל ולא״סו מדס״ס מרדט שאס סיסס
מקילה הקליפה היהה מוציאה לס וזה סהירס צטש ססלס אפ״ א״י אם
עכסס עוציאס לס עהולה אע״כ מכס יבשה שאכ׳ אצא שעס״ס לפטם
אכהי

שארות

דת״ם סופר חי״ד

אכה׳ ק׳ דמשמפ בפ׳ הרואה כשהיו מסהכלין זו בזו אמר לאם דם ולא
כהס מםמפ דם גמור אפ״ יכולה לההנלע לא עהנ׳ ולא ידעה׳ מאי קא
קש״ ליה אם״נ לנדס גמור אפי׳ יכולה לההגלפ לא מהכ׳ כיון שסהמ״
לא ׳חנלע וכנר חלפה המכה והלכה לה משא־כ מכם שיש לס ומלולה
להוציא לס אלא שא״״ אס היא מוציאה לס אצלח או לא פשיעא שנוכל
לומר שנהלה נ ה חה נרור כמ״ש נפלה׳ ולקימ:
אך קישייהו השכ״ עצומ׳ צכאור׳ צא מצאה׳ לה פהר נלנרי האממנ״
נלבריס םמסישביס עצ םצנ וסוא כ׳ לסרשב״א אפי׳ נשעה וסהה
סצינן נמכם שאין ׳ולעת אס מוציאם לס אס לאי ואמא׳ צא יםי' אצא
ספיקא ואהחא במזקה מהרה קיימא ירע הא לעולס סצינן נמצו׳ בין
להקל נין להחמיר וםכא ניוס היסה אפ״ למ״ל יסהוח לרננן מ״מ לס
המקור מצוי אז ולס המכה ההיא צא ידעי' שהיא מצוי שהרי א״׳ אס
ימציא׳ לס ואפי׳ צפמ״ש לעכ״פ ׳ולעם שיש שס לס מ״מ מה יושיענו זה הא
במקור ניד יש שס לס ומצוי הוא להוציאו עהה משא״כ המכה שאינה
מצוי שהוציא׳ לס היוס וקי גלולה היא זו והנה ההיס׳ כהנו ננלה לף
ע״ז ע״א ד גיוס היסה צא הצינן נמכה אפ״ למ׳׳ד וסהוה לרננן אא״כ
יודעה ומרנשה עהה שלס זה שוהה ויורד עהה מהמכה דאצ״כ לעולם
לא ר.עמא ול׳צ לאין הכוונה שנה״ ערנאין ואחראין שהעמא בםוס
פעס וכן משמע קצה מהשי ן סי׳ קצ״א סק״ז נירש שהעמא כשהמצא על
המוך משמע שצריכים למצוא עכ״פ שוס פעס שהעעא ולי בזו וזהו לנר
שא״א לשמוע ומי הגיל להם לרנוהינו נעל• הוס׳ שצריכה שהעמא נשום
פעם אבל הפי׳ כי מ־ שאנו מקילץ להלוה במכה למוקמי׳ אשה נחזקה
טהרה וקפיקה להקל ואפי׳ ביום וסהה מ׳־מ כיון לוסהוה לרבכן אין
כא; חזקה שחראה היום וכיכל לחלוה מקפק להקל והכה חיכח לומר
שלא הראה היוס מפני שמוחזקה ברואה היוס לזה כאמר אין זה מזקה
לאיר״׳ •חזקה מהרם עליף אמנם הלא רוב או כל הנשים רואוה לס
נלה א׳ לשלםיס או לארבע״ •וס או עכ״פ בשוס זמן ומיעוע למיעומא
שכמלא אשס שלס כלהה נעצר מבלי קבה מינקה ומעוברה ובלומה וא״כ
אס לעולס כהלה במכהה נוציא אשה זו מרובה דעלמא והלא ק־״ל רובא
וחזקה מ ב א עליף ומה יועיל לכו חזקה מהרה לזה כיון שרוב אכםיס
רואוה עכ״פ בזמן מן הזמכיס ומבייש שחזקה מהרה עשו״ להשהכוח
ועלולים המה לראוה עכ״פ אלא למ״מ חזקה עהרה חזקה עובה היא
אע״פ שהיא עשוי להשהכוח כיון ליש נ״כ חזקה ורובא ורוב כשיס איכן
רואוה המיל לכן נין הזמכיס יש לה חזקה מהרה והיינו כשיש לכו עכ״פ
מקום פנוי שנוכל לומר עהה הראה אנל למהרס לעילם זה א״א וכיון
שע״כ נ־לה םפ״א הראה לס נלה א״כ עונ להצוס נמצוי ניוס סוסה
אע״פ שהוא דרנכן כן נ״ל בכוונה סיסי וסנרא גדולה היא זו עד שק׳
ל׳ איך ת״ ססיס׳ קו׳ זו נירש שמרנשה שדס זה יורד מהמכה וכוונסס
שפכי פ הה״ ממאה אס לא הרגיש לס זה יורד מהמכה ומה הועילו נזה הא
עכ״פ אפשר שעפה לס כלה נ״כ מעורב נו ומה כעשה לאחוהיכי אס
הרגיש לס יוכל מהמכה זמן זמכיס עובא כאשר הוא שכיח בבעלה)פא״ר
תאל״ל( וכי כוציא אוהה מרוב כשיס אע״כ כאמר כס לס כלה מעורב ב״
וצא הועיצו כ״כ נהירוצס זה מ״מ יש ללמוק אנל להרשב״א דלא מ״ש
ללברי חוס׳ ס״ל לאפילו נשעה יסהה הל״ נמכה ואפ״ איכה ׳ולעה
שמוציאה ולא העמא לעולם וזהו פלא:
מן לין קשה וכי על איזה מזקה כסמוך צעםר ביום וסהה הצא
ובר
חזקה עהרה שלה עשוי להשהכוה בהאי יומא ואין סומכ״ עלי׳
כלל וכלולה מזו כ׳ הר׳׳ן בהשובה הביאו הרב״׳ ק״ ר״א במקוה שכמלר
וכמצא שלס לפכ׳ עבילה ולאחר עבילה ואפ״ם אס עשו״ להחחקר אין
קומכיס על חזקהו הואיל ועשוי׳ להשהכוה ומ״ס׳ ראי׳ משיק דקידושין
ע״ע ע׳׳ב לק״״ל כרבי יעקב לאע״גשס׳׳ בריא משכולד ועכשיו כמי במא
ורובא לעלמא כמי בחזקס בריאיס כיכסו אפ״ם אוקי ממוכא בחזקס מרי׳
ום״כו עעמא משוס לאלס עשוי לםשהכוה מבליאוח לחולי ולא הום חזקה
גמורה וה״כ אוקי עמא אחזקסו לא עבל מפכ׳ שמקוס זו עשוי׳ להשסנוס
ע״ש ואפ״ג דיש ללחוה לההס איכא מיהח חזקה ממק וחזקה עומאה
משא״כ הכא מ״מ כיון לחזקה עהרח לאו חזקה היא במה כעהר קפק
לאורי״ וע״ש עול ע״ע ע״א בקלשם אבי׳ וכו׳ וירש פכי ׳סושע שס ובכל
המפרשים שס להואיל להחוא יומא עשר׳ חזקה כערוה לחשהכוס לא
מחשב חזקה וע׳ בהוס׳ כלה ב׳ ע״ב ל״ה השהא וכו׳ וגדולה מכל זה
כ׳ סר״ן פ״ב לכהובוה נ״שונ ק׳ סיס׳ שס כ״ג ע״א ל״ה מ״ש להקשו
לנוקמא אחזקה פנו״ וח״ לחזקם פכר׳ עשו״ לםשסכוש כיון לאשם
מועדם לםחקדש ע״ש ח״כ ק״ו בן בנו של ק״ו לחזקם מסרס שהוא
עשוי לסשסנוס ממילא נל׳ שוס מעשם משא״כ חזקס סנו״ םנ״ל ונס
נההיא יומא עשוי סוא לםשסניס אס כן איך נקמוך עלי׳:
וראיתי נסדר׳ מהרה ס״ קפ״ז שכ׳ שראה בפוסק א׳ דאפילו למ״ל
יסהוה דרנכן היינו דוקא לענין דנחזיקנה בודאי ממאה מיוס
היסה ואילך זה לא אמרי׳ משוס דאוקמא אחזקה מהרה אנל מ״מ ימים
שבין היסה לוסה מהורה היא מן ההורה משוס םזקה אפ״ להך מ״ד ע״ש
ולפי הנ״ל ק׳ הא כיון דמן ההורה הלה זימנ׳ הוה חזקה לכ״ע והאי
אהחא כבר אסחזקה חלס זימנ׳ איך נאמר משוס דחזקה מהרה שלה

ותשומת

עשו״ להשסנוס נדמ״ סזקס לאור״׳ ועול םזקס מסרם שלס כבר אדמים
בסא לסזא׳ סלס זימכי בהאי יומא לאלס״ס שור םמומל ס״כ׳ משכםח
לי׳ למ״ל כל סשווריס בםזקס שיעור קיימי ועכ״ש שור לא״מד לימים
ידועים לדילוג וקירונין וכלומס לביידס שננס״ם איםו נופים סם סוא
וקייס בחזקה שימוכ כמבואר כל זס בנ״ק ל״ז עיב וא״כ נימא ii037
יומא ניד מוקמ״ ל״ בחזקה שימור וסמוסי במקומו מומדת אע״נ דבנדם
א׳ מצאה עמאם אז׳ מממאיס לס למפרע מיוס םוקס אפ״ ליריד וקסום
דרננן ום״נ א׳ נגח נההוא יומא אז׳ נדע צעפרע שהוא מהחזקה שהוחזק
ליגס נםהוא יומא אם״נ אבל מ׳׳מ כל זמן שצא ננח אין םנעציס ממו״ביס
לשמרו מם״ח משום שחזקס שימור שלו מנגלסי לסר׳ בנלם נמ׳ ק״ל לכוב
הפוקקיס וכן ססכיס םש״ן ללמאי לק״׳׳ל וקסוח לרבנן גס הפרישה
קמון לוקחם לרננן אע״ג לאם סראס נלע שמםמס הוקס הוא לה מ״מ
מם״ח לא צריכה לחום לזם כלל ומוסרם לשמש קמון לוקסם ולפי םנ״ל
ם״נו עעמא משוס למוקמ״ לס נחזקס מסרם וא״כ נשור ניד לא ׳צערכו
םנעליס לשמרו כלל ואי אירע שנגח אמא׳ עח״נ׳ נזק שלס וםנם שימח
הרא״ה ננד״ם ניח ז׳ שער נ׳ דף קנ״ם ע״א דאפ״ למ״ל וקסוח לרבנן
מ״מ לשמש נעונה הקמוכה לוקהה דאור״ה׳ היא והיינו מוהר העונה
שמשעה שהיהה רגילה לראוה על קופה דנה׳ דלא ח״ש״ שראהה דוסהו׳
לרננן מ״מ ח״ש״ שמא הראה שלרכו של לס לבוא בהרגל החשמיש אמנם
נחלק מהעונס מם שלפני רגע שרגילה לראוה זה הליא נפלונח׳ לוקחו׳
אי לאור״' או לרננן פי׳ ללמ״ל וקהוח לאיר״׳ קחי קרא נמ׳ אםלפניו
ולע׳׳ל לרננן קא׳ רק אלאחריו ע״ש ומה! ק׳ לינעוה ק״ב ע״נ משמע נמי
לאפי׳ למ״ד וקסום לרננן מ״מ מ״ש״ מה״ה לשמא הראה ע״ש ומ״מ
לא א״ש הנא נב׳ שור לשאנ׳ הסס םלרכו של לסלנוא נסרנל הסשמיש
אנל נשימור השור מה״ה נמ״נו נוקמ״ במזקה שיעור אע״כ ליל לכיון
לאהמזק נהלה זימני אזל לי׳ מזקה שימור לילי׳ נההוא יומא אע״נ לרוב
שיורים לעלמא נמזקה שימור קיימי ואינה עשויה להשהנוה מ״מ כיון
לאהמזק הלה זימני הו ליכא מזקה שימור א״כ מכ״ש םכא נוקהוה
למזאי הלהא זימכ׳ בהאי יומא ומזקה מהרה נלאה״נ עשוי להשסנוס
לכל נשים לעלעא עשו״ לההעמא בזמן ׳לוע עכיפ א״כ מה״ה נוקמא
אחזקח עהרה ונאמר וקסום לרננן שלא המים נמ׳ לשמא הראם מה״ה
והא אכן קי״צ כמ״ל קחס שוורים נחזקח שימור קיימי כמ״ל פלנא נזקא
קנקא בב״ק ע יו ע״א ע״ש ואפיה מחייב נעליו ניעול הורי׳:
מיהו במה למעהריס בשענר הוקח "יל משוס לרונ נםיס בהרגשה
חזי׳ והא נמ׳ רונ ׳מיס ניד מרגשה ברא״ דאי לא ארנשה עהור׳
כמנואר ר״פ הרואה כחס וכיון דלא ארגשה השה׳ למה ניחוש ארנםח
ולאו אלעהא משיה ה״ל לרנכן אבל במה דלא ח״ש״ שמא הראה קשה
וע״כ נלע״ל להיכ׳ אמר״ הלהא זימנ׳ הוה חזקה נעיל׳ לאינו עשוי
להשהנוח משא״כ חזקה הוקה הלו׳ בנריאוה הגוף ומזגו ושינוי ההלוכוה
הגצגציס וכוכניהס ומשהנה ע״׳ אכילה ושהי׳ ושינה וקפיצה ומנוחה
ויניע׳ ויצלוה וזקנה וכלומה וק״ו הלנר הרי אפ״ גני חזקה נריאוה כ׳
הר״ן נהשר שהנאה׳ לעיל לצאו חזקה גמורה היא משוס שאלס עשוי
לםחחלוס מכ״ש שעשוי פוקס להשסנוס ע״כ אע״פ שהוחזק׳ אלף פעמים
לראוה נזה היום מ״מ א״א להחזיק זס נחזקה לאורי״ לללמא סשסא
נשהנה מזגה וענעה ומם״ה אוקי אהחא נחזקה עהרהה אע״פ שעש!׳
להשהכוה מ״מ הן חזקה נמ׳ עשוי להשהניה וא״ש :
מ י מ להרשנ״אק׳ נשלמא שלא נשעה וקהה נימא אע״נלוקהוה לרבנן
מעעס הנ״ל מ״מ זהו דוקא שלא להחזיקה בעעאה ביום הוקה
משא״כ ימים שננה״ס איה צן לידמר שאין לס המקור מצוי כלל ונס
כ׳ איה צה חזקה עהרה שאינו מצו״ לסשחטס נאוהן הימים על שיניע
שעה וקהה ומכה יש לה בפנינו שיש שס לס ולרכן של אוהן העכוה
צהוציא למו בלי זמן ונבול ׳לוע ועש״ה הליכן נה וקברא נכונה היא
אבצ צהצוה בם ביום הוקה כיד קשה :
והנה בס׳ כולע ביהולה כ׳ מלכ׳ רשב״א אפ״ בשעה השמיש ואפילו
בשעה וסההעהור׳ והוקש׳ לכב״׳ הכ״ל מאי אפ״ נשעה סשמיש
לקאמר אע״כ ה״ק אפי׳ בשעה השמיש לאיכא לידמר הרגשה שמש הוה
ומכ״ש שלא נשעה השמיש כיון ללא ארגשה ובזה כה״שבו לו לברי רשב״א
לכיון למ״ר׳ שלא ארגשה פהיםה פ׳ המקור ממילא איכא כאן ס״ס של
רמ׳׳א בס" קפ״ז ס״ס ועל זם בכס ברכו וםעלס שס ללפ״ז כשהמכה
בצדדים אזלא לה ק״ס דשס חל היא מה ל׳ מהמכה מה ל׳ מן סצלליס
בצא מכה דכשמכה במקור עצמו אז׳ חל" במקור מקומו עמא אבל
כשהיא בצדדים לא שיין זה עכ״ל ולא נ״צ כצ דבריו במכ״ה דאס באכו
ליד׳ מדה זו דרשב״א מ״ר׳ נצא הרגשה א״כ צמה הצן נדרן לערםוק
דעעעס ס״ס נגע נ״ סלא לק״מ ארשנ״א שוס קו׳ מקף ס מ ק הכיל דכיון
דרוב נשיס וגס םא׳ אססא רוב ׳ידס נסרגשס חזי׳ לא נאמר ארנשם
ולאואדעהה כיוןדאיכא למהל׳ במכה ומסת״ןשסעמא נדאלגשם שיצא
מהמקור ואי משוס מ״ש אפ״ נשעה השמיש שאז איכא למיער הרגשה
שמש סוה ואפ״ה מעהרה הרשב״א הא רשב״א לא מייר׳ ברשיע׳ דמשמש
בעונה הוסהדמ׳׳ש ואפי׳ נשעה השמיש יאפי׳ נשהניע מונס סיסס פשוע
הוא דל״ש אהדדי למימר דמשמש בעונה היסה אלא רשנ״א מיל׳ ידל׳
קאמר

שארות

חת״ם סופר דדד

קאעל אס״ נשעה השמיש שלא בשעה וסת וא״כ נשעה וסהה שלא
בשעה חשמיש וכיון דשעה השעיש הוא שלא בשמח יסה א״כ לק״מ ק׳
ח״ן ככיל וא״כ מע״כ נשעה השעיש הא לא הוה בשעה יסהח ובשעח
וסהה הא לא אלגשה וא״כ חו לא צליכא להלעיש עולעוח על לשב״א
בזה ועוד א' עשויה כקיע אפ״ נשעה השמיש משוס דלא ידעי׳ אולי
הלגשה שמש הוה א״כ עכ״פ מדוע הלה האי לבוהא בהשעיש דעכ״פ
קיל סיא משום דכוב נשיס איכן לואוה בשעה השמיש טפי הל״ל אפ״
ע״י בדיקה העד דאימל הלגשה עד הוה:
האמה נע״ש הלשב״א אפי׳ בשעה השמיש הוא זה ללגיל הדם
אבל
לבוא מסמקול מחמח סמוס וחמול ההשמיש וכמ״ש בלק הביה הכ״ל
וכמ״ש וסאליך ספלח׳ ק״ קפ״ל וסוא אמם ולאס איך כשמל לשב׳׳א בלשוכו
וכ׳ ואפ״ לאחה בשמח חשמיש ולא כ׳ מחמח חשידש כל׳ הש׳׳ס כי האמח
אעפ״׳ שרגיל הלס לבוא לפני חשמיש מחמח חמול או לאחליו מחמח חמום
סחשמיש וסחעוררחו מ״מ מחמח םשמיש ממש דה״כי בעוד שסשעש לש
באופן שיחייב בעלם חטאח זסו איכו מצוי כלל ומשו״ס מקיליכן ברואה
מחמה השמיש דעל הרוב בשעח בעילה ודישה כסהס עורק הדס גס כל
הלנשוה״ דכוהכה כל לבה ועיוכה על חאוח החשמיש וכמדומה לי ראיח׳
גס זו בפלחי לסלק ככ״ל ואע״ג שהלא״ס הכ״ל כ׳ דסטעס דלליכה לפלוש
בעוכה שלאחל הוקה משוס שהחשמיש גולם זילה הדס ומשמע בשעח
השמיש גולם כן ׳״ל אה״כ כיון שהוא ג״כ עוכח הוסה צליכה שחחוש
לכחחלה אפ״ לכעין זה לסמוך לוסחח חמיל טפי אבל שלא בשעח וקהה
לא כיסוש שיבוא מחמח חשמיש אבל בשעח חשמיש שלא מחמחו דהיינו
לפכיו או לאחריו בקמוך זהו רגלים לדבל קלח ואפ״ הכי מקיל לשב״א
כיון שהיא שלא בשעח וקהה ייס לה מכה לפניכו:
ובזה ״יל הגי׳ שלסכיכו בכדה ס״ו ע״א ואס יש לה מכה חולה במכהה
ואם יש לה וסה הולה בושהה •אס דם מכהה משוכה מדס ראיה
איכי ה־כה דמפסיק בבבא דאס יש לה וסה בין דיכי מכה ובאמה
הרשב״א בה׳ הא בשני מקימוה הכ״ל הקדים בבא ואס יש לה יקה לואט
יש לה מכה וכן המרדני וכן הוא בכי׳יף ובקמיק איחא חחלה דיני מכה
ואח״כ •יא־ יש לה ושם אמנם לגי׳ שלפכינו ״ל כך ע" ד פ״ הרמב״ס וכל
הראשוכיס ואס יש לה יקה ששמשה קרוב לזמן יסחה ועפ׳״ דרכו של
כשב״א זיל ואס יש לה מכה אפי׳ איכה יודעת שמוציאה דס מ׳׳מ חולה
היא במנחה נטהרה אפי׳ בלא נקיים כלל וע״ז אמר אמכס אס שמשה
קמיך לוקחה חולה הדם בוקסה להחמיר כ׳ אז ע״׳ סמים ההשמיש וגס
כי הוא קרוב לזמן הוקח אזי דם המקור ׳והר מצוי ממכה שאין אנו
יודעים שמוציאה דם וטמאה היא אך אם דם מנחה משוכה מדס ראייתה
אינה תולה פי׳ אס זה הדס שאנו רוצים לתלות במכה )אלא מפני שהוא
קמו־ לוקתה ושמשת עתה לא רצינו לסקל אבל זולת זה היינו תיליס
במכה( אס אותו מראה דס משינה ואינו דומה למה שרגילה לראות תמיד
בשעה וקהה אזי אינו חולה פ״ בוקחה להחמיר אלא טהורה היא אפי׳
שמשת קרוב לזמן וקהה דהא כל עלמיכ׳ לא הייני מעמא״ אלא משיס
דאזל״ בהר המצוי לומר מדס וקהה הוא זה שמיהר מחת לביא מפני
ההשמיש והא איכו מלוי שהראה מראה כזו לכן אינה הולה בוקהה
להחמיר אלא במכחה להקל יא״ש כמי מה דמק״ס ונאמנח אשה לו׳ מכה יש
לה באיחי מקיס שממכה דס'ילא שכדחק רשב״א מיני צריכה לו׳ שממכה דס
יוצא הא צא צריכא שהדע שמכהה מוציאה דם וגס בחכו׳ האחכיכיס דקדקי
ע ט לא כקיע לשו; זה בבבא דרישא ואס יש לס מכה שמוציאה דם ה ולה
במכהה •לפי הכיל א״ש דכל זה הוא בשא״' שמכה־ מיציאה דס אז כאמר
אס שמשה בשעח יסהה אס אין דס מכהה משוכה אז׳ טמאה והולה
ביסהה שמצי׳ ׳והר משים שאיכה יודעה כלל שמכחה מוציאה דס אבל
אס יודעה היא שמכהה מיציאה דס בידאי ודלה הדס על ידי הגרמה
החשמיש קמוך לוקחה היא קפק ואשה זו בחזקה טהורה עומדה אזי
טהורה אפי׳ אס איכה משוכה מדס ראי׳ ועל זה אמר עהה וכאמכח
אשה לומר מכה יש לה שמוציאה דס ואז לא צריכה שהדע שהוא משיכה
מדס לאי׳ ואיים הכל וק״ל מ״מ בפי׳ מוכה הרשב״א במ״ש ואפי׳ בשעה
חשמיש כיל דהאמה אה׳ ודלא ככ״ב׳ הכי ל וקהילה יהל דבדיו יהבאלו
לפכיכי אי״ה:
ונחזור עהה לק׳ הכ״ל אהלשב״א שמחילה אפ״ בשעח וקהה ממש
שצע׳יג מכל הטעמים שכחבח׳ ע״כ אעינא לוני דעקחפיכא דעסכו
עלי בבי מדרשא שיזומל דבל פלוקופיא והוא כ׳ עי״ מכה שבאבל אז
לפעמים כמשכו שס כמה מיכ׳ דמים מגידים ועורקים עד שנעצרו הגידים
והעורקים ההמה ולוקחים דרך לעצמם לשפוך דרך א והה המכס כל
מוחר׳ הדמים וכן הוא במה שקורים פוכטעכע״לא בלע״ז( וכן ה״כ אס
יש לה מכה במקור המציאה דס אז׳ אין פלא אס ע״ ז כולד לס עוצר
בדם כדוח יכל מוחר׳ הדמים שלה המה שופכים דרך מכחה באופן שחם
חגיע עח וקחה לא יהי׳ לה מה להזיל דרך העורק מקום אשר דמי נדם
שופכים שמה ופשוט דדס המכה איננו דם נדה ועעהה חו לק״מ עכל
מה שהקשינו לעיל דאין כאן כובא כלל לומר וכי כוליאכס מרוב כשיס
הרואוה דם נדה ועוד הלא בססוא יומא דס מקור מצוי יוחד והשסא

ותשובות

נא

כ״ז ליםא דלוב נשים אין להן מכס וסיא גם הוא כל סיוס שלא ס״ לס
מכה קבעה וסת לזה היום אבל עהה דמסקא אתתא דא מיובא ויש לם
מכה מהמכוה שיש שס לס א״כ אין כאן שוס דס מלוי היום ולא שוס
מ ב א למאן ל־מא לן לאין לוב הכש־ם שיש לאס מכה כעצלים מלס
הכלות ולא יה״ אלא ססיקא מוקמ״ לה בחזקת עהלה ולא מקרי עשוי
להשתכות היום שאיכו עשוי סיום להשתכום וכלאם לגם לעת סהוס׳ כן
אלא ללא כיסא לסו למסמך על סבלא זו אלא בשעס שמלגשם שלס זה
יוכל מסמכס אז כיעא שאין לס לס כלס וסוא כעצל אבל כל שאין מוכיחם
ק״ס לא כסמוך על זס וסלשב״א סקיל יוחל אבל אין כאן שוס חימה
על סלשב״א ז״ל וא״כ עכ׳׳ס שלא בשעת וסח יש לכו עמול גלול סרשב״א
דל לסמוך עליו בשיש לה מכה אסי׳ אין ׳ולעת שמוליאה דם לסא איהו
קימך על סבלא הכ״ל אסי׳ בשעת וסתה:
א ל א שראיה׳ שכ״נ׳ השריש בלוב או בכל השובוהיו לכיון דלשב״א
כמי לא אמלס אלא משוס חזקה עהלה א״כ כיון שהראה ס״א לס
כלה ממש באוסן שחה״ ממאה גס ללשב״א או ללילן אס לא כקמוך על
לשבי׳א בשעת וסחה ממש א״כ משהגיע עוכח היסס וההי׳ עמאה כלה
שוב לא העהר לעולם על שהכסא מכהה להא מכיון שכעמת שוב אין
לה חזקת עהרה ובמה תעהר ולפי דבריו כמי ל״ל לברייתא בגמ׳ והרשב״א
וכל הראשוכיס ואחרוכיס מ״ר׳ כשחחלה המכה בא לה כשהיחה עהורה
אבל אםה עמאה כדה אס אירע לה כן חחלה תקלה אז׳ גס לכשב״א
אין ה מ פ ה למכחה ולא נ״ל כלל דא״כ לא הוה שהק׳ קמאי דקמאי מהא
גם צלע״ג א׳ כדבריו כן הוא א״כ מה זה שהקשה הרשב״א בה׳ הא
והרא׳יש אהא דכ׳ רמב״ן דבז״הז דמחמכיכן אפי׳ בבחולה שדמיה טהורים
לא חליכן הו במכה והקשו עליו שאכ׳ בהולה שיה״ לה שעה הכשל
עכ״פ לכשהסקוק אבל לאסרה על בעלה לעילס לא החמירו וחשחא א׳
איהא לדברי כיב׳ מאי קושיין דלמא רמב״ן ס״ל אפי׳ במכה שבודאי
מוציאה דסכמ׳ לא חליכן בה אלא בציריף חזקח עהרה של אשה דאלול׳
שיש לה חזקה שהרה לעילם ה״ לכו ססק שגם דס נדה מעוכב אלא משוס
להקת עחרה הליכן במכה ואפשר וקרוב לודאי דכ״ע ס״ל תן סברא וכמ״ש
הרא״ש בעצמי דמשו״ה אין צריכים להקיף אס דס מכהה משוכה משוס
דמוק׳׳ אחזקה טהרה וא״כממ׳יכאיכאמרשאעפ״ישיש לה מכההמוכיאה
דס מ״מ מפשר שהשפול ז׳ כק״ס לפעמים א״כ הדל ה״ל ממש כמו דס
בהולים שיש לה שעח הכושר לכשחשפור ז׳ כק״ס וההיה טחונה לבעלה
אז יא׳ מ״ר׳ שלא אפשר לה לקעור כק״ס וחחגרש ע״כ וחאקר ועל זה
אכו דכין דלא דמי לדס בחיליס משים דהכא אכו אוקריס אותה לעולם
יקי לדלסו מ׳ כיחא אס כמי תעכל איחה עסה יכהלה במכה מ״מ משיגיע
פ״א ימי וקחה חאקר ולא העהר לעולם דמאז אזדא לה חזקת טהלהה
נמצא כל ספלפיל הוא על אותן איזה ימים שבין החחלה המכה עד
שיגיע וקהה ׳למה כקיל משיס אוהן ימים מיעעים ולא ליכף מדם בהולים
ידוחק לימר יקא׳ אהא דמשמע דרמבין ברואה מחמה השמיש כמי ס״ל
דלא כחנה במכה והיא איכה ריבה בשוס פעס מחמה מכה אלא ע״
השמיש והאסל על בעלה לעילם דזה לא משמע כלל ובשגס דא״כ הי׳
להס להודיה לו עכיפ באינה רואה מחמה השמיש ויש לה מכה ואמכס
רשב״א אפשר דלעעמ״ אזיל דמעהר נמ׳ בשעח וסח ומימ עדיין קשה
חדע עכ״פ שזהו דם נדוח שוב לא חהלה במכה כלל אפי׳ קולס שיגיע
היסה וזה לא משמע בפוסקים כלל אע׳יכ צ״ל דאשה בחזקח עהרס
עומדח אפי׳ כשלאהה כדה אעו אכן על חזקה טהלה אנו דכין הלא
כאמל אין אשח זו בחזקה ליאה עחה מה ל׳ אס לא טבלה לכדחה
והיא טמאה או טבלה כיון שהיא בחזקה שלא הראה כל שעה הרי
היא בחזקח טהולח והלי.ן הו במכה:
ולא מיבעי׳ ס׳ פקקה בטסלה עכ״פ חח־ ימי יקחה שבדקה פ״א
ימצאה העל נקי שמאז מחזקיכן טהולה לא מבעיא לפילש״י
לזבחים כ״ע ע״א ומ״ה׳ ליה כ״ב׳ בעצמו וכ׳ בעצמו לללבר׳ לש׳׳' שס
אי; חלוק בי; ל• ׳מיס ליום א׳ מכי״; שפסקה בטהרה שוב אינה בחזקח
רואה אלא אפי׳ לסמ״ש הוס׳ שס ל״ה וכיון שראה וכו׳ שכהבו להליא
וקשה לאין זח קרוי חזקה טהרה עכ״ל מ״מ כיאה פשוט לס״כו ההס
לאמר ר״א אקרא אס האכל יאכל מבשר זבמ שלמיו ביים השלישי לא
ירלס אמרח אחר שהוא כשר יחזור ויפסל וע״ז לן ר״ע הן מציכו בזב וזבה
שהן בחזקח טהרה וכיון שראו סחרו אף אהה אל חהמה ע״ז אעפ״י
שהוכשר שיחזור ויפסול וא״כ כיע שבא לדמוה זה לזב וזבה ע״כ הדמיון
הוא כשם שזב וזבה אחל שכטהלו לגמל׳ והוהרו מן ההורה ליגע
בטהלוח ולככוק למקדש אפשל שאח״כ ׳קחנו למפרע והה׳ כ בכוהל
אפשר אס יאכל ביום השלישי ׳סחור למפרע שלא יהי׳ ללצון לפכ׳ ה׳
וזס לא שייך אלא ביום הז׳ ושפיר הקשו חוס׳ אפיכש ׳׳ כ׳ אעם״׳ דלעכין
חזקה מקלי חזקה שאינו מ א ה מיום הפסק טהלה ואילך מ־מ על זה
לא שייך דמיונו של ל״ע וסוא פשוט ומובן:
מבואל להדיא בש׳׳ק דנדה ס״ח בעהנ״ נדה שבדקה עצמה וכו׳
וכן
דלרבכן נהראי לק״׳׳ל כווה״ כל שהפרישה בעהלה ביום שני אעפ״׳
שלא בדקה עצמה כלל וטבלה בשביעי לערב ולאח״ז בדקה עצמה ומלאה
טמאה אפ״ה טהורה היא אע״ג דסזקה דהשהא טמאה היא שהכי מצאה
עצמה
,

שארות

חודם סופר חמי

מצמס ממאס וסזקס לצעסרמ נמ׳ ממאס סיסס ע״מ מטק שספטשס
נמסרם ניוס שני צרא״סס ס״ל סזקס שאינם מ א ס ודס׳ םזקס דמומאס
דסשסא ומי״ כן צטצ נ׳ מ״נ:
א ל א אפ״ צא פקקס כלל נמסרם נ ט נ״ל למכ״ס יש צס סזקס שצא סראס
ז ק רב כן כ ן מד שסם״ שוסמס כנסרא וראיס צזס מליוקא
דמסנ״ שס דקשי דיוקא אסדדי נרישא קסנ׳ נלס שנלקס מצמס וכד
משממ סא לא נלקס כלל עמאס סיא ונקיפא משממ לוקא נלקס ומצאם
ממאס סוא לממאס סא צא נלקס כצצ מסולם סיא וקשיץ ליוקא אמ״כ צ״צ
לנלצא ספקיקס נמסלס אז סכצ סצו׳ נמצאם אס״כ א׳ עמאס אז מממאינן
כמי צמפלע משוס לטון לצים צס סזקס עסלס ממש מצמפרע לאע״ג לכ׳
סוס׳ ליש גיעין ובינמוס פ״ס ע״א דאשס אין צס סזקס מומאס נ י ט
ציניכס מ״מ סזקס עסלס כיד ציס צס כ׳ סיכ׳ לכאמל לסזקח עסלס
לצמסלמ Tסס סזקס עימאס לסשסא שסיא עמאה צפכיכי זס צא כאמל
אמכס ט מ אס נלקס אסל זמן ימצאה עהילה הלי סיא נעסלסס למפלע
ונסזקנס עהלס מלמפלמ כ׳ מסחמא פקקס נייסשללן לינ כשיס צפקיק
או לכל ספסוח טמן שלגילס סיא לפקוק בעסלס:
ובזה נ״צ ל״שנ לקלוק סש״ק שם לאמל לנ נלס שנלקס ניוס ז׳ ומלאס
עמאסונ״סש צא ספרישס וצאסל יטס נלקס ומצאה עמאס סל׳
סיא זנס ולאי וקשס ט ע צא נקיע נלקס ניוס נ׳ ומצאס עמאה כלישנא
לסכטס למסנ״ לסלכסא כווסיס לולא׳ איכס רנוסא עפ׳ נשני מנשניע׳
לנימא למשן לא״סה כ״כ משני ואילן וסו נעיקרא למלסא כט קשיא א־ן
נסזיקנה כזנס ילאי ימניאס קרבן ינאכצ סא מ נ נשים לא סז״ן כ״כ
נשפע ופקקו ניני ניני ומכ״ש נ״א יום שנין נלה לנלס ללא מוסזקס
נלואס סעיכ ליל אס״נ אי בלקס נשני שכן ללן מ נ נשים לסמשין ימי
לס״סן אז אע״ג לאסל יטס מלאס נמי עמאס לא מסזקיכן למפלע
נלואס ולאים לקמכ״ א מ נ כשיס ללא סז״ן יככ״ל יכה׳ דעמאה עכיפ
מקפק משוס לילוף נ׳ חזקוה לגליעוחא סזקה למעיקלא דיד נ׳ שסיסס
עמאה וחזקה להשחא מ״מ א״א לעמאוחה בולאי משא׳׳כ נלקס נשניע׳
לסשחא מפקא האי אההא מרונא להל׳ מ נ נשים לא חזיין הו נשניעי
כיון למפקא מלונא אסלע סזקסס לגמרי וכיון לחזקם למפרע וגס חזקס
לסשסא שניסס צגלוע ומלונא כמי מפקא לכן מעמאינן לס בולאי:
ואש נ ל׳ סלמב״ס שכ׳ אפ״ בשניע׳ ולקלק נקלל׳ עסלס מסי לניסא
לשנימ׳ ולפי סנ״ל יש לומר צס מבע״ נשצישי ולניעי וכס״נ
לולא׳ מפקא מלונ נשים שאין שופעח כיכ י ט ס מלונים וא״כ ס״ש״
נמ׳ ששפעס לסון יט זינס אנל נשניע׳ אימא אס״נ פקקס אחל נ׳
ימים לחחלס לא״סס והשחא נסחס מעיינה מםלש ניוס סשניעי וחחזיל
והלאה יוס או יטס ואחל העחל ולא חהיס זנח עכ״פ קטל אפ״ס
מסזקינן צס נול א׳ זנס כיון לפטם לונ נשים לא סז״ן נ׳ פעמים נהון
ז׳ ימים וסוס שפיל לנוסא:
מכל סצין מנואל נגצס לאפי׳ נצא ספקיקס נעסלס יש צנו קנלא
נלולס לומל לאזלינן נסל לונ נשים ללא סז״ן כולי סאי ועכ״פ
לא טקר׳ סזקס עומאה סאמנס לנרי רש״׳ ננלס ס״מ עיא עומליס
לנגלינו נמ״ש בד״ה וסכא אשמע״ קופן אעפ״׳ שאין חסלסן וכר וטסו
ספלשס נעסלס נע״ למשסוסזק מעץ פסוס ליכא לאסזוקי נעסרס על
שסנלוק וסמצא שפקק כלאמל״ נמסנ״ לספלשס נעסלס נעי׳ מכיל
ופשוג׳ מ״ש לש״ כלאמלי׳ במהנ״ להפלש־ נעהלה נמי׳ צא נע״ לאסו"
לאי׳ לנע׳ אפמשי נמהלה להא לנ אמל כן להל״ נלה שהפלישה נעסלה
וכו׳ ומה ללין ללא" אלא לש״׳ כ״כ צפליש׳ מלהא ללנ להא לפשיעא
צלנ לצליא נע׳ עכ״פ הפלשס נעהרה לצמא קג׳ ליה נקופן אמס״׳
שאין הסצחן ואפ" הפקק עהלה נ ט צא נעיא ומנ״ל ללב הא צכן פילש״י
דזה משמע ציה מקחס מסנ״ לנמי עכ״פ ספמשה נעסלס כן כראם
כיונה לש״׳ מ״מ קשה הא אללנה מדיוקא דמחכי׳ מוכח א׳ לאו לנלקה
אח״כ ומצאם עמאה ונס לא מצאה מלמה עמאח לח נשני ולא נשניע׳
אצא צא נלקה עלמה ילא הפלישה נעהלה כלל המ היא נעחלחה משים
ל מ נ נשים צא חז״ן כ׳ כ נשפע ואין נצמול מכאן לכל שלא הפרישה
נעהלה הרי היא נעומאהס כיון שסחזקה מעיין פחוח וצ״ל לולא׳ אין
לאים מכלם למהכ״ לזנה לאייל׳ ניה לנ לולא׳ נמהנ״ לעייל׳ מנלס
בלי ן הוא לאס צא הפרישה כלל וצאחל יטס מצאה עלמה עסילס
נסזיקנה כהילה צמפלע משוס להואיצ והוחזקס נלס צא נחזקנס זנס
ואס נאמל ששפעה אסל ימי נלהה הלי מסזק״ אוהה נזנה ואוהה סזקס
לא הוחזקה ועול הואיל והוחזקה ללאיח נימי נילחה ללוב נשיס ס׳״ן
בהא צא נחזקנה מאה נסין ״ינ יוס םמקולק־ס נלמיס וכיון שכן ואיכא
נמי לוב נשים דלא שפעו כ״כ זמן לנ איכ נלין הוא שאס המצא אח״כ
כהילה ח ה״ נמ׳ מהולה למפלע אן ט מ חזינן ט ס ה לכל הנ׳ קנמח לא
הועילו לימל שההיה נאוחן הימיס נסזקח עהלה ממש אס לא הפמשה
נמהלה דא״כ אפ״ מצאה ממאה אלדכ נמ׳ אע״כ נהי ל ט י לימף כל
הקנרוה הכ״ל מעהליס אוהה כשמצאה עהולה אס״כ אנצ ט מ כשמצאה
עצמה עמאה אס״כ סלי סיא ממאה למפרע מקסק אס צא הפרישה
נמהלה משוס שסימיס שנכס״ס צא מקלי מוסזקיס בעהלס וא״כ ט ס

ותשובות

ילץ> רב ליט זינם  obסז״ס נסו וסוםזס עע״נס פסוס אפ״ בהון י״א
׳מיס ונס סוסזקו נמומאח ד נ ס אז אפ״ נדקס אסי׳כ ומצאם מסורס ממאי
סיא שסר׳ נ י ט ס שננס״ס ליס ליס סזקס מסרס מ ט פ חס מוכס ממסנ״
ונסי דנימי נדס מקלינן מ״מ נימי זינס מחמלינן ככ״ל פירש״׳ באמס וא״כ
לפ״ז סנ׳ נשי דידן דכול׳ קפק זנוס שרנסו רננן לא מוקמ״ לסו נסזקם
מסרס עד שספקוק נמםרס מכ״פ ננדיקס ניןים 1
ואפשר אס דס מכסס שרגילס לראוס כל שמס אמ״פ שסוא ממראס
עמאס אס סוא עכ״פ משונס ממס שסוא נשעס וקסס א״כ
אסר שסמסינס כ״כ ׳מיס שדרכס לפקוק ברא״ ל ט ס באומד יפס וספקוק
נמסרס וחדאס אס״כ סעד נקי ממראה סוקסוס רק שסוא מלוכלך ממראס
דס מכסס מקרי שפיל הפקק עסרס לענין זס ויש לסכין נזם דברי רמב״ן
נסלכוס נדסשכ׳ דנזמן סזס דלא נקיאין במראס דורס לא סלינן כמכס
שא׳כ אסס מלרכינן לסקיף וצלאיס אס דס מכסס משונס מדס רא״סס
וסקשס סרא״ש סא לא סנן שצרק־ לסקיף אלא אס דס מכסס משינה אבל
מקסמא אמר״ שאינס משינס דמוקירנן לס נסזקס מסרס ולפי סנ״ל
אפשר דק״ל לרמנ״ן עכ״פ נסגיע ימי יקסס אזדא לס סזקס מסרס עד
שססליש נעםרס מכ״פ יאס חמיד סראס דס מכס ע״כ צריכס סיא לסקיף
ילראיס אס משינס מדס רא״סס כנ״ל יאין אני נקיאין כן יש לפרש מ״מ
כנר כ׳ סרא״ש דנשנ׳ דירס שסס לפניני גס אנסני נקיאין שלא לסיש
לסימלס סרמנ״ן ז״ל ומניאר מכל עיש שלא כדנל׳ נ״נ׳ ז״ל סנ״ל:
וממילא אזדא נמ׳ מ״ש עיד אק״ס של רמ״א נאינס יודפס אס נא מן
סמקיר ע״ש שסאריך נכ׳נ׳ נזס נכמס סמצאוס סדשוס יסמיקר
נזס מ״ש נפצסי נס״ השני דכיון שיש צאשס חזקס מסרס צא מקפדינן
אק׳יק אס יכיל לססהפך או לא או אס סוא משס א׳ או לא וכ״כ נפצח׳
פיל ליס׳ קץ שכן דעס סכ״מ שסקשס דמ״ע ממאו כסירס סא ס״ל ק״ק
וע״ש נע״ז וק״צ וכן סוכסס׳ נסשי׳ א׳ מסיגיא לר״פ סאשס שסיא עישס
צרכיס דסס״ס לסירך עצי׳ סש״ס שס אין צו ציור מדיני ס״ס אע״כ כיון
דאסחא בסזקס מהרס ומסדין דכיזצ צקילא נכל דסיא מקצינן יסמכינן
אס״ס גרוע יעי״ מ״ש סיס׳ כדס ׳״מ ע״נ וק״ל:
שוב מצאה׳ נסדר׳ עהרה דכ׳ ומסח״ע מהכך דינור׳ סיס׳ דצא נ ע ״
ק״ס מסכי שמוח דלא אמרי׳ שס אוכס חד סוא וסאריך נכמה ראיוה
ג״כ צססזיק דברי רמ״א סנ״ל מ״מ נאשס דעומדס נסזקס עסרס צפמ״ש
לעיל יש לסמוך ולומר דמסשנ שפיר ק״ק כנ״ל גס מצאם׳ שס דמ״ס׳
נשס ס׳ זכרין'יסן> שפצפצ סשואל עס סגאון סמסנר ז״ל נסנרא זו
שכסנס׳ א׳ ניזל נסר רונא דעלמא דלא מסז״ דמא כ״כ זמן רב וצא
ידעה׳ סנרוהיסס ולאיוסיסס אולי סוא מן סראוס שכסבס׳ לעיל:
המורם מדנרינו שבררנו דנר׳ הרשנ״א וקצקנו מעציו ק׳ סס״צ אפ״
נשעס וססס ממש ונסי דאין נראס צקמוך מליו נאשס שאינה
׳ודעס שמכסס מוציאס דס נשעס וקסס צעסרס ט ק שססיס׳ סולקיס
מ״מ שלא נשעס יססס ששיעא יפשיעא שיש לסמוך אסרשנ״א נסא ודצא
כסכנה סש׳׳ך יסס׳ץ יגס נפלס׳ סמס מ״מ ססמיר סש״ך כ״כ נזס יגס
ראיס׳ מועסק לשין סשר אמינס שמיאל שסמס אסמסמריס נזס כ״כ:
והנה לשון סמרדכ׳ ס״נ דשניעוס כך סיא יאס יש לס יקס זמן קנוע
שהיא רואס דס סיצס נוקסס שיכוצס צימר זס סדס שסיא רואס
עסור שעדיין לא סניע וססס עכ״ל והנס לסנין כפשועו דכל שיש צס
וסם סוצס שלא נשעס וססס נמכס אס סראס מסמס סשפיש אפ״ אין
ידוע צס שוס מכס כאשר סבינו סרנס זס סוא רסוק מן סדעס וכ״כ
נפצס׳ יסדנה צסשיב ומ״ש נפצסי שיש רא״ לשיעס זי מקיף נלטס
נאומרס עמאס אכ׳ צך לא מסימכא שלא ססן עיכיס נאסר יסקצקצ על
נעלס ואכסי סקצקצ וסאמר ראיס׳ דס ג״פ מסמס סשמיש ותסגרש אמיכ
נאשס שיש צס וסס סוצס נוססס כסמרדכ׳ ונאץ לס וקס לא אכפס לן
אס ססגרש ע״ש ונסידוש׳ אמרס׳ שאץ כאן ראי׳ כצל דנשלמא ססס
סקלקל על נעצס צומר כעמאס׳ כדי שהסגרש וסכשא צאסר משא״כ סכא
סלא יאמר צס נעלס צא אגרש אוסן ואשרס אוסך ע״׳ שליש אולי
חסרפא ונמצא שצא סוציא עסשנסס סרעס צפומצ לכן לא סשו סז״ל
צזס משא״כ נאומרס נעמאס׳ לאקורס צו צמוצס צא ישרס אוסס ע״י
שליש וססנרש לכן סשו שנסנס עיניס נאסר ואץ כאן שוס רא״ מ״מ סא
גס נפלס׳ ססכיס שאין ספ״ נמלדכ׳ כפשועו אלא א׳ משני פטם או
שכוונסו למטכ צא ססגלש אס יש צס וקס אמנס ז׳ נק״ס צטכס וצא
סיקצ אלא נא״ דלננן דסיינו לשעש עס בעצס אנצ נכל פמס צריכס
נקיים או דמעסרס לגמרי אלא דמייני ניש לס מכם שאינם מוציאם דס
וכיק שסיא שלא נשעס וססס סוצס נמכם כ׳ סאי ונפלס׳ סקטם צזם
ספ״ סשנ׳ לאי כפ״ סלאשק לטיל׳ לבעצס א״כ סא דסנ״ ואס יש צס
מכס סולם נמכסס למפלש נמללכ׳ נמכס שעוציאס לס ואז סוצס נצי
קפק לעסלס לגמל׳ א״כ צא סד לומס לוסוצס נוקסם שזם סולם לפסלם
צגמל׳ וזס סילס רק שלא ססגלש ועוד א׳ ניעא דשלא נשעס יסיזס
סוצס אפ״ אין צס מכס קחל מללכ׳ א״פ שכ׳ צפניזס נשס ראנ״ דרואם
מסמס סשמיש צא ספכךל כסיבסס אסי׳ אין לס וסח משמא צא ענע״
יש צס וסם לצא ספס Tכסונסס אבצ ט ס ס ססגרש ומכצ״צ ע״ש םמללכ׳
לסוצס ניססס ס״נו נצירוף מכס שאינם מוציאם לס ואז מסורס צגמר׳
זסו

שאמת

חת״םסופרחי״ד
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נב

ההיה מן סמנק מיק מנ״י רק״י קפ״ז ולומר להוא רק הואר לאשס שכן
םואר שמם םרואס מ״ס קשם מ׳׳מ םיארס  pבמקום מ ע י ק עיט׳ סורבא
דיש לממום כראב״ל מ״כ ס״ל מ ק דרוב נשים לא סזיא מ״ס ונם ב׳ לאסכס
על במלם סוא אי׳ דרבנן במלמא כמ״ש םפוקלךם מ״כ אין לנו לםסמיכ
בזס כלל ומכ״ש אשם שסי׳ לס שמס סכושר ששעשם כמם עממים עם
במל ! 0ולא ראסס ע*ת ועכשיו נםקלקלס םרי לפנינו דאין סאצבע
נורס אלא שנולד לס מסם קלקול בסדט במנה א״כ נאמר שמכם יש
לם חם דעם ר״ח שבק׳ םםרומ׳ אלא סכא מ״רי באשם שאץ רואם שום
דם נדום כלל אלא עם שעסס רואם בשעססשטש לכןסיאר זאס סאשם
בשמם םרואס מ״ס פי׳ שכל ראייה דמה מ״ס ואז  pדינם משעשם פ״א
ב׳ נ׳ וכף דאין לנו לומר שזה דס מכם סוא משום דרוב נשים אינן מאוס
ט ס ז״א כיון שאנו רואים שמיום שססםילס לראות ט ס פקק וקהה
ע״כ אין לנו לםלום במכם וע״ז אמר ואם יש לס וקם ולאו דוקא וקס
ממש אלא אס לא עברם עונסס שרנילס אלא רואם םיא דס נדם כמנסנה
חס שכ' ה ט ס שהרי רואה נלה פ״ שהרי רואה היא כענסנס ע״כ םנינן
לומר שסלם שראסם ננסיים עהור סוא כן משמע ל׳ מלשק מסר״ס והוא
פי׳ נאס אלא שלא נמצא כן לא׳ מםפיקקיס ע״כ לא רצים׳ לםארין 0(3
יוסר מ״מ מש״ל נכ״ז טל לסלט ולא למעש׳ כלל על שנעיין עול יוסר נכ״ז
בעיון הלק היטב .כהנהי פה ק״ק ט ל ננסי ציום ד׳ נ׳ לחנוט סקקנ״צ.
משה״ק ק ופר מפפד׳מ.

זסו דמם ספלה• בפירוש סמרלט וא״כ ס ט נם סטס עדומננורנ בסשי
קי׳ סרטם עפרש כסעדדכ׳ גם םראב״דבק׳ בעצי נפש ס״ל מיכ כסמרדט
םכ״ל שט מלסטא סמאס דם מסעם סשטש משמשס פיא וני ונ׳ משמע
דסשטש ראשק איט בכצצעשום ששמשם שלא בבדיקה ראשונה שלפני
סשמיש ויחם םוכים לאפ״ אק צס וקס נ ט צא בפי בדיקס צפט סשמיש
שסר׳ בר״׳ מ״כ נאק לס וקס מ״ט מדהט׳ אסיכ ואם יש לס וקס סוצם
בוקסס משמע ברישא באין צם וקס מ״ר׳ עכ״ד וא״כ ע״כ מפרש כפי׳
םמרדכי דאי כפירש״׳ שיש צס וקס צקצקוצ זס או כפי׳ םרמנ״ס ששמשה
סעון לוקסס א״כ לעולם רישא ביש צם וקם מ״ר׳ וזס סוא מובן נס
הש״ך עמד נזה בקי׳ קפ״ו וסימה רבס ששום א׳ מאםרוניס לא סניא
בזה דעה הראב״ד דק״ל כהמרדכי וא״כ לפי הטל באשה שיש לה וקה
ויש צם מכס שאינם יודעם שמוציאה דם שלא בשעה וקהה יש לנו
עמודים נדוציס ס״ס סראב״ד ומםר״ס מר״ב ורשנ״א ומרדכי וכן סקכיס
סמסבר נש״ע כמבואר :
האמנם בכוונם סמרדכ׳ אין טצ סכרס בטש ספצס׳ אדרב׳ מלשונו
שכ׳ שיכולה צומר זם סדס שסיא רואם טםור משמע דלא
ססנרש קאער וצעוצס נקי׳ צריכם דאל״כ מס שיכולה לומר דקאמר כאלו
סיא עלנרה נמל עצמה ואי אמרם כן בברור שזם לס טהור סצא נאמנס
אשה לומר אפי׳ אין צה ושה אע״כ שצא אמרה כן בברור א״כ מס שיכול׳
לומר לקאמר א ט כ משמע ללענין נקיים וקפק לאורי״ עעאה היא אלא
לההנרש יכולה היא לעמון ולועד לס טהור הוא כן משמע לי קצם ומ׳׳מ
ראיוהיו של הפלס׳ אין מכרעס מ״ש לא״כ וסולה ניקהה אינו לועה
לוהולה נמכהה אי; זה קו׳ להבר״הא לא מ״ר׳ כלל אלא מליט גירושי
אשס וסיקונ׳' וצא מ״ר׳ מאי׳ נלס צכן קאמר נשניסס והילה שלא חחנרש למחותני כבול הרנט המופלא טשס פלא כש״ס מרס מאיר ט׳
פאלל מס״ה ׳ע״א :
מיסס אמנם מקפירס נק-יס צא מ״ר׳ נר״הא ולין מכס מפורש נאילך
פלוגסס ר׳ ורשב״ג פ׳ כל סילללכ״ע עסירם ופצינ׳ ססס במקור מקומו בהניעני נועם מכהנו ברכה׳ ברכה הנהנין ברין שלא השניה נואל
למלכים למואל ותורת מחזרת על אכקני׳ שצם לסיום קביע
טמא ומ״ש לא״כ סערלכ׳ קסר א״ע שכ׳ לפני זס שלא ספסיל כסונסס
אפי׳ אין לס וקח יש ללחום לס״ק אפי׳ אין לה וקס כלל ומכ״ש ביש נתוךמשפססיכו משסחס רס נסכי ססטמ לוקחי ננוהינו גלולים ועונים
לה עינה ׳לוע אלא שרגילה לסקליס ולאחל אבל וקס קבוע ממש צא הלי״ה כפי סכראה מכוסל׳ כםנו למעלסוס׳ טסו משוקל׳ ללה׳ ה׳ ומוקק׳
תורסו כן יזכם לחזוס בנועם ה׳ ולנקר בהיכלו יראם נניס לבניו עוסקים
חח גרש כלל:
הנה נזה נ״צ אפיי א׳ ׳הינבא צי׳ פירושו נמרלכ׳ לטיר׳ ביש לה מכס נסורס ועבולס סמס וסחזם בציון עינינו ננויוס נרמס נצנס אלומת
ישראל ונס קמס אמן :
שאינם מוציאם לס והואיל ויש לה וסח הולה נה מ״מ לאו לוקא
ביש צה וקה ציוס ׳לוע ממש אצא אפי׳ רגילה לסקליס וצאחר נ׳ או ל׳ ודשאילנא קלמיכון במ״ש סרב נםג״ס ש״ע ׳״ל סי׳ קפיז ס״סעיף
יו״ל לרואס ג״פ אחר סלילס אשורס לנעלם ואמאי סא
׳מיס באופן שאין לה שוס יום הנקבע ממש מ״מ כיון שברור לה שאינה
רואה נפס:ס מג׳ או ל׳ שנועוס וכלומה הרי היא נאוסןיטס שננס״ס איז אשס קונעס צס וסם נימ׳ מניקוסם ואפי׳ מיחוש סששא נעלט לא
מהוד והולה נוקהה וכעין שכהנ מהרי״ל שהביא הש״ך קי׳ קצ״א קק״ז סייחוש לאצסיםעס סקשסרשנ״א נסם״א הניאו נ״׳ קייקפ״ע אמתט׳
לסא לאו ממעס סזקס אורס נזמנו בא אהאינן עלה לטמא לנע׳ סזקה לנלס יי א לקאמרס •ושבם עצ לס מוסר צא נפי׳ נליקס משוס ל נ י ט
נמורם על יום ׳לוע זסו ליהא להא קי״ל וקהוה לאו לאור״־ ולא אסאינן מוסר לא קנעס וקם ס״ל משוס מניקה והאריך בזס סרשב״א שס ומאי
עצה אצא משוס שמכ״פ אין םלטס מצדם נם בימים ש ננסיים וסוס קף ללמא נימי מוסר אפי׳ חששא ליכא משא״כ נ י ט מטקס לטסש לס
עכ״פ כקסק שקול א׳ מסמכס א׳ מהמקור מכ״ש לפמש״צ שהמכה מוליל מכ״פ וצריכה בדיקה צמיחש אמ״כ פשיטא צסו לםראשוטם זיל לבימ׳
מצר נמקור מלהזיל ומלסוריק לס כלום וא״כ לס מכם מצוי יוסר וממסרים מטקס לא סחוש כלל וא״כ איך סאקר על בעלס בשביצ זה הא כצ ראי׳
צי׳ וממס זה שיק־ כט בככ״צ ויש צה וקה הוא צאו לוקא וקס קנוננ מחמס סשמיש לא אסאינן עלם אלא משום קביעוס וקס וכמ״ש סרב״׳
ממש אלא כמ״ש וזה כ״ל לפה מהר״׳ קג״ל שהניא ט״ז קי׳קפ״ז ח״ל סס״י קפ״ז בשם רשב״א וכי עעלסו עוד דסא דפקק בש״ע סק״׳ קפ״מ
אבל בכלון לילן לליה לה מכה מבוררה וטמ בין עוכה לעוכה טל לניט מטקה אע״פ שאינה קיבעה עיסש ט ה ס ח״שי׳ לרא״סס כסב
לקמוך מל ססי׳ לצעיצ ובאוסס השובה מקיל שלא בשעה וקהה אפי׳ מעצסו זהו ע״כ לםומרא בעלמא כמוכם מלעיל ללעיקר הלק אפי׳ חששא
איכס מרנשס למסמס מכס קאס׳ סליכן בלס מכס למ״ל וקסום לרנכן ליכא וא״כ עס״ח לאו לאוקרם עצ במצס בשניצ זס אצו סוכן לבריו אצא
עכיצ וכצ רואס ׳שסומם אדרנס לטד וקסום דאוריי׳ יוסר יש לסצוס שהוא כ׳ נמשמעוח לשונו כאלו מוכח כן ממשנס ונמ׳ לףי״א םנ״ל וליסא
אצא מלבר׳ ראשוני׳ מוכח כן וכמו שהקנה׳ צשונו כצ״ל:
שצא בשמם וקחם במכם אע״כ דעםרי״ל ט י מ באשם שאין לס וקם קבוע
אצא כטש ש״ן בשמו קי׳ קצ״א הכ״צ שאיכה רואה בפחוס מג׳ או ד׳ יקבל סשובסו כיל ם׳ סטונם עצי וערם נבוא אצ עומק לברי כשב״א
בס״ס אקרא סמס על מעלםו מם ראם עצ ככם צוער שהאי
םבומוה וצכן לא קאער בי; וקה לוקה אלא בין עוכה צעוכה דמשמפ
כטל אנצ וקה קבוע ציה לה והשהא א׳ הוה ק״ל וקהוח דאור״׳ הי׳ סששא סוא רק מרוומרא בעלמא וכי מפני קף נלחם םלכס ברורס ס״ו
אפשר צומר מס שעקיצים בק וקס צוקס סוא משום םזקה וזו שאין לה הנה הרעב״ן פקק לקובעת וקח בימי מטקה ומהראו״ ס״ לםחטר בזם
וקס ממש ליום ידופ לא ההלה במכה משא״כ השהא דקי״ל דוקסוס כלבריו אצא שכ׳ סש״ך קק׳׳׳ קפ״מ קקע״נ להראנ״ל ורשב״א וריענ״א
דרבכן ואפ״ה סילין במכם ביי וקס לוקס ע״כ ם״כו מפמא משוס שאיכו םוצקיס שועעיס לסם לסקל לם״צ רבים וא״כ סינס צעטן קביעוס וקס
מצד אדם דם מקור א״כ ה״נ בין עונה כליל ברור דאין סלוק בזה והך משאיכ למטן חששא םא ק״ס רשנ״א נקון> לבריו וז״ל ומסא נ ט משמע
דר״מ ור״ס בן אנמיננוק דקפ״ק ד מ ם דפצינ׳ באשם שאין צם וקס לאפי' מיסש נמי לא ח״שא משאיכ בשאר ימי מניקסא אבל סרב ט א כ׳
שססנרש לר״מ מ״כ׳ דוקא באין צם וקם כצצ אבצ ביש צם שום יום לעקנע הוא ללא קבעם הא ליחוש נמ• ס״ש״ לוט׳ ל״׳א שבין נלס לנלה
מזע שצא סראס בו צא ססגרש צטמ וסראנ״ שבמרדכי מלי׳ קא• ושפיר שסוששה לפמ״ש למעלה ואע״פ שהראשון נ״ל מיקר יש לסוש ללבר׳ סרב
הוטס הפצה׳ ומוכם מזה ראפ״ אק לס וקס מעש נע׳ יש לקטן אכצ דל עכ״ל וםיינו דלטל מזס הניא פלונהא בהה״א דהראב״ד פקק
דבי״א שבין נדם לנדס סוששם אפי׳ לראי׳ א׳ כרב פפא ק״פ םאשם
ט ש צטצ:
רמ״ש במםרש״א וק״ל ומביאם סרב״׳ ק״ קפ״ע ד״ס עדין ס נ ט ועוד
ולולי דמקספינא ס״א דבר םדש שצא ראיס׳ בשום א׳ מספוקקיס מה
נדבר מזס לקמן אי״ס וכיון שכן מל מי נקטך לומר דלא סחוש סלא לםרמב״ן
שטצ בפי׳ מהרים מריב צפי הנוקם׳ הנדפקה צפנינו בקי׳ סרטם
אפ״ וקס ממש קבעם וצסראב״דנמ׳ נם׳ דלא קנמס מיםש מיםם ס״ש״
וז״ל ואם יש צה וקה קבומ שהרי רואה נדה הולה בוקתה שיכולה צומר
אפי׳ בימי עוםר ומטש בימי סנקס וםרשב״א נמ׳ כ׳ בםדי׳ דבימ׳ מטקה
סדס שהיא רואה עהור הוא דעד״ן לא סנימ וקהס עכ״ל וםנס ט ש
חוששת אלא ד נ י ט עוהר דעהו לסקל אלא שצא מצאו צבו צםקצ נגד
שסט מאם נדם סימה אלו אין לסם שסר ובערדכ׳ כסוב שםיא רואס
הראנ״ד וא״כ מל ט נקמוךלהקל נזה וכל מה שהקש׳ מפלתו איט
דם וא״כ יכול צסגיס במסטם שסיא בעקום שסר׳ אצא שגם ססנםס צא
מלשון המשנם וםש״ק אלא עלשק םפוקקים האלו בעצמם הקש׳ וכל יך
יסכן דבמרדכ׳ דכ׳ שםיא רואם דם א״ש אבצ שסיא רואם נדם אינו
יש לה הי׳ דהנאר לקמן א״׳ה סיוה כן יפה כ׳ רמ״א דנ״פ אסר נידה
נכק בצשק ט כ ס״ נראם דה״ קשס צמסר״ם קף סראב״ד םטצ ט ע
נאקרס עצ בעלם משום סךסששא וכיכ להדיא גדולי האסרוט׳ הגאון
אמר סרואס דם מסמה השמיש משמשס פ״א ב׳ נ׳ וס׳־ל לומר סמשמשס
בסדט מסרס בקי׳ קפ״ז קקטו בד״ס סנס וםטם בציע ונמשיצ " ל
וראסס דם ג״פ מסמס סשטש וכף ולא ק״ל כראב״ד דרא״ ראשונס לא
סציע

תשובה קמנ

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

הציע שלו דהסששא ינ״פ של ימי מניקח ממיר עפ׳ כיון דלרמנ״ן אפ״
וסח קבעה א״כ לעכץ חששא עכ״פ אין להקצ אפ״ כבעלה:
ובזה ׳ובכו על ככקדבר• השיך ק״ קפ״ז סקל״ב שט דכל זה כשראה׳
אחר ימי עוהר דזכר וכקינה אבל נהוך י ט עוהר לא ׳ע״ש
בפכיס ולכאורה ק׳ אמא׳ הא הסכמה הרשנ״א להראב״ד הכ״ל דגם
נימ׳ עותר חוששח עכ״פ ואיך כהירה לבעלה והיה אפשר לדחוק בזה
בא׳ משני אופנים .א( דה״כ אחר שעברו יט עוסר אסורה לנעלה אס
לא פסקה מללאוח עדיין מחמה השמיש אלא שהוא כ׳ נהק־ י ט עוסר
מיהח מוחרח לשמש אפ" אחר שראחה ג״פ משוס דדס עוחר הוא ולבעל׳
לא החמירו אבל אה״כ אס לא פ ס ק ה מלראוה מ״ה כל יט עוהר אז׳
כשעברה ימי עוהר אסורה לשמש דחוששה מיט עוהר לימי עומאה
ככ״ל וזהו קצח דוחק נלישכא .ב( ׳״ל כן דהראנ״ד יליף זה מי״א יום
שבין נדה לנדה וההס הא פליג הרמב״ן ופקק כר״ה נר״ דר״' ס״פ בכוה
כוחיס דליכא אפי׳ חששא וה״ה נימ׳ עוהר והרשניא נמ׳ לא הסכים
נזה לראנ״ד אלא מחמח חומרא בעלמא וא״כ סמכי׳ לההירה לבעלה
אפ״ נא פשקה לראוח כל יט עוהר מ״מ לא החוש לזה אח״כ וגס זה
דוחק קלה מכ״ל להש׳יך להעמיס זה נדבר׳ רטא דלמא ס״ל עיקר כהראב״ד
בהא ד״׳א שנין נדה לכדה כיון דגם הרמב״ס פ״ח מא״נ קא׳ כוהיה
׳פקק כר״פ ׳ע״ש וא״כ אה״כ דכאקרה לנעלה מימי עהרה לימי עומא׳
אמכם לפי הכ״ל ׳ה״שב נפשיעוה דס״ל כיון דלבעלה לא החמירו כלל
נחששא שה)׳ משוס כך לא כאסלה נפ״א וא״כ ה״ה ננ״פ דדם עוהר
כיון שאיכי אלא חששא בעלמ׳ לא חיחש ליה לענין בעלה ודוקא במכיקה
בשלשה דאיכא עכ״פ הימב״ן דק״ל דקונעח אפ״ וקח א כ ל־רמנין
קבעה ונלידן אפ״ חששא לא חחוש בהמיה מש״ה מחמר״ בג״ פ אפ״
לבעלה משא״כ בימי טוהר דלכ״ע לא קבעה וקה וליכא אנא חששא
נ ע למא לא כראה לש״ך לחלק נין חששא דפ״א לחששא דג״פ ויעיין
נמהרש״א ק״ס האשה הכ״ל:
ועתה כע״ן על דבר קישייהו ולהיות כ׳ דבריו באי סחומיס קלה ע״כ
אעהיק הוכן דברי הישב״א נהה־א דף קע׳יא ע״נ אחל שכהנ
שהלמנ״ן היציא מן הש״ק "יא ע״נ דאשה קונעח וקח נימי מכיקהה
דלא ממעטי׳ הכא ימי טוהר דידה כ׳ שהר״א חילק ישכן כ׳ל כדבריו דכי
היכי דד״ן שעהן נימ׳ עיבורן ונימי מכיקחן דרא״חןמקרה נעלמ׳ הוא
ה״נ לענין קניעיה יקה וכמ״ש ני׳ בשמו כ׳ והא דקהכ׳ הכא סין מ;
היישבח על דם עוהר ולא חין מן המכיק׳ כ׳ ע״ז ג׳ הילוציס .א( דמחנ״
כ״א תיח ונר״• ל״י יר״ש דלא ד״; שעהן הה״כ דקובעח וקח מש״ה כקיט
דס טוהר לכ״ע אבל אכן לדידן דקי״ל כר״מ בהא לדיין שעהן סה״נ דאי;
קונעח וקח נתס .נ( א״כ אח״ מסכי׳ כר״מ אפ״פ נקיט ימי טוהר
משוס דלר״מ מה נכה אין דיה שעהה משא״כ נימי טוהר .נ( אפי׳ ה״
מוכס מהן קוג״ דבימ׳ מניקה קבעה יסה היינו להן ל־שכא דיושנה
על דס טוהר ממש קאמר ימשוס דלא אשכחן למסנ״ כריכוהא אחריה׳
אבל ללישכא דמבקשה לישב לא צריכא מחכ״ לאשמעי׳ הכי דםשיטא
דאפ״ נימי מכיקוהה כמי לא קבעה לה וקה והדע לן מדקא מהמה
א׳ ניישנה פשיעא וכו׳ וכיון דק״״ל כרב דמע״ן א' היא ילישכא נהרא
אינו אנא לרווחא דמלהא ק״ל כלישכא קמא וכא אהאיכן כלל להן חלוק׳
בין ימי טוהר לימי תנקה וע׳׳ז מק״ס ומחא נמ׳ משמע דאפי׳ מיחש נמ׳
לא ח״ש״ משא״כ נשאר ימי מניקוהא אבל הרב ר״א ק״ל דאפ״ נימ׳
טוהר ח״ש״ כמו נ״א ימי זינה כמש״ל בשמו אלו הוכן דבריו ונב״י
כדפקו בטעוה :
והנה קוף דברי הרשב״א צע״נ דהא ע״כ מ״ש דמהא משמע דאפ״
מיחש כמי לא חחוש והראנ״ד פליג עיכ בהא פליגי דהראנ״ד
כךללולח׳ לא עליפא ימי טיהר ט״א יום שנין כלה לכלה דמיחשחחוש
עכ״פ ומ׳מ לא לריכא נליקה בשביל זה למחשב״ לה למסולקה בדמים
וכהי כשראחח חחוש מ״מ לא כלטרן לבלוק בשביל זה למה״ח לכו לומר
שהראה שהרי אכו מחשבים אוהה למקולקה נ ל ט ס והרשנ״א ס״ל א׳
ה״ חוששס ה״כו מחמר״ כמי שחנלוק אח״ז אע״כ מיחש נמ׳ לא מימוש
כצ״ל בפלוגההס וא״כ צע״ג מ״ש רשנ״א משא״כ נימי מכיקוההכיון לע״כ
ק״ל כל המיששה צריכה כט נליקה א״כ א' ס״ל למכיקה חוששה
פשיעא שצריכה נליקה א״כ כפל כל ׳קילו שעליו נכה בכיכו וטרח
ל ח ח ג׳ הירוציס כמובן וצ״ע לכאורה ע״כ כ״ל נל׳ קפק שעעוה המעהיק
הוא שס נרשנ״א ול״ל משא״כ נשאר הימיס והיבה מכיקוהה טעוח
הוא ודל דוקא מניקה וה״ה לכל ל׳ כשיסהוא ללא מ״ש׳־ משא״כ נשאר׳
הימים כגון ׳״א ימי זיבה או ימים שנין וקה לוקה בהנהו א׳ ראההנהן
מימש מ״ש״ זולה זה לא ׳דעכא פהרא להא דרשנ״א :
ובלאהינ דברי הרשב״א םכ״ל מגומגמים כ׳ לכאורה הי׳ השלישי הכ״ל
אין לו מונן הלא החלה הסוכסה של רמב״ן שקובעה וסה
ביט מכיקהה היא מללא סשינ במהכי׳ כטמכיקה ואין ה״ זה הרשנ״א
וסלי׳ בלישכמ דש״ס מס ל' כישכא קמא או לישכא נהרא נזה אבל האמה
יורה דרכו כי לא היהה הסלס ראיוס םרמב״ן ורשנ״א מדלא קמשינ
במסכי׳ מכיקה ז״א רא״ בלא״ה דהרי כ׳ חיס׳ י"1ד ע״נ ד״ה סר׳ הן
נסזקה טהרה וכף דה״ל לממשב כמי ט שלא הגיע זמכה לראוס וי״א

ותשומת

ייס שבץ נדס לנדס וס״ דלא יושיב אלא ס ט יאין קפילא ברא״הם וא״כ
זם סהי׳ יספיק נ ט לממקסומאי ראי׳ טיח׳ םרמב״ן ועוד מטל לסקשוה
ט כ בפשימוה דלמא מניקה אע״פ שאינה קובעה וקה ט מ בדיקה לטכס
והרי ט כ חיס׳ להדי׳ ד׳ ט׳ב ד״ס כל אשה וכר דאעיפ שאמרו דיה
שעהה אארנע נשים נ ט קאי:
וביותר לפטש אצלי נח״ במ״ש הוס׳ י׳׳א עי׳ב דיה אפיה לר״א הבדוק
שמא חפסוק ג׳ עוטה וה״ דמיט נוהרה לימי עומאח לא מיקרי
הפסקה ומהרש״א הניה ר׳׳י במקום ר״א ומ׳ימ בח״ חוס׳ לא עלחח בילו
דלהד״ אמרי׳ לעיל ילד ע״נ לר׳ יוסי יט טבורה ויט מניקהה עולץ
להדדי יאמרה׳ ל״שנ נל' שוס הגייה דהחיס׳ ס״ל כהרשנ״א נימ׳ מניק׳
אין קובעה וסה והא דנקיע ימי עוהר משוס דאזלא לר״מ ונמס נ נ ה
כה״ נ׳ של רשנ״א סנ״ל וא׳׳כ שפיר קש״ לסו לר״א דכל נשים שעברו
עליהם ג׳ עוכיס ד״ שעהם סבדוק ולק״מ ק מהרש״א וע״ז ח״ שפיר
דכה׳ דלר׳ יוסי שמחמיר עונא דאפ״ נ י ט עוברה ומכיקה דחחום מעיד
דמסולקח בדמים אפ״ה בעי׳ ג׳ עוטה א״כ להכ׳ סגי ל״ אפי׳ בג׳ עוכר
כ׳ הכי מימי עהרה לימי עומאה משא״כ ר״א דמקיל עובא דאפ״ כל
נשים סגי להו בחענרח ג' עונו׳ א״כ נע׳ לכה״פ ג׳ ע וכוח עעליוח• ולא
מיט עהרה לימי עומאה זה כיל קרוב לאמח בכוונח חוספוח סר׳ קמן
לס״ל לההוס׳ דמכיקה לא קבעה וסה ואפ״ה פשיטא להו לעיל דצריכה
להיוה בודקה ואעיפ שאמרו דיה םעהה אארנע כשיס קא׳ וא״כ מאי
פסקא דרמב״ן ולשב״א להקשו' אמהכ״ דה״ל למכקע מכיקס אבל האמח
יורה דרכו דהלשון מגומגם קצה ברשב״א ועיקר הכווכה לא קא׳ אמחכי׳
רק אמא׳ דקאמר ס ן לישכא יושנה על דס עוהר ממש קאמר יק׳ מאי
קמ״ל מהכ״ בהאי י׳ק פשיעא דיושבח על דס עוהר לא בע״ בדיקה
נשלמא להן לישנא דמנקש׳ לישנ ק ט ל דמע״ן א׳ הוא אבל להן דכנר
יושנה א״כ מאי קמ״ל ועכצ״ל דהיא גופא ק ט ל דלא ס ק נ ע יסה והשה׳
א׳ ס״ד דכל מכיקה לא קבעה וסת הדרא ק׳ לדוכה׳ מאי ק ט ל הא אפ״
מכיקה בעצמי דאפי׳ בדיקה צריכה אפ׳יה סשוע דלא קבעה וסח ׳ושבח
על דס טוהר מיבעי׳ אע״כ אה״נ דמכיקה קבעה וסה זה הוא ראי׳ רמב׳ין
וע-ז דחה רשב׳יא לעילס מכיקה כעי לא קבעה אלא נקע דס עוסר משוס
ר״י ור״י ור״ש או במה בנה ולס״ הג׳ אמר אס״נ דלהן לישכא דנרס״
יושנה ממש משכה שאיכה צריכא היא א׳ לאו משוס דמניקה קובעה
וקח מיהא אכן קי״ל כלישכא קמא מבקשה לישנ והדכ״ לכללן דמכיק׳
לא קבעה והכה המעיין יראה שהפ״ אמח ודברי רשנ״א מגומגמים
והה״כ אל יקשה בעי כ׳ ו אס כגיה הן היבה מכיקה דלעיל:
ואמנם מ״ש עוד דגם ני״א יום שנין כדה לנדה אס לא הרא׳ ממעיין
ס ח י ס ל א ח א ס ר משוס רואי טיח מ״ש ממעיין סחוס בחפזו כ״כ
דנימי זינה אין חילוק בין מעיין קחוס לםחוח ובימי נדת אחמר ולא נימ׳
זיבה ואולי כמשך אחר לשון הטורסי׳קפ״ט וחשב דדנר׳ העור אימ׳
זיבה דלפכי פכיו כמי קא' וליחא יעיין בש״ס נשורש הלין וינץ מ״מ
נעיקרא דמלהא לכאורה א• ליהא לדבריו נקמיהא נווכיק׳ ליהא כמי
בנהר״׳ נימ׳ זיבה אלא לפמש״ל דנימ׳ מניקה גופה היינו עעמא משוס
דלרמני׳ןאפ״ יסח קובע ח א״כ לדידן ניחוש לה עכ״פ משא״כנימי זינה
הי׳ אפשר להקל דסא ליכא לטד מהפוסקים דקונעח וסח אלא דהא
סלכחא למשיחא דאין אכו בקיאים נין ימי כדוה לזינו׳ ומ״ש מעלהו
דלרש״׳ דמ״ח׳ ב׳" ס״ קפיג בקל ימלא פחח׳ כדוח וזינו׳ ואככ׳ חמהח׳
על המראה הגדול' הזאח ומה אארין מה שחשב״ר יודעים ובלי ספק
פצעהה קוצמסו ורצה לכהוב לסרמנ״ס כ׳ האמה כן הוא דלהרמב״ס קל
מאוד לידע פחח׳ כדה וזינה אנל צשיעס רש״׳ שהיא שיעה כל המחבר״
הוא ממש מהכמכע נזה״ז אבל מה אעשה וא״א לעשוי להרמנ״ס אפי׳
סכיףנעלמ• בהא מלהא כ׳ שיעהו דסו״ ולא מצאנו ידינו ורגליכו ברוב
הסוגיו׳ ונפרע בסיג" דעועה ס״פ בא סי׳ כטש והאריך הרמנ״ן שס
בחידושיו ונסדר׳ עהרה הוסיף עוד עליו ק׳ כהנה וכהנה והוא דעה
יחיד ואין עישץ אוחי סניף אפ״ לעשרה קולוח אחרוח עד נמצא
מקום ליישב שיעח הש׳׳ס לדבריו:
סקשס אפסק ש״ע דאיסח דקונעח עכשיו חוששח ט ם ס יאיסח
עוד
שלפכי ימי עיבור והנקה לא חחיש והוא למעלחו כגד ססנרא
שהרי כ׳ הרבי" סי׳ קפ״ד דנש״ס דכדה ע׳ ע״א משמע דמעוברה חושש׳
לכחחל׳ ליסהה שה״ לה מקודם וכ׳ הרב״׳ דה״כו לר״מ דס״ל וסחוה
דאור״׳כמציכו למדין עכ״פ דלר״ס סישש׳ ליסחה הקידס ומפוסקי׳ דלעיל
משמע דמכיקס איכס חושש׳ כלל ליסחם שצ עכשיו אצו סוכן דבריו אלא
שחזר וט כאלו מוכח כן ממחכ״ וגמ׳ דף ׳״א וליחא אלא דברי ספיסקיס
הכ״ל שרוצים להוכיח ככ״צ וצריכים לחקן דנטו כמ״ש:
הנה נל' ס פ ק גס כפשו יודעה מאוד כ׳ אלו חי׳ מוכח כן כמו שהוא
אומר הי׳ זה הדין דבר שהשכל מכגדתו איך כאמר לוסס שעבר
כנר וטי עיבור ותכקח כעקר ט מ כחוש לו לכחחלה אע״פ דרוב נשיס
מסולקוח נדמים בימים אלו וסך אסחא כא מפקא מרונא ט מ כממיר
לחוש לכחחצ׳ ובאשס שכבר יצאס מרוב כשיס ולאסם ז,״פ נימי עבור
והכקם אפ״לכםחלס לא כמוש ולא עוד דסא נכדם ״ ע ״ נ ק״ל לרב ודיל
דמעונרה ומניקה אפ״ בפ״א שראמה הוחזקה בדמים ׳ע״ש והרמב״ם
פקק

שאלות

חודם סופר חי״ד

פ ק ק כן בפ״ד ממשכב ומושב ואע״פ ללושה שקודם הכקה לא ס״ש רב
מ״מ אס ראהח רק פ״א חוזרח לקדמוחה משוס דיוצאח מרוב כשיס ואין
כאמר אכן דאפי׳ נג״פ לא חחוש כלל ולו סח שקודס החוש והדבר מהמים
כמלא דדיכא דיל״ היא כגד הסנרא אלא שלדעחו הוכיח כן ממ״ש סרר״׳
דלר״מ סוששח לכחםלס לוסח סקולס ואומר אכ׳ אה״כ לקושמ׳ דלר״מ
סוששח לוסח שהקבע עכשיו אחר שקונעחו ג״פ ומס קשי׳ לי׳ מסוגי׳ דף
״א אפ״ למס שמפרשים פשטיוח לשק הרמב״ן ורשנ״א לבכי ׳סולם למחכ׳׳
ס״ל למכקטכמ׳ מכיקסלא״ל נליקס משוס לאפי׳ סששא נמ׳ אינס חוששח
מ״מ כל זס מ״ר׳ נמכיקס שלא ראחס על״ן כלל פשיטא ללא צריכם
נליקח לאפ״ חס חראה כמי לא החוש לפ״א ומ״מ אס הראה עחה ג״פ
וכווכח ראיחה אה״כ לסוששח ומה עכיז זה למשכחיכו:
כל זה כחנח׳ לפי מה שנלחק סרב״׳ ביישוב לברי הטור ס״ קפ״ל וכ׳
למשמעוח הש״ס ללכחחלה בעי׳ בדיקס וכל דבריו לחיקיס לחלק
נין מעוברח לחרלה ובחדוש׳ אמרתי ליישב באופן הכאות בעז״ה׳ והוא
בהיפן ממ״ש הרבי׳ לודאי לשון הש״ס מלקאמר לא נע׳ נליקה משמע
אפ״ לכססלה כמי לא אלא שהלבר ק׳ מ״ט לא חיבע׳ בליקה לכחחלה
הא ק״״ל כל חיכי דקחר׳ הרי חזקה אהדדי אז׳ חיכי דאיכא לברור׳
מברר״ וכסקא לן מפ״ק דפקחיס גבי המשכיר ביח לחברו בי״ד דקאמר
הש״ס מאי נ״מ נש״ל״ שס כ׳ הרין דלריכיס לברור׳ אע׳יג דהביח הוא
בחזקח בדוק מ״מ הוא בחזקח חמץ כל השנה כן ביאר־ היטב נמג״א סי׳
חל׳ ז שק״ד ׳ע״ש היטב וא״כ ח״כ האי חזקח אורח בזמנו בא אחה בא
להוציאו ע ׳ חזקח חרדה או מעוברת מקלקח הדמיס איכ כיין ששכ׳
חזקיח מחכנדוה ה״ל למיחש עכ׳פ לכחחלה ולברור׳ עי" בדיקה ולכאורה
׳׳ל שאני הכא דחוק׳ חזקה בהדי חזקה ואוקי אשה בחזקח טהרה
משא״כ החס גבי ביה בי״ד א׳ אוקי מזקח חמן לחזקה בדוק לא אשח״ר
נ; חזקה למעליוחא אלא דזה א״ש במעיברח אבל גבי חרדה לא שיין הא
דהרי מבואר דחזקח טהרה דאשה ריעא טיבא משוס דמגופה עלולה
לראיח לס כדאמי הלל ריש מכילחין ואי כ בשלמא מעיברח א״ש דאי ל
גופה ריעא דעלילה לראוה ־".א הא נ מ ׳ עלילה אשה להתעבר ולהיות
יונןילקח בדמיס וה״נ מגיפה היא יא'ש דלא בעי בדיקה אפי׳ לכחחל׳
אבל גבי חידה קשי׳ ועכל״ל דהן שיג״ דכלה סליג אהך דפ״ק דפסחיס
 p iל להן סוגי׳ דכדה אפי׳ היכ׳ דאיכא לברור׳ לא מברר״ ובלאה״נ
אמרח׳ ליישב בזה לרמב־ס דס״ל דכל חשה בעי׳ בדיקה לפני חשמיש
כמביאר בטוש׳ ע ש״ קם׳ ו והוא כגד הש ק דכדה י״ב ע״א דאמר״ א״כ
לבו טקפי ופורש ואמרח׳ הא חוק׳ כ׳ שס בדיה לבו ד־״כו משיס דלא
הקנו סכמיס בדיקה אבל א׳ חקכי לא שיין לבו כוקפו וק״ל להרמב״ס
דהן דכדה ש״ל אפ״ היכי דאיכא לברור׳ לא מברר״ א״כ אין כא! שוס
חיקין חכמיס וכבו כוקפו משא׳יכ אכן סמכיכ! אהןדפ׳יק דפקחיס וצריכה
לברר מחיקון חכמיס ולא שיין לבו כיקפו וא״כ ה׳ כ כימא בהן דלעיל נו׳
ע א דהן שיג״ ק״ל דלא כסוגי׳ דסקסיס אלא דלא צריכים לברר א״כ בין
במעוברח בין בחרדה לעולס לא בעיא בדיקה אפי׳ לכחחלה אמכס אכן
הא ק״ל דצרין לברור׳ א״כ החלוק מבואר ני; מעונרח דלא בעי ברור
ובין חידה דבעי׳ ברור כמי׳ש בביאור:
ומ״ש מדברי מיז סייס׳ קפ״ט קקמ״ח הכה דברי הע״ז הן הכה לקוחים
מדברי הרב״' סי׳ קם״ט ד״ה ומי׳ש ואפ" חזרה לראוח באוחן עוכוח
וכי' ושם כאמר׳ כדברי ט״ז כהויחן אלא שמיש מיז וחיכף שעברו וכו׳ הוא
קנח מגומגם ולא היו לרין לזה ׳כנר עמד בזה בסלה׳ המנוכה חפארח
ישראל יע׳ש הו אין אח׳ כעח ובזה אס״ס ויחענג על רוב שלוס עס כל
ב״ב ישמרם ס׳ סכי ד ססוסס פה ק״ק מ״ד יום עש״ק ער״ח אב חקקא״ל.
משה״ק קיפר מפפד״מ:

תשובה קמד
העחק השאלה:
טרם אדבר באחי להפיל הסכה לפכ׳ הרב הגאון כ״׳ שאל ׳אשימכ׳ על
גודל עלכ׳ סשפל כמוכי ואין אניא לרמוס חלרוחיו אמכס זאח
כחמה׳ כ׳ דנר׳ חורה היא וללמוד אכ׳ לרין ונפלט בכידון כזה שמוטל
על גדולי זמכיכו להומה הדרן הישר אשר ילכו בו ע״כ אמרחי אם ישי ס
איש מחג בפי לא ימכע אוה׳ מלדנר בכידון זה אולי ימצא לה עילה
ותרופה .אודות אשה אחח והיא אםוה׳ העלובה אשר זה כמה שכיס
כמעע איכה יכולה למהר לנעלה מחמה שוס מכה שיש לה נבמן ורופאים
קוראים ]לענעכ פערהערטוכג[ וממש מרגשה ביד מקוס המכה הכיל
ומחחלה היהה שופעח דס חמיד נל׳ הפקק וסה קבוע ועהס כמי שכה
מחמח כפיאוה כעשה אורח ככשיס רק מבא דרובא נימ׳ ליבוכה מ א ח
דס פומה לאמדמוח ולפעמים כמראה שר״ח נשר או כמראה מוגלא
ואיפה יודעה אס דם נ א מן סרסס או מצדדין רק יום קודס ראייהה
מרגשח כאב גדול במקוס המכה ישוב יודעה בודאי שהראה דס והפה
אסוח׳ העלובה הכ״ל מהון כן ארכו לה הימיס ועד שמניע ליל טבילה
סחרה להיוח לס אורם ככשיס ע״כ יש ללדד היחר אולי ימצא עילה

ותשובות

נג

להרופה ויורני הרנ הגאון נ״׳ דעהו הרמה נזה .והאריך השואל קצה
בדברי תורת לא רציתי להעתיקם:
תשובה כבר תלכו כימוםוס וכיוצא בזה וגס לנו כגר איזה תשר בענין
כזת מ״מ תםרעיס משתכיס לכל עת ואין למדין מן הכללות
ע״כ אחזר ואשכה פרק זה ואשא כפי אל אלק׳ השמים יוככי מדרכיו למן
תתלכת אל תאמת כ׳ הוא ית״ש אמת ותורתו אמה הוא יעזור יגן ויושיע
לכל ססיסיס בו אמן:
הרשב״א נהה״א סוף שער ד׳ כ׳ לתדיא דביש לה מכה אע״פ שאיכה
יודעת שמוליאת דס תולה בת אפי׳ בשעת וקתה ממש וכן
והח
״ז סחרו דבריהם ורצו להעמיס
הבין הד״מ והב״ם והעיז זילת הש״ז
בדבריו מה שלא עלה על לנו וא״א לפרש כלל וכבר קמו אםרוכ׳ סאםמכ״
כלס והחזירו העטרה ליושכה וכמ״ש והסכים גס בס׳ פלחי המכוכה תפארת
ישראל וכאשר הסכים ג״כ גדול האחרוכיס בס׳ קדרי טהרה שכווכח
הרשב״א כפשוטו שאיכה צריכה שחדע שמכחה מוציאה דס ובחשו׳ א׳
חארכח׳ ובררחי םא״א לפרש כווכח הרשב״א בשיס אופן אחר אן שס
הצרכה׳ שעכ״פ חדע שמכה כזה מוציאה דס בעלמא וזח שכ׳ הרשב״א
שיש שס דס ר׳ ל שיש דס בהמכה כגון מורסה או חבורה שיש בה דס אעייפ
שלא ידעה שהוציאה דס בשוס פעס לאפוק׳ כאב שקורץ )רעמאדיסמוק(
או )זאלצפלוס( וכדומה שהמה מכוח שאין בהם דס כלל וכימי׳ דבריס
אלו למ״ש ט״ז סי׳ קפ׳זסק״׳ ועש ומבואר בחשו׳ אמוכה שמואל שחוכל
להרגיש זה במשמושה ובישיבחה וכדומה:
ואמגם מה שנחעוררו רבוחיכו כהקםוה עיז דאס כדברי הרשנ׳׳א א״כ
מה זה סקתנלו תלמידי כ״ע זה בזה ע׳ נכדה כיח ע״ב כשטיהר
כחס לאשה במכה שיכולה להחגיע ולחוטא דס והלא אפי׳ בדס גמור
מטהרים אפי׳ במכה שאיכה יודעה שמוציאה דס האמה כמש בחפחרח
ישראל דשם מ״ר׳ במכה יבישה שאין בה עהה דם ולא דרכה להיציא
דס יחליק זה מביאר במרדכי למעיין שס וכ״כ בסדרי טהרה ואמכס מה
שקשה מזה עוד מדאמר להם ר״ע דס אמר רחמנא ולא כחס כ״ל דברי
ר״ע תמוהים ב ל א ה נזה דלא היה לו לחלוח בלשון הקרא דס ילא כהס
דהרי באמח אי; חלוק נין דס לכתס אלא שזה ילא בהרגשה וזה בלא
הרגשה והול׳יל בבשרה אמר רחמכא עד שחרגיש והאי לא ארגשה וא׳נ
דלמא אחא מעלמא ומה הי׳ לו להניא הך קרא דס ילא כהס ע׳כ היה
כ״ל שעיקר מת שהיו מקחכל״ ב״ לא על שעיהר החשה לבעלה דבודא׳
ראו״ לטהרה אס יש לה מכה וכהרשב״א ועוד שלא הרגישה אבל במה
שטיהר ר ע גס הדס מלטמא טימאח עיב אע״ג דקי״ ל מקור מקומו עמא
ואפ״ א׳ אהא ממכה שבבנק ואהא דרך מקור כמי טמא כמבואר מלשון
השיק פ׳ כל היד ומכ״ש א׳ אחא ממקור ממש בלי הרגשה דטמא ואפיה
הקיל ר׳ ע וטיהר ועי׳ ז היו מסהכלין ועיכ הביא מיעט קרא להדי׳דס ולא
כחס וקיא זה לעכין טומאח הדס כאמר כמבואר ר״פ דס הכרה דילם״
מדס חה״ שחה״ מדוה כמוחה ׳ע״ש יזם כ״ל ברור ומקום הכיחו ל׳ אבל
שתה״ האשם טהורה ה״ פשיטא:
תו הקשו על שיטס סנ״נ לס״ל דתליכן אפ״ גיוס היסה נמה שאיכה
יודעה שמוליאה דס תא ניה׳ דוקתיה דרבנן מ״מ הא לעולס תלינ;
נמלו׳ נין להקל בי; להחמיר וביום תוסת עכ״פ מלוי טפי דס המקור מדס
המכה שאין אנו יודע״ שמוליא׳ דס ומה״ח לטהר ולפע״ד ק׳ ל׳ ולהחיס׳
מ׳ כיחא שהם כ׳ פ׳ כל היד ט״ז ע״א ד״ה ומ״ס וסהוה דרננן כראה דוקא
במלנשח שדס זה מן המכה ואפית אס זמן וקח הוא א׳ וקחוה דאור״׳
ח״ש״ וכוי אבל אס איכה מרגשה שדס זה מן המכ׳ טמא׳ לכיע אס הוא
זמן ושחה דאל׳יה וכי לעולס לא הטמא והלא קודס מכה הי׳ לה וקחת
עכ״ל וקשה מס נכ״ שלעולם לא חטמא וכי אכו ערנאין ואחראין לכן
עיי׳ זני׳ משכה ב׳ פ״ב אבל העכין מובן בפשיטות דהא כה׳ שמספק
מוקמ״ אשה בחזקח טהרה מ״מ רוב עדיף מחז׳ והרי רונ נשיס מאוח
לזמן ידוע עכ״פ א׳ לשלשיס יום או מאוחר זמן מה אבל שלא הרא׳לעולס
זה לא שמעכו וא״כ אין כטהר אשה זו משוס ספק דס מכה וכוקמא
אחזקח טהר׳ והה״ טסור׳ לעולס וכוליא׳ מרונ כשיס שעכ״פ חזי׳ פ״א
נ ז ק מס ועי כ א״א לכו אלא שכקבע לס זמן לראי״ דס כדה כמי ומת״ח
לא כאמר שזה סיום סוא ביום יסהס דמעיקרא אע״פ שאיכו מה״הכל״ל
בכיוכח הסוס' ודלא כהנכה הש״ן לס״׳ קצ״א ׳ע״ש וכיון שכן ק׳ מה
הועילו אס גש מרגשח שדס זו נ א מסמכ׳ אכה׳ אמא׳ לא גימא שגס דס
כדה מעורנ נו וסר׳ אס ׳משן שפעה המכה זה אחר זה כמה מדשיס
כמו שה״ בנדון שלפכיכו והרגש דס מכה כטהר׳ זמן ר נ וכוציא׳ מרונ
כשיס הרואוה עכ״פ מעוכה לעוכ׳ ול״ע לכאור׳:
והנלע״ד נזם דאע״ג דודא׳ רוב או כל כשיס בעלמא מוליאוח מוהרי
דמיהן בזמן ידוע ולח ישנו אח הפקידן כ״א ע״׳ מציאוח
רםוק מימ אס יש להס מכה שדרכה להחאסף שס לס ומוגלא וכדומ׳ אז׳
כפל פיחאבביראואץ כאן שוס יסה ידוע וקבוע כ׳ דם המוהרו׳ מהקב׳ן
נמקוס סמורסא סהיא ומחאסף ויוצא או סופו ללאח שס הגס אמכס
ידעה׳ שע״פ ס ע ג ע לפעמים יקרם סעכין בסיסן מזס דס״כו שעי״ כאב
ויקוריס שבמקור לא יעלר העורק כס לבשל הדס העחאסף בחוכו ויוצא
קודם זמנו נלה׳ מבושל ע״׳ המונוה שונוס קרטין קטטס ועיפץ שהורוה
ואדוומה

שאמת

הת״ם סופר דדד

ואדומום וכם״ג מ״מ ע״ מורקא םקידכם לשס סמני! בסיסן שמוליד
עיצר נדם סנדיה והיל כימ מעוברה שע״׳ הולד םיונק דם נדום אמו
ומינקה שדמם כעשם סצב או ע״׳ סיריק איברים מיציד עוצר ה״כ דמיה״
וע״כ ס״צ צהחוק׳ דכשיודעח שדם זה ממש נא מהמכה אין כאן מקום
לוקס כלל נ׳ ס ד ס ההוא נעצמו יוצא ע״׳ המכה והרי הוא עהור אלא
שחחוק׳ ק״ל ח ס דוקא נשעה שםמכם מזיל סדס אבל נשעם שכקםס
כקב המכה כסחח מקור הרחם וחרשנ״א מוקיף דאין חשש וקח כלל למ״ד
וסח דרנכן ומיהו למ״ד וסח דאור״׳ סוס ס״ל להש״ק נק״ד דלא הליכן
במכה דהרי אס״ במעונרה הוח ס״ד חכי למ״ד וסחוח דאור״׳ עיין פיק
דכדה ע׳ ע״א :
וראי' לסברא זו מלשון הנר״׳ פ׳ כל היד מ״ז ע״א הנ״ל ר׳ אומר אס
יש לה וקח חושש׳ לוקחם ולמסקנא ם״קירנ׳ אס ח״שח ליסה
אשה נמ׳ ממאה ואי לא חישח לוקח מקור מקומו טהור והלשון חמוה
דהא באשה שיש לה וקה עקקינן דאמר״ אפי׳ נימ׳ נדהה עהירה
ופירש״ בימי וקהה וא״כ הכי הדל לרבי למימר א׳ ח״שח לוקחה ולא
אס יש לס וקה דהא בהכ׳ קיימי׳ אע־כ כנ״ל דהא דמטהר״ האשה הזאה
אפ״ נשעח וקחה בין להחוק׳ כשיודעח עחה שמכהה מוציאה דס
ולהרשנ״א כשהוא רק מכה שדרכה נעלמא להיוח דס נחוכה כל זח
אינו אלא משוס ההנחה שהנחנו שאע״פ שקודם המכה ה״ יום זה יום
וקהה מ״מ עהה שיש לה מכה להחוק׳ המוציאח עחה דס ולרשב״א
שמוציאה דס נשום סעס נטלה לה וקחם כ׳ אין סזקה ולא רוב לשים
אשח םחראה כדם עס מכה ואפיה מחמיר רשנ׳ג לטמא אה הדס וע״ז
אמר רני אס יש לה וקח אס חאמר שגס עם מכחה עדיין יש לה וקח
לדם כדה א״כ גס האשה עמאה שסר׳ דס כדה מעורב בו ואס אין לה
צזו מפכ׳ שהמכה מוציד עוצר איכ הכל עהור ולסע״ד זה רא״ ברירה
למ״ש נעכין זה וממילא לק״מ אש־טח חרשב״א שממהר ר(שה שיש
לה מכה שאיכה יודעה שמוציאה דם ועהור׳ אפי׳ נשעח וקחה ממש
ולעילם לא חטמא וכן פקק המחנר קהמא נש׳׳ע :
אמנם למעשח חלילה וחליל׳ לקמין על קברוח םכ״ל ונפרט נעקוס
שרוב הסיסקיס חולקים אשעח וקח ממש ואפי׳ ׳ודעח שמכח׳
מ־ציא' דס אס לא •ודעח שעכשיו מוציא׳ דם כמ״ש םוק׳ שלעולם הלט
כדנריםס ונשגס לישכא דשיק מורה כדנריםס מדאמר״ בברי״ דפ׳ כל
היד הטל הרואה דם מסמה מכה אס״ בהון ימי נדהה עםור׳ והכה
לשון זה איכו מדוקדק והכי היל״ל אשה שיש לה מכה ורואה דם דהרי
לרשנ״א אין זה מוחלט שהיא מ א ח כלל מחמה מכה אלא שאנו חולין
נהמכה ואין החליט שהיא רואה מחמה מכה מיהו למקקנא ״ל אה״כ
ה ט ל הכי אלא דעיקר פלוגה״׳ במקור מקומו עמא ואשמע״ רבוהא
לרשב״ג דאע׳נ דידעה דהדס נא מחמח מכה מ״מ ממא משוס דאהא
דרן מקור דא״ל היל לאשמע׳׳ כח דהיהרא לרבי דמעהר אפ״ כשאין
׳ודטש שנא מהמכה דלזה ׳׳׳ל דקמין עצמו אבר״׳ דפ׳ כל היד דשסהכיכא
סחס יחולח נמכחה גס נקיפא וכאמכח אשה לומר מכה יש ל׳ נאוהו
מק־ס שממכו דס ייצא לא גריק רשב״א בחוקפח׳ בסיפא שממכו דס
״כא ומ״ר׳ במכה שאיכה יודעה שמיכיא דס ואפ״ה פליג׳ סחס רשנ״ג
ורבי ומעהר לה רני והוה רניחא דהיחרא והכא אשמע״ כוחו דרשנ״ג
דמעמאאפ״ בכה׳ ג ולק מ למקקכא אבל להק״ד דהו״א דפליג׳ נוקחו׳
דאיר״׳ ק׳ אמא׳ כקימ רשב״ג הרואה מחמה מכה אע׳כ צ׳ל דאליהלא
הי׳ רשב״ג מעהד אפי׳ נימ׳ נדחה דבשעח וקחה עכ״פ הי׳ עמא׳ דוכי
לעולם לא הטמא וכשיעה החוק׳ יכה׳ אמסקנא לא קא׳ ה ן אוקמהא
יפליג׳ נעיןיר מקימו עמא מימ בהן קנרא לאפליג׳ הק״ד עם המקקכ׳
דכי היכ׳ דלפי הק״ד לטד יקחיה דרבנן לח ממהר נשעה יקהה אא״כ
לאח־ מר׳מח מכה היה נמקקנא הכי הוא ילרשנ׳א צריכים כדחוק
ולומר דאה׳כ הוטל •לעעמין אק׳ד פליג׳ ביקחיח טש מחמח מכח
דכקיע אבל זה דיחק ופשעיה הקוג״ משמע כחחולקיס דבשעה וקחה
ע ט פ טמאה אס לא מרגשח שדם זה נא מחמכח :
אמנם שלא נ כ ע ח וקהה אס איכה ׳ודעח שמכםם מוציא׳ דס מנואר
דעת מרדכי יחשו' מסרים דפוק פראג ק״יחרכ״ה למחר וכן
הקכמח רמיא יכיהיכחה׳ דעה היאנ״ד נקי נעלי הכפש שמפרש יאס
יש כת וקת כפ״ תמרדכ• יכן דעת רוב אסרוכיס נסםונוהיםס יכ״כ
בפלת׳ שאין לתממיר כיון דלכאורת תרשב״א מהיר אס" נשעת וקתת
ממש והמסבר פקק מות״ אין כסמיר אכסכו אפי׳ שלא בשעת וקתת
ואלו הש״ן כ׳ דוקא לנעלת שלא תתגרש מקליק כולי סאי אבל שלא
לתצריכ׳ נקיים לא ק״ד לתקל כ״כ ובאמת יש לעשות קמוכיס לזה מהש״ק
דאמר אס יש לה מכה תולס נמכתת וכו׳ נאמנת אשם לימר מכס יש לי
באיהו מקים שממכו סדס שוהה ויורד ויל״ד בנא דרישא מיד הוטל
כאמכה אשה לומר מכה יש ל׳ שממכה הדס יילא וסולם נ ס ומ״ע סלקו
לשתי בנות וכבר דברי מזת בתשו׳ האסריכ״ ע״ש ובסדרי מהרה
ונצמיד דהכה נהאדמהימן האשה בכן יש לעיין קצת ועמ״ש מזת נמנס׳
יעקב נאמה דנשלמא בכל אשה דעלמא דכאמכה למיעקר וסהה לק״מ
כיון דהיוס נסזקה שהראה מטל שהאומן ולקו׳ זו עוררכי הרב הגדול
מרה סענדיר אנדיק רעככק כ״י וכ׳ דלא דמי ליססרם לס דייט מטלא

ותשובות

אדני כמ״ש סיק׳ בגינוי! ב׳ ע״נ ומסרש׳׳א ש ס אבל סיכי דאםסזק
איסיר כגון שקבעה וקס סיוס מנ״ל דמסימנח למיעקר יסהם או למימר
שיש לה מכס שממנו סדס שוסס ע ס ס דזס לא מצינו לטלף מיססרה
לס אלו דברי סרב נ״י ולסע׳׳ד משוס הא לא אר״ כיון דכל עיקר סוסס
נקבע אלא על סיס ימפיה אנו חיק נאמנס נמי למיעקרס וס״ל כעין
ססס שאקל סס״ש:
וכבר מאז עעדס׳ על דברי סרמניס סי״ו מהל׳ סנסדרין סל׳ ו׳ כ׳
וז׳׳ל אינו צרין ב׳ עדיס למלקוח אלא בשעח מעשס אבל סאיסור
עצמו נע״א יוחזק כיצד אמר ע״א חלב כליוח חיא זח כלאי כרס ס ס
חסירוח אלו גרושס או זונח אשס זו ואכל או בעל נעדיס אסר שחחרו
נו ה״ז לוקה אעיס שעיקר סאיסור נע״א וסכ״מ נדסק במוצא זח הדין
והמל״מ ס״ג משגגוה הל׳ נ׳ הראה מק־מו מירושלמי דנזיר ועיין בקידושין
סייג ע״נ ונס״' שס ושם ק״ד ע״א בחוק׳ ד״ס נאמן לנדרים ע״ש והיה
ל׳ מקום עיון ס״ל מה״ח מוכח כהרמב״ס הטל דאלח״ם כרם ומלקום
וקרבן ננועל כדה היכ׳ משכסס לי׳ דסא אס" אס ראיכו סדס שוםם
ויורד מנין רגל״ דלמא לא ארגשה וע״כ שהיא אמרה הרגשה׳ והוסזקה
כדם עסי׳ עצמם ושוב כשבא עלי׳ נשכ׳ עדים ליקם וס״נ כרה א״כ
הדי הדין מבואר מה״ה והי׳ כיסא ל• דשאכ׳ הכא דסזקם דמים
מן המקור בהרגשה כ׳ כן צריכים לסרש לשון המשכה כדה ׳״ס ע׳׳נ
שסזקם דמים מן המקור והיוצאים מן המקור רובם יוצאים בהרגשה וכן
מבואר להדי׳ בלשון תרמנ״ס רס״ע מא״נ ׳ע״ש וא״ש הא :
אך לעטן קביעת וקח אס״ ראינו ג״ס ביום זה דס שוחה ממכה וטמא
חזקה שה״ בהרגשה מ״מ מחן לימא לן שקבעה וקה ליום זה דלעא
גס נ נ ח ״ ס ראחה באופן שאין חהפלגוח שיוה או שמא קפצה סיום
או אכלה שוס וכדומה או שמא היא היוס נימ׳ זינהה שאיכס ק־בעח
בו וקח וע״כ אכו קומכיס עצ סשנוכה ודבורה וכמצא שכל הקביעוה
הוא על סיה ומכ״ש כשלא ראינו כן דם שוחח רק היא אמרה דס ראיחי
א״כ מן הדין שהאומן לעקיר הוקה או לומר דם זה מן המכה שוהה
ויורד וא״ש :
א׳ קש״ הא קשי׳ הא חזיכן אפי׳ גני מה נעלה דמוקור׳ אחזק׳
אב^
אלימחא ד״ק׳ ומכקנא מחון סימר שהסמרה עלי׳ ואס״ם מה
נעלי חח״נס לא מהימכח משוס דזמכין מיסמת לי׳ לינס ולא ד״ק׳ כמבואר
נינמוה צ״ג ע״ב א״כ ה״כ אין כאמין להאשה חמחירא׳ לחחגרש מבעלה
והאקר עלי׳ עולמ־ה והיא מרסמא ל" כיחוש שהשקר לומר מכה׳ מוציא׳
דס אע״ס שאיכו ועיין היעב במט׳ עיש מכאמכה האשה נעכין זה ולא
נסיח למ״ש ועמיש ס״ץ בזח קק״׳ כ״ו דלא מחזק״ לה לא בעשקרה ולא
נעועח בדמיון ע״ש שחארין וכ״ל חזקח אין אשס עקלקצם עצמם להיי׳
נא״ חמו־ דכדה כל ימי׳ לשמש נאי׳ כרח וק׳ כזו כ׳ גס סרא״ש קוף
כדרים נאומרח טמאם אכ׳ לן ח״ש״ עיכ״ כחכה באחר משוס שאיכה
נא" אלא שהיא עעעח אה נעלה שיחן לה גע משא׳כ נגרשהכ׳ שסיא
מקלקלח עצמח וצ״ל דלא דוד לעח נעלי חחינס דח״ש״ משוס מרחמא
לי׳ הקלקל עלמה החס לא ח״ש״ שחאמר כן נוחיד אלא דמחמח דמרסמ׳
לי׳ לא הידוק שסיר והאמכ נדדמ׳ אבל במזיד לה הקלקל עצמה ]ומ״מ
מציכו גני צרה ס״ש״ משוס םכאם םקלקל גס עצמם משוס המוה כפש׳
עם פלשהיס[ ולס״ז ה״כ לא סשידם לקלקל עצמם וצעולס אדס כאמן
ע״ע ׳והר ממאה איש וסא דצרין לוקפרה לה לעצמה ה״ל משוס שלא
הקלקל עצמה ׳״ל הא עיקר האי קרא לאו לנעלה כהיב אצא לעהרוה
ונשכגעה בעהר!ה ואמרה שהיא קסרה וענלה מהימכה ולא מקלקלה
עצמה אנל בעלה נההיא קרא לא כהינ עיין הוק׳ ינידה מ״ז ד״ה
במקום וכר וק״ל וראה זה מצאח׳ בחשד עהרי״ו ק״ כ״ה כ׳ דאין כםיס
נאמנוח לומר שהחירו רבוחיכו מ ס דאין כוסכם לנ לדקדק סאין ההימ
והא דכאמכה לומר כזה החיר ל׳ חכם היינו לעצמה דהחורה האמינה
על עצמה דכהיב וקפרה לה לעצמה עכ״ל משמע מטעם דאיכה מקלקלח
עצמה וכטל:
והשתא לפי דברי העין דבאין ידוע םמכהה מוציאה דם אס״ בין
וקה לוקה אייה טהורה לגמרי אלא שלא ההגרש שזהו הוא
רק אי' דרבנן ״ל אהא לא מהיעכא האםה אעיג שהוא רק א״ דרבכן
לא הימנוהו רנכן נדרנכן כה״ג שמהינאה שלא ההגרש מבעלה דמרסמא
לי׳ יגס מורי׳ חיחרא יכול סוא לנעול ולא סראס םשהא ועיין ס״נ
דשנועוח נשמש קמון לוקחה אומר כמי נדדע׳ ימלט לנעול ומכ״ש שהיא
מורם םיםרא לכן לא מםימכם עםאיכ נשיודעם םמכםם מוציאם דם שאז
מהרה עצמם בלא כק״ס והה״ נא" כדה עמו ע״ז מהימכיכן לה עסי שלא
הקלקצ עצמה וםא״ש לשון סבר״׳ בדקדוק ום״ק ואס יש צה מכה הולה
במכה ומ״ר׳ באיכה יודעה םסיא מוציאה דם והולה בה שלא ההגרש
עכ״ס אבל נקיים בעי׳ ומש״ה אה״נ דאין האשה נאעכה ע״ז אצא אכו
צריכים לידע שיש לה מכה ומקיים ע״ז ונאמנם אשס לומר מכם יש
ל׳ שהדס שוםם ויורד ממכם דמון דאמרם כ״כ שםדס שוםם ממכם סר׳
מסרם עצמם בלא ככךס ועניל׳ ומשיה מסימכה והיא ממש כדברי הש״ן:
מיךןן אע״ג דםוא פשע כאס וכסםור ופרס המכריע כדעם םש״ן מ׳׳מ
לדינא לא ם״ נ״ל לםסעיר כדעה םש״ן ולא משמע כן מכל
םראשוניס

שאלות

חת״ם סופר חיד

הראשוכיס ואסכוכיס ועוד שיש ליישבו באופן אסר וםוא דצכיך לסבין
ע״מ לא כעלה במכה אס משונס מדס לא״׳ טמא שמש עוכרן כמו בדם
בסוליס פ״ק דכדה ׳"א ע״ב ובשדרי מהרה ס״ שאט ס ס ס בבהוליס
שהמכה היא במקום דישה השמש משא״כ הכא שהמכס למעלם ודבריו
לא טל דעכ״פ הדס הבא בשעה השמיש עובר דרך שס שהשמש דש
וטמא שס כעככ וכשסכה ועכצ״ל דשאט בהולים שידע״ בידאי שמוציא״
דס משו״ה מקיל מפי משא״כ הכא מ״כ׳ באיכ׳ יודעה שעדיין מוציאה דס
וסא״ש ע״ז אמר כאמכת אשה לומר שממכה דס יוצא ומועיל אפי׳ אס דס
מכהה משוכה מדס כא״הס וא״ש לדיכאנט לפע״ד אנא שאין אכו צריכים
לכל זה דלו יט׳ כדברי ש״ך מ״מ כל זה הייכו ביודעה שהדס הזה יוצא
מאמקוכ עצמו אבל כשאיכת יודעה שזה הדס הוא יוצא מהמקור עצמו
אי׳כ לא יהא אלא אשה שאין לה וקס שמממדס מטעם ק״ק ק פ ק מן
הצדדים והאשה והדס מסורים ואס״ל מ; המקוכ והדס טמא שמא מ;
המכה ועכ׳יפ האשה מהורה וכטש ר ט א ע״ש ש׳יד:
אמנם כסקור אסר שרש הדבר הרע״א ׳סיב מעמא משוס ק״ק קפק
ממקיר קפק מצדדים ואס המצא לומר ממקור שמא ממכה
והשיך הקשה ע״ז דשם אונק מד הוא ופירש הפלה׳ בשלמא במקור ׳״ל
מקור מקומו טמא אבל אס אין המכ׳ במקור אין כאן שים כפקותא נין
מכה שבצדדיס למכה שבמקיכ וכ״כ בכיב׳ ובקדר׳ טהרה ולפע״ד עדיין
אס המכה בצדדים למעלה ממקום הרמפ שהוא המקום שאפשר שהעבור
הדס דלך מקור אכה׳ ה״ל ק״ק שהרי בביאור אמכ״ בפ׳ כל היד דס
טמא דאהי דרך מקול מבואל אעפ"׳ שאיט עיקל גדולו נמקול מ״מ
כיון דעבר דרך מקור ט מ טמא א״כ אכה׳ ס״ל ק״ק קפק אה׳ דרך
מקור וממא קפק לא אה׳ ואס״ל אס׳ ועמא הדס ט מ דלמא מהמכה
והאשה עכ״פ מהול׳ ועכ״פ במכה שנצדדין למטה ממקום המקור שא״א
לבוא דרך מקול ה״ טמאה לכ״ע לפ״ז:
ולפעיר נס זה א״א דהרי הלמב״ן ז״ל כ׳ נהלכוהיי דנז״הז לא ממהליכן
ע״׳ מכה קיו מדס בהולים שלא הל״ בו ואין לך מכה גדולה
ממכה נהיליס והכא״ש בפ״ב דכדה שקיל וטרי בדבריו והטור מ״ה׳ לי׳
וגס הרקב״א קוף שער ד׳ מ״ה׳ לי׳ ובהייה הקצר משש לו וק׳ איך לא שמו
ל נ ס שדברי כמנ״ן המוהים מה עכין לדם מממה מכה שבמדר׳ במכה
אפ״ איכה במקור עצמה דאיכא עכ״ם ק״ק ככ״ל מםא״כ דס בהולים
דליכא אלא בשיפולי אוהו מקום מקום שבירה הבהולים ושס לא עבר
דס דרך מקיר וליכא ק״ק דשם אונק מד הוא ומש״וה מממכ״בהוטפ׳:
וראיתי במקור העטן דשם אונק מד הוא נכהובו׳ ט ע״א דשם ה״
הוקי כן וראיה׳ בש״מ שס שכן הי׳ הלידד׳ ר׳ יוכה ותרשב״א
בעצמו וגס הי׳ הרא״ה שס ט ע ה לכך ׳ע״ש ולפע״ד גס הרמב״ס דק״ל
דפיהו׳ קמכה לאו אוכק הוא לא ׳מלוק על זה וכבר כתבה׳ נזה במ״
למק׳ כהונוה ודל שס ואב״א באשה ישראל הקשו הוק׳ דה״ל ש״ק דפיהו׳
קמכה אוכק הוא כדאמל׳ בהבע׳״ ק״א ט נ ולא הקשו מפ״ב דינמף
ל״ג ע״נ דההס ׳״ל ללאו לקישמא דמלהא אמל הכי אלא דהכ׳ הוה
איכא למימל וכ״כ ה״ה נדעה הלמנ״ס פ״ג מא״נ ה״ב אבל מפ׳ הנע״׳
הוה רא״ גמולה וכ׳כ מ״ל פי״א מאישום עיין כ ס והכה בנוף הדין
אכ׳ המה הא ק״'ל לעטן איקור ימוד עם כשיס אס יש שס קמגה
םיודעס ממס ביאה ואיכה מוקרה עצמה לביאה מוהר להה״מד עס
הגדולה וכ׳ םב״מ בא״ע ק״ כ״נ משוס דלכצון דידם ליכא למימש שצא
השמע לו שאיכה מוסרה עצמה לנימה וע״ש בנ״ש קקע׳ ו וכה׳ ט מ
אמר״ שפיר גני כהן שמא ההפהה המתיו דכייין שהיא כבר כשואה לזה
הכהן ומקורה לביאה נעצה הרי המקור עצמה גס לאמריס מ״מ מאי
מקיק פיהוי קעכה אוכק הוא אמא׳ יהי׳ אוכק הלא מדג״ אס הרצה
לשמול פצט יכולה היא לשמור עצט ואמרי׳ עמה דהכ׳ כשה״ פכו״
אמל״ שמעמדה עצ עצמ׳ ואיכה מושלה עצט ואין אדס יכול לפהוה׳
ולהעביר׳ עצ דעהה וא״כ השסא כמי שטשאס ומעט מעם ביאה
וכספה״ גס לאמכיט איכה אוכק אלא מרלוכה כמו פיהו׳ גדול׳ ממש
וי״ל כהי דלעטן א״ יסוד הקילו וכהכו הוכה כל א׳ בידו לשער אס
הגיט לשיעול שאיכה מוקרה עצט לביאה ע׳מ לעכין כישוא׳ כהן יש
לכו למיסש שמא לא הגיע׳ לפלגוה ראובן ולא הוכל לעמוד על עצמה
ובשלמא בישלאל אמר״ ממ״כפ אס הגיע׳ לפלגוס ראובן סקרי לב
והוכל לעמוד על עצמה לא כימוש שההפס׳ אע״ג שכבל מעמה מעם
ביאס כמו גדולה ואס לא הגיע׳ הלי פיהו״ אוכק הוא משא״כ בכהן
שאיט אקוכ׳ לו מ״ש״ ולשק פיהו׳ קמכה אוכק כטכו פיהו׳ הנא מממה
קמטה שלא הגיעה לכלל דעה אוהו הפיהד הוא אוכק ולפיהו׳ שאיכה
מסמה קמנוס לא מ״ש״ והבן זה ו ט מ ההוס׳ בשמעהין הקשו שפיל כיון
דטיכ׳ שקבל בה אב״ קידושין פמוה׳ מבה ג׳ ועכשיו היא כעל׳
ל פ ט ם א״כ כנר עברו על״ כל םזמכיס דש בהם זמן שהי׳ פיהו״ אוכס
ומיושב הימנ פסק הרמנ״ס פ״ב מסיט שפסק פיהו׳ קמכס לאו אוכס
והייכו אמל שכבל זכהה כאסר׳ על בעל׳ מספק שמא ה״ פיהד שלה
כפיסד׳ הגדול׳ ועיין בילושלמ׳ פ״ק דקומ' במ״ש אין רצון לקמכ׳ ובפכ׳
משה שס דים קמט ום׳ ולפ״ז כיל דגם למב״ס ק״ל הא דשם אונק
סד הוא:

נד

ותשובות

יהי* איך שיה״ ק׳ סא בודאי הכא שס ס פ ק מד סוא ואפ״ה משמע
מרמב״ן דעליכא מעתל לת ותנת לאיתי נפלתי בביס ס ס פ ק סקש׳
נ׳ קישיו׳ א׳ ממדש דאמלי׳ ס׳ שמא משנס זו שמא מדאשתקד ואת״ל
משנה זו שמא קודס לעימל וסקש׳ א״כ נימא שמא מענס שמא משבע
דהיינו קידס עומר היינו אשסקד ולפע״ד ״ל כיון דעכ״פ נסילוס שנא״
יש נמלק בין פימה שכה זו לשכ׳ אמלס לענין מעשליס עזה על זה
ולעכין מעשר שכ׳ ומעשכ עכ׳ אפי׳ א׳ כבר הפריש מיני׳ ירע א׳ מהםיל
והדרה לעבל״ א״ב עונא א״כ אפי׳ בפירו׳ מ״ל כמי ה״ל ש״ס וגדולה מזו
כ׳ ש״ך בכללי ס״ס נס״ק ׳״נ נכקנ׳ אי הוה זכר הוה שייך ני׳ דין בכור
מי״שב לס״ס וכן מה שהקש׳ כמי בפלהי מסתס כליס איכס נ״׳ כנר כ׳
בזה הש״ך שס ע״ש ותיותר פשינר תא כל ספק מתיר יוסר נאיט יומו
אסור עכ״פ בדבר מליףדממל״ לשבמ משא״כ בפיגס בעין אז פוגס גס
בדבר מליף ופיגס בעי; אסור עכ״פ בדברים שמשנימו׳ ברוב המאכל"
כמ״ש מג״א לעכין חמן שמשבימ ברוב הדבר״ וכן ממאה משא״כ משוס
אינו ב׳" ולק״מ אבל עיקר קישייסו מספק מכיפוס וספק דרוסה דכל
א והן ססיס איכס משם׳ שמיה ואפייה מועיל״ ועכנלע״ד דכל כיולא באלו
לא צריכ״ לציורי ס״ס כיין דנלאהי׳כ רוב נהמות כשרוס ת ־ ורק משוס
דבעי׳ עכ״פ להלוה בהיהכ לפנינו כיון דאיכא כיעוהא לפכיכי כירש רשב״א
בשס ר׳ יוכה פ״ב דמולין וכמ׳ש הפר״מ באכיכוה ס״ כיע ע״ש מועיל ס״ס
גרוע וראי׳ לזה מס״ס דר״פ האש׳ שהיא עושי צרכי׳ שאין לו שוס ציור ס״ס
ועי׳כ ה״מ משוס דאש׳ נמזקה עהכ׳ עומדה וכ״כ כה״ג נע״ז ריסי ק״ץ
וע״ש בפלה׳ וכן צריכ״ לו׳ כמי הכא באש׳ זו דבמזקה עהכ׳ עומדת
מועיל עכ״פ ס״ס גרוע כזה ומכ״ש יק״ו באשה שיש לה וסה שלא בשעת
יסהה דה״ל רוב ומזק׳ אלימסא דכוב ׳מיס איכ׳ כוא׳ בין יסה לוסה
ומזקה עהר׳ שלה אליס עובא ני; וקה לוקה ומשרה מועיל לה ס״ס
גרוע להלוה אפי׳ בדס מכ־ שא־כו עובר דרך המקיר ומשו״ה קתמו כצ
הפוסקים בזה ולעולם טעמא משוס ק״ק כהרמ׳א:
ל׳ ההוספהא פ״מ מכד׳ כאמכה אשה לו׳ יש בי מכת במקור דברי
וזה
רבי רשנ״א אומר משוס ר״מ דס היוצא מהמקור אעפ"' שבידוע
שהוא דס מכה עמא והכה מאי דב״ך כאמכוס באין בו מכה במקור
לטמאה אה עצמה היינו נלקיה את בעלה או לשרוף על״ הלומ׳ אבל
א׳ קש״ מאי קאמר רשב״א דס מקיר טמא אעפי״ שבא מהמכ׳ מטל
דרבי לא ק״ל כן דלמא ה׳פנאמכהיש ב׳ מכה במקור כשהדס יוצא בודאי
מהמק ר אז צכיכ׳ שהדע שנס המס במקור עצמו ואז נאמה הדס טמא
והיא מהורי ואין נ׳ מכה במקור ר׳׳ל כשחיל׳ יודעה שהדס יוצא מהמקור
או מהצדדים אז האש׳ מהורי לעולם כשיש בה מכה בעולם כמו שהוכמכו
ונאמנה לי׳ שהמכ׳ איכה במקור לטהר גס סדס עלמי וי״ל יק״ל מ׳׳מ
מבואר מתוקפה׳ דאפ״ למ״ד מקור מקומו טהור גס האש׳ טהור׳ א פ ׳
אין המכ׳ מוציא׳ דס שהרי לא הוזכר שס מיד׳ מזה ולאוהי מייד לעולם
ליכא ק״ק משכי שמוה דהא מקומו טהור ק״ל אע״כ נכד׳ דאיכא מזקה
טהר׳ לא בע״ ק״ק משכי שמוה וכמ״ש לעיל וק״ל:
ונבוא לכדון שלפכיכו בעזה׳״ לכאיכ׳ אההא דא לא מבעי׳ שאיכ'
יודעה שיש לה מכה שמוציא׳ דם אלא אפי׳ מכה שיש נ ־ דס
דז־ קג׳ להלשביא מיהה זה כמי איכה יודעת דאע״ג דבכבדא איה
ביה דמא ואמריכן ר״פ מ׳ שאמזו האי דמא דאתי מפומא א׳ מכבד׳
אס׳ ליס לים סקנסא ומקיק שס כיון דמפומא אה׳ אימר אהמוה׳
אהמהה ופירש"׳ כיון דדמא דכנדא שהיא ה!*.׳' למט׳ מן הכיא׳ עילה
למעל׳ וכפיק דרך הפת אימכ אתטית׳ אתמה׳ כולה כבדא ולא כשהייר
הימכ׳ כלוש כו׳ והכרא׳ מזה דכיא׳ שהיא קטכ׳ לפה מיציא׳ ה ט ת כ ת
והלימ׳ קרומה שלה דרך הפה והכבד מוציא׳ דרך ממה ואס אמכם
כקהמו השבילים שלא יצא דרך ממה ומהעכנ נ ה כ״כ עד שטכ מתוך
הרבו׳ מוזר דרך מעל׳ עי״ קכת תכיאה כמלא שכתעכב יותר מדאי
מקתמא אכלה המס את כל קניביה׳' עד שאתמת׳ אתמוה׳ כולה וזהו
קי׳ נמה שאט רואים יוצא הדי; דרך ה פ ת מקתמא כקתמו שבילים של
ממה ובזה ׳ובכו דברי ד״מ בי״ד קי׳ מ״א אמ״ש הנ״׳ שס עצ הרוקמ
שכ׳ כימוק הכבד טריפ׳ וכ׳ הכני״ דה״כו בלא כשה״כו נ׳ זיהיס ורטא
כ׳ דלא משמע כן נש״ק דגיטין וכווכהו ככ״ל דכיון שאס יוצא מן הפה
אנו יודעים שכימוק׳ כולה דאל״כ הי׳ יוצא א׳ א׳ דרך מטת אבל כיון
שכתעכנ כל כך עד שיוצא דרך הפה אכלה תמכ׳ קניבות״ א״כ כל
כבד שתתמיל׳ למוק צריכים אכו למימש שמא לא ה״ מקום לפלוט דכך
ממה והי׳ מתמוגג והולך וכימוק עד שלנקיף ת" יוצא דכך פת וזה
כלל גדול נמכיפיות כל םקופו להטריף הכי אכו אוקכיס אוהו מיד
ועל מכס השיג המשאת נכיטן עליו והקנים תש״ך על ידו שס קק״ד
וכאי״ למוש להדמ״א אלא שטמ ק״ס שס נמ״נ קיק׳ כ״א וז״ל ועוד
אכ׳ אומר שגס ה ר ט א ז״ל לא הממיר אלא נכימוק גיף בשר הכבד
אבל ננ״ד שגיף בשר הכבד ק״ס ובריא רק שכצרכ הדס וכשגורריס
הדס הכבד שהמסיו ק״ס אין כאן ביס מימוש כלל אפ״ אס גמקר
מבשל הכבד כשיעור הדס ולא ם״ך למימכ טמוקה הכבד דאס איסא
דכימוקא הכבד לא ה־ אפשר שלא הי׳ נשל תכבד כלקנ קצת קמת
סדס אבל שגוררים סדס וסנשר שססת סדס בריא אין כאן נימוק
כלל

שארות
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חת״ם סופר דדד

כלל ואנו חולין שםדס נא מסמה איזם מכם או סול׳ אסר וסדר בריא
ופשוט הוא ע ט ל משאה נכיטן העהקסי זס לסםלמד במקום אחראמ״ס
שאינו עכין לכאן ט׳ד לשון חכטס מסטס :
הרי דמשמע לכאור׳ דהא׳ מכה איח בים דס אבל אדרבא דוק טכיס
לאידך גיסא דהיינו כיטק הכבד וכהמסמס אבל ההקשוח הכבד הרי
ס ס ק סרמ״א שס דקשה כאבן ט ה ר אס נשס״רו ב׳ זיםיס ואס״ד דאיה
ביס ג״כ דם אלא שכעצר מחמה שכהקש׳ א״כ פשיטא שסוסו לסיום כול׳
דס כיון שאין לו מקום לצאם משם אלא על כרמן שאין זס מאוםו ס ט ן
והכא שמכה׳ שאומרים הרופאים היא החקשוח הכבד א״כ סר׳ בודאי
אין מכס׳ מוציאם דם לכאור׳ ואין לה הרופה לההיר׳:
אבל ז״א ואעידה ל־ נ׳ עדיס כאמכיס שיש לה מכה שמיציאה דם סדא
כיון שבכל סעס קודס זילה הדס הסוא שבא שלא נזמכו קודס לזה
היא מרגשם כאב גדול במקום ידוע וע״י אוהו המרגש אס״כ באו מיכי
דמיס הללו ולא נשוס סעס זולה זה הרי זה ראי׳ נרורס שים לס מכה
שס שממכו דס זה יולא וז״ל סדרי טהרה ודע אע״ג שכהנס׳ לעיל כאב
חיכו כמכת מ״מ לענין זה מהכי הכאב היכי דידעה בודאי שיש לה מכה
וכמ״ש נהשו׳ אמוכה שמואל שהרגש׳ נהליכהה ובישינהה או כדומה לזה
רק שאיכה יודעה אס מכהה מוציאה דם אס נכל ס ע ס ופעם שכואב לה
המכה מוציאה הדס אזי מקהמא המכה היא שמוציאה דס וככ״ל נדקדק
מהשו׳ מהיי״ל המובא בהגה׳ ש״ד גבי הארי״ן ווינ״ד ועיין עוד בהשו׳
שנוח יעקב וכנקח יחזקאל:
וכעין דמוח ראי׳ לקנרא זו ממ״ש העיר ״יד קי׳ קפ״ח באשה שנפלה
לה חהיכוה בב״סס ולא פקקה לראוה כל זמן שהיו סססיכ־ח
נ נ ׳ ה ח ׳ע״ש והבי; הרנ״י םהכווכה שהיו סהיכיס בשר ממש נוסליס לה
לחק וכסקשו האחריכיס מה הוקיף העור ורי״ו על דברה ר״ש שלא פקק׳
לראוה כל זמן שהיי בבייסס גס הנייח כ' אס לא בדקה עצמ׳ נרגע
כפילח החחיכ׳ כ־חיש שמא אז היה דס כדה שס מקודם ולפע״ד המעיין
היטב בשיטה סר״ש שס דיס המפלח יבין דלדידיה אץ חילוק נין כהחח־כ׳
פלי סל״ או שהיא חלוק ישיעא והדס טיח על פניה כל שילא הדס עס
החסיכ׳ הרי הוא דס טהור אפ״ אס יצא הדס מהעורק שבו דס נדום
ט מ טהור מפני שאין דרכת לראוח כן ואלא דאיכא למיחש שמא היה
נ״כ דס כדיח שס מקדמח דכא טרס יצא החתיכה או שמא אחר שכנר
כסל הססיכה לבי״סח יצאו אח״כ עפוח דם מהמקור שאין להם ש״כ־ח
עס החהיכה והכה אס הי׳ לכו ברור גמור שיצא דס עם החהיכו׳ נשעה
כפילהן א״כ הרי דס טהור לפכיכו ואפשר שאוהו דס טהור שילא מהחסיכו׳
מהמקור לבי״הס כחעכנ ויוצא לחיץ א׳ א׳ וה״ל כמכה שיודעה שמוציא׳
דם דמה ל׳ דס טהור ממכה או מסהיכ׳ דרסמנא טהרי׳ וכיון שיש כאן
דם טהור אזי אין חוששין נין וקם לוקס כלל לטסה דס נדה דאוקמה
אסזקה טהר׳ אלא היא גופא מקפקא לן א׳ יצא כלל שוס דם טהור עס
הסםיכוח וה״ל כמכה שאיכה יודעה אס מוציאה דס וק״ק כט ליכא
דהה׳ נא נודאי מן המקיר ולא עקסקי׳ אלא אי חח׳ עם הסה־כוה או
נפ״ע משוס כן הוקיפו הטור ורי״ו היבוה אלו ולא פקקה לראוה כל זמן
שהסהיכוס בבי׳יסס שרצוכס שכל זמן שהיו הסמיכו׳ נניסיס ראהם
וכשיצאו מביה״ס לא ראסם וכשסזרו לשם ראסה וכשיצאו לא ראהה וכן
לעולם א״כ מזה כיקח ראיס שהמסיבות םונילו דס עמס עכ״ס וה״ל
כמכה שברור לן שמוציאה דס ומצלח על כל דם שחראס נ ע ם ההיא זה
כ״ל בריר נכווכח העול בעזה״׳:
והשתא כדין קיו למכה ממש שהיא מרגשה במשמישס ויש לה קי׳
מונסק שכל זמן שמרגשס כאנס יוצא דם ולא זולה זה לפכיו
ולאחריו פשוט שהוא ראיה ברירה שזאה המכה סיא סמיציאס דם וטמ
לא נקמון על זח ונחקור נעדוחו של עד שני והוא מס שרואס סדס כעין
מונלא שהוא ראיה ברורה שנא מן המכה כמבואר להדיא בהנס׳ ש״ד
ובסשו׳ מהרייו קי׳ כ״ה כ׳ ועוד אס נשעה שהיא משסכם דם אז היא
ג״כ משחכח חול אז מוכח מלחא דסול הוא הגורס דס עטל ובשדרי טהרה
השיג על הגאון שבוס יעקב םרלם לסקל על שדם משוכה מדס וקחם וכ׳
עליו מה בכן הא חמשה דמים טמאים נאשהומייס׳ מסשו׳ דבר שמואל
דטון דיש לה מכה החמוס והכאב גורס שהשסכס דם מקורה ואין ראי׳
משיכו׳ מראם ד ט ס ואחר זה מק״ס הקדר׳ מהרה ולא דמי למ״ש בהג״ה
ש״ד דהםס שהיה מראה מוגלא ולא היה דומה למראם אדוס שזו ודאי
הוכחה שמן המכה היא וכ״כ נש״וח ס״׳ ח״ ד קי• א' דמוגלא מוכיח שיש
מכה נאיחה מקוש יעיין עוד שס אס בא בשינוי ממה שנח נימ׳ יקהה
דרגל״ לדנר סיא דלאו מדס עקור הוא עכ״ל:
והנה מיש מראה מוגלא ולא היה דומה למראם אדוס אין הכווכה שלא
היה שס שוס מראה אדוס דא״כ סיסי מסי סיסי אס מן המכה
או מהמקור מראה מוגנא טהור׳ היא אלא כלפי דמ״ר׳ מלפכיזת נמרא׳
דמיס ממש רק שהם עשוכיס ע״ז כ׳ דהגה׳ ם״ד מ״רי שיש מראה מוגלא
לנכה או ירוקה ממש וגס סשיניא שיש בי סערובום דס אבל ע ט פ כיון
שיש בו חערובוס דס ג״כ כדרן מוגלא היוצא מן המכה שעכ׳פ מהמרא׳
סמוגלא מוכח שיש כאן מכס פחוחה המוציאה דס והמובן ממילא כיון
שזס מעיד שיש כאן מכם פחוחה עטלא אס לפעטס בא דס בפ״ע שלא

נשמח וססס מסול׳ כמי שיודעס שמכסה מוציאה לסשעסור׳שלא בשעס
וססס שסולה במכהס :
וקצת סמוכים לזה מהשיש כ״ל במה דהנ״ ואס יש לס מכס סולס
נמכסס ואס יש נה וסח סולם בוקסס וחזר לדין מכס ואס דס
מכסם משונס מדס ראייה אינה סולת ויל״ד מ׳׳פ ספסיק בדין וסם בין
דין מכת למכס ונכמס ראשונים נאמה איןהגירסאוס כןםויל״ד מובא
דסא לכאור׳ קא ואס דם מכסם משונס מדס רא״םה ר״ל מדס שסיא
רואה עהה בשעה השמיש וכיון שדסההשמיש הוא שנחסדשעהס אצלם
ואנו דנין עליו סול״ל בסיסן ואס דם רא״חה שמסמה השמיש משונה
מדס מכסם אינס סוצה במכה וזה מונן ונצ״צ ר׳׳ל דאדס נדהם קא׳
והסיק השיג עליו והאמה שהפי׳ הסםוע הוא כסח׳ץ דאדס ראייס ההשמיש
קאי אמנם נחוספח׳ ס״ס דנדה איסא להדי׳ ואס סי׳ ד ס נ ד ה ה משונה
מדס מכהה אינה הולה בה הרי דשסהכיאכמ״ש שםדס משונם מסמכס
אלא שהני׳ שס דם נדהם משמע אדס הוסת קא׳ ולא אראייס ההשטש
דדס הוסת קרי לי׳ נדת׳ כדלעיל ע״ז ע״א אפי• נתיך יוד נדת׳ עהור׳
וחפשה׳ ומצאה׳ נרמזים פקקי הרא״ש פ״• דנדה סי׳ ג׳ כסב ואס סי׳
דס נדת משונה מדס מכה אינו הולה עכ״ל והנלע׳׳ד דחרחי אמר ססיס
דעיקר כיונה הנר״׳ דהלינן במצוי נין להקל נין להחמיר ע״כ סרואה
דם מחמה השמיש שאינו מצוי לראוה מ״ה הולס במכס אע״ס שאיני
יודעח שמוציא׳ דס משוס שיוחר מצוי דם ממכס מדס מחמח םשמ־ש
הדר אומר ואס יש לה וקח חונה נ קח׳ נין להקל ני; לסחמיר דיוחר
מכו׳ דס בשעח יקה ממקור ואס״ נשעה השמיש ממת שמצוי ממכה וע״כ
אס יש לה וקח איכה הולה במכה וגם איכס חולם בגרס התשמיש
והרי היא עמא׳ כסלו לא ה״ לה מכה ומבעלה לא ססגרש אפי׳ אין
לה מכה כ׳ הוקחגורס ששמשה קיניךלו סו ק־זמר ואסדס מכהה מםיכ׳
מלס רא־יה׳ איכה תולה ר׳יל ג״כ נין להקל נין להחמיר אס דס םרגיכ׳
לראיה מיוכהה משונה מדס שיוצא עהה נשעה השמיש אז׳ היא עמא'
ואינה הילה במכה יכן אס דם מכהה משוכה מדס וקהה כמי הו איכה
הולה נוקלזה להחמיר דה׳־ל כאלו יודעה בודאי שמכסה מוציאה עהה
דם נזה אפ•׳ נשעה וקהה עהור׳ וכמ״ש הוק׳ ס׳ כל היד ע״ז ע״א
הכ״ל:
מוכח מהשיש דשיט׳ הדס ראי׳ ברור׳ לעהר אלא שבודאי אין
הרי
הכ־וכ' על שיכו׳ מראה למוד דתא חמשס דודם עמאיס ואי משוס
שהוא משוכ׳ ז״א ראי׳ כעש דבר שמ־אל סכ״ל שהכאב גירס חמום
ושינוי מראת אע״כ הכווכה על מוגלא מעורב עס דם סמעיד על סחיחח
המכה וזילהת:
היות כן כ״ל לכיהר אחוסיני המדונרה נ ה עהה דהרי לכמה סוקקיס
אפ״ כאב בעלמא הוא כמכה ומכ״ש הנא שמרגשה בשמושה
ולרשנ״א דפקק המחבר כיית״ אפי׳ א-כת יודעת שמכהה מוציא׳ דס
עהור׳ אפ״ בשעה וקהה ולכה״פ לראנ״ד ומרדכי והשף מהר״ס שלא
בשעת וקתת מיתת ומכ״ש תכא דיש לכו תוכחות נרורוה שמכהה
מוציא׳ דס ועוד ללרף שאיכה יודעת בברור שנא מתמקור ות״ל ק״ק
ככ״ל ואע״ג שהמכה הוא למעלי מהמקיר מ״מ כנר העליכי בעזה״ דמ״מ
ה״ל ב׳ שמוה משוס דדלמא אסי סדס דרך מקור ונלאה״כ המליכו לעיל
דהואיל ואשה בחזקה טהרה עומדס לא נמ״ ק״ק עוב כ״כ ונפלה׳ קי׳
קפח קמךעצמו להחיר על חזקח טהר׳ לחוד ואכן לא כקמוךעליו בצירוף
ס״ס גרוע לכה׳יפ ימכ״ש שלפע״ד הקיק הוא טוב מאוד ואפשר שמכח
סברס הכ״ל לא אסאיכן כלל לס״ס כיון שיודעת שמכסס מוציא׳ דם :
וראיתי נכנ״׳ ברובסשונוסיו השריש דסזקה מהר׳ שלאשה ה״כוכל
זמן שהיא טהור׳ אמכם אס ס״א הראה כדה וסם״ ממאי
שוב א״א לה לטםר משוס סזקה מהר׳ שהרי טמא׳ היא ובזה םסזיק
בכל הםובוסיו אלא שכראה בסוף ימיו סזר וכ׳ נגליוןהשובוםיווכןבס׳
דגול מרבבה שזה סל״ בפלוגה׳ רש״׳ וסוס׳ זנסיס כ״ע ע״א דיה וכיון
שראו סהרו כוי ונמכ״ס דבריו םמוסיס פ ה קדוש יאמר דבר זהדפשוע
הוא דכיון שפקקו יוד הוקס הרגילוס לזוב זוב דמה שוב אין לה סזקס
רא״ס עכ״ס ומה לכו נטסרס׳ לנעל׳ אכםכו דדי על ראיים׳ אס כפקק דם
מקירה או לא ולדבריו כל רואה דסדהולס במכס שטשס סרא״ש דמש״ס
אין אכי צדכיס לסקיף אס כשםכס או לא משוס דאשם בסזקס מסורי׳
מומדה יה״ כל זה קודם וקסם אבל משםרא׳ פ״א בשמם וקסם והסי׳
טמא׳ כדה שוב הה״ ממאי לעולם אס לא כבסין הסלם אס לא כשהכה
דם מכהה איכ מה הרעש הרטש על רמב״ן שש שט שאין אכו קומכ־ס
עסם על מכם משוס שאיןאכו בקיאים להנסין בין כשםכם ללא כשהכה
דס מכהה ואפי׳ על דסנםוליסאיכס נועלים מטש על דם מכס והרעישו
העול׳ הרשב״א וגס הראי׳ש בשלמא דם נםוליס הוא לשעה משא״כ
הכא הוא להסגרש מבעל׳ לעולם ועוד דאין אכו צריכים להבםין בין
דם לדם כיון דאשס בסזקס מהר׳ עומדס וק׳ מאי קושיין דלמא ס״ק
רמב״ן טון דעכ״ס אסר שיגימו ימי וקםס לא יסא לס סזקם מסרס
וכממאכס כו׳ א״א לכו לסבסץ וא״כ מטלא משוס י ט ס אסדיס שבק
ססלם ביאםס למכס לשאול מד י ט וקסם כ ט לא נמסרכס דמשיס
אוםן ימים מומטס לא מדיפא מדס בסוליס א ט כ ליסא לסנ׳ כללי דכ״ל
,

רבינו

שארות

חודם סופר חי״ד

רביכו י י ח ק א ל ב ה א אלא כל שרוב נשים אין ש ו פ ע ה זמן רב כ ז ה אחר יוד
ו ק ה ה א י נ נ ה ב ם ז ק ה ר ו א ה וראיה׳ שגס בקלרי ס ה ר ה מ ״ ח ׳ ק׳ זו בשם
זכרק י ו ק ף ולא ר א י ה ׳ מ א י ז ס ס ע ס כ׳ כן ורש״י יהוק׳ ל״פ ב ה א אלא
ת ח ו ק ׳ ק״ל למיוני של ל ״ ע ל מ ל ע ה פגול לזב אינו לומח א ס אינו מ ל מ ה ו
ליום הז׳ ש ה ו א ע ה ו ל לגמל׳ ו ק י ח ל אבל ב א מ צ ע ה ק ם י ל ה א ע ״ ג ל א י ת
ליה ם ז ק ת שאיכה ר ו א ה ושופע ככהל מ׳׳מ א י נ ה ל ו מ ה לםגול עיין וק״ל
ו ב ה ש ף א ס ר ה הארכתי מ א ו ל בזת ברא־ות ברורות כראי מוצקות ב ע ז ה ״ :
והנה לפענ״ל ב כ ל ם ל א ו ר ״ ה א ק ג ׳ נ ז ה א פ ״ לא פ ק ק ה ב ט ה ר ה כל
ש ע ב ר ה ע ל ״ ימים ה ר א ו ״ ל ז י נ ה למי נ ל ה ה על ה ר ו נ פ ק ק ה לי׳
סזקת ר א ״ וכן יש להוכיס מליוקא לרישא ו ק י פ א למתניתין ל כ ל ה ק׳ ס
ע״א נ ל ה ש ב ל ק ה ע צ מ ת ׳ע׳יש א ל א משוס לנשי לילן ק פ ק זיבות כינהו
בעינן ש פ ס ק ה נ ע ת ר ה בפנינו ע כ ״ פ ו ל ע ת ה מ ר ל כ ׳ ל ב ע י נ ; ג׳ ׳מיס
לאסזיק׳ נ ס ת ר ת ואכ׳ בארת׳ באריכות במ״א לבג׳ בליקות ק ג ׳ ערבית
ישחי־ת וערבית וכבר לבר מזה סלתי קי׳ קלי ו ק ע י ף ת ׳ :
כן א ת ת א ל א נ י מ י ׳ שבין ו ק ח ליקת א ס ת ר א ה מראות עיי שת׳־גיש
נלל
ב ה ח ל ה כ א ב ב מ כ ה ה א ו שיהיה ב ה ס מ ר א ה מוגלא אז׳ ה י א ט ה י ד
ל ב ע ל ה לפי ק ב ר ה י נ ו חנ״ל ו א מ נ ס אחר ס כ ב ר ר א ת ה נ ד ה בימי י ק ת ה
לא נ ע ב ו ד בה ע י ב ד א ע ד א ח ר ש פ ק ק ה ב ט ה ר ה ו פ ק ק ה לראוי •היה
נקיי' ג״' שלמיס כ ד ע ח ה מ ר ד נ י דחרי קיליח לא נ ע ב ו ד א ב ל מ ש פ ק ק ה
גי׳ והיו נקיי׳ גמור״ אז׳ א ס חרגיש אח״כ כ א ב באותו מ ק ו ס ואחר כ ן
ה ר א ה ככ״ל יש ל ס ה ר ה ויראה ש ח ז ־ ר מ ל ב ד י ק עליות כ׳ כ ב ע ו מ ק באוחן
הייניס ב א ו כ ן שלא ה ב י א ל ס פ ק ה ר ג ש ת ינ־מח ה י ג ש ח כ ד ה ו ה ד כ  :מ ה
שניכל להקל מעלינו עול מ ש א חומר נ ד ה ונקיים ע ד י ף ט פ י ו א ס לא
ה ר ג ש ה הלי ק פ ק אי׳ דאורייתא אין כאן דהרגשח זיבח דבר לח לאי
ה ר ג ש ה ה ו א כמבואר אצלינו נ א ד כ ו ח דלא כ נ י ב ׳ ו י ק ח ס ב ד ק ה ב ע ו מ ק
ניחוש ש מ א ה ר ג ש ה ע ד ה ו ה והיל ק פ ק דאורי״ עכ׳׳פ אבל א ס נ א ה כ נ ק
כ״כ ב ע ו מ ק ש ה ד כבר ה פ ס י ק ׳ ב ט ה ר ה והוחזק׳ ג״כ גי׳ ב ס ה ל ׳ עי׳ כ ד׳
לה ע ח ח ב ה כ כ ק ח ה ע ד ל ם נ י ס ק ל ח והיינו באיה; ה י מ י ם שהרגישה כ א ב
ב מ ק ו ס מ כ ח ה שאז ד ר כ ה למצוא דם מ כ ה ו א נ ס נ ו נקיל לה ע״כ ט ו ב שלא
ת ב ד ו ק כ׳ כ נ ע י מ ק כ ל י שנא נ ב ו א לילי ק׳ דאורייתא ו נ ס לא ח ו ק י ף
לבדוק שניא לצורך כ״כ דומיא מ״ש רמיא קי׳ ל״ג ד ע ו ב הי׳ יוחל לחקן
שלא נבדוק ה י ס ט כלל מ ש נ ב ד י ק ו נ ו ה ג י ם קילוח עיש ובזה ה י ה חצח
כעין נ ק י ״ ג׳ כ שהרי כ׳ רז״ה פ״ ב ד נ ד ה לדעת כ מ ה ג א י נ י ס לא ב ע י נ ן
ב ד י ק ה לנקי׳׳ ל ב ע ל ת ד^ג׳ לנקי" שלה ב מ ה ש א ח ל ש ם ק ק ה ב ס ה ר ה
ו כ ק ת ס ה מ ע י י ן ה י א ש ק שוב לא הרגישה ז׳ ימיס זא״ז ונהי ל ל א ק י ״ ל
כאוח; ח כ מ י ם מ״מ באשה זי שא׳ א נ ה ב נ ק י ״ שעי״ בליקה שהרי מ ל א ה
על ה ע ל כ ח מ י ם הנ׳׳ל א״כ ע כ ׳ ם תהי׳ נ ק ״ ס ב ה ר ג ש ת ולמה נגלוס לה
ק פ ק ה ר ג ש ה ע ״ ה כ נ ק ח ה ע ד ב ע ו מ ק ע״כ נ ל א ה ל' לעשיח כנ״ל ואחר
ה ט ה ר ל ב ע ל ה ובלבד שיה״ מוכיחה ק ״ ס היינו ה כ א ב הכיל והמוגלא
שחמלא לזמניס:
הכ ל כ ח ב ח ׳ להלכת א מ נ ס ל מ ע ש ה לא צסירנא ולא
כל
א ס יסכים ע מ י גדול א׳ אשר יורה הראוי׳ ל י כ נ ק
דמצי דרי כשור׳ אז׳ דרינא ב ה ד י שיב׳ זעירא הכ״ד ה ח ו ח ס
משה״ק ס י פ ר
יוס ג׳ י״ד אלול חקס״דל.

חוירנא ע׳ כ
ב ע ו נ י קורה
פ ה ק״ק מ״ד
מפסדי׳מ:

תשובה קמה
שאלה באשת שיש לה חולי השבירה שקורץ ) פ א ר פ א ה ל ( ותמיד ה י א
מרגשת ח ב מ מ נ ה מ ר א י ה ירקי ח ולבנו ח ולאחר ש ע ה נ מ ל א ״
בחוכו סיםין אדומים ג״כ ו א ״ א ל ה א ש ה ה ז א ה למכוה ז׳ ימ־ס נ ק ״ ס בשוס
א י פ ן כ׳ ל ע ו ל ם ה ר א ה מ ר א ו ח כ א ל ח ולאחר ש ע ה ה מ צ א ימלא נ ח ו כ ן
טיפין א ד ו מ י ם ואי כמי •מלא לה ד ׳ ק פ י ר ח כ ק ״ ס מ״מ א״א ל ה להזדקק
ל נ ע ל ה כ ׳ ח י ד ד חרג־ש ו ח ל ט ר ן לבדוק ולהמהין זמן מ ה אולי חמלא
ב ח ו ן ה מ ר א ו ח טיפין אלימין ככ״ל כ׳ אפי׳ להט׳׳ז רס״׳ ק פ ״ ח דאין צרין
להמתין ע ל ש ח ה ״ נ ש ה״כו ב ס ח ס א ש ה אבל ה ן א ח ח א שכבר ה ו ח ז ק ה
ב כ ן ש ה מ ר א י ה מ ח ה פ כ ו ח א ח ר זמן א״כ ם ש י ע א שאיכו יוצאה יל׳ בליקה
ע ל ש ש ה ה ה זמן מ ה ו ר א ח ה שלא כמלא ב ה ו כ ה ל ס וא״כ נ פ ל פ י ה א ב נ י ר א
כ ׳ א ם ח מ ה י ן ־מ; מ ה א ס ה ר צ ה אז ל ה ז ל ק ק ל ב ע ל ה חחזור והרגיש כ ׳
תיא מ ל ג ש ת ת י ד ל וקרוב מ א ו ל שתתגרש ה א ש ת מ ב ע ל ת ע ״ ז עכ׳ית לברי
ה ה ל מ י ל השואל א ל א ש ה א ר י ן עול מ ה שלא נ ר א ה צורן לעיקר ה ש א ל ת :
תשובה הלי; ת ז ה כ נ ר תלכו בו נמושות בהשובו׳ רבוהיכו ה א ח ר ו נ י ם
אשר מ פ י ה ס א נ ו ח ״ ס ולא א ב י א פ ה כ״א נ ק צ י ה מ ה שתומכי
הן ה ש מ י ס בעז׳ ה ובו א ב ט ס שלא אכשל ח״ו .וכל מ ה ש א כ ח ו ב פ ה אינו
כ• א ס ל ה ל כ ה ולא ל מ ע ש ם אש לא שיקכיס עמי א ח ל מגלילי המורים אז
אמסיכ׳ שיבא מ כ ש ו ר ״ :
ד פ ה מ פ ל ח מוק־ס א ב ״ נ ש ם ־ פ ר ה לכולא ע ל מ א לא םליגא
הנה
ל ס ה י ר ה כ׳ סליצ׳ ב ח ה י כ ה ולרש״׳ פליג׳ בסלי פלו׳ וחרא״ש ה ק ש ה
ע׳ ז ג׳ קו׳ ועול ק ש ה קי׳ מהרש״א שס לא״כ לא פ ל י ג ׳ רנכן ממאי לאר״א
ב ה ל ״ וקו׳ זו ק׳ בין לפירש״׳ בין לפי׳ ה ה ו ק י שס אשר ע״כ נ ח ר ו ה א ס ר ו כ ״

ותשובות

נה

נ ס י ׳ הרא״ש בשם השר מקוצי לפליג׳ ב ע ע מ א ד ק ל א ונלעיד ע פ ״ ׳ דבריו
ד ה כ י פירושו כולי ע ל מ א קבירי להו בבשרה מ מ ע ע ולא בבשר שאינו
נ ש ר ה ממש ה ״ כ ו בשפיר ו ס ה י כ ה כ פ ר ד ה מ מ כ ה א ל א דפליג׳ ב ע ע מ א
ל ק ר א ה ״ ק ס״ל ד ר כ ה של א ש ה לראוה ד ס ב ס ה י כ ה וא״כ ה א ל מ י ע ע
ר ח מ נ א ח ת י כ ה ושפיר ע״כ לאו מ ש י ס ל א י ן ל ר ן ר א י ״ ב כ ן ז״א ה א ד ר כ ה
של אשח לראוח כ ן א ע ״ כ מ ש ו ס חציצה ה י א וס״ס ומכ״ש ב ש פ י פ ר ח
ל ע ה ר ה אבל פלי פלו׳ ע מ א ה ולא עול אלא א פ " כל ה ר א י ״ שאין ל ר כ ה ב כ ן
כמי ע מ א ה ל מ ה ״ ח ל ע ח ר ]ונלשין הראי׳ש לא מ ש מ ע ק צ ה כן כ״ל בקל[
ורבכן ק״ל א ץ ל ר כ ה של אשת לראות ל ס ב ח ת י כ ה וא״כ כאמל ע ע מ א
ל ק ר א ל מ מ ע ע שפיר ו ח ח י כ ה לאו משיס חציצה וה״ה נ מ ׳ לכל מיכ׳
ראיוח ש ב ע ו ל ם שאין לרכה ב כ ן א ע ״ ס לברור לני שהוא לס נ ל ה מ ״ מ
כיהירה היא ז ה פ ״ ם ל ו ג ח ח ׳ י ל ר נ א  -כ ע ס״ל ה כ י והכי ק״״ל להל׳׳ש
הכ״ל לכל שאין ל ר כ ה ב כ ן לראוח כן מ ט ה ל י נ ; ה ל ס ה ה ו א א ע " ; לברור
לן שהוא ל ס נ ל ה ה ב א מ; ה מ ק י ר :
ומזה היליד הדיש ז״ל ק י נ א ב א ש ה שנעקר מ ק ו ר ה וכמין מ ס י כ ה בשר
נ פ ל לה בביה החילון ונויהרה והכיור ה ו ס י ף ח י ב ו ח א נ ו ולא
פ ס ק ת מלראות כל זמן שהיח׳ ה ח ת י כ ה בב״׳תח והרב׳" ו ה ל מ ׳ א ו ה ב י ס
וחש״־ כילם ת ב י כ י כ פ ש ו ע ו שנפלו ח ת י כ י ת בשר בלוי וכעין פ ל י ג ח א ר״א
׳רבנן לבש״ס ו ה ל נ ה נתקשו בזה ו ב פ ר ע מ ה ש ה ק ש ת בנייח ה א ל י ש ״
נמ׳ ט ה ו ר ה ו א בפל׳ פלו׳ ומה ב־] ריש לרש״י ו ג ס מ ה ש ה ק ש ה הב״ח
א ס לא ב ד ק ה ע ל מ ה ב ש ע ת נ ס י ל ח ה ח ת י כ ה ניחוש שמא הי' שס ל ס נ ל ה
ג״כ גס כחקשו מ א י ד ב ה ו ס פ ה ה ע ו ר ורי׳ו ה־ביח הכ׳יל ילא פ ס ק ־ מ ל ר א ו ת
כ״ז ש ־ מ ח י כ ה בב״יהח •לפע״ד ליישב הכל ב ע ז ה ׳ ״ ד ה נ ה לרש״׳ ד ט ע מ א
ד ט ה ו ר מ ש ו ס שחינו ד ס י ד ה אלא דס ח ת י כ ה איכ ד י ק א נ ד פ ל ׳ פ ל י ׳
ו ה ד ס ב ח י ן ה ב ק ע י ס שזה מורה ש ה ד ס ה ז ה י ש ל ו ש ״ כ י ח צ ס ה ח ת י כ ה
ואיננו ד ס נ ד ה א; ה י א ע ה ו ר אבל א׳ ה י ח ה ה ח ת י כ ה שיצא יניח ב ה
ב ק ע י ם ו ה ד ס גי־ח ע״פ ה ח ת י כ ה הי׳ עינא שהרי ה ד ס ה ז ה חין לו שייכוח
ע ס ה ח ח י כ ה אלא ש ה י א ד ס נ ד ה שיצא ע ס ה ח ח י כ ח ו ט מ א ה ה י א ולא
ע ו ד אפי׳ א׳ דק מ ק פ ק א ל; א׳ ה ח ת י כ ה פלי או שיעא כ נ ר א ה שכן ה ״
ע ו נ ד א דהר ש שלא הית׳ מ פ ל ח ח ה י כ ה ל ח ץ כ ה ב נ ה הרבי" אלא שככל׳
ל ב ׳ ה ח וכשחחו שס ואולי אח״ז חזרו ל א ח י ר י ה ס ל מ ע ל ה אל ה י ו ע ״ ס ימ״מ
לא כידע א׳ ה ס ס ל ו ״ ו ה ד ס בתוך ת ב ק ע ׳ ׳ או לא ולרש׳״ ע מ א מ ק פ ק משאי׳ כ
להרייש דק״ל כל שאין ד ר כ ה של אשה נראות כך עהור ה ו א א י כ כך ל'
א ס ה ד ס ב ה ו ן ס ב ק ע י ס או ע ו ח על פ י ה ח ת י כ ה ד ד ס נ ד ־ ה ו א ו ה ה ו ר ה
טיהרו הואיל יא־ן דרכה של ח ש ה לראוה כך ומב־אר ה ת פ י ס שביי שיעה
רש"• לריש ויובן נמי מ ה שהוסיף הכיור שלא פ ק ק ה לראיה כ׳ ז שהי׳
בבי״הח ד ב י ד א י ה ״ ראוי לחוש לשמא מעורב בי ג״כ ט פ ח ד ס נ ד ה שילא
מ ע צ מ ו בלא ה ח ת י כ ה או שהי׳ שס מכבר כמי׳ש חב״ח אך ה א ב א ש ה שיש
לה מ כ ה ויודעה בודאי ש מ כ ה ה מוציא׳ ד ס טהור׳ ה י א לכ״הפ שלא
ב ש ע ח ו ק ת ה כיון דיש לפנינו בודאי ד ס ט ה ו ר לא כיחוש ל ד ס ט מ א
מטעמי׳ ה מ ב ו א ר ״ בראשונים ס ״ קפ״ז א״כ ה״כ מ ה ל׳ ד ס מ כ ה או ד ס
נ ד ה שחחור׳ טיהרסו כיון שיש ע כ ״ פ בודאי וברור ד ס ט ה ו ר ב א ש ה זו
מ ה ״ ח כיחוש בין ח י ק ח ו ח ל ה ע י ו ב י ה ד ס ט מ א אך כל זה אי ברור לנ־
ש ח ח ת י כ ו ח ה א ל ו תביאו ע מ ס ד ס ב ש ע ת כ פ י ל ת ם לבי״הח ואוחו ה ד ס
ט ח ו ר ויוצא ח ו א ל ח ץ א ח ת ל א ח ח א״כ יש כא; ד ס ע ה ו ר בודאי א ץ אנו
חוששים לדס כימא כלל א ן מנ״ל שאלו ח ח ח י כ ו ח ה ב י א ו כלל ד ס ע מ ה ס
יאין כחן ד ם ט ה ו ר כלל ד א פ ״ להמקיליס בקי׳ קפ״ז ל ט ה ר א פ ״ ב מ כ ה
שאין י ד ו ע שמוציאה ד ס מ״מ לכל ח פ ח ו ׳ בעי׳ ש מ כ ס כיוצא בזס ד ר כ ה
להוציא ד ס אבל ה כ א ה ש ח א מאן לימא לן כלל שחחיכוח כאלו דרכן
להביא ל ס ע מ ה ס א ל ל ב ה ה א א מ ר ״ אין ד ר כ ה של א ש ה לראוח ד ס
בחחיכ׳ וא׳׳כ מה״ח ל ט ה ל ע׳יכ ה ו ס י ף ה ע ו ר ו ל ״ ו ולא פ ש ק ׳ ללאוה כל
זמן ש ה ח ח י כ ו ח בבי״הח ר״ל ש ז ה הי׳ ס י ׳ מ ו ב ה ק ש ס ח ח י כ ו ה הוליכו ה ל ס
ע מ ה ס שהרי כל זמן שהיו ה ח ח י כ ו ח ל מ ע ל ה ב ב ט ן לא ר א ה ה ככוס ו מ ש ע ה
שנפלו לבי״חח לא פ ס ק ה לראוח כל ש ע ה ומליוקא כשמע כ ש פ ס ק ו
ה ח ה י כ ו ה מ ל ה י ו ה בב״הח פ ס ק ה מלראוח וכשחזרו חזרו לראוה הרי לפנינו
ש ן א ה הראיי׳ ה ח מ י ל ״ ח י א מ ח מ ס ל ס שתוליכו ה ח ח י כ ו ח ע מ ה ס ו ה ו א
ל ס ט ה ו ר וכיון שיש בילא׳ ל ס ט ה ו ר לםכיכו ח ו לא כיחוש ל ח ע ר ו ב ו ח ל ס
ט מ א ומיושבים בזה כ מ ה ק׳ שהקשי ה א ח ר ו נ י ם על זח ע י י ן :
אמנם מ״מ צ״ע א כ ח ׳ כיחוש שמא ה ח ה י כ ו ס ב ע צ מ ם ה נ ו פ ל י ם ב ב י ה
סחיצון א י נ ס ח ה י כ ו ה נ ש ר כלל כ״א ל ס יבש •בשהי־ח ב נ י ״ ה ח
ס ס נ מ ס י ס וכמקיס ו ה ״ כ ו זיבח ה ל ס ה ה ו א ומפכ׳ זה כ׳ ה ר נ ״ ל מ ״ ר י
שהעיל ה ח ח י כ י ח למיס פושרים ולא כמוס ו ולא כ ל א ה לפע׳יל כ׳ לא נאמר
ש ה א ש ה ה פ י ל ה ה ח ח י כ ׳ ל ה ״ משמע ש ה פ י ל ־ ל מ ק א ל א שכפלו לה
בבי״הח ולא יצאו ל ח ק ל ע ו ל ס וא״כ א י ן נ ל ק ס בפישליס ו ה ל ר ה ק׳ ל ל ו כ ה א
ל ל מ א ה ח ה י כ ו ח בעצמם הי׳ ל ס יבש וכ״ל למייל׳ שילוע לה שהי׳ בשל
בלוי מ ה מ ק ו ר שהי׳ ילוע לה שכעקל מ ק ו ל ה ומזה כפלו ח ח ח י כ ו ח בבי״הס :
כל ׳,ה ל ו ח ק גלול ע ל שקמו אחרוני ה א ח ר ו נ י ם והאירו עיכיכו נ פ י '
מ״מ
כווכה הר״ש ז״ל ורמזה חט״ז בלשוכו חצח ו כ ה ב ה במעיל צלקה
ו נ ש א ר ׳ חשו׳ אחרוכיס וביאר ה לבר ׳והר ב פ ל ה י ה מ כ ו נ ׳ ח ם א ר ח ישראל
ש ה ״ ל ה א ש ה חולי ה ש ב י ר ה לא ש נ י ר ה ש נ ק ר ע ה פ ר י ק ה א ל א םולשה
כעי״ז

שארות

חת״ם סופר דדד

ותשובות

כלל וא׳׳כ לדידהי י״ל א ס נ ע ק ר ה מ ק ו ר מ מ ק ו מ ו ויוציא ד ס מ׳׳מ ט מ א ה נ א
כי מ ה לי במקומו א ו שלא נ מ ק ו מ ו וא׳׳כ מ ה קשי׳ לי׳ מ ה א ד ד ף מ׳׳א
ע ״ ב אעכצ׳׳ל מ׳׳מ מ ק נ ר א נ ש מ מ ג ס לשישה הב״• ורמ״א והב״ מ ד מ ע ש ה
דר״ש הי׳ נ מ ה י כ ו ׳ ממש מ״מ זיל בהר ט מ מ א שטיהר מ ש ו ס ש א ץ ד ר כ ה
לראוה בכך א״כ ה ״ ה נ ע ק י ר ה המקור ויצא רוק למקומו נ ו ר אין דרכה
לראוה ב כ ן אמ׳׳ג די״ל היינו כ ש נ ע ק ר לגמרי א ב ל נ ש ה ר נ נ היינו אורחי׳
ז ה ו ד ו ח ק וא״א לאומרו א ל א לכ״ע כ״ל דלר״ש א ש ה כזו ד מ י ה ע ס ו ר י ס
ד ה ״ כ ו א ס כ״ז שהמקור נ ח ק ה ר א ה ד ס וכשיחזור למעל׳ לא ח ר א ה שעי״ז
מבואר ש ה ד ס נ א ר ק ע״׳ ד ח י ק ה רגליס במקור ואין ז ה ה ר ג ש ה יציאה

שמי״ז נ ש ה ר נ נ ה מ ק ו ר ל מ ט ה וסיינו ס ה י כ ה נ ש ר ר״ל ה מ ק ו ר נ מ ש ך וכל
אוהו הזמן עלולה לראוה כ מ ה ודני מ נ א ו ה משונים ו ד ס מ פ נ י ש ה ו א ס ק
למקומו ו מ ה נ ד נ ד ע״׳ הליכי ו ט ל ט ו ל ג ס אין נ כ ס ה ע ו ר ק י ם לנשל ס ד ס
ה י ט נ וזה ה ו א שטיהר הר״ש ז״ל מ פ נ י שאין דרכה של א ש ה לראיחו א ל א
נ ש ה מ ק ו ר נ מ ק ו מ ו א נ ל לא נ ז ה ה א ו פ ן וכ׳ ה פ ל ה ׳ שהוא ע ש ה מ ע ש ה
ל ט ה ר א ש ה בכה״ג בצירוף ס נ ר ה הר״ס ש נ ד י ק ה א י נ נ ה ה ר ג ש ה ד א ו ר ״ ה א
כמבואר בדבריו בריש ה ס פ ר ה ה ו א ו צ פ ע ״ ד כל מ פ י ץ נ צ ד ק י ש פ ו ט שהר״ש
כהכוין לזה ה ע כ י ן ב ע צ מ ם בלי ס פ ק :
שראיה׳ ה ג א ו ן נ ה ש ר כודע ב י ה ו ד ה ש״ כ״ס ד ס ה ש י ט ה זו נ ש ה ׳
אלא
ה ד ס א ל א ד ח י ק ה רגלים גורמים ל ה ואז טהור׳ ה י א להד״ש:
ידים ואככ׳ נ ע נ ״ לא ה ב י ט ה ׳ כל דסיוהיו כ׳ מ״ש המקור איכו
אך מ ה כ ע ש ה לאחוחיכו ביום שידובר נ ה שיטה ר מ נ ״ ס ל פ ס י ק להדי׳
מ ו נ ס נ ק נ י ע ל ע ו ל ם ו ה ו א ט ע ה מצד לצד ולעולם לא ה ט מ א ז״א ק׳ כלל
נ ם ״ ה מהלי איקור׳ נ י א ה ה ׳ ״׳ג ׳״ד ד ל א כהל״ש הכ״ל יס״ל ד ם
א ד ר נ ה ה י א ה נ ו ה נ ה כיון שדרכו של מקור ל ה ה נ ו ע ע ולנטוס מצד לצד
ה נ א ע ם ה ס ה י כ ׳ ט מ א א״כ ס״ל א ם ״ מ ה שאין ד ר כ ה בכך נ מ ׳ ט מ א ה
א״כ נ כ ל צד ש י ה ״ נ ט ו י ו ה ר א ה ד ס ה ו ה דרכו של ד ם ל צ א ה כך ו ט מ א ה
ו ק ש ה צ׳ ל ה כ נ י ס ראשי נ א י ׳ כ ר ם ע ״ כ א נ י אומר נ ו ד א ׳ א ס ה א ש ה מ ר ג ש ה
מ ש א ״ כ שבירה ו ש ר ב ו נ ה מ ק ו ר ממקומו ל מ ע ה סול׳ ה ו א נ נ ש י ס ואין דרכו
ממש ק ש ה לי להסיר א ך כ ע י ה נ ר א ה מ כ ו ה ל ׳ שאלהך שאין ה ה ר ג ש ה
ו ע נ מ ו בכך וכל שאין דרכו של ד ס לצאה כך ט ה ו ר ׳ ה י א להר״ש ומ״ש
שלה אלא ז י נ ח ד נ ר לח ו ה נ ה נ ח ש י ׳ שב י ע ק נ מוכיח דע״כ ז י נ ה ד ב ר
ש ה ע י ד ה כ ו פ א שלו ה י ם ך מעדוהן של ג א ו ט ' סנ״ל שאמר שאין המקור
מ ש ה ר נ נ ל מ ט ה לעולם כ״א ה ע ל י ״ ו ה ר מ נ י ס כ׳ ד ם עלי״ ה י א כשישיסע לח לאו ה ר ג ש ה ה י א מ ד א מ ר ״ ר׳׳ס ה ר ו א ה כ ה ס גבי מ ׳ רגלים א ׳ ד א ר ג ש ה
י ו ש נ ה א מ א ׳ ט ה ו ר ה א ׳ ד ל א א ר ג ש ה כ ר ו ק ש ה מ ה ס ס ק יש כ א ן ה א
עורק ש נ ע ל י ״ וזס לא שכיס כלל ה נ ה א ס אומר ש א א מ י ן ל ע ד ו ה ה ר ו פ א
בודאי א נ ג ש ה ז י נ ח ד נ ר לח שהרי ה ע י ל ה וד נ ג ל י ם אע׳׳כ שאין ז ה הרגש׳
נ ג ד כל ס ג א ו נ י ס מ״מ עדיין א נ י אומר נ ו ד א ' לא שכיח שישיסע עורק
כ ש ה ע ל ׳ ״ במקומו א ך א ס ר ש נ ל ק ה ו נ פ ל ל מ ע ה ל ב י י ה ח ו נ ל ס ק נ י ן רגל״ ה ג ס שמח״ה מהרששיכ ד ח ה ז ה ש ס נ ה ש ד דה״ק א ׳ א ר ג ש ׳ הרגש׳ גמורה
י ו ש נ ה א מ א ׳ ט ה ו ר ׳ ע״ש ודנריו ה מ ו ה י ס ע כ ״ ס איך אמר אי דלא ארגש׳
שכיה ע ו נ א שישוסע ה ע ו ר ק ויזונ זוב ד מ ה וא״כ א ד ר ב ה לסי ע ד ו ה ה ר ו פ א
ע ו מ ד ה א מ א ' ט מ א ה א מ א ׳ לא ה ה ״ ט מ א ה נ ה ׳ ד ל א ה ר ג י ש ה ה ר ג ש ה
ה ה ו א אין ל ה ק ס פ ק נ ד ם מקור ע״׳ השביר׳ כ״א נ ד ס עלי״ ד מ ק ר נ א
גמורה מ״מ ז י נ ח דבר לח מ י ה א א ר ג ש ה ויש ל ד ח ו ק נ ז ה  .ע ו ל ה א ר כ ה ׳
ה ש ח ח נ נ י ״ ה ס ומ״ש ע ו ד מ״ט נ א מ ר שאין דרך לראוה נ כ ך מש ל׳ א ס
ה ו א למעל׳ או ל מ ט ה לעולם ה ו א ד ם נ ד ה לא י ד ע ה ׳ מ ה ק ש ״ א ה ״ נ בהשו׳ א ׳ ו ה נ א ה ׳ ר א ״ ממ״ש ריש נ ד ה ישנה נ מ ׳ א ג ב צ ע ר ה מ ח ע ר ה
מ ש מ ע דכל ה ר ג ש ה ה ו א מ ח מ ה צער ולא ז י נ ח דבר לח ב ע ל מ א ד ם ש ו ט
ש ה ו א ד ם נ ד ה מ״מ אין דרכה של א ש ה לראוה נ כ ך ועוד נ ל ם ע ״ ד לפרש
ה א דאמרינן אין דרכה של א ש ה לראוס ד ם נ ס ה י כ ׳ ולהכיש ז ה ה ו א דע״׳ ז י נ ח דבר ל ח לא מ ה ע ר ה ו כ ן מ ש מ ע כמי מלשון ה ס ו ס ׳ נ ד ה ד ף ע״א
ש מ נ ו א ר ש ם ח י ח ה םה״מ ה ו א
ט ע מ א ד ק ר א וקי מ ה ע ע ס יש לזה א ס דרכה או אין ד ר כ ה לכך והי׳ ד״ס ו ה א א ש ה מ כ ו ס ה ה י א מ ׳ ׳ע״ש
נ ל פ ע ״ ד לפי מ ה דאמר שמואל ר״פ ה ר ו א ה כ ה ס נ נ ש ר ׳ ע ד שהרגיש ה ה ר ג ש ה או צער כ ע ץ ע ק י צ ס וד רגלים וכח״ג ולא ז י נ ח ד נ ר לח ו ה כ ה
בסשו׳ כב״' ס ״ נ ״ ה כ׳ ס ח ס ד ל א כ״ל כ כ ה ה ק ו ד מ י ם א ל א ד ז י נ ה דבר
נ נ ש ר ת ופריך ה ת ש ת א מ נ ע י א ל מ ע ו ט י שפיר ו ס ת י כ ת ו מ ס י ק תרתי ש מ ע ה
לח ה ־ א ה ר ג ש ה דאור״׳ ולא ש ה ל נ ו לססור ר א ״ א׳ מאלו ה כ א מ ר י ס
מיניה ופי׳ ב ס ״ הר״ן ד נ ש פ י ר וסתיכ׳ א י נ נ ו ת ר ג ש ת ת ד ס א ל א ת ר ג ש ת
לעיל ח ך ר ק ה ו א ה נ י א ראי׳ מ ד כ ס ק א לן ה ר ג ש ה מבשרת שחרגיש
שפיר וסהיכ׳ ע״ש וי״ל כ ך דעיקר ד ס נ ד ה ה ו א מ ה ש ה ד ס ה מ ה ק ב ץ
בבשרה ו ה א י ק ר ח כמי א ה ׳ ש מ ט מ א נ נ י ה ״ ח והיינו ח ק לעת״מ שס
נ ע י ר ק ׳ המקור ויוצא נ ז מ נ ו ואז ע ״ ה ה ע ו ר ר ה יציאה ה ד ס מ ז ד ע ז ע כל
ג י פ ה או צכ״הפ מרגשה נ פ ס י ס ס ם ׳ ה מ ק ו ר ע״׳ ה כ ס ה ד ו ס ה א ו לכל מ ח ע מ א זה ה ו א ה נ ש ר ד מ ״ ר ׳ נ י ׳ ק ר א ושם ה ו א ג״כ מ ק ו ם ה ת ר ג ש
ה ם ס ו ס כצער ע ק י צ ס מי רגלים וכה״ג וזה ה ו א ד ס נ ד ה ש ע מ א ה ו ה ה ו ר ה ותוא ב נ י ח ״ ח ש׳ימ ד ז י נ ת דבר ל ח ה ו א ה ר ג ש ה דאודיי׳ ודבריו ח מ ו ה י ס
י ה ״ מ א י ז ה ס נ ה שיה״ ש ה מ ה ר יציאה ה ד ס ל פ ע מ י ם ע״׳ אכילה שוס א ו א ד ר נ א ד ו ק מיני׳ לאידך גיסא ה א מ מ ע ט ״ נור בבשרה ולא בשםוםרת
והיינו א ס ה כ כ י ס ה ש ם ו ס ר ה לסי המקור ו ת ק נ ל ה ד ס דאלו לא ה כ נ ־ ס נ ה
עיי ק פ י צ ה או ע״׳ ס מ ו ס ההשמיש וכה״ג כל מ ה שגורס יציאה ה ד ס
ב ע נ ע ו היינו ד ס נ ד ה דקרא ו א ס ״ י ה ״ כעין ס ס ר ד ל ו נ ס ס ו ה א מ כ ם א ל א צניס״ח א״כ כ נ ר ה י א ט מ א ה מ ש ע ה שיצא ה ד ס ח ק לסי ס מ ק ו ר
נ צ א ה ו מבשר ה מ ה מבלי הרגש כלל או א״נ יוציא ה מ ק ו ר שסיר א ו ס ה י כ ה א ע ״ כ א ס א ל מ ע ו ע ׳ בבשרה של ע צ מ ה ר״ל שיעבור ה ד ס נ ם ׳ מ ק ו ר ה ולא
ו ס ם יובילו ע מ ה ס ד ם א ו שסושיט ש ס ו פ ר ם לשס וסוציא ד ס א ס ״ א ס שיה׳' שס שםוםרה לקבלו וא״כ הרי מבואר ד ה ך נ ש ר היינו ס ס ״ מ ושם
תרגיש אז ל א ה ״ ה ת ר ג ש ע"׳ שנתעורר ת ד ס ל צ א ת בשעתו א ל א ש ה מ מ ד ס צריכה שהרגיש ומ״ש מדרשא בבשרה נ ם נ י ס כ נ ח ק ה ו א מבואר ב נ ד ה
האלו ם ס ס ו ה מ ק ו ר והוליכו ה ד ס ע מ ה ס ואין ז ה ה ר ג ש ה ש ה ק פ י ד ׳ התור׳ מ״א ע ״ נ דהיינו מ ק ו ם שהשמש דש והיינו ם ה ״ מ למעיין בלשון ס ר מ נ ״ ס
ע ל ״ והיינו דכי הרין נ ם ״ ה ט ל ד ה ר ה ׳ ש״מ דבשרה שהרגיש בבשרה ם ״ ה מ א ״ נ ה״ד ו נ ם " ה ע ש נ ה ועוד ה א ר כ ת י נ ז ה נ ח ש ו ׳ א ח ר ה מ״מ ב ה א
מ ס ק י נ ן דעיקר הרגשה דאור״׳ ה י א לםע״ד ה ר ג ש ה ס ח י ח ה ס ה ״ מ א ו צמר
ה ר ג ש ה יציאה ה ד ס ולא ה ר ג ש ה השפיר והשלי' וא״כ ה ה ״ נ א ס ה מ ק ו ר
נ ש ה ר נ נ לני; י ג ל י ה וע״׳ ד ס י ק ה ו יוצא ה ד ס א פ ״ א ס הרגיש מ״מ אין
כ ע ק י צ ה מ׳ רגלים א ב ל לא ז י נ ה ד ב ר לח :
זה מ ס מ ה ד ס ה מ ה ע ו ר ר לצאה מעצמו ש ה ג י ע זמנו לצאה א ל א מ ס מ ה גלל כן א ס ה ר ג ש ה ה ז א ה א י נ ה א ל א ז י ב ח דבר ל ח כ מ ש מ ע מלשון
משמוש ו ד ס י ק ה הצדדים נ ס מ ק ו ר ועירקי' שכולו ד ס ה ו א והיינו אין דרכו
השאל׳ אין כ א ן א ל א ס פ ק ד ר נ נ ן ו מ צ ו ר ף לזה אומר כ׳ כיון ש ת מ ר א ו ה
של א ש ה לראיה כ ך שאמרו ה כ ו ו נ ה אלו ה ״ ד ר כ ה ל ר א ו ס כ ך היינו ה ס ע ה ו ר ו ה ב ש ע ה מציאה א ל א שכחפכו אח״כ וכמצא נ ה ו כ ן נףםי׳
אומרים שיציאת ס ס ה י כ ׳ ושפיר ה ו א כ מ ו השמיש ו כ ה ״ ג ה מ ע ו ר ר ד ם ד ס ה כ ה א ס כחמר ש ה מ ר א ו ה ה ן נ ש ע ה י צ י א ה ׳ ר ו ק ו ה ו ל נ כ ו ה א ל א
ללאה א ב ל אין ד ר כ ה של ס ת י כ ׳ לעורר יציאת ת ד ס א ל א שמוליך עמו שאח״כ נ ש ה ״ ח ן נ ח ו ן משסכין ע ״ ׳ ס א ו י ר ס ש י ע א שאין כ א ן נ י ס מיחוש
נ ע ״ כ וליכא ה ר ג ש ה כ ט ל נ א ו ם ! שכל ק׳ ה נ ו ד ע ביהוד׳ לא יזיזו השינף כלל דאין לחוש שמא כ נ ר ה ״ א ד ו ס וכלקה וכמשה לבן ומכשיו ס ח ר
הכ״ל מ מ ק ו מ ה זיז כ״ש:
לקדמותו דז״א כמ״ש ט״ז ר ק ״ ק ס ״ ח שחור א ד ו ס ה ו א א ל א ש ל ק ה א מ ר ״
גם מ ה שהקש׳ ה נ ״ ס א ש י ע ה הר״ש דאמרינן נ נ ד ה מ י א ע ״ נ אריל מקור א ב ל לבן א ד ו ס ס ו א ל״א ואין לכו לחדש ד נ ר י ס כאלו א ב ל ה ח ש ש ס ו א
ש נ ע ק ר ונפל ל א ק ע מ א שנאמר י ע ן הושסך נ ס ש ה ך והגל ערוהך
כך שאלו ס ע י פ י ן ס ״ ג ס מ ס ח ל ס ו ו כ ח ע ר נ ו נ ס ו ך ס מ ר א ו ס ס ע ס ו ר ו ס ו ל א
ופריך למאי אלימא ל ט ו מ א ה ז׳ ד ס א מ ר ר ס מ נ א ולס ס ה י כ ה מ ש מ ע א׳
נ ר א י ם לעיניס ע ד א ח ר ע מ י ד ח ן אז מצחלנין ו מ ס נ ר ר י ן וכראי׳ לעין ומשוס
ת ״ ש ס ד ס ה ״ ט מ א ה א ף ע״ג ש נ ע ק ר המקור כיון ש ה ד ס ה ו א מן ה ך ס ס י ק א מ ט מ א י ן ל״ וא״כ מידי ס ס י ק א לא נ ם ק א רש לצרף ע כ ״ פ לקולא
ה מ ק ו ר יי ל ל פ ע ״ ד דהש׳יס הבי פריך מ ד מ ״ ס ׳ ר״ל מ ק ר א ד ד נ ר ׳ ק ב ל ה ה נ ״ ל ד ה ״ כ ו דליכא נ ל א ״ ה ר ק איסור׳ דרבנן נ ש ג ס להר״ש והרא״ש ועור
ד ט מ א ה • ק ׳ ה׳ ל דכל ה מ ק ו ר מלא ל ע ו ל ם ע ם ע ו ר ק י ד ס אפי׳ ב מ ס ו ל ק ה ו ש י ט ה בעלי הש״ע ע ה ו ר ה לגמרי ו ג ס ס ם י ק א ה ו ס ע כ ״ ע לכן כשאין
מ ד מ י ם ח ק י כ ה מ״מ ל ע ו ל ם עורקי המקור מלאים ד ם והרי ברור לנו שיצא
ל ה ח ז ק ה ט ו מ א ה ה״כו א ח ר ש ם ס ק ה מלראוס ד ס ו ס ה ה הרגיל ו פ ס ק ה
ד ס נ ד ה מ מ ם ע ם תסתיכ׳ ה ז ה וטמא׳ ה י א בלא ק ר א דדברי ק ב ל ה
ב ט ה ר ה לערב ו ג ס כל יום ה מ ח ר ה ה י ה ה נ ט ה ר ה דהיינו ב ד י ק ה שחריה
א ל א עכצ״ל א ס ״ א ס ה ו א ד ם נ ד ה ו א י ן כ א ן סציצס מכל מ ק ו ם ט ה ו ר משוס
של יום ה מ ח ר ה ו ב ד י ק ה ע ר ב י ה שלו דהו״ל ג׳ ב ד י ק ו ה שעי״ז מ ח ח ז ה ה
שאין דרך ר א י ״ במקור שכעקר וכל שאין דרך כאיי׳ ב כ ך ט ה ו ר ה ו ע ו ד
בסילוק ד מ י ה י ק ה אז נ ר א ה להקל מ ס ״ ׳ ה ה נ א י ה ש א כ ה ו נ אי״ם ב ס מ ו ך
נ ל א ה ״ נ ד ס כ ד ה הלו׳ ניציאהו מ ס י המקור ד ו ק א משא״כ ה כ א שלא יצא ו ר ק א ק ד י ם כ ׳ לא נ ע ל ם מ מ נ י דברי הרמ״א נ ש ם ה מ ר ד ט ד ב ע י ׳ נ׳ ימים
מ ם ׳ ה ע ק ו ר לעולם א ל א כשאר נ ס ו כ ו ויצא מ ו ז לבי״הס אין ל ע מ א
ש ס ס ס ז ק ב ע ס ר ס לחלום ב מ כ ס מ׳׳מ כ נ ר ס א ר כ ס ׳ בחידושי ו ה ר נ ה ׳
מ ש ו ס ד ס כ ד ה משוס כן ה ו כ כ מ ר״ל ל א ה ו ״ ק ר א דדבר׳ ק ב ל ה ד ה מ ק ו ר
ל ה ק ש ו ת ע ל ז ס וכ״כ ס ק ש ס ב פ ל ס ׳ שס ו ג ם ב ק ד ר ׳ ע ה ר ה ראיה׳ שס״ל
נ ע ל מ ו ע מ א ה ו א ולא משוס ה ד ס ש נ ה ו כ ו יעיז פריך הש״ס מ ה בכך
שדי ביו ס א׳ ו א ס מ ׳ ש י פ ק פ ק מ ״ ז עמ״ש ה ו ס ׳ ב נ ד ה ז׳ ע ״ ב ד ״ ה ר״א
שהסהיכ׳ ה ה י א ט מ א ׳ מ״מ גזיה ה ו א ד ס מ ע מ א משוס נ ד ה ולא ם ה י כ ה
וע״ש נ ס ו ג י א ס ״ ס ע ״ א וק״ל:
ט מ א ה וכיון דמשוס נ ס לא מ ט מ א ל י ס א״כ משוס חהיכ׳ כמי לא ה ט מ א
ולק״מ קושיה ה נ ״ ס ו ה נ ה ב ע י ק ר ק׳ ה נ ״ ס יש ל ה מ ו ה ק צ ה ה א סב״ס
ה ו א מן א ו ס ס ה פ ו ס ק י ם שהבינו מ מ ש ה דר״ש שנפלו ס ה י כ ו ה נ ש ר ממש
ב נ י י ה ח ו א ו ה ו ט י ה ר הר״ש א ב ל לא היזכר שס מ ע ק י ר ה מקור ממקומו א א ס ה א ש ס ה ז ח ה מ ו צ א ם כל א ל ו ג ס כ ש ס ע ק ו ר ל ע מ ל י נ ע ק ו מ ו א ז ׳

פרטי רינים היוצאים מכל מיש הוא כך.
ידי

שאמת

חת״ם סופר חי״ד

ילי מקוצקס סימנם ולק אם כשהמקור במקומו צא סמצא בכעו אלו נק
כשסוא סק צמקומו אז יש צהסיל כאשל ׳סבאל א ״ ס :
ב אס סרגיש סאשס בראיות אלו סלגשס עסיסם עס״מ או כעקיצס ט
רגלים ג״כ אין צי מקק נזה ורק כשססרגש הוא רק זינם לבר צס
וומצאס בכל סמס כנ״צ אז אס אפ״ גס ע״׳ נליקת סמצא אמ״ס שאז
״׳ל סרגשס ממש ס״ צס וקקברא סרגשס על סוא ט מ כיק לבצא״ס
בפלס׳ שלא נרגא נסרגשס על גס כ׳ אינו נכון צסע״ל כמו שמבואר
אצלינו במקומו ט מ סכא כיון לבצאיס נוב רא״סס שטי דבס לבר
צס סס באותו אופן עמש שמ״ נליקס סעל אמר״ ס ״ ט ס ן ממש וסלינן
צסקל:
נ בכצ סעס שסרגיש לבר צס סקנמ עצמם וצא סנלוק עצמם כלצ כ׳
לעס לס לבלוק ולגרוס לן צסכטק עצטט בקוצא עוב צס שצא סנלוק
רק סקנס סלבר לס שזב עענס וגס אס זס לא סע״ן ׳וספ אלא נשעס
שהכסס צס וסשציכנס וצמס צס צסמסין עד שיסייבש וסמצא טיפין לס
ופכפק ראשיפו צסקצ מ!ב ׳וסל צסשליכס מבצ׳ מיק וקסק אוצי צא
׳סיו שס ט פ י דש אסר סייבוש וים״ כמי! ס״ס שאס פט ׳סיו שס טיס׳
לס אוצי בא אס״כ ט ׳ שיפוי סאויר וצא ס״ שס מססצס:
ד  piפט אס אירע לס שגלקס מצמס או שסיס׳ צמכס נליקס כשאר
פשיס שדרכן לבדוק שסריס וערניס ט מ צא סע״ן נו ט א נצסוסו
וצב ב״גשוסו ומ״מ אס איפמ שבלקס מצמס ומצאם מראוס כאצו וגס
ע״כס בהם אסר שפה״בשו והיו ללס מ״מ יש למסרם אס סוא בשמם
שסמקור ״ ק צמקומו וטש בזס סוא לומס קצה לטש רע״א ני״ל קי׳
צ״ג מצ מגסג אפש׳ מירו נבליקס סושמ שיוסר סיס טוב מנצ׳ לבלוק
אוסס ממס שפנלוק ופקמן צסקצ וס״ג לכווס״ :
ה כל זס בין יסס לוקס ואס״ ב־ט פק״ס ל״ל שסנלוק עצמם כליפה
וצא סטין נו אסר שנס״בש וטמ אס ע״נס בו ומצאה טיפס לס
יש צטסר אנצ ג׳ נליקוס סראשונד שאסר רא״ס לס וססס לס״נו נדיקס
שצ סססקטסרסישצ שסרימ וערנימ שצממרסו אוס; צמכיסצסיוס נקיים
צנעמ וע״כ סעיץ אז אסר שנס״נש וים׳־ כק׳ עכצ עיסס לס ואלוס כלל
לאטג לנעלעא לא ס״ש״ לכן ט ע היא שסולגלס בכן ואפשר שעלי־ן
לא פקק לסכלות אלא שתססכת לכלון תילק ולסת תלננס ע״כ למכה
שסעסין עד שנס״בש ויס״ כק׳ ואסל תטהר :
ו סש מ מאוד סאשס בעצמם נאמנס מכ״ז דלא כמו שסשנס בדבלין
שאין צס כאמנות כיון ללימ מובא ולא ידמם׳ מטל הא ואי ס״ שוס
מציאוס בעולם שלא סס״ כאמכס ס״ סש״ס משכי כן נכסונוס סלק
סמדיל ט נ ע׳א אע״כ כללא סוא וססרס לס לעצמס וסוא פשוט :
כל זס כסנס׳ לסלכס ולא למעשם על שסציע סלנל לפט מפורסם
נסוכאס ויסכים ע ט וס׳עמכו סס מ״ל כגסי ליום עש״ק נשלם חקסג״ל:
משסק סופל מפסד־ע:

תשובה קמו
שלום ליליל׳ ורנ לםיט סאטסג מרס משם לינ ט ׳ אנ״ל לגליל
נארעניס ׳ע״א:
השתא סכא קנלס׳ כומס מכתנו ולתיות׳ כאן מוערל מאול אמרם׳
לסשינ ט ל מסכי סכבול לבל ׳אוסר דבר מד שנוע סנע״ל ומי
יודע כמס עיכובים יתגלגלו וסכם כסשו סיסס בשאלסו בנסולס שאסר
סטשואיס לא סקקס עדיין מלראוס לס מסמס סשטש עם סרגשס כאב
וצער מכס בסוציס אןסיא אומרם שמרגשס שסלם יוצא מתמקור וסנעל
רוצה צפימרת נגע סעורין כרואס מסמס סשעיש .לא ׳לעתי עקום סקפק
לא ט ב ע ״ אס מרגשה סהיסה פ׳ המקור שזה הוא עיקר הרגשה לאופי״
המתעלה בכימ פשיטא לממאה כלה עעש וקובעה וקס בכן לאס״ אס
כטס שסלם שסיא מוצאם סוא לס נסוליס מ״מ א׳׳א שצא כהערב נה
דם כדה סייצא בססיסה המקור להרגשה קברא לאומ״ סיא כטשתת״ל
!טבא גש״ע ס״ קץ ימ״ז שם קק״ג ודומק לסקצ צסלוס סדס בנהוציס
סעקור בעראס עסורס וכטש סס״ד שס לצעראס טסירס כעי כססס
סמקור זס צא טצ צסקצ ט כ דכל עצעו שצ דין סל״ בבסוציס מפוקפק
קצם כטש ע״ז סק״ קס״ז וסבו דצא צוקיף:
אך אס״ אס איכס מרגשס ססיםס ס״סמ ממש רק זינם לבר לס יוצא
מעקוס סעקור שסוא לעעצס ממקיס סבסוליס כט לא כראם לסקל
לכיון ליוצא עסמקור סזקם שיצא בסרגשס ממש אלא ללאו אלעתא משוס
סרגשס שמש וסר׳ קמכיכן מל קברא זו ומ״ס׳ סמאס עלם כמבואר ר״פ
בכוה כוסים ועכ״ש שלא כוכל להקל לההיר לשעש עמה בולאי א׳ לאו
םזקה שיוצא בהרגשה אע״ס שהרגישה יוצא וזב מהמקור ט מ כיון לבריא
לס שלש סרגשס סםיסס ססיע ס״ל רק א״ לרבכן וגס וקה ההשטש
הוא רק לרנכןוס״צ סר׳ לפנק אפשר סי׳ צסקל וצסלוס נמראוס מהורי׳
ומצורף לזס לרונ כשיס איכן רואוס מסמס סשמיש אבל סאמס ס״צ סזקס
לאורי״ שאיכו יוצא אלא נסרגשס וסרגשס סשמש סממסס וצים צכו
אצא לומר שמא מלאם מסור ס״ וזס ג״כ לא שכיס שחלמיס סטמאיס
מצויים באוסו מקום ט כ עשטס ירסמו וע״מ בססזי כסבס׳ קמון

ותשובות

נו

צהככקה כלס ואס יש עול לסשינ ע״ז יבואו לבניו אלינו כתבתי וסתמתי
פה ק״ק פ־נ עש׳׳ק פקודי תקס׳׳ז צס״ק:
מש״ז״ק סוער מפפל״מ.

תשובה קמז
החיים וסשלוס ׳סדיו יהיו תעיס ׳סולו על ראש ה צ ט י הוהיק סרב
סמוסצא ערס איצק כ״ :
אור ליוס אתמוצ סענר בא אצ׳ לולן סקצין עס נועס עכסנן עס
קסרן כאן וזיין עלן מזו״ן בזיו כועס ס׳ עלין ושמםת׳ ותנס ע״ל
סעברס ראיתי קמא דמסא לילי בקוף ס״ס וסנס בזס סזען אנו עוקקיס
נמס׳ נימין ונסגיע׳ לדברי מיס׳ שכתבו טקסרס לס נסקא לן ע״א
נאגק נא״ אמרם׳ דלכאולס יש לסשינ שאני סתס דסא״ תוסזק רק
על סיס לכן דין סוא שסאומן לססיר ושונ ראיס׳ שסרמנ״ן נזסר שפ
םקוש״ שסיא עעו נמעס ר״צ נעצא על שלו או שמאס סלס שוסס ויורד
עאוסו סעקוס וכך״צ רוב לעיס ק סעקור ורובם יוצאים נסרגשס וס״ל
מוסזקס טעאס שצא עצ ס״ ואס״ס סאעיכס קרא וקסרס צס א״נ עשכסס
צס ניוצלס שסיא עעאס ואס״ס עסיענא שקסרס וצס״ז עטצא צק״מ
עוקסוס אס״ יסא לאורי" וראסס נ״ס בכ׳ צסדש לס יודל מנק רגציס
וכס״ג ע״ע אין כאן םזקס לאורי״ אצא עצ סיס שצא ראסס ננסיים
באוסן שנשסניס סססצגס ועול אסשר שס״ ע״׳ מעשם וקעיצס וכלומס
וסכצ אנו קועכיס עצ ס׳ עצמם וכצ כס״ג סשוע למסימנ״ וצק״ע ק׳
סוק׳ ורמנ״ן ומיץ רעבים סמ״ז מקנסדרין סצכס ף  .וכעס נ״צ עול
לאםזקס לוקסוס דאורי״ אין מניאק קרנן וצא מצקוס ונסי דטמאס
נלס נצא נליקס בזוק סוקס צמ״ל לאור״׳ מ״מ ליכא אצא קפיק׳ לאומי׳
למוקמינן םזקס מסרס שצם ננל םזקס אורם נזמנו נא וס״צ קסיקא
ומש״ס עסיען ע״א צנרר קסיקא:
והנה ס״ רעבין צמן ביאור רם נ וכעעט שצמן אני לעשוס צי רב
צסביננ׳ לבריו שכ׳ מסון שנאמנס עצ מצעה נאענס לבעלת
ואין סכוונת כמ״ש אסם וסעכס לנמו םזקס אינס מקצקצס עצמם וצס״ז
ים״ כל ע״א כאמן נא״אסי׳אסםזק אי׳ אס גס היא עצמו אוכל או נומל
וכיוצא נזם ויס״ ע״א נאמן לומר גירשן נעצן שזרק גט צםצירן אס
סעל רוצם צישא אס םאשת לסזקס אינו מקצקל עצמו וסציצס צסשוב
אלרבת כל שיש לעל נגיעס בלנר סקול עלום ומס שכל אלס נאען על
עצעו אינו עסורס עלום אלא מסורס בעצ לנר ואין צרין לזס לא רא״
ולא סזקת ודק לסאודט עצ אםמס צ ד ן סירס עלום וכל שיש לו שוס
כטעם נלנר סקול ומס שמציט נכות׳ םותן כדת נשר וטחן לו ס ״ ט
נמר לק״״ל ע״א נ א ק נא״ וס״ס כוס״ כשמס לעלות עת״ת כמבואר
נגיטין נקוג״ לגט כוס־׳ לולי לסשילז אצפכ׳ עור מש״ת כל שסוא אוכל
הלר ס״ל על כשר אבל סיכ׳ לע״א לא מהימן לא יועיל מס שסוא אוכל
ולבר׳ רמנ״ן צריכץ לסססרש סואיל שסוא לנר שנגועה ממש שמעיליס
עצ עם שיוצא עגוסס וגס א״א צס שתבעל צאדס בעוצם כלצ אס צא
סאומן גס מצ סנומצ מש״ס אמר״ מסק לנאמנוס וכד ועל״ן ק׳ סא
קרא וקסדס צס צא מ״ר׳ כצצ ענעצה כ״א צמסרות לנמצס נס׳ ממום
סוא דכסינ וגילס דםמנא דנאמנס אס״ על מהרום קדש ומקדש אס״
עצ אםדיס ובזס צא שיין מסון שנאמנס כנ״צ ודנריו צריכים רנ ומ״מ
איננו כמו שסשנס םזקת שאינם מקצקלס:
נם ע״ש ערש״׳ קידושין היא סוענס בעונש ענירס אין כוונסו של רש״»
שסיא נעינש עבירס שיס״ על״ עונש מזה לא מ״ר׳ רש״׳ כלל אלא
סיא סוענס שסבא על״ נסענ בעונש עבירס וזס סשוע לכל מנץ ועסםיל
כאלו סאער בביס נקרא סועבסמסנ׳ שיש עליו עונש ענירס ס״לסאוכלו
או עבשלו נענש וכן כל סועבס שבעולם נקרא מל אסר סנסמב על ידו
ונענש בענומ וזה סשוט עאול:
נם מ״ש מרמנ״ס נ״ל ללא נסים לסט לעעט אשם עעונש וכסי״ וע״ש
שכ׳ גני עמוס לגס סיא ס״נס ס״ט עשוס לססס כס״ העושוס וס״א
לא סיא ענלת עעשס וזת ענואל נש״ק ב״ק ל״נ ט א קטל נסשוס לשק
רבים לסרו״׳ ם״ניס ובאמת סקק סמרלכ׳ מת״ט לנראתס נשעת סשטש
וס״ באבר ס׳ סמורם סאשס כמ״ש רטא ב״ל קק״׳ קס״ס מ״ש ומס
שעקש״ שמוא נגד ש״ק ס״ב לשבועומ למוק׳ ממני׳ לאותו יום בשלא
קמון לוקסס ואסמשס ׳״ל לס״צ לסטש סיק׳ ק״ס בן קורר ועורם דקרקע
עוצם לעמוס לסעור נעקא צן מרוצם ורוצס מקנרא למא• סדס ועשעע
שסמססוק׳ לאי סוס צןסצ״מ מסורשס ארוצם ליסרג ולא יענוד ולא עקנרא
למאי סדס אז׳ באמם סוס קרקע עוצם לרוצם םיינ וה״ס צע־יו׳ וא״כ
תצ״ זת נסצוגתת ד״וםנןור״צ לימשצט לטית׳ ט מ ס״ס טקול׳ סורס
סל׳ ס׳ ע״ש בקוף לנטו וא״כ ש״ק לשנועות למל ואנן קי״צ כד״ צגנ׳
ר״ל ומוסר קרקע עולם וס״ה דעטורס נערישסו דלאו מעשם ענלס כלל
ויש ט ס רא״ לרעב״ס לסקק כר״ל עשוס דש״ק דשבועוס ק ״ ט כווס״
וכ״צ צ״ל ללית ל״ לרשא לת״ לו לניס וכאשר אבלם׳ וכמ״ש רמנ״ן ק״ס
נ! סורר ועופס ועק רשנ״א קס״ק לעגיצס גס סשוע אס״ א׳ טמא לאץ
עלי שוס איסור מס״מ ס״כו צאו למסדר גמשסו אבצ מ״מ ענרס על
לסט

שארות

הודם סופר חי״ד

לפכ׳ עיר ו ק א מרגילתו ו מ ק ״ ט ידי עוברי ע ב י ר ת ועיין ר״ן ריש מק׳
ש ב ס ומלשוכן שס ל א מ ש מ ע כן כ״ז אכ׳ כ ו ת ב ב ס פ ז ו ן ו ת ׳ ׳ ב ר כ ן ד כ י ס
ק כ כ ן וקרן ת ו ר ת ן ע ו ל יפוצו מ ע י ט ת י ן סולת ט ס ס ״ ס כיזליס מן לבכון
ע ד כסזה צ ם ט שמש שמו ינון ותר בית ה׳ בראש ת כ ר י ס ת כ ו כ ן ו כ כ ה
ת א מ ר שצום ר ב צ ס י ד ן ה ג א ו ן ת מ פ ו ר כ ס כ״׳ מ מ ט א״כ דש״ת• פ׳־ב כגסי
מש״תק ק ו פ ר מפםד׳׳מ :
ליום ג׳ ז׳ א״ש ת ק ק ״ ז צפ״ק.

תשובה המה
ה ח י י ם והשלום ו ט ע להרב המאה׳יג ה מ ו פ ל א ומופלג ה ו ת י ק מלא
ע ת י ק כקש״ת מו״ה לבי אביגדור ט ׳ אב״ד ור״מ ד ק י ק מ ו כ ק א ט ש
ואגםית ׳ע״א:
הניעני כ ו ע ס מכתבו ותכת כפשו ת י פ ה בשאלתו א דת א ש ת א׳ אשר
ק מ ו ן לימי ז ק נ ת ה פ ק ק ׳ מהיות לת אורס ככשים כמו ב׳ ס ד ש י ס
ו ט ר ס עברו ע ל ״ נ׳ ע ו נ ו ת להיות לת כ ד ת תזקנו׳ תמסולקו׳ בדמים חתסיל׳
להרגיש כ א ב ב ג ב ה ב ש ע ה ה ע ל ה מי רגליס ומן אז ו ת ל א ת לא פ ק ק ת
מלראות ד ס ע ם מי רגליס ו מ ה ס ל ה ר א ה ה ג ס על ע ד ה ק נ ו ס אסרי
ת ת ע ל ה א מ כ ס זה כבר פ ק ק ו נ ע ק ר ה ס ש ם ה ז ה ו נ א נשאר לה רק מ ת
ש ה י א רואת ת מ י ד ע ם מ׳ הלגליס ואמכס גס ת ר נ ש ת ת כ א ב תנ״ל פ ק ק
סלף לו והכה ח י א רואת בלי שוס כ א ב ו ס מ נ ס יש לה מיסוש גינדנ״י
אדייר וללל מ ע ל ח ו במיס אדירים להמליא נ ה ח י ח ר ע ״ ב ד י ק ח מהרי״ל
ומחליי• ת מ ב ו ה ר בדברי רמ״א ש ב ק ״ קלייא ו ע ״ פ קולתו ש :ה ג א ו ן כבי׳
סי׳ מ י ס  :ה א מ נ ם לדינא נ ס ד ע ה ׳ נ ו ט ה להקל עש׳י ה נ ״ ל ע פ י י ת כ א י ס
אשר • ה ב א ר ו א ן היות כ׳ באמת דברי הנב״י ז״ל מ ל ה א ס ד ה א ה ו א
לא ש ע ר ו ם הראשונים בתשו׳ א ס ר ו נ י ס כ• אין נ ס א׳ שיתיר בלא כ א ב
ובלא בדיקה ג י ס ואלו ה ״ כדברי ה ש ״ ן ק ״ קצ׳יא ש ה ע ל ה שדברי ה ד י ס
דיכא ה ו א ו ה ל כ ה כ מ ו ת ו מ ע י ק ר הדין ולא כמו שסשב רמיא יעג״יז ז״ל
א״כ ה ״ ק ש ה עלינו לסמוך ע ל דברי כבי׳ לבד וכמ״ש שאשת ז׳ איכה
ר ו א ה כ י א במ״ל וא״כ וכי לעולם לא ה ט מ א אמכם א ה ל הבירור א ״ ה
׳ביאר דלא כמו שסשב ה ש ״ ן במס״כ כ׳ ה ע י ק ר נ ר א ה כ ד ע ח שארי
ה ש ו ק ק י ם ה ר ב י ס ה ח מ ה ד ש ק ק י ד נ א כריח ורק מ ש י ס סומרא ב ע ל מ א
כסוש לו ועוד ׳בולר כ ג ס י ״ ח בעצמי לש• שילושו ב ה ם ״ ק אינו א ל א
ס ו מ ל א בעלמא ולמיסש ב ע ל מ א ו נ א להוציא א ש ה מ ב ע ל ה עי״ז וא״כ
כ ל א ח ע ש י מ א דעכ״ש ע ״ בדיקה הכ״ל יצא כ נ ו ג ה לדק ה א ש ת הטיל
ע פ ׳ ״ דבל גדיל אשל דבל כבי״ ז״ל:
נרםי' ר״ם ה א ש ת שהיא ע ו ש ה צרכיה ו ל א ה ת ד ם ס״ל גל״מ לחלק בין
״ ש ב ה ל ע ו מ ד ה ירי יוק׳ מ מ ה ר ל ע ו ל ס ומקש׳ בשיק מיש בין יישבה
ל ע ו מ ד ח ומקיק במזכקח וחו סריןכיסוש בתר ד ת מ ו מיא א ח ו ד ס ה מ ק ו ר
ו מ י ק י ל״ בנמצא ת ו ן ה ק פ ל ולא על ש פ ת ה ק פ ל וכל ה פ י ק ק י ם פ ת א '
פ ק ק ו כר׳ יוק׳ ו א מ כ ס בפי׳ ה ק ו ג ״ םליג׳ רש׳״ ומוק׳ בשני דבריס א׳
כי רשיי ק״ל דר״מ נמ׳ לא מ מ מ א א ל א בשותת ו ע ו מ ד ת דכקיט ס ו א
לאו ד ו ק ה ור׳ יוסי מ מ ה ר א ם ״ ב ע י מ ד ת ושותת ו א מ כ ס ה ה ו ק י ק״ל
ד ה ש ״ ק לא מ ״ ר ׳ וחת מ ת ר ת ׳ לריעיתא כלל דאשםר ד נ ס ר׳ יוק׳ מ ו ד ה
ב ת ר ת י לריעות׳ דהיינו ע ו מ ד ח ושוחח א ל א ח ד א לכיעותא ה י י נ ו מזכקת
ב ע מ י ד ה ומבואר מ ד ב ר י ה ם ומתרא״ש ו ק ״ ע ת ״ ד ת י ת שותת בישיב׳ רימ
מ מ מ א יל"׳ מ מ ה ל דכל זח מקרי ח ד א לריעוחא מ ל ב ד ה מ ר ד כ ׳ ו ה ג ה ת
מ ״ מ ׳ בשס תשו׳ מתל״ס ו ה ו א בחשו׳ דשוק ם ל א נ ק ״ חל״ל דק״ל דשוחח
ב י ש י ב ה ג ל ע ו ג ס ל׳ יוק׳ מודה לאקול ולא מתיל אלא ב מ ד א לליעיתא
ק ט נ ח דהיינו ז־כק ב ע מ י ד ה והיא ד ע ח יחיד בזת וגס ח ו א ז״ל לא חחמיל
מ ט ע ם זת לבד א ל א משוס שסשש לדל״ח הנ׳יל ע״ש :
והנה אין כסוק לומל דאמולא׳ דשלינ׳ בכדה ׳״ד ע י ב א׳ ל׳ימ מ ט מ א
משוס כ ת ס או משוס נ ד ה ״יל ד ב ת א שליכ׳ מל קבל ד פ ל ו ג ת ״ ׳
דל׳ מ ול״׳ כשילש׳" כמלא מ ״ ל ' לימ א ש ״ בשותת ב ע מ י ד ת וא״כ לאוית
שיממא משוס כדת דסשש גדול ומצוי ת ו א )אע׳׳ג דרי׳ מ מ ה ר צגמ:׳ זת
יבואר ל ק מ ן א״׳ס( ו א י ד ן ק״ל כ פ " ה ה ו ק י ולא מ״ר׳ כימ אצא ב ס ד א
ל כ י ע ו ת א ו נ א ע ו ד א ל א שלא תזכיר אלא ת ר י ע ו ת א ת ק ל ח ש ה ו א זיכוק
ב ע מ י ד ת ודיו ל ט מ א משוס כ ח ס :
ובזה ׳"ל מ״ש ת ר ב ״ דלשימת זי ק׳ שיחי׳ נ׳ מסלוקוח ב ע ד שאינו
בדוק דרבי מ מ מ א משיס כדה כר״מ ו ד י ו ק י מ מ ת ר צ ע צ מ ו מ ת ר ת
גמירת ור״ח מ מ מ א מ ש ו ם כ ת ס דלא כ מ א ן ׳לשי ה ט ל נ ר א ה מצד ה ק ב ר א
לומר ד ע ד שאינו בדוק א ־ ט דומת לעישית לככ" ו א י כ א תרתי לריעותא
ד ב ש ל מ א ת ה ס ה ק ש ק ת ו א ב א ו ת  :ה מ ק י ם בעלמו וכיון שאיכא תר״ל
ויכול לבוא מן ה מ ק י ר כמו מן ה מ כ ס ש ב מ ק י ס מ״ר א״כ ט מ א חזקת
ד מ י ס מ ן ח מ ק ו כ מ ס י מ ב ח ל ח ו נ ח וכליוח משא״כ ע ד שא־כי בדוק שספיקו
מ ד ט ס ולכלוכיס ח ר ב ה שהשוק מלא מ ה ס ואשה זו ב ח ז ק ח מ ה ר ה
ע ו מ ד ח לא ח מ מ א כ ה מ ק ם ק ו ג ס לא דמ• לחדא לריעוחא ק ל ה שהיא
ז־כוק ב ע מ י ד ה ד ה ח ס קל ה ו א ש ח ז ק ח המקור ס ח ו ס ב ש ע ה ש ט ר זוכקים
בכח כמו שהזכירו חוקי ו ה פ ו ס ק י ם משא״כ ב ע ד שאיכו בדוק כיון שאין
כ א ן דבר ה מ ו נ ע ד ם צצאח מ ה מ ק ו ר ח ״ ש ״ למקור מ פ י א ן כי איכא
לדמויי׳ ל ש ח י ח ה בישיבה ש ה ו א ר י ע ו ח א רבחישסר׳ ל ה ד ס ז״ל מ ו ד ה ר״י

ותשובות

ב ה א לר״מ ו נ ה י ד ל א ס״ל ל ה ח י ס ׳ כן מ״מ ד מ ו ח א גלולה ה י א ולמי ל ע ד
שאינו בדוק ו ה ש ח א ב ה א עלינ׳ ו ט ע ללא כהר׳׳מ א ל א בכלל דברי ר״מ
נכלל גס שתיתת בישיבה ור׳ ס ב ר כעירש״׳ דלאו ד ו ק א ע ו מ ד ת ד ו ש נ ה
א ל א מ ז נ ק ה ו ש ו ת ה ובכלל דבריו בין שותת ב ע ט ל ׳ ד ה י ה ת ר ת י לרימות׳
ובין בישיבת ו מ ס ת מ א מ מ א כ ד ה ק א מ ר דהרי מ ״ ר ׳ מ ה ר ת ׳ לריעות׳ ומיכה
ד ב ר י ע ו ת א גלולת כ ע י ! ש ת י ת ת בישיבה כמי מ מ מ א משוס כדה וה׳׳ה לעד
שאיכו בדוק ד ד ו מ ה לו ור״ס מערש כעי׳ ת ת ו ס ׳ ו מ ״ ר ׳ ר״מ מ ח ד א לריעות׳
זינוק ב ע מ י ד ת ובכל לבכיו גס שתיתת בישיבת ו מ ס ת מ א מ ו מ א מ כ ת ם
ק א מ ר ב ת כ ו ו ״ ה ו ו ה ״ ה לעד שאיכו בדוק וק״ל:
תו םליג׳ רש״׳ ו ה ת י ס ׳ דללש״׳ ב ת ר דתמו מיא ח ״ ש ״ דלמא א ת א ד ס
ה מ ק ו ר ל ה ד ״ ב מ ק ר ה סמוך למי רגליס ילא ב ש ת י ת ת ד ס י ף הזיכוק
ולחוס׳ ל מ ק ר ה זו לא ח ״ ש ״ כלל א ל א ח י י ט ׳ שבסוף הזיכוק ה י ה שותת
כדרך של ק ו ף מ״ר ואז •צא ד ס עיי ד ה ד ר מ״ר למקיכ ו כ ר א ה ד ע ל ו ג ח א
זו חלי' בעי׳ דברי ה ם ״ ק הדר מיר למקיר ואי־חי דס דמעירש״׳ מבואר
דק״ל דע״׳ כח ה ע צ י ר ה שעצרה ע צ מ ה חזרו מ״ר ל א ח ו ר ״ אל ח ו ן ה מ ק ו ר
ושעשו ע מ ס דם מ ם י ס דבלא״ה לא ח״ש״ כלל ם י ל א ד ס ה מ ק ו ר ע ס מ ״ ר
א ס לא ע״י ה ע ל י ר ה חלזו וא״כ כ ד מ ק ש ו בחר ד ח מ ו ט ׳ וכו׳ ליכא לערש
כ ש ״ ה ח ו ק ׳ דאז ה מ י ר ש ו ח ח י ס וניחוש ד ה ד כ למקור וכו׳ ז״א ד ב ם ל מ א
ב ש ע ת ד א י כ א רוב מ״כ ושוחח ה״כו ע׳״ כח ה ע ל י ר ה אז הדור למקור מ ת
שא״כ בסיף הקילוח כד חמו מ ״ ו ה ש ה י ה ה ה י א מפכ־ מ ע מ מ י ס שגשלעוחיח
וקי׳ לדבר חרי׳ דעיזי במק׳ ח ע כ י ח ט עי נ ואין כ א ן דבר ה מ כ ר י ח מ״ר
למיהדר למקיר ולק• מ ק׳ הש׳׳ק א ע ״ כ החשש ה ו א בחר ד ח מ ו מיא לגמרי
ניחוש לדס המק־ר שבא ב מ ק ר ה ק מ ו ן למיר וא״כ נפ״ז ג ס נר׳ יוק• כיחוש
לזו יצריכיס ל ה ״ ה ש ק ד נ א נ מ ל א ב ש ש ח ה ק ם ל א ן ה ח י ק ׳ משרש״ דלא
כפילשיי אלא ד ל ע י ל ס איכא למיחש דהדר מ״כ וכו׳ כק בזוכקה כ ח ה ק ל ו ס
וכבו• ה מ י ס ה ד ו ח ק י ם ללאח חולה עי״ כ ח ה ד ו ח ה לא הכיחוס להדור
ל מ ק י י אבל כל שחין כאן כבוי מ י ס אשי׳ יהיה ה ם ה י ח ה בקוף ה ק ל ו ח מ ״ מ
ה ש ח א דליכא ריבוי מ י ס איכא למיחש ד ה ד ר למקור ב מ ב ע ס ותוציאו ד ס
ע מ ה ס ואו! מ ל א ת ׳ ל׳ ב ל ש ן חשו׳ חריין בכוונה ה ח ו ק ׳ ל מ ע ״ ) שס ואי׳כ
ייל ק• חש״ק בחר דחמו מיא כששוטא מ ח מ ת מ״ר ד ת ד ל למקור ב ק י ף
הזינוק:
והשתא לשי ז לשי מאי ד ק ״ ״ ל כר׳ •וקי לרש״׳ קיל לן ב ת י ן ה ק ש ל אשי׳
ב ח ר ח ׳ לריעוחא ומחמיר לן בכמלא בששת ה ק פ ל ולא בתוכו
אשי׳ בלא שוס ר י ע ו ח א דניחוש שבא ב מ ק ר ת מ ה מ ק ו ר ולחוקי חמיר לן
ל ט מ א ב ת ר ת ׳ לריעיחא מ י ת ת וקיל ל; בחדא ל ר י ע ו ח א לא מ ב ע ״ ביושבח
ד א ש ״ ש ה ת ת להדיא ט ה ו ר ת א ל א אש•׳ ב ע ו מ ד ת ו מ ז נ ק ת ו ל ב ק י ף ש ת ח ת
כמי ליכא למיחש לר׳ יוק׳ דלא מקרי חרתי ל ט ע ו ת א א ל א כ ש ה ע מ י ד ה
גירמה ה ש ה י ה ה ד ד ח י ק לח ע ל מ א מ ע ׳ א ב ל כ ש א ט רואי׳ שזיכקה מ ע ו מ ד
ולא דחיק לה מ פ ו ם ד ם י ת ח לבקיף מ ח מ ח מ י ע ו ט ה מ י ס לא ט ח ו ש לה
לכ׳ יוק׳ וזה ברור ו א מ כ ס זכיכי לדין ב א ש ה ש ש ח ח ה ב ע מ י ד ה מ ח ח ל ה
ו ע ד ק ו ף וכמכא ה ד ס על ששח ה ק ש ל ולא בחוכו ט מ א ה בין לרש׳׳׳ בין
להוק׳ ב י ן ל ר ש ׳ ה א ־ כ א ב ק ש ח ח ק ע ל וכיחוש ב ח כ ד ח מ ו מ י א וכו׳ ולםהוק׳
ה א י כ א ח ר ח ׳ לריעוחא אמכם רוב ח ש י ס ק י ס ר מ ב ״ ס וראב״ד בקי בעלי
ה כ ע ש לשער ה כ ח מ י ס א ו ה ק ט ן נ׳ והרמבין בהלכו׳ נ ד ה שלו ו ח כ ש ב ״ א
בת׳ ת א ד ף קע״מ והכ״ן בהשובה וכן ה ס כ מ ה הרב״׳ בש״ע ע ס ק ו נר״י
אליבא דר״ש שלא לחלק כלל בין ר י ע ו ת א לריעותא ו ס ת י מ ת דבריתס
ובתשו׳ הרין מבואר כן ל ת ד ״ דמשרשי ב ם ״ ת מ ו מיא כ ת ח ו ק ׳ וכמצא ת ו ת
ב ת ר ת ׳ לקולא אשי׳ בתרת־ צריעותא יתית מ ח ו ר בכמצא על ששת ח ק ש ל
וכעי׳ ת ח ו ק ׳ ה ז ת ש״ ג״כהרא״ש ו ה מ ו ר וכן מ ש מ ע מ ל ב ר ׳ מתר״מ שבתנת׳
מי״ ובמרדכי שמשרש׳ בע•' תמו מיא כ ה ת ו ק ׳ ) א ל א ד א ו ק ר ״ תרתי
לכיעותא כ מ ב ו א ר ( :
והנה ב ע ד שאיכו ב ד ק ש ק ק ה ר מ ב ״ ס ו ת כ א ב ״ ל בבעלי תכשש < כ ב י
ד ט מ א נ ד ה ולעי הנ״ל ה ת כ ר ח ה ו א לפ״ז שיפרשו ה ק י ג ׳ ' כרש״
דר׳ יוסי מ מ ת ר אפי׳ ב ת ר ה ׳ ל כ י ע ו ה א דמשוס כן מ ט מ א ר׳ מ ש ו ם נ ד ה משוס
דמשרש ר״מ ב ת ר ת ׳ לריעותא ק א מ כ ככ״ל א ל א ש ה ת י מ ת מ פ ו ר ק מ ת כיון
ד ה ל כ ת כר׳ יוק׳ ל מ ת ר א ש ״ ב ת ר ת ׳ לריעותא א ־ ן מ מ מ א משוס כ ד ה כרבי
וכן ח מ ה ו חרמב״ן וכםב׳׳א ו ט מ לא מ ל א ו לבס לחלוק ו ל ה ק ל ב ע ד שאינו
בדיק ולפ׳׳ד ליישב עפמ״ש ה ט ן בחיי כ״ש ה א ש ה ו ב ח ש ד הכ״ל ב א ד כ ו ח
דיש לחמו׳ דרי יוסי מ מ ה ר לגמרי ו א י ן מ ח מ ה הש״ש לכ״מ ש י מ מ א א פ י ׳
ג י ו ש ב ח ובחר ד ח מ ו ט ׳ ולא מ ק ש ה על ר׳ יוסי ד מ מ ה ר לגמרי ו ח ״
ל מ י ע ו מ א ה ו א שיהדר ד ס למקור ור״מ ה ו א ד ח ״ ש ל ט ע ו ט א פ ר י ן ה ש ״ ס
כיחוש נ מ ׳ לחכי חששא ומשכי ד ח כ ׳ מ י ע ו מ א דלא שכיס ה ו א ולא מ״ש׳•
לה וכל זת לר״מ א ב ל רי״ לא ח ״ ש ל ט ע ו מ א לק״מ מ ע י ק ר א אלו ל ב כ י ו
ז״ל ו ת מ ו ת י ס ח ס בעיכ׳ דהרי ר׳ יוסי ח״ש ל מ י ע ו מ א לתדיא פ׳ אלמכת
סיייז ע״א וכמיש שס בתיס׳ ד ״ ה אוכלת ולעיל בתוס׳ ר״פ בכות כ ו ת י ם
ובשבת ׳"ז ע י ב ומביאר ת ת ס דל׳ י ש מ ע א ל בכ"' שאמר מ ש ו ס אביו לא
םליג א ת ״ ק א ל י ב א דר׳ יוסי ב ה א לחייש ל ט ע ו ע א וא׳יכ דברי תר״ן
ת מ ו ס י ס ואולי יש לסלק בין ה מ ס ד ס ״ ע י ׳ ל ט ע ו מ ש ס ו פ ו ל ה ת ב ר ר שתלד
ז כ י ואכלו תרומם ל מ פ ר ע שלא כדין משא׳׳כ ב ע ל מ א לא ס״ש ל מ י ע ו מ א
מיתו ב ת ו ק ׳ הכ״ל לא מ ש מ ע סלוק זה א״כ " ל ר׳ יוסי לא ס״ש ל מ י מ ו מ א
אלא

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

א ל א סיכ• דליכא ח ז ק ה ע ה ר מ ע כ ג ד ס ה משא״כ ב ש ע ע מ ק ו ד י ס ק ע״ע ״ל
פ ס ק סכ״ל וכאער ד ס ״ ק ש ״ ן ל ס פ י ס ק י ס ה ל כ ה א א ה ל כ ח א דק״״ל כר׳
ע ס ב י מ ו ע מ א ה כ ד ה ו ה כ א א י פ ס ק ה ה ל כ ה א כל׳ יוק׳ ד ט ס ו ל ׳ לגמרי ק׳
זו כ ב ל ה ה ע ו ל ר עליו ה ש ו א ל בהשו׳ הר״ן וליישב ק ד זו ׳״ל דודא׳ ל״ע
ור״׳ ד ס ״ ש ׳ ב ע ל מ א ל י ד ע ו ע א ולדדהו מ י ע ו ט א כ מ א ן ד א י ה א ד ע ״ וליד
ל ע ד שאיכו בדוק אע׳יג ד ה כ א ליכא רוב מ ה כ ג ד ו מ״מ ל ד ד ה ו ד ח ״ ש ״
לעיעוע׳ הלי׳ זה בזה ככ״ל א מ כ ס ללילן כחי דק״״ל כרבי מחבירו דס״ל
כלימ ל נ ר י ע ו ס א גלולה מ ע מ א משוס כ ל ה ועשו״ה נ ע ל שאיכו בלוק
ט מ א ה מ ה מ״מ ב ה א ל ע ש ה ס צרכ״ לציה כאן שוס ר י ע ו ה א ל מ י ע ו ע א
כמאן לציסא למ י טהור׳ צגמר׳ וכר׳ יוסי וצא מ ט ע מ י ׳ וא״ש פ ס ק
ה פ ו ס ק י ם ולפ״ז א פ ש ר ג ס לרש״׳ ו ה ו ס ׳ ט ה ו ר ׳ א פ י ׳ נ ש פ ה ס ס פ צ ו ה ר ה ׳
לריעוהא ל ה כ ל מ י ע ו ט א ה ו א ואכן לא כ־חוש ל״ ולא קאמרי א ל א ל פ ר ש
ל נ ר י ר׳ ' י ס ׳ ולא לליכא:
ואמנם ריח ז״ל מפרש דר״׳ לא ט י ה ר א ל א משוס כלה אבל ט מ א ה
כ ח ס ואחי׳ דר״ח ב ע ד שאיכו בדוק כר׳ יוסי ממש ולא כלטרך
לי׳ ג׳ מחלוקוח נ ד ב ר ו ה כ ה כבר כ ח נ כ ו לעיל דאין מזה ה כ ר ח דנלאח״כ
לא כצטרך לו׳ ג׳ מ ח ל י ק ו ח והשייך מ ״ ח ׳ ראי׳ מחירישליד דמפורש ל ה ד ״
׳־ר׳ יוסי מ ט מ א משים כ ה ס ו ה כ ה ז״ל הירושלמי ר״ח א נ ו ׳ דר׳ ה ו ש ע ״
נ ע א קומי ר"׳ נ ר יוסי ב ד ק ה ב ע ד שאיכו בדוק או שהטיח ג ו פ ה ל נ י ה
ת ח ו ר פ ה א מ ר ליה כ ל נ ר ׳ מ׳ א ח שאלכ׳ כדברי ה ר ב או כדברי ה ח ל מ י ד
אמר ליה א ב א אמר כ ח ס ורבי א מ ר ר א י ״ וכו׳ ואחר כ ן מ ״ ח ׳ ה ח ס
ב ד ק ה ע צ מ ה ו ה נ י ח ה ב ק י ם ק א של זכוכיח ר׳ ח י ״ אומר כ ח ס ורבי א מ ר
יא׳•׳ ע״ש וברור ה י א ד ע ״ ס ה י א בירושלמי דלישא דיריםצמ׳ מ ״ ר ׳ ב ע ד
ה ב ד ק ו ע מ ת ה ניריכת ד א י ח א ה ח ס נ ש ״ ק ד י נ ן ״יד ע״א ו נ ה א א מ ר ר ״ ׳
ט מ א ה כ ח ס ואח״כ מ ״ ח ׳ פ ל ו ג ת א ד ע ד ו ה נ י ח ה ב ק ו פ ס א ו א ד ר ב ה מ׳־אמר
י ׳ ״ ס ׳ גבי ה ט י ח ה ב י י י כ ה ט מ א ה משוס כ ח ס ו ה כ א אמר ט ח ו ר מ ש מ ע
ד ל ג מ ר ׳ ט י ה ל וזח בריר ו נ א •רדח׳ לסוף ד ע ת ה ש י ך בזה ו מ ע ש ה לירושלמי
'-או ה ״ נ ׳ ע י ב ד א דש״ס דיל; ו מ ה ד מ ״ ה ׳ ה כ ״ ך מתוק׳ ורשב״א שהביאו
ד ב ל " ח ס דחי דברי ר״ח ולא להלכה ה ב י א י ה י ומ״ש מפירש׳״ ה מ ו ס
מ א ו ד ד ה נ י א ר לכל מבי; ד ר ש ״ איני מפרש כפיר׳ ח וכ״כ בקדר׳ ט ה ר ׳ ו ח מ ה
על ה ש י ־ בזה ב א ו פ ן שעכייפ אין שוס ה כ ר ח בשום מ ק ו ס לדרי׳ח ז״ל:
ועתה כיזז׳ כשיח לנכי א ס יש מ ק י ס לדבריו ב מ ה שאמר ה א ל כ ח ח ל ס
ה א ליעב־ ח י א ל ק י ש ט א ד מ ל ח א בחד ק פ י ק א ה ו א לכאורה
ת מ ו ה ד מ ה עכין ט מ א כ ח ס ל ה א לכתחל׳ ד נ כ ח ס חולין ע כ ״ פ ונר׳ יוק׳
ט ה ו ר י ם ח ט ה ר ו ח ב ל י ע נ ל ו ה נ ה ה מ ה י כ ״ א כ׳ ליישב לברי ר״מ ז״ל ד ה ש ״ ס
ה ״ מ נ ש נ ו ״ לישא ט ה ו ר ה נ ל ה ו ק י פ א ד ס ״ ס ט ה ו ר ׳ לגמרי א ל א משים
*־להקי־ ל״מ מ ע מ א כ ח ס ולי יינך מ ט ה ר לגמרי בעי לשנו״ א פ ״ ל א ו ח ו
ה ה י א כמי ה י א דיעבד אין צ כ מ מ ל ה ל א ע״ש ולא הועיל כלום ל מ א י ח ״
מ ה פ ס ד נ ס נ ם ׳ ה ק ׳ ד א ׳ ה ו ה משכי אי מרישא ה י א ר״מ ט מ א נ ד ה
ק א מ ר ו ר ״ כ ה ס קמ״ל מ ס י פ א מ י ה ו ר א דר״מ מ ט מ א כ ה ס י ד י מ ט ה ר
לגמרי י ה ״ זה ה ה י ל ק מ ק פ י ק נ ס ל ס ק ״ ד ו ה נ ה לא מלינו מ ה ר א ם ו כ ״
מ א ן ד ח ״ ש לדבריו ז״ל כ״א מ ה ל ״ מ מ ל ״ נ נ ח ש ו ב ו ח י ו קי׳ חל״ל ובמלדכ׳
ו ב ה ג ה ׳ מי" ה נ י א ו חלמידי מהר״מ מריב דבליו ש נ ה ש ו ב ה הכ״׳ל י א מ כ ס
השואל שבחשו׳ הר״ן מ ״ ח ׳ לה נ ש ס הר״מ הכ״ל ב כ ו ק ח א א ח ר ח ד ר ׳ י ו ק ׳
ל א ט י ה ל א ל א ל ע ה ל ו ה ולא ל נ ע ל ה וחרב״׳ ד ח י ק למצוא קולא נ ע ה ר ו ה
מ ב ע ל ה שהוא בכלח ו ד ב ר ״ ה מ י ס י ס ו א י נ ס מובכים וכבר ע מ ד ע ל י ה ם
בקדר• ט ה ר ה ומייחי להדי׳ מש״ ק דכדה ס״ג ע״ב גבי ע ו כ ה ה ס מ ו ך ל ו ק ח ה
־מחמל•׳ נ ט ה ר ו ח ט פ י ו ב כ מ ח מ ק ו מ ו ח ברמב׳יס ומ״ש מה׳יהא ד ף ק ס ״ ט
ע א שמשמע ד ל נ ע ל ס חמור המעיין ש ס י ר א ה ד א ד ר נ ה הראנ׳׳ד ק״ל
נ ה י ם ך שס והרשביא דםליג לא מוכח מיכ״ א ל א דראו׳ להשויסן ועוד
סכי אומר א ס המצא ימצא ב ם י ק ק י ס ד מ ח מ ר ״ נ ל ב ע ל ת ט פ י י״ל משוס
י ל נ ע ל ה ד א י י " ' וטהרו׳ נז״הז דרנכן ד צ ס ר מ נ ״ ס כצ ח מ מ ו ׳ ומעשרו׳
מימ׳ עזרא י א י ל ן דרבנן ה ו א אבל ה כ א אכן לר׳ יוסי ק ״ מ י כ ן דק״ל ביבמי׳
י ף ם ״ נ ה ר ו מ ח נז״חז דאוריי׳ וחייבי׳ י ד ח ה באוכלה ב ט ו מ א ה ה ג ו ף ו מ ה
ל־ איקיר מ י ה ה או נ ע ל ה דאיסור כ ר ה ועיין ׳במיה ק י ״ ט ע״א אמר ר נ ה
מכדי ה א ד א ו ר ״ ׳ וכו׳ ב א ו פ ן שכוקסא ז א ח ח מ ו ח ל כ א ו ר ה :
והנלעיד שיהיו כל דברי חכמים ק ״ י ד ס בשחי ה כ י ס ח א ו ח דק״ל כרי ח
ד נ מ ח כ ״ מ ״ ר ׳ ר׳ 'יס׳ ל ט ה ר ו ח ולא מיירי כלל מ ל נ ע ל ה
מש״ה א מ ר טהור׳ והיינו ב ד י ע ב ד א ׳ עבר׳ ו כ ג ע ה א ב ל ל נ ח ח ל ׳ לא ו ה ״ ה
ל ב ע ל ה כמי דלכחחל׳ א ק ו ד לשמש וםלוגחח ר״מ ורבי ב ע ד שאינו ב ד ו ק
מ ״ ר ׳ ל ב ע ל ה ולא מ ״ ר ׳ כלל מ ט ה ר ד משו״ה אמר מ ח ט מ א ה משום כ ח ם
לי׳ל מדרבכן א ק י ר ח ל ב ע ל ה א ע י ג דאיכו חמירא כ״כ כמו ה ר ו א ה כ ה ס
מ״מ כיין דלבעל' אין כ פ ק ו ח א א ׳ אמריכן לכחחכ׳ א ס ו ר ה או א׳ אמריכן
ט מ א ה כ ח ס לכן ל א ד ק ד ק ר׳׳ח בלישנ׳ ו ח ש ח א ב׳ מכוקחו׳ א מ ח ועדיין
ל  7ל ה ח ״ ש נ א כ ח ׳ נ ר א ה ה מ ח מ ח ע ר א מ א י לא כיחוש שמא מ ע י ק ר א
ס ו ה ד ם ו כ ו ה נ י ביה ס ר ח ס ה ע מ י ד ו ו ע ח ה נ ב י א שטף עיר ש ט ף ו ע נ ל
ה ד ס ע ם מ״ר בשלמא א ׳ כימא ר״׳ מ״ר׳ ל נ ע ל ם ו מ ט ס ר א ם ״ לכחחל׳
לק׳ ע דלבעל׳ ק ״ ״ ל ביה ה ר ח ם לא מוקמ׳ ד ס אבל א ׳ כימא ד ל ק ו ש ט א
ד מ ל ה א ר״׳ל לא ע״ר׳ א ל א ל ע ה מ ה ק׳ ד ח א מ ׳ ש ש א ד ט ח ר ו ח ח ״ ש ״ לביח
מ ר מ ס דמו ק׳ ד ם כמבואר ריש מכלחין ג׳ ע״א וים לדחוק דק״ל דלא
נ

ותשובות

נז

סששו לעע׳׳לע א ל א ל ע ס ר ו ס ה ק ד ש וכמ׳׳ד דק״ל ס כ י לעיל וי׳ו ע ״ א ו מ כ א
)דירי ל ע ה ר ר ס מ מ ס וא״כ ל ע א ׳ ד ק ״ ״ ל כמ״ד סס ע ״ ב ד ב ק לקדש ונין
ל ס ר ו ע ס ל י ח א לדרבנו ם נ נ א ל :
ו א י נ י ד א י ה א לדרביט ח נ נ א ל לד"׳ א י ס ל ל ע ס ר ו ס לכססל׳ ע ״ ע כסזי
א ק ח י נ ס ל ע ס ר ו ח ד א י ן ה פ ס ד א ׳ לא ה י ג ע ב ט ס ר ו ס ו ח א כ ל חולק
בימי ע ו מ א מ ה ולהדי׳ אמרי' בכה״ג בע״ז ל״ב ע ״ נ ה א א י כ א מיא ב ש י ק ע ח א
ד נ ה ר א זילו עבולו א ב ל ל א ו ס ר ה על נ ע ל ה ד כ ל ר ג ע נ ס י ד א ו נ ע ו ל פ״ור
ומלוח ע ו נ ס דס״ל ב ד י ע ב ד מנ״ל לדמוי״ ואס כ׳ י ד ע חזינן דסש״ס מ ד ע י
ל ס ד ד ׳ ס א דרבי נ ד ״ ד מ ״ ר י ל ב ע ל ס לדר׳ יוסי ד ע ״ ר ׳ ל ט ס ר ו ח לפי ס י '
ר״ח ז״ל מ״מ י״ל ם ״ נ ו ר א ה ה ב מ ק ר ה נ ש ע ח צרכי׳ ד ל א ח א ס ר ל ע ו ל ס
א ל א ע ד ש ס ס ס ו ר ו ח ע נ ו ל א ב ל הרגילה ב כ ן ו א ס נחירר ע ל י ה חצא
מ ב ע ל ס אין שיס ס ב ר א שיה״ ג ר ו ע מ ד י ע נ ד ע ה ר ו ת ובודאי ג ס ר״מ
מ ו ד ה ל כ א ו ר ה ד מ ו ח ר ח דחשיב כ ד י ע נ ד ו ג ד ו ל ה מ ז ה נ ח י ס ׳ פ ס ח ״ למיד
ע״א ד ״ ה ולשהיכהו וכו׳ ולי״ מפרש וכו׳ ועיין ב ה ג ה ׳ א ש ר ״ '  .ס ו ף מ ס י
ע״ז ב ה ג ה ׳ ח מ ח ח ל ה א ב ל ק ד ר ה א ' שריס וכר ע ״ ש :
ועוד נ״צ דר״ס כמי לא אמרי׳ ל מ י ל ה ״ א ל א ב ע ד שאיכו בדוק ד ל א
ט י ה ר ר״׳ א ל א מ ש ו ס כ ח ס ו פ ס ק ר׳ ח ״ ׳ מ ו ח י ׳ א ב ל ב א ש ה
שעושס צרכי׳ לא שמעכו ד ס ס ק ר״ח כ ו ו מ ״ דרי״ ה ו א ד ח ״ ש ל מ י ע ו ט א
ולא אכן ו ט ה ו ר ה א פ ״ לרניכו חככאל וראיה ברורה צזס שהרי סרא״ש
פ ׳ ה א ש ה פ ס ק כ ש י ט ח ח ו ס ׳ כמ״ש ה ע י ר בשמו ו נ פ ׳ כל ה י ד גבי ע ד
שאינו בדוק פ ס ק כר״ח ו ס ה ר עצמו ולא הרגיש א ד ס ב ז ח א ע ׳ כ ככ׳ל
ח ח ר ח ״ ברורה שאין ע ; ״ ח ש ו ב ה צענ״ד ו ע ח ה מצאח׳ שבלחס ח מ ו ד ו ס
חרג־ש נ ס ח י ר ה הרא״ש ר״פ ס א ש ה שעושה צרכי׳ וחי׳ בדוחק מ״מ ה ע ל ה
לר״ח אליבא דהרא״ש ט ה ו ר ה צגמרי נ ה א ש ה שעושה צרכי׳ וצא פציג ר״ח
א ל א ב ע ד שאינו בדוק וזח ש נ ק ש כ ו :
היוצא מדברינו אלו ד ע כ ״ פ ל ד ע ח רוב ה פ ו ס ק י ם אשר ע מ ו ד ה ה ו ר א ה
כשען ע ל י ה ם ה״ה ה ר מ ב ״ ס ו ה ר א נ ״ ד ו ה ר מ נ ״ ן וחרשב״א ז״ל
מ ט ה ר ״ ל ח ד ״ כר״׳ אליבא דפירש״׳ ד א פ ״ נ ח ר ה ׳ לריעוחא מ ט ה ר י נ ן
ובצא נ מ צ א על ע ד ה ב ד י ק ה שאחר מ״ר גס להרא״ש ו ה ט ו ר ט ה ו ר ה וחשו׳
הר״ן מקיל אפי׳ בנמצא גס ב ע ד ואולס מהר״יו ה ו א ד ח ״ ש צדבר׳ ה ר י ח
ז״ל וא״כ בולאי הדין ע ם ה ר מ ״ א והעט״ז שרק מ ח ו ע ר א ב ע ל מ א ניחוש
לדברי ר״מ ז״ל ב ש ג ס כבר בררכי שאין שוס ראי׳ לדבריו לא מסש״ס
ולא מירושלמי ד ל א כסש׳׳ן ז״ל ו ס ש מ א כמי כ׳ נימיש לדברי ר״מ ז״ל מ״מ
ה ו א כמי לא א מ ר ה מדיכא רק שחז״כ הממירו ל כ ה מ ל ח ו א פ ש ר בנדון
דידן מודה שלא להוציא א ש ה מ ב ע ל ה ו א פ ש ר למאי דלא מי־ש״ ל מ י ע ו ט א
אפי׳ צ כ מ ס ל ה כמי ו נ א ס בכ״ז מ נ י נ ה לעשוה מ ע ש ה לההיר מ״מ ע״׳
נ ד י ק ח מהרי׳יל ומהרי״ו שבדיקה מעלי׳ ה י א פ ש י ט א ש מ כ ל לסמיך ע ל
דברי ה כ ״ נ ׳ שדבריו כראיס א מ ח ב ל א ״ ה ד ק ג ׳ נ פ ע ם א׳ ובלי ח ר ג ש ח
כ א ב כלל ומכיש ד ה כ א כ נ ר ה ר ג י ש ה  :א ב ב ס ח ח ל ו ה המיחוש ולע״ז סגי
נ ז ה שאין לכו שוס פ ק פ ו ק ו ס פ ק להחיר ומכ״ש ב א ש ה זו שיש ל ה חולי
)גילדכ׳ אדר( שרגילה להוציא ד ם דרך מ׳ רגליס כ י ד ו ע :
כן ח א ש ה ס ז א ח א ח ר ש ח מ ק ב א ו ח ו מ ק ו ם ו ס ה ״ נ ק י י ה שס ח כ כ י ס
על
לשם מוך ד ח ו ק מ א ו ד ד ה ״ כ י נ ג ד ס ש ס ן כק׳ וצבן ה מ צ א צ ה בצמר
ג פ ן ככדור של בכוח ו ה ע מ ו ד ר ג ל ה ה א ׳ ע ל ה ס פ ל ואי ע ל הארץ ואז
ח כ כ י ס נ כ ח ו ב ד ו ח ק גדול ל מ ע צ ה ק צ ה מ ע ק ו ס שהשמש לש ו ה י א חלגיש
ב ע צ מ ה ש ה י א למעלה מ מ ק ו ם כקב מייל ואח״כ צכשהשהין ו ח ר א ה ד ס ע ל
המ״ר ח ק נ ח ע כ מ ה ה י ט ב ה י ט ב במוכיס יבשים ע ד שהוציא ה מ ו כ י ם נקי
כמו ש ה כ נ י ס ם ואח״כ הוציא ס מ ו ך ד ח ו ק סנ״צ ו א ס י ה ״ נקי הרי מ נ ו ר ר
לכו שדם זה ש נ א נמ״ר לא נ א מ ה מ ק ו ר א ל א מ מ כ ת ש נ מ ק י ס מ״ר ו א מ כ ס
בכל ז א ה כ״ל שהזתר ה א ש ה ה ז א ת שלא ת ט י ל מיס כלל כיא יושבת ע ל
גבי כלי ר ח ב כעין גיגיס שקורין )שאף( ותשב ו ס ט ו ל מיס באמצעו ולח
ע ל שפתו כלל או ע ״ ג ע ס ל א שע״ג ח ב י ח מולכע )עירובי ן יו״ד ע״ב(
ב א ו פ ן שלא כמלא א ח ר ״ ל ס ד ״ ד ס ע ל ש פ ח ה ס פ ל כ׳ מ ת לכו למככיק
עצמנו נ ס פ ק ולהקל ט ו ב שלא נ ד ע ואז כ ת ל ה לומר מ ס ת מ א נ א ב ה י ך
מ״ר מכח מ״ר ולא מ ה מ ק ו ר כיון כ ע כ ״ פ בנאה״כ לכ׳יע מ י ע ו ט א ה ו א
שיה״ מ ה מ ק ו ר נ ח ר ד ח מ ו מיא ו ע י ״ מ״ש רמ״א כעין זה ג נ י ו ו ש ט :
וא״כ א ח ר ז א ח ה ב ד י ק ה ה ב ד ו ק ע צ מ ה ב ד י ק ה ה פ ס ק ע ה ר ה ו ח ס פ ו ר
ז׳ כ ק ״ ס ס כ ק ״ ס בלי ר א ״ ח ד ס ובצי ע ד שאיכו כק׳ ועל מ״ר
לא חשגיח כלל וחזסר לחשחין מים ב א ו פ ן סכ״צ ו מ ס ט ו ב ש א ס ח ח י ד ר
על ע צ מ ה ב א ס שיארע ל ה שהעיל מ י ס ב ש ה י ה ה נ ע מ ו ד ׳ ש ס ה ״ ט מ א ה
אז ולא ה ס מ ו ך על ה נ ד י ק ׳ הכיל בכס״ג ומרווחים אכ־ נ ז ה ק׳ וכי ל ע ו ל ס
צא ה ה א ט מ א ׳ כ ׳ ח ט מ א ׳ עצמ׳ נ ח ר ה ׳ ל ר י ע ו ס א ע כ ״ ם אמכם עיקרא
ד ה א מצחא ע״ש נ ח ו ק ׳ כ ד ה ע״ז ע״א ח א ר כ מ ׳ נ מ ש ו ׳ א ס ל ח ]עיין נ ס ״
קמ״ג[ בביאור ד ב ר י ה ם ושם ח א ר כ ח ׳ וניארח־ דסרב׳ פ ו ס ק י ם ו ה ר ש נ ״ א
מכללם םליג׳ ו ד ע ח ס דאה״כ לעולם צא ח ט מ א כ ׳ א ו ר ח ״ ב כ ן ש ה ד ס
הראוי להמשך אל הוריד שבמקור ולההבשל שס להיוה ד ם כדה כמשך
ע ת ת ר צ א מ ע ט מ ע ע יום יום דרך ם ת ס ה מ כ ה ומ״מ אין ז ה ד ס כ ד ה
ומחור׳ היא וא״כ מכ״ש ה כ א שהוא ס מ ו ך צזקכת׳ שאפשר ש ת פ ס י ק
לגמרי ולא ם,׳ כגד רוב כשיס ג ס ה ו ס ׳ מודים בזח וידמ לא מתני שאכו
מדידן כ ע ש ה מ ע ש ה ע״כ כאמ־ ע ו ד לפמ״ש רע״א לעיל סי׳ ק פ ״ ז באין
לה

שארות

ותשובות

חודם סופר חי״ד

צה וקח ומכהס איכס מוציא׳ דם שהחוש ציום צמ״ד וכבר עמד בזה טון דזמני׳ מרסק׳ עפ׳ שונא )ומשיעל שנעשס סמר נכהוב בסמוך א״׳ה(
הגאון מסרק שבחשו׳ ככקח יחזקאל מ״ע צא כימא ה״כ כן וכ״צ דס״צ ומח׳׳מ שנעשס ממר כור לק״מ דלא שכיס׳ רננ! לשנק׳ מ״ מונס
למסרי״ל דסכא גרע ממכס שאיכס מוציא׳ דם ומי״ נכ״חכ קי׳ קפ״ז ועסקי נמ״ שעה ס״ו ועייל שנעשה פועל נ ט לא שכיסא דלמא ליס
לייל יי׳׳מ ס״ל למבעי׳
ועי״ קדרי מסר׳ וא״כ נכדון דידן עכ״פ ססוש ליום לטד לעולם ולא למשוח מלאכה ולהשמענל ל^״י* י ^
ש״ן לעולם לא סעמא ומהיום עונ ונר מוב נס שלא חמ״ן כלל במ״ר מ״ל ופומל שכמשו ח״ס מהו דודא׳ שטחי רשמי ישראל דהדד במיונמא
אמנם נאס המצא שהראי שפסק׳ מלראוח עוד דם מס ט ר אז אס ור״ע וטל יוכיחו וכן כ״א נן סירקניס אע״כ פשימא כיס דלא מצי
אס׳׳כ חחזור ותראם א״כ פנים חדשוה נא צכאן וצריכ׳ בדק׳ מחדש :מעכבח עליו לעוכעו מן הסייס ונזה עיושנ ט ש סעםרש״א וסנ״ס מל
אחזור מענינו של שמר אשה זו שסיא קמון צימ׳ זקנח׳ וכנר פסקם הרב״ שכ׳ בדעח קמור והרא״ש דק״ל דסער זמנו ביוס ח׳ ובאממ
ב׳ חדשים מלראוה והרגש׳ כאב נגבה ומהה רואה היא דם פשמא דשעעסא משמע ביוס סשביע׳ יבוא ביסו ובאמס כבר חמה
מס ט ר וצא אס״כ כצצ אס םנרוק עצמם ככ״ל וחעמוד בכקיוכ׳ ואז הר׳ן בזה מל ד ׳וכס שכ״כ מ״ש וצכאורס מוכח כן דא״כ מדיין ק׳ ט מ
יסיו כל סדטס שחראס מס ט ר גשעס שסיא מל קפצ רסב והשחין צא מבט׳ ליס מפיעל וסמר וכן הקשה ט ו בקוכמלס שבח איים סי'
לחוט ים״ מסור ולא חסוש לס חק בכל יום לטד או ליום וסחס שיסי׳ ע״ו סק״נ וסיס דסרי פועל בלא״ה יכול לשמם וצעשוח מצאכחו בטר
לת ונס נין תזק מוב לססמיר גשוחח נעמידס ואחר שיעיין ממלחו אחרת ואז עיכחו פ״א נשבח וכטש נ״ש סק״נ וא״כ פשימא שיכול
ואסוזם מראסו בכל סכ״ל למטכא שיבא מכשור׳ מתכ״ל כתבתי פת ק״ק למשות סמר מ״ש חסו פשוע אמכם איפכא איבמ" לן חמר מסו שימש׳
פועל שמצאכמי קבוע נעיר אחרח שזמכו א׳ צט יטס לסר״׳ בר ברוך
משס״ק קושר מפפד״מ:
פיב יום ד׳ מר״ס ממכת תקס״סל.
וסמר זמנו ניוס השנימ׳ אמ״כ כר׳ יונס שנס סמר זמנו ביום ס ושפיר
ט נ ט סב•׳ נדמה הרא״ש והמור כיון שמדקדקים אסשיש מדלא נעי׳
אע״צ שנעשה ח״מ ש״ע שעוהר לעשוה ס״ס אס כן צדדסי קשס מאי
נ סתפמתי באשה סנר שמצא׳ בעד סנדיק׳ כעין מראם אדמדם מממא צא בעי אחער שכעשה פועל בטר אחכה אלא עצ כרסך דקבירא
ושאלס לחכם ומסר א' שרי לנעל׳ צהסטר עצ עצמו דצא כיה כרב״ יוכה דחמר זמכו ביום השטכ׳ וא״ש ט מ מוכח מהכ״צ דיכול
נרע מבהט שסורת נס חכם או דצמא צאו כל כטני׳ לסחטר על עצמו צסזור ח״ח והכה רש״י פ״ דהאנמי' היא שצא ברשוה וכי ט ו דמחיס׳
צהפקימ שימנודו דנשתמבד לאשתו נעונת סאמור׳ בתורה והיא סשונ דבור המחסיצ רוצה אשם וכו׳ משממ דמפרשי׳ סאבפי׳ ברשוח ומשוס
אמר״ אכא אמרי דאתרא קסטככא ולא בעינא לאחמורא אנפשי מפי אורחא דמצהא דאצ״ה צא תות מקשו ט ד ׳ מצעיצ דססס נרשוה א״ר׳
ואי משוס נהמה שהוד נה חכם האי מצוה דיל״ היא ולדידי מאי ונציה דמהה דכיחא צה בחרווחא צא אמרינן דמחמת בוש־ נחפהח כיון
איכפח צה וכסייג כ' רש״י נכחובו׳ ס״נ ע׳א ד׳׳ס שאני ססס וכר דאיכא כט דהרווחא משא״כ חכא אמ״כ ה״כ ברשוח איירי צסהוס׳ ורש״׳
צמעמיה אזיצ דצא מצי צפרש ברשוח דקשה ק׳ חוס׳ דצמיצ אמריכן
אנצ ה״ח מלה דיצ״ היא עכ״צ ע״ש:
הרמבים פי״ד מס׳ אישוח כסב דרן וענוג שבקש למשוח ח״ח אין דכיחא לה בהרווחא וחית חוס׳ דםרווחא דעלך שאני לא ס״צ צרש״י
אשחו ימצה צמכנ עליו וכ״כ הרא״ש בכהונר פ׳ אמפ״י כמשעע צעיצ בחוסשוה דיה אלא אורחא דעלחא וכו׳ לכן פ״ שצא
ס״ כ״מ אמס׳ דאיסא ההם נש״ס ס״ב ע״ב אמר ציה רנה נר ר׳ חכן נרשוח א״ר׳ כ״כ מ״ו כ״ ולדידי לא עוכרמ ט כ דאי משוס קושי׳ חוסי
צאב״ חמר •כעש׳ נמצ מהו פירש׳״ נישא׳ צו כשהוא חמר ]שמונהו י״צ דעשוס הרווחא נוחנח רשוח להיוס עכ״פ סדש בביסו ובאוחו חדש
פ״א בשבה[ מסו צמשוה גמצ שצא ברשף ]ומוכח נמצ צשצשיס יום[ ישמש עמה נכצ שנח ושנח כדנמ״ ומשדה ס ע ט ד נעשה ב׳ חדשים
הרוחא עדיפא צה שיהעשר או עזכה עדפא צה עכ״צ רש״י ומקיק משא׳׳כ הכא שלעולם חפסיד בכל חדש ז׳ מוטס שליטם הקנרא כוחנח
הש״ס רוצה אשח נ ק נ וחפלוה מ ט קבין ופרישוה ואיכו רשאי לשכוה דמחמם כסופא ׳סבא רשים וה״ל למנע״ הכי אבל מ מ ט של רש״
וכ׳ הרא״ש שס וז״ל וכן כלס לבד מעייל ונעשה ח׳ ח דכיון דעצד אצצה כלפטד דצעעטה אזיל דמפרש לעיל ק' סש״ס ברשום כמס אח״ח וס״ל
ם ט ד בעיר ונס כיון שהוא צומד איכה מקפדה עמל ולפפ״ד משמע צרש״׳ דוקא ח״ח מקפיד עצ זס שאפ״ אס חחן רשוח אוצי צא יהיה
דפליג ארמב״ס דלרמנ״ס שכ׳ איכס יכול׳ לעכב משמע אפ״ עומדח בלב שלס ועושים משוס אורםא דמצחא צפכיס משורח סדין כדאשכחן
וצווחה איכה יכול׳ למכנ משא״כ לסרא׳יש דאינו צ ד ן לימול רשום נדוכח׳ מובא אדס חשיב שאכ׳ עשא״כ פועלים וכס״נ ולכן סכא דשאצ
דמסחמא מהרצח 3כך אנצ מומדח וצווחה צא וחמור נא״ע ס״ ע״ו ס״נ אחמר נמל ע״כ אשלא נרשום קאי דאי ברשום כמת דבעי וא״כ כיון
פסק כלשון אניו סראיש ותמסנר נש״ע ס״ח ט כלשון הרמניס ומשמע דכצ זה הדין לאו מוכח אלא מהך אנע״ ואסא פירש״׳ דאשלא ברשום
דאיכהי נמ׳ בהא פצינ׳ ונאמח צ״ע על הני״ שכ׳ על לשון העור חק קנע׳ א״כ אין להוכיח מכאן אלא ח״ח יכול צעשוח אפי׳ שצא ברשום
אבצ בעימדח וצווחה לא  pנלע״ד לרש״י:
מאדם בעל שיכיל לחזור ח״ח כ״כ הרעבים פי״ד מה׳ אישוה ע״ש משמע
דלא פליג׳ ואין לא הרגיש בהכ״ל ואי לא הרגיש אין כשמר נש״ע ושיכס אמנם הר״׳ נלעיד דש״צ כסרמב״ס דצהר״י דמפרש האבעיא נרשום
לא מוכס מסכא מיד׳ דיכיל צסזור ח״ח שלא נרשום ונלמ״ד
לשון המור וכ׳ אינס יכולה צעכנ דיל דלפי מה שפסק הרמנ״ס כרנכן
דד׳א שס דה״ח יוצאין שלא נרשוח אפי׳ ב׳ ונ׳ שכיס והסם פשיעא לן להוכיח מעקים אסר דבםוס' ד״ס והחט׳ ספועליס וכוי צפ״ ראשון שסוא
דעומדח וצווחם מעובדא עינא דטיםי ססס דלמי• דמעא מעיניסו ואפ״ס פי עשעע דס״צ דפומצ אינו יוצא שלא נרשום ט א זי יטס פי׳ ביום סד
ע ב ד ח״ס מונדא בכפש׳״ כמבואר א״כ כיון דפקק נסא כרבנן דצא כל יסי׳ בביםו ואינם מחלקים בין שנה א׳ לא׳ בשבס עיי׳ מסרש״א וצ״ע
כטניהו דאחחא צבמוצ׳ מח״ה ה״ה כשסוא פועל או עייצ ורוצס צחזור ע״ע לא נחיה צחצק כהכ״ינר׳ בר׳ ברון דשנה א• ס״נו שיוצא בלא רשום
ח״ס דאץ שועעין וכ״ש כמי סוא השחא ט שהוא כבר ח״ח רק שרוצח כל סשבוע וניוס החי ינוא ד״ל דק׳ להרי' ע״ש דפרע עחנ״ פועלים
בשמוש סכטס ודבוק סבירים איכח יכול׳ למחוח מליצן צב״סמ עכ״ש יוצאים בלא רשוח מפי<br?1גשלעא מ״ל״ איכא לטער דאין דרכם
צמ״ת שרוצ׳ צחזור ת״ח שצא המכעהו מחיי׳ הכצס׳״ וכיון דסזיכן דהרא״ש לצאח כצל דומי׳ דרנ שעואלבר שיצם דע״סי דאפ״ ניכחי׳ צא חזי בםציסר
ומור כמי ס״ל נסא כסרמב״ס כמשמע מלשוכס מסתמא ס״ל מ ו ס ״ כמי שני ע״? " "י א ל "**-ן ק׳ אמ״כ צ״ל כן כיון דסזיכן דפליני ב״ש
בהא דאיכ׳ יכול׳ למאות ותא דכתב איכפ מקפדת משממ א׳ שממיכן וב״ה נמהכ״ נמודר אשהו מסשמיש הממה מר עדט לה צכדה דשכיס
דמקפדת צא ת״כו לפמ״ש תרא״ם סעעס נחחלתכיון דמצוי אצלת תמיד ומר מדט לי׳ ציולדה כקנה דסוא נרם לה וע־׳כ הכווכה אע״נ דבש מה
נעיר יכ׳ תנ"' שכ׳ כן לתכן דשקקו כר״א דתיח איכו רשאי צצאת נשואין נשםמבד לס לכל יום או לנ׳ פעמים בשבח ט מ סברס וקבילה
בלא רשום אנצ צפי מאי דק״״צ כחכטס אפ״ אינו מצוי אצלת נמיר שלפעטס מחמם אוכס חהא מרחקה זי יטס כימי נדם דוםס א״כ גס
כמי דכא סכי ע״ש א״כ כיון דכחיח הרא׳יש םכא לפרש אפ״ לר״א עחסחסנולזס ולנ״ש ילפי׳ דוקא ידוצדם נקבס דסברם וקנילס שלפעע״
ע״כ כ' איכה מקפדה דצר״א אי מקפדס מעכבם עצ ידו אבל לדיכא יהי׳ סוא נורס צרסקס ב׳ שנחוס כנק באיש המזריע חסצח ואינו משהה
מודה הראיש כי היכי דיכול לצמה כמה שכיס בצא רשוה אע״פ שמקהמא עצמו עצ סבמן דולדם נקבס גרס לס לסהרסק ב׳ שבסוה וכל זה סברה
וקבילוה ולכן הקבול ג״כ כדרו ב׳ שנהוס וכטן זס מפרשים ג״כ סיפא
צווחה ה״כ יכול לחזור ח״ח ולא פלינ׳ וא״ש:
נמצינו ל עדין צדעח הב״י ט ע שדן בזה דאפ״ עומדח וצווחה איכה דעתכי׳ דפועליס יוצאים שלא ברשום שבם א׳ עשוס שבשעה כישואק
יכולה למחו' צחזור ה״ח אעכס הביח ״שב קו׳ הכ״ל 773ך ק נ ד ה וקביצה שאס ירצה יהי׳ ה״ס דה״ ז ק עונה עציצ שבה לליל שבם
אסר אמא׳ כקימ סרא״ש שסוא מצוי אצלם חמיד סא ק״״ל כחכמים ט דאכן ססדי דסםס בנוס ׳שראצ ניסא צסו בגו״׳ שיסי׳ בעציסן ס״ס והשםא
ז״צ דוקא בשה״ ח״ס בשעה כישואין אבצ ע״צ כסי דיכוצ צמשוח חיס כט דסופ פועצ יוצא שצא ברשות שבם א׳ וא״צ א״כ ע״ע צא כיצן> עדיר
אבצ צא צצאם כמה שכיס בצא רשוח והביאו הב״ש סק״׳ ט ש א״כ צא כט מם״ס ומה צירן למילן> מנדה ׳"צ דשאט מדיר מסים דםעדיר כועס
קא׳ הדיש כלל לר״א רק לחכטס ואפיה בעי מצוי אצלו ס ט ד כיון שסי׳ ממה ומרחקה לגמרי דומ״ דלידה ונדה וכן סומל שלא ברשוה ציכא
מ״ל גשעח נישואין ואפיס מקיים הרא״ש איכה מקפדח משמע א׳ מקפדת צטצף מק״ו דמדיר דיצפ״ מכדה דההס לאו ש׳׳ד לטמבד הכי אצא
ימצה צמחוח אפ״ לרבנן א״כ פלימנ׳ הלא״ש והרב״ס וסנס מפירש״׳ שאין כופין צהוציא והקבול כן ע״כ וציכא צעיצן> פועצ כ״א מה״ס
משמע קצח כסרא״ש דסכס דין זס דיכוצ צסזור סייח צא מצינו מפורש ועמעם תכ״ל כיון שיכוצ צעשוח חיח וא״כ עוכח דשבה א׳ ת״כו שביום
בש״ס דילן אלא למוכס כן מדנע" לסו סמר וכמשס נמצ מסו וצא ב ט צ״ הזי יהי׳ בביהו כשימס סר׳״ דםר׳ כצ עצעו צא ׳לפי' אלא עם״ם ועוכםו
כט באינן בשלמא בכולהו איכא צסרוצי דנעל וספן פשיעא ליס דלא ביום הז׳ צעוצס וא״ש דצא כקימ שארי דויצאיס שצא ברשום דאינן
באמה
0

תשובה ק מט

ב

ב

נ

ו ס

שאמת

חת״ם סופר דדד

ב א מ ם א י נ ס ל ש א י ס לסרסיק ללול יוסר בלא לשוס לק פ ו ע ל מ ש ו ס
ליכול ל ע ה ו ם ס ״ ס מסםמ׳ ל ע מ ם ל ס ס ב ל י ם וקבליס וא״ל א״כ י ה ״ יוצא שלא
בלשום צ׳ יעים כם״ס שיצא שלא נ ל ש ו ם ל׳ יום ז״א ל ס ל ׳ כחבכו לעיל
בשם הב״ם ל א פ ״ א ׳ כבל כ ע ש ס ס״ס כיין שצא סי* ב ש מ ם כישואק
אינו יוצא בלא רשוה כ״ש ה ש ה א ש ה ו א ע ל ״ ן פ י ע ל פ ש י ע א שאיכי יוצא
שצא נ ל ש ו ה צ׳ יום לכ״ע וזהו כ ע י ן ל ו ג מ א ל א מ ל ״ ב פ ״ ק ל נ ״ מ ה ל י מגו
צא אמרי׳ מגו לאי ב ע י מ פ ק ל נכסי׳ ומגו לאי נ ע ׳ זכי צכפש״ ו כ ד וה״כ
מגו לאי ב ע י נ ע ש ה ה ״ מ ו מ ג ו לאי נ ע ׳ יוצא שצא בלשוה ז ה צא א מ ל ״
וכיון שזכינו צ ל י ן א מ ר ״ א פ ״ צוומה לא מ ה נ ׳ ל א מ ר ״ ה ש ה א ה ו א ל א ה ל ע ה
ל ב ש ע ה נשואין מ ס מ מ א ה י מ ה כ ש ל ה כשאל ב נ ו מ ׳שלאצ ולוצה ש י ה ״
? ע ל ה ס ״ ס ולא נ ש ה ע ב ל ל ה ע ע ו ל ס ב כ ה י ג שלא י ע ש ה ס״מ וא״כ צא
עהכ׳ צווסה שלה ע ה ה ח ה ו כ ש י ע ה כ ל מ ב ״ ס א מ נ ם ״ ל ל ג ס לש״׳ מ ו ל ה
לזה ולוקא ב ס ע ל ש נ ע ש ה נ מ ל א י נ ע ״ לי׳ נ ל א לשוה אוצי איכה מ ק פ ל ה
מ ש ו ס ל ו ו ח א משא״כ בצווחה ה ש ח א ו א י נ ה סוששה ל ס ל ו ו ס א מ ג ל ה ל ע ה ה
ל ג ס נ ש ע ה נישואין א ל ע ה א ל ה כ ׳ נ י ש א ה ש י ה ״ ס מ ל וצא גמצ משא״כ
ב מ מ א נ ה ב ם ״ ם ל ז ה ו ס ק מ ל ע ה נ ט ה ׳שלאצ א ע ר י ׳ ה ש ה א ה ו א ל א ח ל ע ה
ו ע ל ס ש ס א א ו ק מ א א ס ז ק ה כ ש מ ה וכן מצינו ב א ג ל ה ל ס ם ס נ נ ו ה
׳שראצ מ ש ס ו ק ק ו ה שיה־׳ נ ע צ י ס ן ס ״ ס א ע ״ ג שיפרש מ ס ס ׳ ו ס ל ו י מ ע ט
ב מ ו נ ה ס לכן מצינו נ נ ב ו א ה אצלל ומילל שאמרו ה נ ש י ם אשרי נ ש ו ה י ה ס
שצ אלו שזכו צ כ ן ונצי ס פ ק ש ה נ ב י א פלוש יוסר משארי ס כ מ י ס ו א פ ״ ה
ש נ ס י נ ש י ס י ה ם א ע ״ ג ל צ י פ ו ל ה ה ש י נ ה איי צכשיהיהס ל מ י ו ס ש כ ה ״ ס ל
ם ל נ ו ל ע ם ב ע ל י פילש מ מ ט ה ״ כ ו שפילש מכל וכל י ה א ש ס מ נ ק ש ס
ה פ ק י ל ה א נ ל ל מ ע ע ע ו כ ה ה איכס מ ק פ ל ס וכן א מ ל ו סז״ל נשים ב מ א י
זכיין ל נ ט ל ה ל ג נ ל ״ ע ל ל א ה ׳ מ נ ״ מ וא״כ ה ה י א א י ה ס א ל מ מ א נ ה יצאה
מ ס ז ק ה הכשרוה ו א מ ל ״ ה ש ה א ה ו א ל א ה ל ע ' ו נ ש ע ס נישואין לא ל כ ן
כ ה כ ו ו נ ה וצא נ ש ה ע נ ל צה מעוצם וצא א ש ג ס ״ נ צ ו ו ס ה ל י ל ה ה ש ס א
ו נ ח מ ל גמצ ה ו א לכ׳ ל ש ״ שצא נ ר ש ו ם א נ צ ב ס י ס מ ו ל ה רש״׳ צ ה ר מ נ ״ ס
והל"׳ ואולי ג ס הלא״ש ו ה ט ו ל לא סליג׳ ת ב ח נ י א י נ ה מ ק פ ל ח חיינו
כיין ל א ק ס ה ל ׳ ל א י נ ה מ ק פ ל ח נ ש מ ח הנישואין א״כ לא נ ש ס ע נ ל לה
מ ע ו צ ם א״כ א פ ״ צווחה לא מהכ׳ מ פ ה ה כיון שכל ה פ ו ס ק י ם ש ד ם נ ז ה
בולאי ה כ י נ ק ט י נ ן ו ל ק ל ק ה מ ח נ ל ש״ע כצשק ה ל מ נ ״ ס והלין ע מ ו :
ו ע ע ה ם נ נ ו א ל ט ל ק לילן כיד כיון שכן ללכן של פ מ ש י ס שנישלאצ
להזהל מ ל נ ל ש ה י ל ה נ ו ח כ ם נ ה ׳ ל נ ע ה הנישואין לא ה ״ מ ה נ ה ג ע ל ״ ן
בפרישוה רק כשארי ה״ח צא מצי׳ ל מ ט ע ן לא ק נ ל י ה מלאי ש ה ה ׳ ח ס י ל
יפלוש א ל א א מ ל ״ כיון שכישאח לבחור לגיל ה ו א ז ה ש ע ה י ל צ ה י ו ה
פלוש וססיל וזקני ח י ם כ״ז כ מ ז ק י ט ן ו כ ד ו כ ש ם שאמלו אשלי לכשוהיהן
של אללל ומילל שזכו ל נ נ ו א ה ה ״ ה כל מ ל ל ג ח מ ע ל ח ע נ ו ל ח ה ש ם
ש מ ח ה ה י א צאשחו וכםצווםה א מ ל ״ ה ש ה א ה י א ל א ה ל ע ׳ ו מ ע ו ל ם לא
נ ש ה ע נ ל לה ז ה הכלע״ל :
,

תשובה קנ
שלום

ליליל׳ הלמיל׳ ס ל נ ה ו ה י ק מלא ע ח י ק ה מ ו פ ל א ו מ ו פ ל ג כש״ח
מ ד ה ליפמאן נ ״ א נ ל ״ ק ק א ל ל ׳ :
א ש ה ש ב ל ק ה ע צ מ ה ב ע ל שאינו נ ל ו ק ומכ״ש נ כ ה ו נ ה ה מ ל ו כ ל ן
עיד
ב כ מ ם ט י פ ׳ ל י ד ס א פ י ׳ ע״׳ ס ר ג ש ח ז י נ ח ל נ ד צם א ס מצאה עציו
ציחה צ נ נ ה שכוכצ צהצוה ה ה ר ג ש ה נ צ י ח ה ה ה י א כמ״ש ח ם ״ ל ש ג ס
מ ל א ו ה נ ש י מ ה גורמוה ה ר ג ש ה אז׳ א ס יש נ ה ו כ ה ע פ ה א ו ט פ ו ה ל מ י ס
פ ם ו ה מכגליס ומיל ט ה ו ל ־ ל ע ל שאינו נ ל ו ק אינו מ ט מ א א ל א נ ש י ע ו ל
כ ה ס כ מ נ ו א ל נ ש ״ ס י״ל ע ״ נ ו פ י ס ק י ס ואעי׳ג ל כ ל ב ל י ק ה ס פ ק ה ל ג ש ה
ה ו א כ מ ב ו א ל ל י פ ה מ א ה כ ה ס א מ כ ם ז ה אכ׳ אומל כ ה ׳ ל ב כ ה ס ל ע ל מ '
איכה ט מ א ה ע ל ש י ה ״ בו שיעול כגליס ועול שהוא שיעול גלול ה ל נ ה
מ ה מ א כ ו צ ס שנמצא ב ז מ נ י נ ו ו נ א ר ה ׳ ה ט ע ם נ מ ק י מ ו מ ש ו ס ל ח ם ל ה גזילה
כ ה ס סי׳ משוס ח ו מ ל א ל ע ה ל ו ה ל צ ה ל א נ ׳ ל א־ן לין כ ה ס צ נ ע צ ה כצצ
יכה• ללא קי״ל כ ו ו ה ״ מ׳׳מ ה א מ ח ש ח ח ל ח נזילח כ ס ס הי׳ ל ט ה ל ו ה וצא
פ ל ו ג לבנן ו ט מ א ו א ו ה ה גס ל נ ע ל ה שלא ה ה ״ ח ו כ א ה א ש ה ט מ א ה כלה
ל ע ם ר ו ס ו ט ס ו ר ס ל נ ע ל ם וכיין שכאסר נ מ ט ן א״כ א ע ״ פ ש נ ט ל פ ע ם
ע ם ל ו ם מ״מ גזלם צא ב ט צ ס ועדיין א ס ו ל ה צבעצס וכיון שכצ ע צ מ ם לא
נ א ס ל ס צ נ ע צ ה א צ א מ ה ק נ ס ס כ י ד ס ס ל א ש ו נ י ס א״כ אין צ ט צ ט מ א י ם ס
א ל א בשיעול כ ה ס ש ב ז מ ט ה ס שהיו מאכולוח גליציה מצד׳ א פ ״ פ שנזמנינו
אין כמצא כ ז א ה ו כ צ ז ה ב כ ה ם הכמצא א ב צ ב ל ק ה ע צ מ ה ב ע ל שאיכו בדוק
ומכ״ש ע״׳ ה ל נ ש ה כה׳ ללין כ ה ס יש לי י ד מ מיל׳ ס פ י ק א לא כ פ י ק וצא
מ ע ה ל י ם א ל א בשיעור ק ט ן כ ל ס ה מ א כ ו ל ה שכמצא בזמטכו ש ה ו א ק ע ן
מ ה כ י ל ולא בעי׳ כ נ ל י ס י מ ו ל :
בםלגשם ס ם י ס ס פ ה י מ וזיעזוע כל ה ג ו ף ו כ ל ו מ ם או ע ק י צ ה
כמו ע ק י צ ה מ י ל ש ה ם ה ל ג ש ו ה גמולוה ע ס ״ ה ב ז ה לבי ס ו כ ן
לחסעיל א ס ״ נ כ ה ו כ ה מכ״ש ב ע ל שאיכו בליק ל מ ד ף מ כ ה ו כ ה ו ס ע ע ס
ל מ ש ו ס למיל ש ה ר ג ש ה א ב ד ה לה ם ז ק ה ע ה ר ה שלה ע ל שסבלוק מ פ כ ׳
שרוב הזמכיס איכה ע ל ג ש ה ב א ו פ ן ז ה ו א ע י פ שגס ע״׳ מ ל א ו ה כ ש ל ו ם
מרגשה כמ״ש ה ה ״ ל ע״מ רוב הכשים איכן מרגשוה ברוב ה ז מ כ י ס כ״א ב ם ג י ע

אמנם

ותשובות

נח

ה י ל ל ס לצאח וא׳׳כ כ״ז שצא נ ל ק ה ע צ מ ה הרי היא *•ספק ט מ א ה ס פ ק
הרגשה ממראה ט מ א ה ס פ ק ממראה טהורה ו א ס נ ל ק ה ונאנל ה ע ל
ב ט מ א ה מ ס ז ר ך לס והה״כ נ ל ק ה נ ע ל שאינו בליק צה ויש ל׳ צ ה נ י א
ר א ״ צזה מש״ס פ ׳ ק ל נ ד ה ״׳ל ע ״ נ ל ק א מ ר ו ה א ר נ י משוס נ ל ה מ ע מ א ם
צה מ ש ״ ה מגיה׳ ה ב ר ׳ ״ ה ה י א משים כ ל ה א ה מ ל ו א ס א י ה א צימא ה א
ל מ ט מ א מ ש ו ס כלה מ ״ ל ׳ ב ב ל ק ה ע צ מ ה ע״׳ ש ה ל ג ש ה ו ה א ל ט מ א משוס
כ ה ס חייכו שלא ה ל ג ש ה ולק סשש ש מ א ה ל ג ש ה ע ל ו ה ו ה כמו ה ל ג ש ה
מ״ל ל ד ׳ מ ול״» ומש״ס מ ד מ ס צי׳ צ פ צ ו ג ה ה ל״מ וליי ל ה א ש ה ש ע ו ש ה
צרכי׳ ועכ״ל ל ה ג ״ ס ב ל י ״ ו ל ו ח ק לועל ל ס ש י ע א ל" שאין לסלק כלל בין
ב ל י ק ה שע״׳ ה ל ג ש ה לבליקה שסריה ו ע ר ב י ה ל ו ל א ׳ ק ב ר א גלולה יש
לחלק ביכיהס א ע ״ כ פ ש י ט א להש״ס ל ע י ׳ ה ל ג ש ה א ב ל ה ס ז ק ה ה ו ט מ א ה
א פ ״ ב פ ח ו ח מ כ ג ל י ס ועול וא־ן א מ ל לבי ב ע י כ ג ל י ס ו ע ו ל ל א פ י ק ־
מ ל ס ע א כ ו ל ה י ע ״ כ לעייל׳ ב ב ל י ק ס שסליח ו ע ל ב י ח בעלמ׳ ולא ב ב ל י ק ה
שעי״ ה ל ג ש ה ו א פ ״ ס מ ט מ א מ ש ו ס כלה מ ש ״ ה ה ו צ ל ן ל ה ג י ה ה ב ל י ״ ה ה י א
עשיס כלה א ה ע ל :
כיז בהרגשה פ ה ״ מ ו כ ל ו ע ה לצא שכילד הכי ה ל ג ש ו ה אצא עצ
יל׳ שוס מ ר א ה ה ה ״ עהור׳ א ו ט מ א ׳ ו א ב ל ה סזקה׳ ע ל ש ה ב ל ו ק
א ב צ ה ל ג ש ה זיבה לבר צס א פ ״ ׳ ה י ב כ ׳ צ ״ צ ה ג א ו ן כ ב ״ ז״ל ש ה ו א ה ר ג ש ה
ל א ו ל ״ ׳ ) מ ה שאיככ׳ מ ו ל ה צו( מ״מ ה ״ כ ו ש א ס ל א ה ה ל ס ע״׳ ה ל ג ש ה
כזו ס ״ ב י ס ע צ ״ כ ל ה שהל׳ הלגיש׳ ב ב ש ל ה ו ק ו ל א אכ׳ ב ה בבשרה
שסלגיש בבשרה אבצ ש י ה ״ הרגש׳ כזו מוציאה מ ס ז ק ה ע ה ל ׳ שלה ע ל
שכאמל ש א ס כאבל ה ע ל או שאיכו בלוק ה ה ״ ב פ ס ק ע ו מ א ה ז ה צא א מ ל ״
וא״א צאומלו כצצ לכיין ל ה כ ׳ כשי לילן לוב י מ י ה ם מלגישיס זיבה לבל צם
ואיככו לבל סילוש א צ ל ה כ»ו פ ס י ס ה פ ה ״ מ ו ה ל ׳ א ש ה ב ס ז ק ה ט ה ל ה
ע ו מ ל ה בין י ס ה ל ו ס ח ו א י ה ס ז ק ה ע ה ל ה ה ו ל ו ק א ה ל ג ש ה פ ה ״ מ שהיא
לבל ל ס ו ק ולא י א ל ע לה כן על ה ל ו ב א ל א ב ש ע ה י ס ה ה ו כ ל ו מ ה א״כ
א ב ל ה ס ז ק ה ס משא״כ נ ז י נ ס ל נ ל לס ו פ ש י ט א ש א י נ ה ט מ א ה ׳ ו ס ל א ל א

מיהו

כשאל ב ד ק ו ה ע ל שאיכו בלוק:
מ ל ב ד ט צליכא יש כאן ג׳ ד כ י ם ה מ ו צ א ה כ ס ס שיעולו נ כ ג ל י ס
י ע י ל שהיא שיעול ל ס מ א כ ו ל ה גלולה שלא נ מ צ א כ ן ל ס מ א כ ו צ ם
נ ז מ נ י נ ו ושיעול ז ה ציין נ ס ׳ מ ע י צ צ ל ק ה נ ל ק ל ו ק גלול ו כ מ ה ט ל ס י ה
ויגיעוח י ג ע ה ׳ ע ל ש נ ל ק ח ׳ אחלי ה ג א ו ן ה ז ה ומצאה׳ שיעולו נ א מ ן כמו
ש נ ל פ ס נ ס פ ל ו לא נ ש ה נ ס ה ל נ ל כלל ו כ נ ל ס ל ק ח ׳ מעליו כל ח צ ו נ ו ח
ה פ ל ה ׳ ואכמ״ל נ ז ה כ׳ לא נ ש א ל ה ׳ עליו ע ה ח :
דק השני נ ל ק ח ע צ מ ה נ ע ל שאינו נ ל י ק ו א פ י ׳ ע״׳ ה ל ג ש ח זיבה דבל
לח א ע ״ פ ש ג ס ל י נ ו נשיעול מ א כ ו ל ה מ״מ אינני מ ט ה ל א צ א בשיעול
מאכוצח ק ט ן ש נ ז מ נ י ט א ו פ ש פ ש א ס מצויים ש ס :
כשהלגישה נ נ ש ל ה ממש כ ל ל ן ה נ ש י ם שמלגישיס פ ח י ח ח
פ ה ״ מ א ו ז ע ז ו ע הגק> ו א פ ״ ל ק כ ע י ן צ ע ל ע ק י צ ה מ״ל ו כ ל ו מ ה
א ז ׳ ט מ א ה א פ ״ נ ל ק ה ב כ ה ו כ ה ש ה ו א ג ל ו ע מ ע ל שאיכו נ ל ו ק לעלמ׳ מ׳׳מ
ט מ א ה נכ״ש ל י ד ד ס פ י ק א לא נ פ ק א ומ׳׳מ לאו׳ לגעול ב ה נ ש י ס וצהוליע
להן שלא ה ה ״ נ ה לגילוח ל נ ד ו ק נ כ ה ו נ ה ומכ״ש ב ש ע ה שמדגישים ו ד ר ן
נ ט ה ישראל נ ו ל ק ו ה ב ע ל ו ה ה מ כ ו ו נ י ם ל כ ן ו ל א ד ו ם ל נ ל י ק ׳ ה נ ל ע ״ ד כ ס נ ה ׳
נ ק צ ו ל כמיק ולי ל ס כ ם ש כ מ ו ס י ה כ ״ ל א״נ פ ״ נ יום ה ׳ כסליו ה ק ע נ ״ ל
מש״םק ס ו פ ל מ פ פ ל ׳ ׳ מ :

היוצא

והשלישי

תשובה קנא
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כקש״ה מו״ה

וכ׳׳ט לי״נ ה ל נ ה ג א י ן ה מ פ ו ל ס ס נ ״ ע ״ ה פ י ה
לול ל ״ ט ש ט ׳ א נ ״ ל ול״מ ל ק ״ ק מ״ס ימ״א :
מכ״ק ה ג י ע נ ׳ על נכון נ י מ ׳ מ ו ע ל ס ע נ ל ו נ ל ק לן מל נ ק ו ׳ א׳
שהקש׳ לו ה ל ב ה ג ל ו ל מו״ה בצלאל ל״ב מ פ ל א ג ט י ע ל ל נ ל ה
ה ל מ נ ״ ס ש פ ס ק פ ״ ג מ מ ש כ ב י מ י ש נ ה ל ׳ ל׳ וז״ל ה נ ל ה ו ז ב ם ו ש י מ ל ס יום
ו ה י ו ל ל ח א ע ״ פ שלא ל א ה ה כלום מ ע מ א ו ה ל ע פ ל ע מע״לע וכי׳ יכ׳ כ״מ
כ ס כ מ י ס נליש נ ל ה לכל ם נ ש י ס מ מ מ א ו ה ל ע פ ל ע ו ס ל ט ל נ י כ ו א ה א ל ו
מ פ ט שבפ׳ יוצא לוסן ל ף מ״ב פ ל ט ו ס ש ה ט על כל סכשיס א מ ל ו בליש
נ ל ה ו א פ ש ר ל צ ר נ ו ה א כקיט הכי וכיש א ח ר ו ח עכ״צ ו כ ה ק ש ה ה ל נ הגלוצ
ה ט ל נ ה נ כ ה לברי ה כ ״ מ מ ה ה ן אלו ה א ם ל ו ס ל א ה ״ במכ״ש ל ה נ י  1ה ל א
כל ה ע ו מ א ו ה ל ש ״ כ ו ם בנשים פ ל ט ו ס ס ר מ נ ״ ס הנ״ל ועול מ ה ה ״ לו
צ ה נ י א עצוח מלחוק מ נ ל ״ ׳ ל פ ׳ יוצא לופן ל נ י ש נ ״ ל ע ל ח א א ם ל י ה ׳ ל ע ט ן
מ ט מ א ו ה בפנים כ ב ם ק ו ל א ידים׳ מ נ ל י ״ ל פ ׳ נ נ ו ה כיסים ציט ע״א לשס
כישנ״ אצו ם נ ש י ס בעצמן ל מ ט ן ע י מ א ה מע״לע אלו ל נ ל ׳ ה ט ל ופל״מ

נועם

ביקש ממני אוצי א מ צ א ״ ש ו נ לקי׳ ס ס מ ו ל ו ה ה א צ ו :
א נ י צא ל ד ד י צלין מל לא ל ס נ ל א וצא צגמ׳ מ״מ מ ס ט ה כ ב ו ל
א ש י ב לללבליו ה ק ש ה א ה ל מ נ ״ ס ג ו פ ״ שכ׳ ׳וללס שצא ל א ה ה
מ ט מ א ל ע ס ל ע מ ע ״ ל ע ו ה ל א ט ו מ א ה ע ע י ל ע פ ע מ א מ א י משוס ש מ ט מ א
ב פ ט ם כ ב ח ק ו ח ״ ש ״ שמא כוחל׳ בה״ל ה ע מ י ל ו ל ס וא״כ ס י נ ס ב ש ל א ה ה
א ב ל ׳וללה שלא ל א ה ה ו ט מ א ה מגז״ה ט ו מ א ה לילה מ ה ״ ח ח ט מ א ל מ פ ל ע
ו א פ ״ למ״ד א״א ל פ ״ ם ק נ ל א ל ס מ״מ ס ק ש ה ח י נ ח מ ש ע ה ש נ פ ח ח ה ק ב ל
א נ ל מ ם ״ ס צ ט מ א צ ע פ ל ע עע״צע ק ו ל ס ש נ פ ס ס ם ק נ ל כצצ וצ״ע ל כ א ו ל ם
ואין

אומר

חת״ם סופר חי״ד

שארות

ואין לכו מ כ י ס ל ס ס ה ר ע ז א ה ה ק ף א ס לא ע פ ״ ׳ ברי״ ט ב ט א סכ״ל
דמט ״וללס מ ע מ א ׳ ב ס נ י ס כ ב מ ק ומסיק בלידה ׳ ב ש ס א ובשסוציא ראשו
מק לפרחדור ו א י כ ל פ ט ש ה ר א ב ״ ׳ ה ב י א ו במשי׳ ל ״ י ס ס ״ ׳ כ״ס דא״די
דמטד׳ בצערמ א י נ ה מרגשמ ועיין ב״מ ס ״ קצ״ד סי״ב והיינו ד ס נ ן כל
ה נ ש י ם מ מ ע א ו ס ממ״לע לרבכן ריש כ ל ם מ ש מ ע לכולל כצ ה נ ש י ס ס מ מ מ א ו ׳
בסכים כ ב מ ק כולם מ ע מ א ו ה מ ע ״ ל ע ו א ס ״ לילה • נ ש ה א שמממאו׳ ב פ נ י ם
כבסוק כמבואר בבריי׳ סכ״ל מ״ב ע ״ א נ ס מ י א מ ע מ א מע״לע ו ל א סי׳
מ ק ו ם ל ה ט ע ל ס ר א ו ס מ ק ו ס מוצא לין ז ה א ל א מבר״׳ סכ״ל ולא מברי״
ל ב כ ו ס כוסים .־
להיק׳ לםכ״מ א״כ ג ס ס י ל ע ח ש״ז ש מ ע מ א ׳ ב ס ט ס כ ב ם ק כמבואר
אלא
ש ם מ״א ע ״ ב ו ח ק ק ה הלמב׳יס ה ״ ה מ א ב ו ה ה ע ו מ א ׳ הל׳ ״ א וא״כ
מ ס ח מ א מ מ מ א ח למםלע וס״נ ל מ ח ש ב ה א ל א ל א ה ״ במכ״ש ה נ ׳ ל מ ג ו ם ״
ק ח ז ״ ובחלגש׳ והול״ל מ ל ל א א ל נ ש ה ש״מ ח ש ח א ה ו א ל ח ז ״ א ס ״ ס ח ״ ש ״
ש מ א לאו א ל ע ח ׳ מכ״ש פ ו ל ע ח ללאו מ ג ו פ ה מכ״ש ש ח ע מ א מ ע ״ ל ע ואומל
א כ ׳ ע  ,ל מ ש כ ח ח ב א ש ה ש כ ה ס ב ל ה כזיח נבלה ב ח ו ן המקוכ ב מ ק ו ם
שאיכה מ מ מ א ה משוס לה״ל ע ו מ א ה בלועה וםולעח ל ח ק וסזלה ופולעחו
ג ס ח י א מ ע מ א ח מ ע ׳ ל ע משוס לחייש״ אחמול כבכ יצא ל ח ק וכוחל׳
ב י ח ח ר ח ס ס ע מ י ל ו ה ו ואוחו מקום לין ביח ה ק ח כ י ס יש לו ו מ ע מ א במשא
כ מ ב א ר כ״ז ב נ ל ס מ״ב ע ב וא״כ לבר• ת כ י מ ככוכיס לשאר• כשיס אחי׳
במכיש א ל א ליש לעיין ק ל ת לס״ז ב מ ח ט ׳ ריש נ ל ס ל כ ק י ע כל הנשים
וכולל כולן ויס״ ג ס ם ו ל ע ח ש׳׳ז בכלל המכימאו׳ מע״לע כ ט ל א״כ ט ע
ל ש מ א י למימר ליין ש ע ח ן ה א כל ה מ ע מ י ס ח נ א מ כ י ס שס ב ד ף ג׳ לס״כו
א ש ה מ כ ג ש ח או ביעול ס״ו לא ש ״ כ י ס ב פ ו ל ע ח ו ט ע לשמאי לס״ל דיין
ש ״ ע ן ב ח א ודוחק לומכ דלהנ׳ לישנ׳ א ח ״ שמחי כריש דכךל פ י ל ע ח
איכה מ ע מ א ה ב פ כ י ס כבחון .ואין להאריך יוהכ ה נ י ד אה׳ כ ה ל ש ״ ס :
משה״ק ס ו פ כ מ פ פ ד ״ מ :
פ ״ ב יום א• אלל״ס אייכ ת ק ע ב ״ ל :

תשובה קנב
שלום להכב ט ״ ה ׳וזפת ט י :
הקושיא בשם מופלג א׳ ע ל דברה מל׳ מ פ ״ ד מא׳׳ב הל׳ ה ' שכ׳ לפרש
הילושל׳ ליולדח שכהגי־כה יש לה ד י ן ד ס מ ו ה ר דלס סליכן
ד ס נ׳ והל ב ד ס ע מ א ד א ע י ג דלא ה ״ ל ה ד ם גימא בג־והס מ״מ ד ס מ ו ס ל
יש ל ה בגילוחה ושזה ד ע ה ה ל מ ב ״ ס שס ו ה ק ש ת מ ו פ ל א א׳ שזהו נגד
בלי" מ פ ו ל ש ח בכולוח מ״ו ע י ב יצא ס ד ח ח ולדה ב ג י ו ח ה ונחגיילה איי
נ ה ימי ט ו מ א ת •מ׳ מ ה ל ת ולכאזל׳ עצומה קושיחו ו ה י מ ה גדולה על
מל״מ ד ע כ ״ ם הל״ל ה ב ק י א ו ת הלז גס על פכי מ ש ה בילישל׳ פ ״ ק ד כ ד ה
יש לתמ־ה שלא ת ב י א ז ת ה ב ק י א ו ת :
והנלע״ד ביישוב ק׳ זו ד ת נ ה היולדת א י ח ב ח קולא וחימכא קולא
ד א ם ״ ה ר א ה ד ס מ״מ ט ה ו ר ׳ לבעלה ד כ ח מ כ א ט ס כ ת לדם
וחומרא ד א פ ״ לא ח ר א ה מ י מ אל ה מ ק ד ש לא ה ב ו א דה״ל ט ב ו ל ה יום
אלוך ו ח ש ח א בירושל׳ מ ״ ר ׳ מ ר א ח ס ד ס בימי ט ס ר ס וסוס סל״א דכל
דלית לה דם ט מ א בלידתה ליס ל ס כמי ד ס ט ו ה ר בימי ט ה ר ה דכן
ה ד ע ה נ ו ה ן למ״ד מעיין א׳ ה ו א וק־״ל ה כ י וקמ״ל כ׳ ה ו ש ע ״ בירושל׳
דליחא ד א ע ״ ג דבגיוחה לא ה־׳ ל ה ד־ן ט ו מ א ה ל י ד ה מ״מ בסנ־ע חוכ
ימי ט ה ר ה ב י ה ד ו ת ה ו ר א ת ה ד ס טהור׳ ל ב ע ל ה דלא הלי׳ זה ג ז ה ומזה
ח ״ ר ׳ כמי ר מ ב י ס שס ומשית דקדק ׳כושל׳ להזכ־ר ד ם ט מ א ו ד ס עה!ר
א מ כ ס ב נ י ״ דבכיכ־ח מ ״ ל ׳ להדי' מלא כ א ח ה שחכ׳ לא סזכיר ש ס כלל
ר ק ימי ט ה ר ה ו ל ע ט ן ב־אח מ ק ד ש משוס ט ב ו ל ח יום ארוך ו ה ן ד ב ג י ו ת ה
לא נ ח ע מ א ב נ י ד ח ה סין כ א ן ט ב ו ל ח יום לא א ר ו ן ולא קצר ואל ה מ ק ד ש
ח ב ו ח יבקדש ה ג ע כמלא הרי קיל• מקיליכן ב ה א ס כ א ח ח ד ם ט ח ו כ ח
ל ב ע ל ס ו ג ס מ ו ח ר ח ב ב י א ת מ ק ד ש בין ס ל א ס בין לא ס ר א ס וא״ש דלא
מ ״ ס ׳ ש״ס ס ך נר••׳ דבכורוס בכדה ל״ו ולחקשוח ע ל לו• דשח׳ מ ע י כ י ס
ה ן א ״ כ מ״ש גיורה מישראלי• ה ל א מעין א׳ ס ו א א מ נ ם סבר••׳ ל א מייל•
מ ד ס ט ו ה ר א ל א ימי ט י ה כ ק א מ כ דליה ל ה לעני! שלא ה ב ו א אל ה מ ק ד ש
ו ז ה ברוכ לסע׳יד ומהי ט כמי לא אמרי׳ בכדה ל י ס ע י ב א״ב דרב ולו•
גיורה א ע ״ כ ד א פ ״ לרב דמעין א׳ ה ו א ט מ לא סלי׳ א ה ד ד י ד ס ט מ א
ע ם דס טהיר :
ועיד ק י ש ״ מ מ ש ר ש ״ בנזיר כ י א ע״ב ד ג ח ט א ס ע ו ף לא גמיר• ד ה מ ו ס
י ח ו ק ש ח לו מש׳׳ס גיטין כ י ח ע ״ נ דמוק׳ לי' ב ח ט א ה סע .ף ק׳
זו ה ק ש ה שעה׳ מ פ״ד ד ס ח ״ מ ו א ע ח ־ ק ט ש בחי׳ למס׳ ג־טין כ״ח ע י ב
מ ס פ י ק ׳ לא ליכול חולי; לעזכס יש לעיין לסל׳יל ס ח ס א ב ל ח ט א ח מ ס פ ק א
וכו׳ ד ח א לחל מ״ל מ״כ• ב ח מ א ח ב ס מ ס ו ע ו ד סל׳ ל מ ק פ י ק ׳ ל א ליקרב
ח מ א ה ס מ ח ו ח ע ״ כ ט ל מזה ר א ״ נ ר  .־ ה ל ד ע ח המפרש בכז־ר ד ף כיא
ע י ב ד ב ח ט א ח ע ו ף לא גמ־רי ד ח מ ו ה ומיהו חולין ב ע ז ר ח ד ע כ ״ פ מיד׳
ל ע י ׳ לא נ פ י ק וכיהק לרעי׳ וה״ל חולין בעזרה ומיהו ס ח ס ב מ י ל ט ו ן
ד ס ם י ק ׳ ה ו א ומצוה ל ה מ י ח ס ליכא א ״ כ ממילא ח ו ליכא משוס חולין ב ע ז ל ה
ל ס ט א ס ע ו ף ב א ס על ס ק פ ק עכ״צ בסי׳ והמעיין יבחל ] ע י י ן ב ס ״ יינ[
הכ״ל ה ב ע ה ״ ס ס י ב יום ל׳ ס"׳ למב ״ ס ק ע י ב ל פ י ק :
,

מ ש ה י ק ק ו פ ל מסס״למ :

ותשובות
תשובה הנג

שלומים ל ב י ם כגול וכלביבים לידידי ם ל ב ה ג א ק ה מ ו פ ל ג ו מ ס י ל ס ס
כ פ ל ו ג ה ה ב ש ם כ ק ש י ם מ ס ד ק א פ י ל כ״׳ אב״ל ולימ דק׳׳ק
וועלבויא • ע ״ א :
נועם מ כ ה ב ו ה ג י ע נ ׳ בזמנו ב א ו ה ה ש ע ה ש ה י ה ה זונהי ה מ נ י ה זציל
ג י ס ס ה ולא יכולה׳ ל ע ״ ן בו ואהל ט ס ה ם ועבול ימי ה א ב ל ה ש ה ל ג ו
עלי נולדום ל ב ו ת כ• א ם אין עזלסי ב• ו ה ו ש ״ נ ד מ ה מ מ ט וביוהל כ ׳
אקלו״ע תמילו לבנום בים• ביםל ש א ם ועוז ועי״ז אני מ ע ו ל ע ל בלמוק מ ק ו ם
ואין ל• שוס ס פ ל לעיין בו ו ב א מ ת כ ב ל תתמלת• ל ע ס ו ק ב ת ש ו ב ת ו למכ״ה
ו נ ע ל ד ת ׳ ו פ ס ק ת • ב א מ צ ע ת פ ל ק ו נ ת ״ א ש ת ׳ כ ע ת מלעיין בו כלל א ן שבוע
זו ע!ללני בלוסות ש נ י ו ה ע ל שאלה זו ה ״ ה •״נ ה ג א ו ן דק״ק ע ״ מ א מ י ת י
לעיין בו ק צ ת ולהשיב כיד ה׳ ת ע ו נ ה ו ס ו א • ע ז ל ט ע״ד כ ב ו ל שמו ת נ ד ו ל
שלא אכשל ס״ו בדבל ה ל כ ת :
שאלה א ש ה שהית ל ה ו ס ת ק ב ו ע ששמשה א מ ל לידתה ג״פ לצופים
שלא ב ש ע ת ו ס ת ה ש ה ״ ל ה מ א ז והרגישה כ א ב וצעל ג ד ו ל ב ש ע ה
תשמיש ע ד כ׳ ממש א״א ל ס לסבול הסשמיש וכל ם ע ס באמצע םהשירש
מרגשת ז י ב ת ד ב כ צמ ובודקת ע צ מ ה מיד ימוכאה ד ם ו ה ר ו פ א מיממ׳ עכיי׳ם
אומר שכשאר לה מ כ ה ממבל• ל י ד ה ו א מ ה של ה א ש ת ב ד ק ה ב מ ד כ י ב ע כ ת
במשמוש •דיס ואומרת שמוצאת שם מבורות ו פ ל מ י ם ו נ ס ת פ ק מ ע ל ה ו מ ה
• ס ״ דינת של א ש ת זו וצלל במים אדירים באריכות ואני א ע נ ה מצק׳ כיד
ה׳ ה ע ו ג ה :
תשובה הרמ״א ס ״ קפ״ז פ ש י ט ח לי׳ ג א ש ס שיש ל ת י ק ה ושמשה שלא
ג ש מ ה ו ס ת ת הול־׳ ג מ כ ת אעי׳פ שאין יודעים א ס מ כ ת ה מוציא׳
ד ס ו ת ע ל ת הש״ך כה• ד ש ג ע ס כקי־ס כריכה מ־מ להתירה ל ג מ ל ת ד ת ו ה
כ ק אי׳ דכגכן קמכיכן אצירוף ד ע ה ה ע כ ל כ י דמתיר לעולם גין ו ס ת לוסת
ע ם ציריף ד ע ת כשב״א דש״ל הולים לעילם ג מ כ ה אפי׳ אין יודעים א ס
מ ו צ י א ה ד ס ויגומכ לקמן א י ״ ס ו א ״ כ ה כ ח מ ו ת כ ת לגעל׳ ל כ א ו י ת בלי שוס
ג ד י ק ת ואםשל ד ת כ א כ״ע מ ו ד י ם להינכדכ׳ ד ע י כ לא סליגי א נ א ב א ש ה
ד ע ל מ א דיש לת ו ס ת וגין ו ס ת לושה מיכה מ ס ו ל ק ת ג ד מ י ם כ״כ שכשעין
ע־ז א ג ל ה נ א נ כ ל ו ן לילן מ ש מ ע ל׳ מלשון ה ש א ל ת שכ׳ שש״משה שלימ
ג ש ע ״ ח ו׳ ס ס ש״ה״ ט ס קו״לס ל״ לה .מ ש מ ע ע ה ה אין כ א ן י ס ה כלל
והיינו משוס שהיא מ י נ ק ת ו מ ס י נ ק ס ג ד מ י ס ו ה י א כ ו ג א ד ע ל מ א דאין לרך
מ י נ ק ת לראות ד ס נ ד ה והיא מ א ר ג ע ס כשיס ד ל ״ ן ש ע ס ן וא״כ מ ס ״ ס לומר
כמי ד א ש ה מיכקת הלזו משונת ומרובת בדמים כ״כ ד א פ ״ ג ל א ש ע ת ו ק ה ה
ת ר א ת י נ ס ב ש ע ת תשמיש דאין ד י ן ר ו ב נ ש י ס נ ר א ו ת מ מ מ ת סשמיש ונזפשר
בכה״נ כל ה ס ו ק ק ־ ס מודים ל ה מ כ ד כ ׳ :
והנה לפי מ ת ש ס ת כ ס הרמ״א ל נ י ף ג ס ד ע ת כשב״א ש י ה ״ ל ה מ כ ה
א ע ״ פ שאיכ׳ י ו ד ע ת שמוציאת ד ס א ב ל ע כ ״ פ בעי׳ ש ת ה ״ לת מ כ ת
והסכימו כל ס א ס כ ו כ י ס ד כ א ג איכה כ מ כ ת דמכת ממש בעי׳ וכן מ ס כ י ם
במיק וגסדר* ע ת כ ת ו ד ו ק א ג כ ת מ י ס דרגכן תליכן ג ט  /ג ו ד ע ת ס משוס
ד כ ת מ י ס ד מ ע י ק כ א איכא ס פ י ק א דהר• כא ארגשה מ ה ת א מ ר ש מ א ארגש׳
ולחו א ד ע ה ה ה״כ ט מ א ש מ א ע ג כ ת בשיק של מ ע ב מ ״ ׳ ולאו א ד ע ת א
נמלא מ ע י ק ר א נ א א ח מ ר ו לבכן א ל א ע ק פ ־ ק א יעמ-־ש ע״ז כ״ס׳ ק ץ ועיין
מ נ ח ח י ע ק ב שס מ ש ר ה מקל־כן ג כ א ג א ג ל ה כ א אע״נ ד ח ו ח נמ• דרבנן
כמ״ש הראשוכיס מ״מ חמיכ עם• מכסמ־ס ו ע ו ד לקמן אי״ס משו״ח ס ס כ י מ ו
ד כ א ב איכה כ מ כ ה וע״כ צא כ׳ רמ״א ס״ק• ג׳ ד ב ה ר ג ש ה כ א ב וצער ב ש ע ה
חשמיש נ ה ק ל א ל א ל ה ה י ל ה ב ב ד י ק ה לבעל הראשון א ב ל בלא ב ד י ק ה צא
ש מ ע נ ו וא׳׳כ ס כ א ב מ ה שמלגשח צעכ גדול ב ש מ ח חשמיש ליכא ל מ ס מ ן
לכאולה:
גם מ ה שאומר ה ר ו פ א אינו •הודי שיש ל ס מ כ ס אין לסמוך מ ה כ ׳ ע ע מ •
ח ד א ע ״ כ לא הציגי ס ׳ ה ה ל י מ ה וסרי״צנא שבחשו׳ מי" א ל א ב ר ו פ א
יהודי אבל ברופא עכו״ס כ׳ חרי״צבא להדי׳ דאי! לסמוך אשר פ י ח ס
וכו׳ וליל דלעכ־ן סלול ש ב ה ויס״כ ס»וכי׳ משום ד ע כ ״ ס דבריו ע ו ש י ם לכו
ס פ י ק א וה״צ ס פ ק ס״כ ו ד ו ח ה ש ב ס ויה״כ א ב ל ה כ א מ ע י ק ר א כמי מ ק ס ק ״
ו מ ח מ ר ״ א״כ דבריו איכס מ ע ל " ולא מ ו ר י ד ״ ועוד ע ״ כ לא פ ל י ג ׳ א ל א
באומל נ ח ל פ א ־ ח זו ע״׳ ל פ ו א ו ח ו א ח מ ח ׳ ח ל ו ס א ש ל י פ א כ ב ל ג׳ כשים
מ א ו ח ו החולי דס״ל לסכי״צנא דנוכל ל ס י מ ן ש נ ס ע ח ח ל י ם א כ ד ס מ כ ״
לעכץ ק מ י ע א ב ה ו צ א ה ש נ ה ו כ ד ט ״ ט ל ו ש ל מ • ואסשל ה ח ל ו מ ח ס״ל דאין
ל ק מ ו ן ע ל שליםא ג״פ ב ס ס שלו ד ה א א מ ל " ס ״ פ ה מ פ ל ה א י כ א ג ו פ א
ד ל א מ ק ב ל ס מ א ולא ל מ י ל ק מ י ע א א ע ׳ ג ל א י כ א כמי מזלא ל ל א מקבל
כ ח ב א כדאי׳ בס׳ ב מ ה א ש ם מ״מ כיון שכלאס בעיכיכו ד א מ מ מ ׳ ס״ל
כ ח כ ש י ע לחולה א פ ״ א ס לא יועיל בבלוכ מ״מ חייל כ ח כ ש י מ כ י ו ן שמצפ׳
ל ה ח כ פ א ו ה עי״ז וליכא משוי א ב ל להחיכ חשעיש ע״׳ מ מ מ א ח זו ק״ל
ל ה ה ר ו מ ה שאין ל ק ט ן להקל וחלי״צבא ס״ל כיון ד א ח ע ס ׳ ג ב ר א ו ס מ א
לדבר ז ס שסיר ס מ כ ״ וכל ז ס ס ס ס שאכו רואים ש ד ס א ג׳ אכשים ו א ס מ מ ׳
ללבר ז ה א ב ל לומר א ש ה זו יש ל ה מ כ ס מכין •ודע ז ה וכי ע י נ י ו ולבו שם
ה י י י א ק לסמוך על ס מ ח א ה ו ושכלו ואיכו ל ו מ ה ל ה א לר״ס ס מ ס ל ס
ש ה ע ל ו מ מ ב ע י ן ליבנה דשם לא לנו ה ר ו פ א י ם ע ל א ש ה • ל ו ע ה ולא ע ל
שכלם ו ב י כ ס ס כ ׳ ק ב ל ה בידם שקרעין הכלי אינן א ל א ע מ כ ס ב מ ק ו ר ובכל
זאס

שאלות

חת״ם סופר דדד

ז א ת אמרו ת ע י ל למיס ו ט י ן מ ס ש נ ת ק ש ת תדא׳׳ש ב ת ש ו ב ה לתרשב״א
ואכמ״ל מ״מ בראת ד ד ב מ ת ד ו ס א י ס ב ז ת לא ע ע ל ת ולא מוריד ;
שתר׳ אין ת ר ו פ א א ו מ ד אלא שיש לת מ כ ת אבל איני אומר שיש
מ כ ה שלרכו להוציא ד ם ב ע ל מ א ד א פ י ' לתדשב״א ד ל א בעי׳ ש ת ת ״
י ו ד ע ה ם מ כ ת ה מוציאה ל ס היינו ש מ כ ה זו מוציאה ל ס ב א ש ה זו א ב ל
צריכת ש ת ד ע שזה ה ו א מ כ ה שדרכה להוציא ד ם בכיוצא בזת ב ע ל מ א
וכן מבואר מלשיני ק י ף שעד ד׳ ומביאו ב״י מ ק ת ב ד א א פ ״ א י נ ת מרגשת
שדם שותת ויורד וכוי א ל א ת י א ע צ מ ת מרגשת ב מ כ ת וכאמכת לומר מ כ ת
יש ל׳ ששס יש ד ם וכו׳ וכוונתו במ״ש מכ״ה שש״ס "יש ד״ס ת ״ כ ו מ ש ו ס
דיש מ כ ת שאין ב ה ד ם כלל ואין ד ר כ ת להוציא ד ם בשוס מ ק ו ם וצריכת
ש ה ד ע שיש ל ה מ כ ה שיש ב ה ד ס כגון פ צ ע וחבורה או ב ו ע ה מ ל א ה לת
ד ם א ע ״ ג דאפשר דמ״מ איכה מוציאה ד ם מ״מ כיון שיש ש ס ד ם הליכן
משם יכא ה ד ס ו ה ע ע ס לזה נ״ל מ ק ב ר א כ׳ אין אנו מככיקיס נ ס פ ק
א ל א א ס שני הצדדים שקיליס ו ה נ ה במקור יש ד ס בודאי ה מ י ד א ל א
שאין דרכו להוציאו שלא ב ש ע ה ו ק ס אבל מ״מ י ד ע ״ בודאי שיש בו ד ם
ו ת מ כ ה לא י ד ע ״ א ס יש ב ת ד ם כלל ואינו כככק ל ג ד ר ת ק פ ק כלל לכן
הצריך הרשב״א ש ע כ י פ צריכת ש ת ד ע בודאי שזהו מ כ ה ש־ש ב ת ד ס ע כ ״ פ
ואעפ״י שאין אכי ־ולעיס א ס מוצ׳את ל ס תר׳ ה ו א שקול ע ם ד ס מקוד
ישרי' מ ק פ י ק א להרשב״א מ ש ו ס ל מ י ק ט ׳ ב ח ז ק ת ע ת ר ה ולרמ״א קמכ־נן
עכ׳׳פ להתיר' לבעלת משים ל ת ו ת ק פ י ק א לרבכן וא״כ ת כ א שאין הד .פ א
יכול ל ה ע י ד א ס זו ה י א מ כ ה שדרכה להוציא ל ס אין בלבכיו כלום ועש״ך
 .ס ק ב ׳ ד מחמיר יוהד ב כ ו ו נ ה רשב׳׳א ומה שנלע״ד כ ת ב ה ׳ :
מ ה שאמרה ה א ס שמשמשה בידים ו מ צ א ה בצדדי׳ ח ב ו ד ו ח ו פ צ ע י ם
אבל
כ״ל דיש לקמוך על זה ד ע ״ א כאמן להסיר ה י כ א דלא א ח ח ז ק
א" ומכ״ש ב א ש ת שיש לה ח ז ק ת ע ס ר ס ורוב כשיס אין רואות מ ח מ ה
חשמיש יכ״ל א פ י ' ל ת ח ב ד ר איכי לליך לשאול לכשיס א מ ל ו ח ד כ ל מ ק ו ם
ם ה א מ י נ ת ת י ר ה ע ״ א תר׳ כאן שכיס ומ״ש ה ר ב תשואל ד ו ק פ י ח לח כחיי
על ה א ש ה ע צ מ ה ד ו ק א דבליו ה מ ו ה י ס לכאורה שתר׳ ת א ד ק ״ ״ ל ע ״ א
נאמן ב א ״ נ פ ק א לן מ ו ק פ ר ה כמיש חוקי ריש גיעין ה א מ ה במי' רמב״ן
מ צ א ח ׳ מ׳ שרוצת לומד ד ה ח ס שאני ד מ ח י ך שהאש ה נ א מ נ ה על ע צ מ ה
לשמש מ ה י מ נ ח נ מ ׳ ע ל ב ע ל ה ואין ללמוד מ ז ה לע״א נאמן ב א י ׳ ד ע ל מ '
ואין ה ק פ ד ע ת ה ביד׳ לעיין בו מ״מ ה ד ב ר י ד י ע שדיעה ז א ח דחוי' ה י א
ו פ ש י ע א ד ע ״ א נ א מ ן להתיר לבדר ק פ ־ ק א ומכ״ש ה כ א שגס ה ר ו פ א ע כ ״ פ
חמר כן ודרך נשים להיות לה פ צ ע י ם א ח ד ה ל י ד ה כמביאר מלשון רמ״א
ק ט ף ״ ויש לבעל דין לחליק ולומל א ד ר ב ה כיון ד א י כ א כל ה נ ׳ צדדי׳
דרגיליה ה נ ש י ם להיום ל ס ם פ צ ע י ם וחבודוח א ח ד ה ל י ד ה ונס ה ר ו פ א אמר
כן א״כ אין לסמוך ע ל ע ד ו ה ה א ס דמול" ס י ס ל א וכמבואר בדמ״א ק ק ״ ׳
קכ״ז דכל שיש בו ס פ י ק א או צדדים ל ה ק ל אין לסמוך א ע ד ו ה כשיס מ״מ
נ״ל ד ה כ א א י כ א בלא׳׳ה ק ב ר ו ה להקל כיון שהוא שלא ב ש ע ה ו ק ה ה ובימי
מכיקתת ש ח ד ס נ ע כ ר ו נ ע ש ה חלב א״כ ב א ו ת ו ה ע ת אין המקור מוחזק
ב ל ס ט פ י מ ה מ כ ה ו ט ו ן ש ע כ ״ פ מרגשח כ א ב ו ע כ ״ ס ק צ ח ה ו כ א ת איכא
ב כ א ב שיש כאן מ כ ה שהדי קומך ע ל ה רמ״א לבלוק אצל בעל הראשון
ש״מ כ׳ ע כ ״ פ לא לבר ריק ה ו א א״כ לא גרע כ א ב בימי מכיקה ממקוכ
וה״ל ק פ ק שקול ולקולא :
ב ח ח ל ה כלון על גיף ה ל ב ד ואזמר בולאי מ ה שהחליטו הראשוכיס
אך
ז״ל ל ר ו א ה מ ח מ ה השמיש ליכא א ל א א " ל ר ב נ ן ה ו א בדור לא
מ י ב ט ' למייל ע ו כ ה קמוך ל י ק ח ה ה ו א לרבכן אלא אפי׳ אי׳ ב ע ל מ א
ל א ו ד ״ ה א ה ו א משוס שמא ח ר א ח ח״שינן מ״מ ב ו ק ה שעל יל׳ מ ע ש ה
השמיש ג ר ע ע פ ׳ וה״ל כ י ק ה ל א כ ל ה שוס ו ד א ח ה שהרי ה ס ו ס ׳ כ ה ב
מ מ ע ס ז ה רבי מ ו ל ה ל ב ע ״ ה ל ה א זימכ׳ משוס ללמ׳ לאכלה שוס ו ד א ה ה
ו נ ד א ח גס דש״׳ לא יחלוק ו מ ״ ש ר ש ׳ ״ ל א ח ״ כ ר ש ב ׳ ג דשי׳ ב מ ח ק לשוכו
כשמר וכ׳ בכל הכי ג ד ק ״ שלישי' ו ר א ה ה וכיכ רשב״א ב ה ה ״ א ו מ ה רצח
בזה ו מ ה ״ ח לא כגרוק כן בכל הכי כיו; ל ב ע ״ ה ל ה א זימכ׳ ל ח ז ק ה
והכלמ״ד ל ר ש ״ ק״ל כ ש י ע ה הראב״ל ל ב י א ה ר א ש ו נ ה א י נ ה מן המכין
ו ה ט ע ם מ ש ו ס שלא ב ל ק ה ע צ מ ה מ ק ו ל ס ח ״ ש י נ ן שמא ה ״ ל ס ז ה מ ק ו ל ס
השמיש ועש׳ין קי׳ קפ״ו וצריכים להבין נ ה ׳ ל פ ע ם הראשון ה י ה ה ככל
ה כ ש י ס ושמשה בלא ב ל ק ה ל פ ט השמיש מ״מ כשנישאיה לשני ה ״ לנו
להחמיר שלא השמש בלא ב ל ק ה ויהי׳ דאי' ראשוכה מן המכין וכן
ב ב ע ל שלישי ו מ ״ ט נרק״ שליש״ בכולהו ולא היי לכו לההיד א ל א ב י פ
א ח ד חשמיש הראשון וצ״ל א ש ח זו ב ח ז ק ה ה י ה ר ה ו ע ה ר ה ע ו מ ל ה ככל
ה כ ש י ס ולעולם חליכן ב א צ ב ע של חראשון וכן של ה ש ט כל שלא ח ח ס ז ק
ג״פ ומש־ה מ ו ה ר ה לשמש בלא ב ל ק ה לפכ׳ חשמיש וכל שלא ח ר א ה
ג״פ בלא ר א י ״ ראשוכה לא ה ס ח ז ק לרואה ט ה כצ״ל ק ב ר ה הראב״ל
ו ק י ע ה ו ו ה י ה ק״ל לרש״׳ סיכס לרשב״ג ל ג ס ב ע ל מ א לא א ס ס ז ק ע ל ה ל ח א
זימכא כמלא בשכ׳ ב ע ל י ם הראשוכיס לא יצאה ה א ש ה מ ס ז ק ה דוב כשיס
כלל ומוחלת לשלישי בלא ב ל י ק ה ל פ ט השמיש ככל הכשיס ל ב ע ל י ה ם
משאיכ לרבי נ ה י ל ה כ א מ ו ל ה הואיל ו ה ו א ו ק ח גרוע ללא א ח ח ז ק ל מ א ה
מ״ה ט ו ן ש ר א ה ה ע ״ ב׳ א צ ב ע ו ה נ ה ׳ ל ל א א ח ח ז ק ה לרואה מ״ה
א ב ל מ״מ ג ס ח ז ק ה ע ה ד ה ו ה י ה ד ה שלה א ה ד ע כבד שהרי ב ע ל מ א כ ה ״ ג
א פ י י ח ז ק ה ה ו ה ואין ק נ ר א לומר ללא מיחשב ה כ א כלל ל ד י ע י ס א

ועור

ותשובות

נט

ו א י כ כיון ל א ה ד ע ס ז ק ה ה א ״ כ ב ב ע ל שלישי לא תשעש ב ל א ב ד י ק ה ל ע נ י
השמיש וכיון שע״כ ב ד ק ה ל כ נ ׳ חשמיש א״כ ל א ״ ׳ ה ר א ש ו נ ה יק ה מ נ י ן
ואין לשמש א ח •  :א ל א ב ״ פ ו א נ ן נ ר ק ׳ שלשה פ ע מ י ם בכל ה ש ל ש ה א צ ב ע ו ת
ומזה הוכיח ל ש ״ ד ל א אחי׳ כרבי א ב ל ל ע ו ל ם יודח ר ש ״ ד א י נ ו א ל א ו ש ה
נרוע דלבנן כמו א כ ל ה שוס ו ל א ה ה :
שהגאון מהו׳ דוד אבד״ק ע ״ ס עוללכ׳ ע ל ד ב ל ה ה ח ל ק ה מ ח ו ק ק
אלא
סי׳ ק ״ ׳ ע שכ׳ דשבו׳' ללבנן משא״כ ש ו ע ה ולואה מ י ה ל א ו ל ״ ' הלי
קמן דס״ל שהוא ד א ו ד ״ ' ו א ס נ א מ ד ד נ פ י ק מיניי אי' לאור״׳ א ס ה ל א ה
א״כ בשבי״ נמ׳ א ס קמי שיד׳ נ ל ״ ש נ ב ע ל ה לשבי׳ ה״ל אי׳ ל א ו ר י ״ ינ״ע
לכאורה והנלע״ד ד ו ד א ׳ היכ׳ דלא מ צ א ת א ל א ב ע ד שלו א ו א פ י ׳ ב כ ל ה
א ו ת י ו ס א ע ״ נ לברור לנו ש ת ״ כ ב ר בשעת תשמיש ו נ ע ש ה אי׳ ר א ו נ 
מ מ כיי[ להל י ק ה לאו ד א ו ל ״ ׳ ו ת " ה כ נ י ק ה ברשות ובהיתר ו ג ס ב ש ע ת
פרישה לא י ד ע מ א ו מ ה אפי׳ פ ״ באבר ח• לאו מיד׳ ע ב י ד ד ד י נ א ה כ י
שאינו צריך לחוש שמא ח ר ח ה וא״כ א׳ נ מ  :א אח״כ א פ ״ אוסיוס הוי ה כ ל
ב א ו נ ק ו ל ח מ נ א פ ע ל ״ ורק ד ר ב נ ן חששו ולכן יש ל ה ק ל א ך בנידון דידן
ש ת ו ח ז ק ת ה א ש ה לתרגיש ב א מ כ ע תשמיש ז י ב ח לבל לח וכה׳ ד ה כ נ י ק ה
ת י ת ה בהיהר מ ״ ה ה מימ ה פ ר י ש ה תימ בכל פ ע ם באי כרת ללאו בכל
פ ע ס יעצור חיל ל ע מ ו ד עצמו מלישה ולפרוש באבכ מ ה יכ״ל למשו־ה כ׳
רש׳'׳ בשמעת־ן שמככיס ע צ מ י ל ס פ ק כרת ד ס ״ כ ו א ס ח א מ ר כ ע מ א ח ׳
ב ש ע ה השמיש ומשו״ה חמידא ל״ ל ־ ח ־ מ מ א " ש נ ו ״ שלעולם משמש ב ת י ת ד
ו א ח מחר ־בואו ע ד י ם ש כ ע מ א ה ׳וכיאכה ו מ ס ש ה י ה ה ע מ ו ע ד עכשיו
ת " בהיחר כיון דדיכא ה ו א שא־ן צריך לחוש ולא שכ־חא שיבואו ע ד י ם
ב ש ע ה חשמיש ממש באופן שיגמור חשמישו באיסור משא״כ ב ר ו א ה
מ״ח שכיחא ע ו ב א שיודע לו ב ש ע ת השמיש ויהי׳ ה ח ל ה ו ב ה י ח ד ו ס ו פ ו
באיקוכ כ ר ת וא״כ בכידון ד י ד ן ש י ק ה ה כךשמרגשח נ ע י ל ס ב ש ע ח חשמיש
ומכניק עצמו ב ה ח ל ה ב ק פ ק חיקור כ ד ת אין ל ת ק ל :
דבהשוב׳ א ח ל ה בררת־ ש ה ע י ק ר דזיבח דבד לח לא ה ו ה הרגש
ו כ ד ע ת מורי זקני הגאון מהדשש׳׳ן בחשו' שב י ע ק ב ודאי׳ בדורה
שלו מר״פ בכות כותים בשקל -ועני׳ ד ת ר ג ש ת מי׳כ הוא ואי ק ׳ ד דבד לח
ה ו ה ת ר ג ש ת אין ל ן ד י ר לח יותר ממ״ר ומא־ פריך מ ע י ק ר א א ׳ דלא
ארגשת וכי' ואכ׳ ת ו ק פ ת ׳ כ מ ה ראיות ודמיתי דברי כב״׳ וכן אכי מ ו ד ה
ה ל כ ת ל מ ע ש ה וכן קבלתי ממורי זכי ל מ י מ ה כ א לא ד״כינן א ה ד ג ש ח
ז י ב ח דבל לח א נ א שעי״ז שהיא מרגשת כך ואומרת ל ה ב ע נ ע ׳ כ צריך
ה ו א לפלוש ב א ב ל מ ה ב מ א ה ן זיבה ה ו א ד ס ו א ל ג ש ה פ ת י ח ת ה מ ק ו ר
ג״כ א ל א שחשבה ה ר ג ש ה שמש ח־ א כ ח ״ ש״ק ר״פ ב נ ו ח מ ח י ם נמצא
לפ״ז ק ש ה עלי קצה לקמוך בנידון שלפכיכו על ה י ח כ י ס ל ל מ ע ל ׳ :
בכי פ ק פ ו ק לשר״ בבעל כאשי; עי" ב ל י ק ת ש פ ו פ כ ה מ פ נ י ה ו כ ח ה
אבל
ה ר ג ש ת כ א ב ולער וכמ״ש כ מ ־ א ק ע י ף ג ׳ ומכ״ש ל א י כ א כמי א מ י ד ת
ה ר ו פ א ו נ ל י ק ת א מ ת ושתיתם מיכקת ושלא ב ש ע ת ו ק ה ה ו א פ י ' רש״׳
בעצמו מ ו ל ה לזה ואייל׳ ד א ״ ר ׳ א פ ר ש מ״ש השיך ללדש־׳ לק״מ ק ' ת ו ק ׳
ת ״ כ ו לפמ׳יש לעיל ק ב ר ת כ ש ״ ה י א כך דמשכתגכשה וכשאיח ל ה כ ׳
הרי בחזקת תיתד כאלו לא ר א ת ה מ ע ו ל ס ו א פ ״ ב ד י ק ת ק ־ ד ס תשמיש
לא צריכת כאלו ברוכ לכו שלא ח ל א ה וכן בשלישי ע ד ש ת ת ח ז ק א מ כ ם
בליקח ש פ ו פ ר ח איכו ע ו ש ת אלא ק פ ק ל ט ו ן שכבר א ח ח ז ק אצל ז ה
ה ב ע ל אין פ ע ו ל ה ת ש פ ו ס ל ח א ל א לעשותו ק פ ק ו ל ה ח י ל ה ב ק פ י ק ׳ ד ר ב י ן
וק״ל כיון לאפשר להתברר בהיתר גמור ל ל ב ע ל שכ׳ ושלישי ה ו ה כ ה י ת ר
גמור בלי שוס ק פ ק א״כ אין להתיר ל ב ע ; ראשון ט י ' ש פ ו פ ר ת ש ה ש א ר
ב ק פ ק ז ה ת ו א ק ב ר ת רש׳״ :
המקשן ש ה ק ש ת ו ת ב ד ו ק בביאת ראשוכה של שלישי ב ו ד א י כ ב ד
ידע שאין ה כ ו ח ו ת שווה שאל״כ מ״ע ל ה ת י ר  .ג ״ פ א פ י ' ב ב ע ל
ראשון אלא ה ו ה ק״ל ק פ ק כ ח ו ח איכו כמו ק פ ק א צ ב ע ו ח כ ׳ ק פ י ק א
ד א צ ב ע ו ח ה ו א כמו ודאי שע״׳ז ה א צ ב ע הלז לא ח ל א ה א י ל כ ח ו ה איכו
א ל א ק פ ק ת ר א ה ק פ ק לא ה ר ח ה ומקפיק׳ שרינן ומש׳׳ה פ ר י ן כיון שכככק
לבית ה ס פ ק ת ב ד ו ק מיד ב ש פ ו פ ר ת וע״ז משני א־ן כל ת כ ח י ת שוות
ד״ל ת ו א ממש כמו א צ ב ע ו ת שממש כמו בלי לנו שלא ת ר א ת ע ת ה ע״י
כח זה כל שלא ח ח ח ז ק בגי כ ו ח ו ת בכל א צ ב ע א״כ ת ד ד ן לכללן ד ע ד י ף
ו ד א י ד כ ו ח ו ת מ ק פ י ק א ד ש פ ו פ ד ת ו ה ש ת א לפיז לא ת•' רוצח ל ה ק ש י ת
כן א ב ע ל שכ׳ ל מ ת ת כ כ ק ל ס פ ק כ י ח ו ת ת כ כ ס ל ס פ ק ש פ ו פ ר ח דייל ד ע ב א
לת עבדי׳ לה כיון דאידי ואידי ק פ י ק א ה ו א איכ ע ו ב לת שתשמש בסי
כ ו ח ו ת ולא ת א ק ד לשלישי מ מ ת שתשמש ב ק פ ק ש ס י פ ר ת ד א פ ש ר שעי-ז
ת א ש ר לשלישי וכל זת בשכ־ שעדיין חשליש׳ ל פ כ ״ אבל בשלישי פרק־
שפיר ל מ ת ל ח ל ב ע ו ל ב ק פ ק כ ו ח י ת ע ו ב כת לבדוק ב ש פ ו פ ר ת ואי משים
ה פ ק ד ב י א ה שלישי׳ משוס זה איכו כדאי לחניח בדיקת ש פ ו פ ר ת ישכיר
פ ל י ן יצדקו דבלי ה ש ״ ן מ״מ בכידון שלסכיכו כ ל א ה ל ה י ה קלוב לידא׳
,

יאעיג

והנה

כמו א צ ב ע ומוהר ע״׳ ב ד י ק ה א פ י ׳ ב ב ע ל ה ר א ש ו ן :
בחשו׳ אמוכח שמואל המציא דבר ח ד ש ו ה ק כ י ס ע»י בקדר׳ ע ה ר ה
ו ע ש ת מ ע ש ה על פיו וכן עשיתי ו ע ל ה ה ביד׳ חל״יח ועדיין הכלי
מ ו כ ח בידי ו ת כ א ת ׳ לתלמידים ו ה ו א ל ע ש י ת כעין כ י ק א כ י ן כאורך ה א צ ב ע
מבגד פ ש ת ן וימלאנו מוכין ויהי׳ ע ב כדי שיגע בצדדים ע כ ״ פ ו ת כ כ י ק כ ת
באותו מ ק ו ם ו א ס ימצא ע ל ה צ ד ד י ם ולא בראשו ח כ י ק מ ן שמחמת מ כ ת
שבצדדיס

והנה

חת״ם סופר חי״ד

שאלות

שבצדדס בא סדס ואץ צוע שוב צשפופרם ואס סמצא בראשו כאמר
שצא היסס בקיאס בסע״ ועדיק בקפיקא עומדם וםנדוק אם״כ פ״י
שפוסרס שבראשו עכסול ובכידון שצפכיכו דאיכא כעס ידם מוטסוס
דאיכא עכס קרוב סי* צסםיר בצא בדקס כלצ כע״ש צעיצ כ״ל ברור
נל׳ פקפוק לעשוה עעשה ככ״ל ויאוען צ׳ כ׳ צא ע״כלך נשום ק' כ״א
במושיע ואשר עלה ברעיוכי ותכלע״ד כהבסי וסהעה׳ שיד:
מש״הק קופר מפפ״דמ :
פ״ב עש״ק ערים אלול הקע״ב ל פ ק :

תשובה קנד
החיים וסשלוס יסדו ׳סיו סמים לראש צדיק וכשגב הלמיד׳ הוהיק
כיהו הרב המא״הג המפוכקס ערוגס סבשס כשים מוס׳ מאיר
כ״׳ אב״ד ודע דק״ק נא״ יע'א ס עליו יסי׳:
נועם מכסבו סגיעכ״ על ככון וכםעכנ על סדרן סכבה מפכ׳ קלקולי
דרכים ועיקולי וסשורי וסכם כסשו היסס אוסס לדעס דעם׳
הקלוש׳ אודם אשם שיש צס וקס קבוע ושצא נשעס וקסס רגילס סעיד׳
רבוס צראוס דם סמשוכס מדס כא״סס שנייד וקתס עם סרגשס
באברי׳ שקודן )קרממפפוכג( בלבם ונזמעיהי' ונשיפוצי מע״ ושפמו
הרופאים מאז שנא לה מגילדכ״ סד״נ שכקסמה שנילי׳ ולקסס דכן
צעצמס באוסו מקום ומקקס נרפואוס וססזיכה שביל גילד״כ׳ אדיר
למקומם הראוי' ומאז סקקו כאיום דמים הטל וכסבמלו כצ הרגשום
ההמה סכ״ל ואס״כ כשפקקס סאשס מלעקוק נכסואוס ססמס כקסמס
שביל גילד״כ׳ סדיר ממקומה הראו" וסזכו ראי״ דם והכגשוס גוסה
לאיסכה הראשון ולא יכלה למהר עצמה עוד זאס אומרם שבמשמוש
ידם בצדדים מרגשת מקום א' גנום משאכ׳ מקומוס ונסגעס נו קצם
בדסק מוציא דם לעולם ואד כעשס שואל מס משסע סאשס צמסרס
צנעצה :
,
לפי הככאה אין האשם מרגשס ויודעם שהדס יוצא מהמקור ואס כן
סזרכו עצ כצ צדד קולא ומצאנו שסאשס מסורה צפע״ד כהרי
יש צס וקס קבוע וסיא רואס שצא נשעס וקסם ויש צס מכס שיודעם
בודאי שמוציאס דם אע״ס׳ שאיכס יודעם שדם זו עםס שוהם רורד
מהמכס מ״מ סולם נהמכה וכל זס סשוע ומבואר ואינו מקנל אל 7אן
שעועד לסט מעלהו מה שהיא ערגשס קרעמפסוכנ( באיברי׳ דהיל
כעין קביעות וקס סגיףנסוןוקת סימיס ונשעס וקסס לא סליגן במכס
א׳ משוס הא לא אר״ ואיכו דומם לוקס נימים ידועים שהימים גורידס
לזילס דם סכדום וגס בשכבר היו קנועיס קודם המכס משא״כ וקם
הגוף שסדס גורס שיכו׳ בגוף וגס לא סי' לס מעוצם ומלסטם כזאס
א״כ מאן צימא צן שדם סמקור גורס צזס דלמא דם סמכס גורס זה סוקס
כאשר אבאר לקמן אי״ס :
עוד הרי הרשנ״א מידר אפי׳ בשעם וקסם כשידוע שמכסס מוציאם דם
אצא שסםוק׳ סוצקיס וקיצ דנשעס וקסם ממאס מיסם משוס וכי
לעולם לא סממא ולסשין גס הרשנ״א מודה צססוק׳ ׳ע״ש ק״ קפ״ז
קקכ״ד וכבר בארם׳ בארוכס בסשונו׳ אסרום כווכס ההוקי נמ״ש וכי
לעולם לא סעמא וקי אס יק הדן מהודה מס בכן שלעולם לא סעמא
וכי אסדוס כדוס עליכו וכס״ג נמשכס נ׳ פ״נ דזניס וסעכין סוא כן
כסי דאשס זו נסזקס מסכם עומדס מ״מ ס ד רונ כשיס רואום דם עכ״פ
יאין כאמר שאשסזו סקקס מלרא ס דם כדום כלל סלא רונ כשיסרואוס
וסוא גס היא ברוב שמס״ שעברו סיסס מרוב סכשיס שראו והרי קנעס
לס וקס ואין כאמר מסס יבש סמע״ן לגמרי אשר על כן ע׳ב לקבוע
לס יום שנו סראס דם כדם ושוב בשארי ימים כסלם במכס ואתם יום
׳בסד הלא יום סוקס אע״ג דוקסום לאו דאור׳״ לסוקיד' בסזקס עומאס
אבל מ״מ ׳ומיל שכסלס נו רא״סדססכגיל ושוב כסלה שאד ׳מיס במכס:
נמצא לם״ז באשם שיש לס וקס בסון וקם דש לס מכס באוסו מקום
שמוציאס דם כסי כשם" לס ב׳ סוקסום קודם למכה לא כוכל
צומר שכםצס רא״סס באסם סוקםוס וסאמר עצ אידן דם מכס סוא
דמאי סזיס אבל אס כולד א׳ אסר המכס אפשר שצא ססוש צו כצצ
דםששוס סוקסוס לאו דאור״ ודם סמכס בכור ולא שיין לעולם לא
סממא ולא סס״ מרוב סכשיס שסד סממא בוקסה סקבוע מאז ואדרב׳
רוב הכשיס אין צסן ני וקסום אצא דצמעשס עדין צ״ע בזס ד ס ד רוב
סמכוס אין צסס יעים ידועים צזינס סדס וא״כ סעטן מורה שהיא
דם כדם עשא״כ נוקםוס סגוף אס אפשר שע״׳ סמכס יבואו שיכו״
בגוף כאצו סו אפשר בהיפן שע״׳ כאב )סקרעעפסוכג( נורס זינם דם
סמכה וזס קרוב לאמם ומכוקס א״כ כוכל לסלוס בזס :
נוסף לזה כע״ן נמ״ש סרופאיס כ׳ נא )מגילדכ ׳ אדיר( סכס כבר סי׳
כיל מאז כ׳ ראש הרוסאיס וגדול סעוכיס סעיד ע״ז כ׳ כן הוא
וסייכו סכמנ׳ ס ז״ל שכ׳ נ מ א ס נמ״ר שהוא ממכס שנסלסולם או נכציוס
ויפלס לכאור׳ כ׳ הסלסילה הוא המעי שהרע׳ יוצא ממכו כמבואר פא״כי
כיקב הסצסוצס וירכי׳ מעמידם אוסו וצא מציכו סלמולס אצל מ״ר ע״כ
סשנם׳ למשפנו דהי-ט )גילדכיי סד״כ( וכאשר העיד רדנ״ז נס״ס קי'
שט״ שיש מורקת בפי מנעת שכסתסוה ומסס ׳סהוה הדס וסליסס
סקמסס )וזו סיא סתשונ׳ שרמז על״ מג״א קי׳ ע״ו קק״ס ו מ פ ק במעית
,

,

ותשובות

מיש מנ״א אק לו סקכס צדן לסגיס אינו צ ל  7סקכס ׳ע״ש( וכשנסחס
סשניצ ססוא יוצא סדס ססוא פס מ״ר או במקיס אסר וא״כ בצי קפק
שמססויס כעין אבעבועוס במקום ססוא וס״מ מקום בבוס שמרנשה
סאשס אשר בפנעס בו ימציא דם סוא סמודקא שבמקום שס״ בפי
סעבעס ובסלסיצס נסםוו מסס בשפם׳ סרסס נמצא שדם )ניצדנ״י אדר(
ודם מכס סטצ סכצ א׳ וא״כ א!ן סימם אס מרנשס באברים בשעס
זיצס סדס ססוא כ׳ ידומ שכן סוא דרכם שצ )נילדנ״׳ אדר( צנרוס
כיוצא נזם  :וסיס׳ צ׳ כי אסר שקיימס׳ מקברא קראם׳ צרוסא ׳שראצ
מומסס ונשאם׳ ונסס׳ ממו נמנין ואמר צ׳ ממש דברים כסוו״סן ושמסס׳
מאוד וסכם כיון שעכ״פ אפשר שכן סוא ויש צס מכס שימציאס דם שוק
סדין סוכצ צםצוס נס שצא בשעס וקסם ואין עימד צכנדיכו אצא מאין
יבואו סכאניס באיברים בשעס עציאס סדס ואפשר שיש צםלוס בככ״ל
כסצס נזם :
ומכ׳׳ש שסכופא־ס שעקקו נרפואוס זו סאשת שסעו כן והיעיצו
רסואוםיסס לססזיר שביל המכס צמקומס סראוי׳ לס וכאמין
לסם מע״ש נסשד עי״ לסלכס א״ ביאס קי׳ נ׳ דאס עשו לס רפואוס
ועי״ז פקק דם וקסם וראי׳ יכולה לקמון ולשעש על בפלס אעפ״' שראסס
דם מ״ס כעס פעמים וכ״ל דנהא׳ נווכ׳ אס״ קי ססרועס ק״ ק״ו
דמסמיר נהאמכס הרוסא מ״מ נכס״נ מודס כיון שראיכו שסועיל וכן
משמע מלשון ש״ע ק״ קפ״ז ק״ס דכ״ע מודים בסא וס״כ דכווסס
ויע״ש נש׳׳ן נשס הב״ס דאסילו אשה אסרס ׳כולם לקמין מל רופא
שריפה אשה זו וא״כ ק״ו תכא שהד איכא גופא דלא מקנל קמא ואס״ס
קוען סנ״ס עצ הרופא בנוף אסר עכ״ש נאשה זו וגוף זה נעצמו וכימא
כ׳ סיכ׳ דאשםקד סי׳ ע״׳ מכס שסר׳ כשססזירו סשניצ צמקומו סכאו״
פקק הדס מלפכיו ה״כ דם דסשםא מאוםו מכס סיא ואס םעקוק
נרפואוס יוסזר למקומו הכאוי ואע״נ לקמון ע״ז למעשה יש להשיב
דלמא אשתקד כמי דם כדוס הוס ופקק ע״י רפואוס ועכשיו סזר דם
כדוס למקומה ומה שכאסה אז דם מכה בעסוד׳מקכה סי׳לת ולא אוםו
סדס שפקק מלפכיו וא״כ אין לקמין על זס לסודא לססיר מ״מ בלא״ס
יש לכו צדדים להסיר וסז׳ צאצעכופ׳ אשר לפע״ד אס המכה זו איככס
במקוכ ואיכה מרגשס שסדס יוצא מסמקור אז׳ יש צעסר סאשס שלא
נשעס וקהס וע״י םכא־ס שאכסונ בקוף ססשובה אי״ס :
אמנם א׳ יודעת שמכה הזאת היא במקור עצמו והואיל ותלינן שסמכס
היא בעצמה מכת )נילדכ״׳ אד׳ר( יש לדון .ואומר דנאמת כ״צ
דכל מעין שאיכו ממדוס כדםס עסור סוא אסי׳ יוצא דרן סמקור וראי׳
נרוכס צזס מדברי צר כדם ל״ס ע״ב שאער שתי עע״כום סס וע״כ היי
עעמי׳ משוס דציס צ״ נזירה הכסונ נצי עעס שכאמר ססורס עמאסו
וסםורס עסרסו ע״כ אמר שזס סעעין סוא מעין אסר עהור וע״כ אוםו
המעין יוצא מסמקור דאצ״ס פשיעא שסוא עסור אפ״ ׳סי׳ דם כדם כצ
שיוצא נצי סרנשס ועיקר סרנשס סוא פסיסס פס״מ וע״כ מ״ר׳ קרא
בשסכגשס פפה״מ ואפ״ה עסור הואיצ וסעעין עסור ואק״ד נעצעא עעק
עסור סיוצא דרן מקוכ עמא סוא וסכא ססורה עהרסו א״כ מס סי׳ צו
לצו׳ צסצוק מצ רב וסו כנר סרניש מעצסו אסש״ק ססס מאי קאמר
א״ב בשופעם מסק־ מ׳ לאסר מ׳ דלרנ עעא וללוי מסור סא ללר כמי
עמא וכן כולסו קוש״סא דסש״ק וקייעסא דמ״ס׳ ש״ק ללוי מנר״סא
דושווין א״א לסולמס אס כאמר דללוי גזירם סכםוב סוא אע״כ דכל ממ״ן
עסור אמס״' שיוצא ילך סמקור עסור סוא ולא עימא ססורס אלא דם
המדוס והא דאמד׳ נפ׳ כצ סיד מכ״צ דאיכא דמים מסורים נאשם
ומ״ה׳ לי׳ מקרא משמע דאצ״ה הי׳ כצ היוצא ממקור עמא ה״כו סכצ
כשנא ממדוס כדםס או מקפק מדום אעפ״׳ שכמכר וכמשס לנן וירוק
סוס מממאיס צי׳ א׳ צאו קרא אנצ מס שאיכו בא מאוםו סממין מסור
אפי׳ אדוס וכן כיד מס דאמר״ פ׳ בכוס כוסים דם כדם חנם מממא
אפי׳ באוכק דמ״ס׳ מעצסו סייכו כמי סכצ ממעין ס מ ס שאפ״ צא
הגיע פה מ ס ס ויצא סדס באוכק ע״׳ קפיצס וכדומס מ׳׳מ ממאס זוצה
יולדת בזוב אבצ סכל ממע״ן א׳ וכמ׳׳ש רמב״ס להדי׳ רפ״ו מאי׳ ביאה
אבל ממיין מסור סר׳ סוא במסרתו:
וכן מוכס ממ״ש סוק׳ בכדס ל״ו דש ע״ב כשסקשו צלוי דב׳ ממ״כוס סס
אעא׳ יעי מוסר לגיורס וליוצא דופן וסי׳ נסי׳ סשט דאע״ג דב׳
עע״גוס סס יש לעעא סדס דוק סעקור קאס׳ אלא שססורס נדסכסו
עכ״לומדדקדקו לומר יש לעמאהדס משמע דפשיע׳לסו שסאשס מסור׳
נצי קפק אפי׳ בניורס ויוצא דוסן אלא שסדס ממא דקאס׳ דרן מקור
וצא גרע עדם מכס דסדס ממא משוס דמקור מקומו ממא כמבואר בדוכס׳
מובא ועי׳ כדם כרו ע״א בםוק׳ ד״ס בעקור וכד וםכא ביוצדס גז״ס סוא
שיהי׳תדםמהור דכסנדע״׳ מסרס ונגיורם ויוצא דופן מעא אבצ לבעצ׳
מסורס צעוצס וכן הבין נסי׳ הר׳׳ן שהקשה אההוק׳ עהא ד פ ל  7ה ש ״ ס
ללוי עעמעא לס ויבש ע״ש ולא הוקשס לו מסא דשד׳ ללוי שופעס עסון
מ׳ לאסר מ׳ וכן מכל ק׳ סש״ק אע׳יכ ססס לעכין מסים סאשס וסד
מעיין מהור ממש ולא הוקשס לסרק רק ממאי ד ס ל  7מב״ס דמממא לס
ויבש וה״כו מומאס הדס ולסםוק׳ דסדס ממא מדכא רק נזה״כ ביולדת
א׳כ כימא שפיר דניויד מבילס סלי׳ כמו לרב ומ״מ ״׳ל דלםמוס׳ לק״מ
נו

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

ק׳ םר״ן לסא דלס כלס מממא לס ףבש מפק׳ לי' ל״פ לס סנל' מסלוס
ננלסס שים״ מלוס כטסס וכסינ יס״ שים•׳ בסמו״סו בין לס ונין יבש
וא״כ כל זס בלס מלוס אבל לס מממ״ן מסור שאינו מלוס ואינו גורס
מומאס לאשם נסי שממא מכס סמקור מ״מ לא נפיק מסאי קרא
וליו לממא לס ולא יבש ככל סמומאוס שבסורס ושפיר פרין ללוי מביס
דמממא לס ויבש נמלינו למדין דאין סאשס ממאס אלא מלס מלוס
סיולא דדן סמקור ולא מממ״ן אסר:
א ל א שיש לדון נשנדקדק בלשון הש״ס הנ״ל דלו׳ אמר נ׳ ממינוס סס
נסתם המעא ונפסס המסור נקסס המהור ונפסס הממא מה
ס״ לו לומר ולהאלין נכן דאפי׳ לא ים״ נססס הממא אלא יהי׳ דרכו
ככל סימיס מ״מ כיון שנדור לנו שנפסס לס ממיין מסור א״כ לא גרמ
ממכס שבאוסו מקום ויוימס שמכסס מוליאס דם מסור וסולם נמכסס
ובשמה וקסם נמ׳ לא מממא״ אלא משוס וכי למולם לא סממא ומפקי׳
לה מרונא דמלמא אבל הכא הרי סממא אסמ ימי מהרה א״כ אפי׳ הגיע
וסהה נימ׳ מסרס וגס מה בנה וגמלהו לממ מ״מ לא ההוש לוקהה כלל
ספי׳ א׳ וסחוה דאוריי׳ לדמה׳ וא״כ לאיזה לורן האמן בזה אנל האמה
יורה דרכו כ׳ דקדקו סז״ל בלשונם באמרס ממיין א׳ סוא או נ׳ ממ״נוס
סס וצא אממ וליד א' סוא או ב׳ ומלים או ליכולוס ואמרו בלשון ממיין
אצא למזו צכו סעכין כאשל סוא באמם כ• סלסס סוא כצו משד מווליד״
ומולקי׳ קמכיס וסמס מסמלאיס לס סטד סמסקבץ מסצצ סגוף ממבע
סמוליל לס כלום סאשס ואין סמולק״ ממיין צלם אצא ליכודו' סס וסקנס
סגורמת וסמושכה סלס ססוא ממקולו מן סגיף ומושסו לס כלום נכשיס
הוא סכקלא ממיין וסמורקי׳ סמס הציכורוס והרסס סוא כצי סציכומס
ססמס ומשרס לס מכס שנרסס מצמו מסור שהוא מסקנץ מצקוסא
שבבשר סרסס מצמו וא־כו בא לרן הציכורוס סאצו וכן מנואר נצשון
מסר״ רופא שנשאצס מסרים צונצין סי' ק״א אשר זה צשוכו לצא אקרס
סורס אצא מקור למיס ומקור למיס סס סמקורוס שברסס שסם כפסס״
יסלס סזס מסס וצא מסרסס מצמו כ׳ סוא מקום צלם וצא מקור מכ״ל
וכנר הי׳ כגל מיכי ממצסו וסכם כ׳ כן כשאמרו ממין מסור אין סכווכס
שיפסס ודל אסר כצצ אצא ממין אסר וקיבס אסרס נכצצ סגוף שממכס
מסמלאיס סליכומס סאלו נמצמס לס נאוסן סימיס שסם ימי מופר ולכן
אמרו ב׳ ממ״כוס וצא ב׳ ציכורוס או ודלים לאצו כן כנר סי' מסברר
הלנר ע ״ הכיסוס וכעונלא לקצפמרא נכלם צ׳ מינ אבצ סוא׳ שסם
מע״כוס לא ודדיס וליכומס א״א ש־םברר סלנר לעוצם :
הנה כ• כן טושנ קוש״סנו הכ״צ דאי לאו דסמיד לד שכקסס סממא
לגמרי הי׳ ראו״ צממאוס סאשס מפני שדם סמעין סמסור צוקס
דרכו דרן סצינורוס שנמקור סמלא״ סמיד דם נדוה וא״א שלא יניא
ממו מהמרונוס סדס ססוא וסם׳׳ ממאס שסר׳ נאונק נגד ממאס משו״ס
סמיד שסממא נססס לגמרי ר״צ שססנס סגורמס דם נדה נסה שבהה
מפמלוס״ נימים ססס וסנסר נסר נ וינש סממ״ן ואצ״ס ס״ ממאס מכ״פ
ול״ד צמכה שנאוהו מקום שאץ דם סמכס ׳ולא ונא לו דרן מורק"
ההמה כלל משא״כ מעיין מי כפסס המהאקף מהגוף אצ הון המקור אין
לו ודל אסר אלא אלו וסמס מלאי׳ מלס ממא לולי שכסה׳ הממא:
ומזה סממס במלמו סוללן לומר כמי כקסם םמסור כפסס סממא
לאל״ס סיא בשמבלו •מי מסרס כפסס סממא מאליו אפי מליין
שופמה מהון מ׳ לאסל מ׳ ולא כסהס סמסול עד״ן מ״מ גס סממא
כפסס והי׳ ממאה אפי׳ בשופמה מפני ההממבוס כ׳ למיס בלמים כגמו
לליל ליולמס שמכסס מוליאס לס בכ״ל משו״ה סמ rכל זמן שלא כססס
המסור לא כפסם סממא:
והיוצא לנילק שלפנינו אס סמכס סזו סיא במקור מלמס סורמ כסס
משארי מכוס כיון שקרוב לגרור וסמס שסוא מורקא ניללנ״
אדיר וסוא ע ט ץ סמסקבץ מםגוף מםצונ• סמקור ו נ מ ס לסוכו אס לא
נ ס ב מ באמם שנכנס  r wידוע למלמו)וםוא ללמס׳ לבר שא״א לססברר(
מקסמא נכנס מ״ ו ד ד ס מ ו ס ויוביל ע ט לס ממא וסאשס ממאס בכל
מדן אבל לפי מניוס למסי סואיל שכסב שסאשס סרנשס במשומש היל
סמורקא ססיא מל כן א• אפשר שססיס בסמקור ט לא סגיע שס יל
םאשס בשום אופן בפולס י ט ״ לשון סרמג״ס פ״ס מא״נ סיג וקיל ואיכ
הדרן להנ״ל לע״ל יש למהר האשה סנ״ל ומסיום ע.־ב סוכל לבלוק מלמס
כן שהמשה ט ס ארון כאלנמ מפשהן לבן ונקי והמלאהו עוטן רכים
ובשמי שהססיל להרגיש כאב )סקרעעפפונג( סכניססו בנסה ובדרן ישר
מל שימבור מולסא שמרגשה והזהר שלא יגיע הכיס בראשו אל המורקא
רסיס כן ססוב בגופם שמס או שסיס וסוליאסו בנסס וכשסמלא לס מל
צל ס ט ק מקום שנגמ במורסא ולא במליונו של כיס סר׳ מס שבקשנו
ואין בדקס זו קשס כבדקס מסרי״ל ומהרי״ו שנק״ קצ״א וכמין בדקס
זו הוזכרה בס׳ א ט נ ס שמואל על מצסא אסריס׳ ואין ספסל בבדקס זו
כי אס נ ט המלא מל עלמנו של סכיס לא נאמר שהוברר שסלם בא
מסמקור כי אולי לא סיס׳ בקיאס בסמים ונסלכלן בכניססו או ביציאססו
שסר׳ מפני זס סלריכו סז״ל לסכיס מכסול לסון סשפופרס שים״ מובי
סשפופרס מפסיק בין סללדס לראש סמכסול לאל״ה ׳סלכלן מללליס
ואס כה המשה האשה הרי סיסרס ברור ואס לא סרלס לשמומ נס לזס
:

,

ותשובות

ס

כאשר רמז מעצםו צא •סמוך עצ ססיסדס שכםנס׳ צעיל אם לא בצירוף
עיונא רנא לעעצםו עם עוד א׳ מופצא נסוראס ואז סכני לצמנו• צ•
שיב׳ מכשור׳ .וס׳ ׳ציצנו משגיאום ויראנו מםורםו נפצאום ויעשם עענו
לעובס אום סכ״ל ססושס בכצ סוהמ׳ ברכום :ם״ב יום עש״ק ז' שבע
משה״ק שופר עפםל״ע:
םקע׳׳ג לפיק:

תשובה קנה
שלוס
אתמול

רב ועז״ע לםלעיל• סוםיק סרבני סאברן עסר אפרים נ״ :

יום שיק קנלם• עכםבן ואשר כםנם ע ״ סםלעיד שבא על
אשםו שלא בשעם וקסם ביום ליא לראייםס פ"א בםמלם
סלילס ופעם ב׳ קודם אור יום ואז סרגישס כובד באבר״ וכן דרכם בכל
עם זינם דמם וגס סרגישס לס נ ק ד ן ומשבס שסיא מסמם לכליך
ססשעיש ובעמדם מיד מלאם כל סקדין מלא דם נדום וסאיש •רא ס׳
ודואג מאוד על מלמו ועל אשסו וסיא רכס נשנים ולא סגיעס לנס כ׳
אלו דנרין:
במרדכי פ' ׳דיעס סעומאס ס״ סשכ״ד גני פירש באנר ס• ק״ס
וסאשס אינס לריכס כפרס ופקק כן הרטא נייד סי׳ קפ״ה
ועעמא מנואר דאכוקס סוא כיון שאמרם לו נעמאס׳ מס סוס לס למענד
יוסר מזס ואין נידם לססזיקו אללה עד שימוס סאנר והוא שפירש ולא
ידע סדין שוגג סוא וראי' מלשון סעשנס פר׳ ס׳ ׳דימום ס״ משמש עם
סמסורס ואמרם לו נממאס׳ ופי׳ עיד ס״ב וכוי ולא אער ס״ביס כדאיסא
פ׳ כל סיד נמשנס אותיוס שניהם ס״ניס בקרבן אלא מ״כ סכא אפרישס
לנד סוא ס ״ נ והסם אכניקס וסמוך לוקסס שניסס סייניס ואמ״נ
דנס״ד דפ׳ ׳דימום סוס נמ׳ לטמר דמשנס אוסיוס מ״ר׳ נמ• אפריש ס
אפ״ס שניסס ס״ביס ס״מ למימר ולמממיך דנלאי׳ס דס׳ ל" שפיר וגס
סוס׳ כ׳ שס לסימיל ולעממיך מנעלא מל שלס מ״ש ונמ״א כסנס׳ סירק
אסר אבל זס סנכון לדינא ואמנם כל זס באמרס נממאס׳ אז סוא שוגג
וסיא אנוסס אך אס לא סגידס לו כלום מד אסר ספרישס א״כ סיא
אונס גמור ופמור לגמרי והיא מזידס דאין לומר שוגגס שלא סיסס
יודעה שאסור לפרוש באבר ס׳ דמה בכך מכ״פ מסוייבס להודימו כדי
שיפרוש מיד אע״כ דעהס הי׳ לילך אסר שרימה לנה ולשמש נדה אלא
שי״צ אפ״ס פמורס אס צא סרגישס עד אמצע ההשמיש דכיון דנכנסה
נהיהר יצרה אצנשה וה״צ ססצסס נאונס וסופם נרצון דס״צ אונס גמור
כדק״״צ כרבא כמונוה נ״א מ״נ וכן נראה:
ובנידון דידן נראה לפ• דמנרו ימי וקהה ושוב אין לנמל לסוש כצל
מימ נה׳ דימ׳ וסהה מנרו מ״מ כפי הנראה יש להו־קס הגוף
ומ״׳ כובד סאיבמס והיא שהרגישה הכונד היה לס לסוש לו ואמ״ג
שכפי מכסב ממלסך משממ שסיס׳ סושבס סואיל ומברס שלשים יום
מרא״סס סשבס מצמס לממונרס ולא סששס כלל לכובד האיבמס
מסשבס שצ שמום סוא צססיר פסס צסמאס רובץ וזס ממש כמס שכסבו
סוססוס פסרדס מ׳׳ב מ״ב ד״ס סמוך ליססס דכשממס בסימן לוססס
נמ• מססייב סמאס וסכא נגד מיד קפיקא לא נפקא וסיס לס לסוש
כיון שסלגישס וקס סגוף שלס:
ע״כ אס קודם ההסלס ססשמיש סודמס לנמלס שמרגשס כן א״כ
שניהם נסורס מל רמוס שסיס מל סכניסה ומל ספרישס ואמ״ג
דלעטן סמאס אינס ס״ביס אלא כל א׳ סמאה א' דהיל 3׳ זיה׳ סלב
בסמלס א' מ״מ סשובס וכפרס מיס א בעי על כל כס וכס ואס לא סרנישס
עד הון ההשטש וסודימס לו סבמל שוגנ וסיא פמורס דאנוסס סיא
כמ״ש סמרדכ׳ הטל ואענס לפי הנראה שלא הודיעה לו כלל וכלל וא״כ
רמ ומל מל• ממשס סאשס קרובם סיא למשמשסו נדם ולמן לאיים על״
סרבס שלא סנוא לסכשיל בעלם עוד כ׳ נשים דעסן קלוס ודוסוס בפן
ואולי לססיר איסור כרס ר״ל:
ולא עבט׳ בסכגישס קודם כניסס אלא אפי׳ בסון ססשעיש דכסבם•
לעיל דילרה אלבשה וסםלהה באונס ע״ע אפשר שאינו דועם כ״כ
לסא דאבוס דשמואל דססס אשס ישראל שנאנסס עגנרא אסרינ׳ דילרה
סקפס מאוד דאס לא מכשיו אימה• א״כ קשס לס לפרוש משא״כ נדה
שמוסרם לאסר זמן דמשו״ם מוסר לססייסד מס אשסו נדם משוס דאין
סקיפס סיצר כ״כ א״כ אפשר אפי׳ באמצמ סנטלס לא שיין •לרם
םקפס צמיסשב כאונס מס שצא סודימס לבמצס:
ומה שרעזס וסיא צא סיגיעס לעשרים שנס נראם דמסן שאינם בה
מונשיס לממלה זה לא נמצא בשיק רק בדרוש׳ אגדה וכבר כםבו
מזס סאסרוניס שאין לסמון מל זס כלל ובאמה בהיק׳ ינמוה פ׳ מיא
גבי אכל סלנ מנן ׳"נ מד י״ס כ׳ ססוס׳ סא סוס ססראס קפק וק׳ אמא׳
לא כימא למנין סמאס ובשוגג מ״ר׳ אמ״כ משוס דקידס משמם שנס
לא שיין כרס וסמאס ומ״כ א״א לפרשו אלא למנין מלקום אבל באמם
זס ליסא ושמלי סילוליס לא ננמלו כאשל באלם׳ במקום אסל אבל
האמס משנעשו בני מלוס בשנים וקימנ״ מסס״ניס בכל סיובי סולס
בב״ל של ממלה ושלממה לאלה״ה למ״ל יולדה ועלולע ונזיל סומאיס
סס לא מ״סי קלבנס קולס משלים וישהקמ הלבל:

וכדמות

שאלות

ותשובות

חת״ם סופר חי״ד

לענין ראי׳ אחסזק איקורא וכ״ב מוב״ן סובא בב״׳ סי׳ קצ״ו למשפסקה
במהרה לא מיקרי אתחזק נוומאה וא״כ סדל סכחס ס׳ לרבנן בלא
אתחזק ועול סו״ל ס״ס ססק מעלמא ואת״ל מנוססשמא עברו ז׳נק״ס
ודוס סכמס ושני הספקומ נוללו בס״א בשעס שעלמס מסעבילס
לקודם לזה לא ס ״ מ לניס על סכסס כלל כמ״ש מג״א סי סל״מ וגס
יכול לסמססן וגס לא שיק־ שסיר שס אונס סל וסו״ל ס״ס :
א ך כל זת שיין אי הוס ססק אן כיון שע״א מעיל ברור שכן סוא
ומבע״ל אינו מכמישו שוב אין כאן ססק שמרי חייב מעאמ על
ע׳׳א אומר אכלח מלב אי הים שומק לגמרי ועול כסי לסכא היא פעור׳
על העבר מפכ׳ שאין כאן שחיקת כהולאה ורגלים ללבר מ״מ על מעמיד
הו״ ל דשיל״מ שאיכו מועיל ס״ס ולא אי׳ דרבכן וגדולה מזה אמרו במס׳
ע״ז ל״ז ע״ב הא איכא מיא בשיקעהא דכהרא זילו מבולו ואפי׳ א׳
לא ק״״ל ההם כר׳ יכא׳ משוס דסבר מומאה בר״ה הלכהא גמיר׳ לה
ואין כאן ספק אבל הכא דלא כהיר אלא ממעס םיקא א״כ הו״ל ׳ל״מ
אלא שיש לספק ולומר חכא ע״כ חמחין עד אחר זמן פלימה ש״ז וחעסיד
השמיש אוחן העוכוח אולי לא שיין דשיל״מ מ״מ הכא כ״ל שאין להקל
ואני מאוד ערוד ונחפז׳ כחנחי נל׳ עיון וחהמה׳ שמי:
מש״מק סופר מפפד׳ימ :

וכדמות ראי׳ נ״ל לבשבועוח מ׳ עי׳א שקיל ומרי א׳ שעיר בפנים
מכפר על ע*ז ג״ע וש״ד ופר? א׳ בשוגג בר קרבן הוא ומאי
פ ת דלמא מבן ״ ג עד עשרים דבר קרבן לא הזה ומ״מ לא ימלמ מעונש
שיעכש אחר עשרים ולא גרע ממי שחמא בקעממ ממש שיש לו עוכש
קצה בגדלוחו כמ״ש בשיע א״ח סי׳ שידג מהא לדפרס אכם״׳ לרב אשי
וא״כ ™ בן בכו שצ ק״ו בחמא שצ בין ״ ג צעשריס שעכשו ׳והר מרובה
ודיכא רבא ודיכא זומה א״ב ואס״ד שעכ״ם לכלצ כרח וחמאח צא הגיע
כימא דשעיר הכעשה בסכיס מכפל על אלו בשלמא הא לא קשי׳ דכימא
דיכסר על חמא של קמכיס דודא׳ צא יעצה על הדעה צסצרין עבוליהס
חמאה צפכ׳ וצםכיסוהכחוב אומר צכפר על הקדש ממומאו׳ ב״׳ ומפשעיהם
לכל חמאמס וכחיב ועל כל עם הקהל יכפר ואין אצו בכצצ אבצ אצו
שמבכ׳ ׳״ג עד עשרים עם קהל גדל הוא אימא עליהם בא לכפרה אמ״כ
בכי חמאה הס:
ולפעיד כ׳ לא נאמרו שיעורים הללו במדרשוח שבכי כ׳ כעשו בנ׳
עוכשיס למעלה אלא בעונשים על חמאיס המחודשים לשעה
כגון עוכש׳ דור המדבר וכן בשרה כאמר בת עשרים כבה ז׳ בלא חמא
ההם קולס ידה הוה והכל אצלה כמצוה שכליוה ומ״ז כאמרו שיעורים
הללו אבל עוכש׳ חחורה אין שוס חלוק כ׳ שיעורים הלכה למ״מ בין
למלקוח בין לקלב; ובן ׳־ג שהביא ב' שערוח שוס לכל עוכשיס שבהורה
ואין צלין לפנים:
והנה בלוקח כ׳ בבועל כלה להחעכוח מ׳ יום ומשמע אפי׳ בעל
ש ל ו ם להרנ המופלא כבוד מהו׳ דוד כ׳׳׳ןנ״י אנ״ד דק״ק רעעע ׳ע״א:
במזיד ובהשו׳ מהרים שבמללכ׳ לשבועוה קי׳ חשכיל הכיל כ׳
שאול שאל מעלתו אס יש לתתיר ליולדת המונלת תון מלאות דהיינו
מיוס עשילי לאייל על ל״ה ׳העכס יום בכל שבוע וסוא םחוה הלבה
מ׳ נזכר ופ׳ לכקנה וחזרת וראתה נאותן תימיס אס חתחיל
מאלבעיס יום והיי כלאה לבשיגג מייד משרס סקיל אן בכחבי מהלא״׳
לספור כק״ס השכיי׳ האלו אחר ד׳ לשימושה דלא גרע מכלה המונלת
ס" ס׳ כתב ששיעולא למתליס מאייר על ד ה הוא מ»ש שיעול מ׳ יום
לדס נחוליס שכ׳ מהר״ל מפראג שאין להחמיר להלריכה ס׳ ימים וכן
ע״ש וצ״ל לסי׳ בגילקתו ב׳ יום בשבוע ואז עולת תחשבון בקלוב ליק
ססכיס מ״ז סי׳ קל״ו סק״ה ועוד דכלה חמירא דהרי נש״ק חזרו ונמנו
וחשכח ומי כסחכם ויודע ותמקובליס כ־ לתתעכות ע״ב יום גממד׳ כלס
בכלס ס״ס ואסיה הקיל מכ״ש ביושבח על דם מוהר דלא מצינו בש״ס
עם האומיו׳ מיהו הס לבלו במזיל לכן נ״ל אס חמא הבעל ׳תעכת מ׳
חומרא ז ו כ״ש שיש להקל אלו לבריו :
יום אינס רצופים ואס חמא ב״ס בכניסה ויציאה •ממנה ב״פ ככה
כיוון בסברא וק״ו שלו אן גס נדכיו לכוכח הביעו מ״ש רמ״א
יפה
והאשה אעם״׳ שכחנח׳ שממאה גלול משלו מ״מ נשים חשושי כח סן
בסי׳ קצ״ל סוף סעיף א׳ לנהגו למבול על רא״׳ לס מוהר וליכו
יש להקל עלי׳ בתענית ומכ׳פ לא ינהמ עידודן באוהן הימים ולא יאכל
כלס לכל לבר שאין צחצק בשום לבר ככצ מנהגי מ ה וחומרוהי׳ ומי
בשר וצא ישהה ״ן ומיל יפלוש צללקח כשיעור שעיר לחמאה בזמנינו
ינוא אחר המלן אה אשר כבר עשאוהי:
אס לו או לה או שכיס לשניהם דהן צצומלי הורס וכצ יום ההעכיה
שקשס עליסס יפלו להאכיל ללומד חורה וב״ב מפלי החלו׳ בהם ועכ״פ ומיהו מעמא בעי ולכאור׳ ק״ו למעלחו מדכא הוא לסמ״ש ח״ץ נהשל׳
סי׳ ח׳ צהת ניוב מעם מה שכוהנים נקצת מקומות שלא למנול
לא יכסנו הסומא עילונין בכפשו וסיוח סוא בעל חורה לסי מכסבן
יוסף אימן סלנס נחורת ללמוד איזס לפיס מש״ס נכל יום ולסזור עליי על אחר מ׳ לזכר ום׳ לנקבה כר״ח ולא כהנו כן במפצח וכ׳ הממס
משוס בימול פו״ר צא רצו להחמיר משא״כ ביולדח ולד קיימא שעל חרונ
מבלי פלפול הכהוג לק להכניסו לקיים:
היא מינקה ולא הסענר ואי; כאן נימול ס״ור ע״ש וא״כ ס״נ יש לחלק
ואם א׳ מסס פעול באופן שכהבח׳ לעיל מ״מ ׳חעכס ב׳ ימים אי
בין מובלת על דם נתוליס דאיכא נימול ס״ור לא החמירו ונין מונלה
יפלה כנ״ל ללא יהי' אלא כהכוין לבשל טלה ועלהה בילו בשר
על דם מוהר דליכא בימול פ״ו החמירו אן לפ״ז במפלת ת״ לנו להקל
חזיר ע׳׳ז ׳לוה כל הלווי׳ עי״ פ' עשרה ׳וחקי׳ פיא עי׳ב והעיקר לההוולוה
שחהסיל לקמור ביום ה׳ לשימושה דאיכא כמי בימול פ״ור וק״ולעעלחו
בכל יום דוס מימי החשובה ולפרוט חחעא ולקדח פ׳ חטאח אבל בלי
כלאי מוצק אן י״ל ממעס אחר דהא ש״ס ערון בפ׳ ע״ם דה׳ישבת
יהיר כי לא נחבררלכואס כחח״בחטאח מי מהם .ועיקר גלול בהשובה
על דם מוהר אסירה לשמש בליל מ״א ובליל פ״א אצא שהפוסקים לא
אשר נלע־ל וכבר קבעה׳ כ; לאחל אבחקל בכיוצא בזה והוא מה שכ׳
הביאו זה ומבואר המעס בב״י על פ׳ דברי הרא״ש דם׳ המפלח דסמעס
לה״מ ע״ה וחמאה׳ כגלי המיל ע״כ יהי׳ לזכרון בין עיכי שכיסם יום
הוא משוס כיון שהורגלה למסר הדס של ימי עוהר הוצרכו מז״ל לאיסד
הסמא ויהי' במיניהם כיוס )׳ארצ״מ( שבכל שנה ישכה כל ייד ס״הס
על בעלה עוכה א׳ שסדע להפריש בין ימים שעברו לימים הבאים א״כ
•היה אוחו היום יום השובה ו וילד צסס ואס א״א בחעכיה עכיס ירנו
בז״סז שאץ בועלים על לס מוהר לא בעי להפריש עיכה א׳ ועמי׳ז סי׳
במשובה ומע״מ צמען יהיה צזכרק בין עיכיסס וה׳ הטוב יכפר בעלו
קצ״ד סק״ב וא״כ ׳״ל ס״ל לרמ״א לאי לא ׳הבא לס כל מומר לס מ ה
והנה כל מה שסאשה מחח״בה פשומ שצדן ציהן הנעצ עבורה ועיין
ממש ע״כ צריכה להפריש עיכה א׳ שחדע צחצק בין ימים שעברו לימים
באה׳׳ע קי׳ צ״גקעי׳ ל׳ ועיי׳י״ל קי׳ רמי׳מונש״ן ק״ק יו״לואץ צהארין
הבאים כמצא אין כאן בימוצ פ״ור דמה שמרויח בקדימה ציצ א׳ יפסיד
מש״ק קופר מספדמ:
יומר הכצע״ל כהבה׳ בחםז׳ הכיל החוהס.
בהפרשה עונה ציצ מ״א ופ״א ומכ״ש במיכקה שאץ כאן גיעיל פ׳׳יל לל
ע״כ צא םצוג נין דם צדם וצ״ד צדם בהוציס דאיכא בימוצ פ״ור כנ״ל
במעס הדבר ומ״מ הדין דין אמס שגס יושבה עצ דם עוסר צריכם צהמהין
שלום לנ לילילי חלמיד הרב המופלג מסד ח״ס כי׳ אב״ל לק/ק
ה׳ ימים קודם שחקסור נקיים ואקיים בברכה  :ס״ב יום ד׳ ז״ן מבס
ציפער יע״א:
מש״הק סופר מפס״דמ :
ע ״ ל ״ק :
נפשו סיסה בשאצחו אשם א׳ ביום לאשק צנקייס מצאם כחס וחזלס
למנוס ומבלה ושמשה אה ביחס וצמחרח שימושם אמרם צס א׳
משככומ׳' שהמביצה ס״ ניוס ששי צמציאח סכחס ונחחילה הכחישה
ולבסוף צבה נוקשה בעצמה שמא מעהה במניינה:
שלום מ נ לרנ מנ ה״ה ׳״נ מחוהנ׳ הגאון המפורסם המופלג המ״יש
הנה ע״א אומר אכלה חלב וסבע״ל לבו נוקסו לחיש צלברי העל ציה
כ״י ע״ה ם״ה כקשיה מו״ס בוכס גיכס כ״׳ אב״ל ור״מ לק״ק
ד ן וציה דין לצדן לחוש מכאן ואילן שלא לאכול ע ת מאוהה
מאמערסלארף ׳ע״א ־•
סמיכה ומיל׳ ספק אי׳ לא נסקא לבאשס חצוי קאי וליה לץ צדן בשש
יקרת מכסבי סגיעכ׳ יום ה׳ העבר וביום ש״ק עייכה׳ בו והככ׳ להשיב
וגם לא שי 7הכא למימר נחל בהר מנהגא למסהמא עשהס כדנא כמ״ש
בקיצור כי צמהר המצוה עליף דלין אשח אחר לילהס דמי מהרה
מיז סי׳ קימ בענין מליסה בשר להכא ליכא אלא בלבול הלעה ומעוס
ראהה ג״פ מ״ס והרגישה כאב וצער בחשמיש ואח״כ עקקה ברסואוח
במנין היידס לא שיין סזקה זו וליבא לאינשא אינש׳:
אצצ הרופאים מומחים אשר צא מבכי ׳שראצ המה ואמרו סרוםאיס
א ך היום כ׳ בלי קפק ע ב ט ז׳ ימים מימי לאיי' לאור״ה׳ וליכא אלא
שהרפואוח מספיקים צרפאוח מחוצ׳ זח וכבול פר״מ שיח )הרעצעפמין(
ספיקא מיום לא״ה סכחס והוה קפיקא לכבנן ואפי׳ למאן לס״ל
לכאן להראוה צרופא ׳הול׳ מועחה כלי שיה״ עלוה יהוד בלבר זה
ללא אזלינן לקילא היכ׳ לאחחזק אי׳ הכא לא מיקד אהמזק איסור
ולעהו הרמה צכסיח ג״כ בבדק׳ במכחול בלא שסופרה שהמציא גאון א׳
כיון שסקקה במהרה אהמזקה שלא הראה עול ואע״ג להמרלכ׳ מחמיכ
בפכ׳ הגאון אמוכה שמואצ בהשד ס״ כיז והובא במכחה יעקב ס״ קפ׳יז
בכחס בג״י הראשונים מומרא בעלמא הוא ואין להקל אבל בעיקר הלין
סק״ח וסר״מ סגאקמחף כ״׳ צלל בעיס אדרים שצלעהו הרמה עצ כצ א׳
מפיון שפסקה במהרה שוב הרי היא בסזקה שלא הלאה ולא ירקד׳
בפ״ע
ס

תשובה קנז

כ

תשובה הנו

ר(

ד

פ

תשובה קנח

שארות

חת״ם סופר דדד

ותשובות

סא

בס״מ אין לסמוך רק בצירוף שכיהס ומעטסכוהו רוצה הוא לשמוע דעהי ומזה יצא לנו קולא לומר לבמה״ה לא אמר אלא אחר ביאה נ׳ של בעל
א' להרי קמן לחז״ל צא החזיקו םאשה לחוצניה מחמה מצמה אלא
ומקכמה׳ בעדן זה:
ל א עברח׳ עצ מצווחו נס כ׳ הזמן מאד יקר ורבוה סננוכ׳ ביףצ׳ דפססא שהצו׳ זה באצבע הבעל וקמנו ע״ז שהינשא עול לשנים וא״כ אח״ ראינו
ופרקי דכצה כימבןמ״מ אעבור פרשחא דא ואהכ״ וה׳ ׳ורכיכפצאוח שהרופא ריעא אשה אחרה מם יועיל זה הצא אין כצ אצבעום שוומ
מהויהו .ואומי לסמוך מצ הרופאים •ש צ׳ כמה גמגומי מצ הפרטים ולא יועיל רפואה שצו צםציל האשה מלוםק אצבעו שצ זה אמנם אמר
הכולדס בעכין זה ומל הכלל כלו מיד נקרא׳ אגרהו אמרה׳ איך ישפוט שםומזק׳ אשם זו בג׳ נעלים ואז נלע שהחולי הלו׳ בה ולא נ נ ע ל ורופא
הרופא יהודי עצ)רעצעפטין( אס אין נוף החולי לפכיו כ׳ אולי לגיף הזה זה כבר ריפא אשה אחרה בנעל ג׳ כנ׳׳ל אז מולה םהרוע׳ שיש לסמוך
לא יועילו רפואות האלו ועל הכלל אמרו חז״ל ק־פ המפלה איכא גופא והה״כ ריפא ג׳ כשיס מגי בעלים םר׳ הוחזקה רפואחו לכל אצבעוה
אפשר שיועיל גס לאשה זו אפי׳ נ נ ע ל הראשון :
דלא מקבל סמא ואס באני לסמוך עצ הרופא צריניס להאמין לו שגוף
זה מקבל סס זה לפי מזגו וא״כ צריך שיראה רופא׳הול׳ הכאמן אה הגיף כ ל זח להחרימו׳ אמכס בחשף מיימ׳ להל׳ א״נ סי׳ ג׳ מ״ה׳ משו׳ריצנ״א
)ונב׳י׳ כלפסה ע״ש הג״ם מ״מ׳ וליחא שס וגס כלפסה בחסרון(
לפכיו וחאםמטס שכלו אה ׳ליהס וכהבו שאס הרופא כבר ליפא פ״א
חסמוך עליו וקשה רופא ל״ל חקח היא הסממנ״ נל׳ ׳ליעח חרופא אע״כ לעהו כועה לסמוך על הרופא מירושל׳ פ׳ במה אשה כאמן הרופא לומר
צריך שישפיע הרופא עצ הנוף חזה .אחיכ הראח׳ )חרצעפעין( למומחה קמיע זו מומחה ורסאמ׳ ושכיח׳ ושלשם׳ ואע״פ שיש ללחוח דהחס מ״ר׳
א׳ יחוד׳ וצא נציחי לו עניניהס והוא אמר צ' ששני הרעצעפעין הס שילעכו שריפא כבר פ״א אלא שאין אכו יודעים בשלוש מימ לעח׳
להחזיק חולשה האברים והעורקים הנקראים)נערפין( והס דברים פשומיס כועה לההיר ע״ש .פי׳ לבליו להא אין ללמוד מהחם לבע׳ חלחא זימכ׳
אין בחס מימש שוב גליה׳ לו שתמה כחנו להרופה רומה מחמה חשמיש מחר׳ עעמא חלא לההס איכה אלא קמיע סגול״ה שאין השכל גוזר
וע״ז השיב לבל זה יש לו ג׳ ס־בוח )גס בלעלו ילעחי זה( וסיבה א׳ הוא על הרפואה א״כ כל ללא אחחזק חליכן במקרם ומול להחס אפי׳ לו
חולשה העורקים שבמקול ולזאה הסינה כיהנו הלפואוה האלו אבל איכ׳ יהיה שיחרפא חולי זה ע״׳ קמיע מ״מ לעכין משא בשבה לא מיקד
חכש־ע לחולה אא״כ לעחו סומכה עליו בולאי ונדעולא לרבנן ללא
בלוקה וחלילה לסמוך ע״ז לענק איסירא אלו ל ב ד רופא היסוד:
והנח הוליל לכו נ׳ מבוכיה א׳ מ׳ יעיל לכו שאשה זו איננח חול׳ בסב 9סמכה לעח״ לחולה להיוח לו כחכשיע אא״כ ריפאחח גיפ משא״כ חכא
אחרח שאין הרפואוח האלו מועילים לה יאט לחיה׳ להרופא נקש ברפואה שהשכל גוזר עליו ע״פ טבע אלא לח״ש״ לטעום הלמיון כיון
יאמרם׳ לו מסהמא הרופאים שכהכו לה )הרעצעפמ־ן( בחכו חלבר היטב שכיסח פ״א ועלחח בילו אי; חכם כבעל כסיון לכן פשיטא לי׳ לנפ׳יא
ומלאו סינח לס זה אבל לדינא אכמכו לא כסמוך אלא על היהודי ויש כאן סגי אלח הספק אס כאמין לו כך אס כ׳ לא ראיכו כן בעיכיכו ומטעם
מבוכת א׳ שטת שחיתולי אמר שאין לסמוך עצ זאה הרפואח א״כ אפי׳ שכחבח׳ לע־ל ללא למי לשאר עיא לעניל לאחזוק׳ אומכח״ ולומר שהוא
יהי׳ נוי כאמן כמו בעלות אשת מימ כיון שעל כשר מכחיש אותי חו״ל מומחה ואפ־׳ ח״ח שאמר שמועה ובא בשעה מעשה אין שומעים לו ולזה
כתרי ותרי ונפלינן ברבוותא כילוע ועול תרעו לנו אלו חלופאיס כיון פשיע ל־׳ מימשל׳למח־מןחלופא לחקמיע מומחה ג״פ וחזר ולחהלהחס
שסחל־מו שחיא ממולשח חעויקיס ישמע לפשיעא לתו שאיננו מכת מ״ר׳ שריפא בפניני פ״א עכ׳׳פ שינ מאמיכיס לו על השילוש משאיכ
נללל־ס ואיך יועיל אסיכ בליקחיכו ובודאי א׳ לא ימצא לס כלל תר׳ הכא שלא ראיכו כלל אולי לא יאומן שריפא פ״א יע״ז כחנ שלעחו נוטה
להקל:
כתרפאית ואס תמצא בצלדס ולא בראשו תר׳ קמן לממכה שבללליס סוא
והרופאים שקי.׳ משקרי אך אס המצא בראש המכחול ולא בצלו לבכה״נ הנה כל מעיין בצלק יראה וישכיל כ׳ נס הדצנ״א לא ההיר אלא נאומר
שריפא פ״א אנל אס לא כיסה עדין לא שממכו ומיכה לבעה״ם
תעלת אמוכח שמוא .וסיעחו לעל״ן כשאר נ ס פ ק ולס׳ עלוח הרופאים
אפק ספיקא ומזקכ״ אתבוכן לבאמוכת שמואל שס כ׳ שתבלוק ואס לא אפ״ באומר שריפא לא מהמנ־נן לי׳ ולבר׳ הריצביא הללו צצע״ג איך
העלה לה חותת בדיקח חעס־ק נרפואוח חולי מעעס תכ״ל שאס תעסיק יהי׳ בכמלא שריפא כנר פ״א א׳ באשה בבעלה הראשון הרי לא אחחזק
חחלה נרסואוחאס יחליפו הרופאים שהיא מהמקור שוב לא הועיל בדק׳ רפואהו לכל האצנעוח וכמש״ל ואי אחםזק בג׳ כשיס ובג׳ בעליס א״כ
הרי ג״פ כמו בירושל׳ וצ״ע :
זו אלא אכה׳ ׳״ל ההם מ״ר׳ מרופאי ישראל הנאמכיס אבל בכילון לילן
כימא כעלות ר׳ זכרי׳ בן הקצב אס אהס מאמיכיס לה שהורהכהוכו׳ ויש ומחו' הגאון כי" פקפק על הריצב״א ב׳ פקפוקים א׳ א״כ נ ק ב ע ה וסם
צקםיצוח ג״כ כאמין לרופאים שנחרפאח וזה לא יעלה על הדעה
ללחוה הלמיון וק״ל זהו מה שכחםלש לכו בפרטי ל נ ד ס בכילון זה :
ועל הכלל נהאמנה הלופאיס הטור בסי׳ קפיז הניא בבמ׳׳חח מגמגם ואכ׳ אומר בולאי לא יעלה על חלעח אלא שצא בירר לבדו מ״ט לא
בלבל ז צ" ל שאיכו לומס לפיקוח כפש בשבם ויה״כ ללי לכו אס דנולו יעלת על הלעח חורה וחכי אפרש משוס לאיכא לברור׳ שהקפק פעם
עושת ספק פ״ כ אבצ סכא לריכ־ס ברור גמור וצ״ל כמי לצא למי לשאר אחרח וכראמ אס כחלפאימ אבל וסם ההשמיש אס לא כאמיז לרופא
איסורם לעי א כאמן נאי׳ לאורי״ אע״ג לחכא אחחזק וסח בפעםםשמיש אין לכו כסיוןשחשמש פעס אחרח שהל׳ ע״ז אכםכו לכיס ובליקח-שפופרח
והויל אהחזק אי׳ ואין ביד מימ לא הו״ל להחמיר כיון לוסח־ח לרבכן איכה מוציאה מכל ספק כילוע .והפקפוק משכי א״כ נממלאם וכופלח
ו״׳ל לא מבעי׳ א׳ מ״ר׳ נ ס ח ס שהרופא כהן לה עשק׳ רפיאוה והבטיחו שאמרו חז״ל אין לה הקכה ואי; לא כאמין לעלומ מרופא שריפא אימה
על הנכחי בע־וכ׳ חכמהו שיועיל! לה הדון כוזב ועועס ואין זה עכין וא״כ בממ יולע חרופא מבחק שמולי זמ מיא ממולשה העורקים או
צמיא כאמן בא״ המעיל מה שעיכו ראו ולא זר ואפי׳ אס אומר שכבר ממצאה וכופצח ודבר זה אין צורך להשיב דמסחמא מרופא בולק על
ריפא עי״ רפואוח זו פ״א אפשר שאין להאירנו לעביל לאםזוק׳ אומכהו מקום שילו מגעה והיא יודע נ מ ה כוחו יפה צרפאוה וכיון שעשה צס
ועול כיל להכא חמיר טפי משארי א״ לרבכן כמו שביארתי בחשו׳ אחרח רפואה מסהמא הבין שאין זו ממצאה וכוסצח וכל זם צפי הנכםו אנל
ל ב ד החלקח מחוקק סי׳ קי״ע סקכ״ג שכ׳ לחלק בין שבוי׳ לרבכן לרואה אין םאמת כן לגס ממלאת וכופלת יש לה הקכה נרפואוה בלי ספק
מ״ה לאורי״ והוא המוה לכאורה להא וסח שעי״ מעשה בולאי לרבכן והמכין יש שנמצר לס ברםמת ומוציאת אותת ממט מעט ע״׳ םשמיש
ואמרה׳ אז לעל כל סכיס בשבר׳ א״א שיבא עזה אי׳ לאורי״ ממש לאי וצזה צריכים סמים המריקים ומוציאים הלם תתוא ומכקיס אותו סמקוס
כמי יבוא עלי׳ ואח״כ יבואו עלים שכטמאה מ״מ מ״הם היא מוהרה לו וזהו מוא מסול׳ השכיח טפי ועיז כסו סז״ל בבהלה פהאומיוה ושימרו
והביאה היחמ בחיחר ואונס רחמכא פטרי׳ וחמלמ ביאמו כא מימת אלא סז״ל שעי״ הבהלה הפיל הסלרה ההיא חכעלר וחמרפא ובאם לא הפיל
א״ לרבכן משא״כ ברואה מ״ה כה׳ לאס יבא עליה והראה אוהיוס הוה הסררה אז׳ אין צה הקכה נרסואוה המוציאים לס הכעצר כ׳ יש לה
סככסם באונס למ״חח מותר לאין לםיש ליסה כ׳ האי מ״מ אס הראה סול׳ אסר םממלא םעורקיס לס וכוסציס בשעם סשמיש וזס סולשה
באמצע חחשמיש וםאמר כטמאח׳ צאו כצ אלס יעצור חיל לפרוש באבר סעורקיס שאכו עוסקים בסס עםס שאין בכסס צםסזיק סלס אצלם על
מם ולאו כ״ע דכי גמיד ולאו כל עהיס שוום ע״כ סו״ ל קרוב למכשול זמן בישולו כראר אצא מסמימום והכועוה הסשמיש מכסציס אוםו עיכ
אין לה הקכה כהקכה בהלה אכן בלי ספק יש לה רסואום אסרוה עעכין
לאורי״ טפי משבו״ וכן ׳״ל טעמו של נע״הה:
והכיח כ׳ על לנרי החממוה שאפשר שאס ריפא כבר אשה א׳ אחר אסר :הכס בםשר םרא״ש כלל ב׳ הקשה אש״ס ד פ המפלה מאשה זו
שראחה נ״ס סמכיכן על הרופא גס נאשה זו ויע״; בהגה׳ העצה ר׳צלוק וכו׳ בעין לבנה ושאלו חכמיס לרופאים וכו׳ סקש׳סרא״ש
מ״מוני שבב׳״ ע״כ ל נ ד הב״ח )ומחו׳ מגאון כי״ שפט שחב״ח החליט ממנ״פ א׳ האמיכו לרופאים למה ל׳ המלה מיס ואי צא האמיכו צמה
כםחרומום וליחא אלא שכ״כ לפי ל ב ד ו ( ולבדו מאל חמוהיס שאפילו שאצו וצא נמצא ה״ על קושי זו ומהדס לובלין בהשו׳ נלסק ובכל זאה
ראיכו וילעכו שריפא א׳ שראהה ב״פ מם רא״ לאחמח׳ גברא :סמאהלא לא הי׳ צהצכה׳ אמא׳ סמכ״ אנן אבליקם פושרין וצא נשאצ צרוסאיס
האשה ההיא החרט לבעלה בנא רופא כלל משוס שה״כו חולים במקרא בכל פעס אבל האמה יורה לרכו לאין לסמיך על הרופאים על נוף
כל זמן שיא אחםזקח שוב מצאה׳ שגס בח־וה לעה הרגיש בזה ויש לק״ס פרעי מה שםס שפמי בשכלס מל גיף זה אבל המה כאמכיס בלבדס
לבדו של הב״ח בריפא גוי׳ שראהה ג״פ כ׳ הרופא אמר שיש בכאן גוי׳ כללים שהמה מקובלים שיש כך וכך בעולם והכה ס ס ס במעשה לטבען
א׳ שעוסקים ברפואוה בעכין זה ממש מ״מ אפשר ללא לי־כיכן מיכ״הו א׳ לאו הרופאים אפ״ הכיסו נמיס ולא כימוסו הי׳ טמא ללס יבש נמי
נדלן כמבואר בשבה פ׳ ד ע ובכלח וא״כ בישראלים ואחר פעם שכיה בבעל טמא אע״ג לצא שכיס כצצ שיצא לס יבש כזה ובשנס בצורה קליפוח
שלישי לכתי ללעכ־ן יסםיה לרנכן ללעכין שלא לעגכה כוהכיס לה עול ושעמה וסוצ הלק והי׳ צט צשפוט מזה שיש צהמכה שמוציא׳ כמו אלה
בעילה ג׳ מ׳׳מ להאמין הרופא אפשר יש לסמוך וכולי האי ואולי אבל מ״מ לא היינו הולים במה שאינו מצוי אך באשר שהעידו הרופא״ כששאלם
על אשה זו ואמרו אשה זו מכה או שומא וכף נה׳ דלא מאמינים להם
אחר ביאה שט׳ של בעל א׳ מה זו סמיכה:
על

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

על אשם ׳לועס לק מעשם שס״ כך ס״ ששאלו על אשם ׳לועס מ״מ
נלע עזם לבר כללי שיש בעולם מציאום שים״ לס מכס או שועא
נעעייס שממנס ספיל צורוס אלו על כן כל פעם שנעיל לסמים ולא
דמוסו סולק נמצד שיוסר מצוי ממכס ושומא צורם ׳נשים כאלו עעס
שים״ עסעקור וזס נ״ל נכק נעזס״׳ א״כ ס ד קמן לאין לסמוך על סרופא
אלא ד״ל ססס נא״ לאודי׳ לעסר אשם לנערי וסכא נלרננן מ״ע
כבר כםבם׳ נשלא ריפא נפנינו פ״א אין לסחיר כלל חס יקר בעציאוס
פפ״׳ סנאים שססנס׳ לעיל ע״כ סכופאיס סאלו לפענ״ל סבל ודק
׳עזורו :
ונבוא ללבי׳ סנאקשעשס לפני בעל אמונם שמואל בליקס בעכםול
בלא שפופרם כאשר אבאר לקק אי״ס ואס לא נעצא כלל או
בצללים ולא בראש עסור ואס םמלא בראש סמכסול עדין ניםל׳ בקפיק׳
אולי נעםס כיין שלא סכניס׳ אוםו לסוך שפופרם סמפקיק בין סצלדס
למכסול וסקכיס סגאון אמונם שמואל סוא סמסרש״ק וכן סקכ״ נמנסם
יעקב קק״ס אלא שכ׳ דקרונ לודאי שיעס לצדדי׳ כ׳ א״א לסשמר במקום
צר ולוסק כזס וכ׳ סגאק בקדר׳ עסר שמשם כן סלכס למעשם ועלםס
בילו וצווס כ׳ כרוכיא על סגאון זכרון יוקף שד בדקת מכסול לא עסד
ולא ראם לבד אמונם שמואל כ׳ לא סביאו עכ״ל לברי ס ל ד עסר׳ ולא
שס״ לו לסביא עענם זכרון יוקף וללסום׳ וסאמס אגיל כי נס עפ״
סוראס׳ כנר נעשה עעשס וסצליס םלי״ם וםמכסול סזס סעשד מעוכין
עשם ל׳ ר׳ יעקב רופא משם ומולנו נילי לסראום סלכס לסלמיליס :
וסנס נבוא ללבד ססולקיס םלםא קראי וסנאי וםוקפאם ס״ס סנאון
ננ״י וזכרון יוקף ומסו׳ סנאון ד ׳ לסו מקברא ומגור ואבוא על סלד
קברסס ואם״כ כככש לגמי סגאון בנב״׳ נעסל״ק סי״ל ק״ ע״ג אסר
שסאדך בפלפולו וסעלס שסבליקס איכו פושס אלא קפק ויס״ קפיק׳
לרבכן ולקולא  oבדם ולפ״ז וכו׳ ללמ״ש פר״ס בכללי ק״ק קי״ס לאין
לעשום ק״ק בידם ס״ס לאין לעשום קפק לרבכן בידם אלו לבדו שס
וםעסם׳ על שס קלוש יאמר לבר זס ס פ ד ס שס לא סילש לבר מלבו
רק סביא לבד עהד״ע שסביא עג״א לס״ סק״ז לארבא למבעס בסישםא
אין למכור ססימיס לככריס ולסמוך על ק״ק דאיןלעשום קיק בידם ע״ש
ואפשר דםוס כמק בימיל איסור לכםסל׳ ים״ א ק שים״ ססס סוא
עםלש לנר סלש בססימיס שע״׳ ססמש סזס שאכו מוסדם ביד ככד
שעי״ז ית״ סשש סעכיד לישראל סיס חס אין לעשום אנל סכא אין אמ
עםלשיס לברסאיסור שאכו לכיס עליו אלא שאכו מסלשיסלנר נידעתכו
שמםסלס ס״כו קוברים לס זס ולאי מן סמקור שסזקם למיס מן סעקור
ופכשיו אכו מבררים כ׳ סוא אפשר ממכס שבצלליס ואלו ס״כו ׳ולמיס
כן עתםצס וסיו עיכיכו באוםו מקום ס״כו מסירים קפיקא לרבכן מיל
ולאלסר סגע עצמך אלס סמסזיק איסור בלבר עפכ׳ שסיא קבור שסוא
ולאי א״לרבכןיס״ אסור לו לשאול לםבירו אולי יברר לו שסוארק ספק
א״ לרבכן ויס״ מוסר לו לבדם אלו סמס שלא בלקלוק ואין לאד׳ לשומפן.
ולמיל מיכ״ בל״ס וא״כ איש וכו׳ כ׳ סברא אסרם ללא סועיל סבדק׳
סלזו אלא אסר שכבר סוסזק׳ בג׳ במלים סואיל ואין עושיע לס כסמוך
אסא וזס סימא כיון לנסבל׳ זו פליג׳ רש״׳ וריס רש״׳ ס״ל לבדקם
לש׳׳ק לא סוםלס אלא אסל שסוסזק׳ ננפל ג׳ מפכ׳ פגוכס סקילו ולים
לא ק״ל סכי לממכ״פ אס סיא מופלם םופיכ אפ״ נלאשון ואכסכו קיימי׳
סשםא נשימם ל״ס ומסיליס נ ד ק ס נ נ פ ל לאשק א״כ מכ״ל ל״לש סנלא
זו מלנכו שלא סחכלס נש״ס אס לא מפד לוסק קושיםו שסק׳ מגמ׳ וקו׳
זו ׳נואל לקק לליםא וא״כ אי! כאן מקום לסבלא :
בזכרון יוסף ק״כ״ב סוס עובלא במפא שבלק באצנפו וסקי סגאין
קד גלולי ועצועס אקיל נ ד ק ס אצנע עועיל א״כ נעצם כל
עדן לואס לס מים לסא אסל כל לאי׳ קפלס כקייס ובלקס עצעס נספקק
מסר ע״׳ סככקם עוך שבאצבעס א״כ סל׳ כבל בלקם עצעס לפכיכו
אמ״כ זס איכו מופיכ עפנ׳ לכשםעש ויבוא לס סעיעום סםשעיש םםזול
וםראס ועזס שפע שגס בדק ם מכסול בלא שפופלס לא מסכי וםמסםי
כ׳ סאעס אסו לבדקם אצבע לא מסכי מתרא" שסביא ועסעעס שכ׳
שאיכה מחפעלם אלא בכעין םשעיש וםאצבע איככו בעובי סאבר אבל
עכסיל שהוא כעובי האבר אע״פ שאיככו פגיעה בשר בבשר ודע ע״כ
מספעלם עענו כומ בסשעיש לאל״כ גס בהוך השפופרה לא יועיל :
ופר״מ מסו׳ סגאון נ״׳ אמר קנרא אסרס כיון לנמצא בראש סמכסול
ולא נצלליס סו ליכא קפיקא אלא ולאי עמאס וםאסור לכיע לרגלים
ללנר שצא נמצא נצדדיס למ״ש לולא׳ ממסו נעקיס צר ס ס לא נראם
לו וסו״ע לסקשום קד עצומס א׳ נימא קרונ לולאי שסוא מעסו א״כ
נס כמצא נללליס ולא נראשו כיעא שמא סעםם סעכסול ועס שנצלל״
בא מפםס סמקוכ אבל סאמס יורם לרכו כ׳ פםס סמקור סוא נאמצפ
פליוכו של לסם קלל הלבה מלוסב הרסס מ״כ כשבודקם בעכסול
שבםוך סשפופלם ס ד סעכסול עומד באמצפ סללו של שפופלם וסל׳ סוא
מכוון כגל פםס סעקול ומשוס כן אס כמלא גלאשו של מכסול סוא
בולאי עןסעקול ואענס אסכעצא בעליוטשצ שפופלם סמסבב סמכסול
אעפ״ שאיט כוגע בצללים כלל כ׳ עליוכו של פ׳ סשפופלם סיא כלפי
עעלס עכצ עקום כל שלא כעלא על סעכסול כקלא צללים עפכ׳
,

ותשובות

שזס סלס לא יצא עפםם סמקור ומסוכו אלא סוא ממכס שבקלקיעום
סמקור מס שסוא לסצן מפסס סמקיר וא׳׳כ כ״ז במכסול שנשפופרס שסוא
מכסול לס אמכס א׳ מכניסי׳ מכסול בלא שפופרס מפשסו סוא כן מושי׳
כיס כאורך אברו של בפצ וממצאי׳ אוסו מוכין ולמג נפן דסוק מאול מל
שיעשם יותר עב מאנרסו של נעל ומכניסים לאוסו עקוס על מקוס
שסשעש לש ונאופן שיניפ סיענ בכל סצלליס וא״כ ראשו של זס סוא
מקום רסב כרוסב כל סרסס ואס כמי לא כמצא נצל׳ סעכסול סזס מ׳׳מ
ראשו כמי צללי׳ כיכסו מס סאמר עכ׳׳פ אס כמצא באעצעו שבראשו כימא
בולאי עמאס שבא מספסס לזס בולאי א״א לעעול עליו שלא יעס לכאן
וצכאן קצם ואיכו לומס למכםול סמסובב משפופרם:
ומלשון סרמב״ס מביאר שסבדקס סיא שםכדק םםלס שפופרת סצול
פתוה מלמעלס ומלעעס ואסר שכבר סכניס׳ לעיעק על שסשמש
לש םככיק מבסון מכסול לק לסוך כקב סשפופרם שמבסו׳ן וםככיססו על
לפכיס מקום שסשמש לש שיצא מסשפופרס בפכיס דש לעיין סר׳ סםפעלו׳
בגוף כנדןםשמיש עושססשפופרם וצאתמכסול וא׳כ כיסוש מילבככיקס
שפופרס יצא לס מסמקיר וכפל פל שפם׳ סשפופרם סעליוכס ואם״כ
כשמככקם סמכסול סי ליכא לס במקור שכבר יצא בםסלס אע״כ ככ״ל
שפס סמקור סוא באמצעיתו ואלו יצא עשם סלס סיס כופצ על פס
סשסופרם וכשםככיק סמכסיצ ׳םקכס לס בסמכסול וימצא עליו וככ״ל :
ואחר שלסיכו כצ סקברות םכ״ל כראם איזס סכרס סביא צכל סעורס
סזס סוא קו׳ א׳ לצרים לעצם עונס קע׳׳ל שלא םבלוק על בעל ג׳
שלא סאקר צעולם אעא׳ לא כסכו לס עצם לנלוק ננעל א׳ נמכמול בצא
שפופרם שאין קככס ננליקס זו .אםמסס מפכ׳ קד קלס כמום שסיא
כלסס לבר ברור בקבלוס עקישוס לסש״ק לא נא ליםן לס עצם נאיזס
רפואס סעקוק ופשיעא שסמשס כל עצלק׳ לאים לס למיעבל לברר סםירא
וכל סממציא לגר סכמת בזת רופא אומן יקרא ושכר הרבס ׳עול אלא
סואיל ובליקות אלו איכס אלא לברר ססיסר אכן אס ימצא בצללים ולא
בראשו אך אס כיוצא בראשו וצא בצללים איכס מברר״ סאי׳ ע״כ קלר
סבר״סאכך סוא אשם שראתס לס מ״ס וכבר משםס כל סאפשר׳ מאן
לכאיב ליס כאיבא אזיל לבי אשי׳ ועדיין בקפיקא מומל כיון שכמצא
בראש סמכסול וכלומס ולא כשאר לס אלא לבלוק בליקס תמבוררם עכל
קפק שסוא סשפופרם עצם עובס קמ״ל שלא םעשס זאם על בעל נ׳ שלא
סאקר אכ״ע וסםימס על עסו׳ סגאין כ״׳ לאזיל בסר איפכא וכ׳ לשועם
דיס קשיא ולק׳מ:
ו מ ה מיושבים לעם סקובר״ ביש לס מכת באוסו מקום צריכם שסלע
שמכםס מוציאם לס וסקשס רשב׳׳א בםס׳׳א מכא סלע אס לא
עיי זס בדקת שפופרת ובבר״סא משעע כאמכם אשם לומר מכס יש ל׳
בלא בדקם שפופרם וי״ל כסי לספלם׳ קי׳ קפ׳׳ז בק׳ סמכוכס ספארם
ישראל צייר בליקס זו אס מכסם עוציאה לם נ״כ ע״ שפופרם וכן מורס
לשון סרשב״א מ״מ אינך ק ו נ ד ס לזס יכול לסםברר בלא שפופרם ובמכסול
לסול ועכ״ש בסס״ל סעובא בש״ך קמי׳ י״ז וסו לק״מ קו׳ רשב״א לש״ק
לא מייד אלא עבדקס ע•׳ שפופרם אבל בעכסול בלא שפופרם כל אשם
םעשס כן:
ע״כ בכלק לילן לאיכא בלא״ס עול קברום לאצערופי לסקל סלא ללעם
סמרלכ׳ באשס שיש לס וקם לסקל שלא בשעת וקתת ועכ״ש סכא
שסיא מיכקס סמקולקס בלמים עפ׳ משארי כשיס ואיכס קובפם כלל איך
כיעא שקבעס וקם ע"׳ עעשס גרוע לסשמיש ולעם סרשב״א לסלום במכ׳
אפי׳ איכס ׳ולעם שעוציאס לס וסכא סרגישס כאב וצער כסי לק״״ל
כאב איכו כמכס מ״מ סא סזיכן בכםמיס לרבכן כאב כמכס כמ״ש וסאריך
בקדד עסרס וגס רמ׳׳א צירף עכ׳׳פ לבדוק בבעצ ראשון וגס סרלב״ז קי׳
ס״מ קמך פ״ז לצרף עכ״פ סרגשס צער וכאב בשמם םשמיש וסא קצם
לאצערופ׳ אעירם סרופאיס עכ״פ וצירוף כ״ש מיסו סוס ומכ״ש אס ע״׳
בדיקס זו שבעכסולעב לא םרגיש בו כאב וצער ס ד רא״ במרסלרםואם
סרופאיס שסד סמכסול פועל בגופם סםפעלם םםשמיש ואס לא סרגישת
כאב וצפר ס ד שנםרפאים עכל סנ״ל אס דעםו סרמס מקכמם למעינא
שיבא מכשורא לקמק־ אבדיקם אעינם שעואל ז״ל וה׳ יורנו נפצאום
מםורםו דנרך אוםו ואם ניסו כאוס נפשו סיפת ונפש אינ מסותנו דש״ת
פ״נ ננסי ליום ז׳ ז״ך איש םקע״ד לפ״ק — :מש״סק קופר מפפדמ:

תשובה קנט
 T Pסאשס שמצאם קרנףן אדומין ושסורין בעדים שלם וכנר צום לס
צבדוק בבדיקם מסר״׳ו בש״פ ק״קי קצ״א ומצאם נס על ראש סמוך
ואס״כ בדק םקרעק נמיעוך סציפורן ולא נימוסו צא ׳דעסי מאי קמקפקא
ליס פשיעא דעסורס סיא ולא נסלק ע״ז אדס מעולם שכל שלא נימוס
ברוק וציפורן עסורס אפ״ ידעי בבמר שבאו מסעקור נל׳ קפק ולא
מרנשם כאב כלל וסיינו סך דםעצס ר צדוק ממיפין ליננס וסראב׳׳ד ז״ל
וק״פסו שד דדם ממש אפי לא נימוס עמא וכגע שסאריך סרא״ש פ״ב
דנדס סי׳ ג׳ לא נאמרו דבדו אלא בססיכ׳ דם ממש אנצ לא נקרעין
כאלו סנלקסיס מעל םעד ע ״ עסע ולא ׳כסישו םראנ״ד וסרשב״א ל׳
משנםינו
,

שארות

חת״ם סופר חי״ד

משכמיכו כעין עסל כמין ׳בסושין אלומין מלי למשכמיכו מפלש למל״
לבאלומץ מ״ל׳ אלא כיון שסוא כעין עסל או סול או ינסוש״ וקליפומ
וכלומס סלי סוא נכלל עובלא לל״א בל צדוק שסעלס מעבעין לינכמ
ומעש״ בכל יום נבימ מללשינו ואנו מעסליס ע״י נליקמ לוק וציסולן
וכן קבלנו ממלטא הגאון טי אמנם בלא במקס זו קשס מאיל לממיל
אפ״ בנליקס מהרי׳יו סנ״ל בלא סרגשמ כאנ ויעיי׳ נמשו׳ נ״בי והואיל
ואץ סלנר צורך לעניננו סס לא אאריך מסמס סנסיצס:
א ך ממ שמאריך מעלהו להשיב על המיץ לא מננמי דבריו כ׳ מרוב
נמיצמו מ ב כמני מעושעש ימגומגס אבל ילע כ׳ כל לנרי הס״ץ
במשיבה הלזו מקוייממ מגלולי סאממניס כולם ונספר פלמי המכונה
תפארת ׳שלאל ס״ קצ״א וטכת לא נזרמ
ובעניני סס״ס שתאריך מעלתו גס נס׳ ט נ ׳ האליל בדיני ס״ס וסק״ס
תיותר גליל נכל אלו הוא לע״ל ספק ללמא לא ארגשס אע״ג
דע״׳ בדיקת איכא למימר שמא תרגשת העד תוא מ״מ טדי ספיקא לא
נסקא א ט ג לבטא ביארתי דכל שהיא רואס דם אמר״ סזקה לארגשת
יעי״ נמש ק׳ פלתי תטיל וקצת ת״ נראת כעת לתניא ראי׳ לזה מש״ס
קדושין לן> ס׳יג ע׳א לאמר רנ סקלא נ ט זת נן ט שטס אינו נאמן
למכות ולמוכשין וכן פסקו כל תסיסקיס ומכ״ש לכל ע״א שנאמן נאי׳
ה״כו נאקור ולההיל ולא לסקול ולעכיש שוב מצאתי כן נפ״׳ ותשתא
לע״ג הא מ״א כאמן נא״ כפקא לן מנדה וספרת לת לעלמת והשתא תיכי
משכסת לת כרת על נועל נלת או מלקות נעלים ותתלאה הא א״כ
סזינן לס שותת ויולד מנין לגל״ תאמל לא תלגשת׳ וטתת מתורת מת
תאמל למשבחת לית כשאמלת כנל אני מלניש ונממאת׳ ונאמנת ט ז
ואס״כ כשנא על״ מתס״נ א״כ סל׳ מוכס לע״א קס למלקות ולעונש״
ות״ת תאב על תנת ונן שסתולת תאמינתו ג״כ וקשי׳ ללנ ססלא ולוסק
לף למס פליג אלשמואל להרגשה יס״ל לנלא הרגשה נמ׳ ממאת וא״כ
משכחת לים כשרואים דם שותת ויורד ונא לריכיס למלוסה ז״א להא
קי״ל כשמואל לתרגשח וכרנ חסלא למכות יעינשיס ויחי' סחירח ההלכות
אלא על כרסך ל״ל חזקה מל לס שאיננו יולא נל׳ הרגשת ונתי לכשהיא
רואס לס ואומרח לא הרגשח׳ מהימנח להחורה חאמינחה וספרה לה
וכן לכל ע״א מ״מ כשאומרח הרגשה׳ מס״עא לס חחזקס וכשבא על״
אס״כ נעלים וסחראה מלקין אוחו על החזקה זו ולא מפני עלוחח לסול
משא״כ באב המעיל על נכו ונחו ואי כ מוכס לכל הרואס נסזקס לארנשה
וא״כ אזלא ל 1ס״ס מ״' צילון> ללמא ארגשה לחזקת ארגשה ויש ללחוח
ראיס זו לפמ״ש ס ״ שס נקינערס אחרון ס״ צ׳ א יטש וה״נ ׳״ל נהי
לחזקה לחרגשה ליכא מ״מ איחרע לה חזקה קמייחא סקצרחי ונלאס״כ
א״ל לטירי נשעח יסחה סיליע לכי שאז חזקה לארגשה משא״כ שלא
נשעח וסחה יעי״ כס״ג בנלס נ״ז ע״נ אס ריב ימים נסרגשח חזי׳ וכי׳
׳ע״ש ט מ הלין מן אמח לכל הרואה נסזקח שהרגישה וא״א להאריך
פה יוחר אך היינו לוקא בלס ממש משא״כ בקרמין כמו אלו באס אירע
שנאנלו מעל סעי ולא נבדקו יש לסמוך אסיק קפק מן המכה ואח״ל
לס נלס שמא לא ארגשס וס״ל ספיקא לרננן ולקולא לבכמו אלו ליכא
סזקח כלל אך נחנא' שלא יה״ נ י ט יסחה שאז היא נסזקח רואה וגס
יהי׳ ג׳ ימים אסר חסלח ימי ליבון שלח לא זולח זה שכנר סוסזקס
בעסרה אמ״פ לעל״ן לא מבלה והיא ממאס ט מ ס״ל סזקה מסרה
במוכס מטש חוס׳ ריש גיעץ ל״ס ע״א נאמן באיסומן ועי״ מסרשיא
וס"' שס ונחילוש׳ הארכה׳ בזס וכשכבר ננלקת סקרמין ג׳ סעטס אז׳
סכל מסור אס״כ בלא גליקח שלא גשעח יסחס כטש כ ט א ה״ קס״ס
וכל אלו לברים קרוב לפשימ הקצרה׳ מאוד וסחמח׳ שט .פס ט ד עשיק
משהיק סופר מפםל״מ
יחדו חקכנרל:

תשובה קס
שלום

וטע ישממח ׳״מ לך סלמיל׳ כבכי סביבי ככסש׳ ה״ה הסרק
מרב ממוסלא מף׳מ וואלף כ״׳ שרציס

יקרת מכמנך סייס מגימכ׳ וכבר כשאלמ׳ במכין זמ מממף מרנמגאק
כ״י וזמ שנוער שמיס משנמ׳ לו נאורך ]ע״׳ ק״ קכ״מ[ וממלמ׳
למקביס לנלוק נליקמ אמוכש שמואל ומונאמ ג״כ נסלרי ממרמ ומכחמ
׳מקב וכן משימ׳ כן איזס פ מ ט ס ומלממ נילי מל״ימ והיא קרונמ לשכר
ואין נס ספסל כלל ושם הול מהי כ׳ הראמי )מרמצמפמין לרופא
מומסס ישראל נכאן וסוא ירא ס׳ מדנים ואמר ל׳ אס שסן יכולים לסואיל
אגל איכס בלוקס וברורים לסמוך עליסס ולטל כן במן כ׳ לק־ סרוסאיס
אפ״ סיומר מומם״ וכאמט׳ ואס״ ישראל שאין לסקסיל על דבר מועמ
אס ירפא מולי ממליו וישאר אמריו מממ מזמיר איכס מקפידים ט אומרים
באורך מזמן ׳מרפא גס זם ואשס זו אשר לרכמ לראומ לס נשפפ בשמם
משמיש ל׳ לסם אס המרפא ולא מראמ אלא מםמ לס כמרלל ויאמרו
אין קפילא בזה והוא משיורי הסול׳ וקוסו למקן לגמרי וכל זס במסקי
הרסואומ אבל לדיכא וכי יכולים לממיד שלא מראה כלל וכל זה א׳ סיו
ריפא' ׳שלאל אבל אימן שסם כזבים לכל דבריהם שאם״ אס ׳מימ מל

ותשובות

סב

לבר שראו נעיכיסס לא מעלח ולא מוריד מכ״ש לקמול על מנמממס
על ע׳ שבלס:
לעוד הרעו לנו מכל אשר לםניס שעפ״י)לעצסעץ( שלהם מוגן ששפעו
שהדמים מממ״ן עמא מחולשח העורקים ולא מחמה מכה כלל
ולפי משעעוח דנריך עוד עדיין היא מרגשח צער כשחלחץ נענה מל
דנר א״כ הרי קמן שלא נחרםאחח מכל וכל עוד אס נאמין להנעסחס
שאסר שחגמול בנח חחסזק וחחדפא א״כ אץ להקל כלל כיון שיש לה
הקנה ע"׳ שחגמול נכה או חמחין עד שחנמלסו:
כ ל ל סלבר שדברי רופאי אליל כחירגא ליומא דלא שמי׳ ומימם ק״מח
מל ההוא מרבנן לנחר שלאממ ב״פ מ״ח מלוע נעל שלישיח ולא
ציה לעקוק נרפואוח קולס והכניס מצמו לזה חחנר הגדול והעצום:
ודע שלפעכ״ל אחר כל תקולות נרואח מחמת שתמיש להתירה לנעלה
נקפירמ כק״ס מ״מ לריך מוא לפלוש נאנר ממ וליחוש שמא ראתח
דלא תהרכו אלא שלא תתגרש ומכירן שתתרכו לו מככיקמ ד׳ ומכיש לפי
מ״ש הרא׳׳ם נבל״ס לחלק בין קולס שסגימ זמן תיקמ לאח״כ ע •ד משל
אשת שזמן יקחח נחצי סיום קולס חצי היום תות עינס הקמול לוקתס
מלרנכן ולאחר חצי תיוס תוא לאורייתא א״כ נכטקס הוא קולס תוקת
שפיר לתקל אבל מת׳׳ת להקל בפרישת שחוא אחר חוקה אעס"' שזח
חוא וקח מחמת אונק וקיל מ״מ נ״ל מ״ש ונתשו׳ תנ״ל כתבתי ג״כ מזה
מת ראית קצח מחלקת מחוקק קי קי״ע קקכ״ג ע״ש וא״כ עוב ויפת
נליקה תכ״ל ערס שכככיק מצמיכו לחפש קולות:
ועתה אבוא על קלכ לנריך מקצתם הכוגע לדיכא כ׳ לא אוכל להאריך
ולעיין היות תיוס ע״ש לרגלא ותי׳ ראוית שיאוסר לנר אלא
אם״כ ׳שהלגו עלי עול הצבור ו״ע הקלוש והכנותיו ע״כ אמרתי
להשיב ודל ובקיצור נמרץ:
כ ת ב ת שראייה מ״ס בנ׳ נעלים תראשוכי׳ סוא ולאי מסמת אוכק אצבע
ובשלישי אפשר שהוא מסמס סמול ועי״ז ישבת קו׳ תיק׳ כלה ק״ו
ע״א ליה והבדוק וכר לבר שכלי אמרת ואפשר ג״כ שתכרעתך אמת )כי
ללעת תנל מסמת אוכק אפ״ בשלישי( וע״ז יצאת ללין א״כ באשה שיש
לה וקס אינת צריכת לסוש כלל לוקת שאיני קניע לוקת תאונק אפי׳
הקניע הוא כאינו קבוע ושוב תקשית על לנרי עצמך תר׳ מינקת עליסא
מיש לה וקת ואס״תסוששת לוקחה שאינו קבוע כמבואר ק״ קס״ע קל״ג
ומכיש שתסיש ניש לת יקס לוקס שאיני קנימ ונכנסת נלוהקיס שאינם
ראוי׳ לך ולא ׳לעתי מי תניאך תלוס לעעות עעות גלול כזת סלילת לולא׳
אפ״ אשת שיש לת וסת קנוע צריכת שתסוש לראית ס׳א ככל תנשים
ואין שוס סילוק בין וקס קבוע לאינו קבוע ועיין בסיס׳ נדם ס״ל ע״א
ל״ס מיסש כ״ ע״ש ואס״ל כדבריך הרי שפיר הולרך להזכיר ראית ג״פ
באשה שיש לס וקס מכבר וקובעת לת עוד יסת בתוך וסת שאינם
סוששת לו עיל ג״פ אעיכ ליתא ולא עלת על דעת אדס ממילס:
לדברי השיך סי׳קס״ע סק״מ מלתא אסרית׳ תיא תתס אשת ששינתת
וסתה לת״נו שרגילת לראות ביום כ׳ ונא ט ולא ראתה אלא
יי״ל ימים אסריו שהוא שלשים שאע״פ שיום כ׳ כנר נעקר ג״פ כל
שלא קנעת יום שלשים ג״פ אס ס״א ראתת נייס כ׳ סזר תוסס למקומו
ולא ססוש ליום שלשים אס״ כסששת ליסס שאיני קבוע וסעעס תתס
שינתת ראיית׳ מייס כ׳ ליום לטל אמרינן האי ראיית לטל היינו לא״׳
שת״ ראוי׳ לבוא בכ׳ וכיון שסזרת וראתת נ ט לא נסוש ללמ״ל כ׳ לא
סי' לס וסת שאינו קבוע תזת מעיקרא אלא כשלא תראת נכ׳ אבל
כשתראי נ ט לזת לא ת״ לת וסת תגמע סזס מעולם ולא נסוש לו וכל
זת נשינתת ראי״ אנל אשת שיש לת וסת ורואת נשעת וקתת כלרכס
ורואה גס סעטס אסריס אפ״ ע ״ אוכס וקעיצמ סשיעא שמסוש לתם
וזס פשונו:
מיש נלנרי רש״י כלמ ס״ו איכו ככון ללעמי נא ואשטעך פ״ סש״ס
לסמ״ד דקאמר ממס אס יש למ יסמ מולמ נוסמס ולפירש״׳ נדש
למ וסמ וזוקלראיה ט מ ונכמי״ שמשם נל׳ רא״דסיקשמ סשיעא ומאי
קטל מולה ולמה לא אבל האמה כ׳ כל מה שהצמכו מפיסק״ לממציא
לר שרואמ ט ס סוא מעעס וסמ תוא באשת שיש לת וסת קבוע נלא״מ
וגס ט מ לואמ מיא לזמ סוצלכו לומר משוס וסמ מקפיצומ כגמכו במ
שבא במוך וסממ מקבומ כטש למיל שצליכס לסוש לו אבל אסמ שאץ
לה וסת כלל ה מ ל״מ ס״ל שאסילה לבעלת ותצא בלא כתובס משים
דכל שעמ ועידן עלולמ ללאומ ועיין נס״ למנ״ן שס וכהי לקי״ל כלסב״א
משמשמ נשכ׳ עלים מש״ך קס״ו כ״ז סוא מעעס דאעס״ שאשס זו עלילת
לראומ בכל שעמ ורגע מימו נשממ משמיש לא מלאמ שממשמיש גולם
עצירת רק לפט תשמיש לפמטס מסמס סמול ולאסריו מסמס סימיס ולכן
למכת בליקת לפניו ולאחריו אנצ נרגע תתכמיש נעצרו תעורקיס ולא
נמוש למ כ״ז בסמס אשמ שאין לס יסמ אנל זי שסוסזק׳ נג׳ אצבעות
וכסף ללאומ ט ס ג״כ נמ׳ למזקמ וסמ גרומ סוא מפני שנא ע״׳ אונס
ט מ אזלא למ סזממ ושמשטש שלם אינו מוצל לס ובכי מא מולו כ״ע
שמצא מבעלה אס' לא מ״י נליקה ומ״ז השונ להיומ כשאל אשמ שאין למ
וסש שלא כמיש למשטש ובסא ע״ר׳ בר״׳ לרש״׳ באשה שאין למ וסמ
וקטל משמא אס יש למ יסמ לראוי מששמיש וממלמ לשמש יטס שבכמייס
ולא

שארות

חת״ם סופר חי״ד

וצא כאמר כה׳ דצא הגיע זמן וסה ההשידש שצה מ׳׳מ ק ק שהשורש שצה איכה
מוצר דם ו ה״ל ככל אקה שאין לה יסה שההכרש קמ״ל שהוצה בוסהה
יס״ל ללש" דקילא סגדולס הצזו צהצוס בוסהס באשם שאין צס יסם
איכו אלא בבעל שלישי כדי שלא ההעגן אבל בב׳ בעלים סראשוכיס כשם
שאין סומכים מל קולות הבדיקה ככה לא כסמוך ע״ז זה כ״ל פי׳ הש״ס
ורש״ שעעכס ועסה דע צך דצא לכו קולא לומר דרש"׳ לא ססידר שלא
צבדוק בבעציס ראשוכיס אצא באין צס וסת עמעם סכ״צ אבצ בשיש צס
וסת שאין בראית מ״ס שוס סשש אצא מעעס וסת תאוכס דקיצ אפשר
מודם דמועיל בדיקס בב׳ בעצי׳ סראשוכיס וצדיכא צ״ע:
 TIPכתבה לשימת רש״ דלא יועיל בדיקת אצא אסר שתוסזקת בכל
האכבעוה מיושב ק׳ ב״' שהק׳ האיך כסמוך אשפופר׳ הא אין כל
אצבעות שוות ולרש״׳ כיסא שתר׳ תיסזקת לכל אצבעו׳ המהתיא״כאיך
הוציאה ק החזקה בפ״א ולא הצערך לה ג׳ מיכ׳ אצבעות שוכ״ וג׳ כחית
שוכר ואשה שקבעה וקה צריכה שחעקרני גים ונס א׳ ככיח עהה ע״י
שהוחזקה צכצ האצבעוה שאין האצבע נירס כלל אצא החמוד א״כ איך
כוציא מחזקהה ע״׳ שפופרה הצא איכו דומה מימוד קירוב בשר צפגישח
שפופרה של אבר בישרה אע״כ אמ אין לכו א ל א שוסח אוכס היא אפ״
בנעל ג׳ וכעקר בפ׳׳א וע״ז הקשה ב״ הא עד״ן אין תאונסיס של
האצבעוה שווה והוצרך לדחוק דלחימרא לא אמריכן כן:
תאמין ל׳ אהובי חלמיד׳ כבכ• כ• לא פחחח׳ שוס ספר כלל וכהנה׳
בכחיצה רבה באישון לילה ואכ׳ מאוד מימרד דיומא ק א גלים
ודי בזה ההכללות עצ קצור׳ במכין החמור הזה וח׳ ישקיף ממקום קדשו
להחליף כח לקוי ה׳ יראה זרע ויאריך ׳מיס לא ימנע עוב נהולכ׳ בהמיס
עיכיך לטכס יביעו לביה ה׳ כמי רמים על הרי בשמים .סכ״דא״כ דשיח
מםס״ק סופר מספ״דמ:
כחוחס בכל חוהמ׳ ברכיה הבע״הח.

תשובה קסא
שלום רב לי״כ הרב הגדול ה ח י ק חמיפלג כמת״ו כפחלי כ י:
שאלחו שאלח חכם באשה שאיכה יכולה כנותרמחמ׳ מוציאו׳ כחמים
עיר
תעיד אס יש להקן לה שהלבש על נופה ובשכה כחונח מבגדי
כבעוניס שאינם מקבלים כהמיס וכמ״ש לירא בש״ע סי׳ קיצ קעיף יו״ד
י׳לא שהגאון בדגול מרבבה שדי בי׳ כרגא כיון שרביכו שמחת שבהנה׳
מ״׳ פ״ג מא״באוה וי״ו כ' שלא כאמל זה בש״ס אלא צעהרוח ולא לבעלה
וכנ׳׳ז כ׳ ממלחודלביט שמחה למעמ״ לסיל ז׳ סממט׳ מעביליןעלהכהס
נמ׳ אינו אלא לנוהלוה אבל למאי דקי״ל דאפ״ לבעלה מהנ׳ המבלח
סממנים א״כ ה״ה הקנה בנדי צבעונים נמ׳ מועיל לבעלה אלו דבליו:
ולא הבנה׳ זה דל״ד להדדי דסחס לבינו שמחה ה״ק דמהניהין מ״ל׳
בודאי דם נדה על הבגד והאשה ממאה ודאי לבעלה ולעהלוה וכבסו
הבגד והעבירו עליו ז׳ סממנים לנקוה מן סדס ומה שנשאר משם אחל
העברה ז׳ סממנים אינו אלא מומאה בלועה ואיכו מעמא מסרוה מכאן
ואילך אבל האםה ממאה לבעלה ולעהרוה כיון דודא׳ דס נדה הוא זהי
שימח לביט שמחה שס וכן דעה ראנ״ד ספ״נ מה׳ א״ב ונידון דיד׳ עלהא
אחליה׳ סוא ד ס ״ ל כסס הנמצא על בנד צבוע והוא ספק דס כדה לא
הקילו בו לבעלה כ׳ אס לעהלוה ולא יכולה׳ להלום ולחבל ב׳ דינים אלו:
ו מ ה שנצע״ד בעניןזס הנה מסברא חיצונה ׳״ל דיוהל יש להקל בכהס
הכמצא בבגד עליון ואיכו כמצא בכחוכה כצצ ׳והר ממה שמקילין
בכמצא בכהונה והוא דבל פשומ והכה בגמ׳ כדה ס״א ע״נ אמל״ הקכו
בגדי צבעוכיס לאשה כו׳ ופליך מאי הקט ומשכי לא הוהלו אצא משוס
למסל כםידס ופליך הוהלו מכלל דסיי לארס לאסול ומשכי אין כשגזלו
נפולמס של אסססיטס היה לאו׳ לגזול גס עצ בגדי צבעוכיס של אשם
וסכיחוס משוס עהלוח כהורס והכה פשוני דלא היה לאי" לאסול אלא
בגדי צבעוכיס בבגד עליון אבל למעה חחה סבגדיס ככחוכח שאיכו אלא
מלבוע הזיעה בזה איכי לאו" לאסול ולא כמט על־ו כלל לאסול וממיצא
צא מציכו שכמכו להחיל וכיון שלא מציכו היהלו מפולש יש לכו לומל ולחלק
מסבלא ככ״ל שלא החילו אלא בבגד שעל החלוק אבל ללבוש חלוק צבוע
סודך לגוף ממש למהל כהמ״ מכא לן:
ואיברא סבלח לביט שמחה והלאב׳ן שבהג״ה מ״׳ הכ״ל צ״מ דבכל
דוכהא מציכן דמקליכן לבעלה מפי מעהלוח מד דהלאב״ד
סוי ס׳ ל למימל דכל חומלות כחמים הוא ל ק בעסוקה בנוהלוה ולבעל׳
כלל ל א ואיך ׳חמילו לבעל׳ עפ׳ ממהמח וליישב גס לשון שכ׳ הקט בגדי
כבעוכיס לאםה יבש״ס סליך מאי הקכו וחכימ כ׳ כשנמט בפולמס 0ל
אססכץטס ועסקו בבגדי כבעוטס ו ל א אקרוס ממילא הקכו והוא דוחק
יהרמ׳ א שיכה לשו; הרמב׳׳ס יכ׳ צפיכך הצבש האשה בגדי צבעוט׳ ולא כ׳
הקנו יכ׳ מנ״ ששינה לשון הרמב״ם מפני ק ו ׳ כ״מ ועדיין לח הועיל עוב
ח״ לו לשחוק מזה כלל נס לשון השיק אינו מממא משוס כחס קשה
כ ע ש ה ג ה מי״ דסל׳יל אין בו משוס כהס דהוה משמע לבעלה אבל
האי לישנא אינו מעמא משוס כהס משמע דלמהרוה מ״ר׳ והכלע״ד
בכ״ז דודא׳ בלי״ לפסלים מ״מ ומש״ה פריך הש״ס מאי הקנו בשלמא
נ

ותשובות

לנמלת שייך תקנו משוס ביעול פדל וכדומת אבל לנןתרות ליש תיקון
ומשני בםולמס של אספסיטס לא נזרו על בגדי צבעונים משוס נותרות
וממילא כיסא תא דלא םקנו לבעל׳ משוס תא דר׳ ישמעאל ס״פ רחקת
תבתיס דאר״ מיום שגזרת מלכות כף ראף׳ תי׳ שנגזור עצ עצמינו שלא
צישא כשיס כו׳ וכמצא זרע• של אאע״ס כלת מאליו אלא שאין גיזרין
גזרס עצ תצבור שאין רוב תצינור יכולין לעמוד בת נמצא באותו פוצמק
לא ס״ ראו״ שיעשו תקכס משוס ביעול פו״ל ודי שלא אסרו לישא כשיס
וע״כ לא תוו בס אלא משוס עהלוח וידוע דתמרדכ׳ כ׳ מש״ת אין כופין
עתם מל פדר משוס סךדס״פמזקת סכ״ל ואמכס לובספיסקיס ורמב״ס
נכלל לא ס״ל כן ובשי׳ע רפ״א תלכת חלזו ועיין ב׳׳ש ס״ א׳ סק״ו וכ׳׳ל
עעס סחולרךס על תמרדכ׳ וס״ל לכוף וכדמשמע בתרמב״ס וכמבואר
בריב״ש סי׳ ס״ו צמעייןבפכיסוצ״ל דס״ל ר״׳ לא אמרו אלא לאכשידורו
קרוב לזמן חחורבן אבל אח״כ סקילו עולם מעליכו תלי״ת וכמבואר ג״כ
ם׳ תכיזקין בסוג״ דסקריקון וא״כ חזר הדין למקומו לכוף על פו״ר
הכת כ׳ כן כיל רביכו שמחת ס״ל כיון דבפולמס של אספסינוס לא הוו
בס אלא לעתרוח ולא לתקל וצחקן צס בגדי צבעוכיס משוס בעלה
אוחו סעעס בעצמו עדיין במקומו וכדעח תמרדכי סג״ל ורמב״ס לעעמ״
ס״ל כיון דהוו בה בפולמס וראו״ ס״ שיחקכו אז חקכס קבוע שחצבש
בגדי צבעונים לבעלה ונהי דלא הקכו כן ה״כו באוהו הדור שה״ דור
של שמד אבצ בזס״ז כשם םכופין עצ פו״ר ה״נ הקוןקבוע סוא ללבוש
בגדי צבעונים ורמ״א אחז דרכו להיוה הדי; רפוי׳ בידיכו לא כ׳ בלשון
הקכה גס לא כרביכו שמחה אלא ברצון האשה הלו׳ הדבר .
 pJ?Dזה ׳״ל דבלי תראב״ד ז״ל שם דבזח״ז שהחמירו בכוה ישראל על1
עצמן בחומר׳ דר״ז ח״כ כחמיר ברואה מ״ח שלא לבדוק בשפוםרה
עב״' ס״ קפ״ז וה א חמוה מה ענין זה לזה ו״ל דכל קולא שהקיצו
בשפופרה הוא לבעלה ומשוס שלא ההענן וההנרש וכיון שהן החמירו
על עלמן בחומרא דריז ומי כחן להס רשוה להרביה בחומרוה אלו
ולבעל הבעל מפו״ר וע״כ משוס דבזת״ז הכיחו להן להחמיר על עצמם
מעעעיס הכ״ל א״כ ה״כ לא ניקול לסם בבדיקת שפופרה בזה״ז מעעס
הזה בעצמו:
היוצא מדברינו לדינא דק״״ל כרעיא דאשה סנובשח בגדי צבעוכיס
מצלח על כחמים שלא לחוש לדברי רבינו שמחה נהי דהקונ׳
לא מחקנין כתרמב״ס מ״מ אין מוחין בידם ג״כ וזה דוקא בבגד עליון
אבל בגד הסמוך לבשר כחלוק וכהוכח לא שמעכו:
ועיר קוש״הו אהש״ך ס״ קפ״ג יפה כיוון וכבר כהבהי כן על גליון
ש״ע שלי וחל״מ רק ח״ס ושלום לו ולהורהו הכ״ד א״כ :פ״ב
מש־״ק סופר מפפד״מ.
כגה׳ ליום ב׳ כיו למב״׳ חקע״ד לפ״ק .

תשובה קסב
שלום ליינ הלעידי צמידי וסביבי הרבני המופלג היילק ושכון בעל
פיפיוס כמו״ה ברוך פרענקל נ״י ז
יקרתו הגיעכי וחכאכ׳ בשבחו בביח חמיו הגביר ביה אולפכא כס
יהיה ה׳ עמו ויעלהו במוה במעלוס רמוה ובימיכו כעימוה
יכצח אמן — :
 T Vאשה המומדה עוכס סמוך צציצ עביצחה א׳ מוסרח צס ליסע
עס אב״ צמצוח סכדקאוה בצי רצון ורשום בעלה שרש דבר זה
מנימוק״׳ פ׳ סבע״ דמפרש חא דאמר״ סחס דח״ב אדס צפקוד אשםו
בשמה שהוא יוצא לדרך דכחיב ופקדח נוך ולא חחעא דלא כצרכם
אלא למוכה סמוך לוסהה ומפרש צי׳ נימוק״׳ במוכס סמוך צעביצהה
ומסיים ש״ס שס דה״מ צדבר הרשוה אבצ לדבר מצוה מוערד הוא ואיכו
צריך להמחין על עבילהח ועסחםק מעלה ההלמיד נ״• אס שייך זו גס
באשה ועוד א׳ הסכדקאוה הוה מצוה באשה כלל דהרי המהרי״צ ה״
עושה בלא אשה כלל כמ״ש רמ״א ב״׳ל ס״ רס׳יד :
הנה משעיחה הש״ס משמע דאי לאו קרא ואל אישך השוקהך שהאשה
משחוקקה צבעצה בשעה שהוא יוצא לדרך לא הוה ידע״ שזח
הוא מוכה כלל והי׳ מוהר לצאס אפי׳ בעונה סמוך לוסהה דס״נו
עבילהה אמ״ג דהבעל משועבד לאשהו לעוכה האמור׳ בהורי מ״מ אין
לה אלא מקומה ושמהה דה״כו כשהוא ממה בליל עבילהה אבל עוכה
שלפכ״ אין לס עליו כלום והשהא כור דכהיב ואל אישך השוקהך דמיכ״
׳צפי׳ דשעס הוצאה לדרך סוא עוכס סמחו״בס מימ אכה׳ לא הוה ידעי׳
ביוכא בשעה שאינה ראוי׳ לחשורש דהיינו ביוד כדסה שצריך צסמםין
עד שהמבוצ ומש״ס איצעריך הרי קראי וא״כ השהא כמי דכה׳ ב׳ סר׳
קראי איכא למימר דוקא סוא צא יצא לדרך משוס שהיא משהוקקה צו
וע"׳ אוסו ההשויקה נעשה עונה האמורה בסורה אשל לא יגרע אבל
לא מצינו שהבעל משהוקק צאשהו בשעה שסיא ׳וצאס לדרך וא״כ ממילא
כיון שאין זמן מנילה ממש רק עונה הסמוכה אין לשיעבודה אלא
מקומה ושעהה ולא בעוכה הסמוכה ז
מן דין כראה נמ׳ דהליכה האשה להביא התיכוק למול הוה שפיר
ובר
הציכה צדבר מצוה כמ״ש מגיא בהל׳ ה״ב דאיש המביא היכוק
ואיככו

חת״ם סופר חי״ד

שארות

ואיככו מופקו בין ברכיי איכי ליבש לבכיס ואשס ממביאס לובשמ לבכיס
ועעמא משוס לגבי איש איכא מצומ אסרמ למופקו בין ברכיו א״כ ממביאו
אינו עושה גמר מצוה משא׳־כ אשח לציח צה עצוה אמרה היינו גער
עצוה שצה וע״ש רע״א בי״ל לעהכי׳׳ל ה״ עושה הכל בצי אשה היינו וודאי
שההנאה היא מלוה שאפשר לבטלה כגין שמצ בצל היוללה מבלי שילערך
להביאו ממקום למקום ובכ״ז אפ״ לר״ש זחבח״ ׳״ל ע״א נה׳ ללאו עבולה
היא מצוה ט ח ח הוס כמובן לעע״׳ שס ימכ״ש הכא לכל מצוה החפקח
ההינוק אינו אלא קניף לעושי מציה ומרי גס מיא כמומו נעשימ סניף
ועול ״צ נהי לההבאה היא מצוה שאפשר לבטלה עפי מהולכה הלס
לבהולכה םלס אחד שכבר נ פ ס ע הזבח רחוק ק הטבח מעחה הו א״א
בלא הילכה משא״כ הולכח החינוק לבכל פקיעה ופקיעה יכול לנטל
שהמיםל יכול לבוא שס ולמולו במקומו מ״מ חזירחו אל אמו לאחר שכבר
כמוצ בב״הכנ צורך גלול ומצוה כבה ופ״כ הוא ואי ח״ח׳ מחליט לנלבר
מצוה מוחרח לילך ה״ ראו״ לההיר אפי׳ בעוכה הקמוך לטביצהה אבל
לפע״ל המורה צא טב הורה לא״כ ה״ מצוה רבה מ״מ אשח רשוח בעלה
על״ ואחז״צ איזה כשיכה בכש״ העושה רצון בעצה ומלוח כא״וא שמח;
שכרה בצלה ולפע״ל א״א שחחק״ס ע״׳ אחרים אחז״ל אקח שרשוח
אחרים עליה פטורה מכיש הכא לליכא אלא קטף לעושי מצוה ואפשר
שחחק״ס ע״׳ אחרים ועול הכא ט לא חעבול מצום רבה מזו בשמירח
בעלם ען החעא ואי משים לעל״ן לא הגיע זמכה אלא בעוכה הסמוכה
מ״מ הך מצוח מילה ג״כ על״ן לא הגיע זמכם ומאי אולמי למלח׳ האי
מקמי הא ודבר מציה לש״ס מ״כ׳ במצוה שכבר הגיע שעהה איכ א״א
לסחק״׳ ע״י אחרים והיא והוא מסו״ב״ בכבוד המקום וע״כ שחמחול
עוכה שלה וליכא גס בביטול עונה שלה הצלה מן החטא רק בעול מלוח
שמחה עונה משא״כ בנעול עינה שלי על כן טל שאינו נכון לעשוח
כן .פ״ב נגה׳ ליום ב׳ טו״נ ערחשון חקע״ד לפ״ק.
משה״ק סופר מפפל״מ.

תשובה קסנ
שלום

וטע ליליל׳ חלמיל׳ חביבי הרב המופלא מו״ה שמואל נ״י

אבלק״ק ׳ערגן י ט א :
נפשו בשאלהו ע״ל אשה שאירע לס סחל פחאוס ואח״כ בלילה שמשה
מטחה ולמחר מצאה סליכה מלוכלך בלס וגס על עד שלו שבולא׳
נשעה השמיש ה״ ונקחפק אס צריכים כפרח לאע״ג לכי רמ׳יא דשלא
בשעה יסהה נכה״ג הוו אכיסיס ואין צריכים כפרס מ׳׳מ הכא כיון שקולם
חשמיש נחפחלה יהפחל עלול להביא לס כמשמעו׳ פ׳ התיניקה ק״ו ע״א
לאיל זיל בעהה וכפל ממכה חררח לס וא״כ הי׳ לה לבלוק ולא בדקה
הו לא הוס אונס אלא שיגג וצכיכיס כפרה וכ׳ מענחך רא״ מפ״ק לכדה
׳״ב ע״ב לבע׳ א׳ הבלוק עצמה בשיעור וקח צחייב בעצה חטאח ומקיק
ללא חבד׳ק שלא יהי׳ לבו כוקפו ופורש והאי ע״כ בשלא קמוך לוקחה
לאי בקמוך לוקהה יפרוש ויפרוש אעיכ שלא בקמוך לוקח־ וק׳ א״כ
חעאח חיכי משכחה לה הא אוכק הוא כמבואר סרק ב׳ לשבועוח אלא
על כרמך מ״ר׳ בכהא׳ גווכא שאירע לה שוס מקרה שהי׳ כה לבלוק
ולא בלקה אלו לבריך:
והנה מאי לא״חיח ראי׳ מפרק החיכוקח ק״ו זיל בעחה ה״ל למימר
מרגכיחא ואמרח חקפא למשחס אין ראי׳ להחררס איככו לס כלה
הרגיל אלא למיס יחיריס ועבע אוחן ס ל ט ס כצאח ע״׳ ביעחוחא וכשיצא
אוחו םסררם שוב אין כח הפחל לםלחיק לס שלא בשעח וקח אבל ה״
לך לםביא רא״ מש״ס מפורש כלס ע״א ע״א ל נ ח ״ וחחחלחל םמצכם
שפרסם כלס וםעלו חוס׳ בסועם כ׳ ע״ב לגס ב״ס מילים ולא סליג׳
אלב״ש אלא א• ביעחוחא למלאך המוח בשעח ט ח ם גורס זילח סלס
אבל פחל לעלעא כ״ע מוליס אלא ללפ״ז ק׳ עובא לא״כ כחוסף לכו
וסח חלש בכל הכשיס וכשם לבוסס םיטס איכא יום שלשים השום בכל
הכשיס וצריך ל1.ריש עוכה הסמוכה ליום שלשים ה״כ טמא מקרח הפחל
סוס מקרם השוס בכל םכשיס וצריכה צפכוש מבעצה כמו שקבעה וסח
למקרם ממקרי סגוף ולא ה" להפוסק״ לשחוק מזם ולא ראיכוולא שמעכו
מעולם ועול מחחימה איך כחס״ס בזה בישוב קוש״חו על סאבע״ ננלס
׳״ב ע״ב לאי טמא למ״ר׳ בכה״ג שאירע לה מקרה שהיהה צטכח בליקם
ועברה וצא בלקה ושמשה ומצאם לס אוחיוס א״כ איך קאמר שמא לבו
כוקפו ופורש יפלוש ויפלוש וצא ישמש אסל שפסלה פסל פהאוס וחאמח
כלע״ל בזה שהפסל םחאוס מרפי׳ ומחסלסצ צשעה ברגע הפסל ומרגשח
בעצמה ואיככו כשאר מקד״׳ שח״ש״ שמא ראחם עפח לס כסרלל או
שמא ארגשם וצאו אלעחם וכלומם כ׳ אס יצא ממכס לס יצא בשפע
ולשעהו ובחרגחה רבת כ״ זה עטן חלחול לקרא וחחחלסל סמלכס ואס
לשעהה לא הי גישה הו לא ס״ש״ צה להצריכה בדיקה או פלישה כלל
ומטצא בכידון שצפטכי איכס צריכים כפרה:
שהקשה מעלסן־ מש׳יס כלה ׳״ב ע״ב יפה הקשיה ולהכוונה דעה
ומה
מעלהך ללבר׳ םגאון סלרי טםרם ס״ ק׳ל סקס״ו שהקשה כן אין
׳חח״ב בעלה סעאה שלא בשעה וסהם אונס היא ושעה וסהה יפרוש

ותשובות

סג

ויפלוש וח״ עפ״מ שט בכ״מ דלסרמב׳׳ס שסצכועוה בולקוח לפט חשעיש
ונם׳ ט שאיני מושם כצנועוח לא ימצא עון ט מ אס מצאם דם אם״כ
אוחיוס לא חום אונס אלא שוגג כ״כ ט מ איכ מינם לדידן נ ט צפ* םס״ד
דים״ מצר על״ לבלוק אמר חשמיש משים חשש שמא חמצא דם ח״כ איםו
אימ צימ צטמש נכצ משטש וצפרוש באבר ממ ינם׳ שאים חיוב ט מ מצום
איכא ואי לא עשמ כן ומצאם לס ח״ב מפאמ כשונג ולא כאונס ואמנם
להמסקכא שהיא לא מבלוק משוס צבו נוקפו מ״מ אץ מצומ עליו לפרוש
באבר ממ וטושב ק׳ מנ״ל וט עול מגאון ז״ל שבזה מיושב לקלוק לשק
השי׳ס לקאמר לס״ב בעלמ מעאמ ולא קאמר לחייב שניחם מעאח אמ״כ
כנ״ל וכיון שמחעאח מוא על מפלישמ ולא על מכניסה מטלא שאין חיוב
ממאה אלא על הבעל כטש ממללכ׳ ומ״מ׳ ליס ל ט א ס״ס׳ קפ״מ אצו
לברי הגאון חכ׳׳ל ומדבריו למלנו ג״כ ללא שייך חיוב על פסל פתאום
לאל״כ הלרס ק׳ ללוכחי׳ לימא שיחייבו שניהם חעאח על הכניסה:
והנה לנרי המרלכ׳ ה ל ל נפלאו לס״ל לסעאה שעל הפרישה לא
מחייבה האשה כ״א הבעל וסקש׳ מש״ס פ״ב לשבועוח לבכי
צאוקמי מחני׳ לנמצא על שלם חייבים שניהם חמאה על הפרישה מוכח
לגס היא ח״בח וק׳ זו כחונס על ספר הפלאה למורי הגאון
בכחיבוח כ״א ע״נ ונס בסלל׳ עהנה הטל הרגיש וכחנ לחס״נ םו׳׳מ
הש״ס בשנועוח הטיל להקשוח לעעמיך הא אין שניהם ס״נין על הפרישה
ואני מאז אמרח׳ בזה פ ר פ נ ח א׳ ויען היום כיהיסף ל׳ נופך א׳ אמרח׳
אשנה פרק זה ואומר בעע׳ המרלכ׳ שהיא פעורה משוס להיא קרקע
עולס ולא עבלה מעשה בשעה פרישת והאמנם מיס׳ כ׳ ס״פ בן סורר
ומורה הא לפשיעא לנו למפעל קלקע עולם בעריוה משוס למסירה נפש
לעריומ עכאשר יקום איש עצ רעמו ורצחו נפש כפקא לן ומצמ גופיה
אח״ מסברא מאי מזימ ללמא לילן סומק עסי וא״כ ממיצא ברוצמ
פטיר קרקע עולם כשזורקים אומו על מיניק שיחמעך פעול לאז צא
שייך מאי סזיה וכו׳ וא״כ ה״ה בעריוח פ ע ר קרקע עולם ע״ש וא״כ
לפטש כ״מ פ״ה מיסיל׳ הורה היה בקוף לבריו ללר׳יל לירושלמי לרוצח
לא אחי׳ משברא למאי חז־ח אלא הנכחא היא א״כ לכייל ברוצח ח״ב
קרקע עולם והה״כ בעריוח לקרקע עילם וללא כחוק׳ ק״פ בן ק־רר
ומורה הכ״ל וקיש׳' לאקחר עליות הוה בלא׳׳ה לא ק׳ כ׳כ כמ״ש רמב״ן
שס ללא ברירא כ״כ לאקתר סיח־ אשח מרלכ׳ ללרשא לאל חקרי לנח
אלא לניה לרש אגלה היא ואין לבנוח בנין עלי׳ והשסא צפ״ז ש״ס פ״נ
לשבועוה לא הו״מ להקשוח בםשיכיוח אי אפרישה אמא־ ם ט ם ס ס ״ ב י ס
סביאה הא סאשה קרקע עולם לז״א למי ליכא ר״ל מנ״ל לממ״ב קרקע
עולם בריצמ ות״ת בעריות ואמנם אכן סמטכן אסהמא לש״ס כלה '״ב
ע״א לקאמר מהו שהבלוק עצמת בשיעיר יסח לחייב בעלת חטאת וחיוב
חטאה לא משכחח תהס אנא אפרישה צפטש סלרי עהרה הטצ לצמאי
דק״׳יל ללא כהכמב׳ס נלניעומ לא משכחת החס חייב חטאה אלא
אפלישח ימלקאמי לחייב בעל־ משמע היא לא מחייבה משוס קכקע
עילם וכר״׳ ליכישלמ• לעכין כיכח וס״ה לעכין עריוח יא״ש:
ומתוך הלבליס למלכו ישוב לפקק רמנ׳יס פ״ס מיקיל׳ חירה הכ״ל
שפסק כר״ל לירושלמי ושביק ר׳ יוחנן ם״כו משוס ללרמב׳ס
לצנועוח נילקוס וא״כ אפ״ שאינן צכיעוח ח״בוח חטאח כשמוצאח
אוחיוס כמה שכחוב הכסף משכה ואס כן על כרחך הך ליוקא ל ל ס י נ
בעלה חטאח לכלה י״ב לאו יוקא הוא וא״כ ליח לן כא•׳ מהך שמעחחא
למפטר קרקע עולם וכיון לפשטא לש״ק פכק ב׳ לשבועוח לקאמר
שטהס חייבים אפרישס מורת לן לצא פער״ קרקע בעריוח וה״ס ברוצם
והיינו כר״ל לירושלמי ע״כ פקק כווה״:
ויותר אין לתאריך ית׳ שכותיך יאריך תלים קרנך ותרטכך שעמך כנפשך
פיפס וכפש א״כ לש״ת .ס״ב כגם׳ ליום א׳ ג׳ אב תקע״ו לפ״ק:
משה״ק קיפר מפפל״ע:

תשובה קסד
רב שלומים לתלמיל׳ האסוב תותיק תל ב סמופלג םס׳׳וש כמו״ס םרש
קיכק כ״׳:
נעימות ׳לילותיו תגיעט לנכון וע״ל אשת שראתת לס ט ת ב״פ ערם
תוכר עוברת ופעם ג׳ אמר שתוכר עוברת נכאת פשיז א׳
ת״ כל השלשת פעמים ביט עבור אמר תכרת תעובר או ביט תכקת ת״ ל
לואס לס ט ח ממש וכלמוכח מחשו׳ ר׳ יוחנן שברמ״א ק״ קפ׳יז ואע״ג
לק״״ל ק״קי קפ״ע לאין אשח קובעח וקח בימי טבולה ומטקס היינו
להיוח רוקח קבוע שצריכת ג״פ אבל מיחש חוששח וא׳כ כיון שראהה
ג״פ מ״ה צריכה שחחוש ואקורה לשמש ואין הכי כ ט שנעקר בפעם אמח
אס עברה ושמשם פעס אחח ולא מצאת לס כעקר הוקה ההוא וכן הלין
בכל רואה שכעקכ מ״ח בפ״א והעעס מפכ׳ שסוקח שע״ השמיש דינו
כוקח חקפיצוח שע״׳ מעשה ואוכק אירע לה וכעקר בס״א ום״נ לכווח״
ואי; לתהעקש ולומר לעכ״פ בצירוף ב׳ יחל לס״כו וקת האיכק בימי
טבורם כיון שכצ א׳ צמול איכו גורס קביעמ וקת א״כ בצירוף שטתם יסד
אם״ טסיש כ ט צא ממ־ש א״כ בראממ מ״מ ג״פ בימי עיבורה ממ״
מומרת

הודם סופר חי״ד

שארות

מומלמ לנעלם זיא כטש לעיל מהשר ר׳ ׳וסנן שבקי׳ קס״ז מוכס כגל
זה והמעס לאללבה נזה ״ל להואיל והיא מעובלמ ואיכמ עלולמ ללאוח
לס בזמכה מאיה היא ע״י איכק קמילה או ממום הסשטש מהון לנליכו
למלט שמ״ש לשב״א בסשו׳ סי׳ ססל״מ שסלוא׳ מ״ס אקול לקיימה
כמבואל ק״ קם״ז כיון שוקמומ ללנכן קיל נעיכיו ומייש״ שיבוא עלים
האמה מפלש לק״״ל וסהוה ללבכן אבל נאמה אפי׳ וקהוח לאול״מא
וקמ שע״׳ ממשמ לטמ ללנכן שאין כאן מזקס גטלס לאליה לא הי'
כמקל בס״א וסוא פשומ:
נחזור לסנ״ל אשם זו שראםס כט ב״פ קולס סיכל עונלס ופעם ג׳
אמ״כ משטם ירממו עליה כי לטל הוא רואה ט מ גטרס
ומטש לפי ממ שכ' מעלמו שעלובמא לא רגילס לראום לעולם ששמ
מלשים סלאשוטס נ י ט עבירס נ ז ק וקסם וסשמא בעבור זמ אירע לפ
מקרם נלסי מסור סטל מרי אשם זו גמעס עשאר׳ נשים למטן זמ
שאץ טבורם מקלק לטס .ט ש מעלסו במס שסכרימ נש׳ימ שאין קונמם
וקס ביט מיבולה ומניקה שהוא רמב״ן ורא״ס בבל״ס ורמב״ס לפי סננס
ס״ס וסש׳׳ן שט שמלמב״ן לעמ ׳מיל הוא המיס ימס כ' נזם ומ״מ נלאס
למרא״מ טייד לי׳ גשם מולו והלב וסםלטל מוכין לו א׳ רפס למס
בעש״ם לבלי בל״ס שס אלא שקילל במובן ואפרש ללשב״א ק״ל לכל
שליק שעמן אין לא״מן אלא במקלה ולא קנעמ וקמ ומקשס בבל״ס
מנמלה וזקנמ לליין שמחן ואפ״מ קינממ וקמ ומלמלפמ אוממ לאי׳
ראשונה שה" ל" שעמה ולא אמל" מקלה היא ולק״מ לנמלה מומלמ
מזקסם להשהנוה ומעומלס לכן להיום לואס ככל סנשיס ועשויה כל
שלאסה ג״פ איגלא׳ מלהא למםלע לגס לאשוכה מן המכין וזקנה הלי
תיתמ במזקת מאס מעולם וסזקגס אין לס גבול לקלוק לכמה כשיס
לואימ בזקכממ כ״ז שמלימס נמ ק״ממ כמ״ש למב״ן נכימוקי מומש גני
אמט שלס ומשוס כן כל שמאה ג״פ מלמלםומ מלא״ומ מלאשוכומ
ואיגלא׳ שמל״ן נמזקםס סלאשוכ׳ קיימת משא״כ מעונלס כל מה שכככקיס
ימי מינור מיסין> כובל סלאש ואינלי וסלס מקתלק וסולן ואס גס כבר
לאסם ג״פ כאמר נפעם ל׳ לא מראמ כי כיסן> כובל ומולשס וכן ״ל
נמטקמ שמכיקה נאממ אנל ממ נכס וגומלמו קשס להסביר קלם כ׳
ללמס׳ נאורן סימיס הוקף ממ כמת ואס ראהה ג״ם ה״ לכו למוש
מכאן ואילן:
וניל למס ססיס׳ כסרשנ״א לבכלס י״א ט ב ס ט ן סש״ס לבימ׳ מוסר
םבלוק ללמא םקנמ לס וסס ומשכי מיט מהרה לימי מומאה לא
קבעם וסם וכ׳ ססוס׳ ללל״א לק״ל כל אשם שעברו על״ ג׳ עומס לי׳
שעסה סבלוק ללעא םםקיק ג׳ עוכוס וסי׳ ט מ ׳ מסלה לימי מומאה צא
םםקוק ומסלש״א כהקשה מאוד בלבליסס נקושיםס ונםילולס והככון נזה
לס־׳ל כלשב״א הטל לק״ל להלכה בימי הכקה ליכא וקת וכשהוקשה לו
ק׳ לעב״ן א״כ למטן מאי אומל לבלוק ללמא קבמס לס וסת הא היי
ביט סכקס סי׳ לסקר קא׳ לל״מ לק״ל במם בכס ונמלסו לא סוס לי׳
שמסס וא״כ יםס סקשו םוק׳ א״כ אכסי לל״א םבלוק שמא סםקוק ל׳
מונות ומ״ז יפת ת״ למיט מותל לימי מומאס לא תםקוק ולא סיקש׳
סשםא עלעיל לאמד׳ ימי מטקס משלימים לימי מיבולם ללעיל מ״מ ללא
כר״ע ללמאי לקי-ל אם״ מת ננס וגמלתו נ ט ל״ שעםס משום לאיבל״
מסםלקיס אלא לל׳ יוסי היא לק״ל לאפית כל מעוברת ומטק׳ בעי ספקקת
ג״ע וטמ טקל למשליט׳ זס לזס אבל סכא ללל״מ ק״מיק למס בנס
וגעלסו סל׳ סיא ככל סנשיס ועלולה ללאום ממש ולמלולס לא מסט
סםקק טמ׳ מוסר לימי עומא׳ וימס ת״ תוק׳ מס םאער אכס׳ סיקש׳
לר׳ יוסי ק׳ סתיס׳ תבלוק ללמא תםקוק י״ל כיון ללית סלכתא כוום״
לא מש מם״ס למלול׳ ממני׳ לרב אליבא לר׳ יוק׳ וסיינו כסרשב״א ואסרי
כוםנ׳ זאס מלאיד כמין זמ בפלמי ס״ קםיז ואמלמ׳ בלון שכוונמ׳:
והנה נסלל׳ מסלס ס״ק׳ קם״מ כ׳ מליסיב לשב״א מממא ללא קבמס
וסם מלל״ שמםס ש״מ ללא׳״ כמקלס נמלמא סוא א״כ סלמב״ס
דסקק כל׳ יוסי ללא אעל״ לי׳ שעסן כל ׳יד מינולן ק״ל לקובמס וסם
ולפ״מס ומ״ע יש לפקפק לסא בם״ל דעשכב ועושנ כ׳ סכ״ע שס נסל׳
ו׳ דרמנ״ם אינו מפרשכפילש״י וק״ל דמי ניד ק״ל במא כמ״ק לעעובלמ
ומניקס ד״ן שממן נמתלת עבורן מד שתשלש בראיות ואמ״כ פקקו ג׳
עומס ושוב סזרו לראוס ס״א בסא םליג ר׳ יוק׳ וק׳׳ל לסר׳ סיא ככל
מנשים ובמידוש פגךמי קלס סמוכים לס״ זס לסקשיםי במס לאמר ר״י
ור״י וריש אמרו לא אמרו ליין שמסן וכר מס מטן לל״׳ לכאן לע״כ לא
אמר ר״מ ליין שמסן אלא משום לק״ל דעיבור והסנקס גורטס קלוקמ״כ
אמר לכל ימי עיבורן סקלוק ק״ם וכטש סוק׳ •ו״ל מ״בד״ס ד״ןמשא״כ
לר״י לס״ל מםממוברה וטנקה צריכה הפקק ג׳ מוטס ככל סנשיםא״כ
אקםמבור בולם סלק ט כ איכ אפי׳ מנרו מצי׳ ג״מעם״ה לומר שסהיה
ל״ן שעסן מפי מאסריט ולסרמנ״ם ניסא וק״ל יס״ אין שיה״ לפי פ״
םלמב״ם נלל׳ יוסי אק םכרס לסכרםו של סלל׳ מסרס םטל א ן לפמ״ש
למיל <מכס שפיל להוס׳ ס״ל כהלשנ״א והרמנ״םאקהכרמ ובדיה סלעילו
לממג״ן לא ענה ל" ש״ן יפס ט לממ יפיל הוא :
מתוך הלבט* למלט שמיש שמואל הלט כר״א נארבעה ו פ ח גלית
מוק׳ ס׳ ט א ל״ם משום וכו׳ ומס שסמלו בודי לא ש״ן לפי׳
,

,

ותשובות

מטל דר׳׳י לא םליג אסיק ומוכרו לשמואל מכ״פ פ״ דגלי ר״׳ כםשימן
כפירש״׳ דלא כרמב״ס וכן הנ׳ אמוראי דאמר׳ ימי מניקס משלימים לימי
עיבורה א׳ הם״ נדר׳ יוסי כרמב״ס לא משכסס להא' דיכא וע״כ כל סנ׳
אמוראי מםרש׳ כפשומו וםיקש׳ לסו קוש״םס דלמ־ל מה עכין ר׳ יוסי
לםלוג עם ר״מ נמנין ד״ שמםס וע״כ כל סכי אמוראי לא ידעי סן נר״׳
דםלוגס׳ ר׳׳מ ור״י לדיין שעסן כל ימי עיבורן חה סיוע שיש נו ממש
למ״ש כ״מ ס״ל ממשכב ומושב סנ״ל לסקיר סלונים סראג׳׳ל ע״ש מיסו
ננ׳" סס״׳ קם״מ משמע שגרס זוז* ר״מ מס ל׳'יס׳ ור״י ור״ש אן בכל
סםוקקיס וגס נכ״מ סנ״ל מנואל לליסא וכן ססעורר מ״ז נסלול סלכ׳
שנקק> ס׳ סדל׳ מסלם :
ת ב נ א לליכא לאשם אס ראםס ג״ם מ״ח לרסס ללס אן כ״ז אס נלקס
עלמס קולס סשמיש לאל״ס אמרי׳ מקמי סכי סוס למא וזס
דמם סראנ״ד נסי נעלי כםש ורמזו ש״ן סי׳ קם״ו ואעסיק לו גרגיר
אי ממי׳ למס׳ נלס ק״ס סמאס דם מ״ס מזס ד״ק ראנ״ד ז״ל דרא״׳
ראשונמ אינמ ק ממנין כיון שלא נלקמ ממלמ לכן מכאן ואילן לא
משמש בלא בליקמ מסלם ומשמש כן ס״א וב׳ וג׳ ואז ממגרש ומשממ
מזס גבי כל בעל ונמל משלשמן ראיי׳ ראשונמ אינמ מסיוטן למומרמ
לשמש מס כל בעל םיא בלא נמקמ מסילה שסר׳ גבי כל במל ובמל
מני כלשון סזמ וי״ל שזמ ג״כ לממ רש"׳ שכ׳ ומנשא לאסל דסלסא
זימנ׳ נע״ למזקס כרשב״ג בכולם גרס״ ושליש׳ מכ״ל וסוא שםמ ימר
אע״כ ס״ל כסראב״ל וסוס קל״א לנאינן בעלי׳ לא משמש כלל בלא
נליקה ללםני משטש כלל וא״כ לאשונס ק סמנין ולא גרס״ אלא
משמשח מיל ס״א ושני׳ ושונ לא סשמש מול קמ״ל נכילס׳ גרס״ ושלישי'
ונזם ׳*ל כמי מס לםילש״׳ לאם׳ כלשנ״ג גני נישאס לשלישי ולא ם״
כן גני בעילם ג׳ שנבמל ראשון ממ״ש ב״׳ נשס סמ״ג וי״ל לק״ל כמי
כססוס׳ לסכא סוס וסם מסמם ממשס כאכלס שוס ומולס לבי לגמיכן
ג״ם אן בנמל ג׳ לא סוס מקיל לבי ליסן לס ל׳ בעילום כיון לבמלמא
איס ל" סלי דמני סוס סזקס א״כ לכפים גיסוש בנמל סג׳ שלא סשמש
נעילס ראשוכס בלא בליקס לסמ״ש וממילא לא סשמס אלא ג״ם עם
סראשוכ׳ אע״כ רשנ״ג סיא עכ״ל בס״ וסכס כראם שזס סי׳ כווכם סגאק
כנ״י נמס״ס ס״ל סי׳ ם״ז במלאס על על שלי שכ׳ סואיל שםעס סראשון
שאילע לס לנר זס סי' לס לנר םסאוס ולא סיסס סנליק׳ קמוןלמשטש
אין ראי״ לאשוכס ק סמכין מכ״ל ומעלםו כסעילל בזה כיין שכמלא על
שלו מס בין סמון למופלג מן ססשמיש ונאמס גס במיני יסלא אבל
נראה ע״ק ול״ל ולא סיסס בליקס בלא מ* מידיממ וקאי אנליק׳ ללםני
משטש וקמן מל סלאנ״ל^סנ״ל ומ״מ נראם מלםוס לשינו מואיל וסי׳
סלנל םמאוס שלא לסנס כ״כ אע״כ לוקא ס״א אינו מן סמנין אבל
סעס שכ״ שכבל אילע לס מקלס לא מונ לא סי' לס לשמש נזם סאלבע
בלא נליקס לםנ׳ סשמיש ואס ענלס ושמשה מ״מ מלמלן>:
איברא סגס שנכאס כן דמם סגאוןזל״ל וגס גסללי מהלם ס״ קם״ו
בססלס דבריו כמס דמסי לסלאב״ד סכ׳ל מ״מ בסיף לנליו
סזר בו וגס בקי׳ קם״ז קק״ב ססלימ דלא כסנ״ל וגס נפליתי סי׳ קפ״ז
סס-ן״נ בקין> לא סעלס לסקל בזס ע״כ אלו ס״ סשאלס אסר ב״ס לא
סייס׳ מקיל שלא ללרן> רא״ ראשונס אן סיום כנר עברו ג' סשטשיס
ואס נאקרס ססגרש ס״ו וקשי׳ גירושי׳ או סבדוק ונסלק ברנרבםא נ״ל
לסיוון הםמס לסקל שלא לצרף ראיי׳ ראשונס ומידו; כי־ואס ב״ס מ״ס
ומםס לא ישמש ממס מד שסשאל לרומאים וסמקוק נרםואוס וטון
שאינ׳ מוסזקם מדיין סוכל לסאמין לרומאים שנסרםאים וסשמש ם״ג וםראם
ללסוה הסשמיש סג׳ ססוא מל אסל ס׳ או ף סדשיס למיבולס דבלא״ם
אינס עלולס ללאום באוסן סיטס לסי לבלי ממלסו וכל שנוכל למשוס
סלמלקאוס שלא ססקלקל נעשס לס זסו עם שנלע״ל בזס :
מיש מעלחו עעונס הסעון לוקהס ילע עעלסו כי לכמס פוסקים
אפי׳ וסתום דאורי״ ט ע עונס ססמק־ לוסמס לרבנן לקרא
אסמכסא סוא ימיין ק״ קם״ד ומוד יש כעס דס״ל ססיפן דוסםוס
דחורס בזמנו נא דרנק ושמא קראם קמון לוסחס דאודי׳ חס סי׳ דמם
מורי ורבי סגאון ססקיל זצ״ל ולמס נב״י זצ״ל ומלאוד כן נבל״ס נשמר
ספרישם ומ״ע למס מוס׳ ׳במומ סיב מ״ב לסלי׳ זם נזם מ״מ אק קושיסי
מל רש״ כלל:
כדש ממלםו מר״ם סאשס שסיא מושם צרכי׳ לסוס ס״ס שאיט
מספפן כ״כ במי׳ שם לאינו מסספן וגם שם אונק סל סוא אלא
משום לאססזקם אשם נמסרם ובםרמ בסמלס מ״ר מש״ס מקילינן וכ״כ
נםלס׳ זס סכלל ושסניארס׳ פליגס׳ ט מ ו י ״ ור״ש שם נזם ואין לםאלין
כאן יוסר ואםסום בברכם :פ״נ נגס׳ ליום ל׳ י״נ שנמ סקמ״ז לפיק:
משם״ק סיפר מפפל׳׳ע:
,

תשובה קסה
שלוס

לשלעילי סרב המופלג םוסיק ערם ליעק ט ׳ אבל׳ק מנמעלונג
יע״א:

אשר

אוסס נפקו סיפס ללעס באשם שבימי נקיים שלס סגיע
וקס

שארות

חת״ם סופר חי״ד

וקמ )גילדנ• אדר( עורק זמב וסלוקס וקדכיס מלוכלכים נדס א• למצומ
•מיס סראשוניס או דלמא כיון שבימים ומעמיס יעברו אלו הדורס של
עורק זהנ אין תפקד שתמתין מלקפור וכמ״ש ת״תד דמ־יה• ד״מ קי׳
קצ״ו ולתקכעת תש״ך שס קקי״ג וע״ז שס .לא •דעתי מקום הקפק איכפול
כצ סכי פרקי צעיעקר תא דרנוותא וגס סאמרוניס שסקשו צא מצאו
לבס לסקל לעעשס ואנן סציצס צסקצ אך תיות מעצתו •צא קצת צקראת
נשק אמרתי לברר סד נר• ס בעזס״׳:
ב מ ם ' נדת ק׳ ע״א פלינ• רבי ורשב״ג א• תולת בשומרת יום בשני שלת
דצרב• תוצה וצרשב״נ אינו סולם ואמרי׳ ססס ושויס שתולת נראשון
שלה ומקיק דהל״ בפצוגתא דשניצין ונתעורר משנת למלך פ״ע מא״נ
במ״ש לש״• שס דצרשנ״נ הולה בשומרה יום משוס דמע״נה פחוח דהא
ע״כ לא משרה היא אלא משוס הולין להקלקלה במקולקל דהרי סש״ק
מדמה צשניצין והחס ציכא מעמא אסרינ׳ ובאמם רש״• נעצמו ק״ס בקוף
דבריו משים דממאה היא וכן פי׳ נד״ה ושוין והמילה מדבר• מם״ל
דבשביצין שכ• הצדדים שרם אמר״ חולין במקולקל משא׳כ סכא סל״ל כאן
נמצא ננעצה הכחס וכאן ס״ משו״ס כ׳ דמעייכס סחוס וזס שקול כמו
כאן נמצא ושוב הוצין נמקוצקצה ומעהה פשומ דאין דעה רש״• שיהיה
מעיינם פחוס ממש דזנס בחוך •״א יום אין מע״כה פחוח כמבואר ניד
בח׳יהא דמ״ה• הנ״• ק״ קצ״ו ולא כ׳ כן אלא כלס• סאסרח נעלם סכחס
דעטיפ הוס סברא עפ• למחל• בה דהר• ההורה חשה שהה״ שימרח יום
אוצי הראה ש״ע כיון שעכ״ס איכא ריעוהא שראהס •וס א׳ בלא עח כדסס
ח״ש׳ שמא הראה עוד וחצרף א״כ עכ״פ הוה עפ• עע״כה פחוח מבעלה
סכחס אבל צעוצס אמח הוא דזבה לא כקראח מעייכה סחוח כגד כדה
יכמ״ש רשב״א ואין כאן מחלוקח כמי שחשב מעצהו וצ״כנ קצה לשון ש״ק
וכשג״ם פקחים קי״ב ע״ב ד״ס ונכדס דאוכ״׳ וק״ל:
וכי הפלח• ק״ קצ״ו שימח ק׳ על שימח ההרומה ומרדכי והגה׳ מ״׳
דנג״י סראשוכיס ללינוכה איכה הולה במכה משוס דאחסזק ברואה
והכא מוכס דלרנ• אינה חולם נשימרח יוס ולכשנ״ג כמי משוס דהליכן
הקלקלה נמקילקלה כמעמא דשנילין אבל לא שכאמכ שמוסזקה נרואה
אמר פקיקה עהרה כלל יק׳ גדולה ועצומה היא לכאורה וממינס א׳ נימ׳
נדה קא• לא נע• נקיים ואי נימ• זינה אין מע־ינס פסוס ולדידי נמ•
קשי' ממיש הוקפו׳ ריש ניכוין דלהכ• אשה מהימנח על קפירחה משוס
שאין כאן חזקה רואס ולהכיל קשה עכ״פ ג״ הראשוכיס לא האומן עיין
מסרש״א שס:
תו סקשס סגאון סלח• סכ״ל מקוגיא ק׳ס ע״א דלכננן דמסכ״ אס בדק׳
בשני ומצאם מסוכם ומבלה בשביעי ישוב בשמיכ• מצאה ממאס
אמר״ מסוכם סיא עד סשסא ואמא• סא צא בדקס ג״• ע״ז סשיב מעלחו
דיש צחצק נין סיכ• דצא נדקס כצצ ג״׳ ויצא סדבל במהרה ובין מצאם
כחס וכיעוחא לפניכו וכמ״ש מ״ז ני״ד ק״ ״ ס קק״* אבל יעי ש דסקשס
מסרש״ל מה מעציוחא דיצא בסיסר וסקנרחו שלנךז לא שייך כאן דההס
איכא סיונ בדיק׳ כשהקכין צפנינו אנצ בנדה דאור״׳ שאינה צריכ׳ נקיים
אין שוס סיוב נדיק׳ עציה אצא צידע שפקק׳ פ״א וא״כ מה צ• •צא במהרי
או צא ועוד סחס איכא נצא״ה עוד מעציוהא כמס שכ׳ סש״ך שס בשם
סרא״ס •ע״ש וא״כ ק׳ ספצס׳ כראי עוצק:
וזה צ' שנים רבוה ה״ צל״ע צו יהיה כדבר• ההרומו׳ הכ״צ דנע•׳ שחוסזק
במהרה עכ״פ ג״• מא• עבידה״ דיה בנ׳ בדיקוח שצ שםריה וערביה
דס״נו ערבים שצ ספקק מסרה ושסריה וערביה שצאסריו וכיון שיצאה
נקי בג׳ נדיקומ שצ ממז״צ סר• סוסזקס נס• דג׳ נדקומ בעלמא שאינם
ממסז״צ צא כיעא דעמזיק״ עמ״ש משכפ צמצך פ״ג ממשכב ומושנ סצכס
ד׳ ע״ע נדיקימ שסריס וערבים ממזיקים וא״כ ג׳* מאן דכר שמ״ וליישב
כל זה שיסיס כל דנר׳ חכזרס ק״מיס נ״ל עפמ״ש פלח• מנ״צ שעצמ נדעמו
ליישב דסחרומוח ע״ר• נשראסס ג״י צריכם ג״• לעעקרס אלא דלאמשמע
צו כן דמ״ר• דיקא בסכ׳ ע״ש ואני אומר דבר גדול דינר דנה• דודא׳
מ״ר• בקחס נשים אך כיון דאיח צן סומרא דר״ז אפילו רואס מיפם
דם כסרדצ ׳ושבם ז׳ נקיים וסמעס משוס דס״שינן שיצא בנ״׳ זא״ז ונמעכב
בבימ ממיצין וס״ל זבס נדוצס נמצא אנו מסזיקיס כל נשים דידן כאצו
מימזמ רואפ ג״פ בג"׳ א״כ צריכמ גי״ צמפקיק צסמזיקה במקולקמ ואפ״
למ׳׳ש רשב״א נמ״מא דמיימי צימ נ״• ק״ קצ״ו דמשמפ דוקא נדמ ממזק״
לס במפ״ן פסוס וצא בימי זינם משוס שמקוצקמ נדמים באומן סימיס
אפ״ סז״׳ ג״פ וא״כ טמא ממ׳׳נפ או בימי נדם קיימא צא בעי נק״ס ואי
בימי זיבס אין כאן מעיין פםיס מ״מ איכא צידםש שעא עמדס ביום עשיר•
ר״א של •מ׳ זיבס ויום ״יג מוא ממצמ נדם ורא״ס זי שראסס סיום סוא
ביום ״ ב ממצמ נדמ ויצא בנ״• •ו״ד •״א •״ב נמצא מומזקמ רואמ ג״• וסוא
ממלמ נדמ שעע״נפ פמומ וצריכס שימור יום אי נקי משוס יום משיר׳
וכל שסמלא כסם בנ״׳ ראשונים דנק״ס ס״יני ייס י״ג וי״ד וכדיו אפיצו
נמצא ביום מ״ו שהוא מאסרון מג״' שצ נק״ס םרי ס״שינן שנס זס נסלק
לג״ וכבר יצא קצס ממנו ביום ״ ג וקצס ביום •״ד וצא סיס שימור יום
א׳ ליום עשירי ובעינן דוקא ג״• נק״ס שלפטכו וכ״ז אמר מימרא דר״ז
ולק״ע מסמשניוס וש״ק דסיו קודס םוערא דר״ז:

ותשובות

סד

ובזה נתיישב ל• דקדוק עציס מת כאס ר״ז לתלות הסומרא בבנות
ישראל שססמירו על עצמן וצא אמר קסס השתא נתוג מצמא
לתסמיר ולסנ״ל ניסא שהר• סקשית• א• נימא דג׳״ סראשוניס מוסזקת
נרואת א״כ לא תאומן האשה סיכ׳ דאתסזק א״ וסא״ש אלו ס״כו אנסנו
מקכימיס לסומרא דר״ז לא ס״ לסאידן צנשיס אך בנוח ישראל מסמירו
והס אמרו והס האמינ את עצמס על מנתג תומרתס ואני אין לנו עמסז
כצצ:
והנה מ״ש דימ קי׳ קצ״ו מתסיד דכ׳ לתלינן נמסות מכגכיק נמאכוצת
אפי׳ בג״• סכאשוכיס כיון דא״א ליזהר עיין ק״ כמ״ע וע״ז כ׳ ד מ
אק׳יד דמעיקר תדין תסמיר ממרומו׳ א״כ מס ל• אפשר לחסר או א״א
צע׳ד דכצ זס מעיקר תדץ ותוא כעין מת שאכ• רג־ל לפרש נמ״ש תוק׳
דביש צס מכה שמוציאה דס מ״ע בשעת וקתס עמאס אסי׳ צמ׳׳ד וקס ו׳
דרננן דאל״כ צעוצס צא תעמא וק׳ מס בכך וכ• אסריות כדות עליכו
כמ״ש ר״ע במהנ״ מק׳ זניס פ״ב משנת נ׳ ותרשנ״א ק״ל נאמת דאפ״
בשעת וקתה עהור וצ״ל קברת תוק׳ דתר״ מש״ת תול״ במכה משוס
דסאשת נסזקס עסרת ואפ״ בשעת וקתס כיון דסזקת ראייה שבשעת
וקס ציכא סזקס דאוריי׳ דוקתות דרבנן וא״כ סאשת נסזקס מ מ ד ודס
תמכת ודא• ותמקור קפק ונכת״ג אוקמא אסזקת עסר׳ אפ״ מדרבנן
אי; לתסמיר וזהו קברת רשנ״א אך לפ״ז אשת זו לעולם לא תעמא ותרי
קמן דרונא נשיס בעולס •ש לסס דס נדומ יאק־ נפיק זו מרוב נשיס
מפני סזקת עהרה שלס הלא רונא עדין( עסזקס ע״כ ל״סד לס זמן מס
שנאמר שראתת נו דס נדת וממילא נאזר שהוא ניוס וקתת ומש״ס
מנימאינן לת מיתת ניוס וקתת כך תיא קנרת תתוק׳:
וממילא כימא כן תכא דאשת זו אסר שסקקת נעסר׳ ואפ״ס נסזיקנ׳
ג״׳ נעומאת ת״כו משוס דלא •צאחס מסזקת ראי" עדיין אס
כסוש לפסות עכגדק סכי מש״ס תת״ד שס וז״ל א• לא תלינן נמאכולת
ג׳" סראשוכיס אין אשת יכולה לקפור ז׳ כק״ס עכ״צ תר• דכוציא לזו
מרוב נשים שסר• רובכשיס אין שוסעית דס וסולכוס כמס וכמס יעים
ונשצמא מכס אפ״ שבגופי שבודאי עוציאס דס סעוברות אסר אחס
•מיס אס נקפק כל הדמיס נדס נדה אין זה נגד רונ נשיס דכיפ מצעו
שאשס שופעת דס איזס ׳מיס אנצ אס לא נתצס במאכוצה כאמכ
ששופעת כמס שכיס וזס נגד הרוב ורונא עדיף מסזקס סזקס עומאס
שלת וז־ ברור ואין כאן דוסק כלל:
.
לכן סאשס שאכסנו דנין עלית שאין וקת גיד העורק זתנ נמשך אלא
איזה יעים א״כ אין לתלות נס נג״• סראשוכיס אך כעשס לה סקכס
כמ׳יש מני" שמיד אסר נ׳ ׳מיס לראי״ תפקוק נעסרס דאע״ג דאלו ג״ו
אין עילי! לס לנק״ס מפני סשש סולעת ותמהין עד אסר ה׳ ימיס מ״מ
מועיל לת בדיקת׳ שלא נסזיקנ׳ רואס ואס אסרי ת׳ •מיס תסתס פורק
זהב שצה חולין נו כתמים .כנ״צ למעשת :

תשובה קסו
ש א ל ה אשת חכמת א׳ וז״צ השאצה אשת קבעה וקהה צכ״ו או כ״ז
או כ״ח מיום רא״תת וחוששת כצ פעס צאותן •מיס וזה תפעם
ס׳ אב סחחיל׳ לראוס עד ע״ו אב ולבשם נבנים נין סכמשוח וביום •״ע
אב החסיל׳ לראוה ושופעח עד כ״ו א נ ולנשס לנניס בין סשמשר וראם׳
אס״כ מעע ולא היחס •כולם ללבוש לבלם עד יום א׳ העבר וכסיוס
זמן ענילת והוס מן ס׳ אב ל״ע יום ווק י״ע אב סוס כ״ז יום עכ״ל סשואל
לא •דעה׳ מנו:
תשובה מכוהצ• כתנ השואצה נראה כי היא אשס חנר ורוח מן נעצה
הוצק בפיה וצהיוה כ׳ באה השאלה מאוד קהומה ע״כ
הוצרכמ• צמאריך קצמ וצנאר כצ סצק• הקוהר סגס שסדבייס פשוע״
מבוארים בפוסקים ראשונים ואסדוניס:
ואומר ראשון ממלם כ׳ אין לפרש לשק סשואצ בע״ש קבעם וקמס
לכ״ו אי לכ״ז או לכ״מ דמיינו שכך קבפמ לדלוגין מלילמ
שבםסלס ספליגס כ״ו •מיס ואמ״כ כ״ז ואמ״כ כ״מ וכן מוזרומ מציצמ
לעולם וברא״ קמ״מא שמימס לפני מ׳ אב ראמס ביום כיו באופן שסיום
יש צמוש ליום כ״ז ז״א נמשעעומ לשון סשאלס בע״ש או או ונס קיצר
מרבמ בעקום שמ״ לו למאי? אע״כ לא כמכוון לזס אלא צומר שאשס
זו אין למ וקמ קבוע ליום ידוע עמש רק זמ ברור למ שלא מקדים
צראומ בפמוס מיום כ״ו לרא״תמ ולא מאסר מיום כ״מ אבל אק למ
יום ידוע בזס אלא שכך דרכם לעוצם צפרוש פיוס כ״ו ואיצך וכן נאמד
שכך דרכמ יומר עע״ו שכיס:
)נ( ה נ ה אשמ זו אשר במכעפ פמממ פימ מזרמ וקלקלמ דברימבע״ש
וראממ אס״כ מ מ מ וכר אס כמובן מדבר״ שראמ' מעש עם
ל׳ מממ או סרבס אפ״ פסוס מכמין סמרדל גורס למכין מוקמומ חמ
פשומ ואץ צוק־ צראי׳ צרוב פשימסו מ״מ אביא קצס ראי׳ ממ״ש סראב״ד
בקי במצ׳ סכפש וזיל ומת אכי אמור שאין סכתמיס עוקרים ולא קובמיס
וסם אצא כסמי עד ס נ מ ק לס שסן עעעאין בכ״ש וסר׳ סן:כאיום לכל
דגר עכ״ל וסגיאו ספור ונ״י סס״י ק״׳ן ׳ע״ש מלכי דכסמי עד סבדוק
שעממאיס

חת״ם סופר דדד

שארות

שמעמאיס בטש הרי הן כראי׳ לכל דבר ומש״ה קובעה וקה א״כ מבואר
דכא״ כ״ש קובעה וקה והוא םשיפ א״כ ה" מהצורך להודיע איזה יום
היסס סרא״׳ כ״ש ססיא שכדפ צםשוב ססםצג׳שטוס ״ פ אב עד הראי״
ההיא וסםוש צה וצימי סםדש אך כמדומה צ׳ צא כהכווכה השואצה
בר*״ רק שמצאה כהס מה באופן שכקחרו יט ליביכה וכחגלגצה י ט
ציבוכס עד סיוס הזה שהוא מ״ו אצוצ :
)ג( מ י ש שראחס מ ט אב עד מ״ו אב ובסעס שכיס ט״מ אב עד ט ו
אב עכ״צ אי; בזס שוס כפקוחא לדיכא כי כבר חקכימו רוב
ססוקקיס ראשוכיס דבחר חםצח כאיי' אזצ׳ בקביעוח סוקח ועמ״ש
ק״ קס״ע ק ק ל ״ ע :
ואחר שבררנו לשון השואל נבוא להשיב וסי ׳עזרנ׳ גל עיני ואביעה
נסלאוח ־ .והוא זס אם האשה חזאח לא קבעה מעולם שוס
יום מג״י אלו דס״כו כ״ו כ״ז כ״ח שוס יום מאלו לא קבעחה ג״פ זא״ז
אלא פעם ראחס בכ״ז ואח״כ כעקר לכ״ח וממכו לכ״ו וכן לעולם באופן
שצא כקבע שוס א׳ מימים אצו צהיוח וקח קבוע וכמצא שכעקר בס״א
איכ סשחא סכא כעקרו כולס ושיב לא חחוש צשוס אחד מהס כ׳
משראחס ביוס ח׳ אב וחזרה וראחה ״א ׳מיס אחרי כן שהוא ׳״ע אב
א״כ לדעח רמב״ן הביאו הד״מ קי׳ ק פ ״ ע וסביאו חש״ך שס קקל״א
כעקר ההפלגה שהיחה צריכה לחוק לי ע״י ראי״ ח׳ אב וכן חקכיס
בק׳ חפארח ישראל ואס״ להע״ז שס קקי״ם דהאריך וקובר דלא כעקר
ברא״׳ המםקקח ביכחים ט מ האשה הזאח כשהגיע יום ג׳ ד׳ ה׳ אלול
ולא ראחס בסס הרי כעקרו חששוח א׳ מג״ כ״ו ט ז כ״ח וקוב לא חחוש
להס כ״א להפלגה שטוס ח׳ עד ׳ ״ ט אב וה״כו ׳"נ ׳מיס וגס זה כבר
חלף עבר ביוס ר״ח אלול כמלא שאין לה לחוש עחה כ״א לוקח החודש
וצעוכס ביכוכיח שהיא מצ׳צצ׳ יום וצהי ח כי חדש אב מצא כמצא שיום
ל׳ לרא״חה שהוא עוכס ביכוכיח ויום וקח החדש מקלעי אסדד׳ לכ״ע
עש״ך שס קק״ג וחחוש ט ו ס '"ע אלול ולא לשוס חששא אחרח כלל
כל זה אס לא קבעה וקח ג״פ ביוס מן הימיס הכ״צ :
א ך אס קבעה וקח ג״פ ולא מבע״ אס אוחה הפלג׳ של ח׳ אב היחה
קבועה כגון שג״פ זא״ז ראחס ביוס כיח יגס ראי״ ח׳ אב היחה
בהםלגח כ״ח יום א״כ סשיעא שלא מהכ׳ עקירס ם״א וכן אס ה״ וסח
הםלגח יום כיח קבועה לפכי ב׳ או ג׳ יסחיח אע״פ שהסלגח וסח ח׳
אב ס" ליום כ״ו ואח״כ ביוס ׳״ע שיכחה ליום ׳״ב מ׳׳מ עד״ 1לא כעקר
יום ט ח ג״פ וחוששח לו וכיון שהלילה חסי׳ יום כ״ס אסורה לשמש
יזם פשוע אלא אפ״ רק ם״א מזמן רחוק מאוד לפכ׳ ע״ו שכיס קבעם
יסת יום ט ח ג״פ ואח״כ עקרח בג׳ רא־וח משוטח זח מזה ועדיין לא
קבפי־ .לה וסח אחר במקומו א״כ כיון שראחה רק ם״א בכ״ח חזר וסח
למקומו וצריך עקירה ג״פ מחדש כמביאר בשיט ס״ קק״נו סע״ו וכאסל
אשה זו לשמש הלילה שחוא כ״ח ליום ׳״ע אב וזה פשוע אך חשמש
ליל ב׳ כגה׳ ג׳ י״ז אלול שהוא יום כ ״ ע לרא״חה וכל זה םשוע מאוד:
אמכס א׳ שכח ולא ידעה כלל שוס זמן קביעוח וקחה רק כמבואר
בשאלחח וגקחפקה א׳ קבעחה א׳ מן הוקחוח ג״פ או לא אין ביד׳
להחיר כלל לשמש בעונה הקמוכה לקפק וקחה לא מבעי׳ למאן דס״ל
וקהוה דאוט״ אלא אם״ להקובריס וקהוה דרבנן היינו אם לא בדקה
ועבר וקחה לא מחזקינן בגימא' שמא ראהה לא אמרי׳ אבל לשמא
חראה ס״ש״ מדאור״׳ והוא דעח חוק׳ ׳במוח ק״ב ע״ב וכן קבלחי
מ א ט ו הגאון ססקיד שבכהיכח מרכ״א כ״׳ לחוש לחומרח כמה סיסקיס
ראשוכיס דק״ל חכי וכןדעח הגאון מהר״ בק׳ חפארח ישראל ובקיכמ׳
אחרון שס ודלא כמשמע משעחיוה לשון הכ״ך ס״ קפ״ד קק״ה וכן הארכח׳
בחי׳ למס׳ שביעוח ועיין בחורח חביח הארוך להרשב״א שער ב׳
ובבדים שס מבואר כן וחמהכ׳ על הגאון כב״׳ זל״ל אשר בכה סברוח
מכסשו ולא סזכיר ס׳ סרא״ה הכיל בזה ואס״ לדברי הש״ך שהוא דרבכן
בעלמא ט מ לא מלאכי לבי לחקל לכחחלה בססיקא דמצ׳ אחי לידי חיוב
םעאח ם״ו כמבואר פ״ב דשבועוח ומכ״ש דהא׳ אשח ממ״כ א׳ קבעה
לס וסח הרי אסורה לשמש בליל קביעוח וקחה ואי לא קבעה א״כ הרי
היא עהה כאשח שאין לה וסח כלל ואין לה חזקח עהרס כלל כטש
רעב״ס ורא״ש כמבואר בש״ע ס״קס״ו סגס שסש״ךסאטןשס למעכיהו
ט ע אשס זו יש להםטר יוסר גהגיע ימים סללו שרוב ימיס היהה עלולס
לכאוס בסס לא מלאכי לבי להקל אפי׳ בס׳ דרבכן ועמ״ש הסארס ישראל
ק״ קס״ז ססק״׳ מ״מ אומר אכ׳ אס סדע בברור שזה ג״פ זא״ז ראהה
ביום ולא בליצה דה״כו ססצה רא״סס סיס ביום א״כ יצאה הלילה
עכלל ספק וכסי שסש״ך סםליע בס״ קס״ד להםמיר כא״ז לפרוש יום
וצילה ט מ הכא יש לסעוך כיון דבלא״ה הוה קסיקא אבל זולה זס לא
ת ע ה ׳ צהקצ כצצ הכצע״ד כתבה׳ ורוב סדבכיס סמס סשועיס ומבוארים
םחמס׳ פה ק״ק מ״ד יום א׳ ט ו אצוצ ה ק ט ע צס״ק :
משה״ק קיפר מפפ״דמ ז

תשובה קםז
תיתי

שלמא רבא מן שמ״ וסיים צאמ״ו הגאון המפורסם בכצקצו׳ אלן
ויס רסוקים דולה מים מבורוס פמוקיס בכו ממכו סרבוה עולם

ותשובות

מוקדי דור ודור יקים כושל ׳קימון מניו מדגם ונופח מחוקים ממומי׳
דמנ נםקק זקוקין דטרא נחמדים מזםב ומכקן( מזוקקים ח״םםכםן םגדול
חורם נבקש מפיסו מםםנוים וחוקים סוא חמורם םמרווס צמאון צחיחים
כמיס עצ אפיקים נ״׳ ע״ה םנויש החזק כראי מוצקים כק״שס מה״ו נח;
מר כחן לדיק על החקידיס ועל הצדיקים הוא םנשר םגדוצ סמרחן( עצ
גחליו חלמידיו הוחיק־ס כנם׳ יונה נחפה בכסף ואברוחיס ׳רקריקיס
ואנא מן זעירא לא מן ח״שיס אלםין מגד״ס דקיקים נקעינא בשיפולי
גלימא ואחיינא קידה והשחחו״ בחון הבאים לפני אמ״ו סגני״ בשניס
ושלשם גרגרים גס אני בחלומי חזיחי חזוח קושי׳ וםירוקא ודברים שלריבי׳
לפנים להגישו אל הכהן םעומד לאורים להאר עינינו ולהגיה חשכנו ם׳
ישמרהו ויחייהו יאושר עיניו באלז נכוחוח וישבע שובע םמחוח ובחקדי
נקוה ירוה צמאונינו נמי מיוחוח ישיבני חשובה נכונה מכחב אלק״ חרוח
על הלוחוח ואנחנו נקעוף מלוחוחיו עצי שיח שםחוחינו ומםס נשים
חכמה בעוחוח וזה סחל׳ בשם אלק׳ ה מ ס ו ה :
מיום הועמק עצי עול ההוראה אמרח׳ אני עם לבי וקבעח׳ מקמר
ויחד חקיעה במה שהוא סשוע בםוקקיס ראשונים ואחרונים
ושרשו עלי יס החלמוד םחוח לבדיקח עד שאינו בדוק איני מנומא אלא
משוס כחס לכל חיוחר והי' נ״ל דזהו דוקא באשה שלא הרגישה ובדקה
ונהי דאי היה עד הבדוק ה״ אמר״ חרגשח עד סוא ם״ חיא עעחה
נחרגשח עד ולעולם בהרגשה בא כמבואר ר״פ הרואח כחס מ״מ עכשיו
שסעד אינו בדוק אנו חולק דס זה מעלמא או במאכולח וכדומה אבל
כשהרגשה ומשים כך בדקה ומלאח אפי׳ עםח דס כחרדל סשיעא שסיא
ממאה כ׳ הרגשה קברא דאור״חא היא כמ״ש ח״הד וכל שהיא מולאה
עצ העד אס״ כ״ק איך נקל ראש לומר שסוא דם מאכולח ונעהרכה וכך
הנסגח׳ אע״ס שסיו איזה לומדים מפקפקים ע״ז כ׳ לא שמעו כזה מעולם
שיה׳׳ המורח חוקר על ההרגשה בכעין זה מ״מ לא הזזוני ממקומי עד
שכמו ב׳ שנים נחאנקן אצל׳ הרב המאה״ג איש עמיחי מה״ו דוד קינע
נ״׳ צע״ע אב״ד ור״מ דק״ק קארדעהל )והוא עמד לפני אמ״ו הגאון נ׳•
בק״ק פראג והשחעשע עמו לפרקים( והוא אמר לי כ׳ כן קבל ג״כ מרבו
המובהק הגאון בעל ניב׳ זל״ל ושמחחי כעל כ ל ה ק והנה זס ימים נח
כבירים עשיח׳ לזה גס קמוכיס כדמוח רא״ מהשיק נדה ׳״ד ע״א באום!
דממקומו הוא מוכרע קלח מדאבע״ לי׳ א׳ עיהר ולא כלום קאמר ע״כ
בדלח ארגשה דאי בדארגשה והלא ע״ר׳ בכגריק ועוד מדמ״ח׳ עלה מהך
בר״חא דמ״רי ביוחר מכגריק א״כ ה״כ דכווח״ וכן הוטח ג״כ להדיח
בסה״א בשער הכחמים קע״ח ט א דבכגריק ועוד מ״ר׳ וא״כ איך חיקק
אדעחן דכקל כולי האי דבהרגשה וכגריק ועוד כעהר לגמרי והא מידי
קפקא צא כפקא אע״כ דבצא הרגשה מ״רי ומקסקא ל״ בלא הרגשה
אפשר דמעהר צגמרי וחיצה במעצמא כצ״צ וא״כ מאי מ״ח׳ ח״ש מבר״ח׳
דר״ח עמא משוס כחס מיהח דלמא סחס בארגשה ואכח׳ מבעי׳ צן בלא
ארגשה אע׳׳כ צ״ל סשיעא להש״ק דבארגשה וגס מלאה כגריק ועוד
לכ״ע עמאה כדה ושוס אדס לא יחלוק על זה ועוד כיל ראי׳ מדאמר ר״ז
כשעימא רבי כר״מ וכשעיהר ר״׳ לעצמו עיהר ואי בהרגשה כמי מעהר
מאי רא" מאשה שהיח׳ עושה וכו׳ דסחס בדלא ארגשח וחולה במי רגל־ס
מ״ר׳ כמבואר להדיא ר״פ הרואה כחס והכא בארגשה להד״ ואע״כ ה״כ
דוקא בדלא ארגשה האמכס כ׳ דברי הרמב־ס עומדים לכגד׳ קצח שהוא
דקדק ושיכה לשון הש״ק וכ׳ ם״ד מה איקור׳ ביאה הל׳ ׳״ע קכח׳ במקיס
בדיקה וידוע כ׳ הקכוח הוא רק בפה הכחס משקוסו של שמש כמבואר
בש״ק ׳״ב ט א ואי בדלא ארגשס איך ק״ד לעמאוח משוס כדה כלל הא
ארגשה ולא שייך לומר אימר חרגשח עד היה כיון שלא הככיקס סעד
לסכיס אע״כ בדאיגםס ובקסר כ״ב׳ ק ׳ ט ו דף כ״ז שס העלה לפרש
דברי הרמב״ס דכל לבעל׳ קגי בקכוח וה״כו בדיקה דש״ק ׳ע״ש כ׳ דבריו
מחוק לח? א״כ ליחא להכ״ל לכאורה מ״מ כ״ל ראיוח׳ מגט ככוכה ומשוס
ק׳ לא הדרכא ב׳ כ׳ כל קר יש לה חי׳.
א מ נ ם גדר ההרגש ח״ח׳ מק־ל דוקא כשהרגיש׳ פחיסח פ ה המקור
ממש כפשעיוח לשוכו של ח״הד אשה שהרגיש' שכפחח מקורה
גס כ׳ ידעח׳ כ׳ כחלקו בה אבוח העולס בחשו' שב יעקב עם מוז״ה
מסרשש״כ זצ״ל ט מ לא כחח׳ עדיין לבי לחור ולסקור אחר מוצא סדבר
כי הוראח׳ הכ״צ הי׳ המצאס חדשה בעיט כצ ודי צ׳ צסחמיר בפחיחח
פ ׳ המקור ממש וצא בהרגשה קצה זיבח דבר צם אך צחיוחי פ ח ה קובע
להלכה דין חכ׳׳צ דבדיקח עד כאיכו בדוק בהרגשה עמאה אפ״ בפמוח
מכגריק !דין זס סוא מעשים בכל יום ויוס אמרח׳ אכ׳ עם לבי לבקש
ולסור ומצא הדין ושרשו והכה הגאון שב יעקב מ״ח׳ ראי׳ דבעי דוקא
סרגשח פחיחח ס״סמדאק״ד זיבחדבר לס א״כ ר״פ סרוא׳ כ ח ס דקאמר
הש״ק א׳ דארגש׳ וכו׳ א׳ דלא ארגשה כו׳ ומקיק אימא סרגשח מ׳
רגלים היא וחשחא מאי קושיא סשיעא דארגשח זיבח דבר לח שהר*
הפילה מ׳ רגלים וכן מלשון סרמב״ס םכ׳ לסד״ גבי סך דסשחיגס
שכזדעזעה כל גופה ולכאור׳ ראי׳ ברורה היא זו ומיז״ח דחה שסדרמב״ס
לרבוהא כקיע אפי׳ הרגישה הרגשה גמורה כ ט הלי׳ לקולא וש״ק כ ט
הכי

שארות

חת״ם סופר חי״ד

הכי קאמר א׳ דארגשה הרגש׳ גמור׳ 'ישבח אמא׳ טהור׳ ׳ע״ש ודבריו
כפלאו ממכ׳ לא אוכל לסולעס דעכ״פ מה יעכה אאידן א׳ דלא ארגשה
עומדס אמא׳ עמאס סא עכ״פ ארגשס זיבח דבר לח ולריכיס לפרש
דבריו דס״ל לסש״ק סזקס אלימסא סיא דאין דרן דם ללאס עם מי
רגלים משוס דבשעס שנפתסת סשלפוסיח כסחס סמקור ובסברא זו ״יל
שיעס םרמב״ם וסיעסו דפסק סא דר׳ יוסי דעומדס טסור׳ ופסקו כר׳
דעד שאיכו בדוק ואלו תש״ס דנדת י״ד מ״ב קאמר ר׳ כר״מ ור״׳ לעלמו
עיסר וכדסק ס״מ וגס בתת״א תזכיר זת ודברי מהרי״א בתפארת ישראל
לא הבכתי בזס ולפי תכ״ל ׳״ל כיון שזסי סזקת גמור׳ א״כ מכ״ל לר״ז
דזת תל״ בזה דלעא ע״כ לא טיהר ר״י אלא במי כגלים דמזק׳ אלימתא
תיא משא״כ בעד שאינו בדוק דסתס אשת בסזקת כואס תיא לא מבעי׳
באין לה יסת דס״ל לתרמנ״ס דלרסנ״א דספ״ק דכדת צכיכ׳ נדיק׳ בכל
סמס אלא אפ״ ביש לת וסת כמי תא ק״״ל וסתות לאו דאירי" ואין
כאן תזקת מ׳׳תת לטסר ומשו״ה אפ״ ביש לה וסת כמי תצכועות מיתת
בודקת לפט השמיש לנעלם לסכמב״ס ויעו״׳ מ״ש כ״מ פ״ס מתל׳ שגגות
הל׳ וי״ו א״כ אין לת סזקת כלל ואפשר דנכת״ג אס״ ר' יוסי מודת
ועכ״ל לר״ז לתשוות פלוגת״ אהדדי וע״כ צ״ל ר״ז לטעמיה אזיל דס״ל כל
לנעל׳ לא בעי׳ בדיקת דלנו כוקפו ופורש כמנואכ לעיל י״ב ע״א וס״ל
כמי וסתות דאוריי׳ ט״ו ע״א מדאמר דכ״ע וסתות דאוריי׳ ׳ע״ש לכן
לדידי׳ שפיר תל״ בהדדי מאן דמטתר בעומדת מטתר כמי בעד שאיכו
בדוק אע״ג לאכת׳ איכא למימר בעומדת איכא סר׳ סזקס להתיר סדא
סזקת טתר׳ דאשת לר״ז כטל ואידן סזקת דמקור כסתם כטיל משא״כ
בסתם אשה ז״א כנר למדונו תכנ סכי יהושע ז״ל נס״ לגיטין כ״ס ע׳א
דכן לי סד סזקת כמו תר׳ בדאוכי״ כל שאין סזקת מכגדתו וא״כ לר״ז
א״ש אבל לפי מת דק״״ל וסתות לאו דאורי״ כמלא א;ן שוס סזקת
טהרה להאש׳ כיון דמגוס׳ קסז״ ויעיי׳ מ״ש תוס׳ נדת ׳״ס ע״נ ד״ת
למעיט׳ א״כ שפיר ׳״ל נק׳ הטל וא׳׳ש פסק תרמנ״ס וסייעתו מ״מ מבואר
מדברינו סאלו דסזק׳ גמורת סיא דאין דרן דם לבוא עם מ׳ רגלים לכן
׳״ל שפיר פרין א׳ דלא ארגשת תרגש׳ גמור׳ אמא׳ טמאת סא חזקת
דאינו רואת דס עם מ״ר והוצרך לשנוי דבעומדת ליכא תן סזקת לר׳מ
משוס דתדר מ״ר למקור כצ״ל לדעת מוז״ת הטל:
ולכאורה תי׳ נלע״ד לתניא ראי׳ ד בעינן דוקא פתיסת פ״תע מדאמר׳׳
כס י.׳ ע״א ישנה כמי אגב צערת מתעל׳ ודוסק גדול תוא
דנימא מצער׳ דזיבתדבר לס במעט דס שאינו בא נשפע דמתערי משינתא
ודוסק לר אס״נ אבל כיון דעכ״פ בשופעת מתער׳ מהזיבה וממילא לא
מטמאת מע״לע אפי׳ במעט דס משוס לא פלוג וכמ״ש תוק׳ שס ד״ס
מרגשת בעצמה וכו׳ זהו מבואר הדוסק גס כ׳ ה״ל להתוק׳ לתביא׳ כמ״ש
תיק׳ אשוכנת פרקיד וכדומה אע״כ דפשיטא להו דזתו לא תות תרגשת
כלל אלא כשכפתס מקורת וכן מורת לשון תתוס׳ שס שכ׳ כשנעקד דס
מן המקור וידעתי שיש לפקפק ולומר דשמא׳ על תרוב ידבר ומ״מ זינת
דבר לח כמי מיקרי הרגשה אבל כל זה דוחק ומי ׳כניקנו לזה שלא
נמצא בהראשוכים בהד״ כן אדרבה מל׳ סרמנ״ס הנ״ל שהביא שב יעקב
ומלשון ס״הד שכחנחי משמע להדיא דהרגש׳ היא פחיחח פ״המ:
יש להביא רא״ מלשון החוק׳ ד׳ ע״א דייה והא אשה מכוקה היא
עוד
שכ׳ להד״ שהמקור קחו׳ והי׳ לה להרגיש כשכסחח אע״ג דמקקיכן
דאפ״ה מטמא נ״ה אע״ג דלא ארגשח פחיח׳ פ״סמ ס״כו לאו משוס דלא
בעי פחיחס ס״סמ אלא משוס דק״ל לנ״ה אימר ארגשה ולאו אדעחה
דקנור׳ הרגשח מ״ר היא דבאמח כשמצטערס ע״׳ מ״ר סוא קרוב למקים
פ״המ שראש השלסוחיח המוכח על המקור מגיע עד כנגד פחח החדר
כידוע למחחיל קצח בכיחוח וכמבואר בציורי קפריהס מכל זה משמע
בודאי דהרגשה ממש בעיכן:
אח זה ראיחי דברי הגאון בטיבי ס״ כ״ה לף ס״א שכ׳ דטל שלא
אך
כדעח כח הקודמים אלא הרגש׳ היא זינח דבר לח ולא חש להבי׳
ש!ס רא״ מראיוחיכו הטל ולדחות אוחה אלא הביא רק״ מדאמר״ ר״פ
סרואס כחס בבשרה חרח׳ שמעח מיכה עד שהרגיש בבשרה ושמטמאח
נ ס כ י כבחק והיינו מן השיכים ולאין וזהו מוץ מסי סמקור ש״מ ששס
כמי סוא מקום הרגש׳ וה״כו זיבח דבר למ עכ״ד וראי׳ זו איכ׳ מכיר הא
כ׳ הרמב״ס פיה מהל׳ א״נ ס״ד ובשע׳ גמר ביא׳ סאנר כככס לפייזדר
ואינו מגיע עד ראשו שמבפנים אלא רחוק ממנו מעט לפי סאצנעוה וכו׳
וכן ס ס דבריו בפי׳ המשטוה אלא ששם בסופו יש איזה שומח לא ׳דעחי
לפרשם כמצא שסה המקור הוא מקום שתשמש דש ונכדם מ״א ע״נ
אמר״ בין השיכים ה״כו מקום לישה מאי מקום דישה אר״ מקוס שהשמש
דש אלמא דא ודא אחה היא ושס הוא מקום הסרגש כשכפחח פ״המ
ואעס״ שכ׳ שאינו מגיע עד ראשו שמסכים אלא רחוק ממכו קלח היינו
קצח רחוק מראש סמקור מבפנים אבל סוא כככס עד ספחח ממש והוא
ראשו שנסק ויעו׳״ ל׳ סרמב״ס שס סל׳ נ׳ ועד סיכן סיא נין סשיניס
עד מקים שיגיע אליו סאבר נשעס גמר ביאס ובסלכ׳ ד׳ סנ״ל כ׳ ג״כ זה
הלשון ובשעח גמר ביאס האבר כככס וכו׳ כמו שסעחקס׳ לעיל א״כ סכל
חד וכן מנואל עלשוכו בפי׳ המשכם ריס יוצא דופן אלא שצ״לע מ״ש
ס

ותשובות

סה

מקום יוצא מצוואר סרסס וידוע ב׳ פ״ סמשכס משובש מסעעהיקים
א״א לדקדק עליו כ״כ סוף כל סוף דבמ סכ״ני צ׳׳ע:
ה א מ ת שלפמ״ש תיס׳ כדתע׳׳ב ע״בד״ת שתוציא משמע דנית ססיצון
שתשמש דש שס תוא מיז לפרוזדר וא״כ דברי נב״• נכיניס כיק
דננשרת היינו מ ק לפרוזדר ת״ת תתרגש׳ נמ׳ שס סוא ות״מ זיבת דבר
למ אבל נאמת כל זת כתבו תוס׳ לפי ת נ נ ת ס וכן רש׳׳• ז״ל פ" סוגי׳
דפרוזדר לפי מת שצייר מסר״ס לובלין תכל לפי שכלס אבל אמר נקשת
סממילס מרנוס־נו סקדושיס לא צדקו דבריסס בזת כ׳ תאמת עס תרמב״ם
כאשר יעיד הפסיון עפ״׳ מכמ׳ וספרי מנימוס אשר לפנינו מספרי בנ״׳
כמו מעשי פוביה וסי שבילי אמונה ושס במעשם עובית יש עעות קלס
נצייר סלול ויש לפכ׳ עוד ספרים מדויקים מרופאים מומסיס אשר לא
מנכ״י המה בכמה וכמה ציורים כילם ׳עידון ויגידון כהרמנ״ס ז״ל
ומיני׳ לא נזוע גס שאלה׳ רופאים וכן אמרו ל׳ ינר מן דין לו ׳תיבכא
לי׳ כשיעת תתוס׳ הנ״ל מ׳׳מ אין ראיתו רא״ דהרי אמרי׳ ההם ר״פ
הרואה כתם דנבשרת אתי כמי לתא דר״ת תמפלת בבשרה ולא בשפיר
ובשפיתרת ובלי ספק דאשת תעוציא׳ דם בשפופרת וק הםרוזדר עד כותל׳
תרחם קמון למשקופו של שמש ות״כו לכ׳׳ב׳ בית ססיצין ואס אז יצא
הדס מן השפופרת לסק ויגע נבשר אין שוס ס״א שיממא אעם״׳ דכגע
נבשרת דלשם וראי׳ נרורס לדבר מסא דר״ש שסניא סרא״ש ר״פ תמםלת
וז״ל סטור ס״ קפ״ס וכן עשת ר״ש מעשה נאשת שכמקר מקור שלת
וכו׳ ולא תיתת פוסקת לראות כל זמן שאות; סתיכות בנית ססיצון וכו׳
וכ׳ הרב״' שכרא׳ שהיסה רואת דם ממש ואפ״ת ת״ מעתר אותת מפכ׳
שהיא תולה שמהסתיכות שבנית סמיצון כעשן סדס וכיון דנשעה שכעקר
לא ס״ דם אלא במתיכ׳ נוהור וכ״פ בש״ע ואע״ג דכ׳ מל׳ הרא״ש לא
משמע מ״מ אפ״ לפי הבנתו בהרא״ש ה״ע משוס דאז הוה סייש״ שמא
דס ממש מעורב נו אבל א׳ היו עיניני שס וידע״ שהדס הזה יצא מן
תחתיכ' אעפ״׳ שנגע נבשר ססיצי; שקורא לו נ״נ׳ ב״סס אפ״ה נוהורס
וע״כ סאי בבשרה תספרש לפכיס מניס ססיצק שלו ואס על כרמכו
נאמר נ׳ מיכ׳ בשר בתאי קרא ויהי׳ הן דרשא דבפכיס כמוץ קא׳ אבית
הסילון שממיין לסרחדר ואידן דרשא דננשרת ולא נשפיפרת יה״ קא׳
אבשר שלסכיס מבית הסילון וא״כ תדרשת שלישית שתרגיש בנשר׳ ע״כ
דומת לדרשא דלא בשפופרת דהרי כת״ נבשרת ואמרי׳ ד״תורא דס״א
קא׳ אהכן תרתי שתרגיש ולא בשפופרת כמבואר מלי סש״ש דר״פ תרוא׳
כתם תכ״ל וא״כ תכן תרתי בסדא מסתא מסתיכתו קרא וידעתי כ׳ משמע
מדברי הגאין עתו׳ גבריאל שבתש־׳ שב יעקב דתרת׳ שמעת מיכ״ ת״כו
סרגשס ונסכים כבי׳רן כפקא כסדא ׳ע״ש ולא אארין נזה כ׳ היא
המצאת שכני׳ ולא אמתית .עוד כ׳ כ״בירא״ ממשכהדמשל משלו סכעיס
י״ז עי׳ב דקשה לו אי דארגשה אמא׳ ספיקי עמא הא ודאי תוא כנכ
תרגיש בזת בתפארת ישראל בתחלת הספר וכ׳ מזה רא" לשיעת הרמב״ס
וס״פ ספיקו טמא שסזקתו מ; המקור בהרגשת שסזקת דם מקור יוצא
בהרגשת יעו״ש והוא פשוט למעיין:
ובלאהינ דבריי שבאותו עכין בסשונס ההיא אין להם שסר דכי שס
דאי מקור מקומו עמא ומטמא טומאה מרב מיהת שיב אין
לת סזקת טהר׳ וממילא טמאה כדה כמי אע״ג דכגד סזקה שיוצא בהרגשה
מהכגד סזקת עתר׳ תכא כבר אבדת סזקת עשרת שלת ודעתו דמשו׳ת
אסורה לנעלה והוא פלאי אי ׳היבנא לי׳ כדבריו שהסזקות מתכגדוס זו
לזו א״כ עדיין מת תועיל במת שאבדה סזקת טהרה׳ מ״מ סזקה תתירא
לבעל׳ לא אבדת ועדיין במקומי עומדת ומת עכין סזקת תיתר לבעלת
לטומאת ניתרות והכי כ' תיק׳ לתדיא בב״ק י״א ע״א ד״ת דאין וכו׳ דתכי
תר׳ מיל׳ לא אגיד׳ בהדדי אן ראשית דבריו אין להם יסיד במס״כ כי
היא משב דסזקת דמיס שיצאו בתינש׳ תוא סזקת בעלמא וכמצא שזהו
מתנגד עס מזקת טתר׳ שנת או עס מזקת תיתר לבעלת כסי מת שאומר
אכ׳ והא ליתא דתאי לאו משורת סזקה אתאינן עלה אלא סזקת דאתי׳
מכס רונא דרוב דמים שמן העקיר יוצאים בהרגשת ויש לי להארין בזה
הרנה אנא שלא אעמיק על אדמ״ו כ״׳ מה שאין צורן למה שאכ׳ צרין
כעת כלגא דעלהא דרובא היא ו מ נ א עדיף מחזקת טהרה שלה ואזדא
לי' כל מ״ש בהא דר׳ מי״ ׳ע״ש:
נחזור נעכיכנו שלפע״ד אין שוס ממשות בראיות הגאון הכ״ל ולדעה׳
הראיוח שכחבחי נכוכוה תמת שאין תרגשת אלא סתיסת פ״סמ
והיא שכזדעזע גופה כעין צער מ״ר ולפלסולא בעלמא אומר כי הי׳ אפשר
להמציא עוד קולא באס לא ארגשח פחיחח פ״המ ורק זינח דבר לח לפי
מה שידוע ברפוא׳ שרוב הזיבוח האלו באו להכשיס מחמדת וחאוה והא
כ׳ הריין בחידושיו אהא דק״פ כל היד אהא דר״א ארח״ ואמר האי דם
חמוד דדס חמ־ד טהיר לגמרי וחא דאמר״ חבעוה ליכשא וכחפייקה צריכ׳
ז׳ נק״ס היינו משוס שמא נחערב ב״ טסה דם נדה מחמח החעוררח
החמוד וצריכים להבין א״כ מאי אהנ׳ ל״ לנ״א הא דמורח ודאין דאכחי
דלמא דס כדה מעורב בה ולדחוק ולומר דה״ יכול להבחין נס זה אי
מחערב בו או לא משא״כ בחבעוס ליכשא מ״ר׳ או דאין כאן בקי נ ס ל ס ס
או דאיכס מביא׳ דם לסכיכו כלל וח״ש״ שמא כאנד ממכס ט פ ס דס חמוד
שנה מחערנ דם כדה ואה׳׳כ אלו הביאחת לסכיכו והי׳ נקי בסרחס הוס
שריא

שארות

חת״ם סופר חי״ד
,

שריא ואלו כן ה״ טושב נן מ״ז מהמר ומה דאנהי סוס נקיא מפי מיק
נל׳ ספק אנל זס מנואר סדוסק ואק לו קיום מכמס ממטם וסממוור
דלוקא נסמול נמל לסנמר לינשא סוא למ״שינן למפס לס נלס כי ק
מורס ל׳ סר״ן ז״ל למסמס ססמיל מסמורל נס לס נלס לצאס משא״כ
נסמול למלמא ציס כאן אלא לס סמול ושרי׳ א״כ יש לנו מול קולא
נסלנשמ זינמ לנר לס נל׳ פמיסס פ״סמ לטמא ט ק לססלסו ט ׳ סמול
נ א נם סלס סוא לס מ ט ל זמ כמנס׳ לפלפולא נפלמא כ׳ לפטל אץ
אנו צריכים לכל זס וסנם זסו ממשים נכל יום שטי שמרנשס לנר למ
מקנסס נסלוקס שאינו נ מ ק ומניאהו לפטנו ואם נסטר נזם ים״
ס ומלא נמלי כטשללנרי אין קץללנר׳ סביר׳ אין סיף מ״כ מיני טמלומ
וסלויוס מל יומי מ״ו סנאון ונץ כן אני מסזיק נקנרס• םנ״צ:
והנה יש מקום אס׳ לנטל פילא נקופא למסמא ולפרש לנרי ט נ ׳ ולד
דת״ק נסי לסזקס לס יוצא נםרנשס סוא מ נ א ט ש יש כאן נ '
סזקוס סזקסמסר שצם וסזקס סיסרא צנעצ׳ וכי סרינ״ש נסשו׳ םניאס
פ״• נקונמרס אסרק דכסובוס סי• מ״ו דרינא צא עדיף משני סזקוס וע״ז
מ ״ ט נ ׳ דסזקס מסרום אזדא לס משום שממאס מומאס פרנ ט ס ס
דמקור מקומו ממא ונגד סזקת תיסרא צנמצס מסט מ נ א דסלנשס כן
יש צפרשו אנצ סוא ז״צ נעצמו דסס דנר׳ סרינ״ש מסלט נסלק א״סע
ס״ ט נ דף ט ד ט נ וכ׳ שיש לו ראי׳ נמרת ממת דילפ״ סוס׳ רונא
מדיף מסזקס מפרת אממ׳ לקמכ״ א מ נ א לכשרות כנדסזקס מומאת ש״מ
ללונא ממף וסנס מפס מוכס לעליף אפ״ מתר׳ סזקות שתר׳ תנתמ׳ יש
לס סזקס שאינו זנוס וטמא נמקוס נקנ קשסימ אלא ש״מ אפי־ ננל נ '
סזקוס מסט רונא וללא כרינ״ש ט כ לנרי סנאון זיל ומדדל יד״ משסליס
א ן לפטל לנריו ללסוס לנרי רינ״ש לא נסירא כלל ללכאור׳ ק׳ אססוק׳
א ? טלף מפר אלומס לרונא מל-ף מסזקס מומאס של אלס נבלמא
א׳ סוס כסינ נקרא שנקס פרס כשרה נמצא לאי ספרם ססיא תסי׳
מטפס נפטס יס״ סאלס ממא כשם״ ואנו ממסרין אוסו וסמכי׳ ארונ
פרוס אז׳ שפיר סי׳ מוכס ט ס ליונ מליף מסזקה אנל סשסא ללא פסצ
נ ס מריפ׳ אלא סמאת קר״ רחמנא שסם״ רא•׳• לסמאס וגני סמאס
לינא סוא לנחל נסר רונא משוס לאין סזקס מנגלסו וסן פרס אממס
כיון שסיא ראוי׳ לסמאס סר׳ מעהרס סאלס לא משוס מ נ אלא משוס
ברור גמור שסיא ראו״ לסמאה ואע״פ׳ שהיא סברא לקה אבל צפטל
סיא נכונס וא״כ לא מוכיסו סוס׳ טלי וצ״ל לתסיס׳ כ״כ למאן ליליף
רונא מפרמ אלוט ולא משמיע׳ עצמה ולא ס״ש ללמא במקוים נקי
קשמימ וללילי׳ ננ׳ ממאת וכל תקרננות לא אזל״ נתר מבא אצא נלקינן
צמו למא לא ס״שינן שמא נמקים נקב שמימ ומפרת רצת לטלף משום
דא״א למנדקת דנע״ כשתיא שלימת וא״כ לימא למ״ש לעיצ לקני שממי׳
כ ט סמאס ז״א דאכמ׳ נממ ידע״ שמוא כמו ממאמ שתמ נדקינן לי׳
ופרס * א למנדק״ ומ״כ משוס מ נ א ואמי רונא ומד מזקת מומאת של
אדס ושפיר מוכימו מיס׳ וא״כ למאי דמקק״ דשמא נמקום כקב קשמימ
וא״א למבדק סממאס וסמכי׳ ארונא ונפרס קני שסם״ רק כשר לממאס
ליהא םוכמומ מוס׳ מפט ק׳ מנ״ל אלא ד ט מ מוכס דרונא מדיף מסאי
נופ״ דטק לס״שינן למקום שמיממ נקוב מ״ל מזקמ שאינו זנומ וש״מ
רונא מדיף נמצא מע״נ טכמ דלונא עדיף מסזקס אבל לסוכימ דמבא
עדיף מב׳ סזקומ א״א למוכימ דכי איכא למן דסזקס מומאס עיכ ליכא
מזקס שאינו זנוס ואי איסא לסא ליסא לסא ודברי רינ״ש נכונים דלא
כטני) .ועיין נקי׳ כיד שם דממ ראי׳ סנ״נ׳ נגד פרינ״ש באופן אמר.
פק״ק ע״ד יום ס׳ א׳ דריס אליל מק״ס לפ״ק .עשה״ק סיפר עפסדיע

תשובה קסה
ר ב שלומים עאל אלק׳ עולטס לי״נ הרנ העאה״נ צדיק ונשננ טי ט ה
פ״ה כקשים מסו׳ מ ד אניד ור״מ דיךק ס״ס נ״•:
נפשו היפה אוממ לדעמ מדוע מנורמה׳ לפלפל נאשה שהרנשס ונדקס
בעד שאינו בדוק עס דינה והקשה עטמ מ״ל שעעאה עשוס
שמרגיש׳ שנפממ מקורס ועטנ א׳ ס ן דם שעל סעד עעלמא אסא הרי
נפסמ עקורמ וכ׳ נש״ע ס״ ק ץ וט נ״כ רע״א ס״ קפ״מ דעמאמ:
ה נ ה נש״פ סי׳ ק ץ קצר נזם וסן סנס דברי מיסד שמבאס׳ נמש בסי
ושם סמנס דיקא אם לא מצאם כלום אנל אם לא עצאס עראס
עסור׳ אזי סלינן ססרנש׳ נעראם ססוא ומסורס סיא וכ״כ נש״ע ק״
קפ״מ מ״ש ובזס מ״שנ נספר ספארס ישראל ק׳ שב יעקנ שסקשס עסא
דנדמ י״ו ע״א דאמר שומאל מניע שעמ וקמה ולא נדקפ וצבקוף בדקפ
ומצאם מסור׳ ס״ז ממאה וסקשם סנאק סנ״ל מ ט נ א׳ לא ארנשס מא
לא ארנשס ואי אמשס נלאס״נ ממאס לסם״ד ומ״ מפארה ישראל םכ״ל
דמיימ דנדקס ומצאי מלאם מ ז ו ר דמשום סרנשס סיתס מסול׳ ואלו
משום וקס ממאס םיא חמו פשומ מאוד ויספיק נם לדידן וט סנאק ס״י
סנ״ל שנש״מ רמז זס נמ״ש ולא מצאם כלוס סא מצאם אפי׳ מלאם מסור׳ לא
ושוב מצאם׳ נסשד מסר״ם א״ש ס״ ״ נ ט נ״כ לשמאוס נמל שאינו
ב ל ק כשסרניש׳ וא׳ מםממטם סוא משום ס ן דמ״סד ומשממ לאם סי׳
מראם מסור׳ נ״כ סי׳ ממסר ולא נ״ל כ ט שםארכס׳ נסשו׳ שלי שכסנמי

ותשובות

על זס ונאמס ליל קצם ט מ ק בדק זס מסו מראם סמםזר׳ ט לעולם סוציא
לפנינו ס נ ד ק עלוכלכמ )נשליי״ס( מלסלום• סגון> ונפל פיסי( ננילא :
והנה נש״מ ט ונלקס אס״כ וט בידי םנ״ל לס״כו שיעול וסם סמחכל
רק** קם״ז וםוא אס״ז לממני׳ נלס י״ל ע״א ומעמו ונימוקו עמו
למר במ״מל יליף זמ מלטל יסיזום לאוריי׳ אי ענרמ ולא נלקפ ממאם
סיא סס״נ נסרגש׳ ׳מ״ש נמ״מל וא״כ ליו כוקמומ ללוקא פנרמ ולא
נלקס ט ל אבל א׳ בלק׳ ט ל ולא מצאה כלום מסורס סיא וסס״נ
בהרנש׳ זהו למהו אמנם ראיה׳ ל׳ רטא קי׳ קפיס שלקלק וט שסרנשס
שנפממ מקורמ ונלקפ ט ל וכר ימ״ש ואפשר לק״ל לממירא הרגשה
מוקהוה לנשלמא וקהוה אנו יממזקץ שנז״הז מראפ נשפמ וא״כ בשלמא
אי מנרמ זמן וקממ ולא נלקמ אע״ג שאמ״ב אמר שימיר וקה נלקה
ומצא׳ ממור׳ מ״מ מ״ש״ שמא נא אורמ נזמנו ונפל לאלץ ונאנל משא״כ
ננלק׳ ט ד נמוך שימור וקמ ליכא לטמש למנ׳׳ל ולא מ״ש״ שמא מפה
לס נימוק ומלן לו ממ״מ נימוש לזמ מלא לא באנו למוש אלא משום
מזקזמ אורמ נזמנו ולזה לא סיממ יממזקס לראוס מפת לס כמרלל
נשעמ וקממ מלא אז לרכמ לראומ נשפע לא מסמ מנימוק ומולן משא״כ
נסרנש׳ שסיא מרנשמ נמקרמ שלא נשעמ וקממ וכיון שסנימ כלל שזמו
קנרא דאוריי׳ כל שנפממ מקורס רואס מפס לכ״ספ א׳׳כ אפילו נדקס
ט ד ולא מצאם כצום נמ׳ עעאה דעכ״פ צ׳׳ל עפה א׳ נימוק וסולן או
של עראס עסורס או של דם נדום ו ט מפיק וא״כ סיא ממאת מקפק
מ״מ לנ׳ ניקרנ׳ בזס ואינו יודע:
ומ*ש לי מעלהו דנהורס שלמים כ׳ דמעונרס ממסרים אפי׳ בסרנשס
ושנק׳ נימ למס יסודם וק׳ סלרי מסרס פלינ׳ ועעמאיס אוהן
קפריס צא נעצאו ניד׳ אבל דברי ק׳ מורם שלמים ראיס׳ ובעמ״כ לא
טל ל נ ר ו נזמ לטש לליו כוקמ צטד וקמומ דאוריי׳ ד ט ע מעונרס
מסור כלאי׳ לסלי׳ נש״ס נלס ע׳ ע״א א״כ ס״ס נמרנשמ צא נ״ל
לנשלמא הניע וקסם ניעי ענורס אמריכן כיון למוחזק לן לאשם מקולקמ
נ ל ט ם נ י ט ענורמ ולא אמרע מן מזקס נפניני כלל א״כ מוקמ״ מזקמ
סילוק לטס של מעונרמ ננלמזקמ אורמ נזמנו נא ואוקי אשמ אמזקסס
שמימ עתור׳ משא״כ נמרנשמ נ י ט מנורמ מטון שמרנשמ מרי אסרע
מזקס עעינרס שלס דסר׳ קסם מעונרמ אין עקורמ נפממ ומאי ט ק
שנפחמ אמרע מזקסס ע״י מעשס סססיח׳ סלז ויש לחיש לס ונקנרא
כעין זו ישנס• ק׳ סרנ״׳ על סמור שפקק דעעונרמ אפי׳ לכממלת לא
נעי׳ נליק׳ ונמנימ נעמנא נעי׳ נליקמ לכממל׳ ט ס ס וסקשס סרנ״׳
הא עעונרה אמי׳ מנמנא נממנא כעבואר ט ע״א מנ״ל ואין סקיל
המור נמפוברמ מפי מממנא יעיין נקי׳ קפ״ל ונהפ״׳ כ׳ שיצא לו מל׳
סש״ס שס דקאמר לא נעי׳ נליקה משמע אפי׳ לכממל' והימה הא נס
נממנא אמר״ כיון דאיכא מרדה דמי׳ מקללקי׳ ולא נעי׳ נדיקס ואפיס
אערי׳ דוקא ענרמ ולא נדקמ ומנ״ל נזמ דלפי מנ״ל איכא כאן ו.׳ מזקימ
סמסננדומ מיינו מזקס סליק דמים של מעונרמ או מרדה נגד מזקמ
אורמ נזמנו ודינו דלכממלס ט ס ס סנדוק כמנואר נ ט ן פ״ק דסקמיס
וםונא דנרו נניאור נמנ״א ס״ מל״ז סק״ד ויטין ש״ן ׳״ד סי׳ פ״נ
סק״׳א וצ״ע שס ונמג״א סי׳ מ׳ סקי״א וסוא עש״ס פקסים ד׳ ע״א מאי
נ״ע לש״צ״ ׳ע״ש וא״כ מ״נ מי׳ לנו למצר? נדיקס לכממ׳ מיממ אלא
דהכא ט ק ט ׳ למ אמזקמ עמר׳ שלמ עשו״מ אינמ צריט נדיקמ אפילו
לכממל׳ לאמרי׳ אוקי מזקה לסלי מזרןס ונשמ״רמ נמזקמ ממרמ אלא
אכה׳ מלבר ידוע דמזקת עמר׳ של אשמ מזקת גמע מיא מאוד משום
לנופה עצוצה לראוה כעבואר ריש עכלהין לנלה ולרכו בה כל סולכ׳
נטשוס וסי׳ ס״צ לסעור לולאי עעונרס לנס זמ מוא מזקה לעגופה
שעסענרס ועקסלקס ל ט ס צזת עתט מזקס עסר׳ שלם לסודר׳ צכמסל׳
נצא נליקמ משא״כ מללס לסוא מצסא לאסי׳ מעלמא נסי למסנ׳ ננל
מזקמ אורמ נזמנו ט מ אכס׳ סוס נ׳ סזקומ הממננלומ ונליקמ ט ס ם
נעי׳ סיכ׳ לאפשר ואי משום אוקמס אסזקס עסרמ זמ צא ממט טון
שנופם עלול לראוס כטל ביישוב לנרי מור וק׳ ט ו ט נם נסשו׳ סל״ן
סניאו םרנ״י נסלכו׳ עקוואף וסקקת בסי׳ ט א סעי׳ ס״ס וע״ש וטימי
ל״ ראי׳ עש״ס קדושץ ט ע ט נ ט מוציא ט ד ט וכו׳ דכיון דסאלם
פלול ענופו להממלוס לפרקים לא אזצ״ נמר מזקס נריאוס שלו ועיש
ובמי׳ נ א ר ^ רא**הו נאריכוה זסו עס שרצים׳ לנאר ואוער שלום לו
,

ולסורסו פס ק״ק מ״ד יום נ׳ ׳״מ אלול מק״ק לפ״ק:
משס״ק סופר מסלוד״מ:

תשובה קסט
א ש ר שאלם ממני נאשם שתפילס ביום ט למבילסס אם יש לסוש
לולד ומיטןלנכס סנימו נסשו׳ ט ס נ קי׳ כ״א וטש עליו בפלס׳
p״ קצ״ד וכסנס סכראס נעיטן וטונס קצם לטש אני נסי׳ למק׳ נד מ
ואנאל עהה הדנר לדינא נעז״ס׳ נסשר ע״סג סי׳ ט א כ ס נ דאסשר
דכשספילה נ ס ? ט יום למנילה׳ ליכא למימש לולד דליכא למיער שכנר
נסמברס מקודם דא״כ לא סיסס מאס דם דסזקם ממונמז מקולקס
נדמים ומני׳ ראי׳ לדבריו מלשק רש״ נעסט׳ נדם ל׳ פ״א ספילס ors

שארות

חת״ם סופר דדד

מ׳ פילשי״ לנוביצסס ועול סאר? וק״ס שעל״ן צרין סלטל וסגאק מתר״
טלר גשבוס יעקב םקשם ע״ז עש״ק נלס ט ע״א מבואר ט ז שצא סוכר
עוברס שאק ראשס ואיבר״ כבלי׳ אינס עקולקס נ ל ט ס ולס״ס סש״
שס נומיס ללנר? ואין בסם עעש:
תה צשוט בסי׳ צעק׳ נלס ט עיא מתי םא מממא אלא משוס לראשם
כבל עצ״ וכד סנס בשעעםין עבואר לסברא לאוריי׳ םיא וסמכ׳׳
עלה אפ״ לטל וקהוה לאומי׳ וק׳ א״כ אשה סראהה בסםלס זען סברס
עובר טמא ודאי למפרע ס״ סדס ההוא וכוהל׳ ביס סרסס העטלוהו
ואפ״ סולק ליעמו ואפ״ שמאי נ ט יודה לזה וכ״ס ם*נ לא לשסטע וכו׳
וי״ל דנה׳ דקבלא דאוריי׳ היא דביט עיבורה לא הראם ודס״ בסזקם זו
מזקס אולס נזמט בא ט׳מ בססלה זמן הכלה מובל כשלאהה לפנינו אין
כאן קבלא דאול׳״ למהל׳ באמש ׳והל מבתיוס וסממס דהנס ודאי ססוש
מעיד דטד אסל קלימה הזלמ נהמממ דס נדהס משוס דהולד נוצל וניזין
ממנו ונהי דטמ םזקה דאול״׳ דמקולקס בדטס לא סוס בקנלאזולסוד
עד שיצולף לזה גס כנידה ראשה ואיברי׳ סבא לאסל הכלה המובל ומד
אז לא סמכי׳ אסזקם זו פד אסל ג״ס שיצולפו שטסס סליק דעיס
שמסמס וצל ושמסעס ראשם ואיברי׳ םכבמס ובצירוף םעעטס כמשס
סזקה גמורה דאור״׳ וםשםא סו צק״מ בראם׳ ורד אסר םכרם העובר
כסלי סלם באמש מפי מבסיוס לז״א דעה טסיקף צה סיום מפי עאמש
קברם ראש׳ ואיברים כבלים צסול והאי צהול איכו עושס סזקם לאורי״
נלסות קברה אםה עיגשה בעצמה וכוסצ׳ נ״םרס צא מוקעי׳ לס וםזקס
מהרה שלא כמבואר ריש מכצהק ואי קש״ פכ״פ בססצה פיגורה כט
כעהר וטעא ליה שעסה להא עע״לע לרבכן בעלמא הוא והי׳ לכו להקל
אפי׳ בקברם ולד עקלק לס למול בלא ראשה ואיבר״ כבלים כעו למקציכן
נקברה ראשם ואיבר״ לסול גני םפילם מ ס שס מ׳ ע״א ״׳ל אם״כ אלא
מכא ילט׳ לעעונרם םיא ומ״כ סזקכו אומה בממא׳ וכשכבר הוסזקה
נממאם ואס״כ סוכר כיקום וכמסר מם שכבר מוםזק נעומאס משוס ק׳
זו לסול זם לא אמרי׳ ובזם ׳״ל מאי קמקפקא ל״ לר׳ ירט׳ ראםם ואס״כ
הוכר פונרה מהו לפילש״ ט ל הוכר עוברה הוא קצה לוסק כמ״ש רשב״א
סא כצ שיעורי סכטס כן סוא וי״ל נלוסק לר׳ ירט׳ נמעט׳ בפ״ק למה
״ג ע״א דלא ס״ל כל שיעורי סכמיס כן סוא ור״ז השיב לו לפי שיעסו
ותות לסוק אבל לפי הכ״ל א״ש בפשימוס ללעא׳ ללא ילע ר׳ ירט׳ ס ן
לראשם ואיברי׳ כבלים סוס ק״ל לקלוק למיס סל״ נוכל וםא׳ לסול ק׳
לאורי״ סוא ועס שאיכם לים שעםם על שםוכר עוברם ס״כו משוס ללא
׳לעי׳ לעעובלם םיא על שםוכר עוברם ועבע״ לי׳ לעכ״פ אס״כ כמסר
לעפלע מם שכבל םסזקכו נםמא משים שכסנלל לן למפלע נסזק׳ געולם
ט ת ה שהיא מקולקה וע״ז השיב לו שאין זאם םסזקת עיקל אלא בצילוף
לאשה ואיבל״ וק״ל ואין לסאלין מ״מ בלנליכו אלו כלסו תלבת מלנל׳
םאמלוכיס שכםסנמו נזם אלו לבט נסילוש׳:
והנה טש ע״םג מלשון לש״׳ ט יום למגילה׳ המעיין בסשו׳ ילאה
שצם כסב םגאון ז״צ צםצכם ומקיים וצלין הלעול ולא כהנ לק
לספיק לעת השיאל בטלי לסלול׳ אבל האי לאי׳ מילתי בגילי לסמי
לפפומ ובלול סוא ט לש״' לא כתכוון אלא לענילה שאסל הלילת ללגיל
סוא בלשון תמשכם ובלי״ למכות ימי מפלת מלילם שלסכ״ כגון םמפלם
צאול שמוכיס ואסל מביאת קלנן ואיכו כאכל למטן תיטס קא׳ אםלילה
שצפט זאם ים״כ םמפצם ביום ט ל״צ אסל צילה שקלמת ותואיצ וזת
ס״א צשמש מיל אסל םצילם שסל׳ םיא ממאם ציל׳ ע״כ פילש״׳ אסל
שענלם צצילםס ונזם סאופןכלע בולאי שצא םיםה מעובלם קולס ונס•׳
כ׳ אסל שסלשם׳ זו עצאם׳ שכ״כ נקללי מסלם וםוא כסב באוצ׳ ואפשל
ותביא לאיות וקנלום אסלום וםכלע״ל שזם בלול ואעם בלי געגוס :
ןו<2ן לםעום על םפלם׳ שכלסק לועל ללש״ כ״כ עשוס סיפא לת״ל ס״ס
קפק םון ט ואם״ל אס״כ שמא זכל ולא כקבם עשו״ם פילש״ ט
יום לענילם וסזקם שעתענלת בליל מבילתם אלו לבליו מ״ש מס״ק אולי
נעלמו מענו לגלי מיס׳ בכלמ כ״ז ע״א ל״מ מומל בק״םל וננ״ק ׳״א ע*א
ד״ה דקא וכי׳ וע״ש סו ק׳ עא׳ פקקא לגע״ ע׳ יום אסל מנילמ ט לא
עשכסס שמגלם ונםעגרם וסזרם וראםם ]ללדגליו סלאס אסל שקיגלם
םסליון[ וסזרם וראםם לטס יום ומגלם לנלםם ועפלם אסר איזם ימים
אם נאער מזקמ אינמ עמעגרמ אלא קמון לעגילםם יםי' רק ם׳ או ז׳
• ט ס ומאי פסקא למימנמ עמגילממ ומו ק׳ מא אשמ ממענרמ קמון
לוקםם כדלקען ס״פ םעפלם איכ כשמגיע וקמם אימא לנםלם נוסםם
עיכ כצ לנריו ציע:
ב ה א סלקינן למציצס לקמ? אסא כצל לםקצ וםעפצם וצא ילע׳ שפירש
נעלם עענם או שםוא אמר לילממ זולמ זם לעולם מקפקינן
בקק וצל וםשב ל״׳ יוס ואס סי׳ נסם ז׳ ננךס רצופים םמנול ליל מ״ו
לק״״ל ימי לילס שאינם רואם בסס עולם לקפירם זיבםם .ועם שםרנשם
בעמוס שנפצ בדפוס ש״ן קי׳ קצ״ד קק״ג םא צן לשוני מצ םגליון צר?
לסיום ז׳ נקיים ואמר י״ד יום נוי״ו םטמוף וםרצק שצריכם האשם
ב׳ דבטס םא׳ שםפסור ז׳ נקיים והשני׳ שיתי׳ לה ״׳ד יום ט ו ס
לילםס ואסל בלא אילן נא סגי אבל הא פשומ דסז׳ נקיים ׳כוצים

ותשובות

סו

להיוה מכלל ה״ד יוס כדלעיל סעי׳ א׳ ע ט ל ננליון ודי לן כעם מנגין
זה .הה ע״ל יוס ג׳ כ׳ מכסם מקצ״ג לפ״ק:
מכדהק קופל מפפל״ע:

תשובה קע
שלום וכ״פ להלעידי הרב הוהיק המופלא מוה׳ שמואל נ״י אב״ל דקיק
׳פרגן:
אודות אשה שהגיע ליל עבילהה ביוה יציאה בעלה לדדן והוא בעוני
השעון צוקהה אס נאער שבצירוף ב' עצוה עונה דהיינו ליל
עבילם רוס יציאה צדרן לא נםוש כצל למצוה פטשם עונה השעון
צוקסם:
ש א ל ה זו בעינה כשאלה צפט שבוע העבל ואסלה׳ בפשיעום והעיקר
כ׳ מ׳׳ש רמיא בסי׳ קפ״ד צסומרא במצמא צפמש מהשמיש הוא
צענ״ד עעיקל הדק דסש״ן כ׳ בזס משוס לק״״ל וסהוה צאו דאולי" וכ״כ
ב״׳ שס וכן עשעע עסוס׳ פ׳ הבע״ ואט קבלה׳ מ ט ו זצ״צ דאפ״ צע״ד
וקסוה ליד מ״מ פרישה עונה ת ק ט ן לוסהה דאוליי׳ דשעא לאהס כבל
לא לו״שיכן אבל שמא הראה כיע שמא מה ושמא ימוה ושוב נדפק כן
נס׳ כ׳׳ב׳ ושוב מצאה׳ כן בנד״ה להרא״ה אלא שסילק שס נין מוכה
שקודס רגע הוסס צעדכס שאסר רגע הוסה ע״ש ואמר צי מורי זצ״ל
דאפ״ צםסונר״ נ ש ? ס״ קצ״ו סקיע דקרינס דגיע דס״כוסנוק וכשוק
אקול ע״הה בכל העליות מ״מ עוסל לפקוד בקלינם נעצעא בעוכם
הסעון צוקתת צצוע עצוה ביוצא לדלן אע״ג דםפרישם סיא סיוב עיהה
מ׳׳מ תותל תקליבת עשוס דתבעיצ׳ בעצעת אין בה איסול מ״םם אצא
משוס שעא תלאה נאעצע תתשטש ואסול צפרוש באבל סי ףצעלן
צהשהוה עציה משו׳׳ס אסול צכניס נתסצה על מנס כן אבל נשאל׳
קריבוס אס הרגיש היא הודיע לו ויפרוש ט ד אצו לבמ עולי זצ״צ ולפטס
ואט הסלטד מוק-ף על דבריו נשלעא םעוס ססשטש גורס גסקדי׳ הזלה
הדס קידס זמכו ואיכא למיסש עפ׳ משא״כ בשארי קטבו׳ עה״ח לסוש:
יהיה אין שיהית טון דאיכא קפק דאורייתא בודאי אין להקל בסשמיש
בעונת תסמון לוסתה אן נעוכפ דאניאקף ודאור זרוע נ ה א ״ ש
צהקצ קצת אלא דלא כשאלת׳ ע״ז:
ותו דהן עצוס עסודש עאםלוטס דליל עבילה אין צח שלש כ״א עע״ש
נ״׳ נשס ׳לושלמ׳ נא״ס ס״ םקע״ד דעוסל לשעש בשט לענון
וכבל דסה לי׳ מג״א שס קק״ם דוקא נסשוכ׳ בכיס וגס אלי׳ ל נ ס שס
הוס־ף עוד דהא עניצה בזמכה צאו מצוה ועוד הא ליס לן ענילם בזמכס
כלצ שהס ספק זבות והיה דעה׳ צהאלין בזח ושוב עצאה׳ שהכצ ככצצ
נדנל׳ הגאון סיפ ס״ קפיד קקי״ד ע״ש:
וי״ל דמג״א נמ׳ לא אמלה אצא בשני לעבון למין עצוס לק״ס עונה
בזמנה שהיא משהוקקה שהל׳ גס היא מסו״בה צצעל בצעל הדור
ואין לה צהשהוקקה אנצבעצמא אפשר דתוה מציה וע״ל דנציצעביצה׳
שלא בסמון לוקהה דלא נרירא לן שעהעברה דהרי פליג׳ ניס אעורא׳
ס״פ המפלה ע״כ לא עבדינן עונדא בשני רעניןאנל בליל עבילה והיא
סמון ל יקהה דעע״נ עהעברה אפשר דמוהר אפ״ בשני רענון אפי׳ כבר
קיים פ״יר איכא עשוס נערב אל סנס ידן אלא דענילה נזמט לא שכיס
שיארע קמון לוקםם אס לא שראםם דם בלא עס נדם׳ ונעשכ׳ ענילםם
בזמנה עד עונה ס ט ן לוסהס וסם יארע כן אפשר שימתר אפ״ בשני רעבון
ומיושב ק׳ הוס׳ דמס׳ מעניה ״ א ע״א די״ל ללוי אירע כן ולא ליוסף :
ועיין עםרש״א שס ועי״ל דעה שהרגילו לוער דעונה ליל עבילה מצוה
עשוס דעי״כ האשה זליזה צמעבל דרוצ׳ אשה בקב והפלוס ואילולי
כן היהה מהעצלה ולא היה לבעל פה בסלו ובא ציד׳ הלהיל עבילם ס״ו
ועעס זה שיין אפי׳ בעעונלה וטנקס דציכא »שוס בנקל זלע זלמן
להרי כנר היא עעוברה ט נ ק ס נ ט נוס צו שלא ססעבל עשוס דעיעכל
סצבא מ״מ איכא עצוס עעעס הנ״ל אבצ בכצ זאה אין לעה׳ נוע׳ לסהיר
צהביא עצמו ליל׳ קפק כרה בעונה ה ס ט ן צוקהס .פ״נ כאור בקר ציום
ה׳ עבה הק״פ צפיק — :עשה״ק סופר עפפל׳׳ע:

תשובה קעא
שלום
גייה הניעכ׳

ו ט ע צי״נ הרב הסרק העופצנ עהר אנרם כ״׳:

בזמכו וסיבה איסור השונה׳ הוא ט איכט נננק צלנר זה
צרצונ׳ לםזלקק צשאצה)פאר פאל״ל( כ׳ ע י ט לא יצא הלבר בהיהר
מה״׳ צהיוה׳ מיראי הוראה בענין זה גס צא בעינא צטקר אהה א לא כי
פן ואולי המצא מ׳ שיסיר לס ולא אס״ צמכשוצ ם״ו ובפרש נטש פ ט מ
כבר יצא בהיהר מהגאון מהר וואצף באקקאודן זצ״ל וא״כ לא צטב׳
צליל׳ וצמעלעהי אן צהיוסו מעורר בצוםוה שטוה עול הפעס צאו אורמ
ארעא צטקס לרבנן אברא׳ אמרה׳ להשיב מפט םכנול צא כפוקק הלט
רק לברר סעטן גס כ׳ סלבריס פשועיס ופר״מ ׳ליו רב לו בכל ט ע
בכפילס םלנדס א״א בלי סילוש ולבב נבון כעוסו ילקע ילבין אעריס
העונ בעיניו דעשםקעוכיס ל מ א כפי ראוס עיניו:
סנס

שאלות

הת״ם סופר הי״ד

הנה מס עדן סםרגשס מו״ז סגאון בעצ מסרשש״כ וסנאון שב יעקב
תכריסו לע״כ תלגשת פ״תמ או תזלעזעו כל סגוף מכס תזצת תלם
לאס״ל זיבת לבר לס א״כ ר״פ תרואת כתם לפרין אלשמואל מתאשת
שסיא עושת צרכי׳ וקאמר אי לארגש׳ א׳ ללא ארגשת וקי בתטלת מייר
מי לא ארגשת זינת לנר לס ומי תוכל לתבסין כלל בין לסות תלם צצסות
ע״ר אע״כ ענין תרגש׳ תוא תרגשת סגוף וסזלעזע נאינריס ופמיממ
פ״תמ או עקוצת כעין מקוצתמ״ר תמצעריס כשתם נעצרים וכלשון תש״ס
צמיצ ג׳ מ״א ישנס נמ׳ אגב צערא מתערא ולפע״ל זתו רא״ שאין עצי׳
תשובת אמנם תגאק נ״ב׳ ז״ל תביא ראי׳ צתיפן לתא מננשרת נפקא נ׳
דרשוח דעד שחרגיש בנשר׳ ועוד שמטמא נ נ י ח החיצון וא״כ תאי נשר
לקרא תייכו בית חחיצון שהוא חק צמקור וא״כ תהרגשח כמי נאוחו
תבשר במצמו וחייכו חק צמקיר ושס צא שיין תרגשת פ׳יסמ אצא זינת
לבר לח אלו ד נ ד ו ז״ל ותכת לשון תתוס׳ לעיצ ג׳ ע׳ א דית מרגשת
בעצמת פי׳ כשכעקר לס מי סמקור ע״ש מחכגליס כגלו וגס לא פכת
ל״שנ קו׳ תנ״ל מר״פ תרואת כתס וראיתו אינת מכרעת כלצ ]כמ״ש כ״ז
נסי׳ קק״ז[ ואלרנת לוק מינית איפכא לתא לרשינן נמ׳ ננשרת ולא
נשפופרת והיינו שתכניס שפופרת על פי תמקור ממש ומקנלת הים
לאי מופצג קצת מס״תמ א״כ כנר נטמאת ביציאתו מק לתמקור כ״ש
שתוא בית חחיצון בוודאי ואין חחזור ותטתר כשתקבצת צתון השפיפרת
אע״כ שחחנת בשפופרת על פ״תמ ממש וקנצת משם תדס וכיין
שחשפופרח חוצן נין שפתי ס״תמ לבין תלס טתירת משוס לכחינ בבשרה
וצא שחחק חשפופרח וא״כ האי בבשרס סוא פ״המ וצא ניח תחיצון
שמק צפה המקור ושס סוא מקום החרגש נוף וצפ״ז שפופרח צאו לוקא
ה״ה אס חכניס טבעח קצר צפ״חמ באופן שחחין בין פ״המ צלס ושוב
אחר שענר חלם אח פה הטנעח חיגע נבשר כוחצי חרחס צא חטמא
שמקוס חגרמח הטומאה חוא בשפח׳ פ״המ וכיון שעבר חלם אוחו חמקיס
נטהרה שוב לא חטמא ולשון רש׳׳׳ ננלה כ״א ע״נ ל״ה בבשרה שיצא לרן
כוחלי ניח הרחם הוא לאו לוקא לרש״׳ לא כחיח לכן להא א״רינן
משפופרח שמפסיק באורן כל כוהלי ביח הרחם לכן לא לקלק רש״ נ כ ן
אבל חאמח כמו שכחבח׳:
ודברי רש׳״ הללו לק״ע׳ ני׳ אעורר עליהם כי לא זכיח׳ להבין מה
רצה נמ״ש להאי קרא נכלה כחיב ופרשה שניה נאמרה בזבה
ולוחק נעיד לומר לס״ל לרש׳׳׳ לנוצה שמעחא מייד לוקא נימי נלוחה
אז בעי׳ שמראי כלרן שהאשה רואה בעבעה ולא עי״ שפופרח וחחיכ׳
וכדומ׳ אבל פרשה זיבה שהקרא מעיד שעיקר רא״ מיא נ ל א ע מ כדמה
ורמנ׳׳ן כ׳ שמשום כן צריכה קרנן מפני שהוא מוחרח וחיל׳ באשה
משא׳׳כ נדה שוסחה וזמנה הוא וניקוי נגיף וא״כ כיון שכל ראייח זיבס
הוא נלא עחה ושלא כדרכה א״כ הכל טמא ולפ״ז הכי כשי דידן דכולחון
ס פ ק זינה נינהו נפל פיחא בבירא אלא שנ״ל דוחק כיון שלא ראיח׳
ולא שמעח׳ לא׳ מקדמונים כן וצדן חלמוד וגס נש״ס לקמן מ״א ע״נ
דרשיכן מזונה ננשרה לרבוח זנה כנדח וצ״ע
והנה צקמן מ״א ע״נ דד״ משוס דשני״ דריש מקרא דדם היוצא דדן
דופן טהור דנע״ שיצא דס דרן ערוחה ישב״׳ לשיעחו איצעדן
צהן דרםא לס״ל צעיצ כ״א ע ׳ נ המפלח חחיכה אס יש נ ה דס אגור
טמאה א״כ ס״ל אפי׳ רואה דס באופן שאין דכה של אשה לראוח בכן
טמאה משדה איצטדן צטהר אשה שיוצא לס לרן ליפן וכ״כ בחדור
הלכה שבסוף ס׳ ס ל ד טהרה ול״ל עול שס לס אמר רחמכא וצא חחיכ׳
צ רש"׳ איצטריןלאל״ה הא אין לרן רא״ בכן אן הא קשי׳ כיון לגס
לרשנ״י אמרי׳ לס ולא חחיכס א״כ אין מטמא לס אגור ועכ״ל לסאי חחיכ׳
לא אחחיכה בעלמא קא׳ להיכי רמיזא למעט חחיכס שיש לס בחוכ׳ אבל
סכי לרש״ לס יהי׳ זונה בבשרה שהלס ׳זוב וצא שהבשר עצמו ׳זוב
והיינו המקור עצמו יצא ממקומו והלם לא נעקר ממנו אצא שסלס עומל
במקומו והמקף זב ויצא ממקומו אבל כל שהלם זנ ונעקר ממקומו וזנ
מהמקור זח צא אימעט וחצי׳ נפצוגחח רשנ״׳ ור״א ורננן לף כ״א ע״נ
הנ״צ וזס פירש״׳ שס מקור שנעקר חחיכח נשר רוצה לאקנוד לן לס
ולא חחיכה למסיק היינו נשר המקור קורא ל״ חחיכח נשר וזה מיעע
רחמנא אבל אס הלם נעקר ממקום חיוחו שבמקור אינו מנואר אס יש
חצוק נין יוצא בהפסק חחיכח או שפוםרח או כיוצא בזח וחל״ נפלוגח׳
סדצ כ״א ע״נ א״כ מנואר גס מחא דנשר לקרא חיינו מקור וצא ביח
חחיצון ולצא כנ״ני סכ׳׳ל:
ומה שצצ״ע בזה אכףטח נלוצי אחרונים נוחי נפש מסנאון מעיצ צלקס
ואילן שחס מפרשים כוונח הכיש שנרא״ש פ׳ המפלח יטש״ע קי׳
קפ״ח לכוונחו על חולי )פאר פאלל( למחמח חולשס נשחרננ המקור
ייצא ס ק למקומו ונין רגלי׳ נסצ ומוציא לס שס וטיסרס ס ד ש לאין ל p
לראוח כן א״כ ח׳ שס גש״ס הל״ל בסא פציג׳ חנאי)לבצא״ס ג׳ מחצוקף
יש בלנר רשנ׳" ור״א ורבנן( נימא רשב״׳ מעמא כל חחיכס בכל אופן
למ״בע איני מוצץ ומוק׳ לדשא בבשר אשפוסרמ ולא אמחיכס למטעם
מציצמ אמאיכן עצם ודא ס״ל עעעס אין לרן לראומ כן אמאיכן עצמ
א״כ וצא נשפיר וצא נחמיכח כצ מיני חמיכה אפ״ שרנונ המקור ממקומו
שבוולא׳ לס נלומ מוא מ׳׳מ עמורמ שאין לרכח צראוח כן ועעמא לקרא

ותשובות

משוס לאין לרכס צראומ נ כ ן ולא משוס מציצה לאי סי׳ טעמא משוס
סציצס פשיפא אפי׳ ממיכה נעצמא נמ׳ אינו מוצץ למייגע איני חילן ורבנן
לר״א פציג׳ אמא׳ לאר״א בסלי׳ וצא נממיכ׳ סחס משמע אפי׳ שרבוב
סמקור וכמ״ש ר״ ש ואחו רננן אס״נ לממיכ׳ עסורס משוס לאין זס לס
נלוש וצאפוקי מלרשב״י אבצ צא מעעס אין ללכ׳ צראוח בכן למ״מ עמא׳
וכפקא מיני׳ חחיכח מקור לצר״א עמוד ולרנכן עמאח נאופן דלרשב״י
כל מיני חחיכוח עמאס וצר״א כצ מיני חחיכוח עחור׳ וצרננן איכא חכרע׳
שדנונ חחיכוח המקור טמאה ושארי חחיכוח כהורה וסכי ס״ל לש״ס
למימר וקו׳ זס כולד ל• מלנרינו סנ״ל להש״ק נלף ע״א ע״נ קורא למקור
חחיכח לס ולא חחיכ׳ א״כ אח״נ חומ״ל לר״א ולא נחחיכ׳ כולל גס שרנונ
המקור וכנ״צ וצ״ע לכאור׳ ואפשר שזה סכריחו לרש״׳ וחיק׳ שלא לפרש
כהר״ש אצא פשיעא צהו לרואה לס נלה עמאה נכצ אופן בין שיה״ לרנ׳
לראוח כן או לא ולא הו״מ הש״ס צמימר כנ״צ:
ואפי' כימא דשיטח ר״ש מוכרח נש״ס ללפירש״׳ ק קושי׳ חוק׳ ולשיטה
חוק׳ ק׳ קו׳ מהרש״א ע״ש ומשו״ח חכריח הרא״ש כחר״ש וכ״כ
מהר״׳ נחפארח ישראל מ״מ נחי למוכח נש״ס לכל שאין לרכה של אשח
לראוח כן טהורה אנל עכ״פ למיוני של הר״ש אינו עולה יפה שלימה
שרנונ המקור לאין לרכה לרא־ח נ כ ן וא״כ ק׳ כנ׳׳ל אנל נימא אס שיטה
זו מוכרחח עכ״פ המקור שנשחרננ ממקומו חייל לרן לראוח כן למקור
מה ל׳ הכא מה ל׳ החס וללא כהר״ש לפי חבנח הגאונים הנ״ל:
וליישב לנרי הר״ש נ״ל נהי להש״ק קורא לכקיר חחיכ׳ היינו כשנחחן
ונחלש ונעקר ממקומו וכסל למק מהגוף לנהכ׳ מ״רי נלף ע״א
ע״א אנל שרנונ המקור ונשאר מחובר נמקומו ולא נחלש ממקום חיוחי׳
זה לא יכונה חחיכה וחר״ש לקלק בלשונו וכמין חחיכ׳ לא אמר חחיכה
אלא כמין חחיכה לאשה חשיאלח כלמה לה נלמיוכה לפי משמיש יליה
נאוחה מקיס כאלו חתיכה בשר מונח שס ולא ילעה מה הוא אבל אכן
׳לעינן שאין זח חח־כה נפרלח אלא שרבוב המקור אבל בלשון חכמים
לא ׳כונח בלשון חתיכ׳ סחס ועי׳כ לא הו״מ חש״ס למימר לחחיכה לר״א
כולל שרנונ תמקור וממילא כיון שאיננו מפורש בלנר׳ ר״א לא ח־מ״ל זה
תנפקותא נין רננו לר״א משוס לאי׳כ לא תות פליג׳ על מת לאר״א בתלי׳
וכמ״ש מוק׳ ל״ה תא לס נלת טמאת וכו׳ ומיושנ לברי חדש ז״ל:
ומעתה נקל לומר לולא׳ שיטתתר״ש לא נמלאת תיא נע־כ־ רש״ייתיס׳
אלא תואיל ופשוט נעיניסס דמיונו של הר״ש ז״ל אמת וככון
כשאכר מטהרים כל שאין לרכה לראות בכן ממילא טהורה בשרבוב המקור
ולא אמרי׳ מקור מת ל׳ תכא מה ל׳ תתם והי׳ ק׳ להו על שיט׳ זו הכ״ל
לימא חחיכא לר״א כולל גס חתיכת שרבוב מקור ומשו״ח כלחקו לפרש
כפירושם ולתר״ש כראת כחי׳ שלי סנ״ל לבחנורו לא ׳חיאר נשס חחיכ׳
ע״כ תפס נשימתו שתיא מתווכת ומסולקת מכל מיכ׳ ערעור וחרווחכו
נזת לפי מת שראוי לתפיס נפי׳ הש״ס כתר״ש מסכי תקו׳ שכופלת על
פירש״׳ ומיס׳ וכאשר השכימו תרא״ש ועור א״כ למיונו שלימה ללמות
שרנינ מקור לאין לרכת לראות נ כ ן הוא מיקכס מרש״׳ •תיש׳ וכל
הראשונים לאליה היו מפרשים ה ש ״ ס כשיעחו חיוחוורת ויש בזה קעל
גלול לתקל בשרבוב המקור:
עוד רגע אלנר לפמ״ש חי׳ ריין ר״פ הרואה כחס להא לאמרי׳ בבשרה
חרח׳ שמעי׳ על שחרגיש ולא נשפופרח לה״פ למשו״ס טהורה
נשפופרח שאין זח חרגשח לס אלא חרגשח שפיסרח ומסיכה וראיח׳
נסלר׳ טהרס ריסי קי״ן לחאו בשחי ׳ליס ואני אומר רנוחא למלחו לרבי
ואומר חכי בכוונח משמעוח נהא פליג׳ חכי חנא׳ ואומר לולא׳ כל
שאפשר שלא יהי׳ גזהי׳כ ונסביר הענין טפי עדיף ומכ״ש לרשב״י ללייש
טעמא לקרא נעלמא א״כ שהייה לומר למקפיל קרא ענ חרגשח זינח
לנר לח ומהטעם יש לזה אבל ההקפלה הוא שיה״ כלרן לס נלוח וכל
מיני מוחרח שכס חלוחח לוחה אוחס שסלנר הנלחם גורס שוס הרגש
והחעוררח נגיף חן נננ׳ מעיס או נשלפורדה מ״ר וכן חלס שבמקור וכל
שאין הלס גורס החרגש אין כח חלוחח מלחה אוחו ואין לרן לראוח כן
והנה רשב״י ס״צ בוודאי אס הוציאה נשפוסרח נוולאי טהורה ללא
חחעירר חלס צצאח אצא חשפופרח עורר הלם וטהורה אן כשלס נדה
יוצא מובצע בחתיכת כימא שכח חלוחת לחת תלס והתרגשה הי׳ מחמח
סלס וממיצא יצא חתיכת עמו ור״א ורנכן למסקכא חרוו״׳ ס״ל אין לרן
של אשת צראות  pוממיצא כימא התרגשת תיח מחמת חחתיכת יחיא
סוליכה סדס ועתורת ולהק׳׳ד למטמא ר״א נעלי פלו׳ ׳״ל תית סלי׳א
דר״א סגי לי׳ נסרגשח דבר לח ותרי חרגישס לחות סדס נפלוי ומ״מ
למסקכא כ״ע לא ס״ל תכי אלא כתכ״ל וא״כ גס לתר״ן דנר׳ תר״ש ככוניס
לכשנשתרננ סמק־ר רוב או כצ פעמים תדס יוצא מכח דוחק רגליס
צצוואר חמקור שברחם ומוציא לס וצא סלס מעורר צצאת כלל וחרווחנו
בזס גס ק׳ סנ׳׳ל לצא סומ״ל צר״א לס שלבוב טסור וצרנכן טמא לא׳׳א
לעמאותו מ״תת כלל שאין כאן הרגש כצל וי״צ צחכ״ן אפי׳ מלרבכן צא
גזרו לצא מציכו גזרס אלא בלמים לשכיסי כת״ג אבל ע״י סתיכת או
שרבוב ממקור צא מציכו גזירמ כתמים וסר׳ נלא״מ צסראנ״ל ציכא גזירמ
כממיס אלא צממרומ וכמי דמוא כלממ מ״מ אפשר בכי האי גווכ׳ כוצי
עלמא מודים לו:
וסשמא

שארות

חת״ם סופר דדד

והשתא כהי כשמרגישה הרגשה ממש לא נסמוך לעהר אפ״ כשהמקור
משורגג ולא טמא להרגשה הי׳ מסמה מסק הרגלים מ״מ
כשלא הרגיש׳ ממש אפ״ הרגיש׳ זיגה לגר לס וגס הוא שלא גשעה
וסהה הסמוך על הכ״ל כ״ז שהמקור סק למקומו יש לו עמולי׳ לסמוך
עלי׳ אגל כשסוסזר למקומו אין לכו ויען כגר הקלמה׳ שאיככ׳ רוצת
לסמוך געטן זה ולא יצאה׳ אלא לפלפל ולגרר אס ססלכ׳ כמלומס ל׳
כגר יצאה׳ יל׳ כלר׳ וגזה אסהוס גגרכה א״כ הלשיה .פ״ג יום ל׳ ס׳
מרסשון הקפ״ל .מש־״ק סופר מפפל״מ:

תשובה קעב
שלום

לי״כ הרג הגמל המופלג סס״וש כמהף כפהלי לייכא למוסג
ג״ל רגא מיקלאש יע״א:

נעימות ג־מיכו הג־עכ׳ האוהיוה שאלט ע״ל אשה אשר מקהככה
גימ׳ עגיר והכקה וכמה פעמים היהה גסככה עצומה א׳
שרי לת לתשתמש גמוך גשעת תשמיש כלי שלא תתעגר ואס כהיר לה
ככ״ל אי תמוך תתוא סולן בשעת ענילת ומעלתו האריך והעריך מערכת
כדרכו דרך הקודש יקרא לה :
א מ נ ם לפי עכין השאל׳ מגואר שהמוך יה״ גאוהו מקום נשעה השמיש
ממש ולא מצאה׳ מ׳ שההיר זה כלל ע״כ לא מצאה׳ מקום לפלפל
נזה רק אגאר פשעיו׳ הסוג״ לפירש״י ור״ה גיגמף י״ג ע״ג וגלוכהא
עוגה כראס ללכ״ע לשוס מוך גאוהו מקום גשעה השמיש הוה כמשמש
על עצים ואנכיס ומשסיה זרעו ולרש״י לא הוה כיסא ל״ לפרש הסוגו׳
השמ־ש מוך אסר תשמיש לקנס ולהסיר הזרע משוס למשמע ל״ פ״ק
לנלה לסמוך סוא שס כל כעס כמ׳׳ש תוס׳ ע״כ פירש׳״ למ״רי בשעת
סשמיש ממש ולסיום איסור גמור חחירו ר״מ משוס סכנה ורבנן לא
ההירו והלכה כחכמים וצ״ל לרש״׳ למוך אחר סשמיש אין רפיאסו בלוקס
לא־ ן סמא בילה ללמא לא חקכח יפה לאלה״ה מ״ע לר״מ להה־ר
מוך בשעת חשמ־ש להוא אסיר שהנעל משס־ה הזרע חיסג׳ לה נק־כוח
אחר תשמיש וכמו שפירש״ עלמי נכתו׳ ל״ז ע״א וכאשר ינואר לפכיכו
אי״ת אע״כ מוכס למוך אסר חשמיש אין רפואחו בלוק:
א מ נ ם ר״ת לסומר אי׳ תשסתה לא ס״ל שית־ר ר״מ ע״כ ס״ל ללכ״ע
אסור אפילו נמקוס סכנת ולא מיירי אלא נלאסר תשמיש
ולרימ מסו־ינה להציל עצמה מסככה ותות נכלל מ״ע וכשמרתס מאול
לכפשוהיכס ולרנכן לא צריכה משוס למשמיסירסמו ואפשר לליכא לרש״׳
מסברת סק כתי לאקורת לשמש נמוך בשעת תשמיש כרנכן אפשר
מסו״נת לקכס אסר תשמיש ולא לסמוך על רסוד שמיס תיכא לאפשר
נעבע על יל׳ קטס משא״כ לרית לתלכת כרנכן:
ודעת רשג״א נשס כמנ״ן ר״פ כל תיל ליש איסור לאשת נקכוס אסר
תשמיש ויעיין גכתוגות ע״ג ע״א מערת לאשפת וגמג״א ס״
תר״ז כראת כעין פשר לגר למתיר שלא סמוך לוסתת ועגילתת ואוסר
בסמוך לוסהת ועבילהה משוס סשסתת זרע תריק ולא ׳לעתי תא מטל ־.
והנאון ביה מאיר נסי׳ כ״ג המה על הפוסקים שלא הניאו לין זה
וסםליע לאיסור בכל גוני וודמ נשעה השמיש לע״ל ליה לין
וליה ליין לההיר ולשון השד הרא׳׳ש למ״הי ני״ נא״ע ס״ס׳ כ״ג אפ״
טמא לקאי אמשמשה נמוך נשעה השמיש וכלפי׳ רש״י אין הכרס לפוסק
כר״מ כגל רנכן למה״ה לפסוק כן אך נווכהי להא גרוע אפי׳ נמוך לר״מ
למסיר וללילן סא וסא אסור :
,

ובתשו' סר׳ לף ל״ז ע״נ הקשס לשיעס ר״ס למוך סוא קכוס אסר
השמיש איכ היקשי מספ״ג ליימוה לפריך וההכן אנוסה פי׳
הא לר״ה אלרגה אכוסה גוולאי הקכס אסר השמיש ולפעי׳ל לק״מ
להמסוהה משמשה גמוך גשעה השמיש וגרי לה שלא ההעגר משא״כ
אכיסה כ׳ הקכוס שלאסר השמיש לא גרי רפואהו והללהו וגהוס׳ ספ״ק
למגלה הקשו על אססר סא לא סי׳ לס סלש׳ הגסכה והי׳ ששמשה גמיך
והקשה געור׳ אבן א״כ האיך יללה למוש ולעכ״ל לק״מ לגשעה השורש
לא שמשס גמוך משוס שמא ירגיש אסשומש ורק אסר סשידש שמשה
נמוך ופ״א לא כסקכס יפס וכםעגרס ויללס למוש ואע״ג שממ״ש לעיל
מאכוס׳ משמע ללעכין סגסכה אין לסמוך אקכוס שלאסר השמיש אפשר
אקסר סיס׳ נקיאס עפ׳ וסמכס אכפשס מרמ מאס ה׳ סיסס שלא קכסה
יפס פ״א וסלל למוש גוכס גיס שט וגעור׳ אגן סעלס ששמשס גמוך עם
מרלכי שלא הסעגר ממכו ולפע״ל גוולא׳ גס זה אמס ככון לאס ססעגר
ממכו יהי׳ סגן ממכו מעומע גין פרסיים כ׳ אסשורוש יסשוג שממכו כהעבר׳
וגט הוא ע״כ קכסס אסר סשמישו של מרלכ׳ וע״מ יש לעי״ קצה מכא ׳לעיכן
ללריוש ה״ גן אסשורוש ולא גן מרלכ׳ אם לא כאמל ששמשה ^עס
מרלכ׳ במוך בשעה השמיש שנוולא׳ לא כהעברה ממכו ולפמ״ש לעיל
איקור׳ איכא ויש ללסוק ולומר לכיון דילעה בכפשה שבקיאה בקכוס
ואפייה מאה ה׳ ה״ לה הריון הלעה כופה שה״ בכו של אסשורוש ולא
יא וכה לצליק מרלכ׳ כל און שיה״ בנו מעומע בין הנכרים ולוסק:
והנה רש״׳ בכסובוס ל״ז ע״א שינס עעמו ופ״ במוך לקכס אסר השמיש
ונראה לס״ ק׳ לרש״׳ מ״ע למ ׳הולה אלא ע״כ אסר השמיש

ותשובות

סז

לנשמה השמיש ירגיש הנואף ולא יחם״ס נזה ורק הקנס אמר משמיש
וס״ל לר׳י אימר לא קנמה כמו א־מר לא נההפכ׳ יפה .הננא צלינא
לנשעת תשמיש לעייל אין לההיר אן אמר השמיש אפשר יש להקל אולם
נרשות תנעל ורצונו לתשתא איתתא לא מיפקלא מ״מ כופין אותו לתוציא
אס מלת שתערת לאשפ' מכ״ש שאין לת רשף לתשמית זרעו נל׳ רצונו
אפ״ כנר ק״ס פ״ו ואין ראית מלביתתו לר״ס אפשר שאני נימיתס
ליכול לישא אשת על אשתו או לגרשת ללילת אס ית״ תאנ לנניס
משא״כ בזמנינו לאיכא מרגמ״ת לא תעשת נל׳ רשותו כנלע״ל:

תשובה קעג
רב שלומים להלמיל׳ האנרן השטן המופלג כמסר בערל נ״י בק של
קלושים:
נהניתי מנועם אמרוהיך אבל אין זה מלרכ׳ לננוה ליני׳ והיראף על
המצאוה ממולשוה שזה הוא עונ למלל ההלמימס ולסודות
נתן לילן בעקבי אבותינו הראשונים ולמעע נמימשא עליף ומ׳׳ש ניבי
שרופא״ שלו אמרו שאין תמקיר נשתרבב בואו ונסמוך על תרופא מומסת
וגאון עולם וססיל בעל תשר לנר שמואל מתימן פפי מרופאים אלו
תמכסיש״ סכמי ישראל ועינינו רואות שע״י עגיל ועבעת של שעות סוזר
למעל׳ למקומו והגאון נ״נ׳ שלא סמך על לבר שמואל ומעיל צלקת
ופלס׳ ע״כ תוליל סלשוס ו כ׳ שמא סתיכת תעלי״ ירל למפת ומשם יצא
תלס וע״ז ננית נניניס סמוך מיעוע לסזק־ וליתא כיון שצוואר תמקור
משתרבב למפת תלא תעלי״ וקרקע תפרוזלר שניתם למפת וטף תמקור
ג״כ נעתק ממקימי אלא שלא הגיע נין רגל״ ותיולע קצת בסכמת תניתוס
יבין זת לאישורו ומיני׳ לא תזוע ונענין נאמנת תרופאיס כנר כתנת׳
נתשף אסרה ]עיין נס״ קנ״ס[ ללא תאמינו לרופאים על גיף ילוע
לאמור גיף זת מפיל שומות ושערות כי אין רופאים נאמנים על גוף
ילוע סק לענין פ״נ לעשות אותו ספק פ״נ ולוסת א״ מספיקא אנל
לעשותו ולאי לא אך האמינו סז״ל נכלל העבע להעיל שיש מציאות
נעולס שתפיל אשת שומא ושערו׳ וכיון שזת סוא במציאף אסז״ל כל
אשת שתפיל שומא ושערף סעיל למיס כף עיין נלס כ״נ ע״נ ותנין
ואי לא עלוה הרופאים לא סיו סומכים על נליקת זו כיון שאינו
נמציאוס שספיל אשם כמו אלו הו״ל לס •נש שעמא אך עכשיו הלו
נשכיסא עפ"׳ עלוה סרופאיס אבל על גיף ילוע א־כו כאמן אלא לעשוס
ספק פ״כ ונזה מיושב ק׳ שהקשה הרא״ש נסשף הרשנ״א ונכילון
שלפכיכו כאמין להגאון לנר שמואל על כללה המבע בשרבוב המקור
]ועי״ מזה עול נס״ קע״א וסי׳ קמ״ה[ יה״ מקורך נמך ושמס אה ה׳
והורסו כנפשך היפה ונפש א״נ .פ״נ יום ל׳ ע״ז המוז הק״פ לפ״ק .
משה׳ק סופר מפפ״למ:

תשובה קעד
שלום וכ״פ ליליל׳ הרב הישיש המופלג כמהו׳ משה אר״ נ״׳ אבייל
לק״ק פיזינג יע״א:
נשאלתי בשמו לפר׳ימ עי״ ססט הרבני המופלג מהו׳ א״זק נ״י אולוה
אשם א׳ אשר אסר ססוכס ראסס ג״פ מ״ח וסרגיש׳ כאב אז
באופן שת״ ראוי׳ להלוה בדם בהולים אך זה כמס שכיס רצופוס עודנה
רואוה מ״ה ממש על על ובהרנש׳ כאב ואמכס בליל עבילה איכה רואה אך
איזה לילו׳ אס״כ היא רואה מיה ממש ולפי גולל הכאב שהיא מרגשה
נהככסה השמש היא הולה סלנר נכסו כי רב וההסנכה לו שיככיס השמש
בלע וכסס ולפעמים כשעושס רציכס איכס רואס ולפעמים איכו מעמיל
על עצמו מרוב סמלם ואז סיא רואס זס סוא סוכן סשאלס:
פשוע לה״כו להכיא ואס יש לה וסה הולם ניססס וספ״ ספשוע
נ״ל
שאס יש לה זמן ׳לוע שהראה לעולם בכך וכך בסיש ומסמש השורש
אפי׳ הי׳ מקרה ששמשה ג״פ רצופוה בכ׳׳ס נסלש סול״ שכ״ס בסלש גורס
ולא ההשמיש לכל מה לאפשר למהל׳ שלא הה״ רואה ורה הליכן וכיז
מבואר היעב נש״ע ס״ קפ״ז סעיף י״א ע״ש נכל הסע״ ונשיך ופשוע
שאין סילוק נין וסה ליום סלש ולהפלגס וכממ־ או לומר שבכל יום ל׳
אסר עבילה׳ הראה לדה שמותרת על אוהו סיום וכמו אשס שרגילה
לראוה ע ״ קפיצה נתפלג׳ פלוכ״ אז׳ אמכיכן כך עבעס שאין תקפיצה
פועלה להריק לס על שכבר שההס כך וכך ימים אז הקפיצי פועל בה
ולא קולס ס״כ אין םמוס ההשמיש פועל באשה זו על יום ל׳ אסר ענילהה
ואפשר בססלה קומעו עצבים שבס וסובלים הסשמיש ואסר איזס סמוס
סשמישיס כהרפו עצבי ומוהר׳ המקור שלה ואיכס סובלים סהשודש
ועכ״פ אשה זו בליל עגילה לא ססוש כלל שהרי זס כמס שכיס שמשה
ולא כאהה בליל עגילה ואס קבעה ג״פ לראום ביום ג׳ או ל׳ אז׳ מוהר
עד אוהו יום ומאז אסורה עד שהראה מעצמה והעבול והסזור והשמש
•ומיס וכן לעולס ואס דרכה לאסר או להקדים הרי מכה מביאר בש״ך
ק״ קפ״ע סקל״ע ועול עפ״׳ מ״ש ס״ע סי׳ קע״ל קק״ל בקופו עפ"׳
הראגיל זיל וע״ש ועפי״ז יש לכסוג כאן וסכם עיט בראשו ועכ׳׳פ עד
אוסו

שארות

הת״ם סופר דדד

אוהו זמן מוהרה לנעלה ולבר השד רשב״א ק״ הסל״מ בזס צ״מ קצה
וכמלומם לי שיש שס מ״ס מ״מ יש לםנין משם כמ״ש כאן נל׳ פקפוק:
ו ל א מנעיא לשימוה המ״ז ונ״סכ ומנסה ׳מקב דס״ל בראה׳ נ״פ רצופים
בליל מבילה׳ הולי׳ שמבילה נרמס ומוהר לשמש מכאן ואילך בליל
ב׳ של מנילי אמ״נ שלא ם״ שוס השמיש של היהל נינה״ס מ״מ הליק
במביל׳ א״כ מכ״ש םכא לנםפוך סוא שנליל מנילי אינה רואי וההשידש
של היהר מפקיק בין השידש של א״ פשימא שמוסרם לעולם בליל מבילה׳
וביידס שאס״כ מל שהגימ פונה הוקה שרואי׳ מ״ה כגון ליל ב׳ או נ׳
וכדומם אלא אפ״ םסולקיס שמה היינו השונוה אמונה שמואל והסכמה
ס״מ ק״ קפ״ז קקכ״נ מ״מ חכא בנלק שלפנינו לא ־סלוק אלס מעולם
שביאה ההיהר שבליל מנילי לא היאסר על יל׳ ניאה איסור שאס״כ:
אמנם בהניפ ההור ההוא פשומ שאסורה ולא ניהן לו הורהו בילו לו׳
שישמש בלמ ונסה לנסי לסכמיס ההימ לשמש נ״פ משוס שאין כל סכסוה
שווה מ׳׳מ אסר שכבר םוסזק נ״ם בזמן םילוע ליום ׳לוע הרי הזסזקו כל
כסוהיו לכשיניע אוהו הזמן וע״׳ נ׳ לק זה שלפנינו הננה׳ דקלוק לשון
ש״ק פ״ב דשבועוה ׳״ז סוף ע״ב נשלמא אככיקס לס״ב קקבר ׳כולני
לבעול והנה לשון ׳כולר לנעול קשה להולעו כאלו ברד״ הדבר הלד׳
וסרניש רש״׳ וכ׳ לפרוש קולס שהראם עכ״ל וסוא לסוק מאוד וכי יד יולמ
פצועים בבמן המלאה שיפרוש קולס שהלא׳ והוא לא ירע עה׳ הראם
וכל שמהא זמנ״ שהרי סעוך צוקהם סוא ואס נפרש כנילון שצפנינו א״ש
דמ״ר׳ שה״ לה וסהם לזמנים ׳לופ״ שהראה מ״ס לפי כסו והוא אמר
׳כולר לנמול נלמ ונסה ואפ״ס ס״ב סמאה על ככה כ׳ אין שלימ נרוסו:
כ ל זה כהבה׳ לפי םםנסה שזס סוא דם מקור כ׳ מכיון שהיא מוהרה
צבעצ׳ צפי םנ״צ אין ראו״ צםכניס עצידנו בשארי צלדיס כיון דליכא
מנק אבל למ״ל מוב ציעצה שהשאול לבקיאוה וללופאיס מומלדס כ׳
כמלומס צ׳ אס ׳בלקו באוהו מקום נמצאו בצללים מקום םסלנש כאב
מסמס אבר יגס צדמה• ימצאו צס רפואה בנקצ ועכ״פ בין כן ר נ ה שצ
זו ככצ מה לכהב ומפורש צעיצ הכוהב בספז׳ א״נ :פ״נ יום נ׳ כ״ה
משה״ק סיפר מפפל״מ:
השר הקפ״א צפ״ק:

תשובה קעה
החיים וסשציס יסדי ו יהיו המיס צסכס מסוכמים מאר לאברםס להצ׳
הנ״ בללו הנ״ בבסילהא כווה״ ה״ה הלב המאיסנ ס״וש במצ
פיפיוה םמסולקס כמלונס סבשס כש״ה מסו׳ אבלסס נ״י אב״ל ללףק
מנמליננה ומרנה שוויין יפ״א:
תמול הניעני ׳קלה מכהנו ע*• סהר ל׳ ס״ס ל״מש נ״׳ ולאיה׳ מנצה
פפה מפולפה קפירס בבקיאוה וסליפוה כזוהל הלקיע עזסיליס
למהר אשס לבעל׳ אשל אסל קושי צילהה לאהה ג״פ מ״ה והנילו צפל״מ
כבולו נ״ שהרופא עועסם עכו״ס סנמימ לרפאוהה ופצפצ פר״מ א׳ יש
לסעון עליו ושוב נולע לו כ׳ לא הבגויס כלל ברפואה׳ אלא א וער על
היממה״ שסלם איננו מסמקור כיא מםצלליס נס על זס פקס עיניו
לשפיר סז״ לםאעין לו נס אס זס וביקש עענ׳ צסווה לעה׳ הקצושה
בענין זס:
א ם כ׳ םמרסק רב בינינו וצא צמר צרין ומסהס צהכא כעה נלוצ׳
ישראל איכא שיכול צקמון בהסכמסס ומס מצא ב׳ כ׳ סמן ראשו
ורובו מלי כידב אן לצק יראי ה׳ אמשס ורצונו סוא כבולו ואמבור פרשהא
דא ואהנ״ כיד ה׳ העיבה עלי לברר נדקר הרן מפי׳ ש״ס ופוסקים
ראשונים ז״ל וממילא מוסא שעעההא להיוה ל׳ דברי עעלהו שעשועים
למייל בדברו ולפלפל נסם כי כן דרכם של הורם:
ואומר סנס פשומ בסרוא׳ דם מ״ח אס הספור וממבול אסר כל ראייס
מ״ס אין איסור לאוטימא בבפילסס כ״א אי׳ דרבנן שקבפס
וקס למשטש ואסורס לשמש סמק• לוקחם וק״״ל וססוח דרבנן ודבל זס
ט מהר״מ מר״ב שבסשד רשנ״א ס״ סחל׳ימ וחחימ ומביאו ב״׳ בקיצור
ס״ס׳ קפח ורמז מליו ב״ש ס״ ק״׳ז סק״ו ׳פ׳׳ש וניל אפ״ לשימה הראיה
בב״ס לס״ל אמינ לוקסוס צ״ל כדי שנסזיק אוהה בוודאי ממאה אסר
שעבל לנמ סוסמ מ״מ מ״המ אסורה לשמש במונה הקמון לוקסס אסר
רנמ םוקס לולא׳ אס רנילה לראיה באמצמ סיום ואנו אוסרי' אומה
לשמש ממסלה  poקולס שהנימ רנמ הוקס משוס שמא מל ילי סמוס
ססשמיש ׳קלים האורס זה לרבנן אבל אסר אמצמ סיום שכבר עברה
רגמ הוקה אמ״נ דלא ממזקיק לה בוודאי ראהה כיק דוקהוה לרבנן ולא
אמר״ כבר ראמה אבל מ״הה אקור לשמש סצ״ שצ מונס זי מסצ׳ יום
ואילן דשמא מראמ מממ ממממ ממום ההשידש כיק שכבר הגימ הרנמ
שהיה' ראד לגאומ במם אלו דברי מרא״מ בבדים ׳מ״ש וא״כ לכאורמ
ם״נ לאומי הוא שהרי קבמהה יסה להשמיש״ והרי הוא משמשה ברנמ
סוקמ ממש לפשימא לאיכא למימש שמא סלאה מ״מ נ״ל לרא״ם נ ט לא
אמלה אלא בוקה למלמא אבל וקמ מסמס אונס סמשמיש נלומ מפי
ולכ״מ ליל ומכ״ש הונף נ מ ה ס״ו מ״א ל״ה ונאמנה וכד לאפ״ לרבי לס״ל
בעלמא מ מ זימט סומ מזקם ואשה קובמה וקה בהט זימר ע״מ בוקה
שעסעס משטש לנטע סובא נ ט ׳ ג׳ דמד ד״ל לנס רש״י למסק ומוגף

ותשובות

רישא כרשב״נ וסיפא כרבי לא יחלוק על חוס׳ בזמ לוקמ משטש גרוע
אלא דסי׳ ק׳ לרש״׳ חינח בבעל ראשון ושני׳ בפי׳ בכל א׳ נ״פ ונס עוד
נניח לה להנשא נס לשלישי אפ״ לרבי אנל בנעל השלישי אחר ב״פ
בוודאי הוחזק׳ לרבי כיון דבעלעא נחרי זימנ׳ סיס חזקה והכא נהי
לוקח חשידש נרוע הוא ע״מ אסר שכבר אחחזק׳ זו נ״פ נחרי בעליס
וב״פ בבעל םשלישי שוב אין סברא לרבי שלא חסי׳ מוסזקח ולמס נחיר
לס פעס נ׳ נס נבעל השלישי אע״כ כרשב״נ אח״ ום״נו למס״ס רש״י
לחלחא זימנ׳ נע״ כרשנ״נ נכולםו נרס״ פעס שלישי עכ״ל ר״ל לאפ״
בבעל םנ׳ נמ׳ נרס״ פעם סשליש׳ מזח מוכס לאחי׳ כרשב״נ אבל מולם
רש״״ לנס לרבי בעי׳ נ״פ בראשק ושני וסכה בניעוק״׳ ס״ס םבע״׳ כ׳ םא
לאנו מכריעי׳ ננישוא״ ומלקיוח כרבי בחרי זימנ׳ היה סזקס ובוקח
כרשב״נ משוס לקסיקא סוא אי בחרי זימר סוס סזקה או בחלחא ע״כ
בוקסר לרבנן אזל" לקולא יע״ש וינואר לקמן נלברנו אייה א״כ מבואר
נחם ללרנ׳ לס״ל אפי׳ בוקחוח לרננן נחרי זיעני סוס סזקם לא עקפיקא
אמי עלי׳ אלא לליל״ נחרי זימנ׳ סוס סזקם לאורי״ ולאימ ומ״ע בוסס
םחשעיק עולם לבע״ חלחא זימנ׳ ש״מ שםוא נמע עאול עשאר וקחוח
לרבנן אשר ע״כ אני אומר שנס רא״ס בבל״ס מרל עולם ביסח םנרוע
סזס שאפ״ א״ מונס םסמוך לוסח שםיא נעלמא לאור״' סכא לרננן
בעלמא סוא וזס נרור ונכון בלי פקפוק בעזם״׳.
ו ל א םוצרכחי להארך בזס כיון שנס מעלסו כ״כ בשם םנאון נ״ב׳
לאיסור רואם מ״ס לאו לאורי״ וסשנ מעלחו כ׳ םנאון ז״ל סילש
זמ ובא מעלמו לעשוה לו סמוכים נסריפוח ונקיאוח ולא צריכנא לכנר
קלמומו רבומינו מראשונים ז״ל ולא נקמפק אלס בזמ ומ״ש מפלמו
מירושלמי שלהי נימין לפרך לב״ש למס ל׳ לא יוכל בעלס אשר שלמם
לשוב לקמממ ה״ל לה״ל סועמ וק׳ מאי קד למא משכמה ליה ברואמ
נ״ס מ״ה וסוכרמ לנרשמ ואמ״כ מזקינמ ופקק׳ ומלל למיומ למ אורם
כנשים לה״ מוהרה צו ומשו״ה הוצרך ללא יוכל א״ל ולק״מ ללנ״ש אק1ר
לנרשה אא״כ מצה בה מנוה לבר לוקא אבל בכה״נ ישרה אוהם עיי
שליש על שסזלקן והה׳ עוהרה לו ]עי״ קי׳ ק"1.ז סעי׳ ׳״נ[ ואפ״ למאן
דאוסר להשרוהם ע ״ שליש נמ׳ עי" ש״ע אם״מ רק״ קי״ז מ״מ סאי לאו
א״ לאורי״ היא אנל מ״הה יכול הוא להשלוה׳ ע״׳ שליש וא״כ אסור
צנרשה צב״ש אמ״נ לצכאורה אס היא צוומה נרשנ׳ ואנשא לשני ואנדוק
נפשי מולה ביש ליכוצ צנרשה כיון שהיא רוציה בגירושין א״כ בצא״ס
צק״מ ק׳ סירושצמ׳ לםא צריך קרא כששניסס רוצים בגירושין וימי״ סי
רשב״א שס ובפר״ס על הלי נימין בהסצהו ׳ע״ש:
וכן מה שהקש׳ אמהנ״ שלס׳ נלריס באוערה עמאס אני לך אעא׳
צא האומן במגו לאי נפי' האמר ראיה׳ לס מ״ה נ״פ אלא שעעלהו
נלסק בזה ופשוע שהוכל צעשוה הסבוצוה שיעצא לס עצ עד שצו
שהכניס עמם לס צפדר כמ״ש סרן בשם הירושלמי בקל ני׳ לפהס פהוס
ו ק אפי׳ בבייקמ שפופרה הוכל לסהסבל בהסבוצוה וימצא לס בראשו
וא״כ האווק עמאם במנו ללואם לס מ״ה הנה יעי״ הוס׳ כהו׳ ס״נ עיב
ל״ה אבל אערה וכוי ועיי׳ מהרש׳׳א יבמוה קי״ו פ״ב נהוס׳ ל״ה ב6יחמ
שעה וכף והשהא כיון לברואה ע״ה יוצא׳ בלא כהובה כעבואר ר ק ׳
קי״ז אס ה" זה בססצה נישואיי עכ״פ ונאומרה מעאה אני צך צעשנה
ראשונה יש לה כהונה הו לק״מ לציה צה ענו כעבואר והו ״׳צ צפי
הכיל לבאומרה שראהה מ׳יה אינס נמוסה שינרשנה כ׳ אפשר שישרה
אוהה מ״׳ שליש מד שהזקן ופריס אין יכולי׳ צכוציא׳ משא״כ בממאה
אני לך לאפי׳ לההוס׳ זבס״ ב׳ מ׳׳ב ד׳׳ה קהס וכו׳ סר׳ םממס מבואר
בסשו׳ מסר״ס שבהשף רשנ״א ס״ םס״מ םרל משוס דמאיס׳ בפיבירכיק
שזינהה הסהיו ולא יבוא עלי׳ וזה שייך א׳ הוא יודע שזינהס או מאמין
לה אבל אי אמרה היא ממאה אני לך והוא אינו מאמין רק אנסמ
נאסור א והס עשוס דשו״ נפשה ס״דא איננה עאוקה בעיניו שהרי הוא
אינו מאמין צה וס״ צריך לנרשה ממש א״כ שפיר מ״ש״ שמא עיניה
נהנה נאסר וא״כ ציה צה מגו:
וכץ מה שהקשה ממהנ״ דסימה ר״פ אמקמ למשיב ממוברה וטנקמ
סברו דלא שוהוס משוס שאינם ראו״ לק״מס ולא קסשיב נמ׳
רואה מ״ה היינו נור ככ״ל דססוא ראו״ לקיימה היא ולבוא מליס אסר
קםזקן משא״כ ממונרה ומינקס דיוצא ולא ׳סזיר מוליד׳ משוס קנקס
לר״מ ולרבנן רסזיר אסר כ״ל סדש אה״נ לשוהיה כמנואר שס כ״ו מ״א
ואין להאריך כי פכ״פ הלין רן אמה להרואה ידה אס הקפור והמבול
על כל בעילה אז׳ ליכא אלא איקורא לרבנן והוא אמה נכק:
ורעףי ק״ל דלבעל הראשון ושני לא ׳ונדל בדיקה וכ׳ הוקפוה שלא
מכניס עצעה לקפק כרה ע״׳ שפופרס ט ק שאפשר לה בבעל
שני או שלישי וכ״כ הערדכי לשון זה ו ק ל׳ הרשב״א שהקשה על רש׳׳׳
א׳ לא סיהר סבדיק׳ מבוררס לא מסירו סכידס קפק כרה נס אסר במצ
השלישי והשו׳ רקטא הנ״ל ליק• ההל״מ כ' מםר״מ סואיל ורש״• ור״׳
פליג׳ מי יכניס מצמו לא״ כרה ורגיל א ר להסביר דודא׳ לפי מה שםכסמ
דמן ההורה מוהרמ לשמש סמוך לסא• וקה א״כ בהיהרא קא משעשה
וא״נ אירמ וסראה מ״ס עוד אין מליו מק אשר פמא דאכניסה אנוס
סיא

שארות

חת״ם סופר דדד

סוא כלא״ בשביעוס ׳״ם ע״א בשלא סמין לוססס אכגיסס אנוק
וס״נ עס״ת תו׳ שלא ס ט ן לוסתס אן אפרישס אס סאער לו באמצע
סשטש נממאס• ואס״נ א ט עזסיל״ אוסו לאמל אס ׳אלפ צס כן ספלוש
בפבל מס ר מ ט ל בלא לישס אן סכטס סששו פן לא יכול לעמול
על עצמו ויגמור לישתו ויפרוש נמ• באבר ס• ואש בנפולס ואז ׳סיס
א״ כלס ע״כ ססטרו בו רבנן יס״ל לרש״׳ לסבליקס אינת נלור געיר
שיועיל לא״ לאומי׳ ונס• לעועיל לא״ ללבנן כ׳ סכא מ״מ כיון שיכול
לבוא עי״ז לא״ כלס ססטלו על שנישא״ לג׳ נעלים ואז משוס שלא
ססעגן סעכו על סבליקס ושנזטל לבעל סלביפ׳ שלא •פלוש באבל ס׳
וטושב גס ק׳ לשב״א סטל על לש״• כ׳ איכמ איסול כלס מעש אלא
סששא ועשום עיטכא סקילו:
ובזה •ובן כט מס שלקלקו סלאשוטס סכ״ל לומל שסששו לא״ כלס
סל״ל קסמא לאי׳ לאור״סא למאי אולמא לכרס סלא ק״״ל כלבם
׳בעד רך׳ע ע״א מה ל׳ א״ לאו מה ל• א״ כלה אבל המעי״ בלשון לש״׳
שס וזיל עס ל׳ א״ לאו וכד סא טלי לספיקא לאו סרסקם לרבכן הוא
וכד לסכא שעא א״ לאומי* עמש קעניל עטל כווכסו עבואל לס״ל
מודאי היט לעקיק נהיסמ רק אכו סושש״ שעי״ז יכול לנוא ליל׳ איסור
נסא נוודא׳ יש לסלק נין א״ כרס לא״ לאו והכי איהא להדי׳ נ ס כ ה ל p
ר״פ סכסכקין לפר? א״ס אסר כעי ועשט אסר שגגה לאו נכו שגגס
סנק וסייכו עשוס לנהיסרא קעסיק למשקל סילוא רק אט סושש״ אס
כסיר לו זס יעגן סבומ ובהא לא״ סכק סששו לא״ לאו לא סששו אבל
ססס ביבמד בריש׳ למסג״ איכא לטסש שסיא גופ׳ סס״ מס״ב׳ כריהד
ובכןפ׳ איכא לטסש שפוגמ בטיב• לאדן ׳במס לשוק ומס ל׳ סאי א״
לאומיה׳ ועה ל• האי א״ לאומיה׳ וא״ם יעיין בלשון רש״ ליבמו׳ סכ״ל
וירא׳ כי כן כמכהו וא״כ ה״כ א׳ הוה הטבן כפשומו לטון שהבליקה
איכס ברקה גמולם ס״ש״ שסלא׳ לס ט ה דבוא לילי איסור׳ בהא מה
ל׳ אס יס״ אי׳ כרמ או לאו אן סכא איסור׳ ליכא כלל כיון לסן וקס
גלומ תוא א״כ הלא׳ מ״ס לא מסי״ אככיס׳ דפמש באבר מס וכמצא
מסמקק בסיסלא אצא אכו סוששיס שמא אס כתיל צו כן לכתסל׳ יבוא
צפרוש באבר ס׳ וצסא איכא לטמר לאיסול כלס סששו ט כ לקלקו
רבותיכו צומש שיביא לימ אי' כרת;
ב ה א סלקיכן לאע״ג לליכ׳ א״ לאור״׳ לסל״ מימ סרבס סששו שלא
לסקל כן פן ׳וכשל בא״ כרס וכטש מסר״מ סנ״ל בסשו׳ רשב״א
סטל ומעת נסזי אק עס •ס״ בלבוט סרופא וכבר ט עור ׳״ל קי׳
קפח לבר• בעל ססרומד וכ׳ ב״׳ שטכ ס ט ג וקטק שמקספק אס לתאידן
לרופ׳ ושמצנ״א סולק וערם נבוא לברר לבמסס בעזת״׳ נאמר ססלס
נסא לאמרי׳ פ׳ סמפלס ט נ פ״נ נ׳ מעשי ,סמצס אנא מענעון צינט
וכד וסקש׳ סרא״ש צסרשנ״א ממס נפשן א׳ סרופ׳ נאמן צמה סעילוסו
לטי ואי אינו נאמן וסכט׳ קמט מל במקת׳ נמים א״כ רופא״ צמס
ל׳ כלל טי׳ סשי׳ רא״ש כלל נ׳ ס״ ס׳ ולא נמלא ס״ מל קו׳ זו וסגאו;
בעבולס סגרשונ׳ ס״ לסיכ׳ לליכ׳ לברור• מאטט׳ לרופא״ וסכא דתיי
׳כולי' לברר ט ׳ במק׳ לא סאמינוסו וכ׳ שכן משמע ג״כ עפ״ש ב* ס״
סקצ״א אסשד סר״ן גבי קרעק ׳ע״ש ועעיל צלק׳ סוקיף לוקא לענין סלול
שבה דה״כ כאטן כרופא צעשוה קפק פ״כ ומסס שבס מקפיקא אבל
לסימן עליו בוודאי צא וקרוב צזה בהשד מהר״ע לובלין וכן טמ׳ לפה
עעיל ללק׳ ס״ ליד ד״ה והנרא׳ עעה דאיה׳ וכד ׳ע״ש ולכאור׳ כראה
שכן למס רלב״ז בסשו׳ ס״ ס ״ בדפוס קונשמאננדט שט שס דאפיצו
לרש״׳ ללא שריק צבפצ ראשק אפי׳ פ״י במק׳ הכא שסרופא״ אומט׳
שנסרפס״ הבלוק אסיכ ט ׳ שפופרה וכו׳ •מ״ש יראה לס״ל לאין תרופ׳
נאמן אצא סיכ׳ לא׳׳א לברר והכא שאפשר צברר מיי בליקה לא מהימן
הרופא מל שססברר ע״׳ במק׳ מיסו בליקס לסול צא ס״ מוטל גני
בעל ראשק אן לעומה זה שוב הרל א״א לברר להיהר בפצ ראשון ונקמ?
נ ט אםרופ׳ וממ״נפ סס״ מוסרם לבעל ראשון א׳ עשוס במק׳ אי עשוס
מאמר סלופ׳ וטל קברסו נ ט ט למט לסכא פ ״ רוב רופא״ בקיאים
ומומס״ אסם בא לסוציא׳ מסזקס רואס לס ורוב מ ט ׳ מן סמקור וכל
שבא רוב לססנגל לסזק׳ צטן לגלול׳ ואמם״ לשוט מל גליון מג״א קי׳
יי׳ סקייאשט שסלאין קומכ*׳ מל ססזק׳ סיט מכול לנרומ וכו׳ כסבס׳
עס״ג ואע״ג לסםס בשוסע בא לסול״ מסזקס אנר מן סס׳ כטש מגיא
לקק p״ סלח ט מ סא ססס רוב מצד׳ עומסי׳ ורוב׳ עלין> עסזקס א״
אע״סס וכן רוב אנש״ בולק״ בסיס׳ בליל ״ ל ע7״ן> מסזקס סמן של
כל סשנס ואפ״ס צר? לבלומ עלעא ספולפס שיש לרוב׳ עצ הסזקה
אימ יכול לסייר בלא ברור סיכי לאפשר ס״כ גבי ציצ״ לציכא אלא
סזקס לבל בלי מבא נ ט צד? צברור* עשא״כ בערפוס לאיכא רובא בל•
ההכגמה שס לא במיא לברומ ולקק אי״ם מול יבואר מזס— :
ואומר אני סגס ט למנא מקניא יש צלון כסגאוניס הטל לאין
לסאטן ל0פא סיט לאיכא לנמלי ט ע לא טל שים״ זס מ
באל ישונ קד סרא״ש סנ״ל לאין לשק סש׳׳ס עירם מוס״ וסנלפ״ד
בזה כבר באדיי בסשד אסרס לסייס כל לברי סלופאיס אימ אלא
אומד הלמה וכמ״ש מעיל צלקס שס שתם פצמס אוממס כ׳ סכמםם
סוא רק טונם ע״כ סמס נאמניס מל םכלל ולא מל םפרמ רצוט שהס
,

,
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נאמנים לומר יש בנונע הכליוס לסוליל סלץ אלום אנל אינס נאמנים
על הפרע על גון> זה שיש בכליוס״ י׳לז כי אולי ממשנוסס השעם
לשםוע על גוף זה עשפע שקר ועתה אשת זה שתפילת כעין קליפיח
ושערוס ואלו ניד סיס נוםנס בפושרים ולא נימוסו בכ״ז לא היינו
מסלשיס לבר סלש שיש לס שומא אלא ס״נו סול״ בלס יבש ואלו סיו
אומר״ סרופא״ גק> זס •ש לו שומא כיד נא ס״נו מאמיני׳ מל גיף
פרעי אן סאידמ לסם עכ׳׳פ שיש במציאוס במולס שים״ לאשס שומא
שממית תפיל שערום וקליפוס ובלקי סז׳׳ל ולא כימוחו פי׳׳ז ס•׳ לסם
ראיס שאשס זה יש לס שועא ש ה ט מ הרופאים שיש מציאות בעולם
כן נלע׳׳ל ישוב קד סרא״ש עלי נכין בעזה״ה:
ומעתה נבוא ללבט ססרומוס שבעזר שט שאס סרצס לססרפוס
צריכם שקולם שסססזק ג״פ לאסר שסססזק יש לסקספק
אס לסאטן אפ״ לרופא מומס׳ ו ט כ ק ט ג וקטק נראה קצם מלנריו
לקולם שתתסזק נ ט יועיל עלום תרוםא וזס ט ממ׳׳נפ אס לא סראס
פעם ג׳ בלא רופא נ ט מוסרם ואס סראס מת תועלת ברופא וקרוב
לומר למאטנ״ לרופא שכבר נסראפסס וכשססזור והראם פמס ג׳
כאער פכים סדשוס באו לכאן ולא כצלף עול פס סראשונ״ רש לה זע;
לשעש פול ב״פ כ ט אלו ס״ עסקיק סשעיש סיסר ביכת״׳ ושוב ראסס
היהה כילוכה כבססלה וה״כ כאעטה הרופא עושס אוסס מומסרת
בולאי וב״פ הראשוכיס יפלו ועכאן והלאה סישבכא כן כלאה קצה אלא
טעעא בעי כיון כאין נאענום לרופא מ״ש ס ן ע־זא:
וניל עיפ ט ש מ»ן> פ׳ ססולן לפיק זולצבאן נרו ע״א ודל וכיון לקי״נ
לאשסעלפינסו ל ס  pפלכי׳ גילד עלסא בעלעא סוא ואפי׳ קרוב
ואפי׳ אשם מסימט לצאו אמלסא לאיקורא קמקסלי ולאו אימוזנא אלא
מצסא במלמא סוא לקא מגלו לסלין סוא גנלא פצן וסלק סיא איססא
פצני׳ וכיון למולע״ צן סכי סלי אססזק גני לססוא קהלי וכד סלכן
שלי לקהלי צטקמן וכד בין לפנק איקולא ונין צמרן מטנא וכו׳ עיש
משמע מלנריו ז״ל אע״ג ללענין עעונא ואיקזרא עלום כשל״ בט׳ ואפי׳
משם ואסרן ללא משקרי לא מסימני מ״מ א׳ אקסל׳ בשמם שאין אכו
צריכ" לא לערן עעק ולא לעכץ איסור ואט עאטט׳ לסם כיק ססוא
רק גילוי עלסא בעלעא וסר• סוסזק סלבר אללינו שכן סוא ואס שוב
אס״כ ׳קהעף עעני עעונא או איסור קעכ״ על•״ טון שבססלס׳ היענוםו
שאז לא ה״ נוגע לענק לבר שצר? עלים אז• ׳שארו ננאענוסם זס
כלאת כוונה סרי״ף ז״ל והן הנה לבמ הרעב״ס פ״ע עקנהלרין הלכה
וי״ו איט צל? נ' על״ וכו׳ •ע״ש מבואל עלנטו ט ק שהעל הלאשון לא
נא למצקוה אלא צססזיק ספילוס שסן כלאים וצססזיק האשה בזוכה
וס״ כאמן בא״ ואס שוב אס״כ אלס אוכל אוסן ספילד נ פ ט נ׳ מלים
נתתראת לוקה ואלו סי׳ העיא מסזיק ספירו׳ נכלא״ בשמם אכילסו
ותתראסו לא ס״ לוקה ט אין מ״א נא למלקד אן כיון שכבר נהקגצה
עלוסו קולס שנאכו למן מל מלקו׳ וסי מסימן שונ לוקים מליו ועיין
גקילושין ק״ג פ״ב ובקי ש״׳ נק״א שס ואט עשיס׳ קעוכ״ לזס מר״פ אין
עכיר" לבע״ קרא עשפע שלא יס״ ע״א כאיק לעלוס ססלש וק׳ ם״ג
אין לוקין על עסלל ׳״ע והאיכל סמן בפקס דה׳כ שכקבע ע״פ עדוח
האסל הא א ? לוקק פ״פ מ׳׳א ופול טש ק״ל במל1ט׳ קפ״ק לריס
קלובים כאמט׳ לפלוס ססלש וא״כ ק׳ א ? לוקין ע״פ׳ קרוב״ במסלל
״ ע ויס״כ אעיכ כיק לגשעסא לאקסמ סט קלוב״ או סעיא לא ס״
סלבל כוגע למלקו׳ עםעטק ל״ וקובט' ״ ע פל פיו ושוב לוקס פ״פי
ב׳ עלי׳ ועול עכלס טפ״ כילף אין עשכסס מלקו׳ על בועל כלם כ׳ ט ׳
הגיל לט שראם׳ לס כלל ואס ראסס ט ״מר שסלגיש׳ סלא פ״פי עלמי
ואין סיא ובפל׳ לוקק פ״פ אשסי אע״כ בסםל׳ סיס׳ נאמנה שהיא הלגיש׳
ואז היה שלא בשעה עלום ושוב כאעכס אפ״ ללקוס ועיין סוס׳ סולין
צ״ו ע״א ל״ה פלט׳ וכי׳ ללפ׳ הטל לק״ע לנשלעא פלג״ להאיסיענא
קמל נפשא ססלס העמס סוא למקעל לא קעליק אקיעניס אבל אס
ססלה הפלוס סוא לססירס לפלמא ולזס מופיל פלומ ס" שונ אס •כ
ממס קמלא מלסא אסטס• סיא וכטל:
והנה מ״א לא מסימן סיכ׳ לאססזק כמבואל מש גיגדן וממעא לאו
משים למשקר אלא לאומר בללמי כמ״ש פ״• נקייושק ס״נ ובק״א
שס ואס אמל מליסו מלס לאססזק וסימטנן ל״ שוב מסימן אס״כ באופן
שכסבנו וס״נ אפ״ מאס רופאים טון שסוכסנו לטל לאמרי בללט לא
מסימן בסר דאססזקס סלסא זימט במאס ט ס אמכם אס אמר םרופא
שריפא אוסס קולם לאססז.־ן ואז לא סיו צדיטס למלוסו כלל מסימטנן
ליס בטלסא לעבילי לאגלו״ ושוב אמ״ג שראסס אידכ פמס ג׳ ט ע
בסימטס׳ עועל ופנים סלשוח באו לכאן ועכאן וסלאס סושננא:
ואמנם ע״מ לא ססליעו שלא יאומן בסר לאתסזק אלא ט יש לתקספק
אע״ג לבררט לעיל עעובלא לסעלס ר׳ צלוק עעבעין ליבנס
שאין לסאמץ לרופאים עשוס לאעל״ בללט ״ל סכא לא סוס אהסזק
סזקס גמולם לוקסוס בעלמא ל״ד ומכ״ש וקהות לסשטש לקיל עפ•
כטש לעיל ום״נו נ ט מעעאלסטצב״א דפליג לסלי׳ועאטן למפ׳ א ט נ
לבאי׳ ממש כעובלא למבעין לעכס לא מהימן םכא סזקס גיוע סוא
וםזקס מסר׳ לאשם פמפא מפי מס שאק  pההוא לעבעין ליבנס אי
לא

שארות

חת״ם סופר חיי׳ד

כא עדוה סכופא כס יעלה על הדעה שהפליע אשה דברים כאלם אלא
שסזקםו מן סעףור דם יבש:
והנה סב״ס כ׳ םביאו סש״ן ס״ קפ״ז סקכ״ס דאס עשה כופא זה
רפואם זו לאשם אסה קודם םסססזק וכהכפא׳ ׳כולם אשם אחרח
לקעון על״ אף אסכ שכהסזק ג״פ וכף ע״ש סכם לא הוה בעי למימר
אס עשם כפואם זו לעכו״ס בהכ ג״פ משוס דאין כאי׳ עגופי׳ שלסס
לגופי׳ שלכל כדאמכ״ בשבה פ״ו ע״ב ובע״ז ל״א מ״ב וכדכ״ ל״ד ע״ב
איכםו דאכלו שקלים וכמש״ סביל טפ״ ע״כ סולכן לומר שמשם כפואם
זו לישראל״ קודם שםססזק אלא שלע״ג מכ״ל למקען על רפואהו של זה
כיון דלא אססזקס ג״פ עקרה בפלעא ם״ ולס ע״ם ראםם כלל ואין כקעון
עציו בראסה ג״פ כבר ודצ צ״שב קצה עפמ״ש כימוק״׳ ק״פ הבע"׳
ס ד ל דאכן עקפקיכן א׳ בסלהא א׳ בסר׳ זיעד סוס סזקס לכן ביקהוה
דרבכן אזל״ לקולא דלא סוס סזקס עד ג״פ ע״ש ומיכס אס כפשועו
דבא״ דרבכן אזל״ לקולא ק׳ מ׳ ליס ביס סומרא הא בקביעה וקם אים
בים סומכא וקולא ועוד סר׳ כשם שאיכו כקבע כן איט כעקר פסוס
ענ״ס אע׳׳כ ס״פ סזקס של וקס סזקה גמע דכבכן דמ״סם אין זס בגדר
סזקס אפי׳ מוכס מאם פעמים ליום ידוע וכגע ידוע אין זה סזקס כלל
דםעבע עלולה להשהכוה ע"׳ שיכו׳ מאכלים ומקומוה וזמכיס ושנוםיו של
אדס ע״כ אין סזקס לוקח מ״סס כלל ורק רבכן עשו מזה סזקה א״כ דיו
שיקבע בג״פ בין לקילא נין לםומרא ומ״ש אזל״ לקולא לאו לקילא לדכא
קסמרו דסא אפ״ לסומכא כמי בעי׳ ג״פ אלא קולא לעכין הקביעה
קאמר כל״ל בכימוק׳ יוסף םכ״ל:
והשתא ד ב ד סב״ס גכוכיס דהא קמן דםרילב״א ס״ל להאמין לרופא
כגד סזקה גכוע סלז ואפ״ אס לא ריפא כלל בשוס פעם
וכל מה שאט חושש״ לדברי בע׳יהח משוס דכימא חזקח אלימהא היא
קצם ח״כ מכ״ש דכימא אפי׳ ב ס ד זימכי הוה חזקה ו ה ד א״כ ד פ א למי
שכםסזקס בב׳ זימכ׳ ואס סאמר בחזקה גדוע כזו צא הוה חזקה בהד
זימכ׳ כלל א״כ אפי׳ בג״פ כאמין להכוסא כדעה הדצב״א ועיין ס״פ
םמפלס פליג׳ כבכן וכ׳ ישמעאל כ בנן ס״ל סמא דכפצא אשקיכהו ור״י
איכא גופא דלא מקבל סמא משמע לרבנן דהלכה כיום״ אס ידוע שסם
זס יפם לדבר פלוט ה ד הוא עוב לכל הגופ״ בשוה ולפי הכסהינו לעיל
דםרופא כאמן על סכללולא על הפכע א״כ עכ״פ כאמיכוהו שהוא מקובל
שסם זס יפם לחזק עורקי המקור שלא יזיבי דם בשעס סשמיש והשחא
לפ׳-ז אס הרופא מודה שדם זס מהמקור אלא שאומר שסממניו ים״
להפסיק הדס בהא קאמר דצב״א דמהימכיכן ליה אבל אס אמר דס זה
מםצדדיס הוא הכי הוא מעיד עצ דבר פרעי עצ נוף זה שאין מקורה
סצוש אצא מכה יש בצדדי׳ מכא ידע זה אס לא משמש שס בידים והאש׳
מרגשס קצח כאב אפ״ רק בשמח חשמיש מכס מיעין הצדדים בזה כבר
קדומכיהכדב״ז ס״ס׳ ם״׳ כיון דיש כגלים צדבר מםימכיכן להכופא בציריף
הכאב אבל היכ׳ דליכא שוס רמז ורמחה כק שופע כן ע״פ אומדכא
דליה לפע״ד אין לסמון אהרופא:
וכל סאמור ם״כו בכופא ׳שכאל אבל בארמא׳ משמע דפשיע להו דלא
מסימן כדמשמע לשון סמ״ק דמ״ם׳ בי׳ ל״ע אס היא יהודי רופא
מומסם וכו׳ וכן ססליעםדלב״א בהדיא דאין להאמין אשרפיססד״ש ולא
מימד׳ אכפש״ ומעצהו םאכין צסביא ראיום רבום ועלומום דארמא׳ כאמן
אפ״ בא״ דאור״׳ היכ׳ דלא מרעא אומכם״ וכל ראיוםיו ככוכיס ואמהיו׳
וסנס שיש לפקפק על פלפולו לא א א ד ן בזם כיון שהעכין אמס שעכו״ס
א ו ק כאמן במידי דאועכה״ אפי׳ בא״ כרם ואפ״ םיכ׳ דיוכל צההכלל
ע״מ אמר״ לא מרע אומכה״ כמבואר בש״ן ׳"ד ר״ס׳ קכ״ד במילדס וס״ם
ברופא אע״פ שיכול לההכצל שסכביד עליו סליו וכע״ש ב״' סי׳ קכ״ם שס
מ״ע סזקם לא מכע אומכס״ וא״כ ק׳ אהכן גאוכ״ אבל מ״מ מ פ ד קו׳
אין לכו כס לדסוה דבד רילב״א וקמ״ק מהלכהא אבל הכלע״ד בזה הא
באמה מממא בעי׳ מ״מ כאמין םיכ׳ דמצי םמילדה או הכופא לאשסמוע׳
ם״כו משום דצאו דוקא צא מכעא אומכס״׳ אצא כיסא צהו בההפארו׳
שםלליסו במשלסהס וכל שאין לסלוה שיש לו סבם שיעשם צםכעיס ׳שראצ
דסביבא לים עפ׳ מסאי םהפאמ׳ שריפא הול׳ שם״ מסוכן אמד׳ מסהמא
עביד כל עלדק׳ שילליס בעלאכהו אעיפ שאי לא סיס מלליס כמי לא ה״
עקפס פנכקםו עיע אין ד׳ םשיב בזס כעובן ועשדס מולי שאין בו
קככם וכריבדא דכקילםא שאין םחפארום בסללממו ואין קפוס פרכקמ
בםמיםו אוסו אין מםרפא״ עםס לדעם םאוער״ כן בש״ן ד ק י קכ״ם
כ׳ כן כ״ז ש״ן ס ס ס אבל סכא לסאעיט על סמפארמו לומר שדפא אמ
זס כא כאמין צו כ׳ כן דרכם לסםפאר שרפואםו בודאי םצלימ ולססעין
םעולס על דבוריסס ולבסוף כשלא יעמדו דבריסס ׳סלו גסבם דבר מם
ומפכ׳ שכמשד בהמפאממ איד כאען ועיסו רופא א ו ק ישראל סוער סאיסף
עליו ומהירא לםמפאר בשקר שלא יסמכו עליו בא״ כרמ משא״כ עכו״ם
אשר פיסס מש לא מירמי אכפש״:
וראי' בכורם לסברא זו סר׳ ברור שאץ ע מ ם עכו״ס אפ״ מקל״ס נאמן
במעון ורק עככאוס דלא עשקד )בגיעין יו"ד ע״ב וע״ש הוס׳ ע׳
ע״ב ובעדום אשם פלוכ׳ מם זכהכג כאמן ע כ ד ס מקליח וא״כ מכיש
מככאום לכאורס ונאמם איט כן כל מסלית נ א ק ״ ק מעככאוח ופירש״׳

ותשובות

בגינוין כ״מ ע״ב וז״ל במלסא דלא שיין ביס שאינו חפארח לסם אבל
נמלחא דש״כ׳ בי׳ כ׳ סכא שמססאר״ שסרגו בדין עביד׳ לשקר ולומר נסלג
אע׳יס שלא ראוסיאלא ׳וצאליסרג עכ־׳לוכן סואבש״ע א״ע סי׳ י״זסי״ד
בסיסו וס״נ דכווסי׳ לסע״ד וק״ו מעדוס אשס דסקילו ב״ רבנן כמבואר
בבכורוס ס׳ יש בכור לנמלס ע״ש ואין לן מלסא דעבידא לאגלוי׳ יותר
מפלוני נסרג דאמ״כ יבא ססרוג ברגליו ודל סרמב״ם סוף ס׳ גירושין אל
׳קשס בעינין אין ססירו מכמיס סערוס םממור׳ בעדוס אשס וכף אבל
דבר שאפשר לעמוד על בוריו וכף ואין סעד יכול לסשמע אס אין סדבר
אמה כגון זס שהעיד שמס פלוני ע״ש ואע״ם אין סערכ׳ נאמן משוס
דאומר צההפאר ממש ברופא האומר צההפאר אע״ג דקצה עביד׳ לאגלד׳
מ״מ סכא יכול לסשמיע בודאי מ״שי׳ דלסספאר עביד משו״ה נ״צ דעכויס
בודאי צא מהימן אס צא שמרגשס כאב בצדדי׳ דכיון דסוזכר ברדב״ז לסד״
דמהימן אפי׳ בצא בדיקס אע״ג דאפשר צמבדקה ואע׳׳ג דאפשר סוא
מ״ר׳ ברופא ׳שראצ מ״מ אפשר צהקצ נמ׳ ברופא מוממה עכו״ס כיון
דאיכא רגליס לדבר ועוב לומר לו שאנו רגיל׳] לבדוק ע״׳ שפיפרש שיה״
מרסס קלס פן נבדקה אמריו בשפופרס ונמצא דס על ראשו כדי שיה״
מרסס קצס שיסגלה בססס״ דאע׳׳ג דכסבס׳ דעביד צסספאר אפ״ במצסא
דעבידא לאגלי״ מ׳׳מ כיון דאיכא נמ׳ רגליס לדבר יש להאמיט ובש״ן י״ד
סי׳ צ״ס ססק״ב כ׳ עכו״ס מסל״ס מהימן משוס דאפשר לםעעימו קפילא
ואין הכוונה לומר שסקפילא נאמן כמו שחשב מעלסו וכ׳ מס שכסנ אבצ
הפי׳ הוא כן דהן מסימ לפי הומו לא הוי כמסימ לפי הומו דעדוה נשיס
דםסס אין מדברים עמו כלל ולא שואל־ס אוסו שוס דבר דאי לאו הכי
כבר נ פ ס ק ממסים לפי הומו אבל הכא מעעימיס לו ואומר״ שיודיענו
מס עעס נמצא בו אבל היא מסל״ה שצא נודיעהו שנצערן הדבר לענין
אי׳ וס־סר כן פירש״׳ במוצין צ״ז ד״ס צעעוס קפיצא ע״ש וסשסא כיון
שעכ״פ אמרנו צו שיודיענו האמס איזם עעס נמצא בזס סוא אוער סאמס
כי מירהה שנעעימו לקפיצא אמר אפ״ יהיה נמהוס גוי מ״מ הא ק״״צ
גוי מירהה ממברו הוא ש״ס מרון במס׳ ע״ז ס״פ ר׳״ גבי עובדא דפרזק
רופיצא ובש״ע קי׳ קצ״א וה״נ מירהת גוי סעועס שמא נעעימנו לקפילא
אבל לא מ״ר׳ השסא מאומנהו של קפיצא רק מירהה מיניה מכ״ש הכא
דמירהה מבדיקה שפופרת:
ימיט ברופא מומחה ישראל הי׳ אה׳ מקום לומר דהנה לנאור׳ מקהמא
לא ראהה מ״ה ממש בכדי שהושיע ידה ממה הכר או על עד שלו
כ׳ זה לא כזכר בשאלה אלא כמצא דם שמון להשמיש ואט אין אכו בקיאים
ע״כ מחשיב״ הכל קעון כמ״ש ש״ן ד ק י קפ״ז והכה כבר הכמכו למעל׳
שלכאורה אס חרצה לקפור ולטבול אמר כל ביאה וביאה הוא א״ דרבכן
קל מאד ואין אכו מחמיר״ אלא משוס שמא האמר באמצע ההשמיש
כעמאה׳ והוא יפכוש באבר ח׳ וסכם חשש זה חששוחז׳׳ל לפי עיקר ה ד ן
שמאה בכדי שסרד מן םמעה אבל הכא אההא איכה עלולה להכגיש
דמ״ שלה באמצע חשמיש עכ״פ ומקח״ן דכסשונ אוהה כרואה מ״ה אבל
שכסוש כמי שהרגיש הדס באמצע החשמיש מה״ח לחוש לכן ע״כ אין
לפטט אלא א״ דכננן קצ ואפשר בכס׳ג צא םחנדכו שצא צהאמין צרופא
ישראל עכ״ט אפ״ איכס מכגשם כאב מ״מ לבי כוקפ׳ לסםיר כיון דאפשר
ע״׳ בדיקח לעח כתיר בלא בדיקס:
ועיי' הוקי ב״מ כ״ד ע״א ד״ה מאן שעעם ליס דאזיל בסר רובא פ״ גבי
מציאה ולא שיין הא גבי פלוגחא דס״ש״ למיעוע עכ״ל ודבריסס
צכיכ״ ביאור מאי אוצמא דמציאם ורש״״ שס ע״ב ד ם מ׳ קהכ׳ וכו׳ דצא
אזצ׳ רבכן בסר כובא בממוכא עכ״צ וסוא מאד םמום דאדרבם ממון קיצ
דאחיחב צמחיצח רק סזקס ממון אצים שאפי׳ ממון םקצ אין מוציאי׳ ע״׳
מבא משוס דחחפיקח של ממון חוא סזקם אצימא מאד ומכ״ש בא״ חיכי
דאליס סזקםו כמו חזקח ממון וכגון חזקח א״א עכ״ש דלא יועיל רוב
דהשחא ממון קיל לא יועיל רוב כגד חזקה אלימחא כ״ש בא״ ולזס כחכווכו
סוס׳ ב״מ כ׳ מ״ב ד ה איקורא דאליס חזקה א״א כממון וכן כועס דעה
באר יעקב קיף חלק א״ס אבל אין שוס סברא שממון שאין מ׳ חמוסזק
בו ׳סיס חודר מא״ וא״כ דברי רש״׳ חעוסים אבל חכלע״ד דםפרשו
דברי הוס׳ ורש״ הכ״ל ע״פ ד ב ד םוק׳ ב״ב כ״נ ע״ב ד״ס ס ק לסמש׳ס
אעה וכו׳ בסיד כיון דיכול לההבכר עיי׳ הכחה עשדה אין הולד׳ בעליא׳
אסר הרוב כיון דאיכא לברוכי ולזה כהכווכו הוס׳ בב״ע הכ״ל ג״כ וצ״ל
למאי דמקיק הש״ק יד ק ס ד איבו שלו איכו ס״ב להכרח קסכ׳ ד ד ס
כמלא שאינו מברר ע״׳ הכרזה ומ״מ איכו שלו ולא אזיל בהר רוב נכרים
׳״ל מכיון שאפשר לברר סו ליס לן למיזל בסר רובא שיקס לעלמו ומ״מ
לא יכריז משום דרובא ככדס ויבוא עכו״ס ויםן בו סי׳ רסיס מסדר
אבידס לערבי משרס איכו מכריז ומ״מ אע״ג דםשםא איכו יכול לםכריז
מסאי סששא דמסזיר אביד אפים איכו שלו כיון שאפשר לברר ע ״ במק׳
ועי״ ש״ג שקביב סר״׳ף כפ׳ לא יספור מ״ס׳ דמיון לזם מבדיקם םריאם
םואיל ואסשכ לברר לים לן לעקען ארובא ע״ש וסכם לפ״ז לע״ש ר״ן פ״ק
דסולין דלשיעס כשי״ שם״ דן לפט רבוסיו שלא לאסור שוס ריאם בלא
בדיקס ממעס דאםעול אכלכו עסלבס א״כ אפי׳ סיכא דאיכא לברוכי
צא בעי צנרור׳ א״כ םיםדר ק׳ צדוכםא מם מממא צא כחצ במציאס ג״כ
בםכ רובא ולריכיס לוער לסלק דנאיסור קעכ״ ארובא אפי׳ סיכא דאיכא
לברור׳

שארות

חת״ם סופר חי״ד

לברור׳ ואס ׳חגלח אם״כ דטריפס ס״ סבסמס אין בכך כלום דההורה
צוהם לקמון אכוב משא״כ ממון מחריב לברר טפי שאס ׳קחכי למלמו
ויאכל ומדי ואח״כ יניא ישראל א׳ ויחן בי ס״ והוא כבר אכלו ואפי׳
כימא ממון א״חא במזרם מ״ע ין גזל סכאכל ועוד סנפציס רוצים בחפץ
שלמם ולא נששלועיו ועל כן לעכין זמ ממור מטן דאס״ חיכא דליכא
חזקה ממון כגון אבידה ט מ לא אזל״ נהר רונא היכא דא״ל והיינו דםירש״'
לא אזיל רבנן נחר רונא נממון חיינו חיכי דאיל לאפוקי׳ נאי׳ לפירש״י
דלא מסטר בבדיקה הריאס אמכם אכן חא ק״״ל נין נא״ נין בממון היכ׳
דאפשר לברור׳ לא קמכ״ ארונא א״כ כ״ש נכ״ד דאפ״ מ ב א ליכא דח״מכוחא
דרופא מומחה ישראל גרע מרונא פשימא שלא כסמוך על דבריו היכ׳
דליכא רגלים לדבר כנין כאב בצדדים ואע׳יג דשוממ דאחמחי אין בודק״
אסריוססכ״ ונ״סש וסימכיס ס ס ס לאו מטעם כובא אלא כל המומחים
שוממים נ ט ו נ אנל חכא אפ״ רופא מומחח שנמומם״ ליכא אלא מ ב א
שלא יטפס נדעיוכו ע״כ צמכ״ לנרד סיכ׳ דאסשר ע״ז בדיקס שפוסרס
ואס יראה שהקלקל עצמם פכ״פ חנדוק עצעח ננדיקח ס׳ חשו׳ אטכם
שמואל סי׳ כ״ז שחנדוק ע״י מוך כעובי אנר ואס המצא דם על סצדדיס
ולא בראשו חר׳ מוחרח סוא ואס כמי חמצא כמי בראשו איכח מקולקלח
כ׳ חוכל לחלום שכאש סמוך מן סצדדיס חואיל ואין מכסול בראש ועדיין
חוכל לבדוק נשפוסכח אם״ז וססכיס עמו תגאון בסדרי עתרת סק״ז
ומשיג על הזכרון ׳יסף דפליג על אמוכש שמואל בזת וכבר עשיכי מעשח
כזת ועלתת נידיכו תל״ת תכלע״ד כתנת׳ ות׳ ילילכו משגיאות ויורכו
מתורתו כפלאות תכ״ד א״כ ל ע נ מ ת׳:

תשובה קעו
שוכיט לת״ת ידידי תרנ המופלג תמא״תג כש״ת מו״ת ׳תוכמן כ"׳ יושב
בשבח חחכעוכ׳ על כסא הוראה דק״ק 'אכעקויא ׳ע״א:
הניעני כעימיחיו קינעלס ארוך ערוך כאיש מלחמוח ח׳ כידון קרעין
קמכיס תכלקמיס מעד בדיקת האשח שלא נשעח חטלח מ״ר
ובלי תיגשת כאב בכליות וצידד דיש לתםטר אפילו איכס כימוח״ ע״׳
מיעוך וסספשמ בציפורן משוס דלדעת תראנ״ד שהיא דיעת קמ״תא
שבש׳׳ע ס״ס׳ קפ״ם נע״ דוקא צירת עפר ומי יודע אכ׳ סכי דומי׳ לעפר
וחיל ישוב צידד לתקל מפכ׳ שעראיתס שמור ורש"׳ פירש ר״פ דם כדח
שערת אדומח משמע דלא אמכ״ שחור אדוס תוא אלא שלקת דוקא
נדם צלול אבל בכש״בש לא אמרי׳ סכי:
הנה לכנוכ׳ מדאמר״ כן בחולין מ״ז גני ריאת ובסוכס ל״ג ע״נ גני
אחרוג ש״מ אין חילוק נין צלול ל׳ נש לעולם שחור אדוס תוא אלא
שלקח ועכין תלקות תוא שכשרף מחטמוח אש חסול׳ סשורף או חשמש
תשורסח נאחרוג ונח״נש נחכליח וכעשח שחור כפחם וכן מורת לשון
רשיי נסוכה ל ג ע״נ סנ״ל ולפ״ז אדרנס נינש שיין לו׳ טפי אדוס תוא
אצא שצקת יותר מנצלול ולולי דמסתפינא הייתי אומר נהיסון נכויכה
רש״׳ דדקדק שערח אדומח דאלו שחורה סלינן שסוא דם שרוף שנשםר
ונעשס כספם אבל מדעד״ן אדומה היא ואלו ה״ דם שנח״נש כל כן
כנר סי' מושחר מסשרס׳ שקירין )נראכד( כידוע אע״כ נרי׳ סוא אלא
שאיככ׳ רוצח שחצא חומרא מח״׳ נעכין זה וכמ דסיסרא עדיף לססיר
אשח לנעלה ופשוט דאין מ ו נ ח רש׳״ לא למעוטי שחורח אלא למעוטי
שער ממש כעין שער הראש שלזה אין צרין שוס עיון ונדיקח דלו יח״
דם צליל אין טמא אלא נד׳ מראוה ע״כ פירש״׳ אדומה וכל אנזר״הו
היינו שסורה בכלל ולשין ש״ס כטן קליפים שערים עפר ׳במושיס
אדומים ס ן אדוטס אכולחו קא׳ וח״ח שחורים ע״כ אין להקל כלל
מטעם זס שסם שסומח אלא ע"׳ מיעון ציפורן:
א מ נ ם מת שחשש מעלתו לתםמיר אס״ ע״׳ בדיקס מטעם הראנ״ד
דאין להתיר אלא כעין צורת ברי׳ ועפר תמסורש נש״ס אבל דם
יבש טמא לעולם וכדמה סכאשוכ' שסתם חמחנר ס״ס׳ קפ״ם ותיא ג״כ
דעת סרשנ״א יס׳׳ת ז״ל יפת כ׳ א׳ צא תות צורתן של אלו משוכס וס״כו
מסר דתכן כ׳ דם ינש שט םראשוטס תללו ם״כו פכ״פ דנר ממשי וגושי
כעין גרגר חרדל וסמוס אבל קרמין אלו ידוע שאיכס אלא כאבק ועפר
ובסרמ לסמ״שכ הוס׳ נכדה ט ג עיב דיה שלש כו׳ ויש שס מ״ס נ ט ש
כיון דראסס מעט צ״ל כ׳ סיכ׳ דראסה עעמ ומדבריהם הוציא נסדר׳
מהל׳ ס״ס׳ קס״מ דאין דרך המקור לסוציא דם סחוס משיעור גליס והכה
חגאון חכ״ל מקיל טפי ומצלף להקל אס״ ניש לחלוםיס דם ע״ג העד
יעישם מעט ק״ס ע פ ״ דנר׳ ענודח סגרשוכ׳ לסצוה בצדדים ׳ע״ש ואין
לסמון על זס נל׳ נדיקס מסרי״ו כאשר כנר כסכו כמס פעמים נכמה
כשיס ע״׳ יולדת בקיאס ועלסם בידיכו סכי״ס ואמכס נינש נל׳ שים
לחלוםים דם בוודאי יש לצרף וסעטן נזם דיודא׳ אין שיעור לדם כדם
אפ״ פחד שנשיעורא א׳ יוצא מחמקור טמא וםזקס דמים מחמקיר אן
ד׳ לכו שמסחמא אין דרן המקור להוציא מפח קמכח פחוחח משיעור
שאס חחסשמ יכולה להחפשט עד כגליס ואפשר חייכו כחכדל שהגרגר
םחוא ע ט פ יש נו קצח גוש וממש ולכשיחפשמ יכול להחפשמ עד כשיעור
ג ד ס אבל קרמץ אלו טעומן מוכחת שאין כן דדן המקור להוציא ובשגס

ותשובות

סט

כת״בשו והרופא״ אועדס שכן דנן להולד בכליות וכמו שהעידו כל
סגאוכ״ נקסריסס נעדוה הרופאים חללו יש לסמוך עליהס:
וכבר אמרה׳ מאז נקו׳ הרא״ש לרשניא נהשו׳ ממ*נ א׳ נאמין לרופא״
ל״ל נדיק׳ ואי לא נאמין מת הועילו עדוהן ולא נמלי ה״ נדפו׳
על ק׳ זו ותי׳ כלע״ד דתרופא״ נאמני׳ על תמנע׳״ שלמדו ננסיונה׳
ונקבלסם איש מפי איש ומצאו שיש במציאות שתמצא מכת או שוט׳
נמעיס שמוציאת כיוצא נאלת אך לתאמין לתרופא או אפי׳ לכמת רופא״
מומס״ על גוף תזת שיש לאשש זו שומא או מכת נעעי' לזש לא נאמין
אפ״ לרופאי ישראל כ׳ טועת נדעיונו ונתשפעו יצא משפט מעוקל
)עיין נסי׳ קנ״פ ונסי׳ קע״ת נניאור תיטב(:
היות כן וכנר מימ׳ סל״ן ז״ל עעידיס כל תרופא״ כ׳ דרך לתולד נכליות
כיוצא נאלו שאנו מראי׳ להס ומעתת אס לא נמומו נ ט ע ק ציפורן
אפי׳ לו ית״ שאין צורתן כאותן צורות המפורש ג נ ט ״ מ״מ כיון שרופא׳
זמנינו מעידים שלומה הללו נולד׳' עתת נזמנינו נכליות נאמין לתס ע״׳
בדיקת ובצירוף קרטין שכתבה׳ לעיל שאין דרך םעקור להוציא דנר מומע
כזת על תרונ משא״כ כליות מצוי בתם כיוצא בזת עפ״יעדות תרוםא״ ת מ
נסדר׳ טהרה רוצת לסקל אפי׳ נלםלונדם דם עמעם זת ולתלות נצדמן
עכ״פ נסמוך על זה ניכש ונהל״ נכליום פ״פ׳ רופאי׳ וכדי סיס׳ ורא״ש
ומ״ ריין ר״פ דם נדה דפליג׳ אהראנ״ד ורשנ״א הנ״ל וכלי לסמוך עליםס
נשעה הדיוק שלא לגרש נשי עמי מניה העכיגיהן כ׳ נזמנינו אלו שכימ׳
טונא ואין ראוי להממיר נינשיס ולא נימימ״ אבל נניעום״ או יש עמםס
למלומים דם אעם״׳ ששמעהי מהרנה גדולים מקיל״ וכמ׳׳ש נשס סינן
ט מ פלילם ל' לעשוה מעשה אס לא ננדיקה מהר״׳ו וכמ׳׳ש לעיל ויוהר
אין להאריך וה׳ שנוה׳ ו יאריך כנפשו היקרה ונפש א״כ דש״ם .פ״נ
משה״ק סופר מפםד״מ:
עש״ק ט״ו כסליו קפ״ז לס״ק:

תשובה קעז
שוכיט להיה ממו' הרב המא״הג המופלג ומפואר עורג מרק נעל
פיפיוה הל הלפיוה כש׳׳ה מו׳׳ה שממה נהן נ״׳ אנד״קק
עאעשציסק:
יקרתו הגיענ׳ נזמנו ויען דבריו ננו״ס על דנר׳ ס׳ אננ׳ מלואיס
מ״ב ולא נמצא אז ניד׳ עד הנה אמרה׳ עד עהה ע״ד אשה
שיש לה יסם ככל םנשיס אך מצאה דם נ ט ר ונבדקה בדיקה מהרי״ל
ומהרי״ו שנרטא סי׳ קצ״א ועלם נידם כהוגן באופן שאין ספק שכל דם
שהראה עם מ״ר נין עונה לעונה מטהרי׳ אך אמר שראהם דם ממש
נוסהה ונאהה לפסוק נטםרם ולספור נקיים הי׳ םשוע נעינ׳ ר״מ
דהרי היא ככל הנשים שפוסקת נטהרם וסופרם נקיים והדס שרואה
עם מ״ר אינס סיםריס ואינם מפסידים אך מצא נ א ב ד טלואים מ״נ
נהשר ק״ס׳ כ״ג שהצריך להפסקה טהרם וספירת יום א׳ מימ׳ נקיים
עוד פעם בדיקה מהר״ל ומהרי״ו םנ״ל יספק ניד ר״מ אס הדין דין
אמה לםםעיר כ״כ או לא:
ספק שפר״מ יפה מודה ונא שכיון שיצאה נהיהר שיג הרי היא
אין
ככל םנשיס כאשר נבאר אי״ם ונידון שבאבני מילואים אינו סוהר
םוראהו דההס מ״ר׳ באשה שפסקה יסהה לגמור ולא ראהם שוס דם
כ״א נמ״ר שהדין ע ט ם ביום שהיהה רגילים לראוה כוסהם או נ ע ו נ ם
בינונית מל׳ יום לל׳ יום תמזיק תדס שעם ט ר לדם ותספור על״ ז׳
נקיים אמי־ תפסקת טתרם דאל״כ לעולם לא תממא כמיש תגס׳ פ״נ
דנדה דף טי• מ ה ומר סנר וכו׳ ננידק הלז יש פנים לומר דאין מועיל
שוס תםקק טתרת אאיכ תמיל מיס נקיים נאותה שעה דמה שפוסקת
ואינת מוצאת דס ננדיקם מורים וסדקים אין רא״ שפסקת כיון שלעולם
א״נת רואם אלא עם ט ר ותםצת טומאתה שםמזקנו אותת ננדת ת״
עש דם שראתם עם ט ר נ״וס וסםם וםלינן שיצא דם םמקור עם מ״ר וכל
זמן שלא פסקה נטהר׳ אנו תלינן שאותת תמע״ן עדיין םתימם ויוצא
עם מ״ר ע״נ לא שייך הפסק עהרת עד שהפיל מיס נקיים נל׳ דם
וכיין שא״א בלא דם כלצ ע ט ם צריך שנדע שיצאו מ״ר בלי דם מקיר וזס
א״א לידע אלא ע"׳ נדיקת מםרי״ל ימםרי״ו םנ״צ וצדקו נזם דברי אנני
מילואי' אבל נידון שלפנינו שלא פסק יסם שלם ורואם דם נזמנת ככל
םכשיס וםיסקם בטםרם ע״׳ נדיקם מור״ וסדק״ אין דם שיוצא עם ט ר
אמ״כ סוהר דהלינן נדם אמר שלא מן המקור אלא מהכציום כאש־
כהנרר ע״׳ בדיקה מ־רי״ל ומהרי״ •,נראשוכה ועדיין לא כולד ריעוחח
לומר שיצא דם מקיר עם מ״ר של עכשיו ונכיר הוא:
ויען ראיס׳ כ׳ םשי׳ אנכי מלואים סי׳ ט ג םכ״ל מםלגא דלעילא כנר
כ׳ מל סדרי מסרה קצה נס״ קפיס ד״ה השינה גי״ה מן כ״ב
כסליו וכו׳ יטש נאוהו העמוד בסוף ההשובה ד״ס וסכם ראיס׳ למכס א׳
מחכמי זמכיכו וכו• יע״וש וקצה בסיף סדרי מהרה מלק הכקרא מידוד
חלכח בחדשי גפיה בגט דף סיו ׳עו״ש וימצא כל דברי אנכי מילואים
וחציו אחרון של חשונח חוא ויכום עם הגאון ח״ד סי׳ קצ״ו יע״כחיבס׳
סווח דעח חכ״ל ע״כ אעמוד דברי ט ס הגאון חכ״צ ומטצא ׳חנאכ דברי
הגאון אנכי מילואים הכ״ל:
ראשיה

שאלות

חת״ם סופר דדד

ותשובות

ראשית ל נ ד סנאק ס״ל לבמה שאינה מרגשה פסיסה פ״המ איננס
ספקק מסרס מבלי שסלבוק בסודן ונקלקק א׳ מגדק נלה
ס״מ מ״ב לאמנסספרסי וא״י כמס קפרםיופילש״י בדקס וקי מכ״פכיק
ללא סרגישס סוס לי׳ נקיים וסצמ pמבילס בזמנם שסיא מצום אמ״כ
עסיס נעינן קיפולסע״י נ ד ק ס לוקא ועול לסרב נ״י כ׳ בק״קצ״וגשס
כעס סוקקיס לבדקם סורק וסלקק נז׳ נק״ס סוס א״ כרס א״כ עוכס
לבדקם זו לאודי׳ ולא קני נעם שלא סרגישס פסיסס עקורס:
ואומר א ד ס ד ן לין אממ גבי ספקק מסרס וא״צ ראי׳ אבל סקפילום
נקיים צדן ראיס ואין ראייסו עכרעס לא? אפשר לומר אס
עעלס ניסש ולא סרגישס פפ״סע יעלם לס לסקסק עסרס סר׳ אנו לנין
שניוס וקמפ נפמס עקולס לסוציא לס וסממ ואנו מושש״ שעולנס פמוס
ועורק לס על שספקוק לפנינו וא? נאער שכיון שלא מרגיש׳ כל נס״ש
שנפממ עקורמ פ ד פקקפ לכי כל שפס נפממ עקורס סלא ללעא
פמומ ועועל פוא וע״כ א׳ אפשר אלא שמנלוק נמורין ונקלקץ ומלע
שנקםס עקורה אבל שוב אס״כ אפלל לענק קפילס נק״ס מימ קפורים
לפדנו כל שבריר לס םסשגיסס על עצמם שסריס א׳ מז׳ ימים ויולעס
נוולא׳ שאז לא נפםס מקורס ואמנם יסי׳ זס נםשגסס פרנדס באופן
שלא נסוש ללמא ארנשס ולאו אלמסס אלא שסמימד שפס א' מקיסם
לעסס עכל סרסורים ועםשנוס ועשגיסס על עצמם ויולמס שלא נפהס
עקורה וסוס קפודס לפנינו אן יען שזס בדקס ק׳ עאול ע״כ עיקר
הנליקה ע ״ םכנסס על בסודן ונקלקק ואס לא סעצא לס ס ד יצאט
עכל סקסיקוס ואיכ לא ידקש׳ עש״ס לאמרה א*׳ כעס קפלה׳ ה״כו
כדל שלא סשגיסס מל עצמם או שלא נלקס נסורק ונקלקין ורש״׳
פי׳ נ ל ק ס פשומס וכן כל ספוקקיס שננ"׳ שאמרו נ ד ק ס ס ורין וקלקין
סוא ס׳ כרס נוודא• כן סוא ד מ ״ ד נאשם שאינם אומרם נ ד ל׳ אלא
קומכס מל נ ד ק ס וכשאינה מכנסס לסורק וסדקין סוס ס׳ כרס ואין
רא״סו עכרעס כלל:
תו ס אס יצא עענס דס שלא נסרגשס סומר דעקור עקיעו עמא וסוס
ל״ כפולעס סנס לדדן אפ״ כסס סוסר אנל ע״סס יפס ד נאננ׳
מילואים דמבואר נרמב״ן וסדן;וסוא נס״ נדם ע״א( דאק עקור מקומו
עעא עעעא נפנים עד שיצא לסק דכוגעס סוס ולא רואס וא״כ אינס
קוםר נשום אופן מ״םת ימ׳׳ש עוד דני! אשם שסוסזקס נדם ואם״כ נולד
לס מכס או אפ״ יש לס מכס נאוסו מקום ואן ניוס עונה שלם ממאס
מממס שכ׳ םסוק׳ וכי למילס לא ססי׳ נדם ומכיק שסוזקקס למומאס
צליכ׳ שספקוק נמסרם וסקפור לפניט יום א׳ נקי נל׳ רא״ס דס מכס
ונזם ס א ד ן מלינו ^  pוססמיר ואנאר אי״ס כנר נארסינאודן גסשד
אסרס ע״ש סוס׳ נפשימוס דפכ״פ ניוס וקסם מעאס דופי למולם לא סס״
נדפ וסי׳ כוונמס לנס* לאשם נסזקס מסרס מומדס וסזקס םוסס של
אוסו סיוס אינס סזקס גימרס ל ס ד וקסיס לרננן מימ מ נ כשיס רואומ
לס נלס פכ״פ נשום ז ק מסזמדס חי אס נסלס כל לידס נמכסס נוציא
אוסס מרוב נשים ו מ נ א מדיף ממזקמ סזקס מסרס שלס ולו׳ משים כן שלום לסלעילי סנינ׳ סלננ׳ סמוסלג עדה לוד נ״י:
ססי׳ למולם ממאס איכ סוא נסיפן נגד רוב נשים שאינם רואים לס ני*א הגיעט אסמול וקלאסיו ומיל נמלס עעכי אנל ׳לעסי קצם מס
אלא נ ז ק תופ ופוסקים וגס סזקס פסרס מק**מ לס ונשגס איכא מכס
ה״ כהונ נו אולוה אשה שלא נלקה נז' וכנר לנהס אצל נמלס
ל פ ד ט ומשוס כן נברול לפ יום א׳ שפכ״פ אין מזקס מסרס שלס אלים ונמל׳ מקופק אס לא ססרשלס ולא נלקה גס נראשון ראוי׳ לגמור
נאומו יום נסי סזקס וסם ומומאס לא אליס לוקסומ ל״ד אן פכ״פ נזוג זו שכיסם כא׳ לא מונים סקפק סזס איננו מניס ילא׳ ס׳ כי
סזקס מסרס לא אלים שסט משו״ס צריכם לפמש מינם סקימכס שכסם פ״א לבלוק לינא לאינם׳ אינש׳ אנל לםיוה לנ סנמל טקן> מל
לוססס שמא סראס וא״כ ננרור לס אוסו יום זס ד ל סנרס סוס׳:
אשסו אולי נס ביוס סראשק לא בלקס מסמס םםרשלוס וסאין ס״ד גכך
א מ נ ם סלשביא וסר״ן סליג׳ אסא וצריצ ממס וסמנק סוא דלועסיא
ואין ׳מלס מל סלעס:
כל ט שיש למ מכפ מריה ופצפ ומנורפ ססומס סטציא לס מ י מ בפיקר סדין רוב ספוקקיס סיינו רמביס וראנ״ל ולעב״ן ורז״ס
וליסס אד כלסעוסרוס וסליסוס שבגון> יוצאים לרןשס ונמשטס לאוממ
ולשב״א וראיס וסרא״ש וסתור כולם פס א׳ פקקו כרב ראשק או
םעכס כן ״ל שאשס שיש לס מכם נאוםו סמקוס נמקור אז׳ כל טסר אסרק אן םראבץ וסקמ״ג וססרומוס תומו בי׳ בשם סוק׳ פ״ק לניצס
סליסוס שלגיליס  qpboobבעורקי לס נלס ולססנשל ולצאס ניוס סוקס פקפקו לסו אולי םלכס מ ״ ס דראשק ח׳ במי׳ וסרב״ כ׳ שאין לסקל
סשסא סכא ׳ולאים א׳ לא׳ ל  pממיס מכסם ואינם נמשס לס נלוס כלל נגדם בא״ כרס מ״מ נ״ל בדימבד שכנר לנסס אצל במלם לא שבלףק
ופקק לס וססס כלל ומטס אין קו׳ ו ט נוליא אוסס מלונ נשים ז״א קו*
קפיקא דילסו מפני ודאי דרובפוקקיס סכ״ל דפסקו כרב בוודאי:
ט ט סניל לנו שלוב או אפ״ עסצס נגדם גדש לסם מכס שישאל לסם אך כל זס בבלקס בוולא׳ בא׳ או בז׳ אבל בבמקס האמצעי דסלז״ס
זסס בזמנם כלל וקמב לולא׳ שמב נשים טוצאיס נאלו אין לסס וקס
וסרא״ם מסאיסריס וגס סרשב״א נס״םא מסיק לססמיר פכ״ס
אשס
וטון שכן וגם סיוס אץ לס סזקס לאוד״ מקסוס ליל ע״כ אוקמא
במלאי סזי לאצערופ׳ לסראב״ן ושייעשו לסוש אפי׳ בליעבל:
אסזקס מסרס דמסלנס לעולם זסו קברס סלשניא וסר״ן:
וראיתך מאלין להסביר ס׳ סרא״ס בבד׳׳ס מס ל׳ א׳ ח׳ ומס ל׳
ט סרשב״א בסם״א ס א ? אסה)מיד אה זו בשמם וססס וסדי לס
וכן
אעצטי׳ שממנה ומהה למ לן לכולהו הנא׳ למהני׳ כלם ס״ס
צפנ? ובנשים למלמא ס״שי׳ נעונס םוסס וסי' סא• מלרננן משוס מ״ב ס״ל דמדפקקה במהר׳ ב״הששובהיאנסזקס שלא ססזור והלאה וע״מ
לאפשר לטקס מלס למלסא אבל אבל לאוקרס מל במלם למולם לא ראו ראוי״׳ שהקפור דוקא והספיר׳ גזם גז״ס מ מ מבילם במים אבל בלי
רבנן לססטר וכיוצא בזם כ׳ בס״ סר״ן לן> פרז וסמסיקו ג״כ באבני קפירס נמי בסזקס שלא סראס ממ־ וסנה א,הה םקפיר׳ אנו מקובלים
טליאיס םכא כיוןלא״א לטבלק מסורס ואין לנץ אפשר משא״א כוונסס ממרמ״ס מפי סקנל׳ שאינם צריט ססירס בפס כמ״ש נס׳ ססינון פ׳
לאס נסזש שמא ביום סוקס נפסס מקולס א״כ אמא׳ הפקוק במהרה בסר גבי קפירס יובל ייךציר מסק לשוט סעסיק בסדרי מסר׳ קי׳ קנ״ו
לנקון> שסר׳ כנר כ ס נ מ ניום ספקק מסלם אין מומיל נמס שסשגיסס אן פכ״פ םכנס וכוונש לספור במי וסנס לר״א לס״ל דסזקס מפל״ היא
מל מלמה שלא נפסס מקורה ללפ׳ המששא שכפמס מקירס ניוס סוקה כאלו בדקו לפנינו מ״מ לבליס שבלב אינס דברים ומס מוטל כווכס בלב
דעא ע ד ץ מקורה פסוס א״כ מה מס ט ו ט ס דם״ כס־כא ומלולא מ״כ בלי ליבול אן ק״״ל במסשבסו ניכר מהון מעשיו מסכי לבליס שבלב מ״כ
מסרו לגמד ולפ״ז נ״ל גס ססוק׳ ט ד י לס׳ סניל אלא מ״מ ס״ל כקו׳ סבליק׳ ביום א׳ סיס סיראס שמכנס עצעס לספור ולשעול סימיס סאלם
רשביא ור״ן למלרבק ולסומרא נמלט דסוש ל״וס סוקס ולמדן ססקק ושוב אינס צליב׳ בלען׳ ׳וסל כ׳ סוא כאלו ילמנל שסנדיקיס עםולוס
מסלם טעא לכשיגיעו עקפר ט כ יעים שיולעס שבמב •טס לא משן ממיץ ש0ט עיקמ״ אסזקס ורק בליקם יומא קעא סוא לסילוס אלבריס שנלב
שבהסלח
שלה כ״כ ז ק רנ א״כ עקהעא כנר קהס עקורה ואס לא הרגיש אז
פהיסה המקור הפקיק נעהרה ולא עיסז׳ כסוכא ועלולא:
ע י כ לפענ״ל אשה שעע״נה קהום שכולל לה מכה נאוהו עקוס
וסגיע יוס וקהה ואנו סושש״ לשיעה הוק׳ ועעעא״ אוהה אז
אסר שענרו ען״ כ״כ יעים אשר אין ל  pלס לעש? אצלס ספסוק
נעהרס נאופן סנ״ל וסעסר אן אשס עמאס נלס שפרס שפקקס נעםר׳
ומעיינה עדיין פסוס ונילל לה עכה איני יודע לה היהר לפקוק נעהרה
נאופן שנזה צדקו דנר׳ הגאון סו״ד:
ובחידוד הלכה שנקק> ק׳ קדרי עהרה דקדק ננדה ק״ו נפלוגהה רני
ורשנ״ג נאענס אשס לועד מכס יש לה וכוי עה ענין זה
לעקור עקועו עעא וסי׳ שס אינו נ״ל לועד שסאשס סעמאס עועאס
ערנ יהי׳ נסזק׳ עועא׳ אן הנה הוא ז״ל ע״ה׳ דנר׳ סוס׳ ריש גיעין
אמא׳ נאמין לסאשס וסר׳ סיא נסזקה עועאס וסי׳ סוס׳ שס לא שי? גני
רואס דס דם לפנינו ואומרם דס מכס סוא או שלא נהרגש׳ יצא או מכם
עסור׳ סיא ואנדסי׳ ומס ססיר ל׳ סכס וכדומה והנכון נזה ס״ סרמנ״ן
שס מסק־ שנאמנס על עצעס שאוכלס סכומם ועסרום ונמקם למקיש
וענת עינדא ננפשס ואדם נ א ק על עצמם ועסק־ כן נאענס על נמלס
אן א׳ לא סיש׳ נאעכס על עסרוש אעפ״׳ שסשמיש נעלם נוגע נס
למצמ׳ מ״ע לא שיין לו׳ מסין שנאמנס על מצע׳ אדרנס עסון שאינם
נאענ׳ לנעלם אינם נאעל על עצמם אמ״כ כלל ומשו״ס נאמנס לומר
מכם יש לס או שלא נסרגש׳ וכדומס ומעסרס עצמם ועטלא נאענס
לנעל׳ אן רשנ״ג ס׳ל מקור מקימו עמא נמצא אפי׳ דס מכס או שלא
נסרגש׳ נמ׳ עמאס לעסרו׳ עד סערנ עכ״פ וססלס דינם על סשמיש
נעל׳ ומסון שאינם נאמני מליו אינס נאמנ׳ לעלע׳ ושינ לא פקע איסורא
עינס אפי׳ לערנ ולא סענול עד לאסר זסו סנלמ״ד נכון נזם נעזס״י
אבל נאמס לא נראם ל׳ דכיק שנאענס על עצעס לשעש עס סנעל
נאענס גס עליו וישעש עעס כן עשעע ל׳ מלבד סוק׳ סגיגס »״ל ע״נ
ונארס׳ נמ״א בסשונס אלא לדני מקור מקימו עסור לנעלי אפילו דם
נלא סרגש׳ או מראם עסור׳ ולרבן שמעון נן געליאל עעא לגמרי ורבוסינו
העילו וסכריעו לוקא דס מכס שאינו נסוללוס סעקיר עסיר אנל שארי
לנריס סיוצאיס נסוללוס סעקור עמא וכ״פ רמנ״ם כרנוהיני כמ״ש
כ״ז גסלד עסר׳ ס״ קפ״ס ונאענס אשם מל לס עכס ולא על לס
שיצא נל׳ סרגשס לס״נו אס לאינו לס שוסס דולל עאוסו עקוס אשר
םזקסו נסרגשס עעקור אינס נאענס לועד לא סרגשס׳ כיון לסלס עעא
עעעס עקור עקועו עעא וסיא עמאס לעסרוס עכ״פ שונ אין לועד
מהון שנאענה על עצעה נאענה לנעלי וכע״ש לעיל ואין להאדן יוסר
מש־ן״ק סופר מפפד״מ:
ואססוס בכל סוהמ׳ נרמס מסוהנו:

תשובה קעח

חודם סופר דדד

שארות

שנממלס יעי קפירסס וכן אס בולקמ בז׳ עורמ על עסשבמ לנמ כאלו
סיום פקקמ כיונמ קפירממ ובזמ ״״מ קפירס אבצ סק׳1וריס סס מ״׳
מזקמ פקיקמ ממרס חס שיין בראשק או בז׳ אבל נאמצמ אין זס שוס
מוראמ מל לבר ממ וכמי שמיא בסזקס מסרס ונס נממשנממ כיוונמ
לשמור נק״יס ע״מ לבדם שבלב אינס לבדם זמו ס׳ ר״א שמלכמ כמומו
אן ר״׳ ור״מ ק״ל נפי למלאפקקמ נממרמ מ ד מוא במזקם שאינם רואס
ולא סקםור א ן לא אלים סזקס שלא לאסם לומר סר׳ יום א׳ נק• ו מ ד
נ ׳ ׳מיס נק״ס ולא ראינו אין ראי׳ למקפר נסי לאין סימיס מפקיקיס
שאינם נסזקס ולא בס׳ מ א ס מ״מ אין סזקס אלים כ״כ כנולקם ממש
ומצאם נקי ומיין זבסיס כימ פ״א פלונסס רש׳״ וסוס׳ בלשין ר״מ שאמר
נמזקמ ממרמ וללינא אק כאן ממנוקמ נין צרש״׳ נין צםוס׳ משפקקס
נמסרם ומכ״ש אמר נ"׳ שאינמ שונ נמזקם רואס כצל אן אס יוצדק
לשון סזקה מהרה נזה סיצ צסוק׳ דצא יוצדק לשון זס ואפ״ נימא צדנא
דק״״ל כמא דכולס לספור מל קמן סזקהס מ״מ צר״מ צא יוצדק ומשימ
פלינ׳ שס מוס' ארש״׳ ואפשר ס״ל לרש״י ר״מ לדברי ר״א קאמר אנל
מכ״פ לדנא לכ״ע מומזקס באינה רואה ואינם סוסרס ונננ״׳ ברוב משד
ממצא נגד זמ ]ומיין בק״ קמ״ד[ ומנלמ״ד כמנמ׳ דש״מ א״נ:

תשובה קעט

ותשובות

ע

נכס״ג ולכתיפ תמתין ג׳ מונות לסלי לרמנ״ס לעסק כ ר  3נ ן לד יוסי סגי
בג׳ מונות ומששא לבין סשמשות מששא רמוקמ מיא ומא למשמר״ ו׳ מונות
כר׳ יוסי מומרא נמלמא סוא כמ׳׳ש מג״א ס״ תל״ל ונ׳׳ל ראי משלת׳ מס׳
מנלס לקלמא״ סוו קרו בשנומוס במ׳ אמור ז׳ שבומוס ססעור לן ושנו
מנסגא קלמא׳ וקרו במלש סשליש׳ ועירש׳׳ משוס לנסנס סורס וסנס
למקרי במנינא סוא ממרמ׳׳ס סיקון לישראל מקרא וילבל משס אס מומל׳
ס׳ מיין בר״׳ קון> מס׳ מגלס ונס כ׳ סוסי שס במשנס אסרונס למק׳
מנלס לבימ׳ ססלמול לא סוו מעקי ב׳ סעריס לקרוס בשני ע׳קרבנוס
נמלא לא סוליאו אלא סיס א ומלשינו מנסנ קלמונ״ לסוו קרי ממטנא
לשס׳ למס לויוס סנכודס וקרו נסלש סשליש׳ סר׳ לא ק מ כלל במנינא
ליומא ומבריק מל סקנס ערע״ס שסר׳ יום נ׳ לקמיר׳ שםואר סיקסוא
ירמ של שבומיס בתאי ויוס סנכוריס סוא ויוס מסן סורס איננו למאי
למלריכ״ לפרוש ו׳ מוטס כרי יוק׳ ובז׳ ניסנס סורס אס״ א׳ נימא מס
שנוםגיס לומר יוס מסן סורסנו ריל זמן מסן סורס לולי םוסיף משס
יוס א׳ מ׳׳מ אקריאס ססורס וסוא מפורש בש׳׳ס קש״ כנ״ל אמ׳׳כ ק״ל
כרבנן ללא סוקין> יום א׳ ויוס צרת ם״ ביוס ו׳ ומום בסלש סשליש׳
ממנינו של יוס וכיון לאפקק מלכמא כרבנן א״כ ממ שמסמרינן לםלדן
לענין קסירם ף נק״ס ף עונומ מימרא בעלמא סוא ומול מסמרינן
לסלרין ס׳ ׳מיס משוס מששא בס״ש ולמסמיר עול אפ״ לא שמשם םמםין
ג״כ ס׳ משוס לא סלונ וסומרוס יסירום נינתו וםוקפם מסרס וישראל
קלושים אן מיכא לאיכא לודסש שסלא אשם מיל במלם מי״ז פשימא
שיש למקל לכמיס אמר ני מוטס ואס מנלמ במש״ק וראממ אמר סמניל׳
קולס משמיש ממל לספור ז׳ נקיים ני1ס ג׳ ומפקוק בממרמ במ״ש דוס
נ׳ נגס׳ נ׳:
ועיר סלין שאס יםי׳ ליל מבילםס נמונס ססמוןלוקסס אסלריןלנסונ
כמומרס סא״ז וסראנ״ן ופ׳ כן סשין לפרוש פונס לפני מונס
סרא״ הנמ מש? כ׳ שיש לסוליא כן מש״ס ובנמ״כ ביאר לנריו א ?
סוליא כן וכ׳ מליו מנ״׳ שלבניו אינס מוכרסיס אלא שס״ לםראנ״ן
ני׳ אמרם נש״ס ולפי גי' שלפנינו ליםא ללינו וכ״כ בס״מ שסאסרוניס
מלקו מל מש״ן ומשממ לק״ל למקל כאסמניס מסולקים מ״ש :
ועיינתי נראנ״ן ס״ שי״ס ח״ל סני׳ וסזסרםס וכו׳ וכממ אמר רנא
מונס וכמס מולם אמר ר״׳ או יום או לילס שאס וסמס ביוס
יפרוש נלילס שלפניו ואס וססס נלילס יפרוש ביום שלפני לילס נ ז ק
סקופס ניסן וםשר׳ שסיום וסלילס שוין אבל םקופם םמוז ומנס שאין
יום ולילם שרן סל׳ יוס וסצ׳ לילס לפני סוקס פכ״ל וסנס אין כאן נ״
אסרם ננמ׳ אלא מלנפש״ סוקיף ביאור למונס שלפני פונס סרא״
קאמר ומ״ם׳ נ״כ לכאן ש״ק לר״פ סיטקס לסצ׳ יוס וסצ׳ לילס קאמר
ואין כאן שינוי ג״ כלצ ואס סוכסם סש״ן אינס מכרסם א״כ ע״כ סיס
ללאנ״ן וא״ז ראי׳ אסרס ואנסט לא מ מ ללסוס גאונים נניל׳ לסימסא :
והנה רואס שראניןמסמיל ס ד סומריבסלא מכסא סוערס סאביאקן>
וסומרס סאיז סל׳ יוס וסל׳ לילס ומול פונס שצפדו ונצמ״ל
לפי ממ לק״ל לפאומר נר״פ מ־נוקמ למימשב סל׳ יום וסצ׳ לילס
ש״ן נם פכא נפרשמ סומן צוקממ ואיכ משניכן כל אשפ מרנפ ראייממ
ממל״מ מצי יוס ומצי צילם כנו; שסראס אוס  10אוסר ניוס ממשנ פל
אוסו שמס נצילס וכן כילס ומנפ אמר״ ד פ מיטקס ר״נ מקיל צמנין
לס נסולס רס״ צס צילם וסלי יוס ולסל שינוי׳ משוס לכסונס מנסי
נ ס מפי מ״כ סקיל נלא פלונ למוסיף סלי יום מל ליצ נמיצס מצום וק״ל
לראנק ק״ו לססמיר לנימא לא פלוג וכיק שאץ כל סזמדס שדם לפמיר
מל ד שמומ רס•״ מונמפ מל׳ שפומ פל  *7שפום ולפממיס מאוסר
ולפממיס עוקלסא״כ לפולסנוסף למסודר פינס שלפנ״ משוס לא פצוג
מק״ו לדג סקיל נמונס נםולים זסו י״ל ק׳ סראנין וסאניאסף שלא
מסודר לפרוש נס מונס שלפניו לס״ל לסקל כשינד קעא לל״ ל״ ס ן
סנרא מכמונמ מנמ׳ נ מ מפי כן נלעיל :
וכיון שזכיט לפועל מ״ל רבותינו ואיננו אלא משום לא פלונ נשגם
וסמוס לרבנן ואפי׳ למרא״ה ננל״מ לס״ל מונמ מסומן ליסממ
סעירמ ימסמ נופי׳ לשמא מראמ ס״ש״ מפי ומנאון נב״ כיוין סברא
זו עלעסו וספם סיא קמעמ נסרא״ם ע״מ סייט נוקם קנומ נ״ס אבל
וקס שאיט קבוע כגק אסמא לא שעשנימ וקמס סודל וםוששס ליוס
רא״ שלמ מומ עונמ סעון לוקמפ לרנכן א״כ יש לסקל בלא פלונ לילי׳
ולממיר נמונמ סקמוכפ לפונמ ראי״ כלי שלא ממגרש וקייס סנפ ל פ״ו
ופרופא לשנוד לנ וממנש למצנומם יסיר כל מולי ומלופ דרפא שנר
נם ממו מסרס סכ״ל א״כ :פ״נ יום נ ' מ״י מנמ מקצ״א לפ״ק:
משס״ק קופר מפפ״למ:
,

שלום לידיד סרנ פמופלנ מסו״ש בפצ פיפיומ מופצא באנשים ננשיק
כש״מ מו״מ יוקף שמיאל סנ״ל נ״׳:
ני״ה מנימד מ׳׳ד אשמ שבמודש ששח למנורמ אסזוס צידס ומבלים
ובדקום סגשיס ממכמומ וממיצדומ ומלאו פמ מרמס סגור ומסוגר
ושיב פקקו סציריס ומרי מיא ממסזקמ וםוצכס ככצ סנשיס אס יש צסוש
צמ״ש נמשר נסלס שבמס ס״ נר שסמידו צסניו נשים מפולין שנפנו שס
שאקורמ צנפלפ דמושש״ צפמיממ מקבר מנמ כנר ממו לי׳ מאמ מיכלא
במוכנא כמ״ש גס ממלמו והגאון מנ״• נס׳ סולמ נצוצמ ס״קצ״ד כמנ
דמ״כ לא אמר״ במק׳ שנמ מאיממ פמיסס םקבר משמם שיושנם מל
סמשנר אלא אס יצדמ בסוף איגלא׳ מלמא שכנר משממ שיושנמ פל
סמשנר נפםמ קנרס וממאס ולמטן שנס כל שיושנם מל סמשנר ס״ש״
שעא לבסוף מלד ועמשמ׳ מיא נסכנמ ועסלל״ שנס על סקפק אנצ כל
שפקקו צימס וסבציס אינצא׳ עלמא לעפרפ דלא נפממ מקנר ואין כאן
מומאפ כלל א״ד עני* ודפמ״ס וכ״כ נפלים׳ סעכונס ספארס ישראל
נמקקנםו סי׳ קציד וכ״כ בסדרי מסרס שס סקכיפ וכ׳ ל״שנ ממני׳
דאסלומ פ״ס משנס ד דאין צנפציס פסיק פ״ דק פמ״ק שיפי׳ נפממ פמס
רסנ שים״ מממא באסל כ״א פםס כ״ש ומדיין מומאס נלומס ואינו מממא
נאוסל אבל למוצס סאשס מממא משוס שא״א לפסיק כ״ש בלי דם משמם
שיושנם מלסמשנראנל כ״ז כשיולדס בסיף אנל אס אינס •וללמנסיף
אינלא׳ מלסא למפרמ דנממוס ישנס מל סמשנר וסנס אמס נכון סלנר
לדכא אלא שסשש למנסנ שספימ נשי פולק לפט סנאון נסלם שנמס
אשר מ״כ קייס נמקוס שכנר נסנו א״ בפולין' לא ישנו ואני אומל
שסס לא לבלו אלא בקסם אבל אס בלקי ססכמניוס ומלאו ספסס סגור
אין יוצא ואק בא אז אפ״ מנסנא ליכא ;
ונוראות נפלאס• ממ״ש ממלסו וז״ל ואט מקספק ישואל מס שאינט
מנין מל נוף הלנר שססמיר לססשינ בלקה העיללה באלנמ׳
ל פ ה ק ולנר זה ק׳ במיט לאומרו וכי אס ה נ מ ק אשפ הימנ והססונ
אצנמס נמקור סממא משוס פה״ק מכ״ל מפלהו והאמן פיל נזה והמההי
כ׳ לא מלאם׳ נכל םספריס סנ״ל שסזכרס שוס א׳ שםזכיר מססינם אצנמ
סמיללם כ׳ למולם לא םנימ אלנפ סנשיס סן אשם סנולקס מלמה נסורין
וקלקיס למסר לנמלס וסן סמיללס שנלקס למולס לא ינמו נ פ ס ק
שסוא סמקיר אלא בניס ססיצון ואפ״ םשמש סלש אינו מגמ אלא סמון
לפסיק ס״נו מקור ומק נפס״מ לרמנ״ס ריס יולא דופן ובסינורו פיה
ה״נ ומשססידל לסםפנר נסגר ספםס ססוא ואץ סמיללס יכולס לסכניס
אצבפס לפטם נשום אופן עד שהפהס נ מ נ פ וזה נקרא פ ה ק שא״א
נלא לס ע״כ איד יולע כוונם ממלסו נמנין זס וסמים פל אניו סגאק
טי אשל כל רז לא אנס לי׳ שלא גילם לו לז ז ס :
וזאת שטס ונפשו אוסס ללעס לעס׳ סקל ושס נ ד ל ק אשם ששינסס
יקהה פעמ״ס בכל מלש באופן שקשה ודסיק שסזלען שהמבול
למהם כ׳ על םסראשונס פקולס שנ״ ממסרה לבוא ואס יזלען לה ליל
מבילה יה״ במונה שוקהה מסר ביומו וללמה סש״ן יש להסעיר כראב״ן
נפרוש לילס שלפני אוהה המונה  vbאשה זו סיעה לסהנרש מנמלה
ס״ו כי לא קייס פ״ו מ ל ק ונפשו נשאלסו אס יש למצוא לס נ׳ הסירים
א( לשמש נציל םקמוןליוס שפוכםס ניום נ( אם יארע שמלאס ודל
אמר מנילס מלס ששמשה להקל שלא הצמלן להמתק שש עונות ומספור
ז׳ נקיים <ר 7שתפסוק לראוס:
הנה נל ןזס סאסלון נראם פשימ מש לסקל כיוןסא לכסינ״ לסמסין שוכיט ל״׳נ סרנסל״ןסמצריןםמופלנ נםורס ויראם ם׳ כמרם יסיש!
נ״י דין לק״ק  jyhיע׳׳א :
ששס מוגוס אמ*פ שלא שמשם סוא רק משוס לא פלוג נין שמשם
ללא שמשמ ואין לסממיר נלא פלונ כמו נגון> סלק מלמו כע״ש סס״ל  T Jאשמ שמרגיש׳ שנפסס מקורס ונלקס מלמס נכסונס שלם ומלאה7
וע״מ׳ מגיא רק״י ממ׳ח מ״ש ום״נ אינו אלא משוס לא פלוג ויש להקל
עראס עסורס וגס עפ׳ לס פמומ עכנדק ועול לק זה ל״ע סנס
מממ״ל
,

,

תשובה קפ

שארות

חת״ם סופר דדד

הסה״ל ססליע לא״א להרגישה בלא יציאה לבר ועקסעא סלי׳ נעסס דם
שכאבל אס צא שהמצ׳ מראה כשרה לפכינו אבל בלא״ה הל״ בעם׳ לס
כ׳ רוב ססרנשו׳ סוא טציאום סלס א״כ אשס שבלקה עצמה ביל שאיכו
בלוק סמלוכלן בכע׳ לכלוכי׳ סוס כלא בלק׳ כלל וסלי׳ שלס יצא עהעקור
והאי מראה עסור׳ לאו מגוסס אלא עעלמא אפי׳ אין על סעד שוס לס
רק עראה עהור דין זה צ״ע להקל) :ועי״ נק״ ק״כ וקק״ס(
מיהו בכםונם יש צסקצ לסכס המעי״ נכ״מ ונלנר׳ כדז ק״ ק״ץ
ובלבר׳ מנסם יעקב מםון לברי כצס נצמול בכםמ״ כן סוא סענין
המיצא׳ כסס ובשוק של עבס״ לא עברה ובכסמ״ לא נםעקקס וסא׳
לס מאי; בא אלא ממס׳ אלא ׳״ל ס״ל לסרגיש ואה״ל ארגשה ולאו
אלעסס ס״כ כיעא בשוק של עבס״ עברה ולאו אלעםס וס״ל קפק
ומוקמ״ מה״ם אשם בסזקה עהרה ואיכו אלא מלרבכן והכא מכהוכה
עסי לס סמומ מכגריס אין שיין לומר בשוק של מעבס״ לא עברה הרי
עברם ועברם שאין לן כל שלין שאיכ׳ מלא׳ לס ככיס ואמכס לעכין
רראומ כשרומ עמיכ׳ כמלמ שכמעקקה ולאו אלעמה עיב למלומ
עגוסה ואי ללא ארגשה הרי הרגישה והרגישמ עמ״מ להעציא כמעקקס
ולאו אלעה׳ ע״כ מטקצ לא הפקיל והמהע״ב ככלע״ל :

תשובה הפא
שוכיט לימל׳ הרב הגאון המאה״ג המרק המופלג כש״ה מהו׳ ׳למק
כהן כ״ אנ״ל לק״ק עאלע ׳ע״א:
נייה מניעט כלס אשם שראם׳ לס מיה כמבואר היענ נשאלה סכס
מצי משוב׳ וצברר ססצכ׳ אערין קצם סכס רש״׳ מפרש ק׳ ש״ק
ומבלוק וצממ ממגרש ומשכי אין כצ מאצבעו' שוומ ואיכו ראוי׳ שמככיס
לכרמ כיון שאפשר צמקן משמע-לבליקמ שפופרמ איכו מוציא מיל׳ קפק
עכ״פ משא״כ מא לאץ כצ מאצבעו׳ שוומ מ״ל ולאי לכ״ז שלא אממזקמ
באצבע של שכ׳ סוס כוולא׳ שלא סראס ע״מ אצלו כרוב כשיס לעלמא
והק׳ הוס׳ א״כ אין לשק ראשוכ׳ לומה לק׳ שכי' והבלוק עצמה בבעילס
ראשוכ׳ של בעל ג׳ ובס׳ הסרומ׳ כ׳ ליישב לסכ׳ מקשה כ׳ סיכ׳ לבשליש׳
אעריכן לאסיר׳ לרביעי בלא בליקה וכיון שע״כ הבלוק עלמה ממילא
השאר הסה השלישי ע״׳ בליקה א״כ ה״כ טמא שהה״ אסימ לשכ׳ בלא
בליקא וממיל׳ משאר ל1סה הראשון בבליקה ילפ״ז מאי לסר? והבלוק
עצממ בבעל מראשון סי׳ שממ״ אקורמ לשכ׳ בלא נליקמ וממילא לא
ממגרש מראשק ומשאר ממהיו בבליקה ומומ ק׳ ראשוכמ כקו׳ שכיה:
ומ״מ ט מהרומס שרש״׳ לא אמרמ אלא באשמ שכשאימ עממ ולא
סומזקס לעולם בבעילמ מימר לנעל זמ במא לא שמא לבלוק
לנעל׳ סראשון אבל אם מומזקס בעילם סיםר בבעל זס יש לםלום יומר
בעקרס אמר ויש לבלוק בבעל ראשון וכן גרק מ מ בבר״׳ ס״ר כישאים
וראםס לס ע״מ עשעע שנשאמ עממ לבעל זמ אלא שכ׳ שבמוקסמ׳ לא
משמ5נ כסי' ר״מ לסםס גרס״ היסס נשואס לבעלס ומאס וכו׳ משמע
שנש ואס מאז ע״ש וי״לסאמק״ע ללבריולבזס טושבק׳ סיס׳ עימשליד
ומוססםא למשמע ללא כפילש׳* וסא״ש לםוק' וירישצט בכשואיס כבר
עאז ישוב כהקלקלה עודה רש״׳ לבולקמ מממ בעל ראשון ורש״׳ מ״ר׳
בראהה בהמלה כישוא״ וכן עשעע מלסירש״׳ לא בבהולה א״ר׳ משמע
למ״ר׳ בםסלם טשואיס ולא סוסזקה בהיהר משו״ה אין לבלוק בבעלה
הראשון ומההימה על הש? שלא הרגיש נק׳ ההרומה הלז:
ומיש ש״ן לשיממ רש״ מיושב ק׳ מוס׳ ובלא״ה א״א ליישב לא זכימ׳
להבין למ״ש בשיעמ רש״׳ ׳״ל ק׳ מוק׳ כבר כ' על״ מגאון ממו׳
שמואל קוילנבר •בספרו אמונה שעואל לספרו לא זכינו ואין אכו יולעי׳
אין ממולז ק׳ מוס׳ לרש״י ולא בעינא לאמשוכ״ נפש״ למומרא שלא
לגרש אשס עבעלס ע״ש ואענס נפלמ׳ נלמק לפרש לברי הש״ן ע״ש
אן עם שצ״ע ללסע״ל אלרנס לשיעם םוק׳ אין כאן עקום לק׳ וכעלועה
שלא סקשס אלא לרש״׳ לסר׳ צסםוק׳ צ״צ לנליקס שפוסרם בליקס
נרורס סיא ועשו״ס סר? םצערן לבלוק נראשק ולא סשעש עקסק סיכ׳
לאיצא לברור׳ ומשכי אין כצ סאצנעום שוום ואין כאן םשמיש עקסק
כ״ז שצא םםסזק וסוס זס ולאי כעו סנליקס וצא עערמינן לבלוק
נראשק וסנס נוולא׳ ילע לאין כצ סכסום שוום שסר׳ משוס זס משמשם
ג״פ בגל נעצ אן סוא ס״ל מלאםסזקס ג״פ נאצבעום וכנר ננ׳ כסיה
באצבע ום סראשינים וגס נזה סשציש׳ ס״א כנר איהרע סאי איממא
ויצאס מרוב נשים ושוב סוס בליקס ולאים וםשירש ספק יק׳ םבלוק
ומשכי אין כל מכמום םוום סוס כעי כצ סאצבעים לצעיצ ועמק סוס
משטש ולאי זמו ס״ ק׳ מש״ס אנצ באמצע משכי לא הומ ק׳ טלי כיון
לילע לאין כל מאצנעומ שוומ ילע שלא אימרע כוממ שמל' 'לע שאין
כל מכמומ שוומ כטל ולק״ע אן לרש״׳ לס״ל לבליקס קפק ומשטש
ולאי עומר ליכא לפלוש׳ כטל ולק״ע ק׳ מוס׳:
תו ט שיין ללאב״ל ולעב״ן אין ל ק ט ן כלל אבליק׳ וסנס לבריסס אינס
עובטס ונלסו עכל סלאשונ״ וא? נבנם בנין על מס שאין אנו
עניטס וסנלע״ל בלעם סראב״ל לאין טונםו כעו שסבין סרא״ש וציומ
עליו ט כלוכ״ אלא סלאביל ק״ל כטש לנינו יונס נממס מומלח ל״ז

ותשובות

בנומס לס כמרלל שמא יצא בנ״׳זא״ז וכומל׳ בימ מרסס סעמילוסו
ויצא נמ״א ולעולם ס-א זנס נלולס חס סנועס ק׳ מאול ללמס צא מקני
כסקנוס מס שבשלומ ששה וסיא ייס״ס א׳ שמא יצא בס״א ונפלנו נוסה
לס כמללל ואס״ ממ״ ביוד זיבס אינמ אלא שומלמ יום ואמ״צ שיצא
ננ״ס זא״ז דלעא ביעי נלס עומלח וקני בששס וסוא ועול כמס סעמיס
בלק׳ עצממ בינס לבינ׳ וליכא למימש אכומל׳ ב״סלמ ומ״ע למומלס ל״ז
וע״כ קבלו עליסס שלא לקמון אק״ק ולא אבליקמ א״כ בכלל קנלמ
מומלא זו סוא ג״כ שלא לשעון אבליקס שפיסלס ילא אק״ס לכ״כ
ססיסקיס שפוסל׳ אינו עושס אלא ס״ק מן סצלליס ואח״ל ממקול ללמא
אין אצבע סלביעי לומס לסנ׳ אצבעוח כיון לאיכא אצבע שפ ופלס שלא
סוציא לס וס״ל ק״ק ע״׳ בליקס וק״ל סלאב״ל כיון לקבלו עליהם שצא
לבעיל אק״ס ואבליק׳ מכ״ש סכא זס מס שנ״ל בלאב״ל אלא שבאמם אין
עעס ס ומלא לרז ככ״ל אלא משוס שלא םחן חולם כל א׳ בילס ע״׳ קי׳
קס״נ בעור ועול לשאנ׳ סומלא לל״ז שאיכס אלא לקסול נקייה אבל לא
לאיקלס על נעלם וקשים גירושין:
ומכיש מ״ש ש״כ שלא םיאקל לעול׳ לעבי לס ענליכן לס וסיא לוצ־ם
צחכניס עצמה נקסק ננעלה סלאשון אנן מאי איכפם לן
ומקם״עין שכבל לסו כל סאסלוניס אח לבלי הש״ן בזה ועכ״ס נללננן
שומעים להקל לאי׳ לאול״׳ ולאי ליכא אס קיסלח ז״נ ובמק״א ביאלם׳
לאף לסקובל-ס עונס סיוון לוקס׳ לאול״׳ וסוא הלא״ה בב״הב מ״מ
בוקח שע״' מעשס וע״׳ סםשטש כ״ע מולו שסוא לק מללבנן אקיפ עיין
נק״ קמ״נ וקע״ס:
עיכ סשוע שאס לאחס נ״פ מ״ס םנלוק נשפוסלם אמנם עלם כל
םנסס בבליקם אמונם שמואצ ק ׳ נ״ז וחוא כעין אוסס נליקס
שכבל בלק׳ עצמ׳ וכ״כ *ס״מ ס״ קס״ז קק״ז ועושי׳ לס כיס שצ סשםן
כאולן אצבע שביל וממלאי׳ אוםו צעל גפן <?ו מוכין לק מלמעל׳ וענח
בכולו כשיעול אצבע סחשמיש בינוני וחבלוק עצמם אבצ הכניקהו בכל
סאפשל׳ על שיגיע לסחח ביח סלסס מקו׳ שסשמש דשקמוןלגעל ביאה
וללא כמ״ש ש״ן בשס ע״ב שאינה צייכס ללסוק כ״כ אס׳ נשעע לו
בשפוסלם מ״מ ננליק׳ זו צא כקנצ ואס נמצא על הצללים ולא בראשו
סל׳ כחנלל שמן הצללים בא ולא כצעלן עול לםפופלח ואס כמי םמצא
נלאשו על״ן לא כאקלה לכהצה שהוא מן סצלדיס וכקחרן נראשו כיון
שלא במכחול שחון השפופלה ועדיין בליקח שמושלם לסכיה:
ואם צא חמצא כלל בין בבדיק׳ זו בין בשפופלם כמי כוהול׳ כקבלה
סב״ס לוולא׳ וק סצלליס ואס כ׳ דבלי ב״ח בזה כלאים םמוסיס
וכבל הקשו עליו במשו׳ גאוכיס בםלא ואמכס נבלא לבא אמל מיצםס
לא םכיסו עצם לאצבעום וכוסום שאיכס שווים סס על ב׳ אוסכיס א׳
שאצבע וכס זה גולם סימול וסעוס וסזלם לס ען העקול בהגיע לסחס
סעקול ואצבע וכס אסל צא יגלום זה ועוד שכיה לאצבע וכס זה בא
בסיזוק וכיכוע וםיכון בצללים ופחס עולקיס דשם או פצע בסס פצע
וסבולס קענס כאשל ׳קלס לםעעיס לאלם בשפם סיו עקום שהבשל
עלום בצי עול ואצבע וכס אסל לא יגלום זס והל׳ הלב״׳ כ׳ וסכליס
לצסומל׳ לא אעלו אין כל סאצבער שוום וסשםא א׳ צא נעצא כלל סל׳
קמן לאינו מן סמקול לא״צ אין כצ סאצבעוח שוום ללסומלא לא אמל״
כן ואמל״ מלצא נלס אצבע סצז ס״נו סשפוסלם זיצם לס מקול ע״
סגעםו נסססעקול ס״כ צא יגלום שוס אצבע בעולם ללסומלא לא אמל״
אין כל סאצבעום שוום ואמכס כסלם נצלליס וכיעא אין סיכונו שצ
סשפוסלם שוס לסיכוכו של אבל ולכסו סלב שבכיכוע סםשמיש ללקולא
אמלי׳ אין כל סאצבעום שוום ואין לומל לסיה סלחי לשחל׳ במקיל לא
כיעא אין כצ סאצבעום שוום ובצללים כימא כן זס איכו כיון למםל׳ עממי
אםא-כן עצם צא קםל׳ אסלל׳ ולבלי סנ״ס ככוכיס שסל׳ כ ן כי כמביס
עפורש קוף ס״ד וז״צ ואס צא כעצא על סעון כלום בידוע שסלם שסיא
מ א ס עדוסק םצלדיס סוא עכ״ל ולשון סש״ק כמי משמע דקאעל ואס צאו
נילוע שסוא ק סצלדיס ואע״ג דבסוקפם׳ סכי׳ ואס כעצא עצ סצדדיס
בימע וכו׳ עשעע בצא כמצא כלל לא םל-כן ע״ע אשיק ליצן קעכ" ואסשל
שסש״ק סרסינ לשין סבר״םא וביארם יוסר שוב לאים׳ בקלמ עהלה
שכ׳ מלאב״ל מוכס לצא ככ״צ לא״כ לעה כ׳ שאי; במק׳ נז״סז הא םועיצ
מכ״ס אס צא םעצא כלל ע״ש ויפס כסב צס׳ עם שס״ עעס סראב״ל
שא״א לכוון אס בראשו או בצלמם אבל לסי מס שפירשם׳ אכ׳ לעיל אין
רא״ מראב״ל גס מה שהקש׳ א״כ אפ״ סראס אם״כ כעס פעמים חסי׳
מוסרם לםליכן בצללים וא״כ יסס כס שפוסרם מביאם סבעצ שאס בעצ
וצא מצא סוםרס ואס סחרם וםראס ג״פ סחרם לאיסורי ולק״מ לאס״כ
מסס ויס׳ לעכין זס ל ע״׳ ביאס סנעל אין יכול להלום בצללים שסר׳
בכסו סראשון סוציא לס ועכשיו איכו מוציא וע׳׳כ םליכן בכםרסא וכיון
שסחרם סעכס לעקוע׳ ס״כו ססולשס סר׳ סוזרס אבצ ע ״ שפוסרם
׳״צ מן סצלליס סי׳ וכסו של שפוסרם אינו מוציא כ׳ אינו סוצע פצע
וםלינן נזם יוסר מרסוא׳ א״כ מוסרם לעוצם:
ומ״ש נסנס׳ מי״ לסל״ נשפוסרם שנםרפא י״ל ללא סלינ אסנ״ל
כדמשמע מסש״ן ללא סליג׳ לאץרלונו שסאשס נםרפאם מ״ולשה
עעצור סזלם דם אצא נםרפא פצע שבצדמס ע״י בעיל׳ סאסרונ׳ שלסכ׳
בליקס
,

חת״ם סופר דדד

שארות

בדיקח חלז אוחח חפלע והחבירה כחרפאח וחשפורח אינו מוציא דס
מפצע חדשח ואמכס ע׳י בעילה יחזיר ויפצע ויוציא דס:
ועכ״פ נ״ל פשוט לקמון אחר קפירח ז׳ כק״ס בכל םעס ולא חצא
מבעלה ומם טוב אס לא יחרוש באבר ח׳ כי לא באכו אלא
לחחיר אשח לבעלח ומח שאיט צריך לא ככנק נסרצס דחוקח וקלח
משמע מרש״׳ וחו׳ דכל בדיקח שעיפרח איכי אלא אחר קפירח ז׳ כק״ס
ושלא לחחגרש דאלמ״ה חומיל נמקוחא בבדיקח שלא חצטרן לסמור
כק״ס ולמה להו למימר שלא חחגרש ויש לדחוח זמ מ״מ הנלע״ד כחבחי
לדיכא ואחחוס בברכה א״כ:
ל[£ב

ת^בה
י
גי״ה וע׳׳ד שיעור כחס סנה הככק כם״מ שהעלה בחשו׳ מעיל צדקה
ודקדקה' אחריו בצמצו׳ רב וכן הוא בלי פקפוק אך מה שהקש׳
איך אפשר לחלוח שיעור זה במאכול׳ בזמכיכו אעחיק לו מה שכחבה׳
בחידושי בדף נ״מ ע״א כל דבר שאינו מקבל טומאח וכו׳ וז״ל ע״׳ חוס׳
בטעמא דמלחא וצ״ע ועיי׳ סלה׳ וכ״בי .והנלע״ד דהכה הכ״מ הקשה
לטהר כל חכחמיס מטעם ק״ק וחי׳ חא בשוק של מטבחים לא עברח
ובליפור לא כחעקקת ומחי׳ חמוה דמקפיקא לא כפקא דלמאעברה ולאו
אדעמה וצריך לסרש עפמ״ש ט״ז לס״' ק ק מאי קיק הוא זה הרי רוב
דמים שמן המקור בהרגש׳ יוצאים וחי׳ במכחח יעקב אה״כ רוב דמים מן
המקור בהרגשה ותאי מדלא אכגשה אין כאן רוב מהמקיר וחא״ש נס
קו׳ שלי ויפה הי׳ כ״מ דתא לא עברה בשוק של טבח״ ואה״ל עברה
ולאו אדעחה א״כ ה״נ נימא ארגש׳ ולאו אדעחה וסדרי׳ לרוב דמים מן
^המקיר ואין כאן קיק וא״ש דברי כ״מ:
א ל א אכחי ׳״ל בשלמא עברה בשוק ילאו אדעחה דהוי מלחא דלא דמיי
עלה ומה לה להשגיח אס עברה בשוק של מטבחייס או לא
משא״כ חרגשח גופה לטומאה וטהרה בידאי עיכ״ ולבח שס כל חימ־ס
ולא שייך כ״כ ארנקה ולאו אדעחה והדר׳ קו׳ לדוכחי׳ דה״ל ק״ק ולפי
זה א״ש בעזה״ דאשת העסוקה בטחמח בבגדים המקבלים טומא׳ לריכ׳
שפיר לחח לב על מקים עמידחה ויש־בחס יכל סקיע׳ וםסיע׳ כי חוששים
אפי׳ לקפק הדוקים הנמצאים ונדם כבילה ישרן וכל מילי וסוה שפיר
מלחא דרמ׳ עלה ואי אפייה חימא לאו אדעחח ה״נ נימא ארגשה ולאו
אדעהה דהמייהו מלהא דרמיא עלה הוא וא״כ אזלא ל׳ ס״ס ושפיר טמאו
כחס בבגד המקבל עכ״ם טומאח נגעי׳ שצריכה לחח לב שלא חבוא לידי
כגע לבן אדמדם ועי״ בפלחי וק״ל:
והנה הרב אב״ד הוה ס״ל דלא אמרו כחמים חלא לעסרוח ולא לבעל׳
וראב״ד חמה עליו מלקמן דק נייח ע״ב דאמר״ אין לך אשה שטהור׳
לבעלס אע״כ לבעלח נמי חייש״ לכחמיס וכן הנכחא ולפי תכ״ל נראה
דעכ״ס צדקו דברי מראב״ד בהא שחחלח גזירח כחמים חיחה כשהיו
עוסקים בטהרוח מטעס הטל וממילא נאקר׳ נמ׳ לבעל׳ ועכשיו נמ׳
שלטלו טהרוח מ״מ דבר שנאקר במטן צריך מנין אחר להחילו ובזה א" ש
הא דבעינן שיעור גריק אע־ג דבזמנ־כו לא אשכחן מאכולח כס״ג מ״מ
אין לך אלא מה שנאקר במכין הראשון שהיח מאכולח גדול כגליקהקלקי
ואע״ג דליכא עכשיו כס״ג מ״מ עכשיו בלא״ה הי׳ לכו לטהר כל הכהמיס
רק שא״א לההילמה שכאסל במכין הראשון ושיעור קטן לא נאקר מעולם
ואי׳ש הכל בעזה״׳ עכ״ל בחי׳ ]יעי״ בסי׳ ק״פ[:

ת^בת

JJ£p

נשאלתי אשח אחח מבכרח ואחר מלאוה לזכר טבלה ושמשה ויהי
בבקר מלאת דם על החלוק וביום ה׳ לנשח לבטח וקפיח
ז׳ כק״ס ועבלה ושמשה ושוב בבוקר מלאה דם על החלוק ושוב לאחר
י״ב יום עבלה ובדקה עצמה מיד אחר החשמיש בעד וראחס עליו טיפי
דמיס וכן עשחס עוד ג״פ ובכל סעס בדקח מיד אחר תשמיש ומצאה על
סעד טיםידמיס כמלא בין הכל ו׳ פעמים ב״פ על תחלוק בבוקר וד״פ
ענ סעד ואינה מרגשח שוס כאב נשעה חשמיש רק מחמח שמי המקוח
קרים מחמה ביעהוהא כל םעס ביום קודם שירדה לטביל הרגישה דבר
מח בבטכח מחמה הרעדה ובפעם הששי חממו לה המקוה ועחה הגיעי
נפשה לשאול מה משפטה מהיום והלאה:
שוכיט לה״ה הרב סמאה״ג תמופלנ בתורת כשית מת״ו משולם טי
אב״ד דקיק נאדיעדע יע״א :
נייה הגיעני נידון אשה אחר לידה ראשוכה ראחס דס מ״ח ממש סמוך
על עד הקיכוח כמה פעמים והיה כל פעס בליל טבילה אלא
שטבלה במים קרים והאשח פחדה מאד מקרילוס סמים על שכל סעס
אחזחח רחח וכאב חמעיס שקורץ קרימו״ן עד שבאחרוכח חממו מי
המקוח ומ״מ כאחח מ״ח ככ״ל ומקחפק רומכ״ח אס יש להחילח בליל
שט אחר טבילחח מכאן ואינך כ׳ כן דעח מכחח יעקב ס״ קפ״ז קקכייג
דלא כאמונח שמואל דאוקר ופר״מ שפיר חזי דבמ הגאונים הללו והוסיף
נוסן מדיל״ והכה חסשחי בכל חאחרוטס שאחריו ס״ס םגאין בקי כ״־פ

ותשובות

עא

המכונח חפארה ישראל ואחריו בק״ע וסגאיןבחווח דעה יק׳ חכמת אדס
ואין ד; דיכו למזור כולס ליוסי כי כרוכיא על קולחו של במכס״׳ ומחו
לי׳ מאח עוכל׳ בעוכל׳ ומי ירוס ראש להקל בלי צירוף קולוח אחרוש
ומעטים המה וממש אסקו בכידון שלסכיכו ומ״מ כבאר הלכח בעזה"׳
וניטל שכר כדרוש ומקבל שכר
במם' כיה ק׳יו ע״א ההיא איחחא דאחא לקמי׳ דרי" דכל אימח דהוח
סלקא מטבילח מצוה הוה חזי׳ דמא אמר שמואל דימח עירך
עלמה בך לכי והבעלי ע״נ הנהר וכי ראב״ד בשער מוקתומ וחיכא
דקביעא לה וקח לשעה ולא ליומא ודאי קביעוחא דשעה מהכ׳ לה וכו׳
איכא למנמר חא מלחאמחחיא איחחא דכל אימח דהוה קלקאמטבילח
מלוה וכו׳ והא סחס יום טבילחח לא חיחה קביעוח פעמיס מקדמח
פעמים מאחרח וביום ענילחה הי׳ לה שעה קבועה לראי׳ שבכל עה
שחיחה נככסח לעיר וחברוחיה מרנישוח בה מיד היסה רואה ואעפ׳׳כ
לא חשש ר״ אלא לשעהה בלבד דה״כו שעח כניקחה לעיר אבל קודם
שנככקה לעיר החידה ש״מ שאס קבעה וקח לשעוח ולא לימים איכה
חוששח אלא לשעחס בלבד עכ״ל והרז״ח שס אוח ו׳ חשיב וז״ל ומח
שהביא ראי׳ מההיא איחחא דקלקא מטבילח מלוח הויא חזיא זה
במעשח ח״ חלו״ ולא בשעה שאס אין לה יום קביע אין לה שעח
קבועה ואין בזת שוס ראי״ עכ״ל:
והמובן 7יק"ל לראב״ד דמעשה הטביל׳ הוה מעשה רבה כעין קס־צח
ויוחד מזח ויש לחלוח הוסח בזה אבל דימח עירן אקראי
בעלמ׳ הוא כמ״ש לקמן איית בשם הלין ולא חלינן בי׳ וא״כ מיד שעלח׳
מטבילח מצות הלי יומס מסוים שעתידה לראוח ע״׳ מעשה זי והיאקר
כל העונה מיד ואין החידה ר״י ע״ג הנהר אלא משוס דתי׳ קבועה לה
שעחח בעיכח חטביל׳ אחר שתכנק לעיר ולא נאקרח אלא משעחה
ואילך ומיכח דינו של הראב״ד ז״ל אן הרז״ה ק״ל אע״ג דדימה עירה
איננו מעשה רבה כגיבילה מימ חליכן אוכק המעשה בהרכבח שניהם
טבילח ודימח עירה ונמצא לא תניע זמנה עד אחר כניקתה לעיר משוס
שעדיין לא נעשה מעשה הגורס אבל זולח זח אין מקום לקביעוח שעוח
בוקתוח ככלע״ד טעס םלוגחחס :
ובחיי ר״ן לכדה ס״ו שם כ׳ !ז״ל לכי והבעל׳ ע״נ הנהר ם״ כיון שוקח
זו דימח עירה הי׳ נורמח אימ אוקר יומו אלא לשעח׳ כוקח
של קפיצוח ושל אכילח שוס יעיד שוקח של קפיצה וכיוצא בו אינו
כעשה אלא בימים וקפיצוח וזו כל אימה דהוה קלסא מטבילח מצוח
חוח חזי דמא ולא בייס ידוע ועוד שאפשר שאפי׳ בח ביום ידוע אינו
קובע שדימח עירה אינו דבד של קביע־ח כקפיצה וכיוצא בח אלח
אקראי בעלמ׳הוא עכ״ל ובק״ע הקש׳ על חי׳ אמנע׳ מה בכך שאינו נקבע
אלא בימים וקפיצוח מ״מ כיון שראתה כ״פ מוששח לקפילוח ס״א עכ״ם
כיקח שאינו קבוע כדאיח׳ בהג׳ה מיי׳ ופקקו רמיא בש״ע ק״קפ״נו
ק״א ובש״ך שס שקמ״מ ע״ש ומזה היליד דר״ן סל־ג אהגסח מיי׳ וק׳׳ל
דוקמ כע״י מעשה אפ״ בכ״פ נא כיחוש לן ולפ״ז מה דחוששי׳ לרואה
מ״ח ע״כ לאו משוס דראתס ג״פ איקבע וקח אלא משוס דוסח ראי״
מחמח חשמיש לא מיקכ׳ ע״י מעשה אונק א״ד ולפעכ״ד לק״מ אהר״ן
דסלי לין ק״ל כהלז״ח חנ״ל דחלינ! המעשה בדימה עירה לא בטבילה
שהרי ט בחי׳ הראשי ן כיון שוקח זו דימח עירה גורמח וכו׳ וכ״כ בחי׳
חאחרון שד־מח עירה איט קביעוח מ ס ה של קפיצה וט׳ ע״ש כמלא
לפ״ז מאי דהוה ס״ד דהד׳ין לומר דחאסל מיד אם״ קודם שנכנסה לעילה
עד שהוצרך לג׳ חירוצים הנ׳׳ל צ״ ל דהוה סברא דהקפילה שיש לו יום
קבוע היאסר מיד בהנן החמה של אוחו סיום כיון שהיום עלולה לרקוח
ע״י קפיצה עכ״פ ה״א ניחוש וחפמש מיד אפיי בלא קפיצה וה״נ היל
לפרוש מיד אחר טבילה כיון שמעהה עלולה לראוח ע״י דימח עירה
וע״זחי׳ ג׳ ח״ :א( בקפיצה גופי׳ אפ״ יהי׳ לח יום קבוע איכה נאקרח
אלא מקפיצה •אילך ולא מכן החמה ב( אפ״ חאמר בקםילה המורכב
ליום ידוע חוששים לו מהנץ החמה כיין דיומא כמי כרס מ״מ הא הכא
אין לח יום ידוע אלא אחד קילוק עבילח מליח כשחככק לעירה לא
כימאשתיאקר בין טבילת לכניסה לעיר אע״פ שכבר קבעת כ״פ דקיי״ל
דחוששיס לה כהגהה מיי׳ היינו לאחרים אבל לא לפניו ואפ״ תאמר
שבוקח המירכב חושש״ גס לפניו הייכי במורכב לימים ידועים אב :לא
במורכב מטבילה ודימה עיר ושוב כ׳ לו ית״ טבילה כיוס ידוע מ׳׳מ דימח
עיר אינה כקפילה ומכ״ש הכא דשלשח קברוח אמחיוח דטבילח אינח
כיוס ידוע ודימת עיר איני כקפילת ואפ״ י־ס ידוע וקפיצה המורכב
איכו אוסר לפכיו אפ״ איקבע כ״פ זהו כוונת תר״ן וליתא לדיוקא של
ס״ט ואין כאן מחלוקה בין המן להנ״ת מי״ אלא וקת שעי״ מעשת חוששים
לו כוקח שאיכו קבוע אס אירע לח ג״ס ורואה מ״ח כיסח שעי" קפילה
הוא ומש״ח איכה חוששח לו כ״א בג״פ ואע״ג דלשיעח חוק׳ וקה שע״י
אכילה שוס ופלפל" לא הוס כוסס דעעשס אלא ט ק ה הגוף פיסק ועיטוש
מ״מ וסח שע״י חשמיש חוה מעשת רבת ואונס כקפיצה ממש כמ״ש שייך
סי' קפ׳יפ סקמ״ח וטש חיס׳ בנדה ס׳׳ו ע״א דייה וכאמכה וכף דאפי׳
רבי מודה ברואה מ״ה דבע׳ ג׳ זימט כגון אכלה שוס לא שיחי׳ כמו
אכלם שוס אלא במכ״ש אחי אפי׳ באכלת שוס מודח כבי כמפורש להדי׳
למה

שארות

חת״ם סופר ת״ד

למס שלא מכו סכגרס ג׳ א״כ מכ״ש קפיצס ורואס מ״ס וע״ל ק״ג ע״נ
סוס׳ ל״ס אכלם וכי׳ מ״ש :
ומתיי שלישי של סר״ן צמלנו לנר סילוש לכ׳ לימס נדר איצו קנינמס
כקפיצס ע״ש והנס לבר סשוע לענילס נורס סוס קב־עוס
כקפיצס וסכם יש לנו ב׳ מעשים א׳ העבילה שהוא אונס גמור כקפיצס
ודימם עיכס שאיככו אוכק געוכ כקפיצס ואפ״ס כיין שאירעו שכיסם
זא״ז לא סליכן בעבילס לסול אצא בצייוף שכיסם עוסכס צשעש נין
עבילס לסככקה למיר ומקולי וקסום שע״ עעשס שט כאן:
וכי ב* בשם הג״ה מי״ אשה שראהה ליל שט׳ של ענילהה מ״ה צריכם
לסוש ולפרוש ליל ב׳ של עבילסס סשכ״ ולא ססוש לפעם ג׳ ובש״ע
השעיע כדגם שטי וכ׳ בליל של ענילסס ובסשוב' אעונס שמואל עניס
בש״ע כ<מ בסג״ס גר״ וסגאון בסוס לעס ר״ל סעסבר לעעע" לס״ל ס״
קפ״ע סעיף ״ז דלא אערי׳ קסיצס דאסעול נרעס רא״ לסיום ובעס״כ
אץ זס עכין לכאן הסס ראסס נ״פ ביום הקפיצה מעש והשסא קפצס
וצא ראסס ולמסר ראהה לא סליק נקפיצס דאסמול לצרף לסר׳ זיענ׳
דראסס ביום סקפיצס ממש דודאי איכו דומם אוכס דימר׳ לאוכק ליום
שלאסריו ואין צצרפס לקביעוס אנצ אה״נ סיכ׳ דראסה ג״פ ביום של
אסר הקפיצה קבעם ליום שאסר הקפיצה אצא שטצ צססמיר עוד כיון
שאין אונס של אסמול גורס כ״כ כאוכסא דיומא אפשר צומר דקסיצה
כזו דומם לאכלס שוס ופנסל׳ דסוששס אפ״ פ״א משוס אונסא לעירה
ש״ע גס גוסס עלול לראוס וס״ש״ אפ״ לפעם א׳ומשרס נסגסס מיי׳ סושש
לפ״א לילס שאסר סעביל׳ משים לעניל׳ של אסעיל אינו אונס כ״כ כעביל׳
לסיום וא״ש כעי עם שסק׳ סיני ס״ קפ״ז קקכ״ל אין נעקר ע״׳ שלא
ראהה בליל שט׳ של עבילס וסא לא שמשם ואץ־ סליכן נסרווי״ נעניל׳
לאסעול וסשורש סיום ולהכ״ל א״ש ואוער להגתת ס״ל בליל ענילה
ממש מצמרס״ סעביל׳ וססשעיש יסל כשכ׳ אונס״ סכ״ל שהוכסכו לסכ״ן
אפי׳ עביצס וליעוס עיכס מצעלפ״ מכ״ש ענילס וסשמיש וס״ל רא״׳
ע״' אונס ואיכה סושש לפ״א על שתראס ג״פ מ״ס בליל מביצה ואז
איכס אסוט אלא בליל עביל׳ ומוסרם לשמש בליל נ׳ אן אס רואה מ״ה
בליל ב׳ של מנילה׳ ונלינ מנילה׳ לא שעשה אז׳ סוששס לפ״א וסולם
נעביצ׳ לאהמוצ וצא בצירוף השמיש כלל כמו כשאכלה פלפל״ או פיסקה
בצי השורש ורואה מ״ה להציק בפיהוק או בפלפל״ להוק׳ ללע׳ לפיהוק
וה״כ עבילה לאסעול אבל בליל ג׳ אסר שבילה לא הליכן בעניל׳ שצ
שוס ללא מציכו בשיק אלא בקפיצס לאםמול אבל של שוס לא מציכו
זסו עם שכלעטל וצלקו לנרי עכס״ בסוכסת סנף׳ז ולא מעממי׳ :אן
כסי שנלבריכו כס״שבו כצ סקי׳ שסקשו סאסרוטס על שיעס זו עיע
בסשו׳ רשביא ס״ ססל״ס וססליע עשעע לסלי׳ אס שעשת בליל עביט
וראסס ע״ס ג״פ כאסרס ולא סליכן בעביל׳ וכמ״ש זס בכ״ופ ואסריו
בקיע ע״כ סלילס לי לסקל כלל:
ברם בצידון שצפכיט יש עוד צדדיס לסקל סדא ששססס עמו כעס
שטס ולא ראסס ע׳׳ס ואין זס ססלס סשורש׳ שיש לה וקס חו
ראסס שצא בשמם וססס ג׳ שסיא אסר צידתם סראשוכס כ׳ עבכרס
סיא ו״ל כסקלקצו צדד״ ע״ז ולא ק סעקיר סוא וכל אלו סססיריס
יש דמום סמסיריס אע״פ שאין קומכיס מל אי מסס וסרביע׳ שסיסס
רוםסס ע״׳ ביעסוסא דמיס קרים וסרגישס כאב בבעכס ע״ז וזס טרס
לפריקס כדם כדא״ בכדס דף ע״א ע״א ביעסוםא ערפיא ואע״ג דאליבא
דב״ש סוס ק״ד ססם סכי וצא ק״״ל סכי ס״נו דלא נך׳׳ל דסז״ בשעס עיסס
עסעס ביעסוס׳ אבל אעם סוא דביעסוס׳ ערפיא דסלכס כרב דאער
וסססלסל שפרקס כדם ולא כשעואל ע״ש וא״כ אפ״ אי עבילוס דעלמ׳
לא עצערפ״ לרואס מ״ס לדמם רשב״א סטל ע״ע סיכא דסזיכן דרפ׳ ע״•
ביעסוסא כ׳ סכא בודאי ים לסלוס בסכ׳ ואע״ג דאס״כ סעומ סעיס
ומ״מ ראסס ע״ת ׳״ל עכאן וסלאס סושנכא רעים הראשוטם יפלו דכול׳
לשמש אפי׳ בליל מבילס שבעים סמין מיד ביפ אלא שלא כסמין ע״ז
אלא בצירוף כל מה דכ׳ ומפורש לנדל מ״כ יש לססיר לשמש בליל ב׳
אסר מביצת׳ במיס סודן דוקא שאז כצרף כל סקולוס האלו ומ״מ אומר
אט שנאוסס בפילם ׳פיוש באבר מס ולא באבר ס׳ כ׳ מס לכו לסכטק
לספק כרס מל מג; ואס לא סראס אז סשמש כן לעולס בליל ב׳ אסר
מבילס׳ בסעין דוקא ואס סרלס לבדוק בשפופכס כד• לסיום ככל סנשיס
לריכס לבדוק דוקא אסר מבילס׳ במיס קדם באוסס לילס ולא סראס
מלי׳ כדי שסימקר כמו שכססזקת סנלמיד כסבס׳ ום׳ יצילנו משניאוס
ויורכו מםורסו נפלאוס סכ״ד ססוסס בברכם .

תשובה קפד
שלום וכ״מ לידינ הרב סמאס״ג םמפורקס םוסיק מלא עסיק סרק
ושכון סל סלפ יום כש״ס מוסר״ר מאיר ט ׳ אב״ד ור״מ דק״ק
׳ארמומס ׳ע״א:
נעימות ימץ עוזו וזרוע ספאכסו סגימט ושס כאמר כפשו היפה
גשאנסו ע״ד עובדא דאסא׳ לידו וז״ל אלענס אסם דברו בס
לסנשא לאיש אשר לא כאסס מעיצס ונספ״קס וקגע גמכסג יוס ומעד

ותשובות

לנשואץ וספרת ז׳ ימים למסרסס מרם בא סאיש ונקספק אס ׳מלו לס
סימיס לסא עיקר סממס לסבפוס לינשא ונספ״סס שצריכם לישב ז׳»
נק״ס סוא שמא מסמס סימוד ראסס לס וא״כ אפשר דמיקר ססימוד
׳סעורר לאסר ראוסם אוסס ואץ צמשוב סימיס שלפני זס להרי אמרו
בקועס לן> ם׳ ע״א גורד״ לאין יצ״ס שולע אצא עם שעיניו רואוס ואמ״ג
לאצינא לר׳׳׳ נאמר שס מ״מ נראם לרבנן לא פציג׳ מלשק נמיר׳ וכן
משעמ מלבר׳ חיש׳ שס שהקשו מחגיגה כר ומוי האיד קצם:
הנה מקתימס לשק הפוקקיס לא משמע לסלק ב  pללא סד שחקי
רנוסינו ראשונים וגס אסרוניסעסילוש לין זס אע״כ לא סשו צתו
ועמעם שיבואר לקמן אי״ס וקצם יש לסיכיס בסיפון לסרעב״ס ס״א
מסצ׳ א״נ סל׳ ע׳ כ׳ יסר עצ זס כצ בס שסבעוס לינשא ורצסה שוסס
ז׳ נקיים מאסר שרצסת ואס״כ ססיס מוסרם צסנעל שמא מסמלסס צאיש
ראסס עיסס לס א׳ ולא ארגשה וכו׳ וכ׳ נהשגוס כצ ראסס שסוא מוזכר
בכאן הוא עעוה נלוצמן הקופר שאפ״ בלא הרגשה היא עמאס ודאיוסא׳
ראתה רצהה סיא עכ״צ פי׳ מסית לפט סראנ״ל ס׳ שכ׳ נו ראתם נמקיס
רצחת ועשעע למ״ר׳ שראסס לס ולצא טמא לס סימול תוא ועתירת
קורל שעמאס שמא נסערנ נו עיפס לס נלח ]יקברא זו כ׳ נחילוש׳
תר״! ספ״נ לנלס[ אבל צא אס צא ראסס לס מסורס קע״צ תראנ׳יל
שסוא נר׳ק וכ׳ סכ״מ שמוכס כן מלבר׳ רמב״ס עצעו שתכי ק״ס וכי שמא
מסמלס לאיש ראהה לס עיסה א׳ ולא ארגשס אלמא בלא רא״׳ וסרגש״
עמאס וסנה לפמ״ש וסקנרס׳ כ״ אפשר ליישב אוסס סגירקא ולומר
למייר׳ שראהה לס סימול בולאי ו־״שינן שמא מסמלס לאיש רססס ג״כ
עיסה לס נלה ולא סרגישס מסמס ערלוח נסחיסס פ׳ המקור .אבל מ״מ
לא כלאה אוהה הגי׳ לאין שביק סרמנ״ס תלין לכספ״קה לאיהא ננמ׳
וכ׳ קחס הבעוה ציכשא והשמיע וכהפ״סה סע״כ רצהה גרק״ והייכו
נסס״סה שבש״ס:
ומ״מ א• ק״ל לנעיכן שהראה הבעל ס״א א״כ עה לכו להפעים כל רצח׳
לאיכסל סרמנ״ס ל׳ םעעיס ומעה הקוםר כולי האי טמא ה״פ
כל אשת שתנעוה ליכשא ורצהה פי׳ כהפ״סה שיהה ז׳ ימים כק״ס מאסר
שראסס הנעל לנלא ראי״ לא יועילו ז׳ כק״ס ומעי הקופריס יש שכתבו
בשט הבניה ראהה דש שכ׳ נשט הבבוה רצהה וכן בשארי רצה׳ סכאמריס
שס ומטל לראב״ל וה״תמ שכל ראהה שבכאן הוא טיק אע׳׳כ צא עצה
על לעס שוס עוסק לבע" ראסס אוהו:
והנע עציין סומא מס יסי׳ ליכס אס כאמר שלא כאער כל לין סעלס
אלא נשראהה אוסו פ״א ולא זולה א״כ םנוצדס סומא לא צריכס
ז׳ כק״ס מסביע׳ ואילן כלל ולא לשסמיע שוס פוקק לסשמיעכי קולא
זו נאשם סימא ואי טמא מכיס יש סמלם בשעס פיוס אלא שנשעס ראי׳
כםסלש סימול יוסר וצריכ׳ ז׳ כק״ס מסדש וא״כ נס סומא צריכם כק״ס
מסיוק ואילן סכס עכ׳יס צא ׳כםיש אלס בעולם שנשעם קירוב גופים
לא גרע מרא״ס פכי סבעל וא״כ סימא שלא ראסס אוסו מליין ססיס
סילוש ססיעול נשעס קטבס וםיאסל לעול׳ בולאי לס״ ב׳ של סע״ז סימן
קציג לכשס" עמו בממ׳ ליכא משוס סיעול וזס כועס לעס סםוק׳ ניבעוס
ל״ו עיב וביומא י״ס ע״נ ובס*• שס לק״מ אבל לסי׳ קמא של סמ״ז דלים
ליס ס ן קנרא קשס קועא ליס לס סקכס כצל בשלעא פקסס "ל עשראס׳
אוסו פ״א כבר שבעם לס סיעול ולא יוסיף אבל קועא שלא ראסס עדיין
א' ס״ל סיעול שנשעס סניעס ופייס לא סשביע׳ אוסס ולא םרווס צמא׳
א״כ כשסבוא ליל׳ קירוב גשר ססמוד וסכאס ולים לס םקכסא כלל אע״כ
סא ליסא:
והנה סרב ב״ש ק״ קי״ע ס״ק ׳״ג עקספק בעסיס שוע• ועסיס סלומ׳
וסגעוס גשעס שעוסס וגלקוס בקיאוס א׳ עוסרס לסבעל
גסצימוס׳ דלמא לא ס״ םמדס גשעיוסס ופשוע ל״ לסקל גקצת ראי׳
מדצא אמר גפ׳ סיש ק״ג מ״ג לר״א אין סרשס יכול׳ לסכשא עסיס שומי׳
מסים סלים ולעכ״ל רא״ גדולס סיא לםוא ז״ל כ׳ לם״ל לש״ס לודמר
סאי טע חס גאעת איכו כאי׳ כ״כ אגל סרא״ עגוף סדין א״כ לר״א אין
סקכס לסרשס לסכשא כלל וגס לשמואצ דק״ל סתס כר״א גסא ואץ•
יפרנס פדוסו של ר״י גן טדגדא פ״ס דגיעין וספ״ז דעדיוס על ססכשס
שסשיאס אג" וכי׳ ודוסק לומר דשעואל פליג על ססס עסכ״ ועדוסו של
ר״׳ גן גודגדא ואפ״ כ״א לא יסלוק מל משכם סשטי׳ גמדיוס ומכ״פ
מכ״ל לרג אשי לסקססק גדגר ולמימר דיסלוקו אמ״כ ומכס לססמלס
שגיור שמוסס עועיל ג״כ לזמן פקסס ודוסק לומר שסשיאס גאיסור דסר׳
סיל לשכוס שאירקם:
ו נ י ל רא״ מקמכה גוסס דכגר גיארס׳ גמקוס אסר דקמכס גופם אין כל
סזמניס שווים 1סר» אפ״ נמופלא קמין לאיש נדר״ כגדקין כל
ספנם לםעעיס יולע ולסעעיס אינו ׳ודנג״לשס מי נדר וכסנס׳ דלרמניס
לס״ל קענס שנגעל׳ םסס נעלם אקורס לו לאו עשוס לפיסו׳ קענס לאו
איכס סוא לסלועין אלא אין כל סזעניס וסשעוס שוויס ולא כל םקעטס
שויס ימ״ש ללעא סיסס געצס לעס וססר רצון ס״ וגזס ישנס׳ לליין
אסרענ״ם עינעוס קיא ע״נ לאר״א כסן לא ישא קענם שעא סספסס
עליו משא״כ ישראל לפיסו•קמנסאונק ]גרץ בס״ קמילבביאורסימב[:
וכבר עוררני סכס א׳ לפע׳׳ש סרא״ש בסשר לבן י״ג לגללוס סוא ככל
סשיעונין

שארות

חת״ם סופר חי״ד

תשימורין סלכ׳ למשם מסיר ולפמ״ש םרמב״ס פ״מ ממלכים הל׳ ירד לא
נאמרו סשימורין לב״נ א״כ ממילא אין דין גדולות וקמנוס לב״נ וסקשי
אםרמב״ם שכ' שס פ׳י חל׳ ב׳ ולעולם אין עונשין מסס לא ק ק ולא סרם
וצא שומם וכו׳ ע״ש וסשבםי לי דוודא• סא דנעינן שנים וסימנים סוא
שיעורא םל״ע אפ״ ים״ עשכיל ובן דעס צא יססייב עד שםנימ צשימורא
דמרע׳׳ס בשכיס ובסימכיס וזס צא ניסן לב״נ אבצ עכ״פ קען שאינו בר
דפס אשר פיסויו וכצוכו אוכס וכסש״ו נס ב״כ פעור ופשוע צפעכ״ד:
והיות כן הלא ידוע דקעכה מבס ג׳ שכיס ויום א׳ אין צס סמדס ואסז״צ
שצם׳ קדושין קמכס םיודעס מעם ביאה ואיכה עוסרה עצעה
צביאס וסעכין סזס גדצ וםוצן עמס ואין אט יכולים צשער זס ואפשר
סוא ג״כ עסיס לעובי ועסיס כן וקיי״ל אסד קמכם ואסד גדול׳ צמכ׳
לםמםין ז׳ כק״ס וק׳ מה יועיל דלעא בשעס סביעם לא סיס׳ סעדם
שלימס ועסם כסוסף לס סעדם יסיר׳ אעיכ אין סילוק:
ואולי י״ל סא דש״ס כדם ס״ו ע׳יא רביכא איעסק לבר״ בי רב סביבא
א״ל אימר דאמר רבא בגדולם וכף וי״ל דגם ר״ס ידע דע" סימה־
אפשר שסרא׳ אס״ קעכ׳ אן םא סו״ל ס״ס שמא לא סמדס כיון דקמכם
סיא ואה״ל ממדס דצעא לא ראסם אן אי סוי קעכם עלול לראוס
בעצעא אע״ג דםשסא לא סוי שמס וסהה צא הוי זה ס״ס דאין כאן
אלא ספק א׳ שמא ראסס שעא לא ראסם אן קעכם שא״א צםסספק
בראי׳ אלא ע״י סמוד ובסמוד כמי כולי סאי ואולי וםסעוד בקעכ׳ קפק
סוא וי״ל שפיר סייס כעין דאמא ספק ביאס מסור ספק מגע ממא
ובארסי זס במקום אסר ומ״מ מ ס פליג כמי אסא ולא משו׳ סילוק בין
גדול׳ לקמט ועכ״פ מוכס דקטנה אין סמדס׳ שוס ומ״מ מועיל ספירסם
וכפשמ ספיקא של ב״ש לקולא וסכם בטעם בדיקה זו והמהנה ז׳ ימים
כק״ס ס״ל לסרשב״א משוס דברגע םהביעה יגרום ססמוד מפס דם
כסרדצ ע״כ צכיכ׳ ז׳ ימים כק״ס כרואס ודאיס וסרא״ש סקשס בימי כבא
עדיין לא כספשע סומרא דר׳׳ז והוה סגי בששם וםוא ע״כ ס״צ לסרא״ש
דבכל יוס שמסקרבס צכשואין כיסוסף סאוסה וצריכ׳ בדיק׳ ליומא שעא
סראס סיום ואז באמם סשפור ז׳ ימים מאוסו סיום שסמצא מפס דם
ודבריו צעיג כבר כסעורמ סאסרוכיס בעקצס ואע־יק מ״ש אכי בסי׳
וז״צ דברי םרא״ש צע״ג ממ׳יכ עא׳ ס״ל אי עםט בדיקס לדם סעוד א״כ
אמאי צריכ׳ ז׳ כקייס סבדוק עצמם בשעס סביעס ואס צא סמצא דם
סס״ עסור כדמם ראב״ בםשובס מיימ׳ ואי ס״ל ככצ ספוסקיס דצא
מסכי במקם א״כ מאי עועיצ בדיקס׳ בכצ יוס כיון שכצ יוס מוסיף לס
סמדה אמכם בס״ע משמע דמו דה הרא״ש דביוס סהביעה צא מסכי
בדיקס שאס סכאס מיפם סאבד ובשארי ימים עס׳פ מועיל בדיקה חס
צ״ע יציבא בארעא דהר• סמדה אסמכה קשה מהראשוט לםרא״ש וסו
קשס כסי בימי כבא צא כספשמ׳ סומרה ר״ז ולא הצרכ׳ ר׳יס הפסק
עהר מ״מ למאי דקבלו עכשיו סומרה ר׳ז למה לא כצמכן הפסק טהרם
ליום ראשון יוס ההביע׳ ללא יועיל בדיקה לאוהו יוס ומשוויכן לה ר אה
וצמס צא סצמרן םפסק עסרס גס בז״תז תו קשה מה יועיל בליק׳ כל
ז׳ סלא כל שעס ולגמ מסעלס וכי יליס בין מיכ״ כצ ז׳ ימים עיין לקמן
ס״ס ע״ב גס אין אמר כבא ז׳ כקייס ואין רק ששס מוס תתביע׳ סי׳
אז ען העכין לםרא״ש שם״ קולס סוערת ר״ז ע׳יכ שימת תרא״ש קשס
לי להלום על כאן לשוט בס לושי:
והנה סרשב״א לא יכסיש םעבע שם־א מוספס סאוס וסימול בכל שעם
ולגפ מ׳׳מ לא סייש ליס משוס לשבמ לס סימול מיום הסביע׳
ואפי׳ סיעוד קל דשועים וקעכם ואפ״ סנעוס בקמכיס׳ וכסגללס בכסייס
ממשם דרמ* שערי באסיכסא על ככיסס לסופם מ״ע ססמדס םיוסר קלה
שבשעה םבימס משביע צם וערוום צעאוכם עכ״פ וסיכ דכווס״:

ותשובות

עב

והכלל םעהרסר על גין>  orלא יבואעי״ז להרהר על אסר אבל אשת
סמסעדס ססס על סיבה ביאה ססס לא על נוף ידוע אין שוס
הכרס לוכר לכשהרא׳ אוהו יהסלש לס סמלס •סירס אלרבס לפעעים
יהננה בעיניה ואס יהי׳ קצה סיעול יוהר כנר מנואר מהראיוס ללעיל
לליכא למיסש וע״ש סנףז סי• קצ״ב והסכימו עמו כל סאסרוניס בנהסלף
םססן צדכ׳ נקיים מסלש סנס שס לא מיירי אלא ננהיאש׳ מן הראשון
שוב אפ״ באוסו מעמל מיל נססצף ונסרצה צססן אסר סיינו עעמא
משוס שנסיאשה מן סראשק אפי׳ בראשון נופם בנסיאש׳ וסזרה ונסרצ׳
באום מעמל איכא פנים סלשוס אצא שםש״ן וסמ״ז ס״צ מססמא אין
כאן'אוש כי עיניס סולוס ומיסלי׳ שפול יסרצו משא״כ כשצא נסרצו
אע׳׳נ למיל וצאלםר נסרצים לסהן אסר מ׳׳מ הראשון סלף הלן לו ישני
פני׳ סלשוס הוא אבצ באמם נ״צ אפ״ לא סי׳ יאוש וקעעם כצל משוס
םפסק אלא שנסרצו צםסציף סתן בססן אסר מ״מ כיון לםסמלם ראשונ׳
סי׳ על נוף זה ואין היצה״ר מהנרה מנוף זס לגיף אסר א״כ כיון שנססלף
בנוף אסר היה סמלה סלשה צנמרי וצריכ׳ ז׳ נקיים אבל אשה שלא
ראהס הנוף מעולם והיה׳ סמלםה ססס על סיבה ביאס בעוצם לא
מצאה׳ שישהנה ויהרב׳ ע״י ראייה הניף ומכ״ש שכבד סיכסהי שאפילו
•שהנס ויהרב׳ קצה מ׳׳מ כבר שבע לה מהסיצה ההביע׳ שכן משמע
מסהימה ספיסקיס וקצה מסראב״ל וה׳׳הע ושאר ראיוה ולעהי נועה
להקל ומעצסו שהחמיר הע״ב < •p3nויהרומס קרנו וכסא כבודו כנפשי
ונפש א״נ דש״ח — פ״ב יום ה׳ נ׳ כסליו פק״חל:

ועתה כבוא ע״ד םש׳׳ס דסועם ס׳ ע״א דמייםי עעצסו דאין יצם״ר
שוצמ אצא במס שפיכיו רואי סכם פשעות פ״ םש״ש סוא דע״•
שמאס בגוף זס ומםלםר מליו אין זס גורס לסרסר מצ גוף אסר כיון
שכצ םסרםור לא כולד לו אלא על גוף זס אק יצס״ר שולמ להסגרוס
עי״ז בגוף אסר ואס מסגרה ג״כ בגיף אסר אין ההרהור שבגוף זס גורס
אלא מעלמא קאסי לי׳ ואלו לא ם״ רואס גוף זס כמי סי׳ סומד על
אוסו סגוף ואין רוב עוצם כיצוציס מסרםור עבירם ר״צ אבל לומר שצא
םסקצ עמעם עמשש עי״ז יסגרם באסרם אק סיצס״ר שע״׳ נוף זס גורס
גירוי באסר זהו כווכס סש״ס וכן עשעע בסיום ל׳ ססוס׳ שס אלא ממם
שכ׳ ססוס׳ עסא דמפ אץ מרשין כסבו לסד״ כיון שראס אוסס פ״א
יסרםר בם עשעע דסל״ גרא״ם אוסס פ״א גס זה אינו דהסס קאמר
הש״ס אס ישאו ויסנו בעמוס יבואו צםקצ בערום מפכ׳ שכפשו מסמדסם
אפ״ שצא בפניה מממ נדשאו רסנו בםצכף בס אשסו וע״ מ׳׳ש בזה
םמ׳׳ומ של סלכ׳ חכור אוסה שכבר ראה אותה פיא ויםרםר ויסאום צם
דה״ דעתו מעת לספש קולות בזה ףבוא להקל בערוה דאלו לא ראה
מעולם אם בס אשסו ל״ש סרסור בס פ״י פלפול םלכס זו זהו פ״
אוהת ססוני׳ מיסו מלשון סוס׳ קנםדרין ע״ס ע״א שסקםו מכל םאומר
רמב עיד נקמ ע״ש משמע קצס דס״ל דאין הרהור אלא במה שראם
כבר ע״ע אץ סכרס:

משס״ק סופר מפפד״מ:

תשובה קפה
שלום וכ״פ לידידי הרב המאה״נ הסרק סמפלנ סמסורסס לשבח
ולססלס כש׳׳ה מו״ה במר נ״י אבדק״ק אייבשק:
יסדתו סניעני לנכץ ע״ל אשה שאמרס לבעל׳ ביום ל׳ יניע זמן
עביצח׳ ואחר זמן ביומו או ביום שצאסריו אמרס שעעס׳ בחשבון
וביום נ׳ יהי׳ זמן עבילח׳ אי נימא שכבר שוויש׳ כפשם ססיכם דאיסורא
על יום ל׳ ולא חאומן במה שאומרח שממחה בחשבונם• .לידי אני בקריח
חוצוח במרסן מסייסר ביסוריס בעו׳יהר רוב שעיה סיום עסיק במרחץ
ורפואיס ובחלר הממוח וספרים כראו״ אין אתי ולולא שכ׳ פר״ס שאצה
הראשוני נחוצ׳ מאול צא ה״ח׳ משיב כצצ חו שאינה נסוצ׳ ורק נפקא
מיני׳ צצמל במקום אסר סי׳ ראו״ צהניס סלבר על ׳רפאני ס׳׳יח אן
לםשיב פניו ריקם לא אפשר ואכהוב סנלע״ל ואס אוצי יש צהשיב מספרי
קלמיניס אשר לא אקוה לכשיבוא הדברים אי״ם נססבס עליהם ום׳ עמנו
הנה בהא דפש־עא לסכז״ל בכמה דוכהי׳ דשווי׳ נפש׳ ס״לא פליני בטעם
הדבר י״א מטעם נדר והאומר פהס פהוס מצאה׳ אלו הי׳ אומר הרי
אשהי עלי כסוטה אינה נאסרה דבעי' מהפיס בדבר הנמר וצא בדבי
האסיר אבצ באמרי הרי היא סוטה והוא יולע בעצמו שלא מצא פהס
פחוס רק אמר כן מצאהי כלי שהה״ סימה עציו סר׳ נאסרה כסומה
לאורייתא שאין לכלר זה היחר וצפ״ז מי שאינו בקי בפחח פחוח ומעח
ואמר פ״פ מלאת׳ ושוב כולע לו שמעת שוב אין כאן אפי׳ כלר במפות
שחרי לא כלר כלל דוקא אי ידע שפחח׳ ססוס ואמר פחח פחוח סו׳
כלר וצא זוצת זס ולפ״ז אס״ ביכו לבין עצמו כמי אסור בס שכבר כלר אן
י״א אין זת כלר לבעי׳ מתפיס בלבכ סכלור לוקא אצא מפעם תולאת
בע״ל כמאת עלים למי שהרי סולס שפ׳׳פ מצא וכיון שםניל שוב איכו
חוזר ומגיל בלי אמתלא םראוי' וצפ״ז שאכו אין מכיסין אותת לסיות עמו
מ״מ תוא ותיא שיולעיס ששקר עכם וצא עצא פ״פ עוסליס זס עם זס
בססר או אולי אסור משוס כצ מם שאסרו סכודס מפכ׳ מראית עין
אפי׳ בסלמ סלרים אסור אבל מעיקר סמן בוולאי מוסרים זע״ז ואס
אסר סםולא׳ אומר שמעם אס סוא לבר שאפשר ורגיל לפעום בו מסכי
ג״כ לםרי בסולאת בפ״ל צפכי ב״ל כשהולם בעצמו בלי סביעס כאמן
שיב לומר מעיםי כמ״ש ש״ן סו״מ ס״ פ״א שס״ק כ״ו ל״ס םעוצס מזת
וכף ואפ״ בסבעו וסידם בב״ד או שאמר אתם מלי לצא מצי למימר
ממיתי מ״ע ע״ש בש״ן סס״ק ס״א כמת כרכורים כרכרו בזס וכולי סאי
ואולי וסמ אפי׳ שכי מדים םמכסישיס זא״ז תלי׳ בעעות בעיבורא דירסא
שלא יםיי מוכסשיס מפכי דפבידי איכשי דעע׳ בסכ׳ עיין סי׳ למ״ד סעי׳
ז׳ אע׳׳ג דםםס דוקא בעיבורא מכסא אבל צא ביוד סשבומ מ׳׳מ סכא
בספירס כדם שכיס׳ דעעי ואעמ:
והנה פ״ב דכחובוח באחחא דמר שמואל שאמר ממא׳ וחזרס ואמרת
עסור׳ באמחלא ושר״ רב ושמואל צא עביד עובדא בכפשי׳ וכ׳
סרב״ ביו״ד ס״ קפ״ה להורות כתן דסמסמיר איכו ססידוס של שמום
משממ לילי דשמואל לא ם״ ראוי לססמיר ושם כסב סמן סא דכסספק
ושאיצ צרב היינו משים דסד״א סכא אין לסקל לםאעין אמסלא דהרי
איכא מיא בשיקעסא דכםרא וסמביצ ומס בכן קמ״צ רב אפ״ה מהכ׳
אמםלא ובש״ג שם כסב דס״א דוקא א״א אכי דבדבור זס לא כאסדה
לסלינדן אצא צשעסא שסר אפשר שסםאצמן או סםגרש למסר ומשו׳׳ה
מסר כשססן אמסלא שסיא פנוי' לנמר׳ נאמין לס משא״כ מומא׳ סר׳
אסרה

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

אסרס עצמם ז׳ ימים ותחן שוב אמתצא לתתיר׳ באוסן סימיס עצמת
סוס סד״א דצא מסימכ׳ קמ״צ רב דאפ״ס מסכי וסכם םרוו״סו צריכים
ד נ ט סר״ן שייך ביום ז׳ לכדסה הוס קד״א איכא מיא זיל׳ עבוצו אבצ
בשא ר הימים לא שייך זס ודש״ג שיק דוקא ביום ססירסס ולא ביום
אסרון ומדצא סצקו נש״ס נימא דתרודיתו אמת ומתני אמתצא אבל מ׳׳מ
נעונדא דשמואל לא הוס אלא נאוםן אסד וא״כ לכאורת "יל שמואצ צא
תסמיר אלא ביום אסרון שתענול ומת נכך אנל להפסיד עונת לא
שמפכו ומ״מ בכידון שצפנינו אס ביום סשצישי נעצמו אמרם תיוס ליל
עניל׳ ועעית׳ אתמול יש צהסמיר אע״ס שתהורת סאמיכ׳ צס וכתיב
סוגת בשושכ ס מ״מ נעל כפש יסוש דלמא יצרת תקפת לבעילת הליל׳
אנל אס תוא יוס או 'ומיס קודם לא נסשדו נכות ישראל על כך אע״ג
דנשאר עדיות אפי׳ עצ צד רסוקת ונפלא׳ תו׳ נוגע נעדות מ׳׳מ םכא
החורת תאמיכ׳ אכו מת לכו כך נלעי׳ד מסנרא:
מ א ת שנית אודה אשה שקשת עליה לטהר לנעל׳ ומרגש׳ כאנ נאחורי
גופה ולפעמי׳ רואס דם מפי הענעה כאשר הוא שכיח נתחושש״
בעורק זהב שקורין )נלדינ׳ אדר( ודלה הרופא לחלוח גס דם היוצא
מאוהו מקוס נדם עורק זהב הטל:
עורק זסנ הוא כפתור שבכרכשחא וממנו שביל דם היוצא דרך ם׳
חענעח ורוב אנשים יש לתם נזס וסח וזמן ידוע ולפעמים נ ס ח ס
תשביצ ואיני מוציא דם יגורס חלא־ס ומכאובים רב״ לבני אדס ולפעמים
פורץ גדרו ונסתס שבילו במקומו וייצא דרך פ׳ תאמת והיינו מ״ש נש״ע
מי שיוציא דס דרך פ׳ האמה היינו הך ולפעמים עוצה ויוצא אפי' דרך
הפה ונחיריי אנל נמ׳ שלא כשחם השניצ ויוצא הדם במקומו דרך פ׳
הענעח לא שכיח כלל שיצא דרך פ ׳ האמה לח באיש ילא דרך ערוה אשה:
והנה במסי נדה כ׳ נ שאלו לרופאים אס כמומו כימאה וכוי ׳ע״ש
והרא״ש הקשה נהשו׳ להרשנ״א ממ״נ א׳ נאמין לריפאי׳ למה לי
בדיקת אס נמוחו ואס לא נאמין אמא' שאליחו ואי טמא חריו״׳ צריכ׳׳
איכ אנן בדקי׳ בצפורן ורוק ולא ש־יל״ לרופאי׳ ואס לא נמוחי טהור׳
הלא דס ינש כמי מעמא כדאי׳ ר״פ דס כדה וכל זה נכלל ק׳ חרא״ש
ולא נמלא השו׳ על קו' זו וכנר הארכח׳ נחשוני אחלה והעלים׳ לחלק
נעכין נאמניה הרופאים שאומרים על גיף פרטי או על דרך כלל ]עיין
בסי׳ קנ׳יח ינס״ קע״ה ננ־איר הדבר באורך[:
מעתה בנידון שלפנינו אס דס עורק הזהנ נא במקומו לפרקי׳ מפי
הטנעח פשיטא דכא שכיחא כלל שילא גס מלפנים ודם אורח
שלא נזמנו הוא מחולשת חמק ר שאין ני כח להעליר הדס ומזלפו קודס
זמנו והיא עמאה נדה נל׳ ספק אך אס נקתס שניל המהלך דס העורק
הנה נזכר כ״צא ני אם יוצא דם מהאמ׳ נדע שהוא דס עורק זהנ א״כ
נאשה מא; מפיס הרי אין אנו יודעי׳ שפין גדרו ושנילו דלמא נ ק ה ס
לגמרי והא• דם מקור הוא ולא ידעה כלל שיש לה מכה נאוהו מקום
נמקים המקור חס לא שנסמוך על נקיאה הרופא על גוף זה לומר
שמרגיש שביל בעורק ופכה לו לפכיו ־כנר כחנח׳ שאין להאמ־נו על גיף
פרעי ע״כ אין ל׳ לההיר הנדיקיה בעד״ אלא להקל נכהמיס:
היום כ׳ פ׳ הטנעח ופי שפח הרחם סמוכים מאוד ונשעה הורקה
אך
דם העורק מם׳ הענעח יהלכלך גס מקום שפה הרחס ע״כ יש
לסקל שנאוהו זמן אס הצטרך לנדוק עצמה חקנח חחלה חיצוני הרחם
נמוך וחשליכהו ולא חע״ן עליו כלל ואח״כ הכניס העד לחור״ וסדקי׳
והטהר עצמה .והי יראנו נסלאוה מהורהו הכ״ד א״נ הסיחס נכל
סוהמ׳ נרכוה .יערגן יוס ה׳ ״ נ המוז סקצ״ס לפ״ק:
משה״ק סיפר מפפד״מ:

תשובה קפו
שלום

וכ״ע ליד״נ הרב הגאון תגדול המפורסם ערוגה הבשם ני״ ע״ה
פ״ס כקש״ת מו״ה אלעזר ני״ אנ״ד דק״ק מיקלא״ש יע״א:

דברות קדשו מלתנת אש דת סגיעונ׳ ואשר נדק לן נדבר׳ סרב המסנר
נש״ע ״יד ס״ ק״ל ס״׳ע שכ׳ כשם שהולס נ ה כך תולת נבנת
ובנעלי ומשמע מלשון זה שיש לבנה ונעלה כל דין מכס שבגוס׳ שאס"
ה־ח׳ רק יכולה לההגלע נמ׳ הולה נ ה ם וסוקשה לסדרה גא;נו מנ״ל
להרנ״י זס דנמהכ״ פ׳ הרואה כהס הנן הונה בננה ובעל׳ ושונ אח״כ
אמר אס יש בה מכה שיכול להסגלע וכו׳ ומדקסט אס יש בה מכה
משמע נ ה דוקא חליכן אפ״ חיהה ויכול׳ לההגלע אבל ננכה ובבעל׳
יי לחלוח במכה שמוציא׳ דס איל מכה שסיסה מנא לן ובםגס מלשון
תימניים משמע כן פ״ע מא״נ חי כ״ב דכי תיתה בת מכה אע״פ שחיתה
וכוי ושוב נתלכ׳ כ״ד כ׳ וכן תולה נ נ נ ת וננעל וכ׳ או שתיתה נתן
מכת תולת נתן ולא כ׳ וח־תת משמע נ נ נ ת ובעלת לא תלינן במכת
שח־תת עכ׳ד:
איברא כן משמע ני כ מק׳ בע״תנ לראנ״ד שדל ותולת נ נ נ ת ונבעל׳
פ״ נמכת נ נ ס ונמכת נעלם ואס יש לה מכה ויכולה לתתגלע
וכו׳ משמע מיתיר לשונו פ״ במכת בכת וכו׳ אתי לאפיקי מכת שסיתה

ותשובות

ויכולה צהחגצע שס אס״כ במכה עצמה גס מסידור לשוכו משמע כן
כמבואר וכן משמע כמי מהל׳ הרמב״ן ז״ל שכ׳ ה״ד אוה מ״ו היסס בה
מכה אע״ע שרויהה וכו׳ ונאוה ״׳מ שס כ׳ וכן בבכה ובבעל׳ ואס
היו ידיהם מלוכלכו׳ נ ד ס או שהיה׳ נ ה ס מכה ולא הזכיר שסיהה משמע
מרמנ״ס וראנ״ד ורמנ״ן דננכה וננעל׳ איכה הולה נמכה שמיסה וכדמה
מעלה ידידי הגאון נ י ״ :
דצלע״ג דלם״ז ס ן סולה בננס וננעל׳ לא קאי אלממם אס היי
אלא
נה מכם אלא אשלפטו דכשס שהוצם בעסקי׳ נדם יבכסודס
ונמאכול׳ כך הולה נבכה ובבעל׳ ומכה לא הוזכרה כלל ברישא ונהי
דממילא מובן דסוצה נמ׳ נמכם שנגועה אס םיא עסוחה ומוציאה דם
וק״ו משאר עסקים אנל עכ״ם נמשכת לא הוזכרה מכה אצל נ נ ה ונעל׳
א״כ מאי עריך ש״ק נדת ׳״ע ע״ב נעלת חיכי משכחת לי׳ ודסיק רננ״׳
נכככסה לחופת ולא כבעל׳ ומאי קושיין אעו מכת תכיכא במסכ״ תולת
נכל מה שיכולה לםלום גס נמכת וננעל׳ שא״א לתלות נמכת אינו
סולה נו ימאי קארי ל״ מעיקרא אע״כ ברירא לסהמא דהלמוד׳ דהאי
דהולה ננכה וננעל׳ אמרת ש־כול׳ לההגלע דלהלן קא׳ ואפשר דהולם
נבנה מחחיל משנת אחריה׳ ינש״ס דילן נדפסו נ נ נ א א ׳ עם הרישא :
ויוחד נראה דהגירסא הנכונ׳ היא אס יש נ ה ם מכה ויכולה לההגלע
ואננה ונעצה קא׳ אע״ג דעונדא דר״ע הי׳ נהאשה עצמה מ׳׳מ מחכ״
קמ״ל אפ״ נ נ נ ה ונעלה הוליס נכת׳ ג והכה מר נ ״ עיין נדנד׳ הרב
המחנר נש״ע יהחלונן עליו ובחיבורו הגדול מייחי ליי נשס רשנ״א
וכן היא נחה׳א דפוס וו־ען דף קע׳ץ ע ד נסיםו וז׳׳ל וחולה בננה
ובעלי כטמר אס נחעסקו נכחמיס יכד ואס יש נה מכה ותיא יכולה
להחגלע וכו׳ וה״ה למכה בנה ונעל׳ ומעשה נאשח א ׳ שנאת לפני
ל״ע וכו׳ יע״ש כל הרואה יראה כוונסו כמ״ש נ ״ נשמו וכ״כ נסמ״ג אס
יודעה שיש לה חנורה או גרנ שאס היסה מסירה הקליפה היהה
מוציאם דם וכו׳ או ננכה ונעל׳ ששכני עמה או אשה אחרה וידעה
שיש להם גרנ שיכול׳ להוציא דם ע״׳ הקצ־פ׳ וכו׳ שמא חפפו או גררו
עצמם עד שהוציאו דס נלא ראוה עכ״ל וכן הוא נס׳ ההרומו׳ סי׳ ל״ב
וז״ל חס יודעה שיש לה גרב או חבור׳ שאס ה״ מסיר׳ הגלד וםקציפ׳
סי׳ מוציא׳ דם וכו׳ א ו נ נ נ ח וננעל׳ ששכנו עמה שיש להם מכה או גרב
שיכול׳ להוציא דס עי״ הסרה אע״פ שעה־ איכה מוציא׳ דם וכד ולשון
זה נעינא מ״ה׳ מרדכי נפ״פ דמס׳ שניעוה ע״ש וכן כראה מסמ״ק
אשר זה לשונו אס יש עלי׳ סנור׳ או גרב שאס היהה מסיר׳ מוציא׳
דם וכוי או שה״ שסין או גרנ נשכנס עמה ונ׳ ע״ש וכ״כ ר• ירוסס בסוה
נסינ כ ״ ו ס״נ ודל והילת נמכת נכה ובעל׳ וכן במכה שלה וכו׳ ושונ
אח״ז כ׳ וחולה נמכה כמ״ש ואם״ סיה׳ המכה וכי׳ משמע לסד״ דכמ״ש
אלעיל קא׳ :
וקרוב אני לומר שאפשר לפרש דנרי רמנ״ס וראנ״ד ורמנין הסחומיס
שיסכימו עם דנר׳ רונ הפוסקים המפורשים להקל נכהמיס
דרננן ונשגס שיש לכו הכרח גדול מהשיש הכיל שלע״ד הוא ראי׳ שאין
על" םשונ׳ ודברי ש״ע צודקים לדינא לע״ד  :ואיידי דא״רי לל״ע גדול
על סיג דלא מייה׳ שוס דין מכהמיס כאלו ס״ל כהסינריס שאין כסמים
לנעל׳ אלא לעהרו' אלא דמ״ה׳ נר״ח׳ אחה דלא ההירו נגדי צנעיכיס
אלא להקל על הכסמיס משמע מזס דיש כסמים בזמן הזה ורי״ף השמיע
גס נרי״ זו :ס״נ יוס ד׳ ה׳ אדר הקצ״ד לפיק :
משס״ק סוסד מססד״ע:
,

תשובה קפז
שלום וכ״כי לסלמידי הרבני סמוםצג מוס׳ יעקב נ " ׳ :
עיר אשה שנדקה עצמה לילך לניהכ״כ וביום ס ס ס ק טסרס סססיקה
וספרת ונתין• ג״ מצאת כסס ויש לה נמה ליחלוח אס נאמר
דנחוך ג׳י לא חל״ כחס או נםשונ מיום שנדקה עצמת ציצך לניתכ״נ
ונזה הלכו נימושוח נעל עבודה הגרשונ׳ מקל וצ״לס״ ס״ה דעחו להחמיר
והמקיל לא הפסיד והגאון סדרי מהר׳ ס״ קצ״ו דעהו נועה להקל אך
כ׳ דמפירש״י נמהכ״ ריש נדה מפקידה לפקידה בדיקה שסר" וערני׳
למד מםר״ס לובלין ד ק א בדיקה סיקק סז״ל אבל בדיקה אסרה לא
דאינה מדקדקה יסה ומניאו משכם למלך פ״ג ממשכב ומושב דין ד׳
משמע קצם כצ״צ אלא ׳"ל ההם לטהרוה שאני ע״ש ואני אומר נמ״כ
סגאוניס לא נתכוון רש״׳ לזה כצצ אצא משוס דנקעו רננן מפקידס
לפקידה כלל וק׳ זו הקשה ש״ס ד׳ ע״ב אנרי״ וצא אמסני׳ וצ׳׳ל אמסנ״
"יל כדלקמן דף ה׳ ע״נ דמשנ׳ מהו דסימא מע״לע סשו רבנן לפקידא
דעהרדאנל מפקיד׳ לפקיד׳ לא פ״ דהיה זמןמועעלא כעהרעל בדיקת׳
קמ״ל וק״ל לרש״׳ אין לך בו אלא משסז״ל פקידה דשסר״ וערני׳ ולא
נעמא העהרו דאסמול אנל להפקד מועע מערב״ עד שסר״ וכן
בהיפוך לא נסוש והנדיק׳ שננסיס ס ק ממשמשה נעדיס אע״ג דכל
היד המרבה לבדוק ה״ז משובס מ״מ אותן בדיקות אין מצילוה אבל לא
מעעס דלא דקדקת יפת מת״ת לומר כן ונ״ל נמ׳ ת״נו בדיקות שלא בשעה
עשיית טתרות רק שתיא מרבת לבדוק אותן בדיקות אין ממעעות
ודוקא

שאלות

חודם סופר חי״ד

ודוקא שחריח וערניח אע״פ שנס ס ס שלא נשעח עש״ח עחרוח ט׳מ
כיון שסם מחיקון ח כ ט ס ממעעוס אבל בולאי עח שמכוונת ובודקח על
מכה לעשוח ע ח מ ח אוחן מעעעוח בודאי דכל עיקר סבליקס על שס כך
באו וכלמוכמ מעונלא לשםמה של ר״ג ננלה ף ע״נ והחס לא חו״מ ש״ס
למימר לנמקוח חשפחח מיו מבליקוח חמקריוח חלא לפשימא להש״ס
לא״כ לא מי׳ מממר ר״ג וככ״ל וסו למשרה מלקלק סש״ס ונין כל א׳
מלימח ילס נמיס ובלקמ לממקרמ לא ׳תמיל ופש־מא שתי׳ נכווכמ מכוון
על מטמרומ ועל כן מימר ריג ופשיט עיין ומנין כ׳ אזלמ נמר איסכא :
ו ע י י ן נש״ע '״ל סי׳ א׳ ס״ג ונש״כ שס סקי״נ ושס הטעס משוס לסומ
מלמא ללא רמי׳ וכ׳ המני״ט בק׳ קריה קםר ל ט מ לא הוס אלא
א״ לרננן ומ״מ׳ לי׳ ם מ מגלים ני״ד קי׳ צ״ל קקכ״ח וטל לק׳ל ללא
למי למימוך שומן נש״ע א״ח ס״ ממ״ז ונמטא קקכ״ג לחמס לא מימ
כזכר פסח כלל נשעמ עש״מו משא״כ מכא כמכוון לשחוע עכ״ם כסי
ללא ילע חליכיס כיון ל ע ט ם נשעמ מעשם סיסה לו שוס כווכח על
סשמיטמ ועכשיו מנין ויולע ואוער נרי שכך עשימ׳ מסימן מ״הח למפרע
רק מלרננן אקור ומיכ״ ק״עמא לקנרמ השואל נצ״צ ק״ ק״א שהוא
הגאון ע״הג ז״ל להכא לה ע ט ם קצה כוונה לבליק לילך לנ״הכנ ואס
אמרח עחה ברי ל׳ שנלקת׳ שפיר מתימכמ מ״חח ט ה מ ורק מלר׳ א״כ בקל
נוכל לסמוך נמציאמ כמס נמוך גי״ ולהקל שומע״ תכלע״ל כמנמ׳ א״נ
משתיק קופר מסם״למ:

תשובה קפה
שלום

רב יבא ויקרנ לתאי מרנכן תמוםלא עושת פלא כש״ת מי״ת
אנרתס נ״׳:

כהיום הג־עכ׳ כועס מכתנו ונפשו נשאלתו אולות אשת א׳ מצאת
כחס וחלאחת לחמותה ואמרה שהוא טמא שוב תראתה
למרכעח א׳ ואמרח שאס חכסס חולף הילך ע״׳ רוק הרי סוא טת־ר
וקמכח מאי שומימ על סמקיל ושמשי עס נעלמ יאח״כ כםנולע הלנר
לחמוהס צומח כ׳ כרוני׳ וו׳ז מבלי םאלח חכס חזרמ וקפרח כקייס
מיל מבלי שחמחין ס׳ ׳מיס ממשש פליטח ש״ז ועחח נקמפק מעלחו א•
יש לחקל בדיענדשיעלו לה סנק״ס או לא יגס מסתפק נקבלח חשונח
להנעל וסאשה ששמשו נ ד ה :
אומר נחשובח השאלה בקיצור נמרץ כ׳ הזמן לאו אימנו׳ מופנה .מצד
א׳ הכה אי הי׳ זח ננדיקח חעל לא חי׳ דעח׳ לחקל כלל כיון
ללכמת פוקק״ חשש פליטה קוחר מ״הח אע״ג לאיכא הראנ״ל דק״כ
לא אמרו אלא למהדוח ולא לנעל׳ ולריח יוקא בשמשה עס זב קוחר
פניטחה ולהרמב״ן כל שהלכה ברגל׳ כנר כלח והלך לו כל הראוי לפלוט
כמבואר בנ״' סי׳ קצ״ו מ״מ איכא רוב רנווחא לק״ל להיא קוחל לנעל׳
מ״חח ולבריחה נראה עיקר בשיק ופסקו בש״ע עי׳ בח״הלקק״ירמ״ה מק״ס
וזיל ויש להחמיר כרניט יונח לעטן קחירח הפולעח לבשל הורה סלך
אחר המחמיר וכיש נאיקוי כרת וחומרות יתירו׳ נוהגות נ ט ח ישראל
נהל׳ כלת^עכ״ל וא״כ מ׳ יקל ראש כתבתי זאח כ׳ ראיתי לעח מעלחו
שיש להקל אפי׳ נמצאה על העל וישתקע הלבד לאע״ג לברואה ראי״
א׳ ליכא שוס משש כרח נפולטת לאפי׳ א׳ עומלת נימ׳ זיבת׳ מ״מ מיתת
תקני לת נשומרח יוס ככגל יוס ותשחא א׳ כמי חפלוט ג׳ ימי׳ רצופי׳
מ״מ כשאר לת ל׳ ימים כק״ס ומכיש לתרא״ש ז״ל דמ״ת׳ ני" לק׳ ל ללענין
מקלת סיום אין פליטת קותרת וא״כ ברואה רק רא" א׳ ע״׳ עד אין כאן
שוס חשש אי׳ לאור״׳ וכלאה למשו״ה ק״ס נת״תל חכ״ל לתרבת חחמירו
בנות •שלאל נאי׳ כלת לכלול גס הכ״ל ומשוס לא פלוג וכ״כ להל״ בקפר
תתרוט ס״ ליל ומ״מ ת״ כראה לפקפק אהא׳ לא פלוג לטון שתגאוכיס
וסלי״ף תשמיטו תך לפליטת קותרת וממ״נ א' ס״ל כתראב״ל או רית
חכ״ל או לכל חפחות כסרמב״ן ללא שייך פילעת אלא בטובלת בממסס
והוא לא שכיחא ומשו״ה תשמיטוחו א״כ פשימא לליכא למ־חש כלל אך
א׳ טמא ללעולס ק״לכהרניכו יוכה והא לחשמימוהו כמ״ש הרב״ משוס
דרוב כשיס כמשכח יקחן ח׳ או ו׳ ׳מיס א״כ ממילא נרואה רק יוס א׳
לליח כאן שוס חשש דאומ״ ורק משוס לא פלוג קוםרח ז׳ כק״ס ולא
שייך לא פלוג לאכין סחירת פולטח כיון לחך קחירח לא שכיסא לרוב
כשיס כמשכח ווקחן ס׳ או ו׳ יטס ובמידי דלא שכיחא לא אמרי׳ לא פלוג
רבכן לכאורי חדע שכן הוא דאל״כ אכח׳ ה״ל להר־״ף לסביא דין מצאה
על העד דסוחרח ע״׳ סולטח ש״ז דאז אין כמשך רא״סח אע״כ כטל
וזה ל״ל סנרח חחולק ומקיל נ ס פ ר חחרומה הכ״ל ועוד טל סברא אחרח
דהא הקשו הראשונים סיכ׳ מציכו כיוצא נזה שטיפח דס כחרדל גירמח
זי נק״ס וחירצו מצינו כן ניושנח נתוך סנק״ס ומאה מפה דם דקוחרח
וצריכס ז׳ כקיי׳ ועיין חמי פ׳ אין עוממ• ור״ן פ׳ בכי העיר נמצא לכל
עיקר ז׳ נק״ס על ראי״ א׳ אינו אלא משים לחא לרואח וקוחרח וידוע
לחקיחרח נסוך י ט לינוכה איכה צריכה להמחין ח׳ ׳מיס א״כ חינ רוא׳
ע״׳ על נמ׳ אין לחחמיר כן הי׳ ראוי לומר אך הואיל ונע״חח הטל
מחמיר לתדיא אפ״ נכחם א״כ ד׳ לכו לחקל בכידון לילן נכחס בליעבל

ותשובות

עג

אבל נלכחסלס אם״ נכחם סלילה להקל ובעד סבדוק אפ״ בדיעבד לא
ס״ח׳ מקיל:
והנה ננףז קיק׳ קצ״ו נחעורר להצריך חנחנס בק זרע פגום לזרע
כשר אלא שכ׳ דח״נו אם לא ח״ נמלח עמם צ׳ יום ונמשכו
אחריו נחלקח מחוקק וניח שמואל נא״ע ס" '״ג סעיף י׳ ע״ש ודנריםס
חמוסיס מס צ׳ יוס לכאן אפי׳ לא סי׳ נין שעיש נעלם לראי׳ רק זמן
מועע מ״מ צריכח חנחכס צ׳ יום נין זרע םגיס לזרע כשר ועיין נש״ס
׳נמוח מ״נ ע״א גני וחמחין משהו וק״ל שוב מצאח׳ שחרגיש בזח בס׳
עצי ארזיס מ״מ חכא נכילון לילן לליכא רק כחס דר בכן ליכא למיסש
לסצריך ח נ ח נ ס :
ובענק לחצריך כפרח פשיעא לחרוו״חו צריכים כסרח ומ״ש מעלחו
על שס המרלכ׳ שנרמ״א ס״ס קפ״ה שסאשס איכס צריכח
כפרח אין עכין לכאן לחחס בפרישה אינס היא וקרקע עולס משא״כ
חכא בכידון לילן ונשגם לגרי חמרלכ׳ ללשס צע׳׳ג מש״ס פ״נ לשנועו׳
י״ח ע״א לנע׳ לאוקמ׳ מחכי׳כמצא על שלו עמאיס וס״ניס קרנן אפריש׳
וקחכ׳ לחליא לחרוו״חו ח״ניס וכבר הרגיש נזה מורי נהפלאה לכחונף
נסיגיא לחחלח׳ נאינס ע״ש וכנר כמנחי נמק׳׳א ]עיין נסי׳ קס״ג
בביאור יוסר[ דליכו לחמרלכ׳ חלו׳ בפליגחח ר״ל וכ״ בירושלמי הניאו
חכ״מ פ״ס ירסול׳ חורה הל׳ ח׳ יס״ל לחמרלכ׳ להס״ל לשבועוח לחים
בעי לאוקיז׳ מחני׳ לנמצא על שלו בפרישח וחייבים שניהם ח״כו כריש
לקיש ללליל׳• ח״ב אפי' קרקע עולם נעריוח אבל חערלכ׳ ס״ל להלכה
כרי ׳וסכן גבי טש לקיש לירושלמי שס לכן האשם איכ׳ לריס כפר׳ כטיל
וא״כ למאי לפסיק סרמב״ס כר״ל לסירושל׳ ממילא ק״״ל כסחמא לש״ס
לשנועו׳ הטל לאסרישה ח״ניס שכיסם וגס היא צריכה כפרה ומכיש
ננילון לילן:
א ל א מה שראיח׳ לעחי לחחמיר עליחס עפי ממה לכ׳ ומםירש לעיל
ס״ס׳ קפ״ה משוס שהם קרובים למזיזי האמכס שהס שכיסס
קרובים למזיל ירא,׳ס לאיוס וגפיה ומליש המסיח והמדיח סמרשעח
שחורי רעח להכשיל אחריה שראוי׳ לעינש מר אבל אין סא־ש והאשס לא
נמלקוח ולא בסעאח לאלו ה״ כאן א״ לאור״׳ לבמזיל מלקוח לכל חייבי
כריחוש שלקו נפערו חיו מחעני׳ מ׳ יוס ובשיגג חעאח בח לנקא ולבר׳
רמ״א קי׳ ק פ ה ובא״מ ס״ש׳ בל״ל צ״ע ואין כאן מקומו מ״מ חכא ליכא
אלא אי׳ דרבנן ועיין חוק׳ נזיר כ׳ ע״נ ל״ס ר׳ ׳סולם וכו׳ ועחי״ע שם
ומרמב׳יס ס׳ ח"׳ מעליח הנכס ו׳ קוחד למ״ש פ״ו מחמץ עיש מ״מ נ״ל
דאין להחמיר עליהם יוחד מלעיל קי׳ ק פ ה ועיקר החשובה אחר מוכח
חלב חן חן הדברים ונדו׳ וחרע׳ ועובה מרדוח אחה ממאח מלקיוח וח׳
העיב יכפר ןהיא ׳שמחנו כימוח עכיחנו ויראנו נעובח בחירו נמהרס
נימינו נשכלל עירו וסיכלו הכ״ד הערוד הכוחב נכחיצה :פ נכנה׳ ליום
ח׳ ׳״ע חמוז לחא׳ שחא חקק״ח לפיק — :מש״הק סופ־ מפפד״מ:

תשובה קפט
מה שנהקשח מעלהו על ש״ד ׳״ל ס־׳ קצ׳יז סק״ע לטון שאין באי׳ זה
אצל זה על הלילה א״כ ליכא חשש שמא הראה יחסחור .ק׳ זו הקש׳
מנחח יעקב שס סק״ס וחי׳ וז״ל ואפשר לומר לכיוכח הש״ך למ״מ ביום
חז׳ גזרי׳ אולי חנא אצל הסחן משא״ב ביום ח׳ להוא רק משיס קרך
נחה לא גזר״ כולי האי גזירה לגזיר׳ עכ״ל האמה שיע״הנ ובחשינוח
מחר״מ א״ש ח״ב קי׳ ל׳ וכן כ׳ נקדר׳ גיהרה שלא ילעו עעמו של ש״ך
ושלשין מהרי״ל בהגה׳ ש״ל ם״ו ע״א מפורש להליא לנכלח לא שייך שים
עעס לא״ עבילה ביום ואט ראיה׳ נהגה׳ שיל הנ״ל והיא נש״לשנלפק
עם ביאורי מסלש״ל וש :סכוקסא משוט ממ״ש נל״מ ושס משמע שלאבא
החחן אל הכלח אם״ נאוחה הלילה איל׳ כםחבש סכוקחא ואין ללמול
משס ויוחר נ״ל לבימיסס חיו רוב החופי' נעש״ק קמון ללילה ממש כמ״ש
רטא נא״מ ס״ שליע קעי׳ ל׳ ומשו׳־ה כ׳ בל׳׳מ שאינו נא אל הכלה על
הלילה ונימי מחרי״ל לא כהנו לבעול נחחלה נשבמ ע״כ כ׳ שאיכס נאיס
זא״ז כל אוחה הלילה ולולי לבריהס כ״ל בזמכינו לולא׳ איכא למיחש
עכ״פ כיון שאחר החוסה מח״חלין חחחן וחכלח איכא למיחש לשמא
מערה בה שהרי אם״ ניחולה שחיו כוסגיס ליחל סארוק עס ארוקחי בלא
חוסח אממ׳ חזקה שהערה בח כטש רש״׳ כחובוח ט ע״נ מכ״ש הכא
אחר סחופח א״כ איכא למיחש שמא חראה וחקחור אבל למיחש משוס
קרך נ ס ה כיון שאין לרך לנעול בעילח מצוה ממש על סלילס אין חבח
מעלה על לעחח חשש שמערה נה וליכא חאיחששא ולנר׳ ש״כ ככוניס:
משס״ק קופר מפסל״מ:

תשובה קצ
ישאו ס מ ס שלוס להרב המופלא ומופלג מלק ושכון המא״הג כבול
מסף אנרסס ס״ש כ״׳ אנ״ל לק״ק קאמארען יע״א:
אחרי סטח׳ אל חמכוחח ע״נח׳ נמא׳ לקמן דשאילנא קלמוס׳ במאי
לאחז׳׳ל נלה ס״ו ע״א ארב״ס חני ריבדא לכוקילהא עד חלחא
יוט

שארות

ותשומת

חת״ם סופר דדד

יומי לא סייצ׳ עכאן ואיצך ס״צ׳ ומקפקא צ״ צעעצסו א• סנ׳ סצסא שזס סלי׳ גסנונ סנלגל אלא שמסופיךס אס ספלה סליל׳ או סוסס וא״כ
כשעברו שלשס קנונוח ענרס צורם סמס לנעלי ואץ ממימן עליו וכן
יוגד מע״לע קאמר או לא אלא מקצס סיום ככולו:
הנה מציט לנר זס משםנס כמס פעודם לא ראי זס כראי זס מצינו ׳וללס ללעס ססיס׳ לגנףן סי ע״נ סדצ ללא נמ׳ מע״צמ ואעדנן אפ״
לפעמים כך ולפמגדס  pמ סנס כס״ סיו נכונ״ לשלשס ימים סר׳ עקצת סיוס ככלו ס״נו נעי עממא עשוס לכל סולי גוף אלס מציא
ולמאי לק״״ל כע״ל שש עוכוס שצימוס נמי׳ ונמ מניל פרישס ס״ל ג״י נ ק נ ו נ כשמז״צ פ״ג לנ״נ רשנ״ אומר מרגלית סי׳ סלו״ נצווארו של
ממ״למ מםשכמס ד מל סשכמס שנס ואי ק״ל לא ננרנן מע״לע א״כ ס״ל אאמ״ס וכל סולס שרואי אוסו ודל מסרפא ונשעס שנפעל אאמ״ס סצא־
לגדמר סיו נכונים לארנעס ׳גדס אע״כ לעול׳ מע״לע נמ״ וצאילן מ״ל סקנ״ס נגצגצ ממס ואמר א נ ״ ה״ט לאמרי אינשי אילל׳ יומא אילל׳
כמי לק״צ נס׳ עניל פמש׳ ותכ׳ פסק תרמנ״ס ועי״ מג״א רק״׳ םצ״ל מ״מ קציר׳ ומקרא מצא לנר סכסונ שמש צלקס ומרפא ומ״מ גס ססס פצ־ג
מפרש צשצשת סימיס כמו ניוס סשליש׳ אנצ צא מעעס למקצת סיום מרא״ש ק״פ מרונמ ונמ״מל ק״ קמ׳׳מ אמרי שסכרימ כמסוק׳ כ׳ וז״ל
ככולו וכפירש״י נסומש ואלרנא מכאן רא״ מלצא פ״ נקיצול לסך מ״ל וק״צ לפ׳ סמרצ מקיק ליוס מנראמו שצ ממנוק נעי׳ עעיצע אצמא גדלי
לק״ל נס׳ מניל פמשס ס״צ מקצס סיום ככלו וי״ל שלשת ׳גדם סוף יוס למנראמ מנוף משני׳ עע״למ ״ל ליש חילוק נק סולי סגוף מסמס סליל׳
ס׳ דוס ד״ו שלס וליל שנס אע״כ כל סיכי לכת״ שלשת ס-גדס ווע״לע ונין מולי מגיף לעלמא עכ״ל ולכאורפ לפי מנ״ל י״ל לנר שכלי כ׳ מלא
קאמר משדס נלסק רש״ לסך ודל מפרש ליס כאלו כסי׳ ליום השלישי אמז״צ על יעקנ לא מוס מולשא א״כ מא לאער׳׳ קפ״ק לנ״נ לכל מולמ
אצא לעל״ן י״צ צעוצס מקצת סיום ככלו אמר״ וסא ללא פירש״ כן משוס מרואמ ממרפא אע״ג ללא מומ מולשא עכ״ל כגון מולי לילמ ומכמ מרנ
לק״צ סל מקצת תיוס ככצו אממ׳ תכי צא אמל״ לס״נו נססצתו ונקופו וכלוממ אנל מולי ממש על״ן צא מימ ונמצא מולי לילמ וכן מולי
וכס״נ אמכ״ נפקס״ כ״ס ע״א וינואל לקמן אי״ס לצםעיל משם רא״ מיצת שתוא מכמ מרנ עצ זמ כאמר אלצי יומא אלצי קציל׳ אנל שארי
לנעצמא אפי׳ סל׳ מקצס סיום ככצו נמ׳ אממ׳ ולוקא נסשלשס לא תל•״ לא לכן ניוללת ונס נשצישי צמיצת אמליק מקצת סיוס ככוצו לאינמו
אממ׳ וא״כ הלל׳ ק׳ למכסם מ״ע לא פירש״׳ מ״ל אע״כ לישנא לשצשס מצו״ נקנונ מגצגצ וצא נשאר׳ מול״ ונזמ יל ללמות משמג״א p״ של״א
ימים אינו קינל אלא מנדלע .כת" וצימו עלי ואל האכלו ואל השהו סקימ :שס לאנ״מ לצםשנ׳ץ נייס ל׳ אקוכ למול לומ״ לספינמ ח״א למיל׳
שלשס ימים ציצס ויום ונמלרש וכי צא מסי וסי׳ שסי׳ מקצה יוס ראשון אמר" מקצת היוס ככולו וניוס ס׳ ו׳ אקוכ כמנסג קונקמאנעינא ותי לא(
ושעה א׳ נליל שצישי ואמצעי שצם יעי״ נמכוס סלו׳ אמכם ש״ק לילן לא אמנם נלאמ״נ לק״מ קף תמ״מל מנ״צ לוולאי ממולי תצי נ ק נ ו נ תגלנצ
ס״ל כן מרמש״ דענר מרלכי שהעניכ יוס עונ של פקס נסעניה והיינו אך תמס נ-נמומ כנר מלצמו מממ ונמלפא לק שנומנ״ לו עול מ׳ ׳ודם
עפ״׳ סשנון נ׳ ימים שלמים וכן מנואר שס נרש״ ימסלש״א וכן עם״ז למתוק אינדיו ולתמיומו ממולשמו נזמ אק שוס ש״ממ צתגצנצ כ״א
נמשך זמן ושיערו מז״ל מ׳ ימים מע״לע:
ק״״ל שכהלה המן ביום שני של פסס ללפ׳ מלרש הנ״ל לא הסענו ני״ע
אלא שעה א׳ נלילה ואפשל המלכש כמי לא םלינ אלא משוס לכתי׳
לילה ויום לסלל מפכש תכך ג׳ ימים הס לילה ויום ואפ״ה סליג ש״ק ל כ ן נ״ל נינשס הלם שעל גוף סאלס מלממ נימן לנע״ מע״לע ואין
רא״ ללנכ אנל זכר ללנר יש ממ״ש סגאוניס נשר ששסס ג״י נלא
וק״נ לאיא לפלש אלא כםשועו ג״ ממש מע״לע:
מל־מת נמ״נש למו נמוכו וססס עע״לע נע״ ל״נש סלס ואסשר למתכא
סיו
ולא
׳גדס
ויש פקוקים מומס לתיפך ייאסף אותם אל משמר שלשת
סיציאו הגאונים לרינלא לכוק-למא ומנמ נשנמ פ״ו פליג׳ מנאי נסכי
ד
ס
וחיו
עשו
שלמיס שהרי כהי' ויאמר אליהם נ\וס השלישי זאמ
לענין םולעמ ש״ז לצר״ע סמס לאמר ואס ׳צאסס עקצס עונס כמשונס
ששלשת ׳גדם לא סיו מע״לע כסר׳ ניוס השציש׳ הוציאם מהמשמר׳ וכמי׳ וכו׳ משמע למשלימי׳ לעולם ע״נ שעימ ולס מל״ סקלסון נגלגל ממממ
וית־ נמעי תלנת שלשת ימים ושלשת לילית משמע לקתמא שלשת ימים אמכם כל אינך תנאי םלינ׳ ואנן ק״״ל כמכמיס שס נתיםיך סלף לששה
לא הוי עם תלילות וכן משמע מקרא נעול שלשת ימים ישא פרעת וכת״ עונות שלימות נע״ ולא משלימ״ ססקרין או להכמנ׳־ס קי״ל כלאנ״עלג׳
ויס׳ ניוס השלישי יוס ס־ללת׳ ונלנכ׳ סז״ל אין מפלינ־ן נקפיכ׳ פסות מג׳ עונים שלימום נע״ ועיין נהרע״נ משנס ג׳ פ״ס למקוואות מ״ע תתס נמי
ימים ק־לם שנת יללעת תמםרשיס משים למקרו קמי שנתא א״כ מייס ג׳ סל•׳ נמיל׳ לגוף לסביל גופי ע״ש גני ש״ז של •שלאל נמע׳ נכר״ ונ״ל
אסוכ יכ״כ מג״א כמיס סקיב והנ״מ שס םליג וע״' ס׳ אלי׳ כנת .ונייללת
משו״ס סצ״ נמקצם ס־וס:
לאמרינן סיף מםנין נ' ימים ופסק הרא״ש ס״פ ממנה לממ״למ קאמ׳
ואמנם סוס׳ לגיעין ס׳ ע״נ םליג׳ וקיל ללוסק לפרש בן למע״לעאממכן והנה וקת תכלס נראם לסכל סלי׳ נקנונ סגלגצ לסל׳ קמן א׳ וקתה
רגע אסכ ת ק מותרת לשמש על ס ק ממש ואשורס לאמליו י״נ
׳ע״ש והכי פקק־ סםיסכךס .נ' ימים להרכנה מנואל נםקסיס ניס
לאמרי׳ מקצת סיום ככלו ואם" לכנ־כא ת מ מקצת סיום ככלו לא אמריכן שעות ואי ס״ וקתס קולס ס ק סיא אקיכת ׳״נ שעות לםכיו ומוסרת
אבל סל אממ׳ .ואין מעילין עצ פכציף פנים אחר ג״י נמק׳ יבמות מוכיס צאסליו מיל וע״כ ס״כו מעמא משוס ללנל זס סצ״ נגצגצ ואשם זו
בעצי ארזים למקצה תיוס ככלו מג׳ ׳מיס לאנילית יעעס לאנילום פי׳ קניעסס סלוי נסיוס ססמס צממצה מן סאל־ן צכן מוסלם צפכיו כ״ז שצא
הרא״ש עפ״ מללש לעל הצהא יומי שע כפשו מיג גופא מכאן ואיצך עלת הגלנצ ונסיפך מ׳ שוקת' צפני ס ק םצוי סכל נתיוס סשמש ססס
צורתו משהניה ׳ע״ש ש״מ להוהלומ״ לאניצוה ואמר״ מקצה סיום ככצו תכיפס ע״כ מותרת לאמדו ומפני כן סי׳ סלעם נותן ללא כאניאקף אלא
ע״ש נמצא יש כאן נ׳ משניוס סלא למ״ק וסלא לינמות ותמי״ אינן עונס ס־ינו יוס או ציצס כמות שסיא ואין ראי׳ ממ״ש ננלס ק׳׳ס ע״נ
ממ״צע וצא עול אצא אם״ תכי מקצת סיום ככצו אמכינן נסו כמציכו לתסס צענין מסרום כך שיערו סכמיס לקני צסלסם סכצ" וכשסקש׳ מלס
למילין לעפ״ לקלוק סלשון מכל למצוא כסםציכי וסכת מכל לדון לעכ״פ נתול״ תדע צסצק נינ״סו אצא שסקשס עכ״פ אין שיעור עונס יוס וסני
ניומא נתלא לא כימא מקצת תיוס ככולו מלאמר על תלתא יוגד סייצי ציצס אצא או יוס או ציצת רק נלנר״ ממלד' נגצגל זמנו יוס ממש ונשאר׳
ומצינו פלוגתא לתנאי ואמולא׳ וא־נע״ לצא איפשעא נענין על וצא על לנר״ זמן עונס סוא ׳״נ שעום כשיעור יוס נינוני אנל יוס וסצ׳ ציצס
נכלצ נ נ ל מ ת ד פ תפצת סשסר ונםקסיס ק״׳ז מ״נ ד ם צמ״ל ע״נ סוצין לא שמענו והתרצן ע״כ " ל י ? ל°רן יל״שנ לשון יוס וסצי ציצס ע״כ
מ״ו ע׳יאדת ע״א !נלכננן הולכים אמר סגדקל אע״ג לאמר״ כל שיפוד סניס סנר״הא או יוס או סצ׳ יוס וסצ׳ ציצס וסכי סוס קיס צסו צסכמיס
סכמיס לתסמיל כנל כ׳ תוק׳ נמולץ מ״ו ע״א תנ״ל לס־יכו נמשכת משך זמן זינם לס נסוצ״ אנצ אין ראי׳ מכאן צפרישס מונס צאניאקף
ובל״תא אנל לא נמימלא לרמולאי וא׳כ ס״נ מימלאסיא וללנכןמדעועו מ״מ מואיל ואין מלמין צא נמשת מעשס צסקצ אנצ נסא לרינלא
ומקםיל ולסקל אמל״ על ועל נכלל וכל יוס סשליש׳ נכלל אך עדין לכיקיצםא נמעוע סמקפיל שאינו אצא מלרננן נ״צ סמקיצ צא ספקיל
מספרן א׳ עכ״ס נימא מקצה היום ככולי נססלסו אעפ״ שאיני עולם וסמסגדר סע״נ סכ״ל סכוסנננסיצס א״נ לש׳׳ם :מש״סק סופרמפפל׳׳מ.
נסוםו יעיין ל״ס ׳ו״ל ע׳א ונסיס׳ שס ל״ה שנים וכו׳ ועול אפשל הלי
ה

תשובה קצא

מקצם היום ככצו צ״א יסל מקצה היום אערנן:
וכיון למיל׳ ללננן היא דזצ נהל קבלא שאין שוס הקנלא שצזס נינש
סלס שעצ הלינלא לכוקיצהא נודע שעוה וצזה נע״נ שעוה ואין שלום צסרנ סמופלג נםורס וביראס כטל עוסר״ר לול כ״ץ נ״י אב״ל
לק״ק רעמע ׳ע״א:
זה לומה לסשלשס לענואל לסמא לאמלינן עקצם סיום ככולי עשיס
שיקונ
ח ס לנר שמיקלו תלוי בגלגול סמס וקנוניו א״כ הלי׳ נג' םמגדס
אשר אער שכשאל רנו סגאון נכ״ני זצ״צ אס צנרך עצ סמניל׳ שמונלם
מעצ סאיז ומשדס סוי ס״צ צסש״ק אפ״ ס ד פממיס מקצס סיום אמד׳
ס׳ וצלם סוך מצאום לסייט ע׳ לזכר ופ׳ צנקנס כיין שאינם אלא
ככצו לצא בע״ לק ג׳ סעגדס שיקוב סגלגצ עציו ולנינא סוא לסלים צו ממנסג שנסגו צססגדר שצא צנעוצ עצ לס מוסר וצא סשינ לנר נמר
לסל א מ ד הרי ל״א ו ל״ק בלי שנא בסשלשס סל׳ עקצס סיום וכו׳ נסז׳ אכן תסוק׳ לנרכום פ׳ סי׳ קורא י״ל ע״נ כ׳ גשם ר״ס לענרך עצ
עשעע לוקא נהשרשה אנל נשאל מיל׳ להל״ נקנונ מולם אפ״ סלי סצצ למס אע״ג לסוא מנסגא וכ״כ םרא״ש שס ותר״י וס״ רשנ״א וכ״כ
מקצה נמ׳ אמד׳ ללא הלי׳ במשך זמן לק בקבוני גלגל:
םוק׳ נקוכס ע״ל ע״נ ומן שס ונםעטס פ׳ בסרא נםיס׳ ע״ש וכ׳ לצא
מהאי
נמ׳
ואבילות ושינוי פלציף הדס לאמל״ הלי מקצה היו׳ היינו
לגד לסניע סניע ולא ניד משוס לסוס מנסג נניאיס ואענסגא צא
ליצס
וצינה
עעעא להא סזיק לעיגול צולה הצי׳ בגלגצ סמה
מנרכ״ וסםס סיינו עעמא משוס לסנמא נמצעא סוא ואענסג כי סאי
לצאקי״צ
ונסי
ועש״ה הוה ס״צ צדה צעדן פגם נע׳ לינה ציצה פוגמס
צא מנרכ״ ועיסו נתוס׳ לקוכס כםנו לסצצ ש״ן וצונו עפ׳ כיון שסוא
מותי׳ ס״נו מרע אינו פוגם עדין אנצ עכ״פ כ״ע עול" כצולהו מוגלה כקורא נםורס רצו לומר לשייך עכ״ם ולוט שםלי צוס םקנ״ס לצמול סורס
נצינס ציצס כלסד נסעאס דמיין סיסי סיף מס׳ עיז ׳לאת מלנליסם וגס סלל נכלל נראם לצרווסא למצםא כםבו  pאפ״ נימא קריאח סצל
נע׳

שאלות

חת״ם סופר חייד

עד

ותשובות

ניד דמי לסנעא דעעשס זיעא סוא ע״ע שפיר לעי לנרן וציני עשוס  V Iקש* לי ל׳׳פ מקום שנהנו לנהגי להפריש סצת מארחא ואמר רב
שסוא כקורא בסורם אנל למולם יודו ססוק׳ דאמנםנא דמעשס רבס
יוקף ליכול זר באפימו ללמא אתי לאסמש׳ ק סס־וב מל הפטור
מברכ״ :
וכ׳ תוק׳ דמ״ר׳ שלא ת" ענתנ בעמית דהמנסיגיס ידעו שסוא פעור
ומש
מר״מ שני של נציוס למקדשי׳ ומזכירים בספל׳ אמ״ג ורק הנהיט כן לסממיר מל מצמס יאפ״ה שיק• ללמא אתי לאפרושי
שאיט אלא ענסגא אין רא״ עשוס שאינו אוער וצונו ע״ש צא מפטור על משיוב לאיכא אינש׳ ללא ׳למי וקברי דאירז ס״ב נמלת ען
זםסי צסבק מס צ׳ אם אומר וצוט וס׳ צא צוס או אס אועד את יוס סנ סלד ממור׳ וצ״מ לדעמ ממולקיס על ר״מ וקי׳ל למל שים מנמנ אין מברכים
הזם ואיננו אוסו סיום וסרווייסו עסזי כשיקרא וע״כ יסס כס םמנסנ א״כ מכא מ׳׳כ לא ברכו מל מלמ מאורז למפריש סלמ שמרי ידמו שפטור
א״כ ס״כ וסו אמ״ג לכ׳סוק׳ לעצונו דסקיעס שופר אין ראי׳ משוס דר״ס ממ״מ רקסססנסיגו כן מעצמם א״כ אין יביאו לטפומ למפריש מפעור
צאו ממגסנא סוא אצא ממיקר ססקנס מימ מצינו לאכילס מרור לציצ נ׳ מצ ממיוב סא יש צסס סיכרשאץ מברכי׳ אע״כ צ״ל שסם ברמ למפריש
שצ סקס צא תירצו כציס סאמס כ׳ סרא״ש לברכוס וסר״ן לקוכס מ״ס׳ מלת ואי ק״ד שלא כדין עשו נזמ צנרן אמנסגא א״כ יםמ אמר רב
ראי׳ מצוכו לאכיצה מצה לציצ ב׳ שצ סקס ולזה י״צ קצה לק״צ כשיטת יוקף ליכול זר נאםיהו ומס פרין עליו הא דנריס מומרים ואמרים נמגו
הסזקונ׳ מצ ההור׳ דמצוה איכא באכיצה מצה כצ ז׳ אמ״ג להיא רשות במן איקור אי אממ רשאי צמהירן נפניסס הא ע״כ סי׳ צריך דמיכלינסו
ואי בעי לא אכיל כצצ ועשיה אין ענרכ״ כצ ז׳ עצ מצה מ״מ א׳ אכיצ
זר באסימו משוס שברכו ברכמ צבטצמ וצ״ע:
מצוה קעביד וכבר עשיה׳ לו קימכים נסידוש׳ וא״כ נה׳ דנעלעא אין והנלע״ד בישיב ק׳ זו דידא׳ מנמגא נשב ואצ מעשמ צאקור דבר ממ
מנרן מצ מצה מ״מ גליל ״ ט שט ש״ן צימר וצונו דצא נרמ מקריאה
הגון שצא צצכמ עצור צליל; בע״ש ושלא צעשומ מצאכמ
הצל שכ׳ הוקי לש״ן וציכו כיון דאיכא עצוה כקורא נהורה אע״ג דאי בע״ס ובי״ע שני העיבר ע צ זס יקס יעשה מה שנאסר נענמגא ה״ז
צאו מנסנא לטיס צא הי׳ מגרן עצ עצוה קריאה הלצ אע״ס שהוא כקורא עובר על לאו ללבר׳ קנצמ אל ממוש מורמאמןוכן מאוכל סלנ לא״הר׳
בהירה וק״צ :וכן צ״ע שצא זכרו מנרכה וצונו צהלציק נר שצ ״ט מיהי וכן נמקוס שנתנו למפריש מלת עארחא סס נהגי לאסור תעיק׳ ולעשותו
לזס ׳״ל לאפשר ק״ל לססולקיס עצ ר״ם כלמה הקוברים לאס״ בי״ט טבצ טביצ צסלה והאוכלו בטנלו עונר על לא חמוש הורמ אמן א״כ
ראשון ובשבס נע׳ אין עברכ״ על סללקס נר עיץ בסוק׳ למק׳ שבס ממיצא סמסריש סלס מארחא מקיים מצומ אל הטוש הנ״צ וענק־ וציכו
כ״ס ע״נ ליס סונס וכד עיש אן מ ע  0ר צע״נ :
בלי פקפוק וכן כעי ״ ט שני שהעושס נו מלאכס מנלין אוסו משוס
איברא מסא לכ׳ נל״מ וסניה ש״ע א״מ קק"׳ מק שצא לנלן על קריא׳ שמיבר אתנ״צ א״כ ממיצא ממ״נ עלין גמור גס בכצ העשין מסלרן בו
ממניצומ כיין שאינם רק ענמגא ע״ש ע״נמ׳ נגוף שו״ס מ ר א צמלציק כר ולאכול מצה ומריר ישיק וציכי וגה לומר אמ סג פלי כי מזמ
ק״ צ״מ ובכצ אריכומ לנריו צא מצאמ׳ לנר ראוי צקעון עציו וכנר כיין שמנהיגיו מסדינים נו מליכא וצא לרין למה שנלמקו נמיק׳ מלוכד
האמן הצביש צמצוק ובאצ״ רנה סעצס לנרן עכ״ס בלי שס ומצכומ לשופר וכל זה בל״ס אבצ בקיום עשם כגון מכסג כביאיס לערנ׳ אי
ןכן תקכיסנסר״ע ועת שנצע״ל בזה צמלק ביןקריאמ מלצ צמגיצוה הללו שנ ולא עשה ולא סניט ערבס אפשר ללא מקלי עבריין ואין מנלין
צסמש״צ למשעע עהוק׳ לקוכה ללא במרא להו שית״ קריאת תצל מעשת אוהו ולא נאמר מצ זס אל הטוש סירה אמן מש״ה המק ימו אינו מנרן
רבת צברן עציו אס צא משוס שתוא כקריאת תתורה והנה בשצמא הצצ וצוכו להיכן צונו ואולי נהא סליג׳ ר״ה יתגאוכיס דאינה.׳ ק״ל נכל קום
שפיקר קריאתו צשיר צא איכפת צן במת שאינו כתוב עצ תקפ־ ובמו ועשה לא שיין אצ הטוש וציכא וצרכי ול״ה ס״צ מה לצא מיככר מצוהו
עצ סגציון לאפי׳ אס כיעא לפוק תר ככתיבת ע״ע גציון בעי עמג״א קי׳ כולי סאי סוא לציכא משוס אצ הטוש כגון טלטול לערבה אבל מלוה
רפ״ל ילסעל״כ לכל שירי ההיצוה כאממס בעצ פה למעיקרא סכי כסקכו למינכר מצוותו ואיכא מעשת רנה איה ני׳ משוס נל הטוש ומברכים
דלא כראם שסיו םלייס משוררים בנהמ״ק מהון הק:ר או שיהיו עושי
יצופו ואתי תכצ עצ נכון נעזת״׳:
הסקס קוראים הלל מהון הקפר וא׳כ מעיקרא הכי אסקין ושפיר מברכי׳ וראיתי בסי׳ ריטנ״א לקוכת מיל ע״נ שכ׳ יז״ל קסנר מנהג נניאיס
על ההלל כקולא בהולה ובהשד סו״׳ לא עמל בזה משא״כ המגילוה
סי׳ וכיין שאין צמכתג מיקר ותקנת סכמיס צנתונ בו אין
סללו אלו סיו מברכים עציהם סיו צריכים צכיהבו בגליון ועעיקלא צא מברכים אליו אבצ מכהג מציה לרבכן מברכי׳ עציהם כמו שאט מברכים
סכסיט כן שצא צהטריס עצ הציבור וסליק זה רמוז בסון לברי רמ״א ומקלשיס נ ״ ט נ׳ נזה״ז שס״ביכי סכמיס לנהיג נו מנהג אביה׳ ו
בסשד סכ״ל אלא שצא ביאר כצ צרכו:
ובהכ׳ מפרק לן שסיר מאי לקשי׳ לרבנן בהא לרב איקלע לננל וסנו
והנה הרא״ש קסיס״כ שהגאון כ׳ לברן על סטביל׳ עיס״כ ולס׳ לבריו לקרו להלל נר״ס וכר שמעינן מינה שמברכין עצ הצל לר״ס אפ״פ שהוזא
ללא עליף מערבה שסוא מכסג כביאיס וסביט סביט ולא ברין ממכסגא וממוורהא כלסרישכא לשאט הסס לאיכא הקנסא לרבנן למקרי
לאין עברכין על מכסנא וכ״ש סאי שאיכו אלא משוס כקיום וטסרס סלל בר״ס בעקום שכסג׳ בו ע״ש וצא זכיסי צסבין לברים אצו סיכן
בעלע׳ צהיוס כעצאכ׳ סשרס ע״ש וצ״צ לקיל לסא׳ טביל׳ לא עליף סקכי סכידס סצל בר״ס הא רב לא ילע מזס מאומס ואולי כיוון למה
עהביעא לערבה להיה עצעוצ בעצמ׳ וצא מיככר מצוהו כמו הלל שהרי שכהב0׳ אט ועל״ן צ׳ ע ימ״מ מ״ש טל ככק בעס״י וא״כ בטלן לילן
הראיש פקק לברן על סצצ ככ״ה יצא הזכיר כלל טעם לקורא בהורה כיד כיון שהכסיגו איקיר צבעוצ עצ לס טוהר וסעיבר עצ זס עובר על
יציס ל״ אלא סאי סלוקא לסבימס ערבס ליכא אלא טלטיל בעלמ׳ משא״כ בל סטיש סירס אמן בלי קפק א״כ סמבילס היא ממנא ובע ׳ ברכס
משת׳׳ק קיפר מפסל״מ:
הצצ וצ״צ להן טביצה צסא למיא ועיין טיר א״ס קי׳ סר״י יציע ממ״ש באמה יהכ׳ כסיג סכלע׳׳ד כסבס׳:
סרא״ש שס לסלן למקום שכהגו להלליק כר ביה״כ מברכי׳ עליו כימ
בשבה ומיק טור וב״׳ קי* הריו לססולקיס ק״ל שאץ לברן אמכסגא וא״כ
צ״צ להללקס כר ביה״כ עמף עעבילה זו למיה״כ וצריך טמס לסלק
ולא ראיה׳ מ׳ שיהעירר בזה:
שלום וכ״ט להרב המופלא הצמידי הוהיק מצא מהיק כבוד מרה
היוצא מזה צפי מה לק״״צ צברן מצ הצצ ועצ ״׳ט ב׳לגליוה ובסרט
ציפמאן טי אבליק קאליא ימ״א :
עצ אכילה מרור יעל הללקס כר בי״ע ב׳ וביה״כ א״כ יש צברן מ כ ת ב ך האסרון ע״׳ אכש׳ פעקט הגיעכי עצ נכון והכט כמשיב עצ
ג״כ עצ מביצה העובלה על לס טוהר ללידה לאין לן עעשה רב מזה
שאלסן אולם אשם שיש צס סוצ׳ )פארפאצ( וכעשה לה
לאפ״ א׳ מביצה עיס״כ עעשה זועא היא ירמ הן מכהגא צקםורז׳ טבעה של שעוה במומק ביה רסמה ולא סוכל צססירס עול בשים
נקיים ולבדוק ולנהוג כצ דיט כלס בודאי מעשה רב הוא ומברכים עצ אופן ואומרה שמסהככה אס הסירסו לשמה קלה א״כ מה העשה
סעביצ' וכמין ראי׳ לזה ממס דאמז ננוס ׳שראצ סן ססמימ עצ מצמן נ נ מ ק ה סכק״ס ובעביצה מצוה  .צכאורה יראם למטפס סציצס היה
שאפ״ רואות טיסתדסכסרדצ ׳ושבם עציו ז׳ נקיים וכ׳ ס״ר יונס בברכו׳ ראוי לסקצ משוס לסוס מיעוטו ואיכו מקפיד משכי טעעיס סלא לכסב
מש מפורשים כסרלצ ר״צ כמראת ססרלצ וק״צ למראה טהורה פיא הר״ש קוף מק׳ מקוואוס דרק שצ בסל סוס איני מקסיל משוס לקככס
בולאי ואס״ת תסמירו עצ מצק ור׳ יונס סשיב עליםם ועיין ר״ן תצכות לסקירו א״כ ס״כ סוס סככס צסקירו וסכא מדיף שסושס שס בכווכס
נלס יס׳ בני סע־ר נמצא לסי תי״מ סללו תנפיגו מצמן צקסורז' נקיים וכיסא צה בהכ׳ וה״כו רביהה וגילוצה ואיכה מצפת להקילס למזלם
עצ עראס מסורס שסי׳ ברי לסם שהיא עתורת ובלי קפק שברכו פצ ועיין לשון רש״׳ ביבעוה ע״ס קוף ע״א כמ״ש מרלכ׳ גבי שמרוה
טבילםס דלא לשסמיע שוס סוקק צומר שלא יברכו אפ״כ כנ״ל דעעשס )קאצטכש( והו מעמם אסר מע״ש הר״ש עול לבכל הבר״הוה מציט
רבס כסאי מכסגא לרין ברכס לכ״מ:
שסקילו בםציצס שבבים הקסריס וסטמס שאין מקסיליס שס צעוצס
עוד צאצוס עילי! ד ל  7םקיר׳ ירש דבמצוס דרבכן שיין צברן וצוכו אלא שעסלקיס בין סכויי לכשואס ובקיף ס״ס שס ביאר סעמס לכשיאס
ואמר״ ס׳ נמס עדצייףן סיכן צונו שאצ אבין דנדן או צא מקפלה ביוסר שלא הסגכס מל במלם ומסח שס מסא לעצם שבין
סקור ועיש מנסגא לק״״צ לסיובא איכא צקיים מנסנא מדנמ קבלה סשיטס ע״ש וכן פקק רמב״ס פ״ב עעקואום הל׳ ג׳ עיש מ״מ מבואר
דכסיב אצ הטוש סורס אמן כמבואר ר״פ מקום שנסט דאמד ר׳ ׳וסנן לס״כו נעה שהסגכה עצ בעצה רוציה שיוקר נשפה הסשמיש א״כ סול׳ן
נבט בישן אצ סמוש סורס אמן ואקור צסו צמיזצ מצור צצילן בע״ש כמי בעניצס אנצ סכא אלרבא סיא ובעצם •ולעי׳ וקביר וקיבצ וא״א
מסאי עעעס א״כ אמא׳ צא ׳ברן עציסס ויאמר וצונו צקיים אל סטיש צסקירס כלצ א״כ ס״צ איכה עקפלס וכיין לאס״ עיעוט סמקסי׳ ס״ל
הורס אמן וסר׳ מכדין עצ םעובר עצ ענסגא ומושם מצאכס בי״ט ב׳ לרבכן במצמא כעבואר בקוכס ו׳ ע״א ובלוכסי טובא ובכצ ססוקקיס
וא״כ אמאי המסו באומר וציפו:
ומול סא כ׳ נמל״מ בשם סריעב״א ס״ק לקילושי׳ לביס סקסריס שיסי׳
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חת״ם סופר חי״ד

לאו׳ לביאה מיס הוא מדלבנן נעלמא דמח״ח ולחן נשלו כהינ מס
נשלו מאנלאי וכף א״כ מיעועו ומקפיד נניח הסחליס חו׳ לי׳ חל׳ דלבנן
א״כ נכקל מכל לסמוך אסנלח ל״ש חכ״ל מחלי מעמיס חכ״ל למיחשנ״
מיעומו ואינו מקפיד שאפי׳ מדלננן אינומילז:
א מ נ ם לאיה׳ נכ״נ סי׳ ס״ד שכ׳ דה״צ מיעועו ומקפיד משוס שצליכה
להסילח נשעח ספילה כק״ס ולידה ולכן סעלס אס הוא
למעל׳ ממקוס שסשמש דש ס״ל מקוס בלועה ולא מקוס ניח חסחל״
ואיני מולן אלו דנליו ז״ל ודפח״ח הכס מ״ש שצליכס לססילס נשעח
ספילח נק״ס נודאי חקפדח חוא דלא גלע מענעח שביד אשה שחולן
מפני שמסילה נשעה לישה וענעח שיש נו אנן שניד האיש שמסילס
נשעח מלאכה אנל ההסלח שנעח לידח׳ לא ידעה׳ אס הנלוס חציצה
שאין אוהה ההקלה מכעס הקפלה לא על הענעח ולא על לכלוך גופ׳
אלא לפכוה מקוס לולל ואפשל שמעצמו כופל כשנל ננל יוצליס מחמה
׳ציאח הולל ואין זה מקלי הקפלח לחציצה הלע לך שכן הוא שהל׳
מ נ ע ח של איש שאין נו אנן אינו חוצן כמ״ש ניש״ש פכ״ה ופסק כן
במג״א קי׳ קס״א וקשח וסלא מסירו נשעח הנחח חפילין ונעילח לולנ
וע״כ משוס שההסרה ההיא אינו משוס קפילא אלא משוס לפנוח מקוס
לל1לנ ולהפילין ומכ״ש הכא שמפכה לסקירה להוה כמו גופה ממש
וכמ״ש המרלכי גני קליעה שערוה )קאלעכיש לכל שמפכה להשיר ה״ל
כמו נופה ימ״ח׳ רא״ מעונר לינמוח ע״ח ימ״ש שמקפלח להקירו לנליק•
הכק״׳ לל״ע א״כ כדמסיק שהוא למעל׳ ממקום שהשמש דש לא הי׳ לריך
חו לחלק נין טומאה ניה הקהריס לנין עומאה נלועה דהרי נאוחו
סמקוס אין מקוס בדיקה הנק״ס ר׳לא שחוח כ״כ משוס חקפדח הלידה
ולפע״ד משיס הא אין צורך :מ״ש ל״שנ קו׳ האחרונים נטעס שחקילי
נכמה קולוחנחצילוח ניח חסחריס מפני שראוי לניאח מיס הוא מדרננן
כהריטנ״א האמה שכ״כ הריטנ״א וכמש״ל וראוי לצרפו לקולוח אחרוח
אבל דעח חחיס׳ נקידושין שס ונמכסוח י״ח ופ״ק דעירובין שהוא
מה״ח מרינו׳ דככ נשרי ע״ש  :כמזור לכידון דידן אס אפשר להלהקירה
נשעה פרישה טהרח אפי׳ על לד דסיק •רחוק מאוד חקיל הטנעח
ל נ מ ק עלמח כראוי ואז ממילא חוצן נמ׳ נשעה ענילה ואמנס אס א״א
נשוס אופן ע״כ לריכיס להקל לה לנדוק עצמה נעומק שאפשר לה
נקמוך על כמה קולוה וכן העלה נק׳ קדרי טהרה נקי׳ קצ׳י ושס דחה
כל דברי זכרון יוקף נעכין זח יאיככו בעחילח׳ כעח מ״מ מכיון שהקלנו
עלי׳ לעכין בדיקה ממילא שוב איני חילן נשעה טבילה כמש״ל ולא
גרע מצואח סיטס יבישה שננונח חחוטס שחחיר מהרמ״ע מפאכ׳ מובא
נבאר היטב ואין לחאר׳ך יוחד הכ׳׳ד א״כ המוהס בכל חוחמ׳ נרכוח :
פ״נ כנה׳ ליום כ״ו מרחשק חקע״א לפ״ק:
משתיק סופר מפפד״מ:

תשובה קצנ
שלום וכ׳כו לה״ה הלמידי הרנ המופלג הלק ישכון כמו״ח מנחס
נעק נ״י אנד״ק קרומיכו״ יעיא :
הניעני נועסמכחנו נפשו תיפח נשאלחו באשת שיש לח חולי)פאר
פאלל( ועשו לת תרופאיס ענעח כמפורקס והוא למעל׳ נ נ י ח
תרחס נאופן שנעלת אינו מרגיש נשעת תשמיש ׳ציוו הרופאים שלא
לחקיל מגיתת ופעמ״ס תקירת אותת בשעת טבילת וגרס לת מכאובים
וצרות והי׳ סכנה נדבר ושאלת אס יש תיחר לטבול עס ת ע נ ע ת שבגופי.
נדנר זת כנר תלכו נו כימושוח עיין חשו׳ זכרון יוקף חיו״ד קי׳ ׳ו״ל
ועיין מת שננת ד״ק על פלפוליו נק׳ קדרי עתרת ק״ קצ״מ סקכ״ג
ד״ח ומדי ענד׳ כו׳ ע״ש ויען אין נחמ׳׳ד נלא חידוש נחזי אנן נמק׳
קידושין כיה ע״א ׳לסי׳ מוידיו לא שטף נמיס דניח הסחריס לא מעמא
ומת נשרו מאנרא׳ דרשי׳ דאינו חילן ופליג׳ נמשמעוחו רש"׳ וחוס'
לרש״׳ ׳לפי׳ מומאה ננית הסתרים מדכתינ אשר יגע נו הזנ וידיו לא
שטף נמיס כאלו כתינ אשר יגע נו הזב בידיו ולא שטף נופו נמיס
כמלא אכניעת קא׳ ולא אטנילת וכן תניכו תוס׳ מלשון רש״׳ בייס׳ נדת
מיג ריש ע״א וכ״כ מהרי״ע בקדושין שס וכ״כ רמנ״ן נפי׳ החומש דוידיו
כמונידיו ואמנם חציצח ניח הקחריס נפקא מכל נשרו נמיס מה נשרו
מאנראי כ׳ פשיטא ל״ מקנרח חק דנשר מאנראי משמע ולא נים
הסחריס דלא נע׳ ניאח מיס :
א ך חחוק׳ שס ס״ל דנגיעח ניח חסהריס דלא מטמא מאשר יגע משמע
דנר נניעח אין דלאו נר נגיעח לא ולא מידיו אחי׳ מידיו מילסא
אחריח׳ הוא וקא׳ אלא שטף לומר מה ידיו מאנרא׳ אף שטיפס מיס
מאנרא׳ לאפוקי ניח חסחריס לא נעי כ טיפח מיס וחא דקאמר מה
נשרו נגלו׳ לאו דמשמעוה נשרו כך הוא אלא אידיו סמיך דע״כ חא׳
נשרו אברא׳ קאמר דחר׳ כחינ ידיו וא״כ כל נשרו אח״ לרבו׳׳ אפ״
בשר סחר כמי וסחר׳ אחדמ אע״כ ראוי׳ לניאח מיס נעינן מן חחורח
ולזה כחכיון ס ו י מ ספ״ח דמקוואוח ע״ש והקשה מה־י״ט הא האי כל
בשרו אלטריך לשיעור מקום שכל נופו עולם נ ס ם ולקמן אי״ה כראה ישוב
לזה .אמנס רשנ״א וכיטנ״א נחי׳ כחבו נאעח דלא כחחוס׳ ולא דרשיכן

ותשובות

מיד׳ מכל וביה חסחליס דרבנן ד ק חחורס אפי׳ ביאס מיס אינו לרין
והקשה מורי נ ס פ ר המקכה לקידושין אס כן מ״נו נזרו כולי האי מיעונוא
ומקפיד איני אלא מדרננן וה״ל נזירה לנזיר׳ ומינו הצריך רני נובילה
שניה לשפרוהו משוס נין השיכים והש״ך והנו״ז וכל סארורוניס המהו
מאוד על ש״ע שתרךל נכמת קולות נני״םסה ונשאר׳ מקומות אפילו
מיעועא ומקפיד דרננן תחמירו ומ״ש בית תקתריס שחקילו עש״ך ס״
קצ״ח ס״ק ל״נ ונוח סי' קל״ע ס״ק ׳״א ועיי• סדרי עתרת :
ואמנם לפע״ד עיין חיס׳ סוכס ו׳ ע״ב פלינ׳ לרש״׳ שס ונעירונין ד׳
ע״נ ונינמוח ע״ח ס״ל דסל״מ דמעועא תוא רק בשערו אבל
ננופו אפ״ מיעועא חוצן מן תתורת ותתוס׳ ס״ל דתל״מ אכל גופו קא'
ותוקשת לתס א״כ קרא למח ל׳ אחציצת חיפוק לי׳ מהל״מ וחירצו קרא
דנשרו אחציצת בית תסתריס קא׳ פי׳ דנעי׳ ראו״ לניאת מיס כווכתס
מידיו אימעע בית תסחריס ומבשרו נחרנה שיחי׳ צריך עכ״פ ראוי׳
לביאת מיס ולפ״ז א׳ לא כתיב כל נמ׳ ידעי׳ ראוי לנילת מנוף נשרו
וא״תר כל לשיעורי מקות ומיושב ק׳ מתרי״ע תכ״ל:
מ״מ נמצא הלי׳ זת בזת לרש״׳ דמיעוע תמקפיד תיא דוקא בשערו
אבל בנופו אפי׳ מיעוע חמקפיד חוצן מן חתוכה א״כ לית לן קרא
לניה הסהריס דנעי׳ ראוי לניאה מיס כ׳ אדרנה נשרו ממעע וכל
אצעריך לשיעורא והוה ניה הסהריס מדרננן ולא היקשי הא הוה
מיעוטא וחוס נזיר׳ לנזיר׳ דז׳יא דמיעוטא ננופו היח דאור״ח׳ דוקא
בשער הוה דרננ; ולחוס ׳דס״ל הל׳ימ דמיעיעאאכל מפו קא׳ ס״ל נשרו
אחצילח ניח חקחליס קא׳ ונע״ ראוי׳ לניאח מיס מ״חח ואע״נ דהוה
מיעועא מ״מ כפקא מיני׳ להשלים לרוב לשאר סגוף כמ״ש רמנ״ס פ״נ
דמקוואוח לעכין שער ע״ש:
נ מ צ א לפי זה נמיעוע המקפיד נכל הגוף איכא ספק דאור״ח׳ ויש
להחמיר וכן ני״הסה המשלים לרונ הגוף הוה ס׳ דאוריי׳ ויש
להחמיר אנל נ״הסה לנד הוה דרנכן ממ״כ א׳ משוס מיעוע או משוס
ניח הקחלים לכן הקילו הראשונים:
והנה כל הפוסקים פסקו נפשיעוה דוקא ני״הסח נע״ ראי״ לניאח
מיס אנל מקוס נלוע לא נע׳ אפי׳ ראוי׳ לניאח מיס מידי דהוה
אעומאח נלועס דלא מעמא׳ ונחשונח זכלון יוסף סי׳ יו״ד הקשה כיון
דילפ״ חליצ׳ מעימאה א״כ למס ל׳ כלל חר׳ קראי לא לכחוב רק לענין
עומאה דניח הסחריס איכו מעמא ונילף חציצה מינ״ ונסדר׳ עהרה
מפלפל נדנריס אלו וכוראוח נפלאח׳ מה ענין ניאח מיס לקנלח עומא׳
ומי השווס יחד נשלמא חשחא דכחי׳ חר׳ קראי למעוטי ניח הסחריס
א׳ נקבלה עומאה וא׳ נענילה וניאח מיס מעחס ׳למוד סחוס מן
המפורש כל הנקרא ביח הסחריס לעני! קנלח עומאה דנמנע אינו
מעמא ובמשא מיהה מעמא כקרא נמ׳ ביה ססהריס לעכין ראו״ לניאח
מיס לאפוק׳ מקוס בלוע אינו מעמא אפי׳ נמשא ונס לא נע׳ ראוי
לניאח מיס כל זת חשחא דכנר כחינ דניה הסחריס לא נע׳ ביאח מיס
אנל ראוי נע׳ אנל א׳ לא הוה ממעע כלל ניח חקחליס מענילח מנ״ל
למילף מעומא׳ לומר כי היכ׳ לנא מעמא נמנע הינ לא נע׳ ניאה מיס
מכא לי׳ הא ולק״מ:
והנה בכידון שלפכיכו אס ה ע נ ע ח בעומק עד מקוס הרחס ממש זהו
כנר מקוס ננוע ולא בעי אפ״ ראוי לביאה מיס ואף א׳ מסופקים
נכך ואפשר הוה ספק חסרון ידיעה דרופא מומחה ואשה נקיאה יכולה
לנרד מ׳׳מ כיון דהוה סכנה וחולשת רנה להוציא ה״ל מיע־עא ואינו
מקפיד עליו וכ׳ הר״ש סוף מקוואוה גני יק של מהכוה הואיל ומסוכן
להוציאו משס מעועא ואיכו מקפיד סו׳ אע״ג דפי׳ שס עוד פי׳ אחר מ״מ
הכא ס״ל ספיקא דרבנן מיעועא ומקפיד נניח חסחריס דס״ל דרנכן
ממ״נ כנ״ל וגס יש לומר דהוס מקום עומאה נלועח ולא ניח הסהריס
ונשגס לעכין קליעח השערות סמכו הפוסקים אהך דסככה הוס כאיכו
מקםיל עיין ס״ קל״ח סעי׳ וי״ו נרמ׳׳א שס ע״כ יש להקל לפע״ד ולמעינא
שינא מכשולי סכ״ד א״נ פ״נ אור נקר ליוס ד׳ י״ד כסליו חקל״ז לפ״ק:
משה״ק סופל מפפד״מ.

תשובה קצד
בדין עבילח כדח אמלח׳ ללקיכו אמליס מחוך דברי סראשוכיס ומ״מ
אוסיף קצח נוסך נין חפלקיס אשל חנן ח׳ אח ענדו ח׳ ׳עזלכ׳
רח״ עמדי:
ט ב י ל ת נדה לנעל׳ עיץ חוס׳ חגיג׳ ׳״א ע״א וחוס׳ ׳במוח מ״ז ע״ב
רש כאן ד׳ שיעוח לבה״נ נפקא ליה מק״ו אס הנוגע נ ה
מעון מנילה מכ׳׳ש כדה עצמה וזח יחכן לכדח עצמת לעחלוש דלא כחיב
נפ׳ כדה שבסוף פ' מצולע לא כהיב מנילה בגופה אלא מק״ו ממגעה
ומשכבה כפקא לן ועוכשין מלין כזה והוא פשומ אבל כל זה לעהלוה
אבל לנעלח דלא כחינ נחא׳ פלשח אלא נפ׳ עליוח נאחל״ מוה
ובקדושים ושס לא כזכלח ענילח וקל וחומל ליכא דנעלח חולין הוא
ואפשל דלא נע׳ ענילח ולקושיא זו כחכומ החוספוס במגינה ׳״א ע״א
ל״ח לא נצלכא אלא לשיעול מקוח ע״ש:
ול״שנ

שארות

חת״ם סופר חי״ד

וליישב דגר׳ גם״ג דסשימא לים דגס גפ׳ כדה שנפ׳ עצורע כיר
סוזכל איסור עמום לגפלם ד ס מ כ׳ שס וסם׳ כדסס עליו
ומינים דרשי׳ נמס׳ שגועוח ״ס ע״ג דלא לפרוש גאגר סי לאס״ גשע׳
כדהה הה״ מליו ומכיק שהוזכר איסורא לגמלה גאוסו קרא סלי סוא
גכלל כל מאי דכסג שס וכיון דמגיל׳ גופא למסרף כמפורש שס מק״ו
ממגעה א״כ וה״ה וכ״ש לגעלס זס כיל דעס גס״ג:
ועדי* יש קצה לק״ס דגרי ריג״ן לקוכי׳ שס ג»ס׳ שגועוס שס ריח
לגועל כדה מן ההורס מכין ר״ל מרס שידע רמז לסירש גאגר סי
מהאי קרא לא ידע רמז לכדה כלל היינו משפסק הדה שהאסר עד
שהנוא נמיס ילבסק> משגילה לו רמז לפורש נא נר ס׳ ממילא נודפ ג״כ
רמז לגועל כדה וע״ל צםוה י״ל ג״כ גמס׳ שגס ״ג ע״ג געונדא דסהיא
הלירל י״ל דהא׳ הלמיד קיל געיטו ימי ליגוכה דהוה ס״ל מ״הה לא געי
מנילה לגעל׳ דדרשא דוההי כדהה עליו לא משמע ליה דלא שייך לומר
רמז לפורש נ א נ ר ס׳ שלא כזכר נס׳ עריוה כלל ע״כ לא נ״ל האי דרשה
וכיון שלא כזכר נפ׳ מהרום שוס רמז מאיקורא לנעלה ע״כ לא נ״ל
מגילה כדה לבעלה מן ההורה רק מדרגכן ע״כ הי׳ קל בעיכיו אבל ת ס ס
גשגועוס מק־ק ש״ק סיכס עשה כפקא מוסת׳ כדהה עליו לאו מכין ומ״הי
ליה מיאל אשה גכדה טומאה׳ לא הקרג לא הפרש ה א כמצא כה״
שפיר נפ׳ עריוה ג״כ ובא זה ולימד על זה והאי הלמיד לא משמע ליה
לא הקרב לה הפרש והיינו דקאמר אלי׳ ז״ל שלא כשא סכיס בהורה
דכחיב אל אשה בכדה טומאהה לא הקרב:
שיטה שני׳ דעח מ ח דמ״ח׳ טבילח כדה לבעלה מאך במי כדה
יחחטא מיס שהנדה טובלה בהן וק״ל כחקובריס טבילח כלים
חדשים דאורי״ לאפוקי מחקונריס דרננן יקרא אקמכחא ימי נדת ר״ל
מ׳ הזיה של אפר הפרה לטומאח מח ע״ש ברמב״ן ונראשיניס שלחי מק׳
עיז והנח ק״ל ריח אי ק״ד לטהרוה קאמר למה חלה במיס שנדה טונלה
שאין מפויש בה טבילה בקרא אלא מק׳׳ו סו׳׳ל למימר מיס שבעל קרי
טובל בהם דמסורש ביה רחיצה ומ׳ קאה שכל בשרו עילה בהם אע״כ
היינו משוס דכל שארי טבילוס הס לטהרוה ולקודש ואינו ענין לטבילח
כטס הכיקחיס מן הנכרים לכן קמכי קרא אמי נדה לבעלה דהוי כמי
חולין ונע׳ מנילה וא״ש ומ״מ נ״ל דה כי חוכחה נמ׳ צריך לדנה׳׳ג דאי
לאו למפורש נשום מקוס טביגה נדה לבעלה לא חו״מ קרא למימר
שיטבול הכלים במי׳ וכדה גופה היכי כהיבה אלא בא זס וגילס על זס
דבעל ה״ג הכ״ל:
וביבמות מ״ז ע״נ דאמר״ במקום שנדה טובלס שס גר ועבד משוחרר
טונלין חלוחכז׳׳ל גר נ מ ה מטעס הנ״ל דאע״ג דחיוב טנילה
גר ילםיכן מככס כאנוסיכס מה אנוחינו לא נכנקו לנריח אלא במילח
וטבילה ואוהה מנילה סיהה נעמדס לפני הר סיני והחס ה״ טנילה
לקודש כככנק למקדש דסר קיני סיס אז מקוס מקדש ה׳ מ״ע טבילה גר
דילסינן מיטס אינו אלא טנילח חולין וילפ״ מנדה לנעלס דחולין סיא
ונעו מ׳ קאה וה״כ דכווסים וניומא ע״ח מ״ח׳ ש״ק קרא דזכריה יח״
מקור נםחח לניח דוד לחטאת ולמס פירש״׳ וכן נהרגים מ׳ אדיוחא
שצריכ ירס ח״ס ורד״ק סי׳ מ׳ שזנח טונלח שצריך מיס חיים ונאמח
כן משמעוח מחט׳ ס׳ פ״ס דמקואוח אבל לא קי״׳ל חכי ורמנ״ס נש״
סמשנס נדחק ועיין רש״ במק׳ שבה ק״ס ע״ב מ״ס׳ הוקסתא לזנה לא
נע׳ מיס חיים ועיין שאילח יעניין ח״א ק״ ס״ח:
שוטה ג׳ ר״׳ בעל הסוס׳ מ״ס׳ ליס מחא דדרש מ ע בשנח ס״ס ע״נ
ו ה מ ס ננדהה ננדהה ססא עד שסבוא במים ול״ל ס״ הש״ס
דה״ ספק מטל לנעלה טנילס אך בא וראה כי בכל ס׳ נדה לא כזכר
לשון דוס אלא נדס וזנס אבל דוס לא כזכר ואיך מק״ס זאה הורה וגס
וסדום נכדסס דוס מאן דכר שירם אע״כ אסרשה עמיה קאי דהסס איש
כ׳ ישכנ אס אשס דוס וקאמר כאן וסדום שנזכר שס סיא ב מ ס ס שסחכרם
בס׳ זו על שסנוא נירס וביאס ירם ל מ ס סחכרה בס׳ זו מק׳׳ו דס״ג
הטל ולכאורה קצח דוחק שהזכיר זאס הורס סדים וםלא נם׳ זו לא
כזכר תומ לות לנעל׳ אלא סמיך אמ״ש לעיל ותהי כדהה עליי דמ״מ
לנעל׳ נםירש נאנר חי וםוזכרס דין דום שייך שסיר זאת תורת:
והנה זקניס סראשוניס אמרו וסדום נ נ ד ס ס שלא חחקשט ור״ע פליג
א״כ ססננם על נעלס ויגרשכס פי׳ דרכים דרכי כועס וכל נחינוסי׳
שלום אע״כ שססא נ מ ס ס עד שחבוא בירס וזקנים םראשוניס חס
סלמיד׳ שמאי דלא יגרש אלא א״כ מצא בס דבר ערום וסוס שסיר דרכי
כועס כי לא יכול לגרשה ושפיר ״׳ל שלא ההקשע ולמדהו טנילח כדם
לנעלם מן ססורס ׳״ל ס״ל מבילוס כליס דאף־יי׳ רלפ״ לס ממי כדה
׳חחעא כטל ולמדהו ״׳ל עקור נסחח לניח דוד לחטאה ו ל מ ס כדריק
זנה וס״ל זבח בעי מיס ח״ס אנל ר״ע כהלכחא זבח לא בעי מיס ח״ס
וע״כ כדה דקרא דזכד' ׳הפרש מ׳ אדיוהא וה״נ אך נמ׳ נדה ׳חחעא
נחורח ג״כ מ׳ אדיוחא ואהזאת ז׳ וג׳ קא׳ ולא אמבילה כליש ולא נינילה
נדה לנעלה כלל:
ש י ט ה ד׳ סרמב׳׳ס רפ״ד מה׳ אי' ביאח כ׳ מדכחיב ורחצו במים נב׳ איש
כ׳ ישכב אס אשם שכבס זרע זס בכס אב לכל סטמאיס שאיכס
עיליס עעועאהן אלא ע י מבילס בעיס ולא נודע מקומו אים גס לא
״

ותשובות

עד•

חילפוסא וחבנין אב מ״מ לפי םפכין ׳לפי׳ מדכסיב ואל אשס ב מ ת
מומאהה לא סקרב ה מ קראם הכהוב ממאה לבעלס ויש בכין אב לכל
םעמאיס שאיכס עולים מפומאתן בלא טבילה ועפ״׳ז י״ל ניב הא למק׳
שבה ׳״ג מ״ב דאמר אלי׳ שלא כשא פכים להורס דכחיג ואל אשם בכדה
עומאהה לא הקרבוע״ד הכ׳׳ל:
עיין רמב״ן ר״פ סזריע ושלשים יוס ושלשה יידם השב על דמי עהל׳
שר׳׳ל השב פ ס בעלה בהיהר השמיש כ׳ מציכו ימיס רבים השכ׳
ל׳ לא סזט ולא הה׳ לאיש וה״כ השב היה׳ השורש רק אל המקדש לא
הגא עיש ולםע״ד כבר כזכל איסור׳ לבעל׳ לעיל כימי כדה דוה׳ העמא
וכגר כהגה׳ דלשון דוהה מרעז על אשה דיה המחר גפ׳ עריוה וכהיב
סעמא וסדר אמר אחר ז׳ ימים סשב עס בעלה ומדקר׳ לה עמאה העמא
איכס עולם מטומאה אלא ע״׳ מיס מבכין אב חכ״ל אך צ״מ קלח במקכח
שבועוח ז׳ ע״ב יש כי להביא בעכין זח ג• עומאוח ע״ז ג״ע שיד ע״ש וכי
גס סס צריכים עבילס וצ״ל אס״כ רוב שוסכ׳ דמים מהטמא״ וכן עע״ז
אפשר איכא מ״ד דמנימא מדאור״חא עיין נשבח ר״פ ר״ע וממוה םא
כל בועל אפי׳ בעילח מצוס וסיחר עמא עומאח ערב ובעי ביאח מיס
ועדיין צ״ע חכלע״ד כחבחי מס שחככ׳ סי״ח ומי שדעחו רחבח מדעחיכו
משס״ק סיפר מספד״מ:
יעמיק יוסר שכר סרבס יעול:

תשובה קצה
שלום

וכ׳ימ לי״כ הרב העא״הג המופלג הס״יש המפורסם מרח יצחק
נ״י אבדק׳ק פ״ ש :

ע״ד כלוח שמובלים ושעמחיחן ארוכוח ועחידין לקק אחד בעילה מצוה
א״כ חשש פר״מ שיחולו כיון שסופן להחגלח ולעכ״ד א־ן כאן ביח
מיחוש ומכהג ישראל חורם ואס איכס נביאים וכו׳:
הנד ,הא דחוצץ העחיד לקוץ כ׳ הרב הרבי" סי׳ קצ״ס גבי צסורן ובשר
הפורש שהוא מתוספסא וכ׳ עעס נכון דכל העומד לקק כקצין
דמי והו״ל סציצה בביה הססריס מקום סיבור היסר עס סלק הצריך והוא
ש״ס ערוך והיסססא ס׳ בהמה המקשה ע״ג ע״א הוס׳ דיס מעביל וכר
ונ״י לא מ״הי מהחוק׳ ע״ש והכה בכל מקיס דאמריכן כל העומד לכך
כאלו כבר כעשה המעשה הייכו כשעומד להעשוס מיד בלי ססקק דבר
אסר ביכיהס כמ״ש הוק׳ בנ״ק ע״ ו ע״ב ד״ה כל העומד כיון דבין שסיעה
וזריקה בעינן מלוה קבלה דס בכוק לא אמריכן הו בשעה שסיעה כל
העומד לזרוק כזרוק דמי הכה כי כן הכא כה־ג׳ נשי שלא לקק הםערוה
עד אסר בעילה מצוה ממש ומקםדש שהנוא אל הסהן נשערוה ארוכוה
אולי יצא להם זה מיצאה נהיטמא וראשה פרוע יה״ איך שיה״ אין
סשערוס עומדוה להסגלס נשעה ענילה עד אסר נעילה מלוה והנעילה
מפקקי נין עניל׳ לגילוח לא שייך עומד לקין כקצין ונפרע דעעמ׳ משוס
ורעוע׳ ומקפיד והכא אדרנא מקפדה שיהיו לה אוהן השערוח ועודרא״
ברורח דאלח״ח נזיר עמא שענל נשניעי וגילח נשמיט לא עלחח לו
ענילס משוס שער העומד לקצין ומנואר נחד״ ננזיר ירד ע״נ דיצא ידי
ענילה א״כ אין קפידא נשערוח אפ״ עומד לקצין כנלסע״ד אלא שעל
עעס חאחרון יש לפקפק דאסשר ששער סנקצצ־ס ס ס מ ב א ורוב אפי׳
אינו מקפיד חוצן אנל עעס סראשון נראם נרור ואמם חכ״ד א״נ דש״ח.
משס״ק קופר מפםד״מ:
פ״נ יוס ח׳ י׳׳ד ע נ ה קצ״ז לפ״ק:

תשובה קצו
שלום

להלמידי הרנ סחרק סוחיק חדםי מלא עהיק מו״ה הירש
מגליד נ״׳:

מ״ש מנינילס מציס אנוא נקיציר דע כ׳ ג׳ ירכי מצום יש נענילה
א( היא עניל׳ נזמכה ממש מכ׳׳ש כשהיא ענילס אשם לבעלה
לם״ור ונזמנה מש שאין למעלה ממנו ב( עבילה אשה לנעלה שלא
נזמכה כרונ נשים נזמכיכו לכולסון ק׳ זנוס נינהו ג מצום ענילה גופו
לכליו לעהרוח ונפרע נרגל כפי׳ רש״ נביצס י״ם נקוג״ דענילה כליס
וסנס כ׳ ראנ״ד בק׳ נעלי נפש נשס ר נ אחאי גאון דני״ע ושנח קמוכין
ההירו לאש׳ להרחיק סחפיסה מן סמניל׳ משוס עניל׳ נזמנס מצום וסבין
סראנ״ד דבזמנו ממש קאמר אנל משיס מצוח סדר לחוד לא שרינן להרחיק
החפיסה א״כ נז״הז דליכא מנילה נזמכה אע״ג דאיכא מצום ם״ור לא
שרי להרחיק ונ״י פליג וק״ל מנילה נזמכח שכ׳ ר נ אחאי אשגירה לישן
נעלמא הוא וכוונחו למהר אשה לנעלה נזמנה שלא חיחה יכולה לחקדיס
ועיין נרמ״א סי' קצ״ז סע״נ ומרז קק״נ שס שוב כ' ס נ ״ נשס הכל נו
וגשם סראב״ד דסמסו איך חמניל אשם נשנח כלל ולא חחוש שמא
חגוא לסחיעה שער וע״ז הקשה הג״י דהא מגואר ר״פ גמה אשה דאי
מהרמ׳ לה מנילס מצום חמגול גשגח ש״מ לא נזרו גמקוס מצוס ונהי
דסראג״ד סו׳ ס״ל דחסיסס שלא נסמוך לסמניל׳ לא ההירו אלא לעגיל׳
נזמנה ממש אנל היא סשוע דלא גזרו לשמא חסחמ גמקיס מצוח פ״ור
לכל חסחוח אפי׳ שלא נזמנח חדא דסחמא לישנא דלמא אחרמ׳ לה מגילה
מצוה

שארות

חת״ם סופר דדד

מצום סכי משממ ומוד א״כ צמ׳׳ד מביצס בזמנם צאו מצום מוסרם צצאס
בעוע׳ שער בשבס וזס צא שממכו:
ו ב א מ ת אפ״ במצוס קצם מזו צא נזרי עשיס סמיעס נב׳ עובר במים
צסקביצ סר רבו כמ״ש ססוס׳ בשבס ק״א ע״ב אצא דכימא
ליה צהרב״י צאמויי מעביצס אעביצס ירסו ססס מ״ס׳ סיסי כמי מכלם
מערמה ועובצה בבנמס בביצה ׳״ס וההס צאו מציה פ״ור היא להרי
׳כולם לעבול נופם וסעסר לגעלס וססזור והלגש בנמס העמאיס וצא
סעסוק געסרוס וסא לעערממ סוא משוס מצוה צעהר עצמו גרנל אפ״ס
צא נזרו שאר אמוראים משוס שמא סססמ והא לצא ירים׳ ציס סרג״׳
צמקשומ עצ סראנ״ל מיינו משוס לצרג יוסף גגיצס ׳״ס ס׳׳ל לסעמימ
נזירמ שמא ׳סמוע גמקוס עמרמ סרגל וללילי׳ מא למערממ ומוגצמ
משוס כיון ללא ממרמ למ אלא ע״׳ מלגוש זכור׳ מיא וכן גיאר גאריכה
גשע״סמ סוף פ׳ כ״ג מסל׳ שגה וסר״ף פסק משוס שמא ׳סמוע ישמא
־שסה ע״כ צא הרמ צסקשוס אסראג״ל ממא והלגריס גרורים געזס'׳:
והרמבים פסק משוס שמא ישסס ומשוס מסקן מכא עיין מהרש״א
גניצס ׳"ס ונסליש׳ אמרם׳ לס״צצסכי״ף וצסכמג״ס לגי״מ
ליכא צמנזר משוס מצאכס לסמימס צמר או מיקון מנא צמר למשוס ש״ע
הי לני שלא לנזיר ושמא ישהה נשנמ ליכא למא ק״״ל למקלס לזמן
מועמ פמומ מכ״א יוס ל״מ כמ״ש ש״ך נש״ע ירד ס״ נ״ז אך גשנמ אסיר
או משים ססיעס או משוס ממז׳ כמסקן שוב א׳ ריצס להשמומ ללק לשמו׳
מ״ע ל״מ אסר סו איכא עפ׳ מכ״א יוס ואיכא משוס םקצס ומיושב קו׳
סוס׳ לבאלס ביר שייך שמא ׳שהם וסשסא א״ש כיון לבאדס ליכא עשוס
מהקן ומוהר בשבה הו ציכא הקצה בשיסו׳ ז׳ ימים משבס צשבס ומיסו
סר״ף לפסק כרב יוסף צליל״ קשס אלס בשבח כגזור משוס ססיעה שער
בשצמא הש״ס צא הקשה כן ארב יוסף משוס לרבס ורב יוסף אמרו
הרוו״׳ אין ססיעה בשער בשבס קכ״ס ע״ב אך צמכא קשיא הא אמכ
רב אשי ההם אפ״ סיעא יש ססיעה בשער א״כ אלס בשבה צא יענוצ
מב>לה מהרה ״ ע אע״נ לבזמנינו ליכא אלא עניצה נלה צפ״ור ובזה נס
לר יוסף לא נזרו משים ססיעה ירמ מה יענה הר״ף אמהני׳ לעבילה
כלים נ״׳מ אסור כיון דס״ל נאוקימהא למהני' כר׳ יוסף ע״כ מוכס יחס
להרי״ף ס״ל להלכסא דססיעה שיגר מוהר כמ״ש סנ״׳ נא״ס ר״סיש״צ
על שס םרמב״ס והל״ע .לברי הכוסב בספזי א״נ לש״ה .פ״נ יוס ה׳
משה׳׳ק סופר מפפל״מ:
ו.׳ עגה קפ״ג לפ״ק:

תשובה קצז
שוכ״ט ל״נ סרג הנלול סוסיק סלס׳ מלא עסיק כש״ס מהו׳ שרגא
פ״נל נ״׳ רג גק״ק אנראסס ׳ע״א:
מגילת ספר ממכ״ה סל׳ כסונ הניעני שאלה סכס משויה שלימס סיא
גישוג שצרכוס הנשים ליסע מהלך נ׳ שמוה למנול נמקוה
מסולם וגסזילסס נציצס איכא סככס ללכיס יעצו סריס ירלו גקעוס
משרה כסנו צעגיצ גיוס ס׳ וסוזליס לגיסס סומךלסשיכס אעכסאס ׳הול
יוס ס׳ גשגה ע״כ הדסה העגיצה עד יוס א׳ שהוא נף צספילה ומהגעצה
ג׳ עוכוה )וביכווצ עוכה שצ שגה( אס יש צהסיל שהעגצכס גיוס עש״ק
שהוא ז׳ לספילס וצא הגוא צגעצס עד שסשיכה:
והנה סאליך מעלסו מאול מאול וסאמס לוג לגליו ככוכיס למגיןרשליס
צמוצאי לעם ואס יש צסקפק עצ קצה לגליו ומ״מ אסליסו עוג
עצה סכמה של הולה ללמוד אוהן הכשיס להפסיק געסל׳ ג״פ א׳ גיוס
מ צלאיי׳ וסשכ׳ גיוס ס׳ כמכסנ כל סכשיס וסספול ז׳ כק״ס מיום ה׳
ואילך וגיוס סז׳ ציום ס׳ כשסצ צהיוה געשיק והר הוא יוס ס׳ לפסיקס
יוס מ סעגוצ סכס עצם ככוכס סיא ועשעי׳ לעעלסו אמיכא צס גג׳
מללשא רעי" ש״וס צ״צ ס״ ס״ס ושלא צסוציא סלק אכסוג צו מעע
מימש׳ געכין זס סעס מעע׳ סכמוס כ׳ כצ מאלק מילסא ולמשמצ האולך
שלא לצולך .אצו לגלי בסוני' זו כלס ס״ז ע״ג משוס סלך גסס אץ ספק
כי עגילס כלס גיוס ז׳ אסול אפ״ סמוך לסשיכהללא עלמה לס עגיל׳ מל
צאס סככגיס אול ליום ס׳ וס״ס שלא גזמכס עשוס סלך גסס גוודאי
כס״נ סואלסליאססמגוצ גסס לנע קולס צ״ס ליום מ׳ שסוא סוף יוס
ז׳ לא העהל ומשאל כלס צעוצס וסכם כ׳ כן כ״ל נע גזגס לאול״םא
דאמליכן צא סעשה כן שמא הגוא ליד׳ ספק מססמא כצ יוס ז' אערו
אפ״ סעוך צסשיכס עעש אשרשוג צא סגוא צידי ספק גר״ סשמיש מ׳׳מ
לא כסכו סז״ל הולס כל א׳ גילו וגפלע מה שהלו׳ בזמר יוס ולילה כע״ש
ס״סל ולעז עציו ש״כ ס״ קצ״ו סק״כ וססמא סשוו נש״ס ז׳ וס׳ לכלה
לאול״׳ עם ז׳ לזבס משוס לב״ש וסל ליכא איס צסו לאסור אפ״ סמוך
צלילס ממש בצי ספק איבלא יוס ס׳ לזבס לאול״סא צא עציכו בש״ס
לאסור משוס סלך בסס אללבא משמע בכצ מכסא למביצס זבס ביום מ׳
אסר  pססמס וכן עשעע מלסכ׳ ר״מ יומא וי״ו ע״ג ׳ע״ש ושצס׳ מסכם
שם עגיצהן גים׳׳כ ׳ע״ש ונס ר״ש לא קאער אצא גיוס ז׳ צא יעשם כן
וצסרגס פוסקים אמגילס קא׳ משממ לגס׳ המגיצה מוהרה וצא סשו
לסרך בסס מספיקא לל״ל לנדמ לאורייסא שאס סעגול גיוס סשאר
בנלסס לעוצם משא״כ בזבס לאור״' אס סמגול גיוס אם לא סשמש ולא
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חסחור ביומס אח׳ לילס ונושורס 0׳ bממילא בכי םא צא מששו ל ס י ן
בחס לאסור בח׳ מיסו לספיסקיס לצז׳ בדיעבד לא עלחס לח נוביל׳ ״ל
משרס לא סזכיר ר״ש יוס ס׳ עשוס דבדיעבד עיסה מלחס לס עבילס
עשא׳׳כ בז׳ אנל לאינך פוסיךם ק׳ במדא׳ אע״כ לא נזרו ביוס ס׳ משוס
סרך בםח בזבה דאור״סא איברא ס״נו נשכיס קדעוניס שסיו בקיאים
נפחם׳ נלס וזבס לאור״סא לא שכיס׳ דסר׳ ב״א דבין נדס לנדס סיא
מסולקס בלמים ובסזקס עסרס סיא וכיין לספיק׳ וסששא בעלמא נמ׳
סיא לא נזרו ב״ רננן נמצא בנלס לאור״׳ אסורס בס׳ אפי׳ סמוך ללילה
בלי פקפוק ובזבס לאור״׳ מוסרם ביום ס׳ משסנן ססמס:
אך אסר שנסמעעו סלבבום וכולס׳ נשי ספק זינם נינסו וסוס נזירס
דשכיס׳ עובא נכל אשס ואשם ונכ׳׳ז ועילן לסר׳ ליכא נלס גבן
אלא זיבס א״כ נס בסו איכא משוס סרך בסס בס׳ כמו שסי׳ בנלס
לאור״ס׳ אע״נ לסוס רק ס׳ מ׳׳מ נזרו ומששו כמו שסוכיס סוס׳ מאמוראי
לסקנו באונס גנבי ואבולא׳ אלא עסס יש מקום לספוק בסמוך לסשיכס
א׳ נס נסא נזרו או לא ואפשר לא שינו נין נזירס ראשונה לשל עכשיו
וזהו לעס רשב״ס ואמנם ר״ס מסיר בזס׳׳ז סמוך לסשיכס אעפ״׳ שמולה
בעיקר הקנה הראשונה ללא סלונ ידמ בזה״ז מקיל ללעולס אין להסעיר
בלא פלונ כמו בנוף הנזירה כמ״ש כהב׳ מהרי״א מביאו מנ״א ס״ הע״ז
ססק״ס ובזס יובן סמשך סוס׳ ל׳׳ס משוס סיך בסה ליכא לפרושי וכו׳
ומיסו אומר ריס וכו׳ ללכאורה מס לשון ומיסו וסא״ש לאע״נ לנזרו
נזסיז מיסו סילוק יש ני• נזירס קלמינ״ בשל אמוראי בסרא׳:
ולכאורה סינסנס׳ שמעולם לא נססר נזנסאנלנז׳ שמאז נאסר בנלה
לאור״הא ובזבה ואז הים נס סמוך לסשיכס אסור יש לספק
לר״ס אס נשאל עהה בא״ או לא ללא ססמירו נלא פלונ כ״כ והנה לעה
מ נ ראשונים ואסרונ״ לאיסור ואמנם הגאון ס׳ק נפשו׳ סי׳ ׳״א פשוע ל״
מאול למעולס לא עלס על לעס ר״ס לאסור בז׳ סמוך לסשיכה למסהמא
רשב״ס וריס פלינ׳ על לבר סהוה ורגיל ס״נו שסניעה זמנס לענול אור
ציום ס׳ ורוצים צסוןלי׳ בז׳ אבל אשם שכלס׳ עביל׳ על יוס ס׳ מזס לא
מ׳׳מ לאינו הוה ורגיצ וכ׳ שכצ המור על האמס ׳ולס צזס ושיש צלסוק
נס נרא״ש ועול ליום ח׳ שכסנו סס ס״כו אול ציום מי ומקלמה ניוס ז׳
ואותו קראו יוס מ׳ וארי מולם עצ מאממ מ״מ למיקא ל׳ עלסא בכוונם
מרא״ש ועור מנ״ל ומנאון עמ״נ ס״ כ׳ כמב בפי׳ לברי מיספומ שכ׳
דשוב נא יבוא ליד׳ ספק דקא׳ אאשמ בעצעמ ובז׳ שצמ לאי אמבמ
ומ״ר׳ במ׳ דמבמ לא מבוא לידי ספק עי״ז ומא מנמ אינמ נזכרמ בכל
מליבור מזמ וע״כ בז׳ קא׳ ואמאשמ עכ״ל עפ״נ ולא פ״ יפמ אמ דבריו
כ׳ במוס׳ נדפס שוב לא יבו״א לידיי ספ״ק נראמ שמיו גורס״ בבר״׳
דר״ש אבל אמרו ממר׳ אסור לעשומ כן שעא יבוא לידי ספק וכ״כ בס״
ר״ן שיש לגרוס כן בש׳׳ס ע״פ׳ בר״׳ דמ״כ ושק גרס מ״ף וקא׳ אעמרומ
ונעל שסוזכרו שס בנר״׳ וממוס׳ נקעו לשק מבר״׳ וע״כ כמבו מוס׳
שבבואם לביסס בלילס שוב לא יארע ע״ש בברי׳ יבו״א ליד״׳ ספ״ק
וסנס בבמיסא לא סוזכרס בס ולא סיס שס שוס נזירס בסריכ׳ סבם
נזנס לאור״סא וע״כ איום ז׳ קא׳ וכלנר׳ עס״נ וירע יש לפקפק נס
ע״ז ססכרס וסנאק ס״ע סק״ע ססליע קולא זו למלוע״לבמקוס ניעול
עונס לעבול ביוש ז׳ ולא סנוא לביםס עד שסשיכס וסיום סנזירס רק
רסוק׳ ומיצי דרבנן וניעול עצום פיו סיןילו סנאוניס ועי יבוא אסריסס
ס״ו אפ״ צססירר:
א ך עצ כצ פנים נ״צ שסשסס סאשס בסציכ׳ עעקיס צביסס עד סליצ׳
אבצ אינו מועיל עם שסצך צבים סברסה באוסס סעיר כ׳ עם ל׳
ניס זס או זס וצא ניסנו דבר״ צשיעור״ כאצה ו ס יש לסוכיס מפשנרר
םסונ״ כמובן ומכל עקום סעסעיר סירב וסעקיצ צא ספסל עד כאן
לשוני שכסבם׳ בעק״א וכעס נראם צ׳ עצם מעלםו נכונס לכססלס על
כל פנים שהפסוק בעסרס נס ביום ד׳ סמק־ לנה״ש ספונס ליום ס׳
ראי׳ ומ״מ לא סחמיל לספור אלא ירום ו׳ ואילך אסר פסיקה עהרס
שנים סמוך לבס״ש ספונס ליום ר״ו לרא״ ואז םעבול ביום ז׳ שסל
בעש״ק ולא סבוא לביסס עד סלילס ליל ש״ק ומ״מ ין סדבר איך סשסס
כ״כ סמוך לשבמ בלרך כ׳ כבר כמבה׳ שאין נ״ל שום סיסר במס שסיא
בבימ מברה׳ באוממ מעיר ומסכם עיניו בראשו כמבמ״ בנמי 6וממממ׳
משפ״ק סופר ע פ פ מ ע :
שמי פ״ב יוס ע׳ ערב מטכפ פ״ל לפיק:

תשובה קצח
 p*"Dמקקו ולבסיף קבעו וקבעו ולבסיף חקקו שעיקרו במסכח ב״ב
ס״ס שעשעעו׳ סש״ס דבדאוריימא אק למלק בק בלרבק אענם
דעמ מפוסקי׳ לסלק נס בדאוריה׳ והגאון נב״׳ מסים סי׳ קירב שפך
סוללמ על דין מנ״ל שמיא ע ד סש׳׳ס ויען כ׳ לא מדימ מיא כ׳ כבר
מלכי בו נימושומ מאז ע״כ אערמ׳ לברר מלכס זו בעזם״י ואם אינני
אלא מעמיק דבר מראשוני׳ ד׳ ל׳ בזמ כע״ש רעב״ן ב מ ר דנרע• מרע
איסףקלמ נופך בין מפרק״ אשר מנן מ׳ אמ מבדו ומאמו אשאל ׳סוכני
דפמ בינמ ומשכל ולא אכשל ס׳׳ו בדבר מלכס :וסנמ לא באמי לכוק
סאבניס ומרוצס לעמוד מל דברינו ימ״ן בקוניא סימב :ולמען ירק
םקורא אסדרם על שלש עשרס ע ק ר ם :
סרמנ״ם

שאמת

חת״םסופרחי״ד
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עו

)א( הרמב״ם בס״ משכם ד׳ ס״ב מכלים מהכ״ עכינס וכו׳ אמפ"׳ עליו סוס׳ לכלי מן משמשי אלס ממאיס ולא מ״מ׳ כלל שנר׳ שאט
שקבמס בכוםל ט וז״ל לסי שסכל׳ אשכ יקבל טומאס שאיבס לרבנן ומ״מ׳ איבנר׳ מישב לסלימ אילממבל׳! ולמס פלשב״ס
כסי לוכםו כאשר כקבע בכוסל או באכץ סכס סוא יקבל עומאס כמו ומק״ס סי׳ סוס׳ לקא׳ סאינמ״ למ״ל כותל ננין כממובר וקאי בסיקו
שסוא לסי לעס מכטס כמו שסםבאר מלבכיסס סע״ו ממס׳ זו גבי דף ושוב כ׳ אגולס וז״ל לס״ז נ״ל לאץ ליטול מיס לאכיל׳ מאוסן אבנים שיש
של כחחומיס וכ; בסוף חגיגה והלכה כםכטס אמכם יחי׳ חעסובר לקרקע לסם ביס קיבול ונקבמו בכוסל רש לסן נחום או סרנגול׳ נסשס שנומלי׳
כקלקמ ולא יקבל טומאח אלל חכמים כאשכ ׳משה זה סלבכ מחחלחו בסס מיין מס׳ סרס סי׳ א׳ ס״ס למוסר עכ״ל ומ״ס׳ לי׳ ל״מ ובהגסס
בקרקע או כעשס לשמש אח םקרקע כמו שקלם מטל מבואר מלבריו ש״ע א״מ קי׳ קנ״מ ס״ז ובט״ז שס סק״מ סבין לראיסו מס״ס לסרס
לסלק בין ס״ כלי בחלוש ושוב סברו בקרקע או שכעשה מחחלח עש״חו ממכ״ לשוקס למלק נין קנמו סמלם או מקקו סמלס ונאמם כן נראם
אחכ שכנר קנעו נקרקע אס״ לא כעשה לשמש אח סקרקע או כעשה שסביא בעל מ״אגולמ שבסיף משר מסטיו אבל לבני לא כן ילמס מסנ׳
לשמש אם סקכקע אס״ לא כמשח מחחלח עש״חו בקכקע מנואכ מלנכיו כמה ק׳ שיש ל׳ נזס מלא מ״ש לנקימ שיש לסם בחום וסרנגוליס מאי
ללף של כססוטס שבמשכס ב׳ סעיו לכלים מ״כ׳ שס״ מליו שס לף קולס ש־יטי׳ סכא וסו מאי אולמא לסביא ראי׳ מלבר׳ עצמו לטיח׳ נמק׳ סרס
שקבעו וכ; יםסרשו לבריו בסיבורו ססי״א מכלים מטקס וכו׳ לפיכך לף שלו למםנ״ לשוקס מ״ר׳ בקבעו סמלם והנס ז״ל שס ס״ה לפרה סשיקם
של כסםומיס וכו׳ ט ש למ״ר׳ מכלים עשויס שקבעס וכ״כ גס׳ באר שבסלע אין מקלשיס וכף ס״ שמקקס נממונר׳ או שקנעו ולנסיף
•מקב ס״ ר״א לרמב״ס כחכוק ללף שכבר כגמר קולס שקבעו אמכם כל מקקו כלאיסא בס׳ סמוככ אם הביס ס״ קט״ז גבי סילוכוס עכ״ל וא״כ
כיון שכל עלמו ס״ס לסרס אל־כוכ לשמעסין קמך איך מ״סי סכא מסםס
זס שלא כסוגים סש׳׳ס :
וחליא סכיא בללא סכיא וסו למסיים ס׳ ס׳ סי׳ א׳ ואיככו סי׳ א׳ :
)ג( הדיש ס״ס לסרס עשכם ז׳ םשוקם שבסלע וכף כ׳ ח״ל וסכא
טיר׳ גקלמ מסוגר שסקקו אין כסשב כלי סואיל ולא ס ״
א ב ל סאמס יורה לככו לק״״ל כל כלי שמשסמש מם בכזא כסי כשהבכזא
עליו שס כלי בסלוש ואס״ ס״ םלוש אלא שקבעו ולגסוף סקקו כלאמר
סהוס סכי סוא כלי מ״מ כל שסוסמיס סברזא במיל ל״ מסורס
בסעוכר אס סבים גבי ליכוכ עכ״ל וסכם סא ללא טיס׳ ש״ס בב״ב מסך
כלי וכסי לכוטליס מעגוסס סביום ליליס ס״כו ע״ אוהו סכקב בכגמ
לשוקס אי; ממלאים וכו׳ סי' כלי וסברו גסיל ממלאים בס וסכא מירי
שסוהמ ומסיכ המגופה להכי כ״ז שסי׳ ססומס סי׳ סמים בכלי וכל סשוסך
בקילוש וסז׳' ולטל פח״ לאורי״ וגס מפסול מקום לרבכן אלא למשכם
מכלי על ׳ליו הכי סמים באויכ בין כלי לידיו ומ״מ כקראים מממה כלי
זו איכה כא״ לי״לאי שוקה ס ״ ט מסובכ מעיקכא נסלע אבל כלי שסברה
כיון שלא הפסיק לבר אסר ביכיסס שאיכו כלי וה״כ מה שבאי׳ בשםיכ׳
גסיל אס״ קבמס ולבסוף סקקס פוסל ואין ממלאים ומקלשיס וכרבכן
ראשוכה על ׳ליו ס״ל בא״ מחמח כלי אמכם אוהו שמה במיל לי׳ מהורה
ללף או לסיסך כולם ר״א ושוקם ה״כו בין סקקה הסלם או קגמס הסלם
כלי וכבכ האכיך בזה הגאון ביה אסכים סי״ל סי׳ כ״ג ל״ס אסר כוהב׳
וכלי שסברה גסיל ר״ל שלא סבכה היעב אלא בסיל בלי גםסיה או
מלאה׳ בשרה כב״׳ מסיה ס״ל ס״ קמ״ב וכף ולמ״ל הוה לבר הימה
לרוכום לכך בכין וזה איכר מבעל סורס כלי ט ׳ סבור מלש כזה אבל אס
לומר לכלי שעשו בו כקב המטהרו יהי׳ לין כלי עליו בשביל שלפהו להקן
ס״ מסברו כראו״ אז כל המסיבר לקלקמ סר׳ סוא כקרקמ וכריא ומש״ה
לו סהימה ואס״ לעהו לסהמו סהימה גמורה כגון כלי סרס שמכקבו
לא מ״חי ש״ס מהך מהכ״ אסלוגהס ר״א וכבכן אבל מ״מ סר״ש מפרש
ולעהו לחזור ולסםמו בזס׳ וכו׳ ומכיש אס אין לעהו לסוסמו סהימה
לסלכם׳ מסכי' לשוקס כבכ״ה׳ לליכור בין בלאור״׳ ובין בלרבכן לאיכה
גמורה רק ליהן לו ברזא שאין הקלקול ע״מ להקן לגמרי וכף ומ״ש כב״
לכיכס למיל ססיל:
יא״ מס״ קכ״ט כפלאה׳ לההס כיון ללרך השמישו בכך וכף ולבר
)ג( תשובות רשב״א ס״ ס״ח וטים׳ ל״ ב״׳ ורטא סי׳ כ״א ח״ל אס
פשוט לפע״ל בכלי שיש בו בחא וכופל הבכזא מהוכו אבל לא כמל
ס״ כלי אבן א׳ סקוקס בכל מקים פסול וסוא שסקקו
׳ליו לרך סכקב כק ילק סמים לכך פ׳ הכלי ללא מהכ׳ לבעה שהוא פחום
ולבסוף קבעו משוס לס״ל כלים ואין טובלץ בכלים למעיין ובור כה״
בטל ממכו סוכס כלי ואין סיסכ כק לסיום כופל ׳ליו לרך ס׳ הברזא
וכף מבואר שאס ה״ קבעו ולבסוף סקקו טובלים בסוכו אע״ג לטביל׳
מ״ש שסארק פוד מאוד ורק גטמס שכוטליס דרך ס׳ סמגיסס לא ביאר
בכלים פסול לאוד״ למעיין ובור כחיי ומביאו רמ״א ס״ ר״א ס״ז:
טעמו יפה וכבכ כהבם׳ לעיל הממס שכלע״ד ירמ בסא סלקיכן בססרם
)ל( הרא^ש וחטור וחש״מ ס״ ר״א ס״ז ולשון ש״ך סקכ״ס לפיכך
הבכזא בטיל לי׳ מהוכה כלי ובסזיכהו כעשה כלי וכן לעולם ואהא קא׳
גיג״ שקבעוס בארץ וכחמלאו מ׳ גשמים אין טובלין בח
אגילמ בכלי שאסכ שסקקי קבמו בכוהל ככהיג אך םיקן לו בכזא כמלא
כיון שס״ על״ שס כלי קולס שקבמו מכ״ל מור משמע אס לא סי׳ עליו
במה הסרה הברזא בטיל ל״ מהורה כלי ושוב כשמסזיר סברזא כעשס
שס כלי קולס שקבעו כגון שקבעו עץ או אבן ואס״כ סקקו כשכ וכן
כלי במסובכ וס״ל קבעו ולבסוף סקקו ופסול לכטילה :
סוא במשכם ובאשר״׳ ובפוסקים עכ״ל םש׳׳ך ועול לקיק בשם חשוב׳
סרא׳׳ש ובשיע סעיף ט ס הבא להמשיך מיס למקוה לדך שלא יהי׳ בלבכ ומיש לפ״ז לא קא׳ לסי האיבע״ דאילערובל דקאי בםיקו דסכ׳ איסו
סעקבל עומאס וכו׳ ואס ססילון של מהכוס מסיבר לקרקע אס״ מקלס
מםכש כהחוס׳ לכל האיבע״ לא קא׳ אלא למ״ד כוםל בכין כמסיבר
לסדא לסוך המקוה כשר שהד איבו מקבל עומאה לסי שהוא בטל אגב למי והכי האגולה גופ״ פסק פ״ק לסולין סי׳ כ״ב לאס״ גבי שסיטה
קרקע מכ״ל ^  pלגול מרבבס שס ט למ״ד לוקא שכמשו מםסלס לקרקע כםלוש למי מכ״ש לעטן הכשר זרעים ע״ש בשיס פיק לסולין והבין אלא
וסממ״ן בליםשף רשגיא לטיס׳ ב״׳ ד ם ומ״ש ואס סוא מסוב׳ לקרקע קא׳ אססוג״ ושקלא וטכ״ לקא׳ אליטר וסוא לא מ״ס׳ כלל שוס לס״
וכו׳ ע״ש ובלשון סעור שס ח״ל ואס סוא מסובר לקרקע ש״ל שאז לשאט שאיבה לכבכן וכאלו הך לציכוכ הלכה קבועה היא וכלמה כל
איט מקבל עומאס לסי שסוא בעל אגב קרקע עכ״ל ס ד שאס״ לעכין סםוסקיס שכהבם׳ לעיל וע״ז כ׳ עהה בסוף הסוג״ וצס״ז אין ציטול וכף
מסט שע״׳ הסרה סבחא וססזכםו ס״ל קבעי ולבס־ף סקקי ואין לזה
סו״ בעסרס לאוד״ מסכי ביעול אגב קרקע :
והנה בטס״מ ס״ ל״ס ז״ל עמכו במסובכ לקכקע וכף עכביס סעומליס צורך רא״ מפ״ה לפרה אך שוב ט טלחא אמדמ׳ לפמ״ש ס״ה לפכה
לבלוכ וכו׳ כ׳ סרמב״ס לכשבעיס עליסס לכםלושיס למי ומלבד א״א ס״ א׳ יש להסיר יע״ס הוא ס״ א׳ וצ״צ ס״ ס׳ ובאמה במס׳ פרה צא
סרא״ש יראם לאין כשבמיס מליסס אלא סיסס ללאו כםליש־ס ל ט וכן צ״כו המלםיסיס סימכיס כצצ אך כשהמכה והספיר סיסקא ס׳ שס כ׳
ר״ס פקק כר״א לאים ל״ כל המסוגר לקרקע כקרקע ל ט וכ׳ סרב״ וז״ל אמחכ״ כקבה יק הצל סוקקה בסמרטוט הורס שבהוכס כשרים מפכ׳
לטש המיר שיראה מהרא״ש לאין כשבעים ס״כי מלטים׳ המשכם כלורהס שסם עיגוצ׳ כצי מכאן משמע לכצ׳ שכיקב מ; םצל מוסר ציטוצ ממט
ימשממ סםמא סלכס ככבכן יסםיטס הקשה קהירם הרא״ש לס״ז ימ״ש ליליס עכ״ל וצזס כמכוון לסשחא כיון שסברזוח מן סצל צא בטיצ חוכח
סרב״׳ לטש סר״ס פקק כ ד א ללא ילע ר״א סיכא רטזא סמלם סש״ך כלי ירכ״ אא״כ סיא גחססיחי ישוליי מוחר ליפול מסכלים ססמס זסו
למ״ק סוא בסטור ולא שייך ס ד ס לכאן גבי עכביס העועדס ליבלר
כווכם סאגולס גלי ספק :
ליבלר אלא לקמן שט סמור וט במל סטטור לוקא גילול׳ קרקע אבל והנה המ״ז ס״ קטע סק״ס סקשס כיון לאגע״ קא־ גםיקו אמא׳ לא
םליש ולבסוף סבכו כגק כוםל בכין וליכור שקבעו וכוורס לבור״ ק״״ל
נחל נננר׳ לקולא ילק״מ לסמ״ש ללא קא׳ אסאגע״ אלא כמ״ש
כסכטס לעסובר לקרקע לאו כקרקמ למי סכא שייך ו ד ס פקק ככ״א לעיצ לאצינור קא׳ ולא עקסקא לי׳ כלל ועול הקשה כיון לקי״ל כרננן
וס״כי לברי ד ס לטיס׳ רשב״ס ב״ב  rpע״א ע״ש וסכס לבד שיך ככוכ״ ללף ורק בשאיבה לכנכן סקילו למשוםי כלי לאוכ׳״ כאלו איני כלי ע״י
אך א״כ לדך לסגיס גס בלשון סטור שכ׳ וכן ר״ס פסק כר״א ומאי יכן סיבוכ מכ״ש בכנר׳ דכבכן דיש לכו לסשוג קבמו ולבסוף סקקו לכלי:
אנצ סאעס יורם לכל משיל אסרמביס בעכב״ עומליס לבציר כםלוש ובס׳ מלי אלמוגי כ׳ הנא־ן לחק דקש״ כדמחכץ שיק שאט שאיבמ הדר
ומלבד א״א סרא״ש וכו׳ סוא מ״ס ושייך צממס אסמיטור לפסק כדבק פריך א״ה אס״ חקקו ולגסיף קבעו כיד כיון למלה על דעח סמקשן
כל סמםובר צאו כקרקמ ד ט ומ״ז כ׳ סטור ומלבד א״א סראיש יראה למסכך סכי מאי ם״ שהי׳ עליו שס כלי אע״כ פשיעא ל״ לכבכן ללף
שאין כשבמיס פציסן וכן ד ס פסק כר״א כצ׳׳ל אבל במכבים סמומדיס צבלור כרבקדמכםשסדעסלקיןביןקבעו ססלס לסקקו םסלס אלא בא״ לאורי״
צא סכדמ סמור בלמס סרא״ש כצצ וצק״מ קי סומים גססירס סרא״ש ואמכס גזרו בדף של עסכוס קבעו אעו סקקו ולכן כשסקשס אשאיבס א׳ סכי
ט ש סמור למלבד רא״ש כלאם לאין כשבטם מצ מממובר םייכו מדסקק אס״ סקקו םסלס כיד משכי שם״ עליו שס כלי בםלוש ס״ ואקוד מס״ם
כל סט פיסק׳ ללמיל לכמסובר ל ט למדן מביצם מקום וסו״ במסרס  :לכן ססיררו בשאיבס בסד דרבכן משא״כ בסקקו ססלה דסוס כק כלי
)מ( האגודה ע׳ ממוכר בימ ס״קמ״ו טימ* בד״ לליטר שסקקו ק ל ס מדרבכן הקילו בשאיבס דסוס ל״ ס ט דרבכן ולכן בכעילה בסקקו הסלה
שקלא ומד׳ סיים שיכר לפשוע• כצי מן לרבכן וירש למה״ה אינו כלי אין לימול מעכו ט ש וכבר השיגו בכב״ בפ״ הש״ס
אמנס

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

אמנם לקושמא דמלסא דבריו מאוד נכונים לומר דלרבנן דדף נמ׳ לא
םומ כמלוש ממ״מ אלא במקקו מסלמ ונקבמו מסלם סוס י ק דרבנן
וא״ש נגר מאי דקייל נשמיממ לקולא דכל׳ שקבעו אפ״ במלו מיתר
לשםומ כיון דמקקי מסלם וא״כ ׳"ל גס למנול נמוך כלי שקבעו ואמ״כ
סקקו יש לסמוך אםנך פוקקיס לפקקו כר״א לגמכ׳ דסומ כממובר כיון
דגם לרננן ליכא אלא איקור דרבנן:
ואנב אומר מס שראיסי וסבנס׳ בפי׳סמשנם לרמב״ס רפ״ד דמקוואומ
שיצא לסרן לשק םש״ק כיון שס״ עליו שס כלי ולא משני שם״
כלי עעיקר׳ וגה מ״ש במשנמ שצאמרי׳ מסוממ בצינור צקבצ צרורוס ע״ש
נפנים ומרב*׳ כסב שצא עמד ע״ד םרמב״ס בזמ ע״ש ומאממ כ׳ צשק
פ״ םמשנס מגומגם ומשובש כמ״פ כיון שסועמק מלשון ערבי צענרי
גס צכאן נ״צ מ״ש פשומ׳ כלי פן מקנציס מומאה מדרננן צימ״ וצ״ל
איט עקבצ עומאס אפי׳ מדרננן כיון שאינו עשוי לשמש אדס וינואר
לקמן אי״ם נדברינו גבי דף של נסמומי׳מ״ע למדם׳ מדברי רמב״סשנשס׳
משטים אלו ישיב מרווח אסא דקאמר אלימא ר״א ורננןדמכתשמ שנדסקו
רשנ״ס וחוק׳ דסא כרבנן דמכסשס א״ש לסד״ יחו מאי פריך אשיכו״
שאני שאיבת דרבנן איית אפי׳ חקקו ולנקוף קבעו נמ׳ מס עלס על
דעתו להקשות ככת וסו לישנא דמשנ׳ נשם״ עליו שס כלי נתלוש ותל״ל
שכבר תי׳ כלי נתלוש אנל ס״ נר״ה' שנעל קירח וחקקו לעשותו צינור
וקנעו נארן ושוב אחר הקביעוח חוא מחממו לקבל צרורות ומאותת
החמימת צא הוזכר ננריי׳ כי קמך אמחנ״ דצינור בלי חעימח אינח
כלי אלא שאמרת תבריי׳דחכל חלוי׳נחקיקת תצינור נתלוש וצא בחמינף
לקנל צרורוח דאע״ג דע״׳ חקיקת אינת מקבלת מומאת אפ״ דרננן
עד שיחעמ שאז מקנל מומאה דאורי״ מ״מ חכל חלו׳ נחקיקת נחלוש
וע״ז מקשה ש״ק דלא כר״א ולא כרננן וחוה ק״ד דאמכחשח קא׳ דאפ״
כרבכן לא אחי׳דע״כ לא אמרי רבנן אלא כשה״ כלי מכהשה ממש בחלוש
משא״כ ציכור שאמ״פ שחקקו מ״מ כ״ז שלא חממו לא חוח גמר כלי
ואפ״ה פיסל א״כ הוה דלא כר״א ודלא כרננן ומק־ק כרנכן דדף ושאכי
שאינה דרננןמחלקי ועיזפריך איה חקקו ול־קיףקנעו כמי הרי מסוסר
חמימה ומ״מ לגזור נדרנכן ערם היוחו כלי נחלוש ומשני הואיל ונקר׳
מליו שס כלי בלשון בנ״א שאינם מנינים לחלק ני; ראוי לקנל או לא
ומכ״ש א' נימא כג״ שלפנינו נפי׳ חמשכח חנ״ל דמדרננן מקנל פשומ׳
כלי מן מומאה א״כ איש נפשימוח דנקרא שס כלי מדרננן ערס חמימה
ע״כ נזרו עליו והוא פי׳ נאה ומקונלועכ״פ דנרי אגודה א־נסמה״שנ״
וקי מ״ז כראי מוצק ועכ״פ האגודה כהמון הפוקקיס דקיל דנר״׳ דציכור
אפי׳ נדאיר׳״ מהכ״ :
)ו( אעתיק לשוןגאי; אחלוןהלכה לממשה בק׳ מרכנה המשנה קפ״ו
ממקוואות ח״כ וכברנשאצחי עצ כיוצא נזח בכלי שחנכו
בקרקע א׳ מחט כקינח אח״כ והשבח־ דזה פשומ דמהכי ממ״כ א׳ חלוש
ולנקוף חברו כחלוש דמי איכ אין חילוק בין כקנו בחלוש או במחובר
והנקב סוא עיקר ססכשר אלא דנע״ קנעו נקרקע משוס גזירה
שאס יראו שמובלים בכלי מנוקב בחלוש ׳מבלו נכל׳ שאינו מנוקנ וכיון
שקבוע בקרקע שר״ ואפי׳ חימא כמחובר דמי א״כ בלא״ה שרי למבול
בו דעיקר סכשר נקב־עוח אלא גזרי׳ מחינר אמו חלוש משיח נע״
מכוקב ]רוצה לומר להיכרא[ וסו דאנן קי״ל כרננן דמק׳ נ״ב דכסלוש
דמי וכיוןדמוחר צמקנו מיחר צקוחמו אס״כדבשעה נקיבה במיצ מסורס
כצי וםקחימ׳ אמיכ חשינ כקונעו ואח״כ חוקקו ואין להארק דזםו דין
פשומ עכ״צ מרכבם ס»שנס אע׳ג דדנריו פשומיסצא הפקדס׳ בחעחק׳
לבניו וללמוד דנס הגאון הזה לא הרגיש דהרי בש״ס לא שר״ אצא
בשאיב׳ דרבנן ולא לנובול נחוכו והו׳ הזכיר רננן בדנר־ו ולא נזכר דא״כ
לא יועיל קנעו ולנקוף חוקקו למבול נהוך הכלי שהוא קפידא דאור׳״
ופשימא לי׳ האי די:א ככל ספיקקיס הטל :
ומ״ת מקה־מה דע כ׳ נכב״׳ כ׳ בפשימוה דלעכין קבלה מומאה אין
שוסקחימה מועיל כ״א זפח נכל׳ חרק ולעכיןמקוה כלהקהימף
קג׳ וכנר דחח לי׳ נחשו׳ ניח אפרים וחאמח לפי ראות עינ״ דסוס
קחימה גמורה ממש נל סזח משא״כ נ ח א שרגילים לחוחנו יפח כמ״ש
רמב״ס פכ״נ מה׳ שנח ועש״ע א״ח ק״ ש״כ ועיין ר״ש קפ״מ דכליס
דנע״ שיערח ג״כ ועכ״פ נ״ל מין בשאינו מינו כגין מן למחכוח גרע
מפי כמ״ש כ״ש בשם סוקפסא קפ״ג דכליס ומפרש עעמא עפנ׳ שסוא
מינו שזפה יוצא מן העז ע״ש וסכל לפי מס שסוא :

) (rועתה נבוא להעתיק התירוצים על ק׳ זו 5
בשרת הורח ס״ס שנסי ס־ג קי׳ כ״א אסר שכ׳ שאין צז־ז מפקק רא״ש
ומור אע׳ג דקש״ עלי׳ מגמ׳ םעלם ל ה ק נדיך דק״ל הצכס
כר׳א כמ״ש רשב״ס בשם ר״ח מדמננ״ עישר נכסי מאיצמרונל וכןפסקו
כל חפוסקיס צנר מרמנ״ס וא״כ כצכח כר״א ויען כ׳ חךדצינור סצכם
פסיקס חוא ע״כ לומר דנכצ׳ קנוצ גזרו אפי׳ נשאינח דרנכן לסלק
בין חקקו ולבסוף קובעו ונין קבעו חחלס אבל בכלי שאין לו ביס קיבול
לא גזרו אפ" נדף של מחכוח שחוא דאורי״ אלו דבריו ז״ל :

ותשובות

והנה העימוד כ׳ ע׳ז דברי כ״ס הנ״ל דרא״ מאיצמרובל צא אסברר וכ׳
ש״כ סי׳ צ״ס סק״ס דאין לסבי׳ ראי׳ מאיצממבצ ועגב״מ עישור
נכסי צשאר ממצמצ״ ושארי עניני׳ עיש ואני אממ־ דסא דכי ריס דסלקא
שממסא כר׳׳א ם״נו כאשר אומר דצפמ״ד סא דאמרי׳ דמוכר בעין יפס
א.־ רמס מוכר צכצ מר כדאי׳ צ״ זס שייך א' יש סיצוק בין סקקו חחצה
צקובמו חסצה וכיון דלענין דיני איסורא רגיל״ בני ׳שראצ צסצק ביניהם
ונולד מזה בלשון בנ״א במקס וממכר וגבי״ סוב ג*כ צסלק ביניםס וא״כ
םמוכר בים ויש כציס מסוברס כגון מכסשה •׳ ציין סקירם מל הסלם
עש״סו שצ אומן כציס ועד״ ורא״ ע״ז י״צ מוכר נפץ יפה מכר בכל
אופן וצא בפי צעיקס בספוש זכיות וראי׳ או בהיפוך נעין רעם מוכר
וםקונם סביר וקינצ אבל א׳ ם״ דין מוסלמ םעסונ׳ צקרקע סר׳ הוא
כקרקע או אינו כקרקע לא שייך כלל עין יפה או רמס ויקונ הדין םםר
ותיות כן תלא משנתינו קתמא נמכםשם כר״א דהוא מכור לעולם וכיפ
כל םפוסק־ס ומשנתינו דדן> קתמא דאין סילוק בין קבעו תסלת או
סקקו תסית דלר״א לעולם הוס כמסונר ולרננן לעולם כתלוש וא״כ םו
ליכא למימר דסתמא מתני׳ דמכתשת משוס מוכר בעין יפת מוכר כיון
דר״א ורבנן לא מסלקי תו ליכא לאפלוגי בזת ועיכ הלכה כר״א ות״נו
דכ׳ ר״ס דשמעתא סלקא כר״א:
ומיש דא״כ ליישב נרי״ דצינור צריפי׳ לומר נכל' שיש לו תוך ובית
קיניל תסמ־רו מפי וצדנריו י״ל נמשנתינו דמכתשת אע״ג דיש
לו תוך ונדיני מקות סלקו סכמי׳ מ״מ המוכר בעין יפת מוכר כדין תורת
ונראת לתסניר דנתר דמשנ׳ ש״ס שאני תכא כיון דתות עליו שס כלי
מעיקר׳ נתלוש לתכא דקדק ש״ס שס כלי ולא אמר כלי לכלכל נתי׳ זת
דםשתאדאתית לתכ׳ אפשר לאוקמי נמ׳ כר״א ותסילוק תוא מת שנקרא
נין נני אדס נשס כלי ת״ני שיש לו תיך לאפוקי פשומ׳ אפ״ כלי
מחכיה אין עליו שס כלי ולא סילקו נו:
ואמנם עדיין לא נת״שנת סוגי׳ דנ״ק ק״ו דסריל למאי דק״״ל שינוי
קונת א״כ יועיל נמ׳ לעשות תמסונר כתלוש ע״׳ שינוי סשס
ע״ש בתיס׳ ד״ת צינור וכו׳ ומשני ש״ס שאני שאינת דרננן וא״כ לענול
תוך כלי דהוה דאוריי׳ ק׳ מיהו נמה שניהג״ ליקס ג־גי׳ולנוקב׳ ולקבע׳
ולחזור ולשותמ׳ אס״כ נמסונר לא שייך שיטי שס נתי דאשתני דינא ע״׳
תשניר׳ותסתימ׳ אנל שמא לאאשתנ׳ וא״ש אנל מ״מ מסתימת תפוסק״
ובפרמ השו׳ רשב״א סי׳ ה״ס מ״ר׳ נתדי׳ נקובע אבן וחוקקו ומובל בו
א״כ אשהנ׳ שמו ועבילה נהוך הכלי הוא דאוניי׳ מ״כ ק׳ ככ״ל הא שינוי
השם עושהו כהלוש והנה נהוס׳ דנור הטל הקשו לר״׳ דס״ל דמ״רי
מחמימה והלא עי״ז לא נשסנה שמו והי׳ כיון דע״׳ חקיקה נשהנה וה״ל
הלוש שוב כשחומע ה״ל כסוממ נהלוש אמנם נהרא״ש שס מנואר
דסוקק דנרי״ היינו חוממ וא״כ מ״ר׳ מצינור גמור שקבעו ואס״כ סעגיו
ומוסר ודלא כמ״ש לעיל נכוונ׳ סי׳ מש:ם צרמב״ס וק׳ א״כ מ״פ ש״ק
סא ע״י סמימה לא נשהנה שמו והצא כנר היי צינור סקוק מעיקרא
ונהקשיה׳ בזה הרנה עד שמצאה׳ נש״מ דסרא״ש גופ״ יישנ זו ומפרש
שינוי השם היינו שיטי הדין שנעשה כצי נצי צפקיל מק־ה אוהו סשס
עצמו גורס להמשינו כמליש וא״ש אך לפ״ז צק״מ ק׳ ש״ס צר״׳ דנע׳
שינוי שאיני חוזר צבר״מו וצא סממיממ מוזר צבר״סו צכשישנו צהוכו
צרורו׳ ועפר אע״כ ק׳ ש״ק הוא רק לס״ד דלא געי שינוי שאינו מתר
צבר״מו וכ״כ במ־צופ׳ גירסאוה דמהרנ״ש ומהו שכנא צא גרס״ בק״ו
סש״ס ושינוי שס שאינו מוזר לבר״הא מ׳ הומ שינוי אלא ס״צ צמנ׳
נאונ״ דק׳ ש״ס סוא רק לק״ד אנצ צר״ז צק״מ דאפ״ צינור גופו לכשישנ
נמי מוזר לנרייסו לקרוא קציצסא וא״כ למקקנא לק״מ וא״ש דין םרשב״א
באבן שקנעו ואס״כ מקקו למנול נמוכו וא״ש ומכ״ש לסמ״ש לעיל
דבממ״מ ס״ צ״מ משמע דמרא״ש כר״מ ס״ל דפקק כר״א וכנ״ל:
צהנ״ קצה ראי׳ למהרמיש מנ״ל מדמקש׳ כ״כ נפשימו׳ וא״א שינוי
ויש
שסעלתאהיא אפי׳ קבעו ולבסוף מקקו נע׳ מאי פסקא לש״ס לס׳
פשומ׳ כ״כ דאסר שכנר נמבמל בקרקע ׳מזור וניעור ע״׳ שס מדש וי״ל
דש׳יס דנ״ק אעקקנא קא׳ דק״״ל כי״א וכקמס עמני׳ דמכמשמ ונדף
מקילינן אפילו בדאורייתא ולא ממלקינן בין קובעו למוקקו ממלמ וגבי
שאינמ מיא דממלקינן משוס שס כלי ולא כלי ממש שתר׳ ממיבור
מנמל אפי׳ דף של ממכוס כק מפני שמום ננ׳ אדס שקוראי׳ לקיבול
ומוך כלי איכ אפי׳ אמר שקבעו וממדש לו שס אשר פי יקננו צינור
נמ׳ ואפ״ת משני באשיבת דרבנן לא מממירו כ״כ:
והנה נכ״ז לא נס״שב דמם רמב״ס נפי׳ תמשנת דאבוק של פרת
דמסלק נין סקקו לקובעו מסלס ואפ״ם פקק במשנם דדף כרבנן
וצא ק״צ מצכמ כר״א וכנ״צ וא״כ מדכא ק׳ צדוכמא גס ק׳ דק״״ל
בשסינף כמליש דמי או לכמ״פ קפיק׳ מומ ולר״א ציכא קפיקא:
)ח( ובם' באר יעקב נסי׳ ר״א בסופו כ׳ ל מ ס דק״ל כרבנן דבימ ולא
ק״ל דמעמא משוס מוכר בעין רעמ מוכר אלא מדאוריימא
דינא מכ׳ ויצא כן מדנעיר״׳ איצערינל וכוי אליבא דמני רבנןלפירשנ״ם
וא״כ לד־נא נ ק נ ע ו הסצה הומ ממובר דאורי־מ׳ ובמקקו מסצס איבע״
לר״׳ א׳ מעמים משוס עין רעה או מימשבו למו כמלוש דאור׳״ וקצקא
בתיקו ול׳׳ק מםא דק״״ל לענין שמיממ מקקו ולנקוף קובמו אפ״ במלו
ס

שם

שארות

חת״ם סופר דדד

שס סוס כסצוש או ספיקא לסע סכי סוא ע״ש ואך על״ן ק׳ צםאגולם
לבםר למייחי איבע״ לאיצעמבצ ולסם פירשב״ס ומפרש כההוס׳ לסאבע״
לרבכן ללף אציבא למאן למסשב כוסצ בכין צמסובר וסוס איבע״ שצא
אליבא לחלכחא לבחר כל אילן מ״ס׳ סך לננר׳ שכ׳ לעיל בשמו וא״כ
לא ס״ל לקיי״ל כרבכן למכםשח מלבעי ר״׳ אליבי ש״מ אין חעעס משוס
ע״ר מוכי לעכ״צ סא כיון לםאבע׳' לר״י סוא צרבכן ללף וצ״ל לחאגולם
כס״ מםישיח לסיצ סצכס כר״א אצא לסוא גופ״ פסק פיק לחולין
ללעכין שחיעס כםצוש למי וכטצ:
)ט( ואני עכי אעכם סצקי לסכם סוס׳ ב״ב םסציטו ללא כ״ל למ״ט
בציכור שיש לו ל׳ לבזבזיס אלא בסעוע לקבל צרורף ובביק
צא חסציטו זס וחלין עעםס לאס׳׳ל ליש צו ל׳ צבזבז״ וחוח כצי חמקבצ
עומאה מה״ה א״כ סודם םכמשכי׳ ממכו צווצאום סמקום פסוציס עח״ח
ללוב הפוסק״ ולהרשב״א אפ״ כעשכ״ ממעי״ והוא חיש חולק״ שנסע״
מ״ע ע״ש לבל מרמב״ס לס״ל סד׳ בטהרה לא בעי׳ עיין ב״ סי׳ ר״א
וא״כ איך מסיק שאט שאיבה לרבכן הא הוי׳ בעהרה לאורי״ היא אע״כ
מוק׳ לי׳ בשאין לו צבזבז״ רק חיטוט צרורד וסמים עוברים על גביו
וכעש״ שאוב״ אבל םס־י םיא בעסרם למסםעא םחעוע איככו בסוף
סציכור ויש ממט על סוף םציכור סרבם יוסר משיעור ׳לוח סכלי׳ לחטוט
קטן כפי המבואר ברמב״ס פ״כ מהי כציס וא״כ הכוםר מםציכור אחר
שיעור יל צחטוט הצרורו׳ לא גרע מחיבור לפי סילון ציטר קטן המבואר
נסעי מ״ח והום סוי בטםרם ואיש ועיין עול בסכ״א מח׳ כליס בחבצ
היוצא מן העטם ועיין טור פיב םלכח נ׳ נסופו וסכא אינו משמש אלס
צכן אפ״ טומא׳ לכננן ציכא עיין היעב :
א ל א היא גופ״ ק׳ מאי לוחק״ צאוקמאככננן טמא ר״א היא ופשוע׳
כצי נק לרננן והכא בצינור שיש צו ל׳ צבזבזי׳ ומשו׳ הד׳ לאורי״
נגע׳ נ״ ד״ל אס״נ סו״ל םב״ע ביש בו ל׳ לבזבז״ אצא אכס׳ הוי ק׳ הא
ריבר״ס נלף שצ מסכם עסקי׳ וע״כ ס וצרך לשנו״ כרננן ושאני שאינם
לרננן ומם שםכריס טבר״ס לאוקמא בשל מחכום ולא אוקמ״ בשצ נק
בל״ז הייה׳ יכול לומר לאיחו נופי קשיח״ ק׳ הש״ס לנר״ לליטר כר״א
לא אסי וע״כ כרננן ומשוס שאינח לרננן וא״כ לא מיחוקס לי׳ בפשוטי
כלי ען לא״כ מ״ט לרננן מ״ש שאיני לרננן או פשוטי כלי נק לרננן
אנצ לסנ״ל סא שפיר מיםוקס כר״א ופשוטי כל* נק לרננן מקיל ר״א
ובצינור שצ צנזנזין מחמיר וחנס רשב״ס פ״ לף ב׳ פירושים א׳ שמוכר״
עליו לסם וא׳ שעורכי׳ וקוטפי׳ עליו וכן פ י רמב״ס וטל א״ב כ׳ אוחו
שעורכיס עליו ומקעפ״ הוה משמשי אלס ומקבל עועאה לרבכן אבל לף
שמוכרים עליו לא הוס משמשי אלס ואפי׳ מלרבכן לא מקבל טומאה
וריבר״ס בעי לאוקמי בכל מין לף בין שע רכ״ בין שמוכר״ עליו ואוחו
שמוכר״ עליו ליה ב״ ק בלח טומאח כלל ע״כ מוק׳ לי׳ בלף של מסכום
וברי״ לציכור כרבכן ושאט שאיבה לרבכן:
ולפיז ׳״צ צפמ״ש צעיצ לשמעהא כר״א סצקא א״כ למוקמי׳ בלף שצ
נק ושעורכ״ עליו לוקא ולא כריבר״ח וציכור מ״ר׳ ביש לו ל׳
לבזבז״ ומלאוט״ משוס הוי׳ בטחר׳ מחלקי׳ בין קבעו חחלח לחקקו
םחצ׳ ובמוכר מכםשס בעין יפה צא חילק ובלף פשוטי כלי נק לרבכן
לעורכי׳ עציו מקיצ ר״א וע״ע בשאיב׳ אעפ״׳ שםוא לרבכן עשאוםו
כטובל בכלי ממש לחלק בין קובעו םחלס לחוקקו וכן בנע״ סעכוםו
אקילוש מי סטאה ועשאוהו כשוקח ממש לחלק בין קבעו םחלם לחוקקו
םסלם וקי זו לנע"׳ לומס לקילוש מ׳ סטאם כ׳ נ״כ גס׳ סמל משם וא״ש
סכל גס נשכדטם לסקקו חסלה עשאוהו כחלוש וא״ש הכל נעזה״׳:
א ך םרמב׳׳ס מפרש לסלי׳ בלף של מחכום ובשעורכ״ עליו ושל עז סוא
מלכבנן והלכה נרננן כל זס כ׳ נפי׳ םמשנם שס ע״ש ולליל״ הא
למורך כ״י בר״ח בשל מחכה ולא נשל עץ ושעירכ״ עליו כמו שפי׳ רמנ״ס
אכה׳ היינו משוס ללשיטח רמב״ס לא בעי׳ הוי׳ בטהר׳ אלא למי חטאם
וא״כ אפי מייד בליכד של ל׳ לבזנזי׳ מ״מ ליכא אלא שאינה לרננן ולא
מהוקמא אלא כרבכן ללף ושאט שאיבה לרבכן א״כ בפשוטי כלי עץ
לרבכן לא עשאוהו רבכן כחלוש וע״כ נשל מחכוה א״ר׳ וא״ש פי׳
רמב״ס מ״מ הלרה ק׳ למה פסק במשכח לאנוס לחלק בין קבעו החלה
לחוקקו םחלם:
)דיי( ע י כ כראה לי עול באיא מה שאמרחי כבר מאז ללכאור׳ סומ״ל
לרבכן םיא וס״ל עלאורי״ לסלק בין קבעו חחלה לחקקו
םחלס וםכא מ״ר׳ בלף שכנמרם עלאכםי קולס שקבעו בכוםל שכ״מ
לשון לף שקבעו שכבר סוא לף וכמ״ש לעיל בלשון רמב״ס ספ״׳א מכלי׳
למייכי בםכא בשלמא כר״א לא מיחוקמי ולומר למייר׳ עלף שאיכו מחוקן
וקבעו םחלם ללשון לף לא משמע סכי אבל כרבק מחוקמא שפיר ו״׳ל
אם״נ אלא סכי אורס״ לש״ס שאיכו חוזר מסנרם םעקשן לסוס ס״ל
למייכ׳ בכל לף וס״צ כמי לשאיבח לרבכן ודיר׳ ציכור וס״ל כמי למלרבכן
םיימ פשומי כלי עץ עקציק סל לרגא ע״כ םטחו באוםו חס׳ ממש ום״
לצינור מייני רק בשאיבם לרבנן ואמנם בג״ק ס״ו פ״ב בסר לאסקשי רבם
עשר״ וחרם״ שנין אס״כ סילש ר״׳ שינוי שס קונס וצפי שיעם ש״ס שס
אפ״ ים״ ססיבור בקרקע מבעל שס כצי כשם" םסצח ודע כשסקקו
ונקרא בשם סלש ראוי׳ שים״ כםצוש וסוצ pצוער שאני שאיבם לרבנן
,

ותשובות

עז

וחינס אי חקקו בלי שכוי שס לא ה״ טרם לפסול מקוס אע״ג לעי״ שעף
שס ראוי לגרוס מ״מ םקילו רבנן אן כיון לס״ל לרבנן ללף אפ״ קובעו
ולבסוף חוקקו נגד כחלוש למי אכ״ בלי שעו׳ שס כמו לף וא׳כ בצעיר
לאיכא כור שיכו' שס אינו ראוי לחקל ב׳ קולוח בלרבכן וס״ל כג״ שלפנינו
ולא כני׳ הלכ״ש ומחר שכנא הכ״ל אלא גס לר״ז לס״ל לבע״ שימי שאינו
חוזר צבר״חו כמי ק׳ וציכור אעו חוזכ לבר״חו וא״כ ליכא לאוקמ׳
כבשעעחין אצא צ״ל ככ״צ לצרבכן ע׳׳חח יש צחצק בין קבעו חחצם ובין
חקקי חחלם ולף א״כ׳ בעחוקן לגמרי קולס שקבעו וציכור ח" ראף
לחחמיר משוס שיכו׳ שס אלא בשאיבם לרבכן לא מחמר״ וא״ש למוק׳
כעב׳׳ס מחכ״ בלף של מחכח שכבר כיחקן קולס שקבעו והלכם כרבכן
וסחיא עריב׳ ואיבוס פרה כמי מחלק בין קבעו חחלח לחקקו חחלח בלבר
לצא שיין ב״ שיכו׳ שאיכו שוזר צבר״חו משא״כ ציכור לחו׳ שיכו׳ שאיכו
חוזר צבר״חו א׳ צאו לחף שאיב׳ לכבכן הי׳ ראוי לשסול המקיה וא״ש
הכל במזח׳״:
)יא( ב ף ^ ציין לבאר לשון ליש רפ״ו למקוואו׳ וז״ל עוגח המערה
ה״מ שוקח שגסצע שבמערה צעיצ פיל לאיכה פוסצח אח
המקוח להוא צור מששח ימי בראשיח או שקבעו וצנסוף חוקקו וכה׳
ללאו כלי הוא מ״מ אין כחשב כמקוה לטבול בחוכו אא״כ כקוב כשפ״ה
לחבר מימיו עס מי המקוה שיש בי מ׳ סאה ומיחו אס חקקו ולבסוף
קבעו כלי חוא אע״פ שמחובר למקוה אין טונל״ בחוכח עכ״ל וקלוב לזה
לברי פ״ סלא״ש שס והלבר חמוה אס כבין ללא מסט לטבול בחוכו
מטפס טובל בחון סכלי א״כ חיכח בקבעו ולבסוף חקקו וכרבכן ללף אבל
צור מששס ימי בראשיח לחייט כוחל מערח ליח לין וליח ליין לאפ״ בע״ז
מחובר וצא מציכו גזירה לרבכן בזה וסו ק׳ אס״ל בלאור״ כצ מחובר
כחלוש למי ומחכ״ לשוקח ליקא צפסוצ מקוה משוס שאוב״ א״כ קש״
מ״ט איכה צריכח צמיל פחיצ והא טומאח חמח לאורי״ אבצ סאמס יורה
לרכו סחס בפ״ו למקוואף סכ״צ צאו מטעס עביצח בחון הכצ׳ אחאיכן
עצם אצא שייט״ למחט׳ ססס לחורין וסלקיס חסמוכיס צמקיס ואין בסן
עצמן מ׳ סאה וגס איכס מחוברים כשפ״ם מ״מ כיון שיש במקום מ׳ סאם
טובלים בסס עצמס במעט מיס שבסס לבטציס סס צגב׳ מקוה אןעוקה
שבמעלם סמקום אפ" ציר מששם ימי בראשים אע״פ ללליכא איככו כלי
מ״מ חםוב םיא וחיכו בעצ צגבי מקוס וצריך שיחי׳ בי בעצמו מ׳ סאם
ואז טובלים בו אפי׳ קבעו ולבסוף חוקקו או שיה״ מחובר צמקום כשפ׳׳ח
והאי כשפ״ה איככו שבירס וכקב אצא שאפי׳ סורס כככסיס בו בשפםו
העליוכה כשםייח וחכל׳ שלס מ״מ טובלים בחוכו ומשו״ה הר״ש והרא״ש
לכי לשיקח אימ פוסל לא לליוק׳ מיכי׳ לאין עובל״ בחוכ׳ ללישכא
למחט׳ כך הוא וכולל בין לפסול מקומ אחלח בין לפסול חמיס חכיקוי׳
בחוכו משוס טבילה בכל״ וזח ברור בעזה'":
וראיתי בראב״ן סי׳ כ״ס למפלש פוסל ואינו פוסל־ לברי" לליטר שחקקו
וכף כמו מכשיר ואינו מכשיר לחוא מפרש ל״ במים שאובים
חמקלח״ סמוך למקוה ובמקוה יש כ״א סאם ובעי׳ שימשכו חורם סשאוב״
ויחכשר המקוה בהמשכה ורבי״ וס״ל ללא בעי חמשכח בקרקע אלא אפי׳
בצ.נור ועסה אס חוקקו ולסוף קובעו איכו מכשיר השאוב״ ההמה וחיפסל
תמקוה עצ יליהס אבצ בקובעו מוכשרים המיס צסכשיר סמקום ע״ש:
)יג( ויש צ׳ מקום עיון בפסחים ט״ז ע״א פריך צמ׳׳ל טומאה משקים
צאו לאור״חא הא כחיב כצ משקה אשר ישחה בכצ כצי
יטמא ומשכי מאי יטמא הכשר ופריך הכשר מרישא לקרא כפקא צן מכצ
האוכל אשר יאכל אשר יבא עליו מיס יטמא חל בחצוש״ וחל במחוברים
וכו׳ וםקשו חוס׳ הא מחובר איכו מכשיר וח״ לאחר שהעלוהו מן הורס
וכן פירש״־ בחולין ט״ז ע״א ע״ש ולע לאפ״ למ״ל משקה לטמא אחרים
לאורי״ כמי מוקמיכן סאי קרא בחכשר כמ״ש סוס׳ שס בפסח־ס סל״ח
ר׳ יוסי צטעע״ ע״ש וצכאורם צ״ע וד סכריח לרש״־ ותוס׳ ללסוקי ולמם
צא כימא לקרא אשר ׳שחם בכצ׳ מ״ר׳ בכצ׳ מחובר וקמ״ל לכםלוש למקט
קמא ס״א לוקא םצוש ממש כמשמעוח אשר יבוא עציו מיס קמ״צ בכצ׳
כצי המחובר כור אבצ מחובר מעיקרא צא וצ״ע וצכאורם י״צ כיון לאיכא
מ״ל לחלוש וצגסוף חברו כמחובר לעי וצלילי׳ צ״צ כטצ לאע״נ לר״פ אמר
בחולין שס לכ״ע כחלוש למי ם״כו סך מסכ״ ללא לימא חברא אבל מולה
לאיכא ר״א ללף לס״ל כמחובר לוד וכ״כ רשב״א בע״ם שס ולאוםו מ״ל
ע״כ צ״ל להך מ״ל מפרש לקרא שהליח במחובר והעלוהו כפירש״׳ וחוס׳.
וא״כ אפ״ לכ״ע צ״ל סכי לסר׳ בע״ז ס״ל צכ״ע בפשיטוח כחצוש לוד
וחייכו מקרא עצמו מוכס כן לכחיב אלהיהס על הסריס ולא סחריס
אצהיםס וסכם אוםש אצחו׳ שעצ םחריס מסחמא כחסברו שס וקרא
צווס ויסזקםו במסמרים בצ ימוט ואפ״ה כאסר ע״כ בע״ז גצי קרא לכחצוש
למי וברמב״ס ר״פ כ״ו עכציס כ׳ בפשיטום לקביעום מסמרים סוס סיבור
וכ׳ כ״מ מסברא כ״כ וצע״ל מוכס כן מלמציכו פשוט בש״ס לבע״ז חצוש
ולבסוף חברו כהלוש וס״כו מקרא מסמוריס בצ ימוע ואכח׳ מכ״צ מסובר
בבנין אע״כ הכל לין אסל וממילא םיכ׳ לסוס בנין כמסובר ה״ה מסמרוח
מ״מ מוכס בע׳׳ז מקרא לכהלוש לוד ואש״ל הכא בהכשר איכא כמי קרא
לםכ׳ א״כ ס״ל ב׳ כםוביס םבאיס כא׳ לכם׳ םכשר מע״ז לא אס״ ללא
יצפ״ קצ מסעור לבע״ז כםיב שקן םשקצכו וכלא״ בעקכם ע״ז מ׳׳ו ע״א
,

מ׳מ

שאלות

חודם סופר דדד

ט מ נילף ע״ז מםכשר ומדםום ב״כ א״כ בעלמא כמסובר ד ט וא״כ עא׳
קמבעי׳ לי׳ לרבא לענק שסיעם עא׳ אע״כ אין כאן ב״כ דמקרא לםכשר
ליכא צטצף ט ז עינ״ לם״א לעולם כמסובר לעי וקרא דכלי יעמא ט י ט
כפילש״׳ וסוס׳ ולא סוס ׳לע״ לכסלוש אבל סשםא לכםיב קרא בטז
נסי לליכא לעילף עעיז ט מ גלי לן אםן קרא לכלי ׳ממא נ ט מ״ל׳
בכלי שסברו וקטל דכםלוש ד ט :
והנה קרא אן עעיין ובור עקום ט ס ים״ מסור ע״ש בפקסיס דמ״ר׳
עיקל קלא אעומאם עשקיס שבעסיבר שאינו עקנל עועאם וקא׳
נמ׳ אלעבול בסוכו ועפינש״׳ נסומש וםרא״ם וטכ רמב״ן דעיקר קלא
כםיב אעומאם ודרשי׳ נ ט אמקום לעבילם וטס םמסונריס ה״נו שטקד׳
מעצעס ולא בידי אדם והעם בקלקע אינס מקבלים מועאם וגס מעסליס
םאלס םמובצ בסס ועד״מ גל שנסצש מן הים כ״ז שהוא באויר דינו
כםצוש ושלז שנפצ עציו עעעא ס ט ס וגס אין צעבוצ בכיפי׳ ואמנם
כשיפלו לאלץ נעשו מלועי׳ ונעסרו מעועאםס כאלו כזלעו ואלס סעובצ
בסס פלסה לו עבילה וכן ט גשטס כ״ז שהס בארל עקבליס עומאם
וכשיססברו באלן נזרעו ונעםלו ועונל״ נסם וכן שלג םנומל שלג וה־לשו
עסקרקע יש בו קבלם מומאס אס סישב עליו למשקה אמנם כ״ז שמונס
מסובר באלן לר׳ שמר״ שבמרלכ• עובליס בו וגס אין בו מומאס וסקשם
עליו עאין מונליס בטפ״ ובהקשה ב״י בפ״ ק׳ זו ולפע״ל היא כפשומו
דהא אין מובלים בכיפ״ מפכי שהאויכ איכו כמסונר ובזרוע והכי כמי שלג
איט מסובר ומלא אויר ואפ״ לאלן אינו מםובר ולא הוה כזרוע וא7
ימנול בו כן ככאס לע״ל .וכסזוכ להכיל וכל זה עהן קרא מעיין ובור
מקום ט ס יהי׳ מהור ושעוכ זה ואצ המעה כ׳ צסעמיס כמצא בש״ק
מהופן שהול״ עבילה במהרה ולפעמים מהרה בראוי׳ לטבול כלרן סז״צ
שעושים המקוננ לקינה והאמה כמ״ש ובאכםי זס בטא ואסכ הכסה זו
כםזי סכם עומאס משקה בסלוש כםינ בק־פא להא׳ קכא אן מעיין ונור
מקום מיס יהי' טהור ום״כו במסובכ ונוגע בכבלסס יטמא וז״ל כמג״ן שס
ואער םנוגע ננבלםס יטמא שיעורו ומיס אשכ כוגע בנבלםס יעמא כ׳
ס ט ס תתלושיס אשכ יגעו בהס בכנלסס יטמאי כי נמקום לא יגעו ס ט ס
בכנלםס אבל כבלסס ׳פול לסוכו וכוי ועל הכלל כ׳ בא זס ללמוד על
ה ט ס שהם מקבלים טומאה בסלוש ולא במסובכ עכ״ל רמב״ן ז״ל סכם
מנואל מזה דקלא מבאר לתדיא דההלוש הוא שיפלו ה ט ס על השלז או
לכ״הפ שכאו׳ ליפול כגון שהכלי סוא נסלוש ואז אפ־׳ כופל לסוכס טמא
אנל כלי שכססנר נקכקע איכו בכלל כוגע נכנלסס וכי היכ׳ דבסכשכ
מקרא קמא מכל םאוכל אשכ יאכל אשכ יניא עליו מיס משמע דוקא
סלוש מדכםינ אשר ינוא עליו מיס לולי דכםינ נכל כלי יטמא לכנוס
כלי שכססבר ה״ה ׳״ל הכא בטומאה משקה וס״ס בטבולם מקום לא
אימעט אלא סלוש ממש שיגעו ס ט ס בכבלה אבל כלי מסובר לא ואע״ג
דסשסא דגלי כסמכא בהכשכ ילפ״ גס שסימה מינ״ ה״כו שסימ׳ ודכווס״
דלא גלי קרא מידי אבל הכא דפכע קכא יהכיגע בכבלסס ילא שיגעו
כבצסס בסס בוודאי י״צ דכמסובר ד ט וסכם אמס שט כמב״ן שכמצא סכא
בס״כ דדריש עוד דכשא אסדסי בהאי והכוגע בכנצסס ע״ש מ״מ םכיוסכו
דםו״מ ש״ק למימלא דכבכן דדף לא פליגי אלא בעועאם דן> וספ״ בכצ
ההורה דילפיכן מהכשר אנל טומאה משק״ וענילס דטלע נ״ קלא ככ״ל
מודו כנכן צנכ״ם׳ דציכור אלא משוס דרנ׳ מאיל קביכא לי׳ ססס נפקס״
משקם טומאם עצמן יש נסם טומאם אסלים אין נסם וצדידי׳ צא אםיא
קכא דכל׳ יטמא צסכשר אצא צטומאם עשקין ע״ש וא״כ גס נםכשר ציכא
קרא ואי אפ״ס ס״צ צרבכן דדן> דכסלוש ד ט מק׳ סיצוכה ס״ס נמקים
וציכול י״  "°לליל ל ״ ח שאכי שאינם דכנכן מיסו לל״ע ורוב רבכן
לס״צ צעמא אסלים דאולייס׳ וכפקא להו מקרא אסכ״ כטש סיס׳ שס
נפסס״ סל״ם ט ׳ לעעט׳ וכר ע״ש א״כ ׳״ל ככ״ל וםא כעי ס״מםא
ללילן טהו סכמנ״ס פסק כטל משקין עומאם עצען יש לסן עועאם
אסלים אין לסן וכנר םארכםי נזם נ ט א נעזם״׳:
)יג( עוד פש גנן סלא נמסכי׳ יו״ל פ״ו לעקויאוס האניק שבמרחץ וכר
כ׳ םו״ע ת״ל לפי שתאביק סוא כלי קילס םיוםו קנוע ואע״פ
שכםסבל צא יצא עםור׳ כלי ולםיוםו קבוע לאלן חסו אעלם עליו בםוקפם׳
שצא כעשם אלא צשעש עם םקכקע הרמנ״ם בטקס׳ א"׳ וכ׳ עציו ס״מ
וצ״ע במשכ׳ ט פ״ס לכצ״ עול שס פ״כ עשכם ל׳ שס פי׳ נלע״ב וסרמג״ם
למשעש עם םקכקע עסוכ עכ״ל וםוא באעם צטג לעבואר בסכ״ל ובכעס
לוכםא לכעשם מססצם לשמש עם םקכקע גורמס עסכס וביעול מסורס
כצי ואין יאמל כאן םקנם שים״ םאביק סמסונל צקרקע צםיום
משמש עם הקלקע ועיין נמקומום הכ״צ בסוקפםא נכוצס כאמר זס
הלשון שכעשת לשעש עם םקרקע ואין לכו לםמציא סילוק נין םשמיש
סוככת לתכור ואנוס פכת לםשטש אניק כיון שלשון משעש עם הקרקע
נאמר נטלם נשות ועיי״ נפ״ כמב״ס שלפכיכו יש ל״שנ לשוכו לתוא
מ״רי מאניק נקינ שט המריק ואמנע׳ ו ט האניק שופכים זס לזם ע"׳
סילונו' שנקרקע שניכ־םס כטש הר״ש נשם העלון יה״א האניק איכו
כל־ כיון שסוא נקינ קמ״ל כיון שסוא ניסן לאלז ומססלם נעשם לםםימ
לאלן ונקםס נקבו בארן רק מם שמוציא עכניס ע״ ס־לונוס לא נטיל
עםורס כלי עי״ז כיון שעססלם נעשס לשמש כן אבצ ניקסם א״י שבםי״ע
3
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ותשובות

א״א לפרש אלא כפשועו שלםייםו מסיגל• םי׳ לאד לנעל שם כלי עמנו
אלא לסיום נעשה מעיקרא לשעש עם קרקע אינו עבעל שס כלי מינ״
תם צעיג והכה בסוס׳ סדשיס שנגליון עשניו׳ כ׳ ל״שנ זס נשלעא
נעועאם כסי׳ יוסץ עיכי׳ ׳לפי* דוקא םלוש לש״ן ני ,כסיצה לאפוקי
מסונר איכ כל שכעשם לשעש עם סקרקע איכו מקנל מומאם משא״כ
נשאוני׳ כלי כס״ ועס ל׳ כעשה לשמש עם הקרקע או לא והכס יש מ׳׳ז
ג׳ ק׳ על ב׳ מצאם׳ ״שוב ולא על םג׳ א׳ מ״ש נשאוב״ כסי׳ כלי
כצעערסי כי צא עצאםי שוס לשק כלי בעקום כ״א עעיין ובור לעעועי
םלוש א״כ י״ל כל שכעשם צשמש אס סעסיבר ס״ס כימסו ומצאם• בס״כ
בור מקום מיס יכול נור קפיכס ס״ל מעיין עם עעיק עיקרו בקרקע אן>
בור עיקרו בקרקע ולא בור קפיכת כמלא ת׳׳ל כאלו כתי׳ בקרא לא
בו־ קפיכת שםוא כלי כ־ י״ל .ק׳ תשכי׳ תיא לו יתא כדבריו מקתיין
דלא כםבעל שס כלי מיכ״ מי״ז אבל עכ״פ מת יועיל זת לעשותו כלי
יוםכ םואיל שמשמש עם םקרקע ומאז סי' כ״ל דוודא׳ גס מק׳ מיצוכס
כל דנכ מתבמל בשקעו בבכין כדאמכ״ בביס שקככו בזכע״ וכופם
שאור שיסדו צ־שיבס פ׳ עור ורוענ ובצק שבקידק׳ מריב׳ דאמכ״ כששימש
מעשה עץ שימש וכעשם םכצ׳ דימוש שצ אבן בנכין אן כשכעש׳ עסחצ׳
לכן לשעש עם םקרקע אין סשיקוע בבכין מבטלו מסורס כצי שסר׳
צכן כוצר עםסלם וזסו מוכת כענ״ס באביק כיון שלכן כעשם עססלם
אין השיקוע בבכין מבמצו וא״ש קצם :
א ך הק׳ השלישי מ״ש בעימאת כתי' יוסץ משמע ולא מסוגר במס״כ
אדרבא לתרמב״ס ליתא ז״ל רמב״ן פ״ שטכ׳ ואמר ׳ותן ולא אמכ
ישבר ללמד וכו •וללמוד עוד שהם מקבלי מומאם אמפ״׳ שמסובר״ בארץ
ויורק אשכ בכם כי ענין כסיצס סכיקם בכין ע״ש וכ״כ רמב״ם בפ״ משנ׳
קפ״ם דכליס וסרע״ב שס ועיק סימנ פירש״׳ עק׳ שבם קכ״ם ע״א ד״ס
תתוא לאידן גיקא וכו׳ עש״ת ••א״כ דברי תתוק׳ סדש״ תמום״ דא״ל ס״ק
מדאצערין יוםז בתכול ש״מ בעלעא כל תכעשם לקכקע כמס-נר דמי
ז״א דיוםז אצמרין עוד כמ״ש רמב״ן פ׳ שמיכ׳ עיש:
והנלעיד דכל שכעש׳ לשמש עם קרקע תוציאו מתורם םצוש וצםורם
מסונכ לא בא ע״כ לקבל עומא׳ דנע" םליש דוקא לכן
כצ שכעשס צשעש עם סקרקע יצא מכלל םלוש ואינו מקבל ע ומאם אן
לעבול דנעי׳ דוקא מסינר וזס שכעשס צשמש עם םקרקע אין סבוכ
בקרקע מבמלו לגמרי להביאו להורס מסינר כסי שהוציאו עםוכם סליש
שאיכו מקבל עומאס מ״מ לכלל מסוגר לא םביאו שיםים דומה לעע״ן
וע״כ מיעיו של אביק כעשו שאובים :
ולפי? םלוקס גיגי׳ וקיבעם בארז בק-ד וצרורום כדיכו מ״מ אס סחר
וקוסם סכקנ ום״ל כלי לא סועיל כלום לאף ע״ג דסקקס אסר
שקנע מ״מ כיון שעושם עםם לשמש עם םקרקע לא םגיע לסיום קרקע
ול״ד למעיין ומוב לקיסמו קםיעם גרוע׳ שאיכו עושס כלי כגון נרזא
רפי׳ ובאיכו מיני אנן לעז יעז לכסשם ובדומם כמ״ש לעיל ועיסו כ״ז
עםיום ניוב אבל לעיכיב׳ כיון שלא כמצא זם אלא לפי כוקס׳ א״י
שנפ״ תמשכת צכמנ״ס אין צי כס צסמציא דבר סדש שלא כזכר
בכל םפוקקיס ולניקס׳ א״י תני צ מצינו צמימר וליישב נריי׳ דציכור
כר״א ללף ושאני דן> דלא נעשה מםסלם לשעש עד סקרקע משו״ם
נמיצ עפ׳ גבי קרקע כשקבעו שס עשא״כ צינור דנעשת מהסל׳ לשמש
עם םקרקע צכן כשסקקו תסצת אין קניעתו נקרקע ענמצו כנ״צ
ומדלא םוזכר מזה יש קצם ראיס דצא כפי׳ םנ״ל:
ש ב ח וםםצם צםעאיר צארן ולדרים .אשר םאיר עינינו נשלש פשרם
עקרים .אשר בקונערק סצז נברריס׳ וםמרום צעאוננו כעצ נפש
עיפם מיס קרים׳ סוא יציצנו עעכשוצ ופריצום נדרים׳ וקרן צעימ ירים׳
ויזרוק עצינו מיס מסורים ,ובים ם׳ ׳מנן בראש םסריס׳ בנ״א:
עש׳׳םק קופד עפפ״דע:
פ״ב יוס ג׳ פורים קע; תקפ״ס צפ׳ק:

תשובה קצט
שאלה .עקות שנעשם ע״׳ מ׳ גשמים םמובאיס לס ע״״ סילונים של
מסכום םמסובריס בבנק כדינו אן> בקק> םסילון יש סילון קנק
שאיני עסובר צם אצא לפרקים כשצדטס לםעשיל מיס למקים הוסב׳'
םקילון סקמן לשס ופסל העזרה העקיה סםיא לםוו״םו ע״• מסר׳ בעיק
ואשם שכבר עבלס שס םפריש׳ עבעלם ומורם א׳ ססטק כנגדו בעענומ
׳סבארו עסון םסשונה אי״ה ועיני עעלהו םלוים לידע סדין עם ט :
תשובה• לסיום זס סדין שרשו פםוס עלי יס םםנעוד וםעשניוס
מס׳ מדיום פ״ז ט ג ומסכם פרם פיו ט ד ועקכם מקוואוס
פ״ס משנס ם׳ ובמס׳ זבס׳' כ״ס מ״ב וםשלסנם פארומיו בדברי םראשוני׳
ז״ל אשר םמטקו בו מיק בפירושיםס וםשובוסים׳ ס״סםרמב״ם וםראנ״ד
ורא״ס וםר״ש ומרדכי ורמב״ן ורשב״א ז׳׳צ ואסרוניס קצרו בזס במקום
שסים ראוי צםארין וגס יש קצם מקום מיון בלבריםם םקצריס םאלו
ע״כ מסםכרס לסאיין קצה בפשומן של דבטם ום׳ יגמול במדי ומסקי
םלגריס נסזי עם דקען בעזם״י:
ואומר

חת״םסופרחי״ד

שאמת

ואומר סעש עעלוס בעקוואוס צשימת הפוסקים זס למעל׳ מזס חס
לעעל׳ מסוערו של זס סראשון שיעס םרמב״ם וראב״ד ז״ל בפי׳
סעשנס דעק׳ עדיוח ומקוואוס סנ״ל דמ״ד בשרוצם לעשיס כוי פי׳
זוסלים שים״ לסם דין עיס ס״ס לעסרס סזנ ועס שסכדסוס לפרש p
מקום דסנן אפי׳ זב ואי סימא דקא׳ אדלעיל קומך אפ״ עקל אפי׳
קנס אפ״ זב סומכים כמו שפירשו שארי מפרשים ק׳ מאי אולעא דזב
עשאר׳ עמאיס סלא עמא מס סמור מענו וםל״ל אפ״ עמא יכול לקמון
סעקל והקנס אע״כ סאי אפי׳ זב איורד ועובל קא׳ דאפ״ זב דבעי ט ס
ס״ס ע״מ קני ל״ בסנךטסס״ס שנעשו ע״י סנסו פשועי כלי נקומש״ס
נמי ק״ל דפשומי כלי  pעמא מדרבנן ואינו ראוי לסיום מיס ס״ס
עשוס דא״כ פשיעא דקומך במקל ובקנה דלדד״ לא מ״ר׳ שסזב קומכס
דאפי׳ זב איורד ומובל קאי וסמקל וקנס מונחים שס בלא ספיקת ידי
אדס א״כ פשימא וע״ע נ ט ד ד יוק׳ דפציג אלא ע״כ פשומי כלי נק
מקבלים מומאס מדרבנן מיחס וד יסודם מכשירס צסיוס ט ס ס״ס צזב
ודי פוסל וסצכס כדבריו צגבי ד יסודס :
והנה בכל זס אין הכרס שיפקוק לסלכס דלא בעי הו״ ע״׳ מהרס אלא
צזב דאיכא צטמר ס״ס צכצ סמנילוס בעיכן סו״ ע״׳ מסרס
ומשכחיכו רבוםא דר״׳ קמ״ל דאפ״ זב יורד ומובצ ומכ״ש שאד ממאיס
ור״י פוקצ למביצס זב וס״ס צכצ הממאיס אלא ממס שכ׳ בפ״ע ממקוואו׳
משמע דקיל דוקא לטס ס״ס פקוליס וכמ״ש תרא״ש בשמו שכ׳ כס תל׳
׳״ג סמים הזוסלים מן תמעין ס ד סס כמעין לכל דבר וסמכמפיס מן
סמע-ן אע׳ פ שתם מורדים ס ד סס כמקוה ואין ממסרים אלא נ ט קאס
עומדים ופקוליס לזבים וצמצורעיס ולקדש בסס מי סמאת וכו׳ ובס׳י״ד
כ׳ כופפים שמשאן זוסציס כגון שסמך צמקוס סמנמף מבצא שצ סרס
סצוקה והד סמים כזסל־ס ויורדים עליתם ס ד הם כשרים וכל דבר
סמקבצ עועאס אפ״ מד״ס אין מזסיצין בו עכ״ל מדכ׳ ס״ס כשמס ולא
ט ס ד תן כזוסליס ומינת כד״ק שאס תזסיצס מ״י דבר תמקנצ מועאס
איכס כזוסליס וממסר נאשבורן ועת עטן סכשר ופקול לכאן זס סכשרו
גזסיצה וזת גאשבור; אע״כ צא מ״ר׳ אלא מהכשר מיס לזב שאס איכת
כמעין פסולים לגמד אגל לשארי מגיציס כשדם צקמוך ע״׳ ד ג ד ס
סמקגליס מומאה :
ונראה שסכרסו לזס משכס דקפיס דמקוואו׳ ומודם שהוא גודר גכליס
ומוגצ גסס ס ד מגואר דמסות ע׳״ כציס ועיין גתג״ס מרדכי
פ״ג דשגועות דכ׳ דהך סתעא כר״׳ דצא כר׳ יוק׳ וזסו דוסק ומ״ש
תרא״ש גזת גמק׳ כדת וגמתט׳ מקוואות דמכיעת הזסיצת לא מקד סו״
לא ס״צ צרמג״ס כמו שתקש׳ תוי״מ שס דכיון דסוף קוף המקות צא
תוכשר אלא עי״ז א״כ מ״מ סו״ מקרי אע״כ מדגודר ע״׳ כלים ש״מ דלא
איכפת לן אלא לזב צא זולה ומש״ה כ׳ סרמגיס שס סל׳ מ״ז מ׳ גשמים
הגאים מן המדרון כו׳ סר׳ שסקיף כציס ועשה מתן מסילת עד שנסקבץ
מסס ט קאס ממי סכזסליס וק סגשטס ה״ז מוגצ גסן כו׳ דקדק וכ׳
סך מנא דגודר כציס גני ט גשמים צומר לך שלא יצו״ר הן דינא
צגגי ט ס ס״ס דזג וככ״צ ובתד״מ כ׳ ח״צ וטמ קשס איך פסק ס״נן
ממקוואוס צסא דדי ופקק כט צסא דגודר וצא סיצק גין סא דצמכ״
צטס ס״ס צאיכס צריכים עכ״ל ולפטש לק״מ ומגואר גדגדו לסלק
נין מיס ס״ס צט גשמים וכנ״ל:
ממוצא הדגר אסס צמד שסרמג״ם וראג״ד מקיצים נסדא ומסמירי׳
בסרס׳ שצדגמסס צא געי׳ הוי גמסרס אלא לזב וא״כ נ ״ ן
צא נ״מ צ; כצל נסך ד נ א ומסטר גסרס׳ סדא דלדגריו פשועי לי
 pמקגל מומאה מדרננן ופסול לסזסיל גו צזנ ורתת וזאס שטס דמעין
סממפמף נפסלו מדין זוסציס ואין ממסרין אלא באשבורן ולזג פסולים
צגמד שכן פי׳ סוא צשק סמשכס סזוסליס כמעין וסנומפיס כמקוס
וזת מבואר:
א ך אמנס קרא ומתניה׳ קש״ צשימת זו דנקרא כתיב אן מעין ו
מקום מיס יסי מסור דמיני׳ דרשינן בזנסיס כ״ה ע״ »׳ ע״י
מסרס בעי ואנן טקוס וטמא צי׳ צקדא דיסי׳ נ ו קאי א י י ן ל י
יל
פניו וצא אמקוס ד ק ט ן צ״ וכן סקשת תי״מ קפ״ת דמקוואוס
ולקמן בקמון אי״ת אכסוב קצם ״שוב לזס אמנם מתניתא  p״ לי י
דדטקא צהו עלמא מובא במאי דקהנ׳ אפי׳ זב וזנה מה עטן ל
סכא סא זבס לא בעי ט ס ס״ס ומ״ש משוס שהוא איסור צא ידעה׳ מה
ל ,ל
א & י א י לי
א
,ןןעלק
וכדומה אדרבא בכלדוכסא מקצינן צבמצס מפי ואמרי׳ במצס סוצין ן&:
)ב( שימס ר״א ממק בק׳ ׳ראיס ט הערדכ׳ פיב דשבועוס ״
חיל צ ד ן ציזסר שצא צמבוצ וצסעבצ בעעיינוס סמקצס״ ד ע קצוטס
של מסרום דרן זסיצס כדין מעיין אצא נ א ש ן של מ׳ א י ן ק
ן לי
שסקילק שצ מסכום מקבל מומאס אע״פ שאין לו ביה ק ל
מסכום פשומיסן ממאיס וסטס שמובדס 37ך סילון של מסכום יצאו
מסורס מ ס ס״ס ומדין ממיין כד ואין סילוק ביןסיות מ׳ סמאת לסיום
דעע״ן דסא עקרא דכסינ גני עעין עביא ראי׳ עכ״צ וסובא ג״כ ב *י
ס״ ר״א צרעב״ס וראב״ד עתורס מיס ס״ס נפסצו צזב אבל »•» מ ן
ממין יש לו למסר שאר ממאיס בזמיצס וצמא ממק יצא מסורס ממין
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עח

לגמרי ולא מלי שבול ביס אלא באשבורן ולדידי א״ש רטסא דזבם דנקינן
לענין עםרס סזחילס לר׳ ׳סודס :
א ך מיע ק׳ גס מליו ק׳ סחוק׳ מקרא דט־מן ובור עקוס עיס יסי׳ עסול
עס״ס לפרשו אלפני פניו והנצמ״ד לקשי׳ לסו אי קרא אמרת״׳ ק *
א״כ •סיו עםוריס עבעי׳ ל״ אע״כ לא עהםרש אלא לפי דבד סס״כ דסני׳
סחס ענק אס סי׳ עעא ׳עסרנם ס״ל עע״ן ומקום יח״ עסור וסובא
בילקוע פ׳ שמיני ע״ש ופ״ בזים רמנן שאס ס״ סבור וסמקוס סקרים
מעסריס נעעק כדא״ במשנס ס׳ ופיו דעקיואוח ע״ש וסואיל וקרא בכס״ג
מדרש מספרש סכי אן עעץ ובור מקוח מיס פ״ עקום ט ס סמחסנוס
ע״י מעין ומייד בגווני דמשנסינו שרוצס לעשוס סנועפיס מסמעץ שיזטלו
אל סנור מקום ט ס יסי׳ מסור סוי׳ שלסס ע"׳ מסרס סס״ א״כ לא מייד
קרא אלא עעעין כדל וא׳׳ש:
) Qשימס סרא״ש ורוב ספוקקיס שפעו מפרש משנסינו שמצם לעשוס
מקוס ממי נשטס סומן אפ״ בעקצ ובקנס אע״פ שאפשר שיבואו
ציד׳ קבלס מועאה כשיעשס מסם כלים מ״מ קומך דסשחא מיסס לאו
בת קבול׳ מומאה כיכסו דפשומ׳ כלי נק עהודס ולא עוד אלא אפ״
זב וזבס קומכיס לאוסו מקל וקכס ולא איכפס ל; כיון שסו״ נדי עקל
וקכס סמסודס לא איכפס במס שזב חבס קומכין סמקל וצא סי״מ לפרש
דזב וזבס איורד ומובל קא׳ כטש סרמב״ס משוס דלהרא״ש וק״עסו מ״ר׳
מ ט גשטס ותרי מ׳ גשטס פסולים למביצת תזב אמ״כ אפ״ זב וזבס
דקתכ׳ אמקל וקכת קא׳ שסם קומכיס למקל וקכס ואפ״ס ק״ל לדי שסוא
מסור ז ד יוק׳ פליג ופוקצ אפ•׳ בקעיכס שוס אדס בעולם מ פ ד שמקבל
מומאס ומבואר מדברי סרא״ש וסמורוסש״ע דמי כט פציג אלא משום
דאדס סומך תמקל ותקכת אבל פשומי כלי נק נצא קטכת אדס כמי
מסור סוא אפי׳ צר״׳ ומבואר כט נשיעת תרא״ש מקא מקות סכעשס
ע״׳ מ׳ גשמים סוא דמפקיל א״כ סמצס צסבר מקום צמעין מסכי אפ״
ע״י דבר סמקבצ מומאס כמצא דיס" ע־ור קא׳ אקיפאמקוס ט ס י ם ״
מסור ולא אדשא :
וכשתמצא לומר לדברי תרא״ש מקיל מסרמב״ס וסיעתו נתרתי ומסטר
טכ״ בסדא שסיא מקיל לסמוך גפשומי כלי מן ומקיצ כמי
גמעין סממפמף שלא כפסל מתורת מעין דלא כסרמג״ס שפ״ משכסיכו
כן מיסא מסטר טכ״ צמפקל כל מקוס מ׳ כשטס שכסמך ע״י דגר סמקגצ
מומאת ותיא שימש תמסוורת שעליה הסכימו כל הפוסקים אלא דאיכא
דמסמד מיד׳ כדצקמן אי״ת •
והנד! כ׳ גש״ע סי ר״א קע״ס סגא להמשיך מיס למקות כר צא 'אםז
דף גידו ויעגרס אצא יטס סדף גקרקע כוי וסקש׳ גצ״ס דלעיצ
סעיף ׳״ז תעתיק לשון תרמג״ם דאפ״ בדגר תמקגל מומאס מד״ק אין
מזסיל״ גו ועמשש״ך ק״ק ק״ד ע״ז ום״ דסוקיס ודגמ כגיאות לסלק
גכך כ׳ ידוע שקטף ׳״ג וי״ד סס דגר׳ רמג״ס ופי׳ במשכתיכו וסמ״ס
סוא ע״ד פ״ סראיש גמשכסיכו ולכ״ע אין לסלק כטש הש״ך דצמרגכצ
גווט סקול ולמר בכל גווכי כשר אלא דלרמנ״ס לא גע״ סוי׳ ט ׳ מסרס
אצא גמיס סייס צזג אגצ אי סוס נמי סוס פסוצ פשומי כצי נק( וסנרא׳
כ׳ סכל כפשומושהרג״יהקשס מצ סמורדפקק ססוא דקי״ג מטן שיורד
מססר מיפין מיפין גספקק יש לו דץ מקום והוא לשימם רמג״ס וסוא
גס סוא פסק סך דקמ״ס וסוא כשיעס סרא״ש ומזכס שמרא צפי ס ד
וסי׳ דסרא״ש קצס״ צפי׳ רמנ״ם נמשנסינו וטמ צמפשס צא מצאו צגו
צסקצ צכן עגד״ סכא וסכא צסימרא והא״ש הכצ כפשומו דהא 303ך
סר׳ מיצי מסטר סרמנ״ס שסממץ סיורד מיפין נפקצ מסיום מעין ומסטר
עוד דפשומ׳ כצי  pפקוציס צסזסיל נגד זס מקיל גמניצס שאד ממאיס
צא בע״ סוי' מ״״ מסרס ולסרא״ש סוס איפכא וא״כ נ ק ט ם דמ״ד
שבא לסמשיך מיס צמקוס שסוא שימס סרא״ש אס באנו צפסיצ ע״׳
פשונף כלי  pאנו מבד״ תרתי דקתד אסדד דממטפ א׳ פשומ׳ כצי
 pמקבצים מומאס מדרבנן ופסיצ צסזסיל בו ס״נו שימם רמב״ס איכ
סנן ט גשטס צא נע׳ זסיצת נמתרת כצצ ואי בעי זסיצס כסרא״ש
גס פשומ׳ כצי  pכשר וא׳׳א צססטר בשטסס משא״כ סי״ג ד״ו דמ״ד
ממפין שפיר יש צססטר וצפקול מיי פשוט כלי  pדנם׳ דלסרמב״ס שוס
מטן צא בעי סד' ע ״ מסרס בזת״ז ט מ אין זת קותר צפי׳ משנתינו
דהא ״צ בכל דיני מעין בע״ הד׳ ט י מהרה כפ״ הר״א ממק תנ״ל
ואים :
.
ולולי דמקספינ׳ ס״ה׳ אומר סא דקלסי׳ לפ״ סרמנ״ס היינו פי׳ בעשנס
אבצ קרא ודאי ק׳ לרמב״ס כמו שסקש׳ סר״מ במשנס ספ״ה
דעקוואוה לכן יש לפרש העשנה כפיי רעגזם והיינו ע״ד ר״א ממקדאמטן
קא׳ אן לאו דוקא ט ס ס״ס ומעץ ס״ס ט נשטס נ ט בעי הוי״ עיי
מסרס ונקב זב חבס צרבוסא ד ד יסודם נמצא לדינא יש לססטר כצ
ג׳ ססומרוס ולא מקפיקא ופקוצ לסמשין ע״י דף אס לא שסוא מסוגר
בקרקע וכקד סל״ס סטצ באמת וכן ראד לםסטר לפעניד:
)ד( וסוא שימסרמב״ןורשב״א בסשרשמוסיפין לססטר מל שימס סראיש
סכ״ל שאפי סממשין ט ס ממקום צמקוס או מממץ למקום במי הוי׳
ע״׳ עסרס וסניאו ש״ע סקטס סטצ נשם יש מ׳ שאינו מסצק ע ט ש
בסמון אי״ס:
סוא

שארות

חודם סופר חי״ד

ותשובות

שיין לבוד כמנואר נמס׳ שבה רו׳ מ״א מוס׳ ד״ס שבעס ומסצס כף
דכשיש עסיצוה ארבעה בכלי אמר״ בי׳ לבוד ולעולם אויר כלי לאו ככלי
דמי אס אינו רהב ד׳ דלא שיין בי׳ לבוד אלא ע״כ זהו ליהא דהא
קיי״ל אין לבוד להרומיר דש לי נזה עיון במ״ש ד״מ ני״ד סס״ שע״א
נשם פסקי מסרי״ו דנגג״ סמוכים אפי׳ הוא פרווה ממפה דאין לבוד
לסמורר וכ׳ מליו ופשוט הוא וכן סוא נדוכם׳ מובא ומיץ נםיס׳ סוכם
׳״ז ע״א ד״ס אלא ונלא״ש שס ובמול סס״י סרל״נ וכ׳ עוד שס ד״ע בשם
נימוק״׳ סלכוס נשכ׳ גגץ זס למעל׳ מזס פסוס מג׳ אמלי׳ מבימ למי
אפיי לססמיר וכ׳יפ נסגסס ש״מ שס וצ״ע ממ״ש מג״א סי׳ סרל״נ ססק״נ
דלא אמרי׳ מנומ ולבוד לםמורכ וצ״ע מ״מ נסא סלק״ דמש״ס דזבמיס
מוכס דסכא לא שיין לנוד ולא נע׳ שיעורא כלל אפי׳ כסומ סשמרס
סגי דאי נע׳ שיעורא כלל אפי׳ כ״ש לא סוס מוכיס סש״ס בזבסיס
מיד׳ דדצמא ננציר מהאי שיעורא מ״ר׳ אמנם סר״׳ נסשו׳ שכ׳ אין סמשכס
פסום מג״ט משוס דססס סצריכו סכמיס שיומשכו ע״נ קרקע וכיון דסך
קרקע סיא פסוס מג״ט ולפעמים נדונים כמאן דליסא היכ׳ דשייך צבוד
א״כ לא סוס סמשכס שלא נמשך כלום משא״כ לענץ זסילם לכן אס
׳סנרר שססולס ס״ עומד נשעס ׳רידס סמים למקום ונקנ׳ שליבוסיו
מנוקניס סר׳ סכל עסור עסור:
גם מ״ש מססיצון נעצמו קרונ אצל׳ שסדין עם שככגדו שכל סעשר׳
לשמש עם סקרקע אע״פ שאיכו מסונר צקרקע סר׳ סוא כקרקע
ויש לכי ראיום נרורוס מש״ס דשבס ומלשון רמנ״ס ומאזסן משכיום דמיים׳
רא״ש שס נמס׳ כדם סל׳ מקוואוס סי׳ ׳״נ אלא שמלשון ני" ס״ ר״א
צא משמע קצם כן צא רצים׳ צסקוע עצמי בדבר סלכס בעכין זה ומ״ש
סרמנ״ס פ״כ מכציסמשכס ד׳ כאשר זס סדנר מססצה בקרקע או כעשס
לשמש אס סקרקע עכ״צ משמע כיון שכעשס צשמש אס סקרקע אע״פ
שלא כהסבר בקרקע וכן הוא לשון רמנ״ס נסינורו רפ״ט מהל׳ כלים
ואין רצוני להארץ־ נזה :
והיותר כ״ל לפי העכין כי הסילון הלז לא נססנ אל הסילון הגדוצה
אלא שלא סלקס סכוסל ע״׳ המיס אבל לעולם בלא סילון כמי
סיו סמים שוססיס ויורדים דרך סור שבכוםל וא״כ סוא סכל מסור כמ״ש
סש״דס״ ל״א ס״ק ק״ג ׳ע״ש וע״ז סמכו סראשיכיס מסקכ׳ סמקוסססיא
ונזס כ״ל שריוסא לאור״׳ או עי״ זסילום ססולס או ע"' שימלין לבוא
דרך סור סכו0ל נל' סילון ואז מוסר אפ״ ע״' סילון .וסי׳ זס שלום לו
ולכל סכלויס אליו סכלע״ד כסנס׳ וחסמס׳ שמי פס מיד כגסי ליום עש״ק
משס״ק סופר מפפד״מ:
שמום סקנ״ט לפ״ק:

)ה( סוא שיטס סר״ש במשנס וסמרדכ׳ פ״ב דשנועוס דאפי׳ צמנומ
סזסיצס עיי דבר סמקבצ טומאס נמ׳ אסור וע״פ שיטס זו כ׳ בשיע
סס״נ ואס נא לססר לא ׳ססוס נשום דבר סמקנל עימאס וכו׳ רש עי
שממיר לססוס בכל דבר סעקנל טועאס עכ׳ל סוא שיעס סרא״ש סנ׳׳ל
ואני מממ על מש״ע נזמ דבסעיף מ״ע פקק כרא״ש נגד רשנ״א דאפילו
העושה מקוה ממעיין לא נע• הף׳ נטהרה ולא כ׳ דברי מרשב״א כ״א
בשס יש מ׳ שאומר מכ״ש דמניעה לא בעי׳ הוי׳ עי״ טהרה ובסעיף נ׳
משמע דדנר׳ ר״ש עיקר נגד סרא״ש ויש ליישב וק״ל:
מעתה ננוא על שאלסו ונעיין בדבריו אסם לאמם מ״ש כ׳ למדן א׳
רצס לסמוך על דבלי סרמב״ס נפי׳ סנל יפלס פיסו וסלילס
לסמוך עליו במקום שכל ספוסקיס סוצקיס ומאי דקצס״ סרא״ש כור
לא עלאו לנו לעשוס כן ומכ״ש לפמ״ש לא קלסי׳ אלא בפי׳ סמשנס
לא בפ״ סקרא ולפסק סלכס ומי יערב לבו לסיום גס נסוראס כזו
וכסיג אסז״ל רנ ואיסורא דאור״סא ואס אמרם כלי לסמוך עליו
נשעס סלסק ומכ״ש סכא אנן נמ׳ נימא סרא״ש וסר״ש ורמנ״ן ולשנ״א
וערלכ׳ ועור ונ״׳ וכל אסרוכיס ואיסור כרם סנא על״ ואס אמרם
לסמוך אסרענ״ס וכן לא יעשם:
ואגי סמסס׳ על מ״ש מפלסו נלנריו וז״ל שע״פ׳ לינא דש״ע סוס
פסולא ללננן שנמשכים סמים ע״י לנר סמקנל טומאס עול כ'
מפכ׳ שהמקום כעשיס נפיסול וסוס כלכססלס ואככ׳ עמלם׳ מרעיל סל׳
אי׳ לאורי״ כמי איכא ואפילו סיסה אצצ נעצם צריכים להפרישה אס
סמים כמשכ״ ע״׳ לנר סמקנל מומאס נס שאר לנריו מה שפלפצ עם
אוסו למלן אין להם שסר וצריכים ניאור :
ומה שצום עסס שיעשו סילון של נק נס ופו וסוא מלנר׳ רא״ש נכלם
ונש״ע םכ״צ צפעכ״ל על״ן צליך צפכיס כ׳ קצלו סאסרוכ״ נעכין
זס כי צפעכ״ל צריך שיעש׳ נאופן שיכול צעמול וצסזסיצ נצא לנל סמקנל
טומאס אבל אס א״א צעמוד אצא עי״ אוםו סלבר המקבצ טומאס צא
יועיל כלום לאצס״ה ק׳ אהרא״ש שהוציא לין זס מש״ס לזנסיס לפשיט
לאויר כלי ככלי למי ממסכ״ למס׳ פרס כסן ילו או רגלו או עלי ׳רקום
שיעברו מיס לסבים פסולי׳ מוכס מזס לאי לאו לאויר כלי ככלי היה
כשר מפכ׳ שאס׳ שעברו מילו עברו עי״ הארכ וה״ה לכוהן כלי פן בסוף
הסילון כך היא סוכסס סרא״ש וק׳ לפ״ז ע״כ סא לסכן ואפי׳ זב ואפילו
זנסור״י פוסל ופי׳ סלא״ש לל׳ יוסי פוסל משוס סמיכס םאלס ולא משוס
פשוטי כלי עץ א״כ לפי סנ״ל ע״כ מ״ר׳ שסאלס אוסז סמקל מראשו על
סופו נאופן שלא ׳שאר מקום נמקל וקנס מנלי ספיסס אלס לאל״ה סוו
מסכשריס בעברם לרך שס וכן משמע מרש״׳ זנסיס מכ״ש במניס ילו
בצינור רמוק עשר אמוס ע״ש וא״כ סכא ע״כ שאוסז בכולו וא״כ לעיל
סוף ס״ נדסק סרא״ש וכ׳ לר״ וססיא לעלי קנים ועלי אגוזים מ״ר׳
שנתנו שס ערס באו סמים ולא הי׳ בילו כשעברו המיס עכ״ל ועי לסקו שוכ״ט לסלמיד׳ הרנ המופלא והמופלג םוסיק כמרס 'יסףנ״׳ אנד״ק
לוג ׳ע״א:
לכך יומא אפי׳ סי׳ ילו נקצס תעליון אלא שקצת תשני יצאו מת״׳ וסמי׳
מתכשריס נע נרס דרך שס וכן ק׳ לאיזס צורך כ׳ נש״ע סי׳ ל״א סמ״ס גי״ה סגיעכ׳ וכפשו נשאלסו אין לסכשיר מקום שאין בו מיס כלל ע•׳
שלג שממליס נכסף שמע כא אין לססיר אלא לעלאוס ע ״ סלים
סנ׳ל שיניס תלף מילו עצ ס א ק מס נכך אס ׳אסזנו בילו לק שיצא
מס״׳ קצם ממנו ויסכשלו סמיס ללך שס אצא ע״כ כיון שתלף וסמקל נצרים בנקבים מרווס״כד׳ שיזובו סמים מסס ולא ׳סקבצו ג׳ לוג״ בשולי
וםעל" של אגוזים לא סיו יכולים צעמול כ״א עצ ילו אפי׳ אוסז בקצסו סכלי מספשרס סשלג דס״ל ג' לוג״ שאוניס שפוקליס סמקוס וצאסר
כולו פסול ולא מתני אלא בשיכול צעמול בלא לנל תטמא וא״כ סך שנסמצא םגועא שלג צא יצק על״ מיס סודן כיון דק״׳ל שלג שלא סופשר
אין עונצ״ נו נמצא םעיס מעין סשאובי׳ פוסלי׳ סעקוס ערס שנפשר
סילון שסיקן א׳ לא נעשס נאופן סנ״ל לא תועיל כלום :
אמגם מ״ש שאוסו סמוכת רצת ללמוד זמם על סלאשוניס כ׳ סורס ע׳ סאס שלג אלא יניסו על סגומא מס נ ח ל מלובן ונהלי׳ סרנס פ״ג
כפלו על שציבם סמדלגס ומעצסו אמל שסמדלגס מסטצעצ אס עד שיופשר סשלג ממילא זולס זס אץ לססיר בשום אופן .רען לברי
כווכסו שכסמלא סמקוס בשעס שלא סיסס סמדלגס שס ולא כפל סורס סמסנל ולמ״א ני״ל סי׳ ר״א סעיף ל׳ משממ לסםיר שלג בלא ספשר
על סמדלגס כלל סל׳ כאן סכסשס ביכיכס ועי ישפוט סאמס עס מ׳ ואי וכנר צווס הש״ך ככלוכ״ ומי שאינו בקי בהלכה אינו מנינם על בול״ס
כור ספיקא סוס ספ׳ דאול״סא לסומלא אך אס כסנלל שסי׳ שס נשעם מצ כן אמלם׳ לבאר סדנדס ספשוטץ  .שרש מסצנ סדין ממםנ״ רפ״ז
כפיצס סמים צמקוס ומ״מ לצס מעלסו לפוסלם מפני שאיכס מסובלם לעקוואוס ולעס סרא״ש לעושים מקום נססצס בשצג שלא סופשר וגס
לקלקע וסיא גופא כלי סמקבצ טומאס סיא הכס אין צולך צסאליך אינו פוסצ משוס שאוב״ אצא שצדק צכנשו שים״ משוער שאס ׳מסס
במקור זס תלין שכבר מבואל ועיין מג״א ס״ סלכ״מ סק״י׳ לין סולם אס
סשלג ים״ מ׳ סאס מיס :
כקב׳ סשלינוס איכס מכוקביס מע״לע ס״ז מקבל טומאס ואס מכוקביס א ך סראנ״ל בס׳ נעל סנפש בשער סורס פ״א סוקשס לו ע״ז אץ־
מע״לע כדרך רוב ססולמוס ס״ס פשוטי כלי מן וסמקוס עסור׳כשסיסס
אפשר שסשלנ יסי' כעיס ולא יפסול עשוס שאוניס ע׳יכ ס שאינו
ואפ״ לפי מיש לעיל דלעכ״ל יש לססמיר גס בפשוע׳ כלי וק מ״מ ס״כו כעיס ואץ עושים ממנו עקום לכססלס אך אס מסרעעלס ועשום שאיננו
לכססלס אבל בדיעבד ונשעם סדסק ובישול פ״ו סלילס לי לססמיר נגד כעיס אינו פיסל וכ׳ שס בפ״ סעשנס לם״ק ע״ר׳ נלא סופשר לוע״
סש״ע ובפרע נפשוע׳ כלי עץ שסוא עדרבכ; לכ״ע אך לעיין עדין מיוסד לברד וקא עשעע לן אפ״ לא ה־פשר מעלה ור׳׳י דן לפסול אפי' שלג
למדלס עיין ע״ז סימן קצ״ס:
שסופשר שאינו לומס לברל מ״ע אפ״ אסר שסופשר איננו כורם ושוב
א ך מ״ש שסשציבוס פסום״ מג׳ עפסיס נלאס כוונסו שלאם ע״ש בש״ע ספידו אנשי ורלבא שסם עשו מקום משלג שסופשר אס״כ לכססלס :
סמ״ס אין שיפור תמשכתו פסות מג״ע ותוא מתשו׳ ל* בעצ םוספו׳ וסראב״ד ס״ל שסם סביאו נכלים וא״כ ס״ל שלג שסופשר אס״כ שעושי׳
הובא בהגה׳ קמ׳׳ק ס״ רצ״ד סגס׳ שני׳ וסבר עעלםו ס״ס תכא ואפש׳ ק״ו בו מקום לכססלס אינו פוסל בשאוביס וסף ק׳ ממ״נ כיון שעושים בו
נמ׳ איכא סשםא נסמשכס שאוב״ דרננן נמ׳ סמשכה ג״מ מכ״ש זמילם עקום לכהשלס ס״ל כורם מרע לא יפסול וסי׳ כיון בשעס שנםנו
עיס ע״• עסרמ דאור״׳ מכיש דבע׳ זםיצס בג״מ וצדבריו גס אוסו כצי עץ סשלג בעוקס ס״ אוכל ולא עשקס ועכשיו סופשר פנים סדשוס באו
שיעשמ בסופו צריך שימ״ ארכו ג״ע שיעברו נכשרומ ג״ע דכל פסום לכאן וע״ז סקשס סרזיס בסשגוסי׳ על ראב״ד שס אום ד׳ ערל שסביאו
מג׳ כלבוד דור דזסו עעעא של ר״׳ בסגמ׳ קע׳׳ק מכיל כע״ש ביס ס״ נכלים דלעא בידיסס סביאו וסעשיכוסו ע״ג קרקע פ ״ קודם שסגיע
ר״א סכ״ס ׳ע״ש אבצ א״כ צ״ע עש״ס דזבסיס דרצס צפשוע דארר כצי צעוקס סעשיכוסו ע״ג קרקע אפ״ כ״ש דלסעשכס סלז לא צריך אלא
ככלי דור ממשכס דפרס כםן ידו או רגצו כף ודמיק סס״ס צדסום בשוםם דבר גמממ כמבואר במקומו בזבסיס אי אויר כלי לאו ככלי דעי סוס
ואמא׳ לא דמי דמ״ר׳ נפמום מג׳ סומך לסביס ומשוס לנוד דגם נכלים סאדר סר׳ מ׳׳׳ מסרס וכ״כ ב״ למיצ במקומו וסרז״ס וריסי מםוספםא
דזילף
,
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לזילף בימו וגלגליו ג׳ לוגים מיס למקוה פסול הוליכן עם חקרקע נשר
ועול כ׳ שמא סביאוסו ע״ עגלא שאין צבזבז ע״ש וסב״׳ קיצר סעםקם
סראג״ל וסרז״ס ומציצ׳ חרכא מזלכז״ גלבר נמצינו למלין לסרא״ש עונלין
גשצג אפ״ איכו נימוס אך שים״ ככגש כשיעור מ׳ סאס וצסראג״ל
מעלם ואיכו פיסל אגל אס אח״כ כפשר עוגציס גו אפי׳ הי׳ כצו גימס
וסרז״ס סחמיר עול יוסר לאפ״ חופשר אח״כ אס מלאו גילים אין
עוגל״ גו
ורמב״ם שכ סחס אס ריסקו משמע על שיזוגו מימיו כמ״ש ש״ן ורש״׳
גסיכס לפ״ קמא כמי ס״ל שלג וחגיריו ממלח ואיכו פוסל
וע״כ יפרש כהלאב״ל ובס׳ סגיוס פירש״׳ מיס ושלג וכפור ר״ל שכפשרו
אס״כ ואין לומר ה״כו מיס דז״א הרי ר׳ ישמעאל פליג וכסי לא ק״״ל
כווה״ מ״מ למכה רבא אבל שלג בעיכא לא  .ור׳ שמריה שנמרלכ׳
פ׳ נמס טומנים ס״ל כהרא״ש הכ״ל ור״א ממק מחמיר יוחד מכל חכ״ל
שאין אלו כאמריס אלא במי שלג שכבר נםשר קולס שהניע למקום ויפה
הקשה נ״׳ האי מאי ממש חוח ור׳ שמחה כ' לאסור טנילח שלג משוס
אי! טובלי׳ בכיפין והבי" לא הבין מאי כיפין שייך הכא ופשוט לר׳ שמחה
מ״רי בשלג שטוח על פני חקרקע לא נאסף נקומח ונכבש ואוחו
שלג מוכח זעג״ז כספוג חלל אויר בינו לניני וס״ל לזה לא הוה חיבור
כמו כיפ״ נאויר לא הוה כמחובר לקרקע וע״ל בסי׳ קל״ח אוח ׳״נ :
ונל״חא מקוה שהגליל כשר אם נמוח החס לא שייך אלא אס כימוח
נכלמא מיס שיש בהם גליל יכיל לטבול במים וחנליל מלרף לשיעור
אע׳פ שלא נ-מוח והיינו מחני׳ מעל" ולא םיסליס אבל מקוה שאובים
שהגליל ע׳ כ הגליל כנו ולא נשאר נו מיס שאובים שלא נגללו והנה
היא קשה כברזל ואיך ׳טנלו נו הלא צריך נגר למיפרקכהי ע״כ חניא
ונימוח ואין מנר״חא זו שום ראיה ו ש״ס לנק־ט נסוכה ובזנח־ס לענין
כיור טיט הנרוק ולא שלג וכפור משוס לבארן ישראל טיט הנמק
שכיח באפק גשמים כל ׳מוח החמח ישלג וכפיר לא שכיח ואין להשהנש
בזח ;
הנה לפי האמור רוב הםיסקים חגלוליס חולקים על סרא״ש ור״ש ואיך
יעלם על סלעם לקמיך נאי׳ כלח נגל לעח ראנ״ל והרז״ה המפורשח
וראי מ מחמיר יוחר ופשטיוח לשון חרמב״ס משמע כן ונס רש״׳ לפי׳ קמא
ס״ל חכי ע״כ חלילה לסמוך אלא יעשה כמש״ל וטהור סכל טהור .לברי
הכוחנ נחפז׳; פ״נ כאור בוקר ליום עש״ק ״ג כסליו חקצ״ו לפ״ק :
משה״ק סופר מפפל״מ.

תשובה רא
שלומים אלףלי״נ הרב המופלא ומופלג חו״ש כש״ה מו״ה מאיר כי":
אםמול עם הככסח כלה קבלח׳ נועם מכחנו ושס נאמר אולוח
יום
חיקונ׳ מקוה שרוצים אנשי קחצחו צעשוח ציכורוש ומרזבים מהגגוח
לחמשיך מ׳ גשמים ולעשוס מחם מקוח כולו ממי גשמים חסס כלי
שיחממו נכקל:
במשנה ג׳ ס״ל למקוואום חחוטט נלינור לקנל לרומח נשל ען
תנן
בכל שסיא וכו׳ סיו לרומח מחלחלחיס נסוכה פיסליס המקוה
ירל לחוכה עפר וככבש כשר ופי׳ המש לחחומט פיסל משוס שעי״ז כעשיס
המים העונריס שס שאובים בכצי ואפ״ כסחס ע"׳ צמרוח עליין כשאר
נפקולו אע״כ ככבשו הלרורוח בחוכו בחיזק וכן פירשו כל המפורשים
והפוסקים .אינרא נהנהח מרלכ׳ לק־לושין לף רמ״ח ע״א סי׳ הקייס
כ׳ וזיל כ״צ מן המקוה שהמשיכו לרך צינור של אננ״ כולה אף כ׳ יש
נו המשכה על האלז לא שרינן וכו׳ משוס חשש חטטין שבחוכו כלאי׳
נמקי מקוואוח חחוטע נלינור לקבל למרוח פוסל בשל עץ נכ״ש ואס
היו המיס מחלחלחיס והרחיב בסוכו פוקל נכ״ש )ובדפוס סוסיפו איזה
סינוס בשבי חצאי לבכה וקלקלו כמובן להמע״ן קצם וכמשעע ג״כ בב״
ס״ ר״א וק״צ( מבואר שהוא גרס נמשכחינו ואס היו המים מחלחלחיס
וכו׳ ולא גרס ל מ מ ס אלא ל ס מיס והלצון ללא זו אף זו קחני צא
מינע״ אס חשכי ניליס צקנל כ״ש לפסול אלא אפי׳ לחלחו המיס והרקיבו
בו כלי לקבל כל שהוא נמ׳ פ ו ס ל :
תו מ״ח׳ סחס במרלכ׳ לברי ר׳ שמריה הםולק והכשיר מקוה ההיא
וההיא למקוואוח החוטט לקבל נו צרורוח בשל עץ נכ״ש הייכו בלוק׳
כשחחחיל לחטוט וגילח נלעחולנימא ל״ שים״ נים קבול וסמים ׳חלחלחו
על שיח״ נו רניעיח אבל אח לא חטט בו משחו אפי׳ ניחא לי׳ נמס
שנעשה ממילא נראח ללא חשינ כלי ללא עליף מחשו״ק שחעלו לגג
לאין נכי ׳וחן אע׳ג לניחא לי׳ לבעלים על שהיפך נהם עכ״ל הצל״ע
מלנריו כראה שגס הוא גלס כן במחני־ אלא שפ״ נענין אח״ יס״ל
לסיפא מפרש למשא למש״ה פסול עי״ חטיטה כ״ש משוס שסופו לחטוט
עיי המיס על רביעים וקשה להלום לבמו בלשון המשנה :
והנה מ״ש לאס״ ניחא לו נמה שנעשה ממילא אינו מזיק ללא עמף
מחש״ו שהעלו לגג צלע״ג לסבין לבריו לאלרנא משם ראי׳ לה־פך
להכה כיונחו אמםנ״ רפ״ו למכשירים להעלוס חש״ו אע״פ שחשבו חן
איכן בכי ׳וחן ואמר עלם ר׳ יוחכן פ״ק לחולין ׳״ג ע״א לא שכו אלא
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שלא היפןבהן ור׳׳ל חשו״ק לא סיפכו נהם אבל םיפכו בהם אז׳ מחשבה׳
כיככה מהין מעשיהם וה׳׳ז בכי ׳וחן וכ״כ הרמנ״ס פי״ד מטומאה אוכל״
דםא׳ םיפן בםס קא׳ אמש׳׳ו שהסס תיפכו ומ״כ׳ שאין הגדול יודע כלל
מזה אבל נשל גדול פשיטא לסג׳ במחשבה ושמחם בעלמא כמ״ש לש״׳
שס בחולין וכן ביאכ סח״׳ט נמשנם דמכשיכיס שס והוא פשוט מאוד
וא״כ לם״ז לפי מס דמשמע שס בחולין דמדמ׳ ש״ס חן דכי ׳וסן דםכשכ
לעכין עש״ם כלי לקבול׳ טומאס כדמ״ח׳ ההם סאלון והכמון וסאגח
וכף א״כ מנואכ מזה אי ח״ גולם של מן כעשח כלי מאליו ע״ איזס
סבה וה" הגדול שמח וכולה בו הי׳ כעשה כלי לקבל טומאה וס׳׳ז נכלל
מה ששכיכו כל הכלים ׳וכדים לידי טומאחן במחשבה וא״כ ה״ה חחטיטה
סנעשיס ממילא ע״י המיס לקבל לרומח אעיפ שלא שלטו נו •ד׳ אדס
כעשה כלי לקבל טומאה וממילא שהוא סוקל המקוה משוס שאיבס
ודברי רביכו שמרי׳ ל״ע והכה כדםס מחדש חי׳ על המרדכי מהגאון
מהר״מ אב״ד דמדיכח מעהר־ן ולא זכיחי לראוחס עדיין אולי ימלא שס
דבר מזה .ומ״מ עדיין ל״ע הא אפי׳ בהכשר כמי בעי׳ עכ״ש שישמחו נו
נעליו אבל בלא שמחח נעליו לא וגדולה מזו שכינו נ״מ כיב סוף ע״א
נגנו איכן בכי ׳וחן ׳ע״ש ונפירש״י וא״כ ה״נ בצינור מ׳ ניחא לי׳ שיה״
כלי לקבל לרורוח למפסל המקום שלו וי״ל ע״ם מה שהקש׳ שס חחי״ט
דברי הרע״ב דנמכשיריס פסק דנע״ ידיעה הבעלים ואלו גבי פרהדעלה
עלי׳ זכר פסק אפ״ בלא ידיעה הבעלים נמ׳ ולסעיד עפמ״ש הרע״ב
ירד פ״נ דפרה וז״ל עלה על״ זכר םקולה אע״ג דלא כיחא לי׳ דדמי׳
יקר״ וכי׳ )והיא ק׳ חוק׳ דפסחיס כ״ו ע״ב ונ״מ ל׳ ע״א( וחי׳ וז״ל
מ״מ הואיל ונשאר סרוח ניחא ל״ חשבי׳ לי׳ לגני פרח חעאס נמי כיחא
ל״ ועוד אס באח להכשיר הוה ניחא ל״ ומש״ח פסולה עכ״ל ויי ל
מעחה דס״ל להרעיב ז״ל לחלק דגב־ פרח דידעי׳ דלא ניחא ל" שהרי
מפסיד דמיה היקרים ואק״ה פיסליס דאנן סהדי דבפרח בעלמא כה״ג
ניחא לבעלים בעלייה זכר ואס נניא להכשיר יה״ ניחא ל״ גס הכא
וע״כ אכו פוסלים וא״כ מה לנו ולידיעחו הלא אינו מעלה ולא מוריד
ואנחנו דכין על דעח רוב העולם כיון שא״א לעמוד על דעחו כל זח
נפרה משא״כ בהכשר פירוח שאין דמיהם יקרים ועיד שאין החכשר
מפסיד בודאי דמי ״מר שיגע בהס שרן ואם •גע ויטמאו ממ״נ א׳ בחולין
ה״ל חפסד מועט דחז׳ לי׳ בימי טומאחו כמבואר בגיטין בסוגי׳ דמטמא
ומדמע ומכסך וא״כ בחממה מ״מ חרומה היא בזול א״כ נכי האי בודאי
יגלה דעחו נאמח א׳ כיחא ל•׳ נחא׳ טל או לא א״כ אי; לנו אלא דעסו
ממש ומיושנים דברי סרעינ ועמ״ש חיס׳ נפרה שס ולפ״ז מיושב גס
דעח המרדני סנ׳׳ל דס״ל מקוה דומה לפרה דדמ״ יקרים ובודאי לא
ניחא לי' מפני שמפסיד המקוה אבל אנן סהד׳ א׳ חי׳ חמקוח כשר הי׳
כיחא לי׳ ע״כ אין לנו חועלח בדעח שמחח נעליו כלל ופסילה והא״ש
נמ׳ מ״ש ומק״ס שם ומיהו אס היי המעיין נא דרך לווח״ שאין להם
דפכוח כלל בזה דומה להכשיר עכ״ל ולכאורה יפלא מה נכך שאין להם
דפכוח חלא מ״מ ע״• לחלוחיח המיס ישליט רקבו] בהלווחיע ויהי׳ נו
כדי לקבל צרורוח ויעשה כל• אע״כ כנ״ל דבעי׳ כיסא ל״ ומיסו נציכור
שיש לה דפכוח אפי׳ רק נ׳ לנזנזיס ואום] ציכומס רגילוס היא שיעוכנו
המיס ע״׳ ק נ ק צרורוח שמסעכביס ני נמצא משום כן ניחא נניח קבול
חלרורוח שלא •ה" עיכוב למיס בהלוכ; וכהי כמי שסנעציס צא כיחא
לה ו עסה משוס שגורמה פסול למקוה מ״מ כיוןדנעלמא כס״ג כיחא להו
פסל״ להמקוה ככ״ל משא״כ נליוחיס שאין להם דופן כלל שס אי! הלרורוה
מזיקים כלל להילוך המיס לעולס וא״כ השחא נמ׳ דאיח נ״ חטיטה של
ביח קבול לרומח ואי ה״ כיחא לבעלים םשיטא שה״דיכו ככלים לפסיל
בםאוניס מ״מ השסא דלא כיחא לסו לא כימא כיון דנעלמ׳ נכס״ג ניחא
פוסל דז״א דנעלמא כה״ג לא נרירא לן דניחא לי' וזה פשוט :
והנה ממש כל הםיסקיס פח א׳ ס״ל דקנעו ולבסוף חקקו אינו פוסל
ומחנ״ דהחוטט נלינור מ״ר׳ נחליש אבל אחר שכבר חנרו לא
רק שהרב י סי׳ ר״א מ״ח׳ ב׳ דיעוח א הרמני׳ס נם״ המשנה פ״ החוטט
אפי׳ אסר בקבעו אלא שגסהואסזר נו בחבורו הגדול וסשכיהרשנ״ס
בנ״נ ס״ס ע״נ פי׳ סקקו ולבסוף קנעו רצונו הצינור סקקו בחלוש
אבל החטיעה לעשוחו כלי פוסל אפ״ במסונר לקרקע וכ׳ סרב״׳ שכ״כ
בשמו הריןנב״נ ופ״נ דשנועוח ואני ע״נח׳ בנימוק״׳ דנ״ב שס ונר״;
פ״נ דשבועוח דףרצ״א סע׳׳נ וצא מצאחישכ״כ בשם רשב״ס וגסברשב״ס
איןשוסמשמעוה לנוכל לפרש לבריו אליבא להלכה׳ אבל ס״ לו לסרב״
להניא מדנמ המרדכי דחר׳ פ״ מחנ״ שחטטו המיס ע״׳ רקבון וזה
נעשה אח־ שקבעו נקרקע ואפייה פיסל וגס ר׳ שמריה לא דחה דנריו
בשביל שנעשה אח״כ ש״מ דחרווי״ ס״ל דאפ״ קבעו ולבסוף חקקו פיסל
ומחחימה על הרב״׳ שלא הרגיש נזה :
והנה לפ״ז אפשר לומר דלדינא יודו כל ספוקקיס לדעח סמרדכ׳
הליל דאפ״ חטיעה הנעשה מאלי׳ פוסל מסברא דהרי ניחא לי׳
כמ״ש בראיוס והוכחיס והא דלא פ״ כן משנסינו דלא זו אף זו קחני
לא מבע״ חחיטט ע״ מעשם אלא אפי׳ מאלי׳ ע״י לחלוח״ סמים כמי
פסול היינו משים שסם ג־־סו נמשנס בסיפא צרורוח ולא גרסו מיס ולא
ס״ אפשר לסם לפרש כמרדכי וא״ל עכ״פ מוכח ממחנ״ דקסנ׳ חחוטט
ולא
,

שאלות

חתים סופר ת״ד

ולא אשממי׳ רנוסא מפי ליטר שנסממ בס מאלי׳ י״ל משום דמסל״
בלינור שקובמיס אוסס במסובר מ״ר• וקסם סמימס מאלי׳ סיא באס
ע״׳ לקנק מיס וסוא אסר שקבמן וספוקקים פליג׳ בסא אסמרלכי וק״ל
לקבעו וצבקון> םקקו כשר ומש״ם צא פקיקא צמסני׳ צומל נסמע מאליו
ונקימ סממו לפקוצ וס׳׳ם צנסעע אם ים״ נסצוש כנצע״ל:
והנה במסלי״ק סוף שלש נ״ו כ׳ שמפני לבלי סשו׳ מ״׳ ]ולצונו לברי
סערלמ סנ״צ[ כשקבע צינול צסוליל מי גשמים צמקוס צא עשם
עלזג עשוי ע״׳ סמימס מפני סשש שמא יסי׳ בו שוס סממ אצא לקס
נקלים עשופ״ סימנ וסצקיס מאוד וסבלם יסל כעין מלזנ ועול עשם
אוסס ננוס בקצם סאסל ונמוך נקצס סשנ׳ סמושך צמקוס כדי שיזונו
מיס מסל ולא יסי׳ זוק לסשציע לקבץ נסכסריס ע״ש וסרב״ קי׳ ל״א
כ׳ עליו שצא עשם כן אלא לסומלא בעלמא ולא מ״ס׳ כלל קבלסו נש״ע
ונלע״א שס סעיף צ״ו יע״ש ואמכס צפי סכ״צ למשוסו מכק־יס משיפיס
סוא עעיקל סדין דלונ ספוקקיס ׳ולו צסעימס סנעשס מאצי׳ בסלוש
שפוקצ אמנם מס שצום צסנניס לאשו סא׳ סוא משוס סומלא נמצמא
ומ״מ סמסירר ׳וסל מזס איכו אלא וק סמסורסיס ולצאס ידי כצ סקפיקוס
׳עשכם שכ מסכום כמו שמס״ס שס במרלכ׳ חיל ודוקא של נק גזליכן
ללחלוח ולא נשל אבן ומסכום כיס שעשס שלעס עמל וטיל לסליעס
ראשונס נמ׳ נא פלינ אלא נשל אנטס משוס לנס אבנים שסקו מיס
באורך סימיס אבל בשל מסכום פשימא ללא שייך ניס רקנון חכר ללנר
מסא לאמרי׳ ביומא נר ע״נ אס סומס סיא נבנה עלים מירס כסף אס
עליססכלכס בימי מזרא כסומס כבנס על״ מירס כקף שאץרקנון שולמ
בו עכשיו שעציסס כלצחוחנמשלחסכארז שסרקבשולמ נו וקי סא מירס
כשף אינו ממנץחומס שסחומס אינס אצא שצ אנטס וסי׳ צו צוער אס
סועס סיא נננס עצים נרלס אנטס כמי שאמר גני לצח שעשר מנק
אמר נצור עצים צוס ארז ס״נ סצ״צ מירס אנטס ועוד שזס שייך יוחר
נדרס ומבצר מאנניס עשצ כקף אעיכ לגני א נניס נמ׳ שייך רקבון
עכ״פ ע״׳ מיס סשוסקיס אבנים ורק נעסכס צא שייך רקנון ע״כ נקמ
כקף וכן ראיס׳ בפ״פ למ״ן סצינורוס סמקצסיס מ׳ גשמים צעקוס עשוי'
עעוסרס וסעושס משצ מסכום יזהר שצא יבואו סמים לסמקוס ע״׳ לנר
המקנצ מומאה עפ״ המבואר נש״ע סעיף צ״ה וקעיף מ״ס ׳ע״ש רש
ל׳ נזה ארימה בהשו׳ אסרס בארס׳ נס כמס לנריס צויה׳ צסעסיקס
צו אוצי ׳צמרך לזה :
והנה מ״ש עעצסו שלעסו לעשוס נקנים נסמרזניס וצינורות סין נו
צורך שצ כצום אס עשוי נאופן סנ״צ גם עיש שצא יגיע סצינור
אצ סוך סמקוס ממש אלא סמוך צס רסוק ממנס ג״מ ויומשכו סמים צסוך
סמקוס עסקרקע צא ׳לעס׳ נס שוס סועצס ממ״נ אס ׳פקצו סצינורוס
משוס כצי אין מועיל סמשכס צכצ' שאונ ואס אין מקום צסשש זס א״כ
צמס כרסיק סציכורוס מסמקוס אס כא שחס שצ מחכוח שמקנציס
מומאס ונס אינס עסונרס צקרקע ומשוס שההיה הו״ נמהרס רצס
שיפצו סעיס ע ״ הקרקע וצא ע״ הצינור אצא שצזה לי בכ״ש וצא נע׳
ג׳ מפסים כמו שבארה׳ בעק״א :
ומיש שבקרקע סעקוס סעשו״ מבטן צביכיס כסכו עצי׳ נקרים עב״
מאול כלי שצא יזונו סמים בץ סלביטס רבלעו בו וסכקריס
משוצבוס אשם אצ אסוסס ע״י נרזציס וצום עעצסו צעשוס נסם נקנים
כשפופרס סנול כלי לצאס לנרי סאמור בש״ע קי׳ קצ״ס ומ״ש סש״ך שס
בשם מסר״ס לובל־ן ס״ק מ״ס נקופו אצו לנריו :וצא ׳רלסי לקוף לפסו
נזם אס בא צסוש צסומרס מסר״ס צונציןסנ״ל א״כ מס סומיל נעשוסו
בסס נקנים וכי מפני זס אינס ראויס צמלרק נקנים אצו מועיציס
צבמצ מסורס כצי קביל אבל צנעל מסורס מללס מס יועילו ואלרנא
מגלע גלמי סשסא שהרי ממון שמונסיס מל רצפס אנטס סר׳ סנקניס
משו״ס לקבלם וס״ל כצי קביל ממש ועול ״ל לאיכא צמיסש צסמיס
שנכנסים לסוך סנקניס ונמשכים לממס נין סנקליס ולניני׳ ואולי יעשו
עי״ז מוסלין ויופקלו המקום כולו מלינא כענואל נש״ע קמיף נ׳ .ועול
אני סמס אס נא לסוש לסומלס מסל״ס לובלין אק ׳וקבע בו נלזליס וסם
מקבצים עומאס ומי״ז גססנקמקבל מומאס מפני שסבלזל מעמילאוסם
והכל הולך אסל סממעיל יעיין נשנס נ״מ ע״נ פקקי נזמי סאף וכו׳ ושם
מ״ו מ״ב הוקי ל״ה ול״מ היא וכי׳ וק״ל ויעיין מ״ש ש״ך בי״ל קי׳ ק״כ
קקי׳׳נ וימ״ש נלמ״א סמיף ז׳  :לכן טל לולא׳ סלולס לסוש לסומלוה
הטל יעשה ללפס אבנים נל׳ נקלים כלל וכלל וסמקיל לא ספסיל
אפ״ עם סנלזציס ממעס כיון שעשויס מססצס צשס בנין אבל עכ״פ
יקסום סנקניס שצום לעשוס נסס משוס סשש זסיצס שסואסשש לאוני״
ובזס אק״ס נ נ ל נ ס ססוסס בססנס לבס:
משה״ק קופל מפפל״ע:

תשובה רב
שוייר צס״ס סרב סוסיק מצא פסיק סמופצא בין אנשים סכמי סרשי׳
כמרס יסזקי׳ מ ן נ ״ לובן ססס משא לבל ס׳ ועלסו לניצ רעבוי
׳ע״א:

ותשובות

נועם מבסנו סניעני על נכק ובו סזיסי לשפיל סז• מעלסו אודם מבילס
סכי נשי בעי כסר שבגליל שלו סנקראם רעב״׳ין אשר עעלםו
נעלעו אורס ברגליו בא ועבר אס סנסר ביבשס בקץ סעבר כי סמיג
מימיו וסעילו סיסודיס שלעסיס כשאין סנשעים עלובים עכזב מימיו
ושמקור מילא סנסר מאח שעייארעארק בין ס ט שלג ומפי״ז סשש עעלסו
שםסיס רב״ס כל סנסר מ"׳ גשמים ושלגים ואץ אשם מעסרס בו בזוסליס
וסשםלל לסמליא מקים מיס בעירו אך סנשיס סרסוקיס אס יבואו שמס
א״א לסס מבלי שיעבלו ביום וישובו לבימם משסשיכס ומשש ממלסו
שאס יורם לסם לסמםץ מל יוס סשמינ׳ ולאחר זמן עבילםם ליכא א׳ לא
ישמעו וירוזרו למנול בנסר רענץ סנ״ל כללכם מאז ממולם מ״כ נפשו
בשאלסו נס לססיר לסם למבול ביום סז׳ לכםסלס:
קשה מלי מאול להסיר לנר סלש מ ס לכססלס ולא נמצא מ ס כ״א
סב״מ סמלי׳ זס וליוקו מלבל׳ סאגול למ״ס׳ סלב״׳ שכ׳ לכש״
סמובצ!' ביום ׳קסירו מנילסן מבמליסן שלא סנאכס לילי קפק כלס וב״׳
סניס בקר מס קפק כלס שייך ביום מ׳ וסיח סנ״מ לסאנול מ״ל״ ביום
ז׳ לאיכא ספיקא שמא סלא' וסקסול ומלקאמל סמובלס ביום משמע
שמובלס לכססלס ביוס ומשם סמציא סנ״ס למשכמס מבילס ביום ז׳
לכחמלס סא כילל כשלא סוכל למבול נמ׳ ונו׳ מחמס יום אילם ויסיס
מנילסס נלחם איזס ימים יש לססיל לכסמל׳ למבול ביום ז׳ וסנס מזינן
לתלנ״׳ לא ק״ל ככס וסנ״מ נמ׳ נלאס שלא אמלו אלא במקלם סנ״ל
וצססיל פעם א׳ כן אבצ צססיל לסם סמיל למבול לכסמלס ביום ז׳
סשסכס סולם מנילס בציצס ואין צס קלך בסס ׳וסל מזס נשנס א״א
שסבוא צביסס כצ פעם קמוך למשיכס ממש מפני קכנס סללכי׳ כמובן
וא״א לסקסיל מנילסס מבעלס בניקעס צמלסוק צנים סמביצס ע״כ אץ
לעס׳ נומס נסיהל זה כלל וסבו ללא צוקיף על לנל׳ סנ״מ וקלל׳ מסל׳
שמביאו אבצ ננילון לילן לא נ״ל:
א מ נ ם מעני] מנילה; ננהל רענ״ז אס לאשיל בהסלמ או לא מעלסו
נפנים ואס כי יפה כ׳ בשם הגאון לק״ק ל״ב כי לחוק סל בל
מאיל לומל שסנהל מססווס י־ק משלגיס וממלוס עוז כ׳ בצי קפק יש
צס מקול נובמ בשום מקים וא״כ כשילס צמניצס לל״ס וקמ״נ וסמ׳׳ק
וההלומוה ואין צמחיה ביל המהמהליס שס ולק ממצסו למז שהיהה
מכזבה נקק הענל והיוה כ׳ הלין הזה מפוקפק עאול נעיני מ״כ ארשום
קצה שימה הפוקקיס נזה:
מקור זה נונמ מש״ק פ׳ במה אשה ק״ה מ״ב ובכולוה נ״ה ונלליס ק׳
ע״נ לאנוהו לשמואצ מכיל מקוואוה צננהיה ביומי ניסן קקנל
שמא ילנו נומפיס על סזוחציס וצכאולה משממ לוקא ניומי ניסן אנצ
בקין וחיק( צא וממעס שיבואל צקמן אי״ס אצא שמומל לננלינו מס
שאמל שמואצ אין המיס ממסל׳׳ אצא פלס ניימי סשל׳ צנל סל׳ מבואל
לכל סשנס זוצס יומי סשל׳ אין ממסליס בזוחציס ומשו״ה נלחק הרין
נשבס וכללים לומל ליומי סשל׳ לאו לוקא אלא שיעולא ליומי סשר׳
קאמל כצ סנקי בנסר יילמ שיעולא ליצס בסשל׳ יכול צמבול כל סשכס
כשאינם גלולס יוסל וחס סשיעיל עיש וסוא לוחק קצם וצמ״ל צ ״שב
כסשומו לוילאי איכס לימס לינו׳ סמים נימי מקן לאחו עכח הפשרס
שצגיס סמוכחיס ומסאקפיס עכ ססליס סלמיס כל ימי ססולף ונפ״א
נפשליס ולנו מל מי סנסל ואיכא נסו חלחי צטעוסא חלא כ׳ לבו
ונחקנצו א׳ צאחס כצ ימי ססולף ועול אפי׳ אס נאעל לנס נשעס אשל
ילל סשצג מן סשמיס כפססו עע״כוס ססוס מחחס ומוצס כננלו וסאויל
מחצחצח יגיד׳ סארן כפחחיס כמ״ש נסשו׳ סרא״ש בגשמים אפיצו אם
כאמר כן נשצגיס מבצ מקום ס״כו ביום סס ס׳ שצג מן סשמיס אנצ
באוסו סיום צא ׳ספשר ויזצו מ מיו אצ סכסר רק ביומי כישן בסחחצח
סחים וכמס ואז אין סמיס מסבר כיס עעצמ׳ בריבוי כ״כ לסרי אין
מפחייס מוצץ מצממס אז ואיכא צמיחש שמא ירבו סכומפיס וביומי
סשר׳ ממש שאז מעמו סמים ויגרשו רפש ומימ סיצרך צמפצ׳ מפני
סחציצס כפירש״׳ ואמנם נימים שבין כיסן צסשרי צא סוצע צמפצ׳ מפני
שאז סמים רביס ואין כאן חשש מימ ונס מקואף צא סוצכך משוס לאז
ליכא ספשרס שלגיס ולריבוי שממעח גשמי׳ ליכא למיחש כוצ׳ סאי
שא״א שצא יסיס ע מ ס מחצם צמסצס ומכ״ש כל ׳מוס הסורף ולא סיקש׳
אלשמואל לאמל אין סמים מפסלים בזוחלים אצא פלס ביומי סשלי צבל
משמע כצ סשכס צא שמואצ ממממ׳ לס׳׳צ בעלמא מב״מ לא במיל ואין
לס ממבצ לס ואין מיס מנמצ מיס וא״כ כצ סשנס איכא צמיחש
שנסלנס סנסר מחמס ור נשורס צא שרבו הנומפיס ׳וסל מן סזוחציס
אצא שלבד סנסל סוא ע״ סמלונוס גשמים משא״כ בסשד שסנסל
עומל מצ מקולו אבצ אבוסו לשמואצ ס״ל כסצכסא מבימ בנףצ וציכא
צורסש אצא ביומי כיסן לרבו נימפים:
ואם סאמל א״כ מס מס״מיס צי׳ צלב לאמר מימרא בעערבא ססל׳
לבס פלס ומס פצינא אדשמואצ לאמל כסלא ממפ״ מבליך אומר
אני צא יסי׳ כדבל׳ סממלפל א״כ סיא גופ״ קשי׳ מצ סש״ק מנ״צ דסליג׳
דשמואל אלשומאצ סא נסי דאמס סוא דנסרא ממפ״ מגליך מ״ע סא
סזינן

שארות

חת״ם סופר דדד

סזיק שנפלו לסוכו ע׳ גשמים ומ׳׳נע לא ננףל לשעואל וםאענס ״ל ולד
לוולאי םגשעים שאנו מאים ׳ורליס משמים אל הון םנסר וכן םזוסלים
ודנשה לםוכו א׳ לאו לעינינו מאוס ימים רניס אס״כ מדין םנםר גמל
עאול על השיעור שהוא נימי השרי םייט אומדם שאוהן םעיס כנר
סלפו וענרו נזסילסן כ׳ כל סנסל״ סילכ״ ולא נסי׳ שעה א׳ וכעעע קמ
םלפו וענרי ואיד ועם״ס לעיסש לסו ומ לנו לםסידר לענול נסוכן ביום
קנמל ולא יוהל אן נלאוסינו הנהל גלול הרנם ממס שסוא ני ויד השרי
מאין נאו אוהן סמים אם לא ממי גשידס וא״כ אפ״ אס לא יה״ הלנה
ממי סנםר פצמס ירמ מין נידנו לא נמיל כל זה א׳ לא מ נ מ ן מכיפ־ה
אנל לסן לשמואל למכיפ״ מ נ י  7א״כ כל הנילוצ שאנו לואיס אסר
ענול םגשמיס אנו סוליס מכיפ״ ולא ממי גשמים ויפם אמלו לפלינ
אליל" וא״ש נמי ללנ פלינ כמ״ש ד ס נקי םישל נמק׳ שנם לעס נשולם
נישל שישמסו ננ׳ נ נ ל מל אסיסס שנממלנא כ׳ סממיל ם׳ מל האלץ
מדל סא ללמא מ נ ד ן ללמ׳׳ל מכיפ״ מ נ ד ן אפ״ בלא גשמים נמ׳ מסגלל
עעצמו ומימיו סלים ולביס מאליסס ואע״כ ליח ל״ לרב למחנרן מכיס״
כלצ אצא מסמם גשמים והשהא אפי׳ א׳ ע״י הגשמים וצסצוס םאדל
מהלנה ניד מעצמו מ״מ איכא קהלא לנא צפלה ואה״ אנוהו לשמואצ
כלנ ולא כשמואל למדפי׳ מ נ ד ן לא״כ צא ה״ צ ד ן צמקיואוה אפי׳
נ־ומ׳ טקן לגס נהפשלה שלגיס לא היינו סוששיס אלא לשעהס לכמעמ
קע סלפו ו ע נ ד והיינו הולים הרינו׳ נכיפין וא״כ א״ש שקולא ועל"
כפשומו ומי שימאן בזה ׳סלן ק׳ ללעיל הא לשמואל מ״נמ לא נעיל:
ונראה תא למיאן הלץ נזה היינו משוס ללא נמלא ל״ כולי האי שיה״
איקול לאוד״ בזוסלין ואי הוה לק מללננן א״כ הו לא אמד׳
מ״נמ צא ננדצ לנללננן נעיצ משדה היצלן למה שכ׳ הוא ו״ל ואע״נ
לנה״כ מפיק לי׳ מאך מעיין ונור מקיה מיס למעועי מקוח נזוחלין מ״מ
אאשר לאקמכהא בעלמא הוא ועיקר ללשא למעומ׳ מקיה שאינו ממהר
בכ״ש כמפיץ והנס סרא״ס נקפר יראים כ׳ הא לממעמינן מקוה מזוחליס
ולא ממעמינן נמ׳ מאשנורן הייני מעמא משוס לקחם מעיין הוא נין
בזו חלין ונין נאשנורן א״כ מניחים תקרא על פשעי׳ משא״כ קסם מקוה
הוא אשבורן ורק משוס היקשא למע״ן באה להחיר נזוחלין אחא אן
למעוטי ולהניח קרא על פשע״ אלו לנריו ז״ל וא״כ ׳׳׳ל מדל לאפוק׳
עהיקשא כיון לאן לא ע״חר ואצטדן למעוטי מקוה מכ״ש והו לשיטח
ר״י וק״עסו לק״ל כולו שאונ לאו לאור״הא והיקשא מה מעיין נילי
שמיס אף מקיה ביד שמיס אקמכהא נעלמא הוא אס כן לליל״ ע״כ
מ״חרא חיקשא לומר מם מעיין נין נזוחליס ונין נאשבורן אף מקוה כן
ואן למעוטי כ״ש וא״כ הוא להכל אקמכח׳ מלרננן לא שיין מ״נמ לא
נטיצ והוצלן הל״ן ללחוק:
וכן משמע ל׳ מלבד מהר״מ שנהרא״ש פ׳ חינוקה ק״ ׳ו״ל שז״ל לכיון
לפלינ׳ לילי׳ אליל״ שמואל הלכה למעשה אה׳ לאשמע״ וכו׳ גזילה
משוס חללליס של גשמים לאי שמנן לטנול נכהלא יאמלו העולם לנועפ״
מטהרים נזוחליס לקנר• ללונן ניטפיס ולא ׳לעי׳ מ ה ל א מכיפ״ מבריך
וכו׳ וא״ה אמא׳ לא קאמל השיק הכי ד״ל לצא אצטליך כיון לרנ ואנוה
לשמואל ק״ל כווח״ פשיטא לענמ׳ כווחי׳ לחומלא נמילהא לכל הנ׳
אמו לאי קיימי כווח״עכ״ל ו״ללטונאחלאאיךק״מיכווח״ הא איהוקנל
מכיפ״ מנליך ולק מללננן משוס גזילה לחללליח אקל׳ לק ניומ׳ חשד
וללילהו ה״ל חששא לאומי׳ ועול א׳ ק״ל להלכה כהנה׳ אמולא׳ נגל
שטואל למכיפיה מנמך כלעה המ״ף מי הכניקו לזה ההגל להשוות לנל׳
שמואל לש״ע אמל להליא לפלינ׳ ואי בא לחוש ל ל נ מ ל״ה שאימל הלכה
כשמואל למכיפ״ מנדך מכל הנ׳ טעמים שס ל״ה ונא הוא ז״ל לי מל
לעכ״פ מללננן אקול מאילך לשמואל להלכה למעשה אחא לאשמעי׳איך
קאמל לםש״ק שסיק מזם 'משוס למקהמא הלכה כהני אמולא׳ וזה נגל
האמה שהרי םצכם כשמואצ צר״ם לק שאנו מתלצץ מנייק לשמואל םלכס
צממשה אה׳ צאשממינן סו קשיא צ׳ מ״ש שםמוצס יטעו רונא נוטפים
נינהו הא צשמואצ ק״מ״ לק״צ מ״נמ צא נמיצ מה הוצרך צו׳ שיקברו
רונא נועפיי אפ״ ׳קנרו רק מיעוט נוטס״ ניד צא ה״צ צהיוה נמצ ומזה
יבואו צף אפ״ כוצו נוטפים מוחר נזסיצם ועול מס סועיצ מ ס מ ס ז״צ
נם׳ שמואל םלכם למעשם אחא לאםמנד• טמא צטעמ״ אזיל לק״צ מ״נמ
לא נטיל ואפ״ נמיעוט נוטפים אקיר משו״ה גזדנן שהעולם לא ילעו
שעכיפ״ ע נ ד ך ויקנרו שעכ״פ מינמט נוטפים יש בו ואס׳ לאע־ור״ כמי
נחרלליח אנל למאי לק״״ל נרונא נעיל ליכא לידחש שאין אלס טועם
לד שרונ םנםר ממי גשמים וילעו דנינו שסטטפיס נעלים נרונא ולא
אה׳ צטהיר׳ נסרדציה וצדקו ל נ ד ד ה ומה חשינ מםר״מ ז״ל אע״כ ס״ל
למהר״מ דכל הדין הזה מעיקרא א־כו אלא אקמכהא מדרנק נעלמא
ואע״נ דאבוה דשמיאל משש שמא ירבו לק״מ דכמה 'קפיקא דרבכ• ס״ש״
צ״ עש״ך ק״ ק״׳ וגס נזרו משוס סרדציה בדרבנן דמציט כן כמה פעמים
והשסא לא ש״ך מ׳׳נמ לא בטיל ואש״נ ס ק דסא םלכם צמעשם דשמואצ
עם ס ע רננן דמםמר׳ כולהו מדרבנן בעלמא הוא ולא נפקא ידנ״ מיל׳
לא סש םש״ק לםאריך ולד שימאל םלכם לממשם דנלאו סכי נמ׳ פשעי׳
דשממהץ הכין הוא דאעורא׳ אקר׳ מדרננן וכן מצאה׳ לרשנ״א נסי׳ שבס
שהקשה לימא קמא קמא נמיל והי׳ ס ק שנפל נל• הפקק לא אמר״ קמא

ותשובות

פ

בנדל שוב הקשה מנמל קאה לימא קמא קמא בפיל וה״ ס ח ס עייר׳
נע׳ פירוס שםסמירו רוצם שפסולס מ״ססמשממ זוסליס לרבנן סוא וכ״כ
פ׳׳י בס״ שבס לםד שסקשו קמא ננויצ ק״צ שםוא לרבנן:
והנה מהמ״ק וה״הד ס בפשיפוס שאיסיר זסיצם סוא מ״הס וסרב׳*
 oלמסמרלכי לצמיל בשעון משמע שםיא דרנק וםש־גו עציו ד׳ע
ונ״ס לשס צא נזכר אצא מניצס נסר סוא משוס גזיכס סכלציס וצא
סירן כצום וםנם א׳ ם״ נדיסי ראי׳ מלנרי מסר״ס שנמכלכ׳ כלמייח׳ צי׳
הרא״ש םנ״צ עעש סי׳ ראי׳ נכונם כמו שםיכחסי צמיצ אן סוא נדיסי
מ ד נ ד מרלכ׳ שםניא סוא ז״צ שס לעלאירייסא עצסס צס מניצס רק
עדרננן עשוס נזירח סרלליס ונסי שאק זס קוסר לע״ש צעיצ לאיכא
למימר םםינ לחכלליח גופא לרננן סוא אלא ללא נסיח לכן ללא נא
אלא לו׳ שעםר״מ לא עשם ממזדס לעפרע ועליפא מינ״ קאמר סמרלכי
דכל עצמו לא אקור אלא עשוס נזיר׳ סרלליס אנל אינו עסננל ללילן
ומ״מ אין רא״ צע׳׳ש נ״׳:
היוצא מסנ״ל צהר״ן והרא״ש ורשנ״א ומרלכ׳ בשם מסר״ס ציכא אצא
א״ לרננן אפ״ כולי נועפ״ שנזסלו ולמסר״׳ק וס״םל סוא מ״סס
ומ״ש לפמ״ש צעיצ אס סוא מ׳׳סס צריכים לפרש םש״ק כע״ש לעיל וא״כ
ממילא מוסר לטבול ננםר כל ׳מוס סשנס זולים נימ׳ ניסן ממש:
וראיתי פלוגסא עול נ ס א לאמר שמואל פרח ניומ• סשרי לםראנ״ל
נקפר בעלי םנפש ומ״ס׳ לי' נ5ד נסשונס םמיוסקסק״ רל״א
וסובא ניםם יוקף נקיצור כ׳ לוקא פרס וכיוצא נ ם שסעילו עליו נקסרי
שמסמענף כ״כ על שנימצס נמגריפס וכשסגיע צנבצ ס״ עעועח כ״כ
שינשס צנמר׳ רק נשאר נ ס גנים נ נ י ס ושרנו מ׳ גשעיס שעפו עצ
םנניס ונעשס נסצ שומף נ ם א חוא לפציג׳ אנצ שארי נסרוס לעצמא
ליס לין למובלים נ ס ם צעוצס:
איברא םר״ן כ׳ נתיפן לפרס נקע לאפוק׳ נסלוס םמכזניס לאין
טונליס נ ח ס לעולם ומ״ס׳ ל״ ממשנס פרס למיס סמכזניס
נל׳ חענח אפי׳ פ׳׳א נשבוע פקיליס למי חמאח ולהראנ״ל רק״ל מי פרס
מכזנח םיא צ״ל לל״ק ממקבס פרה לםסם לענין מ׳ חמאח ודיר׳ לנע״
מיס ס״ס וסני מיס צאו ח״ס חס אצא מחים שסר׳ מכזנים וכן מנואר
לסליא נל׳ הריס ור״ש נפי׳ המשנס אנצ צעוצס כצ לםלר ואחו מיא
אינן אלא מכיס״ אך כיון שאינן ס״ס לעולם ולרכו לסס״נש נל׳ מעכ ח
אינס ח״ס ויוחר נ״ל לאין כאן מחלוקוח לגס סר״ן לא יכזב סס סמציאוח
עלום ו של סקפר׳ רק ק״ל ללא מיקרי מכזנ״אלא כל שהנחר יחרנ ויבש
לגמרי ולא ׳שאר ממנס מאומ׳ נשים מקום ויחרנ מעיינו 1״נש מקולו
וע״ז קא׳ ה ד ן לםלעח ט מ ס לדנו׳ לסן ממי גשמים סוא אבל כל
שסנסר נשאר נמקוס א׳ ומחנרכח נמ״א רחוק מנניעסו זס לא מקרי
מכזנ ונכל זאם נ״ל להרמנ״ס והר״ש נס״ המשנס לפרס סנ״ל אין לס׳
לא״ נס לזס ועי״ ל׳ למניין מ״ח׳ לי׳ רשנ״א נחי׳ נלריס:
והרמבים מפרש פ״ מסצ׳ נ־ומי חשל׳ כלי לחקיוס סמים שלא ׳סיו
זוחלים וזה פ״ מסולש םניאו ני״ וצא פי׳ מה לעחו נקונ״
סש״ק לפ״ז ומס בין ניקו לסשל׳ וסנלעיל ליישנ עול נ מ ס שלאיח׳ ללש״׳
נבבורוס שינה מעמו ולא פי׳ כלל ממעס זוסלין ואשנולן כלפירש נשנס
אלא משים שאוניס וכלעח רמנ״ס למ״ס׳ נ״׳ ק״ ר״א לס״ל שאובים
סקל׳ נמע״ן .ואימר לסנס ספרש גלול יש בין ל נ ד ר״מ שאמר פרס
פרס ורנם ונין לברי שמואל שאמר נםרא מכיפיס מ נ ד ן לשמואל כללא
כ״ל שםנםר מ נ ד ן מדפיס וכל רב״חו מכיפ״ סוא ולס ממי גשמים כלל
ור״מ לא נ א אלא להוציא מלנ האומר שאין סנחר סרת ורנס כלל ואין
מעיינו מהגנר לעולם אלא כמו שהי׳ נחחלח נריאהו כן יהי׳ לעל
שנמקוס שהם םולכיס שמה הס שנים ללכח קמ״ל שעכ״פ היא ג״כ פרה
ורבם מעצמו אבל מ״מ אפשר שירבו עלי׳ נועפיס מפי הרנה ונפרע
םנמשכ״ לס מבחוץ מסרים קבינ צה שאין הההוס שחחח״ נפחס צהוציא
מעצמה שוס לבר אפשר שירבו נועפים על״ ונפקא מינ״ נין ר״מ לרננן
דלי׳ ונין שמואל לק״ל מניפים מ נ ד ן לרבנן לעולם אקור צמנוצ ס ק
ביומי ס ש ד ללעולס איכא למיסש לנועפיס ונפרע פרס לפמ״ש לעיל
שמכזבס בקץ וםילוכס םפשומ ממי גשמי׳ שסר׳ אינס פרס ורבס ממצמס
כלל ואפ״ אס נעשה לה מפץ לסקויח חמים מ״מ ניסיש לשאוביס שבאו
צה ע"׳ ציטרוח כפירש״׳ ומס מועיל קווי לפקול שאוניס אן לר״מ שהם
פכים ורבים נמצא יד הציטטה נהנעצו ברובא וליכא אצא משוס זחילה
לזה מועיל קווי ע״׳ מפן אן לשמואל לאמר מכיפ״ מברק אין כאן נ ד כ ה
ע״׳ גשמיםכלצרק מכיפיהוצא צדן שוס לנר ו ע כ אנוה לשמואל לק״ל
כרננן לר״י נייד ניקן עניל להו מקיואוה נ נ י ה ס שלא ע״ פרה כלל
ולא הועיל לו מפן להקווה הנהל לק ניומי השרי שכנר כלו מ׳ הצינירוה
ולא נשאלו  pיד גשמים שםכסל םיא מסס עכ״פ לכן עשה מסן אנל
נניקן לאיכא צידסש על״ן צמ׳ הניצולוס לא סועיל לו מפן ומשוס כן
נשנה לעיקל םש״ס וההסצה שקצא ומל״ היא צמשקצ וממד נםא לאנוה
לשימאל ואיםו ע״כ ס״ש ללננן ל ד מ למשו״ם לא סועיל צו עפן נכיקן
ע״כ לא ידיה׳ ש״ק ההם ללל״ע כלל וההס ננכולוס עיקל שקלא ומליא
אלר״ע עשו״ה פילש״׳ להסס ליכא סששא לק עשוס םאוניס ולא אקיק
הש״ק

שארות

חת״םסופר דדד

סש״ס לרימ שוס ממס אסר רק משוס שאוב״ ולפ״ז לפע״ש רמנ״ס
כאבוס אין היחר אפילו נחשר׳ כ״א ע״׳ מסן וקווי מיס:
עוד רגע אדבר מ״ש רש״י נשם רבו סלד זיל לפרש מעס סש״ס משוס
מיס ח״ס וכדחס דעס זו משוס דק״״ל זב נע׳ מיס ח״ס ולא זנה
מ״מ כ״ל לא רחוקס סיא לד דס״ל מדרבכן גזרו זנח אטו זב ונזם כיחא
דאניה דשמואל מביד ליכהיה ולא לאשהו ה״מ דקחס כשיס טונלוח
לנעליהן ולא מיחלף בזנ דטביל לטחרוח בלחוד ואע״ג דממילא עקק׳
נמחרוח מ״מ לא מיחלף דנימיו כבר נטלו רוב מושי טחרוח ולא הוה
שכיח׳ כולי האי והיו רונ כשיס טובלוה רק לנעליהן משא״כ נכה״
סכויוח סיו וסי׳ ביכר מבילחן לטחרוח ומיחלף נזנ זכר והוצרך מיס
ח״ס וא״כ לשימם זו ליכא לידחש כלל ואע״ג דכדחו דנריו מ״מ חזי
צאצמרופי ללמוד זכוח על סטונלח בכחר:
היוצא מדבריכו אלו דוודא׳ לר״ח ור״׳ף ורמב״ן קיימא לן צאקוד טבילה
בכהר ולסרמב׳ס אפי׳ ביומי חשר׳ כור לא ולהראב״ד ורשב״א
מחירים במקוס שהכסר מושך חמיד ועכ״ס אוסרים במקום שאין דרכו של
נהר למש־ך ונכל זאח נ״ל דליכא אלא א״ דרבכן נעלמא ולמסרים ורא״ש
ומרלכ׳ ליכא נכל סני אלא משוס נזירח סרלליח מ״מ ק׳ מאוד להחיר
לכחסילה לטנול ננהל נימיס שהגשמים רנו כמו רנו אך לריח וסמ״ג
יסמיק והחלומוח מוחל בכל עכין וכבל ניאלח׳ שלסע״ל נלול כל סכ״ל
אפ" במים המכזב״ כל שכשאל עיקל הכהל ומקולו אע״פ שכמה םרסאוח
מכזנח בלי טעכה מ״מ ליכא אלא א״ לרנכן לחמחמיליס ואזל" בקםיקא
להקל ולריח שריא לנמלי וכה׳ למ״מ למהלי״ק וח״הל ס״ל למלאור״חא
אסור מ״מ בדרכו להייכו ביומי כיסן ממש ׳ולח זה א״א לפרש הלכה והכה
נס בנידון דילן שמה שראה מעלהו יבושה המיס בקק האבר אין ראי׳
כלצ כי ח״ שכח בצורח ועצירח גשמיס מאוד וחייל מכזבח מחמח טענה:
ע״כ בלי ספק ירא שמיס כמוהו יראה בחוזק ידו להטוח לבב החוכיס
חחח דגלו למוכעס בכל האפשר מטבילח הרהר וליסע לעיר מקוס
מקוואוח סמים אבל סס שלא לההיר לטבול ביום ז׳ לכחחילה מחשש פן
יפרצו לטבול בכהר כי לדעה׳ טוב למדחי חא מקמי סא הכלע״דנחבחי
משס״ק סופר מפפד״מ:
וחחמחי שמיבכצחוחמיברכוח:

תשובה רנ
שלום

רב לי״כ חלמידי הוהיק האהוב צדיק וכשגב כמדיה וואלף כ״י
אבדק׳יק פאללאטע ׳ע״א:

נועםיקרח מכחבו מיום ׳״ב כסליו הניעני סיום על ככון ואודוחחיקון
המקוח בעירו ליח עוב מיכ״ לעשוח מקוה עיי מי גשמים דהוא
כשר וישר לכ״ע נל׳ פקפוק עי" סילונות של מחכח מסגגיס אך סמוך
למקות יעשם צינור של עז חלקים בסניס בשיפוי שלא יח״ נחס גומות
ושום עכבות מיס ואס יומשך תרבת עד ימלא פכי תבל שלג וכפור יכוצ״
למלאוח נכחף שלג וקלח ואח״כ כשיוששל יה״ מקות כשר ומת טוב אס
יעשו שיי חפילוח סמוכות זו לזו והמחיצה שביכיהס פלוצה למעלה סמוך
למצייכח שצ מחיצה באופן שאס חה״ אחח מלאה חחמלא חאחלח ע״
פרצה סכ״ל ואז לעולם לא יחסל חמזג דכיון שכחמלא׳ אחחמחס בהיהל
מ״ מ׳ גשמים או שלג ככ״ל אז׳ ממלאים להמקוה כשרה המלאה הצז
מיס נכהף נכלים וכיון שהיא כשרה נמ׳ גשמים שוב איכח כםסלח ע״׳
מיס שאוב״ וכל מס ששופכי׳ לסוכה כעשה הכל כמקוה כשר וכשחחמלא
על כל ילוס״ חחמלא גס חנילחה ע״׳ פרצה שביכיס׳ וכשססי׳ נס השניה
מלאה אזי אס ירצו לנקיח א׳ מהס יריקו המיס ממנה וינקו אוחה ואח״כ
ישפכו מיס בכחף להמלאח עד שחחמלא הריקניח ואחר שנחמלא הריקכיה
יריקו השכיס ו־כקו נס אוהה מרפש וטיט ויחזרו לשפוך בכחף הראשוכס
וחחמלא גס היא מעכס וכן לעולם וכן עושים פה במקוה הגדולה ולעולם
צא ׳חקר המזג והוא עצה טובם וסגוכס אין בס פקפוק כלל ולחיוח׳
מאוד טרוד לא אוכל להאריך יוהר ואסיים בנרכה .פ״נ יוס ג׳ כ״א
משה״ק סופר מםפד״מ:
כסליו חקע״ד לם״ק:

תשובה רד
הי ׳גמל במדו גמל חחימה עובה ל״״כ הלב הגאון המפירקס כ״י ע״ה
פ״ח כקש׳ימ מו״ה דוד נ״י אבייל דק״ק ע״ח ׳ע״א:
ברך לקחתי ואשיבכו נרכח חשכים דשכיס ורענכ־ס ילוס כסאו וקלט
למעלת עליוח בקודש מלא וגדיש עד כ׳ כשהחות בתר תקדש אמן:
על דנרח ניני מסים סייד סי׳קל׳ז סד׳ ס ונחזור שתעלת לסלכ׳ דמקות
שקבעו בו נסרים נמסמרות כדי שלא ימסרו מימיו משיעור ליח ביה
משוס מהווה בדבר המקבל טומאה כיון שהמקוה עסה כשר לפנינו ואין
תנסריס ותמסמרוח פועל״ אלא למנוע שלא יחחסר לעתיד לית ב״ משוס
מסווה בלבל תמקנל טומאת ופר״מ פקפק ע״ז משיעח ל״ח בסוכת
נפילק עלי׳ סדין למוק׳ נסוכה כשלה אלא שמת״לא שעתידים עלי הסכך
להתייבש או לנשור רה״ אז צילתת מרובת מחמתה ולמכוע זה פילס

ותשובו ה

עניה סלק ואה״ הבי הוקל כנינו הס מקים מקק־ בדבר המקבל מומאה
אף על פ׳ שאינו אלא מונע שלא העקול והרי ללא כהגאק בניני הכיל:
אומר אני לנר גלול דינר סננ״י ז״ל וקברה נכונה וישרה היא לדינא
וחילוק גלול יש נין ההיא ל ד ה לההיא דכב״י לההס נפילס קדין
לא עקלינן למעמיל הקכך נלנר המקבל מומאה לזה לא נקרא מעמיל
כיק שהוא כשר נלא״ה ואינו אלא מונמ ונקי הנניי זיל אלא שהוא עוקל
ממעס קכך פסוצ שהרי הקלין עצעו ראויה לסכך ולעשוה צל מל ראשו
אלא שהוא סכך עקול כמצא אלס יושב נצצ שלין ורק אס סקלץ איכו
לצורך ונמשה מהל ונמל לננ׳ סכך כשר כמי שאיכו הוא משא״כ כשססלין
הוא לצור׳ אפ״ רק צהציל מפיסיל מ״מ לא נמיל לסכך וה״צ איסו גוה״
סכך פסי׳ ופוסל וסס״נ גני נקריס אילו סיו סס ראוי׳ לסבול נסס
בעצמם סיו פוסלים משוס מקוה פסול אך סכקריס איכס מקיס פסול
אצא מעמילין המקוה א״כ כימא כיון שהמיס המה כשיעור וסנסריס צא
נאו אלא צהציל מיפקול אין זה מהוה נלנר ממא וללעה׳ ככון הוא
יראי' לסמוך עליו ללינא וניוס הלין יחהמהו לאלהר לחי״ עוני׳ ארוכי׳
מש״סק סיפר מפפ״למ:
ולשלום כנפשו היפה ונפש א״נ:

תשובה רה
שלום וכ״ע לי״נ הרנ השנון החרק המופלג מס״ו אנרסס  0״ :
נפשו היפה נשאלחי אולוח מקיה שעושי׳ נעירו וז״ל הנלרך לעכ״כנו
נה ון גומא שעונלין נו צריך לחעמיד חניוח נלולוח של  pאשר
לחוכו ׳זינו המיס ונחוכי ׳מבלו וסוריני לנקוב חחניוח כשפוסרח הנול
בעולו חלוש לבעלו מהיוח כלי קבול ואח׳יכ יכולין לסוחמו נסיל ובצרורף
כמבואר בש״ע קעיף ז׳ וסעיף מ׳ אך כשאלחי אס אין חקכס לסחוס
הנקב של חביו׳ אח״כ בחיוחו מחובר בברזא של עז כ׳ אפשר על ילי
סיל לבל הגבר החלוכוח המיס ולא יהא באפשרי לסחס במיס חמין
אם״כ עכ״ל השאלה:
הנה עין מעלהו שפיר חזי כל הכאמ' וכגזר על זה מהגאון מהרח״ש חייג
סי׳ כ״א בפשוטר משמעוה הרא״ש והכיור מבואר לההיר בזה משוס
לכיין לבעל ליה מחורח כלי בחלוש מה שכעשה כלי אח״כ במחובר ה״ל
כקבעו ולבסיף חקקי לשרי וכן הסיר השייך להליא סי׳ ר״א סקכ״א וכן
יבי; כל מעיין בלשון חשו׳ רשב״אס־׳ ח״ח וסוף לברי חשו• הכ״ל יבואר
לקמן בלבריכו בעזה"׳ וכן מצאה׳ שפסק הלכ׳ למעשה במרכבח חמשכח
פ״ו הל׳ ל׳ ממקואוח אלא שהקש• הגאין ע״ז מש״ס ביב ק״ו ע״ב למסיק
שס לרננן דר״א אין חילוק נין קבעו ולבסוף חקקו ובין חקקו ולבסוף
קובעו לעילס בלאוי״תא ליכו ככלי ורק נשאיב׳ לרבנן מקילינן וחכא
לעבול בכלי לכ״ע אסורא לאור״הא איכא א״כ מתית לחחיר ע״י חקקו
ולבסוף קובעו ומ״מ העלה ללליכא אין ללחוח לברי רא״ש ועור וכלחק
מאול ליישב קו׳ זו בלוחק גלול ואחריו באו הגאוכ״ בחשי׳ באר יעקב
בחלק ״׳ד ס״ ר״א וסייעו אחריו להלכה לאין לזוז מפסק הגאונים חכ״ל
להלכ׳ מםכי קי׳ וכלחק ג״כ שס ביישוב ק' זו ואמכס חגאון כב״י מהייח
הקש׳ ק׳ זו ולא ראה לברי הגאוכ״ הכ״ל והוא העלה לאיסור וכלחק
ברא״ש ועור לרצוכס לכשר למקוה לרבכן כגון לעבילח כלי זכוכיח
שעבילחס לרבכן וכן סחיר נליעבל לאשם שעבצה נכחס וכן צריךצלחוק
מאול במה שסהמו כל הפוקק״ עכ״פ במים שאובים אפ״ עשה מקום
שכולו שאוב ע״י כלים שקנעו ולנסיף חקקו שללעח רוב הפוסק״ הוא
לאור״חא ואפ״ה שרי מ״מ כלחק חגאוןז״ל:
ואמנם אני ראיח׳ בלשן רמניס נפ״ משכה ל׳ פ״כ לכלים עשאה
אניס לבהמה אעפ״י שקבעו בכוהל ממאה כ׳ עליו וז״ל לפי
שסכל׳ אשר יקבל עומא׳ כפי צורתו כאשר כקבע בכוחל או נארן הכה
הוא יקבל עומא׳ כמו שהוא ללעח חכמ״ כמו שהחנאר מלעח׳ בעוב
מזאח סמסכח גבי לף שצ כחחומיס וכן בקוף חגיגה )רצוכו לל״ק
למעמא״ חכמ״ חמזבחו׳ מסכי ציפויהס אעפ"׳ ססס בקרקע ואמכס
יחים סמחובר לקרקע כקרקע ולא יקבל עומאס אצצ חכמיס כאשר
כעשה לנר זח מחחלחו בקרקע או שכעשה לשמש אח סקרקע כמו
שקלס עכ״ל ויבוארו לבריו לקמן בעזה׳״ מ״מ מבואר מלבריו שאס נמשה
עחחלחו בקרקע איכו מקבל עומאה אפי׳ עומאס לאור״חא לאי מ״ר׳
מטומאה לרבכן לא ה״ל לאחו״ מרבכן ללף ולא מחגיגה אלא מטומאה
לאור״חא מ־יר׳ וא״כ סחר עצמו מיכ״ ובי׳ להרי רבנן ללף לא חלקו
נין חקקו ולבסוף קבעו או נהיפך וכל החי׳ הלחוקיס שכאמרו בספרי
הגאוכיס הכיל צא יצדקו אהלמנ״ס וצע״ג לכאורה:
וכן ק׳ ממשנה ז׳ פייה לפרה השוקח שבסלע לפ״ כ״ש שס מ״ר׳ מקבעו
וחקקו מכי מהכ״ אי ר״א היקשי קיפא היח כלי וחברה כו׳ הא כל
המחובר לקרקע כקרקע ח׳ רבכן ללף א״כ רישא אמא׳ איכה צריכה
צמיל םחיל הא בלאור״חא אין החבור מבטלה מחורח כלי מיהו רמב״ס
שס מפרש רישא בכחקק׳ מאל״ בסלע אך להר׳׳ש חיקש׳ וצ״ע:
והנלע״ד לבצאה״כ צל״ע מל הש״ס למשכ׳ שאכי שאיבה לרבכן ובמס׳
ביק ס״ז ע״א מקשה סש״ק מברייתא לציכור אר׳ יוסף ורז
לס״ל שיכו׳ השס קוכס הכא כימא ע״׳ שיכו׳ שס דציכור ה״ל כאצו כעשה
כלי
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כלי בהלוש ע״ש בסוס׳ ומשכי ש״ס שאני שאינה לרבק וק׳ לומכ דק׳
דשאיבה דכבכן יעלהו לב׳ מדרנוה עה שחי׳ כלי בהסלהו ועה שכעשה
עהס כלי מסלש ע״' שיכר סשס וממש לפמ״ש הגאון מלי אלמיגיס נה׳
כנר״ סי׳ קטנו ס״ז ללכבכן דדף כעי קבעו ולבקדף סקקו איכו אלא א״
לרבנן ומש״ה נשאיבה דרנכן לא גזרו עשוס דהיל הרי דרנכן ופי׳ נכון
ואמה הוא וא״כ כיון דק״״ל שיכו׳ קוכה א״כ קבעו ולבסוף סקקו ה״ל
איסיכ דאוכייה׳ וא״כ אפ״ נשאינה ליכא אלא סד דרנכן וכשם שגזרו
נשאי נ ס נסקקו ולבסוף קבעו ה״כ נקבעו הסלה וכעשה כלי עי״ שיכר
השם דהר ווי״ הוה כלי דאוט״ וא״כ הדרא ק׳ לדוכסא נר״׳ דציכוכ
אמאן חרמי״ ע״כ טל דהכה אקר דדף סומ״ל לעולם רנכן והנ״ע בדף
שחקכו חחלח קודם שקבעו לכותל ואין זו שיכו״ דחיקא כ״כ דלומר
דאח״ ככ״א ומ״כ׳ נדף שלא טחקן זחו נל' ספק דוחק דדף של כחחומ״
חכן ומשמע שנחקן כל צרכו אבל לרבנן ל״ק כל כן אלא דכיחא להשי׳ס
למימכ שאט שאיבה דרנכן ומיחוקס בכל מיני דף עוד הו׳ מ הש״ס
למימכ דברי״ דציכיר אח״ כרנכן דמכחשח וכמו שפירשני׳ס דמ״כ׳ נמכהשה
שנמחל ולא בסלע שבהר אלא כיו; דכנכן דדף מ״כ׳ נכל מיכ׳ דף א״כ
נצערן לומר חר׳ דרבנן נינחו רבנן דמכחשח ס״ל לחלק נין קבעו
חחלה כו׳ וכנכן דדף כקכרי סחס דף שלא לחלק ע״כ ניחא לש״ס למימר
שאט שאינח דכנכן ורנכן דמכחשח בחקוקה בסלע שנהר מ״ר׳ כפי׳
חוס׳ אן כ״ז למאן דליח ל" שינוי שס קונח דחר׳ מבואר ננ״ק ס״ו
ע׳־נ דעשרין וחרה׳! שנין נהקשה ביה רנה ולא נחיח למימר שינוי
שס מועיל עד דיסינ ר׳ ׳ושף ברישא וקידש שינוי שס קונה וא" :לנחר
דחדיח ר׳ 'יכף שינוי השס קיכ־ ואפסקא הלכהא הכי וקי קו׳ הש״ס
דנ׳ק וצ״ל משוס שאינה דרנכן חו ליכא למימר דרבנן דדף לא חילקו
נין חקנו הדף קודס קניעה או אח״כ דא״כ ק׳קיש״הינו הנ״נ וע״כ לומר
דמ״ר׳ בדף שחקכו תחלה אנל חקכו אחכ שקנעו עהונ וכן נרחת דעח
תכמב׳ס ספ״׳א מכלים תלכת כ״ד מ־כיקח של מחכות וכוי לפיכן דף
של כחהומיס והנה מייר׳ להדיא מכניס שנגמכה מלאכתם ותיו ראוי׳
לקבלה עימאה קודס קביעתן וע״ז קא׳ ואמר דף של כחחימיס משמע
דמיירי נמ׳ נכס״ג והיינו כטל אבל אס לא נגמרה מלאכהו עד אחר
קניעהו בכוהל איכו מקבל עומאה והן הכה דברי הכמנ״ס נפי׳ המסכה
פ ר משכה ד׳ דכליס סכ״ל ופי׳ הר״ש נמשכח לשוקח וז״ל ואס יאמכ
האומר דבדף של נחחומיס אפ״ כשקבעו חחלה וחיקנח אח״כ כמי טמאה
מטעם שיכו׳ השס ויהי׳ הנר״׳ כפשוטו אפשר דאת״נ אלא דלא נ״ל
שישהכה השם ע״׳ תיקון דמעיקרא כמי דף כחחומיס קרי לי׳ ויהי׳ אין
שיה״ זכינו לדין דרבנן דדף ס״ל לחלק נדמור״׳ נין קבעו חחלה לחקקו
חחלה והשחא ממילא כימא דכננן דמכחשח כמי הכי ס״ל ומ״כ׳ נחקקו
בכותל בנין !־לא בסלע שבהכ דכיון לע״כ כנכן דדף הכי ס״ל לחלק כנ״ל
כ׳ היכ׳ דחוק״ הנר״׳ דליכוכ כווה״ א״כ מת״ה לומר דרנכן דמכחשח
לא ס״ל הכי ויחי׳ חכי דכננן :
והיינו דמנע״ ל״ לדי״ לשיטחוא׳ אלטכונליןסשינ כחלוש לפירשנ״ס
דמספקא ל״ לרבנן דמכחשח משוס דעד דאח׳ ר״׳ לא היה
מקים ספק דודאי כל״א ס״ל אלא דמוכי בעין רעה מוכר למה״ח לומר
דפליג׳ אדר״א ואכננן דדף ואיכא תכי כנכן וכמו שהקשו חוסי אבל ד״
לטעמי׳ לס״ל שיכו׳ שס קוכח ולדידי׳ ע׳יכ כנכן דדף גופ״ מחלק״ בין
חיקכו לקבעו חחלח ע״כ כסחפק נרבכן דמבחשח ולקמן אי״ס ׳נואכ
ניתר ביאור מקום קפיקו של ר " בזת ומזח יש קצה סיוע לשיעח כ״ח
וכשנ״ס דתלכת כר״א לאי לאי לס״ל לר״ דתלכת כר״א לא ה״ מקום
צסקתפק נכננן דמכתשת למת׳ית צא נימא לס״ל כרנכן דדףדמחלקי
כמי נין קבעו חחלה כף וכן מדסשיעא ל״ לגרי״ דכי״ דגונ״ מאצעכונ״
לבה׳ דנע״ לאביו פשיט לי׳ לנכי׳ דאצעכוביל כמחונכ והיינו ככ״א וע״כ
משוס דהלכח׳ כווה״ אפי׳ בהא דדף וטל עוד כדמוח כא״ לזה מסהמא
דמשכחיכו דמכר חניח מככ המכהשח הקבוע ולא אח המעלעלח
ומדחילק בין קבוע למטלטלח משמע בקבוע אין לחלק בין חקקו חחלח
לקבעו חחלח וחחיכח לשמואל לפשק הלכהא מוככ בעין יפה מיככ א״ש
לכהי לנעלמ׳ כחלוש למי הנא כמחובר למי אבל לרב לפשק חלכחא
לעיל ס״ס ע״א כחכמים למוכר בע״ר מוככ חיקשי מסחס מהכ״ להכא
וע״כ לכב משכחיכו כר״א יכה׳ לסלכח׳ כשמואל נליכ׳ לעכין מוכר בעין
יפה מוכר אבל בהא צא מציכו ל׳ חלוק שמואל על כב ל לענק חלוש וחנכו
יהי׳ כל המחובר לקרקע כקרקע עול ללעטן איס כא עכ״פ חלכח׳ כרב
ואי; זה לומה למ״ש חכא״ש כ״פ שוכ שכגח ל׳ וה׳ קי׳ ל׳ עיין וק״ל זה
כ ל נלעחהפוקקיס כר״א מ׳׳מ תנ״׳ף ורמב׳׳סורא״ש לפקקו כחכמים״ל
כנ״ל לק״ל למקקנא לשיט׳ שס קונס וע״נ רנכן לכ״א ני! רבנן ללף נין
כבנן למכחשח כולם׳ מחלקי בין קנעו חסלס לחקקו חחלס וכפקק
הכאשוכיס אשכ מפיהם אכו ח״ס:
מה חאמכ מעחה עכ״פ מפעם שיכר השם ׳אקוד לטבול בכלי שקבעו
ולבסוף חקקו אומר א ט אח״כ א׳ כשחט שמו ע־״ז וכבש״ק למעיקכ׳
קלילחא ולבסוף ליכוכ אבל אכן בחביח או גיגיח ק״מיכן שכקבו כקב
המטהרו ופשוט כשכקנו מליין שמו עליו וכקכא חביס וגיגיח כחי ללינא
נעיל ל״ מחורח כלי על שייחלו לכמוכיס וכלומה מ״ע שעו עליו ולא
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כשהכה עי״ז ולא כשחנה שמו ע״י סכקנ ומש״ס כשחוזרין אחר קניעחו
בקרקע וסוחמיסחכקנ וכמשה כלי אין כאן שס חדש כלל ולא דמי לציכוכ
למעיקכא חי׳ חהיכה קוכה ולבסוף כעשה ציכוכ ומש״ס נוד כק' צימכ
שיכו׳ שאיכו חוזכ לנכ״חו אע״פ שאפשר שישנכ חציכוכ ויחזוכ לקציצהא
מ׳׳מ לעולם כקכא שבכי ציכוכ ולא קצילחא דס״כו חחיכח קוכח ואפ״
לג״ החדשה שהני׳ הגאון מו׳ה שככא נש״ס ביק סכלפק נגליון דק׳
הש׳׳ס איכה אלא לכ״י אבל לכ״ז נאמה לא ק׳ משוס דאיכא למימכ
צינור חוזר לנכי״ כשישבנה יהי׳ קציצהא מ״מ פשוע דגיגיה שטקנה שס
גיגיח עלי׳ עפ׳ ואין כאן שיכו׳ סשס כלל וגדולה מזח ר״פ לולנ הגזול
מעיקכ׳ כמי הושעכא קרי לי׳ מכ״ש סכא דנין מעיקרא וני; לבסוף גיגיח
וחביה קרי׳ לי׳ ויש קצה לפקפק ולימכ דלסי' מו״ה שככא הכ׳׳ל דהש״ס
ינ״ק אזלא לר״׳ אבל לר״ז לק״״ל כווה״ לק״מ ק׳ הש״ס סחס ולא
אהאיכןלה״ השייס וא״כ ממילא נשארה סוג״ ש״ק דנ״נדדף לא מיפלג׳
נין קבעו חחלה או לא ורק כשאינה דרבכן שחט מ״מ ׳״ל מסה״ן לפקקי
הרא״ש והטור ופי׳ המשגה להרמנ״ס לא מח״שנ אלא לפוס ג״ שלפנינו
א״כ אוחו גי׳ עיקכ נשגס אפי׳ לאוחו ג״ ׳״ל כיון דעכ״פ מ.יכח כר׳ י דאפ״
נדאור״׳ יש לחלק נין קבעו חחלה כף ולא יחלוק ר׳׳׳ ע׳ז דנהא לא
פליג׳ ונשאכ הדין בידינו כמו שהסכימו כל הקדמוכיס לתחיר בכה״ג:
יש לאלוה מילין נמהכ״ דמקוואיה פ״ו מי" האביק כו׳ יכ׳ סרמב״ס
עוד
נפ״ המשנה לפי שהאניק היא כלי לחיוחו ניחך לארץ וזה אמרם
ממני נחישפחא שלא כעשה אלא לשמש עס הקי־קע והחי״ט מניאו
ומקשה ממנו דהכא משמע דכל שנעשה לשמש עס הקי־קע גיע עפי
ואלו במשנה ט׳ פ״ח דכליס מבואר דפירנה טהור אע״ג דחנור וכיר־ס
טמאוח מ״מ פורנה שאינה עשו״ מחחלה אלא לשמש עס הקיקע עהור
והן הכה דברי כמנ׳ס ס״כ מ״ד דכליס גבי אנוס של בהמה שהנאח׳
לעיל לחלק נין דף של כחחומיסואבוק לבין ההיא דפירכה הדף והאבוס
אין חחלח עש״חס לשמש עס הקרקע אלא במקרה רוצה לקינע׳ נקי־קע
משא״כ פורט; יה״ איך שיה״ מבואר שכל שנעשה לשמש עם הקרקע
גורס ביטולו מחוכח עומא׳ עפ׳ מאילו לא נעשה לשמש עם הקרקע ואילו
הנא פ״ו משנה יו״ד דמקיואוח גני אביק מבואר בחושפה' הנ״ל תהיפיך
וכל זה רמז נדבר׳ החי״ט שס ונחוס׳ חדשים שס כ׳ הי' אלא שלא ניאר
יפה ואני אבאר בעזה״׳ דודא׳ לענין קבלה טומאה דכל המחובר
לקרקע איכו מקבל טומאה א״כ כל שנעשה מחחלה לשמש עס הקרקע
מבטלו מקבלה טומאה משא״כ לעכין שאובים או לעכין עגילה בהון
הכלי דהכל חליי אס הוא כלי או לא והכה החבוכ לקרקע לא ׳נעלכו
מהיוח חורה כלי עליו דמנ״ל הא ואלא מצינו בחולין קכ״ט ע״א כמה
מיל׳ דאמר״ מעשה  pשימש ואפי׳ נוסח שאור שייחדה לישיבה נעל
מחורח אוכל וכעשה מעשה עץוכןניח שסיכנו נזרעים ע״ש ונפסח׳׳ דף
מ״ה ע״א גני בלק שנסידק׳ עריבה ובפיכש״ שס מנואכ כל זה וא״כ ח״כ
היינו עעמא דנטיל ל״ מחורח כלי ע״׳ שננאו בכוהל דשימש נו מעשה
עץ ואבן ושקעו נחומח נכין וא״כ חינח אס אין דרך חשמישו של אוהו
כלי בכן ה״ל השקיעה נהוך דימוק הנכין נימול ושימש מעשה עץ אבל
כלי שכעשה מחחלח לקרקע וכן דרך חשמישו נהי דלענין עומאה קיל
וכטהכ מטומאחו מ״מ לא כשהכה שס כלי ממכו ע״׳ ששקעי בנכי! אדכגא
כן הוא דכך חשידשו ומה ל׳ אס סוא מחונכ או חלוש כעולם הוא כלי
והעונל נהוכו לא עלהה לו טבילה ומיס שנחוכו שאובים ס ס ־•

,

והנה מלשון הרמב״ס ננוסחא א״׳ דמייח׳ חי״ע פ״ו דמקואוח שס
מבואר דחא׳ אביק חי׳ כלי מחחלה היינו חקקו ולבסוף קבעו
ואפ״ח כ׳ חוקפח׳ משוס שנעשה מחחלה לקרקע והיינו מעעס שנארח׳
לעיל דעי״כ אינו מחנעל ע״׳ שנבנה בקרקע משמע הא נלא״ח סי'
מהנעל אפ״ אס חי׳ כלי מחחלה דמעשה  pשימש וצ״ע לפ״ חו׳׳מ
הש״ס דנ״נ למימכ דנכי״ כ״א היא וע״כ לא מעהר ר״א אלא נדף
אבל ליכיכ שנעשח מחחלח לקכקע בהא מחלק כ״א דנחקקו ונעשה כלי
מחחלח ע״מ לקובעו נקכקע לא בעיל מחוכח כלי ע״ קביעח קכקע
ונחקקו ולבסוף קבעו ח״ע משוס שכחחבר בקרקע כשחיה קורס נעלמ׳
ולא סי׳ עליו שס כלי כלל הכי היא כקכקע ממש והחקיקה אח״כ ה״ל
נחוקק ועושה חכק נקכקע וכפ־רשנ״ס וצ״ע לכאורס :
וראיתי נסרא״ש דנ״ק ס״ז ע״א שס שכ׳ דההיא דציכוכ מ״כ׳ שיש
לו ל׳ לבזבז״ א״כ שחטט נ ה לקנצ צרורוח וחקיקס ה ״ מ
חטיטה כ״ל שכנר ח״ צינור וחקקו דברי״ היינו שחטט נ ח לקבל צרורוח
וצע״ג לכאוכח דא״כ חיקש׳ ק׳ חוס׳ דנ״ק מה מקשה חש״ס דעי״ שינוי
סשס יחי׳ כחלוש חלא לא כשחכס שס כלל דמעיקכא כמי ח" ציבור
אלא שקבעה נקכקע ואח״כ חטט נ ס לקבל צכוכוח ועשאס כלי קבול
אבל לא נשחנח שס כלל ע״׳ז וחחטיטה שנמחונכ הו״ל כחועמ נקכקע
ולק״מ קו׳ חש״ס ולא שיין חי׳ הוס׳ שס ועיין:
וצריכים לומר דחרא״ש ס״צ שציכוכ שחקקו מ״כ׳ בכל מיכ׳ ציכוכ
שגורס שיהיו המיס שאונין סן שיסי׳לו ד׳ לבזבז׳' חן שיח"
נו לקנצ צכוכוח ונטי׳ קחמא קחכ׳ ציכור שחקקו חקיקה העושה אוהה
כלי חן שחקק הציכוכ גופה והשאיר לה שיורי לנזנזין מד׳ כוחוח״ סן
שכבכ

שארות

חת״ם סופר חי״ד

ותשובות

רא״ ןי אינני מכיר םםם מיקר שכירים משםלס מהקרקע מולם שסוג!
דר ושיכן מל״ ושסבים בנד מל״ אבל מנין סשואל בים מסב־מ ונשרף
איני מבין מס נין כיםל׳ בים לטםלי גנם וסצר ואולי ס״ל כיםל׳ סבים
נמשו לסגנה על סקרקמ ס״ל כקרקמ משא׳׳כ כוםל שנעשים למסיצס
בינו ובין סבירו ולסחק ראי׳ אינס כקרקמ וכ׳״ז סמצאס בלי שוס רא״
וסכלל לאו במלא ממםא מסתינסו סיכ׳ דאםער אסמל ויס״ אק־ שיסי׳
כ״ז שאמרנו אנו צריכ״ בלברי שסקסילס סורס למלק בסס בץ מסובר
לקרקע ובין תלוש מן סקרקמ אבל סכא נמקוס כנר כסבמ׳ דצמטן
מבילס אין מילוק נין שיתי׳ הכלי ממונר או תלוש כ״ש פסול למבול
בםוכו פוסל משוס שאוב״ ורק ע״י בנין נעשס מעשם מן ואבן ובמל
מסורס כלי וס׳׳ס אס עושס ענק אסר סמורם בימול מסורת כלי כימ
מ פ ס שאור ש״מלס לישיבס ובצק שבסדקי עריבס וא׳׳כ כלי שםמלם
עשייםו שלא לשמש עם סקרקמ וקנמו בבנין במלו מסור׳ כלי ומכ״ש
שנקנו ובמלו ע״י כקב ונס שקבעו בבטן ואס אס״כ םקקו וסשלימו לכלי
ס״ל כסוממ נעפר בלבד שלא יקנס שס סדש ע״י ססמימס סתיא דאל״ס
פסול משום דק״״ל שינוי שס קונס ע״כ סנלע״ל שלא לזוז מפסק ראשוכ״
ויכול ליקס נינים שלא נעשיה מעיקרא לקרקע ולנקבו כשפ״ה שלא על
מנה לסקנו ננרןא ולקובעס בקרקמ נננין ולנמלס שס לעולם ואס
אוצי יצמרכו לסתום סנקב ננרזא אס״כ אין נכן כלום ומ״מ סואיל
וסנאון נב׳" אוסר לא אסמוך עצ דברי עד שיסכים עמי גאון מורת
סוראס אי .פיזונג נ׳ אלול םקע״ו לפ״ק :מש״סק סופר משפ״דמ :

שכבר ת״ צינור פרוצס מדוסום״ וסקק סמימס סצרורום נכצ ס ט יש
סיליק בין קבפו םסצס לסקקו םסלס ומקשס סש״ס לנ״ק אסך צינור
שסשאיר צס צבזנזין ואוםס נפשם כצי בקביעם סקרקע ונשתנס סשס
אבצ מאוםס הצינור שסממ נס צק״ע ק׳ ס ג ד ס אלא כיון לסםעא קסט
מקשס שס סש״ס וא״כ י״צ לסכא בב״נ מקשס אברי״ אאילך נווט לצינור
שכבר סי׳ ננמרס וקבעם ואס״כ סממ בת כמאן את״ צי׳ ר״א דלף לאין
צוער לתכא שאני תואיצ ועשאס מםםצס צשמש עם סקרקע צא םםבעצ
אננ קרקע א״כ ־לסיפא בקבמו ולבסוף סקקו ידע לתא תצינור כבר
נעשים בםצוש צשמש עם סקרקע וכשקבמס צא נתנמצס וכשסוקק אס״כ
בס לקבל צרורום צא סוס כסוממ בקרקפ אצא כסומע נצינור לסר׳
צא נתנמצ שמה ממנה ואע״כ לא מ״ר׳ נצינור שנעשה מתסצס לקרקע
וא״כ מני צא ר״א וצא רנק .נתסלש צנו עי״ז לצינור שנמשה בתלוש
ע״ע לקבעה בקרקע וקבעה אס״כ בקרקע צא נתנמצ שמת וססוממ
בה צקנצ צרורוס לא הוס כסומע נקרקע ופוסל משוס שאובין לרננן
לע״כ לא שרו אצאנלא נמשס צשמשעס הקרקע שאז הקביעוהמבמלהו
ובזו א״ש לנרי מהריק שרש נ״ל למ״הי ביי לצינור שנקבע ססס
הקרקע איכא צמיסש שמא מסמה רקנון נעשה בה גומא המקנצ צרורוה
והקשת נב״י מת״ת ס״ קירב אוס ס׳ הא ס״צ קנעו הסצה וצהטצ
א׳־ש:
א ל א לפ״ז למסקט אפ״ נמת שלא נעשת מתסצה צקרקע כמי נחקקו
ולנסיף קנעו לא נמיל מתורת כלי וזת ללא כרמנ״ס כוססת א״׳
ותיספס׳ שנהי״מ פ״ו למקוואוה במשנה לאניק תטל ואולי ׳״ל נאופן
אסר לפמש״ל לתאי שיטי שאני שאינם לרבנן לא קא׳ נמסקנא דשינו׳
קונת וכתנתי ללמסקנא משקינן ללף מ״ר׳ נתקנו ואס״כ קנעו ורנכן
למכםשם סיינו רבנן ללף י״ל עול למסקנא נאופן אסר לרננן ללף
סתמא בכצ מיני דף א״ר׳ ונרי״ לצינור ר״א סיא וע״כ לא קאמר ר״א
אצא בלף אבל בציכור שכעשס צשס קרקע יש בו סיצוק בין קבעו תסצת
לסקקי הסצה ורבנן למכתשת כ ד א קיצ אצא מוכר בע״כ מוכר וה״כו
איבמי׳ לר״י לשיטתו יבזתירישו .ק׳ כו׳׳ז בא״ס ס״ קכ״מ ס״ק ס׳ להסס
באבן שכעשה מחסלס לקרקע וא״כ ממ״כ יש לסלק בין סקקי תחלה
לקבעו חחלת לסי תמבואר ואין לתאריך:
איכ נטלו; לילן מת עונ ליקח גינית שאיכת עשר׳ מחחלס לקובעת
בקרקע וינקננת כלינא ויקנעכת נקרקע ואח״כ יסתמנת ננרזא
אס ירצס ולא שים״ נעשת מתחלת לשוס נברזא דתי עשוי לכך לא״כ
אין סנקנ ממסר כיון שכן לרך חשמישו כמנואר נש״ע א״ס ס״ קנ״ע
ס״ס נסג״ס אצא ינקבנס סםסויקנענת נקרקעואסאח״כ יצמרךלסוםמו
לפעמים ננרזא אין ספסל לפי תנ״ל .מתוך סלנריס צמלנו יישוב צםשו׳
רשנ״א ס״ ת״ה לכניסת מיס שבבטן אנכיס כשר ממקום של כה״נ ננג
פפרות ותקשי נב״׳ מת״מ ס״ קס״ב אפ״ של אנן א׳ נמ׳ לת״ל קבעו
ולבסוף חקקו ולתנ״ל נ״ל נולאי אנן א׳ שקנעו נתנמל ונעשת כקרקפ
וחחוממ נו כחוממ נקרקע משא״כ חינור אנטס הא ולאי אי עשת כלי
בחלוש מחנור אנטס תרנת ס״ל כלי גמור וסשתא ניר כשנונת ומחבר
כל אבן ואבן בקרקע אפ״ טמא שםאבניס סראשוניס נחנמלו מ״מ
סאסכון עושה נמר כלי ה״ל כמוסיף מימ על שוקם שבסלע שבמס׳
פרס וקירל רשב״א למוכח ממקוס לכס״נ ללא הוה ככלי:
ומ״ש בנב״י להא קי״ל בכמת לוכחי חלוש ונסיף חברו כחליש למי
תמהתי אמו נחלא מחחא מחתינהו נס פל תש״ך וסתומים ס״
צ״ס יש לתמוה למת למ״םי סט נאוניס מע״ז תמשתמות לנית וכ־׳ תוא
תמות לממקומו מוכרע לאין ראי׳ מע״ז לתר׳ רבא אמר בחולין נר׳ז ע״א
פשימא ל׳ חלוש ולבסוף חברו לעכין ע״ז תוא תלוש לאמר מר ומ׳ לעדן
תכשר זרעים חכא׳ סיא וכוי ולא אמר לאמר מל לע״ז ס״ל כהך מכא לנס
לעכין זרעים מחשב־׳ כתלוש וכי היכי לפליגי בזרעים פליגי בע״ז וכי תיכא
לפסיק כסך חכא בע״ז ס״כ פסיק בזרעים אע״כ אין ללמוד מע״ז למיל׳
אחליכי וס״מ משוס לאמר״ במס׳ ע״ז מ״ו ע״א שקץ חשקצכו אע״ג לאת״
מדכא צתיתרא צא תימא ע״ש ומלאמר רבא צעכ־ן תכשר זרעיםפצוגח׳
לתכא• ולא אמר כמי לתכי חכאי סליגי כמי צעדן שחימת ש״מ צא
ילפי׳ מתללי ועיין בלק תבית לסרא״פ שכ׳ לפ״כ לא מסתפק רנא אלא
משוס לסי׳ ס״ל לעכין זרעים פלינ׳ תכאי לכן נקתפק למטן שחיטה
אנל תשתא את״ ד פ וחי׳ כולי חל תנא הוא תא נכוסל מערה סא
בכוהל נכין ולמע כסלוש למי א״כ ס״ה לעמן שחימת כיון ללמדן זרע״
גופ״ לא סליגי הנא׳ ונירה דחה דר״פ למעוד׳ לכךל מוקיר נסרי מעמי
ולא בחרי חכא׳ ואנן ק״״ל כר״י לחביוח לאמר מאן דמםרגס לי סניה
אליבא לחל םכא בב׳ימ מ״א ע״א וא״כ סלדן לסכשר זרעים חברא ולא
איפשמא אינעי לרבא וםמס עול במ״ה הרי בלאה״כ איכא רבנן ור״א
דפלינ׳ נדף ומכחשח ע״ש ורמז עליו נש״ך י״ד סי׳ ו׳ ולפע״ל לא בק׳
בא רנא לדמוה שסימה להכשר זרעים אלא יפן שסנרי״ דשחימ׳ סוםרם
רישא לסיפא ואיכא לשנו״ סברא כמו בריי׳ דסכשר או נימא לסלק בין
חליש ולבסוף בין מחובר מפיקרא ולא אח׳ ללמוםס בסנרא אלא נלשק
חברי״ נקחפק וירש סש׳׳ך בחימ ס י צ״ה והסכים עמו בחומים לחלק נין
ביח ד הוס כמחובר ובין כוהצ וידיה׳ ראי' משכימה סבים ומעמצא דבסי

תשובה רו
ש1כיט לי״נ תרב סנאין סמף נפל פיפיות עומד לתלפיו׳ כש״ת מסו
ננק נ״י אנ״ל ור״מ דק״ק נאיי יע״א :
נועם מכםנו סניעני מעולפם ספירים בלסנם אש סורס סמת מאירים
אולות מירס א׳ שציס צעשות מצום נינים א׳ םלדס בשלשלאום
ומנוקבה כשפ״ת צסברה אצ סמעיין וסותמים תנקב בברזא כלי צפתוס
בשעה שהיא יוללם צמנוצ כליצסבר עם המעיין נרגע המביצה ולחזור
צסותמי מיד כלי שצא יתקררי סורס סידן שבנינים וסנ־ניה נהסןקה
בסבוש״ ויתילו׳ של ברזל ותן כל יקר ראתה עיניו שצדעתו תמקות
פסולת למבול נו ואפשר מלאומי נמ׳ כמבואר באריכות מכתבו סראס
פנים צכצ צל כמראה פאיפן:
הנה מיטו סבלוצס״ צנוכס ינימו תעתק תשובתי שכתבם׳ אמנם
בסבים סקאוע בקרקע ונבנס שס אף ע״נ לתתס סבית עגוצס
ותכא תיבס ונינים וללעם פר״מ כיין שעשוי צמושנ סמסצ״ נמרסץ
ס״ל כלי למדרס לע״ל כיין שטקנ כלינו מרס שיקבע בקרקע תו
צא סזי צמררק לסרי מיס יוצאים ולא סזו תו למדרס ימס שסוםמיס
אותו אסר שנק נע בקרקע ס״ל קבעו וצנסין> סקקו ככצ סלנריס
וסםנאיס שכתבתי בתשובס תמעותקת :
ושם תקכמםי נלנרי ננ״י דע״י שסנרזא עשר לכך מעיקרא ס״ל
ככצ׳ תפשו׳ צקבצ בעטן זת ופלרנא נ׳ מפני שמצאתי נתנאון
נםשו' נים אפרים ת׳ יאריך ימיו נסי״ד ס״ ט ג לסת זת בלבריס
נכונים מאל יעיין עליי אלא מ״מ מסיים בסין( ח״צ םבנא צדינא
שלע״ל אין סשש אס נסםס ננרזא של ען ומ״מ םושש״ לדברי תגאון
נב״י ז״ל וגס בתשו׳ מאיר נתינים ראיס׳ שסישש לזס לכן שפיר למי
לעשות נקנ א׳ נלוצ כמוציא רמין וצסתמו בסיל ולדורו׳ לרך בנין וזס
יס״ קתוס ועוד יעשו נקנ כשפ״ם עם ברזא ולפתוס תברזא בכל עת
שבא׳ צמבוצ וכד עכ״צ ׳ע״ש וסוא עצס נכונס נענין זס:
א ך כצ זס אס תיו צוקס״ גיני׳ שלא נמשס מםסצ׳ צשעש עם סקרקע
ונוקב״ אותו ומבמצו מסורס כצי ומס שמסנרו אס״כ עם סקרקע
ה״ל מעשת בטן ככופת שאור שייסדו לישיבת אז מותר צמבוצ בו אס
יש בו בשיפור אפ״ כשהנקב ססוס לגמד ללא הוה מובל בכלי אלא
בקרקע ממש אך כלי שנעש׳ עםחל' לשעש עם סקרקפ נסי ללפנין קבלה
עומאה אין כאן ביס מיחוש לא ממעס סכלי ולא ממעס סברזא כיון
שנעש׳ מםסל׳ לשמש עם הקרקפ מ״מ לפסול המקד ומכ״ש למבול בהוכו
סקול ממעס כלי ואין סבטן בקרקע מבמלו לםםיר סמבילס בםוכו
כשםנקנ ססוס ומול לע״ל לוקא בטן בקרקע ממש מבמלו נסי ללא בפ״
שים״ קבור ושקוע בםוך קרקפ ואפי׳ עימד ע״ג קרקע ומרסו בנרממסט
ומרש ש״כ ס״ ר״א ס״ק טיס מ״ס םיבס או ג יג״ סםלר בשלשלאום
איננו אלא כלי נמור סעשיי לעלעל ע״י שלשלאוםיו ואיננו בנין סעבעלו
מהוד כלי והגאין נים אפרים לא עעל נזה לסלק כמל ולע״ל נראם
מה שכהבה׳ נכון אך עימ בשעה שסכל׳ פהום לים לן בה לוולא׳ באיה׳
שעם אין שס כלי עליו ואין רא״ ענרעמס פ״ב לכלים להסס כל זמן
שפים ססיס אין סעיס יוצאים ענקב׳ סעיעריס וכשעקיר פקק סעליק
מוציא סמים דרך סנקניס אבצ פשומ דאי מוציא סמים לרך פי סכצ׳
נאופן שיצאו סמים מפת ומפה נאוהו שמה בנדל ציה מהולה כלי וסי
זו בעינם כ׳ סגאון בים אפרים סנ״צ לכשמקיר סנרזא ונופל ידו לרך
פי סכצ׳ וסמי׳ מקצסי׳ מפס ומפס במיצ ליס עםורת כלי באוםס שעם:
ובמבי״מ

שארות

ותשובות

חת״ם סופר ודד

ןיבמבי״ט קי׳ ע״א דרמת מלה הש״כ קי׳ ר״א קקפ״ב הוה עונדא
שסיו מביום שקועים בקרקע וסיו כקוביס למעלה ב׳ כקב״
זס כגד זס וסודם מקלסים מססר דקי שכ׳ כקביס אלו למקוה כככקיס
נכקנ זס רוצאיס בכקנ שככגדו וכ׳ אילו ם״ נםחהיהו סי׳ מוסר אלא
יען שםכקב״ צמעצה צא כםבעל מחוכם כצי מפכ׳ שמקנצ מיס צמטס
עסכקביס אע״פ שססס כך סשמישהי מ׳׳מ סיה עוס׳:
ו ת מ י מל סכ״מ ס״ו מסל׳ כלים סל׳ ג׳ שמל מס שכ׳ רמב״ס שס שכלי
גצציס שעשוי מהםצה כקב״ כמוציא רומן מטמאי׳ כ׳ שיצא לו כן
מססיא לשולי קורפיף וכ׳ יושבים מקומכיס ובמ״כ לע״ד לא סציג׳ רמנ״ס
וראב״ד כלל לדיכא אלא דרמנ״ס לסי גירקסו כלים אלו משסמשיס נהם
נדברים סיוהר גדולים מרמורס וס״ל כסלון של סס שימורו כמוציא
ככרום נמיג פי׳׳ז מכלים ולראנ״ד כל״ אלו חשטשו נרמוכיס ולדיכא
שכיהס אמס ובג״ בעלמא פליג׳ אנל שיס״ דעס סרמב״ס שאם סכלי
איכו ראו״ צקנצ אוהו דבר שכעשה עבורו רק שהמלה ה״ כעשה בשבירס
ועסיסה ים״ כקרא עשוי צקבלס נעכין זס ויס״ דועס לכלים שעשוי'
לקבל מומדיס מסועכיס סגע עצעך אס יעשם חניוס בלי שוליס צסכיח
צארכו שיכבסו מיס בזו ויצאו בזו יה״ כקרא עשר לקבלה נעכין זס נרכ
דברי כ״מ סמוסיס במיכ׳ לע״ד:
ובנידון שלסכיכו בלאס״כ איכו דומם לעשוי לקבל נעכין זס שסר׳
אדרבא הנקב איכי עשוי לקבל מי סמטין שחחסיו שאין אכו
צריכים הכלי הזה להכניס מי ממיין שהרי המעיין לפכיכו וכוכל לטבול
בסוכה כרצוכיכו וסכל׳ עשר לקבל חמין ולחלוץ בסכ׳ מי המעיין שצא
׳ככסו צסיכו וכל שאכו עושים כקב נכל׳ אכו מנטלי׳ כווכחילו שכחבעצ
סציצח הכצי בסכ׳ הממיין ומחחנר״ מיס סמין מס הממיין ומחנטצ קצם
חמימסן כמצא כקנ כזס מנטל מסירם כלי נל׳ ספק:
ונבוא צמ״ש סרימ אודוח המשוקיס היחדוח של ברזל הקבוע״ נו
להחזיקו דס״ל הממודד דבר המקבל טומאה הכס סא דהכל
סולך אסד המעמיד בשבה ט״ו ע״ב איכו עכין לכאן דהחס עיין אחר הוא
מרש סיס׳ שס דיה כ״מ אך בשבח כ״ט עיב לכולהו אמוראי אשי ססס
מחכ״ מ״כ דאין הולכים אחר המעמיד והרא״ש שלס׳ ע״ז מסספק אי
הלכה כסחס משכם זו ומקום ספיקו דמחכ״ דכליס סי״ג היא כרבכן ואי
יש קדר למשכה בב׳ סדרים א״כ הלכה כסחעא בחרא ועמ״ש רא״ש ריס
כל סבשר וסיס׳ ר״פ אין מעודד״ ומג״ א ס״ס׳ הפייט וסרמנ״ס פסק
לעמן שבח כסחס משכה דשנח דאשה חייבח חטאם ולא אזיל בחר
תמעמידו ולעכין טומאת פסק כסחס משכה סי״ג דכליס כרבכן דר״כ
וסר״מ תרגיש נסתירת הרמנ״ם בזת והכת יעי״ תיס׳ בשבת ם״א מ״א ד״ ה
חפי מ ׳ שדבריהם המוהיס וכבר כהעורר עליהם במסרמ״ל שס והכר
לעיד דיש לדקדק נבר״סא דמ״סי נשנס כ״ט דמם״ס וחכמים אומרים
סכל הולך אחר סמממיד חכמים ה״ר ס״ק סו י״לד דנמסכ״ דכליס אין
זכר למו מדבר המעמיד אלא מטעם מץ המשמש המהכה דהכל הולך
אחר מעיקר מכלי ולא אמר המשמש ׳מ״ש ועוד ימיין בסוכה כ״א ע״נ
מחר׳ הסומך סיכחו בכרעי המעה הכז״ס פסק שס כלבכן והרי״ף כמי
דפסק כר״י כ׳ הרא״ש דהטעס משוס קנמ ור״ן כמי דכ׳ סטעס כמ״ד
שמעמידה בדבר המקנל טומאה מ״מ העלה דגזירה דרנכן היא שלא יבוא
לסכך נמס אבל אין שוס א׳ שיסנור סולך אסר סמעמיד והכלע״ד נזה
דג׳ מחלוקו׳ יש רנכן נחרא׳ ס״ל הכל הולך אחר המעמיד אפ״ שיהיה
המממיד משמש אה ס  pכגק חשוק״ של דלי שאין ספק שהדלי עיקר
וחשוק" משמשים לו מ״מ כיון שממשורך מעמידי׳ אוהו היה ל״ דין כלי
מחכוח דכללא טילי סכל סולך אחר סמממיד אמכם ר׳ כחוד' ומחלוקחו
הייני חכא קמא שלו הרוו״הו ס״ל הכל הולך אחר עיקר הכלי והמשמש
נטל לגני המיקר אפ״ יהיה המשמש מממיד אה כל הכלי כגון חשוק׳׳
שצ דלי אך בכלי ששכיסס צרימ׳ זה לזה כנין סולם ישלינוחיו א״כ צריך
הכלע אחה כקלא עיקר הכצ׳ ואיזה כקרא משמש בהא סציג׳ הכא קמא
דכ״כ ס״ל סמעטד יכרע ועמודי ססולס עיקליס והשצינוה משמשי׳ אה
תממוליס ולר״ב אין ממלה כלל בהממדה אלא נהל עיקכ פעולה הכלי
וכווכס סשמישו אזל״ ובסולם הלך אחל שליבוה״ וכן כמי בטבעה יסיסמו
דחלווייהו צריכ׳ אהדדי לרבכן הולך אחר מעמיד והחוסס משמש לטבמס
ונטל לגני׳ משא״כ לטכ יססס מחכיחין דכציס אחי׳ כחכא קמא דכ״כ
אנל לא כלבכן נחלאי אדכנא סחמא דלא כווס״סי מדאה׳ מלה דטבעת
מטמס מחכה המשמש העץ יא״כ נסיכה כ״א ע״נ הכ״ל דדומה ממש
לסשוק׳ דלי לא אזליכן נהל המעמיד:
והשתא רל דלמכין שנה כמי יש כסקוהא בין ה״ק ללבכן נהכא׳ דללבכן
בהרא׳ דס״ל הכל נטל לגני מעטד אפי' העיקר לגבי המשמש
א״כ הס והס בטל לגבי ענמה ביטול גמור וכמאן דליה״ דמי הכושאו
בשנה סמור משא״כ להכא קמא לא חשיב׳ המעמיד כולי האי לבטל אידך
ביטול גמור אלא מעמם משמש אהאיכן עלה ולמכין טומאה הילמ אסר
עיקר אבל עמס משמש טסו סוס ולמכין שבס משו׳ הוא ויעיין סברא
כעין זו בשבת קצ״ע ע״ב ובתוס׳ דית ציצית כר וא״כ למסקכא דשנת ק׳
ט א מימאה אשבת קרמית יאתכי׳ מסר׳ דשנת שפיר כקתס דמתכיתין
דכציס וכר״כ ומסצוקתו וצא פקק׳ לבכן בפלאי יא״ש פקק םרמניס ובזה

פב

יש לסלק גס סלוני מסרע״ל סכ״ל מתחוק׳ שבס פיא מ״א ל׳׳ס חפיור״נ
ומחלוקסו קאמרי ובלי י״ז " ל ס״ ק״כ סק׳׳מ שסזכיר ר׳ע סוא שלא
בדקדוק כמו שבסבת׳ לעיל נשס ססיס׳ לשנס ונר״ס ״׳ע ע״א אלא
סול״ל רבנן נסראי דר׳נ וכנ׳׳ל:
לאיכ לסי עניים דעס׳ העיקר שהמשוקיס ויסידות אינס עושים אס
סכלי כלי מסכום ומכל שכן ננ׳׳ד שאין ססינס וסגיגי׳ צריכ״ לת
עתת כלל רק שלא יתקלקל לעתיד מ״י כובד מיס וסטונל׳' כמו שכסנ
פרימ וכנר פסקת לזה ננ״בי מת״ת נחי״ד סי׳ קל׳׳ז ד׳׳ת ונחזיר וכף
ומס שסקשס על דנריו מדנרי ר״ס נהיס׳ סיכם יו״ל ע״א ל׳׳ס פירק
סארכס׳ ב ט א ויעיין מג״א ס״ ל״נ סקל״ט נשם ס״ס:
נחזור לכידין שלסכיכו ואמרתי אספר׳ כמו שמקות כזו נאם ליד׳ נסיות׳
במרחץ םיזוכג ופסלת׳׳ מטעם שאיכה מחובר נקרקע בנכין רק
תלוי נשלשלאף ואז נע״ מדיכא שיה״ תנקי פתוח נשעס ענילס ואי לאו
ססולס מס״ס לעכ״ד וכל סכשיס המשמש״ המקוס תמידו לסכ׳ שאין פותח״
סנרזא ממש מסכי שאי אפשר להם למצוא סכקנ נסוך סודם לסחזיר
סברזא למקומם לסיהמו עפכ׳ שהם ממשמ״ כעיור באפילה ובין כן
כמשכ״ ועולי׳ ורם קרי׳ מהמעי׳ לסין הסיבס ומסקרר״ וימן כ׳ המורס
אמר לסם בחחלה כ׳ הסרה הנרזא הוא רק לחומרא בעלמא ע״כ לא
דקדקו בז־ ע״כ נ׳׳ל דהמקוה שעשה הכורת שהזכיר מעלסו ססולס יכל
הכי מיל׳ לימרו משמי ברבי׳ שאכ׳ פוסל המקיה ומכ״ש שנעשה ההינה
מעיקרא לשמש הקרקע דגרע טפי לע״ד שאס הברזא עושה אוהה כלי
לא כהבטלה ע״ שכבכיה נקיקע מכיש שאיכה כבכיה כלל אלא הלוי
בשלשלאות ועל פר״מ מוטל להסיר מכשול מגלילוהיו .פ״ב יוס ג׳ כ״ט
משה״ק סופר מפפד״מ:
טבח חקעע״ל:
3
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תשובה רז
שלום לח כמידי הרבכי המופכג החרק ברון פלעכקכ כ"׳:
עיר מ׳ שיש לו בחין חדרו חפירה מקוה מיס חמין לטהרח כשיס שבביחו
ומכוסה בכיסוי כסר״ א׳ מוחר ללמוד באוחו החדר שאין שס שוס
אמבט׳ ישוס דבר ללורן הטבילה כ״א חפירח הלוקוה ומהמיומה למח
הצוק־ פעם או פעמיים בחודש ימיס אלו חוכן דבריו:
ל א נעלמו ממנו דברי רביכו מנחם שבכ״מפ׳ג מה׳ ק״ש שבחחצ׳ החציט
דמקוה מיס צוככיס דליה ביה זוסמא אין דינו כמרחץ דנפיש סבל״
חוהמ״ ושוב הכיח בצ״ע דהא חזיכן דצעכין קביעה מזוזה מקוה ומרחץ
שווין וט״ז בא״ח ס״ ס״ד ומג״ח ס״ מ״ס שכיסם הקשו מדקיי״צ ני״ד
קי׳ ר׳ דהכי כשי מברכי ברכח הטבילה במיקוה והעיז חי׳ דד־ן מקוה
כניח אמצעי שבמרחץ שמכיח ואינו חולץ חסילין והס״נ נרכח טביצה
דשיין החס מוה כדיעבד דאיכו חולץ ומנ״א חי׳ דמוחר לימר שס כל
הברכו׳ כיון שהמיס צונכיס רק שלא ליככק שס נכחבי הקודש ומשר סכי
אשור לקבומ מזוזה שס ומד־וקא משמע דמקיואוה שלכי שממממ״ דכפיש׳
זוממי׳ דיכו כמרחץ ממש ונקי פר״מ וכן מגאון מסצ" השקל מקוסק״
בהאי מילהא ומאי דאבע״ לתו פשיטא ליה צמגאון מפריעב״ץ בקפרו מור
וקליעס שכ׳ וזיל וכ״ש בניס סטניצ׳ לידן שרוחצים ג״כ בחמין פשיעא
דאקור לגמרי צנרן נשס אצא יש צכסוג לברך קודם שסככק ולא חסקוק
בדנור ואף אס לא חחשונ סכיפס מ״מ ססקק כמי איכס כחשבס וכן
אני כוסג עם ברכס ציצים כשאכ׳ ליבש שס בגדי׳ אחר טבילה עכ״ל:
והנה לכאורה הי׳ כראם כדמוה ראיה שאין במים ממין שנמקף שוס חשש
זיסוס טפי ממיס קרים דהרי הי׳ לכה׳יג ביום הכסוריס מקוה
טהרה בגג ביה הפרוה שהים׳ מקודשס נקדושס עזרת ממש כיון שהיהס
בכו״ בקודש ופחוחה לקדש כמ״ש הוקי יומא ל״א ע״א דיה וכולן כו׳ וקרא
כמיב ורחץ בש:ו במים במקום קדוש והכה אפי׳ הקרח המצכפח הזהרו
שלא תת״ בעזר׳ כמ״ש חוק׳ שס כיח ע״א ד״ת והא במי׳ כו׳ כיש לממוד
מרום ילטבול אן מה שתוא צורן עבודת ות׳ צות אין כאן גכא׳ הואיל
ומלותו בכן כמ״ש תרא״ש שאין בשעת מילה משוס מרוה ומותר לברן
אפ״ כשחוסקו נידו והביאו גס במחציס סשקל ק״ מ״ס ודלא כמג״א
קק״ח שס ומאי דאמר ר״ג להגמון סרק כל סללמיס אין אחה עומד בפכי
ע״ז שלן מרום הייכו צצורן עצמו סוא בזיון לע״ז אבל א׳ סיס לצורכת
לא וה״ה להבדיל נין טמא לטהור במקדש לצורך גבוה אן אק״ד דנחמי
ממין הוה גנאי טפי ועושה מקוה כמ־חן דכפיש זוהמא א״כ מ׳ ההיר
לכס״ג משוס אקטכיכוחו להטיל חמין נמים במקף קדוש כמבואר במשכמ
יומא ל״א ע״נ אא׳כ דלא שיין זיממא אלא במרסץ שמזיעים שם
דכסיש הבלים וזוהמיס אבל להטביל בחמין לא :
מיהו במעע עיון יראם שאין ראי׳ משס דההס לא הוה רק להפיג
ציכםן ולא לחמוק כדאיהא בלשון המשכה דוודאי לא ה" רשאי׳ לסחס
הורס ממש משוס א״ נישול בי״הכ ולא לרחק בחורן משוס גזירח
מרחצאף נשבח וכיק דלא הוה רק להפיג ציכהן ליכא זוהמא אבל מקוואוה
שלכו שמוש״ ממש רוחה״ וכפיש׳ זוהמי׳ והנל״ אפשר לא כפיק מכלל מרחץ:
ויש להניא ראיה לאי׳ דהרי דמה נ״ה שבמרדכי פ״ג דשבועוח ק״ק׳
השיכ דאק לטנול נסירן כלל כדמשמע פשטי׳ דש״ק דנרכוה כ״ג
מינ

שאלות

הת׳׳ם סופר דדד

ותשובות

ע״ב וסעכ׳׳ ׳״ג ע״א מבילס בסמין מ׳ איכא ומ״ס׳ ליס ב״י ני*ל ס״ס׳ ע״ה פיה כקשיה מה״ו אפרים זלמן מרגליוס נ״י בעםימ ספלי ביה אפרים
ר״א ובש״מ שס אן אכן סמכיכן אהגה׳ מרדכי סס״ב דשבועוס למייה׳
עול׳נוב בשינם מובהלשן ורענן יהי׳ ם׳ מליו יה״:
ראיה מסא דדו די ססרה כדה ס״ס ע״א ומ״מ לא הירצו כלום מםא ד ב ר ת קלשו מלהבת אש הורה ה׳ אמה בפיוםגיענ׳ אזמנו וכזדרזה•
דעבילה בסמין מ׳ איכא ע״כ כ״ל משים דכל ס״ב׳ מבילו ס צריכים לברן
להשיב אז ושס נצמדה׳ מפי קלשו לשים עיוני על שרה
מ״כ סשימא להש״ס דלא סיס במיס סמים דאע״ג דאיכא סקכהא דנעל בענייני מקוה והרשוה נתונה לאסר הלברי׳ על כי אקח מועל הנה שבוע
חש
ס״ ר״א סק׳׳ל וכל לבריו
ס ל ״* ו נ פ י
מ״מ 'כיון דלא סוה1P
מור וקציעס לברך ס ק לביה הטבילה וליככס אס״כ "
היכף עובר לעש״הן כה׳ לכ׳ הגאון דהססק ליכא אבל סכיסס כמי לא ברור״ ומכווני׳ לתלכ׳ בלי פקפוק כלל ומ״מ אמרתי אארוך מערכה על
תות ולא סותר אלא מדוסק כדהסס גבי דודי ססרה אבל סהס עבילה לברי ריב״ש ומהר״׳ק ואס אוצי ימצא בהון דבריכו דבדס קמכ״ תמתכגל״
לבריא״ שמסו״ב״ מביצה וצריכ״ ברכת לא תותר ולכך פרין בפשיעות קצה לדברי קדשו לא מכעהי מלכהוב מס בדעה׳ ועיכיו הבלולה״ יביעו
טבילה בסמין מ׳ איכא ומסיק בסמי מברי׳ דליכא קורס על גביו וליכא ׳ביכו דבר לאישורו ברצוהו מרסיק וברצוהו מקרב .ומ״ש הדל״געצ לברי
זיעה והבלא עיין ש״ע א״ח ס״ שב״ו סעיף ב׳ ומס׳ שבה מ׳ ע״ב פירש״׳ דגול מרבבה בגליה שיין סי׳ ל״א סק״פ ברון שכווכה׳ לדעה הגדול בכל
דייה כפיש הבלייהו ע״ש ומ״מ נשי דידן כולן רכוה וענוגוה הכה והוסר דבריו בהשו׳ אסה וגס שס כהעוררהי על דברי הרא״ה שנשיטה מקובצה
להן סמין ועפ״׳ מ״ש מור וקליעה הכ״ל אעפ״י שאין כזתרוה לברן בסוץ ביצה ״יח ע״א במשנה משיקין בכלי אבן ׳עו״ש ואין כאן מקומו אשר ז״ל
ואיכן שוממין הדין דין אמס:
דלא ההירו כשפ׳יה אי בקליפה השוס אלא בעירוב מקוס עס מקוה שזה
ולעיד כראה דכל הפלפול הנ״ל הוא על ספירה של מ׳ מקוה טהרה וזה ממהרין באשבורן והס ממין א׳ אבל בשאינו מינו כגון שמהערב
שהיה מאז צרכן ועכשיו סמיס אבל החדישסספיר׳ בסוכוששס במעיין שאינו ממהר אלא בזוסל״ אין עושי׳ עירוב להוציאם מידי שאיבה
מהקבצים כמה בני אדם ורוסצין בסמי]אנשי׳ ברגלים ונשים בזמכןסופפס עכ״ל שיעה מקובצת והוא מאודהמוה .וכא אס אהו דבר בחסדו יודיעני.
שס וכמת מימות כשהפכו להון האמבטאו׳ זו יוצאת! וזו כככק׳׳ לדעהי גרס״ במס׳ מקוואו׳ משכת ג׳ פיו ג׳ מקוואו׳ בזה כ׳ סאה כו׳ והשאוב
לא פקפק אדס מעולם שאין לביך שס יתיינו כמו מרסץ ולכ״תפ כאמבטי מן הלל ירדו ג׳ וטבלו וכהערבו המק־או׳ מהירי' ותעובלי׳ מתור״ עיין
של כפרי׳ דנסיש תבלי" בשבת מ׳ ע״נ אלא שמלפנים תיו חנשיס מברכות השו׳ רינייש על משנה זו גש״ רליב רצ״ג רצ״ד רצ״ה ומהרי״ק סי׳ קנדו
בשעימדוה בסיך הספירה של מיס צוננים שסולקת רשות לעצמת יעתת וקכ ו ומגואר גריג״ש דג׳ מקואוס׳ אלו יש גכל א' מהס עומק סללו
שנס חחפירח מחחממח נאסרו הרווי״ ומינה בנידון שלפנינו נהפך הוא כדי לקבל מ׳ סאה אלא שאין גהוכו אלא כ׳ סאה מיס וכשירד הטוגל
שחחדר שהחסירה בהוכו הוא נקי וטהור ולפעמים פעס או פעמים בחודש לתוכו מתמלא הבור על כל גדוהיו כי אדס ביכוכיה ארכו ג׳ אמוה
חופפת אשה בתוכו במים חמין וכה׳ שהחפירה כפישאזוחמא מ״מ החדר כעומק המקוה ירומב גבו קרוב לאמה כריחב המקוה וצ״ל עגיו של אדס
בתוא רשות לעצמו נקי וטהור וליה בית תבל ולא זוהמא יא כ בשעת סוב בקיריב חל׳ אמה דהוה לי׳ האדס אמה על קצי אמה בגובה ג׳
כאין שס נשים ותלזםירת מתכסה בנקליס לא ידעה׳ כיס ס לאקור כס אמות דת״ל תיש מק יה ומש״א מדל ושיערו סכמיס מ׳ שאה שהוא מיס
לליויד ומחיוח טוב יעמוד מחילת תמכילטלת למק בין תלומד ובין מקיס שכל גופו עולה בתם ר׳ ל כל גופו בטל בתם סד בתרי כמו תרומת עולה
תמקות תמכוסת בנקריס ועובדא ידענו שהחסיד המפורקס מהו׳ ;למן ערלה עילה דר״ל בטל ה״כ מיס שכל גופו בטל בהם כ׳ האדם מסזיק
חסיד זל״ל בם״פ דמיין היה לו מקיח חמין בתוך חדרו שבגן שלו והיה כ קאת ימקות לרין לתיוה מ׳ קאה פעמ״ס כשיעור האדם והשסא תכך
מכוסה והא למד שס בימי הקיץ ולא רפרף אדם מעילם הכלע״ד ג׳ מקואות דמתכיתין שכל א׳ מסזיק מ׳ סאת אבל אין בתוכו מיס רק
משתיק סיפר מפפד־מ:
כחבחי וחהמהי שמי:
כ׳ סאת וכשיורדים הטוגנים לתיק עולים תמים על גדותיתם ו.ים
מהערבים זו גזו ומזת יש קצת ראית דס״ל לריג״ש דגיטול מד גתרי
ממש בעי׳ בכל תתורת ובמכסת יעקב כלל ל״מ סק״א ולא סגי ברוב
בעלמא יעיין לשון שיין ׳״ד ס״ קיט סק״ו ופרס שם ועיין מייד ס״
שוכ״ט לידידי הרב המופלג היחיק מלא עחיק כש״ח מחו׳ יעקב וו״לר קי״א אס תתיתר שבקדירות תתיתר רבת על סתיכת תכבילת משמע
דגדג״׳ סגי ולא כריב״ש כאן•.
כ״י אב״ד דק״ק ביטש יע״א:
עיר מקוה שהמשיכו מיס לסוכה ע׳״ ציכור א׳ ממעיין שאיכה פוסקה
לעוצם כי במקוה יש מצדה השכ׳ מקום שהמיס חוזרים ויולאיס ומבואר עוד שס בדברי הריג״ש דכיסוי כל גיסו גמיס תוא קודם
בזמן לזסילה המיס לסק וזסילסן לסק סיא קודס להוכאס
לחוץ ונוהגים הבלעכיס לשאוב חמיס מחחסירה של מיס קרים שחחחמס
בכקל והורה להס מורס כאיכס צליכי׳ לחשגיח שהשאר מ׳ סאה בחחםיר׳ ראשו מן המיס אסר גמר טבילה אפי׳ יהי׳ ברגע א׳ מכסה ראשו במיס
רק שחחמלא אס״כ נמים חמין כיון שצינור מהמעיין הולך וזוחל המיד ומוציאו מיד מ״מ כך הוא עבע המכין ססלה כיסוי ראשו הוא קודס
חל המיס אינה נפסלה בשאוביס הללו כיון שמחובר כמעיין שאינו לזסילסן וזסילהן קודם להוצאה ראשו ומשרה מקוה המלאה על כל
פיסק לעולס ושאל מעלהו א׳ טב הורה כיון שחצינור אינו נופל להחפיר׳ גדומ״ נ»' סיזס מלימצמ״ ואדם ככנס להיכו בכסה וסמים יוצא״ כמוץ
אל המים בקרקע שוס אלא כופל ממעלה למטה וק״ל אין חנזחליס אעיג שאין סיסס לסזור כי כלל מונס כל שאי! הארץ שסביבוס המקוה
קנופלס אין המיס סיוצאיס ומססשטיס סוזריס למקומם יכססלה המקוה
מערבים:
מ״מ העובל טהור שכבר כטהר בססלס כיסוי ראשו טכס שכזסלו סמיס
לעיל־ המורה יפה הורת והמקום כשרה בלי שוס פקפוק ומעלחו טרח
לקוץ והכא בג׳ מקואר של כל כ׳ סאה אע״ג שלא יטהר בססלה כיסוי
ימצא כדי מדהו להעמיד דברי שארו סגאון נ״ב׳ מ׳יםח חי״ד סי׳
ראשו שהרי עדיין לא כזסלו וכהערגו מ״מ יטהר גסוסה של טבילה
קל׳ ו והגאון שס כמשך אחר מיש נגליון דגול מרבבה סי׳ ר״א אהש׳ך
שטרס שהוציא ראשו כגר כזסלו וכהערגי.
קק״ס ומה אעשח וגס דבריו שס חמוהיס והשייך שס ס״ק קכ״מ כ׳ אין
שק׳ לזה אי׳כ איך יטהרו הטוגלי׳ ממ״כ גססלה טגילס עדיין לא
סנזחליס מערב״ היינו מי גשמים ולא מ׳ מעיין והכה הך דיכא דאין א ל א
הכזחל״ מערבי׳ גופא לא כמלא גש׳יס אדרבא ק״״ל גוד אחיח לכיע רק
נהערבו וגציר ליס שיעורא וגסיף העגילס כגר כעשה זוחלים
הרמנ״ס הוא דפ׳ כחהוסםהא והנו ללא ליסיף אלא במי גשמים ולא דהרי כלל מוכס כל שאי; הקרקע שסביבי׳ קמפלס המיס מהפשעים
במעיין והטעם דלא כאמר אלא סין הכזחליס מערבי׳ ולא אין הכזחליס ואיכס כביס ללכה ובכה״ג ה״ל זוס ליס אע״ג שנעשה ע״ אדס המובל
מסברים סי׳ כ׳ ג׳ גממיוה שבהוק׳ שעבר עליהם מי נשמיס והמיס הללו כיון שאיכס שביס ללכה ומפני קו׳ זו העלה הריב״ש דמ״ר׳ שהכוהליס
אין בהס מ׳ סאה לטהר בסם וגה המה זוחלים ומי נשמי׳ איכס ראו״ס השמוכ״ מאוד לג׳ עקואוה גביהיס רק כוהליס האמצעי׳ המפריד״ בין
לטבילה כזוחלי׳ ולא באו אלא לערב ג׳ הגממיוס זו עס זי ולזה כיון שהם מקיה למקיס המה נמוכי׳ באופן שאי׳א שיזסלו לסק אפי׳ מפה אי רק
זוחל" איכס מערב״ אבל א׳ ה״ השטף הזה מעין כובע שהוא כשר לטבול שהמקיאוה מהערבים זו בזו ואין נגיעו׳ מים במיס מקרי זסילה ע״ש שזה
נ ו נעצמו ונמצא שאינה בא לערב סמקייאוח אלא לחבר חגומא על עצמו הוכן כוונהו אע״ג שאלו מיס המסערביס בשפה כוהל המפסיק אינס
שפיר מחבר על עצמו אע׳יפ שחוא זוחל ואדרנא גורס הוא בחבורהו שביס למקורם מ״מ כגיעה מיס במ־ס לא הוה זסילה ולכאורה כיל שזה
שגס הגומא מטחר בזיחל״ כ״ז שהוא מחיבר לו ואין מבורו נפסק ודוקא תוא דעת תר״ש שכ׳ בסיפא דמתכיתין תשאוב באמצע תמקואות כמו
שטף מ׳ גשמים שאין בעצמו הכשר לטבול ולא בא אלא לערב המקוואוה שתי׳ כלומר שכשר״ לתקוות עליתם כו׳ ואע״ג שמימי תשאוב מתערבים
בזה םליגי רבנן אר״ דאין הנזחליס מערבים ופסק םרמב״ס כווה״ ומי עס כל א׳ ואי וכו׳ מת שכתערב ממנו עם כל א׳ כתבניל ברוב כו׳ ומי׳ שאוב״
יבוא אחר חמלך אח אשר כבל עשהי אבל לא שניסף עליי שאין הנזחלי׳ המתבטלים ס ק למקות כו׳ וצ״ע לכאורת הא מבואר לעיל ס״ד משכת
מחבר״ והמקיה סכ״ל מקום טהורח היא ואין לחרחר כלל לע״ד ועי״ ד׳ מסלה על מסצת פסול והכא קרוב לוודאי שהוא מעימ דשיעורו של
שיטה מקיבצח ביצה ׳״ח ע״א במשנה פלוגהה ר״ה וראיה וצ״ע .הכ״ד זה כשיעורו של זה ורחוק מאוד לומר דהזה ספק מיס שאובים דמקציכן
ססוהס בברכה — :מש״הק סיפר מספד״מ:
בספיקא דקריב לוודאי היא דמע״מ כהערבו וא״כ אמאי המקואוס
כמו שהיו ודברי פרישה שננו׳ז שקס״מ אין להס שסר לכאורה ובאמה
בלשון רמביס בפי׳ המשכה משמע שהפסיד הכל והמקאוס פסולים
שוכ״ט לבן רעוב מלא סורס כרמון ולא ססר קיטב ה״ה ״ נ הגאון ובלשון סרמב״ס בסיבורו אין הכרמ דבמובל״ שיכה לשון סמשכ׳ וכ׳ שהם
האמה׳ כשיא אלק״ מבסר גבריכי עגדיל עיז הפארסכו כ׳׳׳ ממאיס ובה׳ מקואוה כ׳ שהם כמוס שםיו ולא ס״ כלום ולכאורה איסין
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חת״ם סופר חי״ד

אנא דבעובליס לא בעי לפלוש׳ מיד׳ דאס ס ס כמו שתיו תלי תם עמאיס
משא״כ במקואות אפשל שתם כמו שתיו ומועיל לתי קיו׳ מיס אח״כ או
כמו שתית בפסולי' וישאלו כן לעולס כי אין לתם תקנת ונססדו כמו
שמולת לשון פי׳ תמשנת ותעעס כנ״ל דמסתמא תות מע״מ שאובים
ופוסלים תמקות וא״כ צ״ע לתליש וע״כ נ״ל ליישב דס״ל לתל״ש כליב״ש
לע״כ מחני׳ מייל׳ שחכוחליס חחיציניס גבותיס שלא תעבול זחילת
המיס חון לתמקואוח לק נוחלים םאמצעיס נמוכים ונוגעים מיס במיס
ופגיעת מיס במיס לא תוח זחילת ולס״ז חעובל בחשאוב סאמצעי לוחס
חצי שיעוד מימיו צימינו וחצים לצד שמאלו משא׳׳כ שני העובליס שבשני
סמקצעוח כל אסד דוחס כל חלק מימיו סיוצאיס לצדו חאמצעי חפוכח
לתשאוביס כ׳ בצדו תחצוכ׳ תכותל תגבוח מעכב חזחילת כמצא סשאוביס
בעלי׳ בכוב בכצ צד מימיכם ומשמאלם וצדקו דבכי תכ״ש וככאת שלזת
נתטון פלישת שבע״ז שס סקס״ע ע״ש :
שבתי ולאית׳ דדבל׳ תוספת׳ למ״ת׳ לבי' שמשון שס בשני מקוואות
של כ׳ כ׳ סאת ותמקוואות כמו שתיו ופי׳ כמי שכשל לתקרת
עליו מעעס דהשאוביס כתבעלו בכוב לא מתיישבו בתכ״ל לאפי׳ מייכי
כמי בכותל תחיצוכת גבוה מ״מ תות מע״מ ומ״ע לתכשיד לתקיות עליו
וכמ״ש ע״ז תכ״ל ואין לכו מקום לכיס אלא דםטעס כמ״ש תכ״ן במס׳
ע׳׳ז בסוגיא דח־זכ וכיעוכ ע״ג ע״א תמעכת ״״כ מחבית לבור וז״ל ועעמ׳
דמלחא לפי שאוחו דבר שעומד במקומו חשוב יותד מן תבא אליו ולפיכך
כשהאישור עומד במקומו ואפ״ משתו אוסר את תיין תבא אליו ואפ״
חביח גדולח בבח אחת כף אבל כשתתיתר במקומו והאיסור בא אליו
תתיהר מבעל תאיסור כעכין ששכיכו במקואות פ״ב משכת ד׳ רביעיח
מיס שאובים פוסלים תמקות מםכ׳ שמי תמקות באין עליתם ואלו ע״פ
תמיס אינס פוסלים אלא בגי לוגין עכ״ל תר״ן שס וכן ככאת ק׳ תכמב״ס
דמייתי כ״ן כדדיס שס מ״א ע״א ל״ת אבל דעת כמב״ס כוי ע״ש תיסב
וא״כ ת׳׳כ י״נ עד שלא באו תשאוביס לתוך מיס שיצאי מן תגומא
ה״ל מן הצד יא־ן שאובים םוקליס מן תצד בכגיעת ובבואם לתיך המיס
שינאו מאידך גומא וכתעכבו בו הי״ל איכך מיס כמו במקימס אע״ג
שגס הס יצאו ס ק למחילתס ע״י תעובל מ״מ ת״ל מקומם טפי וכתבעלו
תשאוביס בתס כצ״ל לשיעת תכ״ש ומכל מקוס אין כאיס שיקבוכ תד״ש
כתכיב״ש תכ״ל:
ומ״מ תכמב׳יס כ״ל דלא ק״ל סך קבדא דזת תוא כלתיך מקומם שתכי
שכי תמימות יצאו ס ק למקומם וע״כ פי' תתוקסח' דמקוואות
כמות שהיו וכך ישאכו בסקולס לעולם שכסקלי יאסור לסקוות עליםס
ומדפי׳ תתוקפת׳ כן תוא ממילא ג׳ מקיואות דמתכי׳ כן כמי תפי׳ כמות
שתיו וכפקדו תמקוואות משו״ת פי׳ כן בפי׳ תמשכת וא״כ לפ״ז ע״כ
א״א לפרש כריב״ש שכותליס תחיצוכיס גבותיס דא״כ ע״כ תו״ל מיס
כשרים מבא וכתבעלו תשאוביס בכובא ומ׳׳ע כפקדו תמקייאות אע״כ
לית ליה לכמג״ס כמג״ש וא״כ היקשי עליו ק׳ הכיג״ש הא כשכזסלו
וכתערגו תיל זוסליס שזוסליס ג״כ לסק ע״ס שכס תקכקע ואיכס
סוזריס ושביס ומסק לומר דמיירי דתארן תי׳ קעסרק וישובו אליו תמיס
תכזסליס דאין זככ למו מתכאי זת :
ע״כ כלע״ד שזת תכריס למתרי״ק שרש קכ״ו דמוקי לתתיא דג׳ מקוואות
שכקוו בתסלה ממי מעיין וכסקקס תמעיין דודא׳ אין לומכ שעדיין
מקור כיבע דא״כ איך ק מ לתו מקוואות אבל מ״מ במי מעיין שכקיו לתוך
גומא וכפקק תמע״ן וכיון שתסלתס מתמע״ן תו לא מיסקלא בזסילת
דתדכא לתיתדא קמא ותא דתכן דפ״ת דמקוואות סעגיכו ע״ג בריכת
ותפקיקו תכי תוא כמקות תר׳ םיכשת רמג״ס כשתיתה מלאת גשמים
אגל אס תיתת כיקכית וכתמלאת ממי מעיין אפ״ כפקק תמע״ןלעולס
מעתרת גזוסליס אלו דגר׳ מתרי׳׳ק שס ולפמ״ש לעיל תרמג״ס לעעמית
אזיל גזת ודלא כריג״ש:
א מ נ ם דעת תדאג״ד גק׳ געלי תנסש ומ״תי לית מסר״׳ק שס דמס׳
לית גגריכת ריקנית ונתמלאת ממי תמע״ן ואפ״ת אס כפקק
תמע״ן ת״ת כמקות ש״מ לית לי׳ תך דינא דתדר׳ לקמ״ת' וגאמת צ״ע
ק׳ תרמג״ס שנמתרי״ק תנ״ל דא״כ למ״ד כל סימיס מעםריס נזוסליס
ונימא ט ס שנפרדו מתימיס ונסו גגומא עדיין מעתריס גזוסליס א״כ
למ״ד קם״ק דתענית ענני׳ ממי אוק״נוק תס שותין יעהרו כל גומות
תגשמיס גזוסליס ועי׳ תוק׳ קוכת י״ג ע״א ויש לדסוק גזת מ״מ לתראג״ד
נראת דק״צ גתך דג׳ מקוואות כריג״ש דמיירי שסכותליס גגותיס והזסיל׳
שנאמצע לא שעי׳ זסילת:
א ב ל מתרי״ק כתג ג״שוג תרסג״ד דק״ל כשיטה תרא״ש דסקק תמסגר
ק״ ר״א ק ט ף נ׳ ועדיסא ט נ ״ דכיון שתוא עוגל ומכקס גופו
גאשנורן אע״ס׳ שלמעלת נזסליס ומתערניס ואין כאן ט קאת זולת
אלו תנזסליס מ״מ מצטרס״ לשיעור ט קאת ומ״תי ראי׳ מתא דמשנת
ו׳ ס״ז דמקוואות וגש״ע ק״ ר״א קעיף ק״ג ותרי ת ט ס שנגוסו של זת
נזםליס ואפייה מצטרפים לסשליס מ׳ קאס למי וצל״ע דתא אנן קי״ל
כרגנן דגי גמטות וכ׳ רמג״ס פ״ס ממקוואות סל׳ ס׳ סטעס שאין תנזסל״
מערגיס אא״כ עמדו ע״ש וק׳ גדולת תיא איךיערגו ויכשירו מיס שאינם
ראדסלטתר גתס גשלמא אי תס מי מעיין שמעתריס גזוסליס א״ נ מי
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גשמים שעמדו שהס לאו׳׳ לעהל בהס נהי לשיעול׳ ליס בהו מכל מקום
מעלני׳ וגולמי׳ עהלה אגל אס הס מ׳ גשמים ונזסליס באופן שאפי׳
סיו סס געלמס ארבעים סאה אינס לאויס לעגול גסס איך ׳ערגו הס
סמקוואות לסכשילס וא״כ ל״ל לי״ דמעסל ע״׳ לגליו של ראשון גמיס
לעעמיס אזיל דמעסל נמ׳ גג׳ גממיות וק׳׳ל דנזסליס מערבים אגל לדידן
ליתא להך דינא ואע׳׳ג להלמב״ס סיס סל׳ י״ג כ׳ סשנ׳ געומאסו שסל׳
חסלו המיס ״יל היינו מעעס זס נעצמו שאין הנזחליס מעלניס ועיין
גדגל׳ ליג״ש דמ״ת׳ ש״ך ס״ק קל״א וכ״מ כ ת נ ע׳׳ז דאיננו מנין דהוה
מעלכס על םללוש ונהגתי על גליון למג״ס שלי עיין ס' זו גילושל׳
דגלכות למייתי לאג״ד נ ס ״ משנת ר לעליות ע״ל סמן קגיס גלס סכא
געינא מ״ש עכ״ל על תגליון:
ובחי׳ פ״ג לגיעין כתגת׳ וז״ל לשון למנ״ס פ״ס ממקוואות תל׳ ס׳ ג׳
גממיות שגנסל כוי שאין תמיס סנזסליס מעלגיס אא״כ עמדו
עכ״ל ע״ש נכ״מ ולע״ד נ״ל לכשתע״ן לשון למג״ס ס״ז מעימאת אוכלים
תל׳ ת׳ ע״ש יכאת תדואת דק״ל דלא מיססלא קנוסלס נשפע מיס אלא
דוקא געוסס לתעסיס דנתי גקלקע שות תות עוסס לתעסיס סיגוכ
אגל גקנוסלס לא תות סיגול אגל קנוסלס גשסע תות סיבוד ותשתא
קשיא לדמג״ס מ״ע דכגכן דג׳ גממיות וע״כ משוס שממ״כ תמים שיוכליס
גשסע דמשוס קנוסלס ליכא משוס כזמליס איכא ומ״מ אי הות קטפדק
סיגוכ תי׳ מתכשכ ע״י תסתית סמים הסמוכים לקדקע וגלועיס געליוכות
הקלקע שאיכס כזמליס ומ״מ עוסס להעסיס הוה והוי סיגוכ אלא תכי
תוו קעפלס כמצא ממ״כ פסולים ג׳ גממיות שסע המיס העליוכיס הוה
כזסליס ותסתיים תמים כוסס לתעסיס תוה קנופלס וגזת מיושג תספכש
גין קגיס עבת לאלס שאין גו אלא לתעסיס פסול משוס קעפלש מת
שא״כ סגוס עכ״ל גסי׳ וגזת יש ליישג דגלי סיססת׳ דמיית׳ ל״ש במתכי׳
דמקל משכה ס׳ ס׳ ס דעסכות ע״ש וק״ל:
הדרן להכ״ל ללתלמג״ס דמסלש דג׳ מקוואות כםסדו יאין לסס תקכה
גתקוות מיס ס״ל ע״כ כמתלי״ק דמיילי לתמקויאות כתהוו ממעיין
ושוב לא כפקלו גזסילה ולסראב׳יד למפלש גכיכת כיקכית ואפייה אס
כפסק תמע״ן ת״ל כמקות ע״כ פליג וק״ל לגס מ׳ מעייכות שכקוו כסקלו
גזסילת וגש״ע סעיף כ״ה סתם כלשון תכמג״ס גסיגיכו תכ״ל וכן בכל
תדיכיס סכ״ל פסק ככמג״ס ומ״מ כ״ל דאיןלתקל כגד הדאג״ד ואין לתתיל
גכסקק תמע״ן:
א ך כל זס בבכיכת ככ׳יל אך במקום שכעשית ממעיין וכככסיס לה בזו
ויוצאים בזו ושוב כפסק מקום תככיסס ממעיין ומקום היציאה
עודכו זוסל והולך דעת תמתלי״ק דלכיע מעתכ בזוסליס כיון שעדיין
בזסילתו קמייתא עומד ולא פ ס ק סיותו ומייתי לאי׳ מגל שכתלש מסיס
שמעבילין בלאש תגל ולא בכיסיו וקשת תא ס״ל זוחלים אעיכ כיון שלא
פקק זסילתו כאשוכס מעסכ בזוסלין וסיינ אעיג לפקקת ככיסתו ממעיין
מ״מ עדיין זסילתו תלאשוכס עציו ע״׳ מקום יציאתו והכה לפע״ד דבכי
ש״ך קק״ל אע׳־ג שלבליו מעולבביס וכמ״ש תדל״ג שעלבב לבלי מתר״׳ק
מ״מ מת שתשיג עליו יפת תשיג דמת עכיןגל שכתלש לכאן תתס אלרבא
מכס רוב סיותו של יס קועכ מכס סיות תזת כתלש תגל ותלך לו לדדך
מרסוק ותייכו סיותו משא״כ מעיין שכפקק פ ק ק ת ליס סיותו ומה שיוצא
במקום אסכ שככגדו אין זאת הזסילה ממיס סייס דרך סיותו וגס ק׳
שכי׳ שהקשה שכ׳ לסלק דהתס כתלש תגל מתים עצמו שתוא מקום
סיותו משא״כ תכא כמשך תמעיין ממקום כביעתו למקוס אסכ לתוך
תגומא ושוב כשכסקקת אע״ג דעדיין זוסל ממקום אסכ לחוץ איכו
דומת לגל שכתלש ותלר״ג כ׳ שאין דברי ש״ך מכווכיס ומובכיס ולםע״ד
צדקו גאוסן ששכי דיכיס תלוי׳ גתכ״ל לסראג״ד אפי׳ עדיין זוחל כל
שכסקקת זסילת ככיקת תמע״ן געלת ליס זסילתו ולדמג״ס אס״ בעלו
ג׳ תזסילות מ״מ שס מעיין עליסס ולא מוכס דאי׳ דגל אלא ממשכת
דג׳ מקוואות תכ״ל ולכתסלת יש לסקול גשתיתן ובמעבד כמי קשה
לסמוך אכמג״ס גשכ׳ דיכיס לסע׳״ד אך עכ״ס מת שתסמיד מתדי״ק
אס״ נששכיתס זוחלים לגזול דלמא פסקת זסילת ולאו אדעת״ ככאת
כיון דלו יחי׳ דאססקח ולאו אדעחי׳ סאיכא דמג״ס דמכשיכ א״כ מסח״ן
דלא כגזול דלמא יופסקו תזחילות דתכי חכיכן לסד״ גמשכח ח׳ פ״ו
למקוואות מעםליס תקלוג מן תלחוק ופי׳ חל״ש ולא חייש״ שמא גא
אלס ותפסיקו וכתי תסס מסיק תל״ש דלעכין מיס שאוגיס דכגכן מיילי
וא״כ ״יל לעכין זסילה דאול״ח׳ סי־שי׳ וכמ״ש מהלי״ק מסתיא לשמא
יכגו הכועסים על הזוחלים מ״מ כדאי סוא דמג״ס דמחיד להדיא דעכ״ס
לא כגזכ ככ״ל ועכ״ס כ״י שכקבי חזחימח סחוחיס כובלים בו גלא
פקפוק לע״ל וה׳ יוככי ללך יבחכ ויצילכי משגיאח וילאכו כסלאוח מחולחו
וההא אלכא לשלומו ושלום למל ולחולחו כנפשו הקדושה ועהורס וכסש
מש״הק סופל מס£״דמ:
א״כ:

תשובה רי
כבר ביאלחי מה שכלע״ד בסיגי׳ דחגיגה י״ע לעכין גיל אסיק ועכין
קעפלס ע״ש ופהכאיחילבאכ מה שכלע״ל בכויכח למב״ס שהאליל
תוי׳׳ע פ״ג דמקוואות ד״ת ועחלוח וכוי ולא כעלמו ממני דבלי חשובח
תליב״ש

שארות

ותשובות

חת״ם סופר חי״ד

סריב״ש ס״ רצ״ב מד שיי רצ״ו וגם דברי פכ״י רם״ב לנינרן םנסמורר ומימיו מחססריס לאפ לאפ אם יש לחוש משום זסיצס יפס כ׳ פר״ע
מל םכ״מ ס״כו בפ״מ למקוואומ מ״מס צרמניס דצימ צי׳ גוד אסיק כיון דכי רשב״א בשער סמים ופסקו בש״ע  "Pריא סעיף נ״א ניקב
ובפ״ה אימ ל״ לסמא נב׳ מביא סילון שצ אבר דאקיק מ״ש ואענס אני סמקוה ומימיו נומפים מממ מעע אי נבלמים בקרקע מעש ממפ כשר
סלקי במזה״ בםנדקדק הלשון שאין סנזמלים ממרביס ירע יש בזה לפי שאין זחילה; ניכרת מכ״ל א״כ מה ל׳ בלוע בקרקע או באבנים
יהמב״ש הבין כיינסי לנזסליס ריצס צימר קנוסלס םנר״ז סמים נזסל״ כיון שאץ זסילחן ניכרח למיחש ופםימ והנה ס׳ שמר סודם לא נמצא
חס מסק מלוע שינס רמב״ס לשון משנה סקעפלס אינו סיביר במשנה בנבולינו אן ז״ל שהעמיק " י ס י ' ן  >Pי* " יייאס ל' אע״פ שניקב
3׳ פ״ג ראב״מ פיסל אא״יכ פקק כך גרס רמב״ס ואין לו שחר עמוי״מ המקוה ומימיו נונופיס וכי׳ ואס א׳ אחה אומר  pאין לך עקוה כשר
במםכס חי פ״ו ממסמס אח המקוואוח וכו׳ כיצד מביא סילון וכו׳ ק׳ שהקרקע מחחלחל ובולע מעע מעע עכ״ל סנס דין לנבלעיס בקרקע
גר צריך לעצה כיצד ׳ימםכי ז״לז אע״ג דקירל דסקילון אינו סו״׳ ע״׳ הוא מסברא לאל״כאיןמקוה כשר וים לסקביר עול דסא הבורוה שאינם
דבר המקבל מימאה וכמי דפליג׳ בזס רמב״ס יראב״ד פ׳׳ח יהראיש והרשב״א מסו״דיס בסיד בולמים מה שבחוכו כמבואר מלשון לש״ במשנה נח
מביאים רא״ ממשנה זי לענק הר׳ במהרה מ״מ אין זה מכין לכאן צכיצד בעומס יעים ובקרא כחיב אך ממיין ובור מקות מיס וילפיני מס מעיין
ממסרים העליון מחחהון .הנה שימח מ ה רפ״ב מגיעין יכן הסכמה הוס׳ ביד׳ שמיס חף מקוה ביד׳ שידם למעומי ממלא בכסי( וא׳׳כ לכל ספחוח
בחגיגה כ״א סוף ע״ב בסוף דבמסס כריח דקעפרס אינו חיבור לחבר אין צימר דמ״ר׳ לוקא בבור סיד ביד׳ אדם וסחס בור שאינו מקו״ד
ב׳ מקוואוח חסרים אבל לחבר חסר עם כשר בה מ' סאה הוה מבור מאבד מיורו ואפ״ס כשר ועוד ראי׳ מדחנ׳' מקום שנמדד ונמצא חסר
וסוס קשה מרגלו של ראשון במים סר׳ ב׳ חסרים המקוה וסמים שעל כל המסמם כו׳ ומשמע שנמדד והי' בי מ׳ סאת מצומצמוח ואז כשנמצא
האדם ואפ״ה מהחבר ע״׳ קמפלס והעלה הואיל שסופו לירד לממס חסר חיישי' שמא עס סילוק ימו חסר ואהא׳ ובצר לי' םימורא אבל א׳
הרל חבור אפ״ עיי קעפרס ומריש ה״א מ ה ם״ך לר׳ יהודה דגוד אחיה הי׳ ׳והר ממ׳ סאה אין כל המתרוח למפרע עעאיח אלא לפי שיעור
דמ מדין העליון לממה הואיל וסופו לירד כירוד דמי אבל למ״ד גוד אסיק זמן שס״ מחחסר עד פחיח ממ׳ סאס דאלח״ה לא סו־ ל״ל מקוס שנמדד
לא שייך לומר הואיל וסופו לירד החחהון כאלו כבר עלה זה לא נאמר אלא סחס מקוה כשר שנמדד ונמצא חסר אע״כ כמ׳׳ש ואי ס״ד מכיון
םממפמף נפסל מעעס זחילה א״כ אפ״ נח מאה סאה ניר פסיל דהרי
וא״כ ר״מ דס״ל נוד אסיק ע״כ ס״ל קעפרס חבור:
הזחילת תיא מחםתי׳ יכל המיס םמ״ג נזחליס אע״כ אין בכך כלים:
א ך ראיה׳ בהר״ש רפ״נ דמשנה ב׳ הנ״ל דראב׳׳מ ורבנן דפליגי בגוד
אסיק יאפ״ה כ' דלא היה קמפרס מרירי שהוא רק קצה מליון א ך מה שהיסיף רםב״א אפי׳ ניקב המקיה לא מצאהי רא" ילכאיר׳ ים
ראיה לתיפוך בתיס׳ בכיריה נ״ה ע״ב שרצי להוכיח דמע״ן כשר
יע״׳ סירס נעשה שוה יאשבירן ע״ש ש״מ דס׳׳ל אפ״ למ״ד גיד אסיק
נמ׳ פסול קמפרס וא״כ ק׳ מרגליו של ראשון וצ״ל כיון םסיפן לירד באםבורן מיס שעשה שלמה שהיה מחובר לעין עיעס וה״ אשבירן ודחו
אמרי׳ גוד אסיק ומוכח ניר דלא ס״ל מ״ש ר״ח דלחבר מקוס חסר עם הוס׳ דבירישל׳ איהא שתםווריס ה״ רגליסס נקובים כמוציא א״כ היו
שלם הוה קעפלס חבור דוקא בשניהם מסרים מחמרינן זה ליחא דסר׳ נזחליס ע״ש ומשמע נקב קמן כמוציא מיס לבמל מהורה כלי המיוחד
סכא מ״ר׳ רק בפסול ג׳ לוגים ואס״ה א׳ לאו דנעםס אשבורן ע״׳ למיס וצ״ל דליה לי׳ להירושל׳ כללא דרבא מסכה שבה צ״ה ע״נ ירמ
אפ״ ניקב ככונס משקה נמ׳ נקב קען ומעפעף מעע מעמ ומ״מ קרי
המיס לא הוה קעפלס חבור:
ואומר אכ׳ הא דפליג׳ רבנן בחוספהא ברגלו של ראשון במים לאו לי׳ זוחלים ודלא כרשב״א הכ״ל מיהו נ״ל מ״ס הוא בהוקפוה הנ״ל וצ״ל
משוס דלא ס״ל גוד אסיק אלא אפי׳ גיד אסיק איה להו כמוציא רמין יכירם הוס׳ פע״ם ק״פ ע׳׳ב מ ה ביס שעשה שלמה וכן
אלא כיון דקמפלס איכו חיבור א״א כסופו לירד ובמים שעל הגוף הועסק בשימה מקובצה למ׳ ביצה ׳״ח נב׳ ושוין שמשיקין עיש וכןבהשו׳
שרגילים לכגוב להה״בש במקומוה מן הגוף וא״כ שוב אין מוחזק שסופו רשב״א דמ״ה׳ ב"׳ סי׳ ר״א דף קצ״ו ע״א ע״ש ומי׳ משנה ה׳ פ״ד
לירד כ״א יגיעו סמים למקום סיבש שבגוף יעמדו ולא ירדו וממילא דמקוואיח ירמ אין ראיה לרםב״א אס לא נאמר מסברא כיו; דכבלע
קעפרס כזה איכו חבור אפ״ לנוד אחיה וזה קרוב לדברי כ״מ פיח בקרקע איני מזחיל וע״כ מפני שאין זחילהו ניכרה א״כ ה״ה ניקוב
שג״כ אין זחילהי ניכרה יעיין חיס׳ נימין דף ז׳ ע״נ ד״ה עצק שימח
דמקוואוה שם:
ובתוספתא דג׳ גממיוה דפליג׳ רבכן הי״כו דס״ל מקא קמפלס שסופו רש״ דמיס שאינו נקוב היה כנקיב לענין יניקה יה״ה לעכין עפעיף
לירד למעה להוך הגומא החחסוכס ושם יעמדו המיס וזחיצה וצ״ע ועיין ריעב״א מכוח ד׳ ע״ש ירמ הרי מה שבקשנו דעכ״פ
זו סיא חבור מםא״כ מ׳ נםמיס סנזחליס ועוברים על פני הגומוח ונזחל מה שנבלע מבין רצפה אבנים מקרי זחילה שהרי אינה ניכרח והוח
ברור בעזה״׳:
נס לחק משלש גומוח אין זה מחבר הניימח יחד וזס לשון אין סכזחל״
מון להגומוה מערבין לוקא א׳ ה״ כשאר בגומא חחהוכה אפ״ א' וראיתי מ״ש מכ״ה ביישוב דבלי הראב״ד דע״ה׳ ש? סי׳ ר״א סקי׳׳ד
דםמא ילבו נומפיס מ״ל׳ םהנועפיס באים אל סזוחליס יקמא
כזחל מעליון למעמ מ״מ סופו לכוח בחחמוכה אבל זמ שכזחל ואיכו
קמא במיל ע״כ בעי רב״׳ אבל מע״מ כשר מד שירבו ויחזור ונימול
נח בחחחוכה איכו מערב:
ו ב מ ש נ ה ח׳ פ״י מ״ר׳ כמי םע״׳ זחילה גשמים רוצה לערב והלא אין משא״כ עמסו של ר״א בר צדוק מל סזוחליס שרבו על הכומפיס
סכזחציס מערבים ע״כ זאה עצה היעיצה שלא ׳כיח זחילח םסזוחליס באים אל סנועפיס לא במיל קמא קמא וירפסל במע״מ
סגםמיס לעבור בשוע ישעף שלא ׳כיח סילק רחשי אצל העליין וסופי ודבמי חמוסיס כ׳ סיכ׳ דחחר וניעור כ׳ איכא רובא ס״נ א׳ דינא הוא
מקלח למוך הממחון באופן שלא יםעוף הזחילה חק להחחחוכס אלא דסג׳ בממ״מ נמ׳ דקמא בנרל כי שוב יגיע צמחצמ מ״מ מוזר ונימול
׳שאר בחוכו ואז עערב ע ״ גוד אסיק דהכ׳ ס״ל לחנא דמחכ״ כדמוכח כצ ממ שכבר נחבעל ואין חילוק בין מחצה לרוב כל שהגיע לשיעור
מסגיס מנה כמ״ש הוי״מ אך ה״ק דמשנה ב׳ פ״ג ס״ל גוד אסיק אפ" חוזל ונימול מראשוני׳ ועוד כ׳ מיכ׳ דפנועפ״ במל׳ קמא קמא במזוחצ״
בזחילה מ׳ גשמים שאץ סופן לעמוד בגומא וכלס״ל לר״מ בג׳ נמורוה וחוזליס ונימולים כך סזוחליס בסנומפ״ במלים וכשיגיע לשעול״ חוזליס
וע״ז פליג ראב״ע ופוסצ מד שיפקק פ״ םיסחיס מוצא גומא החחהונה ונימולים ובהא דחידםו חוס׳ דנכולוח סך דקמא קמא במיל הקשימז
שלא יכלו יר גשמים לצאה ולשעף למק רעמוד כן שעה א׳ ואז יכשרו בימי חולפ׳ א׳ ם״ךסכא ביעול כבימול איסומ׳ איכ מנ״ל לש״ס דםמואל
העליונים והלכה כראב״ע כ׳ כן סהס במהניחין לסילון כנלע״ד נכון פלינ׳ דיל״ אממ׳ דלמא אס״נ מטפי׳ מנמך ומ״מ ח״שינן שמא ילבו
בעזס"׳ ומ׳׳מ למעשם אין לנו אלא דבמ סראםוניס ז״ל והורס סיא נימפיסעל סזיחליס יקמא קמא לא במיל דירבמ לא במיל ס׳׳ל לשמואל
ואה״ל א״כ אפי׳ כ׳ לא לבי ניר אפי׳ מיפה א׳ פוסלה אס״נ מכ״ש דקם״
ע״כ לא מנעה׳ מלכוסבו:
מעתה כשהמצ׳ לומר ללבמ ההוי״ע בלאומיהא לא אמרי' אפ״ גול אצא צ״ל כ״ז שלא לבו כ״כ א״כ הנ׳ פיפי כבל מבלו וחלפו ונםמפו
אחיה ובדרבנן אפ" גול אסיק אממ׳ ולמסר כלי שאוב ע״׳ והנ׳ ללפנינו מ׳ מעיין סס ומיין כ״מ פ״ב מהל׳ עומאה אוכלים הצ׳ כ״ו
גוד בין אסיה בין אסיק הצ״ בפלוגחה הפוסקים א׳ כולו שאוב דאוריי׳ ועיין הר״מ פ״נ למכשילין משנה נ׳ ל״ס אבצ כ י ימצא כעין שבלא זו
או דרבנן ולפי מה שפירשה׳ אני עני בשסופו לנוס בגומא מממונס אבל כ׳ לבו לא שייך הא אבל מכ״פ קמא קמא במיל לא שייך לשמואצ
ואינה זוסל לסק אמר״ ספ״ בלאור״׳ אסיק ובשאין סופו לנוס אפי' למ״במ לא במיל ומסק לומל למי ממיין ומי נועפים ה מ שמא נינהו
אמימ ואפי׳ בעעצומ לרבנן צא אמדי ומצילה לעשומ מעשה בספק איקור ולא סוס מנ״מ וגלמ מלס ספל ימלס סשע״ לירקמ סל שמא אע״ג
כרם אס לא ׳מוקן אליבא לכל מפירוש״ למיינו שימי׳ סופו צירל ולנוס לאיה ציה סס צוו" מ״ן הםגמ סלאנ״ל פמ״ז מסצ׳ מ״אס סצ׳ ׳״ל וצ״מ:
בגומא מממונמ ולא חמל למק רה״ בדרבנן דוקא ולא לאומ״ ובכולו ולעני? ״שוב מוק הנ״ל לבםמואצ משמע שמא ילבו אבצ ממ״מ כשר
וצל״א בל צדוק משמע לוקא לבו זומלים אבל ממ״מ פקול ״׳ל
שאוב דלכעס פיסקיס מוא דאור״מ׳ מלילה לעשומ עעשמ למקל לסמוך
א ס ע פוסקים דק״נ דרבנן ולגבב קולומ כ׳ מאן ספון מאן משוב לסגיס לאפשר כ׳ סיט לממני משקמ צעשומ םאובין כמקום מעמם זרימם י״ל
לסס״נ מסנ׳ משקמ למשומ נומפיס כזומלים אך זמעמ לא שיק־ אלא
לבו בסוראס .פ״ב יוס ב׳ ג׳ אלול מקצ״מל :מש״הק סופר מפפ״דמ:
כשסזרמ בא אל סקרקע שנזרע בו ולא סקרקע אל סזרע ונס לא שייך
זממם כשסזרע מרובם  pםקרקמ מ״כ כשסנומפים באים אל סזוסלים
שלום ו ט ע לס״ס ׳״נ סרב תעא״סג סעופלג ועפורקם זיס רענן יפם ממסמס בסשקס מל פלגא אבל כםםנומפיס רבו אק לרך סשקס בכך
פרי מואר ומלר כש״מ עו״ס ׳צמק נ״י אב״ל ללףק פיש ׳ע״א :וירפסל׳ בזסיל׳ וכשסזוסלים באים אל סנועפים לס״ט מ א בר צמק לא
יקרתו סגיענ׳ ונפשו מיפמ בשאצמו ט ל עקומ מליצף באבני׳ מלו שיק־ כלל שחלמו םנועפים בזוסל׳' סבאיס אליםם וגרסו ברב״׳ מסכשלי׳
ממעס
ב
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שאלות

חת״ם סופר דדד

מממס ביטול ברוב וכטש מוספומ זבסיס ע״ס מ״ב לסלק נץ השקה
צרביי מ״ש וס׳׳נ דכוומי׳ ומיין בשיממ מקובצמ ביצס סכ״ל לסדאיה לא
שיין סשקס אצא ממפיס בנומסיס וזוסצ״ בזומציס וצא באינו.דט אן
הסס סשקס ונגיעס נמלמא וסכא נמסמרני׳ זס בסון זס ממש אפשר
למסד סשקס וסנלע״ד כסנס׳ רהענג על רונ שלוס א״נ ט ס הדש״ה
וסזסס נאסבס לבס .פ״נ יוס ג׳ כ״ד כסליו סקצ״מל.
משס״ק סוסל מ ס ס ד מ :

תשובה ריב
שלום וכצ עונ צי״נ הלנ סמאס״ג ססלק סמוסלג עושס פלא כמרס
גנק ני׳ אבדק״ק גערמענל:
 T Pהמקוה שניקו אוהה ועמדה נל׳ מיס כלצ והיה נאר מיס נובע
סימן לה ומי סנאר עמוקים סרנס ממקיס וסמשיכו שאוניס אל
סנסר עד שנסמלא על גדוסיו ונסמלאה המקוה ט ׳ נקנ כשס״ס
שפונה להנאר:
הנה מקוה מהרס פס קסלהינו שנעשה עס״י סכיר סדורוה כן מעשיה
ב• מקוואוה סמיכים ינקיניי זל״ז כשפ״ה במליונו וכשמנרך א׳
מסס משליכים שאיני׳ אל סנרהה עד שההמלאה עד סכקב ומשם משקה
לסנרהה עד שההמלא ושוב מנקי׳ סנרהס וסחר׳ ומהמלאה ע״׳ השני׳'
כדל וליה מאן דסש לטש ש״כ סי׳ ר״א סקמ״א וק״ק קי״נ וכטש והמס
ג״כ נדבי סינ כמ״ש סר״מ ג״כ אן אס לא היו מי הנאר עמוק״ אלא
מרודד״ ולא ה" כל טסו של אדס עולה נהם נל׳ הוססס שאוני׳ סייס׳
סושש לכהסלה לדעה הראיה נ ב ד ה כי דברי עעס סס א ט ג דבירה
דס׳ לי׳ בגילוי דסמהא:
ואי ט ' סעקוס כלו שאונ וסי׳ נא להכשירו ע״ סיבור למעין גס
נזה מצאה׳ דמה תרא״ת נס׳ שימס מקונצס צניצס י״ס גני ישיי?
שמשיקין שט שאין סינור מטתר אצא מנ״מ ת״נו מקוה צמקוה ולא
מקות למעיין שאלו נאשנורן ואצו נזוסצין )אף על גנ דעעיץ ממסר
נמ׳ נאשנורן מ״מ ס״ל דה״ל מנשא׳׳מ ומוכיס ט ס שעשה שלמה ע״ש(
אבל הכא בעובדא דלי' שנרסר תשאונין תסלה נמעיין ושונ ננעו אל
המקוה אינו עדן להנ״ל:
ומימ נ״מ היכא שסונרו אצו יסדו שהמקיה מצא שאוב" ורצה לסנרו
אצ סעע״ן וגס המעיין איננו עמוק כ״א מרודד איכא נ' סנרות
הרא״ה לאי׳ נוודא׳ יש לצרף נס ס׳ רנינו ׳רוסס וצאסיר אנצ נמקים
דמעלהי לא יסיש כלל יסמקיס יהיס נעזרו סכ״ד א״נ .ס״נ נגה׳ ליום
משס״ק סיסר מססד״מ:
עשיק סמיז סקס״ג לס״ק.

תשובה ריג
שלום וטע צה״ס סרננ׳ סמיסצג החלק ושנון כש״ס מסיי דיד צנ׳
נ״י יושב נשנה הסכמוני נישונ מעדיער:
נייה הניעני ומוכס מתוכו כי תור׳ רותילתו ותורתו אומנתו אשד ׳ולדהו
ע״ד מקי׳ משלג וגליד לשסון לסוכו מיס סטן לססשירן אס ע״
כלי שופן להוכו סוששני לו שינואו ג׳ לוגין שאונץ עלם שסוסשלו ט
סאה וסל׳ סיא נפיסול לעולם אן אס •ניאו שלא ט י כלי או מפשיל
ע״י המלאה אסלה נ ד ל מלונן וגסליס וכדומה משו׳ הוי׳ ע ״ אלס ליה
לן בה ללא ע ק ד זה הר׳ אלא הוי כמו הסלה המטעה ולא טקלי הו״
אלא כ ט הנאה ט ס ולא נלמזו כזה וסוא סשימ:
א מ נ ם מה שנהמורר עמלהו אין מכשיל״ נסי' ל״א נ ס ט ף לטד
למשוה מקוה בידם מ ״ שלג ולרבינו שמריה אפי׳ בלי הפשל
ממבילי׳ בטנא סא סר סוי׳ בידי סדס וכהנ בשלמא לראנ״ד דבט׳
שנמום אבל נעץ אץ מובלים בשלג יייל כטש ראב״ד י.יג אסדה׳ סניס
מדשות באו לכאן אבל לרביט שמר״ השלג מלט הוי ט ס ואין כאן פטם
מדשומ א״כ קשס סא ע ט פ נמסוס בידי אדס אלו דבריו ולא ידמה׳ מ״ש
שמראב״ד יד׳ כן א״ג אמדם» מ ד מראב״ד מוקשמ לו על דץ דשלנ כא
סר שאיבץ ומי׳ דלא נאמרו שאובין אלו בידם ולא בשלג וכיוצא בזמ
ושוב כשנפשר סניס מדשוה באו צכאן יאיכ היל לסקשומ נקילונ מינמ
צראב״ד דשצג צא הר בכצצ מקום ט ס דקרא מד שיופשר רסיס מיס
אס כן שפיר כה׳ דשצג נפץ ליה ביה משים שאובץ דנפקא צן פסולן
מסיקש מקום ט ס צממיין מס מ ט ץ ניד׳ שטס אף מקום ט ם ניד׳ שטס
צאפוקי שאובץ ושלנ צאו ט ס סוא ושונ כשנסשר וסר ט ס סרס מדשוה
באו לכאן וכל זס לראב״ד אבצ לרנינו שמד׳ דשצג במין סד נכצל ט ס
דקרא דסוצדוס ט ס נ ט ט ס ננסו א״כ גס שצג איסקש למפיץ
דבמ׳ ביד שטס וקשס סא משנס שצימס שטנו דש סרק ז׳ דמקוואוס
וסמידו אנשי טדבא משמו שא״צ צאו וסביאו שלג ומשו מקום נססצס
וצמ״ג צכאורס:
והנלע״ד נזם נקדס ש״ס דפססיס סוגיא דר״ח סק סכסטס מ״ו
ע״א עייס׳ סלוגסס ד״ע ור 'יס׳ ור יוסי אליבא ד ט פ ק׳ל
דמשקין צמעא אסדס דאוד״ ויע״ש סוס׳ ד ס ר׳ יוסי צמעטס וכד ודמ
ס״צ מומאס מצמן יש צסס ולא לממא אסדס ור״א לפי ס״ד דסהס
סוי פ״צ שאץ למשקץ שום מומאס מס״ס וסר ק״ד מ ס רב ס״צ סכא

ותשומת

פד

וצמסקנא דר״ס שס דף י״מ צטמ יש מומאס למשקה מולק רק משקם
קודש סלכסא נמיר׳ משקמ נימ סממבס״ס ד ק וכן מסק רמב״ס ריש ס"•
דאבומ מנוומאמ למשקין מולק למומאס מלק יאיר״׳ ונס׳ ירד ממומא׳
אוכלין סלי מ״ז ססק משקמ נימ ממנס״ס לכן ומיינו כטל:
והנה נסססיס נרו ע״א סרין ש״ס למאי דס״ד לליא וכן רב ס״ל
לאין למשקס שוס טומאה ואס״ עומאס עצמן הרין מקרא אן
מעיין ונור מקוה מיס יס״ טהור סירש"׳ לאשמועינן הואיל ומסוגר״
נינסו לא מטמאי סא הלושין מקבלי טומאה ומשני מאי יסיס טהור
מטומאסו סירש״י וס״ק אס יבוא הטמא במעיין ונור מקוה ט ס יה״
טסור הואיל וטבל ס א שא :בין לא מטסרי ליס עכ״ל ע״ש מבואר סיטנ
מזה לצמסקנא לקיימא צן משקין מטמאי' מה״ס עומאס עצמן לטע
ולר״ע אסילו מטמאין אסר" א״כ האי קרא לא טיר׳ כלל מטניצה אלס
אלא מעניינה לאוסס סרשה דלא מ״ר׳ כלל מטבילה אלא קאט אס
׳סול שלן אל מעיין ובור מקוה מיס יהיו המיס טהור״ הואיל ומסונר"
הס אינס מקבלים טומאה וז״ל למנ״ן סלשח שטני אן מטין ונול מקוס
ט ס יהי׳ טהיל יאמל שאין המיס שנמקוה מקבל" טומא׳ נסנולס לקלקע
אס ׳סול נהס סטומא׳ ואמל והנוגע נננלהס יטמא שיעולו ו ט ס אשל
נוגע נננלהס יטמא ט המיס סהלוש״ אשל יגעו נהס נננלסס יטמאו
כ׳ נמקוה לא יגעו ה ט ס נננלסס אנל ננלסס ׳סול להוכו וכר ועל
הכלל כי זה בא ללמד על המיס שסס מקנליס טומאה בהלוש ולא
נמסונל עכ״ל יכן סילש׳" ח״ל אן ׳מעיין ונול מקוס מיס סמסונליס
לקרקע אין מקנליס טומא׳ אלא שסיסיף ועוד יש לן ללמוד יסי׳ טסול
העונל נהן מעימאסו עכ״ל וכ׳ הראימ רש״׳ סי׳ כן לע״ד אין למשקין
טימאס מדאוד״ או רש״׳ ס״ל סרס׳ שמעס מיטס ונאמה הוא דוסק
עע״ש נססלאה על ההורה בזה ימסראנ״ס נס׳ אמרי שסר יגס נעל
לידס לדרן משיגי׳ על הרא״ס בזס דו1דאי כוונס רש״ על נ׳ מ״ד אבל
למייל טומסס משקין לאולי׳׳ אין זכר בהפסוק זה מהעיבל בסס ולקמן
אי״ס כנאל זה ועכ״ס כל ללשה סבז־׳ל למס מטין בידי שטס ומעיין
נזוסלין ומקוה נאשנולן הכל סוא נעלס וראשונס אלץ עסונל שלא
לקנל טומאה וממילא נמשכיס אוהן דיניס אעקיה לטסל סעונליס
וא״כ צלין סקילה מנ״ל לקלא טילי כלל מטנילה ללמא ולסן נשלו נ ט ס
לכתיב גני טמאיס במיס כל שהן אסי׳ הלישיס קאמל:
וראיתי מקדמון א׳ ושכסת׳ מקומו כעת למסנלא אמל״ לאין אמל
לסמנא ׳לסן נשיו בטס תלא תירס מתטמאיס מסטינל
נהס וסוזליס ומטמאים הטובל יאסילי למ״ד לטמא אסלי' לאו לאול״תא
לק טומאה עצמן יש נהס מ״מ הוי סיקה טסי מסלה אדומה זו שיטהל
הטונל ויטמא המיס א ט כ קרא קמן אסנרא סיצונת שימק נמיס שאינס
מהטמא׳' והס סמניאריס בקרא לאן מעיין וניר מקוס ט ס יהיה טהור
נמצא כל סהנסי׳ שצרין שיהיה טהור ואינו מקבל טומאה דהיינו מה
מעיין ניד׳ שמיס אף מקוה ני״ש ודיקא מעין אף נזוסצין ומקוס
נאשנירן דוקא וכצ כיוצא בזה שאינו מקבל טימאה ויש לו לין ממובר
אוהן מיס כשריס לייררק בשרו נ ט ס אנל כל שססר א׳ מאלו סהנאיס
ומקבל טומאה אין העמא עולה מעומאהו לטהרה ועל סברא זו נננו
כצ סצ׳ מקוואוס עצ ססוק זה .וגס צ״ע נש׳ס ולשון רש״ סולין סיד
ע״א ד״ס אן מעיין ובור וכו׳:
מבואר מכצ זס דנקרא ורסן נ ט ס צא סיזכר שיסיס בי״ש רק סואיל
שא״א למיס שיהיו עתוריס זולת זס ע*כ בעי׳ שצא ׳סיו שאובין
וא״כ סינס ט ס ממש אבל שלג שסוא בכלל ורסן נמיס ושלג וכסור אץ
בסס קנלס נממס׳ כלל כמבואר נרמניס ס״א מעימאס אוכלים סלכס
ט נ ע״ש א״כ למולם מונליס נו נעינא אסי׳ סויסו ע" אדס ואס׳' שאובים
בכלים שאיני מממממ מדוט׳ דמעיץ ועסס א׳ נ ט נמוס אסר  pוכעשס
ט ס ומקבל מומאס לא מיססל משוס שמיס סמלם םוימו ע״׳ אדם זיא
דסניס מדשומ באו לכאן דמעיקרא לא אוכל ולא משקם ומכשיו משקם
וה״ל כאלו נעשה מקיה מעילא וכשל וטישב הכל בעזה״י:
ולכאורה למטש לש״י בסומ׳ ולסי מה שהנץ הלא״מ לאע״ג לעיק׳
קלא לאן ממיין אממרמ ט ס עצמן קא״ מ״מ מלס׳ שמעמ
טניה יהיה מהול סמובצ בו נמצא הוזכלו שניהם בפסוק זס ממלמ
ס ט ס ממסונליס ומביצס סמונליס סיס אפשל מקום צומל כל שישנו
בקנלמ מומאמ נמלוש ט מ מ כדמס״ס ומניגמ נננצמס ׳ממא וכל שישנו
בכלל זס ישנו נכצל ׳סיס מסול לםעלומ סטמאיס סמונלים בו
ממומאס׳ צאפוק׳ שלג וכפור וכיוצא בי שאץ בו מומאס אץ בו
מסר׳ צמובציס בו אף מצ גב שסוצדס ס ט ס נכצצ מיס סר ט מ סכא
מענרנהו קרא אצא כבר כהבה׳ דאץ זה אמס דבקרא אן ממיין ובור
אץ רמז צמונצי' נו ויהיה מהור דרש נה״כ צדרשא אסדה׳ שמעיין
ובור ומקום ממסרץ זא״ז בסשקס וא״כ מובלים נשלג ואולי היינו ברפ״ז
דמקוואוה אר״פ ר׳ ישמעאל סיס דן לפניו דשלג אינו ממלס ושוב סעידו
אנשי ט ד נ א שר״׳ מלט לוה למשוה מקוה משלג נהמלה וכ׳ רמנ״ס
הביאו םי״מ שדי היה ק למרמ של הלכה אבל סזר בו ולא נהגלה איזה
ומ״מ של הלכה ם״ לו עם ר״מ ולהנ״ל דסא:
ולכאורה

שאלות

חת״ם סופר דדד

ולכאורה יש לעיץ הכה בכל העיעסכיס לא כהיב אלא רסיצה במים
רק בפ׳ אמור כהינ גבי ובא השמש ועהר רליף בה״כ שלא
ירסן אבר אבר אלא ׳עבול בפ״א כמו ביאה שמש בפ״א ה״כ רסיצהו
בפ״א ומ״הי ליה סיוג וב״׳ וממכו למד״ לכל סשונליס דילמוד סהום
מן המפורש ובפ׳ מצורע בבעל קרי כסיב כל בשרו מיכי׳ ׳לפי׳ שיעור סמיס
שיה״ כל גופו עולה נפ״א שהוא מ׳ סאה ומיכ״ילפ״ לכל השמאים וא׳׳כ
בזה דכסיב מיס ס ״ ס כימא כמי ה״ה לכל סשובליס בעי מיס ס״ס דוקא
בשלמא אי כימא כמ״ש הרא״ס הכ״ל דיה" שהור מריח כמי על שבילה
ושס כהיב להדיא מקום מיס א״כ הרי קמן דאיכא שבילה נמקוס וגבי
זב דגלי גלי דבעי׳ מיס סייס ולא נשארי שבילוס ואדרבא מיכ״ יליף
ראב׳׳ד מדלא כהיב כל בשרו גבי מיס ס״ס ש״מ מיס ס״ס דה״ני מעיין
לא בעי שיעורא אלא סגי' בכ״ש ]ע״ ביי ר״קי ר״א[ אבל לפורש דאין
שוס ריח בקרא דאך מעיין ממקיה המשהרה א״כ קשיא ככ״ל כימא מיס
חיים בזב וה״ה לכל השובליס דבע״ מיס ח״ס ושיעורא כמי ובח״כ איחא
גבי זב בשרו ולא בגדיו בעי מיס חיים א״כ אימעוש שארי שבילוח ממיס
חיים אבל צ״ע דברונ השובליס כחיב בשרו א״כ כל בשרו דבעל קרי
כמי כימא סכי בשרו של בעל קרי בעי שיעורי ולא שארי שובליס:
א מ נ ם ברמנ״ן פ' מצורע כ׳ ואחר השהר גני זנה ירוסר דאע״ג
דללשיכן אחל אחל לכולן מ״מ השהל מיוחל להוקיף לה שהרח
׳הילה שלאחלעלך מיס ח״ס אע׳יגשהיא זנה מ״מ קילי נזה מזנ עיש
א״כ כ״ש שאלי שמאי׳ וא״ש ועדיין לי ע ירהו כל זה השולח ללבינו שמל״
לס״ל מעביליןבשלג בעין אבל להלאב״ד וק״עהו לאיןשונליס בשלג בעץ
י״ל כסלא׳יס הנ״ל לקוששא למילהא שיה״ שהול הלהי משמע מיניי קא׳
כמי אשבילה יקאי נמ׳ אקבלה שומאח המיס כבש׳יס חולין פ״ל ע״א
הכ״ל ומיני׳ לשלג איכו מקבל שומאה אין עושץ ממכו מקוה לבחחלה
אלא להשלים ואהא היה מ״ומ של הל׳ לל׳ ישמעאל לפני ל״ע ולפ״ז לא
ילענו איזה מ׳׳ומ סי׳ לו עס ל״ע ואולי להוי ק״ל כשם שאין גיונליס
נו כך אין משליס וכסקקה הלכה למעשה נאנש׳ מילנא שמשלים אבל
לא לשנול נו נעיכא עד שיוסשל וכמוח והכי הוא קוגיין לעלמא ולענין
מ״ומ של ר׳ ישמעאל ייל דבשלמא לעשיח כל המקיה משלג כיון שאינו
מקבל כוס טומאה אינו נכלל יהי׳ שהור דקרא אך היינו נ ק ח ס שלג
אבל אס מצרפו עם מיס שנמקוה חקר ה״ל כמישב עליו למשקה דמקבל
שומאה כיון שמצורף למיס ועיין נדה נוי ז עיא נקופו ונרמב״ם פ״א
משומאס אוכלים הל׳ כיב הנ״ל ומשיה משליס .וראוי למלאוה השלג
בקל״ של כצר״ כקוב״ שהמיס זביס מהס שלא יהקבלו ג׳ לו גץ בשולי
הכלי מהפרשח השלג שנחוך הכלי ויצטרף אחד לאחד לג׳ ליגץ שאובים
שפוקלים המקוה ולאחר שנחמלא המקוה שלג יעשה כנ״ל להכיח שק
ברזל מלובן וגחליס הרבה שיופשר השלג מאליו .הארכח׳ קלח וממילא
מש״הק קופר מפפיידמ:
רוחא שמעחא ואחהוס בברכה הכ״ד:

תשובה ריד
שלום וישע רנ ,יבא ויקרב לאור כערב ,אדס גדול ורנ ,אבן הזוהר,
כעצס השמיס לטוהר ,י״כ וידיד כפש כל חי ה״ה הרנ הגאון
המופלג המפורקס העומד להלפיוח חרג פיפיוה כש״המו״ה נכימיןוואלף
האמנורג כיי העומד לנק נקהלסו המסוארה קיק פיורדא יע א ראש
המדברים נכל מקוס נרוך יאמר לעומהו:
לעשות לצון ׳לאי ה׳ חפלהי להשיב דבל ולא חל׳ דבר ע״ ד חמקוואוח
הכעשיס בכמה קהליח ישלאל עי״ מי גשמיס ע״ קילונוה
הנמשכים מחגנוח קילונוח של שקי נחשה ללא שליש בהו ליקנא ובסופן
קילוכוח של נקלים מחובלים שיגיעו המיס לעוקה עי״ שהלה וכשהיא
מלאה לה כשיעול ויוחל הלבה מחמיר מיס ניולה גלולה שיש נו בלזא
ופוחח״ הבלזל וכמשכיס המיס חמיס למקוה ג״כ ע״י קילון כקלי׳ כטל
וכל יוס שואבים מהמקוה כשיעול שכשפכין חמין לחוכה אהמול או קלוב
לזה לחזור ולשפיך לסוכה חמין היוס ובקהלהט עשויי מימי הגאוכים
הקלמוניס ב׳ עוקוס זו בלל זו ושניהם מלאים וכקוניס זה לזה כקב גלול
משפ״ה וכשמכקין א׳ שוב שופכים אל השכ״ בהמשכה ע״י קילוכוח
ככ״ל מים מעלמא על שההמלא השכי' הריקטה וכשההמלא השכ״ מכקין
גס אז אה זו עי״ המשכה מלאשוכה כמחכי׳ ח׳ פ ו דמקוואוה ממלא
בכחף וכוחן בעליון עד שיורד לחםחון וכר באופן שאל ׳חקר המזג
לעולס .ונהרנה קהליה קשכוח במדיכחכו קבועה גיגיח נקובה כשפיה
וכשימקר המזג להס ואין להם ככ״ל נדחקים מאוד לשנול ננהרוס או
ליקע ממקום למקום עד ימי הקחיו ממלאים נכחף שלג וכפור כבמחכ״
דמקוואוח רפ״ו ואמכס גס בפפ״דמ שובלוח הנשים נמקום כטל ממי
גשמים שעי״ קילוכוח שכיחקכה על ידי הגאון פ״י אך לא ׳דעחי מעשיה
בפרשוח כ׳ קשן ס״ח׳ גפרידח׳ מביח אמי וחדר הורם׳:
והנה פר׳מ ילא לפקפק על מקוואות הכ״ל גרוב חקידחו וצדקתו כקיש
חומרא מחניחא ללקוש חיממה כל האפשרי וחשש חששוה הרנה
וארוך בדורו האריך עליכו הדרך בדרכי חכמהו העמיק וחרחינ כמעיין
הכובע וכנהר שאינו פיקק וכבר כתבחי קוכשרק א׳ לקלק פקפוקים של
הגאון נבי״ מעל רוב המקוואוח הנעש׳׳ ע"׳ כלי מנוקב כשפ״ה וכסחס

ותשובות

בבלזא ועול סשובס א׳ בענץ מילוי מקוס ע ״ שלג ועהס גס עהה יצאח׳
לישע נעזס״ אשר ׳לאני כפלאוה מהורהו וס׳ ׳עזרנ׳ ויסיס עמדי לבלל
סלכה זו ולהעמידם על בולי׳ ואימא מילה' לסחקבל על לב גדולכמוסי
וסיעס מלממוס׳ כולם אסוב׳' כולם בלולים כולם גגוריס:
וזאת סחל׳ בעזס״ גרסיכן פיק דסעכיח ׳״ג ע׳׳א כל מ״ב׳ עבילוס
עוכל״ כדרכן בין בע׳׳ב בץ ניס״כ במאי אילמא בםמין עבילס
בחמין מ׳ איכא שאובים כינסו אלא לאו נלוכן וחייבי ענילוח אין איכש
אחריכא לא אר״ח בר קעיכא לא נצרכס אלא לחמי עברי׳ ופריך מדל׳ח
קגן הכסכיס שאמר כדי חוא ביח אלקיני לאבד וכר ומס לשון לאבד הא
יכול לענול בצונן ומקיק נאחרא דלא שכיח׳ צוכן וכחבו החוק׳ אף
ע״ג דמשכחח ליה בשאונה שהמשיכה אע״כ כולה שאוב פקול אפילו
ע"׳ המשכה ולכאורה דנמסם חמוסיס דאכח׳ משכחח ליה במ׳ סאה
כשלים שמילא עליסס נכחף מיס חמין ללכולי עלמא כשל יעיל משכחה
במקוה מחונלח למעיין וכמ׳׳ש במללכ׳ פ״נ לשנועוח ש״ חש״כ נאמה
דהכא מוכח דגם זה בכלל שאובים משוס גזירח מרחצאוה וסהוס׳ ע״כ
לא שנירא להו סכי דאס כן לא מוכיח״ מיד׳ אס כן אכח׳ חקש׳ וצריך
עיון לכאורה וגס דברי הוקפוה בהמורח ׳״א ע״ב שכחב ולעעמיך וכו׳
צ״ע ע״ש:
ולדחוק ולומר נכוונח חוס׳ דאי אמרח נשלמא כלו שאוב אסור שפיר
גזרו נחמין אפ״ מילא על מקוה שלס שהעונל נו יקנור
שכלו שאוב אבל א׳ ס״ד כלו שאוב מוחל בהמשכה אס כן מ״ע לגזור
נמילא חמין סר׳ העובל נו יהלה שהמשיכסו כלו ז׳יא דאס כן כמיס
קרים שאובים לגזור נהי סעובל נו לא ירגיש מכל מקוס הממלא בכחסו
לא ידע נחלק נץ כל• למקכחו אעיכ לא גזרינן בהכ׳ אס כן דבר״ הוס׳
צ״ע ונלאה״נ צריך עיון נהש׳יק למקשה ומדייק אלישנא דר״ח ק ל ה
שאמר לאנד מנילה ה״ל לומר נלישנא אחרינא ואמא׳ לא הקשה אגוס״
דדינא דח״ק מ״ע להחיל ננוינ ויוה״כ ענילה כדרכו נחמין כיון דאסשר
בצונן עכ״פ לסי הק״ד דלח ידע אחרא דלא שכיח׳ צוננ״ והנה נבלכוח
כ״ב ע״א איל ר״ס לרבנן רבות׳ מ״ע אסס מזלזלין בעבילה זו א׳ משוס
ציכס אפשר במרחלאוה אמר ליה ר״ח וכי יש עבילת בחמין אמר ליה רב
אדא נ״מ קא׳ כווהך פירש׳׳׳ דבע׳ עבילה זו כשאר ענילוח עכ״ל פירש
משוס הכי זלזל׳ בשבילה זו ובעלוה לגמרי דהעבילה לרינה כשאר
כיבילו׳ וכיון דאי אפשר מפני הליכה וחמין הוי כלא עבל על כן זלזלו
נה לגמרי ולכאורה צע״ג א׳ קג׳ בהשלכה מיס חמין לחוך מקוה כשרה
מי קאה ורק משוס גזירח מרחלאוה א־ך מפני זס נעלו ענילה לגמרי
ולמדו הורה נעלי קריין:
ואי כימא דבנדה העמידו דבריהם אפ״ במקום ביעול ם״ו ויש כח
ניד חכמים אבל להקל בשביל זה וללמוד סירה בלא שבילה צריך
עיון וס״חי רוצה לדחוק ולומר גזירח מרחלאוח קדמוניוח היא ואפילו
ענר ושנל לא עלהה לו שנינה מגזירה קדמוני׳ ובשעה שחיק ן עזרא
שבילה כך חיקן בצונן דווקא ונחמין הוי כאלו לא עבל שכנר נאקרה
נימ־ו ואס כן החושש משו צכה ושובל בחמין אכחי לא קייס חקכה
עזלא משוס הכי בשלוהי לגמל' יסמכו ארינ״ב אנל זס א״א שמצאה׳
קו׳ בחשוב׳ רלב״ז ס״א סי׳ ל״ה אהר״ש שנמרלכ׳ לאוסל שבילה חמין
משוס גזירח ממ״ש חר״ש עלמו חוקפהא במק׳ מקיואוח פ׳יו מ״ וז״ל
ל״ש האי מלחן הייכו אמבט׳ למסניהין שמימיו כשרים לשבילה וקמץ
הוא כעין קומקמין שיש בהס מיס סמין ולוקחין בסס לחמס בו מימי
האמנכ״ לאין כפקלין במיס שאובין כיון שיש בו מ׳ סאה מיס כשלים
עכ״ל ותירץ לדב״ז לחוספהא זו קולס גזירה מלסצאוה כישנימ ע״ש וכראה
ל׳ ללא הוי מלי לשבויי דנחמ׳ שברי׳ איירי לאס כן למה לא ׳שבילו בו
ג״כ ימשבילי׳ בציכן ועוד כיון שנשאבו ממי עבר" בכלי שוב אין חילוק
ביכיהס לשארי שאוב״ וע״כ חולרך רדב״ז למלן כן דהחוססחא קודס
גזירה ואס כן כשחיקן עזרא שבילה אפילו בחמין חיקן והדרה ק' ללוכחה
וכי מפכ׳ שלא יכלו לק״ס גזירח מרחצאוה יבעלו שבילה לגמרי:
והנלע״ד דהאקשכקיס המכעיס לשנול מחמח צינה לא סגי להם
בהשלכח קימקמ׳ חמין למוך מ׳ קאה וכל שכן להמשיך
כיא שאס שמצעככיס ע״י ההמשכה ורוב מיס החחחוכיס קניס ודי
להפג ציכה אבל לסמצוככיס לא סגי בהכ׳ ורבכן קליר׳ ומריע׳ לא קגי
לסו אלא בכולו מיס חמין ומשוס לא הסגודדו שלא יהיו אלו שובליס
ואלי סומכי' אריב״ב בשלוהו לגמרי כך צ״ל לכאורה אגל א׳ סגי בהשלכה
מיס חמין להוך רוב לוכן לא ידעה׳ לפרכס קוגיא דברכוה וה״כו דכ׳
הוס׳ גסמורה ׳״א ע״ג וכר אע״כ מצשככים בסמשכס וסוא סדין
גהמשיך כלו וק״ל:
ומעתה כיון שזכינו לדין א״ש סוגיא דמסכה העכיה דלפי דלא אסיק
אדעחי' לאיכא אחלא ללא שכיחי לוכן קאמר אילימא בחמין
ומ״רי גגופא ללא מקגל צונן שאי אפשל לו לשגול מפכ׳ הליכה והיינו
שבלים כדרכן ולא כימא להו שגולו גשיקעהא דכהרא כיון שאיכו עושה
מפכ׳ הענוג רק מסמה צערא דגופא ושגילה מצוה והיינו לשון עובלין
כדרכן בסול ואפי׳ בסמין והכה יש מהס ללא סגי להו בהעלמ מיס למוך
צונן כלמוכמ מש״ס ברכוה אלא בכולו סמין וקשה מ׳ איכא הא שאובים
כינהו

שאמת

חת״ם סופר חי״ד

נינסו וח״ בסיד טנריא ופ״ז פריך ממס סג״ה דלא הל״ל לאבד עבילה
אלא כדאי ביס אלקיכו להצטער פ״א בשנה לטבול בצונן וע״ז שפיר כ׳
חוס׳ דכילו שאוב ססיל מח״ח אפי׳ בהמשכה אבל המשכה ורב״׳ איכו
מיעיל לאיקטכיקיס וכטל:
ועיין נהגחח מרדכי ס לחחיר בחמי מבריא מש״ק דחעכיס ועוד להחיר
לחטיל חמין למוך צונן מהחוקפה׳ דהיו רגליו מלאוח אבק בציכן
עלהה לו טבילה דאינו סולן אא״כ ששפשף רגלי׳ נמקוה סםלח שחקרה
ממ׳ סאה מכוונח דמ״ר׳ ה ס ס אבל בסמין לא עלהה לו טבילה שהסודן
מדבק״ האבק וסולן וההיפוך בקומקום מלאה פחמין ושחרוריה בצוכן
לא עלהה לו טבילה שחוצץ משא״כ בחמין שכיהך השחמריה זהו פ״
החוספה׳ ועכ״ש מ״ח׳ מיכה להחיר הטלח חמין לחוך צוק ודחי לא אולי
חמי טנרי׳ וכו׳ אך ראי׳ מפי׳ ר״ח גבי דודי חסרח שפי׳ להטיל לתוך
צונן ע״כ הגהה מרדכי .ול׳ע דמ״ה׳ ש״ס דהעניח להחיר חע׳ טבריא
ומשם מוכח להדיא לאסור סחס חמין ומייחי מחוסשה׳ דמוהר ולא שח
לנו לחרץ ש״ס דחעכיח וחו מ׳׳ט דקדק לומר שמוחר להטיל חמין לסוך
צוכן מכא לן דהיספח׳ מיידי בתכידלמח אסי׳ כלו חמיןמוחר וחו בהגייה
שבגליו; הגת׳ מרדכי כ' שלעיל בפטס ]חייכו במרדכי עצמו[ אוקר בשם
ר״ת ואמא' תלת בר״ת ולא נרביכו שמשון שהוא תחלת דברי מרדכי שס:
וז״ל קי׳ הש״כ וזאח אשר השיב ד״ש לי״י אחיו אמרו ל' שתיית ריצה
להה־ר למלא מקיה מיס חמין ולחברו לנהר כשפיית ודבר זה ראוי לחקור
יוחד משוס גזירה מרחצאיח יכו׳ ואני שמעתי ואיני יודע אס מריה
אס ממורי הקדוש שהי' מקוה א׳ שהיו כשיס מסממוח מיס ומשליכוח
:מקוה לחממו בימוח הסייף וסקר להם ר״ת והגיעם לא כאמל ובמא
יוטעם זה אקר וכי׳ ואע׳יכ דסק פ׳ א ל הממונה א׳ ה״ כ ת ג איקטטק
מחמין לו חמין ומטילין לתיך הצוכ; להפיג צינה; י״ל כמה דבליס התירו
במקדש יאק־ ו בגבו;•; מדלבכן כדמשכמןגב׳ עששיח גגמ לפי הקפד״
דכרקי חב :חכא כיריף דרבנן ואין שבית במקלש וכו׳ עכ׳ל ור״ל דלא
תקשי איכ הו׳׳ל להקשוס כן ולתרץ מין שבית במקדש ר״ ל אי; א" דרבנן
במקדש לכן כ׳ כיין דבלא־ית פריך התס אתך עובדא מציריף עששיות
ימשכי אין שבוח במקדש הו לא הוי צריך להקשות מטבילת חמין ונזילה
מירחצאוח ונשכו״ הכי ואין לומר אדרבא הו״ל למיפרך הא ה״ ב' שביחי׳
נירוף העששיה וטביל׳ חמין והרי שבותי׳ לא ההירו בה״שוה״ה במקלש
כבר חי׳ באח״ע בעירובין ליד דדוקא בששכי חשבוחיס ע״י מעשה א׳
בבה א׳ אבל ב׳ שבוהיס כפרדיס כיו; זה מליף העששיח וכה״ג הוא
הטובל בחמין והם בי• מעשים כפידיס כזה ההימ אפי׳ כמה שבית״
כל א' בםט עצמו עיש בברור :
והנה גם כאן כ׳ בגליו! מרדכי הכ״ה מצ״יכת על דברי הר״ת דבהנה׳
מרדכי לקמן םליג ומקיל מראי׳ ר״ח דודי חקרה גס כאן קשה
למה לא כ״כ ארישא אדבר׳ ר״ש שאוקר לחלוטין והגיה כן אמח ש־ר״ש
גופי׳ לא ידע טעמו של ר״ח אס אקר מטעם וכו׳ גס יש לעיין קצה
מה כקחםק ר״ש בטעם של ר״ה הלא םש־טא לי׳ דאיכא כאן נזירח
מרחצאוח עיכ טיל ברור דהר״ש גום״ כמי מפרש קוני׳ דברכוח ודחעכ־ח
כמו שפירשם׳ אכי עיפ חוקי דלא כאקר אלא כולו שאוב וחמין אבל
מקצחו צוכן ושפכו לח וכו חמין לא מיידי החס וממעס שכחבח׳ ואין
ללמוד איסור משם אדרבא היחרא דכלו חמי מבריא יש ללמוד משס אבל
לאסיר חמין למוך לוכן מזה לא מ״ר׳ החס כלל ואך מסברא אוסר הר״ש
הממלא מקוה שכלו שאוב בחמין ומחברו למעיין כשפ״ה דס״ל דכקנ
כשפ״ה ליה לי׳ היכירא כ״כ וסברא כ׳ בב״׳ כשהוא שאוב וחס כיכר לכיע
ואיכא גזירח מרחלאוח אבל חס לתוך צונן לא עלת על דעת הר״ ש
לאוסרו במשימות ובזת אתי׳ לי׳ שפיר הךדכה״גניהכ״פ וכן הךחיסםח׳
יקומקוס מלא פחמין ות״ח חך חוספח׳ דאביק שבמרחץ וקמין דמקשת
הרדב׳ז ק״ צ״ח ונדחק לחרץ קודם חקכס כשכ״ וכטל וצ״ע א״כ אמא׳
לא חי׳ כן אחיספח׳ דקומקמוח מצא םסמין דכישכיח קודם גזירח מרחצאו׳
אעיכ לאו שיכו״ סיא אלא בכי׳לדר״ש מוקי ל״ בחמין לחוך לוכן שוב כ׳
דשמע ר״ח אושר אסי׳ צוכן לחוך חמין ולא ידע מעמו אולי סחמיר לאסור
אפי׳ נכח״ג וכפשמו׳ ש״ס דחעכיח וברכום ולדידי׳ צריך לדחוק בכח״ג
ביצו״כ דבמקדש לא גזרו ונחוקפח׳ צ״ל דבחמי מברי׳ מ״ר׳ יע״ז כ׳ כליון
ילקמן נהג״ח מרדכי שליג אר״ח מדר׳׳ח דדודי חקרה דמוהר להמיל חמין
לסוך צונן אבל אדרי׳ש לא פליג בחגם׳ לחחיר כול• חמין עיי חיבור
כשפ״ס מזס צא מציכו ראי׳ מדר״ח וכן לקמן נהג״ה מרדכי כ׳ הגליון
ריס פליג אבל לא סר״ש כנלע״ד ומקום סטחו ל׳ לסחנדר בו באופן
שלפ״ז לא מציכו מ׳ שאוקר חמין להיך צונן להדי׳ חוץ קפיקו של הר״ש
ירים אבל הר״ש גיפ״ לא א יקר ומכ״ש ששאמ כל הפוסקים מחירים
וכמו שס״ס רדנ״ז שס נתשו׳ק״צ״ת אלא שתוא סבר שתל׳ ש מתאיסר״
וליסא  .ונסידנ כ׳ דנר׳ ר״ח ופירושו דיד׳ חסרת לעיקר כאשר רמז
עלי׳ רמ׳א נדי מ וגס הרא״ש מ״ח׳ לי׳ ולא פליג עלי׳ ונאגיד׳ נמס׳
יומא כ׳ םמכה״נ ראי׳ להסיר לכשיס לסמיל חמין לחיך צוכן וכ״כ עוד
קוף כדה ׳ע״ש ונס בכימין זאב ס״ קט ס כשאל על מחוה דק״ק ויכיצי׳
שנאורף משליכים למוך המקוה שיש נו מ׳קאס מיס סמק והאריך מאוד
להחיר מ מ מ חקיח ומכה״ג ניה״כ כ׳ כימ שסחירי לכה״נ ביס״כ הס״כ

ותשוםת

פה

לנשים שיראוה לנונול מפכי סצנה שרינן לחו כדי שיענלו מיד אחר
חםיפהן דהרי אסיר לאשמ לעמוד נעומאהה כד עוד כ׳ להלן הרי לך
שלא חילקו בין מקוה שיש בו מ׳ סאה ממי גשמים למקוח ממעין כ״ש
דמן א׳ להם ליכול לשאונ וליהן נסיכו מיס שהם כשרים והשח׳ א״ש כידון
דידןדיכולוח הנשים לשאונוליהן המיס להיך המקוה ל״ש מיס קריסול״ש
מיס חמים וכיש םאיכס מכ ווכיס להרבוח אלא להפיג ציכחן וכו׳ עוד
כ׳ משוס גזירח מרחצאוה כמי ליכא למינזר כיון דסאידכא ערחצאום שלכו
איכן לעבילה כ״א לזיעה עברה החששא וכיון דעברה סחששא עבר העעס
וכדי סס ר״ח ודאב״ ורנ״׳א לסמוך עליחס שלא בשעח הדחק כ״ש נשעה
סדחק ואין דוחק גדול מזח שאס לא כסיר לסס ימכעו מלטבול נימי
החורף וימכעו מפ״ו והאריך עוד יע״ש :
ונראה מ״ש דבטלה חששא דמרחצאוח כיוכחו דלא גזרו אלא משוס
מרחצאוה שבקרקע כמו שהי׳ ב־מיהסשחיו מרחלאוח בקרקע
והיקק חחהי' ויש לגזור מקוה אטו הכי אבל עכשיו מרחצאוח שבקרקע
המה חמי טבריא ובמקום שאין חמי עברי׳ ליכא מרסן אלא לזיע וחרוחן
בחמין רוקן בכלי ממש בג־גיה מיס ובהא לא נזרו ודלא מיחלף במקוה
ודבר גדול דיבר בזה וקברא גדולה חיא לסע״ד  :ובירושל׳ פ׳ אמר להם
הממונה דאמרי׳ מש״ה ק״ל לר׳ יהידה היו מחממי׳ ע״י עששיה לא עי׳י
השלכס מיס שלא יאמרו ראינו כה״ג טובל נשאוניס ניה״כ וכ׳ בחוק
של קרבן העדה שמזה ראי׳ לדר״ח דאקור להטיל חמין להוך צונן דבריו
צ״ע דא״כ עיי עששיות כמי לא כדמוכח מחעכיוס וברכוח לר״ח דאלה״ה
אכחי איכא טביל׳ בחמין עיי עבשיח אעיכ כל הטובל בחמין שייך בו
נזירח מרחצאות לר״ח ועוד לשין הירושלמי כמי תקשי אי ק״ד בעלמא
נמי אקוד לעביל בחמין לימא בקיצור מבוס טבילה בחמין ליכא וק״ל
לר׳ יהודה נזלי שבוח זח במקדש אעיכ מי:תא אחי־יחי קאמר הירושל׳
לאי משיה ;יבילוח כהיג עצמו ד־דא׳ שרי בחמין אלא מפני הרואים והוצאות
לעז על טבילת בה״ג ביהכ״פ ימעלה בקידש כמו שעשו כמה מעלוח ולא
חשי מפני הרואים אלא בחטלח כמה קימקמיס של מיס דא־ישא מילחא
ולא בהעלס עששית וכבר נהבאר יפה קוגיא זו בדבריכו במקיס אחר
וכבר נדפק בשמי בקיף ק' הר״ מנאי ש על שבועוס ואין כאן מקומו :
ודל האגודה שלהי כדח עוד אור״ת שלא שייך חפיפה כ״א בראש וכו׳
יהאי דד ודי חקרה מיידי להחס חמין להטיל בחיך המקוה ולפיכך יש
להתיר לחח מיס חמין בתוך המקום ולא כאותן שאוקליס מההיא דמכוה
חבית שנפל ליס הגד־ל עול יש מפרשים לתחס חמין לרחק בהס אחר
הטבילה מפני הקור ולפיח יש ראי׳ להתיר גס אה זה ולא כדברי האוקרי׳
מפ״ק דשבת שאומר לא אלו מטתריןאלא אפי׳ אלו ההיא להרומ׳ איהמר
וטוב להחמיר כדי שלא יסמכו נשים על הרחיצה שאחר הטביל׳ ולא ירחלו
יפה קידם עכ״ל :
הנה העיד על כ״ס דמפרש דודי חסרה כר״ה וא׳יכ ע״כ מה שאקר ר״ה
לכשיס להטיל חמין לא ה״ מטעם מרחלאוה אלא טעמא אחרינ׳
חיל נאוחו מעשת או שלא הי׳ כ״ס אלא רניכו הקדוש דהר״ש במרדכי
מקסקא לי׳ והרדב״ז כהקשה בזה ע״ש<
מ י מ מ׳יש לחיש ש״א יסמכו על הרחיצה זו ולא יחפשו היטב בראשוכ׳
הוא גזירה חדשה שלא מציכו בש״ס ולכאורה צריך להבין מ״ע
חששו לאוכלי הדומה ולא חששו גס לכדה שחאמיכו סכשיס לא אלו
מטהרים וכו׳ ולכאורה משמע דנהא׳ היכרא דגי לוגים שאובים פוסלים
הדומה סגי שוב לא יטעה שוס אדס לומר שמטהריס שהרי גורמים
ססול חרומה וסגי זה שגס כדה לא הטעה נזה וא״ש אך חיכח נזמכיסס
שהיו עוסקים בטהרוה והי׳ היכר בזה שחרי כל מי שכפל עליו ג׳ לוגים
שאובים כפסל מ; הדומה אך עהה דנעו׳יה פרצו גדר טהרה מישראל
ואין היכר הי׳ לכו לאסור לכדה משוס חשש שיאמרו אלו מטהרים וכיון
שהאגודה חושש לחששא חדשה שלא חחפף יפה מכיש שיש לכו לחוש
לגזירה קדמיכ׳' :
והנה האגודה כ׳ שיש אוקריסמקוגי׳ דמכוה ד׳ ולא כ׳ מ״ט לא כאשר
מאוחה סיגי׳ אמנם המעיין שס יראה דהחוס׳ גרכף בת ״ן אבל
מיס ניהר בזריעה והשקה וא״א להכחיש מחכי׳ וסוגי׳ דמס' בילה ושדן
שמשיקין יכו׳ ומבואר דכס לעכין שאובים מועיל זריעה להפכם להכשר
וא״כ הגירקא ״ן אך דשי׳ גרק מיס וק״ל באמה לעכין טהרה מועיל אך
עכ״ש גזירה ג׳ לוגים שאובים שנא על ראשו ורונו איכא ופוקל אה
ההרומה וכ; סי׳ ריטב״א שס שיטס רש״׳ והייכו כווכח האגידה דממכוה
אין ראי׳ דלהחוק׳ הגירקא יין ובמיס אין לחוש ולרש״׳ דהגירקא מיס
מ״מ אין חשש אלא לסקול הממה ואיכי עכין לכדה זה הוא כווכסו
גל״ ס ואמנם לפמ״ש אכי דבדין הזה גם בכדה יש לחוש ל״ע חרא״
ממטח לשיטה רש״ עכיפ
ומצאתי דבר כאח ומקובל בפכ״י פיק דשבח בסוגי׳ ד״יח דבר עיש
לשון פי׳ משכה לרמב״ס דנם למסקכא לא יטעו דטנילה
מקוה היא על מגן שאין אדס טועה נזה אך יסברו גס אלו צריכא רנא
כסברה אב״ ממילא לא ׳הכוונו צהעהר במי מקוה והדומה צריכה כוונה
וממילא אין אלו אלא אלו ומש״ס חיקכו לפסול הדומה וזה לא שייך
נכדה דסולין היא ולא בעי כווכה ודפס״ח וא״ש גס לדידן אך לא משמע

שאלות

חת״ם מפר חי״ד

כן מלשין פירש׳׳׳ פ״ק לשבם ׳ע״ש  :ואמכס ל ג ט ש״ס לעבום כפלאו
מאול כמ״ש נםשו׳ סדי קי ק״ז איך עצאנו ילינו לשער לס נלס בק׳
וק״׳׳ל יש ניצס וצא נסוש שמא נשאל מסאיקול נמקים א׳ וימיין ננףן
א״ס בסון> קי׳ םצ״ס ואמנם סכימנ״א במכום שס נשס סלאנ״ל כםנ
לוקא סנים שנפצ ציס סגלוצ וכלימס יטס שמיטסס מציסיס וילומ
שסמציסיס כבלים יאינס עםעלביס פס סמםיקיס ובהט צא עלםס
סשקס עשוס לצא עםעלב׳ וצ״צ צלנליו סא לסוף מק׳ מקוואום לקיי״ל
כב״ס עשיקץ סטן בצונן ויפיס נלעיס סיינו קלוסיס וצא מצוסיס יסא
לאמל״ סחס נמק׳ מכוס לוקא ים הגלוצ לקוו וקייעו אבצ נסלא נעצט
לא ס ״ ט נסלום ט מצוסיס כיוצא ני ליס הגלול ולק״מ קד סדי סנ״ל
דנעצעא צא ס״ש״ צסכ׳ וצ״צ אע״ג דידוע נמנע לסמץ וצונן נמי
למוצס ססמין צפי ן למפלס צקצוםס ואפ״ס משיק״ סטן נצוכן צנים
סלל איכו דומם למלוסץ של ט סיס ולק״מ קד ססו״׳ לסראנ״ד ורימנ״א
פ ט פ אומר אט גס רש״י וםוק׳ לא יכסישו סמוסש דמלוסיס ומסוקים
לא עםערני סיענ אלא דלא כיסא לסו למימר דמש״ס לא םעלס לסו
סשקס וזריעס ואפשר דסיא גופ״ סד קש״ לסו א׳ ס״ד דמש״ס לא
םמלס צסו סשקס א״כ אפ״ סטן וצונן נמ׳ אע״פ שאין לדמום אסדד׳
ט ע עטצ צסקצ אע״כ אע״פ שאינו ראד צסםערנ מ״מ עועיצ סשקס
וזריעס וכן פירש״׳ בחד״ נמחט׳ דמס׳ ניצס ושוק שמשיק״ ט ס יפיס
נמצוסיס :
ומה שסקשס מסרים שיף ונס׳ צסס שמיס א״כ צנ״ש צא םעצס
לסו סשקס ט ס יפיס ברעים וביש טיר׳ במםט׳ דניצס ועצס
קא' ישוין סנס ביש הא ק״צ נמםני׳ פ׳ נםרא דמקוואום סטצ דאין
משיקים יפיס ברעים ולפע״ד לסש״ס שס בניצס לא קאמר אצא א׳ אים
ל״ ט ס סכי למס נסו סשקה אלא דלים לי׳ אלא אלו שנכצ׳ זס וצא
שכיס ולא גזרו ב״ רבנן אבל אינו מבואר נש״ק המיס שנמקיה א׳ אלו
סס יפיס או רעים אפשר שהם יפיס אלא שהעוקס נסצר כרמליס
ואיכו ממורנ עירוני סצרוס וכדומה וסוא עומד בכלים מיס ׳פיסנרס״י
ואי כשפכיס לא יכול לשאונ מסכרמליח אך א׳ אגדו נידו יכול צסשיקס
ולססזירס אצלו דנכרמליח שרי כהיג ואך רש״׳ נמםכ״ לא פ״ כן משוס
דני״ע נמ׳ מ״ר׳ וצנ״ס שרי סוצאס ני״ע ולא משכסם אלא נמקוס ט ס
מצוסיס ואך צנ״ש צא םקש׳ דאין עשיקיס יפיס נרעיס דצדידי׳ דאין
מוציא ין קמן ולולב וק״מ נ״׳מ דל״ל מחוך משכחח שפיר כנ״צ ורש״
במסכי׳ פ״ כסצכםס וא״ש :
נחזור לסכ״ל דגם לרש״׳ וחוק׳ אין צדעום םערונום מיא דפצמא
עם מ׳ סיס ומ״כ ס״ש״ שמא כשארו נמקומום ג׳ לוגים ו ט ע
סשקס סו׳ עלםס לסו ע״כ פירש״ לעטן גזירס דכפלו על״ ג׳ לוגים
ט ס שאובים וסוס׳ גרסו ״ן אבל לכ״ע לא מםערנ׳ שפיר משא״כ באיסור
וסיםר ולס נלס בעלמא שפיל סמכ״ אסעמנום ס׳ ואפי׳ סס בצוכן
דעטס לא דעי לעי ים ואפשר דם ס״ ועוף ונסעס לסא דמי ועיין כף׳ז
א״מ ס״ס םציס סכ״צ וא״כ א״ש דאפ״ נסם צםוך צונן כטדון שלפכיכו
צא גזריכן משוס ג׳ צוגיס במקום א׳ דא״כ נעצם סו׳-־אם איסור וסיםר
נימוצ ק׳ :
והנה גיגמום פ״ג מ״ב מקום שיש נו ט סאס מכיוכום וכו׳ פירש״
אמי פירום קא׳ וצ״ל אע״ס שאין זס ממש לשק מםכ״ דמקוואום
מ״מ דרכם סי׳ צקצר או צסוסיף עצ סמשכיות כטש סוס׳ גמק׳ גבורות
כ״ז ע״ג ועכ״פ משמע מפירש״י דאי סוס מיס שאוגיס מםכשריסגסשקס
ותי צא טפסצ׳ אסי׳ עדרגכן וכג״צ אך קיף דגריו צע״ג גדים מאי לאו
דנשת״ר מ ג א וכד א ט ג דפסוצ שאינת מדרננן גע״ רוגא גכשרום
עכ״ל שכ׳ צ״שנ קו׳ תםוס׳ דסא פסוצ מ׳ פירות דאור״׳ סוא ע״כ פי׳
פסול שאינת דרננן אנצ צ״ע מא נמי פירומ עסקינן ודוסק דנתכוון
מםמד שיש נו ט ס וכמ״ש סוס׳ ד״ס נםן וכו׳ נסופו אלא גס דנרי ממוס׳
אינס עונניס ועיין נכורומ כ״נ ע״א מלוקמ ציר מע״ס וכד ונםוס׳
ד״ס ססס וכו׳ וסי׳ נלטד דק״ל ללש״׳ ז״ל סא נכל סםורס כולם טעוע
גמל גרונ ומםספך לסיום כמוס סיכי ללא אזל״ נםל מעמא ומזותא
וסכא עס עכין לשיעולא לט סאס כל שלגו מיס על מי פירום כםספכו
ט פירום יכעשו ט ס א׳ ליכא מזיםא אלא לעכ״פ ט ס שאוגיס טכסו
לסר׳ גאי ע״י אלס יכלים למקוס יאמכס א׳ ליכא ט סאס יכפלי ט
פילוס אע״ג לכםספכו יכעשי ט ס לא טמא לס״ל ג׳ ליגיס מיס שאוג״
שכפלו למקומ מקר דג׳ לוגים דלגכן ולא גזרו גכס״ג ולא עעלין ולא
פוסל״ אגל כ׳ איכא ע׳ סאמ כמי דעי פירומ לא מוו דמר׳ כסספכו
וכעשו ט ס ע״ע שאוגיס טכסו וגריע׳ משוס שאוג״ ממש דלטס עעש
עועיל זליעס וסשקס עשאיכ לס pט פירום לא כיעא סר׳ עילי גסדדי
שיעשו מיס ויזלעו זס לא אמר״ ופסול מדרבכן ט ע ג ט רג״׳ ושפיר פריך
ש״ש ככלע״ד גכווכמ לש״ ז״ל ט מ ו מוס׳ וכל סראשוכיס לא פירשו כן
אלא קמא קמא גמיל מס״ת ילק מדרגכן אסור סכא וכעגואר גלגליסס.
אך לגקיף מק׳ מוס׳ אץ־ ק״ד דגדרגכן לא געי דוג כלל וגמיל מד גמד
נלס וקשס ממשכס מיס שאוני׳ ומי גשטס שכמעלגו גמצר וכד מגואר
גשאוגיס גע״ רוג וסיס סו״מ לסקשום עכעס לוכם׳ גש׳ק נע״ רונ
אפ״ שעכו של גיל וםרועם סאטס וכן סארץ־ לסקשום גסי׳ ריעג״א

ותשומת

ובחוק׳ לא נמצא חי׳ לפנינו אבל רימג״א כ׳ חיל לם״פ לאי ס״ל גג׳ סא
למקום איכא לעיסלי לקולא ולומר שאני אומר קאס שנסן סוא קאס שנפל
ביק משוס לקאס שנםן סוא של משקץ ומי פילוס לקאפו ]פי׳ צפים
לעעלס[ לא כםעלג במי מקום וכשנפל סיא סיא שנפל ואפיס בעי׳ רני׳
ומסקי׳ שאנן סכא נקאס םרומ׳ לאיט לעיע׳ שאני אוער לנערי עפ׳ עיש:
א מ נ ם סלאג״ל בס׳ בעל סנפש נשער סורס ס״ל ללאו סיינו מסנ״
למקוואום לעיירי בעי פירום אלא נשאוני׳ עעש ]ולנאר לני־יו
ודעםו אכםוב םוך לברי[ לק לי׳ מםניםין נפיג אסלדי סנן גור שבחצר
ונפלו לםוכו ג׳ לוגין שאוני׳ לעולם סוא בםקולו על שיצא עלואו ועול
ועשעע עכ׳׳פ כשיצא כשיעור שסי׳ נםוכו ועול עעע מםכשרי לסליק שכל
סססוציס סםסםוטס יצאו שסעציוניס סכשריס שנכנקו דחקו סםסםוניס
וסוציאס ואצו נמשנס בור שסוא מצא מיס שאובי׳ וסאמס נכנסם דוצאם
מענם לעולם סיא נססולס על שיםסשנשצא נשארו מן סראשוניס ג׳ צוגין
פי׳ וחושני׳ צעולס שיוציאו׳ ע״פ ערך סמים מן סכשריס ומן סססוליס
וצא םצינן שאני אוער סססוציס סםסםוני׳ יצאו כצס וסי׳ לבפקקא לצעיל
כצס כשרים ונ׳ צוג״ שאוני׳ סיא דאיפקצו צסו מקצינן אבצ סכא כוצסו
סקוצי׳ ומשדס אןצ״ נסו צפי ססשנון שסודם סצפיס ויוצאים משם צא
נסשונ אוסס כלס  pחראשיניס אלא צפי סשנק מיס שסיו נניר וסמים
סיורלי׳ נםוכו סם יוצאים א״כ מסלם על מחצה מפני שסמי׳ סיורליס
נאסרוכס קרובי׳ לצאם יוסר מן סראשוכי׳ שסיו בנור וכן שכיכו נפ״ו סי׳
בעליון ממלא גכםף ונוםן לעליון על שירל לםסםק מ׳ קאס וסא ולאי
לאכשור׳ םרור״ עליון וםסםון קנעי ואק״ל דלא נפקי כ׳ סלל״ או סאי פקול
או סאי סקיל שסר׳ כנסן קאס ונעל קאה לוד ואמרי׳ עד רובו אלמא
ש״מ כ׳ סדרי נפקי ש״מ דלא קפדי׳ כס״ג אלא דלא נשקול רונא למקוס
כםירוצא דםרץ נפ׳ סערל ומשו״ח חרוויי׳ מםכשר׳ עכ״ל ומניאו נ״׳ ק״
ר״א פ ״ דבריי לס״ל סך מ ע ל סאח ונסן קאס גשאוג״ וסך מ׳ סאס
מכוונף נר״םא סיא ולא מחני׳ דמי פירום יעלם אמר ר"׳ עד רובו ופי׳
פ״פ סשנק כשנעל קאס מחשנון מ׳ חלקים מחכשרים וסלק א׳ מספסול״
וכן צעוצס עד שיס״ ע״פ סשנון מסצס על מםצס ואז מיפקל וס״ל כסי׳
קמא דש״ס לא כישקוצ רובא אנצ מסצס על מסצס כשר ונזם מםלץ צ"
למסכי׳ פ״ו דמקוואוס סיס בעליון ממלא נכסף וטס; בעליון עד שירד
לםסםון מ׳ קאס דסםס בעליון מ׳ קאס מכווכוח לא פחוח ולא יוסר
דכשכוםן נעציון ויורד צםםם משער״ שיוצא מסצס עצ מסצס וםרוו״סו
מםכשר׳ עיין זנסי׳ ד׳ ע״א וםי״ע פ״ג דמקוואוח:
א ל א דלכאורס ׳פלא שסראב״ד פיסק סל׳ כצישנא קמא דנדרבכן במע״מ
קגי וקשס קוש״ םוק׳ מפוקס שנסצר וקיש״ סראשיניס מכל
איקור׳ דרבנן דגע״ רוב וע״כ צ״צ כסי׳ חריענ״א דשאנ׳ סכא דאיכא
צודמר שאני אומר שיצא שוס בשוס וק״ו סשםא נפיקקא קמא שחםחחוניס
פקוצ" אמרי'שאט אומר רק ספקוצי׳ סםסםוני׳ נדחקו ויצאו וסייט משו׳
דצא נפקצו רק בג׳ צוגין מקצינן מכ״ש בסך פיקקא נסי דסמיר׳ עפ•
שסבור מצאם שאוב״ מ׳׳מ אני אומר יצאו שוס בשום מכ״ש ננחן קאס
ונעצ קאס אדרבא סיס צט צוער מציונים צפו צמעצס וסם סס שיצאו
ולא םססיניס כלצ ומסם״ן דמסמרינן וגע״ פצגא ופצגא ע״פ סשבון ויצא
יחם קולא בשני מקוואום שממלא גכמף ונוםן בעליונס ומםכשט םרוויי׳
וצא אער״ שאכ׳ אוער שוס נשוס יצא ועםכשלי םלוויי׳ ועיין בסשגום
רז״ס נקפר נפצי כפש בשער סעיס אוח נ׳ כ״ב צסדי׳ דסעעס עשוס
שאט אומר סוא קאס שכסן סוא סאה שכעצ ומ״מ מסמרי׳ על סצ*׳ וסוא
כס״ לימג״א סכ״ל אלא שריענ״א כ״כ אמי פירום שאיכן מםערני׳ כ״כ
וסם ס״ל אפי׳ נמים סמין ולפ״ז אפשל נמיא ללא מםעלנ׳ שפיל כגון
סירן נצוכן יש צסקצ עפ׳ ולומל שאט אומל סצפיס סעליוכיס יצאו ולא
סםסםיכיס יסשםא בג׳ ציגין מיס במים םציק צסקצ שסםסםיכ״ כלסקו
דצאו מכ״ש בסידן צעעצס ומעש כצ ספיקקיס צא ס״צ סך לכעצ קאס
אצא ביר פדום למיס מםכשל׳ בסשקס לק צסוש צסומל׳ סלאביל מכל
לומר על כאן צא מסמליכן אצא בצוק אבצ סמק נסמין צא:
א מ נ ם סרמב״ם גס סוא מפרש סוגיא לש״ק ינמום גשאוביס אבצ לא
ממעס סלאב״ל זיל לאיכ צ״צ סך לממלא גכמף ונוםן לעציץ
בנוםן מ׳ סאס מכוונות לאצ״ס צא סו׳ מחצם על מסלם ומרוד״ מיפסל׳
ואילו למנ״ס כ׳ פיל סל׳ ד אבל מקום שיש בו מ׳ סאס מיס שאינם
שאוניס ושאנ נכל ושפך לםוכו כל סיום כלו כשל ולא עול אלא מקום
פליק שיש נו מ׳ סאס מיס כשטס וסיס ממלא נכל׳ ונוםן לםוכו פל שרנו
סידס ויללו לםסםון ע׳ סאס סל׳ סםסםון כשל עכ״ל מלשוני יסלורו עשעע
שממלא אפי׳ כל סיום לעליון אפיס כשל שנזלעו סידס ולא נפסלו לעולם
אפי׳ עדרבק יאיכ קשס סך מ ס ן סאס ינעל סאס למ״םי בסמוך לו על
מיצרך טימ למס כמ׳׳ש רענ״ן בסי׳ ב״ב כיין שטעל ג יל איכא עשוס עראים
ממין עשא״כ בעקיס עליין אע״פ שטמן ביל איכי כימל גיד אננ םכא
׳אמלי סבליום סכשליס כימלו ילוסק ימלשק לעב״ן בס״ ב״ב עשעע קצם
לוקא בנמל וכוסן אבל אס נפלו מאליםם אפ״פ שטמל ניליס או בסיפוך
כל שלא שלמו בו ׳ליאלססממ״ס לא גזמ:
והנה סלשנץ שםביא ב״י ורעז על" ש״כ סי׳ ר״ס קקק״נ סוא בסשובה
ס״א ס״  rבקופו  oלסשיב על עקום כשר שימקיפיס עלי׳
שאוב•׳

שארות

הת״ם סופר הי״ד

שאובים מפני שרניציס מימ״ לנלועבקירםםמקום כ׳ ח״צ וגס לארצכם
צהקן הכסצ־ס צעוסן בסיד כדי שיכיל סמים וצא םסעכו עצ בורום נשבליס
וכף אנצ יש צסוש צדבר׳ הדאב״ד שכ׳ דהיכא דאיכא במקוה שיעור מ׳
סאס וכר מ״מ א׳ ססר׳ צהו מיא וקמו צהו א שיעיר מקוה מהד לסו
פסוצין משוס דה״ל כנסן סאה וכנול סאה וכו׳ ואע״פ שהאסר וכף םסכימו
אפ״ בכםינ כשר שסד סמים השאובים הס נזרעים וכוי מ״מ מקים
שאפשר צהקן וצצאה ידי כל הססקוס אין כאו׳ לםככיס ראשינו במסצוקו׳
עכ״ל סכה הסמיר עליהם ממעס הכאנ״ד ולא ממעס םכמנ״ס אשר
מסבב דבריו בכל יוס ום״כו דלממס הכמב״ס כשר שסר׳ אימ כומל ביד
אלא מימיו כנלמו כק להראנ״ד יש לסוש נזס ועוד סששא כבא מפי
שסמים הססםוכיס כבלעו בכוהל המקיה משא״כ בכומל סאה ׳״ל העליוכי׳
יצאו ולא הססםוכיס ומכל שכן במים סמים ככ״ל:
ומאי דקמן במקוואוה שלט המלאים מיס כשרים אס״ יוסר משיעור
הכבם ואין אדס מ ס ך בידים להוכן מיס שאוב״ כלל אך מסממיס
מיס ביורה הקביע וכעשם מהסלה לקכקע וכקונ ׳והר משס״ה אלא שקבוע
בו נרזא וכבר נארה׳ בקיכמריס שאד שולס פה לידו הכמה מ בשעה
שםנרזא ססוס נמל מהוכה כלי וסוססיס םנרזא וסמים נמשכים משם
ע״י סילון מסובר מנסכים יוסר ארוך מג׳ מפסים ונפלו להוך המקוה ומה
שאדם מסיכ הברז׳ איכו מקמ הוי׳ ע״י אדס דאיכו רק מסיכ המוכע והמיס
כמשכיס מאליהם ואעינ דנכל יוס כומליס מהמים שנמקוה ומעמידה על
מ׳ סאה וצכ״הפ צא ׳ססחכו ממסצה וזה ממש א״א כלל א״כ למאי כיםוש
לכוב הפוסקים אפ״ כמל סאה וכחן סאה כשר עד לעולם וצהכאב״ד כמי
היינו א׳ יססרו עד סצ״ס ע״פ סשנון ולדעה׳ לא ים״ כן לעולם כי מרס
שיעלה הסשנון כך כנכ נמלאו העוקי׳ נמיס כשרים ע״׳ גשמים ושצגיס
ועוד נמים סידן אפשר הכאנ״דמודה שאני אומכ העליונים צסו למעלה
וצכמנ״ס נמ׳ כיון שאין ידי אדס שולמ נכסיכםס אסשכ לא גזרו אע״פ
שנועל ביד כיון שאינו נוהן ניד וכל זה א׳ םעציוכיס פסוציס נםסלמ
אך ס ד גס םסמין הללו לא באו מכלי ואפ״ באי מכלי הרי נמשכו ג׳
מפסים ע״ סילון הכשיה להמשכה מה םאמר ומשוס מראיח העין אומר
אני גס דבד רא״מ אינס מבוארים סימב ע״כ אבארם בעזה״׳:
הנה נמרדמ ס״נ דשנועוה סיף ס׳׳השע״הז״ל והכי דלי׳ נ ״ מ ׳ סאה
ואייה׳ מיא ואמשכינהו מאנרא׳ שפיר דמי דאמר ר׳ שימי שאיבה
שהמשיכוהו כלה מהורה וכ׳ סראיס בס״ וז״ל שמעה׳ דמפרש דהל״מ ל״ש
המשיכה מ״ג קרקע או רצפה אנכיס ולא כ״ל דלא אמר כ׳ ׳וסכן אלא
שהמשיכה מ״נ מיס שכאו׳ לבלוע ואז נהנמלו אגב קרקע וכשזוסלה
נטמא כמשיה כאילו נאו מהמציה הקרקע כי נהנמל מהס שס שאוניס
אבצ המשיכה ע״ג כצסה אנכיס או כסריס שאיכן כאו׳ להנליע צא נהנמל
שס שאובים מיכייםו שתכי אינס יכולים לדוכס כאלו באו מהמציה הקכקע
שסר׳ איכס יכולים צנצוע מההעציה להן מצאה׳ בםשו׳ םר״ר אליעזר
מווכדין נ מ ק ס נס׳ המצום כ׳ בשס מ״׳ דאסיקכא וכן הלכם דשאינם
שהמשיכה כלה מהורה ונראה דליה הצכסא כרנ דימ׳ אר״׳ אע״נ דרנכן
דסליג׳ אראב״י קיימי כווה״ מ״מ הלכה דראנ״ קב ונקי וכר נראה
דדעה רב אלפס כך דנע״ המשכה ורבי׳ שס וכן פ׳ משאלמומ דבע״
סרס׳ רנ" וםמשכם וכו׳ ומם שפסק הרא״מ דאס המשיכה ע״ג רצפה
אבנים או נשרים דלא הוי המשכה סליג׳ על״ בשאצםום ופסקו דאס
המשיכו בצינור שקבעו ולבסוף סקקו דכשריס עכ״ל םמרדכ׳ שס ויש
צהמוה עצ הרב ב״ שהביא זס בספרו ב״׳ וצא משם שוס זכר ממנו
בסבורו בש׳׳ע ונס רמ״א לא סשש אלא סומרא במלמא וסז׳ מאן נבר׳
רבא רא״ם והשר ר״א מוירדן ורוקס והנה ססשס׳ מוצא סדין במקרו
ובס׳ יראים שצסכינו צא מצאם׳ אך ברוקס מצאםי בס״ שע״ז חשו׳ הר״א
עוורדנא והמעיין שס יראם וינסן דס״ל רננן וראנ״׳ לא פלינ׳ וס׳׳ל המשיכי
כלה כשר והוא שהמשיכה כלה על קרקע שרא י לבלוע ואמנם המשכה
ורב״׳ היינו בצינור שאינו ראוי לבלוע והדנר מונן שאוניס ספסיליס
מ״םס לא ׳חבמלו מסיום שאובים אלא ע״ קרקע שראד צבצוע אך רוב
כשמס שמן ההורה השאובים במלים בכוב ומדכבנן נמ׳ חמשכח סנ׳
ברצפה או ציטר וכן מסדר המרדכ׳ שסידר הרא״מ הצריך קרקע ראוי
לבלוע וםםיר אפ״ כלי שאוב וד״ף פלינ וצא םהיר אצא המשכה ורבי׳
וכן השאצסוה וצא םצדך קרקע ראוי לנלומ וכן משמע עוד מדכי רא׳מ
דשממ מלימ דסג׳ אפ״ םמםכס ברצפה אבנים והוא פצינ ולא קינל
קבלםו סלימ של זס ואי ס״ד ברבי״ וםמשכס מה שייך םל״מ בדבר שםוא
דרבנן אפ״כ אכלו שאוב מ״׳ המשכה קא׳ דהוי פסול דאומ״ ולסכש׳ ע״
םמשכס ונזה צריך הל״מ והרא״מ לא קיבל זה אלא בעי׳ שנהבעל שס
שאובים ודני׳ ע״ זדעם בקרקע םראו׳ לבלוע וסיום כן ואנן הא צא
נסניכן לסמוך אמקוסכצי שאוב ע"׳ המשכה וברובו כשר ליכא מאן דבע׳
על גבי קרקע םראוי לבלוע ע״כ לא סשו לסו רבכן זס ככאס ל׳ ברור
בעזה״ ו מ מ פ בנידון שלפדכי שקרוב לוודאי שאפ״ המיס סירס בעצמם
כשדם שלא באו מכלי כנ״ל פשימא דסנ׳ בהעשכה ע״׳ סילון עסובר
מנסרים כסימרהו של מהד״ק שוכש ד ו ענף ד ומה שהמה ב״ מל
מממירר בזה מממ?״ בהנם׳ מרדכי דקימשק ס״ סק״ס יבין לנר לאשורו
בםסצם אקדים מה שחניהי םמדפיסיס בין שט מצאי לבנם מיא שיבוש

ותשובות

פו

וס״ל לסנס׳ מגלבי סי׳ מחני׳ ג׳ ס״ל דמקייאום סיו צרוריס מםסלסל״
נחוכס פוסלים אם םמקים פ״ שסצלולום וסמים סלקינו םען ונמשס
ראוי לקנלס על יליסס שוב פוסל סמקוס וס׳׳ל כיון שכל צינור עלול לכן
ס״ל כאילו נעשס בכוונם ואע׳׳ס ששארי נלוליס לא פ״ כך מ״מ חשש
מהרי״ק לסי׳ סמשנס של המחמיר ומסיוח עוב אל חקרי רע:
אמנם ראיח׳ בנעלי הנפש למפרש חוטע לקבל למרוח סיינו שסגנוח
טוסוס בטיט ועי״ סגשמיס מהטשטש העיט ויורד מהגג ונחרב
ע״כ חוטטיס נציכור לקבל אוחן למרוח ומסר שיחזור ויטלס משם לחטיח
גגו וס״ל דלקבל לרומה ומסר שלא ירדו עם סורס לא מיקרי לקבלה רק
כשעשוי ע״ד חנ״ל וא״כ לפ״ז ליחא לסששא דהגה׳ מרדכי ממ״נ א׳ בסילון
שחחה הקרקע הא אינו עשוי לקנל טיט להטיח גגו ואי נסלונוח של
גו.וח חא לא שכיס ריקבון נסי אס נעשה כן מיססיל אנל לא שכיס
וממילא א״ל דהוה כמהכוון לכך דהרי ל״ש שיה״ כן וחומרא נעלמאחוא
ומ״מ בסילונוס של נחשה ליכא למיחש למיד׳ ונפרט שיעשו נסופו צנור
וסילון של נ ס מ ס מחוברים ולא ׳קבעם נחבוש״ של ברזל דאסשר דמקבל
טומאה דהכל םולך אסר המעמיד והארכם׳ בזח בחשף אסרם וכל
ם נ ס מ ס של עץ שבסוף סילוני מסכום םשוסכיס אל חוך העוקה למי
המקום יעשו עקומום נסופן נאוסן שכשנמשכיס המיס דרך סילון של
מהכה לעילא לא יראו אויר מי המקוה דאויר כלי ככלי דמי ו ה״ל כאלו
באו מהעחכח המקבל טומאה למי המקוה להדיא ע״כ יהי׳ עקומוה כמין
ארכינה נסופן והוא פשוט ואין מזהירין אלא למוזהרץ ונזחרין ומזהירים
כזוהר םרקיע וכככביס לעולם ועד:
והנה פה במד־נהנו כל הגגוס מכוסים בטנלאוה של ען משופים
שקירין )שינדל( ואין בהס עבבה מיס כלל ונפפ״דמ כל סגגוס
משוסים נאנניס סלקיס שסוריס נקראים )שיפרשט״•( אך המכוסים
ברעפיס יפה כ׳ פר׳מ שלפעמים יש בהם ע  :נ ם מיס והרוצה לסוש
להגה׳ מרדכי הנ״ל ולא ׳סשב גם כן המשכה מה שנמשך אס״כ ע״' סילון
כי דלמא באו השאוניס טרם רוב מקוה כשר ׳שהדל לעשוה גג ככ״ל
אנל ראיס׳ נס׳ נעלי הכפש סיף ס״ס שכ׳ וז״ל ומכל אלה למדנו
שהקרדומ״ שלנו ס״ ע ד ך רעפי׳ בלשון יווני שמכסים נהם הנגוס אין
ע ישיש לשאיבה כלל וכלל וכלאי לסמוך על זס:
הארכתי בכל זאה ללמד זכוה על המקומוה הגדולוה המהוללו׳ הללו
שטובלים נמקויאו׳ כאלו בלי שום דוסק כי יש באומן מקימר
מע״כוה ומקראו׳ כאלו סמוכיס לנהדר ובעירנו יש במחוז)לוקעכמאנדיל(
מקוה כזה סמוכה מאוד לנהר )דאנא׳( ונקלוה היו יכיל־ס להמשיך לה
מיס מן םמע״ן ולא סשו גאוכיס קדמוכיס צזה ע״כ יצאה׳ ללמוד זכוה
ומ״מ פשוט שםמסמיר ׳הברך ממקור ה נ ר מ ס וממעינ׳ הישועה ישאנ מיס
בששין אך בדור הזה אשר בעו״ה לא לנד ניטול פ״ו גיכס וכמ״ש מהרייק
שרש נ״ו אצא ישמעו צרופאיס פרוצים כידוע ויצא נזה מכשולים נדוליס
ס״ו אלו הייהי נמנה עס אוהה סנויה הייה׳ מסכ״ לההיר נאגודה א׳
וסבירה א׳ כנכנס לש״ש ועי״ז ישמעו הננידיס לפזר ממון הרנ׳ לסקן
הכל ע״צ היו״ט כגון סקונ״ נרעפ׳ הגג ונסילינוה וכל כיוצא בזה
והמחמיר יחמיר לעלמו ואחז״ל עח לעשוה לה• הפרו חוכחך יש שנהפכה
ההורה ההק״ס חחוכח וחלילה להפר ההורה אלא כעין כידון שלפכיכו
ודי לצדיק וחכם ומשכיל כמוהו ירבה בישראל וכל דילדא אימא כווהיה
הלד כל יושבי סלד ואססוס בכצ םוהמי בככוה כמעיין הנובע וככחר
מש״הק סופכ מפס״דמ:
שאיכו פוסק א״כ צכצס:

תשובה רטו
שוכיט ציד׳ ד׳ וכב סביבי םצמיד׳ סרב םוםיק מצא עהיק העא״םנ
המופצג מה״ו משה קאנישע נ״י אב״ד דק״ק ״נק:
שבוע העבר הניעני יקרהו ולא ה״ לי פנאי לעיין נו עד השהא הכא
וסוכן ם ד נ מ ס למשוה מקוה צצאה ידי כצ הדיעוח ירצה לנקב
מטניס בשולים לנעלו מהורה כלי כממון ולססמו נסיד וגסק״ ולמזור
לנקו׳ נדופנו כשפ״ה לסברו עם העע״ן ולסהמו ננרזא נוודא׳ מהיוה
טוב שפיר דמי אבל ראה והנע נשס׳ סשו׳ םמועסקיס לך פח הנה
והראשונה כמביד טרם ראיס׳ ס׳ נים אפרים וםשנים אס״כ)והמה נס״
קל״ע יס״ מו( ואולי כנר ישנס אוחן חחשו׳ אחך שס כנראה קצה
מדבריך ועהה בהעברה בעלמא אין בח״מד בלא חידוש אמרח׳ צ״שב
סוגיא דינמוה פ״ק ט״ו ע״א דשוקה ׳הוא דמ״ה׳ לי׳ לעירוב מקואוה וכ׳
הרב״י דמשינו׳ לשון משמע שהוא נדי' ולא משנהינו דפ״ה דמקואוה
והרי שוקה ׳הוא הוה וכבר צמח על זה הדוחק בהשו׳ באר יעקב סי׳
ר״א והעיקר דצמך ״שוב היא נופ״ ק׳ מ״ט שניק ש״ס מהד׳ דמ״ר׳
בפסול עקוה וע״חיבמ״ דעירוב מקואוה וק׳ זו האחרונה ׳״צ מודאי אי
מ״רי צעבול בחוכה ולפס־ל מקוה ע״כ מ״ר׳ שלא הי׳ כאן מ׳ סאה ועי׳
םמשכם םמיס חצצו נחרבה מ׳ השוקה ונעשה כשיעור א״כ סשיטא צכצ
דאין להוכיח דב״ש משו כדבריהם דהםס הרואה אומר להרחיב הנקב
להביא המיס בשפמ לממן לא יחסר המזג משרה מייח׳ נרי״ דמ״ד
מפילוב מקואוס פ״ שה״ מקום שצם שצ מ׳ סאס נצידו ולא ססר קורמב
ולק

שאמת

חת״םסופר ת״ד

ורק צמכשיר סירס ממממ מ״׳ משקמ שצ ממקומ וצזס אין צורך צמימ׳
ממקומ כ ד צמרנומ גד משוקמ כ׳ אין ממקימ מסרס כצום וכ״מ יודעים
שצא פסמו רובה רק לסכשירס וסוה ס מ א דבהא צא שייך דס״מ מש״ס
ומוכס דפשו ב״ש כדבליסס ואפ״ס דס׳ ש״ס כן כראס פשומ ואמכס צא
ד ל לדמוק ולו׳ מלי שוקה הוה אלא פשומ כיון דאשכסן פלוגמא דסכאי
במוספמא לקסמלין וללבכן דבד אסיא סגי בנקב כסימ משמלמ שלא
לפסול המקוה ולמדהו הקשי מעשה רב דשיקה יהוא שבירושלים ולא
יכלו לסלוק על ביה שמאי וניס סלל ולסכסיש מעשה מפורסם שהיה
משכים קדמוכיוס בירושלים אלא על כרסך בהא גופיס פליכי דלס״ק
לקסמלין דס״ל שלא לפסול בעי׳ כשם״ש ולר׳א כמי דסגי נלעהרו ועכ״פ
בכלי אבן בעי׳ כשפ״ה הס יאמרו דעונדא דשוקה הוה למכשיר ממקיס
וס״כו ססס משכהיכו דמקואוה ולב״׳ פ״ כל שהוא איננו נ ק נ קמן אלא
כל כלי כמו שהוא שיעור מהרהו ואבן בכשפיה ומ״ח׳ עלם משוקהיסוא
דק״ל דמ״רי נלהכשיר מקים ואמכס בכי אס״ ס״ל דעונדא דשוקהיהוא
ס״ לערב מקום עם מי שוקה וה״כי ברי״ דמ״הי ביבמוה ולא דססמא
ש״ס דינמוה ס״ל להלכהא כהך נר״׳ דליהא מודאי הלכהא כקסם מסכי׳
וכמובדא דקסמלי׳ אלא למיסשמ מהך הנא דס״ל עכ״פ נ״ש עשו כדבריהם
ונמא לא יחלוקו חכאיס ואם״ח דחי ליה השיק וא״ש בעזה׳״:
ומאז אמרח׳ בחי׳ דהמע״ן בל׳ רש״י יבמוח מ״ו ע״א שפי׳ שוקח וכר
ממקלמ מיס מן ההר יכו׳ וש־נ כ׳ נעשיהעל גנה וכו׳ ואי; בהמי
שאה אבל מקיה שלס הי׳ במיס וכו׳ ולכאורה צ״ע כיון שירדו מיס מההר
לאיזה מרך הי׳ עירוב מקו׳ שבלידה ולכאורה אותן מיס מן ההר מעין
ה״ וצ״ל כיון דקמפרק א־כו חבור לא מהכי לחו חניר למעין שבהר
משו״ה הוצרך לחברה למקוה שבלידה ולפ״ז האי כקב כשס״ס שנשוקה
׳הוא היה פיעלה ב׳ דברים חדא להשלים השיעור לערבו עס מ׳ שאה
שבמק־ת והו לבעלה מחורה כלי לניביל נסיכו שלא יהי׳ כמובל בכליס
ואמכס לפמ״ש הר״ש בפ״ המשכה דחרדליס ספי ה דמקוא־ת ק׳ ל לבייש
קכיפרק חבור איכ ע״כ הא דהפחיהו מבא לא היה אלא משוס עירוב
מקואות להשלים השיעור והשתא מחכ״ דמקואות הכי ק״ל דשלאלפקיל
מקוה בעיי כקב תמטתרו ובכלי אבן שאין כיין תל״מ נאיזת יתבטל מתורת
כלי לעדן מהרה א״כ איזה שיעור ניחן לו לבטלו מתורת כלי אותו שיעור
שהוא הל״מהמערנו להשלים השיעול הה״כדמהכ* להכשירו משוס שאוב״
וטבילה נכלים וביש כמי כהי למודה בשארי כלים דכל שמטהרו מבטלו
כמי מתירה כלי מ״מ הכא בשוקה אבן דליכא טהרה ושיעור דשפ״ה ליס
לית אלא פחית׳ רונא לעירוב מקיאות בעלמא כה׳ דהכא לא תי׳ צריך
לערבי דהרי מחובר למעיין שבחר וקטפרק חבור מ״מ כיון דשוקת תית
כלי ונפקליס המיס שנחוכו משוס שאובים או טבילה בכלי אי לאו
דנפחת מבא שתוא שיעור תמקובל תל״מ לעני! עירוב מקואות לא הים
מועיל כמי חכא לבטלו מחורח כלי ואחיא מחני׳ דמקואוח וקיגיאדיבמוח
על ככון עפ״׳ שיטת תלמב״ס בעזח״י:
השגת תראנ״ד ם״ו דמקואות תל׳ ד צ״ע ותרב״י כתקשח בסבכת
מימ
השגה ההיא ולפע״ד צעיג ל״שנ דמדפליג ר״י ולא סגי ל״ בשפ״ת
ונוודא לא יחליק על שיעורים דשפ״ה המקינל הל״מ אע״כ מדלא פליג
ד״י אלא הכא ש״מ דלא מ״ר׳ עדיין ממבילה נהוך הכלי ממש אלא במשנה
דשידה וק״ל למי למוך הכלי לא קני נשפ״ה ולא נמוליא רינון כדי מסרהו
אלא בארבעה אלנעוה או ברובו אבל בעלמא שלא לפקול המקוה ולערנ
מודה נכדי טהרהו או בכלי אבן כשפ״ה ורק הכא לטבול נהוך הכלי
ממש בעי׳ מ ב א ואפי׳ כמוליא רמין לא מהכ׳ וכהי דה״ק פליג וקני ל״
נ ש פ ה ולא בעי׳ אפי׳ כדי טהרה כלי עץ דהייכו כרמון אבל מכייל לו׳
דקגי לי׳ נפחות משפ״ת היכא דשיעיר עהרתו פחות משפ״ה והשגה
גדולה היא זו לפע״ד ותו השיג איך אפשר למבול תוך כלי שכיקנ כדי
מהרחו וחזר וקחמו נקיד ובננין ולא קבעי בארן או הוליכו ע״ג קרקע
וכסחס ממילא ולא חבלו איך אפשל למבול בתוכו דק״ל לראב״ד דמה
שמככיס מיס לחוכו לטבול ולחמניל בסוכו זחו גופו יחוד סוא לקבל מיס
ושבר כלי חלס כשמיחדו למיס ס״ל כלי וחיזר ומקבל טומאח מכאן ואילך
יטבול נו בשלמי א׳ לא מ״מ הכך מחכיח׳ אלא שלא לפסול מקוח אחר וכלי
זה חיכי כעשה לטבול בו ולא הוה יחול לקבל׳ מיס אבל א׳ א״ר׳ לטבול נו
ק׳ אע״כ סכימשכיו׳ לא מיירי לטבול בו ונס זה ההשג׳ היא ככוכ׳ לפע״ד:
אעס׳׳י שאיככי כדאי להכריע נראס פ״ סרמנ״ס נמשכה ונקוגיא
עיכ
דינמוח ככון וכפקק ש״ע דשלא לפקיל מקוה קגי נ נ ק נ המטהרו
ואמכס למבול בתוכו נע״ כשפיה כדעה הראנ״דכ״כ נאר יעקנ נ״שונ
קתירת ש״ע ואין לזוז מכל זת ושארי דברים כבר כתבארו בתשובתי
שהעתקתי למעלתך פנס ואין לתאריך ייתר כ׳ שס כתבאר תכל ולא
באה׳ עחה אלא מפד ד נ י שכחחדש עחה והי׳ זה שלוס וכיח כנפשך
מש״הק סופר מספדיימ:
היפה וכפש א״כ:
,

תשובה רטז
שוכ״ט

לה״ה הרב המופלג הישיש המופלא בהורה כשיה מו״ה מאיר
די יישב בשבח חחכמוכ׳ נק״ק יועמש ׳ע״א:

ותשובות

גי*ה חגיעד לנכון וע״ד םמקוס שנקסלמו שבאו לחיכח ג׳ לוגי׳ שאובים
עכס סיו בחוכס מ׳ סאה ונפסלם ישוב נבקע המעיין מססמיו
ועלו סמים מד שסיו בחוכח כמס פעמים מ׳ סאס ולול* שקסמו םנקב
סיו עולים מי מעיין על כל גדומ״ ונסספק מעלהו בלשון רע״א ס״ ר״א
סע״מ שכ׳ יז״ל יש לסמוך אמקילין דס״ל אין שאובים פוסלם בממ״ןדמשמע
השאיבה איכה פוסלה במעיין שקדמו לםשאוביס אבל שאובים שקדמו
למעיין אין המעיין מכשיר השאובים שקדמו לי אלא שעמד כגדו לשון
סרזבר סע״ י״א שכ׳ בין קדמו מי מעיין לשאוביס נין קדמו שאובים
למעיין ומסיים רמ״א כמו שיהנאר למעה עכ״ל ע״כ סבר מעלהו לחלק
נין מעיין זוחל למעלה הוא םממםר בין קדמו מעיין בין קדמו שאובים
ובסעיף מ׳ מייד שהמעיין כובע מהרזהיחו ולא ז־רזל למעלה אז יש לחלק
נין קדמו שאובים שאז אין כרז במעיין כזה להכשירם ובין קדמו המעין
כמדומה לי שלכך נהכיון מעלהו אש שאין לשונו מכוון:
א ה  ' 1ידידי הרב כ״י אכו אין לכו לכוין נכוונה רנוחיכו נעלי ש״ע אלא
מה שהוציאו מהראשונים כי לא םוציאו דבריס מלבוהס אס לא
הזכירו סס׳ ננ״י או נד״מ הכה דברי המחבר ס״א חמה דברי רשב״א
נהס״א דמייחי לי נב״י שאין לחלק נין קדם ללא קדס אך בהשו׳ רשנ״א
המיוחס׳ כרמנ׳ן סי רליא ומ״חי לי׳ ננ״י בקיצור שס כ׳ שאין לחלק נין
מעין שהוא עומד כנין מקואוה אלו שהס ממקומה של מעין אע״פ
שמימיו ממומים איכר כפסל ברבייה מיס שאיביס וכו׳ ומס״ס ב״י אלא
שכ׳ דאפשר שיש הפרש נין קדמי וכי׳ ואע״פ שכאמר יוהד שאין הפרש
טוב ליזהר לכחחלה עכ״ל ושבר מעלהו דדוקא אמ״ם לפכיו מקואוסאלו
שממקורוח של מעיין ו כ ו ׳ אבל מקו׳ שהמעיין זוחל למעלה לא עלה ע״ד
לחלק בין קדמו שאוב״ או קיס מעין זה גרס על שלא העהיק הרנ״י
דבד החשו׳ בעינא דלא ענה ע״ד נחלק בין מקיר מיס חייס ונין זוחל
ובמהר״ק שרש נ׳ ו עלח על דעח הש־אל לחלק בין באר נכתרוהמהרי״ק
שס כ ׳ שאין שוס חילוק אלא נגיניין כיהביס לסימן נ א מ ח וכהרוחע״ש
דהומ כמי חוכא בעידו לחלק בזה ונחשו׳ חמיוחקה אין עסקו שם אלא
להכריח כהפוסקיס דהמעיין מגיהריס השאובים ולא רחיח לחלק נין
מקיר ברוך או ז חל למעלה וע״ז כ׳ מ״מ מונ ליזהר דאפשר שיש הפרש
בין קדמי שאוביס למע־ן ובין קדמו לשא־ביס ולפיכך כראה כ״ב ליזהר
שלח יפסק המעיין דחק בפייה דמקוא־ה מע״! שהעבירו ע ״ ג השוקת
פקינ העבירו ע ״ כ שפח כיש כשר חילה לה שהמעיין ממהר בכ׳יש העבירו
ע״ג בריכת והפסיקו הרי חיא כמקוה חזר והמשיכו פקוללזבין ומצורעים
ולקדש מי חכיאת עד שיצאו הראשונים ואעיפ שכראה יוהר שאי; תפרש
נין קס מעיין נין קדמו שאובים מונ ליזהר לכחחלת עכ״ל חשו׳ הנ״ל
כוונחו מדחנןחזר והמשיכו פסול וכו׳ עד שיצאו סראשלכיס משמע הואיל
וקדמו מי בריכה שוב אין המעיין ממהרים הה״כ לעכין שאינח אלא
שכראח עיקר דחחס לעכין מיס חיים או לענין זוחלים ואשנורן אבל
לעד! שאיבה אין לחלק נין קדס א׳ לחבירו מ״מ מונ ליזהר לכחחלח
והכה כראה לעד! עיקר חומרחו חוא ממחכ״ רפ״ה דמקוואוח וההס
במעיין הלזחל ע״ג בריכה ואפייה איד ממסר תמים שנבריכס ואס כלמוד
מזה לשאוביס א״כ אס״ נזוחליס ע״ג אסור וא״כ מ״מ פ ס ק המחבר
והסכימו הרמ״א סעי׳ י״א דאין לחלק בין קדס מעיין או לא אעיכ דלא
חשו להך חומרא משוס דמהניהין לעכין מיס סייס לזב ולעדן אשבוק
מייד אבל לעדן שאיניס אדרבא מבואר ברישא דאין לחלק אסי׳ קדמו
שאובים ומהרו במעיין שאחריו כדחכן חחס כשר חוצה לה וכי שס בפי׳
הרא״ש וז״ל מ״מ כל סמים מחוברים צמעיין ע־י המיס חמועמיס שנופציס
על השוקת ונמסרים אע״פ שכנר כססלו נשאיב׳ כשעברו דרך סשוקח
עכ״ל ומ״חי ל״ סי׳ימ שס עיש ע״כ כ״ל דלא כמכוון הרמ״א לכך:
ומ״מ כ״ל דסרמ״א כגרר אחר מסכי״ק שסעלת דאס אין עורח כלל ים
לחוש לחשאלחוח למשמע מיני׳ דגם מעיין נפסלו נשאינס אלא
שאס יש מורס בדבר וניעול פיו לילס א׳ אין לחוש כי מ נ ספיסק״ לא
חיישי לסנ״ל ד כ נמ״מד ולזמ כמכוון רמ״א ואמכס כיון דנחשו׳ סמיוססח
כ׳ ממיוח מ!יב אפי׳ למאי דפשיע׳ לי׳ למעיין לא נפסל נשאובי׳ מ״מ
מיומ מונ צמממיר בקדמו שאו ניס כמלא אכן לדידן מאיכא כיד דמשו
ללעמ משאצחוח וגס חומרח סרמב״ן ע״כ נצע״ד אמ״ג דרמ״א צאנסכוון
צכך מ״מ מי ליכא ניעוצ פ״ו וגס צא מוצאמ מרובמ עצ מצבור רק עשוס
מורח הלבר חמממיר מע״נ:
מה שסוקשס צממצהו מסך לג׳ גימוס שבמקום לפסקו רמב״ס פ״מ
ממקואומ סוקשס לו מ״ש מג׳ לוגי׳ מיס שאובים בג׳ כלים שפסק
א׳ על שלא ממסיל השני שאינס פוסקים ג״כ מ״ש וי״ל מגומא גלולה
שמיא ממקוה שבחיכו מג׳ נממיומ מיא סעסנרם עישמ או מס כלי א׳
ופשומ לנכלי א׳ שיש במוכו ג׳ מוכיומ מעשויומ לקבלמ ושפך ממנו
למקומ שאין משגימין א׳ פסק מוך א׳ קודם שמחמיל השד כיון שמכל׳
גדול מצלפס ומ״נ ל״ש וממ שמשמימ ש״מ דין זמ בודאי יש לממומ ואין
לסחדך יומר ומי שכומיו ׳אליך ואחמוס נבלכמ כמפצו וספן א״כ:
מש״םק סיפר מפפ״דמ:
שוכ״מ

שארות

חת״ם סופר חי״ד

תשובה ריז
שוביט

ל״׳כסרב הגאון סמא״הגסס״וש המופלג ומפולסס כש״חמף׳ה
צבי סירש נ״י אב״ד דק״ק טרו יע׳יא :

בדיך רסמכא סגומל לסייביס טובים שגמלני כל טוב שסס״נו וקימכו
חוא ׳עזרנו ויקימנו לחורחו וענודחו ועודני כוחב ברפיון ידים
׳רפאני ה״יח ותסלת יציאה׳ להשיב ע״ל שאלהו בנידון מקוה שבעירו
שכפי תמונן מלשון םאלחו שז״צ המקוה בעירנו חיה מ׳ גשמים והמקום
מקום רפש שאינו מחזיק מיס וע״כ עשו בימים קדמונים )קיסטן( מנסר׳׳
יסד ע״׳ עמודים שנקבעו נקרקע ובבטן ובזאח החקיקה וחקביעוח בנח
א׳ נאו לה וצא מצאחי דין זה מבואר לא בדברי הפוסק״ ולא במכחב
קדשו עכ״ל:
הנה נמכהבי העבר מבואר דדעה רמב״ס ורשניא ואגודה ורא״םועש״ע
וחשד ח״ח חייג וס׳ בסל יעקב וס׳ מרכבה המשכה ומכהג כל ערי
ישלאל לחח״ לטבול בכלי שקבעו ולבסוף חקקו וחלוש ולבסוף חבלו חוח
כמחובר למטן זה ואסיר לפקפק ולהלהל על הולאה זו:
אך פרימ מסופק כשהחקיקה וקביעוח באים כא׳ וכ׳ שזה לא נחבאר
ולפ״ד יפח כחבאר בחשו׳ רשנ״א סי׳ ח״ח ומייחי ליה נלימ סי׳
ל״א והניאוחיו נס נמכחבי חא׳ ששאלוהו אס מוחר למשוח מקוה על
הגג בבטן ופשיט ליה ממקוה של כח״ג ביח׳׳כ על גג ביס ספלוה וביחל
באס חי׳ אבן חלול וקבעוהו בגג אסול משוס חקקו ולבסוף קבעו אבל
אס עשאוסו בבטן חיבול אבנים שיד וידוע דבנין ד׳ דפנוח מאנכיס
ולצסח סוא כלי נמול אי מעלעל ממקום למקום וזו חיא צילח כירה
וכוסח שבש״ס ואלו ה״ עושה כן ושוב חברי לקלקע סי׳ ססוצ משוס
חקקו ולבסוף קבעו ומ״מ כשנוכח כן במחונל אבן ע״נ אבן על שינמלו
הלסנוה האלנעה הו״ל חקיקת וקביעות באים כא׳ וכשל מה לי אבנים
או כסלים:
והדין כוהן כן להרי פקול כלי כפקא לן מהאי קלא אך מע״! ונול
מקוה מיס יהי׳ טהור והנוגע בכבלחס יטמא והיתוך הפקוק הוא
עייפי ח״כ ועפ׳״ מ״ש רמב״ן בחומם דאך מעיין ובור קאי אהד׳ דינים חדא
אס נפל שרן בחוכס אין המיס תמסובר־ס מקבלים טומאה ועוד יהי׳ טהור
שמהויס טחרח לטמא חטובל במחובר וכפירש״י שס וכדאי׳ בפסחים ״יו
ע״א ושוב בקיפ׳ לוקא והניגע בכבלחס יטמא פי׳ מיס חלוש״ הנוגעים
בנבלחס יטמאו סמים דבחליש שייך מים הנוגעים בכבלחס משא״כ במעין
ובור הנבלה נופל לחוכס ונונע בהם ולא המיס בנבלת ע״כ והנוגע
בנבלתם אתלוש קאי כן פי׳ רמב״ן עפ״׳ ת״כ וכי היכא דרישא כולל הווי״
דמחובריס מעין וניר איכס מקבלים טומאה יגס מטהרים הטמא ת״ת
סיפא דהליש מקנל טומאה ואינם מטהרים הטמא ומזה נםקא ל; דבע״
מחובר לא מיס בכלי אך לפ״ז אס המיס בכלי המחובר נקרקע שא״א
שיפלו סס על הנבלה יהי׳ טהור אפי׳ חקקו ולבקוף קבעו וניל כיון
שפ״א חי׳ שס כלי עליו טרס שכחחנר בקרקע ואז תיו ראוי״ שיפלו
סמים ויגעו בשרן ממילא חו לא פקע מיני' ע״י קיניעוח שאחר החקיקת
וא״כ חיכח בחקק חחלס והי׳ עליו שס כלי רגע א׳ אבל כשסחקיקה
והקביעות נאי׳ כא׳ ומעולם לא הי׳ עליו שס כלי בחלוש ולא חי׳ ראוי
שיגעו מימיו ננבלחס טסור סוא וגס מקוה עהרה ומאחר שהמקוה
שנעירו מימים קדמונים מקוח טהרה היא ממילא מה שרצו לחלקי עחח
ע"׳ הנדל חומח ען נין מיס למיס נמי כשר אס יש נכל א׳ כשיעור אך
מ״ש שבעוגה א׳ יהי׳ מ׳ גשמים ובאידך כלו שאוב שיוכלו לחממו ומקהמא
כוונהו לסשיקס עיי כקב כשפ״ה הנה חס הנקב פחוחחמיד ומיס נושק״
זא״ז אין פקפוק אך כשקוהמיס הנקב אע״ג כשהושקו שעה א׳ נזרעו
והוכשרו השאובים מכל מקו׳ כיון שהשיעור מועט ומצומצם והדנר נמקר
לנשים שטטליס בכל לילת מהמים ושופכים לחוכו חמים ויש לחוש תרבה
שיפחתו משיעור אפ״ אס נאמר שבשעת תעבילת יפחחו תנקב אין למסור
זת לתנשיס םבאולך חימיס יזלזלו בפחיחת ובדילי תות עונדא בקהלם
הסמוכה לכאן ות״ מכשול ל נ נעו״ת ע״כ חכם וצדיק שכמותו עיניו
משה״ק סופל מפסל״מ:
נלאשו ואחתום בנלכת א״כ לש״ת:

תשובה ריה
שוביט

לי״נ תרנ תמא״תג חח״וש המופלג כש״ח מחייו ישראל ני״
אנ״דקק לארלע ׳ע״א:

י מדתו תגיעט נפשו תיםת בשאלתו נידון מקות של מי גשמים תעשו״
בגיגית ממונה בקרקע כהלכה אך נקובה נשול״ להוציא משם
תמים לנקיהם ותנל/א מנחושח א׳ יש לחוש בזת משוס תו״ בטתרת
ללדעת תליש דמייח׳ מחבר סי׳ ר״א סעי׳ נו״ן פסול ולה״׳א שתוא דעת
תרא״ש כשר וכ׳ פר ״מ דלדעת הראב״ד פ״ע מכלים הלכה ג׳ כל שאינו
משמש בפט עצמו איכו מטמא אם״ יש לו שס נ פ ט עצמו אך לרמב״ס
כיון שיש לו שס גפני עלמו מקבל טומאת שוב כ׳ לדעת תרא״ש נתלכות
מקואו׳ שלו סי׳ י״נ נל שעשוי לשמש קרקע טהור ותך נרזא כיד עשוי

ותשובות

פז

לשמש קרקע אך בש״ע סעי׳ מ״ח כ׳ שיחי׳ ממם מחובר בקרקע ולא
חזכיר עשו לשמש בקרקע וחמח סר״מ הא ראיוח חרא״ש נכונים סס חנח
סראיו' למ״חי סרא״ש ׳״ל לאו במחשב׳ שחישב לחברם בקרקע נשעח
עש״חן מסנ׳ שלא לקבל עומאה אלא צורחן מוכחח עליחן שאוחן הכלים
נעשים חמיד לשמש קרקע כגון סללח וכן כל הצליס למ״ח׳ ראיש לשמש
סשועי כלי עץ כולם מייר׳ ללורחן מוכחח עליסן וכן משמע קלח מל׳
חי״ע משכח ע׳ פיח לכלים ל׳׳חפורכח וכו׳ שלכך סחחס נציל׳ וכד ע״ש
שר״ל שצורחו מוכחח עליו שלכך נעשס אע״ג דמלשון הרע״ב מםכח ל׳
פ״כ לכליס לא משמע קצח כן לסרי אין עריבה מלאכחח מוכחח עליו
מ״מ נ״ל חרב חמחבר ס״ל הכי וס״ל סילון להרא״ש הי׳ צורחס מוכחח
עלי׳ וכן משמע מלשוט שכ׳ שהיא חמיד בקרקע ר״ל שצינור כזו סוא
חמיד ולעולם משמש עס חקרקע ע״כ אפי׳ אינה מחוברח ה״ה כקרקע
וסילון לש״ע מיירי בסחס סילון שמשמשים בסס בחלום ג״כ וא״כ אפי׳
כמשיח זו לשמש אח סקרקע לא נפקא מעומאחח ואולי יצא להמחברכן
מהכרס קו׳ עצומה מהא לאביק משכ׳ ׳ו״ל פ״ו למקואו׳ שחמחו כל חקרי
לב ולחנ״ל ס״ל צורח האביק אינח מוכחה שעשוי לקרקע ומה שחוברו
עהה לקרקע אינו מועיל לח׳׳ל חקקו ולבסוף קבעה ]ועיין לעיל בסי׳
קצ״ח אוה י״ג מה שמהמה המחבר על החוס׳ חלשים ומיישב קחירח
סחוי״ע על נכין מ״מ לכידון שלסניני אין מזור בזה כיון שאי; צורחו
מיכחח עליו שכעשח לשמש קרקע[:
ולפמוך אשיעה הראי ש להמוכע יציאה המים לא מקרי הד ע״׳
ניומאה חוא ככון ושיעחו מסוורה אן מה אעשה והמסגר
עשה שיעס זו כהדין גרמיזא וכ׳ גשם יש מ׳ שאומר וחכח שיעח הרמגי׳ס
בס״ משנה זו ונזבח" כ״ה ע״נ ללא נע׳ הו" בעהרה אצא במים ח״ס
לזג והים לזחילה מעין והראיש גופי׳ כ׳ שפי׳ רמנייס נמשנח היא
נכונה שהוא מפרש ליי ורגי יוק׳ פליגי אי סשוע׳ כלי עץ המעמא״
מדרבנן מעכבי בנוחמח זב לבע׳ מיס ח״ס וא״כ לא נ״מ ללילן כלל
וכ; לשיטת רא״מ דק״ל ג״כ דלענין מי גשמיס אין שוס נםק־חא בזה
נהו״ בעהרה יהנה נהי דקלסי׳ הרא״ש לפי׳ זה בלשון המשנה אבל
נלישנא לקלא לא א״ש דיה״ עהול קא׳ אמע״ן דלפני פניו ולא אבור
מקיה מיס דקמוך ליה וכן הקשה חייע:
אמנם שיעת הל״ש קלא מקייע׳ לי׳ לקא׳ כמי אמי גשמים שבבול
מקוה מיס ילפ״ז זב וזבה למשנהיכו לא אכיבילה מיס ח״ס
קאי דהרי אפ״ למי גשמים בעי׳ הוי׳ נעהרה אלא אסו״ בניהרה קאי
שהזב והזבה יכולים להביא מיסלמקוה ירי׳ פוקל וא״שקלאאך משכהינו
ק׳ דלפי ז במאי פליני ומי׳ע דר״ להווה ע״י זב הא יהי׳ עסיר כה״
וחולרך ר״ם לדחיק דמשנהינו לא במביא מיס למקוה מ״ר׳ אלא חמקוח
כבר שלימה היא והעמא מעכב הזחילה לסק ובחא פליט ליי סבר אין
המכיעה כמהוה ור׳ יוקי ק״ל המניעה פיס :כהמהוח ילפ׳יז מחט׳ דחרדל״
דגזרו נכלים חחי׳ כליי וזה דוחק:
א ב ל הלא״ש קלא ומחניש׳ מק״ע ל״ קבילא לי׳ עיקר קרא נמהוה
נשמי׳ ע״י טהלה ומחט׳ מיילי נמי במביא מיס למקוה ולא מיילי
שהזב מביא מיס אלא שמחזיק בילו או ברגלו אה המקל שהוא סשיטי
כלי עץ כרי״ כשר כיון שאין חזי אלא מחזיק המקל וצרי׳ פסול:
 1צ י ע אלחם חמודוח ושייך ס״ק ק״ד שהקשו סחירח הש״ע מקודח
לסע״ י״ד יחמיה להמיהחס הא זח חליי לשיטח רמנ״ס דמפרש
מחני׳ שלא יזחילי ע״י טומאה א״כ זב אמים חיים קא׳ ופלוחחס בפשטי
כלי עץ וקי״ל כל״י להחמ״ אך להל״ש פלוגחחס במי נשמי׳ ולא נמים
ח״ס והזב הוא המהו׳ ואין פלוגחח בפשוטי כלי עץ ולכ״ע במקל בלי
סיועח אלס כשר וא׳יכ נהי המחבר פקק לחחמיר כב׳ הפירושים כמ״ם
חרב״ בכוונח הטו׳ מ׳׳מ מ׳ גשמים עיי פשוטי עין כשר ממ״נ לרמניס
מ׳ גשמי׳ כבר אפי׳ ע׳״ טמא ממש ילסר׳יש פשוטי כלי ען איכס מעכבי״
כלל ומאי ק׳ לסו לרנוחיכו ול״ע:
עכיפ אין לנו לסמוך להקל לכחחלה לעכנ ׳ציאח המיס על ידי דבר
המקגל טומאה אך כלע׳׳ל פשוע כי אין הברזא הלז מקבל טומא׳
ובמ״כ פר״מ שגה קצח נכוונח פלוגחה למנ״ם וראנ״ד פיט מכלים
הל׳ ג׳ חכ״ל יעיין מ״ש חי״ט סםי׳׳א דכליס אע״נ דכצי מהכו׳ פשוטיהן
עמאין הא לאו כלי הוא מכיל:
כלי מחכיח מטמא אי משים כלי קבול או משוס כלי חכשיט
הנה
והנזמ״ סללו עשו״ קדר׳ קטכח של זהב ועדש׳ על גביו יחלוי׳
נצינורא קטנה ובה נהלה נאזן או באף והנה אס כפיקה אזן הקדירה
נטל לי׳ מכלי חכשיט שאינו ראוי לחלוח עוד מ״מ היל כצי קבוצ והעדשה
אעפ׳״ שאיכו כלי קבול עדיין חוא חכשיט שראוי לחלוח ע״י חלינורא
ואמנם נהקר גס העדשה אע״ג דהציטרא לחוד ניחנה באזן מ״מ טחור׳
ופליגי רמב״ס וראב״ד גטעס טומאח עדשה לרמנ״ס ק״צ כיון ששמו
עליו ה״ל כלי חשמיש משא״כ צינורא שאין לסם שס נפ״ע לא ה״ל כלי
חכשיט וראנ״ד ס״ל לא חל״ נשמה עלה אלא הציכורא א־כו ראוי׳
לתכשיט כי אין חכשי׳ טחניס צינורא לחוד נאזן אבל אי היה ראוי׳
למלאכחה היחס מנימאח משום כלי חכשיט אפ״ בלי שס וכ״ז נחכשיט
אבל נרזא סלזס שאיככו לא כלי חשמיש נפ״ע מס ל׳ שמו עליו או לא
ע״כ

שאמת

חת״ם סופר דדד

ותשובות

מ״כ נלמי׳ל מסול סוא והרסו של עקום נמםלס וםנלמ״ל כתבתי םכ״ל וע*״ נסשו׳ מםר״נו ס״א כף »״נן ג מ  pזס וסנגור״ לאוסס םסשונס
סמצא בדבריו שס סי׳ כ׳ ע״ש שדבריו כמד׳ נ״כ למפיק מלס׳ דלא
ססוסס באסנס לבס .פינ ננסי ליוס ט ב מרסשק סקצ״ו לפ״ק:
כשממק םצדיק:
משתיק נזפל מפפל״ע:
ואיידי לא״ר׳ ע״ן במ״ש מג״א ס״ א׳ סקי״א ומ״ס נזם כנסס •מזקאל
ו»פם סשיג עליו נשאיל״ס ׳עב״ן וסכלפע״ד דוודאי ססידים
סראשוני׳ שסיו מםאויי לקיים כל ודע שנמורס לא סיו דואני׳ על קיוס
ר ב שלוטם ל״׳נ סרב סעופלא יושב בשנס םסכטט עלט םמלט כבול ע״ע של וםנוסר ממנו על בקר נאשסשרופי ומ״ע של וםשינ אס םנדלס
מפני שזס בילס למשוס לאמל וק סקדשי׳ ולסוסיר במזיד ולקי״ מ״ע של
מו״ם לינ נ״י•.
בקבלת ממס מכמנךנממלא נימ אורם ושמסס וסנס סזוקיקר מאול שריפם נוםר וכן לנזול ולסשיב אס״כ ולא נענעו עזם אלא אסנס ס'
מרונ מללוסי אך אםנמן לוסקס סנשל ואשיבך מל כל שצא רצו לםוםיר נאי׳ וכס״נ נמצא שסע״ע נידם לקיים כל שעם אלא
דנריך נשול׳ םמכסנ נאמכוס ואניד לך סמלומום אמנם ראשים לנר שסם אנוסי׳ מצק״פס שצא ׳מנרו לדו מצ לצק ס׳ וא״כ הרי סוא כאלו
מממ נאמ׳ מל דנר׳ מולמ כדי שיפ״ מפמס שפסעו משר״ נמס משאוס וקיימו סמשם סהיא וכן נמ׳ קרנן מולם רורד דנא מל שנועה
שעורלמנ׳ נקיצול נעלן נקונ״ לנזיל מ ע״נ מנמ למזמ נרמז נמלמא נימיי אפ״ נמזיד זס ס״ נידם למשוה ולישנמ מל שקר ולסנ״ קרנן
ונקמעא לא נעלמו ממך לנרי מאסריטס שמצכו בו טעושומ ואפרש וכמכעו מפני רלין ה׳ הרי מעלה עליהם כאלו ק״עו ע״ע של סבאת מולה
שיממ׳ כ׳ עמקונ״ עבואל ללכ׳ יעקב וט יוק׳ ור״ש לכ״ע אין נורמ׳ אלא דורד ואענם מעאם קנוע א׳ ס" שיין לאסדי מל מזיד כשוננ ה״כ הוה
נדבל סנדול ולא פלינ׳ אלא בנכול עשוס דכמ״ נדל לס׳ ללנומ מנכיר לטק הנ״ל אלא שנאעה אינו נא אלא על סשוננ וסקני׳ס אינו מניא
אנל לטע סעספיק נשעשון אינו נזיל דלטע שעשון לא סזילו אניו אלא םקלס על ידם וא״א צאדס צעשוה עצמו שוננ ע״כ לא היה אפשל
סמלאך ומס לכת״ ננ׳ נזיל לסזיל לס׳ איצמליך לדשממק מצמק שלא לסעלום מליסס כאיצו קיימו סמלוס כ״א ע׳׳׳ שידרו ננזיל לל׳ יסודם וכל
אכל אלא אשם נזיל אסל יפס עיניס שנא מן סללוס ואמר ליך אמל זס נמעאס אמכם נאשם א־א צמצוא שוס ענק דאשס שפמה מרופס
קלא לנלול נלל נזיל לסזיל לס׳ זו קוני׳ סש״ק ומגואל לט ׳סולם לק״ל ופקדון איכי נידו ע״כ נ״ל דכשנדלו ננזירום ואז סיס נידם צעעאומ
סמספיק ננזיר שמשון סוא נזיל ט כ ס״צ דאין צמך לסםפיס בלבל עצמם למ״נ אדס ומצילם שלא עשו כן לעעא ראש נזלו ועכ״פ עפלס
סנדור וסוא דלא כסםמי דכמס משניום דנדליס וט יסודם מצמו סוסל עציהם כאצו הקלינו אשם ומלוימו נס נזס שאס ס״ צסס שוס מעא
בזת למס שנאמר משמו בנדרי׳ ׳״א ע״א ננ׳ כירושלים ופסקי תרמב״ס ס״ מתכפר אננ אשם סנזילוה שה״ כאצו הקריבוהו ובזה יובנו דנר׳
סוםמס שכ׳ לסד" נפ״א מנדרים דנפינן שיוםסס בדבר סנדור וסנילא סל׳׳׳ מפוזנא שםניא מג״א סקצלת׳ מאוד וקמכם׳ על שכצך סנםיר:
ליס ג״כ נפרק נ׳ מנזירום דשמשון סזירו סמלאך וצא אביו וסצם״ס סעיד ואיידי לאייל׳ ננזיל דע טש םוק׳ שס י״ל ע״א ל׳׳ס אתל כמשס וכר
נקיף תדבול ולא תיס סימל נס גש־צס לצינס צל״ש בן יומא׳
דק״ל ג״כ כשמעון סצמק כמבוא׳ בדברי סרמב״ס קק>.תלכף נזירום ובכל
זס פקק נפ״ג סמהפיק בשמשון הרי הוא נזיר וסוא ממ״ לנסי ובדברי דזבמיס קי-מ קוף ע״א דאימ ליס זת וזס ׳משל״ ע״ש דאל׳׳ס דנליהס
םמוסיס וק״ל:
אלו כלול״ כל דברי מסל״נן לנ וסטמ וסלם״מ וסם״׳מ ואורס טשור
וגם אכ׳ אעריך לפכיך לבול א׳ ממידוש׳ נימ מדלש׳ אשל מכני ס׳ מת
ופט משם בילושלט דכזיר שס ולא מצאו כל אכש׳ סיל ׳דיסס:
בתוק׳ ב״ק נ״נ ע״ב ד״ס לעכין כלים שמעלו דרבא למפיק מומממ
ואני בעכי׳ לא מצאם׳ אים איפס כגלס לז זמ למלסס משכם ז״ל
יהי׳ לו לפעיל שול פסולי פמוקדש״ ק״ל כלב יוקף דפקמ״ כ״מ ע״ש
דק״ל לסלמב״ס כשמעון סצדיק וז״ל קוף סצכ ס כזיכוי;:
האומר .סמכי כזיל אס אעשס כך וכך או אס צא אעשס וכיוצא בזס וללא כלב אשי סמס והלנל המו׳ מה יענה נדלב אשי דנ״ק ׳ויד ע״א
סיז לשע וכזילף כזו מכללי סלשע״ סוא אנל סכודל לס׳ דלך ממקיק ליה ר״א לימני מומר בשול מבביל שסשול ס ״ נ בו סקול׳
קלושס ם״ז נאם ועשונס ועל זס כאעל כזל אלקיו על לאשו קלש סוא המוקדש״ משא״כ נבו' והל׳ רב אשי מצמו ק״ל כן וק׳ זו ממו נ ה משט׳
למ׳ ושקלו מכמונ ככנ״ שכאעל ואקים ענכיכס צכניא״ ועבמוליכס דסנאון מסר משוצס ז׳צ שפ״ אב״ד דק״ק פ״ב ונאממ לשיעם היק׳ פקמיס
לנדל״ עכ״צ וכ׳ עצ״ סכ״מ לס״כו עעשה לשמעון סצמק וצל״ע אס כן שס מ ה אין פודין איש סכל אגל לשימםס דביק ציע וצפי ממומל סקו׳
ט ע שינס סרמנ״ס מקלא למ״מי סש״ס איש כ׳ יפליא לכלול כלל נזיל מיי נ״ל לנאר ממלה כוונה ההוקי דצ״ע לכאורה נמ״ש נפשימף דאי
לסזיל לס׳ ואלו סלענ״ס טיס׳ נזר אלקיו על ראשו קלש סוא לס׳ שםוא שרי לכלנו ואורו הוה שפיל מממ שלו וקי מרי ננ׳ ממממ אמר״ ממן
אקס פקוק״ אס״ז וסו קש״ מובא סא כ׳ םוק׳ ד״ס על 7סכםונ אועל לו ולא לאורו וליל דסםוק׳ דנ״ק סמכו אמ״ש וסמלו נשנה כ״ה ע״נ
כלומל שםסלס סנזילוס לגמל׳ לש״ש ולא ס״ דואג שיססלמ א ט ם ד״מ ממן לו ונפקמיס ליג ע״א מ ה הסן לז שכסנו דססס נופ״ מ״םומ
שטעעא אנצ שאל קמעא נודל״ נעם צרם או על מבילס שבידן כדי דלו ממעמ״ אולו אנל נלא״מ מומ אולו נכלל לו וקיצ לממוק׳ דמכא
צסצמפר וצכפר עצ עוונם וכשמהלנ״ היטס עציסס מעס שנעלו נדעמן לא מ״סל׳ וסמם ים״ לו דאיצמריך אקודס פמון דאקול נמנאמ לגמל׳
קלוב למיומ הוהה מצ הלאשונו מכ״צ ודנליסס מוכלמ״ נש״ק נדר״ נו׳ משוס מעמד׳ ומעלכמ וא״כ ק׳ לפו שפיר מכיל למעע נ ט אסל פמון
דאימ ליפ פכ״פ סכאס אולו כך טל גפ״ ססוס׳:
מ״ב ואיכ לפ״ז אפ״ פנולר צש״ש מ״מ אינו נכצצ נזיר שממון מצדיק
אא״כ עושמ לעשומ נדל בפני יללו שזמ לא ׳מסלע לעולם ואצו סלמב״ס א ל א דאכם׳ יש לפקפק דאי אקודס פמק למוד לא מו״ל למכמב ומממ
יס״ לו וסוס קני אי סיס כסינ לפסו כמו באדם ושור אע״כ
צא הוציא אלא םלשע״ סנודל״ בכעקן ונסנא״ שביניסס לבין מניליסס
וכס״נ אגל סלדיק״ אינו מולי׳ מכלל אע״נ לכשיסלנו סיט׳ י ט נזט ט ״ לאס׳ למעומ׳ נ ט אסל פדיון דאע״נ דנס״ס סוס לעסו ט מ סןומ אינו
מועאס יהסלעו והל׳ דסלעג״ס לים ל״ כשעעק אלא גוודא׳ כ״ע מומס שלו וכיק שא״א לאוקמ׳ אלא נסכי שפיר ממממ״ לי ילא לאילי ע״׳ קוכס
לקלא לקלוש סוא לס׳ מלט שים״ עשוס קלושס ולא כלשעיס סללו ל״ס עיא ד״ס לפי כר וסלט ק׳ אםמוס׳ ללוכמ׳ יי״ל לכףל לסמוק׳ א׳
שסזכיל סלמנ״ס אלא ששממון סצמק יליף מיסולא דקלא קמא לסז״ לס׳ סוס כס״ לעסו לא סו׳ עעעע״ קלש״ קלים דסלי קיי״ל כמ״סנ כע״ש
אס׳ למעוע׳ אפ״ סנ׳ ולא עשכסס אלא כעץ ססוא יפס טניס וסרמג״ס סרמנ״ס ורנא נופ״ ק״ל כן נניק י־נ ט נ ע״ש נהוק׳ ל״ס אער לנא
הולס וכר ואיכ לעולם ׳״ל והמס ים״ לו קא׳ רק אקולס פליק ולא
לא פקק נסא כשמעון סצמק ודלא כ ט מ ולס״מ סטל וזס מנואל:
ו ט ע מ א לנא איםא דלא לפקוק כשעעון סצדיק עש״ק מלוך נדל׳' ירד סו׳ע לעכםנ לעסו לאז לא סוס עעעמ״ קלשיס קלים וא״כ מטל לעעע
ע״א דק״ל צט יסולא סקיל״ סלאשוניס כשסיו לוצי׳ לסססיי׳ סנאס אולו צאסר מליון ע״כ סוצרכו לוער לרנא אם״ כרנ יוקף ולא
כלנ אשי כך צ״ל ל״שנ כווכם םסוק׳:
סעאס סיו נודר״ בנזיר ור״ש פלינ דא״כ נקלא״ סועא״ ואעל אנ״ ל״ש
ושמעק סלליק וט אלמזר סקפל נ מ נ י כולם׳ ק״ל לנזיר סומא סוא ע״ש והשתא מטלא לק״ע עלב אשי לעיל ׳ו״ל ט א להא איסו קא׳ אנר״
סומר בשול מנול למ״כ לא אהי׳ כמ״הנ לא״כ ה״ל למסשנ
נעצא לפ״ז קס ל" שעמון סלליק בשיט וקייט לן ליס סלכסא כשיעם
וקנירא ציה צלענ״ס דר׳ ׳סידס דפצינ עצ ט שעעין יצא ק״צ לנזיל סימא סומר נשור שסיינ נו קלשיס קלים מבנור שפמר 0ו ק״ק טהמס יה״
סוא ואדרבא ססקיד ס נודר״ ננזיר פצינ נ ט עצ שעעון הצמק ואע״נ לו ומ״כ ס״ל לנר״׳ מרמסו כט ממוממ קלשיס קלים וללא כמ׳׳סג וא״כ
דצא עשעע קלס עלי המן שם ד״ס כלן נשיעס א׳ סן וכו׳ סרעב״ם צא לפ״ז סלק לסטל לשפיר סדע לעכםנ רעסו גני נור אי צאו משום לאוד
ס״ל כן אלא אי ס״ד דס״ש״ לכשיממא ׳מסלע ויה״ כעין סולק בעזרה לעעונד סכאס אורו לאסר פליק ושפיר סקשס רנ אשי אכס• ליעא סומל
צא סיו סססימ׳ מביא״ מצמס לימ כסיון בזס אלא ליל לר׳ יסודם נשול שמ״נ נו פקוצ׳ עוקלש״ וק״ל ]וע״׳ סוק׳ שנועו' י״א ט נ מ ס
סכי וכר וק״ל[:
כשמגמן הצדיק וסשמא סשיס בכזיר דאמר דכיפ למך שיססיס בדבר
הנמל מל נין פלונהה ל״ ור״ש ובץ פצונהס ר׳ יעקב וט יוק׳ ומפרש כ כ ל הלנמם האצה וככצ ססזיון הזה צ״ל כט נמה שקשס עכיל ללב
אשי לםקשומ שס נניק יו״ל ע״א ללמא נל״ה׳ אה״ כ ט ע לס״ל
ססלה דר ׳מקב ורבי יוק׳ פליני נלה' דנדר״ אי ערב׳ בכור או לאו וה״ס
דכ׳ יסור ור״ש פלינ׳ נלס׳ דננ׳ לסזיר לס׳ ומפרש דמש מוק׳ ליה יאוסו כסכ״ נפול ו וס״ל סעס שלו כטש סוק׳ נזנס״ ע״א ע״נ מ ס
ללשממון סצליק ואמנם ר יסודם סר׳ מבואר דלים ליס כשממון הלמק ממפם ולפי סכ״ל איש וק״ל .ולע לסוס׳ דביק ירל ע״א שם אזל*׳
מש״ס כלל״ ירל מ״א סנ״ל וממילא מלנם מלס׳ נזיל שמשון ואפשל לי לס״ קעא לסוס׳ כלס כ״ה מ״א מ ה שמא וכו׳ לאילו לסי׳ נ׳ לםםוק׳ סר׳
יעקנ ול׳ יוסי נ ט ה ט ס״ל ולא כשימה הטל ופקק סלמניס כסלכם מור אלם מוסר וק״ל וצ״מ קצם םא מ״ז אס׳ איסורו ממס כמנואר פ׳ אין
ונומ״ לנר״ אלו ללנל׳ מםלינ״ן לנ וסט׳ על הכ״מ שלא הלגיש נםנ״ל ממטלין וטש מור מס לומסר נתכאם ומור סקרונום מ״ז אסיר נסכאם
כמנואל

תשובה ריט

ע

שאלות

חת״ם סרפד ת״ד

כמבואל מעורים לטבק וכן שער »ס מוסר ישער נםעס של ע״ז אסור
מלמב״ם פ״ז מעת סיג וי״ל בלוסק ודיק בכ״ז .ה ט ל איכ לש״ס מצסס
סשובםך — ט ל מם ד׳ ב׳ אייר םקס״א לפ״ק:
משס״ק סופר מפפדיע;

תשובה רב
שלום

וברכם םשטם ל״נ סרב סעאה״ג שלשלה םיוססין המופלג ומפו׳
כש״ה עס״ו עשם קג״ל כ״ א ב״ל לק״ק לעםליס ׳ע״א:

יקרתו הגיעט אולוס אנשי קםלםו שזם כמם שכיס קכו ביה וועל לקהל
ונמלא על זה העהק בסכקס כ׳ ביד נאמן הקסלם וססוס ביל׳
אקכדמ וסר״מ ושם כםוב לאמר וזיל וכמו כן קיימו וקבלו עליםס ועל
זכעס בכדל ע״ל רבים וע״ד אקרדע דס״מ שלא יהיה םרשום ביד שוס א׳
מאקלו״ע אשל יםים בכל םשכיס ובכל םזמכיס למכול או לםסליף הביס
םנ״ל ללך עלמם שבעולם אם לא יהיה עה הצורך ס״ו אשל יהיה םהכרס
ליקס ס״ה מההיכל ט ו עכ״ל ועהה לאו בט הקהצ׳ צעכול הביה וצננוה
ביס אסל סםהיי מעעט׳ םמבואליס בלבלי סל״מ ויבואלו לקמן אי״ס
ואוםם נפשו סיסס לסוים לי לעם׳ בםיםל נלל על״ל םטל:
יהי ם׳ אלקינו עמנו ונע״׳ בכל צללי םםיםל ונלאס על מם נקמוך אס
שאמרו םנלר בלשון שבועס שלא ים״ רשום למכול סנס ל נ ד ש״ע
׳״ל בס״ ר״ו םמוםיס נעיד ע״כ אאדך קלה הלי לעם םלמנ״ן נלר
בלשון שנועה וה״ה בהיפוך ילוס סוס וע״כ נלר שתוציאו בלשון שנועם
ה״ל'ל לשנועם ומטלא סל אס״ על לבל שאין נו ממש כמו שנועה
ומניאו  pנלדס ב׳ ע״ב וכן לעם לש״ בשביפוס כ׳ ע״א ד ה איקול
מימסס וכד וכ׳ שס ל״ן מבואל ללש״ ס״ל כלמבין וכן נלאה לעה לי; עצמו
סיג דשנועוה דפוס זולצבאך דף לצ״ו שכ׳ וכ• הימא כיין לשגועוה לא
סוס אצא טסל נפשי׳ מן ספצא ואס״ אמלה בלשון נדל א״א שהועיל
אלא משוס יל איך יהיה מסל סטל מן םעיקל וכי׳ ולעס סמור ס״ ל״ו
לגס לפס סלמב״ם כן אלא שנ״ פקפק מל זס דנואל לקמן אי״ם עכ״ס
קשה ט׳מ קבעלעה זו נש״מ נשם יש מ׳ שאומל ובל׳ ׳סיד שו נס אוסס:
ודעת םרא״ש בכלריס וכן טיה׳ במור בסי׳ כ״ו בשמו לאין כאן לא
שנומה ולא כלר אלא שסנ״' סיף ס״ רל״מ כ׳ מלשון סמור בשם
אביו משמע לשבועם נלשק כלל סוס שפיל כלר ט׳סם ועיין סימב לשון
לא״ש זס פ״ג לשנועום ס״ ידל ט ש ועי״ל וכד ונמס׳ כללים י״ו ולע״ל
םמע״ן סימנ יבין סלנר לאישורו ללנ םללך ביניהם ני; למנ״ן ורא״ש
לללמנ״ן נאומר ס ד עלי שלא אוכל ככר זס סר׳ זס םנדר םיא יל לשנוע׳
ואסור משוס שבועס וללא״ש וס״עםו אין בזם שוס איסול כלל אך אס
יאמר סכי עלי שלא אוכל ככר זס בנלל כיון שסזכיר סינס נלל ס״ל
לרא״ש לפרש דבריו לםולאם סוא שמולם שככר זס כנר אסכו על״ ובמס
אסרו נכדר שאמר בכדר קוכס עצי ככר זס וכן אמר ישיבם סוכם על*
בשבועה הוה הודאה שישיבה סיכה אסוכם ונמס אסרס׳ בשנוע׳ שאמרם׳
בהי״ס שלא אשב בסוכם כמלא אם יאמר קוכס שלא אוכל ככר זה
לרמב״ן וס״עהו סוס יל לשבועה ולראיש וס״עםו מוסר לנמלי מ״םס
אך אס איכו אומר קוכס אלא כלר שלא אוכל ככר זה מפרשי׳ ככר זס
אקרםיו שלא לאוכלו ובמס אקרסיו בכלר שאמרם׳ קוכס ככר זם עלי
וכן גשבועם כמלא בטלק שלסטכו שאמרו שכלרו עדר שלא למכור גס
רא״ש וס״מםו מודם לרמב״ן לאסור ט ם ם וסט מפרש״ אסרכו מכיכת
םבית מליט בכלר שאמרכו םכאר .מכירם סבים מליט ק*כם ובזת יובן
מם שםבין סמור טס* ר״ו בכווכם רמב״ס לס״ל כרמב״ן וסט קאמר
תאומר סירוס לא מבעי׳ כשסזכיר גשנועם ס ד סס אסורים ממעס
םרא״ש הנ״ל אבל כשלא הזכיר תיבם בשנומם ט מ אסור״ מממס ילוס
וכתכמנ״ן אבל ס״ סב״ שס״ בכל לשק שיאסר מליו ס ״ מ אסי׳ בלשון
סול ולעז זס סוא מ ס ק נמל לם״ל בכל לשון שיאמר אנל בכל לשון
שיאקר עליו משמפ לקא״ אאיסור מפלא ואיסור נפשו כמובן וא״כ קשס
לסקל ופת לאין ספק דלהייס לקםל בים מלם וומל טוסל סוא לורך
גדול למדיני סרביס ום״ל דבד מצום כמ״ש םריב״ש נםרנת מקומום
בםשובום דכל צרכי רבים מקרי לרכ׳ מצום ומ״ם׳ לים מםירושלט דכשםיו
מיסקיס בלרכ׳ רבים לא סיו מפסיקים להפלה וכלק״׳׳ל גש״מ א״ם
ומ״סי ליס ב״ ״׳ד ס״ רטס :
ועוד דמבואר בלשון םםקנה שםיו נוםניס םמנםיגיס כסרהלר״
םמםסדשים בכל שנה היו מססלשי׳ גזירותיו לםלוק בנין םראשונ״
לאבד שמס ולבטם במם סדשה כדי שיקרא על שמו ונמשיה הםקט םלזם
לנדור פרצה זו וא״כ הוא דבר מצום לנדור נ פ ט עושי עול סבוני׳ סרבד
למו לעשוה לסם שם ואיהא בירושלט פ״ד דשקלי׳ •קוף הלכה ל׳ איר
סנק שסציה גמלה ה־הה בכה״נ שהיה ימליא״ בה ׳והר מק׳ ככרי כסף
ס״ שהוא מגנה כה׳׳נ שבביה שט שםיו גני שלק שהוציאו כ׳ כ ככרי כסף
נ נ ק כבש פרם וםראשוכם סי׳ מומדם וסיס סוםרה שלא יהיה א׳ מוציא
סרסו בכבשו של סברו אלא סותל ובוני משלו ופריך ד מולא וסא סדנא
שעמון סצמק ב׳ ס מ ה משה לו בכבש שםוציא זו הוציא זו אים לן לטמר

ותשובות

פח

שמעון הצדק שמץ םי׳ סי־ אלא מעלם עשו בפרס עיש יצא לנו מזם
סירושלמ׳ לאיסורא לעיעבל כדין ועצום לעס לנדור בפני עיש׳ עול כאלם
ונמצא םנלר שלא למכור סוא עלום רבם וסר׳ כ׳ סרא״ש לאע״ג לנדרי
םליוע שםוציאו גלשת שבועס איננו יל ללעםו מ״מ ללבר מצום סל
מקרא דנפק זו ללקס וככל םיוצא מסיו יעשם וא״כ םכא סל לכ״ע :
וסו דכ׳ הרא״ש כיון לרגיל׳ אינש׳ נסא׳ לישנא נע׳ שאלם מלרננן ומוכס
מהשד סמיומסם לרמנ״ן דמ״ם׳ הב״ נבד״ם סי׳ ר״ו לאפ״ נמס שצריך
שאלם רק מדרננן נ ט אק מסירים נדר שסוסר עד״ל ׳עיש וסמי׳ לי
קצם לסמ״ש תשבץ ס״נ סי׳ קמ׳׳א דנםקיעם כף אע״נ דס*ל כםרשנ״א
שאין נו שום שנועם מעיקר סדין מ״מ עכשיו לנתיני נ״ עלמא ורגיל״
ני׳ לא נרע מידום שנועום ע״ש וא״כ אמא׳ לא נימא כיד םכא סכי לנדר
נלשק שנועם לרגיל׳ ני׳ עלמא ליסד ידום מסיח וצ״ע קצם נסא סלקינן
לאין לתקל מעעס הלשון כלל:
נחזי אכן מם ית״ עדין שנופת בכהג שלא ניעו נשסםוםיתס ראיתי
כ׳ הניסו מקום לקען כמוני ע״כ אנאר בעזה״ נ׳ מיכ׳ שניעום
נכהג יש א׳ כלשון הודאם שכותנ שכשנע לפרוע ליום סלוני ואהא כ׳
םת״ד דס״נ ונסו׳" מסיים דס״נ נליכ׳ אלס ופעור מדכי שמיס כלוט
לםנ״ל מס״ניס אוםו על תידאםו כמאם עדים סנל אס לא כסותו נ״ד
אס הוא ילע נעצמו שלא נשבע והתולאס ם״ נשקל צססיס לצון שכנגלו
א־ן צליך לקיים וסעול מליט שמיס ואס כוהן אמםצא מוססקס מה עעס
תולת כן ולעולם שקל ענת מקבצים הב״ל ממנו ופועלים אוםו ואין
לסלק נין מ ס ב כשנע נסועל ממש או לא כי כן םעלם ע״ז לס״מ סי׳
ע״ג סעיף ו׳ ללא כסמ״ע וכן נלע״ל ולקמן ׳נואכ אי״ה מ״ע תנםינו
סקלמוטס נוססא נסועל ממש ועיין למי׳א ס״מ סי׳ ד׳ז סעיף י״ע :
שנית כשכוסנ בלשון קנלס סלינ׳ נשנע למשמעותו למעשה הכסינ׳
נעצמס ים״ םשנועס נזם כ' מהכ״׳ סלו׳ )וכדומה ל ׳ שסוא
םריא״ן מיגא׳׳ש מצאתיו נםשונם הלשד״ם סס׳יי ס׳( והונא ננאכ הגולה
ננליון ש״ע ׳״ד ס״ רצ״נ סעיף ׳״ב נסוסו דס״נ נלינ׳ שמיס ופעור מדיני
אדס והוא ההיסיך מהודאה שנועה הנ״ל ומיסו עעמא נע׳ וכל האסלונ״
העלימו עיניהם מלנכ׳ כ"׳ סלו׳ וכסז׳ אכן הנה המי״׳ ס״ קל״ד נםשו׳
פסיעא ל״ דשנועה נכהנעליסא וסמילא מנעל סם מםלאיוס שכ׳ שס
והגאון שנ יעקנ סי׳ מ״ע שסל סוללה עליו ולא אאריך כל הלוצה לע״;
׳וסל ״ת׳ ספר ויסז׳ ולא אנוא אלא לקיים לנל׳ סו״׳ ולהצילו מקום הגאון
ס נ ״ ל ותסנלא נ״צ דודא׳ כל לנר שנין אדס לסנילו כגון תגלת עלות
לפני נ״ל עליף עפ׳ לנול פיו מכתנו כ׳ אלס שומע מנין כוונס סנילו
סכיס אל סכיס יותכ ממם ששומע תוכן כוונתו נמכתנו עיכ נעלים לכם״
פ״ס שנים עלים ממעעיס מכםנס משא״כ אלס לעצמו לקיים כל לנר
איכא עסי חיזוק וקיום כשכוםנ סשנוע׳ לקיים םלנל וענילמעשס תכםנ
ממס שיקויים עי" םנל סיו וע״כ נשנועם לכסינ לנעא נשפתיס ואי לאו
נשסתיס ס״א אס״ מסלסל םשנוע׳ ס״נ לקיימם כמנואל פ״ג לשנועף
כ״ו ע״נ לאצעל׳ך שפסים למעוע׳ תלםול ותשםא ניד לכםינ נשסםיס
לא אימעע אלא תלתול אנל כםינת אםיא נק״ו מעקימם שפידו נמצא
לענין םגלם עלות נלועת כםינת מלינול ולענין קיום שנועת ע״ע
נםסוך תוא ומ״ש שנ יעקנ מה״ כוםנם לולשת לאינו ׳ולא נמגילם
תסס כםיב אמל עם הספל ואטלה לא מקלי נכםנ כע׳ש םוק׳ גיעין
ע״א ע״א ל״ס ותא וכי׳ ועיין מסי מגילת ע״ז ע״נ סוס׳ לים אמלס וכף
ומ״מ נ״ל לעל שנועם נכםנ אינו לוקס כיון ללא אסיא אלא נק״ו
משסםים אין עונשין מן םלין ומסאי עעמא לא םקש׳ לםסונ;יס לכל
לאו לשייך נ״ מעשם לוקס אס״ אין נו מעשם א״כ אמא׳ קלי ל״ ש״ס
לאי שאין ני מעשם נשנע וידמר סא שיך מעשה נכםינם ולק״מ לאכםינ׳
נוס״ לא לקי משום אין עונשין מןסלין ינלאם״נ ״׳ל לאלשענר לא לקי
אשנועס שוא נכםינם רק אלםנא ד״נינן לבא לקיים ע״ע שום לנר
וזס מםק״ס עסי ע ״ עעשם כםנ מע״׳ דינור סם ד״ל דםר״ סלו׳ םנ״ל
ס״ל דנם עוכש ממון אין עוכשין יק סדין כסד סירק סיס׳ נ״ק דף ד׳
ע״נ דיה ועדס וכד ועיש ריש מסי הוס׳ ולא זת כד ע״ש ומש״ת כםנ
ס ״ נ נדני שידם מק״ו ופעוכ מדיט אדס אפי׳ ממק דאץ עיכשין מן
הדין ד״ל פשוע דשבועה ונדר נכהנ יש לו היהר ע״ ההרה והסרה ולא
טמא לא אה׳ ליבול ומנעל מעשה ע״ן בקידושק רפינ דדיו לבוא מן
הדין להיוה כנלון ועיין הוקי נזיר ״׳א ע״א פשיעא להו לנזיר ע״
שלים לא ידנזר והקשו איך יכול להסטה ננזירוה הא לא מהענד עיי
שליס וידו נהפלאה נכהיבד ע״ד ע״א ״שנ נסשיעוה דהא דנעינן דיידא
דבט נד ם״נו משוס עקברא לא אה׳ דיבור דהנא׳ ומבעל עעשם כמ״ש
הוס׳ ולק נז״ה מבני נד ומש״ה בע״ דומיא ואין לך בו אלא סידושו
ואיכ הינס במהנה הנא׳ על מעשת אבל הנשבע לליהא אלא בלנולא
א״כ מסברא יטל לההניה יאהי מבור ומבעל ליבול ואפי׳ לא מהקיים
ע ״ שליס ולא ד ט לבני נד ובני ראובן אלו דבריו זיל ולסס״ס והנה
לכאור׳ בנשבע בכםב דםוס עעשם יש לעיק א ק יכול לתעיל סנאי
כיקדליםאע״ שליס וטל םא לסשיעא לםסוס׳ בלי שוס ראי׳ דאין אדם
יכול לסנזיר ע״״ שליס םיינו משוס לטל׳ לא טעסל׳ לשליס אגל בכתב
לטמסר

שאלות

חודם סופר חייד

דמימקר לשלימ את״נ יכול לעשומ שלימ והוא מומס ומקיים שבועמו
ומש״ת יכול לתעיל בו מכא׳:
וניל ת״כו לוקא שבועת בכתב וכדר אבל ת״כ בכתב לא מסכי משוס
דכסקא לן מקרא וכהן ידו עיין במרדכי דגיעין ס״ תשכ״ז וצר7
שתכתן ידו לתוך ידו ממש ובתא ל־כא ק״ו כתיבה ממעשה דכתיכת יד
וגס ע״< שלימ לא מתכי דכל מעשת תכעשת בגופו של אדס א״א לק״ס
עיי שלימ כמו תכמת תפילין כמ״ש ותאריך בכפות תמרים בקוכת מ״א
ע״ב וי״ל מש״ת נתגי לכמוב במקיעמ כף בפועל ממש וקא׳ אמ״כ ולא
אאיכך מעעס תכ״ל ולפ״ז לא שייך תכאי בתקיעת כף כיון שתיא בפועל
לא אתי דב ר דתכא׳ ומבעל מעשת דתקיעת כף ומבכי גד וראובן ליכא
לטלף כיון דא״א עי" שלימ ואולי יש לדמומ .ובמרס כיל בפשיעות
דתרמור במרס לא מתכי ומרס בכתב מהכ׳ וזת מבואר בש״ס מ״ק ״ז ע״א
גבי תתוא אלמא דתות מצער להתיא צורבא מרבכן וכו׳ מוכמ דתרתור
לא מתכי וכתיבת מהכ׳ וידוע דמקיעמ שופר אינו מעיקר ממרס ולא
מעכב כלל וע״כ המכס סוא בכלל לבעא בשפתיס וממעע תרתור וכתיבת
אמיא בק״ו כמו בשבועה והגאון בכב׳" במרבמ ממשובומיו לא עמד
בכל ממ שכתבתי ותכלע״ד כמבמ׳ וכל הרוצה למשיב יבוא וישיב ]וע׳
לקמן בקי׳ רכ״ז[ ־.
והנה בכידון שלפכינו שכ׳ בםכקק הקהל וכמו כן קיימו וקיבלי עליתם
ועל זרעם וכר כראת לכאיר׳ דלא תו׳ רק הודאת ואס תמת ידעו
בנפשם שנכתבת בשקר רק לא״ס קנס לא בעי תתרת אבל מספיק׳ לא
מקילינן לממשי ל דנ״ל העיקר דתות קםיקא דאורי״לרוב או לכל תפוסקי׳
יעוד כ״ל ע״כ לא אמר״ דאס ככתב בלשון עבר דתו׳ רק תודאת אלא
בשער תעומד לראי׳ כגון בגווני דש״ע מ״מ קי׳ ע״נ דבשער כתיב פלו׳
לות מפלו׳ מכת וכשבע לפורעו ביום פלוכ׳ שכל גיפו של שער איכר
אלא סיפור דברים ומעשת שת״ שלית ממכו מכת וכשבע לפורעו ביום
פלו׳ ותשער לראי׳ ות״כ מ״ש שכשבע אינו אלא הודאת שכשבע אס לא
שכ׳ תריכי כשבע שאז האי כתיבת גיפת תודאה תיא אבל בשער שעושת
תקכין כגון שדי כתוכת לך שדי מכורת לך שתשער ותכתיבת בעצמת
עושת קכין ובכתיבת ומתימת ידו ומסירת שער מקכה למבירי אס כ׳ בו
נשבעתי שתת״ שדי נתוכה לך אע״פ שמשמעותו לשון עבר אין בכך
כלום והיא גיפי׳ שבועה היא תדע לך שהרי אמר״ שלתי כתובות ג׳
שבועות תשביע תקב״ת את ישראל ימפיק לתו מג׳ קראי תשבעת׳ אתכם
בכות ירושל־ס והתם לא שלח כביא שדיבר עס כל ישלאל והשביעם
אלא אלו סססוקיס שכאמרו ברת״ק לשתמעיה תיא גופי׳ תשבועה ושס
כתיב תשבעתי אתכם יאינני סיפור דברי׳ שכבר תשביעס דאימתי השביעם
ועי י מ׳ אע״כ היא גופ״ שבועה היא אע׳ ג דכתיב תשבעת׳ ות״כ דכוות״
וה״נ כל מיל׳ דקהלה עיקר קיומם איננו נע״פ ואפי׳ יסאספו ויתקכו
תקנוה כל זמן שלא ככהבו ׳כמהמו לא מסק״מיס ככהוג וא׳כ ת״כו
שבועת״ אע״ג דכתיב יקיבל׳ עליסס ת״נו זו תכתיבת גום״ ואין בידיכו
לתקל לע״ד:
גם מעעס שכ׳ מעלתו שקיבלו עליתם יעל זרעם ומתוך שאין תכדר
יכול למול על זרעם אינו מל גס עליתס דתותר מקצתו תותר כולו
לא נ״ל מדא דציביר יכוניס לנדיר ע״ד רבים על זרעם דתרי סשוע בתשו׳
רשב״א ומבייש בב״׳ קק"׳ מ״ד ־כל תקכת תציביר מל על זרעם אמריתם
ויליף מקבלה ההורה ושבועה הר קיכי והכת במק׳ שבועות ובג־טין מ״ו
ע״א הוק׳ מ ה כ״כ בר יצחק וכו׳ רצו לומר דמה שאמר מרע״ה על דעה
תמקוס שיהי' עד״ר שלא יהי׳ לו הפרה והסם הא השבועה על זרעם
אחריתם מוכמ מזת דכשתניבור מקבלים עד״ר מל גס על בכיתם אמריהם
וחו א״כ לא חל משוס דאין אדס משביע את מ׳ שלא ב״ל אין זת כדר
שתותר מקצתו כ׳ כא תיו בכלל תשבועת והכדר מעולם ודוקא מ׳ שחי׳
אפשר שיה״ ככלל בכלל ותיתר או ע"' שאלת או ממילא בגווכ׳ דמק׳
נדרים כ״ו ע״נ יע׳ש לשון תרין דית לרבא רישא וכר ותכא כ״ע מודים
דכיון דכולדיס לאו בר שבועה סוא כלל א״כ כימא דמיכ״ מחריב ב״
דלאו ט נ א לא מחריב ב״ וזס מ מ ס קצמ לסבדח סמ״ע ס״ ר״ג סק׳״ע
יעיין סברא זו ריש זבחים דף ג׳ ע״א וע״ב ע״כ לא נראח לעכ״ד לסמק־
גס על זה:
כלע״ד נחמיר ממרי טעמי' א׳ כמ״ש סר״מ דמלשין מתקנם מביאר
אב^
שלא הי׳ הקכהס וכדרס אלא על ראש הקהל וממוכ׳ קמל שלא
ימכור אבל באסיפה כל בני הקהיל׳ ורצונם מזה לא דיברי כלל כ׳ הטעם
מבואר בההקכ׳ שז״ל ובאשר לא כעלם מעיכ׳ הקהל שכל פעסאיןזכרון
לפעולה הראשוכיס וכו׳ וע״כ זה ביכה יזה סיהר וכו׳ וכ״כ לעיל שהקכ׳
זו מצוה היא לגדור בפכ׳ חשמצכ׳' ועוד ס״ס שס שלא יהי׳ רשוה ביד
א׳ מאלופי הקהל אשר יה״ בכל השכים ובכל סזמכיס וכר ולשון זס
שייך על ממוני יפרנס׳ הקהל המחסלפיס מזמן לזמן אבל ציבור גופיה
ל״ש זמ; ועידן ומש׳יה הוחנה נמ׳ בחנא׳ אס לא ית״ עה הצורך עד
אשר יהי׳ ההכרח ליקח ס״ה מההיכל וכיונחס רצו״ דעל כל מצוה שיזדמן
שיה״ החיוב עפ״י חד״ח למכוי ביה הקהל לעשוה אוהה מצוה אין בזה
הפסד ע״׳ החקכה כ׳ מה לו לראש הקהל למחר למכור חניח נל׳
אקיפה הקסלה והמס רשאים אך אס יזדמן צורך ח״ו למכור ס״ת

ותשומת

יהוא מדיון שנוי׳ ומקוס כמש כמ״ש ש״ך י״ד רק׳ י רכ״ב ומג״א סי׳
קכ״ג סיף סק״ע )דללמוד מורמ ולישא אשמ לא שטמא בציבור( ואפשר
שלא ימי׳ פכא׳ לשאול כל הקהלמ ואדסבי והכי יסמכן ע״כ הוציאו זמ
מן הכלל מכל מלין כראמ דעיקר ממקכה לא כעשה על ריצד כל או מ ב א
דאת•׳ מכמ כל בכי הקתלמ ולזה לא מי׳ צמן שאלמ כלל אלא מדרבכן
שלא ׳קילו ראש נכדריס ו ט סי׳ מ׳׳מ בכווכמ מכודר :
כ״ל דבכדר עד״ר פליג׳ ר״מ ורוב מפוסקים ו מ מ מקיל ב</מלמו
ותו
וממטר בסופי דס׳׳ל דממלמ עמר איכו מל אלא כשפרע אכשיס
ידועים וכדר על דעמס ולא שמס עד״ר עיין  proגיעין ל״ו ע״א ד״מ
אבל ולעוממ זמ מחמיר בממירו דלא על כל דבר מצומ ממירים דמם
להם לאוהו הרבים וצמצומו של זמ אולי בכל זאח יסכימו לממיר אלא
דוקא במצומ שטגע לסם ושמוא עעוה בעיקר סכדר עי״ז המצוה וגרס
כ׳ האי מיקרי דרדקי וק״ל שהודר ע״ד בכי מעיר עצמם וכל מגממ
כייכהס שילמדו בכיסם הורה והיי סוברים שיש למצוא אמר דד״ק וגמיר
וכי לא אשכמו דד״ק יגמיר סר׳ המלוה כוגע להם עצמם והי׳ עעימ
מעיקרא בכי מא ממימן ולא באוסן אמר יעיין זס סיעב בבי" ס ׳
רכ״מ והרשב״א הקשה ע״ז מאוכק שגירש שלהי מכומ דמשמע אפ״כשהדיר׳
עד״ר יש לו ההרה משוס מלומ דיל״ וממ איכפמ לאמדיכ׳ במצוה
להמזירה ולע״ד כ״ה לטעמי׳ לק״מ דע״כ מיידי שהמגרש כדר ממכס הכאה
ע״ד ג׳ אכשיס י דועיס וכדר זה מעיקרא איסור הוא משוס לא יוכל
לשלמה והאנשים האלו אס ׳הכי דעסס לזה הגדר המס מסייעים ידי
עוברי עבירה וכככסו בעיכש עמו ואין להם הקכה אלא אס יסכימו דעמס
להמיר הכדר להמזיר גמשמו ולק״מ לממ והס הקשו לשיעה־י׳ דכל עד״ר
סהס אין לו ההרה והמס לא ש״כא מסייעי ידי עוברי עבירה ואין כאן
עוכש על שוס אדס כמצא אי; המלוה כוגעס לרבים ויפה הקשו אך
לר״ה א״ש :
והנה הכידון שלסכיכו הכדר עד״ר הוא כדר אט׳ למה שהר־ סרעו
ע״ד אקמ״ט מהומי מעה אך לעומה זה ההיהר הוא לדבר מצוה
הכוגע כהו ועעומ בעיקר הכדר כעובדא דמיקרי דרדק• ממש דודא׳
מצוה איכא להיוה לקהל ביה ועד ועצה והמהקת סוד וצורך גדול לרבים
ומש״ה כדרו כדרס וככזבה סומלהסכ׳ אדרבא בביה הזה שקכו אין מקום
להממקמ סוד כמובן מלשון השאלה והוא כעיר פרוצה אין מומה וכל
זמן שממזיקיס בזה הבימ לא ישיגו אדס לבכוה או לקכוה ביה הקהל
הראו" להכיל א״כ הוה ממש כמו מקד׳ דרדקי והמצוס מגע לאותן סרביס
בעצמן וא״כ ליה דיין וליה דין שיוהר ע״פ שלשה בפהמ ומרעה:
והיינו שעכ״פ ימקכו ממלה בכל מוקף ועוז שיבכו בימ מדש ושלא
יוציאו ה מ ט ה לשוס דבר ולא יהימ מ״ו כקדרא דבי שומפי ולא
יפשעו מ״ו ומה עוב שיזמיכו עכ״ם ביה הקהל אמר ערס שימכרו כמו
בבכץ בהכ״כ ואז ישלמו א׳ מהס לפכי ב״ל של ג׳ מ ק לעירם שיפרש
מרעסס ומס עוב אס יהיה כס בידו כמב מפורש חרנוהס מסוס מבכי
הקהלה כי לההיר ע״י של־מ הרמב״ס ורוב הסיסקיס אוסרים ויש איסרים
כמי ע״ כהב הגס דקו׳ מבייש מבס יפתח )עיי׳ ע״ז סי׳ רכ״מ קק״כ(
״׳ל דלכמוב לסכמס כמי היה שלא לכבודי כדטכמ ר״פ שבועוה העדוה
דצורבא מרבכן לא בעי לאסהוד׳ לב״ד דזוער אע״ג מכול לשלוח עדוהו
לב״ד בכהב ל מ ס יכן ק׳ ממלךוכה״ג ואע״כ גס זה כגד כבודו מ״מ קשס
לעשוס מעשה אבל כשישלמו שלימ מאכשי קהל עצמם איככו בגדר שלימ
אלא בעצ דבר עצמו כדממלק הש״ס רפ״ב דקימשין שאכ׳ הסס דאיה
לי׳ שוהפוה בגוו״ ומהיוה עוב יהיה בידו ג״כ כהב מהםרכס־ס ז׳ עובי
העיר ויציע דבריו לםכי ג׳ ויסירו להס ככלע״ד הבע״המ בכל מוהמי ברכוה.
ם״ביוס ג׳ ז׳ אנול הקע״ז לפ״ק  :משה״ק סופרמפפד״מ:
,

תשובה דכא
תחל

שכה וברכוח״ לי״כ סרב סמאס״ג סמופלג צדיק וכשגב כבוד מרס
אהרן כ״י אב״ד ור״מ דק״ק ס״ס:

מאפם הפכאי לא אוכל להאריך ע״ד הלמידי הרבכ־ מו״ה ישראל כ״
כ ק שכדר עד״ר שלא לירד לפכ׳ ההיבה בקיה ועהה כדמקיס
הצבור בבהכ״כ הקעכה ואין להס שוס מהפלל ויהבעל ההמיד בעבור זה
ביה״כ הבע״ל .הכה כדר בלשון שבועה ממציע בש״ע דאיכו אצא מדרבכן
וכבר תארכתי זה מודש ימים בתשובה׳ לק״ק צעסליס שלדעת הרבה
הפוסקים עם תרמב״ן דק״ל דידות מיתת תוה והוי דאוריית׳ אך לדני
מצות דרבים פשוע שמותר אך כראה דתך מצות דביעול בהכ״כ הקעכה
לא תו׳ מצות כ״כ שיכולים כולם לילך לגדולת ואמכס אם ׳תיו עי״ז דומק
מקוס לסעומדיס כיאה דתוה מצוה דהרי משום זה דמו מצות תקתל
מ״ע א׳ של מג משוס בימה דדמיקא לי׳ עזרה ועיין השגוה סראב״ד
קוף הלכף מגיגה ופירש״׳ מגילה ם׳ ע״א וגם כבר אמרמ׳ לי פא״פ שאם
לא ימצא מקום אמר לההפלל ולהשמיע קולי בבואו אל הקודש גס זי
עבירמ מיא בידו כמבואר בילקיע פ׳ משא רמז ה״ד מכל הלין כ״ל לההיר
כדרי אבל מג׳ אכשיס שמק לקתילת כיון שאפי׳ בכי ככסת הגדולה
ממוימין עי׳׳ז שאינן נדמקים א״כ כולם נוגעים ואינם יכולים לססיר.
וטמ

שאמת

חודם סופר דדד

וע״מ שאמד שסה יהר המכ׳ כודר עמר שאין צו ההרה דעה מעלהו
שצמן צססיר צו םעמ״ס כדנס״ ככ׳׳ע סעי׳ ד׳ נוודא׳ מהיוה עונ וכו׳
אנצ מעיקר ממן כראמ דאין צריך דמכא לא כמכוון לכדר אחר אלא
לפרש דבליו עד״ר שאין לו ממכמ נעצמא ועוד כיון שכנר כדר עמר
שאין לו ההרה א״כ מה שמר שינ שלא יה״ לו החרס מומ ל" כדר על
כדר ואין סל כלל וא״ל דאחר שההיר הראשון שונ חל שכ׳ דז״א כיון
שסוחר סראשוןשונ אץ יכול לחול שלא יחיד ואולי ׳״ל שסשכ׳ כולל יוחר
שאפי׳ לדנר מצום לא יסיר וא״כ כן סיח דעחו שאפ״ צמצוח לא יסיח
צו סיחר א״כ יהי׳ מחון עחס קצח נחר טס שלו מכיון שנשעח מעשס
כזכר שלא ׳סילו לו לשוס מצוס .מ״ש מעלחו וכסספק אס מסכי חחכאי
נמה שמדד מעצמו עמר פשוט שמהכ׳ ומרוב סעכדוח אחחוס נכל
חוסמי ברכים אס״כ .פ״נ יוס ד׳ ז׳ חשדי חקע״ח צפ״ק:
משס״ק סופר מפפד׳׳מ :

תשובה רכב
שלום

לחלמיר׳ חוחיק חאנרך החרק המיפלנ נהירה ויראה
כש״ה מו״ח פסח ג"׳:

ה׳

גי״ה חגיעכ׳ וע״ד מ׳ שחלם צו שכדר שצא צאכוצ מצח מנושלה נפסח
הזה עד״ר אס •ש לו סיחכ ע״ד כודר נחלום בס״ דיי בי׳ ד או
כיון שהוא עד״ר אץ לההיכ ואי אין לו היהר א׳ נכלל מלה מנושלה
ואסיר אפי׳ נכלי שכי כדמחמכיכן לענין שנה משוס שיש דנריש
שמחנשליס בכלי שכי ועוד מסחפק א׳ פסח זח דיקא או כימא אין חלום
בלא דברים בטניס ונאסר בכל פסח לעילם כדאמר״ במי שכמהו
וחחימחי נחלום דח״ש׳' לנידוי וההיחר חוששים שהוא דברים בטלים
כמבומר ני״ד סימן ר״ סנ׳ל:
אשיב מן חמאוחל אל המוקדם אממן ראשון דנכיס בטלים חס לומר
זה הוא דבר בטל ואסור בכל פסח א״כ פסח דבר נטל ואקול
נכי ייס נמצה ממשלח וכן מבושלח דבר בטיל ואסור בכל מצה אנל
ע״כ לייכ־ס לחלק ולחח גלד לדבל לוקא עכין נפ״ע שאינם צריכים זס
לזה אממ׳ א׳ נטל והנה סבוא כבוא אכ׳ ואמך ואחיך להשחחווס ואמך
כבל מחה וע״ז אמלו לז״ל אי! חלים בלא דבלים בטלים כ׳ מן השמים
כא כאמל אלא חשמש ואי עשל ככנ־ס וכס המדמה דימה לו חוקפח
יבר נטל והוקיף הילח אנל לא נאמל משחחויס ל׳ האי לי נטל סוא
וראו משהחויס ולא צו זח לא נאמד משוס דמשחסויס צליך ניאול למי
׳שחמיו יבא הביאור ל׳ ׳שחחוו ואין זה דבר בטל אנל ירח היא מלחא
אחכיח׳ כ־ שמש וא׳ עשר ככנים לא צכיכ־ס לירח א״כ ׳״ל שהוא ד נ נ
בטל וח״נ מ׳ שנידוהו נחלום ושוב חחיכוהו נחלום שאין הנידוי צריך
להיחר שאחריו א״כ ח״שי' שההיהר הוא חוקפה מהמדומח ואינו מן
השמים וה״כ פקח צריך לבאר איזח פקח אס זה שלסכיכו או כל פקח
שבעולם ונחוך כדי דיבור יכיל צנאכ כמו אה נה׳ כהה׳ צאיש אקרה
הזה ההידה וה״כ הזה הוא ביאור לפקח שאמר ע״כ אין לומר כהוא דבר
נטל ואס כאקכ לא כאקר אלא נפקח הראשון שלפניכו:
אי מוחר נשכו׳ בכלי שכי עד שאחס שואלכי אי מוחכ נכ״ש שאלכ׳
א׳ מוחכ נצוכן דחכם פשוט דלא שיין כדרי עכין חדיוע אלא באומר
קוכס מצה עלי אנל אמר אפ״ נ ה ק ק לא אוכצ מצה אין כאן צא כדר
וצא נדנוד אי׳ אך לענין גדר א״ או שוס מציה הוס משוס קבלה שקינל
כך עצ עצמו וחייב צקייס דבריו משוס בפיך זו צדקה כמנואר נר״ן פ״ק
דכדכיס ח׳ ע״א ל״ס עליו להשכים וכר:
וא״כ א׳ כימא דלא אקר אלא מנושלח אין נכדר זח עעס וריח וכיון
שלא הזכיר קוכס אפי׳ א׳ ח״ נ ח ק ק אץ לחיש לו אך מזל נחר
כוונה הנודר דעעמא דפרושיס שאיכס אוכציס מצה שרו״ דלמא כשאר
קמס נעץ שלא נאפה יפה ויחחיק ע״׳ המיס ונזה אין ח יצוק בין צונן
צמנושצ אדרבא בצונן חמיד טפי דנכוחס אינו מסמק אלא שאין אנו
נקיאיס נשיעור רוחח ע״כ אוקריס סכל אנצ לעוצם כ״ש נוודא׳ סמיר
עפ׳ דגס צוכן גמור מציכו חפח חלטוש בצונן אנל כ״ש חמיד מן סכל
ופשיטא שאקוכ נו:
ג( אי יש צו סחרס כנין שסצס צו כדר עד״ר סכס נחשו׳ סרא״ש כצצ
ס׳ כ׳ שאין־ לחיש כלל לכדכ׳ חלומוח דצא דמי שכדוסו נסלוס
שמשמים כדוסו אנצ כדר שמקנצ על עצמו אפי׳ נ ס ק ק נע״ שיוציא
נשפסיו וכ״ש סכא דליכא אלא דברי סלומוס דלא מעלין ולא מוכידין
וסרשב״א נחשו׳ דמ״ח׳ ני׳ סי׳ כ״׳ כשאל על מי שכלר עד״ר נסלוס וכ׳
שלכאוכס אין לחוש אלא שחגאוכיס סצריכוסו סיסר נעשכס או לכ״ספ
בג׳ ויש לחוש לדבריסס ומשמע לחחיר אפי׳ עמר שסר׳ ע״ז כשאל וכ״ל
עעעו כ׳ ׳״כ סאי עמר ד נ מ ס נעצים סיא אע״ג דנש״ס צא מציכו ס׳ זו
אלא לחוש צםסמיר כשססיכוסו צו כידו׳ נסצוס ח״ש״ שמא ססיחר
דנריס בעלים אנצ הבא צחצוח צסקצ צא מציט מ״מ כיון דכראס לסרשנ״א
עיקר לדברי חלומוח לא עעלץ ולא מורידין רק לסוש לחומכא לדברי
הנאוכיס א״כ סבו ללא ליסין> וכימא דסא׳ ע מ ר דברים בטלים הם
ינהיסרא מיסא סגי וא״כ בכידון שלפכיכו סגי נהיהרא לכאורה :

ותשובות

פט

,

שעומד נגדי השיב׳ חרדנ״ז ח״א ס ׳ צ״ע בא׳ שנשבע לפגוע
אלא
חובו ביום עלוני והשיב סכא אפ״ סרא׳׳ש מודה כיון דפריעה
נע״ס מצוה א״כ משמים הראו לו לזרוזי נפשי׳ לעצוה וע׳׳כ או יפרע חובו
נאוהו היום או ישהדל שהמלוה יאמר לו הריני כאלו ההקבצה ע״ש
ומשמע מדבריו דלזה לא מהני היםר נירים דלאו מעעםנדר אחאיכן עלה
אלא משמים העיל עליו צזרוזי נפשי׳ וא״כ ה״נ דמצוה הוא וערישוה
שלא לאכול מצה שרוי׳ נ פ ס ח ׳״ל לא מהני סיםרא:
לכאורה צ״לע דהרי דברי הגאונים שחשו לנדר נחלום א״א לומר
אבל
שהוא כמק נל׳ טעם דהרי ק״״ל נ»ס׳ סנהד׳ לעכין מעשר שני
דברי חלומים לא מעלים ולא מורידים ועוד דאין כאן הוצאה וביטוי
שפחיס ומ״ט חששו לו וצ״ל משוס דאין מראי׳ לו לאדם אלא מהרהורי
יומא וכעיוכ׳ על משכני׳ קליקו וחששו שמא קיבל בלב נ ח ק ק דבר זס
ואכו מחמירים לחחיכ ססכמה בלב כמנואר נכיסח חיחכ כדרים נעכ״ס
ע״כ חששו הגאוכ־ס לסחיר כדרי חלום ככלע״ד וא״כ ע״כ חגאוכיסמ״רו
מכדר שיש נו כדכוד מלוה דנהא מהמכיכן בהסכמה בלב דנקדשיס כחינ
כל נדיב לנ עולוה כמבואר פ״ג דשנועוה וכיון דסגאוכיס לא מ״רו מצא
בנדרי מלוה ואפ״ה כ׳ הכשב״א מדיכא לא נע׳ היהכ אלא דיש לחיש
לדברי הגאונים ש״מ סרשנ״א וסרא״ש מסירים אפ״ בנדרי מצוה בלא
היהכ ולהגאוכיס עכ״פ נהיהכא קגי ואין כ׳ רדב״ז בנדר מלוה הודה
הכא״ש וע׳כ כ״ל דהרדנ״ז לא אמרו אלא נמצוה גמורה כגון פריעה נע״ח
דכל אדס ח״ב נמצוה זו ולא סיסיפו לו בחלומו אלא לזרוזי ולא ׳חמק
סמצוה בזת כ׳ כדנ״ז מ״ש והגאונים מ״רו בנדרים שהן כעין חסידוח
ופכישוה כעין נידון שלפנינו שהמקבל עליו צעשוח כן אינני רק מפני
כדרו ואין לומר משמים הטילו עליו אלא שיש לחוש שהרהר ביום והסכים
בלב ומהכי החכה ואם״ נכדר על דיר כמ־ש לעיל ע״כ אין מעלחו חפן
בקיומו יחיכ לו נםכ׳ עשרה אכשיס ויעוכב ויבושם לו:
ומיש מעלהו דכעלס מט״ז ס״ כ״כ סקט״ו וממהכ״ל מפראג שס דברי
ירושלמי דמ״חי הר״ן ר״פ הכידר מן המנושל המהחי והרי עיקכ
דבריהם בנוי על הירושלמי י עיקר נט״ז י״ד קי׳ ריכ ומה ששמע מעלחו
ממכי נלמדכו מס׳ כדרים שמע ושכח אכ׳ אמרה׳ שאין ענין דבריהם
לירושלמי דליה דין וליח דיין הנודר מן חיץ בכל חחגיס נא יקהםק אדס
מעולם שגס ש׳ע נכלל ואפ״ חש״מ כל •ים שראוי לחגיגה ס ק מימי
השלמה דשנועוח מפני שהיא סול גמור וק׳ כזו כ׳ היק׳ פ״ק דסגיגה גבי
השלומין ז״לז ע״ש אבל ש״ע פשיטא שנקרח חג א׳יכ פשיטא שי״ל אה
שמיני סג העצרה הזה אך הירושלמי מ״כ׳ בכודר כק על סנ הקכוה או
אמר קחם חג שבלשון נ״א קחס סג הוא חג הקכוס ונזה יש קפק א׳
ס״ע בכלל קכיחא׳ לא וחל״ בפלוגחא דירושלמ׳ א׳ אזל׳ בחר לשון נ״א
או לשון חורה אבל פשוט דקכא חג בעלמא ו א״כ '״ל שירכי חג חעצרח
זהו מה שאמרה׳ אז :משה׳־ק קופד מפפד״מ:
,

תשובה רכנ
החיים

וחשליס יחדיו יה״ המיס יעלו עצ ראש צדיק וכשגנ ׳"כ הרב
הגאון הגדול המפורסם כ״י ע״ה פייה כש״ה מו״מ אליעזר כיי
אנדקיק מיקלאש •ע״א והמדיכה:

מיש הלכה גאוכו על דברי לח״מ ספ״ה דכדר״ דנאסר פיכוהיו על חנכו
לא מקרי לשיל״מ כיון שחכאסכ איכו יכול למיחשל אלא האוסר
וכ׳ שהוא מסכגד למ״ש נפי׳ רא״ש כדרים כ״ט ע״א נשם חכ״א ממק פ״
דכ׳ שס ה מ מ ה טמאה ניד כהן אי לאו דלא שכיחא דמיהשל נעליו עליו
הי׳ מקרי דשיל״מ הואיל ומישראל האוסר יכול לחחיכה אלו ס״ד ויעיין
בחוע ע״ז סייג ע״נ ליה טנל וכו׳ מנואל א׳ הנעלים נעיר הוה דשיל״מ
לכ״ע אע״ג שאין נידם לההירו כ״א ניד הבעלים וללעה מל כ״י הוא
להלח״מ:
מטיבותא דמל קאמיכא מה אלו עכ״כיס אלו לכאן הלס׳׳מ מ״ר׳
נדבל הכאסל לזה ומוהל לזה מ׳ שכאסל עליו אילו יכול
לססיכו לא כאסל עליו מעילם יס״ל לחלח״מ דזה לא כככס נגדל דשיל״מ
ומולח לח״מ נמ׳ שאסל פילוח׳־ על עצמו ועל חבלו וסוא יכול לססילו
עצ עצמו ועל חבלו מקלי דשיל״מ גס לחבלו וס״כו חרומס ועבל ולק״מ.
ואיכא השהא שלשה מכיס חציקיס נעכין זס:
א איסור האסור לכל ויש ניד א׳ לההיכו ה״ל דשיל״מ אפ״ למי שאין
נידו לההירו כטנל והדומה:
נ( דבר הכאסל לזה ולא לזה ואין ניד מ׳ שנאסל עליו לחחירו אלא
ניד מי שמומל לו כגון מאיסל פילוחיו על סבלו לא מיקכ׳
דשיל׳׳מ לדעח חלח״מ ספ״ה דכלל״ הכ׳׳ל:
ג( דבר האסור לכל וסופו לחיוח מוחר לאחד ולא לחברו נזה איכא
פלוגהא א׳ מקרי דשיל״מ אפי׳ למי שאין לו היהר או כימא נ ס י פ ן
אפי׳ למי שיש צו היהכ אימ כככס נגדר דשיצ״מ והאמן קצה נזה נמג״א
ס״ שי״ח סק״נ ויעיין היטב נפכיס נספר היש׳ שנה ואפסיק מ״ש על
הגליון וז״ל עיין ספר מוס׳ שנמ דמ״שנ מיענ כמ״ס וי״ו ע״ש ולפ״ז
איכהו ס״ל כשיעה הר״ש פ״נ לנכור״ ולשיטה זו מיישב קו׳ הוס׳ נינמו׳
פ״נ

שארות

חת״ם סופר חי״ד

פיב ע״א דיה משוס וכר ועיסו ק׳ וכי׳ ע״ש ורמב״ם דציס ציס כפ״ הר״ש
דבכוריס מפרש דברי רבה דיבמוה כםירש״ שס ולא מיידי מעועאוה הניף
ואיכ לא שיין צומר דרנ אשי קאי אעומאוה הנוף כיון דצא הוזכר עזה
שס ע״משפיר אמר״ דרב אשי בדוסא םיא ומיושבים דברי הפוקק״ טיפ
דברי היס׳ שנה הנ״ל נהיקפה נופך משל• אן דברי רמ״א אינם טושביס
שססליע להקל נגד רענ״ס ולש״י יהוס׳ ע״כ נ״ל להוסיף עוד דהכא ט ע
מודים דהנה ודאי בשארי איסיריס איכא למימר נהי דאמס סיא דלמ׳
שאין לו היהר ה״ ראי" שיסבעל ט ע כיון דלמ׳ שיש לי מהירים לא נעיל
לא פלונ רבנן ואין לו היהר בנימול כלל וכדהנן בבכור״ אסור״ אף לזר״
וכס״ ה ר ט ב שס א ן במבשצ בשנה דכצ עצמו לא נאסר לשארי אינש׳
אצא משוס קנסא דםמבשצ עצט וכיון דצמבשצ עצמו אין צי מהירים והיא
ראו״ שיה״ צו ביעוצ אין יוצדק שלכל ה ט ל ס כלו שצא נאקרי אצא משים
צהא לידיי צא יםיה לו ביעול אהמהה אלא טון דלמבשל מצעו אין לו
מסיר״ יש לו ביעוצ צכצ םעוצס באוסו שבס שצא יהיה העפצ״ סטריס
מסעיקר וסדין דין אמס לסע״ד ועיין ס־ ס׳ יומא ט ז טיב קד״ם סדר וכו׳
למנסה קולס קמיצה לא בעיל בסולין משוס צסא דענצ דיצ״מ בקטצס
וצריך לפרש ההם על שהאכלנו בשני אסורים צזר ונצא קמיצה ׳אכצנו אסר
קמיצה באיסור א׳ ונטש בהשו׳ צמם ללק ס״ס׳ ס״מ בניצה עריפ׳ שנוצל
בי״מ ע״ש ואע״ג לק! לס קמיצם ליכא לאו בזרוה מ״מ איסורא איכא מיץ
רמביס סי״א מעע״הק הל׳ ס׳ עכ״ל שס על גציון מגיא שצי:
תו הקשה על דנרה םכ״מ ספ״ה דנדריס ביישוב דברי ראב״ד לגילול׳
הרומה לא נעלו משוס דשיל״מ וםוא ננד ש״ס ערוך שבה ״ב ע״נ
דעדרבכן גזלו על״ משוס הרומס ביד כסן אלו סן דפס״ס ולפע״ד עדיין
צריכים אנו לדנר׳ כ״מ דהנה דססלה הגזרה לא ם״ אלא עשוס הרומה
נימאס ניד כסן מ״מ סי' ראו״ שצאס״כ •ם״ מהול אצא דק-י״צ דאסר
נידול נשארס נמומאסס משוס דכיון דע״כ משוס נזירם םטל נקרא על״
שס הדומה שוב אין זרעם מועיל לםסיר כמו מ׳ סנ ודבר זס מסנאר
בסוני׳ דפססיס ל״ד ע״נ ולזה נהמון מהרש״ל בשנה שס ב״שוג כוונה
רש״׳ וכ״כ כ״מ סי״א מ ה מ ט ה ס ט נ אלא שסרמנ״ם שס נמשך אחר לשון
הירושלט ספ״מ דהרומה והכל עילה למקום א׳ כמבואר בפנים בירושלמי
דמ״ה׳ שס גס הך דמי סג וטש בהשגה הראב״ד שם איא מוהר לסכםניס
השגה זו קאי אהלכה מ ד ססך סעליון וכר וע״ש ואסרי כל הדבמס יש
להקםוס מם עט; זריעה הממה לםשקס ט סג ההם ליכא זה יזה גורס
משא״כ בזריעה הרימה ועל זם כ׳ ר״מ דבדבר שיל״מ לא יועיל זח״ג זהו
מס שכצע״ד ולמר ט׳ משפע הנסילה סכ״ד א״נ לנצס .פ״ב •ים ב׳ ס׳
מרסשון פ״ד לפ״ק :מש״הק קופד מפפד״מ:

תשובה רבד
בשמוע קוצ שופר צס״ס יוסק בספר נקפרן שצ צדיקים נמומס ס״ה
׳•נ אביר אבימס הרב הסרק סעופלג סכניד סמפורסס כשיח
מהר אהרןסוצדא טי:
 !"Itצ׳ איזם שנועוה אני מהגורר סם בקמה סוצוה צעסוק ברסואוס
והנה הניע עה דודי׳ להלין אגרוהי צמעצהו י״נ נ״י כדי שיניע לידו
הרמה נזמנו כנהוג ונזכרה׳ בדנר׳ הורה שכ׳ צי נימי טקן העבר וצאו
אורס ארעא צמיקס אברא• אמכם צא אוכצ צצאה בקול סופר מאריך
ו מ ה נ ה הנקה דמיהב• דעה״ כ• אין הזמן וסמקיס נורס וע״כ כקמס
נפשי בקצירה אומר .ואוער ע״ד קיש״הו אהמן פ״נ דשנוע!׳ ונדרים מ״מ
ט ב מ ט ק נ ד ט ס מ״ו ט ב דההס •ש צו משך זמן ואפ״ה פריך אדרנ
•הודה קו׳ גדוצה ופצועה היא וגס בעיט ׳פלא עאז וגס שעמה• ממסוהכי
סגאב״דקק מאעערקדארף שאטו מו״ס הגאון כ״׳ הכיס כן בציע אענס
כשאט צעצמ׳ ס״ס׳ דוסם צומר דמ״כ אין כווכס הרין צדמוס צשק כדרים
ממש לשארי מכי הכא״ לסלק בין מעכשיו לאומר אס מדאי בכדריס
הולכים אסר כווכה הכודר אפ״ יהיה עד משמעוה הלשון שבשארי דיני
הורם דהרי קי״יל יוס א׳ בשכם לא סשוב שכה בכל ההורה משא׳׳כ בכולל
כמבואר במק׳ ר״ם י״ב ט ב ופסקו ברמביס ומור שיע '"ל ס״ ר״כ קע״
ו״׳ו ילא בא אצא צהסהייע קצה מלשוכוה הסכאיס ומשו״ה ט במיל' לליס
ל״ משך זמן פירישו עעכשיו אע״ג לבשאר׳ מכ• הכאיס אין שוס סילוק
לעולם לשין אס איככו עעכשיו אך בכלמס םולכיס אסר כווכה הכולר
וסלי׳ לעסיה בהכ׳ ולפ״ז ׳״ל הא לאמריכן בטלי לאיה ב״ משך זמן כווכסו
משעה שיעבור ואיצך וצא עעכשיו ה״כו באוסר עצ פצעו עקסעא כווכסו
לעישבק לי׳ רווסא כל עה לאפשר יעסה״ן לאסור מאז ואיצך אבל גאיסר
עצ אשהו ורוצה לעוכעה מלילך ביה אביה עססעא לעסו לססמיר על"
כצ מס לאפשר אמליכן לעס״ לאסור עעכשיו אס הצן ושפיר פרין ש״ס:
ואם לסשך אלס ולומר מ״מ מכ״ל לש״ס למיפרך כצ כך בפשיעוס
דאדרבא מללא אער עעכשיו ש״ע ללא עעכשיו קאמר י״ל לםא
לרב ׳סולם ק״ע״ לקיל ר״פ סאוער נקילושין עעכשיו סוס קפק סכאס
קפק סזרם ולא סוטל עעכשיו ולעולם אס כוכסו עעכשיו כ מ לססמיל
על״ ויש לפקפק על זס לפיל׳ש מר בכמו׳ פ״ב ע״א ל״מ ממס וכף נסי׳
ב׳ שכיל עיקר ט ס לבריסס עק׳ ע״ז לף ע״א מש מ״ב מיש ח״ל ומיץ

ותשובות

׳ם״׳ו שציינו מעכש״יו דבריהם אלו כפשמן אין צהס שסר לאיזה צורן יה״
היין שצהס מעכשיו ועוד במאי יקנו מעכשיו הצא אין מעוה קוכוס וסו
צרב ק״מ׳׳ לעעכשיו הוא ק פ ק הנא׳ קפק מזרה אמ׳׳כ צריך צהניה בהוקי
המעוה יה״ שלן אס אקנה היין מעכשיו ה״ל עעכשיו לבסוף וא״כ
הינ ה״צ צמימר מעכשיו צבקין> עכ״פ זה עה גדש צפקפק על הנ״צ:
ואק זס מנין צמ׳׳ש נף׳ז קי׳ ר׳׳כ קוף קק״ע בדמם םרמב״ס שמה האמר
עד ססנ וכר סוא דרן סזרה בוודאי דברי מ״ז כעעע עוכרסיס
בכוונה הנודר דלמא׳ לקיי״ל כר׳ יהודה דאקורה נ ה נ א ס ו מיד מדרבנן
נעצא בוודאי לא סשידא שהעבור וההנה מבעלה עד ס פ ק ס כלל וטון
שיבוא ספקם ולאנהנהס ממנו הרי נוודא׳ הלן שונ לניס אב״ בלי עונע
א״כ מס ס״ לו באומרו עד ססנ ללא יועיל בשלמא לר״נ שסיא נהניס
וםולכס מבעלס עד ספקס ועטלא סיאסר לילן לביס אביס עד ססנ
אבל לרב •הודה שאסורה ט ד בהנאה בעלם מדרננן מיםס איכ סלן
לביס אב״ עפסס ואילן בשלעא עד סססס לא נלך שלא להעטס עלי׳
איסור בל יסל בסראס בפלס אמנם מדרבנן ע ט פ אסורם וא״כ לאחס
צורן אמר עד ססנ כלל ע״כ יש לספק נסזרם כטש ע״ז אבל ס׳ סנאי
וסזרם שכסנס׳ אט יש צפקפק כנ״צ ט מ צס׳ סומר סקר סירצס׳ כטל
ומי שדעסו רסנס מדעסיני •בוא ויורם צדק:
ומאי דקשיא ליס צפר״מ אדנר׳ ע״ז ס״ ט כ טש קקיימ םטצ צסצק
נין איסור שענר לא" שמכאן וצסלאס דאשסטעס״ דנר׳ לין
ע״ע הטל דא״כ לא עקשה הטן טדי לפע״ד ״ל דע״כ לא סקשס
מהרש׳׳ל מנע אנדריס אלא מאיסירא דכנר מנר אנל מלהנא נלאים
לק״ע עה עטן הנא׳ נע לכאן נשלמא נ נ ע היא אינה נרשוה עצמם
והרי יישנה הסה נעלה השני ומשעשהו ואס הענור על הנאה הרי על
כרסה ההיה עמו באיסור ואולי לא ישמע צה צהוציאה משא״כ הכא אס
סעבור על סהנאי ה ט היא עצמה השמיר עצמה שלא ליהטה עבעצה
והוא נ ס הוא לא •סנה אוהם שהרי סוא נרס לה איסור וקנס סזס שאס
הלכי לניה אניה ההיה מוסרשה ממנו וא־׳כ לק״ע עהנאי דגע אהנאי
דנדריס רק עיקר קד מהרש״ל עלשעבר שהרי אס העבור על הנא׳ שלה
כנר ענדה איסור־ למפרע עיכ ואפיה ס״ש״ שהעביר על סנאי ולעה
לא ס״ש״ נ נ ע אע״נ שע״כ הענור עיי בעלה ועל זה הי׳ ע״ז דבשענר
לא איכסה לס דמם שעבר עבר רק בשלסבא ולענין לסבא אין עטן
נע לנדרים בלא״ה ויפה הקשה ה ט ן :
פרימ בדנרי ראנ״ד פ׳ יו״ד מנדרים ס׳ ״ם דכיינהו דכל סמים
מיש
הנמשכים נאקרי׳ לעולם מפני הערובוה אוסן המיס ודגשיל״מ
במינו לא נעיל ודוקא פרה הוא דמוהר משים ולא ס״ל להזכיר פרה
א ל א ק ה ס כ ל נהרוה ומע״ניה אע״כלא נהכוין אלא לשס פרה אלו דברי
מעלהו ודפס״ס וצ״ל הא לפמך בנכורר אילימא לנודר וכי׳ היטל ולעעמ7
א״כ מיריסו ולמעלה נ ט ליסהר מפעם הערובוה דבר שיל״מ אלא ללר׳
יוסנן קאי וט רעב״ן בסססיס ט ע ע״נ דר׳ יוסק ס״ל דבר שילימ נעיל
אבל שעמה׳ ולא אבק א״כ נודר מפרה נמ׳ מאי סאמר ס״ל למימר ט
עע״נוה ק ה ס אז הי׳ עובר על בל יסל על כל המעיינוה והוא אינו
אוסר עצמו אלא סרה  P ^ iאסורים עדרבנן עשוס דבר שיל״ע דאפ״
צר״י דנדטס דמשיס מין בטנו ננע ני׳ נ ט היינו מדרבנן כיון דמדאוט'
מילין ואיסורים ומציה אין עבעציס זא״ז עבדי רבנן דבר שיצ״מ כהיהר
וסיסר אט־פ שעד״ן איסיר וםיסר סוא ט מ רבנן ססטרו וכן עבואר
בר״ן פ• כל שעה דהוס רק דרבנן ואפ״ סוא דאור׳״ ע״ע אין צוק״ עצ
הסערוב׳ בשום אופן דציכא שיעורא וא״כ ה״ צ״צ ט פרה ועכצ״ל
דלא כדברי עעלסו ודברי ראב״ד כפשוען דלא אקר מעצעו אצא שס העע״ן
ר״צ ס ט ס כצ זיק שסם בספירה הנקראה בשם זה יצאו עאוהה ספירם
ונקרא בשם אסר עוהריס וכדועם כל פירוס שבבים פלוני אקוריס יצאו
עשם צנים אסר עוסריס ס״נ כאצו פ״ כן צסדיא ונ״צ פשוע אפי׳ דנו
סניעפיס על הזוסל״ באוהו הנהר מ׳׳מ לוקה עצ כשיעור מהם משוס
שכל שנמצאו באוהס ספירה נאקר עציו יצאו משם הוהרו וזה נדור ל פ ט ד
וצזה כמכוון נ״כ רש״׳ נאריכוה לשונו דיה לא שהינא וכר והוא ברור
למבא צפע״ד ]וטי׳ עס׳ ע״ז מ״ו ע״א המשססוה צמע״ן וכר[:
מיש ער ני׳ בדנר׳ הנהה ודנר׳ נף׳ז י״ד ס״ רכ״א ק ״׳ב דהוקשה צו
אפ״ מסוכנה יהיה ט ה ר דהכשר דבר צאכיצה לא מקרי הנאה
כ ט הורס עשלו על של סברו ליו ט ב  p J iשס ד״ה אלא מדעה״
דנפש״ וכר צפע״ד צא פלינ׳ סנן ורבנן אלא בהנאה שאינה ניכרה כנון
סורס עשלו שאין ההנאה ניכרה בכריו שצ סברו וכן פורע סובו ומבטס
א ט יאפי׳ סחק שאיני ניכר לא שמיה םיזק יפשיר עדיני אדס עה שאץ
כן הנאה שאינה טכרה שאינה נאקרת לנודר אבל הנאה ניכרה בבהמה
סברו כגון שור שסוע צפנין ציה דק ליין בושש וצדקו דברי ע״ז אפי׳
בבניאס ממש במקומה ומשו״ה אין זכר צמו ההוא דהולם סרועסו
בכולי שקלא ועט׳ דכםט שלומי דרסענא לטצ צ״ס ע״ב משוס דהםס
בסנאם טכרס שטעם וסקסרם וכדועם ט ס ו שסיעס בצא״ס שלוסא
מדן דסא נזר כשרס וכלפרץ־ מכםטס שפנלו םוודל וצעעטן כשפגלו
נשסימס מאי איכא צטער ואין ל ם א ט ן :
משס״ק קופד מפפד״מ:
שלום

שארות

חת״ם סופר חייד

תשובה רכה
שלום וכימ לחלטמ מלב מגדול מומיק מדתי מלא עהיק המופלג
ומפולק׳ כממ״י ויאלף ט ׳ אנדק״ק ׳ע״א:
נעימות ימינן הניעכ׳ ומכאכ׳ ואמלמ׳ בכוך מ׳ אשר כהן מנוממ ועיהת
סלומס ומזון אממס סיא ילוס קלנך וכקאך הגבה למפל׳ אמן:
 T$ביס סככסס שבעילך)וכן סוא לובא ללונא בסי סכנקיוס במדינס
זו( שסיא לק מושכלס לסקסילס משל סעיל ומדיכא דמלכוסא אס
ממשכיר מוכר לאסר בסוך ימי שטרוה בעלס ל״ סשכילוס ועוד נל׳
מכירם נמ׳ אס ירלמ משר למזיר בו נמוך ימי שכירמו מי יאמר לו מה
יעשמ כיון שמיא של מעיל אין אדס יכול לדון עם שמקיף ממט ומפני
כן נקספק מפלסי א' יש שוס לץ קמשמ ב״מכנ באלו אפי׳ מוך ימי
שכילוס ואפ״ לא מזר נו של לאע״ג לק״״ל סשיכר ביס יכול לסקמשו
משך ימי שכילסו וסיא מהוקפהא למ־יס׳ סיס׳ בעילוכץ כ״א ע״א ל״ה
סבי וכד ופסק״ כן בש״ע '"ל ס״ לכ״א סע״ ז׳ יש״ך שס ס״ק מ״ו מ׳׳מ
סכא שיכול סשר לחזור בו כל שעס אפש׳ לאין סשוכל יכול לסקלישו
לסלי סל״ן ס פ׳ אע״פ למשו״ס אין סנעל יכול לסקליש מעשם 'ל' אשסו
משוס מכולם לומל איכ׳ כחוב״ ואיני עושס אין שיפנולס מונעמ לבעל
שיה״ יכול להקדישו וס מעלהו עול לאפ״ להוק׳ בכסוי ט ס ע״נ ל״ס
מאי לאו וכו׳ לק״ל בניזוטה ממנו יכול הוא לחקליש לא דפליג׳ אהל״ן
בס׳ מטל אלא סיל מכיון שנחונימ שעמ אמה ולא אמלה מיל איני טזוניה
שוב לא מוכל למזור בו וט עוד לנס הרמנ״ס דפקק כל״ל יקדשו ימך
לעושיסן מ״מ בגוף סס׳ לא פליג אסל"! אלא ס״ל נמא כמוס' כיון
שניזונים שעם אמס לא סוכל למזור בי והאל 7בזס א״כ סכא שיכול
השר המשכיר לחזיר נו שוב אין השוכר יכול להקלישו אלו לנריו וניקש
ממט למודיעו לעמי נכל זמ:
ר א ש דנרך אממ נכון שמשוכר יבול למקליש כל ימי משכירומ אפ״
בלי לשוס ממשכיל הנס כ׳ מסרש״ל ביש״ש פ״ס לב״ק ס״ ל״ד
שדא ני׳ נלנא וכ׳ סלכס לממשם שאס אמכ סשוכר ססס ס מ ט מקלישו
אינו קדיש כלל אס לא פי׳ להל״ שמקדיש הנאש שיש לו נאוסו ביס
ומיל״ מקיף מממנ״ לעירוכין כ״ע ע״א ממממס בנו ונסו וכו׳ ושדס
מקנסו אין ממרימי׳ שאץ אלס מקליש לנר שאינו שלו ופקק כן רמב״ס
פ״ו מפימכין וק״ו הלבמס סשסא שלס מקנס אינו יכול לסמלימו כ״ש
שלס שכירוה אלא ע״כ אין הקלש מל עליה אלא א״כ פי׳ להד״ שמקדיש
עינס ססנאס שיש לי נסבים אלו לנר־ו ז״ל:
מאוד הומה״ לנל׳ סגאון ז״ל בעיני אלרנא משם לא״ על שאני
המה מת ה״ לההיספיה להניא לא״ מהיספסא שיכיל השיכל
להקליש ולא מ״ה׳ לא״ מהך מילהא להל׳ מקלא מלא ליבל הכחינ יאס
אה שדה מקנחי אשל לא משלה אחיזהי יקדיש איש לה׳ ויצא השלה
ביובל יהנה הקונה שדה מקנה אינני נו על היינל אלא כשיכל על
השלום ימי שכילהי יאק לי בי אלא קטן פילות בעלמא ואפשל שאץ
לי לשוח לספיל נס בולוח שיחין ומעלים עי״ מש״ל בשם ׳משלמי ס׳
״׳א משמיעס ויובל ואס״ס מקדישו ססס ושלי סיא קליש על כל־ח זמן
לקנ״נו דהיינו על היובל ה״ה לשוכל עי״ עילוכין ל״א ע״א ס״ז כעין
לניס וכו׳ מנואל לקניינים האלו הםוזליס אסל זמן אינס אלא כעין
שכימס וסלואס בפלמא ובכי ספק ניד סמוכל ניס בנסי עלי סומס יכול
סקונס לסקלישי נסק־ שנסו ולכשיבוא סלס במשלם שנס רסן מפיסיו
ילא מן הסקדש דמס סקדיש לאשק זכוסו שסי׳ לו בו וסא לאמל״ שאץ
אדס מחל" שדה מקכה ססס מ״ס׳ ש״ס לעיל יחס קלא דאהקיש לבהמה
מס בסמסו שיכול למוכלו לעולם אף שדסו שיכול למוכלו לעולם לאפוק׳
שלס מקכס שיוצא ניונל ולאפוק׳ נסו סקעכס שיולאס נקימכ״ ובשש
ע״ש ולוקא נסלס נל׳ קלא ולא נסקדש ססס ועעמא לבא איכא לסרס
סו׳ כאלו פ ״ שים״ סקדש לעולם ולא יצא נשום זמן שלסו:
וזה ססיצוק שנין סקדש צסלמ׳ ננוס וסלמ׳ כסטם נמצינו למלין
דסקדש שכולל כצ מינ׳ סקלש אממ׳ צא סוציא דנליו צנעצס וכל
מס שיש לו נו סקדיש אס סגוף שצו סקדיש סגוף ואס ספילוס סקדיש
ספילף וססנאס שיש לו נו אך סלס ס״ל כפי׳ לסל״ שמסליס סנוף
צסצומץ וצצמיהף והל׳ בשלם מקנס אין לו בגופו כלום וכן נבסו ע״כ
אינו סלס ואפ״ס א׳ צאו לממומא קלא בסמי ס״א מכוצ צססממס וסי׳
ממנאפ ימפירומ מוסרירס ומכ״ש שוכר בביס סמושכר לי לאין ספק
שיכול לסקלישי קסס ומוקלש מל זמן משלום שכיימי ללא כמסלש״ל
ומיי׳ משובמ לשב״א ממיומסס ס״ס׳ מרב שלשונו מנומנם מאול מ״מ
סעולס מלבליי שאס סקמש משוכר מגוף אץ הקלש מל כלל אנל אס
סקליש קסס ס מ פילומיו קמש ע״ש:
ונבוא אל סשני׳ טש לסיכ׳ לסמשטר יטל למזול בו כל שעס אין
סשוכר יכול לסקמש אפי' פילוס שיש לו בו כלעס סל״ן פ׳
אע״פ ונם ססוק׳ ולמב״ס לא פליג׳ קלוב״ לבמ׳ אלו ללבד׳ למ״מ וב״מ
ללמביס טילי בניזוכס ממש ואוכלם משל בעלס מש״ס יכול לסקליש ימ׳
למושיכם וש״ס ע ״ מ באיט טזונימ וכססו* ואפשל ללינא סאמס אסם
אבל טל ל ס ק בםלמביס לשביק מכא לש״ס למייל׳ באינ׳ ניזונים וניךמ

צ

ותשובות

מילסא נניזונית וסנלע״ד פ״פ מ״ש סרמנ״ס בפ״ סמשנת והרע׳׳נ תיקנו
מזונוס סמס מ"׳ ננד סש״ק ותרגיש נתוק׳ ׳׳׳נו ולפע״ל לפי מס שפקק
רמנ׳׳ס מזונוס לאול״סא וכ׳ בפ׳ י״נ מסלכוס אישום סלכס ל׳ ועול
סיקנו סכטס שיס" מפשס ילי אשס נגל מזונוסי׳ וכו׳ ולפיכן אס אמרם
איני ניזוניס ואינו עושס שומעין לס ואין כופק אוסס וכוי ומפני סקנה
זו ׳חשנו מזונוס סנאי כסיבס עכ׳׳ל מנואל מלבליו שסמזוניס עצמם
אינס מסנאי כסונס שסל׳ לאול״סא סס ומן ססולס אין מעשס יל״
לנעלמ ואמ״כ מקנו סכמינו ז״ל שיסי׳ ע׳׳׳ לנפלס סקכת נפ״ע ושונ
מיקנו מקט אמלמ שמלשומ ניל מאשמ להפקיע מקנמ מכעיס שלא
לימן מ״׳ כבעצם אס מלצמ לממול לו מזונומ לאוד״ שלמ וזמ שאמלו
מיקנו מזונומ ממס מ"׳ אין סכוונס סס מיקנו מזונומ אלא מס מיקנו
שימ״ מזונומ ממס מ" ומזוניס גופא לאור״׳ סוא וקוני׳ ש״ס למגימ
ננל״מא אימא מיקנו ע״ מסמ מזונומ מיינו א׳ מזונוס ללננן אן
למאי לק״״ל ללמנ״ס כמ״ל מזונוס לאולייסא אין צריך לסנימ סנריימא
ובל מעי״ ׳שפוע נצלק שזמ מוא כוונס סלמנ׳׳ס נלשוט סנ״ל ועיי׳
כסובר מ״מ ע״א מוק׳ ל״מ ראב״' סק> מלינול וק״צ:
,

ומעתה טל ודאי לפוס הן סוני־ למזונומ ללננן שפיל מציא א׳
מזונומ עיקל לא יכול למקדיש יד״ לעושיסס משא״כ א׳ מ׳׳׳
עיקל אן למאי לק״״ל ללמנ״ס מזונומ לאוד״ ומ"׳ לנעלמ מקנמ נפ״ע
מיא ושונ מקנו שמוכל לפדומ אמ יל" ע״׳ שממסול לו מזונומיס
שמלאול״מא הלי מיד״ משוענלומ לבעל ממקנמא ללננן אע״ג דנידמ
לפלוה יל״ נאמלמ איני טזוט׳ וכו׳ מ״מ כל זמן שלא אמלמ מכ׳ מלי
היד׳ משומנד״ ומצי לסקדישס ודווקא א׳ מזונות דלננן והס עיקל ומי׳
ממה מזוכוה נמצא אין צו ניד״ כצוס עד שהזק ממנו אנצ א׳ מזונוה
לאול״הא וע״כ הקנה מ״צנעצ והשכינו היד׳׳ צנמצ כמישמוכצ צפדומס
נכל שעס ולנע מ״מ כל זמן שלא פדאס יכול צסקדיש יל״ צעושיסס
ושונ לא פקעו ועי״ ע״ז ׳"ד ס״ לל״ל ס״ק ס״ג צפטן מלמצס פניו ידיו
ולגליו וסלנליס נ״ל נלול״ נפס״י:
מ״ש מעלמן נממ שפסק למנ״ס אינו יכול למממ״נ בלבל שאינו קצונ
אין צורך לסשינ עליסס ונשגס מאן לימא ליס לל״ל לל״מ ס״ל
אסמכסא לא קני׳ ועי״ ניעין מ׳׳נ ע״נ פלוגס׳ ל״ס ול״נ נפילוס לקל פ״
לש״׳ לל״מ פלינ׳ מנואל מזה ללל״נ ליס ל״ לל״מ אלס מקנס אלא נלאמל
שתתגייל׳ וכיוצא נזס שסנוף בעולס אנל נפילות לקל אפ״ ענילא
לאתי לא אמל ל״מ וא״כ משנתינו למ׳׳׳ אינס נעולס א׳ לאו לידי׳ אינסו
נעולס וקלושים צעושיסס לא הוי הקלש והיינו עעמא לל״ל לשמעתין
לס״ל כל״נ לססס ואין כאן מקומו להאליך נמה שאינו נוגע להמנוקש:
וכיון שזכינו לדין נמז׳ למס לקוק נלענ״ל לסט נ׳ כנישסא יש עליסן
ככל קדושומ במי כנקיומ כל משך זמן שכילומן לממ שמשל יכול
לחזור נו נלינא למלכוסא אס יזדמן לו קוני׳ שיקנה הב״ מתוא לא מיקל׳
נילו למזול נו כל שעת דמי ״מל ליזדיק לו קוט׳ דאלס״ס  jbיכול
להקדיש שלה מקנה סל׳ יכול לגואלו ומלוה איכא לגואלו נהשנ'לו אעיכ
זס לא מיקכ׳ נ י מ ]ויש מקום עיין ננ״׳ א״ס סין* ס״ ש״ד בעבל ישמעאלי׳
ע״ש וק״ל[ ולפמ״ש לעיל בלעת סלמנ״ס לכל שעעשס יל״ משיענליס
לנעלת אע״ג שיכולס לפדוסס נמזונות מ״מ כל זמן שלא פלאתת ולא
אמלה איני ניזונים סו׳ שלו ממש וסיס וכ״ש סכא ואי משוס שאס ׳מזול
נו נאלמומ ובסיזק יל מ׳ יאמל לו מת יעשם גס זה אינו לכל שנקנה
לישראל נמן משוס אלמומ שלו לא פקע שיענולא ודוקא גני מ ק
לכסינ צא ימצא במצוי לך סוא דס״ל ללמב״ס לאשליומ ממממ אלמוס
ממני אנל בעלמא יודמ כסלאב״ל כצ שאינו עמנא ונס נמוק לעס סע׳׳ז
ליש ס״ ס״מ כסלאב״ד ועוד ססס כבל נוסג באלמומו וכפמ לקבל
אממוס אבל סכא מאן לימא לן שיעוס מפפע ולוב סשמס אנשי משל
אוהבי משפע צלק וכולי סאי ואולי ומכ״ש א׳ קנס ישראל עלים ואנניס
וננו משלסס לאעינ אס ׳סלל סשל משכימסו ויוציאם ע״כ מבסכ״כ
שלסס מ״ע ע״כ ישלם לסם עצים ואנניס ע״פ שימית תנקיא״ כמק
ונימוס המדינה וזס אינו יכול לחקף עציתס נאצמות ונמצא ממיסל תמנו
סשצומ׳ עצים ואבני׳ ולא טקל׳ נילו לפלוה כמ׳׳ש הלץ הניאו מג״א
ס״ תמ״א קק״נ ותמ׳׳מ סק״ס ועוד כנר נחקלשי סעציס וסאנטס ניד
׳שראצ אע״נ ערס שנשתקעו בבנק ס״צ סזמנת מ׳׳מ אמ״כ נאסרו כ׳
סס של ׳שלאל ממש ולא לק נשכילות ונוודא׳ צא אמר״ נדנד שתיא שצ
אלס שלא יכול לסקמשי משום שאפשל שינוא גזלן וימעפכו מילו:
וכל זס אנו צליכ״ באס שכלו מסשל ססס מק־ס לנכים מס שילצו וסם
בנו עציו בסכ״נ שצא ניליעס ולצון סמשכיל אנצ אס סמשכיל
סשכיל לכך שיבנו עציו בסכ״נ נמצא נלשוה המשכיל הקלישו ובזה ליס
דין וציה דיין א ט נ דסמשכיל עכו״ס הוא מה בנך סא נס כלליסס כדל
אע״נ לאץ מקנלין מסס לבטן נהמ״ק לכם״ לא לכס ולכו לבנוה ניה
לאלקינו כמבואל פ״ק דעילוכין ופ״ק לשקלים מ״מ לננץ נסכ״נ שלי
כמבואר ברש׳׳׳ עירוכין ו׳ ע״א ל״ה שס שלא נמקומנו ויפי״ נכ״מ פ״מ
ממתכת עטי׳ סלכמ ס׳ ועוד שאץ זה כלבה ממט אלא כהיכה רשוה
שלא יה״ כסו בגוף הקרקע מעכב עליט להקדיש הפילף וגדולה מזמ
כהב

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

כהב ניס שמואצ ס״ כ״ס ס״ק י״ו וז״ל לס״ז מ״ש ד ׳וסנן גזל וצא
נם״אשו סנעל׳' שכיסם איכס יכולים להקדישו ס״נו כל אסד אינו יכול
צסקדיש אבצ בריצוי שניסס נמשס הקדש עכ״ל ומכ״ש םכא וראי׳ ברורס
למ״ש ממ״ש סרב״ בא"" ס״ קכ״ד בשם מסדי נן סביב ומבואכ נט״ז
בקיצוכ שס סק״א סמעיי׳ בפני׳ בדברי מסר״׳ בן סביב מבואר דווקא
בארן הודגמה ששוכרים ניס נסהכ ונצט כגד ציווי המצכוס ואיכו בוכה
בםסיצס צשס בסכ״נ אצא שוכרו צסודש ומטמינ״ עצמם צא מיקרי קבע
משמע הא א׳ ה״ ברשוה המלך ונבנה מססלה לכך אע״ג שמשכירו ס"
יכול לסזור נו באלמוה מ׳מ קדוש בקדושה נהכ״נ הואיל ונננה בקבע
ע״ש שוב מצאה״ להד״ שכ׳ על זה נס׳ בככ׳ 'יסף אוס ב׳ וז״ל אס
נעשה ברשוה המלך אף שאין להם נו אלא סזקה יש נו קדושה מהר״ש
סליי ס״ מ״ו עכ״ל וברוך שכוונח׳ לדעה הגדול וה׳ יראנו מסורהו נפלאוה
ואחחיסננככח .יוס ג׳ ו׳ שבט חקפד״ל  :מש״חק סיפר מפסד״מ:

תשובה רכו
הי ׳שפיט שלים צ״׳נ הרנ המא״הג המפירסס כעריגס הנשם ל ד ק
ונשגנ כקש״ח מחו׳ מרדכי ני״ נרודא ח׳ עליו יחי׳:
נועם מכהנ קישו הגיענ׳ לנכון אודוה גני הרב המופלא ני" אשר
פיחוהו ויכלו לו אנשי ק״ק פלוני׳ עד שחקע כפו לאחד מהם
במעמד הרניס להשכיר עכמו להם לכנ ומוכה ומיד אח״ז נחחכט וניוסל
בהודיע לו מעשיהם המקילקליס אנשי ריב ומצה ואס אשר עשו להרנ
הכאשין ונשסגס נהגיע לידו מכהנ קדש מסר״מ שגוזר אומר עליו לנל
יזיז ממקומו הכאשון מ פ ד כוע מעלני אנשים מהמה והנה נכו ה ל נ
מצטער מאוד ע״ז עד שאחזו חולי המרה ר״ל מיונ שנכון ללו והנה
ס ד מ כנודו צידד נחיחכ החקיעח כף אצא שחשש שיח״ כמו עד״ר:
זה אין צריך לפנים שאין כאן שים קפק נע־צס כיק שלא הזכיר עד״ר
אין כא; אלא נד־ שסודר ברבים ייש לי התרה נשלשה הדייטוח
ומה עדן עד״ר לכאן חך ישנו משים מדר להיעלח חברו שאין מסירים
לו אלא מרצינו ואמנס דעה התיק׳ דלדנר מצ ה מהירים ורא״הס מצדק״
שה״ הס־מר מלוה צהציצי מנערו ומליו והיה ממש נידון דדן:
ואמנם כל הראשונים הקשו עליהם חזי מה עלהה נו ינקנהדרין
המהיכ״ וכ״כ נט״ז ק״ ככ״מ קקל׳ג ולכאורה יש להלין נעד
ההוקי ע״סמ״ש נהשי׳מ״מוכי שנקיף קפר הפלאה ובמכדכ׳ פ״ג דגט־ן
ס״ השכ״ז דסמיר׳ סקיעת כף משים דהוה ככריהיה נריה ורא״סו מצדק״
שהאשימו נקרא שביזה אלה כהםד נ ד ת והכה כהן ידו כל אלה עשת
לא ימלט ע״ש והנה ק״ל לנעלי היק׳ דעונש צדק״ וקנתדרין ה״ מפני
שה״ נהינה יד אצל השניעת דסמירא טונא ונהי דנל' ספק שגס נזה
מועיל היהר דלא יהי׳ אלא נ ד ה ממש אסז״ל דמרע״ה אמר ע״ד המקום
כ׳ היכי דלא ליהו׳ הסרה לשניעה״ והסם לעניך ננריה כהי׳ ואפייה
הוה צ״ הסרה מ׳׳מ סמירא טונא משוס הכי נענשו צדק״ וקנהדדן
אנל לולא זאס לא הי׳ עונש ׳א״כ סוכיסו סוס׳ דעכ״פ נצא נהינה יי
מהיר״ לדנר מצוח דאלח״ה נמה טעי סנהדרין שהסירי לו אעיכ
נעלמא מועיל וא״כ לס״ז ננידון דדן שה״ נהינ׳ יד אין לני על מ׳
לסמוך להסיר לדנר מצוה ואס״ לתשהנ׳ק נשס רשנ״א שכ׳שאין נכהיכס
יד משים שבועת ונתן יד דקראהנ״ל הייני כמו נקיטה ס ס ן ע ס השביעה
שנשבע בפועל והסכים עמו סתשב״ן ע״ש ס״נ סי׳ קמ״א מ״מ תעלה שס
דעהה דנהיג׳ ליהן יד בעקיס שנועה ה״ל שביעה ממש ולא גרע מידות
שנומה וא״כ הדר ה״ל נשנמ ע׳ד סנרו שאין לו היחר אפי׳ לדבר מלות
יאס אוצי נאמר שאני מצום דצדקי׳ דה״ל רק להצילו מרעהי וצערו
ומבעי׳ לי׳ ל״תיב׳ דעתי׳ אנל למצוי נעלמא אפשר מתסנרא מהירים
נל' שים ראי׳ דםוא וסנרו מסו״נ נכנוד שמיס:
וכבר תבאת׳ קצת ראי׳ דידוע דסימשליד מפרש סטע׳ מפני םסשד
וא״כ לתירישלמ׳ סגי נתודיע לסנרי אס״ שלא לרצוני ותרמניס
תרכיב שני תדיניס ועיין נלשונו ויראה דתכל ים׳ מוכרס מן התורת לסי
מ״ש סרינ״ש אשיטם ססיס׳ דצדנר מצות מתירים תא אין לך מצית
מלעשות רצון תקנ״ה לגאול ישראל ואס״ה נאמר במדין לך והתר נדרך
וםש״ך נדסק ע״ש וצסע״ד הוצרך הקב״ה להסזירו למדין מפני תמשדדוודאי
א׳ ת״ סגי נפתס וסרטס הי׳ ד׳ נשהידיע ציהרו מצאה׳ ססס צנדרי
וסותר סכדכ אך תיות כ׳ אין מתירי׳ אצא צרצונו אא״כ בדנר מצות והי׳
משת צדך לתידיע ליתרו שלסנ׳ ת׳ צמצרי׳ לגאול ישראל וזס לא יאמין
יתרו שסד משם סשד שאפי׳ ׳שכאצ צא יאמינו כ׳ נרא׳ אציו ה׳ ומכ״ש
שימרו צא יאמין זס וע׳׳כיצכךלסזו׳ למדין ואי שיטיל דשו׳ מיתרו אס״שצא
ל ד נ׳ מצית כמשמעומ פשמ״ דקרא ארא׳ אמ אמי אשכ נמצכי׳ מעודם
מ״ס או כדאי׳ במדרש שתקב״ת קשר מן על פממ ביתו של יתרו ויתרו
שמע נאומכ הומכ מנדכ ומו ליכא משדא כמלא מוכמ מזה שפיר מכור״
דאין ממירים אצא מרצוכו דאל׳יה ת״ סגי בתודיע ליתרו תותר תנדר מ״י
סתס ומוכמ כמי תיכי דצא צריך רצונו כגון צדנר מצומ איכא מכ״ם משוס
סשלא נמצא מוכס מתילושצמ׳ דפשיטא ציי דצדנר מצות מתיכים וצ״ל

ותשובות

הא דנענש צדקי' משוס שזה לא מקרי מלוה מה שנצממנ דס׳׳ל צייתינ
דעה״ כדאמרינן גבי טבעה שפינהו ביס צמנין פטור ק״ש:
ואיכ עכ״פ בנידון דידן דנצאו הא דמצעער אוהו צדיק בנו סרנ נ״י
איכא נמ׳ מצות צשמומ בקוצ דנרי אניו פר״מ נ״י האמנם כ׳
אפשר דניהו דאיהו ממייב בכבוד אניו אינהו מי ממייני וצא שיין צומר
למסיייבי׳ ליסן רצונ׳ ודעה׳ צזה ואין זה דומה צהשוי מהרי״ע ה״נ ני״ד
ס״ כ״ז בסופו דהםס מילםא אמריסי םום שנדר נזירוס שמשון שלא
לישא בה אמיו כי ה״ סנור שרצון אביו כ ן הוא ואס״כ נודע לו כי רע ומר
על אביו זה המעשה וצירף זה להיהריס אמרים לומ׳ שה״ עעוח בעיק׳
הנדר וסמך ע״ז לההיר נזירוס שמשון אמ״ג דלרונ הפוסקים אין היהר
לנז״ש שאני ההם דאין אנו דנים אלא על דעה הניד׳ וסכא אנמנו דנים
על דעה מ׳ שהוהר בשבילו והס אינס ממו״ניס בכבוד אביו של זה
ועוד םר״יט נמ׳ לא אמרו נ ס ם ס אלא מטעם שענין הנישואין היא מצוה
מוטלה על האב להשיא אשה לבנו א״כ הסברא נוסנה דמעיקרא לא
נדר אצא משוס שהי׳ סבור שרצין אביו כך הוא ע״ש וא״כ מטעם מצוה
כיבוד האב אפשר שאינס מחויבי׳ אמנם שאני הכא דהוא והס ממוייני׳
נכנו׳ הרנ מר נ״י מבלי צמרו׳ עיני כבודו וכפי המובן צר צו צפר״מ מאוד
נהפרד נ נ ו הרנ משכונהו ומלוה על כל ישראל איכא מ״מ קשה עלי
לסמוך על זה אס ׳הנו כסף סודרה מנל׳ הה יד לההיר :
איברא לכאורה ׳״ל דנסמוך על מהכי״ו ומ״ס׳ לי׳ רמ״א סי׳ ר כ״מ סיף
סע״ כ׳ נטיענח מאיס עלי ויהנא אממלא מוססקמ לדברי
מהיר״ שלא ברצון המשודך אע״ג דהיה כנודר ע״ד חועל׳ חנרו המעיין
נדנד׳ מתרי׳יו יראה דקשה לסמוך ע״ז דהנה נס״ קל״ז כ׳ כן נסשיטיה
למה׳׳ר ישראל ושם נאמר כיון דלהרמנ״ס כופ״ להוצ״ א״כ לשארי גאינ׳
עכ״פ נא ׳בניקנ׳ לכחחלה מיה׳ ונזה אזדא לי׳ מה דמרמז רמוזי ט״ז
קקל״ל יכ״כ שיך אמנם שס סי׳ קפ״ו חזר מהרי״ והקשה לו מה ענין
טענה ייאיס אחר ניש־אין דליח ב״ איסור ר״ל דלא נהני ח״כ להשאר
אללי במיאיק משא״כ נחחלת הנישואין דמייר׳ שנחנה ח״כ לחנשא לו
ועל זה השיב מהרי״ו ה״נ א״ איכא להנשא לו משוס ננ׳ שנואה דכמיס
הפניס אל מניס ׳ע״ש נרא׳ מדברי שני חגאונ״ דהיכא דאיכא אי׳ דה״כ
וליכא א״ נקיים השבועה אין טענה מיאוס טענה ונשגס שאין כאן
אמהלא מוקפקת דאול׳ נררה האשת מיאוס שנחחדש לה אחר הס׳כ
ואדעה׳ להכ׳ לא נדרה וסוס נדר נטעוה משא״כ הכא דנר כזה להשכיר
עצמו לרנ ומורה נקהל׳ איי אדס עושה אלא אחר החקירה ומסורקמה
אינס צריכים ראי׳ ונדוד ומעשי הק״ק עס הרנ הראשון ידוע״ ומפורסמ״
ומייל כטענח מומ־ס נמקוס שיש מרחץ נעיר ויעיין נמש!׳ מו״׳ נמשרהה
א׳ טענה שהנעל ניס סיגר הלחם ואין מאכילה כדי שנעה ופסק כיון
שמנהג נעל הניס מפורסם הי׳ נעיר ההיא אין טענהה טענה וסביר
וקיבל מכיש חכא לענין חומר שנועה גס כי דנרי מהרי״ו ננידן דיד״
נ ע למס מפוקפק״ המס:
כצ זם אכו צריכים אס הדבר ברור שדין זה נוגע לענין נשבע
אך
נהועלס סברו אך הא רוב םפוסקיס ס״ל דנע״ שעשה לו עובס
והינ״י דעהו נוטה כן ועסס נסז׳ אנן מקרי עשה לי טינה נמה שקנליסו
עליה׳ הנה החשנ״ז ס״ל לפועל שנדר לנע״סנ יכול למזור נאמצע היום
שמבע״סב לא עשה לו טונה ופ״ הש״ך קק״מ שהוא לא עשה לא עונה
נשניל מה שנשבע אמנם מסר״ס אלשקר פליג יס״ל לזה מקכ׳ עשמ לו
טונ׳ וצריך להנין למהר״מ אלשקר א״כ איך אמר פרעה לייסף שימיר לי
נדרו שצא ברצין יעקב הא עדה צו טובה בשניצ המעשה שנהן צו שכס
א׳ כסירש״׳ הואיל והטריסו נקבורם ואע״כ משוס שצא הי׳ אצא שכר
טכסו ולא נשניל סשנועס ומיכס כהשב״ן וי״ל ההם ביוסף צא הי׳ טונה
כלל עדיין כ׳ אס יחיד לו שניעחו ולא יוליכנו לא״׳ לקברו שס ממילא
לא יחבל שכס א׳ משא״כ פועל באמצע סיום שכבר סרוויח שכירוח
מחצי יום וכן חדר בביחי זמן מס כנר נ ם ס ״ נ לו שכירום םזמן ססוא
מכ״פ ונעשה צו טובח אף אס צא יקיים שנופחו א״כ אין מסירי׳ צו אצא
נפניו ואס״נ אס טרם חחחיל נפעוצה או נדירה הביה מיד חוזר בו
ורוצה לההיר שנועחויכול לההירובצא רצונו שחד עדיין לא קיבל ממנו
שים טונה עדיין כך צדכ״ לומר דצא הקשי מיושף וא״כ הכא ב ד ל ק
שלפנינו שלא נ ח נ ס מסס כלוס ולא סססיל נסעולסס כלצ ס״צ צא קינל
מהס טובה ואס״ מסר״מ אלשקר מודה דממידס שלא לרצונם ובלאס״נ
״יל דלא פלוג אלא נ ס ח ס פועל או משכני ביסו דמסלר אסר פעולה
או ד ו ד ם ונעשה לסם טונה וכמו שהקשו הרב״ על חשב״ן באמה
משאיכ בנידון שלפנינו שמחסלס ועד סיף לא סי׳ סדבר לרצון לפני
בכו ס ל נ כ״י כי ס ס סיםוסו ויכצו צו וסם ססצירו נו וצא נעשס צו שוס
טונה א״כ סשיטא ליכול צסמוך עצ כל סני פוסקים דס״צ דנע״ משו
לו טובה והכא ציכא טונה ועכ״פ כוכצ צצכף ג״כ עכ״ס דאיכא כעי
מצוח ומענם מאיס ואמחלח ואע׳יג שדמיחי לעיל ללא סז׳ למסמך מל״
בפ״ע אבצ מ״מ חזי צאצרופי נצי פקפוק וצההיר בשצשס בידיעחס בלי
כצינס ורק יודיעם מפני הםשד:
ובכל זאס צנ׳ עצי דו׳ מסד ם״ה חנדוצ דשכיםי הנ׳ אפיקורס״
למצער׳ רננן צסס המה אומד׳ הנ׳ רבנן צללסו שרי צסו עוכבא
ולדידן

שארות

חת״ם סופר חי״ד

ולדידן אסרי אם״ יוכת ע״כ אמרתי עם תספר לבכו תכב כ״׳ לתיות מתין
בדבכ ולדחות אותם בלן ושוב עד שיציעו לפט רבט תזוק ואז יראו לדבר
על לב בכי םקםלס שיתרצו לתתיכ בכצונס תעוב ומתיות עוב אל חקרי
רע ורעת אליו לא תאוכס ׳סבכן משוכן מעוכם ככםשו םיפם וכפם א״כ
דש״ח .פ״נ יוס א׳ דריס ע נ ת תקעב״ל :משת״ק סיפר מפפד׳־ע:

תשוגה רבו
שוכיט לח״ס סרב חמאס׳״ג םמוםלג וםמפו׳ כש״ח מו״ח לול נ״׳ א ב״ל
לק״ק עעטםוואר ׳ע״א:
נועם מכתבו תגיעכ׳ שבוע תעבר ומרוב מרלוס׳ אשר הקיפוכ׳ לא
יכולתי לתשיב ואחד עד עתת .ותכת כפשו תיפת בשאלתו אודות
ישוב אחד חק לגליל שלו אשר כמם שכיס חילו פכיו בפציכםפיס שיהיה
להם לאב ולרב ולציםס עס שארי ישובים אשר הס חחח דגלו ולא אבח
שמוע להם עד לבסיף התרצה להם ע״פ הכאיס המבואר בשטר תרבכות
והס נאמר שאס יצטרכו לטצ סוא יקים להם מורה דדן ה׳ וזה לשון
כהב ההקשרוה כפי אשר העחק מעלהו והחאספו אלופים ויחיד׳ ישוב
םכ״ל קיימו וקבלו עליסס אח הרב המאה״ג אב״ד דק״ק עעמעשוואר
להיוה להם לכשיא ולרב אב״ד לעולם ואיש לא ׳ריס 'לו לשוס הוראה
ולסדר קידושין וכן שארי עכייכיס הש״כיס לרב מבלעדו ואס השיג יד
אכש׳ הישוב הטל להספיק להס מרן אז׳ ע״םהרב אב״ל הכ״ל יצא ויבא
וכן בשוחט״ וכל הככסוח ככחוג בכל חפוצוח ישראל להרב יהיה מאחכו
ח׳ימ ג״כ להלב א ב״ל הכ״ל ובסוף הכהנ נאמרה וטשכה בז״הל וכל חא
דלעיל מקבלים עלינו כל יחידי סגולה בח״כ ובסיס בשביעת דאול״חא
ובפועל לאשל ולקיים ופל״מ קכא לפכיהס אה כל האמול למעלה ואח׳יכ
חחמו כל אחד ואחל:
והנה כחק״מו החכא״ כן לערן שמוט שכיס ודרש לסם בכל שנח גס
העמיד לחס ט׳׳ן וכעח גדלו והצליחו וגס בכו להס מקדש מעע
ועבר עליהס חד ממהדור׳ מיל׳ ואחזו בי לאמר שמלה לן קצי; ההיה
לנו וקבלו עליהם לרב ומורה מבלי שאלח פ׳ מעלחו והמור׳ ההוא הטע׳
אוחס לחחיר להסכנל׳ החרס וח״כ ושד״א הנאמר נשטר הרבכוחסכ׳ל
ופר״מ בא בקובלכא כשואל מדעח האס כדין עשו או לא ומה יהי׳ מחוקף
שטר חרבכוח הטל:
טרם חעכה אכ׳ אומר כ׳ רע ומר עלי המעשה האנש״ ההמה חמחזיק״
בכל עובר ישב לחלבישו אצטלא דמלחא מנל׳ משיס אס הוא ראוי
לכן אס הגיע להוראה או לא ואס מעשיו גירמיס לו לישב עלכסאהכבכו׳
ולכהל עס ה׳ והמכשלה הגדולה נ ע ר ה במדינה זו המשיבשס בגסיח
ויש כמה ׳שוניס שחס נכי נל׳ חורח היחכן שיעטרו עטרה רנכוה לכל
מוצאיתס מבלי שישאלו ר נ מופלג אחד נקהלה מפוארה אס ידע האיש
ואח שיחו ומהראוי שחקהלוח חקטכוח ׳כחבו לרב מופלא אחד לומר
שלח לכו אחד להומה לכו דדן ה׳ ומה להם לבטוח בדרשכיס המסבביס
נע״רוה והמת דורשי דמיס ואס יש להס מכחביס שוכיס ערבכיס אין
לסמוך עליהם כ׳ סלבכיס לא כסו אוהס אס ראויס להוראה או לא וכמת
מכשולים באיס מזת כ׳ כובס איכס בכי ׳לאת והלנה מסס גס איכס בכי
סולם וסם מסדמס גיטן וחליצ׳ ומי אדון להם ע״כ לאו׳ תית ליטול
גולא לבה ושמסא שלא ימס איש ידו לסולוס לםשחלל בכסל סלבכוס
עד עמדו לפט העדה בקהלה מםוארה םנמדיכה והעדה הקדישם וסלנ
המת ׳תכו עמתן ויצמקו תצדיק ומסתמא לא יסמכו מסמכטוטן כ׳ אס
איש בדוק וכשר וירא ת׳ תטכר לבכי מדיכתכו:
ואחרי כלזאח כ׳ מרוב שיח׳ וכעסי דברה׳ עד הכת אומר המגע לכידון
דידן לענין הדין הכה זה םשיע אס בקראי לפניהם דברי החרס
והשנזעה והמה שמעו וענו הן או לשון שמשמעוהו כמו קבלה דנריס
פשוע הוא שהסרס והשבועה ככוך בעקבוהס וכן כהונ להדי׳ בהשיבו׳
מב״מ סלק א׳ ס״ ט ואין לםהיר נלירשוה ורצון דמעלהי כ׳ הרלכשבע
לתועלה סנירו והס קבלו ממט עובה רנה ואין טוב אלא הורם ואין
תהיתר לדבר מצות כ׳ אם״ לו »תית שראוי לתושינ לתס רב ומורת
בקהלהס כ׳ נרכס השס ורבו כ ט רבו ט מ תא מעיקרא כט תכי תתכו
נשמר תרנכות הטל שהרב מסו״ב להושיב להם מק הראוי להס וא״כ
אין כאן בימול מצום כלל אס לא יקבלו עליםס ממצמס נלת׳ רשות
ותלמכא מתרנ כ״׳ ואדרבא מצות רבת איכא כיון שםס איכס בטהורה
שהגיעו להולאה ואין נ ה ס מבין מ׳ לאו׳ לכך או לא א״כ מוב להם שית״
לתם םלב םמופלא ממכם עליםס לפי תבכתו מ׳ שכאוי לכך וא״כ אין
תיתל בלי לצוכו ודעתו וכל זיק שלא תותל םסלס וסשבועת תם עובמס
בכל ׳;ס ויום באיסול סלם ושנומת ותקולל תלר תצואל תמשתלל תזת
וכל זת םשומ ומנואל:
א מ נ ם אס לא עכו אסריו תן בקבלת דבכיס ולא באכו רק מסמת
מת שכ׳ נשער בזת כפלין ברברבתא ותלכו בו כמושות ולעכ״ל
םכיסו מקוס לתתגדל ותורת תיא וללמוד אכ׳ צריך וואמך לבאר כאשר
יורוני מן השמים .תכת בתרומות תדשן ס״ שכ״ו כ ת נ ט שתודת נכתב
שכשבע וכוהן אמתלא מיספק׳ לדבריו לומר שלא כשבע בפועל כאמן
והביאו רמ״א ביי״ל ס״ רל״ג סוף סעיף ׳•נ ו ה ס ט ע נס״מס״ ע״ג וע״ש

ותשובות

צא

במו״ז וש״ך במקומוה הכ׳ל וסעולה מהם ללינא לאס אינו כוחן אמסלא
ח ״ נ אפ״ לא כ׳ שנשבע בפועל ממש ואי טתן אמהלא עובס מועיל
אפ״ כ׳ בפועל ממש מ״מ הס לא לבלו אלא במודה שכבר נשבע במק״א
ולא שתת״ כת ב זאת שבועה אמכס הכותב הליכי כשבע או מקבל עלי
בחכם שכתיבתו זאת ת־א בעצמת תשבועת מזת לא לבכי תגאוכיסתכ״ל
כלוס וראיתי במתר״ס רבק״ש בגליין ״ ס״ רל״נ תכי׳ל שכ׳ בשס מותכשדי׳ם
שכ׳ בשס תר״׳ תלוי לפעור מליכ׳ אלס וחייב בליכ׳ שמיס וכן תעתיקו
בשב יעקב p״ מ״ע ולא נחברר ל׳ עעמו לחלק ביןליכ׳ שמיס לבין ליכ׳
אלס ובחשו׳ עבי״ע סי' ע׳ וחלק א׳ p׳׳ ר״מ וכן בחשו׳ חרא״מ p״ ע״ב
לא תביא ת ן לסר״׳ הלו׳ ופשיעא לתו לאין כאן שבועה כלל דסא לבעא
בשפתיס כתיב ונתשו׳ מוסר״מ גלאכע׳ ס״ קכ״ב הוסיף לתא חזיכן
הנשבע שלא ליבר עס חבירו מוחר לכחונ לו ואחריהם כגרכו תרבס
מהאחרוכ־ס אבל בחשו׳ חו״׳ ס״ קצ״ד כ׳ בפשיעות לשבועה בכחב סו׳
שבועה ממש ותיוח כ׳ כ״ל כל דבריו ככוכיס ואמח״ס ומכווכיסלתלכה
ע׳כ אעת־ק לשונו תנצרן לעניניכו וז״ל משא״כ כשכתב תכיני כשבע
לשלס או הריני מקבל עלי באלת ובשבועת ונתי׳כ נ״ל דתיי כנשבע
ממש וכר דאע״ג דק״״ל חנודר מלדבר עס חביעו מותר לכתוב לו
שאכ׳ נדר־ס דאזלינן בסו אחר לשון בכי אדס דודא׳ דדיבור איכו
מעכין כתיבת מ״מ לא ׳וגרע כח כחינס לענין ק־ום סדנר ומציכו דעדיף
מיני׳ דתכ׳ נית בי׳ עענס סשבעה וחשנואת וזכר לדבר כ׳ כתב אשר
ככתב בשם תמלן אין לתשיב כ׳ דנר תמחק״ס יותר מתבל ס׳ תדיבור
גס הוא מעשה עם׳ ובו׳ ולכן כ״ל פשוע כל שמקבל עלי׳ בנדר או
בשבועת ולא דיבר דבר כק כתב בפנקסו אני מקבל עלי לצום בה״ב
או ליתן לצדקת ט״כ תו׳ כאלו תיציאו מפיו וק״׳יל גבי מ ת ג דבנ׳ תורה
לריך לברךדכתיבת תמילות ת״ כאלו דיבר וכו׳ עכ״פ כשמפרשבכתב
פשיכיא ל׳ דתו׳ כדיבור וכוי וראי׳ עוד מדאלערין מיעוע גבי עדות
מפיהם ולא מם׳ כ ת ב ס וא״ת א״כ למת קי״ ל גבי גע עד ששמע מפי
תמגרש ולא מהכ׳ אס כותב לסיפ׳ שאכ׳ תתם דהתור׳ אמרת וכתב לה
וכו׳ משא״כ כשכיחב לו ואינו אתו קוף דבר חומרא דאשח איש שאכ׳
וידעתי ממעלת תדיניר וכו׳ וכמת תתעוררית ׳חעירר תאדם ע״׳ הבל
פיו לטיב ולמועב מ׳׳מ לעכין קייס חדבר לא יגרע כח תכתיבס מנח
דיבור וכי׳ ומק״ס שס ותכם קיםריס דידן כותבים בכל תשטרול! ח״כ
בפועל ממש ומתני בדיני אדס אבל לא לחי״בו בליכ׳ שמי׳ עכ״ל תנת
זה הקיום אינו קא׳ א ט שכתב תכיני נשבע אלא אלעיל אתחילת דבכיו
קא׳ במי שהודח בשער כנשבע בפי׳מ שב״ד מח״ניס אותו על תודאתו
שהודה שכשבע וכדעה הקמ״ע ימי מ אס לא כפוהו ב״ד והוא יודע בעצמו
שלא כשבע מעילס אין עליו דין שמיס כ׳ ההודאה איכה שבועה אבל
בכוהב הריני נשבע ס״ל לחו׳" שהיא שבועח גמורח לחייב על״ קרבן
ומלקוה יעי׳ לשון הג״ח רמ״א נשי ע ח״מ קי׳ ר״ז ס״׳ע דחס כחבו עדיס
שקבל עלי׳ בחרס ושבועה מועיל כמו ב״ד משוב ושהריב״ש פליג ע״ז
עיין כווכה פירושו באריטה בכחלש שבעה ס׳ ח׳ אוס ׳״א נדיכ׳ חכאיס
ראשוכיס והכה בשב יעקב ס״ ט ע שפך סוללה על דברי הגאי; סו״׳
דמה שה״ בכדריס הלך אחר לשין נכי אדם למה לא הלך היא אחר
לשון חורה דלהכ׳ לא כחיב לבעא ס ח ס וא״חר לבעא בשפהיס להוציא
כוהנ שנומהו וראי׳ ממגילה ס״ כיחבה דורשם ומג״ אס כיוון לבו יצא
ומבואר שס בשס דוקא אס תוציא מפיו בשעת כחינה ומה דטיח׳
מברכת תתורת תא נאמת המה שס בעו״ז ומג״א ע :דין זה לברן על
תכתיבת שתוא לק בחלחול כמבואר בש״ע א״ח סי׳ ט ז ומ״ש מדאצערין
מפיהם ולא מם׳ כתנס ש״מ בעלמא תות כחיבת כליבול זח ליתא דבעליס
ת:״א גילוי מלתא בעלמא הוא שיגלו דעתם לביד קמ״ל שישמעו מפיהם
לוקא אבל בעלמא פשיעא דכהיבה לא הוי כדיבול :
ואחר כשיקת כפות רגלי תגאון תגדול הזם אני תמה עליו שתיולפכיו
דברי הגאון סו״׳ וכ׳ מ״ש תנת קברח מר״ תוא כן דודא׳ לענין
שתאדס רוצם לק״ס על עצמו שוס דבר ולס״ב עצמו בדבר אי כיוצא
בזת לעכין זה סשוע דתכתיבת עדיף מדיבוכ אמכם לתודיע דבריו לסנירו
לדבכיס תיוצאיס מלבו שיכנסו ללב סביל׳ בענין זת הדיבור עדיף וזה
סשוע מאד לכל מנין ויודע לכן לענק עדות דבעינן שתב״ד יקבלו דברי
העדים ויעיין בדבריהם האמת אתם רבסנו דנריתס א״כ תסברא טתכח
שע״״ דינור פיסם ׳נסנו דבריתס מסםבסס ייתר מאשר ׳כתני על כן
מפיםס ממענו מם׳ כתבם ומסאי עעמא בעצמו מסמרינן בסימרת א״א
שישמע מפי מגרש ולא מפי כתבו משוס שאין תשליס מבין ממש תיכן
מוכת תמשלס במכתבו כמו שמגיכו בדיבורו אליו כאשר ידבר איש אל
לעסו ט ס סעעס סמדר שלא לדבר עס סבירו אין תכתינת נכלל דנלשון
בכי אדס אין נכלל אלא שלא ׳דבל עמו שהיא עושה קיליב לבנות משא״כ
כחינח חם פשיע משא׳׳כ נמקנל מל מלמו שים דבר ולעטן קיוס הדבל
עדיף כחיבם מדינור איכ כספון חוא דרחמכא אמר אפ״ רק לבעא
בשפחיס נמלמא כחח״ב מכ״ש בכוחב דעדיף דחשחא כםמיציא חרחור׳
מחשבחו ע״׳ חבל פיו מחס״נ לקיימו ולא יחל ממש כשםוליאס ע״
כתיבם וםריקוקדאמר״ פ״ג דשבועוח לא מציכי מדבר ומביא קרבן שזח
מדבר ומביא קרבן תר׳ שזח חוא חידוש שיניא קרבן מל דיבורו סבל
שיכתוב

שארות

חת״ם סופר חי״ד

שיכתונ דניא קלנן אין זס סילוש להד ממשת לנ וא״כ כשאמל צנמא
נשססיס סד נכצצ מאס״ס מנס שאס מתס״נ עצ נימו׳ שפתיו מכ״ש
שיסס״נ על סכסינס דסס ט נסו"׳ מדאצמלין למכסנ מימומא נקנצס
עדות עפיסס וצא עסי כסבס אע״ג דמסבלא נ ט סיצ״צ שישעעו סנ״ל
מפיסס ש״מ במצטסוסכסיבס כדיבור אס״ בנווט דמדום עכ״ש בשבומס
למסנלא כסיבס עדיפא מדיבול:
הרי קמן דעכ״פ ממשמעוסא דצבמא נשפססא צא אימממ כסיבס
אלא אכס׳ לא נמלמנו ממענס בעל שב יעקב דעכ״פ טיסולא
לשסס״ס לסוס סגי לטכסב לנמא סשס אלא מ״תולא נמעמ כסיבס
לאפיקי מק״ו סטל ואס זו סיא כוונסו דבליו סמוסיס דסל׳ מבואללסד״
בשבועוס ט ו ע־׳נ לשטאל דליש מלבעא בשססיס למעומ׳ סלסול ומשמע
א׳ לאו לבעא בםססיס סי׳ ס״ב אס״ סלסל נלנו ואע״נ ללמסקנא
נפקא לן למעוט סלהול עשני כסוביס וא״כ ׳״ל א״סל בשפתיים למעוט
כסיבס כנל כסנו סוס׳ שס ל״ס צליך דנשססיס אינו מיוחל כלל ואולסא
לקלא סוא וסש״ס ססס ממשעעוס״ יציף ומלנליססמוכס נמ׳ כנ״צ לאי
לא סימא סכי סוצ״צ צמסקנא אצמלין בשססיס צמעומ׳ כסיבס וכן מוכס
נשיס דבס״ד דלב ששם קשס מטל ללביס סלסול מכל אשל יבמא לצמא
צלנוס כסיבס יע״כ כסיבם צא אצעלין ליבוי לבכלל בימוי שפסים סוא
ועדיף מינ״ :
ומיש תנאו) שנ ימקנ מש״ס למניצס לסכוסנ צלין שיוציא נשססיו
סנה אפ״ לסמש״ל לא ל ט מגילם לשנועה שהוא לקיים ט מ
לכתינת עדיף מ״מ קשס אהש״ס אסנ״ל סא לעדות נמ׳ לא דט דהל׳
איןקליאס סמגצס צסשמיעצאםכיסלוקא סנמ מצמןכשקולא ניט לנ״ע
ט ע צא ״״ס נכתינת וע״ש ׳״מ ע״א ומנין דסא׳ זכירס קליאס סיא
דצמאעיונא נעצט ומפיק מ״תולא דזכור וצאתשכס וא״כ מסת״ןלמעמ
סלסיל ומס׳יס צמעמ כתינס אנצ סאמס יונס דלכו צפטש הוס׳ נימין
ע״א ע״א ד״ס וסא יכול וכד דאמילס ודאי לא סוס אלא נפת ע״ש
ובמק״א אסל עוללס׳ על דבליססממ״ש למב״ןעל ססילס נפסיק ויאמל
אט סוסנך יסלו לסיינו אטלס באנרס למ״׳ שלימ לא שיין לומר אני
סוסנן סלי לס״ל ללמנ״ן דשיין אטלס נאנלס ט מ סאמס כטש סוס׳
לאטלס נכסב לא סוס אטלס יציק־ לומל אף על גנ לנל' ספק
אמילס בלב סוס אטלס כדכסיב ויאמל עשו בלבו ויאמל סמן בלבו מ״מ
בצס״ק צא יוצדק אטלס מל סכסינס ואמלי׳ סוף ס״ק דמנילס אמל מס
סססל אמלס מבמ״ ציס אצא אמל בסס מ״ש בספל סל׳ דכסיב אטלס
במנילס ואמילת נכתב צא סוס אטלס משים צא יי״ס אס כוסב וא״ש
סא לאצמלין סן קרא אמר עם סספל א ט נ דכבר ׳לפי׳ מזכור אל סשכס
לנעיכן אטלס בסס ולש״י כשמל קצם ט ס וכ׳ של״צ שיאמל עם סססל
וצא ב ט פ וצפי מטל כיסא לאי מזכול ס״א כסיבס מועיצ ואס מאמל
מס סססל ס״א סלסול ממכי לכקרא כט אמילמ מש״פ אצמלין זכול
אצ משכס :
וטעם דסקסיל סט נמניצס לאמל בסס סוא סממס נמצמו ממ שסיל
צאמלוכיס שצא צבלן נלכמ ממול׳ מל מכמיב׳ א ט נ דמליף
מלינול מ״מ צמיומ סקוק נזכמן ושמול בצב נמיכן סוצאס מסשפס וצסק
כלאמל״ נעלונין כי מ״ס סס צמוצאיהס צמוציאיס נסמ ומ״כו מממא
למנילס וסיינו מממא לבלכס ססולס ו ט מ למכין סל׳ ססכיס נס סמנ״א
עם סאנודס לנלכוס שכ׳ נשם ל״י עווינא לבלן על סכסיבס אמ״נ
דכסינ ושננסס ודנלס נס ט ע כסינס נכלל:
והנה ערים סוס קא קם״ ל׳ סא לאער״ ס״נ דשנועוס וריש סמולס
כל לאדן שנסורס שיש נו קום עשם לוקק על״ אין נו מעשם
אין ל״מ סק מנשנע ומימר ומקלל מנילו נשם ועסיק נשנמ מטל מדכסינ
כי לא ינקם ס׳ ס׳ סיא דלא מנקס ל״ אנל נ״ד שלממס מלקק ומנקק
אוסו וסנס סאי קלא צא מ״סלא לאצערין לנופי׳ דמדנמ׳ לטכסנ לא
יכקס לימל שאין נ״ל שלמעלס מנקין לט שנשנמ לשיא מטצא אצמלין
למיכסנ ס׳ לממומ׳ דטל שלמט מלקין ומנקין וא״כ מטל דלוקיןאלאו
שאין נו מעשס דלמא קרא מ״ר׳ נמ׳ שנשנמ נכסנ דסו״ל ממשה כטש
לסימ סוף סל׳ שכילוס למלים זוממין סוס מעשם משוס שאסשל שיכסנו
מדוסן וס״כ לכווס״ וטס ס״ לא״ נלולס לשימם ססינון נלוכסא מונא
לכל לאי שש״ן נל׳ ממשס אפ״ א׳ איסרט מ״׳ ממשס אין לוקין מל״
]ועיין שמס״מ ס״א מסל׳ סמץ ומלס סלכה נ׳ שסק׳ מח משנומ׳ לאע״נ
לש״ן נל' עעשס אס״ס נלא אוכל ואכל לוקה וסי׳ ל״ש סכא ע״ש[
א״כ א״ש לטון דאסשל ליש נע נל׳ עפשס אפ״ נשנע נעעשס ס״ סמור
ושפיל קאמל סק מנשנמ ומימל אנל לשימם מל״מ ס״ד ממלוס ולוס סלי
ו׳ שכ׳ נסיסון דכיון ששיזנו שוס ממשס םי׳ל לאי שיש נו ממשס ולונףן
אפ״ נלא מעשם א״כ קשס להא שנועם נ ט אפשר ע״׳ כסינס ואין
צולן לאסו״ מקלא וכי סיכא דאמל נ״׳ לסנא לא סיסנ׳ מיער ס״נ סדל
לא סיסנ׳ נשנע שסל׳ נכסינסו עניל עעםס:
והנלעיד נזס למעיק שס נסמולס נסיף ססונ״ גבי מקלל סנינו
נשם לשנועס ומקלל טקל איסור׳ סוא משוס מוציא שס
שטס לנעלם אע״ג דנעוציא שס כ ט ס לנעלם ליכא מלקום ט מ כיון
שסשיא שס ס׳ ׳סנלך לצורך קללס או לשיועס לשוא איכא נזיק עסי

ותשובות

ולוקס וכן מורס לשק סקרא לא סשא שס ס׳ אלקיך לשוא וא״כ סר׳ סלנר
סשונו ללא מיציא שס שמיס לנעלם אלא נמוליאו בשפסיו אבל בכיסב
מל סססר אין כאן בזיון כלל אס״ כסבו  p7שבומס וקללס משו׳׳ס אין
כאן מצקוס כמצא לפ״ז כסי סכוסנ שנועסו ללסבא שלא ימש׳ או שימש׳
כן וכן מסמייב צקייס דבריו מ׳׳מ בצשעב׳ או צשיא שכשבע בכסב עצ
זסב שסוא אבן איכו לוקה משוס דליכא סוצאס שס שמיס צבטצס וצסבא
נמי נסי דמססיינ לקיים דנריו מ׳׳מ אי מנר ולא קייס אין לוקין מליו לא
׳לעס׳ משוס לבקרא כסינ צננוא נשפסיס וככצ סיוצא מסיו ימשס אלא
מכס ק׳׳ו אס״ צומר סשסא במוציא שססיו עס״ב בכוסנ לכ׳׳ש וא״כ כיון
דלא אסי׳ אלא מק״ו סא אין מונשין מן סדין ואולי זס סוא עממו שצ
סלי״ סלו׳ למ״ס׳ לשל׳׳ס לשבימס נכחנ פעיל מדיני אדס וס״ב נד״ש
ואע״ג דמלנליו משממ לאין נ״ל נזקקין צ• כצצ אפ״ צסוליא ממון אפשל
דס״צ אין עונשין מן סדין אס״ עונש ממון עיין סוס׳ נ״ק ל׳ ע״נ ד״ס
ועל״ זוממים וכו׳ ונמ״ש ניסא סא ללא אמר נמ׳ סק ממקלצ אניו ואמו
דימדסין נלא מעשס וסא״ש דםחס נסי דסקללס סיא נשם ע״ע אין ססומר
משוס מוציא שס שמיס לנעלם אלא משוס שקילל יולדיו נשמו ים׳ וא״כ
כשכוסנ סקלצס נמ׳ ס״נ מיסס וכיון דש״ן מעשם מ״׳ כסינס ס״נ אפי׳
בלא עעשס וכלעס ססנון סנ״ל אינלא לסמשנס למלך קש״ וצריך לומר
דבכלל מקלל םבילו בשם הוס נמ׳ אביו ואמו ודוסק:
ותלמיד וסיק א׳ בשמו מו״ה ליזל ללעזנק נ״׳ סקשנ׳ א״כ לא ׳סיס
פפלס לנלל ושנועס בכסב דסא ק״״ל בקדושין ר״פ סאומל
לא אס׳ דיבול וענעל עעשס בשלעא סחלס סכס שע״׳ ססס סלעה ״׳ל
אין סליביל מבעל סמעשס אלא שע״׳ פהסו נעקל סנדל וסו״ל עמוס
עעיקלא אנל ספלס סנעל דטגז ניח קשה לאס נלל׳ נכמב לא סומיל ספלס
וא״כ קשס נסוג״ דנודלס מ״ע טסס אין מלירין אוסס עשוס לטפל לס
נעל סא אפשל שסדול ע" כחנ ויש לדחוק ססלס ס״נו עממא כדל׳
פכמס על לעס נעלס טללי ולאו משוס ניעול אחאינן עלס דנימא לא
אס׳ דינול ומנעל מעשם אנל סיוסל נלאס נישינ קושי׳ זו לפמ׳׳ש לעיל
לכצ מלמו של שנועם כסנ לא אס׳ אלא מק״ו מנעו׳ שפסים א״כ ל׳
לנא מן סלק לסיום כנל־ן שיתיס לו סיזלס והפרס ולק״מ )אנצ א״צ
שיפר ע״׳ כסב לעכ״פ קשס קושיים ססוס׳ לימא סנמל ק״ס לכי וא״ל
כסילוצם שיסל לס בלםש ז״א לצלין להסל בכסב(:
בהא סלקיכן לעטד דדבכ׳ סס׳״' שליטן וקיימין במ״ש לשבוע׳ נכסנ
סל כמו שנועם בניעו׳ שפסים וסמול ממכס אס מסלאיוס שכ׳
למיל ואס ממס שיבוא מיד לקמן נדבלינו אי״ס ולאים׳ בספל טנ״י
מסלולא קמא ס״ ס״ו שכ׳ לללמנ״ס דעלוס נשעל סוא מללננן ס״ס
שנימס נכסנ ולל״ס למי שאינו מסוס׳ נילה יכול לסמיל נ כ ס נ ה״ס
נשנומס ומתון לנלינו סנ״ל אנו לעלים לוולא׳ ללענ״ם שנועם נכסנ
סד שנומס דאין לסניא לאים עעלוס שסוא לססניל דנליסס לנ״ל נזם
נלמ כסינס פליניל משא״כ נשנועס ככל דכסונ ועסולם לעיל כל זת
ללמנ״ס אנל לל״ס לע״כ אין סעעס משוס ססנלס סלנריס לניל דסא
סזינן למי שלאו׳ לנילס יכול לשלוס מכסנו לניל ומ״כ נזילס סכסונ
סוא א״כ נסי דנכל זאס עדיין נוכל לועל דנשנועס שסוא לס״נ עצמו
סו״ל קיום יוסר ננסינס מדינור מ׳׳מ נוכל לשדוס נרנא נק״ו ונאער
מס לניעו׳ שפסים שכן מומיל נמדוס משא״כ כסינס דכשאינו ראוי
לנילס אינו עועיל אמ״ס שלאו׳ לכסינס ולכל ספסוס מוליכא לשיעס
ל״ה דאולס סכוסנ שנומסו לא מסם״נ לילס״ עעלוס:
ליק־ אט לסעיל סכאי נלנר׳ סנאון סו״ שכלל נדנליו נ״כ ה״כ
שאס כס׳ סליכ׳ כוסן ס״כ מסס״נ נ כ ן וזס ליסא כיון לס״כ צא
הד שנועה אלא לס״ל לר״ה דהר כריהיה נ ד ה ומסיק לס מקרא
נימזקאל ונחם אלס לספר נרים וסכס כהן ירו כל אלה יעש׳ לא •עלע
וס״ל לר״ת לתקיפת כפו לסין כסו של םנירו ה״כו כריהוס נרים מ״ן
נעירל ס״ לל״ע ונהשונוה טימונ׳ סוף ספל הפלאה ונמרדט פ״ג
לניעין סי׳ השנ״ז א״כ היאומן לומל שנאומל הנט פוסן יל ולא נהנו
שיהיה כולה נליה וה״ה נשכוהנ שקל הליני מהן יד היועיל זה ומה׳יע
כלאם םכסיגו רנוסיכו סקדמוכיס לכהיב בשופלא לשעלא כשנע נשל״א
ונם״ס ונס״כ נסועל עעש סכל נלשק ענל וט״ז סוצלכו לכסונ נפומל
ממש ועם צורן לכל זס ולא כסבו בלשון סווס מטכ׳ כשנע אלא עשוס
שללו לכלול גס סומרוס סקימס כף דסמיר מובא וממש דציס ציס ויסר
ובזס לא ש״ן לשון סמס וע״כ סוצרכו לכסוב לשק מבר ונפומל ממש
דצא ימצא אמסלא בכקל למעין על פועל ממש:
וראיתי לסנאון כ״נ׳ סי׳ סכ״ל שט דנסרס סשימא ציס מממיל בכסנ
דנסרס לא כסינ לנמא נשססיס .ואט סמס א״כ •סיס סרס
סל נסרסור נלנו דסט סלסול סלנ נשנועס דלא יוטל יליף שמואל
ממשעעיס״ לצנעא נשססיס וטס סמשעעוס נעצמו רצו םגאוני׳ למעע
כוסנ שנומסו ואי טמא לכוסנ סלמו יועיל דצנעא נשפם״ צאקאי אסט
א״כ סס״כ נמסלסל סלעו יסוצ דשסקע סלנל ולא 'אעל ואע״פ שלסענ״ל
סשומ מ״מ כלאם לסניא לא״ לזס מלאמליכן נש״ס מ״ק ׳״ז מ״א ססוא
אצמא לסוס מצמל לססוא לולנא מלנכן אסא לקע״ לל״׳ אמר ליס זיל
שמה״ א״ל מסספינא מינ״ א״ל שקוצי סתיסא פצים פי׳ כסונ מלים
שמתא
,

שארות

חת״ם סופר דדד

שממא כל שכן דמסמפינא מיטמ א״ל שקל״ אסם״ בכדא פירש׳״ שקל״
לכמב שעמא וכף מרי קוק שזס ירא לםוליא על" שמסא מפיו משוס עוף
סשטס יוליך אמ סקול וכחן לו עצמ לכמוב פשעהא על מספר ולמעעינו
בסון סכד •ע״ש ואס איםא אמא׳ לא סרסר סשמםא בלבו אע־כ
דסרסור לא עסנ׳ דאע״ג דסרס של ס״ס וראשי עם נפקא לן עקרא סיף
פ׳ בסיקים׳ וכל סרס אשר יסדם מן סאדס לא יפדם עוס יועם כמ״ש
רמב״ן נמורס ועוד מקרא דעזדא כל אשר צא יבא נעצם סשריס וססגנ״
׳מרס כל רכושו ושם לא נאמר ביטוי שפמים )ועוד דמאי כל מרס אשר
׳סרס קא׳ נמ׳ אמממס להקדש גנופ כפירש״י ומרווי׳' אמ״ ממאי קרא
וכי סיט דסרס גנוה נ ט ניטו׳ שפסים ה״ה סרס אדס( מ״מ סכל מטעם
נדר ישניעה או אלה וקלצה והרהור צא מהנ׳ עד שיוצ״ נשפם״ ואפ״ס
סכסנ ס״ מועיל שסר׳ כסנ״ ואנס נכדא ומסק לוער שאני ססס שהי׳
סוקע בשופר כעבואר שס דדנר ידוע דשיפור׳ אימ מנרקל ססדס ואינו
עעכנ וסיא רק סוספוס נעלמא וא״כ כ׳ סיכ׳ דלעטן סרס עועיל כתיבה
ס״ס לעטן שנועם ויש מזס ג״כ רא״ לעס שכסננו:
מיהו כצ זס נכוסב סיא נעצמי ובכתב ידו ס מ ט עקבל עלי בשנועה
וסרס אנצ אס סוא כסב ידי אסר וסוא סיסס סססיו יש לתסתפק
אס מועיצ כיון שלא ק-בצ נסיו וגס צא כסב נעצמו סמכי כשנע רק
ססכ סססיו ונראם ל׳ דסי״צ כאצו כסנ סוא נעצמו וראי׳ מגט כמתות
דכסינ וכסב לה מענין הגט סוא כמדנר אל אשחו סמני מגרשן ואלו
אמר לה נסיו כל סדנריס סאלו אינס מגורשס יע״׳ כסינס מגורשס וא״צ
לומל לס שוס דנר נשע׳ שמוסלס לידס כענואר נאס״ע ס״ קל״ו וננ״ש
שס לק מדלננן פ ס ל וענואר שס סטעס לסכסנ גופ״ סוא אמירם
הנעל ואס״ להסולק״ לעיים׳ נ״ש ס״נו עטעס שכסנס׳ לעיל דלעטן
סעלבל עם סנילי אין כתיבת כדיניל ע״כ ס״ל דל״ל ג״כ נפיו הלי אס
מגולשת ט מ מניאל למעת קמ״תא למשעע לתלכת מיתי׳ לכתינס הגט
במקום דנור קס׳ ואס״ס סאשם נעצמס כוםנס גיטס ורק שסעדיס
׳סתעו בצווי סנעל ואפ״ סנעצ עצמי יכול צססוס וא״צ עלים מן סתולת
להודאת נע״ל כעאס עלים לעי כמ׳׳ש רש״״ במתט׳ גיטן פ״ו ע״א ע״״ש
וכן תקשת לשביא נסילוש׳ ספ״ק לעגילת ע״ע צא גילש עלדכ׳ את אסתל
בסתימת ילו בצי עמס וצא ת״ אוושי עצתא יע״׳׳ש ואפי׳ מאן לפציג
יס״צ ססימם יל םבעצ צא עסיכ׳ ם ״ ט טעמא משוס לסב צאסלינ׳
דפסיל נס אכסן כמ״ש סיס גיטין מ ע״א ל״ת לקיימא וכר עיי״ש נקוף
תדינול וא״כ סלי קוק לאפי׳ סיא כיסנס ורק סוא סוסס םו״ל בסתימםו
כאלו אומר סל׳ אס מגילשם ממט ומוסלס לכל אדס וכל ענייני סגט
וא׳כ תת״נ בםטל שכתוב נ ו נכסינס יל ססופל וסליט כשנע וסנע״ד
סיסס תו״ל כנםנע בפ״מ:
א ח ר כוסב׳ זאם אסיא לימ ס' סשו׳ לשמם סי״ד ילאיס׳ ס״ פ׳
בסיפו אסר שסעל׳ באליכוס לשבועס שנשטל כופין אוסו לק״ס
שניעסו ולולס לסכליס שגס סרא״מ סנ״ל בסשונס לא סמ״ על סבלסו
לסקל אסל כל זס מ״ס׳ ס ן לסמי סלוי סנ״ל ומעטן ססשובס נלאס
שסוא תליא״ן מיג״ש ואעמיק אס לשונו וז״ל אסל כמס שטס אנס ס׳
ליד׳ סשובוס סל"׳ סל ׳ ז״ל וז״ל שני אנשים וכף וכ׳ כל אסד מסס
בכסב ידו בשבועוס סמולוס וכוי אס סס עםוייביס בשנועס שכסנו בכ״׳
סו נאער הואיל ולא הוציאו שנועם מפיסס אינס ס״ניס נ ס וכי׳ סשונס
אס  oנ מ ׳ שנועם ונסן לו כ״ ס״נ סוא לק״ס עס שנשנע אע״פ שלא
סוציא שס שנועם עפיו ואס צא ק״ס שנתנסו מכי »סור אנל אין
צס״בו לבר בלינ׳ אדס סואיצ וצא סוציא שס שנועם עפיו עמצ:
הנה עם שפוערו עמט אלס כבר סזכרם׳ צעיצ עם שנראס צ׳ בטעעו
וטמ צמדם׳ ממנו דאימ עםס״ב נשנועס אא״כ מ ם נ ומסרו ציד
ש מ נ מ לסמסירס צידו סויצ כאומר לו כצ מם שכםוב בשמד תם דומם
לגירושין כנ״צ:
א ח ר זס מצאמ׳ גםימיס סי' צ״ו שלמם לגרי שב יעקב ג״כ ממעמי׳
שכמבמ׳ אצא שט צנמא גשפםיס כמו מפיסם וצא מפי כםגס
ומצי׳ בפצוגממ ר״ם לאס ראוי צביצם שאינו אצס מ״ב קרבן שגוממ
וכבר כמבם׳ לעיל למשפםיס נמ׳ לק״מ וטש ממיסי סוממ מז ריש ט ב
ראיםו לא״ למטן אס סמשביע מדבר וסאלס כומב א ק שאין מוכמ ממון
סכסג מל מס קא׳ סאמ) ואי; לססימס לסוכףף לגלים מס שלא אמרם
מורמ ואץ למ לכמוג אלא מיגמ א׳ א ק ואץ מוכס מסק־ סכסג אס׳
קא* אגל םכוסג סמכי כשגע שגיעס געורס סיא ועי״ קליסמ שס.
ודבמ שבות יעקג דטית׳ תוטס גלא״ס אין לסם שסר שכ׳ שלא סיס
לרין ש*ס צאםו״ עואערת אצא עגוף סשבועת וצ״ע א׳ לאו דכסיב
ואערס ס״א דאיכס אלא לשעוע קיל אלת כעו בשבועי׳ עדות ותכתן
שאיכו אלס עשביע אוסס בע״כ לכן צלין לאסו״ מואערה אען:
היוצא מדבריכו למכא אס ככמנ בשמד שכבר צא טמשב ככשנע
אצא עודם שכבר כשבע ע״כ אס כיסן אםמלא מיספקם צמס
כמב כן ומומר שעפול׳ לא כשבע אז אפ״ כסוב בפועצ ממש ט מ אין
ביד יכול לכופו וטמ אס בעצמו יודע שנשבע ימוש לעצמו ממן שט׳
)בי( אינו נוםן אםמלא מיספק׳ אז׳ אס לא נכס׳ בפועל ממש ט מ מ פ ץ
לקיים שבועסו דאין לנ״ד אלא עס שעיטסס מאום ואס לא כפוסו ב״ד
-

ותשובות

צב

וסוא »ולע בעצמו שלא נשבע אין לו למוש למט שט׳ ולא א ע מ ק
במודאמו זאמ שויא כמשי׳ מתיכ׳ לא״קורא:
)ג( אס ככמב בלשון מוומ מליכ׳ כשבע או מקנצ במלם ומשלו מילו ציל
מבלו אפי׳ לא קלא בפיו וגס לא כקלא לפניו ולא אער סן וצא שוס
קנלמ דבלים ואפי׳ איננו כ׳ ילו אלא כסב ססוסר וסוא ממס או ע מ ס
מממו נציוויו ומוא מקלו ליל מנלו סלי עונש סשנועס כ מ ן בעקבו וכן
עונש ממרס וצעא׳ לק״״ל לעונש עעון עונשים מן סמן א״כ גס ב״ל
מפין אומו צפמע צמנירו ממ שמממ״ב ע•׳ משנועמ:
)ד( כצ זמ בשבועמ ומלם אנצ במקיעמ כף אס כתיב ממני ממן מ״כ
אין בזס עעש אנצ אס  oכעולמ שנתן כבל מ״כ נפ״ע מז־ מ נ ו
כדצעיצ נתידאת לשנועס ומלם:
)ה( ולענין תיתר נשלשת מליועומ או אשת דמיסר לת נעל מנו כשאלי
שנועומ אס אינו על לעמ ומיבמ מנימ יש לתם תיתל ואס תיא
לעובמ מבלו אין לו מימר כמבואר בי״ל ?׳׳ לכ״מ:
גלל כן סאכשיס מאלמ אשר באו על סססוס ומקלו ליל מעלמו שער
סרנכוס לסועלסו וסוא עשם עמסס עובת ושס נאמר שנשבעו
וקנצו נמרס עצ עצעס לקיים כל מוקף א״כ עונש תשניעס וסמרס כדון
בעקנותס על יבואו וירצו אמ רום מעלתו ואמנם אס מעלתו בעיניו
יראם כ׳ סאיש אשר קנלו עליסס הוא ירא ס׳ וראוי להוראת אל נס ית׳
אכזר׳ מלממול ויסן לסם רשוסו ולצונו וסיא כבולו וסהלסו אן בזולס
זס אל ישא פניו למורמ מ״ו לסיום מק״ע לדנים מלליס מ״ו ומובעמני
בנכי ישראל שישמעו לקול מומס וקנו לעלומ נהר נימ פ׳ בראש
ססייס וס׳ קרנו ומזלו ימס מכיל ממוסס בכל מותמ׳ ברכות:
מש״סק קיסר מפפ״דמ:

תשובה רכח
שלום וכ״נו לימד׳ ורנ מניני סרנ סגאון סמופלג סמפורקס כעמגת
סנושס גן סדקים גצ אגיזיס כמרמ ימושפ ׳צמק מאיר כ״
אנדק״ק דוקצא יע׳א:
יקרתו סגיענ׳ ע״ד נסור ונסוצס שנשנעו ז״צז נשמעים סמורוס שישאו
זא״ז ושלא ׳נשאו לאסר וכשסומעו לאני סנתולס כ׳ נפשם
קשירס זנ״ז גס מ עמין לא ידע משנועס אמר לכשאשיא נסי אנל עמין
איככ׳ ספן לסשיאס לאיש וסדנר מונן גס מ ׳ודיעוסו עשנועסס ׳ענת
ככס רעגן סנסור וכבכ סגיע סנס׳ לנן כ״ס שכיס וסנס ל״ס שכיס
וסאמן פאר רום מעלסו ולסיום נעו״ס כעס אינני נמזג סשוס לא עם
עיוצ נרסונות מס שא״צ למעשת וכבר כ׳ תרענ״ן נפתיסס לדיני סגרמ׳
אס אינני מרויס אצא סעסקס לברי קלמוניס וצסקניר וצסנין דנריסס ד ׳ :
הנה בסשי סו״׳ קי׳ ס׳ בעשיר מופלג שסקע כף לכער קצב שאס
ישמש בסו בסלי׳ במגפס וססרפא ישיא אוסס לו ושוב סזר סעשיר
וכ׳ שס סגאון ז״ל כל ססלוקיס שאפשכ שיפלו נערן זס וכ׳ שראוי לכוף
לבם ולאב צק״ס שבועתם ואס יאער סאב ׳קסכת נל׳ כקף אף כ׳
אועדן דעת קסם סם״כ סי׳ שיקסכם כדרן עולם עם כדן סראי׳ או
עישור נכק׳ ע״ע ׳עעון סאב ד׳ לו שכר שיקס נסי בסכס וכו׳ ועול
אפ״ אער שנלבו סי׳ לסם לו נדן ועכשיו סוזר בו אין לכיף על נדן כ׳
אינו ס״ב אצא עם שסוציא בשפסיו ולא על דבריו שבלנ וכי׳ מש אס
םיא כםכס ס״כ ולא סאב שלא כוכצ צסייב סאנ כצל צסם צם כמשפע
סנכוס רק עצסי״מ עכ״ם דבריו:
והדברים ק״ו ססס אל״ סוא נשא את נפשם לשעשס בעגפס וצא סי׳
שוספריצום ו ע  pר ע בדבר וברצון סאב וידיעסו אין צס״ב
סאב צסס צפזיג כסף או שוס כקף רק עצם״ע עכ״ש בנידון שצפנינו
שאין צס״ב סאב אדרבמ עצומ צשלסס ריקם יסיסרנס כל סנשיס וסבסוד״
מטמליס עם סגםולום וגא״ לימ כן שישבעו ז״לז ואס כ׳ כ׳ שגילת׳ לו
מסמרומ״ ועשמ עעמ עונמ גדולמ עד שע״׳ז נשגעמ לו ימיא למ ומאגומ
לא ידעו מסומת אלו מקסמא םלנס לנריס סיו ניניסס עד שגילממ
לאיש נכרי מססורוס מס שלא נגלו לאנוס״ מססעא סי׳ קרנוס ניניסס
ונרונ דנמס לא ׳מדלי פשעים ומעאיס סרנס ואס ככס אסם עושס לא
מנממ גמ צאאע׳׳מ ׳ושגמ מממ אנומ״ כ׳ ׳נואו פמציס וימללוס ׳פתות
וילברו עצ צבת דשבעו ז״צז ישוב ע״כ יתן תאב פרנסת תנמ ונלן סציצס
צא סס״ כזאם גישראצ ואס מבמ׳ מקפמ עציו עשנתו כפי תנראת
מעכמג מעולמ שגילו מרגוסיו כאשר שצמ צימ צעועס זה סוקף עליו
יצרו ככל גדוצ מסגרו יצרו גדוצ ממנו ומ״מ פמז כמיס אצ מומר ע״כ
אינני רואס שום אופן לסייג אג׳ סגסולס גשום דגר אפי׳ על צד סישר
וסעונ כ׳ ססיפן סוא מיושל וסעונ
א מ נ ם בכ״ז מפי׳ זא״ז לקיים שבועםס ויכנסס ערועס כ׳ לא סםנו
בשבועם׳ ע״ע שיוםן לס נ ק וגס סלע׳ ס" נוסן עעיקר׳ שלא
יסן צסס סאב רקצף קלף גדול ואפ״ם נשבעו זל״ז וק׳׳ו עסא דסו•׳ סנ״ל
אעכס סיא סאע׳ בוא צעיר׳ ושם כעשס שעסס טשואי׳ ואס אינו רוצם
ס״א פעורס ואס ׳רצס סוא ואן יס״ אונס שלא יכול לעסוס טשואי׳
בסין סע״ שצא ׳טסט ראשי סקס׳ או ע״ שוס דבר סר׳ גס סוא פעור
עשבועסו

שארות

דה״ם סופר חי׳׳ד

משבועסו ולבל זס למלכו מחשו׳ סמיוססה ס״ רע״מ במי שנשבעו זל״ז
והיא לוציס צסכשא בעירם וסוא רוצס צסוציאס משכי שאמס שאיכו יכול
ציכנס העילה שס׳ למבין שטהס שמוליס היא שעולה שידוע דלן בכוה
ישלאצ צחכשא בעילן וצא צעשוח טשואי׳ באהלא דצא ידעה צס ודלן
בעל אבילס לחזול אחל אבילחו וח״צ כמעורש וכחחנח בשעח השבועח
ושוב הוא שעול מסמס אונס ולבלי למב״ן אלו מובא״ בהגס׳ ש״ע '״ל
סי׳ לל״ג סע״ ו״ו אלא שהלע״א העהיק כשהיו שניהס מעיל א׳ משמע
אס ה״ חחחן מעיל אסרס סבלים וקבל־ס לצאה עמו לעילו וע״ז השיג
הש״ן סקמיג לבחשו׳ ללמב״ן מנואל אפ״ חבעל מעיל אחלח ח״ב לישא
אוחס במקומם וז״ל למב״ן שס חקפלח הכל היא זו שצא צחוציא בחולח
ישלאל ממקומה קולס נישואיי והקפלה ולאיה היא זו וכעטן שאמלו
בקילושין החומל לשלוחו צא ולקלש ל׳ אשה פלוטס במקום פלוני וכו׳
משוס לאמלה ממצא עצ• מיצ• וכ״ש שהא-ש מחזל אחל תאשהוכו׳ כ״ש
עכשיו שסכל מקםימ׳ בלבל בכל מקיס יסחיון של מללכ׳ בנוחיהן לעהן
שינשאו במקומן אפי׳ הי׳ חבעל ממקיס אחל וכו׳ ובליב״ש שי׳ קע״ז כ׳
עול טעמ-ס מלנפש״ והעחיק ב"׳ בא״ע ס״ ע״ה וחלקח מחיקק שס
סקי״ל אלא שסחשב״ן ח״א סי׳ צ״ז נחלק שס על הריב׳׳ש באיסו מעשה
וכ׳ וז״ל וכיון שבעיקל תלילת הוא נאמן וכ״ת בענין הטשוא״ לתשחא
בלילה ללעולס מהימן בדילה ללש׳ שעת לא כ״ש ועול מת טענה יש
לעשות כשואי׳ בתוכס לא נחפלש יפה בשאלה טענהיהו במאי וכו׳ אבל
אס חנעל אמל טליחנא ואבידנא סעודה לפי כבודי ולפ• כבידה בבלשן
שחוא מקוס לילותינו מח איכפת לס בזת אין זה כ״א לוע לב עכ״ל יאפשל
אם״ אחר ששמע טעמי הליב״ש המועחקי׳ בחלקח מחיקק הטל עדיין לא
חזר בו משוס שאפשר שקבל עליו הבעל נ״כ אונס סכנח הדרט' משבי
וחולי וקבירחח אן עכ״פ נא ראח דברי חשובח רמב״ן חליל ואלו ראח
אוחה לא רפרן> והב״ש ס״ ע״ה העליס עין מהנ״ל וכ׳ מ״ש וכברחשיג
עליו ביח מאיר ואין לזוז מפסח רמ״א שוב ראיח׳ מורי בק׳׳א לחפלא'
סי׳ ע״ה סק״א העלה דר״מ מר״נ וטור ס״ל כן ע״ש:
נמצא קלקלחו חיא חקנחי שהיא חעמוד על דעהה שלא הינשא לו
לקחלהה ואנשי העיר ב •ודאי לא יניחוהו ע״׳ השחדלוחחאב שהוא
ככבד בן הרב אב״ד ולא לכבודו ולכנוד הקהלה יהי׳ זה ואז ינקה מאלהו אבל
אין לומר שמסחמא ע ל ה כ ן ב ד ע ס ס שלא יניחוהו לישא בעירה והוה כאלו
חחנה היא לצאח חולח לעירח זה אינו ברור כ״כ וח״ל דברי׳ שבלב ואיכס
דברי׳ ולא שיין בזה אק ס ה מ וק״ו מורש חשו׳ מו״י שהעקס׳ צעיצ:
ואם אולי חאבה האשה ללכח אחריו או הקהל לא ימחו הנ־שואי׳
באופן שאיכו כפטר משבועהו ע״׳ הכ״ל אן האמר היא מה שאמר
אב״ עוד חזמן למועד ולא קבענו זמן לשבועחינו הכה דבר זה עיטו
ראו במחר״ט p״ קל״א אצא שראיחי בע״כ שנח קצח בחבנח מהרי״ט
אכחוב חוכן דבר ויחבעלו כל שלםוליו דםרי׳מ ההס ה״ המעשח שנשבעו
על הכישואיס וכחבי שראובן ח״ב לשמעין סך עלוס לפרוע לו ואולם
אס ישא בחו ׳מחוצ צו חובו זח ושוב החח״ב החח! סך עצוס לחוחכו
ואולס אס ישא בחו •מחול חובו ונשבעו ז״לז על כל חאמור ועכשיו
טוען צד א׳ לא זמן לפירעון ולנישיא" אמחין עד שנח היובל ועז״כ
מהל׳״מ בוודאי מסיג״ דבטלו וצא בטצו במנוח מבואר דאינו לוקח
לעולם שיכול לומר עד״] יש ל׳ זמן להקן ונהי שעכ״פ כופיס אוחו
מיד צק״ס מצוחו רק שא־כו לוקה אבל כוסי׳ אוחו מיד לק״ס אס אששר
ססס היינו מעמא משוס שעבר עבירה ועציו צחקנו בקיוס ע״ע אין
מניחים במכשלו ומי יודע מה יולד ייס וימוס באין מיסד אנצ סיכא
דציכא עבירח רק נשבעו צעשוח דבר שצוני יוכל לדחומ מדמי אל דמי
אצא שמצינו ס״מ מרובח מ׳ שנדר צישא אשח וצקנוח ביח בא״׳ אין
כושי׳ אוחו לקח מיד אלא שיזדמן מחנון לו משמע אס יזדמן כושי׳ אומו
הסס לנר מלוה שאני הוה כמשרש ליקס מיד ולאלחר כשיזדמן נמצא
בנדרי חדיוטוח אין כוש״ ויכול צדחוה משא׳כ בדבר מלוה והשהא בנידון
מהרי״ט שעטן כליל משני דברים א׳ שידוכי חבח שמלוה בחך בגרה שחרר
עבדך והן לה ושלא לעג; האיש צבטצו מש״ו והענין השני הוא חיובי ממון
שזח נשבע שח״נ לו אלא שימחול ע״׳ טשוא״ וזה נדרי המוט ויכול
לדחוח בערעון הזה עד היובל כי יאמר עול אשא בחך ונמחל חחוב וע״ז
כ׳ הרי״ט א׳ ה״ ע ק ד עסקם במ״ימ ושוב עצה על דעחס לחלוח מחילח
הממון בשידוכי׳ חי׳ חעיקר חממון והוח נדרי חדיוט ועול חזון צימעל
אן כיין שהכל נעשה בשעה שידוכי׳ ר״ל שלא ה״ עסקיהם אצא בשידוט׳
והחיוב מי׳ רק לבטמין על השילון ולהשמר מאסמכ׳ עשו מיוב גמור
וחלו חמחילח בשידוכ״ אצ השידוכ״ שהוא המצומ חוא עיקר ע״כ זמן
שכעון הקכס כזמן חשילוכ״ משחבעח לינשא טחכ״ לבוגרח למ״ד
יוס ושוב חצ הקנס יצל אחל עמול משבועחו וטשא אשח אחלח אלו
סוכן לבכיו וא״כ בכדין שלפכיט שכצ עצמן לא סיו אצא שידוכי׳
וסחו״ ועל זח כשבע• ע״כ שולחי׳ לס ססלאס שסוא סבעה לחי כשא
לו אם•׳ עלמלא• בעילם וקובע״ לס זמן לפי סרגיצ צסקן עצמס ]כ׳
שצשיס יום בזמן סזס בציל עסכיל כצ צלכ״ ובפלמ שהיא עזובס
וגצמולה מאבוס״[ ואז בעבור סזמן סוא שמור וישא אשם במקוס שצבו
חסן והשבועם כ מ ן על עקבח ואששל ס״כ חוח חחלסו עבילס וסופו

ותשובות

לתקן בתצעת המעות בהיתל כבענסות מ״ל ע״א וא״כ כופץ לקיים כמו
בעלו ולא בכולו ויש מקום שתפעול גס היא משבועתת באופן שס לשד׳׳ס
סי׳ ק״ל ג״ז אכתוב מעי״ז יתבעלו כמת נ״לום שכ׳ פל״מ וםוא בן אלמכ׳
כשבע לא׳ שישא בתת ומלבלתשבועת קיבל כזילות שמשון וכשכולע לאס
עםהס מעשי תעםועיס ותלעשתכל תעיל וכשבעת שמאבלח בילכלםוכ׳
ולכושה כי לב על שהחוהן והבת כא יכלו לסבול וכתט לו לשוה לתתיל
שבועתו אן כזילות שמשון אין לו היתל עז״כ מהלשל״ס אמת למב״ן כ׳
כי אין נדל׳ שגגות אלא שת״ תשגגת בגון> תכלכ אבל אס ת;׳ חששי
בשעתו ואח״כ אלמו אונס אין כאן כדרי שגגות וק׳ מזה על תשו׳ תכא״ם
בא׳ שכשבע לחח כדן לבחו כן וכן ישוב כחיאשו חובותיו ולא כשאל לו
כ״א ביתן וכ׳ לא״ש לא נשבע זח על״ז למכול ביחו וללון בחק ע״כ פעול
מהשבועה והוא בש״ע ׳״ל ס״ לל״ב ס״יו והי׳ מהלשל״ס לתלא״ש לאו
מעעס כללי שגגות שעל לי׳ אלא מעעס אכן סהל׳ והוה כאלו ההכה
בשילוש שאס יאלע לו כן פעול משבועתו וכזת לא תות לבמס שבלב
שת״ז מביאל לכל ולא תתנה כתתכה)פי׳ לבליו על״מ איכס שסקי׳ מבלא
אס תוא אונס דשכיח ולא תתכת אמליכן סביל וקיבל את״ שסקי׳
׳ק״ס לבלו אשל לבר אבל משוס שאין לומר אכן סהלידאדעת״ דםסקי׳
מבלא לא ההכה דאיזה אכן סהל׳ לאששל שיתי׳ מלוצת בזת שלא לבעל
דבליו ע״׳ שסיקח מבלא ואע״ג לעכשיו צווח מ׳׳מ ה״ל לבליס שבלב כיק
שלא תתכת אוכס דשכיח אבל הכא אע״ג עניוח שכיח לא בעי לחחנוח
שאס יעני צא יחן צס כדן דכ״ע ידעו דאין אדס לן בחוצ־ת ומשיא בתו
ואין זה לבליס שבלב וכאלו תת:ת למי( כחזול צמםלשד״ס שכ׳ צעקח
והלעשת תאם באושן תכ״ל "יל אכן סהל׳ אלו סי׳ יולעיס לא נשבע
שחל׳ קמן שאש״ שככגלו מוחלים לו ואיל תיתל וכולי האי ואולי אס
יסכימו עמו ב׳ בעלי חולאח ע״ש ובס׳ באל תיעב קטן ס״ לל״ב כחן
מכשול נםעסקסו ע״ש ותשתא אס יאלע תכא לבר כעין זה אששל שגס
היא חםעול מםבועחח ועוב שיעמלו באמוכחס ע״׳ מעשה חוללה ובול
מס׳ העכיה:
א ך אס •לצו וימחלו זה לזה שיחילו שבועחו ע״׳ ג׳ אין אכו צכיכיס
צחוש שמא א׳ מהס אנוס כיון שהוא אומר שמצח בסיתל כלל
חבלו שוב לבליס שבצבאינו לבליס לוקא אס אכו כוס״ על שיאמר רוצח
אכ׳ שלבכיו שבצב ואוכסו מבואר צםטט אז צליכיס אכו צחי׳ ש״ס כיסא
לי׳ לצהוי כשלה או מצוה צשמוע לבכי חכמים כמו שהשביל םלמב״ס ספ״ג
מגימשיןאבל כל שאין אכו כושי׳ וזה בא ואומל מצה יהי׳ מאיזה עעם
שיה״ אין א ט אחלא״ ללבמ׳ שבלב וזהו הללן היוחל מחיול מן הכל
וחנלע״ל כחבחי וסחמח׳ שמי בכל חוחע׳ בלכוח א״כ:

תשובה רכט
נשאול נשאלח׳ מההוא מלבנן ללחיקא שעחא עובא לאבוהיו והמח
מכובליס בני עוביס ואינם יכולים להחסלנס מקופה של צלקה
וסבן אין ילו משגה צהה צהס כצ צרכס כי עיםוצו וצרכי ביהו מכובים
מהו שיכול ציסן לסם מעשרו שרגיל לספמש מממוכו מבלי ס ס לשוסעכי
אחר הן קרוב חן רחוק עד שיחםרכסו אבוחיו בכבול בריווח ולא ׳כשל
במח שאחז״ל כל הכוחן עסכוסיו לעט א׳ מביא כעב לעולם כבש״ע י״ל
סי׳ רכיז סעי׳ ע׳:
לעיר לא מבע" לאיקולא ליכא אלא חיובא כמי איכא ואיכי כשאי לחח
מעשרו לשוס עיי עלם שיחיח לאבוחיו מסח מ סלנססס ולאי
ממ״ש סוס׳ ש״ק לקידושין ל״ב ע״א ל״ס אורו לי׳ וכו׳ בשם שאלסוס ש׳
יחלו וכ״כ סלא״ש דסא לק״״ל כיבול משל אב ס ״ מ לאים לי׳ לאב אלב
כי ליח לי׳ ולווס לבן צל 7סבן לסם ומייסי מםילושלמי למשיק ל״ כמי
מקלא ועל זס העלו וססכימו שיסקיס לםייכו מחולח צלקם וכושים על
זה כדלן שכופין על הצלקת כבפ׳ נעלם שכחסחסס שכוסין לזין בכיו וקש׳
כל העליכוח הזה צמה ומה לילן ללא״ סשיעא שכופין על הצדקה כפי
סשג יל וציהן צלקה ומעשל וממילא כל הקלוב קולס כלכחיב אח העכי
עמן ומי קלוב ׳וסל מאביו אע״כ צומל אע״ג לגשאל׳ עכייס קלובים
מצוה לחלק אבצ באביו צרין ציסן צו אס סכצ וסעעס כראם פשוע
להאיכא למ״ל נמ׳ משל בן וכחי ללא ק״״צ כווח״ אצא משל אב מ׳׳מ
ששוע ללאו לוקא משל אב אלא שלא יהי׳ בו הסלון כיס לבן וכיון להאי
מעוס צלקס אין בו חסלון כיס לבן כלל וסוא מעון שאין לו סובעיס וי־ק
עובח הכאה צהבן וממיצא מחוייב צססו צאב משוס מצום כיבול וכן
משמע מצ׳ כמ״א בש״ע סי׳ ל״מ סעי׳ ס׳ ע״ש ומלשוכו משמע שכצ מח
שחייב ציחן צצלקה צלין צחחו צאביי וא״ש חשחא למייחי ציה 'לושצמ׳
מקלא לכיבול וקשם כיון לאיכו אצא מעעס צלקח מאי ש״ע״ לקל׳
לכיבול הכא וצהכ״צ כיסא שיה״ צלי׳ ציחן צו כצ מחכוחיו:
ומה שהקשה בל״מ למלשין שאין הבן צמן לחסזיכ על חשחםי׳ לא משעע
כן לחל׳ אפי׳ אי איני צלין לתחזיל על השחה״ כמי איכו מחו״ב
צחח צלקה כל כ ן לא ילעח׳ מכ״ל הא לוולא׳ משמע ממן חולח כל שיש
צו םרכסח יומו צלין ליחן חעוחכ לעט לק חייו קולמים אבל כל שיש צו
ל׳ שככסח יומו יחן שאל ממוט לעט הצמן לק גאושא החקיכו שלא
יבזבז אלס יוחל מחומש וסעכוהו אקלא עשר אמשלכו לן ובמקום כיבול
אב

שארות

חת״ם סופר חי״ד

א נ לא מקכו ומדמו על דין סורס שאס איכו צל 7לממזיר על ספססיס
כל שיש לו ד׳ מ״ו ימן מכשאר לאנומיו:
שמקשמ ע״ו מגאון במפלאמ בקידוש״ על שיעומ ה ק ו נ ד ס
ומה
דבאץ צו לאב ממויב סבן מעעס כיבוד ממש א״כ קשמ מכמונומ
מ״ע דאדצ נאושא ממקיכו מכומנ כצ נכסיו צנכיו מוא ואשמו כיזוכיס
מסס משמע סא צא ט נכסיו איכס כיזוכיס מסס ומיפוק צי׳ ממעס כיבוד
ניזונים יפמ מ״ ז׳ל דנ״מ לעדן ירידה לנכסיו דמהורה כיבוד כסי דכופ״
עד שיאמר רוצס אני אנל אין יורדס לנכסיו משא״כ ממקנמ אושא טש
וסוא פשוע ועוד כפקא מינ״ דאס איכא נניס הרנס וכ׳ לאיזה מסס
נכסיו א׳ ליכא סקכס אושא עסויניס כולם לזוכס נשוספיס אנל סשסס
דאיכא סקכס אושא אוסס שזכו נככסיס יזוכו ואידך פעורים דה״ל
כאלו איה ל״ לאב דהרי איה לי׳ ה ד ככסיס ומעורים סנכיס לזונו
משלהם ועוד נפקא מיכ״ להקכוה אושא נש״ר צעצמו נמהכהו מזונותיו
כל ימיו ולא נע׳ למיענד ענידהא לההםרכס ממעשי ידיו משא״כ נהורה
כיבוד דוקא כ׳ ליה ל״ צאנ וצא מצי לההפרכס כלל ממעשי ידיו אנל
כצ זמן שיכוצ צתתפרכק ממעשי ידיו צאו כצ כמיכי׳ להעיצ עצמו על בכיו
ועוד ד ל אי לית ל״ מדילי׳ יכול ליעול מעשר ע ד מאסרים אס ׳רצת
וידויס הנן אנל הכא שיש לו ככקיס ששייר לו נ ה ם כס מזוכות כל ימיו
ה״ל כמי שיש לו מאתים זוז ואקוד לו ליעול משל אסכים כל זס ברור
מיתו לא קיי״ל כתקכת אושא:
ודעת מתרטל נתשו׳ ק״ קל״ו דרמנ״ס מקפקא ל״ א׳ כיבוד משל בן
או משל אב ע״כ פקק שב ואל תעשת שאין סנן מסוינ לזונו
משלו וכשזורק תאב ארכק׳ של בן ית״ תבן שב ואל תעשת ולא ׳מסת
ע״ש וזה כ״ל דוסק ויותר ד ל תי׳ כ״מ דעד סיכן כס כיבוד או״א שיזרוק
ארנקי היינו ממדוש סקידות יהא דלא משני ש״ק הכי כ״ל דתייכו דקאמר
תש״ק כ׳ םא דרנ םונא קרע שיראים באפי רבת נר״ דהא׳ עובדא
צ״ע מאי ש״מא תכא צס״ תש״ק ועוד צע״ג ק׳ תוק׳ דאע״ג דמסל ליקרי׳
ס״ל ככתכוו; לאכול נשר סזיר ועלת נידו נשר עצת דצריך כפרת וטש
הוקי דהודיע לו קשה להלום אס הודיעהו קודם מעשה סריכי כולה לזרוק
ארכק׳ ואס הכעוק אכ׳ מוסל הרי הודיעו ולא יכעוק ולא הועיל ר״ה
כלום אך העדן כמ״ש םסוקקיס דלאסר שזרק אקוד להנן לכעוק כלל
דמאי דהוה הוה אך קודם שזרק ציכא אצא מידוה סקידוה ו ד ה רצה לכקוה
אי יה״ נו מדה סקידוה שלא ימסה נו נהסלה וליכא נזה לפכי עור
דא״כ ימסה נו איי כאן ענירה אך הש״ס פריך דלמא אסר שקרע ׳כעוס
וענד אלפכ׳ עור ומשכי אסר שקרע הודיעו מיד אכ׳ מוסל ליקרא דיד׳
אס הכעיס ועיקר כסיוט של ר״ס ה״ שלא ימסה נו נשעה ק ד ע ם והא
דקא׳כ׳ הא ד ד ה הוה ה״ אסראקו׳ הש״ס כמו א׳ כמי או הרמנ״סגרס
א״כ כנלע״ד :
ת ב נ א לדיככא דלמאי דק״״ל דאס אין לו לבן מוהר ליה; לאביו מעשרו
א״כ ממילא ס ״ נ ליתן לו כצ מעשר וצדקה שיש לו ליתן עד
שיה״ לאנ ד׳ מחסורו אשר יחסר לו ועיין נ ד נ ד מהר״ס מר״נ שבש״ך
ק״ רמ״ע סק״ג שהגיה השייךמכ״ש ננטו וצפע״ד אוהה ההגייה צ״ע מאי
כש״כ איכא ד נ א נ איכא מ״ע דכינוד ונזה סוא קודם לנטו אנצ כ״ ל
להגיה דאפ״ לאניו ה״ מוהר אס לא משוס כבוד אביו אנל לנטו מוהר
יעיין קי׳ רכ״א בש״ך קק״ה .הכלע״ד כהנה׳ וסהמה׳ שמי פה ק״ק פ״נ
משה״ק קופד מפפד״מ:
יוס ד׳ א״ס דפקס סקע״ד לפ״ק:

תשובה רל
ר ב שלוס למר ולתורתו אשד הורהו ה״ה ׳״כ הרב הגאין המאה״ג ס ר ק
נעל פיפיות הל הלפיוה כקש״ה מוייס מרדכי כ״י אנ״ד ור״מ דק״ק
שעאמפ׳ ׳ע״א :
נ כ ב ד ו ת המדובר אודת דברי ר ט א ני״ד ס״ ר ט ת ונש״ך שס סקי״ד
וע״ו ׳ע״ש מלה׳ כנר אמורה כ׳ עין רואה בגוף דברי מהרי״א
ומהרי״ו יראם כ׳ אין אלו כאמדס אלא נימיםס שלא קבלו הרנ כפועל
אלא כל ת״ס הכסיג נכי עירו שם״ דר שס וממילא ה״ לו ס י ס הקצוב
מסיפוס וקידושין וכדימת אט׳ג כ׳ דין תודת תיא שת״ס תממוכת פרכס
עצ תצינור נכי עירו עושק לו מלאכתו ומסויניס ליתן לו פרנסםו מ״מ
כיון שצא שכרוםו כפועצ אצא שנסא דאתיא מטצא א״כ אם יניא לשס
אסר ויכםיג גס מוא רנכימ ט ׳מסם נידו אנצ נזם״ז שמקבצים רב
ועוקר דירמו ממקומו ונא לכאן וקוצניס צו שכירמו כמו שמשכירים פועל
ואצ״ מ־א נישא כפשו וכםשומ ביתו ובתוך אותו תקצבת תוא שכרו
ממופות וקידושין וגמין וכדועת א״כ פשיע שתנא בגבולו צא עונ עושת
נ ע ט ו וגרע מיודד לאומנוה סנרו שהאומכוה הוא תפקר אצא שזה נא
ויושב נצידו אנל הכא כנר זכם זס הרנ נכצ רווסא ד ע נ י ד דאתי
נגנולי ואקיר ממש לשוס אדסלפקוס פרנקתו נזם ו ס ד זה כגוזל ממש
ודנר זת פשוע מאוד ואין ראוי לתאריך וט׳ש מתרי״א על שכר זס אנו
נושים כ ט שתעתיק תש״ך ת״נו כנ״ל שת״ הרנ יושב בעירו ולא רצת
ליתן קידושין ינעין עד ששלמו לו כו״כ ובודאי ע״ז אנו נושים כי הוא
עסוינ לעשום נסנס וסם מצווים לעשות לו עלאכסו ואפ״ אס סס עיני־ס

צנ

ותשובות

עציו סדרן ואינם מישים מלאכתו מימ סוא לא יעבור ארסות צדיקים
צימוצ פרק מעש״ס מצום ומלמוד הורה וסצכו׳ נימין וקילושק וכדומה
ע״כ כסב עצ פרק זס אנו בושים אנצ צאסר ששכרוסו סקסצ כפועצ
וסניאוסו ממקומו צכאן ותראו צו מקום צסרנקסו מגעין וקידושין א״כ
הוא אינו כונול פרק שצא כדין כלצ אוצי הקסצוס פעלו און שסמיצו
םרכקה הרב מצ אלו היחידים אנצ הוא אינו נימצ פרק מקידושין וגמין
כצצ אצא שזה הוא שכרו עצ עיקר ׳שינסו נכאןוסראו צו מקום לגבוה
מנעלי נותנות וכדומת ואין בושת כאן עצ נעיצת פרק זה אס ׳מצנו
נדרן כבוד וכל המקפמי גוזל וחומק לפע״ד וזה פשומ בעיני והי׳ זה
משה״ק קופד מפפד״מ:
שלום כנפשו סיפס ונפש א״נ דש״ס :

תשובה רלא
שלום וכ״ע לי״נ חרב חמופלג חחו״ש כש״ס מרס איצק נ״י אנד״ק
מאר יע״א :
יקרתו הניעני פה אני בן כסר עוקק נרפואוח ונפשו נשאלחו נידון
ההוא מרבנן שהשיא בנו שתוא בחור מופלג והשיאו לנה ח״ח
וההח״נ ליהן בכל שנוע ג׳ זהב מינן לחרב שיזין הזוג על שולחנו
משן ו׳ שנים רצופים כדי שילתוד הנן אצל חיהנו סרנ נ״י והן עהה
כנד עליו עול הקבל ושאל אס מוהר ציהן קן הנ״צ ממעוה מעשר שרגיל
לחםריש מןחריוח שיזמין לזה :נרמ״א נתג״ת י״דרק"׳ רמ״ע נשס מהרי״ל
שאין לעשיה שוס מלוה ממעוה מעשר כגון נרוס נהכ״נ וש״ן כ׳ נשס
מתר״ס דיכול לעשות נו מצות ולפרנס בניו הגדולים ע״ש ונבאר הגולה
על תגליון שס כ׳ דוקא מצות שחייב נלא״ת אנל מצות שאינו מחוינ
מותר ליקח ממעות מעשר נ״ל שיצא לו כן שראת נד״מ דמ״ת׳ מתרי״ל
הכ״ל וקייס נ ו וכן משמע בביצה כ״א ושס כאמר האומר חריכ׳ נזיר
ואגלח ממעוח מע״ש הרי הוא נזיר ואיכו מגלח ממעוה מע״ש דדנר
שבחובה אינו בא אלא מן חחולין וחשנ הוא דה״נ חיינו שאין לו ליקח
ממני מלוה דמיירי מציה שחייב נלא״ה לעשיה ואינה נא׳ אלא מן
חח־לין אנל מלות שאינו מחויב נלא״ת לעשות שפיר יכיל ציקח ממעות
מעשר ונפ״ז לא םליג׳ מהרי״ל ומתריס מריב שבש״ן אנל נמח״כ שגת
נרואת דנמהר״ :תל׳ ד ה ונתשו׳ קי׳ נ״ו כ׳ לתדיא תעעס משוס דמעשר
שיין לעניים ואין יכול ליקח נרות נהנ״נ ממע ה ענ״ס אפ״ לא יתי׳
ח״ב בהם נלאית מ״מ חיך יכול לנזול עניים ולו אין לו נתמעוח אלא
עובה הבאה ולא יוחר  1א פ ״ למ״ד דבר שבחינת נאת ממע״ש ע״ןמכחוה
פ״ד הייט לגבוה דמע״ש ממון גבוה יכיל להניא תודחו ג״כ לנבוח ממעוה
מע״ש אנל מעשר עכייסלא עלה על דעה אדס מעולם שיעשה מלוה
נמעוח עכ״ם וצא ה״ צריך רמ״א צהניא ראי מניצה כ״א אלא יען דהך
מעשר כקפיס אינני חיוב ממש יש מפרישים ויש שאיכס מפרישים וא״נ
בודאי אי לא ה״ כוהג צהםריש מעשר מ׳ יהנעכו ומי יכפנו היא דאיכו
גוזל עכ״ס ע״כ מניא ממק׳ ניצה כ״א האומר הריס כזיר אע״פ שאינו
מחויב לתזיר עצמו ננזיר מ״מ מכיון שאמר הדני כזיר מיד מחחיינ נכל
קרבני נזיר ושוב כשאומר ע״מ שאגלח ממעיח מע״ש לאו כל כמיכיח
ה״כ מכיון שהנהיג ג״פ להפריש מע״ש מדוח שלו ולחחו לענ״ס שוב כל
מה שיפריש מעשר הוס ממילא לעניים ולאו כל כמיכי׳ לקנוה ממכו כר
לנהכ״נ אם״ אינו מחויב נ ה ס ודברי נאר הגולה המוהיס ומינה אס
ודד נחחלה ההנהגוהו להפריש מעשר כקפ״ ההנה שיכול לעשוה ממכו
דבר מצוה מודה עהרי״ל למהר״ס שנש״ן ואין כאןמסלוקח .ודברי ש״ך
נדפסו נעע־ה ג״כ נמ״ש דיכוצ צפרכק בכיו הגדוציס ק״ ו מאביו משוס
כבוד אניו וכ״ש נ ד ו וקייס שין משמע אפ״ יש לו לפרכקס ממ״א וצ״ע
היכ׳ משמע כן מאביו למד ונאניי אמרו הנוא מארה מ׳ שפרכק אביו
ממעשר אס אפשר לו נפרכק נלאית אנל האמה יורה דרכו כ׳ מיק
וצ׳׳ל לולי כבוד אביו פ״ שהרי יכול לפרנק אביו ממעוה מעשר א׳
לאו משוס כבוד אביו אמרו הנוא מארה למי שפרכק אביו ממעשר משוס
נזיין לאביו אנל בנו שאינו ס ״ נ בכבודו מוהר לםרכקו ממעשר אפ״
יש לו לזוכו ממ״א יכול ליהן לו ממעוס צדקם אדרנ׳ ענ״ קמבין קודמין.
אמכם ראיהי במורי הפלאה על חחירה פ׳ ראה כ׳ יהי׳ בן אניון נאסד
שעדן דדריש ק פ ד אניון ההאנ האב קודם ושוב דדש עכ״ עמן קודמין
וכו׳ ועכ״ קרונין קודמין כ־ ז״ל לכן םקדיס ההאנ האב קודם לומר
עדי עירן קודמין לענ״ עיר אחרה ה״כו אס שכיהס צריכיס למזין חי
לכקוס אנל אס עכ״ עירן יש להם כדי חיותם אלא שאין צתס הרומס
כלל לזמ עדי עיר אמרח קודמין לעדי עירן דהחאנ האנ קודם עוד דריש
נ ק פ ד כי ימי׳ בן אביון בן ר״צ בעצמן מייכו בכי בימו קודמין אף לנכי
עירו ואמר הגאון ז״ל דלהכ׳ כהינ כ׳ יה״ נ ן קודם אניון לומר לעניי
נכי ניהו וכדומה לא אמר״ ה ה א נ ה א נ קידם אלא קודמים נכל צרכיהס
אפי׳ לעניי עירן שאין להם מזון ומחיה כלל :
נ מ צ א לכידון שלםכיכו אס מ־ד נשעח כישיאיס חי׳ דעחו לחייב עצמו
לםרכק הזוג ו׳ שכיס ממעוח מעשכ ש״ד ומ״מ כ״ל מהיוח עוב
ימצק ממעשר וימן חציו צעכ״ס דעצמא ומציו לנכו דוגמא להא דחכיכן
משכמ ו׳ פ״מ דםא׳ ס״ מציצ וט׳ ע״ש .אן אס בשעח חיובו נשעמ כישוא״
לא מי׳ דעמו ליהן ממעשר שלו ה ד ח״ב עצעו נשער צפרכק הזוג ו׳ שכיס
ואין

חת״ם סופר חי״ד

שאלות

ואין אלס סולמ סונוהיו מממשל ואפ״ ט שאנק סמלך נלנו ס ״ נ למשל
שלא יפלמ סוני מממשל .סנלטלכסנםי וסםמםי שט .גכפל לאליסלאלף
משס״ק סופל מפפל״מ :
יוס ל׳ ר״ס א נ סקלינ לס״ק:

תשובה רלב
שלום

ו ט מ ציממ סרנ סמאס״ג ססרק סמופלנ זים רענן יפס סט
סואל כמרס נעל נ״י אנל״ק ״: 3xvtb

ותשובות

כמבואר שס בנינףן וספסיל יצסק אוםן עמום שסלוה להם ט כ צמומם
זס סוציא שלסו מאס שמרים:
נחזור צמכ״צ צא מינמ״ צמממייצ ופשנדוס משמננוה סש׳׳מ צאו כל
כמיניהו לסקרוביס צומר שיקס ספרים מסממשר ואס״ צלקס
כלבם צב אס כוסן צעני מ״מ ציקס בו מלים יכוצ ליקס בו מצוק לצא
פוסקים סיו
קיי״ל כדמ לב״מ מ״ס מ״ב מכ״ש ממום מעשר אלא
סקלוביס יכולים מסממשל ליקס בסס ספלים אבל אס ספלישו למני שוב
סוס למני ואינם יכולים להחנוס מליו בשוס לבל וממםס מ״ש כן סוא
מלצינו לסשאילס לאסליס וסוא אמל שלא ססנלנ אלא כל ימי סייוומול
נ״צ אפיי ס״ כסונ קסס שנדל צסשאיצס צאסליס מ״כו אס סוא צא
יצעלך כי ס״ ס״ס עושק בסולם סירל כמ׳יש בשאלם ולק אס יצעלכו
אסלים נשעס שסוא אינו צליך אז נלל צסשאיצס נמצא נוסי םקפמס
שצו ממש ויורשי׳ ׳ולשי׳ אסליו לק שעסוינ סוא לק״ס נללו נס״ו אבצ
סיולשיס אסר שירשו מצמיום סקפליס אינס מסויגים צק״ס נלר אביסס
מיין רמ״א גס״מ סס״׳ מ נ ויעיין סמ׳׳ע סי׳ רי״ג סקכ״א ונמקוס אסר
סארכם׳:
ועוד כיון שלגלי הקלובים שנסנו סמעום לא מעלם ולא מוליל רק מס
שסוא מלמו כוסנ על סקפליס ולא יש עלים ששמעו סנלל מפיו
לק נכםנ עצ סספליס יצמ״נ אס נלל גכסנ סוס ניר ויש נזם אליכוס
ננלולי אחיוכיס ונעלם מכולם לנל׳ סשו׳ סליא״ן מונאש שמצא מציאה
נסשר לשלים שט סנשנמ או מסמם נכסנ לסנילו נשעל ומקלו מילו
לילו ס״ל כלינול ממש שסט מלאול׳״ שעל סילושין וגיעין ע"׳ מס־לס
טלו לילה ס״ל כאומל לס כל מס שכסונ נסוכו וס״נ לכווס״ מנואל
לזולה זה לא הוה כלינול וכל סאסלוניס לא לאו לנל' אלו ונםשר
האלכם׳ ]וע״ל ס״ ל״כ ולכ״ז[ ט מ נ״ל לסכא ליכא לטסש רפה עמנו
אפוסלופס״ לעיין עיז "ל ס״ של׳א קקל״ג .יוס ה׳ ז׳ ענה קצ״ז לס״ק.
משם״ק ס ופל מפפל״ע.

יקרת כנודו סנימני כידון מי שמח וסניס ספלים שכה׳ מלי הס שסם
מממום ממשלמקלוניו ישישאילס לאסל״ כל ימי סייו וסאפועלופסי׳
עצ יםומיו סמנייס סממוסליס צסס לוציס למוכלס לפלנסס סיסוטס
ועועניס שצא כ׳ אצא כצ ימי סייו ואסל שמס יכוציס צמוכלס :נפ׳
סאשס שצם קנרו ט נ מצא כלי וכ׳ עליו וכו׳ אימא אישסלו׳ אישםצי
וכו׳ אימא לפנסי שנקי׳ ולכאולס שנפקוסא לצשנו״ אימא צפנס״ א״כ
אפיי סיכא ללא שייך פינס כגון שסקסק מצ סכצי עצמו מ״מ אמלינן
שמא לא סי׳ סקלש מעולם וכ׳ כן לפנס״ ואע״נ ללעניז איסול׳ לסלומס
וקולש קיי״ל כלננן לר׳ יוסי כלססק לממס פ״ו ממע״ש סל׳ ס׳ מ״מ
נדני ממונוס מולו רבנן לד יוסי כטש מיס׳ שס נשס ירושל׳ ופקק
כן נש״ע ס״מ ס״ ק ט ו סכ״ע נל׳ שוס סולק וע״כ לסלק נין קולש לסול
וגפ׳ סמפקיל גני שכיס שספקילו אלל א׳ כ׳ הדיף ופליק רנא סא
לקסכ׳ דשא מסן לזם מכה ולזס מכס משוס פשיעוסא לס״ל לטכהנ
שמא לגנלא למפקיל גני וכו׳ ע״ש אע״נ לאפי׳ א׳ כ׳ שמא על״ן יש
לומר אישסלו״ או לפנס״ שנק״ ז״א נודא׳ א׳ סנפקלסמוסזק או ׳ולשיו
אמליו אומל״ ללמא שלנו סס וסא׳ שמא אישסלוי או לפנס״ לא סיו
מוציאים טל סמוסזק אנל סיכא שסנסקל יודע שאיט שלו אלא של א׳
משני אצו אז גולאי כסגו מוטס וזס פשוע וצפ״ז טש לטא נ״ל סק״׳
לנ״ע ט שמצא כיס של ממום גסינסו וט עליו ללק סמכי׳ אכסינס
וסל׳ סן צלקס נמ׳ מ״ל׳ נכס״נ שיולע שיש לו כיס צלקס ואינו יולע
אחסו וקיל צלמ״א לנצלקס צמנ״ס סוס ס׳ יסמכ״ אכסינס כיון לולא׳
יש נצלקס כיס כאן אנל אי לא ילע כלצ שיש צו שוס כיס אז צא נלילא
אי מוצא" מממומזק נרי כמינמ ומצי' נפצוגממ אי ס׳ צלקס נזס״ז שלום ונלכה מאלק׳ הממלכה ליושנ׳ אלן נ מ ס ה וניסול ׳״נ וסמלה
לומס לאיסולא או לממוכא ועש״ך שס קקי״ל ומאלכמי נזה גמק״א
לגי ולג סגיג׳ סלג סנאק ססילא ופרישא המופלג נסולס הכניס
אך צל״מגהנ״מ מללכי ס״ק ל מ ג ס״ מלכ״עלכ׳ סמכי׳אכםיגס גצלקה סוסס זאם גלים׳ אוסס וסל טנן לאזיל לסתם אמל׳ לננן גכסילא
כמו גפקלק לפ׳ סמפקיל ע״ש וסםס טילי גשיולע שאיכו שצו אלא וישגמו גמלאיםס קולא מל אלמה הקלש שמוהס שס סטוסל כקש״ס
של סמסקיליס ומללכ׳ משממ למייל׳ אפ״ איכו יולע כלל שיש צו מרס ממלס נ״׳ נשיא אלקיס נסק־ סנשיאיס לאועםס ה׳ מליסס יס״ :
מ ק צלקס לסכי הוא מא״ז קצר וסא״ז ס״ל ס׳ צלקס כסקלש למי ולא
נליך לאיסימס׳ סמפקיל לסל׳ בסקלש סלכס כל בנן לגב* ר׳ ׳וקי וצ׳׳מ :עיניו סגלולסיס יגיעו גסמםק םשונםי לגאון ישראל מסל״ז מלנליוה
גסא לסכל ממלין לילושליס ומשם יגין לכל טש לקלושם מקים
ו ל א נללכס אלא לאלפוי לינא במלמא אנל נדלק שלפנינו נ״ל אפ״ המקלש לא נעיל וססוניס סגיג מקלוג מקולשיס מפי וקלוגיס אל אלקינו
א׳ אמל״ בכי מאי צלקמ אימא לפנס״ שבק״ היינו א׳ כ׳ מליו לא מונס׳ צמניןקיוס סמצים סםלויס גאח או גמקלש לאללנ׳ כל מנעוה
מסס שמוא מקלש שיפרשו ממכו בכי נימו וצא ימיו משמשים בו אבצ כוונס׳ לסלאג״ל סיו מסל׳ גיס סגסיל׳ לסכל געל גזס״ז נמו״ס ללאוסס
מאי הול״ל לסשאילס ולסייב מצמו אמ״כ סאמס כן סוא וטמ כ״צ הלין למס יוםל יש סיוג צמצום גזס״ז לציכא םילוצא ללנינו ס״ס שנסוס׳
מס סאפומלופק״ ואומל ממיקל סליןשבש״מ " ל סי׳ לטמ בהנ״ס ראשוכ־ ק״׳ מ״ג ל״ס סוא אמר וכו׳ לטמ מכיס קלוש׳ גיס אלקים וזס שמל
ואין למשום מממשל שלו לבל מצום ליםכו לעכ״ס עכ״ל וסוא ממסלי״ל סשטס לא נעל ולא יםנעל כ׳ אין אנו עוסקים אס ס״נ כרס הנכנס
ונעל באל סגולס נ ט כ שנה נמאס כ׳ סנול ס״ לסשוום לעם למ״א לסרסגיה נזס״ז או לא כ׳ מאי איכפם לן נזם אך מיקר סוא נמס שנעקר
שסוא מםשר מסלייל עם לעם סגאודס לטיס׳ ע׳ז וש״ך שס ט כ כסב סל סמוליס סוא שמר סשמיס אשר לזה נהכרן מהרי״ק גסשד שאגיא
למסלי״ל מלס צומל מצום שמסוינ נלאים למשום וליסא שנםשו׳ מסלי״ל לממה ומרס נםקלש ס א ק מיי ׳סישמ ומזרא כגל סקלינ שס אלס״ל
קייס לק ציםנו צמדים מסמעשל שלסס עכ״צ נמלא נוזל סמנ״ס נכל ונס ונעקל ׳לסק וסלס יעקג קונס ושונ נעלס מל שהאיר ה׳ מיניסס
שוס מצום שימשס כ״א לפלנק מנ״ס לק״ל למסד״צ לסיוב ספרשם ממשל נימי לסמ״ס סנס שממנוס גאסרםס מצאנום גשלי יער ]ואגנ אשטמהו
כקס״ סוא ממש לאודי׳ ולמדים ואין צבמצ׳׳ בו אצא עונס סנאס לאחס מס ששעעםי מפס קלוש ט ו סססיל שנכםונס מו״ס נסן אללר זצ״ל
מכי שיללס ואמנם ססולקיס למ״מי סש׳ך קביל׳ לסו לממשר כספים נ ט ש םוק׳ נמ״ז ס׳ כ״ס נמסניי כל עקום שאסס מולא סר נ מ ס וגנמס
איכו לומס צממשל גילן שסוא לאולייסא ממש ומובצ סםבואס משא״כ נשאסנילומ שיש שס מ״ז וט סוס׳ נשסימשל׳ למקלש סיכן נ ננס לטל
מפשל כקס״ ללשס ק פ ד מעשר סמשל מכאן שמסדשיס צמומצי סולם שנעב' נמסונ׳ לגנו׳ וסי׳ נימשצ׳ מ״ס נניא נננס שס וסי׳ מולי זצ״ל
ממשר וצא לוקא למומצ׳ סולם אצא צלבל מצום ש־לצס צפי כלרו שצ סמל ע״ס עללש רלא אס סמקוס מלסוק שלאם אוסו מקוס עעק ולא
סמפליש וזס הי׳ סממשל שססריש אאמ״ס ויסן לו ממשל מכל ומל זס סר וסססלל ואמר אין כנולו של יילד לשכון נעעק ונעשס נאוסו סיום
אעל יאטס וכל אשל ססן ל׳ עשר אעשלכו לך ובמלרש שסוללך לססליש סר אשר יאמר סיום נסל ם׳ יראם וסשםא י״ל לכל ססמס שסמטלו
נס עבדו וספריש לוי קילש לס׳ ולא ססדשו לעכ״ס אלא צמצום מליסס ע״ז ושעגלס קולס שססזיק אאע״ם ג א ק אוסס נאסלו לנגוס
וקמשה אמכס יצסק סוא ק״ס ט מ של ממשל לאומי׳ וימלא מאס שעלי' אך סל סטליס שסי׳ ממק ולא סמטלו מליסם ט ז שס למגלו מל אסל
אומל זס צממשל ס״ ונזה ׳ובכו לנרי למב״ס לס״ע ממצכ״ שט אבלסס שנעשס סר פ׳״ ססלסו של אאמ״ס ואז כנר ניסן לו ס א ק ואין אלם
כצעווה מצ המיצס רצסק ספליש מעשל ויעקב אביכו נ״ס ויםיל׳ ינוס אוקר לנר שאיט שלו וסנס ילע לסע״ס שאין לך סר גנום ומ׳ וא״א
ואד שכס שאבלסס סססיצ מעעשל וצהדל כיסא ובסי׳ סילה שצי אמלסי לננום נ ס ט ק נסר ואין כנילי של יילד לשכק נמעק ס״נו עקוס וע״כ
צ״םב מה שקשה איך סי׳ אימל צממשל סא אצ םלבס צמשר אומלוס אמל אס אםן שנם לעיני ונר על אמצא מקום לל׳ וים״ משכנוס לאניר
ומול אומל זמ צממ מא בשממ מפלשמ ממשל כבל כממלס הכד שצ יעקנ שלזס צדד סל ולא מקוס ולזס צר! נניא שגילם לסם שזס ססר
מאס שמלים ולמדן מה אמלוהו מה כמ״ לאו״ למשומ זוללן מבלכמ ומ״
סי׳ מקום נססלס ונעשס סל אס״כ אלו לנליו ז״ל ולסס״ס[.
כ״ל שה״ מלומ אמ סעכייס בממלמ סשכה על סמך מעשר שיגדל שלסו
כמבואל בנימין ל׳ ט א ואז אמלומו כמה לאו״ להיומ ממשל של שלה ולזה מונס׳ שס וכטש נס׳ סקל לאנגסס נמניןשמל סשמיס וססריק׳
וא 7מקוס אנן שםיס סנקולס שנסוך סמיגול וכל א״י קנינוסיס
זי כלי למלום לסם ולבסוף משם מאס שמדס ויבללסו מ׳ ואמלמ׳ שמ״
לליך לבלכמ כ׳ אמז״ל פע״ס כל פכומל סלוממ מאיוב ממבלך ומסממא יונקים ממנס ולסלמנ״ם סל׳ קמן א ט ג לס״ל לקלושם יסושמ נעלם
גס אוםן סמכ״ס כשמלומ צמם ׳צמק כמבלכו וכממשלו מפלוממ שלו מלס למ״ל ט מ מקום מקלש לא נעלם מקלא וסשימומי אני אס מקלשיכס
סגימ זמן סקציר וכיון שכםמשרו איכו יכוצ צססליש מציסס מעשלומיו וסל׳ כילל ירישליס מס מקלשיכס וסיס נכלל מקלש ללילי׳ וסיינו מממס
סנ״ל וכיקשמלונ קלושםו נכלל מקלש ס״ל לאס״ למנץ סיוג מלוה ונכול
וממשל
ה

תשובה רלג

שארות

חת״ם סופר ת״ד

ומעשר צא בעצ קלושםו וצמס סשנס סראב״ל יפס סי׳ מג״א סיף סצכוס
ע״ב ע״פ גי' סוסי וסגאק צס״ש סיף קפרו ס זס מלמסו וצא תזכיר
שכבר קלמו מגיא ושם סמס מצ סראב״ל שאס ס״ צו במכום י״מ גי׳
לש״י סי׳ לו צססיז״מ מקוגיא זו וגס מצ ססי״מ למקכס עליום סמס שצא
זכל אוסס סוגי׳ ׳מ״ש:
א מ נ ם עם שסק בי׳ סלעב׳ם לכיבוש ׳סושע בעל וסזק׳ דמי עזרא לא
במצס וסמה כימ מאי אולמא לסזקם עזלא עכיבוש ׳סושע נלע״ל
ע״פ מס שפילש׳״ פ׳ ל״מ בסוניא לנאמלס ונשנים לצממצק צא ניסן לשים
צכבוש ארצות וצכ״ספ צדך צסנץ מזה בא״י וצאסר עסן סולס לצא םיקש׳
צן מעמון ועואב עסרו בקיסק ועוג וכל סקונ״ לפ׳ סשוצס דע״ש בסי׳
הלשניא ובאמת פילש״ בסומש פ׳ כ׳ סצא לבמצסמר סלשוס ליבר סכסוב
דפ״ס והוא מקפלי א״כ משמע אפ״ בס״צ אין צסס ד ן כיבוש ממהן
הורה ואילך עעל ויסר וכף ולוסק לוער אע״ג לאין לסם לשוס צכנוש
מ״ע עם ענר קנס בכיבוש אע״נ לאער רסענא לא הענול מ״ע מהד
כמו שינר קינס זס לוסק ועכ״פ אוער אד לנ״נ וכולש שע״פ ס׳ כנשו
א״׳ נ ״ נ ירשלאל וכולש מבצשמצל וסנניא קלא לסם נגלון סולאם שעס
היסס ולהם נקנה בכביש ונהבמלה קלושסס ע״׳ כימש המירם אך
סמזקס שצ עזלא מכולש מצך פלס מ׳ מלמ׳ ל״ מיניה לכילש כ׳ מה
שכבשום ו ממנו העכו״ס ירשלאצ אע״ג םסמס ל׳ סיום שלאם לדאצ צא
ניתן צהס לשוס לכבוש ולא נשצסו מאס הקנ״ה וצא קנה בכיבושיו ונשאל
ססזקס שססזיקנו כולש בסוקפו זס נ״צ צלמם רמב״ס ז״צ ואולי ׳ממון
תראב״ד תא כתינ ונאו נס פריצי׳ וסללוסי כיון שנאו פריצי׳ נססצצס
בקדושהה והיא בש״ק ע״ז דף נ״ב ע״ב ונעצס צשעת מסר״י אזכנדרי
שבב׳״ ׳״ד סיסי רמ״ו ימ״ש ומאז אמרהי מאי דאר״י במס׳ המניה אצו
הויכא ססס הוה קבעכא בעשירי שרובו שצ היכצ בו נשרף וכ״כ הוש׳
פיק דמנצ׳ שזה ס״ דעס רבי צמקור מ״ב מסשיעי וצקבעו בעשירי וצא
תודי לי סכמיס ד ׳״צ משו״ס צא סודו צו משוס שכיון שסציסו בו סאש
מיל יצא צסוצין ע״׳ שצימם פליציס ומס שכשלף ריבי תיא בית סיל יצא
קולש ע״כ תתםסצ׳ סיא עיקר וראו״ צקבוע במ׳ רע״ן סלז״ס ורמב״ן
במק׳ ע״ז שס בעד; מעיצם גויס ומסובל ואין צסאמך ׳ותל בזת:
ומיש פר״מ בישוב תלי״ף דמק׳ קידושין ל״נ מ״ב לפסס כאיס׳ בן ׳סילא
מפני שיבם סקוס כל שיבס במשממ ופסק כם׳ק לרי״סנ ללא
ינס״ב לכנל יניק וסכיס וא׳יכ זקן למאי אסי׳ וכ׳ סל״ן לס״ל אלמליך זקן
למיסמך לתולסס כמש בן אלעזל שס ופנ״מ כ׳ בפשימום לק״ל צסלק
בין שיבם שתוא בן שבמים לשיבס אפי׳ אשמאי וזקן נן ששים לזקנת צליך
עכ׳פ שיה״ כשל ותנין ולא אשמאי ונזה נתיישב לו ממה שהקשו אתלי״ף
ממאי למשמע נכל סש״ק לקום נפכ׳ ס״ס וה״גו כשהניע לזקנה ולא
לשינס זהו סוכן כוונסו לפל״מ נ ״ :
והנד ,לסוק נעיד סי׳ זה מה שלא סוזכל שוס לירזה נד״ף מזס ללפני
אשמאי קס בשינס ולפני סכס בזקני ואי סוס כ׳ לסליא בד״ף
סי׳ ק׳ צן מנ״צ צלי״ף מס שצא סזכיל סםלמול וע״כ ס״ל לכ״ע קסם
שיבם כצ שיבם עשעע וקסם זקן כצ זקן משמע ואי נימא שינס בר
שבעים תקן בל ששים וכחלק בידסם מלאצמריך ש״ע סאי נאשעא׳ וסאי
נסכם זס צא נלאס צסש״ס אצא צם׳ק אס׳ זקן צפלש שיבם לאצסייס
ס״ צנו צומר כצ שיבם וד״סנ סיצ באמם כצ שיבם כאיק׳ וזקן סוא
נומדקק זס שקנס סכמס אפ״ יניק וסכי׳ וצא ידקשי סא קסם זקן כצ
זקן במשממ ז״א כיק למפורש בקרא בנומדקון שצו ונסי׳ סורס שצי
אמלה׳ צ״שי מס למלקלקיס זקן נומריקק זס קנס אבצ סכמס סיכי
רמיזא ואמרם״ יש ב׳ ירד שיבם א׳ במצס שהנימ לשבמיס שנה מרש
הרא׳׳ש בקממהין וכמה סרפםקאו׳ למלו מצי׳ רש שקנס סשיבום נקדן
וצא במצס מרינו שינמ ססצמיל וסיק ב״נקוסו חכם ממעס זקדס וה״נו
לאמל מפני שיבם במצס סקוס ומפני זקן זס שקנס סשיבס שבםסצם
קרא גס כן סקוס וסדרם ואין כאן דוסק כצצ בדרשם ד״סנ יהי׳ איך
שיס״ ישובו דסר״מ בדמם סרייף צא נסיר:
ולםעיד לקי״ דברי סרמב״ן בדעס סרי״ף דאמ״נ דאמס נכון סדבר
מ״סנ ס״צ בם״ שיבם כאיק׳ ע״מ איסי לא ק״ל בפ״ זקן
כד״סנ אצא מיקי זקן צמסעך לרראם וכנ״ל עעמס שאומר ובצאסינ יש
למיץ מם ראם ר׳ יוסנ; ובעצי סצעוד צקבוע סצכס כאיס׳ בצי שוס ממס
וקברא מל כן נלע״ד מש למיין צ״ל קרא כצצ צירקס וצסדר ס״ס ס״ל אה
ה׳ אלקיך הירא לרבוס ס״ס ואס ׳סעקש ויאער ללא סוס ידע״ מסברא
דקימס וסידור כביל ויראם ס׳ סוא נס שהוא מיקוש מ״מ לבהר דכהי׳
מ פ ד שיבה סקוס ויראם מאצקיך א״כ ממיצ׳ נדע שבפני ס״ס שסוקש
נאלקיך מפי׳ פשימא להקף רלאמ עאלקיך והנמ מצמך א״וא דצא כהי׳
בהו כןמה והיתר ואפ״ס פשומ צש״ס דסי״ לקום מפניה׳ מל למקפקא
בנו והיא רבי יר קס צפני יד והיד רמתא קימה והידור בא״וא ומ״כ מדכה»׳
כיבוד ומורא וסכא נל׳ קרא קימה וסידור בקיבס תקן ס״ס בא״וא וא״כ
בס״ס אסר סוקשו למקום יס״ש ל״צ קרא מיוסר וצ״ע לכאורס וע״כ צ״צ
לסר׳ שעעק סממקוני פירש באס ם׳ אלרףך םירא על שבא מ מ ד״ל
מ״סנ וסכעיס מצ״ שסי׳ בזק מ ע ועבעצ׳ עסצוקסו צא קיס לסו על״ן
צרבום סיס מ״כ אצמליך קרא צקימס וסילור ללסו אבצ צמאי לק״׳׳צ

ותשובות

צד

לרבומ ס״ס מ״כ פסק ר׳ יושכן םצכס כאיס׳ כל שיבס במשמע ללסכס
לא צריך קרא וזקן א״א לפרש יכיק וסדס לסוא בכלל אס ס׳ אצקיך
סירא רל ולי למקספיכא ס״ס׳ אומר סייכו עממא לשיבוצי צקע למייסי
ב״י לק״ל יכיק וסכיס דצא סנימ צמצוס לסאי צא אס״ מאס ס׳ אלקיך
אך צסד״ף צא כ״צ זס לציקוס צפכי מי שאיכי במצ ממש״ ומקבל שכ׳
סר״ן לכצ עיקר מצף כיבוד ס״ס משוס שססצמול מביא ציל׳ ממשס ואיך
יקום בעל עעשס צפכ׳ עי שאיט בעצ מעשים אע״כ ציל לזקן צא אס״
אלא לכללשב״א למקמך לוילאס:
ואגב אבםוב מ״ש בסי׳ סורס שלי במ״ש בזוסר קלושים ריס קבא כל
סור ק״ס סוס קס מקמי׳ ואמר מפכ׳ שיבם סקוס כל סוס סמי
סועש לאורי״ עביל ל״ סימרא וסוס אעל וסלרס סכי זקן ע״ש סכס
ק״ל לסלק ללשיבס עביל קיע׳ ולזקן ס״ט יכיק וסכיס עביל סילולא
וק״ל סאי יכיק ס ו א עכ״פ נעל עעשיס שסגיע צי״ג שכיס ויום א׳ סייכו
שכס ׳״ל וסוא סלק סועש עשינה שהוא נר שנעים ס׳ פעעיס ׳״ל סוא
שבעים ע״כ ק״ס שצם עביל צ״ קימס כצשינס ולסומש מן ססולס עניל
צ״ סילור כציטק שסוא סומש וק סשיבה:
נחזור לעכ״כיכו סכס מסבלא כלאם לברי סר״ן לקום מפכי בעצ מעשים
עפ׳ דסםלמול מביא לילי מעשה ועיין קפ״ק לב״ק ואמנם למב״ן
פצינ כמי׳ ש לץ נשמו ונסידושי׳ לקידושין וסכם מנמ׳ כלאם לבאולס כלמנ״;
נפי׳ סש״ס קידושין צ״ג ע״נ ננ׳ רנ יסזקאצ לנעצ עעשיס סוס לאפ״
מר שמואצ נמי קס מקמי׳ וקי מא פסק״ לשמואצ סוס נעצ עעשי׳ עפ׳
מרנ ׳הולא וקצת משמע צסיפך עמ״ש םוק׳ נ״נ ירל ע״נ ל״ס עליונים
וכו׳ ועכ״פ אין סכלס נלנל וא״כ לצמא שמואל צא תות נעצ ממשים כרנ
וקס ממעס סל״ן סכ״ל אבל לנ יסולא הוס כלעיס לאנוס נעל מעשים
כמוסו ואין צו לעמול מפטו כיון שסוא לבו ואיך מ״ס׳ ש״ס בפשימום
לסלי אפי׳ מל שמואצ וכו׳ וצ״ע לכאולס אבל צלמב״ן כיסא דאץ שוס
מעלס לבעל מעשים אלא שאס סוא שב עותל לת״ס לעמול מפכ׳ שיבסו
ולא סוי מקן ואיכו לפי כבולו וסשסא י״ל אפ״ לו ים״ לב יסולא בעל
מעשי׳ כאביו ויותל ממכו מ״מ יכול לקום מפכ׳ שיבם אביו אעפ׳* שהיא
לנו של אביו ואינו לפי בנולו מ״מ כיון שלנו שמואצ קס מפכ׳ אביו מפכ׳
ששמואצ צא ס״ בעל מעשים כמוסו וס״ קס מפד שיבם לב ׳סזקאל
ממילא שונ אין סק צכנולו שצ ל׳ ׳סול׳ אס קס מפני לב ׳סזקאצ לליו
לםלמיל שים״ כלבו מל שמואל ויעיין ב״ק פ׳ ע״ב נב׳ לב ולב אס׳
ושמואל ומיין ל״פ כל ססליל צ' ע״ב נב׳ סמאס עוף ועולס בסמת
ובסוס׳ שס ד״ס סמאס וכף ועמנ״א ס״ס׳ ל״׳א ויעיין כס״נ בילושלמ׳
למ״ם׳ סוק׳ ב״ב ק״מ ע״נ סוף סלנול ע״ש:
ב ח א קלקינן לאע״נ לנפ״ סש״ק נלאה כסלמב״ן מ״מ נגיף סדין סלכס
כבסלאי כסל״ן ללאס לבליו ופליג עליו לנמל מעשם שלו קלימס
מל מ׳ שאיכו בעל מעשס אס עכ״פ שכיסם שווים בסכמם ולסליצנא
סלי״ף כווס״ בליוום בעזס'׳ ומם״ט נופיס לסלין מבוא׳ לנס צססיוםו
קולס לכשס שקלוס בעל ססצמול צע״ס משוס שמביא לימ מעשם ס״ה
וכ״ש בעצ ממשס למי שאיכו בעל ממשס וסשסא כסי לאין במל ממשס
כיכר וכראי לתצכע לכס כסי׳ ומש״ס לא ביארם תולת צתל״ קלימת במל
סמעשיס ומש״ס סםכו ספוקקיס ש־סי׳ ססיל מוסזק ומפוכקס כרב יסזקאצ
ע״ע במעשה ׳לוע שמיכיכו מאום שזס מקומו וצא זס כגון מאן למיסלל
צ״ בילושציס ושביק צי׳ ואזיצ צמקוס אסל אפ״ בא״׳ א״כ אכש׳ ׳לושציס
מוקלעיס צפמכ״ל ובפ״ק לקכסלרין ר״ג מ נ נ ס שסי׳ אסר ססורבן ס״
יושב ע״ג עעצ׳ בסר סבים נסורנכו ויעיין שאיצ״ס ימנ׳ץ ס״א קי׳ פ״ז
שכםעורר שס עמ׳׳ש איער״ רכיכץ וסצא סרב ואין כאן קרבן ובתסצת
ססשובס שס כ׳ מםמלרש סכס זס עומל אסר כםציכו לצא זזס שכיכס
משם ומזוסר שמום ס׳ מ״ב ובקיף סי׳ פ״מ מ״ס׳ במצ כפםור ופרס פ״ו
כ״ב ע״ב ופצפצ שס יע*ש וכפי סמבואר באומס םשובס שסבאםי במכםב׳
סראשון בייר סגאוכיס סיו עוציס צימשציס ברגציס וצעס צא ׳סשב בעצ
עעשה עפ׳ ואולי ׳״צ אלרבא סלר מוצה צס ועוצם עצי׳ לרגל שכר פסינמ׳
יש ויש צ׳ עיון בלשון רשב״ס בב״ב קכ״נ ע״נ ל״ס לקרוב׳ ורסוקס שלבריו
צ״ע א׳ סר׳ גשעס סצוק׳ צא ילמו מקים סנבסר מל בימי להע״ם וסו
סר׳ כתי׳ ולא ׳סמול איש אס ארצך ואין צו צלאונ מאלץ ס מורס וכיון
שכן א״כ שכר פסיעוס יש ורסוקס מליף עפ׳ וצ״מ מ״מ סייט סק לירושלים
אבצ בירושלים נופי׳ צלור קעוך צקלושם סר אצכךס סורבס נסורננס
אפי׳ אשרי סזוכס:
א מ נ ם ׳לעם׳ ד שעמם׳ שמכשיו אכשיר ל ד ועערסק יבואו ׳לרושו
אס ס׳ במ״םק צפס ביום ל״נ בעוער בסלוצא לרשב״׳ ז״צ ואס
כי כל כוונסס לש״ש שכרם רב נצי קפק ע״ל ולינוצ״ו ולציק״ו נרוס עצי
אסב׳ כמ״ש סוס׳ ד פ אץ מממידן אבל ממעס זס נעצעו סייס׳ אני ען
ספרושיס כבן לריסא׳ שצא אצמרך לסיום יושב שס ומשנס מנסנס בסניםס
ושלא אלצה צסםסבר ממסס בזס כ׳ כבר כמס כרכור״ כרכר בפר״ם
א״ס סי׳ הצ״ו נקונמלס מנהגי איסור שצו אוה ׳״ל מל המקומיה שעושים
׳״מ ביום שנפשם צסס נק מהא לאמרי פ״ק מ ״ ה קמ״ס׳ נמיצ אסדנ״ס׳
מוקיפ״ בתמ״ ]ובמקומו מרסת׳ סרב׳ צקי״ מנסנ מיר מוצלם׳ קיק
פפ״למ סעושי׳ פול״ ביום כ׳ אלר א׳[ ומנסג מצד׳ ביום כ״נ אלר שצפע״ל
לאמלי

חת״ם סופר ת״ד

שארות

דאמר׳ מיא ממאי ק״י משעניד לסירים אמריכן שירם ממית׳ לסייס לא
כ״ש אנל לקבוע מועד שלא נעשס בי נס ולא תחכר נש״ס יפוסקיס נשים
עקיס וריח ורעיזא רק עניעת הספד והמניה מנםגא סוא ומעיר׳ גופא
לא ידעכא ובסידור מפר׳״עבן כ׳ ע״פ׳ נקמר דהוס כב״ד שכלי ס ״ נ יםים
זכאי דהייכו הויד שנהו״ד יע״ש אלא לפ״ז ה״ כאו״ לקבוע כל מונ
נםגיעכו לגבורות ביום השעה למנ״ אלא שבלא״ס ימי כיס; סס ואין
מספידים בו ואי אתיםיב רשותא לכמוכי לדבר מת שת״ נ״ל ׳"ל דכשס
שסופרים דרך ידידם ממעלת לממס וים״ יוס תראשון מסס שבססד לעומת
זה מן כיקביס עולים ביום תראשין מלכות שבמלכות וכן לעולם סתן
וכלת יוצאים זת לקראת זת ופוגשי׳ זת בזם בכצס שבכצס וייס כ״ה למב״י
יו״ד א״ר יוס בקור פסס שכ׳ ולפ״ז ביום ל״ג סוא סיד שבסוד לםורדות
םניצוצוח ולעומת זס תוא תפאכת שבתפאכת לסיורדיס להעלות נקלש
ויש לנמק כ׳ רגילים לםססיל מכתג קצת אבילות מיום נ׳ א״ר עד יוס
ל״ג לעומר ותכם יוס נ׳ א״ר תוא ממש תתיפך מיום ל״ג כ׳ אז תוא סוד
שבהוד לתעוליס ותפארת שבתסאר׳ להיורד״ מתסיליס לתתאבל וביום
מ״י א״ר הוא היפך )מיום ב׳ אייר כי אז הוא הוד שבתוד לתעול״(
ושמסיס בו שכתבתי מהעלאה מממס למעלס כן תוא כ׳ כל ימי הספיר
מונס״ בין יום שבת ליום כרן כי ממסר׳ השבת תספרו עד יוס מיין וידוע
מדת שבת תתסתוכת וכרן אימא עילאס תר׳ שע־ליס בו וכנ״ל ולפי דאי׳
במדרש שמיום שכלם םחככת שתוציאו ממצרי׳ תלכו ג׳ ימים בלא לסם
ואמ״כ ירד סמן א״כ ם״ םורדת סמן ביום ל״ג בעומר וראי״ לעשות לזם
זכר מוב אך סוא כגד ש״ס פר״ע ושם םארכת׳ מימ לעשותו יום שמחת
וסדלקם ובמקום ידוע דוקא שים״ חל תלפיות שסכל נפנים לשס לא
ידעתי אס רשאים לעשות כן וסום כעין מ״ש רלב״ח במי שנדר לקבר
שמואל תנביא ׳ע״ש וכבר עלת בלבי לימר לפמ״ש רמב״ן באגרת הכפלא
שלו שכל מקוססמקודש יוסר מחברו מרוב ושמם יומר מחברו ע״כ תואיל
ונערם עדיין לא תגיע עד עתת זמן בכינו ע״כ ת״ ;אח כדי שלא ׳חישב
ירושלים ביתכ עז כ׳ לא זכינו לכך מ* יתן ויזככי ס״׳ס לםיוח ממישבים
של ירושלים ועכ״פ לא ממסרסיס וממסמכים ס״ו לתאמך גלות ׳שכאל:
ומאוד חמסם׳ על דברי " ׳ נ מגאון מהר עמכם כ״ מוסזקכ׳ בו שהוא
בקי בחדרי הורם ואך םפעס לא כיוון יפה במ״ש ורמז לעיין
נחשו׳ מהרירפ ס״ כ ״ נ • דבז״הז אין חילוק מקומו׳ סכה הגאון הכ״ל כ׳
כן מאימליא למהר״מ אלשקר בירושלים שאין לו למשחרר עליו וחלמידי׳
אעפ׳" שסוא יושב ירושלים ומעחס אס נבין םדבריס כפשומן ואין בין
ירושלים לאימליא כלים א״כ מכ״ש שאין עעלס ליושבי א• י שבשאר׳ קהלים
דעכ״פ איכא פליגחא א׳ קדשס לעייל ומקים מקדש ודאי קדשה לעייל
ואכש׳ ׳משלים קרובים עכ״פ מפי למקו׳ מקדש ססוא משארי יושבי א״
אבל חלילם לא סיחס כך כווכח םגאון ז״ל אלא לערן סשסררס הסוכם
שיהיו בני ח״ל מחויבים לסיום כגרמס אחר בכי א״׳ בגזרוחיסס וחקכו׳
ומכ״ש יושבי ירושלים שכאמר מציון חצא חורה וזה במל עחם בערה
ואדרבה אפשר בבל עדיף מאי״ מפכ׳ שהוא מקום ישיבם עפ׳ ויעיין
בלמ״מ ספ״ה ממלכי׳ ומימי הרי״ף ואילך אין מעלם גס לארן שכער לשארי
ארלומ לערן שררו׳ ממורמ אנל מערן קדושמ םמקוס לא דיבר מגאון
ז״ל וכיון שלא דיבר הגאין מהרמ״פ ז״ל מזח כחז׳ אכן דמכן מכל מעלין
לירושלים אפ״ אס מבא גויס כמבואר שס ופסקו בש״ע ש״מ אפ״ בז״סז
סדין כן ומהמ״ק שרש ה׳ כ׳ בזמכו אין לך מצוה גדולם כזו לנכוחבםכ״כ
בירושלים ע״הק מקום מוכן לעלומ מפלס השירמם וכו׳ וגקוף השרש
הם:א כ׳ ודל כדי שים״ לסם בזמם םעירדם שס כ׳ רב סוא כ׳ שס
ציומ מ׳ אממברכמ לברך בשמו ולשרשועכ״לובהשו׳ ערה בצלאל אשככז׳
סי׳ נרו ד״ס וגס שדעי בסיס הללו וכו׳ כ׳ שיערער׳ על ממרמ נימשציס
ושוב אפי׳ על עולי רגלים ואס אין ירושלים חייו אין מברון)כצ״ל( עכ״ל
ע״ש לא הבכח׳ איך חלה ׳שיבח חברון בירושלים אבל עכ״פ עבואר
דמשוכה למעליוחא ׳שיבח ירושלים מישינח שארי עקועוח שבא״ א״כ
ממילא ׳'׳ל אס״ יםי' הח״ח שנשאר׳ מקומוח שרם לממשלים אבלעכ״פ
מירלא איכסו מוב״ במעשה םמצום נישיבח ׳כושלים ויעיין בס׳ נרכי
יוסף ס״ רכ״א מעיין קדימח בעל מעשים ומכ״ש כששניהם חכידס דיש
קדימה לבעל ממעשים:
איברא דםרמנ׳ ס במל' אישומ מ״מ׳ מך מהכ״ הכל ממלין לא"׳ והכל
מעלין לירושלים ואמכס לא מצאמ׳ לו במל׳ ממכומ מכי׳ סך
ספרי פ׳ כאם דיש לםקדיס עכ״ א"׳ ולא מ״מו רק קדימם דפ׳ אחהו
כשך קכיביך עעכ״ עירך וכשאר לעציר אמרם׳ דקרא אס כסף מצום
לא מ״מ בפורעכוח ח״י שידורי ישראל נח״ל בזמן שיישביס של א"׳ במוכמ
דככאם דאפ״ כשעוש״ כצוכו של מקום לא םונמח שיםיו נ ס ם עכ״ס
שצריכים לםלווח לפ* שעם אע״ג שםונמחו אפק כ׳ לא ים״ נך אביון
שיצמרך לימול מחכוח באדם אנל שלא יםי' עכי שיצמרך לםלווח לא
הובמחו א״כ מ״ר׳ קרא דאס כסף חלום בשע שי׳ רצוכו וכולם יושבים
נ א ״ ולא הוצרך קרא לקדימם לעכ״ א״׳ אבל קרא דפ׳ ראם מ״ר לםמ׳
נשאין עושי׳ רצונו ולא ׳סדל אביון וכמו שחי׳ בזמן ניח שר ואז יש קהלוח
ישראל בס״ל סוצרך צומר בארצך לםקדיס ענ״ א״ לענ״ ס״ל כן סי׳
נלע״ד אלא שמרמב״ס נראם דלא פסק• כלל לסך קפר׳ וצ״ע:
ו

ותשובות

וכבר סארכח׳ יוסר מדי ולס״ס ננסמס אומר מיש לעיל דקניעס יוס
)מעד גיוס עש״ס נס סוא ק״ו דאוריי׳ ולפע״ד לפ״ז יוס סוריס
וימי סנוכס דאיריי׳ ס ס אך מס לעשוס נ ס ס אס לשלוח מנוס או לסדליק
נרוח או לעשוח זכר אסר זהו דרננן ומעובד ואינו עושס שוס זכר לימי
סמכס ופורים עובר על מ״ע דאורי׳ אך העושה שוס זכר יש״ מה שיחי׳
ע מ ס ביוס א׳ מימי סנוכם ואפ״ לא םדליק נרוח ולא שלס מנוס נפוריס
וכדועם אינו אלא עבריין דרבנן ואפשר קריאמ סלל ועגילס סוה ק״ו
דאור״׳ לומר שירס כימ שצום נ פ ס ס לספר י״מ בפס ס״נ ממוס לסייס
סייב לומר שירם בפס דוקא וא״כ ם״ יוצדק קצם דברי בם״ג שסאריכו
בו רמנ״ס ורמב״ן בשערים דש׳ סמצוס אלא עכ״פ לא ם״ לו למנוסו
מ״ע בפ״ע כיון שםוא כלול בכלל ספור י״מ וכימי צאסנו ממצרים יראנו
נפלאוס ונזכם לישועוח סנבאוס בב״א .םכ״ד ׳סיב בארעא דסשוכה
ונניל־ן לצד עילאס ממלל ברוח נמוכס ואולי לכשיגיעו הדברים לארץ
ככוכה יחמלו ויחקדשו פ׳ שכיס בסכמם ובסבונם ונדעם ובכל מלאכם
יעד״ז כחעלס חלמוד בבלי על ירושלמי אמר שכחקבל שס וםיחה םכוסס
משם״ק סיפר מפפד״מ:
בדין ינסלכה א״כ:

תשובה רלד
החיים וםשלוס לטפך ספיר ייםלוס ם״ה ידיד ס׳ וידיי כפש כל ס׳ ם״ה
גאין עולם חפאלח ישראל פאכ הדיר כזר םזמן כ״י ע״ה פ״ס
כקש״ח מסר זלמן מרגליוח נ״׳ מצלאין אנחנו לחייב כב רבכן וביחו בכיך
יאמר לעומחו יפוצו עוד חוצה מעיין גנחו אשרי קסל עדחו שנכח להם
ליחכוח מזיו שכיכחו עיד יחליף כח יעל אבר ככשר ׳סוכך עליו
באברחו גס עד זקכה ושיבח יכוב נמובס לאורך יירם ושכוח חיים אמן:
למען ציון לא אחשה ולא אשקומ עד יצא ככוגה אור משפמ צדק
בעזת״׳ באלו סכאערי' ממכי במבחני הראשון וי״כ הגאון כ״י בכם
עליו ציון המצוין בסלכס ירד לעומק יסושפמ באורך ורוסב כדרכו נקדש
ממש לא םכיח מקום להחגדר בו ולא חלם נלי עידור ומי ׳שדד עמקים
אחריו ויד יסקל אבני קדשו אשר נכס מצודם לחורם ולחעודם בכל זאח
לא אשינ ידי אחור עלבדוק עד מקים שיד׳ הכסם מגעח לחיקפיח ולא
למגרעה וסחונן דעח יחן חלקי בחורחו מקום שמח לעקר ועה למעה:
במה שחמה׳ נמ״ש נס׳ ברכי יוסף ס״ רכ״א בסילוק צדקת לםקדיס
עושי מצוה ופועלי צדק ׳והר מן סשאכ וסכסכו ג״כ שישיבה ׳משלי׳
סשיבה מישיבה שארי מקומוה באי״ א״כ ממילא יש ליורב׳ ירושלים קדימה
מם ליושבי שארי ער• א״׳ וכל זס ברור ופשומ לכאורס:
א ל א במ״ש שפשומ בעיכ׳ שישיבת ׳משלים יש בם מציס ייחר מישינ׳ שארי
ע מ א״׳ וםבאה׳ נפשימות ממתכי׳ שלתי כתובית דםכל ממלין
לירושלים חם אפ״ בז״תז לכל םפיסקיס דאפ״ לתעכדכי וםגיא דכ׳ אשם
נז״םז לא יכולת לכיף םאיש מ״מ םאיש יכיל לכוף א״כ ש״מ דמצום איכס
וא״כ היישב נ ה פיסק במציה מפי וראר לתקממי עכ״פ יעל זס כ'
וםאדיך תדרת גאוכו כ״ בפירושי׳ שוכי׳ עצ דברי הג״א שהמה כפלאיס
לכאירם דאפ״ אסר תתגם׳ מרישליד מיידי בז״הז וכן סוא בתשו׳ מי״ סי׳
כ״ס מ״מ מם שמקיים ומתכ״ מ״ר׳ בזמן שבםמ״ק קייס שאז סוס תמצים
מפי למר נירישל״ מבא״י ע כ ל דבר זםאין לו שסר דאפ״ כימא בירישל״
אין שוס מעלת נז״םז מבשאכ א״׳ מ״ע א"׳ עדיף מס״ל בכל םזמכיס בלי
ספק וא״כ מ״מ אמר בירושלמי נז׳ימז אין אשת מעלת מד״ל לא״׳ והגאון
כי׳ כדרכו נקדש כסית ב״ מפי וםעמיק עיוכו כמבואר באריכות נתשובתו
יסכם מ״ש םב״ס דמשי״ם לא תיכל םיא לכיף אותו נזיםז משוס דוסק
מזוכות ותקשם םד״ג תיכס מס ו״ל לא״י אבל מא״׳ לירישליס וכי יש דיסק
מזומם בירושלים מנא״י חת ׳״ל משוס משיבת כרכים קשס ופירש״
בקידושין מ״מ שסיוקר מצר בכרך וירושלים כרך םיא וכדמ״ת׳ ש״ס
בכתובות ק״י ע״ב עקכא ויברכו סעס לכל תאכשיס םמתכלביס לשבס
בירושלים אך דא״א לכוון זת בלשון מכדכי וםג׳א דעס״ס דםום מצות
מפי וכו׳ משמע משוס עצוה אהאיכן על״הו והיותר מונ סגס׳ פרישם
מצום מפי לדור בירושלים מבא״ כלימר בז״הז ליכא מצוס לא מס״ל לאדן
ולא מא״׳ לירושלים ואפשר דהר״מ גופיה לא ס״ל סכי לדיכא כתירושלמי
אלא דם״פ תירושליר ויריתי רק כאי׳ מיכ״ דלא כרית מ פ ס כס האיש
מםאשם אנצ בתא דאיכא מצום בא״ מס״ל בז״םז לא ס״ל כיון שבש״ק
מלן לא מסלק בכך והו מדאמר" בנימין ירה וכן פקקו תפוקק״ דענד
ככעכי נז״הז שנרמ לא״ כיהב לו לרבי שמר על דמיו ועושה אוהו בן
סומן ית״כו מקיפא דמשכהיכי אין הכצ מוצ-אי׳ ימקרא לא הסגיר ע נ ד
ומכ״ל דלמא דוקא נ ז ק שבםמ״ק ק״ס אנל נז״סז לא עדיף ענד כ נ מ ר
עאשת דמורע כסת נז״הז מבזמן הביה דלמא עבד כיד אע״כ גמ׳ מדן
לא ס״ל מכי ומממ גופי' לא קאמר אלא נפי׳ מירושלמי ולמוכיס נגד
ר״מ אבל נגוף מדין לא פליג וזס דלא כמלקמ עמוקק סוף ס״ עימ:
ןפר״מ ס מ ג מיית׳ ג״כ דמתני׳ בזימז מדאמר סכל עעלץ לירושלים אפ״
מנוה היפה לנוה הרעה ובזמן שבתמ״ק ק״ס ליכא נום רעם
בירושלים יש לדמוה דעשוס תא לא ארי׳ דכתיב ויברכו העם לכל האנש״
םמתנדביס לשבת בירושלים עשוס משיבה כרכים קשס ופירש״ עדוסק
םנתיס

שארות

חת״ם סופר ת״ד

תנתיס וסאויר ובמסדי אמד׳ לא אמר אדס מעוצם צר ל׳ סמקוס שאלין
בירושלים ולא אמר ולא נדסק אדס מעולם בליכס ירושלים משמע דוודא׳
סי׳ צר ודוסק שסד אס״ ננ״סמק עצמו עמדו צפופים רק תתשתמו״
סיס נכס שמשםסויס מוסים ונס״ אגדת שצי אמרתי שצא רצס הקנ״ה
למשות כס גס נממידס רווסיס שצא יקופס שכר אגרא דוסקא דני כלס
אמכם מעונדא דפסס מעוכ״ משמע דתיו צפופים ממש מכ״ש נלינת
שבימשציס דצא תית מצות כצ כך כראיית פכים נעזרת ובוודאי תיו כדסקי׳
אצא שתנס ת״ שצא אמר אדס מעולם שמרונ אתנת ת׳ ושמסה אשר
שמסס ת׳ בתיותס שמת צא אמר מעוצם צר צי תמקוס ע״ד כד תו׳ רסימתן
עזיזא וכף ועכ״פ נכי תעיר תיוכדסקיס מאד ע״י עולי רגלים וכלי ביתם
ומטוסיסס סיו מופקרים לתם כדאי׳ ר״פ נכי תעיר אין משכירין בתים
בירושלים אף לא מטות ויע״ש בתוס׳ ושפיר שייך אפ״ מכות סיפ׳ לכוס
תרעת:
ובמיש לעיל דעומדיס צפופים תית בנס ציתן שכר צתנאיס נסצרות
בית ת׳ יובן דלפידש נ ת ש נ ק ס״ג ס״ס׳ ר״א דגם נזמכו כרא׳
כס נזת ננ״תככ שנימשליס בבואם שס נסג תשניעית כל סנינותיתס
ולא צר לתם וסי יודע כי עיכ׳ ראי בס״ל דנר זת ולא איכל לפרש מפכ׳
פריצי עמכו וא״כ מאי רניתא דעשרת כסיס כעשו ננ״תמק אנל תכס
תות עומדים צפופים יככ״צ:
והנה צכאורה משמע צא משים מצות סםלו״ס בא״' וירושלים כופים
אצא משוס קדושת עצמת וכל תדר נס״ל ממת כמי שאין לו אלות
ר״ל אדרבא לדברי ר״ס כתן שנתיס׳ שלת׳ כתובות משמע אי לא מצות
כותגות ת״ יותר ראוי לעלות ומהרי״ט ס״ג סי״ד ס״ כ״ס שהניא תדרת
גאוכו כ׳ לתדיא שתטעם משוס תוססת קדושתם וצא משוס מצית תכותגות
ודלא כמשמע מתשנ״ן תכ״ל ותשנ״ן גופי׳ רםיא בידי׳ וכיון שכל עצמו
תוא משוס עוצם קדושת׳ אין לכטס כלל בפלפול אי קדושת ראשוכת
קדשת לשעתת וקדשת לע״ל ונפצםוצ רמנ״ס וראנ״ד בקדושת תמקדש
בז״תז א׳ סייב כרת תכככס לתוכו והארכה׳ נמיא בדברי מג״א סיף תלכות
ט״ב בזת ואין כאן מקימו כלצ כ׳ אין אנו עוסקים סס מצית כותגיס או
לא או אס טמא מותר לנניס שס או לא רק בקדושת עליוכ׳ שירושלים תיא
שער תשמיס מימות עולם אפי׳ כשתי׳ תיניס׳ יושב ירושלים ותככעכי
ותפריז׳ אז נ א ק ולא זזת ולא תזוז שכיכת מכותל מערבי אפי׳ נסירבכת
וביבמות ו׳ ע״נ דמורא מקדש נז״תז מדאתקש לשבת מת שנת לעולם
אף מירא מקדש לעילם הליא היקשא זה נפלוגתא דקדשת לעיל או לא
ותדנ״ג גילס סיד דנעל םכךל מעין ג׳ כתר ג׳ )ומשלכי היא דמנואר
דסלון סרקיע רםנ מלמטת נגד כל א״׳ וקצר למעל׳ נגד ׳רישנ־ס ונ״המק
ובשעה סורנן כסהס לגמרי ושוב אסר הסורנן נפתס אנצ נקצר סיו
שלמטה אבל סיו שלמעלה ושער השמים לא ׳ססוס סלילה שהוא שפע
אלה׳ שבמקום מקדש דמשליס והיינו דכ׳ מהרי״ק שהנאה׳ נהשונהי
תקדומה כ׳ שס לוה ת׳ את תברכה ס״ס עד העולם ומ׳׳ש ס ס ״ ל בנהר
׳״ג שס נמעצת צפת כגד כל ערי א״י ת״כו מק מירושלים וסלילי לתעלות
עצ תדעת שקדושת שוס עיר יותר מירושציס וא״כ מ׳ שפגע נצפת יקרע
ושוב פוגע בירושלים לא יסדר ויקרע ונתיםן קיי״צ אס פגע נירושציס
ססלס וכו׳ כמנואר נש״ס מ״ק ורמנ׳׳ס וש׳׳ע סיף ס׳ ט״נ ויש לפקפק
דבזמן שנתידק תי׳ ק״ס ת״ ירושלים עדיף וקורעים על ניטול אותו
תעדיפות ועכשיו צפת עדיפא אנל םליצ׳ צומר כן ואיך ׳צו״ר שצפת הוא
גבות מירושציס ואוירא טוב מירושציס כמ״ש נס׳םס״צ תדצ וקרא כתיב
וקמת ועלית אל תמקוס ופירש״ מכאן שגבות ב״סמק מכל א״׳ ובסימש׳
תורת שלי ביארתי שלכאורת יפלא לאמר מכאן שגבות מת לשון מכאן
כסז׳ אכן ותואדנרתכראם לעיןוכמדד נ ק נ ת ועוד שתאמת אינו כן וסוא
מנואר צנק׳ קצת נמוםת סעולס ועוד רש״׳ פירש כן נפקוק כטל סרמון
שיורד על סדרי ציון שסרמון גנום וסכס תעולס עגול ככדור ונדבר כדורי
לא שייך גנוס וכמוך ונכ״מ שעומד שס רואס שמיס שעל ראשו גנוסיס
וסמוך לאופק כמוכיס ככיפס וסנא ממקום סאופק כדמם לו כעולם
מתסתיס עומק נול ולא שייך גנות וכמוך אך כסז׳ אכן אס ים״ לפכיכו
כלול מגול ואכו מכילים בו כקולת א׳ שממכת שתיית תכדול תתוא
וכםלסב משם ותתפשט וכעשת עגיל כמות שתוא וכל תפיות אליו פודם
וממכו יוכקיס יכיקתסיותס ותואתמלכז תאמתי של תכלול ואז בלי ספק
מכל צד שפוכים אליו כקלא על״ס לא עליית במעלת וגדולת תמקוס לבל
אצא עצ״ס ממש כמי שעומל במקומו ומאס סאופק שסניניו ילוד ועמוק
וכן בסיסך כיון שכצ ספיום אציו סוכיס א״כ סכצ ממוק ממכו ועוציס אציו
כיון שהעולם כדוריה והיינו דאמל״ בספל׳ תכ׳׳ל וקמת ועלית וקשה לו
ומאי פסקא תלא אפשל תתזקן ממלא וב״ל יושבים נתל סלמון שמשס
׳ולדם לילושליס ולא עולים אל! /מכאן שנ״סמק גבות מכל א״׳ שתיא
משתיתו שצ עוצם מתסלת יצירת ותוא מלכז וכקודת תאמצע׳ שנכלול
וא״כ כל תנאים לשם עולים ולא ׳ולדם ככצע״ל מ״מ א״א צומר כן עצ
מקום אסל או על צפת ויעקנ אע״תאמל זת שעל תשמיס ואין נ׳ שעל״
ומ״ש מל״גמא׳ למ״מ׳ נמנסומא אימקציס ות״ עיני וצנ׳ שס כל סימיס
איכ נכצצומ א״ ניד נאמל איץ אשל מ׳ אצקיך לולש אוממ שמיל נדני
מ׳ אלק״ך בפ יפמ כ׳ אנל אני בעו״מל לא זכים׳ לסנין ננגלומ גס כ׳

ותשובות

צה

נתנסתרות לה׳ אלקיכו אנל כמדומה לי שמעתי דיש סילוק נין מ־נור
עין עס לנ דתיינו עיני ולבי שס ונין עין לסוד דכתינ עיני ת׳ אלקיך
שס ועוד סילוק נין עיני דתתס שתוא נ׳׳ד של מעלת של שנעיס שתס
כנפי תשכינת ונין עיני ולבי לשון תשגסת עצמו בלי כנפיס ושעל זת
נאמד ולא ׳כנף עוד מוריך כ ן שמעתי מאז ולא אנין אולי נזמ ׳מורן ק׳
דמר ניתו כנת:
היוצא מדנדיכו דעכ״פ לכיע קדושת שניתם קדושת מולמיס מימות
עולם עד סוף כל ימום עולם לא כשתכת ולא ישתכת אלא
שקדושת ירושלים סמורת מקדושת שאר א״ וגסתדמב״ס דלא מכהלמ״ע
ישיבת א״׳ כמו שםשנ הרמנ״ן נמכ״ן המלוה מ׳׳מ מודה ניתר שאת
בקדושת נז״תז ומפכי כן כ׳ נע׳׳ע קכ״ג ומ״תי לית תמפרש ספ״ת מת׳
ק׳׳תס וז״ל וכאמר אס ם״ו יאנדו בכי ישראל מא״י ית״ש על זת לפי
שתנעיסכו בתורת שלא תכלת אומת זו נכלל וכן אס לא כמלא ב״ל נ א ״
ולא נס״ל ב״דשכסמכו נא״י תי׳ זת תסשנוןשאכו מסשבין אותונח״ללס
יועיל לכו כלום שאין מעברי׳ שכיס וקובעים סדשיס אלא נא" שכאמר כי
מציון תצא תורת ודבר ס׳ מירושלים עכ״ל וביאר זת באר תיעב נרלנ״ס
בקונטרס הסמיכוה דף רצ״ו יע״ש ומהפלא שכ׳ שהנטיםכו בהורה שצא
הכלה אימה זו כראת מדבריו כי אלו ם״ו לא ישאר שוס ישראל נא״י
אפי׳ יהיה יושבים ישראל נם״ל מיקרי כליון אומה ס״ר אסר שאין לכו
סמוכים וא״א לקבוע םדשיס ולעבר וס״ל לרמנ״ס דמה שסשנוהראשוכ״
שכיס והדשים וקדשום זה לא יועיל אלא כשעכ״פכשארו נ א ״ אפ״ כורמ״
ויוגני׳ ישראל אשר נהגיע זמן ועידן ההוא ואז סכורמי׳ יקבעו מועדים
ע״פ השנון הקלמודס תתממ לפי מה שרואה בלום ההיא ונסדר העיבור
של כל שכה ועי״ז מהקדשים בכל סעולס ואי לאו לא יועיל סשנון וקידוש
תקדמוכיס ושנטלת כל ההורה סלילה ואין כאן אומה ישראלי׳ סיו וסייכו
כציון אומת ם״ואצא שתנטיחכי יוצרכו שלא יתי׳ זת אשר ע״נ נשבעים
שכה של גלום בנל שהיו סמוכים גס״ל לא תייכי נטוסיס מתכ״ל אדרבא
תיו כ״נ שכת שלא עבר אדס שם משא״כ קלקלחיכו עתה שא־ןלכיסמוכי׳
הית תקנת ה א ק שנטוםה היא שישנו בת ישראל על׳פ זתו כווכת הרמנ״ס
מימ כראת מדבריו כי לא כססזזת קדושתה ולא תלי׳ כלל בקיום מצות
אצא הארז עצמת קדושת וירושלים קדושת יותר ואולי משו״ת לא תכי
בספרי ולא רמז קרא דפ׳ ראת אלא קדימת עכ״ ארצך לם״ל וצא רמז
קדימת עכ״ ירושלים לאי״ משוס דזיל נתר טעמא ופשט תגמ׳ דמקדימיי
יושבי איי משוס דישיבהת מצו׳ מפכ׳ קדוש׳ שנת וראוי׳ לתקדים עושי
מלוה כנ״ל א״כ ממילא ס״ס ירושלים ננד א״׳ דסכל סד דאלה״המכא ציה
צהכא דמהכי׳ צכוף לעלום לירושלים ולגרש נע״כ אי לא רמיזא נאור״׳:
ומה שההפלא הדיג על הרנס סכמי ישראל שלא עלו לימשצי׳ דוקא
והיה סכהדרין נינכה דוקא ונצםור׳ וגס נימי הרב״ והאר״ זיל
ידט לא עלו תם תנת נימי סכמי תהצמוד ה־ו הריגות ושמדות בירושלים
וגלו סכתדרין ומשכת״שנ במקומות אסריס ותית שס מקום תועד ומקום
ישיבת ותורת ולא מתדר לסו בירושלים כמו נמקימות אלו שוב אין מצות
בירושלים דאפ״ עזרא לא עלה לנבין נ״תמק כל זמן שרבו ברוך בן כרי׳
ק״ס כדאי׳ ספ״ק דמגילה דוודא׳ ה״ה וישיבה עדיפה מן הכל וכן ה״ס
נימ׳ הרב״׳ והאר״׳ ז״צ היה ק י נ ק רונ הסכמים נצפה ואין לשאול על כל
הסכמים מעיקרא כי אין אדס יודע מטמוכיוס שצ סברו ועכ״פ כשעצו
אצו ומצאו רוב סכמי ישראל נצפה ע״כ הסםנרו עמסס ונאמה טרם
הפרד הרב מגאון מדס עמרם מפה הייסי כופל ומשלש עמו שלא ידור
אלא בירושלים מקום משכן כבוד קדושה ביה אלקיכו וכאשר עשה חרמב״ן
ז״צ אע״ג דנצפה נמצאו קברי אנשי אלקיס הידעיס מ״מ מ׳ ימיר זה
בקדושה ירושלים ומקום מקדש ונסע ה ל ל ע״ד לילך ניס דרך יפו צירושצ״
והשיבו נעצ הסינוס יה״ש דרך עכו צצפס ואסרי בואו שמה כ׳ אלי נעצה
ושאל אס יעקור משם צירושציס אז אתרה׳ שאכי מינכי ממיקס כיון שכבר
נא שמה וקבע דירהו וכפי מכהנו כראה שקשה ישיבהה שצ ירושלים
עליו והזיה׳ לדעה״ שצא רצה אלא לפ״סכ׳ על שענר על דעהי ע״כ
הכסה׳ הדבר על דעהו ־.
הנה כ׳ כן יפת אםז״ל שתאיש ׳כיף כל נ״נ לעלוה לא״׳ או לירושלים
שתר׳ משוס ישוב א״י כותב״ אזכו אם״ בשנת ומכיש משוס ישוב
ירושלים ביוהר נז״הז וכבר העיד הרמנ״ן נאגרהו שהםורנן לפי ערך
תקדושת כל שקדוש יותר סרונ יוסר וירושלים סרונ יותר מכל ערי א״׳
ע״ש מכלל דנע׳ דרישת וישוניותר ויש לכוף נ״נ לדור שס אנל שתכוף
תאשת את בעצת צדור נא״׳ ובירושציס צע״ג מאין הרגלים ומת ראו על
כת ויפת כ׳ תשנ״ן ס״ג ס״ס׳ ר״א תנ״צ תצא תתורס סקת עצ תאשת
במצום כבוד א״וא משוס דרשות נעלת עלית ואיך תיא תכוף אותו
לסושינס בירושלים דוקא משים סוספ׳ קדושסס או ליישב את ירושציס
ומס״ל לא״ "יל משוס םבס״ל דומם כיד שאין לו אלום וכעע״ז ס״ו אבל
מאי״ לירושלים סוא דבר סימא אפ״ בזמן שנ״סמק מכ״ש נז־סז וליל׳
דמסתפיכא לומר דבר סדש ת״ת׳ אומר יען ראיס׳ בתי״ט תמס על רש״י
ורע״ג שפירשו בסיפא תכל מעלין לירושלים את כל ב״ב אדס כופת לישנ
עמו בירושלים ולא פ״ כן בדשא תכל מעלין לא״ ע״ש אמכם בשיטת
מקונצס

שארות

חת״ס סופר דדד

עקובצס וריסי נשם רש״ עסלורא קעא מ על משא סכל עפלין צא״י
נשומימן מא״׳ למ״ל ממל סנס שינס ענממ במשא ס״ סכל עעלץ קא׳
אאוסס סגורמיס פפלאמ לאסריס אע״נ לס״ אס נשוסיסס מ״מ סכל קאי
אוסס סנידמיס ומרנס אפ״ מבד אס רבו ומכיש אשס אס בפל׳ וכדקסנ׳
נשל״ נבר׳״ שנגגד שמאשפ מ ס מ נאלמ מס״ל לא״ אמנם נקיסא בגנא
לממלא׳ לירושלים ללא מסד״ נ נ מ ״ נסמ׳ דםאשס כוסה סאיש וגס מיא
כגל מקנלא כמ״ש לפיל נדכ פ״ לש״ נפיסון אמ כל נ י נ אלס ממלמ
לימשציס וקא׳ אאלון מנימ שמעלמ אמ כצ ב״ב בין נשיו בין עבמו סמנר ׳
לישב ממו מנומ סיסס ללממ נמצא משא ודיל׳ שכל א׳ מ נ ד ניסו יכיל
למף אמ אלו; מנימ ללול באיי וסיפא קמ״ל שאדק מבימ יכול לכוף כל
ב״ב א׳ אנם״ וא׳ מנש״ ש נ ג ד נימו לדור נימשליס אנל ממה לא ימפו
אומו חמ נוממ לג״ פנ״א שבפניט אבל רש״ לא נמימ למלק בין בזמן
שב״סמק קייס בין בז״םז דלא כמנ״א בזמ חמ נראמ נכון מאד אלא שלא
מצאמ׳ ל׳ לא רב ולא מבר חמ פוא פלוגממ רש״׳ ור״מ שבמוקפומ פ״ק
דעירוכין לף נ׳ מ״נ לבור ממממיל לאמו״ וכר :
והנלעיד לפורש בש״ק ביב קמכ פ״א לקרובמ ורמיקס ופירשב״ס וז״ל
ועי שמולמ גוללו בקרוב צימשליס מעלמ עעומ למי שעוצפ
גוללו בלמוק מ-לוסליס שמלסוק נלומ סוא מפני שני לבדס א׳ מפני
שלחוק ממסמק וא׳ מפני שקלוב סוא לאלן סמורם עכ״ל וצ״מ נשממ
ססלוקס לא ידמו מקוס מקדש איס ומוד סא כסינ צא יסמול איש אמ
אלצן וא״כ אדלבא לסוק עמף משיס שכל פקימס ואין לסאדן בזס וסנס
פלוגמ׳ סלמנ״ס ומלאב״ד מש ס׳ סגינס דלסלאנ״ל סאשס רק עשומבדמ
לבמלס לילן עמו לילושליס לשמסו נלנל ואפ״ א׳ דמא דלא כלאנ״ל
אלא שמשאל בניהו אס הלצה וכעו שעשהס סנה על ינעל סנעל ע״ע
השאל היא עזובמ וענונמ בי״מ במ״ל ומבעל ימלמ לימשציס לאפ•׳ צפע׳׳ש
מוס׳ מש פקמיס למלל במ״ל פעול מהלא׳• משא״כ לעה הלעב״ס עי״
מ״צ מצממ מגיגס מ״מ אפ״ לממוס׳ אס ׳מלס משס ללנצ איני למן ל־טול
לשומ עאשסו ומיק בזמ נס׳ סלל צמשנס לף דז ע״א ויעיין מימנ ממשר
מממ״מ מ״ב מי״ד ס ״ מ מ סוף ממשוב׳ מיין מיעב רובנו לבלי וא״כ בזמן
שב״סמק ק״ס צא מנע״ מלל במ״ל מוכצ מאשפ לכופו צא״׳ לכל פפמומ
ומשם יקע לימשליס נלנל והיא עמו או אס״ משאל נניסו נ א ״ אין
כאן סכנמ משא״כ ליסמ ממיל לא״׳ איכא מלמולא לאתהא מונא עפ׳
ולמשאל נניסס בס״ל פשימא לאינו נומ למ ע״כ פשומ שכופמ אוממ
ללול נא״י לא משוס מצומ אלא משוס ענייני אישומ שבינו לנינה אלא
אפ״ אס לל נא״י מ׳׳מ סוכל לכופו למל נילושליס מלא נ״כ מעמס סנ״ל
שקשמ עליפ אפי׳ נקיעס כ״ש ולמשאל נניממ מנלי שממס ״ מ נ״כ סוא
משומנד למ מ״ממ לושמסס אממ ונימן ועול מעולס לימשליס נ ז ק
שנ״סמק ק״ס אינו יוצא משס מסר ולל שס ז ק לנ דמשו״מ צוממ מילפ
להעצוה מע״ש צימשליס מרש הוקי נ״נ כ״א מ״א מ ה מ מציון סצא
הורה וכו׳ וז׳׳ל כדללשינן נקפל׳ לממן הלמד ליראה אה ה׳ אלקין גדול
מע׳׳ש שמניא ליי׳ סלמול לפי שסיס עומד בירושלים עד שיאכל מע״ש
שלו וסיס רואס שכלס מוקקיס במלאכס שמיס ובעבודס גס סוא היס
מכרן ליראס שמיס ופוסק בסורס עמל נמצא בזק שב״סמק קייס ראו״
ונכון שמכיף לבמלמ לשינ צשבמ בימשציס אנל נז״מז אין סיוג משס
לעלוה ללגצ ונס לא להממכנ שס לצמוד ממעשס כסניס נענודמ ואס
הבמצ לולה לעליה לשס אינו מולה בלא לשוהה דלא עמף ממלמימס
שאינם יוצאים בלא רשומ וממש בשממ שממוייב צשמסה וא״כ היא אינמ
יכולס לכופו לא לא״ ולא לירושלים אע׳׳פ שמיא ממבעלמ ממצים ישימם
א״ וכדוממ ממ בכן אשמ רשומ בעלמ עלים ואינם ׳כולם לכופו אבל
הוא יכול לכיסה לכס איש עליף וסן הנמ לבלי ממדמ אלא מ״ש נמנ״א
אין מצום ללול בילושליס צשון צלול איני נכון קצם לפי סנ״ל נס כי יש
לדסוק שכיונסו לססמכב שס לאכול מע״ש שלו וסוא מ ס ק מכ״פ סכווד
שאינו מצוום מסי״במ ורסס לעלוס לילישציס ע״כ לא יצא בלי לשיסס ולא
הובל לכופה וסנוקסאוס שבמסל״מ משסנוס נסשף מ״׳ ומלדכ׳ וסנ״א
וסשו׳ מסל״מ מ מ נ סי׳ קצ״מ דמ״ס׳ מסלי״מ לא מצאה׳ נלפיס פראג

ותשובות

ואם אינס שדס פשומ שעקימין מ׳ שלמך יוסר וא״א לבוא מל סוכן
ס מ  pושוס א׳ מן סלד אינו רואם למצומ סונס ואין שום נ״ד שנא ׳
שאינו נוגמ נדנר זס מ״כ יסס משו סמפשרי׳ באע״ד שמשלו סדנר לנ״ד
של אלס לינס סקעוכס וקמנס אל איסק ואינם מנגדם נדבר כלל
רולמיס אס מכאונס של כל כס וכס ועל סיסס מל מקומם ינא נשלוס
ומי ששמו שלים ישים שלום נין עמו וסנףליו דלים קק צמקיו ונראשם
י״נ הלר״נ כספלו וספן א״נ סנ״מם נכל סוסמי נרכוס .פ״נ יוס נ׳
לירסא םליסא׳ קפ״ז לפ״ק :מש״סק קופל מפפל״מ:
,

תשובה דלה
שוכיט וששון ושמסס מל זקנס ושינס לקלוש ישראל לליקו של פולס
מ פ ן קפיר דסלוס אורן של ישראל גולם אדאצ נ״׳ ודס פאר
סמר נאק אמם׳ כנדס מס״ו אפרים ז לק מרנליוס נ״י ptb״ ימים ׳שניפםו
ובישועסו ׳ראסו א ק :
האיד 1מינ׳ מאור נסיר בשסקיס מסר סרקימ וטמס זיו אמרוסיו
סמסולים ואשםוממם׳ מל סמכאס סנמלס סזאס משלל עמלך
קולר נסרים כסרף עין נורא יש מאין בפלפולו ושטנו לא נראם כנשס
סזס מסזס מול מםזס מי זס ואיזס אשר ׳רפרף או יצפצף מול כיוון
לנלומיו סמכמניס אן ימן אני מצוום ומומד מסלר״ג צסשינ פכ״פ מל
איזס פרמים מ״כ נקמס נפשי נקצרס מסמאוסר אל סמוקדס אצ נים
אלקיס אדדס:
כלש חלר״נ וםמס על ל נ מ מ מ רפ״נ דמע״ש שסנין דסקמ״נ סשינ
על סלמניס וליסא אלא על סםלומום סשינ סקמ״נ למנין לו
ואמם נכון סלנל נס נעיני יפלא מל ס מ מ אן נס מל סקע״נ סמ״ס
קיימם אין נמלמס ממנו פשמיום ל נ מ סםלומם שלנמו מניאריס כאשל
סנינס נס מי״ל ס״ של״א ולק סקלו; םיבס א׳ סוא בםלומס שלפנינו
וסוכן כוונםו מ׳ שיש לו ממ״ש שלא סוכשל בז״סז לליכא מזבס וא״א
לסקמבס ממעס סקלון סמזבס ומצל עצמם לאו״ לאכול ע״י שוס מציאוס
שימצא סנולל באהצ׳ קלל ולא נממא מעוצם צא ע" סלנ וסלל כצצ
וסל׳ סס לא סוכשלו ולא נמעאו ע״כ כמן שלאו״ ממצמוסס איא לשרון*
סלומס מסולם ולא לפמס נירושליס וסיו לממס נניזס על שילקנו
וסייש״ לסקצס ע״כ מונ צסכשילס וצממאס ניל כדי שיכול צסלוסס
לסמ׳ זס סיא מונס ססלועס נסקלק מינם ילקנו או יגנזו וכן סנינס
סמול סכ׳ל ולא ילמס׳ מס ק׳ ל״ לקמ״ג ומ׳״מ יש למיין נמק׳ ע״ז י״נ
ע״נ לבזק שאין ב״סמ קייס סוס קדשים כנמל׳ מומין ומ״סס מוסל
לסמיל ומס נקדשיס ונרפ אפ״ ממעיל עוס נבעל׳ עוס ואעא׳ לא ניעא
סכא שמוסר לפלוס נמסלס לסו״ל כאלו כנל נממא ולמס ׳לקנו כלל
או אפ״ לשרוף במסרס ודוסק לומר דנלאס כפולס או כשורף קלשיס
מסומם איכ ס״נ נראם כמממא בידים קדשים עסוריס וצ״ע ועיין פריש׳
ומ״ש הדר״נ בעציאוס לסקמב בזק סזס ׳עע׳׳ש בימנ-ן ס״א ק״ צ״נו:
]ומיין צקק ק״ רליו[:
מ״ש סדר״נ שכבר נסקדש סמקוס מ״ אמסר וכס לא נמצא כן אלא
שבנו מזבס וסקמנו שס אנל שקלשו סעקוס לא שממט רק
באאמ״ס שאמר אשר יאמר לממס סבאיס בסר ס׳ יראס קרא סמקום
יראם ופשומ:
מיש סדמנ מסנ׳ צונ״סא לבבל זס צ׳ משרים שנס אמרם׳ לאין מונן
דקאמר סמס אל יסמל מסנלו אלא נדבל סלכס ומ״ס׳ מסנ׳
צונ״סא ועא׳ דנכ סלכס נזם אעיכ נ״מ לפמ״ש ססוק׳ נמ״ז מיו ע״א
קוף ל״ס ענסעס סעס וכר:

מ״ש סדר״נ לרענ״ס דק׳ דאימיסא לקולא מ״סס עאי עשני ש״ס עאן
עסיק סא עכ״פ עק׳ שרי סע״ נשננס פל פס קדוש סא מכ״ס
איכא ניודא׳ אשימם שקודם סעגל שנאסרו ואין לסם נימול וסו״ל קי׳
נ׳ ססיכוס דלמע ק׳ לסועלא לאיקבע איסיר ונסי׳ סורס שלי כסנסי
מ״ש ערע״ס סיש בס פן ואסז״ל קס״ק דנ״ב סיש בס אוסו סעגין כ p
שלפנינו מ״מ לענ״ל סלבליס נעצמוסן מלאין אמיססן:
ב ה א סציקנא דעכ״פ מציה לחקמס במנס יסס יישב׳ ילושל" על שאלי לסכל סל אס יש צדיק א׳ שיש לו עב״פ אילן שלא נעבד עעולס וכל
ע״יוס אי״ אמנם לאיה׳ א׳ קליש מלבל הל״נ דמפלפצ ומאמן קבומ כמסצס מ״מ אפ״ לקולא א״כ כל אילן סוא p״ pאולי צא נעגל
בשיעול הקלמה זו כנ לבליו כניס ואמס״ס ואינם צמכיס אליכוס ולאיום ואס״ל נעבל אולי אסל סענל ומסני ל״ בימול וממילא יש לסם מן ואס
הלבה ולא יחלוק אלא מ׳ שחונק על תאמח לכל סקדמוח איכס אצא לא שאין שס צדיק ואין כאן ק״ס אלא קפק א׳ ואיקנע א״ צריכים
לסקמס וצא צלחוח כפשוח ח״ו וע׳כ אס שכיסם שדם שצמכ״ לססיוס
לשלוף כל סאילנוס ׳אין לסם נק:
כסשס בלסס צל ומיס לסן כאמל זס קולס אבל כשיש לאכשי ׳לושל״ אפי׳ מיש הדל״נ יסאמן עאד בלבלי ודו זצ״צ ולבקוף כל סאולן ספלס
לק לסם לל שוב אין להם שוס הביעה על שיגימ לכל א׳ מע״לף סאסרו׳
שכוונסו ס״ כיון שסוקדש צנבוס שוב אינו נאקל ע ״ אסל פשומ
יש
ג״כ בשיעול הזה ושוב מסכוחל שיצמלכו למוחלוס וכקוס וכלועס
שכן סיסס כוונס ע״ו ז״ל ולא סוצלכס׳ לנל פשוע מ ס לפני סדל״נ
אממ
הקלמה למוקלס על שיס״ שוס בשוה בזה ג־יכ וכן בכל מיל׳ לא
שנגלו אליו סעצועוס סכמה:
פ׳
דף
ללחום אלא לסקדיס ולא עלה זס על סלעס מעולם וימיי׳ כללי׳
גם מ״ש סדל״נ וסאמן מאול במסנ״ לשל אשירס ושל עיל מנלסס
עיב ס״הס קולמיס וכו׳ ע״שמבואל כדל סן מס אעש׳ שמע בין אחיכם
בקנלוס שונים ועסולמס עלביס ומסוקים לסין אן ממיקלא לא
שמעה׳ מעכ׳ סשליס הלב מהל״ז שפילא אימר שאכש׳ 'לישליס עמופ״ ׳לעס׳ וד סכניקו לזס עי לא עשכסס שנעצא לולנ שצ אשילס ננ״סמ ק
נרענס וגס כסוכיס כהוא מכמר נקככוה כפשוה יכפ׳ מכהנ רנד צפה וזס בא לסוציא סמומאס כדרך קצרס כעצוסו ועדאגנס נסיק ב״ לולי
סס סס סכסוכי• נצלם ולא סס ואס שכיסם שדם יש קממס לאכש״לושל״
לעכסס שיעורא ואצעמן עסנ״ לאשעע״ אפילו במקדש ממש:
לבוד

חת״ם סופר חי״ד

שארות

דברי םי״מ שברש״׳ וסוקפוה דעק׳ חעטס ״ו נרא סמים מל םעסרש״א
ומל םדר׳יג אין יעלם מל סדמס שבסמ״ק נבנם על סר סיני ועי
יאמין לשמומסימ נזם אך פשומ דלסי״ע ק' כמ״ש נס״ סמנים שבסוף
ס׳ סמכממ סלא ׳משלים כנר נבנם אז מימי מלכי צדק מלך שלס ואיך
לא ידמו אברהם וסלך סניניו שלשם ימים ומוד מאין שס ימל וסבך
בקרט סואיל וסו קשיא ל׳ מאי קשיא לש״ס מאי סר סיממם סלא כסב
רמב״ן אח סמומס ששם סמור גדל ואונקלס םרנמו מ״ש קמורס נ ו ק ק
אמ״כ ס״ל לסי׳׳מ דנסי בסמ״ק כננס מל סר סמומס סידומ שגדל שס
מור ונסא מיידי קרא בדברי סימיס מ״מ מקידס יצסק לא ס״ שס אלא
נסר קיט וארז סנס קורא אח סמומ׳ נקרא וסר סיני קורא נמסנ״
מי שמנם צא׳׳א נסר מומי ומ־ז ד״ק סש״ס מ״מ קמ׳ סכא לסיני מורים
ואמר שמשס יצא ס סוראס וזס נרור נכוונסס ולולי דמקספינא ס״ס׳
מגמע דס״כו פלוגסא דאמורא״ מ״ד שמשם יצאס םוראס ס״ל סיני סוס
ומיד שמשם יצאה עורם לאו״ס ס״ל סר סניס סיס:
מ״ש ירו ססלאס סגאק נסטס סדשוס שלו בקרא סן נזבס הוענס
עצמס לעיטסס ונפסוק גס אסם ססן נידינו ונפסוק משכו
שנסמורר עציו סדר״ג ט׳ צפענ״ד לסלק נין ספרק״ מודאי אוסן קרנטס
שימדו לסקרינ צס׳ נרסומלי נמדנר ועליםםאערפרמסזנסוצאלקיכס
נאלץ אוסן סיו קרנמס גנום ממש ואסור נמנד נמלי ס״ס אפ״ אסר
נימוצ משוס מיאוס צגנוס וםוצרך לומר מלמקמס לישראל לא נ מ נ מ
מעוצם אבצ פסס מצמס שלא סי׳ מזנס לזרוק לס ומ״ל מליצס ארז״צ ג׳
מזבסום סי׳ צסס משקוף וב׳ עזחוס אנצ מזבס לא סי׳ לא צזרוק ולא
לסקמיר וכמלומס ל׳ אכלו אס ססצניס וסאימומם נכלל ואכלו אס סנשר
בציצה הזה וכסי נמנל למ״ז נאקר לסם אנל אסר נימול לא ש״ך ידאוק
צגנוה משרה נב׳ משכו צא הזכיר מ״ו זצ׳׳ל אלא נימול ולא שלא כמנדו
כצצ וממקו מסשנוה רניכו הפצאס זצ״צ:
בצפייתי צפיס׳ שישינכי אלוכ׳ ממ׳׳ש נמטן ט ג נמומר ומכסגיסס
ועל כצ םכ״צ ישמימכ׳ נ ס ס מ ורנ מינו וינשלכ׳ ממונו
ומונ אלק׳ על אסלו עשכן כנולו  ' fobאלק׳ יארד יירו ושכוסיו נ מ ו נ
ונכמיעוס ויאיר פטו עליכו על כסראס פטם נסר ניס ס׳ נכד כמו רמים
בנ״א כעסירס אלס מוממ צמולס סשפל .פ״נ כגסי ליום נ׳ ג׳ אלר
משייק סופר מפפל״מ:
סקפ־ס צפ״ק:
ס

תשובה דלו
שוכיט אורך ימים ושכום ס״ס מל זקכס ושיבס יטב נמובס ה״ס
אלוכ׳ מרס גאון ישראל מר סולם והפארסס פ״סס פ״ס׳ כקש״ס
מרס עקיבא ט ׳ אנ״ל לק יק פחכא •ע״א:
יקרת קלשו הגיעט ומ׳׳ש מרס סגכ״ לבקש משרי ׳משל״ ליסן רשום
להקמנ הוא קפלן גלוצ כ׳ הסוא אמר לבל יקרב שס יד שאיט
מאמונם ישממאל כ׳ שס כנכס ניס ענולס שלסס ואומרים שאנן שהיה
נאמצע סכיפס סהיא וצא יקרנ שס איש זר שאינו מאימנסס ועכ״פ מ״ש
מרס סגט׳ מס נעשס ממומאס רסוס׳ כסונס ואננ׳ משן סנס נס׳ כפסור
ופרמ פ״ג שס כ׳ שמס מפמ״ז עלם לימשל״ שנס ׳״ז לאלף סששי ואמר
למרב שמצי למקריב קרננד ואומר ממוך מרד׳ לא שאלמ׳ על פמומא׳
וכמן טומק שוב ט מצא מומא׳ ממוט בציבור ומכסן מיומק לא מזכיר
כלצ מיח ונימנץ מ״א ס״ צימ מביא ממנו נקילור וכ׳ עליו שיש לשאוצ
נס מל שקצ׳ צינור ואוצי קרנן פסמ רצמ למקריב דנא נמומאמ נצינור
וצא נע׳ שקצים וסנס מבגדי כסונס לא שאלו כ׳ פשומ סוא שאין כס״ג
מעכב ונוכל לסקמנ בצעדי יירש ידסוק כסונס נראם דלק״ע צסרימ ז״ל
דמאן צימא לן דצא יקריב אסזקס ונסיר׳ בן סכל״ דסר צ״ כסטס
ידוססיס סי' מנאל סשאריס מן סכסונס עד יעמיד סכסן צאוריס וסוורס
אבצ לעכנ הקרנה נשביצ זס מאן צימא ומסרי״ו ס״ קנ״נ שט שאין
נוסטס סלס צכסן קמן משוס דלא במ לן ומהרש״צ ניש׳׳ש פ״ה דביק
ס״ צ״ה ססידר נזה שלא ליסן סימיס לכסן בז״סז ומיץ מגיא סס״ סטו
ה״נו שצא ליהן צו דענ״ז ס״א סי׳ קצ״ס ססמיר נפמון נכיריס מ״ש
אבצ להקריב דקייטל ברס ס׳ סילו אפ״ סלול״ שנהם א״כ אפי׳ א׳ ק ט
שט׳ נל״ שנססצצס אמו הרי כצ מה שהקריב כשר למה נעקנ מצהקמב
ולא נקעק־ על מזקמכשרימ אמווסוקה כהונסואע״נ דיש לדסוס דדוקא
אס מוא בן כמן בוודאי רק שנודע לו אמ״כ שאמו מימ׳ נמשה
אי מצצמ נמצא מוא כמן מלל אנל מזרמ כמן סוא ע״ז כאמר ברך ם׳
סילו אנצ אכסכו כימוש שמא מכמן מזמ נן גויס מוא שנא עצ אמו זסו
ודאי ציחא דאפ״ צפמ״ש מסרש״צ ט ״ שמדוס וגזרוס מ נ ס כמקצקלו
ה״כו כשיס שכאכקו וכםמצצו אנל לעולם רוב בעיכוס מסבעל ומבן
הממימס אמר אניו מ מ מוא נכו ודאי רק ס׳ מלל ולזה מהכ׳ ברך ס׳
מיצו ויעיין מימב ש״ומ ממרי״מ ס״א ק״ ק ט מ קמיע משייך צכאן:
ע״כ צסע״ד צא צריכים צכהן עיוייס וכאכל שס ען ספקים ע ט פ שמומר
מועאס בציבור נער״פ ול״צ צשקליס וצא לכסן סגדול ו נ ס מ שוסא
מאז ס" צ״למ לטד ארק גלס לנבל א״כ למ״ד ק״ר לא קדשס למ״ל ואף
מקום מקדש וכדמס סראנ״ד מיץ מנ״א סוף סל׳ מ״נ וטין פ״בדשנומוס

ותשובות

צו

איכ מנ״ל נניח שני לנטם נהע״ק נל׳ ארץ וכרוניס נלאים יש לסמוס
מל כמם שינוי נכלים ונננץ ממשק ומזנם של ממרס וגם נכין ניס
שט שנו״ מסראשון ונטן שמודד נננואח ׳סזקאל שטי מכל םכ״ל אע״ג
סכל נכתנ מיד ס׳ םשכיל מם״ נניא מ״מ סא אין נניא רשאי לסדש
דנר אלא לשמם לא לקיום וסי׳ ל״ל דס״ט דכסינ ככל אשר אט מראם
אוסך סנטס םמשכן סבניס כל כליו וכן סמשו פירש״ לדורוס וםוא מנוס
פ״נ דשנומוס ונדץ רמנין שסקשם ולפפטד דקא״ אסססלס סקדא ככל
אשר אט מראם אוםן מסס כן סמשו למרום מפ״ אשר אט מראם נכל
ננץ וננין אראם איך ׳משם זס משונס מזס *׳כ סכי סמיד סקנ״ם
מססלס שישכיל נכסנ מידו לכניאיו ואין כאן דנר שידדשו כניאיו נגד
דין סורס אך קשס מסארק דנים שט נ״ל מש״ס כסינ ונומדס׳ לן שמס
ממל םכפרס 3ץ נ׳ סכרוניס לומר ממס סארק וםכרוניס סוא רק מיקר
לצ רן מקום מומד לדנר מס מרמ״ם מנץ נ׳ סכרוניס וכשאץ נניא
כמרעים סראד לסוומד ממו מנין שט סכרוניס אין סארון ממכנ ואס
יש אסו דנר אלקיס יודיעני וסריט סס:ו כננו סוסס ננרכס:
משיסק קופר מפפליע:

תשובה רלז
יראה ננסמם נמיר ס׳ שמס ס״ס ידידי סרנ סמא״םג סמופלג מו״ס
׳ודא נ* אנ״ד דק״ק רממא ימ״א:
יקרתו סגימנ׳ מגלם מפס כסונס פטם ואסור צלל במים אדירים
וסמלס סר׳׳ז נש״ס ופוקקיס מעטן צמנץ ושרש דבריו ננידון
שאלם א׳ אשר ז״ל אשם א׳ וזי נניס אשר במוס בעלם ואניסם עמדו
איזס ימימ קטצה סמסנדניס נמס ופקקי לסם < pדומ קצונ לכל שכה
מל משן ז ק ג׳ שטס רציפוס ו ק משו כדנריםס מד קוף שנסים •מיס
שאז נשאם סאשס לאיש אמיד נאופן שכל נניס מספרנקיס עס כל
צרכיסס מססאצצ אני סולגס ומססאצלקרוני סאשסוסן מסס ממאטס
סמסנדניס לסם מוד קצנסס נממנס שלא מיד כן נדרו אדמסא שסינשא
לאיש רק אס סםזיק אצלם כל נניס נימי מיגר אצמטסס כל משן ג׳
שטס סטל רש מיסידיס שאין רוצים נסזרס מאשר יצא מפיסס לצדקה
אן צהיוס כ׳ סאשס ויצדיס מספרנקיס עסס שצא נצמר א״כ א״צ לצדק־
זו צכן סס רוצים ציהן ס ן נדנסס צקרונ״ ענ״ס ממשפםחס ואשס הטצ
סונעס סך סנ״ל צמונס סיסמרס לכשינדלו ונפשו סיפס נשאלסו אס
יכולים לסזור נצי ססרס או צריכים ההרס הן כה הא׳ שסוזטס לגמר•
מנדר צדקם שצסס סן כס שט׳ ^נ,ציס צשטס מצדקס צצדקס:
גרפי' נמסכ״ ספ״נ דשקליס מוסר שנו״ לשנויס מוסנ שנוי צאוסו
שנר וכד ונירושלמ׳ גני לו נסןקס שאין צו ונמצא יש לו ט ירוד'
קני אומר מוסר סמס צסיורשיס א״ל רנ איד׳ דסומרא סגע עצמך דלא
כווץ אצא ליה אמר ציה אכא לא אמריה אה מכן לך ופי׳ מסר״א וקרנן
עדם יכן נשיר׳ קרנן שס דימהר המס ציורשיס ה ״ ט היכ׳ דצא גנו
נממוס אנצ גנו נמעוס צריך צססזיר סמעיס:
ולכאורה יש לעיין א״כ ימסר סמס כיד מממ שגנו מאס זסו׳ וצא
צמכא אלא לשמטס כמצא עשרים זסנ סאםריט׳ כשגנו
אן כנר ס״ לו כ מ צרכו שמכים זסונ״ סראשוכ״ ומשר״ סאסרוכיס גני
נסזקס שאין לו וכמצא יש צו וכראס שזה ס״ סנרס ט ׳דורס דפשימ
ממסכי׳ חכו סיורשיס יא״כ קשס אמקקכס סימשליד דמשממ שאיכס
דומים לדיכא ד״ל דסא כצ סמן סזס סיא מכס אומדכא שצא כסכווכו
הכוהטס אצא צמצום וצא צסאכיצ סיורשיס וכמיש נמרדכי פ׳ אע״פ ס״
קע״ו השר ר״ס כהן נמי שכדר צהשיא •הומה ומהה היהומה שהונא ני״ד
ס״ רטג ס״ז ונא״ע ס״ כ״ג ס״ד ונס״מ סי׳ רטג סי״ו ומ׳׳מ מסיק שס
נמרלכ׳ אין כל סאומדכוס שמס אלא שזו אומדט גדוצ׳ סיא מ״ש ונגציון
מרדכי מס שסקר נ פ ט ס וכצ ססשונ׳ ססיא מד גמירא ימצא נפקק׳
רקכאמי ס״ שס״ג ימ״ש וק״צ צסימשצמי דוודאי אי צא כמשס כוו כס
הכוהן כצצ וכצצ כגון שהמס איט צמך כצל וסוס גנ״׳ נמעוס סוס
א ומדכא דמוכס אבל כצ שקבצו סך מרובה וערנו המעוה וקט ממכו צרכי
סעס כמצא גס ממעוה שכסקבצו באסרוכה כעשה המצוס כמו ממעוס
סראשוטס כדין כל שוספיס מביק שכסערנו סמעוס וקוטם מסם שים
דבר הוה לאמצע וזס מוכס מדנמ סיס׳ סומס •״ס ע״א ד״ס סזר וכו׳
ממן םעמבד קיטס דאל״ה אין פ״ לדנמסס ואין להאריך בכאן מה
שאיכו צעכ״כיכו ועכ״פ יעשם סמלו׳ גס נממוכו וסמוס׳ סוא ג״כ מסערובו׳
כצ המעוס וע״ז אין אומדכא צומר שאיכו רוצם שיאכצו סיורשיס המוסר
יעשה מציהו כצ״צ בפיריש דברי הימשציד:
והנה הרב׳׳׳ בי״ד ס״ רטג מ״ה׳ השד רשב״א נגבו צצורך שבוי ומס
שצריך ליהן להיורשיס ממעס מהכי׳ מוהר שבוי צשבוי זכה בו
השבוי ושוב זכו יורשים ממט ולאף ק׳ עליו ידמשציד הכ״צ כיון שצא
כעשה מצוהו כלל אמדיכן דלא כהן מעוהיו לאכול ליורשי׳ וטל הא כ׳
רשנ׳׳א דזכס סשבד מעעס משכהיכו פי׳ הואיצ וכהנזה קכה בנדון דיל״
ואיכ בירושלע׳ לא כסנזס שסבומ׳ סיו שאין לו ושוב טדע שיש צו וסיא
כבודו ולא בזיון צא קנס אבצ סכא שצריך אלא שעם שפיר קנס נבזיוכו
חכו
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וזכו מיורשים ממט ומשמא לא שייך לומר אומדנא כיון שכנר קנמ וכאלו
בא לידו שונ לא מפק״ משום סך אועדנא כטל לדעמ מרשנ״א:
מיהו מרא״ש במשד דמ״מ׳ שס נ ״ וכן מ״מ׳ ל״ ממ״מ ס״ס׳ רפ״ג
פשיע׳ל׳׳ למיפךבגבו עעף לצורך שבוי׳ ונעמע׳ נין סנכמס דאין
זכוה להיורש״ אפ״ כבר נא ליד אמה וזכממ נשנילמ מ׳׳מ אין למ אלא
׳מזמ למממנדביס אס אפשר הא למה זה דומה לגובה לגוסס צצרכ׳
מגולה ושוב הבריא שאין לו כלוי וה״ה אס ממה או נשמממ ע״ש צ׳׳ל
דס״ל דלא כרשנ׳א אע״ג דרשנ״א כ׳ שכנר קכס עמעם ממכי׳ פי' שקכמ
גגזיוכו ופשומ אס קכאו ואס״כ כשממד שכנר קנמ ומכיש ממ או םגכ״
מ״מ טל סגרמ סרא״ש םא קטן דגזיוכו איכו אלא כיון שכדר םכודריס
כדר ואין להם נהם שוס זכומ עוד כגין שגגו ומומירו שכגר כמגמ׳
לעיצ כיון שנעשס מסשגמו שונ אין כאן אומדכא כמצא מומר הממומ
יצא מכס הכומכיס רק שהספק אס ׳כמן ליורשיו או לעניים אסריס אמר״
נגד עטים אממס זכס מוא גגזיוכו אגצ היכ׳ שצא כעשס רצק מממכדנ״
כצצ ואומדנא דעוכס דאדעמא דהכ׳ צא המכדגו אין שוס ס״א שיקכם
זמ גגזיוכו מן מגמציס ככ״צ סנרמ הרא״ש וככוכס סיא וכן פסק ריס
כמן ממונא גססק׳ רקכאמ׳ דגתיספמ׳ א״ דמיכי דאין מעני צריך מ״ל
של םכודר ויוצא לסולין אלא שכ׳ א״ז דמומ אפשר לפרש לו לעכי אצא
שהעיקר כרימ כמן וגש״ע גנ׳ מקומומ פסק כהרא״ש דלא כרשג״א וכ״ל
דרשג״א כמי לא אמר אלא גשכגר גנו אגל לא גגו אלא שאמר לימן
ולא גגה יודה רשג״א לםרא״ש דאס איני צריך לו שמוזר דגירו ודאמר״
נימשלמי ממכה לעט הוס כדל כנל כ' ר׳ ס״ס היינו כשהעכ׳ ק״ס
וצמך לכך והוא לוצה לסזול מלנולו אנל כשהעשיל או ממ וכדומה לא
אמל הילושצור:
והנה געכין זמ משו׳ רשג״א סומלים זא״ז כגל הלגיש והאריך נזה
במשי מסיו בצלאל אשכנזי ש״ מיו שגס״ סקס״ג כ׳ לגעכ״ס
לא אממ׳ אמירמו לגבוה כמסירה להמומ ובס״ מרכ״ו כ׳ דאינו יכול
למזור נו ונמי נסי׳ מקס״ג מיימ ממעס העני יכול למזור אגל מימ
עגירם נידו מעעס כדרו לא טמא לימ נמשמעומ לשון המשי וסטמ גק׳
שסוממס זא״ז וצ־׳ל דלא טמא לי׳ להגאון למימר דשאכי גס״ סרטו דמיימ
שכנר המפיסו ניד אסמס גס זס אינו דםמ כ׳ שס שאין יכול למזור נצא
ממרמ ואפי׳ נממרמ נמ׳ לא יועיל לטון שכנר טמן ניד אממס שמע
מיני׳ ממס לה מ״מ אפי׳ אי לא הוה ניד אסמס וע״כ מנימ גקוש״:
והנלע״ד גישוב קצמ סמירמ הרשנ״א ואומר מא דאמרי׳ דממעס
עניים מיינו יכול למזור גו משוסדלא הוסכאמי צידס ממש
מ״כו למתכמ עניים ממש אנל המקדיש ס״מ וכדומה ללמוד נו או לקלו׳
בו ספציס שגופם קדיש להקדש ממיא אעפי״ שאיככו קדושמ ממש והרי
הוא לכל דנמו כםקדש עניים מ״מ לעטן שאינו יכול צסזור נו סמול
דכל היכי דאימא נ׳ גזא דרסמנא אימא ולא נע״ עטים ולא יד עטים
שיזכו נו וע״כ המס נסי׳ מרטו שהי׳ נכנל הקדשו ספרים שראויס
ללמוד נהם לומדי חורה וגס ממון לסלקו לעניים אמרי׳ מיגו דמייל
הקדשו כמסירה על הספרים חל נ ט על ממוח העטים ע״כ החמיר אפי׳
לא ה״ נא ליד הגנאי כן טל ולחלק אפשר:
הדרן לדידן דעטפ היכ׳ דלא כחט רק נדרו ליחן והעשיר או מח
וכדומה ציח דין וציח דיין דאפ•׳ החרה איכו צריך ע״כ נכידון
שלסטכו שאנרפ שכדרו על ג׳ שכיס מזוטח צםגכיס וכנר כחכו מצ נ׳
שטס מ״מ השכה השלישיח שעדיין לא גגאו והעשירו םגכיס ואיכס צריכים
מזוכומ צא מגעי׳ אומן שרוצים לימן סכומם לעטים קרוגיםס לשפיר
עגלו אלא אפי׳ אומן שאיכס רוצים צימן כצצ כמי אומלכא מוא אדעמא
דמכ׳ לא כדרו כדעמ מ מ כמן דפ״ חוספחא דממומר לו ר״ל למנולר
ומ״מ עסיף מוג ׳פירו כדרס למוש לדעמ א״ז דכ׳ דאפשר לפרש לו לעט
מימו אימו כמי לא אמר אלא כשסוא עט ולא כשסמשיר:
ואע״נ דכגר המטלו וכמק״ס כדרס גשכ׳ שכ״ הראשוכיס מ״מ לא
טמא שמשו״ם ׳גגו גג״ סדשמ גשכה משלישימ דצא מציכו שוס
מעליימ׳ גממ שכג׳ ממסילו לימן אלא גא׳ מג׳ מקומימ ואגארס א׳ לא׳
געזמ״י )א׳( גמשו׳ מרא״ש ומשי׳ מ מ כמן דלעיל שכ׳ משו״מ ממומר
ליורשים משוס שכגר כעשמ מקצמ מעומ רצין מעמכדג״ זכגר פירשכו
לעיל שמכווכמ דמאמר שכמק״ט מסשגמ סכימן וכעשימ מצומי שוג אין
כאן אומדכא שיקפיד על סעומר אגצ מכא צמוציא ממכו מעון לכמסילמ
אסר שאיכו צריך אי 1צך אומדכא גדוצ ט ס )ג׳( מציכו גמשי מטומש׳
ס״ ר״ע דמגיא ג׳״ גי׳ד רכ״מ דאפ״ גאמ קצמ ציד גגא׳ ט מ יכול
לשאול על השאר גאממ לשון זמ איככו גגוף ממשוגמ אך מדגי״ מיסיף
לשון אפ״ פ״ אט׳ג דצדקמ שגאה ליד גגא׳ לא מהכ׳ שוג שאל׳ ומרט
ואיכ מימ ס״ל כיון שא״א לעקור הכדר מעיקרא שהד אומו מלק שכגר
גא ליד םגגא׳ איכו כמקל וא״כ א״א לשאול גס אסא לכשאל גידולממ״כ
א׳ יעקל יעקר לגמל׳ ואי לא מומל לא מומל מכ׳ מום ש״ד קמ״ל ואין זס
לכידון שלפכיכו כלל וסוא פשומ ע״כ טל פשומ שיכולים למזור וכטל:
א ך א׳ לאו מא דממיקר אלעס׳ לסט לא כדר גוודא׳ לא סיו יכולים
לשכומ מעכ׳ לעד כ׳ כן לעמ לוג מפוסקים ומיין משו׳ לדג״ז מ״א
סי׳ קל״ל וקצמ ראיס מש׳יס נ״מ פ׳ משוט גני מגנם פודם ללא
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מ״ש׳׳ צמשלא אמ״ג דנודר ע״ד מנימ אין מפירים לו אלא בפניו ר״א
מפני ממשד ולא מל" שממיר נדרו אלא משדינן לי׳ וא״כ מ״נ אמא׳
ליכא משדא אע״כ משוס דמענ׳ יכול למוציא ממנו בדיינים ומדשמיק
ש״מ פיוס׳ פייס״ וליכא סשדא:
וראיתי עעלמו מבינ׳ ראי׳ ג״כ מספ״ג דגימ״ למ״ד ע״א ממלומ
מעומ אמ מכמן ואמ מלוי ואמ ממני וכו׳ ומוק׳ לי׳ במכיר׳
כמונמ ולא מ״ש למק ׳שלאל ללא שיין מכירי אע״כ בישראל בלא״מ
צק״מ דכיון שאמר שימן ממנמ לישראל עני אינו יכול לשנומ ומסמי שארי
ענ״ס דעמ״מו אלו דבריו וממותיס םס מאוד מאוד חדא אס אינו יכול
לשנומ מעני למנ׳ מ״מ ומכ״ש שאיני יכול לשנומ מכמן לכסן ומלוי ללר
ולמם ל׳ דמוק׳ במכיר׳ כסוני ולו״ כלל כיון דסלומ לו לכסן מסמו כל
כםכיס דעמ״מו ומו צ״ע כה׳ מוא איכו יכול לשכומ נדרו אנל מעשר עני
ממ צי וצו מצא כופציס מעכו בעצ כרסו דמשו״ס צא שיין מכיר׳ עכ״ס
א״כ מאי אמכ׳ לי׳ אמירמ דיל״ ליחכו צעני זמ ואין מונן צדנריו בזמ:
הנה ממלמו כמשן אמר מירושלמי דמיימ׳ משכמ למלן פ״ז מה׳ מעשר
מ׳ וי״ו דפרין וכי יש מכיר לעכי וע׳׳ז כמשן מעלהו ובאממ דברי
ירושלמי ממוסים לכאורס דוודא׳ יש ויש מכיר לעכי במ״ע םמטסלק נמון
הביס כמ״ש מ״צ מצמי אס אין עניים בגורן ומסלקו נבימו אז יש לו בו
פונמ מנאמ ושייך מכיר ועוד במדיא מנן משנה וי״ו פ״ס דעאה היה
מציל נופל ממצמ ינומן מסצה ומ״ש נמי״פ וא״כ דנר׳ ׳רושצמ׳ ממוסים:
ואמנם ז״צ מירישצמי נמר דמוק׳ ר״צ ממנ״ כר׳ ׳ישי שמשי אינו
זוכמ כזוכמ סקשס מל זס כלום אמר ר״י אלא נקיים אנל מכא
נע׳ מיזרע פ״ שרי״ לא אמר אלא דנר שנעולס עשו אינו זוכמ כזוכה
אבל הכא נשעה שסוס מלוהו עדיין לא זרע וע״כ מ״ ר׳ אנוסו בשם
ר׳ ׳ומכן במכיר׳ כמוכמ ומדר פריך ומא מכן מכ׳ ויש מכיר לעכ׳ ולא מ״
כלום והכה ק׳ אש״ס דילן ק׳ הירושלמי עדיין בעי מיזרע ואיך מזכמ ל״
אך אמיז אימ פלוגמ׳ נירישלור דאמא עונדא קמי ר׳ אמי כהן ולוי שהיו
כבר מיינ״ מעומ לישראל וא״ל הפרש עליהם מסלקי ואמר המלומ מעימ
מנן אנל לא סוב שמכבר ר׳ זעיר׳ אמר אפי׳ לא הליה ע״מ כן ומ״מי שס
בר״מא מסייע לזעיר׳ וכן מלכמ ואולי "יל פליג׳ בפלוגממ סרמנ״ס
וםסיסקיס א׳ קוטן נמלוה במו נכסף בעין או לא והכי מס דמשקמ
ירושלמי עדיין נמ׳ מיזרע לא ק׳ אלא למ״ד דוקא מלומ מעומ בעין אנל
לזעיר׳ דאמר אפי׳ נמלוה שמכנריכול לומר הפרש עלי לק״מ נמ׳ נשעמ
ממן מעומ נע׳ מיזרע ולא זכה נו מ״ע לכשיביאו הפירומ לעולם ויהי׳
הכמן מ״ב לו מכבר יפריש עליו על מונ שמ״נ לו ועשו שאינו זוכה
כזוכה ולק״מ אלא לורד דבע״ מעומ בעין ואז עדיין לא נזרע והוכרס
למלן במכיר׳ כהונה והיא זיכה אפי׳ עד שלא נזרע והדר פטך וכי יש
מכיר לעני אע״ג דאס יארע שלא ׳סיו עניים בגורן ויקס המעשר לנימו
יש לו ע״מ וימנס למכירו או אס יהיה ד׳ לעניים מועעיס שיכול צהציל
לקרוביו ומכיריו מ״מ היינו אס יארמ כך אנל לא יארמ כך לא נמצא
אין ממכי׳ זוכמ אלא אז כשעמ הגרן ואז כנר נאכל המעוח ונמלוה אין
קוטם ולא דמי לכמן שאעפ״׳ שלא נזרע מ״מ נוודא׳ ימי׳ לי כיון שמוא
מכירו אבל העט אעפ״י שםוא מכירו אס יארע מ״מ כיון שאינו ודאי
אינו קונה עד אז וכבר הוי מלוה ואינו זוכה ני ושפיר םקשה םימשלמי
אך ש״ס דילן ס״ל כזמיר׳ דלאו דוקא מלימ עעומ אלא ס״ס סוב ישן
ולק״מ נ׳ מקוש״ לא קו׳ דנמי ורזרמ ולא קו׳ דיש מכיר לעני וא״ש במזמ״׳.
ואממוס בברכמ א״נ דש״מ .פ״נ עש׳׳ק ער״מ אב קצ״ב לפ״ק:
משמ״ק סופר מפפדימ.

תשובה רלח
שוב״ט

צמסף הרב סמופצג סרק ושנון םמופצא ומפורסם ממר צינ
םרש נ״י רב דבס״מ בק״ק ארי ימ״א:

יקרתו מגיעב׳ וכפשו מיפמ נשאצמו נידן שכ״מ שצום כצ נכסיו יםיו
לאשמו צבד ממ׳ אצפ״ שעשמ צעובמ כשממו ויורשי דאור״׳
״רש כצ א׳ סמשיס זמו׳ ובמוך פרעי מדבר״ עוג״ שצומ לעשומ
מס׳ אצפי׳ סכ״צ סי׳ א׳ מסס צמסור סך ב׳ מאומ זסו׳ ציד אפוערופס
לסגצס צמרוימ צצורך טשואי במ עכ׳ א׳ שצא יומן צס אצא ביום מופה
או לכל סמוקדס שבוע קודם והכה ממו גס שכיםס מאב ובה ומ״ס לכל
ישראל שבקו וסכם מד״כיס זמ״ז יורשי מבמ אומר״ שסם יורשי זכו׳
מבמ ממכ״ רורשי דאור״׳ של משכ״מ אומר״ שמוזר לסיט וסם יורשי
דאור׳״ מככס׳ סכעדר סמצווס ומאשמ אומרמ מרי מכל שלמ וסילק
יורנף דאוריי׳ בממשיס זמו׳ ושוב כצ מזכיומ שלס סדין עם )ר:
במרדכי ר״פ אע״פ פליג׳ ר״מ כמן ס״צ צנודר צמשיא ׳מוממ פצונימ
וממס אין צסיורש״ כצום מאועדנא דפ׳ אע״פ שצא נדר אצא
ע״מ למנףאמ לא צסאכיצ ציורש״ וראב״ פציג וס׳׳צ כיון דממנ׳ צענ׳ מום
נדר א״כ ממילא יורשי׳ יורמים אומס כמבואר במשנס שקלים ומ״מ׳ לי׳
בקנמדר״ וממר מממ ליורשיו ובגליון מרדכי שס כ׳ דר״א מוינא דמיינו
אור זרוע מגדול אמר דאץ רא״ מממל סעס מיינו שכבר נמן אבל מכא
אימ

שארות

חת״ם סופר חי״ד

ותשובות

צז

אינו אצא כדר מליו אבצ המס לא זכס וגפסק* רקנאמ׳ ס״ שס״ג מ״ס׳ ההשונה וסם הקרינו צפ נינו צמיץ בהן מלמא ולהמציא ס ד ר םחלוקס
ע»פ ד״ס או קלונ צזה נאופן שכצ אי על מקומו יניא כשלום:
מרבים ראשודס דכילס סליג׳ מל ראבי׳ וכ׳ מוחר המח ה״נו שכנר
נפשה סמצוס ונמק״ס מסשבס סנוחד׳ אז אינם מקפיד״ מל המוסד וים״ והנה ידוע שדנרס כאלו א״א נשום אופן צדונס במן הולה עמש
וכעין שכ׳ נידהד סי׳ שע׳׳נ אן בענין הקלונ לדק חולה וקרו׳
צמלשיו של מם אבל כשמחס סיםומה וצא נמק״ס מסשבח הנודר כצל
אמד׳ אומדנא שצא נחן ע״ל שיאכצו סלס מיילש״ וסברא זו סיא ג״כ לשכל אנושי לדמוח מלחא צמצחא בדמיון קרוב קצה וכנל כחנח׳ חשינ׳
סברח השר הרא״ש דמ״ס׳ מס־׳מ ס״ס׳ לס״נ וצכאורס יש עוד לסלק אל וכס במכין כיוצא בזס במיזק מיס סנא לסם סיוע מאה של המדינה
בפשימוח דסא בממס מוחר המה ומוהר השבוי ליורש״ פירשו שס ושס דככו איםס בדין ליווח שכפל לשוחסוח חס לא שיין סכא דסכא
םראשוניס מסד שנחבזס וקנאו בבזיונו וזס שיין אס גבאו מעוס מרבים מחולח צדקם אחאינן עלם וססונן לאדם דעח יראנו כסלאוס משולחי
וצא נכשצ ח»ו וסוא ״של תסדוליס צפנינו:
ונהנזס קנאו גגזיונו אגל א׳ שנדר לסשיא יחומס לכבוד ותסארס סיס
לס ולא לנזיו; במה מקנה נדר הוה עליו אבל היא לא קנסס והס הפה תמן מנינן שלחי מס׳ סיאם שיש צו מאחים זיז לא ימוצ נקע שכסה
וסאס ומבואל סמעם שזס סוא שיעול מזיכומיו צשכס ויכוצ
דנר׳ אח חדל ובחשד מחר״׳ בן צב חינ סי׳ ס״ז מקיים כ׳ דנריר״ס כסן
מסחנרא ע״כ אפ״ חסס יורשי סיחוס מפק״ מיני׳ וצא מצי צידמר קיס לחחסלנס מזס עד שבס סבאם ואז יקח לקמ שכחם וסאס של אוחה
צ״ כראב״ ונהגה׳ מי״ פ״ס מגזיצס או ג׳ נשס מסר״׳ מקורבצ יד סשכס חו נלס״ חחס חיו יממשככים לבעל חונו או לכחובח אשחו ס״ז
שכסכו אחרים מעוח צסשיא נחו וכמכע וצא סשיאס צדן צססזיר המעוח ימול ובירושלמי מוכיח מכאן דאסי׳יבע״ח שאינו דוחק דסא כחובחאשסי
לכוחכיס שלא כחכו אלא ע״ד צהשיאה וכא״חו מש״ס ב״ק ק״י דאי צא כבע״ר שאינו דוחק ס־א דלא כחכח לנבוח מסיים ולפ״ז משכסיכו סיא
מכסר כהדר ליורשין ש״מ א׳ לא כעש״ ממשבה הכוחן סדר מיד המקבל ע״ד לא זו א״ז דכחונ׳ אשםו סוס לנוחא מסי מבע״ח אבל נילושלמ׳ סגי׳
נסיפון כסונח אשם חסצס ואיכו ככון דא״כ ס״צ זו ואצ׳ל זו חו גלס״
והיא לכאורה ראי׳ ברורה :
ואמנם נחשו׳ כשנ״א וכן דעח מ מ נ י א דמ״ח׳ ב״׳ בס״מ ס״ רנ״ג מ׳ חחס מ׳ שיש צו םמשיס זוז והוא כושא וכוחן בסס ס״ז צא ימול ומפרש
שכדכ מעומ לימומה לסשיאח מחד׳ לח מיד וחיא יכול׳ למוציא נילושלמי דמבן סמשין דעבדן ממאחן דלא עבדין ומ״חי ליח כמי חכ״ש
עיין שס:
המעומ בממ שמכצמ דק״״ל ממד כשאי ליקח לו מצוק ועלימ ילא למוש
לש-כד דעמ בע״מב ומעמה כיין שיכולה להוציא נמס שמרצמ ס״צ צהרב״ והנה צכאולס כלא׳ בכווכס לצו״ סככיס רבי סא לממשככ״ לכסובח
אשםי וכו׳ נין בבא למאםיס זוז לבבא לסמשין זוז לבשצמא בדשא
דאס ממס יורשים יורשים אומה אן הרמ״א הכריע דכשב״א לא קאמר
אלא כל זק שסיא סי׳ אן אס חמוח יוחזר סמעומ לכומכ״ ופקק כן בי״ד מייל׳ מאלס נעל שאיכו עיקק כלום ואוכל ממש שיש לו ואס יש לו אלף
ס״ ככ״ג ונמ׳׳א ס״ כ״ב ואמנם לכאורה ק׳ על רשב׳׳א מש״ס ב״ק ק״׳ זח לכחובח אשחו או לבע״ס וכי כאמל שיאכלס ויסד ע׳כ אס סיו
הדל והכרעה הרמ״א איכה מעלה ארוכה לזה עכ״ל לע״ד דיש כאן ב׳ ממושככיס לכחונח אשחו ס״ז ימול משא״כ נסיסא למייל׳ לעוקק
דנים )א( מצוח צדקה על הנוחן לפרנס סעד או לסשיא היחומה ודן בסרקממ״ למס לא יחשב לו כחובח אשחו ובע״ס שאיכי דיסקו לסלוע
)הב׳( שחמקבל יכול לשכוחו צמה שירצה ואיככו גזצן כשמשנס מדעם נחון שיחו והלא הוא מלוויס נממון עכ״ס וכהי דבשלו משעד׳ סמשיס
בעצים מ״מ פשיע מאד שעכ״ס יצא הכוחן ידי מציחו כאלו השיא ממש זוז ומשמע שדלן להלויח שלשה כסלי הקלן נכל שכה ויעלה חמשיס
בפועל שחרי כחן צה צהשיא עצמה ואס הדין שהרשוח נידה צשכום כ׳ זוז ס ן מאחים זוז ויאכל הקלן עם הדוח נשכה זו ואח״כ יעול וזה לא
רצונה סיא כבודם עכ״פ סוא חכוחן כבר ק״ס מצוחו א״כ ממילא חו שיק־ בשל אסלים מימ מובן ממילא דישועל בקלונ לזח לה״כו שנמיס
לק״מ משיס דב״ק דהרי ס״כ כבר איכפר צ״ ס״ כבר נעשס מצוחו זוז משל אסלים שבידו יעלה הליום ג״פ שבעים זוז שסם יוחל ממאחיס
וכחקי־ס מחשבחו אן כל זח בשכחן ליד סמכי עצמו אן כשכחן לאב או זוז מאכולח לב־חו וסקלן קייס כן סי׳ כלאם לכאולס וסן בנא דאין
לאסמס שיסיח בדם לסשיא סיחומס ולא דשאי׳ ומחם ס״מ סן דר״׳ כופין למכול ביחו חכי ליה בדשא ללביחא לאפי לסשל־ס מאחים זוז
מקוכבל בזח בוודאי לא איחכסר לי׳ והדר כקפא לסכוחן ולא פציגי כ״׳ אין כופין למכול מכ״ש לסשליס סמשיס להדס בסן דאולי לא יצליח
במ״ומ וזה וזה לא עלםס בידו:
מקורבל עם חלשב״א כלל וזח בלוכ לסע״ד :
והנפיק מיכ״ למכא כצע״ל צא ירבע״ סיכא שצא םוציא הכולר מחחח ויש לעיין דחכן במחכ״ דפ׳ מליאח האשה ס״ו ע״א פסקה להכניס
לו אלף דיכר הוא פוסק ככגדן מ״ו מכה ופירש״• לפי שמשחכל
ידי וגס לא כחבזס סמקבל ומח דלא קנס אלא אפי׳ נחבזס
כגון שגבו עביל סמקבל וכל א׳ ססליז ליחן כן יכן יעדיין לא כחכי כמי בחן וכ״כ כל המסילשיס ופוסקים וכן הוא בילושלמ׳ ומייח׳ לי' הלי״ף
כיל אין להוציא מידם ליחן ליורשי חמקבל כיון דלא חחסיל במצוס כלל החס שמו לעח האיש שישא וימן בכספים ויעשם א׳ ומחצם וכסב שס
ולא כמקיים ממש במה ולא מליט לסמא דאל״ בזיוכא לסוציא מיד סמרלכי בשם הל״ש בל בלון מיהו לביס צא הוה כיון שאס היה מגלש
מבעלים כ״א להפקיע מעכ״ס אסלים דעלמא ולא עוד אפילו דמן כבר מיד הי׳ צלין לסיסיף שליש אבל כל אלס שמליח בלביח לא היה כוחן
ליד ממקבל וכמבזה יגס איכט ביד בעלים ירמ לא זכי סיולשיס כיון אא״כ ילסיב לו סזמן וה״ל אגל נעל עכ״ל משמע דאין המחכח ממום
שצא כעשס שוס מצומ אן כשכבל כעשמ ממצומ והומילו וממ ממקבל כדן שוה יוחל משליש וסכא משמע שממיס ג' כפלי הקרן ואס נבדה
אי גבו למ 0ושבוי ומומילו דאז במצ מאומלכא וכבל כעשס רצון מכומניס חלוקי׳ נין ממון אםדס וממון אשחו לממון שלי א״כ ס״נ דמא עכ״פ
ואין להם שיס מביעמ לק פקפק אס לימן ממומל לעד״ אי ממיס ישבו" בסיו ממושככיס לכםובס ולבע״ס לא סזכיל לבי שיעול נמשכחיכו כלל
דעלמא או ליורשיו בזס אמד׳ להפקיע מעניים דעלמא מועיל קבלמ צמ׳ שמשא וכוחן וסמן עצ מחד׳ דפ׳ מציאם סאשס סדל מ״מ יחשב
עכ״ס לשליש ל״ל אס יש בידו ג׳ מאוח זהובים והוא ח״ב צכסובח אשחו
דקכ״ בבזיוט ושייך ליורשים:
יסשנ לו לק למאס זסיביס:
והכא השהא בכידון שלסכיכו כולה׳ איסכס׳ בי׳ שלא הםמיל המצוה
והמצווה דקדק שלא להוציא מיד סאפומר סק עד יוס כישואי׳ ואולי אפשר עול לומר לקלובים ל נ ד אלו לסיוח כדגלי אלו וסוא
למלכן בכי ישראל לסלווח על מוח בתורח מיסקא ח מ חלם׳
ומיא ממה קודם שכשמדכס וגס צא כמבזמ בזמ סשימא דצימ דין ודיכא
בספסל וסלח׳ באגל לסכוח; ולמקנל יסיס סל׳ חלח׳ באגר וסלח׳
ליורשי׳ בממון זמ:
ולמשמעו׳ מרא״ש דמ״ש׳ מור ס״ס׳ לפ׳׳ג לאו׳ לעשומ דבר מוב בהפסד כמבואל זה ס׳ הלניח וסלוצס ללום אלף ליככ ומן הסהם
לכשממו וכן מוא בסדיא בפסקי רקכאמ׳ מכ״ל ולימ דבל מלויח ג׳ כפצ׳ כמבואל זה ס׳ הלביח וסלוצח ללוח אלף מכל וסי׳ כוחן
מוב יומר מלישט ליורשי דאור״׳ חמ שמזכים יורשיו וכמן לאשמו לא מוב לחמלוח אלף קלן ואלף מוח להל׳ הלה׳ באגל והכא באשה הואיל ואיה
עשמ ועכ״ס ממוב לכשממו מיא לממ ליירשיי כמבואר ברמ׳׳א מ״מ ס״ ל״ לבעל סלחי למעומא םלא שאס •גרשגה או ׳מוח מחל צמן לשלם
כפ״ב ועכ״ס אין לסאשס שוס מביעמ על זמ כ׳ אומן מ׳ אלפים לא מיל משא״כ בע״ח אחל וכמ״ש המללכי הכיל נס בע״ח אחר מקבל הפסד
כמן לס וממילא מכומר מסס כיפל ליורשי דאומימא א׳ משוס דזסו מוב משא״כ סאשס ע״כ גגד זס חקכו שכי לבליס כגגדן להאשה א׳ שחסג׳
שבככסיו אי משים שסם יורשיו ואיכס מסו״ב״ לקיים כדרו שכדר מוא צס בחצי סליוס ס״מ ס׳ מכס ודל ולא אצף אסל שכס ע״ל בוציכא מב
ויש בזס עיין גדול בסםירם ש״ע ס״ רמ״ב וס״ רכ״א ע״ש ואין כאן צורן מקלא ב׳ סואיל ואיכס מקבלח עלים ספסל ססגי לס במוס כדצ ס״א
למאמך ]וע״ן בס״ רל״ז[ .ואמחוס בברכם א״כ מסו׳ .ס״ב כאיר ביקר לאצו בע׳ס אסל הי• צ ד ן צםה כן בכצ שכס ושכם ומ׳מ איככו יוצא
מהיקש שיעול סמשיס זוז של משכחיכו יהיה אק־ שיהיס סי׳ כלאמ
ליום מ׳ סיב ממוז מקצ״ו לפ״ק :משמ״ק סופר מפסממ:
מהסבלא ומסלול סמשכס לפעול בלא כלום א״א דבכושא וניחן לכל
הסחוח ימשב לו לשליש:
א מ נ ם לאיח׳ בלמב״ס פ״ע ממסמס עדים ה׳ י״ג כ׳ יר שיש לו וכר
סיו לו מאםיס זוז אע״פ שאינו כושא וכוםן בסס ופ בגליון
פה קיק מ״ל כמעמ רגע אירע דבר ביום ״׳מ אדר שד מעבר שכמ
םקס״ב צפ״ק יצא אש ומצא קוצים בביס איכו י ס ו ד וכאכצ גדיש סגה׳ משכם צמלן כאן חסל צשק וצ״ל או שסיו לו סמשיס זוז וסוא נושא
וקממ בבס׳ ישראל מבא דמככר מכמוב מיסודם בערס וכשמלמו צכאן ומסן בסס עכ״צ סלי זס לא ימול וכו׳ סיו לו מאםיס חסל מכל וכו׳ ח״
כדבומ מרבמ מקסלומ קדושומ סקכובום וסרסוקוס כדיני עם אלק׳ נידו עעוה וחל׳ סן עליו סוג או שחיו ממושככים צכחוב׳ אשםו ס״ז מוסל
אברסם לסיועם מגיזקין ובהגיע מור מלוקמ קופמ מכיל כקמפקו אקרו״מ ליקס עכ״ל סכס אס סיס ססל ג ס ס ד למג״ם סקולמיס גגא דהיו לו
בכעס קפיקום בעדן סמלוק׳ סםיא כאשר ׳מבאר לפכיכו ממוך מלקי סמשיס זח גוודאישצלין להניס ולסוקיף כי מ״סלוק על משכסעסולשה
גלי

תשובה רלט

שארות

חת״ם סופר חי״ד

ותשובות

נל׳ סולק אנל ממע שינס סגאון נמצ משנס למלן םסלר וסכטק ס ן והנה מקקנס םשייס נכסו׳ ס״ס מ״ס דאין מסייג״ אוסו למכור כל*
סשמישי׳ כ״א מסרשסא דכקפא סיני דלא גא לידי גנו׳ ובעני ן
ננא לסעשים נין סלניןם נעסקו נענין עאסים זוז וגם שיש קפילא
נדנר דהשסא ה ן לסיו עומשכנים לנע״ס ולכסונס אשסו על״ ניר קא׳ גא ליד• גגד יש כעס שימוס לרש״ וסוס׳ ור״ן> ועיין גלאשונ״ שכ
וצפמ׳׳ד לא יסכן מרש ע״כ אם לא ם״  oכן בקסמ רענ״ם ואנו עגים״ והמור כ׳ לשלסן ומכורס מסריגים לעכור נגד םש״ס וע״ש סג״ס וםש״ן
כנר ט םמ״ז סק״ד דלא נ״ל וסוא מסק מאוד בלשק:
כן עדעסינו אץ לט לשנו עסדר םמשנס ויש לנו צסגיסו אסר בבא דסיו
עעושכנ״ אמנם אי ה״ מ כ בספרי סרעב״ם ל״ע ואולי עד״ן ״ל דע״ע והפח כ׳ שנ״ל נרור כי אז סי׳ לסם שולסן קוון של כסף חם עש״טס
לו משא״כ נזמנינו אלו שםשולסכי׳ גדולי׳ לפני כל נני ניס ודאי
כיון לנסר סכי םזר וט סיו לו מאסים מסר דינר וכף איכ סיו מושכטם
קא׳ אננא למאסיםללפטי ולא אסמשיס דלפנ׳ פניו וראיס• נעי״ל ונשיע ס ״ נ למכור אס סוא של כסף שםרי כשמסלרים לנע״ס אמרי׳ לו ולא
שם לס״ מ י ג בכל סקפליס כ' כלשק סלמב״ם מ״פ׳ מגס׳ משנס למלן לאשסו ונטו מכ״ד וסנם אם כוונסו נמ״ש נ ט ניסו אשתו ונטו כמו
ונכא׳ משם סוציא ע״ל לסגיס כן ברמבים וק׳ לשבש כל סספרים וגם נסדור נמ״ס סר׳ סוא סמס וסלא גם סם מטים סס וצריכים א ט לסם
קשמ מאול לממפיס מלבר״ כפשומן שמי שיש נידו ממומ אמרים ואינו לסם ד׳ מססיט וכיון שסורגלו נשלסן של כסף ולא מקבל מלי״ זולס זס
לומקו לפרומזמן זמט׳ מובא וכן כמוני אשמו ימול צדק׳ ומרי מיטנו מאר מאין ינוא מזרם ואץ זס דועס לסדור נגרם דמן ססנרא אפ״ גלימא
כממ פממ״ יש מממשר ואין כל ומל ליל מגרמ״ כלר ומוא נושא וטמן דמל כסיפו יקס רציגםו מרום כעם םולדו ואם ט סוא מני מס 3כך וכי
בממון אסר״ ומררס בסם וממפרנ׳ כמש״ מנאט שימול לקמשכמסוכלוט  :מל זס סיסיד מומל לפרנסו ולסמן לו די מםסורו אלא גזים סוא שמסדר״
והנה נ ק ט ק ס״ס׳ רמ״ז כ׳ וזיל יכן מן מ׳ שיש לו מאסים זוז אינו לנמ״ס ואין לן נו אלא ממשו לו ולא לאשסו ונטו ומיין נ״ע ק״ד ריש
טסג נינינו ומניאו נ״׳ ומל לנימיסם ס״ לסם צקמ שכסס נרא ומ״ע סשומ סוא אסר שנמל סנמ״ס סכשינר אשסוונטו וממל מל
ופאה היו מספרנס״ משנס לשנס ס״ זס סשימור צשנם מל מ א סמאסס מי שאפשר לו או מל סלנור ליסן לסם ד׳ מססורם אשר ייסר לסם
של שנמ אמרה אנצ עהס מס גנוצ ההן צו וצ׳׳צ הא ללא כהב לץ שצ סנמ״ס וזס פשומ מאוד ואולי כיינס סנרז שולסן גדול שגם עשרסיו
ממשים זוז מ-א נמ׳ ממאי עעמא לזמ מוא משיעור לשנמ ואין זמ טמג אוכל״ מליו מל זס אמר לסלק שולסן משרסיו ׳מכר ואם גס סם יאמרו
מחה אלא הכצ לפי מזק שימי׳ לו קרן כלי שיכוצ צממפרנס מן ממומ לא מקנל״ עלינו שולסן של  pישכירו מצמם למשיר דמצ׳ לטקס
ועשו״מ משעיעו נ ק ט ק ואי ס״ד דמן לינא לכמונמ אשמו ובטמ ש״ן נקיפוק״םו וסוא ישמר למלמו משרסים נ ט מניים שאיט מפונקים כל
נ ט שעמפרכס עמריומ לא מ״ל לסטק לשמוק עינ״ וצמוליענו ממ מנו כך וזס סוא קנרא נמנם מ״פ סדין אנל לא נסכוון סמ׳׳ז לכן וגם זולס
זס ציע נעיז דא״כ ע מ פ גם גז״סז יניסו לו שולסןקען של כסף מקום
נכל זמ אכ׳ כ מ ן ואין בידי דנר נמר נזמ וצרין מלעוד:
ומה מוא ממושכן צמרמ וכמונמ אשמו ט מנימ דה״ט שהנעל יימד מושנו שצ מצ)מ ומ״כ צ״צ דםמור כסכוין צסלק סשולמן סיסר על סמל
לאשסו כצים וסכשיעיס ושמום כן וכן וכ שווייס נכמונ׳ ומממיקו אכס׳ מס ימנם נמנוכס כיון דמכ״פ מטםץ לו למצמו מנורס שצ כסף נר
סש״כ ועשעע שסקכים עעו וקרונ צזס נע״ז שם ונ״ל שסוציא נן עלשק לאסד נר למאס רש צדסוק נזם דנסדר סמיוסד צסם קאמר וכל זס דסיק
ממושכנים משממ שסם ממושכן ממש וצ״ל להט כצים וסכשיעים מ״מ ואםא מרםוק וסנלמל׳ד נ״שונ לבמ סמור דסא סזיק נצשק סש״ס מ״ש
מיממם מכדי צרכו אי מממשהא דכספא וכס״ג לאל״ס סמ נל״ז אינו מקום וקערוס דאמר מאיס׳ מלי ממס שלס! נמ׳ אמר צא מקנל מלוא•
מסויי' לעכור כליו ומכשיעיו אמיכ כנ׳־ל וצ״ל ננמ״מ נמי כמ״ג ש״מד לו ענואר לסד״ דגני עעס ושלסן צא שיין מאיס עלי רק לא מקנל עלואי
כלים בסונו סנס מלשק סרמנ״ם סטל לא משמע כן דלקדק וכו׳ סע מ ו ומ״עססעא מ ד ס מדמ״ צסדד׳ וס״צ צסעור דהיינו לסס׳׳ד דמייר׳ מלקע
ממוה והרי סן עליו סוב או שסיו ממושכני׳ לכסונס אשסו ואין דרן שכסס וםאס שסוא נאציעוצ גק םםפקר ואנו מוסץנושישלושולמןשל
ל״סד ממום מזומנים לנע״ם וכטש לכהונה אשהו וזה סשוע וכן ומכס כסף ׳ממין סוא צאמקנצ מלואי אנל ממנינו דליכא לקמ שכסס ופאם
לממ׳ ממרדכי פיק דנ״נ דף ר ט ג פקקא ממממל׳ וששאלהם על ראשי וצא שיין כל םפצפוצ אלא לסוציא ירד םגנא׳ מודאי אינו ימל לסוציא
מקמל שנאו לשנומ ולמעיל עס על שימ ליערא קרקמ כמו על שומ נממנה לא מקגל מלוא׳ וכמין סגרא זו היא שימם ר״ס נסוקפוס שס
ליערא מעומ וכו׳ ט וזיל יעוד יש להניא רא״ נרורמ דמנן נעס׳ פאמ וצס״ז למקקנא סי״מ לשטרי ססס דמ״ט ננומל מן הגנאי והא בשוצםן
ט שיש לו ר׳ זוז לא ׳עול לקע וכף ומשמע אע״פ שיש לו קרקעומ שרם וםא נמקוס וקמרוס אלא סאמס משני חס טל נכק נדמס ה מור :
ר׳ זח מדקסני סיפא סיו משוענדים לכמינמ אשמו או לנע״מ ולשון והנה גפ״ סי׳ סש״ק נראם מספוקק״ דסמיקר כדנר׳ ׳ >vרמנ״ם
וסר״ש וצזס ססמם סר״ז דכל שמספרנס נצינמא מקרוגיו אין
שיעמל ש״ן נקרקעו׳ עטל לענייניו סרי לפנין לגרק סיו משומנמם
ולא מיו ממושכנ״ וקמם שיענוד לא משממ נשיענוד אפוסיק׳ ועול סא מסיונ״ אוסו צמכור כליו סטל ולשקסרמנ״ם נפי' סמשנ׳ סגיאוסרג״׳
ראיומ סמרלכ׳ שם  pמיא מולכת למפאמ עוכמ לעאנין ממשין דמנדין שם אינו מ״ב למימי מד שיקס מסניס מנ״ס רכסנ נכללם אז יאמרו
ממאס״ ללא מ נ מ ן וקסם קרקמ לא מנל׳ ומיקר סעק מוא מל מטומ צו מכור אוהס הכל״ וקנס אםרים ואל ס ע ט ע מהנוס מנ״ם פכ״ל
ע״כ אין ראו״ לסעיל מל סקרקמ כ״א מנ סמעוס ושלא סאט ללמא ועהי״ע ירש נפ״ דנט סר״ש וטל אע׳׳ג כשטמל מקרוניו ניר גחל
ם״נו עעומ עבא ממשין ממאמ מעומ אנל קרקע משינ עפ׳ אע״ג ללא מחנוה עטים ועוד אפשר שיש כאן עיד עכ״ס קרונ״ יהוא ממממ
עבדי לכן טיםי רא״ דרישא ט כ בקרקע נמ׳ מ״מ מדקסני סיו משומנמ׳ מסם מסטס קרוניסם ומדומ לא ׳מכר כלי השורש הנ״ל ונראה משוס
וכוי ואפיס אם מיו לו ממשים למבמ׳ ממפא מיני׳ זאה סיא כוונה דכל זוק שאינו כצרן צרסוק״ ומספרנק נצינמא מקרוניו ונראם כמשיד
ממרדכי ואי ס״ל כמב״מ ללמא לעולם קלקמ ממפא וסכא נקלקמ סר׳ סוא נכלל וסםזקס מ שמצוס פלקרוניו לסםזיק מ שלא יפוצ צגמרי
מטומדמ לכמונממ שאץ לו רשום למוכרה ולא שווי׳ ליס לכלום אמ״כ כפירש״ נסומש מסורס כסניס ועצום צסקדיומ צמנ׳״ אסלים שזס א׳1ש׳
ש״ס״מוסו סעע שיש בו ממש שצא נצמרן פוד לנטו׳ מכאן וצסלן
שלא פי׳ נמשנמינו כפי ממ שמשבו מנ״מ ומש׳׳ן :
ובר ק דין צלטג עצ מגאוט׳ מללו אי כדנמסם א״כ מאי מאי דקאמר משא׳׳כ מס שנוסנ״ צמט ממש סוא רק לשמ׳ לכן מז שמספרנס
בלינע׳ אין אנו מדקדק״ אפ״ יפקיד למטי׳ אסר״ הקרובים ג״כ :
ממשלט דאפ״ במ״מ שאינו דומק דומיא דכמונמ שאינמ מסקס
לפרומ א׳ ק״ד כמנימ וסש״ן מטל מא אימן כלי' אינו יכול למוכר ו ע ו ד רגמ אדבר דצכאורס נראם נסי דק״״ל אם יש לו ט זח סקר דינר
יכול לימול וסס״נ אם יש לו ממוס אסר״ או כסונס אשם וכנ״ל
כממאר מש אלמט לכת״ג נמ״ף ורא״ש שם וא״כ מס סועלס לו נאומן
סכצי׳ צפרנססו עד שמוצרן מירושלמי לוער לא קוף דנר ננע״ס דוסק מ״מ נרמס ס ״ ט שסוא יכול לימול ומ״ע םנוסן יקדים ליס• למט מני
וכף אמ״כ אין מקום לדנרים אלו כלל ודוסק צוער לסל״א שיעכרוכליו ניוסר או אפשר אס סוא נאופן שעק״ם נו וסםזקס נו אין כאן קדימם
למט כלצ אדרנא אפשר מציס להקדימו צזס שלא ׳פול צגמד :
רשמממ נכל״ ממיומדים לנמ״מ שאינו דוסק וצשק סיו פטשכטן סוא
כמו משופנמם ומל לאפיקי אי סיס לו קרקמ אסרס נמקום אמר או ואחר כל סדנג״ וסאמס סאלס נםז׳ מס דקמן וכנר םקדמני כ׳ א״א
לסממיד סדנר מל דץ סורס ממש וכנר קנלו סצימר מלים׳ כן
נכסים נמדינס סיס צכהונה אשהו דאי ליס ל״ מאסים זח נפנינו יכול
וכלמטד לסשליש שרשים נמטן זס נמז״סי :
לימול כמשיר סמונר ממקוס צמקף דפנ׳ סיס נאוסס שמה אי קפינסו
ניס ונא לו נרנאומ כממיא למילוכין ״ס מיא לנכס״נ אם אץ מאודם )א( נראם דקופס זו יש לס  pמני סמססרנק נצינמא עקמנע כ׳
•דפנא כעס אנש״ סיו כעגדטם וכמממ רגמ סוכת מכנול׳ ומרק
זח נפניני ימל סוא לימול וקטל אם יש לו ר זח אלא שיש מליוכסונם
אשם ונמ״מ לא ימול לסט ר זח אינם ממישכטם לנמ״מ ולכסונס אשם מפורמ׳ מס סם ורק ל ו ^ לםססזק לפי שעה לפי כונ סםיזק ועצום
כנם להםזיק ניד׳ וכן ה״ דעה כלסמסנדנ״ נמס לססזיק ידי אלו גס
מון שיש לו ככקים נמקום אמר אנל זולס זס לא כך נלמניד :
ואפשר גם מנ״מ וסש״ן ומלמ דנמשנס דקא׳ א ז ק לקמ שכסם שנראו כמכונלים וטשא״ וטמכי׳ במס שנידס ע״מ אם ׳צמרכו לננוס
ופאס ואט שאינו טשא ונוסן מודאי לא •וטל לו כסונס ניס׳ עשלםם ולקנוס לסם כלי סשעיש סעורס סנשרף ׳סמעע סמ״ומ
אשםו ועעוס נע״ס שלו אן מסס דאין לט  pר זח כק מ ן סעשיס שצם׳ לגמרי ומק שיש לסם לין מני סמחםכנס בצינעא מקכונמ שאינו
זח מ ל לפי סעקום וסזק דטשא וטסן נסם ונזם כ' דגם מונו וכםונס נועל משאלי צלקו׳ ע״כ אין מס״נ״ אוסס למכול כלי כקש׳ וזםנם סמוצל
אשמו שסוא נושא וכוחן נסם עממשב אם לא שייסד לס כלים נכמונממ עאש וסיינו כפי  •piעצמם ובנע אנל לא לעשלסיו כמ״ש לעיל :
ולנע״מ נמונו ואם שקרובים סדנכיס לססקנל אנל לא עשעפ ) pב( קלקמוס לא עימר׳ ניס לילם שאיט צרין לסשונ אלא אפילו יש
לו ס מ ס יוסל מ ק לכמס סיו ס מ ס מקועוס למכול ואין קונס
עלשוכם ועוד דאכסובס לסוד קא׳ ונז״םז דאין עגלש״ נע״כ גרע
מ אפס כסף וגם כ׳ סוא נשלף ולא נשאל כיא סורנס רםי׳ ל מ ן לולזל
מפי מובא מנמל מונ שאינו דוסק גס זס כמן:
נממרס
on

ג

שארות

חת״ם סופר חי״ד

ותשובות

צח

נעטלם וגס שצא צקנצ םסשצושין מ א לזען וזעדס עונא ט כ לא ׳משנו
לו כצצ מיץ נ״ק ז׳ ע״א :
ג( מעות ש מ ו ומוא מ ״ נ צאסר״ צפרוע לזמן מופע נסון שנסו ס״
כצא סי׳ ולא״ קצם צזס עסשד סם״ל סי׳ שע״ג צעדן עסיס
ע״ש אמנם עמוס שאינו מסק צפרופ וכן כםוגס אשםו או אפ״ סמור׳
בסקפם שללןציקס לזען עועע וצשצס וליקמ אמרמ ממם״ נאופן שצעוצ׳
ישאל םקק מסס״ סמן כן אס יש צו קלקע עזילס עצ גיס דלסו גאופן
שאם יגיע פלפון מסומם וסכסוגה סמל יכול צפולעס גקלקע ססיא
אז כמי לצא עמ״נ״ אומו לעכול מממ אוממ מקלקע ע״ע עד שיגיע
אוסו מ ז ק פרעק ממ״ מקלקע גשוד׳ וצא ׳כוכמ צו ממעומ עזועכיס
שמממ ילו כצצ גשגיצ מסוגוס וסכסוגמ כ׳ ידמ צסס מקום צגגוס
מקלקע סדל אן אס אין מ ס אז׳ סממוס או מסמולמ שגילו ימשג צו
לשליש עמע אס יש לו ססולס געל ג׳ מאום זהר וסיא לו גסקפס ע״ל
מכ״צ ימשנ צו כק נעל ק׳ זמר מ מ שמוכמכו צעיל:
ל( שיערנו צפי סמקוס ומזמן כצ מ׳ שפלכסמו גמצוןוקנונ סכפליס
וע״לום ל׳ צו גסן ג׳ מאוס זסו׳ מזוער׳ צפלכס עצמו צכן
אס ישוער אמכ שיננה גימ מלמו סעיקל׳ דצגוש עצמו ונכי גיסו
נממכלמ׳ ואמר שדכמ מונומיו סלומקיס צפלוע ואסל שדכס עממונו'
שאינם לומקיס ועכסונ׳ אשסו נ׳ שצישיס אס אמל כצ זמ נשאל צו
נ׳ עאוס ר״נש כסף או שום כסף וצא קרקע איש כזס צא ינויל עקופה
סכ״כ ולאיש אשר לא כסס כף רגלו לכול כאלה אלא עספלכס נסנוסו
ושארי ט ד ססורס שיערנו מ מאכוצס לניסו סן מ מאוס זהר באופן
מנ״צ אע״ג מ ש ט שנד ניסו רמס דש ט שעפציו מופעים מ״מ שיערכו
צפי עלן סניכוד ע נ ד אלפ ופל שיעוד סכטס כן מוא:
ס( יש אכשיס שיש צסס קלוניס עשיליס וס״עס נמסכם ויש צלמומ
זה צטש מעללט נע׳ שכולל צצמס כצ עה שמקנן נכסיעה א ח ד עצם צס״ם ונלר ס ן מס צצלקס א׳ ממקיק שנעיר ויש נעיר
כממ טכ׳ צלקימ כגון של עדי עיר ושל ח״ס ושצ קנלכיס ושל
א׳ אוד מממשנ צל׳ זוז ומ״כ כצ ממ שיקנצ עשליפמ ואיצן על יוס
מלוקמ מקופמלא ׳סשנועלטא ס״ לדג ויש נזם ליעוס שונוס גמללכ׳ מככסמ כצמ ושל נקול מוציס וסוא כלל צא׳ מסס ושכח צאיזמ מהם
ויש לסלק כעי נין סכא צססס ע״כ נצע״ל פשל מ׳ שקינל ממנמ מועעמ פלע ועממ יש צססספק א׳ כימא מספיקא צ ד ן לשלם לכולם או איכו
סל׳ ׳לוע נצוק העסיס סלט נעודו נכפו ׳נצעכו וכנכ כאכצ ע״כ צא צמן צשצס כצצ לצכצ א׳ יאעל א״ס׳ צ׳ לא״ לאכס סוא ואשצס לן
׳ממשב כלל אנל מ׳ שקינל מקלוניו ק׳ זהו׳ נפ״א סי׳ לאו״ צימןצננא׳ או ׳כימ פ״א ביכיסס ויסמצק וסלמב״ס פ״מ מ ט ע פסק צסמא ללמממיל
לגנומ ממו ע״כ ינכמ זמ ססכוס ממשנו; הפסלו כגון אס יה״ מזיקו ש׳ וכן פסק בש״ע י״ל סי׳ לדמ סייג ט מ בכידון שצפכיכו צ״ע וינואל אי״מ.
זמר וקרובו נמן צו ק׳ זהו׳ הלי לא הוזק כ״א ג׳ מאומ ולא יומן צו כ״א סכן ססס במס׳ פיאמ ספ״ד מולי כמציס שנמון מקמה מ ד מן שצ בעצ
הנימ שלאמל סקוצדס סעליוניס לעניים ומממסוניס לנעס״נ כ״מ אומל
לעלן ממניע על מפסל נ׳ מאומ זמו׳:
ו( ק י י ״ ל לבולקיס לכסומ וכפ״ג כמבואל פ״ק דנ״ג ונש״ע ס״ לנ״א הכצ צעדים שספק צקמ צקע וענואל מסס נמי״ע וכ״כ מוק׳ בחולין
סעיף י׳ ומכ״ש מכא משמא ל ע ו ל ״ מיסלא עונא וגלע משאלי קצ״ל ע״א לסן שספק צקע צקע כ״ע מודם בו דעש״ס צמ׳׳ק סעצייניס
שוםפיס שיבוצים צהשניע עצ הספק ממש מכא ע״כ נלאמ אמל שמציעו צעדים אצא שס״צ שבחםםוניס אין כאן ספק כצל ולרש״׳ נמולין עשעע
מיסיליס לנמסס לפט אקכו׳ע כל א׳ וא׳ נמשנון סזיקו וגם סנוסל קצם לפציג׳ ט מ מגואל מש*ס שס ועימשצ׳ לעס׳ פיאס ועכצ ספוסקיס
לו אס יכול ציעוצ או צא אז׳ יפילו כלם אל קצפ׳ דועל מים שכל ע׳ שיעצמ דסלכה כר״מ וסמעס לספק לקע לקע מגואל ממשל׳ שס מכמה קלא׳
מןפקצפ״שנע שכלנדו כן הי׳ ואפ״ יאעל אמ״כצא אשנע ויצאאעול לא רשג״כ גשם ר״׳ מפיק צ״ מדכםיג ע ד ורש סצליקו סצמקסו גמםכוםיו
יועיצ צו מעיב מנדצו מרס שכצ מ׳ מהם שיעל ן ק ל י צמן צישנע ע״כ ור״צ גשם גר קפרא מדכסיג צא סמס משפע אגיוכן גריגו טעומא סוא
ויעצו ג׳אנשיסוקסקצפ׳ צישנע ועי״ז עאמיניס צכצס אפ״ טשצא נשנע ג ד ג ו צא מממו אגצ אממ מממו גממכומיו וד ׳ומכן מפיק צי׳ כסי׳
מעזוג מכמ לפכיסס משלן חמ מללש מגיא פלע״ג ורג׳ מפיק ל״ צגר
וצא כצערן צסשניע כצס או צמעיל מרס על כצס וזס עונ ונכין יוסר :
 jא מ נ • אע״פ שכצ אלו מוסר לסם ליעול ט ע נעכין ממצוק׳ לאיכו וציסוס וצאלמכמ ימי׳ בין ממלן בין ממל״ מ ג ל" .וכ״ל ליש כפקומא
צמצק בין ספרקיס שאקכדע עם היספמ אחפ בעצי בסיס צמכא בין פכי ילפומומ למאן למפיק ל" מעכ׳ ולש מצמקו או מצא
עסק״ק יראו צפי שכלם למלק אמ כצ סכועליס לג׳ כסוס עכ״ס גמור״ סעס א״כ בכצ מסכום עכ״ס שבעוצם אזצ״ צממטל צבעת״ב וצלין
ובינורס ועציוניס שבסס וכצ א׳ י ע ד ן סזיקו צשכ׳ עערמם ס״כו אמל לסלליק משצו וציסן צו וכ״כ צסמא בסג״ס עכלמ פ״ק לנ״נ לף לדג
קן כדכ סחק בביםמלםו סנצלן צו מאולומצמשיו-וכצ׳ ניםסכצככיס ע״נ וז״ל ובימשל׳ אער עדן שספק לקע לקע לשניכ בשם ד ׳ומכן ע ד
וסשד סן כו״כ סוזק במוסלוס שאינו נצלן כצ כן ואפשל צאלס נלעלו ורש הצליקו מצליקמו בממנוסיו וכי סימ ללריש לשנ״נ סצמקסו יעמנומיו
וממ״ ממצוקה כן העד ׳מ״מאמ שצו שבעלן מלאשוןנמשב צמאס ממש מיכ איכא צמימל מצמקמו בצלקמ לצלקמ מ״כו ממכמ הצכן אומל אכ׳
ועאמ שבעלן משד צא ׳משב כ״א צנ׳ זמו׳ ומבינוד ימי׳ מאמ נפלן מראשון מממנכ ט שיש בילו ממום מספקא צי׳ אס סס שצ צלקס אס צאו מייב
נמשנ לב׳ שלישיה ובעלן השבי לשציש א׳ומעציון ׳משב ק׳ בעלן מלאשון צימן אוסס צצלקמ עכ״צ מדק ופסק כן מעמבל גש״ע " ל סס״׳ י ד ע
לשליש ק׳ ונעלן משד לשלישים ממאמ ואמ״כ ׳ממשנ מעומ מנלנמ כממ
ע״ש :
עגיע לפי עלן על כל עאמ ועאמ דממלק ועממי נזפ פשומ כ׳ מעני א ך כ״ז צמאן למפיק ל״ ממצליקמו ומ״מ מלא ממה ב ד מ אבצ צאינן
עני קולס וגס סצדן צ ד ן קולס ומשוס כן נינונ׳ מצדן נימ לילמ
למפק׳ לסו עםעזוב או מלגל וליסוס ולאלמנמ ימי׳ ופנן גני צקע
׳וקלס צענ׳ מצדן לק מוסמס וכלומס לועס קצם צש״ע סי׳לנינ עסעיף שכמה ופאס מוא לכמינ׳ ׳״ל לוקא נאומן סמסנוס ולא נשאל צלקס
ז׳ ואיצן אענס נאצענוס ויסוטם ומ״מ שמולחו אוענחו שעליכם יש ועוד לעשעע מפ״ ממש וכן מוא נסגסס מללט מנ״ל למל״ למלויי׳
צסס קמעס ים" סדק כן שעשידס שצסס ׳משנו כנינוניס ונינוניס קלא׳ צ ד ט למעזונ כמינ גני לקע ופאמ דמ״ כמ״ גני שכמה וכן סוא
כעניים ועניים יומן לסם סוספס שליש אס עגיע צענ׳ ג׳ זמר יום! לסם צמד׳ נמ״כ א״כ עלאצעלין קלא צכצ מל סיצ שני כסוניס סנאים כא׳
ואיכא צטמל אנצ צלקמ צא חמ נלאמ לעמ מנימוקי׳ פ׳ מ׳ שממ דף
ל׳ ואס עניע לעד ל׳ ׳וסן לסם ס׳ ושליש וכן צעולס :
ס( כ ל סבדיכים סעועליס עצ םכצצ כלו לבכוס כגון גג נסמכ שנסלס לטז ט א שט חיצ וצענץ ענ״ס נע׳ אע״ג לאמל״ ספק צקע צקע ספק
וניס קצמס סבשל וכמעס עול וםנס ט שאינו רשאי ציעוצ שכממ שכמם וכוי לסא פדשו צס נילושצ׳ לוקא נעםנוס ענ״ס ומקלא׳
עסקופס פשינוא שצדן ליסן סצקו ג״כ צפי סכומו שצ כצ סשנס אמנם ׳צפי צס עמל נלאם לפ״ צפניו פג״ כ ט נילישצ׳ שצפנינו דרשנ״נ
םאנש״ אשל סמלמ צמם צימוצ ועממשניס עדים צפי שעם אע״ג שסם ולשנ״ל מפק׳ צ״ ממצליקמו ומצא מעמ ול׳יומנן ולנ׳ מפקא צ״ מםעזונ
מפורט מס ט מ צא נראם שיסנו צזס צפי סכום כמן שצענץ זש סמס וים״ וס״צ מלכמ כד ׳ומנן ולנ׳ צגנ׳ לשנ״נ ול״צ ונמגיפ מללמ פי׳
כעדים וגס צא נ״צ צימוצ כצ ממוצאם מםקופס לא״כ יפסלו סענ״ם םנ״ נסיפון כעניאל צעעיץ וכן ענואל צסמא לעם סל״ן כנימוק״
מכ״נ למכצ זסונ שטמל״ מםקוס׳ ׳מכס ממנו לפי ערן םסוצאס שיש לנפ״לן לנדרים ז׳ ע״א גני אינע״ מש יל צצלקמ לעמו צפסיק צקוצא
צסקצ נ נ ד י ד ׳ ססצ דטכס צסעד מכל זסונשצו א׳ צ״צ ט ל משצ וצנינוד בספק ממק וקשמ מצא ספיקא למומלא עלכסינ צלק עשצן וכענואל
ב׳ צ״צ וצעשיר נ׳ צ״צ מוצא ספשיר נמול נפסוס ב׳ שלישים ומשצםניסר מדעוק״י מכ״צ לגני ספק אינע״ שגש״ק נ ט ש״ן פ ן לצלק משצן
אלא שס סניעוק" לצא אממ׳ כן אצא נעםנוס עדים וצא זוצמ אנל
ב׳ שלישים:
ולא

נו( א ש ה אלמנס א׳ סיסס ביסס בקיר סיעה נסכ׳׳נ סקלושש וכשראו
מנסיג׳ סקסל׳ שססחק קרוב לבוא סשו צנסטנ וצוו לםרוס
גג סניס ססוא גס נמכ״נ מרקו קצמ מגגו ומ׳ מפליא מסלו פ״ל נס נפלא
שניצל נ ס ט נ סקדושס סנס נראם פשוט לצדמס לשלס למאשמ סזיקס
לעציצ עצמו במעון מבילו מייב צשצס ועיין בפלדמ ס" לנדל ואס יאמלו
צא בצא״ש מ״ נשרף כמציצ ק מנמל ז״א לומש למליץ צא מ״ ממחק
עגיע צניממ כ״א נסמון צו ומליץ מימפ מצפמ צמשועמ ש׳ ואוצ׳ ש״
עקייס במ כ׳ מלן בעו אש צא מכומ וצמבמ צא מבעל ג ן כלאמל״
בב״מ ק״ו סוף ע״א אסליוש צ׳ ניסא כדס בילוסא וס״נ כן וא״כ מעיצא
שצא עקד יאוש בעצים עיין בעמ״ע ס״ לדע ס״ל וגש״ע שס ס״ז
ומכ״ש לעמפ עשוס ועשיס ס־שר וסעוב ראו״ לשצס ומפי׳ אס הצבול
עצ זמ וכע״ש בסשד צעמ צלק ס״ פ״ע ע״ש סימב וממש סכא סאמר
בזכימ מנמכ״נ מ״מ׳ קלוב צסנצצ מונ צצליק מונ צשכנו ע״כ ׳שצמו
לפ בפמוס שבגנים של  pולא של מנן ומיינו מממלמ יומן צמ מקופמ
כפי סעגיע צכצ עני לניס לירס שלו ומס שאינו עגיע ישולם ממקמצ
כעו שגובין לכל בנייד סקסל שכסבס׳ לעיל אבל צא דצ שיעענו סעדיס
שצא ינמצ ען סקופה כצצ כ׳ אוצי אצוצ׳ צא סלסוסו ס״ ניצל ולא
מגיע צס כצצ מ א מסקסצ ז״א נמר כצ כן כ׳ צרפנו צזס נס ועשים
סעונ וסישר ע״כ עונ וישר צסספשר בכדצ וס׳ ׳שפוס שצום דגמל
פרצמ עימ ׳שראצ נרממיו וינכמ מכמרסומ וישממ עעו נישועסו באמם.
מכ״ל ממוסס פס ק״ק ט ל יוס מ׳ בלכ״מ ממוז מקס״נ צפ״ק :
משס״ק סופר מפפל״מ:

תשובה רמ

ת

מ

ס

ע

שאלות

חת״ם סופר חי׳ד

ותשובות

וואמנם ערמנ״ז ורשנ״א דפסקו לסומרא סחס משוס ספק א י ס י י ם
צלס מ״לל ״׳ל לעליפא מיני׳ קאמרי כמו שיסנאר לקמן א״׳ס[ אנל מ״מ

שס מח סחמר חחס פרס נסזקח סמור קיימא כס״ ם ־ ד ס ד א ד מ מ פ א

וסאה מדרמי מסכי׳ דמסכוס כהוכה אמהכ״ לסאה אהלד׳ וקמיד ״ע!׳
דצדקהו נמחכוחיו ולא משכי מהכוס עכיי׳ אכהוכה קא רמיה שאכ׳ הסס בחזקס סיונ קיימא וכל קפק שנה ס״ל חעני)מחזק מלכםינ צלקסו והנא
דס״ל שני כחוביס הנאים כא׳ העזונ ויהי׳ אעיכ פשיעא להשיס דדרשא צסוציא מן העני ס״ל כמוציא מיל מוםזק משי״ה לא יועיל לונו של נע׳׳חנ
דצדקהו במהכיהיו היא עיקר ושייך נכצ מיכ׳ מהמה עני׳׳ שנעוצס ואפי׳ משח׳׳כ קמח נל לנסזקס סמול קיימא צא שייך צומל סענ׳ מומזק שסל׳ על
נמסכוס כהונה דלא שייך ני׳ שפיר לשון עני ורש הצדיקו ומכיש נכדר זסאכחכו לכין אס חי׳ אחל שכסנ״ל וסעכ׳ מוחזק או נניוסו ונד מוחזק
צדקם לעניים מעש דש״ך נסו טסי עני ורש הצדיקו וצ״ע להנימוק׳ *יסף ומוקמ׳' קמח אחזקח פמול שלם ופעול׳ וסבן זס )ומס שם׳ עול שם סי׳ נ׳
וסר״ן סליל ואולי יש לדסוק ולומר דחחס נחוצין נמשקנא אמרי׳ כ׳ אסא קשס מאול צסוצמו וצלק• ניאול לחנ וניאלח׳ נחלוש׳ במק״א נאליכוח(:
רנין אמר קמה אקמה רמיח ל״ ופירש״ מסכים״ אסרים׳ אשכך לר״מ והנה הלין לכללים הנ״צ הקשה עצ הלמני׳ן ולשנ״א נ׳ קו' א׳ מסא
דאמליכן ביומא דף ח׳ עינ סכסםומ״ לא חיינו אוהס חכמים
דפטר קמה של נר וכו׳ וימי אהא דקהכ׳ ספק לקט וכו׳ וק״ל להכ״י
והר״ן דמשו״ה פליכ׳ רנכן ולא ס״ל רומי׳ דמחכוח אפאח משוס דקרא׳ לספליש אלא כלי חלומח מעשל וחלח אנל מעשל לאשק ושכ׳ אמליכן
לא קא׳ אלא אפאה ומשו״ה רמי לי׳ קמה אקמה ופסקו הלכה כלישכא ח״ה׳ לאי׳ ולפע״ל מהחם לא קשס מיל׳ דלונ עמי חאלן מעשל״ ס ס
נחרא זס נ״ל נדעחס ז״ל והמרדכ׳ נשס אזיק הכיל ס יל כיון דאפליכו ואין כאן אפי׳ קפק מ״חח ולק מללנכן ולא חקכו להוציא ממון ומח
לשני נש״ס נהכי נדאור״׳ הנך אחר חמחמיר דשייך גס נכנ לדק־ שהקשה עול למיל נחחלה ה״ל לסש״ס בחולין לשנויי נין קפק מחנוח
צענייס לדק משלן והן לו יהר״ן לטעמיה אזיל דס״ל דקפק צדקה דממו:א כהונה צספק צקמ שזה קפק איסילא וזה ספק ממוכי לצוכו כי למנ׳׳ן
ולשנ״א נוולא׳ לא אמלו דהוה קפק איקילא אלא ס פ ק מחנוח עניים
הוא ולא ספק איסירא ואזל״ לקולא לכחנע .־
משים ללקט שכחה ופאה וצלקה קא׳ עלה בנל חאחל ונל יחל א נ נ זרוע
והנה בהא א׳ שיין ספק איקורא בצדקה או קפק ממונא צריך אני
ולח״׳ וקנח ליכא בהו אישירא אחר הפרשה לכי ע אלא נזל חשבני וס״ל
לנארדנש״ס ניב קע״חעיב אינע״ לי׳ שכימ שהקדיש או הפקיר
ממונא בעלמא וחל׳ל ונחנק מיל בין קפק לקט לספק נשחטה על שלא
או חנק לעכ״ס ועמד אי חוזר או לא ונשאר נחיקו וכ׳ שס נהנה׳ אשרי
נהנ״ר וצפי הכ״צ צק״מלאי לאו לכהי׳ צלקהוה״ מחשב נע״חנ למוחזק
דקפק ממונא לקולא והרא׳יש שם פסק לחימרא וניאר דנריו משים דכל
ואפי׳ ספק איסילא חוח לקיצא נכח״ג לאזצי׳ נחר חזקה משייה הוצרך
מה דאזל״ נחר אימדנא כנין נשכ״מ א׳ לא נריר ל; אומדנ׳ אזלי׳ לחומר׳
לככו״ משוס לכחי׳ צדקהו ככ׳ינ מקלי חענ׳ מוחזק ועי״ז אמל״ ספק
מנואר מדנריו דק׳׳ל נמ׳ דהוה לן למיזל לקולא אלא משוס שהוא אומדנא
איסולא לחומלא והיינו דווקא אחל שנניח לקמח נחזקח איסולא קיימא
בעלמא רצונו לימר שהרי הקדיש בפירוש כל ככסיו נ ק ח ס נלא הנא'
אנל א' לאו הכי לא הי׳ מועיל קלא דצדקהו כללעיל ולעולם ס פ ק
ואין נזה שיס ספק רק בשכימ דעלמא אמדיכן שדעםו לחזור אס יעמוד
איסולא מקלי ונכל מקוס דאשכחן נ כ ר וכה" :לספק מחנוח הממע׳ה
וה״ל כאלו ההנה והואיל ואומדנא בעלמא הוא ובהקדש והפקר וצדקה
החס לא הוה עימלח נחזקח חיונ כמו פלה של גל דמחניחין:
נא נדיר לן לאמור דעחו נ כ ן ממילא אין כאן ספק ואזל״ נחר לנורו
משמע הא לאייה מודה דאי היה ספיקא אזל״ לקולא וכן יש לחבין נפסק׳ והיוצא מלבלינו אלו לנ״ל כיון לרמנ״ן ולשב״א ולאיש פ ״ ק לנדרים
ומרדכי נשס מהל״מ והנה׳ מלדכ׳ בשם א״ז מסכימ״ ל ס פ ק
מהלא'״ סי׳ ע״ג בסופו וסש״ן ב״׳ל ס״ס־ רכ״ט כ׳ שאין מזה רא״ דש״ל
משוס הפקר כקימ ליה דלא שיין ני' קפק אישורא לחומלא ואי; זה צדקה ספיקא דאיסורא הוא הכי נקטינן וממילא מחשנינן להענ׳ מיחזק
חורה כ׳ כבר עמד בזה נ ק מעדכי מלן שם נ נ ״ נ ע״ש וכ׳ דהםפקר מדכח״ צלק משלך וחן לו ודצא כהר״ן ונימוקי יוקף נגד כצ חני רנווחא :
א ך כל זה א׳ אין הבע״ל טוען נל׳ אנל א׳ הנע״ל טוען נר• כמי שכ״מ
כנדר שאקור לחזור נו ע״ש נשס רמנ״ס:
שעמד לא מנעי׳ נ ס ח ס צדקה דממין שאין לו הונעין הוא ומי
אבל קשה קלח דנמרדכ׳ דני נ דף ר״כ ע״ד קי׳ חככ׳יד כ׳ נשס חשו׳
מהר״מ מר׳׳נ נאצמנה שהיהה מוטצח עצ ערש דו׳ ואמרה שהקהצ יכליחנו על ככה אלא אפי׳ נהקליש לבר מה לחבלא ידועה וחננא״
׳קחו כן וכן מחדרה לכמה וצצדקה ולכוש שצ קידוש וביום השני אח״ז עומדי׳ וחונעיס מ״ע אין אחל נל׳ שלו כלוס וללאכהלא״ש פ׳ מ׳ שמח
הכ״ל ]ועיין בסשי׳ מהול״ל בצלאל אשככז׳ סי׳ מ״ו נאליכוח[:
אמרה לאח״ ולאחוחה שכל מח שנחדרה יהי׳ שלחם ע״ש מנואר שס
דה״ל למימר היאיל וקפק איקורא לחומרא הי׳ לכו לומר שההקדש זכה א מ נ ם אס מה ונפל ליל ס׳ ולשים נזה פלינ׳ המלדכ׳ פ׳ מ׳ שמס נשם
מהל״ס ס״ל אכח׳ חוח ס׳ איסולא ולחומלא ונחש ׳ רשב״א
אלא דאח׳ עלה מטעם אחר ע״ש נאריכיח מ״מ מנואר דהר״מ מריב
״ ל לאין עצי״ לא אנל חאחל ולא
רבו של הרא״ש ק״ל דקפק עכ״ס מקרי קפק איקורא ולהרא״ש משמע סי׳ הלנ״ו הובא בל״מ ס" לנ״מ
דקפק ממוכא הוא ויחלוק על מהר״ס רנו והנלעכ״ד נזה דק״ל לחלק יחל כלל וללילהו ליכא אלא קפק ממון וממילא ליכא נמ׳ משוס צדק
דנעמד השכ״מ ואומר נעלמו יודע אכי ננרור שלא כהכווכחי להקדיש משצן למצ׳ אמל׳ קים לכו כאילן לישנ׳ לחולין לקמ׳ אקמ׳ קלמי׳ לי׳
אלא מחמה מיהה ולכש״עמוד אחזור נ׳ לא שיין קפק איקורא לחומרא וכמי ש לעיל לק״ל להן לישכי כמ״ל נילושלמי דלא שיין צדק משלן אצא
דאדס כאמן עצ עצמו ׳והר ממאה איש והוא עומד ואומר יודע אכ׳ נמםנום עניים ולא נשאכ׳ צלקוה והקלשוה וא״כ לומה הן צלקה
ממש למהכוס כהוכה וכן פקק למ׳׳א בלשב׳׳א ולא כהל״מ;
נעצמ׳ שלא לכן כחכוונח׳ ומשוס כן נא עליו חרא״ש ממקום אחר צומר
כי צא שיין כאן אומדכא וממיצא כיון שנפ״ אמר והקדיש נצי חנאי צו ובמיש מיושב מה שהקשס ש״כ אסלמב״ם נס״מ סי׳ לכ״ה קק״ח גבי
שכ״מ שהקליש כל ככסיו ואמל לפלוני ניד׳ שכ׳ מגדול עוז
יה״ כדנריו שכוונהי הים׳ מחמה מיהה מ״מ כיון שצא פי׳ כן נשפםיו
ה״ל דנריס שבלב ואינן דנר״ ולא דמי לשכ״מ דעלמא דנרי צכו אימדנא לס״צ ללמנ״ס כלנו הליא״ן מינאש לאמל כן בשעה הקלש לאל״כ הא
שלו וח״ל כפ״ לחד״ אנל זולח אוסה הקברא לא ה״ שיין כאן ספק אינעי׳ לן א׳ עמל חוזל יעצחח בחיקו ולסומלא והקשה סש״ן סא
איקורא דאדס כאמן על עצמו משאיכ הר״ע מר״ב שנמרדכ׳ מ״ר׳ שמחם סלמנ״ס גופי׳ פסק לקולא והא״ש סלמנ׳ ס פ ק לקולא א׳ עמל ל פ ט ל
וטוען בלי אנל סכא כשמם נס להלמנ׳ים ספק לסומלא:
האשה ואינה עוענה נרי לפכיכו ואפשר נאמה לא כיונה נסכא׳ סמיםס
ומה שחזרה ניוס חשכי ונחנח לאחי׳ ולאחוחח חזרה נעלמא הוא ולא וע״כ ננלון שצפנינו ע״כ משוס ספק איסולא צלין לשלם לכל סצלקום
כולם על שלא ישאל לו שוס ספק לומ״ מס שאמלו נמנסום ק״ו
מםנ׳ וס״ל לננ׳ היורשים קפק א-קורא לנגוע נאוהן המעוח הש״כ״
לנרוס וכח״ג קפק איקורא לחומרא ועיין ננימוקי יוקף מנואר להל" עיב סילשם׳ ואיני יודע מס סילשם׳ יסא מניא על שיאמל לא לכן
דמ״ר׳ הש״ק נמוען נרי שלא לוח אלא מחמם מיחס אלא שהנימוק׳ כחכיונם׳ וכיון שנלכנו לצלקס ניר ספיקא לסומלא א״כ לינו לענין זס
יוסף שס הוקיף שאפי נטוען קפק כמי דיכא הכי דק״ל דכל כ׳ האי כמו חקלש ממש וחייכו שאנו מולי׳ לו כן אנל פשיטא שא״א צמפז על
טנא ספק ממונא אנל המרדכ׳ נשס הר״מ והרא״ש ס״ל דקסק איסורא זה אלא אס יללה מניח ניכיהס ומסחלק .כל זח כ״ל לסלכס מסלאיום
שכםנםי לעיל סנלע״ל כחנה׳ וחהמח׳ שמי .פה ק״ק מ״ד כאור נקר
הוא לפע׳׳ד:
משס״ק קופר מפסד״מ :
וניל דחרויי׳ צריכ״ אהדדי ה ן דספק איקורא והן קרא דצדקסו משלן ציום עש״ק וינש שכח קקד־צ:
0כ

ס

וסן לו וסא נלא סא לא קג׳ דודא׳ לא אמר קרא צצדקסו ולםח צו
יוחד ממם שש״ן לו ואחס גנול ניסן לזס וגס משוס קפק איקורא לסוד
כמי לא סוס קני דחא קיי״ל נכל קפק איקולא אזל״ נחר חזקס ומכיש
םא דאיכא לנעלים חזקם ממין דסו׳ עדיף אלא משוס שאמרם סורס
צדקסו נמםטם״ רצון סקרא כ׳ אעי׳פ דנעלמא שכל קפק שיארע ראוי
להצדיק אה נעל המ)מן יוסר להיוסו מיחזק וסכא נמםניםיו כצדיק סעני

תשובה רמא
שלום וכ״ע לסלמיד״ הרנ הוחיק המוסצג הסרק ושכון כמו״ס משם
קג״ל כ״ אניד דק״ק של״כיג יע״א:
גייה סגיעכ׳ ע ס ס ן ז ״ ן ז ם ו שיין צדקם פזלוכס לאנשי קסצסו וכנל כשלם
להעכ״ס

שארות

חת״ם סופר חי״ד

לסמכ״ם ססממ .ועל דברי מורמו במס שכ׳ רשב״א בסימש׳ ננא קמא
דף נ׳ ע״ב ל״ס אבל במסונרמ אימא מועדם סקשס רשביא אדרבא
כימא איממ מעם צעולס צמקצ על מכמנע ומיי דכיזק״ איסורא סוא
וצסומרא וסוקשמכצצזמ למעלמו שמוא כגד כממ מקומימ נשיס דניזקין
סד ממוכא:
יעיי' שיד ידל סוף סי׳ מע״ז מ״מי סלוגחמ לשמם ומסר״א ששון וש״ך
מיימי כממ מקומומ כגל מסרשל״ס ועי״ ש״ך •ו״ל סי׳ רנ״ע ס״ק
י״ד שמאריך בערן זמ ואכ׳ מ״כמי במסרשל״ס סי׳ ס״ב ולפעכ״ל
מממא ששון ומש״ך במ״כ לא ירדו לסוף דעמו של סרשל׳׳ס ז״ל דססס
מ״ר׳ בסצוגמח אי מוס ריבימ קצולמ או אבק מבימ ורוב הפוסקים
ס״ל שהוא ל״ק וזה סמצוס רוצם לומר קיס צ׳ כידעימ וסם גדוציס ולא
מוציא מירח ואמל לשמם כיון דחחלמ פלוגממס של ססיסקיס הוא לעכין
איסור א׳ תות מ ק או א״ר נ״ל מוכחו דהא הצוה וחעלנ וסעדיס
שאין לסם עכין בממון כלל וכן המצוה גופיה אס״ צא נעצ תריבי׳ מ״מ
כבר בשעת הלואת א׳ הוה ריבים קצוצת כססלו כל אלו לעדות ולשבועת
וכקבריס בין רשעים גמורים ובהא פליג׳ ספוסקיס ולעכין איסורא ק״״ל
כר1ב תפיסקים וםסליכן לתו לעדות ושבועה וקוברים אותם בין רשעיס
גמורים ולא שייך לומר בזה קיס לי א״כ ממילא אעס״י שעתת הסתעף
מזה אסוק׳ ממוכא שזה המצוה הריני׳ קינצ וצריך קהחזירו צא מלי תו
למימר קים לי כהמיעומ כיון דעיקר םלוגההס כמכין איסור ודין זה
לע״ד ברור:
]ומה שכחנ בזה המסר״א ששון דקיי״ל כרב באיסורי כעלם ממכו
לנרי סמן דכדריס דף פ״מ ודברי סראיש סרק ד׳ ות׳ סי׳ זי[:
איכ כ״ע מולי׳ דנכל ספק ממוכא קולא לכמנע אע״ס שסוא איסור
מושק וגזל ואוכאמ וכיני׳ וכלוממ מ״מ מכל קולא ימעמא כ״ל תכת
בכל מ״ע שבמורמ שמכין אומו עד שמצא כפשו אין רשומ לירד לככסיו
כדי שיכיח מפילין או יעשמ סוכמ וכ״ל סעעס משוס דלמא כפקא מיכימ
בני; דמעל׳ וכבש״ס בב״ק דף ק״מ ע״א ואפ״ מאן דפליג נמסור מודם
בשאר איסורים אך נאיסוריס חנוגעיס בממון כגון מציח לפרוע חוב
ולהשיב גזל ואוכאמ וריביח עד שמכין עד שחצא נפשו מימב צירד
לנכסיו ואי משום בכין דממל׳ הלא זה סממון איכו שלסס ויחמ׳ דאכל׳
ללאו דדחו ליזלו נחר שבקיהו:
א ך כך זח בו! לאי אנל נספק אעיג נשאר ספק אי׳ דאומ׳ דלהחמיר
נמי מכין אוהו עד שיסיר מספק איסור מימ הכא בס׳ ממון אין
מכין אפי׳ מיפו לע״ יסור׳ גופו יחן הממון המסופק ואולי נסק׳ מיניה
נכין למעלי ולללהו לא סוס ספק איסירא לאיכחו לא ענל' איס' ולא
מומל עליה' מצוח סריעח בעל חונ ולא חשנח נזילה וספק ממון דלהו
קינא לכתנע על  Pספק ממוכא לקולא אעפ״׳ דכל ממונא אית ביה
איסורא:
א מ נ ם נכיזקין מילתא אסרתי תיא לעיקר מכין כזיקיס תיא גדר למ״ע
ושמרתם מאוד לכפשותיכס ואל תעמוד על דס רעך וכתיב ותי׳
עליך דמים עיין מקכת מועד קטן דף ס׳ ע״א ושיער תקב״ת בחכמתו
שאס ימס״ב תתם כך והמועד כך ובור כך ורגל כך וכלומה נזה כגדר
סדנר וכל אסל ישמור כזקיו ואס אכו מקוסקיס אס קרן מסובר לי לו
בשמ״מ מס אי בשמירמ מועדססיקו לססמיר וכן כל מס שאכו מסופקים
בכוינמ מקרא צריכים לססמיר מספק איסורא .אמכם שוב כל ספק
שנוצל אמר כך אס תית תמעשת כך או כך או אם תלכמ כפלוני או
כפלוני נזמ אזלינן לקיל׳ לנמנע ככל ספק ממונא אע״ג לאית ניס
איסורא כנ״ל .ואתי שפיר לנרי תרשביא תכ״ל בעזת״:
וראיתי נככס״ג ח״מ ס״ כ״ס נכלל׳ קיס ל׳ אות ז׳ תקשת נשס רני
יחזקאל באסאן אמא׳ לא כימא גס באיקורא קים ל׳ דמת עעס
אממכן קיס ל׳ בממון ולא במלסא דאיסורא וסר׳ בממון אס אין תלכס כן
מו״ל גזל ניד סמומזק וגזל כמי איסורא סוא .וסשינ דבשלמא גבי איקור
א׳ אזליק לחומרא ׳לאנו מיד׳ איסורא אנל כששכיסם חלוקים על הממק
אס״ א׳ צא אממק קיס ל' אין אני'יצאיז מיל' איסור גזל שסר׳ אס
הדין סוא כלנר׳ סאומריס לססזיק הו״ל גזצ ביל המוציא וסי׳ לוקא סכא
נממק לא שייך לומר לאסמש׳ מאיסור גזל משוס דלאידך כמי סוס גזל
וססכ׳ סרנ ססרק מרס דוד צנ׳ ר ׳ אמר לסי זס להסיר הלוכוס מהר״א
ששון וסש״ך עצ מסרשל״ם הכ״צ צשימס סראנ׳׳ל ומביאו המן ריש סרק
איזסו כשך שסונרים אנק מניס כסי איכו יוצא נל״כים אנצ עצ כצ
פכיס צצאה יל׳ שמיס סייב יאי הפס צא מסקיכן ירכיה אצא שאין סב״ל
׳ולמן לנכסיו א״כ שסיר איכי יכול צימר קים צ׳ להיה אבק רימה דפכ״פ
צאפרוש׳ מקפק איסור רביס לאורי׳ מוציאים ממט ולגבי אידך לא הוס
ס׳ גזל דסמ ע מ ס אינו גזל אצלו דלי״ש סי׳ מסרב צססזיר ודסס״ס אבל
אי; מקום לדברי נ״הג סנ״ל דמאי שייך לומר גבי אינך סד ספק גזל
סלא הלכה כרוב הפוסקים ונרי לו שאין כאן איסור גזל אלא שזס
סמסזיק אומר קיס צ' כסמיע־ע ואנן נאמר נו ע מ ס סוציא ספק א״
גזילס ידדך ולאידך אין ספק כלל שהרי סםוסקיס מסכימים עמו ימרסס
ונפלה כ׳ סאי גווני מוסרם יכן נכל בלי ושמא מ״ע אין מיציאיס מנעל
השמי* » P»Pאיסורי* ילאיק־ אין קפק שאומר נל' ל׳ שהוא מוהר אבל
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ותשובות

צט

מ״ש לעול סוא הנמןבעזה״י ואחחום בברכה א״כ חדש״ה הכהבנספזי:
משס״ק קוסר מפסממ:
ס״נ כגסי ליוס ס׳ ״׳נ כסליו קלע״ל:

תשובה רמב
ש ל י ם וכ״ע ל״נ סרנ סמאס״ג סמוסלג ססרק נעל פיפייס חל חלסיוח
כבוד מחו׳ יחזקאל סג״ל נ ״ רב״ד דק״ק או״ד ׳ע״א:
מ כ ת ב עוז חניוני נעימוחיו סגיעונ׳ לנכון ומיד אחר ממעכי׳ נחון
עולם חמין ערדוח׳ סכיח׳ לסישיבו דבר כאשר ׳ומכי עשמים
ו מ״מ כחאחר סדבר עד סיום ולו הסליחה וסכס כסשו סיסס בשאלחו
חיוח כ׳ בכי קחלחו כדסקיס בב״סככ סקדושס שלסס אס מדוחק חמקוס
כ׳ צר ואס מעוצס הנכין בכין של מן מכסריס קלו וכחמעע ואס מסאח
סמקוס אדמה קדש אשר עמד עליו הבכין לא הי׳ שייך לחלומיס ליסולים
כ״א סיו סורעיס שכירוה שנה שכה להשר וכל יומי זימכ״ לחשחסך אבכ׳
קידש בראש כצ חוצוח כל זה חבכח׳ מחוך דברי סבחוריס ממלמידיס
סעומדיס לסכיכו סח אע״ס שאיכו מבואר בלשוכו חמחור דסר״מ כ״י
צזאח מצחה ההסכמה מכצ נכי הקהצח צסמציא מקוס לס׳ שיסיס שייך
לחלומיס ליהודים ולהההלך ברחבה מקוס אשר יכיל אכש׳ חק״ק ח׳
ישמרם ולרומם ביה אלקיכו בבכין מסואר כראוי לקחל׳ נאה כמוח שחיא
יע׳יא החחילו היחידים לההכדב כדבוח יש כבר המציאו כדבחס ליד
מנבאים סממוכיס על זה ויש עדיין לא ילאו י״ח סרעון וכבר השהדלו
הגבאי׳ וקנומקו׳ אשר בסכ״נ הישנה עימד עליו מן חשר לחלומי׳ וללמיחח
עלמין ועוד קנו סביבוח המקום ההוא כדי להרחיב מקוס המפלס ולא
חסר עהה אלא לבנוה בנין אבנים אך לפי צוק הזמן בעו״ח כפי הנראה
א״א לסם לעה כזאה צבצע אמרה קודש ישראל להשלים הבנין ופ״כ
מחסלליס נחישנח עד ירחיב ה׳ אה גבולם ומ׳׳מ הוציאו ממעוח סנדבס
לקב•; המקומוס ושארי צרכי׳ וגס כל יד שס" לו מקום חסלה ננסכ״נ
ה״ צריך לישן סך מה הנקצב עליו לצורך קנין המקים מהשר ועהה יש
איזה מהיחידים חמערמ׳ צאמור אדעמא דהכ׳ צא נדרנו מעיקר׳ כי
חשבכו כי •מחכו יחישו מעשת מבכין ע״כ מהיט למס לכסף מוצא 1צעה
יכוח כספכו בידי הגנאים ואס כי הוציאו בקכ״ח המקים מהשר חלא מי
שיש לו מקום חסצס בבהכ״כ הוא ׳שצם זה כדי שיחי׳ מקומו מושכר לו
וקכו׳ לו קכין עולם ולכו מח איכסח לן:
הנה מלותו עלי שונס להודיעו דעחי סעכיי׳ גס כי לפכיו כגלו חעלומוח
חכמס מ״מ רציכו סוא בבודו ויש בכאן במת ספקו׳ )א׳( אס יש
כאן כדר כלל אפי׳ אס ישיגו ידם לבנות דחוי כנדרי אסמכחא אס ירחיב
ה׳ גבולם )ב׳( כיון שכתבמלת ע מ ס ה?סכמה לסי שעח מדוחק חשעס
אס יכולים לומר אדעתא דתכי לא כדרכא )גי( אולי יש תיתר ע״י סתס
ומרמס לכדרס )ד׳( אס אין תיתר לכדרס אס יש לכיף אותם שלא כתכו
עדיין ססמסיינומ שלסס לידי מגבאי׳ שימכו׳ עכשיו ויס״ מוכס עד ׳רסיב
ת׳ גבולם )סי( אס יפת עשו בממ שיקבלו מעומ מנעלי ממקומומ
נבתכ״נ לקנות תמקוס וצירפו לזת מעות תכדנת:
)א( ואומר על ראשון ראשון ועל אסרון אסמן ובת׳ אעזר שלא אכשל ס״ו
נדבר סלכס ז״ל רניכו ׳רוסס ריש כתיב ׳•מ מ׳ שכדר אס לא אעשת
כך וכך אשב נתעכית או אתן כך וכך צדקם סי' אסמכתא כ׳ אסמכתא
שייך כיד בדבר מצום כמו נמ׳ שעס״נ עצמו צסברו ותוא שאמרו דרך
קכס נסכתלרין פ׳ זת בורר וכ״כ תססקכ״ וכר ושארי דבריו תעתיק תרנ״׳
גא״יו סיסי קס״נ ׳ע״ש מבואר מדבריו דס״צ דשי? אסמכתא נדני מצית
כדמוכס ס׳ ז״ב גבי כזירומ אלא לאסמכתא לא שייך אצא במאי דצא כיסא
ל" אבל אס תלת במס דכיסא לי׳ כגון לאמר אס יסי׳ אלקיס עמדי אמשס
כך וכך לכיסא ל״ שיס״ ס׳ עמו וגס שיעשה  "Pלא שי? אסמכתא ואס״
בלבר תרשום ומשרס כ׳ אס תחכה צהציצ עצמו מצרה וכי׳ חס סיא דעת
תרשב״א שקינצ נימוק׳׳׳ ב״ב ס׳ מי שמת מסכי׳ אס יצדס אשתי זכר ׳עול
מכת וכד ׳עיש אמכם לעת סריס מר״ב שבמרדכי ס׳ מ״ס סעסיקו
סידע סי׳ ריז סקנ׳׳י לאין אסמכתא בתקדש דאמירמ צגבות כמסירת
תעועלת לסליומ בשום אופן וכיון דאיכא אופן במסירת צתייומ לאסמכת׳
קכ״ כגון בניד סשוב וכדומס סות אמירסו לגנוח כאותת מסירת לתדיומ
ועיין תשו׳ רינ״ש למ״ת׳ ב״ נבל״ס גי״ל ס״ס׳ רכ״ס ויע״ש נסכים במרדכי
ס׳ מ״ס ס״ מ״ס מיימי רא״ מאסית״ אלקיס עמדי ועאס כתן תת ן סעס
סזס ביל׳ ׳ע״ש מבואר נלבריו דקיל בסליומ שיד אסמכתא אפ״
במאי לכיסא ל״ יללא ככ״׳ יר״י ממל ימ׳׳מ סכא בנלר אמירם לגנוס
לא שייך אסמכתא בשום גווכי ויעיין מיז ׳״ל סי׳ רכ״ס סקיי:
והנה פסקי ש״ע סותרים מצמס כבר עמדו עליתם מיז ומג״א ואייר
נא״ח סיס־ מקסינ וכימכ ס״ רכ״ס ואכ׳ כתבתי על תגליון וז״צ
לפע״ד אע״ג דצעכין צדקם פסק סמסנר תלכמ במר״מ שנמרדכ׳ מ״מ
לעכין תעכ״ מולם מסר״מ אנ״א גמר׳ אנ״א סברא דמעמא של מרדכי משוס
דאמריכן אמירתו לגבוה כמסירתו תמועל׳ בשוס סעס לתדיומ וסייכו
שמוסר לב״ד סשונ וכדומס וזס שיק נ מ ר שיתן דנר לגיוס דמשכמת
קרן ממועיל נסליומ אבל לעכו׳ אדם כפשו בתענפ דלא שייך בסדיומ
על זמ מאופן א״כ לימ לין ולימ ליין לש״ן אסמכמ׳ נזמ ובזה נדמו
ראי ו׳

שארות

חתים סופר חי״ד

ראיד מסרי״ס נסג״א ס׳ זמ נורר למל״ רמז לנינו ילומ׳ סנ״ל מלאמרי׳
שס לא נםנ׳ נזירי אלא לססלא׳ ואין זס ראי׳ דנזירום סר מכימס
שמיים יין ולא שייך מסיר׳ לסדיומ כס״ג ומדלא נאק׳ נ״ן לא מםס״נ
נקלננף נזיל ולק״מ לממל״מ זמ סנלא ואנ״א גמל׳ למך משו׳ ממר״מ
מ״מ׳ נ ט נמשי ט ״ משייך לקפל פסלאמ ממממל׳ משו׳ לנ נמורא׳
נל אסילאי וכו׳ יטש נאולך ונקוף טימי לאי׳ מממנ״ נזיל ירל ע״א
אמל אמלפ פלמ וכי׳ ואמל ל׳ ׳מולפ אומר פרמ זו עלי קרנן וכו׳ שימ
נמשימ קלבן נאקמכמא מ״ש יקשה ל׳ מ״ע טיה׳ מקלנן דל׳ ׳הולס ולא
מנזילומ למ״ק פלוגמא נ״ש ונ״מ נלישא דממנ״ ומו קשי׳ קמילמ
מסיק דמשכס דליכא אקמכסא ננזילוס אסא לליע לסי זס נולל מטל
ללא טסנס אלא לססלאס אמ״כ צ״ל לס״ק לסך לפלס למייל׳ ננזילומ
וס״ל אין אקמכמא ננזילומ ס״ני ס״ק דטמ לס׳ זס נולל לפליג׳ כט
ססס ואנן כר״מ קיי״ל ואין לאי׳ מס״ק לפלס אך ססס ס׳ ז״נ מלא
דשמממא מוא ל׳ ׳מולמ משט׳ דל״מ לס״ל לא טמנם כזירוס אלא
לפפלאפ ואסימ סיל מד קרנן ש״מ למלק כטל נין נזירוס דמוי מטממ
ולא שייך כס״ג נמדיומ איכא אקמכמא ונין פלמ זו קלנן לשופ כמסילמ
ממומלמ למדיומ ולימ נ״ משוס אקמכמא וזס נלול לפע״ל נמצא אמ״ג
דרנינו ׳רומס משומ ממנימ לצדקמ דכולמ שייך ני׳ אסמכמא אלא
שמסצק נין אס טמא צ״ נלנ׳ או קונס מצמו צסר׳׳ס לא ס״צ מכ׳ אלא
נמענימ שייך אקמכמא נכצ מנין אס״ אי טסא צ״ ונצלקס לא ש״ך
אסמכס׳ כלל ולס״ז מס שמקי״ נש״ע אס יצילני ס׳ מצלס מוא ללא
כסמלדכי לסר׳ סוא מ״ס׳ ננ״ק ק״ ט ד סנ״צ מאס ים״ אלקיס ממלי
ואס איסא מול׳ נמס צלם שאני וממט שכ׳ מג״א קק״׳ז וכ״ם נצנוש
צא סו׳ לא" ט מ ק נ וכן מאס נמן סםן סמס סזס וססלמס׳ מלים׳ דשאני
ססס לגמר ומקני אמ״כ דלא ס״ל לסלים ק נ ט מגיא סנ״ל וא״כ צס׳ מס
שמוכמנו דנסעניס מולם מסר״מ א״כ אפי׳ נמס צרם לא יוטל נדלו
אצא שאנו מוששיס נזמ צקנרמ מםרי״ו ולמרלכ׳ קלא אס ימ״ אצקיס
ממל׳ נלר צסיום סמצנ׳ נים אצקיס וסר כמסיט צסליומ וכן וססרמח׳
מריסס סוס סרט גנום וכמסילס צסדיומ וצק״מ קוש״ מיז סקי״ז:
נמצא צפ״ז נטדון שצסנינו לכ״מ ניסא צהו נננין מקדש מעמ יננלר
אשר נללי נמלמנם גניצס מאמ מי״ה וא״כ ציכא אסמכסא
לסר״׳ו וכיון שסוא צדנר מצום ציס ני' אסמכסא צסטם וא״כ סגדמא
דצא מצי למימר קיס ל׳ כשום א׳ מסדמוס ואס ׳רמינ ס׳ גנוצס דננו
נ מ ט נ ממו״נ״ צק״ס נלרס נצי ספק:
)נ( איברא צמס מ א ס אשל נלאס קצם כנמנע צננוסו מסס אס
׳אמלו אלממא לסט לא נדלנא סנס ז״ל סמלדכ׳ ט ס
ננ׳ סטר ס״ םסמא נשאצ צר״מ מל ראינן שאמר קרקמ זו אני מסן
צננומ מצ״ נסכ״נ ואסר זמן נסרצו סקסצ צנניס מצ״ ים״ סמכי״ס
מעכניס מיי ומכשיו אומר מקמצ נננמ מציו נימ ממלמול וראונן משינ
אלממא למכ׳ צא נמידו ומשיב דראונן ודאי צא מצי סדר ני׳ ממשס
נדר מכ׳ אמל קלקמ זו צנ״מ ואיצו לאונן זמ צא מ״ לל נאומו מעיר
דנל סשוע מוא לננ׳ ממיר ׳כוציס לשנוממ מני כנשמא צנ׳ רננן וכף
ונראמ צ׳ אפי' ראונד עומד וצומ עכשיו אינו מפן שיהיה קרקע אצא
צנסכ״נ צא משגמינן ני׳ לממיקרא סממא אמר ולא כפל״ למנא׳ לצא
אמר אמ צא ינני מלי׳ נ״מ ׳מזירו צ׳ מקרקמ אמר״ אדממ״ דלמי ימני׳
ממיקרא ומשמא קסדר ני׳ יצא מצי יכד יאס ראינן מנט אימ׳ סטר
אינס רשאיס צשנומו נצא דעמ ראונן וראונן נ ט צא מצי לשנומ ולמימדר
לצא גרמ מסאומר אסן צסצוט עשיר אס סיס לעסו צנדר מש מכא
לאיכא נמ׳ ענ״ס נ ט ל דנמשס נדל ללא מצי מיסלל ני׳ ואס צא יכלו
מממ למשומו נ מ מ נ ׳ממינו צאמל זמן שמא ימנו צסס מכו״ס לשוס
לאס״כ או יפייסו לאונן שיסלצמ למס לשנוממ עכ״ל וימן כ׳ משונמ זו
צריכם קצם מאור והאסרוניס סיס מ״ז ומגיא סי׳ קטג סקליו לא יצאו
׳״ס ניאול מ״כ אנאל כיל ס׳ סעונס ומטלא לווסא שממסא לטלון לידן:
הנה מ״ש צא גרמ מסאומר אסן צפצוכ׳ משיל צ״מ דסשימ׳ ללא שי?
כדר נזס דסא דאמר״ נשנועוס כ״ס פ״א אצא מסכם לעשיר
ם״כו בלשון שנועם אנל כדר לא ידמם׳ ש״כוס כדר וטין נ״מ ט מ ע״א
ודומק לימל אמל מכוהן לרנ״ סו׳ כרמם ליסיד ע״ן מ״מ ס״ ר״ד ק ע
ט ודומק:
,
והנלע״ד דכוונסו דנדכ לננוס נ ס מ כ לעםיכיס שיכולים לנכומ
מכקסס ואלו לא נדל מוא מיו סס מסו״ניס לננוס משל
עצמס אס״ס כיון ללנסכ״נ נלל מ״נ מכיש כשיש נ ט ל איזס עטיס לע״י
נלרו מרויסיס סמנ״ס צסס מנםס צנסמנ ומציפו נדל נכס״ג נמשנס
כזיר סריט נזיר ומצי צגצס נזיר ונעירוכ״ כ״א ע״א לסריש צ״ סנרי׳
וכד סמאםו ואשמו שצ סצוט עלי ׳ע״ש אצא שצצ״מ נסוס׳ ר״ם ר״ו ע״א
ל״ס סל וכו׳ שסקשו אללשא ועש״ אזסל׳ למל שיעשוך סא ס״נ׳ סמא׳
ואשמוס אין ממשכנים ומאי קושי׳ ללמא טיר׳ נאוע׳ סעאםו ואשימ של
פלוני מלי לשסיל ממשכנים סנולל נשלמא סא לא קשי׳ ללמא טירי
נסמאם נזיל לממשכניס כמנואל שס נמילוכין לי״ל כמס שכ׳ ססיספד
״ מ שס נמילוכץ לוקא סמאס נזיר מסור ממשכנים אנל אשם נזיר
ממא אין ממשכנים וננר׳״ ללאש םשנם סניא אלו סמאוס ואשמוס אנל
״

ותשובות

סא קשס דלמא באומר סמאסו ואשמו מלי א׳ אמרח בשלמא למ״רי
במנ׳ ומממס צדקס לק״מ לא״כ ס״נו נסק־ זו צדקס אבל לסמרדכי
דלמשיר נמ׳ סוס נדר מממס עש״מ סמצוס גופ״ מ׳״כ לא מקשס סוק׳
ורדי וי׳׳ל דאי ק״ד לקא״ אאומר קרננו של סלוני מלי א״ב סיסוק לי׳
דכל מימ ניד כוס״ כטש סוס׳ נססלס דנריסס ולא שייך לומר כחי׳
משיס דכסינ לרצונו וע״ן ס ״ דניאר יסס סירוצס דזס לא ם״ך אלא
נמקרינ מצמו דנע׳ רצונו אנצ נסנודר סצזס צא כסינ ני׳ צרצונו וא׳׳כ
מיכ עישר דקרא אמסכסר קא׳ רסס סקשי סוס׳ ולמוצס דינו שצ סריס
אמס דאסי׳ ננודר צמשוס מצוחו של משיר סוה נדר לשמים:
ודברי ססיס׳ דאסאן עלם יש ל׳ נסס עיון לפורש םוק׳ נכריםד
׳״נ ע״א סוף ד״ס או דצמא וכו׳ ונינמוס ס״ז עינ ד״ס ר״מ
וא״כ לא מקשס סכא סיס׳ מידי ומנ״ל לםדש לאי מנזנז נכסים כוס״
קודם חיוב נצ סאמר מנ״צ םא דצמא ומשים דסמאס אצמריך סיכ׳
שעומס נדין וקונר שאין ס״נ דוודא׳ גס צמאי דקי״ל כרננן דר״מ
נאמרו לי שניס אכלם מ״מ סשוע דא-כא עעוסא נדינא קני דאיכא לירקס
קרא נסכי אנל נלא עמס אס״ אמר ג׳ רגציס אין כופי׳ וצכאורס גס
איסכא קש״ אמוק׳ דינמומ וכרימוס מאי קשי׳ לסו ממיקרא דלמא ר״מ
קאמר שמ״נ ונסקא ירנ״ שממשכניס אומו אמר זיק נל מאמר מועשימ
דכל מייני מעאי ממשכנ״ אז ונלאמ״נ קשמ לסי ממ שמקניר מיק׳
נכליסום דאין ממשכנ״ משוס שאינו לוצמ נכפרמ ופנומע נכפרמ אין
לו כסלמ א״כ ממ מומילו מוק׳ נר״מ למק׳ מאי ועשימ לאמל ג׳ לגציס
אכמ׳ איך ׳כופמו ומוא לא נימא צי׳ נכפלמ ואין ממכפל נעצ כלמו
לזמ ׳"ל מ״ס מס שססניר סרמנ״ס קפ״נ מגילושין נממק לשונו ׳ע״ש איכ
שפיר כ׳ ממוק׳ ללאמר נל מאמר מפי' מד שיאמ׳ רוצמ אני ואז ננימ
קנלס סלמנ״ם ומאמינים צו שלוצמ ונימא ל״ נכפלה אנל קולס נל
מאמר אפ״ מזינן דמנזנז נכסי׳ צא מ״ש״ צי׳ למקממא ימוש לעצמו
למשאיל נו כפלמו ואץ ממשכני ומשמא נימא נמ׳ מיק׳ לכרימומ מטל
לולאי לא הוס קש״ צסו סא אץ ממשכנים מממס למוא ימוש למצמו
דפשימ לנסקא מינ״ אמ״ז נל מאמר יכיר שסקשים׳ או אס״ קודם זמן
נל מאמר ומנזנז נכסיו כיון דמיממ ניין צא ישאיר לי כפרמ צמציד
וכמוס׳ ׳נמומ לף פ״ז ע״נ הנ״צ אך מומ קשמ צמו ממ מועצמ נכפ״
הא אינו רוצה נכפרמ ומכא לא שיד על שיאמר מצמ אני וכקנרמ
למניס ליצרו אנק״ והוא רוצה צהיוה ׳שראצ זה אינו לכיו; שקנר
שסדין עעו ועד״ שקליס נינסו א״כ נאועלו לוצס אני לנו נצ עמו ואינו
לוצם נכפל׳ יאץ־ ׳םכסל ומצ זח סילצו אפיס מחכסל צו כיון שסמכסל
׳מיש יודע לטמא ל״ נכסרס ואינו נועע אצא עומס נדץ נלצח צו צכפל
מציו כנצע״ד נאוסן לסוק׳ לכריסים ידינימם מוליס נקנמ א׳ וממ שחקל
זמ גילמ זמ אנל מוס׳ לטמ צ״מ לצמא ועגדמ אצעל 7נכס״ג וצסוס
רמימא ״ל דאיא ציקיר קרא נממומ נדין להרי כמינ צרצוט שכוס״
מד שיאמר רוצמ אני ונמוממ נדין אין מומצמ ברצונו כירש למיל וע׳׳כ
צא מסוקס קרא נמכ׳ ומדרנא נ׳ למרי נקרא ומשימ צא כמינ לרצונו
ונמילוש׳ ניארמי למאי קרא ורירי נאמר ולא צרץ־ למכמנ לרצונו דאיך
יפרשו קרנן נצי רצוני ומומ מולין נפזרפ נשלמא נאסריש ולא אקרינ
מ״א שיקמו מנממס שספריש סוא לרצונו ממיקרא ויקרינוסו נמל כרמו
קמ״צ צרצונו אנל נלא אפריש  jbיפריש נמממ מולין שלו ואי מ"׳ מסקר
נ״מ וסוס נסמם נ״ל וסם יפרישו אוממ ויקלישו א״כ מו צא יצא t
נדרו דצא סקרינ משצו כצום וצא מומ צריך לירכמנ לרצונו אך צס׳ ש״ק
דעירוכ״ דיכוציס צמקרינ קרנן מנור מנרו יש לפקפק אסנ״יל ׳סי׳ איך
שים״ גני ועשיס צא כסינ צלצונו א״כ לנרי מוק׳ דר״ס צל״ע ומנ״צ
צסמציא לין זס דנזנז נכקיס ומ׳׳מ צדיכא כיק לאס״ נסליונן קיי״ל
נמנזנז נכסי׳ נסלמ מוך זמני כמניאל נס״מ ס״ מ״ג א״כ צא יס״ כס
מקדש קיל ממדיומ:
נחזור צשארים דנר׳ סל״מ סנ״ל מ״ש דאס מוא מננ׳ ממ״ צא •כול
צסזול ני׳ לצמא ׳םרצו סמכרס צצ״מ מ״ש מסא דזנין אלמם״
לירקק לארמא דישראל ולא מצי סליק דסלרא זנינא כמנואל כקידושין
כו״ן מ״א דללישנא קמא אס״ סליק וצא איסדר ל״ סוס כלא סליק ונסי
ליך׳׳ל כל״נ ס״נו משוס לאמרי׳ דכיק דלא סזטר לירס נשמס מכירם רק
סליק לא׳׳׳ לא אמר״ דהוה כמאן דלא סליק והוה דירה ל נ ט ס שנלב
אנל אי הוה אומר לדול נא״׳ ליה דין וליה ל ח אי לא מיהד׳ לי׳ הדר
זנינא ואמא׳ נימא אולי מול ׳רוסס וימצא מקום לס׳ נאסרים סימיס ויש
ל״שנ ולסצק נלוסק לססס א׳ צא קציק נלא דירס רשאל כאן מס ׳משם
נצא נכס״ וגרכ ׳סזירו לו נכסיו לזנין משא״ כ סכא סשאר סקרקמ שממס
מל שיםרצו סמכרס ולוסק ימנ״צ לסר׳׳ס סא והנלמ״ל נכק לסר״ם לקלק
בססלס לנליו לאונן שאמר קרקמ זו אני נוסן לנסים מלי׳ נסכ״נ ואס״ז
נםרצו סקסל צבנוס מציו נסכ״נ וסי ו סממ״ם ממכניס מכ״צ נראם מזס
מססלס כשנלר לא רצו סקסצ לננוס נסכ״נ כלל ואס״ס םפטש סקרקע
מל סקפק אולי ׳סרצו סקסל ושונ כשנסרלו םקסל לא רצו סמכוי׳ס א״כ
מפיקרא אקסיקא ססריש שםעעול סקרקע מל יסרצו סקםל ורק שמוען
מסס אספיקא דקסל ססלשמ* אקפיקא למכו״ס לא ספלשוד זס סוס
לבטס שבלנ דכיק דנץ  pססטש אקפיקא סמעוד כן פד •סן ס׳ בלבס
לססיל

שארות

חת״ם סופר חי״ד

לסכףל סבנץ אנל סיכא ללא ספליש אקפיקא לא ילמסי אס יאמר סריס
לסדם סקלקמ שממם נשלמא סא לכ׳ סל״מ שאס אינו מבני ס פ r
יכולים לשטס צניח סםצמול כיון שצא סםנס סנאי כפול ואמא׳ סא פ"
נסד״' צנ״םכנ נלל כמו זנין נכסי׳ סנ״צ ללא נפי סנאי כפול וכורש סוק׳
בכםר ל״ז מ״א ד״ס זנין וקידושין מ״מ ע״נ ודוכסא מונא די״ל כיון
דק״״צ ממצין בקילש ומני כדשםא צבי לבנן סוס מל״ בקדש א״כ כשאמל
צננוה מצ״ נהכינ הוה בכצל מאםיס מנס וכאלו אמד מניסכנ וצממצם
הא צמה זה לומה צמאן לזנץ נכס״ צמיסק צקול״ או צנמצ משאלי אלצוה
ולא איםלל ססס אצא נא׳״ לאס היהה כוונה מצ״הו משי קלוש׳ פשומ
לצא מצי ירסלל נ״ לסל׳ מצא מקום משכן אפ״ נ א ״ למדף מקול״
וננצ יה׳נ לכתה״ יא״ש אנצ אילן לינא צהשאל קלקע שממה נ״צ מרש.
ומיש סמללכ׳ כשסיא סק צמיל יכוציס צמכול נלאה לק״צ כפי׳ קמא
דסוק׳ עניצס כ״ו ע״א ד״ס כיון וכו׳ לצפי סשכ׳ א״כ סכא שסוא
כוסן סכצ מכיסו וכקפו צא מצי צשכר׳ אפילו לקלושס סמולס ר״צ פ״פ
לנרי סגס׳ אשד שס ורףל רע״ן נסגה׳ ש״ע א״ס כך׳ קכינ סע״ ז׳ ונש״מ
'״ל ס״ שפיו ונש״כ שס מסק״א יאילד הארץ־ נ ד ד סושנ ואילס וסוא
עסשף עסל״ל שנדע שס ונריכס׳ נםשר מסל״ל ס״ ציו וד עשוס שנכי
סמיר יכולים למכור ניסככ אפ״ של כלכ״ ענל׳ לשוס סאולס" ללאנ״
שנמרדכ׳ פ׳ נםרא למגלס משוס כן כל זכיוה של ניסכנ של ססושניס
׳ע״ש פ״ לסראנ״ ס״ל כפ״ נ׳ של סוס׳ סדל ואכו אץ גוני׳ מסרסוק״
לניסכנ משרה כל םזכ״ שלסס וא״כ למאי לק״״ל ללא כסלאנ״ ל״ע אכו
א ז כוסגין מכםגו של מסלי״ל למדן קדישיס ולימ ומ״מ טש נהשר ככקה
יחזקאל לאפ״ נ׳ נסי ככסיף נ ט ל א׳ סוס נכי מסיום אלו לגני אלו
כאולס לגני סושנ לא כלפ״ד וםנו ללא לוקיף עלם:
ומימ לדלק שלפדכו כ״ל ללא עלי סלל׳ נסו אוהן שכנל כסכו ליל
הגנאי דנשלמא הא להטמ כהנעל הנדן לסלוע״ עספכו״ס ואין
לפםס לסרשוס נשוס זמן פוד אלא שאכסכו מלפ׳׳ לרסט שט׳ שיהפוך
לננס לעונס וססס א׳ לאו לססלם כללו ס״ על סקפק לא ס•׳ ל ד ן
לסשאל סקלקע שעעס אנל םכא ט כםנעל סקכעם םנכץ סלא סססכעס
נמקועס עומדס וגס פדין לדכיס לאוסס לנל אלא שא״א לפי עם
לסזלרז עד זמן ומידן נוודא׳ לא מלי למימל אלעםא דםב׳ ל א כלרכא
וסםס נקידושץ כט ססלימ לצא צמצום עול אנצ אס ס״ לצוכו לעלף
אח״ז או אפילו קפק נלמסו לא סיס מלי לסזול נו אלא כיון שססלימ
שלא לפלוס מסכי דלא טסל׳ ל״ פהס לא כימא אולי פול ׳שסד לפסו
ואוצ׳ ימצא דרס אסל ומן זס לא אמר״ כיון שפסס ססליע נדעסו שלא
לעלים עול לא״ וססילוק ק < עצ כן אין עעש נעמכס זו:
)ני( א ם יכולים לססיל נללס מ* שאלה ופסס יסלעס סנס פר״מ כסנ
שאץ לסאדן נפלע זס כיון שלא נשאל מליו רפס כ׳ ולא נא
הכוםנ אלא שטק שכםנ לפשוע שאין יכולים לשאול טון שכנל נא ליל
גנאי ועשעע לאהלים שלא נסנו עדין יכולים לשאול על נלד דפ״ן ״ל
ס״ לדס סע״ ט ד וס״ס׳ לל״ו ולענ״ל אס ׳שאלי איסן שלא נםני על״ן
ליד סננא׳ על נללס יש להיוה עהון נלנל לססיל לסס לאפשל לסיס
כנודר עד״ל ייע״ן ס״ לטס ונש״כ סקםיו ואין לסאלין כיון שלא
נשאלנו פל זס:
)די 0א מ נ ם אס נכון> אוסס שלא נסנו עד״ן ליסן ענוםסליד סננא'
דאיכא לעיסש לסולדם נכקיס נמסים סללו נאלץ־ קלס
פ׳ נפלה שנהפהסס מימ עינ ונסוק׳ ד״ס אכפ״׳ וכר כ׳ סר״ןשסרשנ״א
ט להיט לאמיל כ״פי׳ ליה טהו לא כססיכן לככס״ וטיסי שטכ ד האי
נסשונס לסא 0פ״ כולל שענלו עליו נ׳ לנליס ט ק ס היא ננל האסל
אנל אין ס״נ״ לכופו ולפשר לו כלום פד כאן וסמס סטן דסא אמד׳
נ ט ה ד״ו מ״א ומשים אזסלס לניד שימשין ונסםוא קלא כסינ נפין זו
לדקה ׳מ״ש וסכם נמ״ש לשנ״א דלא נסהיכן לככקיו ה״א ללמפט' אזל
לס״ל ניד׳ למק׳ ט ס שס דללקס כט סליי נלגל" למדן נ״ה דסא לאמד׳
מס״נ פלס לאלם׳ דסא ק״מא פד״ ס״נו נפשם לונאס שמס והנאה׳
שעם אנל נ״ס ליכא אלא אסל ג׳ לנל״ ונאעם םקש׳ שס מס פדן לגל״
לצלק׳ זס שיין נקלננר אנל ללקס מם ש״ט נרגלים וע״ע סרשנ״א סוכל
יגזילס סכםונ דדץ ללקס שום לקרנטס א״כ ס״ל םס״נ לפנק כפי׳ נ ע p
על שיאמר רולס א ד כמו נקרנטס אע״ג ללא ל ט לקלנכוס לססס איננו
לללק לפט ם׳ עשא״כ צלקה עס איכפס ליס לפכ׳ אס יאעל רולס אכ׳
אי לא מימ ס״ל ללשנ״א לבמ״ לוקא לוצה א ד והשהא נשלמא נקלנטה
אע״נ דט סוס׳ נ ט ס שס ד״ס סל לאמל ולא אפליש לממשככיס איהו
ס״כי סוללס לנכסי׳ ואס לא ׳עלאו לו »סי׳ אז כופ״ עכל עקוס ס״כו
שמעשכדם שאל* בבס״ מל שיהן עלציט הבהמה שספטש אנל סנסעס
מצמה א״א צמשכןלנט׳ מצה א ד וזה שי 7נקלנן אנצ נצלקה א* ׳ולדן
לנכסיו הלי לקסכו ממט הצלקה שלא לרצוני ואכן נפ״ כפ״ צרצונו פ״כ
פשימ ללשנ״א ללא כססיק לנכס״ אנל שאד כפיוס ניגשים איהו פל
גרס! וכן משמפ לשק לשנ״א:
אן* מס שמנךים בלשון ר סאי אץ סיבץ לכופו ולפשום לו כלוס משמפ
שום כפ״ בולאי צע״ג ומס שנלע״ל לבל״ס שס טיה׳ ס ד קלאי סל

ותשובות

יו

אמר ולא אפריש וסד אפריש ולא אקר״ ולא מקיימי וצכאוד קיא קמא
דלא סאסר לשל<מ טילי באמר ולא אפריש וכן מוכס מק׳ סוק׳ שס
שסקשו אסא דילפ״ נזיש נדר מאס נדר או נדנס מס לסנן נדנס עמו
וכף דסדל צטצן> מסאי פנ״נא גופיס מנדבס אשר דברת בפין וסניס
סדנר בקושי׳ וצק״מ דלמא אידן קרא מ״רי מאמר ולא אפריש ונדנש
דססס ס״נו סר׳ עלי עולס ע*מ שלא להםס״ב נאסליומו ולא דמי לנדב׳
דסא׳ קרא אנל קרא דנד׳ או נדבס סוס נדב׳ ממש הרי עשדסילפ״ עסן
קרא אלא פל כרסן פשימ׳ לססוקפ׳ דקרא קמא מ״ר׳ נאמר ולא אפריש
ונדנס מציס ם״נו מ*מ שלא אסס״נ באסריוסו וא״כ כ׳ סיכ׳ מצפי׳
נז׳׳ש מאס נדר או נדנה אמ״נ דל׳׳ד ס׳׳נ סר מלי צטצף מאידן קרא
נדנס דברס בפין וסשס נאמר שכן סיא סנרס סרשנ״א נשס ר׳ האי
הניל וכיון דבהא׳ קרא קמא לא כהינא ופשיס שכופין אלא דקמין
איקרינ אוםו דפ׳ ויקרא וססס קרננוה כהינה ולא לדקה ושארי נדרים
א״כ ׳״ל נאמר ולא אקרינ לא סישמ שארי נדר ס לקרנטם אלא לנל
סניור ולא לפנין כפ״ כלל ומשו״ש כ׳ שנודר מצימ רולס לזמר ולא אפריש
אין כיפין ומיסי נאפריש ניר דאסקשי נעי לכפ״ ע״מ דיקא לרלינו כמו
קרננוה ומסנרא שכסנם׳ לעיל ועכ״פ לנכס״ לא נסםינן דאפ׳ אפריש
סלע זו ללדקס ונסהינן ונועלין ממנו קלמ אסר כנר ק׳״ נדרו שלא
לרלונו ולא דעי לממשכדן דקרננוס נעלא כל דנר׳ רשנ״א עקו״עיס דנאע׳
לא כופין כלל ונאפריש נמ׳ פכ״פ לנכסים לא נססינן:
א מ נ ם סממיץ נסיס׳ שס ד מיא ל״ם סעעשר לס״ קמא מנואל דפ״כ
קלא קמא לכם״ נ״ מפש׳ מ״ל׳ מאפליש ואילן לכם״ ניס
ומשים וממשל לא כסי נ ניס מ״ל׳ מאמל ולא אפליש א״כ מנואל כל״ן
ללא כלנינו סאי לפל סכל כופין:
והנה נסילוש׳ אעלם׳ אפסק סש״פ ״ל ס״ לנ״ז ספ״ ג' שסוא שימס
סמן דאי ק״יר עניים ס ״ נ לאלה׳ מל לדקה ואי לא קיימי לא
ירס״נ לאסלול׳ אנסל״ ואין עקוס לרגל״ לפנין מכ״ס וסקשס פני ׳סישמ
איכ לאיזס לולן סניא לי*ן> נל״סא לנ׳ לנליס כיק ללא נםינ נזיסז ונס
אקלא לאפליש ולא אקלינ למס ל׳ נללקס א׳ קיימי עניי׳ פשיעא ואי לא
ק״יר עניים וכנל ספליש סא לא נפי לאסלול׳ נסל׳״ אנרכ כסוק׳ לאי
ליכא עני" מסי״נ צאסלוד עלים׳ בסון נ׳ רגל״ וסו סקש׳ אסלעניס
לנהלכף מהנף עני״ נצלק׳ פקק כרץ יכש״ע ינעעש׳ הקרננוה לענין
ממשל פני ושאמ מםנף פקק לאיכא זמן ג׳ לגלים יה״ני כההיק׳:
והנל?לד לסלשנ״א הקשה אסיק׳ לצלקס לק״מי פנ״ס מס״נ לאלסל
נ״ס א״כ יד ששיכן קמין לניסמק ׳סס״נ לאלסל דסא ק״נד
כסנ״ ומקדש ולפע״ד עשו״ס לקלק סש״ס ר״ו ע״א סל״א סיאיל ינענ״נא
לקלננוס כםינא לינמ׳ ג׳ לנליס כקלננום קמ״ל סא שכיס׳ מנ״ס ע״ש
וצא קאמל סא קיייר מני״ כלישנא לאמל לנא אלא סמנץ סםולס *סלם
ליניס מל סרונ וסשדס ימשי״ס לענין קלננים דלינא ללינא מלוסרךסממקים
סמקדש סקס ססולס לנרגל א׳ לא ׳מניל אלא נמשס ינג׳ נלאי מפני
ששילש נסעא כפילש״ נל״ס וכיון ללונא סכי איםא רושנ׳'לושליס לא
שכיסא לא נשסנס לינס מלונא לעלעא לנלגל א׳ נעשס ונג׳ נלאו משא״כ
נלדקס נספק־ דשכיסא עונא לק״עא עניים ועל סלונ פישע סוא עיכ
כל לק״מי מכ״ס מונר לאלסר נ״ס ולכן מדקדק סשיס דשכיס׳ פנ״ס לאי
לא סי׳ שכיס׳ פנ״ס אפ״ א׳ סוס גני סאי גברא קיימי ענייס לא סיס
מונל כמו ׳ושני ינושל״ לכךמ׳ מקדש וכסנ׳' וירושנ ק׳ סרשנ״א וסנ׳
לזס הלין ססכיס סר״ן לסוס׳ לנקיייר מנ״ס עינל נלאו מיל אן באילן
ד נ א סיכא ללא ק ״ ט עניים למס״נ לאסלול׳ נסק־ ג׳ לגלים הקשה סל״ן
עם שיין ג׳ לגלים לענין ללקס ולכאולס לפי סנ״ל ״ל לנלא קיימי ענ״ס
נפילו פל כ״פ כשעולס ללגל שס יעלא עניים עונא למולי לגלים עונא
איכא ונפלמ למלוס לשעס ענייס ולסלק שס עניםיםס א״כ סל נס עניים
׳מלאי שם וסלל סר ליס כקלננום נלגל א׳ ׳ענול נפשם וננ׳ נ״ס ומאי
קשיא ליס לםל״ן וצ״ל סל״ן סמן עלעו אפסק ל״ס לעיים׳ סוק׳ וסל״ן
ופקק״ נש״פ דללקס שספליש נמצמ׳ שלא לססו ניל סננא׳ אינו עונל
פציו כ׳ צלפסו ספלישס לססנו ליד שיללה ומסי שילל ולא ע ו מ אלא
נעסליע שלא ציסנו יעיין נצשון סר״ן בפקק זה לר״ס וא״כ אפ״ פלס
לירושלים יאמר אני רוצ׳ מהה בזוק דאיס צסו עונא או צא מלאם׳ סס
אוסו ספני שאני ספן בו ונצלקס ציסנו לגנאי אץ מנין ׳לושציס ורגלים
ושפיל סקשס הלץ יעשרס נאיל מססיס׳ יסיל לאץ ללנליס מנץ ננ׳
צדק׳ סנס כצ זס ננודר צצלקס אנל ממשל מני״ ושאל מסנוס פנייס
שאין נידו ליסן למי שיללס ומס שיללס נזם שפיל י״ל כק׳ שצי לאי קיימי
מנ״ה מינל צאלסל יא׳ לא ק״יר מנ״ס סלי נלנליס וכססוק׳ נמלא
צק״מ ק׳ פני יסושפ דגש״פ פקק בצלקס כסר״ן וכן סלמב״ס אמנם
נסצכו׳ ממ״םק מ״ל׳ משארי מםנר מנ״ס פקק כסיס׳ דש״ן בסו נ׳ רגל״
וסלי״ף נמי מ״ס׳ סנל״סא לנפקא מינ״ לשאל מםנף מנ״ס לנוםניס
ג א ״ נס בז״סז וקלא ניר צא קשי׳ לצמס צ׳ קלא נאפליש סא אי קיימי
פנ״ם פגדמא ואי צא ק״מי הא צא צלק־ לאהמד נםר״סו צסר״ן ״צ
דק״ל לקלא קמא מ״ל׳ מאפליש וצא אקרינ והה 0אלמדן קלא למפשל
מני לקלא לנפ 7זו צלקה ללא מ״ל׳ אלא נללקה הא מ״ל׳ נאמל ולא
אפמש ולק״מ קר פ ״ אלא אקרא לפמן וםסס פיקר קלא אממשל פני
קא״
ס

חת״ם סופר דדד

שאלות

ותשובות

ר״א׳ ושארי מחנו' עני״ ואצמלק שפ Tצאפמש צאסדומ נחרי״ נ׳ רנליס ססנוח וקיצר מאוד נמצרכמו של במל סבית נ״ל מ ס י במצמאכן״צ לסמ״י•
וא״ש כל ספוסקיס על נכון ואף ע״נ לסשסא ליכא מולי לגציס מימ צא לא׳ן נשכירוס ממעס מצרן דיכול לסשכיר לו נמקוס אחר אנל בסכות
נשסנס זעו בצ סאמר כידוע מספוסקיס באופן שגס נז״סז אפי׳ צא קיימי סמקום נורס שסקוניס נאיס צסטס זה ואס טציאסו משם פקק״ צסיוסא
כיון שסמקיס גורס מודם דאיכא נשכירוח כ׳ סאי משום נר מצלא ומשיית
מנ״ס מובר במעשר מגי ב״ס בג׳ רגציס דס״צ צאסדור׳ נסריי׳:
נ מ צ א לפ״ז דקיי״ל כנ׳ל מוכח ד יל דקרא קמא באפריש וקרא נסרא סישר וסנןוב וממיצא אין כאן ישר ונדב אס יוציא נמצ ססנוס אס נמצ
באמר ואחא קא׳ ועשיח שימ כסכין דצא כרנינו הא• לכופין הביה כיון שבעצ הניס רצס לקנוח סמנוס ומדינא יכול סוא צקנוח
ע^ סנודר צדקם וכל שארי נדרים וס״ס לבנין ג״סכנ נז״חז דצחא דמי׳ וצדחוס בעצ סמנים ורק משוס עשייה הישר והמונ צא שנקטם א״כ אין
דעכ״פ מחו״ב צחפריש מנחו שנודרוכס״ג אמר״ נכריחוח ר״פ ל׳ מחי רי מז סדין ששונ ידחס נעל חחנוח אח במצ סביחאנצ בעלמא ס״צ צסרנ״׳
כפרס דגר שכסגייר נז״חז עסו״נ צספריש רובע צקנו אע״נדציכא מקדש דאין נשכירוס משוס מצרנוה ומיושנ קושיה הש״ן וכיון שזכינו צדין נימא
מ״מ ממרינ לםפרישו ונם׳ דהדרי רנכן ונעלוהו משוס דלא ליה״ לסקלס נ ס במקומוח נ״סכנ דאיכא קפידא מפי צקנוע עקוס צחפצחו א״כ גס
חייכו סחס דאיח ביח מע׳לח אנל חכא לנ״חכנ דלא שייך חקלמ זי לא הרנ״י מודה דסשוכר קודם לקנוחו ואפילו מא• דס׳ל דציכא במקומוס
נמלוסו ופשומ ואמכס א׳ אפריש ולא קייס קמי׳ ביחככ למיבכי׳ אין כאן נ״חככ דינא דנ״מ עסירע סקצ״מ היינו לדחוה שכנו הסמוך לו אבל
משו
מקום למחל׳ בל תאחר בזמן ג׳ רגלים דמאי שייכוח דרנליס סכא אך א׳ צחחזיק במקומו בוודאי איה ביה דיכר דבר מצרא לכ״ע א״כ
איכא למיסש לתירדח מככסיס דכופין קודם זמן ב״ח מרש חוס׳ ודלא הגנה״ נ מ ס שלקחו מסס מעוח בעד מקימוחס כי סיו צריכים לקכוח
יהיח כח הדיומ חמירמכח הקדש דמעקלין ככס״ כידש לעיל הס״כסכא מחדש וגס יפמ עשו שמכיסוס על מקומם ולא מכרו לאחר כ׳ ס ס קודמ״
דמוציאיס מידים כדרס ועיין היס׳ ר״ה וי״ו ע״א ד״ה חד הכ״לשכ׳ היס׳ משוס דיכא דנ״מ .ואין לסעריך עליהם יופר מכפי שיווי מקומוח כי
דממשככין א חו ואס צא ימצא צו ככסיס כופין אוחו וצכאורה אין המשך סבכין וקכי״ סמקוס מימצ עצ כצ סצניר נשוס כל סנ׳׳ל כלע״ד לסלכה
ושייכו׳ צדנריה׳ הכא יכ״ל דסרע״נ נעירוכין פי׳ סיפא מפרש לרישא אמכם צמעשה אס יסכים פר״מ יעביד מונדא וכמונ נעיכיו יעשה ואין
ממשכנים כיצד עושין מפין עד שיאמר רוצה אכ׳ והכה זה שייך נאפריש הכרעחי מכרעח והחיכן צאדס דעח יחן צב מנין ואוזן שומעם וצביסו
הנהמח וצא אקרנ׳ שממשככי׳ אוח שהפריש מ״׳ שכופין גופו עד שיח! צא יחן מגרעח חכ״ד א״כ צכצח .פ״נ יוס א• י»ד מכסם קע״ס צפ״ק:
מש״חק סופר מפפ״דמ:
הבסמם מרצוכו אמכם לפ־ חוס׳ שמבזבז ככסיו א״כ א׳ כנר הפריש׳ צא
נ ע ׳ עוד כפי׳ שלא יבזבז מה שכנר הפריש לשמי׳ וע״כ ורירי מאמר ולא
אפריש וא״כ ד׳ לכופו שיפריש וחו נא חיישיכן וא״כ ע״כ ממשככ״ כספו
וזהבי עד שיפריש נסמחו ואי נא מוצאים אצלו מעלמלין מפי׳ בגופו
ננלע״ד פי׳ ההיס׳ מ׳מ היינו החס נהקדש גנו׳ לא ח״שי' לבזבז אחר שוכ״ט לידידי הרב הגדול המופלג נחו׳ ויראה חרון ושכון כש״ה מרה
שחפריש משא״כ סכא נוודאי חיישי׳ וטוב שהגזבר״ יסגלו המעיח על דהנא
יאקנ כ״י אב״ד דק״ק כאדעש:
משחכרין
פר יכא ויעלו פירוח ופרי פימח לצורך ניחככ ואין זח נכלל אין
נייה הגיעכי נידון בכי ישונ אחד כדנה רוחם לנכוה לסם נ״הככ הקדושה
נשל הקדש ויעיין כסוני ק״ו סיף עינ ויעיין לשון סרע״נ ספ״ו דעירוכי׳:
וגס כדבי ממוכס סך מה והכיסו ניד גזבר ועוד הסכימו ניכיסס
)ה( עתה כבא לעיין א׳ שפיר עבדי כגבנזי׳ מח שלקחו מחמעוח לצורך שאס יעלה בידם לעשומ מקם עס השר על עורוה פגרי נהמוהיו יה״
ס

ס

תשובה דמנ

קנייח המקים מהשר ולא העלו אח ססכוס כולו על אוחן מריומ לצורך נ״הככ והצליחו ועלו נידם צעשוח מקח ככ״ל והכרח סך
שיש לתם מקומו׳ ננ״תככ תכה פשוע יותר מניעא נכותחא דבכלל נכין רס׳׳ו זהו׳ וכמסרו להגזנר הכיל שוב אחרי כן נל' שוס שאלח חכם חזרו
ג״סכנ תוא לקנות מקום לה׳ שלא יהיה ני׳תכנ בכו״ בקרקע שאיכו לתס ולקחו הרוס מחגזנר וחלקו ביכיםס ועחס כפשו סיפס נשאלסו אס יש
ולמסר וליומא אסר יוציאם תשר או יעלת עליתם עול ימס כנר כנכסי ממש ננדריס חאלו סואיל והוי דנר שלא נ״ל ואס יש ממש אס יש היחר
דנ׳ נר מכיון ולכאורת י״ל דקנין קרקע אינו נכלל בנין שתרי אמר תקנ״ס מיי חרמה ושאלה לחכם או דצמא צריכים להחזיר ממון מריוס םנ״ל
למקומו ליד חנזנר:
לדתע״ת אתת לא תבנה הביה לשיר ואפיה קנס תקרקע אלא הסס
תקרקע תית׳ קנוי׳ ועומדת דא״י מוסזקת היא מאבותינו כמבואר במ״ז הנה ספק םראשון אס יש לחוש לנדר דנר שלא נ״ל לפעכ״ד איכו כוגע
כלל לכאן דדל נדר חראשק מכאן דחרי אחר שכנר נא לעולם
כ״ג מינ וברש״״ שס ד״ס ואשיריהס וכו׳ ונאנרתס נאמר וכר ע״ש ומת
דאיתא נב״נ קי״מ עיא ניתידות אסלים משמע דפליג ועוד שס ע״נ מסרות לגזבר וחיינו נדר חדש ולא דמי לחא דפ׳ איזחו נשך ס״ו ע״נ
מפיק לה מקכא אסריכי מורשה ע״ש סתס מילתא אסריתי דודא׳ לכ״ע מודים דאי שמימ ואכיל לא מפקינן מינית דעמעס מחילת תוא ת ח ם אי
מוסזקה היא לישראל כגד ע׳ אועוס אך לערן נכיר שאיכו מכול נראו״ לאו קרן תראשון וסו׳ שמימ ואכיל ולא עוד אלא אפי׳ מאכילו בידים
הל״ אי הי׳ ראוי׳ לדור שצ יוצא׳ מצרים ונועצים בכורי מצרים פ׳ שכיס ולא אמר לשס מהנה הי׳ לריך לשלם לו מס שנתנת ורק אך תכא מכמ
או ראי״ לאותו דור כי לנא׳ הארן נססזק ומזה מיירי נ נ ״ נ אבל ליה קכין כשלא תית בעולם אתאיכן עלת ואותו קרן אינו קנין ורק מצד
דין ולית דיין דקרקע מוסזקה לכו ודהע״ס לא נא אלא לסלק ידו של מסילס אסאיכן דכיסא לי׳ ליקום נסמכיסא אנל נכידון שלפכיכו ציצ לזה
ארוכס עקרן ספירוס שהים לו על גורכו ואין כאן מקום לתאריך אנל דדל נדר סראשון מסכא כיון דיסני׳ לגזבר אדעסא דננין נסכ״כ ס״ל כדר
פשומ דאס אין יסוד אין נכין וכיון שראוי' לקכוס קרקע א״כ מס שקכאו ואפי׳ רק חישב ליחן מפין לקיים מסשנסו ודברי רמ״א ני״ד סי׳ רנ״ס
סקרקע סישנס שכנר עמד נ״תככ מפי עדיף כדי שלא תנוא אדמת קודש סייג מגומגמים מאד וכמגמי על סגליון וז״ל לשין זח צ״מ פנףמא אס
לידי זלזול ואפשר שיעמוד צלם במקום תתיכל ואע״ג דאמר״יבתענ״ כ״א אין אנו יודעין ממשגחו צ״ש מפין ואס אמר שמישג פשימא שכופין
ע״נ היגללו הפרוכת מותרו זנין ומצורעים ליככס שס תייכי לערן עועאס ולשין סמרדכ׳ שס כ׳ דצממ מנן אמירמ צנגומ וצא ממשנמ צגנומ
ועסרס דווקא נניס עולמי׳ סייב כיה הכככס שס נז״סז עיין מג״א סיף משוס מרירי מכפיימ ג״ד וזס לא ש' 7גמסשנס דסרי צא נדמ מסשנסו
תלכ ת ע״נ אנל לא נשילת נוב וגנגון אבל לכהוג נו קלות ראש ובזיון עד שיאמר ע״ש וגד״מ אוס ג׳ וא״כ דגרי סגסח רמ״א מגומגם כאן וכצ״ל
לא דאף ע״ :דאין לתניא ראי׳ מעגלת כ״ס ע״א נמתניתין ותשימות׳ את ואין צריך איררס אלא אס אמר שידשג מפין אוסו צק״ס מחשגחו עכ״צ
על סגליון שס וא״כ אין אנו צריכים צסקכמסס סראשונס:
מקדשיכם קדישתן כשהן שוממין מ״ל התם בשלהם אנל תכא בקרקע
של ככרי אין נכו כס לקדושס דאין אדס אוסר דבר שאינו שלו מימ כ״ל ומימ סואיצ ואסא צידן צא נפמירנו גצא לוי׳ נעזס״י .ס נ ס סמקדיש
דבר שצא נ״צ צא אמר כצום וש״ס ערוך סוא שדס זו צכשאקסנס
להביא ראי׳ משבילי דכתרדעא שס כ״ז ע״נדאיתוי קביעת קדושס״ סוס
קדשיכהו לכולהי שנילי אע״נ דר״ס רכסו ואין כס נידיכו לאוסרו מ״מ ממך סיקדש צא קדיש וכ״כ סרמג״ס פיו מפירוכין ו פ מ ב ממכירה ואין
סשמיש בזוי לא שפיר דמי וא״כ עונ עשו שקט אוסו סמקוס סדש גס ס וצק ע״ז ורמנ״ס שס סוסיף דאס אמר אסננס צסקדש נסי דסספן
ישן ממעוה כדניס הצמר ואי לא יספיק יגנו המוסר לפי ממון וכפשוס אינו קדוש מאליו לכשינוא לעוצם מ״מ אטפ״ סייצ נדרו צכשינוא צעוצס
צריך למקדיש וכופין לקיים כדרו ומיית׳ רא״ מדאמר ימקנ אמית וכל
כמבואר נס״מ קס״ג נרמ״א:
א ך י״ל אוהן שהיו להם מקומוס ננ״הככ קטי מקמל מקדמה דכא נמל אשר ממן צ׳ עשר אמשרכו צך ושונ אמר מקניית נפ׳ וישלח אשר משסס
קכייכס כי מכיקר׳ לא כס ניד סקסל למכור מס שאיכו שלסס ולא שס מצגת אשר נדרת ל' שס נדר ש״מ נדר מוי וקצקי׳ מראנ״ד ז״צ
מכרו להס אלא שיהיו מוסזקיס נ ס ס כל זמן שיכיס הגוי הקרקע ביד נזם וצ״ל א׳ לאו דהוי כסינ אשר נדרס צ׳ שס נדר צא מוי מוכס דדלמא
ישראל ואס יוציאם וימכור סקרקע לאסר אין לסם שוס זכוה ואס ינכו יעקנ מצמא נעצמא קאמר ונאמס אין צו מן נדר מש״ס מ״ס׳ מדאמר
סקנ״ס אשר כדכס צ׳ שס נדר:
קסל נ״הככ אסר אין להס שוס סביע׳ וסשהא שמכר השר םקרקע לקסל
מס לי קסל מס לי אסר ולא שייך הכא לומר מס מכר ראשון לשר כל והנה בעור ס״מ סי׳ ר״׳נ מייסי דסרא״ש סולק אסרמנ״ס וצא נסנרר
נלשיכו במאי פליגי ודעת תסמיע דנמלוס ניד אמרים פליגי
זכוס שסנוא לידי וגס לא שייך להכי מרס וקכי למיקס נסימכוסא והוא
מונן צכצ מנין כמלא יכול הקבל למכור המקומוס ולסוציא סמעוס צהוצאו׳ דלתרא״ש מסכי שאיכו נרשותו כלל אין כדר סל ותש״ך סקי׳יג ויותר מבואר
הבכין איברא כ״ל דעכ״פ הס קודמי׳ לכצ אדס ממע׳ דיכא דבר מצרא במיז שס ס״ל בלשון ישי׳ תקדש פליגי דלתרא״ש ׳תית תקדש תו׳ כאלו
אמר הקדש ואין ממש בדבריו ולסרמנ״ס סוי כאלו אמר אקדישכו או
כיון שהי׳ מושכי לסם מקודם :
ש״כ ס״מ סיסי קע״מ שמקשמ על משר הרב״׳ ולםע״ד המעיין אסככו במסכס וסכדר סל מליו ואמכס במסרי״מ ס״ ל״מ ב מ ס איברא
בסשונס׳ שס מסדש לע׳ד שהאל 7מאוד נמעס מצרכמו של בעל פשיעא לי' מקרא דוםאנן אשר שמס׳ מצנם יס״ ביס אלקים משממ דלשון

ועיין

נדר

שאלות

חת״ם סומר דדה

נדל סוא ולפענ״ד א״א לחלוק ע״ז ד ס ד אסז״ל ומייס׳ לש״׳ נסומש דלכן
כמנש נממשם לינה מפני שיאסל נללו וס״ט נלל לעלוס ביס אל ולסקלינ
עצ מצבס אבן לכלל לעשר אעשלכו לא ענל יעסב ובוודאי עישל כל
אשר לו מכבר ורק העל״ס לביס אל איסר ש״מ ׳סיס כדל סוא:
אבל מס שלל״ע סוא אמא׳ מ״ס׳ סרמב״ס מעשר אעשרכו ולא מיסיס
ביס אצקיס למוקדם נקרא וצ״ל דסא׳ סו׳ דבר שבא צעוצס
דסאנן ם״ בעוצם וגס א״׳ מוסזקס צכו מש״ס וריסי מעשר אעשרכו
כצ״צ א״כ אכס׳ צא מ״ס׳ מידי דצמא אשר נלרס צ׳ נדר אאנן קא׳ ולא
אמשר ומלחא בעלמא קאמר ול״שב קצם נ״ל צפמ״ש סלאנ״ע דויצוק
שמן על ראשם לא סיס כסך קרנן אלא סימן משיחם בעלמא שנכיר
םאבן צכשיסזור ויעשם מצנח אז בסזירסו ולפי לנריו מס שאמר הקנ״ס
אשר משחח ל׳ שס מצבם משחח לסיכרא צםקריב עציו בשובך צבים
אל וא״כ אשל כללח לי שם כלר למח לי בשלמא א׳ מפרשיכן משחח שס
מצבם וכבל כסכח שם כסך איכ ׳"ל אשל כללח שס כלל ליסק כסך
להבא אן צהראניע םכ״ל לאשל ה״כו אצחנא שמשח בשמן צהכיל
שעהיל ליסיך נסן איכ אשל נילם שס נלר אעשל אעשלנו לן קא׳ ואיש
ולפ״ז נ״ל ללחיי ח חי־נ ננלל בלנל שלא נ״ל ועביל׳ לאה׳ צ״צ קלח
כיון לגופא בעולם יהוי נמ׳ עבידי לאה׳ והל׳ גס חעול וחלא״ש פשימא
לסו לזהו שסלל פלס׳ אקדיש או אסככו לצדקס כיפין לקיים כללו ולא
מ״ח׳ שוס לאי׳ אן נמס ללא עביל׳ לאס׳ או סליאסו שביל פלוכ׳ שאינו
נלשוחו וכעין כדון שלפדכו מפי משלח זו לכשאקסכה ממן אסננו לן
להל׳ אין שוס לבל בעולם ולא עביל לאס׳ וממילא כל כ׳ האי לס״ל
לסלא״ש ליסול סנלל עליו וכמ״ש ססמ״ע בלעם הלא״ש ואמנם לזה מ״ס׳
סלמנ״ס לא״ מעשל אעשלכו לן דהוי דומה לכידון שלפניני כל אשל ססן
לי ונמצא להלא״ש מפלש אשל משסה שס מצנה כלונ המפרשים ללא
כהלאנ״ע הטל וממילא אשל נללה סס נלל לא קא׳ אעשל אעשלנו לן
אלא איחי׳ ביח אלקיס ולא מוכח ליסול הכלל על הלואה או ככידון
שלפכיכו כמלא כידון שלפנינו לםלמנ״ס הוי כלל ולסלא״ש לא היי כלל
אן כנל כסנס׳ לעכ״פ סי׳ נלל ממעס שמסלו לגזנל ולכאולס קצה
נסקא מיני׳ ללסלמנ״ס להוי נלל ואי סיו באסיפת ונהסכמם אחח וכללו
כן למהלי״ק שולש קפ״א ענף ג׳ הוי כעל ל״ל שאין לו ההלה אמנם
תליב״ש ס״ הס״נ פליג וליה ל״ הן סנרא עיין רמ״א ס״ רכ״ס סעיף
ל׳ ולעומס זס פליגי בעל״ל אס יססלמו כל הלביס הסס להליב״ש לא
מהכ׳ ולשאר פוסקים מסכי ועיין למ״א שס סע־ף כ״א וש״ן סקי״מ א״כ
הוי כאן ג׳ ספקוס ללמא סלכם כהלא״ש ללא הוי כלל כלל ואה״ל
כהלמנ״ם ללמא כסליב״ש ללא מקלי עד׳ל ואס״ל כמהלי״ק ללמא כפוסקים
למסד ססלס וא״כ ס״ מקום להקל ע״׳ היהל ולומר כיון שענלו על נללס
אין מסיליס לסם כמנואל סי׳ ל״ס נ״ל לליסא כי לא ענלו על נללס
וכנל קיימו רי״ס נדלס למסול סמעוס לגזנל ללולן נדן נסכ״נ ומס
שמעלו נסקלשס אס״כ זס סוא מלסא אסלים׳ ומי שסקליש לנלק הביס
ימסד לגזבר ושוב בא סוא או אסל ומועל בו מעילם סיינ מעילם אבל
אינו גלא יסל ולא גגל סאסל וזס פש־מ:
א ך ממעס זה עצמו אין היסל לנללס מעיקל לין סולה הנס נכליסוס
"׳ג ע״נ ל״ס אכנע וכו׳ כ׳ ססוס׳ אחל שנשסמו ונזרקו למן אין לו
היהר נשאלה ולשנ׳א ודן נמיוססוס ס״ על״ה כהנו נעה שנמסל צלקס
ליל גזגל שוג אין לו שאלה כלל כמו הלומה וסלם ניל כהן וכן הוא
גהשו׳ הרא״ש כלל י״ב וגש״ע ״ד ס״ לכ״י! סע״ וי״ו וסעיף מ״ג לעל מה
שלא כסן על״ן מועיל ססלם ועל שכגר מסר לא יועיל הסנם וכסזי אכן
מעם ססוס׳ למשמע אפי׳ מסלו לכסן ושסמו רק שלא כזלק למו יש לו
ההלה העעס טל משוס שכ״ז שלא כזלק סלם לא ״׳׳ס כללו יאס כלל
סוא עדין סייג גאסליוס קלגכו ואס כלגס שאיכו סייג גאסליוה מ׳׳מ לא
עלם לשס סוגסו צלצון לפני ס׳ ע״נ יש לו םהלה משא״כ אס לזלק סלס
וכסכסל ״״ם כללו וכלגהו הוי ככשגע על סכככ ואכלו כולו לאין לו שאלם
ואפי׳ למאי לק״״ל כאמימל לישט גשאלם מפד שעל״ן מסוסל קלגן או
מקום אגל סכא לקיים כללו ולא ססל כלל אין לו שאלם:
אמנם צפ״ז גכודל צצלקס וכחן פלגא לגזגל ופלגא סייג עליין ה״ל
לורמל מגו למייל שאלם אפלגא שמסל יועיל שאלה אאילן
םלגא אן ממס טעמא אמדכא מוא כמבואל למעיין בלשון משו הכ״ל
גםדס כיון שכגל מסל לכהן ההלומה או המעומ לעד או לגזגל יד
עניים ה ד מוא כנומן ממכס להליוט וכי יכול לסזול אסל שכנל זכה
נמהנהו ואע״ג להלשג״א עצמי ס״ל ננלליס פ״ה ע׳א להאוסל פילוהיו
על עצמו וסלי סס כמופקליס ובאו אסלים ואכלוס ושונ שאל עצ נללו
ה״ גזל נילם וסל״ן פליג מ׳מ םרשנ״א לא אמלו אלא נשנטלו מעצמם
וצא היא ׳סנינסו וסלי לא סו״מ למיסנ לסו כי אז סיו אסוליס נהנאה
ונמצא נא זכו סנן אלא מטעם נלרו וכיון לפקע נללו פקע זכוסיםו
אנל כשסוא נעצמו נוסן או לגזגל או לענייס אע״ג שאינו נוסן אצא
מטעם קיום מ״מ זכו כדן זכי״ ממש וא״א לסזול נו וזה גלול נל' ספק
ועיין ש״כ ס״ לכיס סקי״מ:
ומימ דלק שלפנינו ללאו לצלקה ישנו אלא לגנום לא שיין דנו של
הרא״ש ולשנ״א הטל אן מעעס הוס׳ לכליסומ הטל שכגל נהק״ס
,

קא

ותשובות

נדרו נמה שמסרו לגזבר לצו pבנין נהכ־נ אע״פ שעל״ן לא בנו זהו
מלהא אסליהי ככולל לבדק הביה ומסלו לגזנל יוצא יל שובת נדרו
אמ״פ שצא הוציאו לבנין בל״הב ופשונו:
ומי שאמל כועס לא אה׳ ליבול ומבטל ממשה מסילה לגזבל לבלי הבצ
םס מה ענין זה ללינול ומעשה לא מנעי׳ כללים שנעקלו מעיקלא
ע״ סלטה והקלש נעעוה םשיעא ללא הלינול מנעל המעשה אלא
הקלש נעעוה אינו סקלס וסומלא אסמל רםמכמ ללק־ גס היהל לא
יסל הוא אינו מיסל אנל אסלים מוסלי׳ אלא אפ״ נלל' אשהו למיגז ג״ז
בליבולו וללשנ״א יש נלליס ללא נעו פסס סלעם וכיםלו מכאן ולסנא
לדמ ל״ש לא אס׳ ליניל ומנעל מעשם אלא ליבול של מלמו לא ינמל
מעשס עצמו אנל סקנ״ס כסן כס לנעל שלינולו ינעל נלל אשסו או
•סיד מומסה או ג׳ הליועוס אסשל אמק כס דינולס של אלו נגל ממשיסס
של י«ומוס ואין כאן מקים ללנל זה כלל מ״מ נסא סלקיכן לאין היסל
צנללס והגזבר פשע ואס פישע נפקלון שצ צלקם וםקלש ס״נ גס הוא
לשלם אס א׳א צהוצ־א המעוה מיל הבעלים והכלע״ל כהבהי וסתמתי
מש״סק סופל מפפל״מ:
שמי:
,
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תשובה רמד
שלום וכ״ע לס״ס סלנ המא״הג סיסיק ססלק ושכון כש״ה מו״ה לוד
נ״י אנדק״ק דלעזכינק יע״א:
יקרתו םגיענ׳ נידון א־ שבק סייס לכל סי ומסל כל קפליו ליד איש
מסימן שמינה אוהו ללבל זה לפקח להניא כל ספליו אל ניס
הככקה הקלישס ושם יעמלו לכל הלוכה ללמוד מהוכס וכהעבנ הלנל
סזס שנים הלנה שלא ניהן מקום לקיים צוואה המה נאומכם מסשש
גכינה ואנילה בנהכי׳נ עכשיו צליכיס הצינול לננוה מקיס מיס מהולים
וסציבור נלסקו כעס ואין לאל ילס ולולים למכול הספלים ההמה לצורן
מקוס סנ״ל האס אסול לשנוס מלעס סמצווס סנ״צ ויען פאר רום
מעצסו צצצ נמ׳ ספוסקיס וסלבלי׳ צליכיס ניאור קצם ע״כ אנאלם
נעזה״י וממילא לווסא שמעסא נעזס״:
בפיק לעילוכין וי״ו ע״א חג״ שלפכיכו ה״ל ישלאל וכו׳ ׳ע״ש ולפי
משמעוס ססוג״ סא לאמל נססלס על שס כ׳ ׳וסכן לסלק נין
לשוה למצוה לא נפי׳ אהמל אלא מכללא אהמל והיינו מלאמל ל׳ אס׳
א״ל ל׳ ׳וסכן עכרס שההכלב מכולה וכו׳ ואי ללבל לשוה הא הני ננלייהא
אפי׳ ישלאל אסול וכ׳ סוס׳ ה״ה הומ״ל אי ללשוה אפי כשסקע אסול
אע״כ למצוס ועכו״ס פעי ע״ש כמציכו למלין לגי׳ זו והיא גי׳ ל״י בעל
סוס׳ אין סילוק נישלאל נין נשהקע ללא כשסקע לללשוס לעולם אסול
ולמלים לעולם מותל לק בעכו״ס ולמצוס יש לסלק משוס לפעי:
ולהרייף פ״ק לנ״ב יש לו ג״ אסלס ולא סלגישו גלולי םאסלוניס
וסוא להד״ף לא גרס ס״ל אלא אמל לנ ישלאל שססנלנ
מטלס וכף ומעסה סו א״א לומל לסך לל׳ ׳וסנן לסלק בין לשוס צמצום
מכללא אתמל מלאמל ל׳ אסי אלי״ עכו״ס שתסנלנ ואי ל לבל לשוס
אפי׳ לישראל מתיכי פשיעא לי׳ כ; כיון לליכא נלייתא אלא מימלא ללנ
אמו גבלא אגנרא קלמית אך תן לל׳ יוסנן מאמר מוסלמ תוא בפ״ע
ל״ש אלא ללנל תלשות אנל ללנר מצות משנים ולא גליס מדאמר ל׳
אסי אל"׳ עכו״ס שהתנדב וכו אלא גס זת מימלא בפ״ע תוא שאמל
עכרס שהסנלנ מטרם ומסלק נין נשהקע ללא נשסקע ושקיל ומל׳
הש״ס מסנלס סק אי ללנכ הלשוס אפ״ ׳שלאל נמ׳ יש לסלק נין כשתקע
ללא נשסקע אצא צלנל מצום ולפ״ז מוכס לנישלאל נמ׳ יש סילוק בין
נשסקע ללא נשסקע בללבל םלשוס ועי׳ ש״ן סי׳ לנ׳׳מ סקי״ג שלא עמל
בזת וכן לעה הרמב״ס והרא״ש כסד״ף תכ״ל ולדכא פסק כן ל״ת פ״ק
לב״ב ונ״מ ע״ס מ״ב בהיש׳ ע״ש :
וראיתי נילושלמי לפ״ג למגילס מ״ס׳ ססס סילוק נין כשסכס שס בעלים
ללא כשסכס ולא סזכיל לא ׳שלאל ולא עכי״ס סו מ״ס׳
אכמוכיכיס הסנלנ מטכס לבסכ״כ אמל לבי בלון אלק״ שכסן כן בלנ
אכמוכיטס פי׳ נקלנן עלה כ׳ שמו לא ׳שסקע לעולם כיון שםוא מלך תו
מסספק אי אמל לני נ ד ך אלקיס או בדך אלקיט אי אמל בדך אלקיכו
כסג״ל אכמוכיטס פ״ ואמ׳ אלקיכו משא״כ אי לא אסג״ל וסי׳ עכו״ס
לא אמל לני אלקיכו אלא אלקיס ע״ש וסכם מוכס כשיטת סדל לגס
נישלאל יש סילוק נין כשסקע ללא כשסקע לסלי כל נלכס של לנ׳ סיס׳
משו׳ שלא ישסקע שמו לעול׳ ולא ישונה סמנולס לעולם ואס״ל נישלאל
אין דלוק א״כ ספשומ ללא אסג״ל ואמל נלוך אלקיס אע״כ גס נישלאל
נלנל סלשוס יש לסלק וכנ״ל ח״צ סמלדכי פ״ק לנ״נ ס״ סצ״נ פ״ק
דעירוכיןה׳ר ישראל שססנלנ וכו״ פ״ ל״מ שכנל סשסמש נם וסלליק
ננהכ״נ לאי לא סלליקו נס אפ״ ללנר סלשוס מוסר לשנוסס ללילן
לקיי״ל םזמכס לאו מילסא היא וכו׳ וכהי לסכולל איכו יכול לסזול נו
וצעכנו צמצמו משסקצסו לסלליק נו ננסכי׳כ ונעשה כדל ולאי איסו
נעי לקיומו נללו ולמיסב׳ צנסכ״נ ומשנסן צנסכ״נ לשאי׳ סציבול לשנוסס
אפי׳ לדנל םלשוס אנצ משנשסמש נם לנל מצום אסול לשנוסה ללבל
תלשות אבצ צלנל מצות מותל צשנותם אפ״ מצום לפסיסא מינה
דלוקא גבי תשמיש קלושם אמד׳ מעלין בקודש ולא מוליד״ אבל צא
לגבי
,

שאלות

הת״ם סופר חי״ד

צגני סשידש מצום עכ״ל ודנריו צמכ״ ניאור וסכוונם דםכא איכא סר׳
מיצי מדא סנדר עצמי ממומל אקרקפמא דגנרא ושנים קמשם ממפץ
ומצד קדושמ 000ך שלא ישנמ מנורמ זו מל״ נמזמנמ לאי מצמא צכן
מומר לשנוממ אפי׳ לדנר מרשומ אן אי כנר אשממש נמ אסור לשכוסס
צדנר םרשום ]לממ״ף כצ זמן שצא נשםקמ שס נמציו[ אנצ צמצוס אפ״
פסיתס ממנס יכול צשנוםם דצענין מצום צא מקרי ׳מדם מקמשם אס לא
שמיציאמ לרשימ לגמרי לא מקרי מירדמ למטן ממפן אנצ מ׳׳מ צפטן
נדלי צא קייס א א כ ממצמ נלמ צמאי דפדיף מיני׳ לכשנלר מנורמ
צנםכ״נ ימשנם איםם םממלם צמצום פסוםם צא ק״ס נללי נשצמא
למצות מעצי׳ ידנ״ ס״מ נכצצ נדלו לנכצצ מנת מאס״ס אנצ למצים
פסוםם צא וסוס כמו אכסושי מצימ ומיין מ״ז א״מ ס״ קטג סק״נ הקשה
כ״מ וכו׳ ונמגיא שס סק״ם ועיין ש״ן ׳״ד ס״ רנ״ע ס״ק •ו״ד וםנם שס
שקי״א ידים׳ דנרי מםר״ק שרש קכ״ס דכ׳ דנר׳ מהר״מ הטל מוכרסיס
דאצס״ם אצא דוקא צמצום רנא מוסר לשנים ס״צ צש״ס צסצק נמצום
טפי׳ נין רנא צזועא אצא עצ כרסן נמצר אין לחלק נין מצום צמצום
וסא דמסצק נסשד סרא״ש ס״מ כשםםנמצ םמצוס אנצ אס צא סםנמצ
ט״ז משוס שיכו׳ סמפן אין לסלק סכם קרונ זס צסיצוק םנ״ל:
ואמנם נדקר סיכסת מםרי׳׳ק מדצא מסצק נין מצום צמצוס גופ״ אין
רא" ויש צסומס איפכא דסא רשום דציניר כמי מצום יכצ
צרכי רניס מציס זימא םיא עכ״פ יכיר׳ש מיז א״ס ס״ קכ״ג סוף סק״נ
סמל ובכלל דמסלק נין רשוה למצום ם״נו נין מצום דזימר ידכ״ צדרנא
ומדידים׳ ממנורה לנםכ״נ וננסכ״נ שיש נרום בלא״ם ואינו אלא סידור
נעצמא צא משכס זומר ידנ״ אצא רשום דצינור שםיא מצום זומא עכ״פ:
א ל א מש לעיין אס״ד נמ״ מצום לנא א״כ מאי ק״ד דלסנ״א אפ״
צלנל מצום אסול ום״ט אפי׳ מצום לנא וכי נעלם ממנו מםנ״
ר״פ נכי ספיר דמפלין נקידש ומכצ״ל דאם״נ מצד איסד דשינו׳ מצום
מוהר רק הוס סמא משום שינוי דפם נפליי אסור דס״ל כנחל סנעליס
א״כ אכם׳ מאי מוכיס מרנ אס׳ אר"׳ דאמר מכו״ס שההנדנ וכו׳ דלמא
ס״ל כםנא קמא דלנ׳ יוסי נל לנ׳ יסוד׳ ננ״מ ק״א וכאמולאיס לס״ל
כווס״ נעכו״ס םיכ׳ דלא פעי וליכא ס״ס שלי משא״כ נישלאל אמ״כ
לסנ״א ניד להוס סל״א צמצום אסול ם״נו מצום דפסוםס ידני׳ והוס
סל״א גס נמצוםיש סילוק נין ממלין למיליד״ ולא משוס גזצ כצצ ושפיל
ימכיס לזם ציתא מלמא אמי עכו״ס שססנלנ לצענין זת אין לסצק נין
מכרם לישלאצ וכמהל״מ הכ״ל אצא אכס׳ יש צסקפק מאי פרין לצמא
ל״א אל״׳ קמ״ל נעכוי׳ס אפי׳ במצוה לנא אסול נלא כשםקמ משום
לתמי וצ״ע וכן יש לסקשו׳ לשימם ל״ס דמסצק נין גנאי צצינול מאי
פ מ ן לצמא נעכו״ס אפי' צינולא אסול צשנוס משוס לפעי וצ״ע:
מתוך סלנליס צמדנו שאפי׳ צשימם םמקיציס סמ״ף וםלמנ״ס
וםרא׳יש ומס יסייעם׳ ומםל״ס ומהלי״ק לפסקו כווה״ ס״נו
לוקא ננשסקמ שס נעליו ונשגם שצא ׳םנמצ םלנר םמצוס צגממ
לנלאס״נ יש נלום נ נ ס כ ״ נ וכלומס אנל אס ססל א' מאלו תתנאיס
אינס לשא״ לשנו׳ צדנל מצום פסוםם ומכ״ש ללנר םרשיס ממש:
ומעתה נ ט מ ן שלפנינו אין לן מצום לנא מצםמציא ספלים ללומדי
םורם ועושם צדקם נכל עת זת תכותנ וקונה ספל״ ומשאילן
צאסל״ וצלקםו עמלם לעל ום״ם כנגל כוצס ואין כיוצא נזם נקםצם
תםיא ואפי י ס״ מפמכ מעוםיו צכן אקול צשנד אע״פ ללא שיין נקלא
שמו עציו עטיש שםפליש ספלים שכקלא שעו עציו וצא נשתקע שמו
אין אפשל נשום אופן נעולס צשכד צמקות מיס סגס כ׳ צלכי צינול
מצום כ׳ םיכ׳ לצא צלסק׳ קופם םצינול אנל מ״מ אינו אלא מצום זומא
צגנ׳ ס״ס ואיני מוצא שים מקום צתםיל:
א ך מם שמענו שאין םספליס משומליס ננםכ״נ מפני םגננ׳׳ לכאולס
יש נזם מענם כלק״״ל לעטן לקמ שאס אין עניים וינואו עמלפ״
ויאכצוסו אין ציין לםטס כלל וסל׳ סוא של נעלים ואע״ג שכ׳ ש״כ
׳״ל ס״ שצ״נ סואיצ ונס״צ סוא מדלננן משממ נא״׳ שהוא לאור״סא
אין זס ממנם ודנמ ש״כ סמוםיס והוא נגל ש״ס מרין סוף פ׳ הזלומ
דמפיק מקרא לעני ולגר םעזינ ולא לעמלפ״ ולשון סמור אממ״ צםש״ן
דט נז״הז סוא לרנכן ושום ט םיכא שאין מכייס א״צ לםטס וסשנ םש״כ
צפוס להימא לטשן שייכי אהללי סואיצ ונז״הז הוא ללננן משרה א״צ
צסניס צממלפי׳ ונאמס ליס׳ ומלהא נאנפ׳ נפשא וה״ס נא״י וכ״פ
סלמנ״ס פ״א מ ט ע ט ש וא״כ צכאולת ס״נ א ע ״ נ לנלל לאול״תא סוא
סוא כיין דאיכא למיסש לגננ״ לים״ לנלל״ כצצ אנצ כל ממ״נס שפיל
תא ציס׳ דוקא ססס גצקמ דציכא מצום נםינס כלל לק שלסמנא סמיצ
על נע״םנ נעזונ אוסס ואי לאי לכםינ טמומא צעט וצגל סמזונ ס״א
שצמן לעז נס פצ פני השדס ויניסס דלן צו קמ״ל לעני ולגל ולא
לממלפ״ ומטצא כיון לנמיצ מצום עזינם סל׳ סם שצו שםמ נםינס צא
כםינ נ״ עשא״כ םכא עס״נ לעשום כל מצלק׳ לק״ס נללו ואס א״א
לםכיםס נ נ ס ט כ מפכ׳ סגננ״ ׳שמלס דצכיעס על ינוא ז ק שאפשר
לםכיסס שם ועוד אס לא ׳כיסס ננסכ״כ לא סוסל סכדל כלל דא׳יכ
׳סזמ ליורשיו אלא ׳סיו נניח םאפערופוק וישאילס לכל סצלין וימיר
לאר סזמן רטין נמרדכ׳ פ׳ ננ׳ סטר סונא נסנסס ר ע״א ׳״ד קיען

ותשובות

רנ״מ במ• שנדר מקים לננוס נסכ״נ ולא סניפו סמברס שפסק עכ״פ
אץ נדרו נפל אולי ׳שפנס סזמן לפונם ופוד ססס גני לקפ נמ׳ ורירי
דאדאס׳ ענ״ס כנר אכלוםו םעעלפיס כל סלקנו אנל אס יניאו מנייס
אחר שפה אע׳׳פ שנין כן יאכלו ממנו מעלפים קצס אימ רשאי ליקסו
לעצמו וםכא נמ׳ אס אולי ׳נואו גננים סלא יגננו דיס וישארו מוללוח
םצא אין כאן חשש שיחסרו גננים מחםרס דשאו ספר״ כוצס רק שאחד
אחד יה שסר וםוצן ומ׳׳מ נין כן ונין כן ׳צמדו מסיכס ויש סועצם
צנשמסו משא״כ אס מסם ימכרו ספדי לנטם מקים צא ׳שארו מילצוס
ויגזצו דצ ורש זח מם ע״כ צא נ״ל םיתר נזם וידעם׳ ננ׳ ישראל קדושים
גס כ׳ אנשי קהצה נאה כמום שהיא ידוע׳ ל׳ כ׳ כל אנשיה ימאים
ושצמיס מחננ״ םסורס וצומדי׳ צא ׳חצפו נאר )דם ח״ס נניר מקים
וח׳ יעזור צםס יריוח וםצצח יעמוד אחר ונודר׳ ציניר צא מימני אן
׳סמשרו ויחנרכו נכל חיצס ומאודם ים׳ כזיח סודם סכ״ד א״נ םדש״םי
םם פרעשנורג יוס צ׳ ט צמנ״• םקצא״ל :משם״ק סופר מפפד״מ:

תשובה רמה
שלום וכ״מ לםלמיד׳ םרנ חיםיק םחרק חמופלא כמו״ם זעליג נ״׳
אנדקיק ס״פ יע*א:
 T Pסינוק נן ט שנים שצא נימוצ כ׳ מחו אחיו מחמם ודלם ניוס
ח׳ תם פםם נחחזק ג פו ואינריו וצפי דמם םש״ג " ל ס״ רס״ג
ס״נ סמםץ עד שיחחזק גופו ואינריו וסיא סרמנ״ס סם״א מם׳ ודצס
ונימוקיי ס״פ םנע"׳ אצא שםגאין םגדוצ נ ט נ ׳ סטנא חי״ד ס״ קס״ם
כ׳ דמפשמיוס ש״ס צא משמע םכ׳ אצא ׳שאר נערצסו צעוצס וחסר
סגאק זצ״ל למצוא לא״ לדנריו מעונדא דר״נ שנס קל״ד וסוספסא שס
פ״׳ז ונראה דלפי שעה ס״נספצס מיןמסגאון זצ״צ דנר׳ סוס׳ ומםרש״א
פאימ ע׳׳ז ע״נ וכמעמ סוכיח ממצםו משם צסיפין מרמנ״ס וניקש ממני
לחוום דעס׳ נשגס םיקשם למעצסו א׳ סצק׳ אדעםין דמצין אוםו
צכשיגדיצ א״כ צא עשכחח ערל מחמם שמחו אחיו מחמם מילה אלא
א״כ מחו גס שטםס נגדלוסס וזה מיד׳ דלא שכיחא אין טקוס
ונדחוק קרא דיסזקאצ ערל לנ וערל נשר לא ינוא אל מקדשי לשרסט
נכניל ]ייע״׳ זנחי׳ כ״נ מ״נ הוס׳ ד״ס ערל וכי[ עוד םארין לסקשוח
אגופ׳ דמצום ודלם כיון דאיכא מיעומ דמםיס אין מלים כלל הא אין
הוצכיס נפ״נ אחר סרונ ואס ס׳ צום למסור עצמו א״כ נמצס פ״נ גני
טצם דנוארו דנריו צפטמ אי״ס :
עיקר סדין מניאר צכאורס ממ׳יש ס״ רשניא דש פ׳ םערצ אסא דאמר
ש״ס ר״פ אצמנם וםרי ערצ דאינו אוכצ ומאכיצ ומשני פומי׳ כאינ
לי׳ פי׳ מומדין םן למול צכשינראו ואק״ד איכא שוס ערצ נפוצס דצאו
נר ודמםל סוא כלצ סדרם ק׳ צדוכסא אמ״כ צפוצס יש צצפום לישועם
ס׳ עוד ינוא ויראו נו סימני נריאות ואפ״ מתו אםיו מחמם ודלס נגדלוםס
מ״מ ימתין עיד זמן יותר ויותר ואפשר צעת זקנתו מונ צו צסמול ועכ״פ
מוכח דרונא אינם מסים נערצםס כ׳ מםרפאיס מרס מוסס ונימוציס
דאצ״ם צא סוס קרי ציס אוכצ דםר׳ עכ״פ ספיקא איכא אס ים״ אוכל
לעולם ונ״ל דאפ״ לספוסקיס דס״ל דאס רוצם אדס צמקור נפשו עצ
מצום קלס םרשום נידו וקדוש יאמר לו עמרז וש״כ ״ ד ר״ס׳ קטז מימ
מוכס סכא שפיר דאק״ד דאין שוס גניצ צמרצ צסמיצ אין קרי צים אוכל
דםר׳ אינ ׳רצס למול עצמו וצמקור נפשו סר׳ נמיניו קרונ שיומם מחמם
חזקס שמחי אחיי מחמם ידלם אלא שםוא קדוש ומוסר מצמו צמיםס
אנל פכ״פ איש סזס סוא נמינינו או מלל או מח ואין קרינן לו איכצ
נסלומם מם׳ יאכל נחייו:
והקו' שנמיניו לנלחק וניק׳ ליחזקאל שסזםיר מל כסנ׳ ערל׳ נשר שמסו
אסיםס נגדולסס מסמם ידלם איננו דחוק ולחוק כלל דנפדם
נ ז ק ססורנן היו הרנה נאומה שצא מצו נטסס וסכםונ צווס ונריח
קודש יענרו ממלין עיין מנסום טג עינ מנואל כן צסמ׳ וש נ אסל
םסורנן שנו אל ם׳ ומצו מצמוסס נגדולסס ואירמ הרנה שמסו מסמס
ידלם ומל אסיםס של אלו סזסיר ׳סזקאל נ נ ט ן ניס שט ערל נשר לא
ינוא לנים׳ לשרםני:
והנה לשון סרמנ״ם קפ״א ממילס יםינ מממא דפ״נ דוסס ודלס משוה
דאפשר למול אסר זמן וא״א לםסזיר נפש אמס מישראל אסר זמן
משממ א׳ לא סיס אפשר למול אס״ז לא סיס פ״נ דוםם ידלם ואס זס
סמעס אמס סר׳ מנואר דמ״כ צ״ל שיש תקות למי שמתו אסיו מסמם
ידלם שייעל אסר ז ק דאל״ס ימול דמום וצא ינמצ ידצס ממנו אלא
שסדנר צע״ג מנ״צ צרמנ״ם צםמציא מעם זס ומס צר? לסמעס סר׳ פ״נ
דוממ כצ ממורמ כוצמ סק מג׳ ענירוס כידוע וסנס פ׳ יס״כ איכא מאן
דילין> פ״נ דומם אס סשנס מושמרו נ״׳ אמ משנמ למשומ אמ משנמ
מללו מליו שנמ א׳ שישמור שנמומ מרנמ מלשון זמ מקרא משמפ דוקא
כ מ צשידר שנמומ מרנמ טמן שנמ צדמוס ולא למשומ מצומ אמממ
םרנס וצא ניסן שנם צדםומ כ מ שינימ ספיצץ םרנמ וכדוממ אצא שנמ
נדמס מפני שנסום סרנס כדכסינ צמשוס אס סשבס ומינים יצפ״ לכצ
מצום שנמולם שנידמוס פ״א כד• שישמור אוסס מצוה נעצמס כמס סמיד׳
לא

שארות

חת״ם סופר דדד

ולא שישמול מצום אסלוס אצא נאוסם מצום עצמם ׳שמול כמס פעמים
וסכם אס כיצף מזס ג״כ שפיכ לוסס מיצה ע״כ ג״כ טמא סכי שילסם
ידצסו עצ זיק מם כ מ שים״ טמוצ נשר פמס כצ ימי ס״ו אבצ א׳ אין
צי הקים צסימל עיל אמא׳ כלסס ידצס אפ״ שעם אסם כמצא צאוסו
מ״ל לנל׳ למנ״ס מיככסיס אלא דש״ס שס מסיק כלשמואצ מיס׳ נ ה ם
וכן כ׳ ל מ מ ס נפצמו פ״ב משנה עיש ובמקיא האלכה׳ להליו״׳ כלימ
ואין כאן מקומו ועיין היק׳ יומא פ״ה ע״א וצפקס וכף לבליהס צליכיס
ניאול מס עכ״כו צכאן מ ק א וצ״ל לסל״ס כיון למסלל״ עציו שבה כ מ
שישמול שנסוס םכבם ואמכס סיכוק זס סכמצא נמקוס כונ ככלים סל׳
לכשיפקס סגל וכמלל עציו שנס עדיין איככו נמוסיס שישמול אפ" שבס
א' ממש שנחף סלבי שסל׳ אזל״ בחל לונ כככיס ולכחחלס מחיכ״ חכסכו
לו לחלל שנח ולאכול כבלוח וא״כ איך כפקח אכסכו סגל עליו בשבח
ומשו״ם כ׳ סוס׳ קלא לוס׳ נ ס ס מולם על ככה דכיון דאפשל בשוס
אסשמס שבמולס דקור שמי׳ גליא שסוא מסמיעומ והוא זרע ישראל ואז
כל כבלוס שםוא אוכל וכל שנסוס שםוא מסלל אין לו עק אשר סעא
כי כן דיכא נ מ ט ׳שלאל לירזל נתל לובא םא למס זה ממם לאוכל נשר
מלוב נסימס כשלים ומ״מ לפעמים קוד שמ״ גל״ שזאת תנתמת היחס
ממיעומ מכפות בכל זאת לא כאמל שזת אוכל מ מ פ ם כ׳ אכל עתלונ
כמן סוכם וכן זס נחלול שנתות סוא אזיל נסכ כונא מ ב גויים סיס
נעיל שכמצא ימ״מ קמי שיד׳ גלי׳ שםוא זלע ׳שכאל וע״כ אכו מפקחין
עליי אס סגל מקלא ליח׳ נ ס ס זס כ״ל נייכס סיס׳ םכ״ל:
הדרן כנידון שלפכיכי מ״ש סיס׳ בסילין פא״מ מ״ז ע״ב לנל׳ סיס׳
ומםלש״א צ״ע למ״ל ללכאולס י״ל בסיפוך ללמא ס״ל לכ״כ דוקא
נסלסא זימט סוס סזקה ומשדם כיון ללא סיס אלא סכי זימכי וצא
םוסזק על״ן סמוך על סכמסו למולו אסר שכפל בו למו ואי סוס אממ׳
ססמא מעשם באשם שמסי בנים מסמס מילם ובאסם לסט כ״כ וכו׳
ס״א שכבר הוחזקו יאפי׳ס סיק• על חכמחו ומלו קידל שסיה כק ח מ
זימכ׳ ואי לא סוס אמכ כלל שמס שוס אחל מבכיה אלא ס ס ס מעשם
נאשם א׳ שםניאח נכם ל פ ט ל״כ ולאס ני ס״ שסוא אלום וכד לא
סיס ׳לעי׳ ידע לקרוא סבן על שמו כסן םבנל׳ אנל סשחא לקמ״ל
שכנל מהו נ׳ נכ״ והיה האשח חללה וילאס שימוס נס סשליש׳ ימם״ס
הים צםכניס נסככם פד שיחזוק ג״פ וסיהה מה״אשהו מן סבן ול״כ
הח״םו בחכעחו וסיס כקרא על שמו ודלמא לעילם נחלהא זימכ׳ הוה
סזקה ומשםיסזק אין לסמוך עצ שים סכמה וצ״ע צצאוכה :
סאמס ׳ולס ללכו לגירסס ססוס׳ בבר״׳ זו כג״םרא״ש דגיסגב׳
אבל
אלום רניע׳ םניאהו לפכיו וגני ירוק גרס שלישי סביאסו לפכיו
וםא״ש פ״כ מוכס לאפ״ באססזק כמי סמך ל״כ על סכמסו ומלו אסל
שכפל נו למו להל׳ הלהא זימט מולא׳ הום סזקם לכ״ע ואפ״ה למעי
הביאהו לפטו ומלו אסכ שכפל בו דמו ומעהם ע״כ מוכס לס״ל לבחל׳
זימכ׳ כמי םוה סזקס דא״ל משו״ם לא אמר ס ס ס שמהו בכיס דאז ה״א
שםוסזק׳ למוה וככ״ל דז״א ומס בכך דםמ סאמס כן סוא שאפילו
מוסזקיס כמס פעמים סיס כמי סומך על סכמסו ומלו כדסזיכן בנן
אלום אע״כ בא צםשמימכו דס״ל סל׳ זימכ׳ כמי סוס סזקס :
שהקשם ממצסו מטצ צר״נ דצמא שני בטס סראשוכיס צא הוי
ומה
אמירם דרוקיס ואפיה מהו מסמס מילה ואי משוס דרוב נניס
איכ׳ מס״ מסמס מילה םא אין סולמ• נ פ י נ אסר הריב שיב םקשת נס
אמיצם דעלמא כיון ד מ מ פ איכא מיעומא דמסו מסמס מילם איך צום
םקב״ם למול בס׳ הא אק סוצמ׳ בפ״כ אסר סדיב ייחס םוליד סלשוס
דנז״ה הוא נמילה דכיזל נמילה נהר הכונ בסככה כפשיה דמסמסם •י
ה נ ה מ׳׳ש ד נ ס ס ס איכא ירעימ םמסיס מסמהה אינרא כן משמע בש״ס
גימין טז ע״נ ינרש״י שס ד״ה זו ידלם וכר ע״ש ועדקדיק לשין
םש״ס משממ דוקא ירצה שטסכם נשמיט איכא סככם מצד מפי משא״כ
׳שמעאצ ונכי קמורס שמציס בגדצוסס וסכם עיכיכו רואים שאפ״ א׳ מאצף.
ישראלים איכי מס מסמס ידלם וצ״צ מצום מגיכם ומצל׳ אבל ע״פ דכך
סמבמ סיס םמיעימ מסים ס״ו ואפ״ם צום םקנ״ם למולי ש״מ םילמס
אסר סרונ נפ״כ למטן מיצם אמנם אין זס ענין לאין סוצמ׳ נפיכאסר
סרונ ס ס ס םיכ׳ דאססזק פ מ פ ירעומא צפטכו כגון מ׳ מלט״ ואהסזק
׳שראצ א׳ מכיסם דבםא מ״ר׳ ש״ס שצס׳ יומא אנצ םיכ׳ דצא אהסזק
מימומא צפכיכי מנואר נש״ס סכהדרין ס״מ ע״א אםדרום קמי׳ וכו׳ רניכא
מ״ש דפיין ג״׳ ב״ל סי׳ שפ״ד כסב רשמא בסשובם פל חלל שכמצא וצא
כודע וכוי ׳ע״ש סימב וצ״ל םא דמספקא לים לרשב״א םייכו םיכא לאקבע
ידמומא בפכיכו לםימ דצא אקבמ עבואר גש״ס סכםדרין םכ״ל דאזציכן
בסר כובס ומיסו מאי לפנדעא ציס דאפיצו םימ דאקבע ודמימא כיד
אזצ״ בסר רובא משוס דמשמע ספ״ק דכסונד דוקא משד דקבומ כמפ״מ
םא פירש אזלי׳ בסר רובא טצ דס״צ דסיג״ דיומא דאין םוצכיס בפ״כ
אסר ם מ ב ס ״ ט סיכ׳ לנשאל קביעוס םראשק במקוימ אבצ פ״ צגמר׳
צא דמיין מ׳׳ש רא״ש שצם׳ יומא ובמש״ע איס ס״ שכ״מ סע״ ב׳ מיסו
רא״ס םרשנ״א מקפ״ק דכסומס ם״נו לשימסו אבצ סיס׳ שס צא פ״
 pאצא ע״כ׳ 5ףלע״ עסם בוודאי שםנהלג סוא ׳שלאל אלא בשעס
םסלאס ס ״ ט מ ס ו פ ק ״ אבל אם אס״כ לא מ ד ע צט עי נסרג צא אזצ״

הב

ותשובות

נהר רונ םיכידאקבע עיעומא נפנינו' ופ״ש נשינוס מקונצס ואין כאן
מקו׳ להאריך ]ומ״ל p״ צ״נו[ מכל מקד קושיהו מכל הנימול״ ביומן לק״מ:
ומעובדא דכ״כ נלאה״נ לק״מ דאפילו א׳ נ־מא במלמא לאיכא
לעיסש למיעינוא לא אזל״ נהר ׳.־ונא הייני היכ׳ לסשש
המיעוע סוא מעצמו אנל הכא לא באנו לסיש לודמינו אלא מכרו סזקם
שסומזקס נ' בכי מסיה וניחש שמא ׳מוס נס זס כאחיו וכל מצמו לא
באט לסוש צמיחחו שצ זח אצא מכס סוקס אסיו שמסו ואס״ רונא
ומסק״ מחזקה לכונא עדיף:
ומ״ש ממצחו לשכיח׳ מובא בכי אדומים אס״ בנלצוהס וכהי׳ אדמוכ׳
עס יפה עיכ״ אהו׳ ידידי מס עכין זס צכאן מס שרגיצ״ בכי אדס
מסמס יוסי וסכהיב דודי צם ואיום אין וה מכין להיכיק אדוס קומק מסי
והיינו אדמוכ׳ דכסינ נב׳ עשו ולא וכס לסיום כימול לשמ־כם ונאמס נ ס
אדמוכ׳ דוד סע׳׳ס סיס אדמוכיעס יפה מיכ״ משוכה נאדמימוה כדאיהא
נמדכשכשכאס שמואל םכנ״ אס דוד כסייכא שיםים שופך דמים ואמר
לו הקב׳׳ס עם יפם עיט' עם לשוס סכסדכיו שנקרא״ יפם עיכיס אלא
שלול הנדס צא סיס צכק לסמול בשידכ׳ שסל׳ כולל מסול כלכהיב מכסם
צדוד שסים מכסו סס .מהלה כזכה צצמיסיה קלן לול והלמה קלן
משיםק סיפל מספ״דמ:
סצליקיס .ס״נ ואס סכוכם קסל״ל :

תשובה רמו
נשאלל כשאצה׳ מאה ס״ס סצמיל׳ סלב םמיפצא ומופצנ כבוד מו״ה
׳שלאצ מ״צ לק״ק באכיודן ׳ע״א :
מ׳ שכיצל צו נן וכינל צאסל צהיוה מוהצ ונס חקע צו כפו מיו
עיד
שלא ׳שכה אה הפקילו כ׳ אמכ שסישש פן יהן המצום צחבלח
ססכלקאוס וסקע לו כסו על וס מבלי למזור נ ו וםאיש םמיסל סוא לל
בליסוק מקוס ונסע ממקומו ונא ביוס סמילם לבם״כנ לק״ס מלוהו
ואמנם בעל הבליה אינו נאמן בבליהו אשל כלה אה םמוסל וסול נ ו
ביכ׳ וניכ׳ וכיבלו מצוה נכי לסבלה םסנלקאוס וםאיש םמוםל ם נ א
ממלסק צוום כ׳ כלוכ״ עצ עצוהו ועצ ערסהו ונשהו וקפץ א׳ מסמוכים
ושסק שיהיכו נ׳ אה הה״כ צבעצ הבליה ישונ אין צסוש צכצ ממכוהיו
שצ בעצ םמוסצ הטצ ומולה א׳ ניקש שיספשלו סעוסציס שיפיצו נ!לצ
וצא אנו וכפשו נשאצסו אס מ נ סולם םכ״צ אס צא:
המרדכי ס״פ ככ סנמ פסק לאפ״ נלינוכא נעצמ׳ צא מצי צורםלר
ני׳ משוס לסוס כמו מכיל׳ כםוכס למובס םכאם בעצמא
לבמליס וסוס עסכס עועמס וצא מצי צמיסלל ני׳ וצכ״םפ סיס מסוסל
אמכם ואיככו משאלים ׳שלאל אשל לא יעשו עולם ולא ׳לבכו כזב ומכיש
אס כשבע על זס כיפי׳ לקיים שנועסו אלא שםמ״ז סי׳ רס״ל סק״ם כ׳
אס מצא בין כך מוסל םמונ ממכו ללא אסיק אלעח״ אז ליס נ״ משוס
שאיים ׳שלאצ וכו׳ וצא ניאכ סבכסו ומפמו וס־א פשומ ומובן לק״״צ
נסל׳ סלמ׳ ליס נ ״ משוס מחוסל אמנה וצא קא׳ נאנצ ום״כ כסל׳
סלעי למי ומשו״ם הוסיף דאפ״ כשנשבע יש היחל לשבועחו לע״כ מרמה
במי ום״כו פחסו וסכמסי שמצא מונ ממכו וא״כ לפ״ז בכידון שלפנינו
למעיקלא אסיק אלעסא סבכ׳ סכדקאוס שסל׳ משרם ביקש ממכו שיסן
לו ס״כ א״כ ציס כאן מצא אסל מיב ממכו רש כא; מסיסר אמכס ואס
נשבע אין היהל לשבועהו והו סמ״ז סק״ו כ׳ כופין אוחו לסח׳לע"׳ נ׳
שביעהו אס יש צו היהל על שנועהו ר״ל לאפוק׳ נשנע באופן שאין
לההיכ אוהה השבועי כנון כידון שלפנינו נשבע ע״ל חבילו וקינצ ממנו
מונה שיחן לו שכילוח חמשה זהו׳ שאז אין היהל לדעה כמ״א ול״מ
אלשקל למ״ה׳ ש״כ ס״ לכ״ח סוף סק״מ א״כ אין היהל לשבומה זח כ״א
מלצין המוהל העלונ הזה ומול ה״כ ללעה גלולי םלאשוכ״ סוא כמהוה
נליה וסמוכה משנתנה ואק צההיכו כ״כ נכקצ כמ״ש נהשו׳ מ״׳ צספר
הפצאה נלענ״ס ס״ ג׳ ד״ה והשינ ׳ע״ש הימנ ועול היכס אס היה
עודיע כזה םמוסל יוס או יומיס קודס ולא גרס לו הוצאה וניכוי זמן
ליסע ממקומו לטא לכאן אנל םכא לאו כל כידכ״ לסזור עשוס מוסל
היוהר מונ ולהיוה גרמא בכזקין של זה והאי מאן דנפ׳ למיסוי ססילא
לקיים מילי לסרךן וא״כ א׳ חסילוחו לחזיר זו אס כור היה כולד דבר
חדש עוםצ סגק שצא ידע ני מקודם הי׳ צליך להודיע לזם וסו אפי׳
סי׳ לל פ ס נעיל ולא הגיד לו עלם יומו וזה היה עחנ״ש בלניס אחל
שעצה איך ילל וגמלה נושה והוא כעננשה ניה סוכ״ סוף עכסוה חלילם
מזם לא לנר םמ״ז וצאו כצ כמיכ" שצ זס צםרויס נ ל מ ו וסצנכה פ ט ו
שצ זס מ״כ אומל זס םכנסל לםולוס צםקצ סצק ק םסלכיס נמ״ז
כמצפצף מטל וגס צבו נסולאם וסלי זס מאס׳ יצאו םלבכיס כטס
ואממ״ס לאמסס של סולס וססמס׳ שמי .פ ס ק״ק פ״נ יוס ם׳ ׳״ג סשמ
מ5דסק סופל מפפ״למ :
סקפ״ד לפיק :

תשובה רמז
שלום

וממ צסלמידי סוהיקסלס׳ מלא עסיק ם ס ר ק ו ש ט ן כ נ ו ד מ ו ׳ ס
סלש טי מאגציד:

עצ

שארות

חת״ם סופר דדד

ע ל דבר סרוקח דמ״סי ב״' בי״ל ס״ רק״ס שאין לנדן שסח״כו על
בן סכימול משוס דלמא לא כלו לו חדשיו וחרשב״א נחשד ס״
קק״א דחה זה דחשחא בשנס מסליכן וקמכ״ ארוב בכי קיימא ק״ו לעכץ
ברכח וקא קש״ לן בשלמא נשבח מחלינן ממ״נ מחחן בשר בעלמא
משא״כ לאו דלא השא נברכה לבטלה והכה ה״ לן לפרש דברין יאין
לא סיקשי לן על סרוקח הא מנרכיס על המילה ולהככיקו ולא חיישי׳
שמא כסצ סוא וקמכ״ ארונא אנל חאמח דעח חרוקח דוודאי כיון שגמרו
שערו וצשרכיו קמכ״ ארובא ומנרכ״ ברכח חובס עצ חמיצס ולסככיקו
שסם חונס אנל נרכס שסח״נו שחיא רקוח כדאי׳ ק״פ נכצ מערבין
וכע״ש מג״א ק״ רנ״ג קק״נ וא״ר קק״ו ק״ל לרוקח אץ לנו לסכניק
עצמכו לברכם רשוסלקמון ארי־נא ואע״ג דנכל סחירח אזל״ נחר רונא
אפי׳ צכחחצס סכא בקפק כסציס שאכ׳ שהחמירו בו חז״צ צכמס דברים
כמ״ש תוק׳ ינמ ת דף ל״ו ע״נ ד״ת תא וכו׳ ובכורות משוס דסוס
מיעוטא דשכיסי סששו טפי וה״נ לענין נרכת רשות וזח תוא נאמת קו׳
השיק סרא״דמ מימהל היכי מהלינן דה״ל למיסש למיעיטא משוס סומרא
דשבס דלפמ״ש סוק׳ נמקומ־ח סנ״ל דסעהנה שלשי׳ יוס באדס הוא
דרננן בעלמא ע״כ א״א לפרש כוונס קו׳ סש״ק אלא ע״ז סאוסן ועל זס
משני מוסלין ממ״נפ:
ואמנם הרשנ״א פלינ וק״ל כיון דהא דרנ אדא לא מיידי אלא נלא
גמרו שערו וצםרניו אבל נגמרו צא צריכים לדרנ כמ״ש הרנ״
נדעה סרי׳׳ף מש״ס דהערל כה׳ דעכ״ס קושטא הכי הוא דנשנס איכא
ממ״כ אבל עכ״ס סזינן דסז״ל לא סשו למיעוטא נגמרו שערי דאפי׳אי
לא הוס קברא דמסהן נשר נמ׳ ה״ סמכינן א מ נ א לחלל שנח אין לא
כסמון לתהיר ברכה שהסייכו בשנס שכבר ברכני על המילה ולהככיקו
ומכ״ש לפמ״ש ד״מ בתגה' ש״ע שס דלסקיס כםש שאסר תמילת חששו
א״כ פשינוא לק׳ קו׳ לשנ״א דתר׳ בגמרו שערו עותלין בשבת וא״ארע
לו פ״כ אח״כ מחללי׳ שנה עליו נל׳ קפק ואי לא הי׳ לשא׳ לפקוח עליו
לא ה״כו רשאים למולו כלל נשבח לקככו ושלא לפקוח עליו ומכיון
למחליכן ל״ ולא ח״שינן לםיכ שאח״כ שימ כנן קיימא חשב״ ל״ א״כ
אנו סותרים עצמכו אס לא לברן שתח״כו זתו כוונה רשב״א והוא מנואר
וםש ט :
ובתשובה אחלח כחבח׳ שיש להמיה קצח בבן ח׳ לכ׳ למ״א למתציכן
ממ״כ לק אין מפקחים א״כ אין נמול אוחו נשבח להביאו
לסכנה ולח נוכל לפקח עליו נשבח לאע׳נ דנן ח' הוא חשו לחיוחו
דהרי בהא לאמו שוחח עליו ומניקחו נינמו׳ ח׳ ע״נ פירש״ משוס
קכנס האס והולל עכ״ל וסוכלח לכן למשוס האס סיו יכולים צהמציא
לח ולד אחר לסניק ועיקר משוס ולד א״כ אין כמולו נשנה ומכ״ש אי
כימא דלא כ ר ט א דבאמח מחלל" שנח אחר המילה דאין הולכים נפ״נ
אחר הרוב כדאי׳ קפ״ק דעירוכין אפ״ נ ס פ ק כםל א״כק׳ נ ה י פ ו ן א י ן
מוהלין אוחו ממ״כ ואין צא כיחוש שכניא עצמיכו לחלול שבח אשר ע״כ
נ״ל נאמח מחני טעמא א״א למול בן ח׳ נשנה וחש׳יק דדחיק לא כצרכח
אלא למכשירי מילה ואלינא דכ״א היינו דמחנ״ קחמא פקיק וחני אין
מיהל" אוחו נשנה אם״ נרגע אחרונס ביום שאחר שגמר המצוה יצאו
ככבים והה״ המילה נזמנו בשמיני בשנח ופקוח נפשו בחיל אחר יציאח
הככניס ואם״ה אין מוהצ״ משרה הוצרך לומר למכשירים ואמכס כל זה
לר׳ יוק׳ דקיצ בין סשמשוה כהרף עין ואע״ג דר״א נופי׳ אפשר צא ק״צ
כר׳ יוק׳ כלמשמע קצה ליש ברכום מ״מ מיקי לנר״׳ דמכשיריס כר״א
ינץ סשמשו׳ כל׳ יוסי אך למאי לק״״ל כל׳ יסולא נ״הש הלהא רבעי
עיצ א״כ ע״כ צריך למילי קילס שיעיר סזס יעל"! כשאל זמן חלחא
רבעי מיל שנניא ליל׳ חליל שנח נ״הש מפכ׳ ס״כ של זס ואין אכו
רשאים למולו וצסככיק עצמכי בקסק כלס בלא לר״א למכשירים ומיישב
פקק סרי״ף :
,

ומה שפקפק מעצהך בצשין שאמר ר״א כוהג״ סייכי נשעס סקככ׳ שסי׳
מכקסו עים עדי׳ כיין שאין מחצצים במכשירים רק בידע״ בוודאי
שכצו חדשיו והיינו נעצ ופירש והוא מידי דצא שכיחא איך •וצדק ע״ז
כיסגיס ה״כו לפורש נ׳׳' ני״ל סי׳ ק״ז ישי׳ לס״ל ללא שייך מנהג במה
ללא שכיחא הא צא קשי׳ נשעח הקככה ישמל רסמכא ציצלן שכיח׳ טיבא
נעל וברח וחטמץ כעונלא לחלקיה אביי שצ יכמ״ הכביא ישכיח שכסח
סאזמל מע״ש נ׳ דברי׳ מעניריס על דעסו וא׳ מסס גזירח עע״ז כמנואר
ר״פ ווי שהיציאוסו ונלאס״כ לק״מ אע״פ ללא שייך לומר המכםנכךוכך
נ ט ל י ללא שכיס׳ אנל אלס פלטי יכול צהעיל עצ עצמו שאירע צו בכצ
שטחיו איזה פעמים והי׳ כוהנ עצמו כך וכך אנל מנהג עול׳ א״א לומר
על סמקלס אשר לא ׳המיל .הכ״ל א״נ לש״ס .פ״נ כאור נוקד ליום ס׳
מש״סק קיפל מפס״למ :
ג׳ טבס תקפ״ב לם״ק .

תשובה רמח
שלום רב לאלים׳ עם ת׳ מכחלי עלהו נק״ק סלוכ׳ ה׳ עליסס ׳סיו •
נדרשתי ללא שאלוני אמרם׳ סננ׳ ללא נקשס׳ ולא מן רוסא יהירה
ד׳ איחא נ ׳ נשס׳ סכס כ׳ סלי״ס לא באס׳ לידי מדס זו אמכם
שמעה׳ וחרגז בטני על דנני ריניס נשעריכס במכין כריסוס בריחו

ותשובות

של אאעיס איך שני מוסלים מאני שטע ללברי סרנ סמאס״ג סוסיק
שלכם ואס כ׳ נלי  pepאנשים סאלו שלמים סם וסולנים לסומם אך
לסיוסס בני נל׳ סורס רק אומני ומוסל׳ ועישיס מעשם קיף בעלמא
חושבים ס ס כי לסם ניסנס אר״ש לפקוק ולסירוס וכי סס״ח שאינו אומן
בזח לא ירים ידו ואין לו עיניס לראיס על שסאחד כל בשלי״ש ואמר
ששני בגילוי שליש סעערס ח״ו ונזח יסיס ס נ ן נימול ושאין לסרב סכרעס
בזס כ׳ סוא אינו מוסל רק מורס סוראס ובשמעי זאח עמלחי מרעיל
ואמרם׳ אוי לכו על שכחם ססורס שיגיע לכלל זס שיהיו ס״ו נכי ישראל
ערלים בלס׳ מוסלים וערל׳ לנ יעו אחן לקול סמורס ואס אמרם׳ אסשס
אסאסק ואחרישס ומצאנו עון ח״ו נלולס מילס שלא נעלס למרע״ס
אס״ שעס א׳ כמבואר נמשכס קפ״ב לכדריס ע״כ קנאס ס׳ צבאוס
צנשסי וקכאה סורסו וכבול צומלי׳ כמעיצ עטססי וקכאס חוסם בריס
קדש אשר ננשרינו אזרסי וסצני נערתי צצאמ בשורס״ס אצו כגל
כנוד מעצסכס סרמס לסודיעכס קושע אמרי אמס:
דעו כאמכס כי סצכס רוסס שסמוסצ צריך לכלות סעערס כוצס שסוא
תבשר הננוה שנראש תניד עד תסרק שנין תגיל צתעערת וצריך
שלא ישייר מן עור סערצס ומן עור תפריעת אפי׳ כצ שתוא כגרגר סרדצ
וססוס מזח וזהי נקלא לק שאיכו מעכב סמילס שאין רשאי לחזור עליס
בשבס וצרמנ״ס גס בסוצ איכו צריך למזור עליו ומ״מ מצות מן סמונסל
איכא לנקות העערת ונרית תקלש מכל שתוא ערצת מאוקת אמנם אס
ישחייר ברוב הקיסס של עטרס אס״ אינו עילת לגונה׳ של עטרת אלא
סוע דק כסוט השערה מ״מ כיון שמקיף רוב תיקפת של עטרת הרי סוא
ערל כשה״ וכן כמי אס עולה ברוב גובה׳ של עטרה סוט דק שאיכו
מסרסב לרוסבס של עטרה אלא כסוט השערה הרי הוא ערל כשה״ ואס
מס כך בלא סיקון ס״ו אס גדול סי׳ כשמס וידע מזה ולא היקן עצמו
הרי הוא ס ״ ב כרס ובאס ס״ קטן מ״מ ביטל אביו מ״ע שעליו למול אס
נכו ומי שאינו מהקן עלמי נזה מקרי מומר לערלוה יהי׳ אין שיה״
הקולר הלו׳ אקרקסהא דהני נבר׳ מסטיאי רניס בנפשוהס ואס נמי
חוזרים ומהקנ״ סאכשיס ההמס למולם שניה מ״מ מי ז ער נעיני דהני
אומני לעל 1של ישראל ושסיכס דמים וסז״ל דרשו על זס פקוק כ׳
עלין סולגט כל סיום כ׳ כמס קכנס נסשוס איכא נשעס מילס ואין
יה״ הס הגרמים למול שכיה ולס הה״ אסליסס:
והנה פשוט ומבואר בהגהה ש״ע ק״ רק״ס קעי׳ ל׳ כשסוזל על ציצין
סיועכניס לרין לחזור ולברך ונראה פשוט אפי׳ עצ ציצין המעכב״
ססריעה חוזר ומברך שתר׳ ביבמות ע״א ע״נ יליף פריעה משונ מול אה
ננ׳ ישראל ש׳׳מ דשייך על פריעת נמ׳ לשון מילס ושפיר מברך על תורלת
אעיג דכ׳ שס הוק ד״ס קוף מילת דסעל ימול משמע לי׳ טפי דבר תמעכנ
נוף המילה ולא פריעה היינו דמשמע ל״ עם׳ אנל לעילם פריעה נמי
אקרי מילה ושייך שפיר על המילה וכן נרכת להכניסו ננריהו שא״אנמ׳
ינרך על ציצץ המעכני׳ הפריעה הנס בסידושי למק׳ שבה ספרא״דמ
כחעוררחי על הפוסקים דמנרך להכניקו נין מילה לפריעה שיה״ עונר
לעש״הו של פריעה וקשה ל׳ מה ענין פריעה לנריהו של א״א הא לא
נצטיס על הפריעה אף ע״ס שמ״מ קייס אאע״ה מצוס פריעה כמ״ש
חוק׳ שס ביבמיס ד״ס לא כיהכה וכוי מ״מ צא ככרס בריח עצי׳ ונדסקס׳
שס ביישוב ק׳ זו ולא עלסס בידי כסוכן מ״מ לדברי סראשוכ״ ז״ל שומעי!
שגס על הפריעה מברכי׳ להככיקו ככ״ל וזה פשוט :
אמנם כל זה בידע״ בוודאי שזה הצק כשאר כך מהסלס ולא כימול
כראוי אן א' ידעי׳ שכימול כראוי וחזר וכמשכה ערלהו לאיזה
קבס שיס״ איכו לרין חיקו! אלא מדרנכן ואז סדין כן אס חזרה הערלה
וחופה כ״ש העטרה לגמרי באופן שאין כיכר נסקסכלויכ״ש שסואכימוצ
אזי צריכ״ לחזור ולחקנו נאזמל כדינו אמנם נל׳ ברכח כיון שאיכו אלא
משוס מ״ע איי צנרן עצ דרבנן כזה :
א ך אס רק קצח מסעטרס מנוצה אפיצו פחיה משציש ורביע רק שיה״
כיכר לעין כל בסקהכצוה מועט שהוא נימוצ אזי נסי לנע׳ סיקין
ע״ קרמועין שקורץ )עראסליש( להמשין העור לחסזירו אחורי׳ מ״מ
לאיוחחך באזמל כלל ומ״ש שליש עטרה הוא לאו דוקא ולא כחכוון
בעל ה׳יהד לשיעור זה מעולם לשליש ולרביע לא שמעכו אלא שהשאלה
שס היהה בשליש עטרה מגולה ע״כ כקט שליש וכן יראה למעיין שס קי'
רק״ד :
הנה נכקידס סכקף ב״׳ד קימן רק״ד כדחק מאוד מ״טפקק נה״סד דקג׳
בגילוי שליש סעערה סיכ׳ שכימול ס״א כראוי ומסקנו מפני מראים
העין להרי זהו פלוגסא לשמואל ורשנ״ג ק״ס רא״דמ וק״״ל כשמואל
צחומרא לנראת ואינו נראת לרין למולו שנית וקבור ס״ הש״ן ז״ל לרובו
מגיצת ת״נו נראת מעש ומיעוטו ת״נו נראפ ואיכו כרא׳ ומפני כ ן נדחק
צ״שנו ואימר אכ׳ אס אין ״שוב צם׳סד כיא מ״ש תש״ן בכ״תכ ק׳ מנ״צ
תא וגס אין צסקוק כמוסו בזס אבל צסע״ד אי כדברי סש״ן ק׳ צשק
נראס ואיני כראי דקאמר תתלמוד יכוב ומיעוע מיבעי צי׳ ועוד תא ע״כ
סאי נראם ואינו נראם ע״כ א״א לפרש על רוב סיקף וגובס סעטרס
דא״כ עשיסו ערלה גמורס דגם מעיקרא אינו חוזר על פחוס מרוב גוב׳
או סיקף ככ״ל וע״כ אינו נראם מסול ס״נו מ ט ק ס ונראם מסול ס״נו

שאץ

שארות

חת״ם סופר דדד

שאין תכוב מכוסת אלא שמ״מ איכא לוב גובת ותיקף תעטלת מכוסי(
נסוע לק וכלומה ולס״ז קשת טונא תא כצ עצמו אינו צלין תיקון אלא
מסכי מכאית העין שככאה כאלו הוא עדיין עלל מעיקלא וכיון דאי ת״
ערל מעיקכא לא ת״ שוס סילוק בין עכל נכולו או נלונ מ נ ת ותיקף
ככ׳׳ל וא״כ ׳.־תר יש לסוש למראית תעין אס לא כשאר רק כל שתוא ותוא
רוב גונת או ת ק ף שאז יש לסוש שתמיתל שגת ולא סזר עלצקתמעכנ
וכת״ג דזת שכיסא ממת שיש לסוש כשיש לוב ממש ללא נחשלו ישראל
על זת וילעו כל רואיו שתוא נעשת כן מסמתסלנול תנשלוא״כאיסכא
ת״צ צתקן כשנראת מתוצ צלין תיקון וכשאינו נלאת אינו צלין תיקון
אע״כ אין הכ ונס בש״ס כמושהנין הש״ן ז״ל אלא כל שנראה רק קצת
סעטכת מגולת נאופן שכראת כימול תו לא גזרו מסכי מכאית העין
שיצטלן אזמל לזה ולא פליגי שמואל ורשנ״ג אלא למר סגי נשכיכר מהול
אסי׳ אס יצטנן לזה תסתכלות והבטה מרובה ולשמואל נע״ שיה״ כיכל
לעין כל בכא״ כ״ש ולעולם לא בע״ יוצר מקצת תעטרת מגיצת ואז סגי
נסמלטועין )טלאםליש נל״א( וצא ׳ותל ובמיצי לרנכ; וצערא לגופא
להקל שומעין:
וכדמות לא״ ללנל׳ מלשון לש״׳ נינמות ע״נ ע״א ל״ה משון מהול
שכמשכת עללתו וכסתת תעטכת עכ״ל מלשון זת משעע
שכסתת כל תעטלת אנל אס לא כסתת כל תעטלת לא לאל׳׳כ תן
וכסתה העטכת מיותכ אע״כ משמע קלת כל שלא כסתת כל תעטלת
לאו משוך הוא שצריך מילה שכ״ ואעיג לת״תל תיה ס״ל ללש״ פליג
אהלמנ״ס וס״ל אפי׳ נלאה מהול נמ׳ צליך תיקון נאזמל והיינו מלשון
לשי״ במתני׳ ספלא״למ שכן כ׳ ואס הי׳ בעל נשל מתקנו נאזמל הא
כבל לסאו םש״ן בכ׳׳תכ תכ״ל ותעלת ללש׳" לא פליג כלל אלמנ״ס אלא
לשי" מ״ל׳ תתס בשעת מילת צלין לתקנו באזמל אבל לאס׳יז גס לשי׳
מולה כל שנלאה מהיל לא יגע נו נאזמל כלל וא״כ הללן להנ״ל לכל
שסעעלס מגולת קצת לא נע׳ אזמל:
ועוד לא" מתש״ס תסס נינומס מלאמל ל׳ יסודם לא ׳מיל מפכישסכנ׳
תיא לו והביאו לו ראי׳ מתכנת שתיו נימי נן כיזינא שמלו עיין
שס וקשת מת כאי׳ תא בימי בן כוזיבא שתמשיכיס גויס מפני סגזירס
ע״כ תומשכת ונהכס׳ כל העטרה שיה״ ככאה כערל גמור ותמס כימולו
שכית ולק אן לגל ת סעעלס קלת לא יותר ונזת ליכא סככתא משא״כ
תלא לבלייח׳ דמשון לרין מילת שנית סייכו א׳ אפי׳ העטלת מגולת
מ״מ צרין למול שנית באופן שלא ישאכ עכ־ס ׳ותל ממיעוטא על זת
שפיל ס״ש ל׳ יהולס לסככתא אעיכ לתייק נמ׳ לא נע׳ אצא גילוי
עטכת קצת לכשיהי׳ כיכר שהוא מהול וגס על זת פליג ר׳ ׳תודה וס״ש
לסכנתא יעצ זה שפיר מ״ת׳ רא״ מדירי שצ נן כוזינא :
ונראה פשוע דנספק אי ת״ כן מעיקרא משגיא׳ תמותל או לא אלא
מסלנול נשל אזלינן גקפיקו לסומרא דספיקא דאורייתא תוא
וצרין סיקון נאזמל אפילו נרונ תיקסו וגונח׳ תאמנס אס יארע כזת
נמקים אסר צריכים לעיין נזם קצם כ׳ אע״פ שססינוק יש לו סזקס
ערל שסר׳ נוצל ערצ מ״מ "׳צ נמ׳ רוב מצייין אצצ מיצס מומסין סן ושרי
סמכינן אסזקס זו גני שוסט נגד סזקת אינס זנוסת לנתמס ולאו לוקא
סמצו״ן אצל שסיעת אמל״ כן אלא ס״ס נכל כי סאי גוני כדילפ״ מינ״
צגב׳ כיקיל ובליקס וכדומס כמ״ש הלאנ״ל הניאו הלא״ש פגייה סי׳ ״ט
׳ע״ש סיטנ וסיים כאן ]ויש לעיין למי דומס אס לשסיטה או לכיקור עיין
סיטנ שס[ וכ״כ נ״ '״ל סימן ל״ו בשם סשנץ ולירא שס סע״ ה׳ ע״ש
ותנת גבול יש צזת כ׳ יש ורעוע סמצר שכוללים נתוצלס קצם עטלס
מגוצת ואין כאן לא״ שיצא מתסת יל תמוהל וע״כ שיעול יש לזה ושיעכ
ה״הל שליש תעטלת לא ימלא מגולת נלונ תתוללות נלא מעשי יל' מוהל
ועל זה השיעיל פליג׳ שמואל ס״ל שללין שיהיה נלאת להל״ לעין כל
ששלישוהן מגילה ולשב״ג סגי צ״ נשיעול מצומצם כלאה ואינו נראה
ולולי למסספיכא תות אמיכא כ׳ תיכי לנססות משליש מגולה איכא למסלי
שכולל כן ואיכא מלאית תעין ה״כ אס כלאה מהיל על סמוך ממש לסלק
סממלס אלא שלוב תיקסו מסורבל ננשל יש לסיש כ׳ תיכ׳ ליש לתלות
לסקל נסזלת תבשכ אסכ סורלס ס״כ יש לסיש שתמיתל במסילתו
ופסידותי לא תשגיס יפת וכמ״ש מ״ז ס״ס׳ לס״ד כיוצא נזה יס׳ שקול
תוא נלאורי״ אנל כשתוא תלנס קלונ לשליש מכוסס אכו בטוסיס
וסמוכים שנחוללת לא תות כן ותמותל לא תוליא כן מתח״׳ וע״כ מסולנל
ננשל סיא יסג׳ נסמלמוט נקונ מלוכן נשמן וכעין שכ׳ לע״נ משנת נ׳
פייט לשנת ומיק סילש״׳ שס ]עיין כללים ל״א ע״נ נמתנ״ יליף לגוי
מתיל כקלא עלל מלכת״ פן תעלוזכת נכות תעכליס יפ״ ל״ן א״א נאומת
כזו שלא יה״ בהם כולד מהול ע״ש ולעי ג לעייל סלאי׳לע קל״ה ע״א וולא׳
עללה כבישה סיא לא מוכס מיד׳ ע״כ כלםע״לכל שכיללועללתו סהוסה
וכלאת קצח עמכח וזח שכיח קצת שוב חיככו עלל ללשין עכל ס״ למב״ן
אטוס שנשכו אטוס מכוסת מתעכלת וכל שאינו מכוסת לאש סגוף׳
חל׳ איככו עלל אלא לדיכא כל שאיננו מגולת על למעת מחלק וגס כל
שלא כסלע העול הלי הוא עלל לדיכא וחייב כלס אבל נעיקכ הלשון
כיון שכחגכת קצת מתמעכת איככו עלל ולזת נהכוון הל״ן א״ס לאומת
גדולת כזאת שלא ׳תיו בתם כולד מתוליס כאלו ואין קלו לתם עלציס
,

ותשובות

קג

אלא ע״כ אפי׳ נימול לגמרי נמ׳ נקרא ערל[ ובנידון דיד! שגלו המוהלים
םכיהס לומר דקנ׳ נשליש העטרה ועוד דברים כאלו אשר שמעה׳ וחרגז
נטכ׳ אלו אפשר דכםקי מכללא דרונ מצויים מומה״ ול״ע וםשיט דכל
זה נלא נדכה דק׳ נככוח להקל:
וכל השיעוכין הנאמרים נהיקון הצריך מסכי מכאיח העין בקישוי
משער״ ולא נאנכ שאיכו מקושה אמכם כצ הצריך תיקון מדיכא
נ״ל דמשער״ ל״ נאנר רן כססכמס סכס ספרדי שהניא הרנ׳׳י ק״
רס״ד אע״ס שסש״ך ס״ס׳ הכיל סכיס דנריו נלרין עיון מלשון סירושל׳
וננקידם תכסף שס ססליט שלא כססכדי סנ״ל מלשון סרמנ״ס נפ״
סמשנס סנס מלשון רמב׳׳ס נפ״ סמשנס אין רא״ כלל וממש מוכס לתיפן
וז״ל ונעל בשר איש שמן רפוי סנשר יכף וסעיקר אצלנו נכל זס שינוקכ
תאדם נשעס שתוא מתקשת אס ככאס מהול מכיסין אותו כמות שתוא
ואס אינו נראת מסול סותכין תנשל ס נ י נ עד שיראת מתול כשיתקשת
עכ״ל לעכ״כיכו ומדכ׳ סותכין תבשר סביב משמע דקא׳ אבעל נשר דלפניו
ולא אציצין דלפכ׳ סכיו דא״כ חיתכין תעוכ תל״ל אע״כ תסס בצילין אס״כ
לאין סליק כלל ומ׳׳מ אין תכרע בלשון סרמב״ס כלל דמדכ׳ נכ׳׳ל זים אין
סכרע כ״כ כמובן למעיין ומגמ׳ מוכס כמו כן כסכס ספרדי מדנקט
שמואל ורשנ״ג ככאה ואינו כראת ומתקשה משמע שזתו דין תמסדש גבי
תיקון מפכ׳ מראית עין ואק״ד דגם נעיקר מילה תלי׳ כל השיעורים
נמתקשת איכ מ״ש דאשמע״ זת גני תיקון דכננן ולא גני דאוכ״ת׳ ואי
סתמא כפירושו דתכל תלי׳ נמתקשה א״כ ה״ל לשמואל למימל סתמא
אס נראה לרין למולו ויהי׳ סתמא כפירושו דת״נו כשמתקש׳ אע״כ
מוכס מתלמודי דידן דכל שמעיקרא לא נימול כראוי לא משערי׳ במתקשת
וק״״ל כש״ס לילן נגל הירושלמי ונפרט נעשס סמוכת כמילס שככרתו
על״ ׳"ג בריתות ועיין בלשון פ״ תמשנה לתרמנ״ס הכ״ל:
ועתה שמעוכי אס׳ וישמע אליכם אלקיס תקכו ביכיכס תיקון גלול
שלא ימולו שוס תינוק אס לא ינקרותי תמוליס תסלת ויעייכו
בו היטב כמצום עליהם בספר שרניט תזהנ וגס לא ימולו כ״א נמעמל
הכב כאשר אני עישה פה בקהלתי אע״ס שהמוהליס מומס" ובקיאים
מ׳׳מ אכ׳ עומל שס ומזהירם יסס שומע״ ל׳ ואסרי דברי לא ישכו ואקוה
שיכנסו לנרי נאזכיכס והמוהצ״ בעצמם יחזרו בהס ויבקשו מטו מהרב
תותיק שלכם כ׳ ידעתיו שהוא ל נ יייעלא לאי' לסמוך עציו אס״ שצא
בשעת תלסק אמני אס לא ישמעו לאו׳' להענילס מאומכתס וכי עדים׳
מטנס שנמצא סלנ אסריי שמעביל״ אותי מכ״ש אלי אשל בשאט נפש
מזלזלי נמצוה כ נ ס כזו ומנסג נכי ישראל לנקש מוסל ירא ת׳ למול בכו
וכי אלו יראי ס׳ יקראו אס לא ישמעו צקוצ מוכים ס׳׳ו ע״כ אקוי שיכנסו
לברי באזניה׳ ויטו אוזן גס ת׳ יתן תעוב ויברך אתכס ממקור תנככות
ותזכו לגלל בכיכ׳ על תתולת ותענולת תמת כנפשיכס ונפש אוסניכס
ואוהב לכל עבל׳ ת׳ ושימר׳ תורתו .תסותס פק״ק מ״ל מש״ק כיה סשק
מש״סק סופל מפסי׳למ :
ואתנם בריתי בבשרכ״ם לפ״ק :
ו

תשובה רמט
שוכיט לתרב תותיק תמופלא כש״ת מו״ס טוני׳ כיין ני':
הניעני כועס מכתבו וכתכיתי מאול ות׳ ישפות שלו׳ לו ולתורתו ומסתמא
גס סוא ׳אחוז דלכו למזלע״ לאתרן קאתי לתיות אותב ורודף
שלף ומקלב את תנליות לענולת ה׳ ולתורתו ואע״ג ללובס בכול׳ בכי
נצי תולס מ״מ צא ניסא צמל״ ננזיונ׳׳ לננ׳ אברתס יצסק ויעקב ויתר
מרעתו צדיק כת״ והי ספן צמען צדקו שיהיו רועי צאן קדשו סובלים
על טורסנס של ישראל ולבעי רסמי אתכלי׳ על עצי׳ ומה אאריך הסכם
עיניו בראשו :
וכמאי שכ׳ מעצסו קצם פקפוקים על מ״ש בכתבי בענין נככס
עצ ציצין תמעכב״ תפכיעת תכס דבריו כונן כאו״ צו אצא
שאני קצרתי נתסלת כיון שלא תית הדבר נוגע צעיקד דיכא דאתיכא
ועתת כדי לתסיס דעתו ולסלק מעלי תצורתו אפרש שיסת׳ מעיקרא
וממילא יקבל תשונת על כל דנריו:
א ם לברן נ סס על המילה כשחוזר על ציצין תמעכניס את הפריעה
לכאורה ה״ כלא־ דלא יברן דהרי כל מפרשים פירשו מילה לשון
סתון וכריתה וכן סברו)נקוכקר״לאנציוס( בשרש מול עם כל תתיבות
תלומיס לזת וכן לוע״זו בספר מילים וכן תרגם אוכקלוק גזכו וסוא סתון
כמו גזרו את הילל לשכיס וזה לא שיין על תפריע׳ שלשוכו גילוי עטרה
כמו ועכע כאש תאשת וא״כ לא שיין כוסס על תמילת לברכו נשפורע
לחול ואף ע״ג לכשמל ופורע אינו מברן אלא ברכת א׳ על תמילת על
שתיתן ז״א ת ס ס כיון דססלס תמצית היא תמילת מנלן עליו וכיון
שסליעת כמי תכלית כוונתה לגמול תהתסלת תנ״ל אינו צלין צסזור
ולברן נרכס אסרת עצ תפכיעת נסכי עצמו:
ואפי' ללעת סרא״ש פיק לססס״ למשו׳יה מ נ ר ן נ י ס ס עצ ביעור סמן
בשעת תבליק׳ משוס לתכליתת תיא תניעול וא׳׳כ אסיד לפליעה
מלהא אסלים׳ תיא ת״ לבכן מתסלה על שס תתכלית ולא על תתתסלת
ז״א בשלמא נליקת סמן לרבכן תיא א״כ יותר טוב לברן נכיסח שמבאר
תכלית
ו

שאמת

חת״ם סופר חי״ד

מכלים מצוםס לק״ס מלוס נימור דאור״םא משא״כ ט ל ם ופרימם
שניהם דאור״םא ׳•צ ט ק שנירך מ צ םםצם סמצוס םו לא ינרך נ ר ט
אסרם מצ פרימס שנקיפה:
וראיתי נצציס קוף מס׳ פססי׳ שט נ״שונ דמם םרמנ״ס שפסק
נ י ע מצ ספסם צא פמר שצ זנס דס״צ צרמנ״ס דסיניא דהם׳
אזלא לרנ דס״ל נפסםיס מ׳ מ״נ וזנםם פסס לס׳ אלקק• צאן ונקר
קא׳ אסנינה רוצדק מיסם שס פסס אסגינה משו״ה מצכפינן לזס
סנכא דזריקם ושםיכם ׳ע״ש וא״כ צפ״ז א׳ נניס דשם טצם צא כוצל
פ מ מ ה הי' קשה נכאן מדוע יפער נככה המיצה אם ספריעם אנצ
דגמי שס אינס ימכרסיס שסר׳ טש ביישוב פסק םרמנ״ס צא מלהה
גידו גלא״ה ורש״ גש״ס פ״ גהמ׳ צהיסיך שכ׳ זגס כוצצ גס נדכים
ונדנום שאינם םגיגם וסם אינס נקרא״ פסס ו ט מ נםמריס גגרכס
 3 bמ ל הטלה ולפמור נס
א׳ כיון שמנם שוה והיה ה״נ שייך •p
הפרימה אך כצ זה נמל ופורמ נפ״א אנצ כשסוזר עצ צילין םממכניס
ס פ מ ע ה צא יוצדק לומר כוסס ט ל ם הא למה זה דומה לאוכל זנס
וינרך על הפסם דצא יי״ס נצו ספק וה״כ דכוום״ וצסככיס מצט
נסנרוה דקוה כרסיוה אץ מדרכי לננוה ננין מצ זה :
א ל א לכאורם ק׳ א' סיד דשם ידלה אינו כולל פמע׳ א״כ נסי דסל״מ
דעל ולא פרע כאלו לא מל ט ע לא הוזכר׳ נפרשםי של אאע״ה
גפ׳ לך לך לפטש הרא״ש שס נהי׳ סשכ׳ שהוא עיקר דמטש רש״' שס
ממדרש דגה דאה אה׳ צרגוה פרימה הוא פלינ אם״ס מלן דס״ל לא
כיהכה ס מ ע ם מילס לאאמ״ה וא״כ למאי דק״״ל ככרס מלן לא הוזכרה
פכיעס שס ולא ככרהס על״ ״ג גריהוה ג״כ וקשה מש״ס דשגה קל״ג
ע״א ולכהוג רסמכא ג ט ל ה וליה׳ הכך ולגמרו מיכ״ משוס דאיכא למפרך
מה למילה שכן ככרסו מלי׳ ״ג גמהוה וסשהא לימא פריעה ה ו ט ס
דלא כככמו על״ י״ג גממומ ודמי׳ שגם מםל׳׳מ דאמ״ג דדסי" שגה
דמיצה מצממ אמי מקראי מימ דמ״׳ שגמ דפכיעה איכמ ממל״מ לפי
מה שאכו מסס דפריעה איכה גכלצ טצס ואכה׳ צהסיגדס דצא מגמכן
יוכיח מהלכה איש דפריעה אפשר שהיא רק הל״מ אע״ג דהדר אהא
יהושע יאסמכ׳ אקכא דכגיאיס מ״מ לא מקמ אלא הלימ אגל לסחולקיס
ופלוגחא זו מגוארה הימג גסוף גאר יעקג ק׳ ככ״ל :
ק׳ נ ט איכ ככה גפכימה ציכא דצא כאמר כרח אלא גפרשחו
וכן
של אאע־ה וא״כ ק׳ גש״ס פ״ק מגמוה ה׳ ע״ג גמ׳ לטלף עשה
דוחה ליח מפסח ומילה שדמי שנח ודמי הש״ס מה להק־ שכן גכרה
כימא פכיעח חוכיח דאין נה כרח ודחי שנח מחל״מ וכמח מצאח׳
נשאלוח פ׳ אחרי ומ״ש שם נשאלום שלום אוה צ״ע וכהכיח׳ וראוי
להמחיק דנריחס:
א מ נ ם לכאוכה י״ל הכי קושי׳ ולטמר אה״נ דלא כככחו מלי׳ ״ נ נ מ ה ר
וכרמ כמי ליכא ומ״מ אין למילף מפכ־עה דדח׳ שנה דשאכ׳ המס
שכגכ דחחה ט ל ם אם םשגם משוס שמל" ככרחו ׳״ג נריחוה ויש נ ה
ככה ומשרה דחחח שנח וכיון שכנכ כיחן שגח לדחוח לגג׳ חחוך המילה
קיל לן איסר שנה לנני פ מ ע ה נ״כ ואין ללמוד מזה לשאמ מיע וסנרא
ז* איחא גש״ס נמנחוח סיס ר׳ ישמעאל ונשנה דף קל״נ ע״נ וקל״ז ע״א
יע״ש אגל ירמ לא כ״ל כלל למימר דאין כרה על הפרימה וכן מורה לשון
המשכה מל ולא פרמ כאלו לו מל ומכ״ש דמלשו; הפוסקים והרמג״ס
מגואר כן יוחכ וא״כ מכ״ל הא:
אע״כ כ״ל דקים נהי לרבנן דפכיעה כט אקר׳ מילה והייט מדרמזה
יהישע נשונ מול אה ננ׳ ישראל שכיה פי׳ מילה שכיס דם״כי
פריעה א״כ פכיעה נמ׳ ה״כו מילה וכן מאן דיליף לי• משוב ימסנ על
מול דנםר״ שישוב וימולס אסר שכנר נטלו והיינו ה פ מ פ ס שאסר
המילה וא״כ גס פריעה נקרא מילה ומ״ש מפלסי נכאן אינו לסי כבודו:
ו ט ע מ א נ״ל משוס דטלה אין פירושו הכא חסוך וכמהה כלל אלא
הסיס םדנר וכדמסרגס האוכקלס ימל ה׳ אלקיך אה לבנך
ימד׳ מפשוס לבך אמיפ ששם הוא לשון מושאל על ערלה הלנ מלשון
ט ל ס שנמרלס םנשר ט מ מל שנשניסס אינו אלא לשון םסרם ועוד שנס
שס ככיהה איכו מוכה על חסוך נכל מקום כמו המנל אשר כרסו לשכיס
שפירשו חחוך ויכרח משיח ואין לו פירשו הסרה וכליון וס״כ ימול נשל
ערלסו פירשו שיסור םעכלס מנשכו ועסם אין אכו צ מ ט ס שינ לכל מס
שכדחקכו ונוודא׳ יש כרס מל ספרימה וגס ככרסו מל״ ׳״נ נריהוח אלא
שהקנ״ה כרס נ מ ס מס אנכהס שיסיר הוא ונכי* אם מרלםס וחיינ מליו
כרה אמנם מה הוא מרלהם הדנר מסור לכוחן החורה יח״ש ועד שלא
נסכם סורס אמר סוא יחי שעור  p nסחחהין אינו נכלל מרלה וכשכהן
החורה 'נחחדש הלכה שנס זה נכלל מרלה והרי כרסנו י״ג בריהוח לססיר
ממנו מה ששט מרלה ואהי שפיר הכל גס מחיינ כרח גס מדח״ח שנח
וגס נוסח הנככם ואין נ ם שוס דופי ומנדט׳ מצ ציצץ הממכנין הפרימה
נרכה מל המילה יזה נדור צפעטד — .ומ״ש מעלחו מנכ״חא דמשוך
לא •דעח׳ כוונהו הלא ההם משוך נערלה הוא ולא נמוד הפרימה והוא
משוע:
א ך נדכה צהכניסו ה״ צ״צמ קצה לה יוה כ׳ נלאה״כ כחקשיה׳ על הלא״ש
דהעלה לנרך צהככיסו נץ מיצה צפריעה והוה שפיכ עונד צעשייה
־

ותשובות

ה פ מ ע ה משמע מינ״ דש״ן מל פריעה בריסו של אאע״ם וק׳ סלא לא
נצמוס אאע״ס מל !/ריעה ט ל ה ובבסנ׳ הראשון רמזה׳ שנדסקסי ביישובי
ולא מלה נ י מ כהונן וסדסוקיס הס שני אלו א׳ מס שהזטר דלסע״ש
סראיש ופשקו בש״ע א״ס p״ קנ״ס  p » 7מנש״ קילס שמקנה v r
משוס שגס הקינוח מהמצוה הוא שפיר עובר לעשייסן וס״נ דכווה״ שסר׳
כל שלא פרמ כאלו לא מל אלא שזסו נ״ל דש״ן לסוק אלא סיס נישס
סברכס אקב״ו ומל הכנסה נרים שסם כמו שאומרים כשס שהכנקה ל נ מ ה
ולא סיו מזכירים אאמ״ס במנין זס ונס לא סיו אומרים לסכנישו לסבא
אלא מל סבנשם ברים ואז לא ס״ קשס מלינו רק מס שאינו מובר למש״םו
אז סי׳ לומס ממש לססס דכיון לקודם סמצוס ממש לא יסכן לברך שמא
׳ניסנו םמיםל רלך לו אז׳ מברכים נאמצמ קמעה ומקרי מובל למשייםן
אבל מי סכניס סז״ל לסגר סזה לםקן סנוסס להכניסו בנריםו של א״א
ובריהו של אאמ״ס כבר מבר וכבר נכנס לס ומסז׳ כשקרא זס סוא קשה
לפמ״ל:
ועת״ סי׳ אסר םיוםר מרווס וסוא לפמ״ש למיל לנליםו של אאמ״ס סיס
מל ססרם כל מם שעםיל לסקלום מרלס חס יוסר נכון מימ קשס
קצם א' ס״ל לםיקון סזיל סי׳ לברכי בין מילס לפלימם לא סיס לסזכיר
שמו מציו במם שלא נצמוס ומכיש אס לא ימוצ אצא יסזיר עצ ציצין
הממכניס סרימם צסוד אין ינרך כניצ אצא לנרי .ומאפס םפנא׳ אקצר
ואסםוס נכצ חומט ברכום .פיס ק״ק מיל כאור נקר ציום ל׳ ל׳ מבה
משס׳׳ק סופר מפפל״מ:
סקסיל צפ״ק :

תשובה רנ
שלום וכ״ע ליליליסרנ סעא״סג סרק נעל פיפיוה הל הצפיוה תמופצנ
נםורס כש״ם מם״ו מרלכ׳ נ״ אנ״ל דקיק אוננוואםר יעיא:
ת ח ל ת לינו על לנרי סירס אשר נפשו םיפם בשאלםו לסוום למסי
נענץ ודלם שלא בזמנם בימ״ב של נליום קססלימ סעסנר נ״׳ל
ס״ רס״ו לםסמיר כהרא״ש וםש״ך סק״ס כ׳ לסקל כסרענ״ס וסנה השיך
לא ראם חשונח םםשנ״ן ס״נ סי׳ רפ״ל שט שסוף םםשינם אלשק לש"*
פססי׳ לף ט ז מ״א ד״ס נ ״ מ של ר״םכו׳ נסוף חלנור ״ מ של ט ס לוקא
לנזמן לס״ספ לא ם״ נ׳ ״ מ של גליוס עכ״ל וכ׳ חשנ״ן ,׳נראם מלנריו
שאס ם״ אפשר שים״ ני״מ של נליוס כמו שאינו לוסס ׳״מ א׳ כך איני
לוסם ׳״מ נ׳ ולמלנו מלנריו כ׳ מם ששנינו נפ׳ ה ט ל ם ים נימול לשמנה
כד סל ר״ס כד לם״ס נ ״ מ של נליים ל ט ל ם של״נ אינו מ מ ם ׳מ״נ של
גליום אלא לםנא נקמ נ ״ מ של ר״ם לסנא ׳משלט סיא ללים לסו נ״׳ט
של גליוה ונזמן שמקלש״ מ״פ הראי׳ לאלו נז״סז לא משכסם לה ני״מ
שמה לאק סשמ סל ניוס א׳ ללא אל״ו ראש אלא ודאי נזיק שמקלשי׳
ע״פ םראים לליה לה ני״מ שיג יסרכא למםני׳ למנסוה לנקמ ני״מ של
מ ס נ מ ק א נקמ ס״נ וס״ה לדידן לאים לן ני״מ ש״ג כי סיכי ללא למי
ספק מילה ״׳מ נ׳ שר״ה ה״ס ׳״מ נ׳ ש״נ וםרמנ״ס ז״ל םפס לשק המשנה
כפשמה כו׳ וכ״כ נס׳ תמצוה הגדול ונראה כי לא נסשנסה כ״כ וראיהי
נק׳ יו״ד שהרא״ש ז״צ ט נמשונה שאינה מ ס ה ״׳מ נ׳ ש״נ וצא פירש לנו
מ מ ט ונראם שמממס זה אמרה הרא״ש וראוי לסטך מליו כיש צהממיר
וצפי שהוא דנר נוהנ המר כהנה׳ זה שממון נס״ר צ ט ס ז״ל מ ט ל
המהקה׳ סואיל ואפשר שאינו מצר נננוצו:
ולכאורה נצפמ״ד דצפ״ הםשנ״ן דסירכא דצישנאדמס׳ מנסיה נקע
א״כ םנא בירושלים ממש קא׳ ולא נשאל אין ישראל איכ
מוכס מזה דס״ם וכ״ש נימש״נ נז״םז א ט פ שאינם אלא ממכםנ אנוסים
ט מ לא דס׳ והוא דהרי בירושלים מלמו לא משכסם מ ם נ ס פ ק נשום
אופן אלא כשהנימ מנסה ולא באו ע מ ס אז ידמו בוודאי כ׳ סיום סול
גמור גלי שוס ספק ואך רננן גזרו לנהוג בו קודש גשאמה היום כדי
שלא יזלזלו נו נשנים הנאד ומפני סששא קצה כזו ד ט מלוה מילה של״נז
ליומא אוסרא אסר ׳״מ איכ ס״ס ל״ע נ׳ שינ נז״סז דםר נ ט משוס שמא
׳מזור מדנר לקלקולו רזלזלו נו ועוד שלע״ד ק״ו נ ט סוא דכנר כםנם׳
נמקוס אמר דמך מנמנ י״ע נ׳ קרונ לדאורי׳ מוא דמוה כדנר שנאסר
נמנק דאע״נ שנםבמל םממס לא נס נמל ס ס ק נ ס אא״כ מברה ממששא
כמ״ש םראשוניס ועי" נקיצור נמנ״א ס״ מס״מ וםכא כיק שאפשר גשום
אופן נמולס שיחזור סדנר לקלקולו ס מ ממששא ק״עס אע״נ דסממס
נמל דאין כאן ספק מ״מ ט ק שסמששא ק״ממ מיל קרונ לדאור״םא
משא״כ מ ם נימשליס מן המנסה ולממלה דאמ״נ דהוא סמור ל מ  pניצה
םיימ משוס סומרו שםוא ודאי סול ואפ״ה משאוהו ״מ לא ש״ךלמשוה
ב׳ קמשום מספק ומ״כ לעשוםו מדרבנן כיומא אריכםא משא״כ בי״מ ש׳׳ג
סומרו קילו שם״ מהסלה מספיקא דאורי׳ וט״ז ם״ בל א׳ ספק י״מ ס׳
סול וב׳ קדושים ס ס נס מסם אן לכו לםסטר ׳והר ממנםנ אנוהינו
אבצ במצמוהו הוה ב״מ שינ ק״ו מב״מ של מ ס בירושלים לכאורם
וצ׳׳מ אםרמב״ס וסימהו צכאורה:
וראיתי ננ״ב׳ קעא ס״ למ״ד טיס׳ מלשון רש״׳ מימני׳ ס׳ ט ב דנמםנ׳
הנן סהמא לא ייהר מל ׳״ב ירש״׳ פ״ ג״׳מ של ר״ה עשעע
דס״ל כםרמנ״ס ולא טין נםשנ׳ץ ס מ ל דטיוד מפירש״י פקס״ מ״ז הנ״ל
דלא

חת״ם סופר חייד

שארות

ללא כסרמב״ם יפ״כ רש״י גס בפיריב״ שגילם לישנא לש״ס לשבס כקמ
ילישכא לש״ס למכםר ולעולם כםלא׳׳ש ס״ל ילא כלמב״ם:
והנה גס אי צא כימא למסכי בילושציס קאי מ״מ בזמן משכם״ט אין
סילוק לליכא בין ב׳ ״׳מ של מ ם שבא״ צב״מ צרסוק״ לכוצםי
מעמם ספק סוס א״כ קשס על םלמב״ס אין מל״ק ממשכםיט מללא כקימ
ס ס ס ני״מ ש״מ לוקא של ליס םא נזמן עשנםינו אין לסלק ועיכ צ״ל
תנא בא״ קא״ ללא סוס אלא ב׳ ׳*מ של״ס ום״ם בכל מקום שיש 3׳ י״נו
מקסק ואין סכלס נז׳םז שמיש״ ממנםג אבותינו אי ללסות מילת שלא
בזמנו או לא אצא שמלנר צ׳׳למ וסקילם סכס מאין בא לנו ב׳ ׳״מ נ ״ מ של
עצכם סלא צא ם״ בו ספק מעוצם לכיון שילפינן יוס ב׳ שצ ססס ממש״
יום ועיש״ שבומר וכן עבואכ צסמא בסוס׳ ל״ם ״ס ע״א מ ס עצ כיסן
ימירכ א׳ כימא עכיון שכבל פבל כיסן וא״ל כבל כססלסס בכצ סעי לס
יוס קביעוס כ״ס כיסן ויום עוב ראשון שצ ס ס ס וממילא ילעו ׳״מ של
עצרם ואין כאז ספק ואי כעי כיעא שאפשר שלא כולע מירלא צסכסיקיס
אימס ם״ כיסן)מרק סכםלמ' מ ס סיו בולקי׳ לאסל לובא שצ סולש כיע
סיי •ולנר׳( א״כ סיו שלוס׳ מסן מסו״ב״ ציצן מל ״מ שצ מצכס צםולימ
קביעס מסן שילעו ממט ״ מ של שבועי׳ ובמלאי סגיעי על סוף מקום
שסיו ׳שלאצ שס בזמן ססוא וא״כ מאין בא צכו ב׳ ״מ בשנומים וע״כ
צ״ל לשבומום משו צמוצס ב׳ ׳״מ מלכבכן שצא צזצזצ בשארי ׳״מ כלאמריכן
במקום שמגימיס שלוס׳ כיסן וצא שלולי סשל׳ צמכיס צמשום ב׳ ימים
משוס גזיכס ס ט אמו סכי ום״כ בשבומוס בכצ מקום וםוא לבל סילוש צא
לאים׳ יר שכםמולל בזם:
ועוד יש ל׳ מיון בכל 3׳ ׳״מ של סוכים ושמיכי עצלם אסל שכבל ססלימו
ולא משו ׳ס״כ רק יוס אי וסמכו מל סרוב לצא עציכו אלול עעוב׳
אין אס״כ שיב סששו לירמימ ימשי ב׳ ימ״ סוכיס ושידכ׳ וקלשו סיום
ובלכו מקלש ׳שלאל וםזמכיס וא׳יכ אכלו בים״כ לעסלע וסיס סלס׳ ל ס ס מ
אהלל׳ וצ״ל פ״פ מ״ש למב״ס ספ״ג מק״סס כשבאו ע מ ס מקבלים למפלע
וסוסליס קבימות םלאשק וא״כ עשכס׳ צי׳ שבאו ע מ ס אסל ים״כ יסהרו
קביעום םראשק ועיש״ סיכום ב׳ ימים מסששא רסוקת סלזם וםוסיסו
עיל לםסמיר בסשש רסוק תלז לתסמ״ גס בעקו׳ שתגיעו שלוס׳ כיסן
עשוי סששאם קלס לסשמ םנ״ל:
ובשנם לרמנ״ס לססיקא לאול״סא לקולא וא״כ כיון שסג ׳״ע סראשון
שונ סוס יוס סשכ׳ ספק ואיכו אלא מלרנק נמלמ׳ וםוא ע״ס
מ ש תלין וניאמ משכם למלן ס״א ממנלס סלכס י״א ללא אמר״ ספיקא
לרבנן לקולא לידעק׳ לגמל׳ כנין אס מסופק א׳ מוקף סומת יריר ׳ב״כ
או לא אין צומל בכצ יוס סםיקא צקוצא נמצא כשעבלו ב׳ םיירס עבל
נוידא׳ מצום ללננן וצא קלא מגיצם וצא קי״ מצום פוליס בוולא׳ ע״כ
עב מ יעש׳ פוליס יוס לאשין שפונפ בי שוב פעול גיוס שני משים ספיקא
ילבכן לקולא ובסוף לבלי משכם למלן בענין םסיב׳ ם מ כסי קעא׳ או
בתרא׳ מסלק בעכין אסר ועיין בשלמי גבורי׳ שבגליק מללכ׳ למס׳ מ״ז
ר־פ ל׳ ׳שממאל אות קמן א׳ עסלק עול בעכין אסר ותוא פלא וצמן
ע״; ובליקם מ״מ היוצא מזם לעכ״כיכו מלבמ תלין בלרבכן כשמע לתלמב״ס
בספיקא לאול״סא לאי מסופק׳ באיזם יוס סיא ׳״מ יכימא מן תתורה
־־קילא ולא יעשם שוס י״מ סר׳ עובלאלאול״סא צםליא וע״כ צסוגיוס
הרישון שסיגע בו ישוב סוס יוס שכ׳ ססיקא לאומי׳ מן תסולת לקולא
•יזדיבכן סוא לסומרא וא״כ בשבועי׳ וגס בסוכת ובטסן םיכא שמגיע״
שלוח״ פשימא דקילא מובא םלבם אס״ מר״ם ביכו שלים ולא באו ע מ ס
מ; המכסם ולמעלם וא״כ יש מקום לםלמב״ס לומר לאי ס״ד דבכל י״מ
ב ש״ג ליסין ירלס של״בז לא ס״ל לסכא למיסכ׳ ב׳ ״׳מ של ל״ם ולירסרן
בחר מסט׳ למכסו׳ לקא׳ בילושל״ לאיכא למימר לוקא בל״ס אבל בשאלי
* נ׳ נ׳ כטל לא ומכיש בימ״ב לשבומוח לכל מיקרו איכו אלא משוס קרן
כישן ולניסן נמקד שהשלוח״ מנימי׳ אינו אלא משו׳ חשל׳ ולחשר׳ גיסים
משים ירעומא לירעומא שבאו מ מ ס אסר ׳״הכ ומזלו ב״ל מקנימוח
הכאשון ובכל זאה לא הוה אלא כלכול לרבנן לססיקא לקולא מן םםירם
וה״ל למהכ״ למיםכ׳ ססס ב״׳מ ולא למיכקמ ר״ם אמ״כ אם״כ בשאמ ״מ
אס״ בכיסן מלו ירלם של״ב בימ״ב ומלמלו אז גס מסם מםליכן ללא
עליסכא ממכםג אבוסיכו םלאשוכיס ומשא״כ ב מ ם דאז לא לסו םשםא
נמ׳ לא לסו ויעיין נסוכס ליס לולב ועכב׳ נכל םסוגיא וסוס׳ שס ככ״ל
אליבא לםלמביס:
מימ צמנא נ״ל לססמיל בשב ואל סמשם וכםלא״ש כםסכמם הםםב״ן
שכא׳ םכמב״ס וםסירג וססכ״ עם סרא״ש צםסמיר וםש״ן צא לאה
אוסס םשובם וכל היכ׳ שםראשוכיס כמלמו מעיט םאסרוטס סלכס
כסראשוניס לאמר״ אלו סיס יולמ סוס סלר ב״:
א ך בספק אס הירלם סיא סיום נזמנו טל כסנאון טב׳ ס״ לור׳לםטל
לורלו בי״מ שני של גליוס פכ״ס ימממא טל לאם׳ קפק קיום מ״פ
לאומי׳ ולס׳ ספק קל לרבנן לללמא סיום סוא יוס ס׳ נמצא עובר מל
מ• מ דאורי״ משוס קפק לרבנן ומול לנדמס רש״י ללא בעי לולן קצם יק
הסורה יאמר״ מסין א״כ אפי׳ אינו זמנים טמא מםון שסוסרם סביר׳
צצולן ג״מ כשסימה םוסלם נמ׳ שלא לצולן וציכא אצא א״ ל ר נ ק דרש״
ימלס למדרננן גמ״ צורן קצם ולילך מצום שאין סיום גולם םמצום צא
,

ותשובות

הד

סוס צורן קצם אבצ אי׳ לאורי״ ליכא כמבואר נ ס ״ צמס׳ ביצס ישימם
םר״א ממק בס׳ by״ לס״צ לםצס׳ קראי לסזק״ ואב״ ולבא ס׳׳ל ג׳ כחוב׳'
ללא נימא ס ן בעלמא אלא טמא מסק־ כו׳ ור״א אזיל למיל צא אמרי׳
בעלמא עמון וצא צריכים צג׳ כסוב״ םנ״ל ע״כ קאמר לסוס עשס וצ״ס
אצו לברי ס׳ יראי' ואכן צא ק״״צ סכי אלא שריסס מסר וםקמרס איברים
צא שיין בסו מסין וציכא אצא סל קלא לבלו נירלם ולבא קא' לר׳
ישמעאל כע״ש סוס׳ לאב״ לל׳ עקיבא ולבא צל׳׳׳ ול״ע באמם ציס צ״ס
לרשא לצבלו לא״כ םרצלמיצףמצבלווצאירצם ומעצם שבס לכצ מחון
אמרי׳ לס׳׳ל ב׳ כםוב״ ואכן ס״ל בםא כל׳׳מ לל״צ ללשס לצבלו אן מסון
איס לן במלמא וכן איס לן מסון במילם ושריסת קלשיס ילס״ מבקר ע״ש
באולן וא״כ ללינא סוס מילם איקול לכבכן לליס לן לבמ וא״כ ״ל אין
לסעביל קפק קיום ע״ע לאומי׳ משוס מצום ספק ל ל נ ק סקל בעצמוסו
וגס עסס שאיכו אלא מכםג אן מ״ש כב״ לסוס ס״ס ולשיל״מ לא סוס
משוס שסוזר לאיסורו ב״׳מ אסל סבא לא כ״ל למ״כ לא אממ׳ ירקל׳
לשיל״מ מם שסחר לאיסילו אלא בםעלוב' ללא בנדל מממס ס מ ן במס׳
כלל״ לסוס מין בירכו סיסר בהיסר וכצ שמוזר לאיסירו לא סיס םיםר
בםיסל אבל מא לאס״ ס״ס אסיל ע״כ אין סממה כירש ס מ ן סכ״ל לע״כ
גס סל״ן מולם לסא למסמל״ בסיס סוא משים על שסאכליסי בספק
םמסן ואכל וסו בוולא׳ םיםל אלא בםעלוב׳ לא כיסא לים לםל״ן בתאי
מעעא על שתאכלוםו בתערובת איסול אכלתו כשכלו תיסל לאי׳כ במין
בשא״מ כמי וע״כ כשכתמלב תות מימל א״כ מ״בע כמי אמיכ סומרא
לםעכוב׳ איכן עשוס על שתאכלתו כר אלא משוס למ״במ לא בנרל ת״כו
ע ולין בעוצין ומצות במצוה יאיסומ׳ בא־סול״ ותתיל בתיתר כל אלו איכס
במיל״ זת בזםולשיל״מ שאיכו סמר לאיסורו ת״ל כתיתל בתיתל עללבכן
מכ״פ ולא במיל מללבכן כאלו תוא כבל מתת סימל אבל בשסחל לאיסורו
לא תיקכו כבכן וכל זה בתעלובת אבל לעכין שפיקא מולת תל״ן בממס
על שתאכלכו כו׳ א״כ ס״ס למילת כמי אלא מ״כ אתאיכן למעמא ליד׳
ע״כ סזמז ימקיל בימ״ב ומסירל למול ביומו ספק מ׳ ספק מ׳ סל׳ תוא
מן םזמז״ אבל ולאי מילה של״ בז איככ׳ מסכים ככלע״ל:
מ״ש מכ׳תתלבכי׳ במעס ללאמבמלין מי״מ לסבלו ללב אסיביצםל׳
מ״ב לגכמי׳ עביד דאיתי ס״ל פע״ס קיו ע״ב מעם אימ מבליל
יא״כ ע״כ לסבליל מרס ׳מעיס אנל אכן דק״״צ מעם מבמל א״כ סמכי׳
אםבללס למביל מוצאי ׳״מ וקא׳ גס א״׳מ ראשון כמו במוצאי שבת דמבדיל
ותולן מד יוס ד׳ בשבם אלו דבלי פאר כוס ממלתו כ״:
וא״א לתב־כס לםא פשימ׳ לכ״ע שאסיל למעיס לכחסלת עד שיבדיל
ולא פליג׳ רב אס׳ ו מ ס פעי׳ס אלא א׳ עבל ועמס א׳ יבדיל אי
לא וע״כ לא סליג׳ אלא א׳ ׳במל בלילת אסר ממימסו אבל למסד יבדיל
גס ללב אס׳ כמבוא׳ ולב אסי ולב זירא מרא דשמעתא דמבמל מיומא
מבא צסבמ׳ איכסו במצמס ס״ל דאי לא אבליל במ״ש מבליל וסולן עד
ד׳ גשבת כדא״ פנרס קיו ע״א ע״כ אין מקוש במוס צתבין דבריו ובימי
סורסי אמרתי תמשן דברי רבא קיז ע״א תלכתא מעם מקדש ומעם
מבדיל ואס לא סבדיל בירש מבדיל וסולן כו׳ דמאי שייכות לשתי םלכסו׳
אםדמ ם״כי משוס דתית ס מ א דכב אק׳ דמסיר מעם איכו מבדיל הייכי
משוס דלמעידם אזיל דס־ל מבדיל עד ד׳ בשב׳ א״כ כסמיכ עליו מעם לא
׳במל סיום ועול סזין למועל למסל וליומא איסכ׳ אבל מאן לס״ל מעם
מבליל על כלסן ס״ל איבו מבליל אלא בע׳ש ולא כל סייס ואס לא עכשיי
איעס׳ ע״כ סקילו עליו לממס מבליל תכי סוס ס״ל קא משמע לן לבא
סלי קולי בסלא מכתא לממס מבליל וגש יש לו פכא׳ לתבליל כל תשבת
כלו וס״כו מילישים:
ונחזור ללבמ מעלסו אס״ ׳סיבנא ליס לבליו ויפלםס ויםקכס עכיא
לתתוס׳ ותלא״ש אןצהלי״ף ולמב״ס לפסקו לאיכו מבמל יסילך
אלא ייס א׳ סשיין לליל מש׳ק ולא יותר א״כ ס״כ אין םבללת דמי״מ ב׳
מומיל צי״מ א' ובש״מ א״ס ס״ רצ׳ימ מייסי ב׳ הלמום ואס יאמר כא כיי;
ללא אפשכ שאכ׳ יכירש תכא״ש ומיית׳ ליס מג׳׳א ס״ סקכ״י סק־ב א״כ
גס לרב אס׳ כאמרכן תיכ׳ ללא אפשל שאכי אבל באמת מת לכו צתמצא״
סלשות ולבר׳ תרי״מבא סיכת מ״ז מבוארים לפכיני ללמא׳ לקי״ל שירכי
ספק ז׳ ׳סובי יםביכן בליכי לא מברכיכן משים למסז׳ כסתיי אתל די
אילמי צ״ ללב אס׳ למבדצמ וקילוש סמלי אתללי וכמ״ש גיכ צל״ס ב־צת
ל׳ ע״ב שס:
ובזח כלמם ס״ ב׳ לכ׳מ למ״ס׳ עג״א סי׳ םס״מ סק״א שנסב לעליכא
צלין לססול ע״ש יק׳ הא מכא כמי מדיכא צמן למידיל יאפ״מ
צא מבלציכן משוס סתילה אע״כ כת״ תלאשון כיין לשכיתס על כיס א׳
סס מוס סםילם .ואסםוס בכל סותיר בלכות .פ״ב יום ת׳ מ׳ תמח
מש׳׳תק סיפל מפפ׳׳דמ :
לםא׳ שתא קפ״ול:

תשובה רנא
ר ב שלוס ל״׳כ מרב תעא״סג מעוז ומגדול בעל פיפיות עימד לתל
סלסיוס כבוד מסיו אסרן כ״ אב״ד וממ בק״ק ס״ס :
יהי כא כביל סוכסו מסול לא״פ שלא םשב־ז* לו מיד ביומו כ׳ מדוב עיצס
סימן

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

המון טרד,תי ונפרע בםכקידכלת סחחלח סזמן כשכס תדבר ממכי לגמרי
והיוס כזכרה׳ .ע״ד מה דבדק לן לשיחוח חוס׳ שלהי חולין דאע״ג דאין
עשה דוחה ל״ה ועשה מ״מ הל״ח כדחיה ולא כשארה אלא עשה והעלה
פר״מ דלם״ז המל בשנה מ ל ם שלא נזמנס אינו עונר נלאו דלא העשה
כל מלאכה אלא נעשה דשנהון לרב אשי פרא״דמ קל׳׳ד ע״א וא״כ אין
׳פכנס סוגי׳ דשכ׳ חיכוק״ ושכח ומל של ע״ש נשבה דכיון דליכא כרה
נמזיל מודלא ליכא חמאח בשוגג אלו דברי פר״מ ודפח״ח ויכילכא לשכו׳
לי׳ לעיקר הירוצו של ר נ אשי לא קא׳ אמילה שלא נזמנה אלא הש״ס מ״ח׳
ליה בצירוף סכיף האמוראים אשגירה רהימא דש״ס וכמ״ש הוס׳ גס
לרבא נשבח כ״ה מ״א סוף הדבור אנל מודה רב אשי לדרשא דלנדו ולא
מילה שלא נזמכו ומיושב כמי קושי׳ הוס׳ לרנא דאע״ג דאיה ליה י״ע
עשה ול״ח גני כיקוי בי״מ מ״מ אצמרין לבדו לחייבו אם״ בל״ה ד״ע
וה״ה ומכיש נשבה לחיינו נלאו וכרה:
כ ל זה כחנהי לסוס םשימוהי׳ דאי ליכא לאו דשבה הו ליכא כרה יכראה
דםשיט לו כן למעלחו ממחכ״ ריש כריחוח דליכ׳ אלא פסח ומילה
שהם נעשה ואיכא כרח וס״ל למעלחו אי מדליח לאו לשבח וענכ נעשה
דשנחון לא מיחיינ ככח ולדעהיזה ליחא שהכי מ״ע שבכדה ישנמקדש
חייבי׳ עליו כרח כמבואר בהוריו׳ ומ״חי ליה רס״נ דשנועו׳ אע״כ כללא
דרם״ק דכריהוה הוא שלא מציכו כרה על מלוה שאיכה אלא עשה רק
פסח ומילה אנל נאינן כולה׳ איה נהו לאוין ואז מחייב אפילו אעשין
שבהם וזה נדור לפעיל:
ומופלנ א׳ הקשכי הכי מילה נמ׳ בלאו דכתיב ושמרתם את נריהי וה״ל
לאו כמדקשת ש״ש כה״ג ממש נעיכובין צ״ו ע״א ובתוס׳ דייה
השמד ׳ע״ש וא״כ אין אמר חון ממילת ותשבתי דכל ם״ מילת לא מ״ר׳
מגדול אלא מזהיר על סאב למול בכיו ועל האדון למול ענדו ועל זה ליכא
כרה ועל זה כחינ שמירה דקרא אן נסיף הפרשה כהינ וערל זכר אשר
לא ימול וככלחס זה הפסוק לבדו מ״ר׳ מגדול ואחא לא כהינ שמירה
ושם כאמר כרה ואין זה סוחר למ״ש לעיל דהכא אין כרס במקום לא־
כלל כי הלאו דשמירה הוא נמקוס שאין ככת משא׳ כ כדה ומקדש ושבה
דעיקר ככה על הלאו ושוב אפי׳ ליכא לאו מ״מ לא פקע כרה מיכ״ ואין
להארין וה׳ שכוהיו יארין כסאו וקרכי ׳כוס כנפשו היפ׳ איכ .פ״נ יוס
מש״הק סיפר מפם״דמ:
ה׳ א׳ מרחשק קס״ל:

תשובה דנב
שלומים אלומיס לחכס מחוכמים ויכ הרבכי הדיין הממיין המופלא
כש״ח מהו׳ כפאל גלוגא כי׳:
עיר שאלח חכמהו נ ס פ ק מילה שלא בזמכם ני״מ שכי של גליוח שפסק
הרב המחבר ני״דס״ רס״ו סעי׳ ח׳ שאינה דוחה אח י״מב׳ והש״ן
סארין לחלוק עליו שס נס׳׳ק ס׳ ונס׳ דגול מרבבה הקשה עוד אפילו
לפסק המחבר כסרא״ש מ״מ מנ״ל שאס״ ספיקא אינו דוחס ודחיק
לשנויי משוס דה״ל דשיל׳ימ לאחר ״מ ולכן מחמכיכןנסי׳ס ומעלהו עמד
על זה מה שיין כאן ״יל מחירי׳ הא דלמא הוה זמכו היום וזה א״א למחכ
וליומא אוחר׳ לקיים מ״ע של ביום השמיני ׳מולובלאם״נ זרחיס מקדימי׳
למצוה אלו הוכן דבריו והדין עמו נזה נל' ספק ומיסו מם שחמם למס
נחמיר במילה מפי מבמה ני״מ שכי לק״מ דםעמידו דנריםס לכל מיל׳
אפילו בביאור חיק ני״מ שכ׳ כמ״ש להלכה םריח נא״ח ס״ חמ״ו ס ק י נ
וז״ל ואף בי״מ נ׳ העמידו דבריהם אף אס לא ביעל משוס דמוקצתהוא
וב״ד מהכין לעקור דנכ מ״הה בשב ואיה וכו׳ ע״ש ונרא׳ דגם הרב המחבר
שעניא שס דעח האיח נשם יש מ׳ שאומר כדעח יחיד מיה׳ ש״ע ב׳ דיני
כח״המ היינו אס לא נימל ל,קא ונדליכא אלא מלמוצ מוקצה נעלמא
אבל לשוכםו לא כמ״ש מ״ז ומגא שס סקיל ובמ״ז שס יש מ״ס שכ׳ שס
נדעה סרמנ״ם להחיר '״ט נ׳ יצ׳׳ל לאסור ועיין נס׳ חמד משה שה כ׳
שססיו ברור מללו ודוקא נמה הקילו ואי] לן אלא משחז׳יל:
אםנם בגוף הלין אומכ אני שלפעכ״ל הלין עס הלנ המחבר שהעיקר
כהנא״ש נזה למילה שלא בזמכה איכה לוחה אפילו ׳״מ ב׳
ו ה ע ק ל כמי כהבנח הלב״׳ דאם״ ספיקא אינו לוחה להנה המול מ״ח׳
לעת לממס פ״א מה׳ מילס לכל שאיכו לוחם שבח א יכו לוחה י״מ וצא
׳״מבי של ל״ת אבל ״כי נ׳ של גליות לוםס וכן מינם שלב״ז איכםלוסס
נ״׳מ שליית והלאייש בתשובה סיף כלל כ׳ כתב בפשיעות שאיט לוסת ׳"ני
נ׳ של גליוה והתנא במתני׳ שנסלק לא״למ שלא הזכיל אלא נ״׳מ של
ל״ס משוס לסכא נאי" שאי שס סינל המשכה וליכא אלא נ׳'״מ של כ״ה
וכ״כ סחשב׳ץ ס־ג סימן לפ״ל מלשון לש״׳ םססיס ורז ע״א גני לס״ספ
כאכל למי לעשרה לי״א וכו׳ פירש׳׳ ובי״ני של ל״ה דוקא כקמ משוס
שנזמן לס״ ס פ לא סיו נ׳ ״מ של גליות ע כ ל למשמע אלוהיו ב׳'״מ היו
דוחי׳ כחיהפ אע״פ שאפילו לפני מלן מ ו אץ עושי! לסענין פס ישן
נישן אפיס סיו מעמידים לבליהס ו ת ה מילה שלא נזמכה נ ״ מ נ ׳ אלו
דבלי הסשנין ז״נ:
ונהירנא כד ה־־נא מלי׳ בענני ללן ק״ק פלאג זכיה׳ ללאוה פני הגאון
לל״ ח זצי׳ל ואמרה׳ לא נמה שהמה נספרו על פירש״ המל הא

ותשובות

ממשלים אפי׳ בז״ס ליכא ב׳ ׳״נו של גליוה ומאי אמ׳ בזמן לח״הפ דכ׳
ואמרה׳ לו מ׳ לא משכחח ליה נשכונ חכמי ישראל בנו׳׳ל ולא הניחו
כמוחס נא״׳ שאז מעבכ״ שכיס וקובעי חדשים בח״ל כמבואר בברכוה
ס״ג סיף ע״א גני עינדא דחככ״ נן אח׳ ר״׳ וכ״כ רמנ׳ס קם׳׳א מקידוש
החדש ע״ש ואס יםיו כחוקים עי׳כ יעשו שס שני ימים מספק ויהיה גס
נא״י 3׳ "׳ע של גליוה והוי מצי החכא לעכקע ב׳ יוס נווב של גליוה סהס
אלא משוס שאי אפשר זה בזמן לחם הפכים דאז לעולם נ׳׳ד הגדול
בירושלים סמוך למקדש אבל בז״הז כברה״ אפשר שיקרה כן וכאשר היה
בימי כ״ע נאמה כמבואר שס נש״ס דנככוה םכ״ל וישרו לברי בעיני
הגאון ז״ל ואמר קאלוס וא״כ עוד כחמזקם כאי׳ ההשנ״ן הכ״ל בי״ע של
גליוה כמי היה דוחי׳ אםייח לחה״פ וה״ה למילה:
ואין לומכ א״כ האי הנא דמס׳ שנה מיינו כקע ני '"ע של ר״ה משוס
שנא״יקאיהא החס כמי שייך ני״ע של גליות לפי סכ״ל י״לאה׳כ
אלא האי הנא בזמנו קא׳ ונהווה דינר שהיו רוב חכמי ישראל בא״י או
סמיך לו שה״ מדע לכל ננ׳ א״׳ זיון הקניעי׳ ולכן נקע ר״ס אנל הך
חכא דלח״הם דלא קא׳ אזעכו שהרי כנר חרב הניה אלא אדרי עלמא
קא׳ בזמן שהיה םניח ק״ס על איזה אופן היה אפשר שיקרב לחה״ם
א״כ ה״ל למנקמ סהס ואי א-כא נ׳ ״ ע צמה פרע כ״ה צכן הוצרך רש״׳
לומר שנזמן לחייהם לא שייך זה:
ולפע״ך נראה ראי׳ ברורה לזה שהדי במסי בילה ה׳ ע״א דאמר״ ההם
ני״ע של ר״ה לב״ע נולדה נזה אסירה בזה קאמר רנה דמהקנה
כיב׳ז ואילך שהחקין לקנל עדוח כל היום ניצה מוחרח ר״ל חזרו להייה
נ׳ קלושוח כמו ני״ע של גליוח לענמא וא״כ לליל" קש״ מתכי׳ לסיים
כא״דמ אי ס״ד די״נו נ׳ של גליוח נדחה מפני מילה א״כ ה״ה לי״ע של
ר׳ ה בז״הז ומסכי׳ אחד החוכבן כישכיה ואיך הכן ני״ע של רי׳ה כ־מול ל״׳נ
•דוחק לומכ דסנא קח• אח״ל דנם אחר חקנח רינ״ז ניצה אסורה למאי
דמסיק החס הא לן והא להו זהו דוחק וידוע דהמשניוח כחחנרו ב א י
יסהס הנא דמהני׳ נאי׳ קא׳ אס לא דמפריש בהד״ בחייל ודוחק נמ׳
לומר ללא קאי אזמכו אלא אקודס החוכנן כשלא קבלו עדים דזה דוחק
דמאי דס ס הוח וכה״ג הקשו סוסי ננילם שס ד״ת הא לן והא להו עי׳ש
אעיכ ליל לס״ל לרבה לאס׳׳כ ״יע ב׳ של גליוח דוחה מילה שלא נזמנס
וא״כ כיון דלכנה ע״כ ס״ל להעמידו דבלים׳ א״כ לאידך מייד דםליג׳ על״
יס״ל דני״ע של ר״ה נשארו נקדושחן גס אחר הקנה רינ״ז מ״מ בהא לא
םליג׳ לי״נו נ' של גליוח דוחה מילה שלא נזמנה והא דנקע חנא ר׳ ה
משוס דנא״י קאי ואפושי נפלוגחא לא מפש־נן:
ולהרמבים דס״ל דיני של גליוח נדחה מתני ודלה שלא בזמנה ע ב
צר־כיס אנו לדחוק ולומר נרבה דס״ל דלבנ׳ א״י נ׳ י גי
של ליה ב׳ קמשו׳ מ״רי מחני׳ דהחס בחייל או קודם הקנה ושינו״ דחיקא
הוא ליישב דעה הרמב״ס אבל לא קמכ״ אשינו״ דעיקא ונסמוך על הראי ש
דרויח לן עלמא ושב וא״ה עדיף א״נ במקום נ״ד שממסינ״ ׳.ס הראשין
שמא יבואו םעדיס היום ואסור למול נ ו מילה שלא בזמנו שמא עחיד
להחנרר שסיום י״ע ואס״כ כשלא נא סיום נמצא שלמחר הוא ודא״״ע
ואסור למול נ ו מילה שלא בזמנו מ״מ סוא דסיק בלשון המשנם:
ובזה אפשר ליישב דקדוקו של סכ״מ אהרמנ״ס שכ׳ וכן מילה שלא
נזמכם איכס דוסס ״ ע נ׳ של ר״ס ולקדק ז״ל מאי וכן סא אדרבא
מילה שלא נזמכה הכן בהדי׳ במסכי׳ דאיכו דוסה ואיך סלי מסכי בדלא
סכי׳ ולפי סכ״ל ס״ל לםרמב״ס לתכא דמתכ״ לא מ״כ׳ בהד״ אלא ממת
דקודס תקנת דתות קדושת א׳ מדיכא ממש שתר׳ לא קבלו עדים ביום
ראשון אבל אסכ ההקכה מזה צא מ״כ׳ תתכא אלא מיסא לענין שאכי
דסי;ס שאיכן דוס״ שבס םשימא לי׳ לםרמב״ס דעכ״ם איכו לוסה נ ״ ע
של כ״ה דהרי עכ״ס ק״ל דגם אסכ הקכס רינ״ז סמיר ני״מ של ריס
כדמסיק בניצה ה׳ ע״נ וד לא מודה רינ״ז שכוםג״ אוסי סיום קודש ולמסר
קודש ויע״ש סוס׳ ל״ה וד לא מודה וכו׳ אבל ורצה גופי׳ לאיכא נע׳
סנרא לומר אולי לא כלו לי סלשיו וה״ל כמססך נשר בעלמא כמבואר
כל זה בשבס קל״ו ע״א ס״א דקיל עסי קמ״ל וכן מילם של״נז כן י ל
דברי הרמב״ס מ״מ ׳"ל םעיקר כהרא״ש :
והנה לכאור׳ לא יסופק אלס ב״מ ב׳ של ר״ה דאם״ כולל קפק בית
כדסו נ ו וכל זה בכלל כווכה ההכא וכיון שהוכסכו לרנה כן סוא
ני״מ של גליוס כמו נ״׳מ של ר״ם וא״כ לדיל״ אס״ כולד ספק בין
השמשוס איכו לוסה י״נו נ׳ של גלי•• וה״ם לכל אמוראי לנסא לא םליג
מ״ל וא״ש פסק הש״ע וכן יפה לכו וכן סונה לכו:
והנה הסשב״ן כ׳ מילם שלא בזמני לא ימול ביום ה׳ שלא יבוא לסלל
שבס שהוא ג' למלחי ומס שםקשם םש״ן על זס ממסכי׳ דקמן
נימול ל״ינ אמא׳ לא משכסס מם׳ בסל כ״ס ג׳ ד׳ ע״ש כבכ כ׳ הש״ן
במצמו שקושיסו למ״ד דמסלליס השבה גס בשני למילם וא״א למול ביום
ו״יו אנל להסשב״ן דס״ל דוקא בשלישי מסלצין צק״מ ק׳ הש״ן וק״ל:
ואיכ כיפי ה״ל צהקשו׳ להחשנ׳ין מ׳׳מ כקימ ההכא כק ׳״ב וגס צמן
לצייר נ ״ מ של כ״ה אסכ שבס מיד דםי׳ יום שלשים של אלול
נא׳ידי שהוא רסוק נמציאו׳ וכבר הרגיש נהי״נו והראי לעיין ססמ״ודשנה
דיל גס שס תכן תר׳ בבי בתלד׳ יעיש ומ״מ לא קאמר בי״מ שצ ריס ב׳

שארות

חת״ם סופר ת״ד

ג׳ וימיו ״ג דשבמ םוא נר ויום א׳ מ׳״מ אסור למול משים מלול י״ע נ׳
של ר״מ שמוא ג׳ למילמו ע״כ נדמה מד יוס מ שמיא ״ג ללידמו אע״כ
דלא כממשני׳ן ואולי כולי מאי לא מעמידו ל נ מ ם ס לםמעיל ביום מול
שלפניו אולי יצטלכו למלל ׳״מ של מ ס ענילו כיון שעכ״פ אינו אלא
ספק ללננן בעצמא ונזמ אמן קנצי למילין .עש״ק ׳״א לילמ׳ מלימא׳.
מש״מק סיפל מפפ״למ:
פ מ ק״ק מ״ל:

תשובה רנג

\

ותשובות

סה

יסלומ למפרע וכשבא עליס ס״ל כבא על עכו״ס שאין לה קכק ואפ"
מזלה וכסגיילס םשחא סוא למסיסדא וחין לס קכק וסכי סל״ל יהנא
לס זוזי דליס לס ש״כוה ננווס אעי׳כ פשיעא לסו לאב״ ורנא דאס״
אס סמסס לא חעקור הגילום למפלע לכח נ״ל יפם וליכא סששא אלא
לאכלס נגיוסס כן חיה נראס לכאורס:
אבל כד עע״כח שסיר סא ליחא לוולאי אין נו ספק כלל לעקרס סגיולס
למפלע זס״ן םכשאל שנגע נו קולס מחאחו סוא ככל מגע גוי
קען נ״ן שלנו ואס נא על בח ישראל נפסלה מסכסונה וישראל שנא
עלי׳ בנשואי׳ פעור מכחונה וכשאנסס אין לה קכק מ״מ מננכי׳ נשעח
ענילה נל׳ פקפוק וממקומו הוא מוכרע שהרי הקשו חוספוה הא אין
שליחוח לקטן ואפי׳ למ״ל יש שליםוח משוס לאח׳ לכלל שליחיה אנל
עכו׳ס ללא אה׳ לכלל שליחוס אין לו שוס זכי׳ והי׳ מוס׳ להא׳ עכי״ס
מואיל וסופו לבוא ליל׳ שלימומ ע״׳ סגירוס ס״ל כקטן ישראל לעלמא שיש
לו זכי׳ נקעכומו למל ג״ ננ״מ הוס מללנכן ולסל ג״ מלאור״מא כמי
ופכ׳ •הישע העלה אסי׳ אי אין זכי׳ לקען מלאול״מא בעלמא מ׳׳מ עי״
נ״ל יש זכ״ מן ההולה כלילפיכן מנשיא א׳ למטה ע״ש וכע״ש והאריך
נכקולההכסף ס״ ש״ה וק׳ כמי דלמא הסס נישלאל לאה׳ לכלל שלימוה
עכ״פ ואכה׳ נעכו״ס מכייל וצ״ל ככ״ל לסכא כיון שעי״ ענילס זו סופו
לבוא ליד׳ שליםוה ה״ל כקטן ישראל שביל זוכ״ ענולס ולמס שכ׳ חיס׳
כמי ל״פ בן סילל ועולה בסוף הדנול לטבילה גל ע״ל נ״ל לאור״׳ מממן
הולה וטף וכשיס במדין מ״מ כ״ל הסס טס״ מה״ע הוה לכיון דעי״ז אה׳
לכלל שלימוח כמ בייל יפה למיומ שלוםס ענול׳ מעהה נקטכוסס וכ׳ז
חינמ א׳ לא •מחמ אבל אי ׳מממ מיל כשיגלל נמלא לא אמי לכלל שליחוח
מעולם א״כ הלכה ק״ל איך יעשו ניד שלוחים ענולס שכאמל שיח״ ׳שלאל
על שעמ מחאס ויהי׳ מגעם ביין כשר ולא יפסלו נה ישראל נניאחס
מע״כ אח״נ לחטנילח מיחל׳ חל׳ וקא׳ וכן מוטח נייהל ניאול ממ״ש
הוס׳ נכהובו׳ י״א הכ״ל לנר המחחיל אני״ וכו׳ אנל הכא סנירא ליס
ללנא למשיס טעמא שלא יהיה חוטא כשכר אין לימן לה כיון למן
הלין אין לה שהל׳ ככלי׳ גמולה היא אם הממה על כאן לשונו הלי
מבואר להל״ שהיא ככייס גמורה למפרע וזו ראי׳ ברורה באין ספק:
מימא איך ׳כימנו ליגע ביין או לסנשא לאיש או לנא על מישלאלימ
ואי
נקטנומס שמא ׳מחמ ומכ״ש לקש״ ל״ איך מברכי׳ על הטנילמ
מספק כ״ל נסשיטוח א׳ לאו למוחזק לן בוודאי שלא יממה לרונא לרובא
אינס מימי' לא חי׳ מועיל מזכי״ ענולס נקטנוחס אפי׳ אס ׳אמלואמ׳׳כ
שממכו נמעש׳ נ״ל כיון שנשעמ מעשה מיס ספק מונ צא מהט אמיכ
ולנר זה ממנאר יפחספ״נ למזלי! גני עונלא לקסל׳ ובלשנ״א וחי'לין
שס ונלנלי ה״ה פיל מזכי׳ מלכה נ׳ נשס למניין ועי ל כ״ל לאלה״ה א״כ
למאי לקיי״ל בהולה נלעח אמליס אין בלילה א״כ ה״כ כיון שסלו׳ הגילום
במחאהה כיעא אין ברירה ולא כעשה עכוי׳ס למפרע וכן הוא להד״ בגטין
כ״ס ע״נ נסוג״ דנרירה מייהי עלה עעצ מכס שירצה אבא והוה ממש
דומי' דהכא וא״כ קשי׳ אמא׳ מומ גר כשלא יממה אע״כ הכא שאט
דסזקה שלא יממה ולכשיגדיל ונא יממה א־כו דני המהחדש שכאמכ נלירה
אלא גילוי מילהא בעלמא שהטבילה הי׳ זכוה לו וה׳׳ל כעין וכבל בא מכס
בעיה ונין ל״ז ע״נ עיין שס וכיון שכן שחזקהו שלא יממה כוכל להחזיק
ל׳שלאצ גמול וצא ׳צטלך למיחש לשמא ימחה אע״ג לאי אילע שימחה
יעשה ״ן זה כסך למפרע או ככל סלומח מ״מ אין לכו לחוש לזה לומח

שלום וב״ט ליליל׳ מלב ממופלא ומופלג נמולמ כש״מ ממ׳ שמואצ נ״׳
יישב בשנמ ממכמוכ׳ דיין מצו״ן לאוממי בק׳׳ק כ״זאין יע״א
וכאל״ש:
יקרת מכמנו מסולאיס בפז םגיעכ׳ לנכון יוס אממול ש״ק ושס כאמל
כי כםמםק במן אס לברך על טבילמ גר קען שכמג״ל ע׳״ אמו
הואיל וק״״ל בכמונו׳ ׳״א ע״א ונש״ע ׳״ל לס״ס דאס מגליל יכול למחומ
איכ אולי הוה נלכה לנטלס או אולי כאמל אפי׳ אס יממה בו לכשיגדל
מ״מ איכו מיעקל עיקל הקלושה למפלע אלא מיגז ג״ז מכאן ולהבא
אנל למפלע כל מ״ממ שכגע בהס מו ל״ וכ; אס נעל אשה נהיומ בן
ע׳ לא כפקלמ ניאמו לכח נ״ל יפה שמענילומו וכיון לאהט מעשי נ״ל
ליכא בלכה לנטלס וביקש ממכ׳ למוומ לעמי מקלושמ:
ואען ואומר לפעי׳ל בניליןלילןלא צליככא לכל זה לאע״גלנש״ע סהס
הלבליס יססק שיכולים צמסוה מ״מ נהניאמו אמו צ״לע אס נימא
שיכול למסוה לכשיגדל ולא יה״ נילון לישלאל מומל להנה בסייג דסה הך
לל׳ יוסף מהלכהא ופסק להד״ לקטן אין מענילין אוחו נ״ל ומ״ס׳ ליה
הטול ולעומ׳ זה פסק בהביאוהו אנוחיו לההג״׳ הן אביו והן אמו מטבילי׳
אוחו ע״ל נ״ל ואיכו יכול למחוס עיין ננ״י ועיין נ פ ט ס בה״ג חלשי׳ לף
כ״א ע״ל למ״ה׳ הך שהניא חטול נשמו ושוב נלף כ״נ ע״א גני עונלא
ליוסף נן סרוך ממזלא וכו׳ מייהי הא לל״ה שמענילי׳ אוהו ע״ל ב״ל
היכי שאין צריך לההכי׳ עליי עיש יס״ל כשאנוהיו מניא״ אוהו הן מקבלי
הכאי הגירו׳ ענירו ולא מ״ח׳ כלל שיכול למחוה זה לעה בה״ג והר״׳ף
ס׳ הסולן מ״הי הא לר״ה ולא ללנ יוסף משמע אפי׳ נ״ל לנל בלא
אבותיו מעניל״ אוסו ואיבו יכול למסוה והלא״ש ס׳ ק לכסונו׳ שס הקשה
על המ״ף מימ לאו קטלא קכ״ נאגמא היא סרייף ואין רס־ק נעיכי שגס
לעה הלמנ״ס כן שהל׳ נפי״ג מאיסורי ביאה ע״הי דקטן מטבילי׳ ע״ל
ב״ל ולא מ״ס׳ כלל שיכיל למסוס לק נפ׳ ׳ו״ל ממלכים מ״ה׳ ליכול
לעסוס ועמד נזה ה״ה ואי כימא דס״ל כשיטה בסייג א״ש לנאיסור׳
ביאה מ״ל׳ שהביאוהו אביו או אמו לההג״ר דנסמוך לו מיד כסב דין
מעוברי שטבל׳ אין נהה צריך טבילה משדה לא הזכיר שס שיכול למסוה
ובהל׳ מלכים מ״מ שנא בפ״ע לההגייר דססלה ה נ נ א מסםיל בן כס
םכחג״ר וכוי ואס״כ רוצח כחזיר וכו׳ ואס היה קטן וכו׳ יכול למסוס
מ״ר׳ דומי׳ דרישא בן כס שבא לססגייר על דעה עצמו חכי כמי חקטן
שנא נפ״ע בלא אנוסיו אז יכול למסוח אנל עס אמו לא שמעני:
הלוס ראיס׳ בשיטה מקובל׳ סבל כניאיס ראשונים דס׳׳ל דמ״ר׳
ונם
ש״ס שאין אביהיו מסג״רי׳ עמו אנל אס מסג״ריס עמו נוודא׳
איכו יכול למסר ימלנד טעם שהסב״ שס כ״ל עוד דהיכ׳ שהוא זכוה
גדול נוודא׳ אין יכול למסוס דאי מוסה אכ! ס ה מ דהשהא הוא דמיהדכ
ביה יכנר היה מרוצה רגע א׳ וכדאמר״ גני נדיקס חמן פססיס ד׳ ע״נ
למ״ש חוס׳ בגטין ל״ג ע״א ל״ה ואפקעינהו רנכן וכד :
כיון דאכן ססדי דכיסא ליה לאיכש למיענד מצוה נממוכו אסי׳ עומד
עצמך המפריש חלומה לא ׳נלך ללמא מחשל׳ עלה וכמלא נליך
וצווח דלא כיחא ליה אמר״ השהא הוא דחדר ני׳ משכימה הביס וס׳ינ הגע
לנטלה וכן לא יאכל אלס מן הכלי המהוקן על שכיהכו תמחכו׳
לטוס״ וסברא זו כ׳ ג״כ מומ נהסצאה זצ״צ דהטף נכשיס נמצחמח
מדין כיון שהיה להם זכיה גדול שלא כהכגו אס הגדיצו איכס יכולים לבעליהם ללמא מהשל עצה וכמצא אכל טבל״ למפרע ועיין היטב נמ״ש
והאליך טו״ז י״ד ס״ שכ״ג ומה שהשיב עליו נחשו׳ ס ד י :
למחוה ע״ש וא״כ ה״כ כשאבות״ מהיהד״ אס הוא ׳שאר נגיוה׳ קשה
להם להיוה עמו באגודה א׳ שהרי עושי ׳י״כ וכשיהיו אנוחיו כפרש״ ואומר אכי בטח אס יארע שאכל אחר מן חכר׳ וכחחל׳ על חחלומ׳
למהשיל על החממה ויהלל סככ׳ לבטלו אין לחוש במה שאכלו
מממ מפריש״ אוחו מחיוהו ע״כ זכוה גדול הוא לו ואיכו יכול למחוח
ואפחר דגס הרא״ש מודה נזה והש״ס לא מ״מ אלא בנא מעצמו לחחג״כ טבלים לנשעח שאכצו נחיחלא קאכיצ וצא היו צריכים לחוש למלהא
או אפי׳ אנוחיו הביאי ולא כסג״רו עמו אבל כםגס הס מחג״ריס חדהא והי נ בכידון לילן לכווח״ ומה״ט לא פרין כמי הש״ס איך כשא אה
חגיולח הזאה ולא חשש שסמסס• משוס דמוקמ״ נסזקהס וכן כמי לא
מזה לא מ״ל׳.־
נלל זס אני אימל נכחג״מ עמו אסל מאבותיו איני יכול נמחוה ה״ל למפלך נפשיטוה אמא׳ ישלם קנס וכחובה ללמא לא חי׳ מחחיינ
להלי״ף פסק לעילם אינו יכול למחוח והיג שכל ל נ מ ו לברי לה כלל דלמא חמחה ואפ״ א׳ כונס איכס מוחים מ״מ אין הולכים
קבל׳ פסק עכיס נהביאוהו אבוהיו אפ״ לא נהג״רו עמו איני יכול בממון אחל הלונ ח״א כיון שמחזיק״ אוחח נגיולח גמולה לכל לבל״ א״כ
למחיה וקרוב לוודאי שגס הרמנ״ס סונר כן ורבי׳ מהפוסקים בשיטה אפי׳ למטן ממון כמי וכמ״ש והאלין נכיוצא בזח מומ זצ״ל בהפלאה
עקינצה פסקו דעכ״פ בנסג״לו עמו אי״ל ונהנא״ש לא מצינו שחולק ספיק דכהונוח יצא הוה קש״ ליה לאב״ ולבא אלא לפי מה לסוה ס״ל
דימביכא צמ מיל ואיכא לבלול׳ צמממין עד שממומ בימלומ ויומן ליולשיה
צהלי׳ א״כ אין ספק לחכי חצכחא וצכן צמך לבלן:
א מ נ ם להחלמל במקום אחל חיכי דליכא כל הנ׳׳ל ליכול למחות למספק׳ לפי מכךל דמוכצ למהוה צעוצס וכצ ממ דאיכא צנלור׳ מנרל״ נאיסיל
ממול צימןמעו׳ למחזיק ידי עונל׳ ענילמ מש ו״מ הקשה ולבל זה ממנאל
ליס לעעלחו אס טעקל עקל ואינו מנלך או טגז ג״ז ומנרן
על׳ םלמב״ס פ"׳ ממלכים אמל דל שמא מעוצ ומגלל ומעממ וכמצאה
הנה לכאורה הי׳ נראה קצה להוכיח מל׳ הש״ס לעל חשחא הוה ישלאל
זו אכלמ בגיוממ מעומ שאין למ זכומ בסס אלא בדיני ישראל על כאן
גמול ומעסאהו ואילן הוא דכעשה גוי מלקאמר אב״ ורנא ואי ס״ד
לשונו למלנו מלשין זמ שע״י מעמאמ נעקרמ מגירומ למפרע ואין לס
יכולים למסוס יהנ״ ליה ואכל״ נגיוחו וק׳ לא״כ לכל החשש היא משוה
קנס ולמדנו עוד לאי לאו דהוח אכלמ נניוממ לא מומ מ״ש״ לנמר
לאכיל נגיוסו א״כ לפי העקקכא כט לממחין עד שיגללו א״כ גללה ומססה
משמא אזל״ ואינ סרמניס מפרש ואכלמ נניוממ אפי׳ מאכל נקענוהה
שעה א׳ ואס״כ סחלס ונמשים גל צדק מכאן ולהבא יסנינן לס זוזי לילה
ולא משאר ממנו כלום מ״מ למסנע אכלמ בגיוסמ:
לסשסא לא אכל׳ בגיוסה ובאמס זה ליסא לכיק שעססה שעה א׳ עבלה
מ׳׳מ

שאמת

הת״ם סופר חי״ד

 D'Dמל׳ הרמנ״ס משמע דאי סוס שי 7לס מן סדין סיינו טסט׳ לס
אפ״ אכלם נגייתס ילא משממ כן נרא״ש פיק דקידושין סי׳ כ״ג
עיין נעשיע ס״מ ס״ רפ״ג סע״ נ׳ ילשימת סרא״ש סלז י״ל לסט נקע
ואכלם בגייתת אגב אירסא קמ״ל דאפ״ ממית סשייך לס מן סדין לא
׳סנינן דאכלם נגייתת מ״מ ים״ איך שיסיס סדין דין אמת שמנרמ מל
ענילת גר קמן ימסזק״ איתי כישראל גמיר לכל דבריו רק זוז• לא ׳סנינן
לים מד דגדל ילא ידסס שלא יכול למיכל נגיותי יא׳ אירמ שמיסם יכשאר
״ן מן איתי ם״ן שנגמ ני קידם מסאת נפשת נקך למפרע ינס ישראל
שנא עצי׳ נעשים פסילי לכסינם למפרמ אנצ אין צריך למיסש לזס
סנלע״ד כחנםי יסםמס׳ שיד נכצ סיסמי נרכיס .פ״נ ייס א׳ ס׳ א״ש
משת״ק סיפר מפפד״מ:
תקע׳׳ג צפ״ק :

תשובה רנד
שלום

ר נ צידידי הרנ היהיק סמיפצג סחרון מסו׳ נפתצ׳ טי:

ראיתי

דנריי יכן המהה׳ כ׳ צא ידעה׳ סיכן דעסי ניעס נ ם נ נ ה
דנר׳ ל מ מ ס ריש הלכו׳ ס״ח ע״כ ראשון חחצה אנאר דנכיי
ימה שחמםחי עליי מאז יקצם יישננ ע פ ״ סדחק יממילא מוחא שממסא
צהצכחא:
במסי כדמם צ״ח ע״א אכ״׳ נר״ח מחחצה צא טחנה אצא צמרע״ה
שנא׳ כ ח נ צך יפריך יסא כחינ ימסם כסני צכס אח סשירס
הזאה ומשני שירה לחודס י פ י  7יסא כחינ למען סם״ לי צמד יפרש״׳
ומן ורא״ש ועצ מה העיד השירה אס צא יצמוו על כל ההורה ומקיק
אלא לפלפולא נמלמא למרע״ה צחוד ע״ש והכה נפ׳ כה״ג נסנהדמן
כשנא ללמוד מ״ע של כחינח ס״ח ממחה כס נו לכס אח השירה אין
לימד ע״כ קאמר מדכה״ לממן הסי׳ ל׳ למד כננדריס דנשלמא החס
ננדרי׳ הוה ס״ד שצא נצעוייני על ההורה מ א על השירה •פה קאמר
הש״ק על מה העיד אנצ אסר שהעצינו שנצעוינו על כל ההורה רק דס״ד
שחין כל אדס מחויינ לכהונ לעצמו אלא פ׳ השירה והיא העיד על קיוס
כל החירה שנלמייני לק״מס אף אס לא ככמויני לכוחנס א ? טלף
מעהס כ׳ לכס השירה שנה״ מחי״ניס לכהינ כל ההורה יע״כ החחכס
סרמנ״ס ריש הלמח ס״ה צהיכיח מדק״״ל שאין מהנין מגלה לחינוק
צסחצמד ידצא כרי״ף פ׳ סנזקין מוכח יחס דכסני לכס חירס שיש נ ה
שירח ואין אדס שיסכצ צפרש דגס צמסקכא עיקר מ ו נ ח סקנ״ס היא
על כהינס םשירה אלא מפני שא״א לכחינ מגלס נפ״מ מ״כ סצר7
לכחונ ס״ח שלימה והסיס כל סהורה מפילה לשירה יכפקא ידני׳ דאי
ענר יכ׳ שירה לחידא נה׳ דענר לכחינ הילה מגלה מ׳׳מ כנר ״״ח
כסיני יעסה כהני לכס א״כ שכ׳ כל הסירם ינפסלס עד סשירת ד״״ח
כהינה עכ״פ לדעה׳ לא יטעה נזה נר נ• רנ דחד יימא יהמהני על
מעלהו ספעס איך עלה זה על דעחו:
פשימ דאט נ א ט להוכיח שהמוכה מעיקרא על כל סהורה
אבל
והוציאה נלשין שירה עפכ׳ שהיא עדוהה של הוכה או מפט
שסיא גסופס וסשלוס סחורה כע׳׳ש הרמי אנצ עכ״ה עיקר הכווכה עצ
כל הסירה יאפי׳ אי •הינכא להמיקוש שהמוכה על השירס ידמ איננו
גז״ם בלי עמס דהרי עעמא משד ילמדה אה נ״י שימם נפיסס למען
הה״ ל׳ לעד וא״כ עכ״פ יפה כ׳ הרא״ש דנזמכיכי שאין פסקיני בהורה
שנכסנ יאין אדס מנין לה נ ה ילא נהשירה כ״א נהש״ס ופירישיס
ואס ילמד אדס שירח האזיני ילא יעיין נ ס דנרי סדל ופירש״ ירמנ״ן
׳כדימח ימדרש׳ רז״ל הרניס לא ינין ממכה דנר יממש נכל מצוח
החירה שסמס כולם נאין מנין מנל' ש״ס ופיקקיס א״כ עיקר המצים
הוא נ ס ס ולא כחינח ס״ח לחוד:
וניל סא דכדסק הרמי וכל סנאים אסריו להעמיס נל׳ הראיש שיהיה
ט כ מצוה נכהינה ס״ה כדי שצא ירפה ידי עושי מצוס כוהני ס״ח
לא היו צריכים לזה כ׳ צא אמר סרא״ש אצא אס כדרש עממא דקרא
לומר שים״ עמס מ״ע שצ כהינס ס״ס צלמוד מסוכה א״כ ממילא עיקר
םחיונ על פירושי םחורס אמנם אנן ק״־ל כר׳ •סודא דלא דריש מעמא
דקרא לסקל עליו יפשוע דלעולס טסוש למעמא צםחמיר אפ״ צר׳ יהודה
רק היכא שע׳״ הממס ננוא להקל לא דרש״ מעמא וא״כ ליס״נ לכחונ
שאר ספרים נדרוש המעס ילא ״"ס נכהינה ס״ס לסוד אנל לפעור מצמו
מכחינח סיה ע״׳ המעס הל״ נפלוגהא דר״ ור״ש וק״״ל מ נ י יהודה
דלא דריש מעמא דקרא ואין לפמור ואפ״ לריש דדריש מעיד׳ דקכא
מ׳׳מ כ״צ הא ס״ח שחסר אוה א׳ ואפי' קילו של ירד פסול הוא ואפי׳
נחגין וזיוני׳ יש קפידא וממש נזיוכיס דשעעכ״ז גק וא״כ צמ״ש הרא״ש
דיוחר מצוי יש נפירוש׳ ההורה והמצוח כטח אנחנו שאין למך כלל לשוס
ס״ח שונ דנדרש מעמא דקרא אפי׳ להקל היינו כשיש לנו פירושים על
כל החורפ ועל כ ל ק י ן ו ק ק וחג וחג שאס סקר פירוש על קוצו של ירד
סר׳ מסר זס מס״ח שלט דה״כו מפירוש״ שיש לכו סלף ס״ס וא 7יוצא
נו ״ס ואיך ׳שציס םשצס נססר וצמצוא פירושים על כל סכ״ל סוא כמכע
כ׳ צא •דע אנוש ערכה ואפ״ מרמ״ה לא ידמ זה א״ב א״א מנל' ס״ח

ותשובות

שלס אלא שעל׳ץ אינו ״״ח על שיקס ס פ מ ס שיכול סוא ובניו צהגוה
נ ס ס ולסנין ולסשכיל דנק״ה עצמו קצרס לעודנו נעו״ס:
והנה מס שנסקשיס׳ אני מל לנרי רמנ״ס סנ״ל ללמא למולם סכוונה
מל שירס לסול אמ״ג שאין מ ס נ ״ מגלות מגלוס מימ לא גרע
מפרשיו׳ שנספילין ומזח ס ופי שומם שכל אלו נכת נ״ נס״מ כ׳ ם׳ לוה
וס׳׳נ ללמא ס׳ לוס מל םשירס לסודת ונוולאי סאמס שיותר קשס על
דנר׳ מסרי״מ ס״נ נסי״ד p״ ג׳ שםקשת על סר״ף לפקק כותב״ מגלה
א״ב מטל לועתס כתבו לכס סיא ש״ת ללמא שירם לסולם סר׳ סגאון
זיל עשם לפירוש זס של סרמנ״ס כאלו מקונל כן נל' שינד וצפע״ד
סוא םמוס ושאצת׳ צסמרס גדוציס ואין פו סר צ׳ ול״שנ קצם מל צד
תלוסק תית נ״ל לוודאי א׳ פשמ״ לקרא סוא שיכתוב כל אלם מישראל
צמצמו פ׳ שירת כדי צסעמיד על קיום םםורס א״נ ק".־ ממילא נדע
שיסיס סיוג צכתונ עכ״פ אותן פרשיוס שעיקרי סורס תצוין נ ת ס כנו;
אותן שקרס סמצך נפ׳ סקםצ ועוד כיוצא נאלי כ׳ איך יתכן שיכתוב
סעדוס וצא סעיקר שעצ״ תעיל וזס שאמרם סורס כסנו צכס סשירת
םזאת צרנותא קאמר אפי׳ סשירס שסיא רק תעלות וםםסראס מסוייב
כל א׳ לכתוב מכ״ש עיקר סתורה אלא שנק״ו זס לא סיס נכלל אותן
פרשיות שאין נ ס ס צורך כ״כ כגון מגלת בראשית ששאצ ר׳ יצסק לא הי׳
צריך צתתסיצ אלא מססלש סזס לכס ומגלת אבות ופ׳ נצעס ומרנציס
וסומש םפקומס וכדומס ואפס״׳ שאין קוצו שצ יו״ד בתורם שאין צצמול
ממכס •אפ״ ותמכמ סיסס פצגש מ״מ שיתי׳ כצ אלס מסו״נ צכםונ זת
צמצמו איננו ק״ו משירס וא״כ יסיס סדין שסשירס מסו״נ צכסונ מ;
םתורם ופרשיות שנסס עיקרי הסורס מק״ו וסשאר צא יכסנ כצצ ועל
זס יסס כ׳ םרמנ״ס כמלא ככתנם כל תסורס מגלות נפרדות א׳ סנה
וא׳ תכה ופל כזת לא שייך לומר שכל אותן םפרשיר תמכונות ית־ו
כתפילין ומזוזה ופי קומה א״כ מס םשארת:
צפ׳ סניזקץ שס ביארת דצרין סקירת סכס מ״ע לאיקורא דמגלה
מגלה ואפי׳ א׳ סתומה טתכס ומכ״ש א׳ מגצם טתט ואדבק
מכ״צ שתקפיד תקנ״ת שצא צכתו׳ מגלת מגלס וטל ע״פ מ״ש סרבי י
נעא׳יס קי׳ מ״מ ממס דדנריס שנכתנ א• אתס רשאי צאומרן נמ״פ
וז״צ משוס דאיכא מיצי מובא דמדרש׳ מתוך ס כ ס נ כגון ׳סירוס וססירות
וקרי וצא כתיב ודכוותי׳ ואי אמרת צסו ע״פ בציר לתו מכ״ל חם מפיק
מקרא דכה״ כהנ לך סדנריס האלה מיין ומעמא ככ״ל חת סמעס נעצמו
׳קפיק שלא לכהונ מגלה מגלה משוס דםרנס דרושים נדרש מקמיכית
הפרשיות להדדי מדסממ עטן לו ומפירש״׳ מל פקיק שוקיו ממוד׳ שש
ידוקדיס על אדכ׳ פז ואפי׳ למאן דלא דרש סמימס כ״א נמשנת תורה
מ״מ תיכא דמוכס ומופכס דריש ולים אכו יודעים אמא׳ קפיד רסמכ^
ואס כפלם תתוכסם ותםפכאת קיר שמי׳ גל״ ע״כ אץ לכו רשות לשכות
הפרשה ממקומה שצא תשתכס כוונםס וזת א׳ מחסיריציס ש״שנתי על
סרי״ף נפשק כותנין מגלה לתינוק דק״צ אין זת תצ״ נדרש״ ממה״
דקרא וכיון דק״״ל כמ״ד אין דורשים היכא דנפיק מיני' קולא וק״ל
האי אין מהנין מגלה צהיכוק חימרא דאה• ציד׳ קילא הוא דאין כל עט
נישראל יכול לכםונ ק״ס שלס לנכו וזה כ׳ הראיש נ״שונ סרי׳יף ק״פ
הנתק״ מ״ש וההנמל ההורה מישראל ע״כ הוה קיל דהש-ק אזיל למאן
דדריש מממא דקרא א פ י להקל ולא ק״״ל הכי ולקמן אי״ה נ כ ה ו נ
״שינ אסר פ״פ דברי רא״ש:
הנה ע״ 0האמור ה״ה׳ יכול ל״שנ קושייה׳ מל הרמב״ס הנ ל נפשימוה
ולומר אין רא״ מפ׳ הפילין ומזחוה וקומה שאין ללמוד מהוכס
ע״כ אין קפידא אס לא הסיס קמוכס לפ׳ שלפניו ולאסריו משא״כ פ׳
השירה שהיא ללמוד אין ל מ ה נ ה מגלה נפ״ע אלא עדיין יש לפקפק
דצמא ככה צוה הקנ״ה וסוא סיודע שאין שוס דרוש או קפידא נידימה
קמיכה הפרשה דשיכה אך לפמ״ש למיל שע״כ אין המצוה מל פ׳ השירה
צסוד אצא מס צירוף כל פיקד׳ גופי םלכום ודינים ונהכהו ודאי יש כמת
וכמס קמוכיס שגופי ההורה הצו״ בהס ואין קנרא צומר שיה״ מוסר
לםפטדס ממקומם ולכוסנס מגלס מגלס אמ״כ סורס שיש נ ס שירס
קאמר ועפ״ז לק״מ ניד ק׳ מהרי״מ אהרי״ף דסקק כוהני׳ מגלס צהינוק
מטל מ״ע של כסינה ק״ה ולםנ״ל גס סמ״ף מודה נכל מ״ש למידרש
מעמא לססידר אך לא לסקל לאקור לכסוב מגלם לפינוק דנפיק ידני׳
קולא ליולאי סמעס אמס אך מ׳ יידע א׳ ליכא עיד מעמיס יא? נקל
אכסכי כמי מעגליס״ לא ס ל ע :
ומיש מעלהו להקשיס אכנרשס דסילכ׳ למאי למשט נקיליגץ סא אקיר
לכהונ איה א׳ שלא מן ה כ ה נ כמנואר נמגלה ׳״ם אמ״כ לאיסס
קוני׳ דמגלה היהה פ׳ קומה ככהנה מ ל ה וכהרי״ף לכוהנים מגלה מגלה
לא ידעתי מי הגיד לו זה כמדומה ל׳ הוא קבר דהא' איסור" אגנרא
קא' שאסיר לשים א׳ לכתוב אית א׳ שלא יק ת כ ת נ ויהיה הכותב לא
א נ ה •ניד צריך לכהינ מהיך הספל ולא שממה׳ ילא ראיה׳ זס מעולם
אנצ זת נאמר מל תספרים שככתמ שלא מן תכתנ שהמס איכס מן
המינסר לכםסצס עצ כצ פכים צדעת רניכו מכיס יאפשר איכא מאן דס״צ
שסס סקוליס ואמרם אסור לכתונ על תכיתנ ק׳ת קא׳ שאסור לי לכמונ
ספרים שלא מן ס כ ס נ לא שםאיסור אסגנרא אלא משוס דא״כ ׳תיו
סספריס

ובהי'

שארות

חת״ם סופר תי״ד

ה ס פ מ ס פקוליס ומכשיל בסס רבים ואיכ זה למ׳׳ל לק בק״ה ומגלה
והפילץ ומזוזוס א׳ לאו לרגיל׳ ולנר זס אפשר שםוא סלימ אנל במגלת
סומם מי םגיל לנו זה ו ק ימצא מבואר נלשון רמנ״ס פ״א מתפילץ הל׳
י״נ רמ״ן נסי סימם ושם לא הזכיר כלל שםכסן ׳כחונ מחין הכתנ
כ׳ אינו צרין :
ובחידושי אמרה׳ לישנ פ ק ק המ״ף פ״פ ירש הלא״ש לכיק לחומשים
שסני ס״נ מגלום ולנריו םמוםיס םאין נחכיס ייהר מהש״ס
לםםיר סומשיס ואוסר מנלוח משוס שכל חומש ס׳ נש״מ וכן חמם נ״י
וסנם נפ״ק לפקסיס קאמל ונכסנ נלישא לסלש הלאשון והלל ככםונ
לסלש השני ימסיק זאס אומלם אין מוקלס ומאוסר נםורם וםםוס׳ כ׳
נשם ספרי משוס ננוס! של ישראל לא ססס םספר נזו וקי וכי יסליק ל נ
פפא על הספלי ומיל סנלא גלולת סוא שאין לפסוס ס׳ נגנוס ופהס
ל נ מ ן יאיר מיסו לזם ׳״ל ל״פ ס״ל סועש איננו ס׳ נפ״ע ואין קפילא
נםחסלח גכוה אנל מ״ע אין יחלוק על הספל' לש ׳ל שםוא ס׳ נפ״ע
דיל לסל״ נפלונסא להבאי ל׳ ולשנ״ג פ׳ כל כהני קי״י ע״א א' ז׳ קיח
או ה׳ ולמ״ל ז׳ ס״ס מסמיל ס׳ ויס׳ סמס כעסאונטס ואין ננוס גלול
מזח ש״מ חומש איננו ס׳ נפ״מ וס״ל לר״פ כםן מ״ל ׳שפיר קאמר זאח
אומרם אין מוקלס ומאוחר וכי׳ וספמ סנכ כאילן מיל ואבן קיי״צ לענק
פ׳ שיש נ ם ללקע פ״ס אוחיוח למצילים ערמנ״ס ספכייג משנח לרם׳
נכסיע ס׳ נפ״ע הוא א״כ יפס פ׳ סרי׳׳ף כ׳ םיכ׳ לסלכה מוחח למוסר
לכחונ חומשס אנרג שאץ כל חומש ס׳ נפ״ע הם״כ לכסונ מגלוס:
ומיש ממלסו שסי׳ לו ק״ח שקכה מן א׳ ומכרו לכחונ לו ס׳יח אמ״ג
לנע״ עילוי נקלש היינו עילוי לנחחלה היי רק כסועף מציה מן
השוק ועהה כ׳ ס״ה והוה כאלו קנלה מסיט העהח׳ על חננה׳ נעכין
מעלין נקלש לא עיין יפה ר״פ נ ט העיל להעל״׳ ל מ ן לתיוה במצוה
חכיקטח שהיא קמש׳ יוחר מהראשוכה כגין למכור עעפחח ליקח ספרים
וכן םני למשינ נמסט׳ ואםאי מנעי' בהשיס אי מוחר חירת נחורה ונע׳
למפשמ ממוקא למסכ״ ולמסקכא מסיק לסר׳ מ וקי וליכא למסכמ
וכלסק מ ן מאול נ״שונ סחילה םליוקיס ולמעלסו מאי עעמא לא אמל
סש״ס נריוח לסולם נסילס שפיל ליר היכא לליכא לעילוי עילוי אסליכי
אנל םיכא לאיכא עילוי אחריכ׳ כגון שזם םספר ק נ ס מן םשוק ויכול
למיכ־ו לכהינ אסור למכול הולה בהולה כ׳ אס שימכול לכחונ לוקא
אלא מל כרחן אין זה מילר כלל רק כמוכר ספר חירה ליקח אחמג מה
לי לקיים מ״ע של ולקחחס לכס או ועהס כהנו לכס והנה המיכר ספר
סוכס צקייס שוס מצום יש לו עמול השאלתות פ׳ אמול למייחי סוספום
נמס׳ ע״ז י״ג ע״א למפלש מוכמן ס״ס ללמוד סולס וליסא אשת מכ״ש
צשאלי עצוח לחעיכי עפי האמכס לנליו כלחו מכל םפיסק״ ונשגס אין
לממצסו שוס יחד לסמון עציו דכנל נאלח׳ נעקוס אח־ להשאלחוח
ס ס ל עצמו נמ׳׳ש סוס׳ נשמו ספ״ק לנ״נ וכנל מצאם׳ קושיא זו נמול׳
אבן ואני ישנס׳ לסשאלסיס לא אמכ אלא םיכא דמוצא ללמוד נביסו
גיכ אלא שלוצם ללמוד לפני לנ זס לוקא כ׳ סאי למ״ז י״ג או כלומם
וכן לישא אשם נזם סאופן שיכול לישא אשם אחלס אלא שלוצס נזו
ליקא ס״ל לשאלסוס לגס לזו מוכמס סיס ומכ״ש לשארי מצום גופי׳
לאע״ג לעלום מן םעונחל ללמוד לפני ס ר נ שלנו חפן וכן לישא אשם
ההגונה נ ט ט ו מ״מ גוף המציה צא חחנעצ ואס מפני מצים ק םמונחר
שנאלו יכול למכור ס״ה כ״שכ לגופו שצ מצוה אחליט ]ועיין עג״א קי׳
יתמיד סקי״ג נשם ש״ג[ וא״כ מי שיש לו ס״ה משל אנוהיו ועדיין לא
ק״ס כלל ירע של ועחה כחנו ונא למוכרו לכהוב לו א׳ באנו למחלוקס
השאלחוה ללמד״ הוה זו קיו מללמוד הורה היכא שיכול ללמוד נניחו
וכל זה סוא נמ׳ שעמץ לא ק״ס המצוה אנל ממלהו שכנר קכס ס״ה
ובזס כבר ק ״ ס םמצים אלא שאיכם מן םימבחר אין מכיר׳ זו קיו מללמוד
״ולה אע״פ שנס שס סיא רק צמצום מן םמובסר ס ח ס סוא צלמוד
דמליף מכצ םמצוס כמוכח ספיק דנ״ק וכי םיכ׳ דגוף םצימוד עליף
מגופי םעציס ס״נ מן םמונסל דליעוד עמף ממן המונחל למצוס ולא
קאמר אלא מן םעונסר דליעול גרע מגופי םמצוס וסנן זס וא״כ אין
לו ש ס יהל לסמוך אצא נדיענד מכירהו מכילה כמ״ש ס מ ן ר״פ נ ט
העיר הנ״ל ביישוב סהירה הליוקיס :
ו ט ע מ א טצ אע״גלמקס הנעשה באיסור נמצעא נעל מ״ע הכא כיון
שאסשל נהיהל לצעיל סולם ולישא אשם אע״ג לאיםו עביל
בחיסול אין םאיקול בנוף העקס וכעין סבלה סידע וש״כ סימן מ ס
ועיין ומיל :
גם ע״ש לפאי ספלא נהרא׳ קסרא מקנא מפי הר ונכהב השני בהילור
וגס זה ממלין נקלש ג״ז אימ כיון שאין הקלושה קלושה ממוצה
בעצמה פע״פ שהיא יפה ומהולל כמנואל למהסיל נמיון בקוג״ ל״פ
ננ׳ המיל ונס צמ״ל האי ספלא בצילא מכצ אוסן םלנליס שט ממצחו
שצא ילע צכוון תפתוסות וססועוס וםטס סצ׳ פרשם בסוף םממול וסצ״
בראש העעול כעצמו של מ׳׳ז בתפילין לא יצא כזה מה״׳ עועס׳ ובשגס
ש
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י ' י ל ״ ו ליעי למך תיקון כ׳ אין בזה שוס
לק
ל
ל
היכר לכמה פמט׳ ימצא כזה בסוף שימה ואפ״ באמצע השיעה א״א
לצי״ צם בין היבה להיבת כלא ישאל כרוסב ב׳ ׳ולי״ן ומ״כ יתקן שיה״

ותשובות

מר

עכ״פ ג׳ יולי׳׳ן צממה וע״ש ממצהו לפקפק עצ המצאהו של כרז דנרי
ע״ז לנרי א״ס טוסליס על אלנ׳ פז םעע״ן קצח נקלר׳ ספהוס״
והסהוט׳ שצעולס סזינן סצ׳ שולם םעציונם כאצו נצלפם עם סל׳ שולם
שלמעם סימנו ונעשם שחומם וא׳כ םס״נ סצ׳ םחסונם שבלף עם םעליונה
ושא פשוע ונכון .פ״נ יוס עש״ק רגש חקע״ז צפ״ק:
מש״סקסופר מפפלימ:

תשובה רנה
שוכיט צי״נ ס ר נ םגאין העפולסס כעלוגח סנשס ט ״ ע״ס פ״ה
כקש״ם מסו׳ סענלר טי אנ״ל ור״מ לק״ק רעככיטץ יע׳א :
נפשו םיפם נשאלחו לחווח למח׳ םקלושם נס״ח שסיימו ספר נמלנר
ולא חניס לק נ׳ שיעין בסיף העמול ואס״כ םניח נ' שיעין בלאש
םעמול וםחחיל קפל ל נ ט ס ולעח פנ״מ לנליענל עיםח כשל לאע״ג
ללעח סריצנ״אשנמוס׳ נ״נ י״ג ע״נ לים ומקיים מלעעס ללוק׳ נכניא״
מוחל לסייס מלמעה ולא נחולה כלי שלא ינוא לססוך מ״מ ס״צ לפל״ע
כיון שאיננו לק משוס כנול םחולה אין מיכונא במעבל:
אומר נחשונח לנל זס כ׳ כ״כ נגליון ש״ע שלי למח הרםב״ן נחשו׳
ס״א ס״ קע״ח לאס לא שייר ל׳ שיעי! נין ס׳ לספל •לק םניח
כשיעיל פ׳ פםוסם ל• וכ! אס סניח יוחל מל׳ שיעץ כשלעלכלל סאי
לינא להנחח ד׳ שיעין עם ה ן לכניאיס וםםס לא שיין עיכינא א״כ
ה ה לכל מאי לחני בחן נלייחא לא שיין עיכונא שוב כ׳ שס מסחנלא
לליכא קפילא בהא מילחא נין שיהיו אלו השיע־ן נאמלמ סלף או
נחחצחו או בסופו או קצחן בסופו וקצתן נחחלחו לנץ כן ונין כן
אפי׳ לכחחילה שפיל למי למ״ש משאל פחוחוח וסחומוח לצא קפלינן
נםכ׳ ואמ׳יג לסחימחן ופחיחחן ממכבח ואין זה צלין לפטם וכ״כ נס׳
עמוי׳ נולה עכ״ל וס׳ עמול׳ גוצה הייני שירק שכקרא כן וכ״כ נסירק
נסי׳ קנייה ונין חומש לסימש צרין להכיח ל׳ שימין חלק אפי' כשמס״ס
בסוף םמורל מייל ומניאו הרנ״׳ סי׳ דע׳ג והרמנ״ס ספ״ז מהל׳ ס״ח
כ׳ ועטס ניןכלסומש וחומש ל׳ שיעץ וכו׳ שאס נ א לחתוןחוהן נלאה
שלא גלס כלל הן למסיים בסוף ומחסיל למעלם יסא׳ שאס נא לחחון
סיא כמו ואס נא לחחון חוחך ומלחא נאפי׳ כפשי׳ הוא לומל שמוהל
לםפריל םחומשין החוסרין והאי שאס נא לחחין סוא כמו שאפל כירם
של״ל ואסר כילה והלנה כמוהו אלא שציע ננ״ב ״׳ל ע״א משכי ס״ס
הכי קאמל שאס נא לחחון וכוי וללא כנ״ל:
נקטינין סומלי מתכיתאלצלש״ דפי׳ נש״ס ומסיים צממס לא נע׳ שיור
כצצ ולמנ״ן פי׳ נשמו שאקיל צםניח משוס שאס לוצה לחחון
יכול לסםון דה״ גכא' שיםי׳ ססלס זס סלף משיכה מחנכו נתתסנת
שיעוחיו וירט׳ למלין לס״ל לאין כאן שוס גנאי מכ״פ נסםיכם םפיכם
םחומשין זי יחי<־כנל כחנחי שכן לעח סלמב״ס וע״נחי נ ס פ ל החכומם
וגס לא סשש להבי׳ ס ן נר״חא כלל ולשיעח ל״׳ בעל החיש׳ כמי עכ״פ
מוחר לסייס מלמעם בשיור שיעין כלאוי וכן לעח הסירק וסחשנ׳ץ
וםלנ"׳ לא תניא אלא לעחו נספרו םגלול וכן נש״מ וטל לכל סגאוניס
הללו לא חשי לתילישליר לירית׳ תדצנ״א שנתוס׳ משוסשנ״ל לא״ נרורם
מהש״ס נגל הילושלמי והוא מש״ס למנחות לע״ל ע״א לאמל ל נ הכוחנ
ס״ה ונא לגמור גומר אפי׳ נאמלפ הלף ופרין מהא להט׳ לא יגמול
נאמצמ סלף הלרן שגומר בסומשין ומשכי כי קאמ־ רב נחומשין שנסיה
וםשתא א' ס״ל שנסומשין שבס״ה צריך לגמור לוקא נאמצע ולא בסיף
א״כ אין מוקי צללנ נסומשין שנס׳׳ת לא״כ מאי אפי• לקאמל למשממ
לס מנע״ נסוף אמ״כ אם׳׳נ לנסיף ׳ש״ס ניר ללש״י נלא שיול ולר״י
יס״עתי נשייל מיתת וללא כתילישליר לירית׳ הריצנ״א ואפשל לסיא לא
גלק אפ״ .עול יש צלקלק לנליענל כשל גס צתליצנ״א לחצ״כ ה״ל
למסשניכםי קפ״ק למילין נתכ׳ מתכ״תא כשל נקיים חומש פקיל נסיוס
ק״ת ותכשל נקיף ק״ת פקול נקיו׳ ס מש וכוקי סכי נקוף םשיעס כשכ
נק״ת ופקול נסומש נאמצעשיעת פקול נק״תוכשל נסימש לפשוע לקיום
ק״ת נאמנע תלף פקיל אפי׳ נליענל ויעיין צמ״ל קיף מ״א ונשלמא
לםסיצקי׳ מל ליצב״א לא קשת לה״ל למיתני נפ׳ נ א קימן גני מתכייתא
לםםס כל םכשל בקיום תתורס כשל נמי בקיום סומש ויש שכשל בקיום
םסועש ופקיל נקיוס תתולם מ״ל לללתו אין שיס ממלת בקיום םסומש
ולא סוס אצא כפסיתת וקתועם לעצעא אנל צםליצב״א קשס לת״ל
צמסשניכתו ספ״ק לסיצץ יתנת קצת ראי׳ צםריצנ״א ממנסות צמ״ל לס״ת
עסייס נסיף ממול באמצע שיעם יםעעס נםפיסקיס שצא יאממ שממין
יש לכםונ ועיין נעיז סס״י רע״נ וקשת אכםי יעמו שכאן סייס סימש יעיל
יכםונ סומש אסר אע״כ אין לסייס סומש נסוף מעיל צכתסיצס מיםם
וכיין ללא שכיסא לא סיישי׳ לעמוםא שיסנמ שמשם שלא כםוגןמיםו יש
ל פ ק פ ק אכחי י ס נ מ שיש כאן פחוסם אי סחימה רכםונ עול מ״ע נחזור
לסנ״צ לעכיפ מוכס צסליצנ״א נמ׳ נליענל מיםם כשר סיום חומש נסוף
הממול וכן נלץ מלאיוה החשנ׳ץ להא ה ן נל״םא עכניאיס נע׳ ע״ר׳
ובנביאים לא שיין פסול וגס עממו של מעלחו אמח הוא שאין לאי׳
לפסול בליעבלמה שאיט פסיל אלא מקום כבול החולם בלבד ואע״ג
מוליכו

שאלות

תת״ם סופר תי״ד

דמצינו קרע הנא במוך ג׳ אל ימפור בפ׳ מקומן ל״א ע״ב ופירש״׳ אלא
יסלק סיריעס וההס משוס דירגט׳ הוא וליכא אצא משוס כבוד נעצמא
״ל שאט סמס שעמם כבר סוא מיגכ״ וליכא כביד משא״כ סייס שבסיף
הדף עכשיו אין ני שוס גכא׳ רק שמוששין שמא יבא יחס גכאי להורה
אס ׳מתון אין כדאת לפסול משוס זת בדיעבד ומלא יוחר גכא׳ יהי׳ אס
כפסול תס״ת לגמרי נעוד שתוא מכובד ולא כחתן עדיין כעמוד וכפסלכו
ולא ימכן זמ :
ועוד לתלכת אט אומר שכמי שלכממילמ אץ לכו לפשומ כגד מריצנ״א
שנמיס׳ מ״מ נהגיע תסומר לקוף תחומש ודחיקא לי׳ מלמא לא
ימעע בכמנ כדי שיסיים באמצע שיעמ דהמוא מיל כמעבד דאין ככון
לגנות תק׳׳ח עחמ באותיות כאלו מפני גנאי םעחיד לסיומ שמא ׳ממככו
וראי׳ שמממריומ שבין שיעה לשיעה הכל משוס כבוד תתורת של עכשיו
הוא ואפ״ס אמרו שס למיד עי א שלא ׳מעע הכמנ בשביל כן משוס ששיט׳
סכחב הוא גכא׳ ביוחר כ״ש משוס קיום מומש שנקוף תדף שהוא גכאי
חעחיד וחששא בעלמא ומכים נזס״ז שאין דין לשמש כלל בחומשי,׳
מעשר׳ בגילם ולעולם לא יבוא אדס לממון ק״ח לסומשיןאפי׳ אס יקיים
תחומש נקוסו ע״כ נלע״ד ברור כמו שכהבח׳ :

תשובה דנו
שוכיט ליינ תרנ הגאי! המאה׳ג המופלג בתורת ומפורקס כעמגת
תבשס גל אגיזיס נן הדקים כשית מו״ת שלמה קליגר נ י רנ״ד
ומ״מ דק׳יק נראד יעי׳א :
נתכבדתי ניקרחו וגס עוררכי עליו בליחות שכיות וידעתי כ׳ לא
לדידי לרין מר אך ענוחטתו הרננ׳ והאוחיוח שאלוכ׳ ע ד
סיח שכשהנה הדיו לאחר הכהינה וכהפן לאדמדם מכמה קנוח אי
כשרמ מקי׳ מ או לא עכ״ל שאלת חכמהו כי רנה והעמק עיונו נדנכיס
מדיפים כחמ־יס ד נ מ דודים :
במושיע אימ קי׳ ל״נ ק״ג דכהינה נשאר מיט צנעוכיס מקול וכ׳
אל״ ר נ ה קק״ה אפ״ העביר עליו דיו מקילה ובמנ״א שס
סקל'ס בשם ק׳ הזכרוכות דאם בחמלה הכהינה הוכהה מראיה הדיו
או נהפכה לאדום אי העשיר עליו קולמס הוה שלא כסדרן ומבואר דאס
מהסלה היסס שסוכה ושוב אס״כ נשהנה מעביר עליו קולמק להאירן
ולקיימן ולא הוה שלא כסלון והוא ממהר׳״ :והס״ד וכ׳ מג״א משמע
אס קסצס כל סדיו ולא כשאר רק סלודה הדיי נצורה אוה פסול וסר״מ
כ׳ חפי׳ נשאר רושם דיו רק שהשסור קפצה והאדום נשאר סקוצ ונס
הקשה מ״ש נשס זכרוניה דהענרה קולמק הוה רק שלא כקדרן משמע
חס לא ככסנ לכניו יכול להעביר עליו קולמק וקי מ״ש מככהב בצנע
ירוק והעגיל עליו קולמק סקול לאלי' רנה סק׳ה הכ״ל וגס האלי׳ רבה
הוא כגד ש״ק גיעין ״ע ע״א דכ׳ דיו ע״נ קקרא הוה כהב וא״כ אמאי
פקול אלי׳ רבה אס העניר קוצמק ע״ג צנע ופאר ר״מ כיי כסקשה מ״ש
דבמחלמ הכהינה הוה שלא כקדרן מראה כהה יאדמדם ואי כ כשכהקלקל
אח״כ וכחאדס כמי ומ״ש מרצועוח שס־ריח הלימ שאס כהקלקלו אחיכ
מ״מ כיון שאינן שהורוה פקוצוה בצי קפק וס״כ מ״ש אצו דבריו כי׳:
ולברר סדנריס בעזה״׳ אומר כ׳ הל״מ ה״ צכהוב נ מ ו ונמק׳ מגילה
יליף ליס מקרא ואט כוסב על סספר ובדיו וילפ" כסינס וספר מההם
ובן ס׳ הקומן ועיכ הל״מ ה״ ואהא ׳רמי׳ ואקמכיה אקרא והכי איהא
בירושלמי פ״קדמגילה ומייה׳ דיףסוף הלכי ק״ה ושיעה ר״מ דיו דוקא
יבש כאבן דיו ולא הנשפן העשוי׳ ממי עפצין וכדאמרי׳ פ׳ כל היד פלי
קורעא דדיועא אמכם היס׳ ורוב הפוקקיס חולקים וק״ל דאפ״ הכשפן
וגס איכו אפ״ ממי מפצים כמי ככלל בלשון דיו כדאיה' נירושל׳ פ״ב
דגיעץ הנ׳ בכי ממכס ערימיס וכו׳ שפן עליהם דיו שאיכו עפ״ יעיין
במגה׳ מיי׳ פ״א דהסילין אום ג׳ בסופו ודל רמנ״ס שס כ׳ שלשמן במי
קכקכהוס ועםצה כשרה םמוא עומד ואינו כעמק א״כ מה ידעעמ המל״מ
שיהיו כהוניס לממע שאר מיט צבעוכיס וכר עכ״ל ויל״ד צם״ז ידע אמרה
ממלכה צכהונ בדיו וצ״א שהה״ כמינה שחורה כמו רצומוה שמורוה
הלי מ דאהי שםירוה למעוע׳ שארי צבעוכיס ומ״כ מיש דכקיע דיו וי״ל
דאלו כקימ כמיבמ שמורה כל שכשהכה אח״כ שיב איככו שמור וסקול
ואע״ג דכל לנר שבעולם מםתכת גוון באורן הימים באפס מליממ ויבשוהה
ועשבי שדת הירוקים כעשיס כרכומ״ ושערות אדס מתלנכיס באפיסת
לימותס:

ותשובות

סוא עכ״ל ונעלם זס ממניא ס״ ר״א סק׳׳ג בסיום דבריו מ״ש ימס
שסקשס מג״א מדס נעכר ונעשס סלב יסס ס״ נסק יעקב ס״ םס״ז
ודברי מקור ח״ס שס מש״ס דכריסוס גבי לחם וקלי וכרמל כנר סי'
ל׳ ויכוח אחו נזם אין כאן מקימו כ׳ במ״כ לא צדק נזם )וע*ל בסי׳
קי״ד( מ״ע אין זס מנין לשינוי סגווכיס מאפיסס סליחס שכן סוא גחחלם
חולדח כל דבר ונכלל דיו סוא שחחלםו שחור ולכשיזקין ׳כחס מראיסו
ויחססך קצה כעין אדמדם ולא אדוס ממש כ׳ אין סשחור כעשס אדוס
אבל סוכסס וכעשיח כעין מראם נרוי״ן וכן סוא וקחן של רוב דיו
בעולם כמצא אי הוה סל״מ כחיבס שחורס של דיו םבאורןסימיס ׳שסכס
קצח א״כ ה״מ דיו דאמר רחמכא:
כ״ז אס חמלחו שחור ממש וסופו מחקלקל קצח ה״כו דיו אבל
אך
אס מקלקל עחחלחו א״כ מעולם לא הגיע עדיין לשיעור דיו
שהוא שחור נחחלחו וכן אס סופו כעשה אדום מס שאין דרכו של דיו
לסעשוח ועל כרחן יש חסרון נעיקר סדיו כמו םכוסניס עחה לעשוח
דיו מאבק שרפס 'וו־דרעיאסל( וסוא אדום ומחססן לשמור נחון מ׳ עסציס
וסוף חוזר לאדמימחו אוחו לא סי׳ דיו מעולם וכשאר צבעוכיס יחשב
וסיס כזה פסול מעיקרא אס•׳ מס שקראו בו בשחרומםו כי לא ככחב
בדיו ולא מעעס על העחיד להעשוח כעשוי דמי וכמו שעלה בדעס
הדרה מעכ״ה דלא כלע״ד דההס סליגי בכל העומד לזרוק והעומד לשרוף
והע־מי להלוש דהכי כולה׳ מחיסר׳ מעשה וסליגי נ״ הכאי אנל הכא
העכין נ ע נ ע הוא כן ודומה לכל העהיד לערוף כעמף דמי עם־ס שכבר
החל הכנף המכה שקוער והילך עד שעחיד להערף וה״כ דכווהיה כ׳
מתחלת כעשה הצנע נאוסן זה ולא מפכ׳ שעהיד אלא שכנר הוא כן
ואינו מחוסר שוס מעשה וע״כ פסול.׳
והנה הכוהנ בלבע ומעביר עליו דיו כשר אע״נ דנהוזלה אמר ר׳
יוחנן בנימין ״מ דיו ע״ג סקרא הוה כהינה מ״מ לבסוף אמר
מפני שאנו מדמין לא נעשה מעשה ולענין נע פסול ולענין שנח לא
מחייב סמאס וא״כ ה״ה לענין ס ח ״ מ פסול מספק וכמ״ש אליה רבה
ס ק ״ ה ופר״מ נמ״כ שגה נהשגהו נזה ואמכם דיו שהיכהה מראיחו או
קצח כחאדס נחחלחו אס מוסיף עטו דיו שחור ומעביר הקולמס עליו
ומצסירו כסי אס כנר כ׳ לפטו ושוב ממלא האוה הזה בדיו הוה שלא
כסדרן דהכהינה לא היהה כהיבה כלל לסל״מ בדיו וזאס סדיו לא
כנמרה מלאכהה אנל מ״מ איכו דומה לכותב נצבע דלא יועיל הערובו׳
דיו עם כבע ומ״מ סקול הוא דלו יה״ שדיו כהה הי׳ בכלי והוקיף
עליו דיו שמור נהקן וכהכשרה ומה ל׳ בכלי או ע״נ קלף מצא מין אס
מיכו וניער להכשירה וליכא אלא משוס שלא כסדרן אבל א׳ הוסיף עליו
דיו ערס שכ׳ לפניו כשר ולק״מ ק׳ סר״מ נזה ג״כ :

והנה דיו מעולת שאחר שכתישכח כשתכת וחחחילת לתיות כסת ולקפוץ
מן תקלף ורוצה להעביר עליו קולמס ייתיר מתרי״ל כיון דעדיין
כשר סוא ואינו עושת עתת אלא לתחזיקו שפיר דמי דדומח למחילת ע״ג
מחיצת ול״ד ככותב כתב ע״ג כתב לכן לא תבאסי רא״ משס אלו דבריו
ז״ל במשו' ס״ קכ״ז וכווכחו במחיצת ע״ג מחיצת נעירונין כ״ח דמחיצת
חחחיכת עיקר ומש״ס איכ׳ קוכס בככס׳ סגר ומ״מ לעטן שבח אס אח״כ
כבלעו מחיצות תחחתוכות מתכשרות בעליונות וס״נ כיון שחחמחון כשר
מוה דיו עליוכמ כמאן דלימא ולא מימשנ שלא כסדרן ומ״מ מצערם׳
אתדמ שאס שוב באורך תימיס תיתח מחממיכמ מקולקלמ ממכשרמ
בעליוכת וכ׳ שלא רצת לתביא ראית מכתב ע״ג כאב דלא דמי כדיו
ע״ג סיקלא מכא מממוכמ כשרמ ולא לדיו ע״ג דיו דסכא עכ״פ תוכתת
מראיתח אנל ממחיצת ע״ג ממיצס ס״ל רא״ שפיר ובמס״ד סי׳ מ״מ כ׳
כמי תאי דיכא ומ״חי רא״ מחוס׳ גיעין ׳״ע ע״א ומדלא אשכחו תוס׳
סירוקא לקושייתם אלא בכתב תתממון שלא לשמת ולא כ׳ בתוכתת
מראיסס אלא ש״מ ס״ל דדמ׳ למסילת על גבי ממיצת ולא דמי לדיו על
גבי סיקרא :
ו ט י ש סר״מ דלממ צ״ למג״א לידמר דנשאר מלודם סא אפי׳ נשאר
אודם נמ׳ פסיצ אין מכיינמ שמיא עצממ ממאדממ ממממ 'ישכמ
שזס ס״ כשר כמי שכסבס׳ לעיצ אך צפמירם באורך סימיס ממגרר מדיו
ובממתוכיוס שוכן)סווידרעיאסל( לבדו וכשקיסצס ס מ י כשאר סאי אודם
לבדו וזס בודאי פסול שכבר מופרש גוף ועיקר ממו וסובדלו זמ מזמ :
וראימ׳ למדרמ פר״מ נ״י דכמימ נ״ עסי בעכ״כ׳ מציצס ובמ״נמ חוצן
לפע״ד לא כ״ל כלצ דמזומא כ׳ מאי מחוץ יירמ א׳ מוצץ מרי מינו
ופריט תל״ שיכו׳ זה נשיכו׳ דס ם׳ שכעםה מוסק ונשר תמתתםן לדבש שאיכי כשר צאימי דבר חוצן עפ׳ מאיכו מיכו דקיי״ל דידנו מממב נ״
ונמ״כ לא דמי סתס מתתפן ע״׳ ד״א המתסכו ותתס ההעדר שאיכי ירכי צא מממב ב״ עיין ריש מס׳ זבמיס ימ״גמ אימ מולן מייכו
כששטםם כשמס נשומ אבל ירכו שאיני כשר מגדע גרע מא״מ:
קודם לסו״ רצוני ערס שנסססןסנשר לדבש מסעפש בסון סדבש ונעםם
עפרא בעלמא ושוב צונש צורת אסרס יפטם סדשוס נאו לכאן כ׳ היוצא מדנמנו סס׳׳ם םנ״ל אס משינוי צאדמומ״ עממם יושן וכדרכו
םראשון סלף סלן לו ונס׳ אין מעמידין אמר״ דבש למאי כיסום ל״ א׳
של דיו סר׳ סיא כשר שסר׳ כבסי בדיו ועינ לסמנירו בקולמוס
לאיערונ עסי' סר׳ כ׳ רץ וז״ל ואסריס פרשו א׳ משוס איעמנ׳ שדרן כ מ לקיימו ימ״ רבים יוסר ככ״ל וקרוב לוודאי אפי נשעוס הקדושים
לערב בדנש דנריס אסכים וטמוסו נתוכו וסוזריס דנש ליכא לידסש מומר כדיו ע״ג דיו דאין כאן ממיקס אבל א׳ כשםכה לאודם ממש מה
בהכ׳ נסי שתמתמרב בתוכו בד שלא כימוס מקריס ומותר וכדאממ׳ שאין כן וסחו של סחס דיו או אפילו רק לאדמוידמ רק שכשמכה ירד
בסמורס אסרוס ניצת עריפה מוהר אימה קגניל לכי מקרס עסרא בעלמא ממר שכראמ שאיכו ממממ יומן אלא שכפשימ ממו ע״׳ סמליאם מדשם
,

מקממנים

שארות

חת״ם סופר הי״ד

ולסשאיר ב׳ עמודים סישנ״ ונסהפקה אס כדי שלא צסניא נ׳ עמודים
כשלים לידי נכחה מיחשנ כדיעבל לעכשר סע״ז בשם הסידנ יריע׳ נ ח
ב׳ עמודים בסי׳ רעיב .יעה סבאם ראי' מםא למסכה סוערים הובא
נשיע סי׳ ר׳׳פ דס׳׳ח שבלהממכו יריעה א׳ צכיך לחדש ג׳ ׳ריעוה עכחב
א׳ דלא ציחר כמטמר וגס שס כ׳ ע״ז לנדיענד כשר יא' ס״ד דגרזח
חשוב בדיעבד א״כ לא משכחה להא׳ ליכא כלל ללעילס מניאים ב׳
ידעוה כשרוה צגניזח:
ו ל א היקשי ממ״ש הלקה מחוקק וחב״ש נאיע סי׳ קכ״ה סעיף וי״ו
לנגע אץ להםדד הדבוק״ משים למיחשנ צכחחצח משא״כ חפיצץ
דעעוכין גכיזה עיחשב כליעבל ההם ס׳ עליגהא היאלאיכא לס״ל לה״ל
חק הוכוה ולכחחלח ח״ש״ להו משא״כ לגכוז שמוה הקלוש״ סעכי׳
אלונ םעוסקיס ללא הוה חק הוכו׳ כ׳ היכ׳ ללא לגנוז שעלי קלושים
משא״ כ בהכך לידן ללא מספיקא אהאיכן עלה אלא כך הקנו חכמים
מעיקלא ללכהחלה ׳החדש ג׳ ידעוה מכהב א' או ללא למיענל יריעה
בה ג׳ עמודם ונהא י״ל כל שלא אילנקו ידעוה אהללי ונעשה ס״ח
שלס לא מקלי דיענל :
ומ״ש להן לסי׳ ר״פ לא נהגו כן להחליף ג׳ ידעום משוס פסול
ידעה א׳ לא לאיד אינו לאיח נמילי ללא שכיחא כולי האי
ואולי נמיאשמה הסופליס היא ועול י״ל ללא אמלו אלא ניליע׳ שילה
לכנר קש לה ונזדקן הס״ס א״כ אס יכחוב כ׳ חלש הי ל מנומל משא״כ
פסול אחר שאיכה מחמה זקנה אפשל לאין קפילא להחליף נ׳ ׳ליעוח
משרת לא כחגו כן:
והנה מלשין נל הראשוני׳ שט ננמלא סקול נשם שאיכו כמחק כליך
לחחליף היריע׳ ולא אמלו לקני בחליפה אוהו העמול ונס לא
אמלו דצליך צסחליף נ׳ ידעוה ש״מ כני׳ .:פ״נ ננהי ל׳׳ס ל׳ ז׳ חשל׳
הקעה״צ :
משתיק סופר מפפל״מ

מסמנכיס אסלים סנ׳ תוא פסול מעיקרא ואסור לתעביל על כשמות
שאינם בעסקים לסוס כדו ע״ג סיקרא למוסק התסתון ולעדן קלושת
סשס אין סילוק אס״ נכסב בכל לנע אסול למוסקו להסס צא כסינ
וכסנתם דדלף כתיבס נ ד ו אלא לא תעשק כן לס׳ אלקיכס וע״ז
הנכתב׳ בכל צבע מ״ע ואנדתס וממילא לא תעשון כן לת׳ אלקיכס
ובסת״מ צא כשל משוס לבעי קדושת כתיבת וקדושת כתיבה צא הוה
אלא נ ד ו דלפי׳ מואד כותב בספל בדו ותוא פשומ וא״כ צעכ״ל אין
תקכת לאותו ס״ת :
אנא קצת על לנל׳ סליפתו ומתק לנשו נמטת עוז אשכ ביל
פל״מ מ״ש לתוכתת מלאיתו בסופו תות כגללומי תכצת לכשליס
צפי סכ״צ צא צדכ׳ לזס ויפס לסת תכנ שככגלו לתלי תכא בקלישת
עסק״ וגלדומ׳ תשמישי קלושת פקוציס כגללומי כצומות כמנואכ פ׳
הקויק :
ו פ ר י מ ל ס ה להצא בשאל צבעוני׳ נמ׳ קדיש נקדישת השסלהלימציצין
מפני תלליקת כבל כתבה׳ קלושה סשס דלאכהינכהינהמיצס׳
אחליחי וקלושת וכתבתם או ועתת כתבו לכס מילת׳ אסדתי תיא ואין
אדס ׳״ח תפילין ומזוזות או של ועתה כתבו לכס תשילת הזאת בשאלי
צבעוכיס והוא קדושת נפ״ע ואין גללומיס כשלים בזת:
ומה שהקשה הלב ההוא מ״ש לצא מכשל״ גלדומ׳ שופל ולולב למכשיכ׳
מצות דנתו א׳ קיש״תו מגלדומי תכלת צק״מ לתכצה היא גופי׳
מצות שתל׳ נע־ עש״׳ לשמת ואפ״ לורד צאו חיבת טצית תוא מ״מ
מלבע׳ עשי" לשמה הוה מצוה בעצמו וכיון שתוכשל תו צא פקע שס
מציה מיד׳ משוס פחח שיעולי' ואה׳ נ אס כפחח החיט וכשל ושוב
מהיר תציציח וחוזי ותולת נ נ נ ל לתות עשי־ח חלשה צא מחכשל חגכליס
ההוא משא״כ כ״ז שהוא עדיין נהלותו תלאשוכתוכל זה נתכלת שכהצה
נבגד לשמה משא״ב שופר ולולב שאין גופן מצוח אלא הלקיחה נלולנ
ושמיעה בקול שופר וכל לק־סה ולקיחה יטימ ימיט מלוה נפ״ע ה־מ
לא שיין לאכשור׳ גרדומי׳ דחהחלה היא ולא גרדומי׳ ופשוט אך ק׳ הרב
עלומה מנללומ׳ אזוב לדומה ממש ללילנ ושופר ואפית כשר וצי ע מיש
מלולב ושיפל ואולי שאט שיורי טהלה דטפ׳ עדיף כדק״״ל נכמ״י פכ״ה
ובטש״ע ח׳ ח ק״ק׳ ק״ק והש״ס פ׳ הקומץ לא נ א אלא להשיוה לצועוה
לתכלת ודחי השמיש׳ קדשה שאני אנל לאזוב לא דמי דהה׳ שיורי טהרה
נינתו ומי שדעחו רחנת מדעתינו ישמיענו ת״ הנון ונקבל נ א ת נ ת :
שוב כ׳ םר״מ דבר חריץ ושנין דבפ׳ הנ־זקין ה״ל למימר דק״ת כנר
כת״שן ותוכחה מראיה הדיו דחשהא א״נ מעביר קולמוק על
האזכרות ומקדש אוהס מ״מ כיון דלעילס גא ככשר ק״ת הלז איכתשתא
הוה חחלהו וסקול כיון שהוכהת מראיתו משא״כ אי תיו תאזכרות לשמן
מה שעהה הוכהה מרא״ כשר כיין שמחחלה ה״ נכשרוה הכה זהו לפי
קבלהו דהוה מטעם גרדומי׳ יש לחלק אי ה״ כשר פיא או אס עכשיו
הוא חחלה עשייתו אמנם לפי דעהינו כל שנכהב בדיו כשר אע״פ שדרכי
להיוה מלאה כהה אמנם גס לפי לבדו הוצקחן נשפחוסיו לחלול• אנל
להעמיד לי; על זה וכי יעלה על הלעה הקופל השהה שכלו עד
שנה״שן כ״כ שכבל נשהכה הליו ועול שה״ מקי־פק ק״ה ביל מ׳ וכי
ק״ד שהקופל השהה הקפל נילו כ״כ זמן לנ משרה לא עלה כי ע״ל
המקש! וההלצן עדיפא מינ״ משט האמה להוה מנומל .הו כ ה נ דאין
קפילא נ ד ו שחול לעדן כקללן כיון שאינו מגוף המצר כמושאץקפילא
בכהינה הפלשיוח לחון חנח״ס שיחכם כקללן ונכח״ יל קולס ראש
תמהה׳ על פה קלוש יאמל לנל זה הלא כקללן נםקא לן מוה״
בהווייתן יהי׳ ננלכו׳ ל״פ הי׳ קולא ונמנלה כיפ הקולא למפלעונקועה
פ׳ אלו נאמד׳ והיינו נחוייחן כמו שחיו בחחילה נהינהן מאה נותן
תחולה יחיש שכחנן כקלל פקוק אחל פקוק לשמע קודס לוה״ וקלש
קולס צכצ ובאוהה הו" צכיכה שתם״ לעולם ותמשנת מאותת הסורי׳
שיכת סדלן ומעתת ״יל אפ״ כ ת נ נצנע כסדלן והעניל קולמקדיו שצא
כסלרן איככו בתווי״ הראשיכה שס״ת שכ׳ מכע״ת ת״ נ ד ו כסללן
ואפ״ סית שצמעצת שקלם צעוצס שממכו תעתיק מלע״ת ס״ס שלו
כמ״ש רמנ״ן נתקלמת חומש נם אוחו ככחנ נאש שחולת ע״כ אש צבכת
כלא״ נילושצמ׳ לשקצים וא״כ צדן לתיות נתור״ ראשונת אנל סידור
פרשיות בתון תנתיס תיכן למיזא שת״ כן תווי״ מעולם שנאמר עציו
בתוו״תן ית״ ומכיש בתקדמש יד לראש ע״כ לא ירדתי לעומק דעתו תגדול׳
בזח ומ״מ בפיקר חדן אין חוצץ בינינו כמ״ש לעיל ומאפס תפנא' אסתגר
בסא ולימים חנא״ איים אע״; במאי דנדק צן עוד ועם חאדון חסציחח
עוד ׳נוב בשיבת עונת דשן ורענן ית״ כנפשו תיקרס ונפש א״נ דש״ח.
מש״תק סופר מפפ״דמ :
פיב נגח׳ ציום ד׳ חמוז מקצ״ד לפ״ק .

ועתה

תשובה רנח

שוכיט לידיד הלנ המופלג נתולת הליין המצו״ן כנול מהו׳ שנמה
נכץ פליד נ״י יושנ נשנח חחכמוני עדני העלני נק״ק
אונגוואתל ׳ע״א :
שני
כדינו
תחתי״ן
שנכתבו
יקרתו הניעני נידון ספלי הוכה
ז״ט;
וחעועלות ע״ג כשיעת ד ת ימקל בשמאל כשיעת לש״י אך איזה
מחם אשל חלחינס תקופל לחב מאוד אשל לא כלת וכ׳ מג״א ס״ ל׳ ו
קק״ג נשם ק׳ ׳לאים לחתי״ן נתמוכת נ׳ ז״כין פקוליס כשתלחינס אך
אס עשאס בגג לחב כתמונת כשי״ כשל כן תעלה מג״א ימעהה נפשו
בשאלח חכם אס מוהל לגלול החתי״ן ולעשיחן בגג לחב כשיעח לש״
ואז מוחל להמשיכן וכקהפק מעלהו אה לא הוה כחלחי דקחכ׳ אהלל׳
כיון לכל תק״ת ככתב כשיעת ל״ח וחכי חחהי״ן יהיו ככחביס כשיעח
לש״׳ ומשמע לתא פשיעא צמעצתו לכתיבת תאום עצמו נמקים המחק
ליכא לספוק׳ דשרי לכיון ל ה ד חתי״ן םקוליס גס לדת כיון שהלחיבס
יאיכ במה שכחנ חי״ח אחרה במקומו ליכא הורדה מקדושה דהרי
הי׳ אוה פסול לכ״ע ועכשיו כעשה כשר עכ״פ לשיטה רש״ ולא מםפקא
לחו אלא משוס חרחי דסחרי אהדדי :
ולפעיד נראה איפכא משוס חרח׳ דסחרי ליכא אך משוס הורדה
מקדושה איכא למיחש כאשר אנאר א״ה הנה ננ״י נא״ח
ס״ ל״ו כ׳ לסד״ דסופרי ספרדיים כוהנין כל החח״ן נגג רחנ כשיטת
רשיי לבר מח״׳ח דוחרת אף ת׳ אותח טחב״ בחטוטרו׳ כדים ע״ש
וצפעטד נ״צ עעמ״ דחני סופרים משוס דנחאי קרא וחרס ועצר פקר
אחאנ ואמר קצצת״דמשה צא עק״ס יכי עיין סנחדריןק״׳ג ע״א ואמנם
רש״י פי׳ נפ׳ האזיכו נפסוק ואמרח׳ מ׳ אככ׳ לעוצם וז״צ כ׳ אשא אל
שמיס ידי מקום שכינה׳ והי׳ ניד׳ ליפרע מכס אנל אמרח׳ ח׳ אככ׳
למולם איכ׳ ממהר לפרוע לפי שיש שסוח נדנראכ׳ ח׳ לעולם וכו׳ ע״ש
הנה נזת מיושנ פקרותו של אחאנ ע״כ במקום וחרה אף ה׳ ועצר
נותגיס לכחונ חטומרוח נחי״ת אלינא דכ״ע לרמוז על חי הוא בלועי
של עולם דעל זס מרמז חחמומרת כדאיתא בפ׳ הקומץ רנואר לקמן
אי״ה ורמזו כאן מפי לומר שלא יתפקד אדס אס לא כעשת פהגס הרעה
מתרח כ׳ ח׳ תוא ית"ש נרומו של עולם ויש לו שהוה להפרע ככלענ״ד
מעם ת ס ו פ ד ס תתמס מימ מנואר שאין כאן משוס תרתי ד ס ת ד שתג׳
כל חחתי׳׳ן ככתניס כדעת רש״ לנר מזו :
ו ט ע מ א ללא סתרי א ת ד ד משוס דכ׳ נס׳ יראים דמ״ת׳ מג״א
דימש׳ כשטס׳ כרש״ ו ד ת ואין נתיספ׳ זת קלקול אות עכ״ל
משמע דרש״ מודה לר״ת ואין כאן סתיד אלא שכנר עמדו ירז רבים
וכן שלמי׳ איך שלא הה" שיטי אות לורת תח״׳ת דליית לשימת רש״ :
והנה המהלי״ק נשרש ע״א הוכיח נמישול מסוג״ למכחו׳ פ׳ הקומץ
מלקאמכ חזיכא לספללא לווקכא לחמלי׳ לגג״ לחי־ת והל״ לכלעח
עובח ושמחת תסג מרובת לי״נ תצמידי חלב חמופצג כבוד
לחי" משמע בליענל אין קפילא וכן חוייח מסוגי׳ לגטין פיח ע״נ ולח
מרח פנחס ליב ד׳ אב״ד דק״ק של״נק ׳ע״א:
עכהנן הניעני ע״ד ס״ה שנפסלו נ׳ עמודים מב׳ יריעו׳ שהם לכחונ למסך למשמע כ׳ חיכא ובחוס׳ שס ליח ולולד׳ משמע לסליח
בנוה ג׳ ג׳ עמידים והסופר רוצה להקן ידעה א׳ נ ה ד עעודס לשאלי ת ה י ן אין קפיל׳ בסן בדיענל אעיג ללא עניל כקפכא לווקכא
אמיס

תשובה רנז

חתימה
נועם

ותשובות

סז

שאמת

הת״ם סופר הי״ד

אמכם נמלינ״ש ק י ק ק״ב מוכיס לפסול אפי׳ נלימנל מלאמר״ פ׳
הנוכה וכהנהס כהינה המת שצא ימשח חתי״ן חמי״ן וממ״ן חמי״ן
ומגע אין לא" לצא נ ע ׳ כהינה המס אנצ הך דקפרא לווקכא מפכנ
גקפר הורה ונלאס״נ ק׳ מסגלא אמהלי״ק א״כ אפילו גשמלי הליומוה
וגגמין גמה יולע איפה גקריאה איזהו ח׳ ואיזהו ה׳ האמה סמלקלק
כלשון ממרי״ק גסוף משורש ממוא ינין דממו צסצק נין ה׳ צחי״ה ממש
גגג ונ׳ לפנוה שצימיס זסו פסוצ ומזס מ״רי גפ׳ ס נ ו נ ס אמנם אס
הס״ פשו״ לופן ימין שלימה ופס א׳ גשמאצ והפס ההוא לגורן
לממצה גליגוק גמצמא גקו קצל זהו כשל גספל הולה וגגמין לגל
למסך ונזס נזסליס ספלא לווקנא ולק״מ הנ״ל מ׳׳מ לוחק גלול והמצאה
געלמא שלא נזכל נש״ס .
הגם שאני עני איד כלי לסכליע כנל כהנהי גהשוגס אחלס מס
שנלמ״ל נזה נהי ספלא דווקכא נס׳ הולה ע״פ הל״מ לנלו
וכמנואל פ׳ סנונס שלא יעשה חח״ן ההי״ן מ׳מ נ מ נ ע כהינה אשוליה
שיהיו סה״׳ן וססיין שורן אלא כל כוסנ אנלס לשוס ושעלי הליומוס
יחוש צמצמו לסימן האוה והכוחנ חח״׳ן נגג לחנ אוחו כוחנ אגלהו
ממי״ן מצרין ומממנל ההי״ן נמכחניו אוחו מסמן החי״ח נחמומלח
של גמל או נחומלא מקל נשמאל וזהו נענעי כ ח נ אשוליח וכן מצינו
נבעה לשוטה שיש אוהיוה שווה וכיכליס ע״׳ סימן נקולה א׳ על גנם
וכיוצא נזה ואה׳ ספלא לווקנא וגילו לכו הלל״מ שנס׳ הילה צדך
לעשוה גס שדםס חומלא לח׳ והליי׳ לה״י אע״ג לצסימכא הוי סגי נמל
מנהון מ״מ הכא נמ״ חלתי משוס חי הוא נלומו של עולם ומשוס פחח
לגעצי סשוגס ואין שינס פסוצ ומשו״ה הוצלך לומל גגמין פיה ע״ג ללא
לכחוג למחך פי׳ גגמ שכוהג כל הסי״ן נלפנוח שלימוח כסמונוס
ח י ח ומסמן ח ח ח י ן גחמומלוח או ח• מלא אפ״ה למהך יחלה
מה״י משוס לגעלמא עושין כן חחין יש לחוש לעלעול למחזי כלמחך :
ואחרי תוצמת זו אומל לגין צלשי״ וגין צלייה שכיהס סוה צולמ סימן
צחיה גין שיעשה כמין חומל׳ כלש״י כממועלת צל״ת חכל
הוס חמוכח חי״ה נשעלי הליומוח צסימכא אך פציגי בהא לבע״ צלמז
מ׳ הוא ברומו של עולם לרש׳״ זה הרמז דוקא בחימלא ומקל בשמאל
אנל א׳ נחמומרח ושד זיין כחי דלורח חיה הוה מ׳מ עדיין לא י״׳מ
הרמז חי היא נרומו של עולם ולדה נהיפך מודה הוא דחיח ננג רחנ
וחומרא נשמאל הוה חמונח ח י ח נעלמא אנל עדיין לא נרמז חי סוא
נרומו שצ עוצם כמצא כשכוחנ ח י ח נחמומרח וגס מקצ יוצא די שניהם
ואין כאן סהירה כלצ:
אך צמחוק החיה שככהנה כצורה ד ה ולכהונ צורה רש׳״ נמקומה
צ״לע לכאורה כהי מג״א כ׳ ל ח י ח דר״ת א״א צהרחינ משא״כ
דרש״׳ אמנם אצ״ רנה נשס הי״מ נספרו מצנוש׳ י״ע נהיפך ל ח י ה
דר״ת אין ספסד נסרחנה דעכ״פ נ׳ ז״כין קיימים לסכיכו ומה נכך
שהחמוערח רחנס וכסנה למעלה עכ״פ למעה עומדים נ׳ זיינין צסנינו
משא״כ לרש״ עכ״פ נעי׳ גג שיפור נ׳ ז״דן ואס הוא רחנ אין כאן
שיעור נ׳ ז״כין ופסול:
נ מ צ א לפי דנר׳ מלנוש׳ י״ע ה ח י ה שלפכיכו כשרה ל ד ח ואנו מוחק״
ועושי׳ רחבה כשיכה רש״' שפסולה שאין כאן שיעור נ׳ ז״דן
ואע׳יג דמ״ש דנעי׳ צרשי" שיעור ב׳ ז״כין'לא לו ליישב ק׳ חוס׳ אפירשיי
מפ׳ הבוכה דעשאה נ' זייכין משו״ה צדכ״ צפרש צרש״׳ נע״ שיעור נ׳
ז״כין וצפמש״צ דרשי״ מודה בעיקר צורה הח״׳ה •א״כ נצא׳ ה צק״ממפ׳
הבוכה די״צ דמייד בעושה ח י ח עם חמוערח ומשאה נ׳ ז״דן אין הכרח
דנע״ לרש׳׳ שימו׳ נ׳ ז״כין ו ח׳ ח רחבה כשרה לרש״ מ״מ בהא צא
פליגכא עלי׳ דנם לדת אפשר דכשר ח י ח רחנה דהרי נ׳ ז״נין ק״מין
נמצא אנו מוחקי׳ חית כשרת לדת וכוהנים במקומה חיח בלי חמומרח
דלר״ה אין נזה רמז לחי הוא נלומו של עולם ופסול ואס כניח חחחי״ן
כמיח שהן הרי פסול לדמח מג״א ע״כ אס יש ס״ח אחר לא יקראו נזה
ינשעח חדחק אס אין ס״ח אחר יש לסמוך על מלנוש׳ ״נו לקמח נזה
ואס אפשר לקמר החי״ה עם איזה אוחיוח או חיניח שלפני׳ עד השם
ויעצו ממליח ויבחנו כשיעח|רש״י חי״ח רחבה כי צפעדד אין צריך שיפור
נ׳ ז״דן לרש״' וסהירס אין כאן אזי מונ הוא לפענ״י־ הכ״ל א״כ .פ״ב
מש הק סופר מפפ״למ :
כגסי ליום ה ז״כ השד חקצה״ל:

תשובה רנט
א ת חג תמצוח יחוג נמלות יי כ ה ל נ המלון המופלג כבוד מריה יוסף
יואל כ״׳ מין נק״ק מאלכיפאצ יע״א:
גי״ה הניעני נרד סופר שהגית ס״ת וכפל כייפמ דיו על השם נאופן
שנותנים עתת לקמר תשס עם איזה תינית עמו וגונזיס במנואר
נס׳ ננ׳ יונה ונסתפק אס מותר לכתונ סשס על תמנולית מפני שראת
נאחס אחמכיס שאוסרים סכס נתשו׳ זבלה *יסף סי״ל כ׳ שכ״כ נס׳ חינוך
נ״• ונס׳ חינוך נ״' נסי׳ ע״נ כ׳ סחס אין לכחונ על מלאי נל' שוס מעם
וראית ונסי׳ ע״ז כ׳ ששמע כן מסופרים שאומרים נוהגים לקלור ולא
כסגו לכתונ שס על תמלאי ועעמס לא נולמ ותוא ז״ל נגנר אחריתם

ותשובות

ונזכרת יוקף נמשך אמריו ונמ׳׳כ נענים מסם דברי ש״ן p״ רפים שב׳
ל ״ ח מיש רמ״א שאין לקדר סשס שלא לעשוס נקנים בירימס א״א
לפרש לאפוק׳ קולף סשס דסר׳ פשיעא דסוס בזיון עפ׳ עקמרת אע״כ
לאפוק׳ שס שס״ על סמעליס שאם ל ד ן לתיקון סש״ס מוסר לססיר
ממעלית ע״ש סר׳ מבואר דפשיעא לי׳ לשין דמומר לכסוג שם פל
ממעלימ ומק׳מ כשר אמ״ג דמ״ש דרמ׳׳א נמכוון לכן אינו מוכרמ אלא
לפי סברסו דאקור לקלוף סשס ומג״א ס״ ל״ב סקכ״ו כ׳ גשם ר״׳ מלוי
דמומר לקלוף ע״ש א״כ אין מכרס לסםיך מסש״ך דרמ״א יקבור דמומר
לכמוב על מפלאי מ״מ מז״ דפשיעא ליס למש״ן כן ולא מליט מולק
עליו ונמק״א כמנמ׳ ]ע״ל בקי׳ שאמ״ז[ דמימר לקלוף מל״ בפליגמ׳
רש״ ומוס׳ ג״ג כ״א ע״ג נסופר ממא פירש"׳ אכומנ ס״מ קא״ וחוק׳
מקשו מא אפשר למגימ ולמקן ע״ש וק׳ אס ימצא עמום גשם ממ יעשה
אס יקדור ויעלמ מעלימ מרי עכ״פ נפסל שיווי ס*מ דאינו קומ כמו
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ל לקליף ולגדי ש״ל אסור
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לקלוף ואין כאן מקומו מ״מ מוכרח דמוהר לכהונ על הפלאי והא דפ׳
סניזקין ס״ס שאין אזכרוס לשמם אינס שוס כלום ס ח ס לקליף כל
האזברוס סוה מנומר אנל סיפר מסא שקלקל ומצא נ ו אחס עעוס אינו
מנומר נשניל זה ומעלסו כ׳ נשם ס׳ כמע שעשועים למ״ס׳ ראיה לאסיר
לכסונ על סעלא׳ מללא סזכירו נמנחוס אלא סול״ או כוסנין על סמםק
או גרר אנל עלא׳ לא סוזכר ש״מ אסור לכסוב על סעלא׳ כ״כ מעלסו
נשס איסו סממנל ספר זס צא כמצא כאן וסמהסי אס יצא זס מש• סרב
סמחנר ל ס מ סחס נמנחיס צא מיירי שסשם נ כ ס נ נעמוס וקודרים
איסו אלא ששכח לכסוב סשס וכ׳ איזס חינוח צפניו ופציג׳ א׳ יסצס
סשס נין סשימין או ׳מחוק סיבס ויכסונ סשס עצ איסו סמסק או גרר
ומלאי מאן דכר שמי׳ ססס ודנריו סמיסיס ע״כ אין לנו אצא פשימסו
שצ ש״כ צכסונ עצ סמצא׳ .פ״נ יוס ס׳ ו׳ ניסן סקצמ׳׳ל:
משס״ק סופר מפפד״מ:

תשובה רס
שלום

רג לילידי סרג סגדול סמופלנ ומופלא
׳מקנ נ״׳ רילר אגדק״ק גימש ׳מ׳׳א :

נסורה כנול מו״ס

לרוב ס נ ח ק אנא נקצרס מ׳׳דס״ס שס״ס הפמוד נוילנר סי ותניח
נ׳ םיעין פנוי וסחחיל עמוד שלאחריו אל משם צאמור זאס אשר
ללויס הנה פשומ דה״ל סניח פרשה נמקוס שאין פרשם שפסול נלא
מיקון ומיהו כנר נמנו כל סופרי דווקנא נזמנינו לסקן וכאשר הפיד
הגאק נ ס פ ר ננ׳ יונמ נקיצור ונארון רק״ מ ר ס ונפ׳ זו ננידון לידן
אין נ ס שום שס רמוקן ננקל:
מעלתו סאל 7מ״ש נ מ ע ס קפידא דפרשיוס סנס פשוע דאיכא נפקיה׳
צליכא יעיין פסחים וי״ו ע״ג רש״י ל״ס נסרי עכ״כא וכר נחד
עכ״כא וכר וע״ש וגשגועף ז׳ ע״א פירש״ וסוס׳ ל״ס א׳ לכלל וכו׳ ע״ש
ועוד מ׳ יגוא גסול ס׳ ויעיין פירש״ ריש פ׳ רקרא עם סיו ספסקוס
משמש״ ליחן ליוח גין הדגקיס לססגוק כר ולא כמ״ש מעלסו שכך
כיהי' פרשיוס פרשיות מתר סיכ׳ לא כן לאפ״ לורד מגלם מגלח כיחכה
ת״כו כל פרשיו׳ הקרגכו׳ כקרא מגלה א׳ ויש גת כמה פרשיו׳ וש״ס
ס״פ סכיזקין מפרש מגלס ספר כתוג עלי ת״כו מגלה גראשית ויש גת
כמס וכמה פלשיף וכקרא מגלם א׳:
ומ״ש צא מציכו פיסקא גאמצע פסוק כ״א גפ׳ פכמס למ״ס׳ לית
מג״א ליקי קצ״ח הימה צי וסאיכא גפ׳ וישצח ומ״ס• ציס ש״ס
מגצה כ״ה ע״ג ורש״ שס ד״ס אצ מסרגם מלא אסלון וכו׳ יע״ש ועול
גפ׳ לגלים מאיצמ ומפציון גבל וכפן וכמגור וכף:
ובמיש עוד לצא מציכו פסיק גין ג׳ סיגוס הכס אם כלון צא מלצמ
לא סכאף וצא סגכוג כצ א׳ כפסוק גפ״פ כמו שקולין גצגול
לכוון משלה דגלום מכווכוס כמו שכאמלו גסיכ׳ סל׳ ג׳ פסיקי׳ גכי ג׳
מ יגומ ואס כילק שלשמן כפסוק א׳ כמו שקולין גימיל הלי ג׳ פסקיומ
גאמצעיו׳ פסוקי׳ זא״ז גפ׳ ׳מלו וגואממק :
ויעיין מוס׳ פקמ״ קי״ז ע״א מיש שצא יסכן שיסיס ממזומל ג׳ פסוקי׳
ל״ל מזמול גססל״ לוקא אגל סלשס גמלמא אפילו מצי פסוק
עלינו כלצעיל ופ׳ גיוס השגס ג׳ פסוקי ג״כ ולפסוק א׳ מציכו גש״ס
מגצת כ״ל ע״א כי כת אמל ת׳ מכס כמכלהס וכף ׳מ״ש ומ״ש לאין מונן
לסייס רלנר ס׳ ׳ומל סו״ל למימל אין מונן לתתחיל אצ משה לאעל אגצ
לסייס וילנל ה׳ אינו לסוק כמי שמסיים פ׳ נשא וילנל אליו .מ״ש ממלסו
שאין לספסיק פלשס אס לא שסיימו נאוהו מפמל הכה סוף פ׳ רגש
וחחלה פלשה רמי אין כאן לא פמומס ולא ססומס כפילש״י שס .ומ״ש
ממלחו מסוגי׳ לגלכו׳ ׳״ג ע״ג לסוגי׳ למגלה כ״נ ע״א כל פסוקא ללא
פסקי׳ משה וכף אין הלמיוכו׳ שווים לכל פסוקא לא פסקינן אפ״ לשעת
א' ולגע א׳ וצעלו של ל״ח קלא יוכיח ללא סמילו לו אלא להשנ״ל כמנואל
נמגלה שס משא״כ פיסוק פלשה לפי שמה הוהלה ולא כאסל אלא לקגוע
כן צמולס כמו שתית רוצת לקנופ נק״ש קצה נם׳ נלא לקיום עולם כן
ויש

שארות

חת״ם סופר חייד

ותשובות

מח

כיון דאזסרס למוסק סשס ואזסרס לנוסן אבן םמזנס מסד קרא נפקא
וכשם שמסן אבן ממזנס סייני מזנס סחיצין שסוא מסובר ולא מפנימי
שםוא סלוש כע״ש מםרמ׳׳פ סביאו מנ״א ס״ קנ׳׳ב שקיו ואיכ סוקש
השה הקדוש למזבח החיצון שהיא מחונר לננין ולא לפנימי שסוא חלוש
וצדקו דברי ננ׳ יונח חנ־׳ל לכאורה ;
א ל א שכבר כהבהי אני בגציון מנ״א שצי שס וז״ל ס ״ מ צהחיר צחסיר
ספסל״ מן ביה הכנסה ואין נהקרס זו משוס נוסן אבן אבל
לשבור חספסל״ פשיפא דאיח בסו איסור ניחן נין בחלוש בין נמחונר
כמבואר צסד״ במכוס כ״ב ע״א עכ״ל פצ םגציון שס וא״כ נחיצח מזנח
סזסב נמ׳ נאסר ו״ל דקדושס סשס סקדוש סוא כמזבח סזסב דמקדש
אפי׳ שאינו ראי לו ונטפל לו אפי׳ אינו ראוי נחקדש ואסור למוחקו:
ולהלכה נ״ל דוודא׳ םנטפל כדינו שלא נעפוח אין לקלפו מעעס
שהמציא הגאון ננ׳׳׳ דה״ל הורדה מקדושה ואוסו שנכסב
ננןעוח ונטפל שלא נמקוס םראו׳ מ״מ אין צמחקו מסיקה גמורה דאוצי
דומה למזבח סזחנ אנל לקלוף אוחו שנכחוב נעעוח גמור ואין לו ש״כו׳
במקרא זס מוחר גמור דמע״כ מממס ספק מחיקה ליכא כיון שסוא רק
דרננן כליל ומעעס הורדס עקדושם ליכא הרי גס כשה״ כחוב עס סשס
לא היה שייכוה עמו ולא נקרא ממו ולא נסקדש ע׳׳׳ סשס אלא לענין
שיהיה אסור למוחקו אנל לא שיסיס נקרא עם סשס ואין ש״כוס ממו
ועוד הוא גורס פסול והורדה לכל היריעה ולכמה שמוה הקדוש•׳ אשר
כהוניס שס ואיה כבודו הלא המלאה היא לגני לקולפו בקדושה ולגונזו
אוחי הנעפל ולכחונ נמקומו נמפל אחר הראוי למפל לםשס והגורל
מחעלה בכך שמעיקרא נכחנ עליו כמפל נעעוח ועחה נכחב עליו נטפל
הראוי וכן ראוי להורוה לפע״ד וה׳ יצילני משגיאוח ויורנו מחורחו
כפלאוה הכ׳׳ד א״כ לדצח :פ״נ יוס נ׳ כ״ו המ.ז הקפ״נ לפיק:

רש כאן עיון הדק הימנ הכשנ״א נסי נככוח י״ד ע״נ ד״ה אר״פ
קקנר נממרנא וכף ואין מקום לםאל:7
ואודות שם םקדוש אלקיכס מעם הקופר וכו׳ אלקיכו א׳ שרי לקליף
נו ולכסונ כ • נמקועו סנס נפיקר סדין קליפס סשס שכ׳
רשנ״ש עונא נ נ ד ק הניה נעוי׳׳ד סס"' רע״ו שהוא ז״ל אינני מקביס עם
הקולפ״ כ׳ שמא ע•׳ כך יקרע הקלף והוה מחיקה או שמא הדיו כככסה
מעיקרא נחוך עוני םקצף וכשקוצפו נשאר סצ׳ סשס נעונ׳ חחח הקלף
וסציו נ מ ס שקולף ומכצ מקום כ׳ שצא מחה נקופריס ואמנם,ש״כ סי׳
פר״ם סק״ג איסר נ ס ס ס מ״מ נסמ״ק םסיר לסד״ ואסר אסר! ן אני נ א
שכן סחיכ מנ״א נפשימוס נסי׳ ל״נ סקכ״ו נסיפי ישכן מוכס נסיס׳
עיכוכין יי״ו ע״א אלא שים״ כזםר שלא לכחינ חינם אחכח נמקוס שס״
השם כחונ כי סשס קידש כל עוני מקומו וצריך לכחונשס םקדוש אחכ
במקומו ואט סנאסי רא״ נרוכם מסוס׳ נ״נ כ״א ע״נ ד״ס סופכ מחא
וכר שכחנו דאין זס פסידא דלא סדר דיכול״ לםג״ וקי סא אס עעס
בשם סקודש אינו יכול לסגיע ואפ״ ׳קדור סשס וישאר מקומו נקוב או
אפ״ עולה עליו מטליה מ״מ הוא פסידא דלא סדר דוודא׳ אץ סיס שום
כ״כ כמי שסים נל׳ מעלים אע״כ יכול לקלוף סשס ואע״ג דאמר״ פ׳
השקץ כל ס״ח שאין אזכרוח נכחנוח לשוק איכו שוס כלום אע״ג דיכוצ
לקלוף ז״א דלקליף כל האזכדה נוודא׳ ה״ל כמכומכ שהד כילם ככהנו
שלח לשמן אנל לעולם אס מקכה איכע נשס א׳ וכדומה יכול לקלוף:
א ך ׳״ל כש״׳ חולק מדמפכש סופכ מחא כוחנ וכו׳ ולא פ״ כהחוס׳
משמע דס״ל סיה אין לו הקכה נקליפ׳ ומי ׳ככוס כאשי לכחחלה
להקל בשם הקדוש ומ׳״מ סין בידינו כס למסים נםסופכיס הנוהג׳' כן
כיון דמכא דשעעהא היא הרשנ״ש והוא כ׳ שלא מיסה:
איברא כל זה נעצם סשס יה״ש אנל הכעפל מאסדו הכה כ׳ הגאון
מש׳׳הק סופכ מפפ״דמ:
מרה עיאה ז״ל הובא בס׳ ד נ י ח״א ח״יד סי׳ ע״ו דהוא כק
דכנכן וא״כ החששי' הנ״ל שמא יבוא ליד׳ מחיקה או ליד׳ חילוק השם
בעניו הוה כק סםיקא דכנכן ולקולא ונזה הסכים עמו הגאון המחנכ
שהיא כק דכנכן ולפע״ד הדעח כוחן כן דהא עיקכ הלאו כפקח לן מקכא
ואנדסס אס שמס מן המקים החוא נמחיקח השם והדנכ פשוט אס רב שלומים לי״כ הרנ המסוגל המופלג צדיק ונשגנ כמה״ו ס״כ׳ כ״י
מוחק שס םכעפל לע״ז ומלם שס ע״ז כשאכ נמקומו לא עשה ולא כלום יושג נשנח חחכמונ׳ נק״ק יזיקלאש ׳ע״א :
ואס מחק עצם שס ע״ז וסשאיכ סנעסצ סכי ק״ס מלוחו של וחנדחס יקרתו הגיענ׳ נזמנו ולרוב מרדום׳ הנסח׳ הדנכ עד היום ע״ד ס״ח
שכהנ הסופר כל יריעה נ ח סמשיס שימין ונדף א׳ שכח ולא כ׳
אס שמס וכיון דכח״ לא חמשון כן לח׳ אלקיכס משמע דאעצס סשס
קא׳ ולא מל הכמפל וח״כ מח שאסמ ז״ל מחיקס םנעפל סוא כק רק מ׳׳מ שימי! והניח שיעה א׳ בסוף העמוד מפסקה נאמצע פסוק והנה
עיניו הנדולחיס לנוכח הניטו כ׳ הדין פשוט שדין שיעה פנו״ בסיף הדף
הכחקה דכנכן:
וניל דסמכו ;ה אהא דהכינן כפ״נ דשנועו׳ א׳ הכככס לעזכה ואחד סוא מעש כפכשה פחוחה הן להקל להכשיכ נעקוס שצכיך לה־וח פכשה
הככנס לחיספה העזכה פי׳ דח״נ ככח הנככס לחיספה עזכה והן לסחמיכ להחשב הפסק נמקיס שה״ כאו׳ לתיוח ספים וכן כ ה נ
כמו שככנס צעזרה עצמה ונקרא ונחלחס אח מזנחוחס לא העשון כן להדי׳ בס׳ בכי יוכה ס״ עכ״ה והוא פשוע ומנואכ וביקש מעלחו הכמה
וגוי והוא אזהרה לכוהן אבן מהמקדש וה״ה אבן מן היספה עזכה וכהיב לחיוח דעח׳ אס למצוא שוס סיקין וקולא שלא להניא היריעה לידי
גניזה:
לא העשון כן לה׳ אלקיכס א״כ לכאורה חיספח השם כמוה אלא מ״מ
איננו דאור״סא ממש משים דיש לחלק נין חוספח עזרה לכעפל סשס חזרנו על כל צדדי קילא ולפע״ד אין למצוא היהר אפי׳ לגרור לפניו
ולאחריו ולהאריך האוהיזה עד שההמלא השיעה כמי לו ולנאכ
דסיספס סעזרס אחד שהיסיפותו הרי סוא עצמו כעזרס בכל סלכוחיו
ואוכלין שס קדשים ישיסנרס שם קדשים קלים מםי״ה דין סיא שח״נ הדנר נאריך קצם סנה ננר״הא פ׳ הבונה וכסנסס שלא יעשה אלפי״ן
הנכנס שס משאיכ ננמפצ צהשס צא יעשה ממנו עלס השם לעולם כק עייכ״ן וכו׳ פרשה פהוםה צא יעשנה סהומה סהומה צא יעשנה פחוחה
כיכר אצקיס שצכו או שצכס זמ״מ אסמכוהו רננן אחא׳ וגזרי שצא כחנה כשיכה או שיכה כיוצא נה או שכ׳ האזככוה נזהב הכ׳׳ז ׳גנזי
למוסקו מ״מ כיון דמדכננן בעלמא הוא אפשכ לההיכ קליפה מעעס שכ׳ והנה מדכקט שכ׳ שיכה כייצא נה ש״מ דכצ אצו השני״׳ ננכ״חא נוהגים
גס בס״ח אנרנ דוכחנח׳ נחפילין ומזחוח כחינ ד ח ד בהנ׳ ליכא שיכה
הגאון מו״ס טיא ז״ל סדל:
א ך הגאון סמסנכ ט נ ׳ כה׳ שהודה לו במקצס דמשוס איסור מסיק׳ אע״כ נס׳׳ס כמי וסכס דעח הלא׳׳ש וכשנ״א דיגכזו דנכ״חא אאזכרוה
ציכא מ״מ המציא םגאון ז״ל דאיס נים בזיון טפי מקליפ׳ השם עצמו נ ז ה נ ק א ׳ דאין הקנס למסוק סשס אנל פחוחה שעשס סחימם ובהיפוך
כי נשס פצמו אס קלפוסו ולא נמסק ונשנר ונסלק עי״ קציפסו ה ד לא מסני׳ בלשו; דיענד אלא בלשון לכססלח פחוחה לא יעשנה סחומה
נקדושהו נכל מקום שהוא משא״כ בהכטפצ ורוצה צומר דם״צ םורדס משמע אסעבכ לא ׳גכיזו אלא ׳מחוק חינוח לפכיו ולאחכיו אס לא יפגע
מקודשה שמהסיצה היה כטפצ צםשס ועכשיו ע"׳ הקציפה הוכד מכביד נשס סקדוש ויהקן הפרשה כהיקוכה אך דעס םכמנ״ס דאין חקכה
ומשמע מרינ״ש ס״ ז׳ דכיון דקהנ׳ כ ה נ ה כשירה או שכ׳ השירם כיוצא
קדושהו ודבר נדוצ ד נ כ הטני ז״צ:
איברא סזיכא א׳ קדיש מדנכ הגאון נכי יוכה ור כמוהו מורה כ׳ נה בלשון דיעבד ולא קהכי צא ׳כהונ כשידה וצא השירה כיוצא נה ש׳׳מ
שלדמסו מם שאמרו סנטפצ צםשס ה״כו שכאוי צהיוה כן כגון דיגכזו אשיכה כור קא׳ ומסהמא כי היכ׳ דשירה ליה לה הקנהו ה ה ע
שראוי לכסונ נאוסו מקום אלקיכו ואיכפ שס קלקול ננו שצ אצקיט שיכו׳ פרשיוח דחד עממא להרוו״׳ דההיקון שע״י גרירה או הל״ה אוחייח
וצריך מסיקס איסי אסור למוסקו שכנר קידש־ סשס אנל אס הנמפל נא היחכ לא נחסיכוח ״חכוח אבל למחוק אוחיוח שכבכ ככחנו כחיקון
נכהנ נטפוס ואיננו שייך צסשס וםסופר טמס אנרג שקידשו נמסשנהו ולסזוכ ולכוהנן על המחק או להלוה זה לא שמענו אלו דנכיס הננחי
סרל כמקדש פסולים לגני מזנס ולא קידשו סשס ונמסק לסד״ אע״ג מכווכה הכיב״ש הכ׳׳ל בהוספס ניאור ומ״מ כ״ל עיקכ מעמו דהוה כמו
שנאיזם סשונוס סאסרונ״ לא משמע כן מ״מ לםגאון סנ״ל נראם כן הוכדה מקדושה דממיקכא ככהבו האוהיו׳ על הקלף ונהיך השימה ועסה
ככהני מל הגרר או להלוה ניכ׳ שימה ויש לפקפק קצה ולומד דלא שייך
וכ׳ כן נארוך ונקיצור ׳ע״ש:
ולפו• רסימא סיס נראס צדמוס סאי דםשס מקדש םנעפצ צו צכצ׳ הכא הורדה מקודשה דהרי אוהו האוח כמחק והלך לו וזה האוה שאט
שרה םמקדש״ כצ םנוגע נ ס ם ומזנם מקדש סנוגמ נו וק״״צ כוהבין עצ המחק פכים חדשוח נא צכאן והי׳ כראה קצה מעעס קדושח
אינו מקדש אה שאינו ראר צו כצצ נשום מקום ונשום אופן סיננו מקדש הקלף פצמו לפי מה דק״״ל פ׳ נכי הפיכ דהיכי דאין עעצין נקדש אקוכ
ע״ו זנס״ כ״ז עיב ום״נ דכווסי׳ שסר׳ נמקוס הזה שנכהנ שס זה בהירס אפי׳ שוה נשוה ולא היהכ אלא היכ׳ דלא אפשכ כלל כגון דפא אדפא
איכנו ראוי צו נו כ״א כ • ואיני ראוי צו זס םנטפצ ואינו מקדש עם וכדומה וא״כ בשלמא ביהכ וחסר אוה ומרכין וכוהנין על הגככ הי׳
שאיכי ראוי לו כן סיס אפשכ צומכ אך יש צפקפק מי צו מציכו עכ״פ מחחלה האוה נ כ ה נ שלא במקומו שהכי ה״ חסכ לפכיו אוה כמצא זה
מזנס םזםנ מקדש אפ״ מס שאיכוכאר לו כלל וכלל ודיכיס אלו מנואד׳ האוח נ כ ח נ שלא במקומו ולא קידש מקומו וכשגוככין וכוחבין אוח הראוי
ברמנים נסל׳ פסולי סעוקדש״ פ״ג סל׳ ״ס ע״ש וא״כ אולי יש לדמים סכי מוסף קדושס לזס הקלף שככחנ עליו אוח קודש משא״כ הכא שהחורה
קדושה השם לםנמסל לו למזנס םםנימי אלא דלכאורס סיס ראוי לומר כנהנה כראוי נל׳ חסר ויהיר וכל אוח שייך למקומו וקידש מקומו אס
גיככין

תשובה רסא

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

נוללין אומו וכומנין אמל כמקומו לא הוה כהעלאם נקדש וכל ללא
ממליכ! ל" אסור ומ״מ מראיש ולשנ״א מולקין וק״ל מון שלא נכסבמ
מפרשמ באופן מנאומ מוה נ״כ פסיל בק״מ וע״ מיקה מאומיומ מומ
שפיר מעלאמ בקדש:
ובמפסיק שיעור פרשם במקום שאינו ראר לדעס םרמב״ס פקול למד״
וצסמ״ו וםש״ך ונכי ׳וכס מ ע כמ• סכי ס״ל אמנם מב״מ ס״ל
ללכוב םפוסקיס וממיס׳ מכללם מריסי ס ן לפ׳ ס מ כ ס נשם סיקון
הקלמוכיס ואין אכו כומנין אצא פ׳ פמומה וססומם וצכאולם צ״מ לפמ״ש
למנ״ס לשיעול אויל לשילה הוא בשיעול פ' סהומה א״כ היקשי צאיזה
צורך מני משאו כשילמ ׳גנוזו מ״צ למשמ פלשס סהומס במקום שאין
סרשס ויגנזי צלמנ״ס י״צ צפידש סעעס ספשוצ משוס לאיכא נפקאמינ״
צענין מאי למוקלס מקילס נמלי פלשיים יאס כמנ כצורס שירם לא שייך
זה משו״ה קמ״צ לאס״ה פשוצ וק״צ א״כ הלי קמן שהיו מהנין לספסיק
אמקוס שאין נו פסיק ונהי לאין אנו ניהנין עול נפי שלולה מ״מ מוכס
שאין נזם פסוצ וס״ז לוסס לפ׳ סלולה שהיו נוהגים סיו מפסיקים נאוהן
מקומוה עצמם שאנו מפסיקין נפסיסס וסהימה היו הס מסשיקין נאיזס
מאוהןהפלשיוה בלולה שלולק אנל לא שםיו מישים פסיק נמקוס שאי;
ספסק פ׳ אלו לבליי ז״ל ונא לססידל שלא להפסיק במקום שאין פלשה
ואקיל׳ קא מיקל להחיל לשנו״ נלולה הסלשה לללנליו אוסן שנסיקין
סקלמוניס סיו משנים צולה הפסוסה ישסומם צלולה הסלולה ואי משנים
מפמוסמ צצולס סהומס או נםיפוך ססוצ ואי משנים צצילה שצישיס כשלם
ולא ילעה׳ ההסלש מלוע יקשה צנו צומל שהסיקו! הקלמוניס עשו פלשה
נמקוס שאין מקונל נימני להיוה שס פלשה ולא יקשה עלינו לימל ששינו
צילה המהוסס יהשהומה ממס שמקונל נילינו:
ובתשר מכסם עזלי׳ שי׳ ק״ו כהב שצא עצה עצ לעה היקי! קלמוניס
לסלש פלשה סלולה אלא נהיפיך שהם הזמלו ס׳ סלולה צומכ
שלוכה זו משולה איכה לא פס־סה ולא סהומה וא׳כ ללנליו אזלו לי׳
דנל׳ נייח חנ״ל אמנם יש ניד׳ חשונס מאמ״ו הגאו׳ מהו' כהן אדלל מץ
זל״ל ]המועחקח לממח נסיף חחשו׳[ שכחנ וזיל אכ! מ״ש בחשו׳ מ״ע
מעני! פ׳ שלולה שנה נזה מ לאיה׳ הנ״ך כהב יד נוילונה וכו׳ אך
המנהג שלנו מייסל על שיס ולמב״ס שלא הוזכל שס סלילה עיש ומונהו
מנואל כיו! שציינו נאוהו הנ״ך פ׳ שלולה ש״מ שמלפנים היו נוהגי! נם
וללא כהלמ״ע שצא נהגו נ ה מעוצם יצא הוזכלה קלול׳אצא צימל שפשילה
וצא כן הוא ומשמע נמ׳ קצה שהיו הפלש־וה הקלולוה שלא נמקו׳
הסחוחוה וקהומ־ה שלנו ודלא כנרז:
נשאר נידינו פלוגהא דלדעה לונ הפוקקיס אס הפקיק נפלשה שלא
במקום פלשה פשול וללעה הנ״ח אלינא לונ לאשונ״ כשנה
ולנליו צא מידח״ נניצ׳ דחימהא נמצא בכימ! שלםכיכי הימ לדייני ל״נא
אס למחוק שלפכיו ושצאחליו וצהמשץ• עד שההמצא השיעה צא ככון
לחנ״ם לגס השהא נלא היקי; כשכ הק״ח ממש וא״כ גם םלא״ש ולשנ״א
מומס ללמנ״ס לאסיל למחוק ולכהונ על המחק לאין כאן מעלי; נקלש
נשלמא נפחוחה שמשאה קהומס ונחיסוך שחססל סקול ש״ל שפיל לסוס
העלאח נקלש כנ״ל משא״כ .נפלשס נמקים שאין פלשה ללהנ״ח חקפל
כשר אסור לגרור ולחזור ולכחונ על אוחו חמחק אוחיוח אחלוח .ולקדוח
בהקפל נל׳ תיקון הוא נגל לונ הפיקקיס הפוסלים ע״כ לענ״ל אין
חקנח אלא לגנוז אוחח היכ־עח ולכחונ אחרס נמקומם:
אמנם כצ זה א׳ הוא נין פקוק צפקוק נאמצע פרשח אנל כפי הכרא׳
מהשאלה בנימן שלפכיכו שה׳ פקיק נאמצע חסקוק וכצ פקוק
ללא פקקי• משח אנן לא סשקיכן ואפ״ א׳ נימא ללכחחלה הוא ללא
פסקינן ירמ כשמהקן אוהו הלי מעלה נקדש בוודאי ומוחל לחקן הימעה
אפ״ צהב״ח .עול יש קצה לפקפק גס על ראיוה הנ״ח מפרשה סלולה
מ הקלמוניס שינו צונח הקלולה מצורח פחוחה וקהומה ועי״ז כיכר
איזח פרשח מקונלח ממלע׳׳ח למללש ני' ללשיח וכלל ונפלע ואיזה מסולשס
ממכהנ אנל למשיח כחמונח פחוסם וקחומח ממש לא שמענו .חנלמ״ל
כחנח׳ .פ״נ יוס ה׳ כ״ח לילח׳ חליחא׳ חקע׳יח לפ״ק:
מש־״ ק קופל מפפ״למ:

העתק שרת ממ־ו הגאון מהו׳ נתן אדליר כיץ זצ״ל
שרמזתי עליה בסי־ הקודם.
נשאלתי כדינ א׳ חפץ לחח שכ׳ סיח נשכ׳ נחי ככסיוח ידו משגח
לשלם למי םסיםל לשם ואילע שס סיסל ספלל׳ שכחינחו
מיופם ואמל שרולם לכחונ ש״ח שים״ כי׳ ו שמוח חוי׳ בראשי לסין ויס״
מלה א׳ לכל סיריעוס ילא 'אמך ויקלל שוס אוס ויהי׳ כמו נלפוש וצכצ
לף ששיס שינרן וכמנין ׳נייק לפיס אמ״ל הוי אלכ׳ ושלשים וששה ׳ליעוס
וגס לא יעשם לנכ כגל הש׳ע או ׳כחונ ס״ח מאם יששיס לפין וגס
׳מעיחע״שמץ ח״ס וגו׳ ומיז שימין כמכין מיי׳ אלי״ל וכמינסי ספלליס
גס יוכל לכהונ היניב כהיבה המה כלעה הנ״׳ ולבוש נא״פ ש״ ל״ו אכן
שכל כהינסו כפול ואין יכילה הנליב לשכ׳ ס״ה באופן זה סס כיוב ׳וסל
ספכ א׳ באופן זס משנים פשונרס:

ותשובות

תשובה עם שמבואר בסשאלם שלא יעשם דבר נגד סש״מ סמסס׳
לבייל p״ מר״ב כ׳ דרומב םנףמם ג״ע למשפסוסיכס וסוא
 tnשימס םלמנ״ס ג׳ למשפסוחיכס מאוםו םכםב סן גסס סן דקם
כמ״ש םג״ע יספר םכ׳ סרעמם ם״ נ״א שימין ורכ׳׳ו דםין לפ״ז יםי׳ אסד
עשר אלף םמש עאום ועשמס וששה שימין ולסידור םקופר םכ׳׳ל יס״
אום! שבמנין ׳ב״ק ששם אלפים שבמ מאום ומשרים שימין ואוםן שבמנין
קיק שבמס אלפים שמונם עאום סשע וארבעים שימק במממ שליש מלבר
רוסב םשימין יוסר מלרן םרמבים ונס בםנם׳ נדע קי׳ ער״ב מבואר לא
פסום מורס ואף שכ׳ ר״א ורב ס״נו מצומצם ע״פ מק׳ קיפריס אנל לא
מ׳׳ד אכן קופריס מובהקים נוםניס כרמב״ס צא פסום ממיס וצא יוסר
עק׳ ומסב םממוד נ״פ למשפסוםיכס וכוסבין על קלף נ׳ צמשפסוםיכס
ומודמן חממוד ומקרנלין על מדם זו ומנין כיו שמום סר׳ ומ״ז נמנין סו״
אמ״ד ומנין ינ״ק עמודים הס דברים קדושים אכן לא שמרוס םראשוניס
בעמן כהיבה ס״ס רק ב י ה שמו בראש עמוד כקדר האור הורה ונס
ש מ ר צן אכן ׳כדן איזה ׳ממום קודם צהיבוה ב י ה שמו שצא ׳צמרן
להאריך ולקצר סאוםיום בעמוד שקודם הינוה הנ״צ כדאיהא באור הורה
ונעיקכ כהיבה מסופר השפרמוס ששלס ליד׳ לא עשה ביודי״ן קוצה
שמאציה צמעה ונס ס ס י ן איכן כלרמ זו ולא ד׳ ש ה ש י נ י ן אינן על
סד כרעא ו ה נ י ה ין צא עשה עוקץ צעעצה נגנס מאוסכי׳ צצדא׳ ולא
עקב עב צממה ו ל מ דין עשה רגצה בשיפה עקומה צאסימ׳ ואין כמן
גס ה אל פ י ן צא עשה כמן וכף פמומס צא ראיה׳ מכהנו אכן יש
שע־שין עוקץ מאסור״ וזה פקול לדעה׳ כהשי׳ מהר״ל ונ״׳ בשס מא״ז
דפשועה וכפופה שוק מדינא דגמ׳ ופוסקים וזו לא נקרא כ ף סשומס
אלא נ י ה משומה ודלא כמהמס כלאכע׳ שהביא הירא שי׳ ל״ב קקכ״ו
גס כמה איהיוס שאיכן נפקוק ששלס לידי לא ראיה׳ כהנו וצריך לדקדק
שיהיה עכ״פ עיקרי הלוכוה ע״פ הדין ומה שכ׳ ננ״' גבי א וידנק סרגל
נאמצע הגג הוא מעוס ונאגיר ומקכם אברס אימא במצר הגג דה״כו
נקצה הגג הקרוי׳ מצר אכן נעכין הפסוסוס וסהומ׳ הקימה׳ צמכהג
ס פרי שפלד״ כשלל הלמנ״ם כמ״ש בכהני האי״׳ אף שנש׳׳ע ״יל קי׳
ער״ה כ׳ דיעשס אציבא דכ״ע סדא דא״א לצאם ידי»ס׳ סופכיס שהביא
ש׳ ממרומימ וכן יש צמג״ נמיש׳ שצפכיכו עוד בכמה מקומום דנאוסן
הכזכל נש״ע צליך צהמשיך או צקלכ האוה־וה וזה נכד דיכא דגמ׳ מכסוה
לף למ״ל וגס צממן איזם פעמים נמעמ המוס שנין הפרשיוס וכנל
נסשר מנסס עזר״ שי׳ ק״ו נשס מסל״א מפיקא וםקכיס שלא לזוז מנוסס
הכמנ״ס .אכן מס שכםנ שס נענין פרשם קמרה שגס נזס כ׳ ראיה׳
הנ״ך כהנ יד נוימכה שכס כ״ל צאצף םשש׳ ומצרכים שס פסוסוס
וקהימוה ונכמה מקיימה מצוין שלולה וה״כו שס צריך למשוח כהיקון
קלמוכיס אכן המנהנ שצכו מייקל עצ סש״ס ילמנ״ס שלא החכל שס
סלולה .ובמן השאצם אס עמ־ן צא כלל ננילול ודאי מונ ׳וסל צכהונ
ק״ה א׳ ורופס ומדויק יאס השיג ידו ׳כהונ גס שכ״ .פ״פ דמי־ן אור
ליום וי״ ו כיונ מבמ מקנ״מ לפ״ק .מק׳ כמן נצא״א מוה״רכ יעקב שמעין
אדלר כק זלל״הה:

תשובה רסב
&זלום וכימ צידידי הרב המא״הג המופצג כבוד מ היו מאיר צבי נ״׳
אב׳יד דק״ק ש וראן ׳ע״א:
גייה הניעני נידון ש״מ שכמוב נו בעצ מנן בשה׳ שימין ואין קופר מוכן
כהקנו והצבור נדחק צס״ה הנה בפא״ע מבואר דכדרצמומר שמא
חד וני חיבוח וצא כחלק צב׳ שימין ואס חצקוהו צב׳ שימין פקוצ מימו
הלמ״מ וכל נעלי מסורוה פליג׳ אש״ס מלן וק״ל דהומ מד חיבה לנמר׳
ואינו נסלק כלל אפ״ נסד שימס יירמ מפלי שים קצם ניניהם להפיס
לעס סאוממס שהוא נ׳ סינים ונמל אול סולם נלסק לומל דנם ש״ק
ק״ל כהרמ״ה ולא כהקבל לבכיו בזה כמ״ש מנסס ש׳ והשו' שנ יעקנ
י׳י״ל סי׳ כ״י מ״מ מוכס מש״ס לשארי מילין כיוצא מ שסם שס א׳ ושה׳
סיבר כסצק בש׳עה א' ולא בשם׳ שימין ופסיל אפ״ במעבל:
והנה נמכסס ש׳ פ׳ וישב ס״ צ״מ אום א׳ כסב פומ׳ פלע ומצמ צלק
בעל סכן צפכס פעכס הצין כוצהין כהובין הלסי מיצין וקמ סד
שמא וכוי םלירם ז״ל ע מ ל וכנכ כסנכו סכי מילץ וסד שמא לא מיכסבי
נ ס מ שימין ונפי מקץ סי׳ מ״א אוס מ״ס כ׳ צפכס פעכס איכן סד שמא
ונסכין מילין כסמן וקליין ובסומש קלמון כ׳ שצמך לכסנס נשיעם א׳
עיש א״כ מססמא נס בעצ סנן שםמ בפ׳ וישב סבלס בסנולם אסה
צפנס פענס עם נמל סנן ומלושצמ׳ פ״ק דמניצם וכן במסכס קופמם
צא סחככ נעצ סנן.
אמנם נאול סולם נפי יילא סקשס מ״מ פ ל ? ש״ס מכדלצעומל וצא
מ נ ס שנע נ ס שיע נאל שבע בעל ס ק ועי״ז לצם צהומס
סנלסו שס ע״ש והמה שנוס יעקב םא כדללמומל קדם נסולם והנה
מנס שוע צק״מ להוא עצמו כ׳ שהקשם כן כיון ללמ״ מפי לנס מיעכמ
מכלרלעומכ אנל מנעל מכן קשמ עליו ועוד למייל למקשומ ממלכי צדק
אע״כ

שארות

חת״ם סופר דדד

אעיכ פשיעא לי׳ לבעל איה דבעל סנן בשה׳ שיעין כהב״ ואיכ קש״ ל״
דמנעל סנן לא משני שיס ירד׳:
והנה גס פ מ מ סניא רמנ״ן פ׳ וישלס ואבאר דבריו בעזה״׳ דהוס קש״
לי׳ דנכל םשמכה מלכים הזכיר שמר מקומוסס כגון שאול מכסונו׳
סכםר ובבעל מכן לא סזכיר שס עירו וסי׳ שסיס ג״כ מכסובוה הכסר
דלעיל עוד ס״ שס עיר ממשלסו סיא סכן וסוא מלן עלים ע״כ כקרא
בעל סכן פי׳ אדון סעיר סנן ע״ש ולכאורס אכס׳ קשס שלא סזכיכ שעו
המצמ״ משאיכ בשארי מצכיוס וצ״ל שה״ שמו כשס עירו כמו סכק־ ויקרא
שס סעיר ס ט ן כשס נכו וכן שכס על עירו וכן גלעד בן מכיר שכיצד
בארן סגלעד וכן ויקרא לס כובס בשמו ס״כ שמו רוכן ומלן על עימ סני
וכקרא נמל רוכן א״כ לפ״ז ככסנ נשכ׳ שימין דלא כסכמ״ס סכ״ל מ״מ לא
שבק״ ודאי של רמ״ס מפט ספיקסו של כמנ״ן וא״כ אס סיפכ מצוי
נוודא׳ ׳הקככו לכסוב נסד שימס מ״מ כיון שאיכט מבואר להד״ נשוס
מקיס ולרמב״ן איכא ספק עכ״פ ולבעל אור הורה לפי פירושו גש״ס
לסולין שס ס״ל דלמסקכא כל שככחנ בשחי היבוס ככסנ גס בשני שימין:
ואני נס״ הסבכה׳ דנכ׳ סש״ס נניאוכ ככון ]מיין לעיל סי׳ ע־ז ד״ס
דפסיק ל" ספכא וכו׳[ ולס׳ מה שהעליח׳ אין שוס סילוק כל
המחחלק מחחלק אפ״ ננ׳ שימין וכל שאינו מחחלק ולא ׳חחלק כלל
וכאור תורת מ״פ דעת תרמ״ת וע״פ שאט אומר להלכת כלל כק לנאכס
ד נ מ אור סוכם מ״מ מזי צרצעכופ׳ לכל סכ״ל ננעל םכן אס דחיקא
שעמא צמכשיכ עד יניא סופר וימקן וה׳ ׳צילכו משגיאוס סכ ד א״כ.
משה״ק סופר מפפד״מ:
פ״ב יוס משיק ׳״א מנמ מקצ״מ לפ״ק :

תשובה רסג
שוכיט לה״ס הרב המא״הג המופלג מה״ו משילס נ״׳ אנ״ד דק״ק
נאמד׳ ׳ע״א:
ני״ה נידון ס׳ת ש:חב נו אלקינו כזה  toשהארין השה׳ הנו״ן וכחנ
היי״ו בצידה דססול לדעח מג׳׳א  famס״ ל״ב סקל״ג ודעח מעלחו
שלא למחוק הוי״ו להדיאשהוא נטפל לסשס אלא צכחינ חחצה וי׳׳ו בסין
סנו״ן כמ״ש מג״א פ ט ארצי ועל ידי זס ממילא נטל ליה טפילהה שצ
סר״ו ססיא שאין לס שוב שוס ש״כוס לסשס ושוב ׳מסקנת להמא אף
על גב דכתיבס סוי״ו בסון סנו״ן סוס מסיקת הוי״ו שני׳ מ״מ איננו אלא
גרס מסיקת ומסת״עא מעלתו מתשובת ענודה הגרשוט ס״ צ״ס אלו
ת״ד:
הנה ע״הג הכ״ל פשיטא ליה עוד דהכטפללהשסמאסמואיכו אלא א״
דרבכן ומשר הכי כככס לקולא זו ואכ׳ אומכ נמ״כ הגאון שט
ה ד נ מ ס איכסככוטס כ׳ לפע״ד הכעפל לתשס מאחריו דאורי״ הוא ולכחינ
אוס שעי״ז ׳ופסל אוח אסר מסיקה גמורה היא ולא גרמא:
הנה סמע״ן גלשין רמנ״ס פ״ו מיסיד׳ הורה יראה להדי׳ דאי! שוס
חילוק בין השם עצמו לתנטפל אלא שאינו לוקה על הנטפל אלא
מכו׳ מרדות וסכם פ׳ שנועח סעדוח פליג׳ ח״ק ואםכיס ותלכה כאחרים
דהכטפל לסשס איכוכמסק וג״ל פלוגתי׳ א׳ דכש״ את״ין כפלוגתת שמעין
סעמסוכ׳ ור״ע ופלוגסא דהכא׳ גמדו׳ וי״ו ע״ג דהרי כסיב ואבדסס חת
שמס מן סמקוס ההוא ומזה ׳לפי׳ מ״ע לאבד ולמסוק שס ע״ז ואס׳' אס
לרגום סטפל לשמם של ע״ז וא״כ אוס הנטפל לע׳יז מאסכיו איכא מ״ע
למוסקו וע״ז קא׳ סלאו לא סעשון כן לס׳ אלקיכס למסוק סשס ולא
הכטפל צו וה״ק צא דריש אה א״כ אין מצו׳ גמסיקס כטפל לשס ע״ז ולא
לאו גמסיקס נעפל לשם סקדוש .וקיי״ל כאסמס ואיכא לאו אלא הואיל
ואסיא מדלשא דיסורא ד א ס כ׳ רמג״ס דאין לוקים כן דרכו גכל
מקום לאין ליקים על סרגו״׳ כאלו אלא מכוס מרמס אגל לעולם
לאול״סא סוס:
ועל תשכית שלדעהו סוס כסיבס סוי״ו רק גרס מסיקס כגר סשיגו גס׳
נ ט יונה ס״ רמ״ו ומ״מ׳ ממשנ׳ק ומשי׳מתמע מפאנ׳ דכזת תות
ממיקס ממש ולא רק גרס ע״ש וכלע״ד דלא מקרי גדס אלא כשאינו
עושס מעשם גידים אלא שכמסק מאליי ע״ יר סמקוס כשטונל נל׳ גמ׳
אגל כל שעישס מעשם אפילי איכי עישסי גגוף סשס מ״מ כיין לסיף סיף
ע״׳ מעשם שלי כממק מרל ממיקס גמירם יאסיר יראים לזס מגכס כיגיי
לדינא סכי כלמוכמ ממ״ש סיס׳ ס״פ כירם צכצ ססיריציס ע״ש יה״ה
במסיקה לש״ס מלמי לסלל׳ פ׳ כצ כסנ׳ ע״ש:
והא גרע ממסיקס הו״יו בידים דליכא אלא אי׳ מסיקס אבל שוב כשכוהנ
ר״ו שט׳ סל׳ ככסבס גקלישס וסיסל משא׳׳כ אם על ידי כסיבה
מר״ו שט כעסקם סלאשיכס ס מ כעשיס סמצוס בעבירס ממש ואין מצוס
עבירה ואין עבירה מצוה ע״ן ס״פ האורג וכידון זס גרע ממצוה מנאמ
בעבירה בעלמא עיין וקיצ:
והנה אס ככאם לסמא שסוא כסיבס שכמלקה לב׳ שזה פסול בלי ספק
ואן כלע״ד בלי פקפוק דמוסר למסוק סר״ו הסלה ולכסוב אסרס
בסון סכו״ן דסר׳ מפכ׳ זס אכו מוסקים מפני שכראס כשסי סינוס א״כ
איכס כמפלס צסשס ואצו ה״ כעפצ צו הי׳ היבה א׳ וצא היה צרק־ מסיקס
ותרי משוס כן אנו מוסקים מפני שתיא ככסלקת ומופלגת מסשס ואמכס

ותשובות

כןט

מגיא כ׳ בשס ככ׳׳סג בשם לאכיס לאסור לכתוב וי׳׳ו מובלע בכרן עיש
ואותו סס׳ אינס במסילת׳ אן מסברא נ״ל ס״נו ננו״ן שנכהבס כדינה
וכשיעורת ומבליע וי״ו בתיבת זתו פסול אנל בנידון שלפנינו שתנון ר ס נ ס
מלמעת יותר מכשיעור וכיסב ומבליע תוי״ו להלן קצת מכדי שיעול נו״ן
שזת תיתר כנעול דמי ואין תוי״ו מובלע בנו״ן וגס אין רמוקת ממנת כב׳
תיבות ונזם יש לתתיר :
א ך אס אינת נראת צםמא כשתי תיבות בזת מסופק ב"׳ ומג״א כ׳
שתצניש כ׳ יש צתסמיל מ״ס סוא כ׳ צא נמצא כן בלבוש וכבד
ס־גיש בזה אצי׳ ל נ ס כמצא א״א צמסוק סוי״ו לצמא כשל וסוס נעפל
לסשס נס אסוכ לקלול תשס אף על גב לשס שככתב בעעות כוסגיס
לקלכו תייט כשתשס גיר ס תפסול כגין שככתב במעות וכמ׳׳ש ותעלת
תגאון בס׳ בכי ׳וכת אבל זס סשס שככתנ בקלושת ואפשל גס תוי״ו
כשרס לסל׳ ב״ ספוק׳ »ספקא ליס וסוס מסיקתו ס׳ אי׳ לאורי״ לא
ידעתי לא תקכה ומ״מ שלא לגכוז ׳ליעת שלימת יש לתתיל לקלול הוי״ו
ולגכוזת דקלירת אימ מפורש בתורת לאסור וקפיקא לקולא ויגכוז אות
תוי״ו ויכתוב וי״ו אסכ בחון סכו״ן באופן שכתבתי לעיל תכלמ״ד כתנת׳
וססמס׳ .פ״נ כגסי ציוס עשיק ׳״נ סשק קצת״ל י.
משי׳תק סופר מפפ״דמ

תשובה רסד
ישאו ה מ ס שלוס לגופן קפיל ויהליס שבס מגדול עוז הרב המא״תג
המופלא המלק ושכון כש״מ מה״ו מאיר נ״׳ אנ״ד ור״מ
סאכגרוהע:
במאי דנדק לן נעכין קמרת תשס תקדוש כנר תלכו נו כמושות
ספרן שצ צדיקים סאסמכיס תיו פתוסיס לפניו וכסז׳ מת דקמ;
וס׳ יאיר עיכיכו בהירהו םקדושס לממן שמו שככסב בקמשס שצא אכשל
ס׳יו נדבר תלכס:
הנה סרא״ש בתשונת כלל ג׳ ס״יו נל׳ תשואל על ש״ס שהפתוסות
וסתומות סיו שלא כדין וסי׳ צמן למסוק תרנת סרשיוס כדי נתקן
כ׳ השואל חייל גס תודיעני אס יכול לסתון תאזכרות שלימוס עם תקלף
כדי למסוק ולתקן עותותו ולעשות כקניס ביריעות כו׳ ומל זס תשיב
הרא״ש שס סי׳ ז׳ וז״ל וס״ו לקדור אזכמת מן תימעם מוענ שיקלק
ויכתוב אסרת נמקימה עכ״ל והרבי" ס״ס׳ רע״ו מנ״ גס השר הלי״ בן
סרא״ש שכ׳ על שס מיותל וקדמתי נענין שכשאכ כקוב מקוס שס מיענ
ה״ לסלקה מלקדור האזכרות וכ״כ א״א ז״ל עכ״ל מבואר מדנריסס איסור
קדירת תשס אפי׳ צלירן תיקי! ואפי׳ נשס המיוהד:
אמנם טעמא דירלתא צא ׳דעכא אס מסבכא סיצוכת לא כמצא מקוס
לאוסנת כמ״ש ותארין כלנ״ס בתשובת סי׳ ב׳ אלא שמ״ש שס
לסתיכ גס קלי!.ס סשס ממקומו בקליפת דקת תיא תמר מאוד דממ״כפ
אס דעתו לקלוף תשת ולכתוב במקומו תיבות אסדות וכמ״ש תוא שס
שאין בזת משוס ק״ת שככתנ קלתו על תגויצ וקצתו על תקלף ע״ש זת
לא יתכן דתשס קידש כל עוני סגוינ ואסור לכתוב תיבת אסכת במקומו
כמ״ש תיס׳ בעירוכין וי״ו ע״א ל״ס ינוד וישתמש במותר דנמקומו מיתא
קלוש תשס ויש ליזתר כשכותבים ס״ת או תפילין וגוללו מקום סשס שאין
לכתונ במקומו עכ״ל עיין מג״א ס ״ ל״ב ס ס ק ״ ו ונסו״' ש ״ ע״ז הקשה
מש״ש פ׳ כל כתב• דאממ׳ אזל לית כתב אזל לית קלושת״ ]ועיין שאיל״ת
׳ ע נ ק ס״ב ס״ ק״מ וק״ל[ ואס יניס כן סלק בלי כתב יכן כ׳ תוא ז״ל
שס וז״ל כ׳ אפ״ בלא נ ק נ אס ת״ שיעיר כזם סלק בלא כתב אינו פיסל
לדעת כ״ע כיון שאין בי שיעור עכ״ל אילי כ״כ נשס אל אויה אנל גשס
בן ד׳ אס ׳קלפכו רטס מקומו סלק נל׳ כתב תר׳ תיא פכשת סחומה
לדעס סרא״ש וסיעסו כמבואר בסלכוס קענוס וסניאו סמור ליס׳ ע מ ה
ע״ש ע״כ תיקון סקילוף ׳שסקע לפע״ד ]עיין מ״ש השבץ ס״ב ס״ ק״ע |
אנל סקדיכס ע״מ לסקן לא ידעכו שוס איסור וכ״כ גדולי האסרונ״ הגאון
מסר״יעבן בסשונס ס״ קנ״ג ואעסיק לשונו ס ס נ י נ בקיצור וז״ל כ׳ אע״פ
שסשנו קדירה האזכרוס נין הפשעים סכעיס שעשו מלכי ׳שכאצ הכשעיס
אין רא״ וסוכססס כ׳ סס קדרו האזכמה הקדושות מהון ס״ס הכשל וכ׳
במקום סאזכרסשסע״א להכעיס ולהקכיע שהוא ידא׳ מרד שאין למעלה
ממכו משא״כ נקודר מסכי םככס כדי להקן ק״ה כהלכסו ולסניס סשס
בקדושהו היה כראה שמלוה היא כן חובוחיכי וכן יפה לכו למען חסי־
סולם ס׳ המימה בפינו וכבול שס שמיס במקומו עומד לעולם עכיל
לעניינינו:
נעיס אימא גלמא בל״סא למס׳ ס ו פ מ ס פלק ס׳ םכוסנ שס של
ואי
ב׳ שמוס של קלש מקיים חס הכאשון ומעכב ]דיג ומסענ[ אס
סשכ׳ ומל קודר אס סשכ׳ סלי קיק למחיל לקדול וכן כ׳ בחשו׳ סלמב״ס
שסב״ סלג״ סס״י למ״ו ע״ש וכן יש לסוכיס מסוס׳ דעירוכין וי״ו ע״א
ל״ה יגול רשהמש סכ״ל למלכי שלא לגדור סשס ולכחונ על סגרל משוס
שסשס קידש כצ עוני הקצף א״כ מבואר דהקדילה עצמה אין נ ס שוס
איסור וק״״ל בכל מקים סצכס כסמ״ף אס צא נמקים שהסיס' חולקים
והכא הסוס׳ וסרמנ״ס מסכימים לדעס א׳:
דק״ק

,

ואמרתי

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

ותשובות

ואמרתי לעיין בשיס מצן מס כמצא מזס וסכס איסור מ ט ק ס סשס
יצא מצא סמשון כן צה׳ אצקיכס כמבואר במס׳ שבס ק״כ
ע״נ ונמס׳ מ מ ס כ״נ ט א ובספרי יצפ״ ט ס ספקוק כט אזסרס צכוסץ
אבן ממזבס ומקדש ועזרס וממ״ש רמב״ן על ססורם בפ׳ ראס וטין שס
זלא״ם דסלכס כח״ק ולדידי׳ מוחר במוחק מ״מ לסקן וק׳׳ל וכלאס לי מ ס
סי׳ כייכס סר״ אסככדמ שסביא סרב"' ס״ס׳ רע״י סכ״ל לטיס׳ מאנכי
מזבח ששקצוס אכש׳ יון והחשמוכאי׳ כחצו הטבח יגכזיס דס״ס דמיסר
צמםוק סשס מ״מ צחקן וסזר ודסה ראייחו דסחס א״א נמ״א משוס שמקו׳
סמזנס מכוק משא״כ םכא אפשר לסלק סיממם מ״ש נ״צ דטונו מסכ״ל
טון ששניסס נצאו א' נאמרו מצ מסיקס סשס ונסיצס אנן ממזנס א״כ
לץ א׳ צסס אנצ לנליו סמוסים וכמצס ממכו ש״ק מ ל ק דמ״ז כ״נ ע״ב
למזבס ששקצו אכש׳ יון סיס חולין גמולי׳ ומצאו צו מקלא מלא ונאו בס
פלילים וסצצסו מכיון שבאו בם פליציס כחסצצס ופירש״׳ ממון שכככקו
ככל״ לסיכצ יצאו כליו לחולין וכיון לכפקו לחולין קכיכםו בםפקילא ממצ
וא״כ לא סיס בו משוס איסול כסיצם וכן צממס לומל בטש לש"׳ נמגילם
כ״מ מ״א ד״ס לשף ויסינ ונכאוסו יככי׳ יסימסו מאנכיס ועפל שםניאו
עמםס בגלותן צקייס מ״ש כי לצו עבליך אח אבכים ואח מפלס ׳סוככו
על כאן לשוכו וקשס מ׳ םחיל צםוליל מקלוש׳ ג״םמק צב״םככ אע״כ כיון
שגאו גח פליציס כחסללס ]וצ״ע קצם לסא גלות יככ״ סי׳ לאשוכם

סוהר מ״מ לנכוה געקוט יפ״ש י״ל הא מחיקה סשס כמי סוסה מכללו
בקומה יא״כ כיק דמציכו םיהר לקרומ הירימה ולהסיר מלאי המכהשה
ע״מ לסקן סס״כ למוהר מכייס לקדור סשס שאינו בהכשר מ״מ להקן ע״
ממליה ולכהוב אסר במקממ ולכאורה ל״מ על סרא״ש וסר״ נכו שאקמסי
בסנףמוח ודוסק לסלק לסכא נרמ משוס דאסי מ״ סשימה מיין סיספיס
ט מ ג ץ ק׳ מ״א וק״ל:
וי״ל דס״ל לסלא״ש לשאט ס ס ס שסיס ספוקל נסמלא׳ שסמילו אומני
אלכסכלרי בהמכהשה והיא היה גורמה שספסל סמכסשס או
שהגלמ כסס פכ״פ א״כ זה כנולו של אוהו המלאי להסילו מסמכהשה
כדי למזור ולשמש לפכ׳ מלן הכנול יס״ש ומ״מ לא ׳וסל משס מפני
כנודו הלא זה הוא כנודו שלא יה״ המלאי הזה סגורס פסילי וכן נ ק מ מ ה
היממה כיון שכפל דרכא נזה ססומ היה הוא הגורס לפסול היממה א״כ
זס כנודו שיקרע ויספור ויסזור לכשרוהו ואס״כ דשס שככהנ נפסול או
אפ״ ככהב נכשרוה וכפסל אס״כ כמו בכדין מדן מ׳׳מ כיון שע״׳ זח סשס
היס גירס לכמה שמוה קדושוה שבהיממה לסניאס לגכחה וכדי נזיון
שיסיס סוא סגויס לזס ע״כ זס ככולו לקללו משס לכבודו ולסעיל אס״כ
מעליס בכקב ולכסוב שס שס אסר אבל נכידק לסרא״ש שסיו סשמוס
ככתבי׳ כמכן ומשו׳ פיסול אסר שהיו הפרשיוה ככהב״ שלא כדק א״כ אין
סשס גוכס ספסול אז בוויא׳ אסיר לקמר סשס וכ״כ לסד״ מסממביז

קודם סולגן ג״סמק כמגואל פלק קמא למגילם[:
והנה מגואל ללאו לוקא אגכ׳ מזגס אלא כל לגל םמקודש כמגואל
גמכוס כ״ג סכ״צ גשולף מצי סקלש לוקס משים לא סמשון כן
וסכם סומת ׳לושציס ומגלליס״ כגכו משילי סצשכם כממאל משכם ג׳
פ״ל דשקציס וא״כ מוגן שיש ג ס ס קלושס וכ״מ צםל״ בס׳ סלא״ש לכללים
יו,ל ע״ג וז״ל כםיכצ כילושציס קסגל סומס סמיל ומגלצוס״ משיל׳ הצשכס
אסו מ מ ל ומכ שס םלמ״ג משכם ג׳ פ״א לכללים :
וא״כ הסולן מסס לגל מוגל מצ לאו סזס וסכם מלילו גכסט׳ ג' שסי׳
שוגר גשממ ירושלים םכםאמס מגיה ראשון ע״מ לבטח מלשים
יהרי מגיאר צכאירס היהר כהיצה מ״מ להקן ימזה מיה לו ללמול המי
אקככלמ ילמ שיק למיימי םטצ משים שא״א גמכין אמל להרי מימה
׳משלים לא היה מכויכה גייהל ימיי ׳כיליס למיסיף עצ ממיל וממזלומ
כמגואל לפ״ג דשגועומ ואפ״ה היה שוגל ע״מ לגטה וזס היה לא״
ככוכמ ׳ומל ממזגס ששקצו אכש׳ יון אלא שגס ז״א מעעס הכיל לכיון
שגאו פריצים גגימ ראשון כממלל ומומל לכחצו וכן טצ בםוטמ שילמ
שצא מציכו שכככסו פצשמ״ כצצ וכמצומו אצא שכשגה מארון ומי כסץ
סומוסיו ומי ססיל לכסלו מל סיסול על שצא כלאם שס שלש לגר אע״כ
מ ט ק שגאו גם פצשסיס כהסלצ והוהל צכצ צכהצו ולעשוה מס שילצו
]ומיין לטל ס״ לל־ג סוף מ ס אמכם מ״ש ל״שג גזה הא דצא קגמו

מסנרא דכפש״ נל׳ שוס ראי' אלא כמכרימ נין ספוקקיס:
ו נ י ל דחמ׳ בן סרא״ש סיס ף על דברי אביודסס״כ בכידון מל״ בככהב
שס יוסר ולמן לקמר א׳ וכשאר מקומו כקוב דא״א למלוס שם
מעליח וישאר חלוק בשימור ג׳ אוסיוס שסוא שיעור פ׳ ססומם לסלא״ש
כמ״ש לעיל ימ״כ ׳שאר מקימי כקוב ויסים כיכר לעולם בזיק סשס הקדוש
םכקדר מכאן יכיוצא בזם לא מציכי במקדש ס״ל לסר״ בן סרא״ש דגם זס
אסיר כן כ״ל ל״שנ דבריי אף שמ׳׳מ דבריי סס כגל מסי סופרים אנל
מ״מ בכידוי מדן שכמסק השם שצ ייקרא שס נשס ס׳ רסיס גרמא לגכיז
כל היריעה לפע״ד ליס דין ל מ ן בשש לקדר סשס ילעליה ממציה וצכהיב
שס על סמעליס דסא בלא״ס לרמנ״ס וסוס׳ ימסר כהד״ יסרא׳׳ש ובכי
אפשר דלא פליג׳ כם״ג כמ״ש נ״ל לסמוך נצי שוס פקפוק :
מ״מ כ״ל מונ שיקדרו עוד אחס סינוס עס סשס כדי שלא ינא לידי
גכיזס לבדו שזס הוא בזיק וסוכדס נקדושס מפי כמנואר לממ״ן
בלשון רש׳׳׳ דעימכין וי״ו מ״א ד״ס שס שלא במקומו איכו קדוש וכר וז׳־ל
ל״א שס שלא במקומו כגק ע״ג קורוס וכליס לא קדוש דלא סוס מקומו
אלא על סכ״ר ושיכסוב סמקרא עס סשס ככסיכסו אבל שס לבדו הוס
שלא במקומו ולא קליש ׳ע״ש א״כ עונ לקמר דקרא שס בשס ס׳ ולגוכוז
ולעלוה מעליה ולכסוב אסר במקומו ואס אפשר לקד! ר מ״ סנלמא בלי
ממשה בפועל מדיף דהגרמא אפי׳ במסיקה ממש שרי כמבואר בשבה ק״כ
מ״ב אבל לקלפו כלל לא כמ״ש למיל ובזס אק״ס בכל סוהמי ברכוה
ושלוס לו ולסורסו .מש״כ כ״א מלסשק הקק״ל פה ק״ק מ״ל:
משיםק קופד מפפ״דמ:

סמעניס גמשילי[ ודי גזם לסהול לגלי הל״׳ אסכנדמ םכ״ל:
ונחזי אכן מנס גמס׳ שנס ע״ה ט א שכן •ממס שכפל נסלרנאקורעין
גמ ומופלין אוסס ומגואל שס נמוס׳ שקוכמין אוממ לנמלי
מלאשפ לסופמ ו ט כ מ״מ אמל שכגל כשממשו גמ גמשכן לבממלמ
עש״מן לא מיו עושין כן ללפט מלך מ ו אין מושין כן לפט מ ט מ מ א מ ו
לכס״נ פמך למיל טכ״ גפקקא לקושר ומודל יטש אע״כ ט י מ מכא
נשבל כםהמשו גה למשכן לאז לא גכקל גוכזין אוסס אלא מסקכץ ג ס שלום רב לידידי סרבני סמופלא ומופלג כמס •ו אלים כי׳ יושב בשנס
ססכמוני בקנאלינק:
ככל סאסשמ שלא לסגיאס לידי גכחה אע״פ שהיו קורעץ גה והוא אסור
ע י ד םס״ס ישן נושן שנכסנ נאוסיו׳ וסניס משומם ומרובים ואוסיוס
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ומניאו אומט׳ ומיקכו ולא מימ׳ מפמממ כמו שמיממ נמלו היקינה
ומימפ מפמממ כמי שמיממ יקשמ ט ממיל ליכויל מיקוכמ מלא מכמשמ
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כלי ששה היא למסקכה מס׳׳ס שנומימ י״א מ״א מן אממ לטש מש״ך
מ״ל מ ק י לפ״מ לסלק מן לקלול השם מהקלף לזה אסול אנל להסיל לפיקלו וכבר ט רמב״ס שנסגו איש מפי איש לס״ג נכמס מקומו׳ זולס
הממליס ט מ ל יש למלק כ ט מכא למקלמ ממיקין לא מקלי םנילמ אגל ש־מ־גדטז גק וכן לפשוס אוסיוס מקו»מס ולפופוס וסיםן כפלום ובספר
נאמה לנל׳ סש״ך נכאן סמיסי׳ יכנל סמס עציסס מהמימנץ נהשד בן משק לסנאק דמשק אלמזר סונאו ד נ מ ו נקוף ס׳ בני יונס סמסיק
סכ״ל לסממליה הכלנק הרי סוא כנוף הקלף יכן כל היקין מממינל אקס מ ק ו ט ס שיש לעשוס כמל וםנס סיס גס למראם ט נ ׳ ) י ק ק קופמ׳
אסל שיש ביל ספרא דווקנא ד פ ם שנרשם מל סגליק כל סעקוומס וכל
וההסלה היא שנילהו ואפ״ה היתל צצולך תיקון:
וניל לאי׳ מלאצמליך קלא גני מטצ צא יקלמ וקשה היפוק ציה דכל ססמונוס כמו שנרשמו נ ס ט נ ס שנשלס לימ מעעלסו ס ק ממס םאכסוב
כצי הקלש הס נלאו סזס מממס צא המשק כ; אמ״כ לצורך היקון לקוק אי״ס וכיק שכן אין ספק אס ססופר םוקיף מדמסו אין לפסול טון
שרי משאיכ גממיל אפיצו לצורך היקק כ ט אקול וממקומו כ ט מוכלמ שאין פסול נםסרונס משוס שלא םוזכרו נש״ס כך אק פוסל ניסורס דש
לסא נאמר ואגלםס אס שמס מן המקום ההוא צא המשה  pצט קצה לסוכיס מדאמר״ שמרמ״ה מצא להקנ״ס קושר כסריס לאוסיוח
אלקיכס א״כ מכמוג מלאן זס גזם מם שמצוום נע״ז צוקין מציו גננוס ואמר רמףמ ט מעכנ עצ ידן וםשינ לו מסיד ט ע צמרשן טין פ׳ הקומץ
ומכס גלי קפק שאין שוס מצומ לכמון ט ז ט מ לגכומ אסרס גמקומס אס כן צמאי דלא ידמ מרפ״ס שיש קפידא וצוע נהני הנין ם״ סנור
ומממן מזמ אמ״פ שמוא איכו גוכמ אצא כומץ צצולך תיקון הוא לשע לצכד נמלמא עניל כן סקנ״ס ולכן שאצ מ׳ מעכנ על ידן אס כן שמע
נמול א״כ ואבלםס מוא גכמיצמ למשמממ וטז מוזמלכו צא ממשון כן ט נ ה הדרן סופרי הדיומוה היה לסייג צנוי אס כן ממילא נקפר סירס
וזס גלול ופשוע וכן סוא לשון למג׳ ס מכוהן מל משממם כר )ויש צי אין פוסצ סיסרון ואמסו נ ט איכא אלא מכצ מקוס אץ להוסיף מצ אוהן
מיון לג גלגלי מ״ז אימ סי׳ קכ״א סק״ג םאלכסי גמקוס אסל אין כאן המקובלים איש עפ׳ איש שהן נכלל קווצותיו סלסליס שיש עצ כל קוץ
וקק היל׳ סיליס ואותן שאין בהס הלמה רמחוס אס נכםונ לנוי שוב
מקומו[:
לא נדמ איזה מסס לסלכס ואיזו בא מל מגן לנוי .ואמנס אס משה לא
והנה כיון ששכיסס גצאו א׳ כאמלו כהיצה מקלש ומסיקה השם א״כ עיכב שהרי גס אס לא ט אוסן שסס לדרוש לא עיכב כמה שכ׳ רמנ״ס
ממילא מן א׳ לסם יאין צםסעקש שאט כסיצס מקדש שסוסל םנ״ל וסופרים שלנו אינס עושים שוס דבר רפה עשו כ׳ אין אהנו יודע
מכללו גמשכן שסירימהי גכסימ המחכים ועיין מסי שגס ל״א מ״ג גגי מד מה וכל סדבמס סמקובליס איש מפי איש ולא כזכמ נש״ק נחנלבלו
באורך סנלוס ואין לסטך עליס׳ אבל מכל מקום אץ לפסול אן נסכא׳
שיסיס

תשובה רסה
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חת״ם סופר חי״ד
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שיסיס מסונר צסאוס וכדמשממ קושר כסריס צסאוםיום שיסיה כקשר רנס סי׳ צ״צ סקצ״ג שמוסר צהוסיף באוהיוה סשס צא ידעתי מס צריך
וכמשס טלם אסד וצא כאשר ראיס׳ נםמוכם ד סראשיכס כצירס אסכססא צרא״ וצא נסםסק נזם אלס מעוצם מה״ה לאסור ואבדסס אס שמס
ססוכס צממס ואיכס מסונכס חס נוודא׳ איכו ראוי ומוסר צמוסקו אס״ כסי׳ צא סעשין כן צס׳ אצקיכס אנצ צסוסין> סיכא רירזא לאיסור וסלא
נדו שנשם סקדוש ואפ״ כמסצ לסשס לא ס ד וגס נגציון ידקון סופרים מכאן אזסרס לכוהן אבן ממקלש ואסי׳ מנסכ״נ ואפים סשוע שמוסר
צסיסין> עצ סעיר ועצ סעזרום וסאלי׳ רנס צא נסיס בזס משוס קלושס
סכיצ צא מצאם׳ כן:
תמונת ססי״ס לכאורס ס״ס׳ יכול צסמציא כן מסש׳׳ס דנס׳ סקווק סשס אצא א׳ מוסר להוסיף מעעס דצא ציסוי כסק סוכוס שסאוס כעשה
אמרי׳ סמר״ לגגיס דסי״ס משממ דססמומרס סוא זולס הגג ממילא בצי מעשס סובם סגוף ממש עיש א׳כ מס צי איי מס ל׳ ס״צ
וכן סוא נין לרניכו ס ס ונין לרש״ כמובן וא״כ במס׳ שנס דקאמר אבצ עעמא דיד׳ בגוף סאוס וכמין שסיסל מג״א שס סקכ״נ נשס רל׳׳ך
דנמל״ לגני׳ דסיה וכמשה שני ז״טן מל כרסך לא קא׳ אסמומרס לסוד ומסר״ס אלשקר ועל זס מ״ס׳ םאל״ כבה כאי׳ מע״ז ס״ק מ׳׳ז אבל
מקלושם סשס לא מ״רי כלל:
דאס לא כן לח סוס ליס למימר גנ״ דסי״ה אלא סמומרה אלא על
כרסך דשקל לכל הגג ונהמוכה סי״ס שלכו לא ׳שאר אלא קי סשומ ואם אולי בס׳יס למעלסו לסוא ישן ומיושן לטי לבכם כבולו ורגיל סוא
ואין כאן ב׳ ז״טן אע״כ כהמונס שצ זה הסופר דסיו נ׳ ז״טן ססוכיס
בכסב ישן כזס שע״י סוספם דיו וכגיעם סקוצמס ׳ססל מקצס מדיי
ומצינו שס נבר״׳ גמין מ״טן ע״טן נידן מהין פיפין כו׳ ור״ל נהפיכהס סמיושן שבשם א״כ לזס אין לו לאי׳ מאיל לססיל בכסיג אנל כ״ל סשוע
לההיל גס בכה״ג לא מבע״ אס איט ססיק ליש״ דשל׳ דבכל איסיליס
וכסירש״ שס והכי נמ׳ דכווסיה:
א ל א דלפי זס ע״כ גס סמונס ה יהיה כן דהרי אמרו שלא יעשו סיהי״ן שנהולס קיי״ל לההיל לא אפשל ולא מכווין אלא אס״ א׳ הוה כעין ס״ל
ססין ואס לא ישנו בחעונה איך יעשו מחסין הסין וכבר כסבס׳ שע»י הכתיבה ססלשס א״א שצא ׳ססל קצה מהליו הישכה ובססיק
נחשונס אסרה )ע״ל ס״ רס״ז דיה ולכאורה ,וסיספםי קצס טפך על לישי׳ צא שלי צא אפשל וצא מכודן כמשמע ממ״ש היס׳ ססס״ כ״ה ע״נ
דברי סרינ״ש בתשובת במס דאמר רב אשי בפ׳ סקווק סזינא לספר׳ ד״ס צא אפשל מ׳׳מ סכא שאיכו עושס מעשס בידים לק ע׳׳׳ גלמא שלי׳
דווקט דסמר״ לגג״ דסייס וסל" לכרע״ דם"׳ שסברירת לכסונ ת״׳ ללעכין זה קל מסיקה סשס לשלי ע״׳ הגלמא כמבואל נש״ס שבם ק׳יכ
כמו ס ׳״ם נל׳ סל״ם כרע״ ולעומס זס צכ? נעשים סי׳ נסיים לסמור ע״ב למלכסיב לא העשק כן משמע הגרמא שרי יע״ש ק״׳ ע״ב גבי
גגי׳ או בסיסוך לםלוס כרמי׳ דס״׳ ומבלי לחמיר סי״ם ואםי כב אשי באללכס לא סעשו משמע אע״ג דכסיב לשין עש״' מ״מ אסיר סגלמא
לאסהוד״ אססכי דווקכי דמנד׳ לתרוו״תו משים סאי מעמא דמסרש שס ועיי; שס קל״ג ע״א לעשיה א׳ אהה עושה אנל עושס בסיב וכו׳ ע״ש
ואיכ כיק שמעיקר סדין סמיכסס שוום אס׳ שפיר סיםי״ן ססי״ן בברי״ וק״ל וק״ו סיא ס ס ס סיא סשססס גמולה ושרי׳ הגלמא כ״ש סכא לעל
ואש״ס שיס דגימין גבי למסך דלא לססז׳ למסך אבל הכיל קשס א׳ מכה לתקן הוא למי ליכא סר׳׳׳ וסרא״ש למסיליס לסל״ כעבואל בלנר׳
סלקא אלעסין דעיקר םמוכס סי״ם סוא כסא' ספכא ס״כ איך ׳םסלף
העול והלנ״ ני״לס׳ס• רעיו:
נהי׳ ועצ כרסך צ״ל שגס סמוכם ס״ ׳סיס כן וסל׳ סוא נעצמו לא כ׳ ב א מ ת לסמ״ש מעלה•• לקלוב לוודאי שלי׳ הכא בלי היקון כלל וכן
כ; סס״׳ן צפי סתמוכת שצפט ועוד צפי סכ״צ איכא ססי״ן נכםינס דלא
כ״ל לפי ההמוכס ששלס לסכ׳ וא״כ היה ל" אסשל בלא היקין
סצ״ כרע״ א״כ מאי מעמא צא אמר סש״ס דשקל״ צגגיס דס״׳ וענדו ולא מיכוון וא״כ אי ס״ל נשאר׳ א" לאיסול אין מתכוון אסול כמי הכא
ב׳ זייטן דקדוס לסי״ם אלא על ככסך ליסא לסך תמוכת וגס צא כאיס׳ באסשל ולא מכווין וזס סל״ נ פ ס ק סלמנ״ס דלא 'לנש אלס כלאים
נגליק סכ״ל:
לסעביל סמכס ויעיין בזס בסשו׳ סלי״ ובסא למזלפין לאישים וסין כאן
מקומו כי אין אנו צריכים לזה כ׳ בלא״ס שכ״ מעממים תכ״ל:
תמונת נד״ת לסופת בימיכם גס כן לא מצאםיס כן איל לפי מס
שעשס כל ספיס״ן שלו כפולות וצפיפות סוללך לעשות גס ומיש מעצסו אודום סכסב שבצידו ססיצוכ״ שע״ז אין סאום מוקף גויל
יסס כ׳ מעצםו שאין בזס קסידא ע״ס דברי סכב״׳ וכן ססק נש״ע
תמי״ם כן שסר׳ אמרו נבל״׳ שלא יעשם מיםי״ן פיפי״ן משוס דמ״ת
ספוכס לומס צפ״א ואס כן סמצפף וכופצ פיסי״ן שצו צריך לעשות א״ס ס" צ״ב סעי׳ ׳׳׳ו דכקב סמססיק אסר שכבר ככסב נכשרוס איכו
במיםי״ן כן:
סוסצ וסמ״ז סקי״ד שסקשס שססר עצמו למ״ש סעיף שלסט ;ס בשם
כ ף סשומס שלו פליג׳ ניס א׳ כפסל עיין מג״א סי׳ צ״נ סקכ״ו ע״ן סילושלמ׳ שכקנ סוך סאום פוסצ אסי׳ כעשת אס״כ מפכ׳ שאינו מוקף
גדל במ״כ של סנף׳ז ששכס מס שסשכיל שס סקיס וז״ל משמע דוקא כל
שס:
ביית בלי עקב אין לפסול בשביל זס כיין שאיכס עגולס מאסר״ כעין סוכו וצא מקצם מעכו וסעעס כראס דכל סגדל שנסוך סאום סוס כסלק
אסד וע״כ אע״ס שכססק סגויצ שנסוך סאוס מצד א׳ מנין עציו מס
כ״ף רק כעין ל ל״ם:
שאץ לס עוקץ בשמאלם ולמעלס אין לפסול כ׳ "א שאין צריך שכשאר מצד סשכ׳ ודומם אס כפסק סצק מצד א׳ נ ס ק וסכשאר ק ״ ס
ירד
מוקז ממש נוצמ צסק ונמשך לממס רק זויום לממלס ולממס נאותה צד גוסס דלא מציכו נזס פסוצ עכ״ל וסכה סוף דנריו סוא כדון
שצפכיכו צגמר׳ וק״צ ונא״ר כ׳ שכצמד ממכו שגס אס כ ק ב בעובי סאות
לאפוק׳ מגולם.־
א ך םמוכם סוי״ו סשכ״ס שסיא ממש כמו פ״א סשומס קמכס ואין שוס ודיו מקיף סכקב מכצ צדדיו כמי כשר ע״ש וסעכין נזם שצעולס ד״כיכן
םיכוק בפולס יכול לקרוםס כ׳ אס לפ״א סשומס ובססילין שצכו סגייצ סכשאר מצד סכיקנ כאיצו סוא כמשך וממלא סכקנ דק״״צ בכל
כולכו יסד ים״ פ״א סשומס באוםס סמוכס ואיך כברך על ס״ס סזת ססורס דאס אין סרק מרובס מעימד ס״צ כסםוס דע ״ן סיעב ננדרונ׳
מיין מגיא ס״ ל״ב סקמ״מ גס לא שמעכו ולא ראיכו מעולם צוכס זו יו״ד מ״ב נשמעת״ ובתר ד״ס עור סעסצא וד״ס ואצבעי״ ויעיין מג״א
והסופר נדאס מצנו ומס שסששו צסוצאוס צמז כראס שיש צסס קצס על ר״ס׳ י״ו ומיסו ס״כו דוקא נגדל שבפכיססוא מצעכףזס עם זס צסכשיר
מס לסימך נמג״א שס ס״ק מ״ס אבל איכו מכין לכידון שצפכיכו כצצ סכקנ כשאיכו ממצא ססלצ אע׳־פ שמגיע עצד א׳ עד קו סדיו שנירך
ילםקני א׳ אפשר כ׳ מס ימשו בודן שנשם סקדוש וגס לטני״ס ׳סיס סאות אבצ אס ממצא כצל ססצל צא כימא םסגויצ שסק לסאום ישציס
כמנומר וימן כ׳ סספר נצאס״נ נמצאו נו כמס ממיום כמס שכ׳ מעלםו תססלון שנתיך סאות זס לא אמר״ כיק שאין קדושת בייל שסק צאות
וסר׳ סוא פסול צפנינו ואס״ אס יםוקנו סממייס ססמס מ״מ אסיר ושנין שיעס לשימם שוס עם קדושת גדל שנתיך סללו של ס ״ ומ״ס
צקרום בו מד שיגיסו אוםו כמנואר עצ כ; אין כאן לעז ויניסנו נססולו וכת״ג ומשדס נמלא כל סללו ססול אסי׳ כעשס אס״כ כיון שאיכי
ולא םיגמ נו יד צםקנו או נסגיסו דעשו צו ארנז בפני עצמו לשומו מוקף גייל אע׳׳ס שאיכו ע״׳ דיו אלא ע ״ אדר מ״מ אור פוסל עפ׳
נמקוס מיוסד חו סיא גנחםו ואסיים נברכה דברי א״נ סכוסנ נםפז׳ .בכל מקום כמבואר בב״נ קס״ב ע״נ ואל םסמס שסר׳ אויר פוסל
פ״נ יום ס׳ כ״ז שנמ םקמד״צ
בשלשה וכד ׳ע״ש אלא סיכ׳ דאיכא לסשליס ע״׳ עומד שסנינוסיו קיל
אויר שאילו הי׳ מפסיק דבר אסר היה מנעל סהשלמה משא׳כ כשיש
משס״ק סופר מפסד״מ:
רק אויר יכול לסשליס וכל זה מבואר עעהה לק״מ מה דמכםרי׳ ניקנ
ק וסגויל ססיצוט שסנינוסיו
מ נ ס ק או איסקק בנוקב״ שסכל סיא
משלים ססרונו כיון שעומד מ י ו נ ם כמו שסגויל ספטוד משלים ססרו;
מחיה סייס ׳כסונ ויסםיס לאצםר צסייס ס״ס סרנ ׳״מ ד״נ סמא״סג סטמ׳ ס״נ ססיציט משלים ססרון סילוני חס טל נרור לסלכס ולמעשס
מנצ׳ לזה מפסקי סרנ״׳ נזם:
ס ס ר ק ושכק כש״ס מס״ו מאיר נ״י אנ״ד דק״ק סאכגכוסד:
יום אסומל סגימט כומס מכםנו מצ סנ״ד וצמצאום שאצםו ונקשסו ומ״ש מעצםו שמצם לספלים עעלים על סכקנ מ נ ס ק כדי שצא ישסכ
עקום כקנ נסים סשיעא דככון לעשוס כן ואין זס מכין לפלסולו
למסר לסשינו מצ נ״ד סמיקדס סאפשר׳ סכים׳ סיום צסשינ ודד
נלי שוס מיק מרונ מרדום סמנקגךס םפקידס ס׳ מציסס יס״ ואומר מ״ש של מסרי״ק שרש קכ״נ ודנכ׳ סנ״ס סמובאי׳ נע״ז ׳״ד ס״ ר״פ סק״ד
ממכ״ם אודום סלמ״ד שנםינם אלק״ שכיקנ לממס נאסור׳ עוקצם ונש״ך שס סק״ז דססס א׳ אויר פוסל כנין ב ט ק נ קודם כסיבה אז
סםססון נמקיממיםו וכשאר פכ״פ רושם דק הכיכר למיכ״ והמלה ממלםו איט כ  pשגדל סממלים ים״ מקיף לאום שעל סיריעס דנעיכן סיקף
כמנוה המיקן הדק נפכ״ כדי שיםיס כראם יוסר למין ולכוף סעוקן מגויצ שצ עצומ לדעם סנ״ס אבל סכא שגס סאויר סי׳ כשר מכ״ש שלח
לםוכו כלמיל של כסיני סמס )כמדומה שנזדקר ממוה לסכיו כ׳ הלמ״ד יזיקו ממלים וצא דמי צשופר ד ט ק נ כשר מפי מסםמו ס ס ס משוס דס״ל
נ׳ וגי שוסרום ומוד סכא הוה במיכו ואין לתאריך נפשומ׳ ונםרמ לסכס
שש לס צפני היא מכהנ וומציש וסםיקון שרוצס למשוס הס״ כ ס נ סמס(
ה נ ס דנר׳ סכמס וסשכצ ס ס וכן נכק רשר ומס שמרם צסניא רא״ מאצ״ כמוםו שסקיצור יספיק צו וסזמן צאו מוסכם ולהיוםו מזכיר דאין קפידא
נדיננבד
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חת״ם סופר חי״ד
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בדיעבד בהמוכה אוהיו׳ שבסי׳ ל״ו וכטש בכ״נ׳ םככ׳ שולס לו מכתב נר סאחר וסחולקיס ואוסרים כמי לא פליג׳ אלא ס ס ס דסביזר סוא בזאת
מהאי ספרא דווקכא מדן שלמדכו עמו המוכה אוהיר של הרב״׳ ומה סמלוס וססיקון הוא במלוס אסרס אבל סיכא שהתיקון במקומו לא מקרי
שיראס יטכי הצדקי״ן מהופכ־ן הוא ע״פ קבצה׳ ממורי זל״ל ע״ס קבלה
קלקול מעיקרא ל ט ע וסנרא כזו אשכסן נמ׳ גני איסור שבת ימ״ש במס׳
האמ׳ ז״ל ויראה הצבן שבהון ספיםיץ שסוא ממש צורס בי״ס כמבואר
שנס ל״א ע״נ ונתוס׳ ד״ס יסיתר וכו׳ ׳ע״ש:
במקובלים ויעיין בס׳ מגן דוד לרדנ״ז ז״ל וס״א א׳״ה כ׳ יבואו דבריו א ב ל הכי איהא לסמא נמס׳ סיפריס פ״ה העוסק אית א׳ עסשס עובר
עוד אליכו כאמן לפי כבודו ורנ גדלו והיה זס שלום ושנה עובה ורב
נל״ה אר״ש לכן כאמר לר( העשון כן אנל עיסה דיו שכפל׳ על
ברכיה לו ולהורהו הכיד הכוהנ וססוהס פס ק״ק ט ד יוס ב׳ ע״ו אלול הכסנ מוסר למסקו שלא היהה כוונהו אלא לתקן עכ״ל הרי מבואר
מש״סק סופר מפם״דמ :
סקקס״ל:
סעעס משים שלא היסה כוונהו ט אם להקן ומזה למד הר׳" שבמרדכי
לגרר הדביקות שנשם ג״כ ומנואר מדנריו דס״כו רגלי ס״ס׳ שכוגעי׳ בגגו
מיתר לגרור בתשס על מכת לתקן ובתשו׳ הרא״ש כלל ג׳ והיבא דבריו
בנהר סס"׳ רע״ו מתיר לגרור דביקית מאות לאות ולכאורת משמע דוקא
ש ל מ א למר ת׳ ניתו רנה ה״ה הרנ הגאון םמםירסס כערוגה הבשס שבין אות לאות מתיר תרא״ש וכן משמע מלשון ש״ע בי״ד סס״׳ רע״ו
כ״׳ ע״ה פ״ה כש״ת מו״ת סענדר נ״׳ אנ״ד דק״ק רעכניז ׳א״א :תכ״ל .אמכס נא״ס ס״ ל״נ סעי׳ כ" ו סתס תמסנר אס יש דביקות
 TPסאי ספרא נצירא שכ׳ ס״ה ותיו״דץ שעל גני האלםין כונעיס בגג באותיות תשס יכול לתפרידס ובספרו תגדול שס מבואר שכ׳ שסמך עצמו
אתר״׳ וסרא״ש סכ״ל משמע דס״ל דסרא״ש ושל׳׳ לאפליג׳ ואדרבא יותר
ה א ל ף ומסהםק מר א׳ לנין לגרור גס הגג או סנ• נגרירס
סידדין לסוד דין זה מבואר הוא בלשון סרנ״־ סי׳ ל״ו נא״ס וז״ל שס יש סברא לתתיר בכדבקת תת״׳ בגגת דנשתכית לסית ואין כאן קדושה
אסר שהביא דברי האגור לפסול בכגיעה היו״ד בגג סאל״ף כ׳ עליו נשס כלל משכתיר למסוק תדביקות שבי; אות לאוה שככהב סשס כסיקוכת
סר״׳ אסככלמ אס הדביק גוף סיו״ד שלמעלס או שלמעס בגג האל״ף
ואפילו סכי מתיר תרא״ש מ ט ת דביקית תאותיות עלמס:
פסולה שאי; לסדביקן בד״ו האמצעי אלא בדקוס שבסן לא בגופן ואס ולכאורה כראי׳ סדנריס ק״ו לכדו; דיד; סשסא בדביקוס רגל סס׳׳׳
הדביקן בגיפן שכםסלו אין ד׳ להס במסיקס דבק דהוה כסק סוכוס אלא
דיש כמת םיסקיס תמסיריס אפי־ נלא גרירס כמבואר
לרין לגרור כל סיו״ד שנדבק ולהקכה לכססלה עכ״ל משמע מיהה בגמרה בתשו׳ תריב״ש שמניא תרנ׳״ סי׳ ל״ו וראייתם ככוכת מש״ס דסרק סקויק
סיו״ד סגי בלא גמרה הקו האמצעי אמכס מסברא כ״ל דה״כו כדרן מדאמר רנ אשי סזיכא לספרי דווקנא דקא סער׳ גג״ דסית והל״ לכרעי׳
שכוהב״ רוב הסופרים שעושץ בססלס סקו אאמכע׳ ואס״כ מסברים בו דה״׳ משמע דשאר׳ ספרי לא כ׳ הכי ואפילו הכי כשר ואיני אלא לדווקנא
היוד״ין שלמעצה יצמעה וכמצא שהקו האמצעי כעשה בהכשר וכשמוסק נעלמא ומסרי״ק נשלש ע׳ס כ׳ עוד ל״סוה הראיה דסא סזינן נגעין אין
עתת היו״ד וכשאר׳ הו״׳ו תאמצע׳ תר׳ תוא כתסיצס כהינה שקדמה אכו נזהרים לסעור גג״ דסי״ס ש״מ שאיכו אלא דייק סופרים נעלמא
הוי״ו לתיו״ד ולא תיה סק תוכות כשסוזר ומושך עציו יו״ד בתכשר ומזת והיה סל״ה כרעי׳ דה״ דנסדא מססא מסהינהו והרינ״ש הקש׳ עליהס
מ״ר׳ הר״' אסככדמ תכ״ל .אמכס אכ׳ ראיתי סוםריס המקדימ״ ירד מברי״ דפ׳ סבוכה סיתי״ן תיסי״ן היסי״ןסהי״ן פסיל ולםע״ד לא הקש־ עליסם
תעציוכת ואס״כ מישכ״ תסתית הקו תאמצע׳ כמלא א׳ כדבקת תקי אל מזס כלל לוודאי צריך לעשום שוס שיכי׳ ביןסיתי״ןלתיסי׳/־וסיו הסופרים
תיו״ד נמשיכת׳ אלי׳ תר׳ תקו נעשת בפיסול א״כ צריך צמסוק מהקו מאז נותנים לספיר תסי״ת כדי שיתית היכר ביכה לת״׳ ולא סיו סוליס
ההוא כל מה שהוא מן הידד ולהלן למעה סימכי שתר׳ כללא טילו כרעי׳ דת״׳ אנא תיו מסברים אותת לסגג ׳יש מתס לת היו םועריס
הראשוכיס שכצ מה שנעשה נפיקוצ למך למסוק וכטש גס כן מנ״א ססי״ס ואוסס היו סוליס הה״׳ להפריד ביכה לסי״ס ואהא אמרת תנר״תא
המשוס סיהי״ן לה״סין םסיל ואסא רב אשי ואמר דספר׳ לווקנא סער״
ס״ ל״נ סק״ל ׳ע״ש וזס כ״ל סשוע לסע״ד ואיכו צריך לפכיס:
א מ נ ם נמא׳ דנדק לן מר עוד מס לעשו׳ נאלסיץ שנשס הקדוש אלה" לסתי״ן וגס הולין ה״ס׳ משוס עעס המפורש שס בש׳יס וזה לשין רש״׳
ואדכ׳ ׳ס״ש דא סיא לריכא רנא ואעמך לפניו מס שנלענ״ד בגיעין ס״ה ע״ב ולא צכתובצמסך צריך לתבדיל רגלו של ת ׳ שיתי׳ אויר
נעכץ זס וה׳ אלק״ יעזור ל׳ לממן כנוד שמו הגדול שככסנ נקדושס בין מלו לגגו דלא לתסז׳ כסיית עכ״ל וע״ש בתוס׳ ד״ה ולורכ״ ע״ש משמע
ולפממ כבוד הורהו משפע הנסיכה לשוס עיכא סקיסא על כל הנאמר :דשאר׳ תיתי״ן דגע אין קפידא אס מסיבריס ומ״ר׳ בדסער לסס״ין .ואמכס
והנה נגיף הדין דמסיקה סשס דכסקא לן מלא העשון כןלה׳אלקיכס מכתגיכו לתלות תתיתי״ן ולא לסעור הססי״ן בגפ דבסד מינ״סו סגי
הדעה כוהן שאיני אסור אלא עצ דנר השסהה אנצ צלורק היקון ועולים כתונ; דברי תנאוכיס המקילים ועיין לשק סרינ״ש הוא מובא
לא איכפה לן דהו לא עבר על לא סעשון כן דסא אואנדהס אה שמס בשלימות במעדכ׳ ״ע ה׳ ס״ס ונסי דמ״מ אנו מסמיר״ בתי" וקופי״ן
קאמר לש העשון כן והרי אנו רואיס המבשצ בעל• הקודש לוקה משוס לתלותם מ״מ לגרור בשם בשביל זה הית קשת קצת ואפילו תכי מתירים
ואשיריסס סשרםון לא העשון כן כמבואר במכיה כ״נ ע״א והכס מליכו תר״׳ ותרא״ש מכ״ש בנדון דידן שנםתכת תאות לגמרי דלכאורת ק״ותוא:
בםססיס ס״א ע״ב הציקכ׳' שורפים אוהו צםכ׳ הבירס מעצי סמערכס והנה סמרדכ׳ בשם ר״ש םליג אתר״׳ דעד כאן לא שרי במסכת סופרים
אלא בנפלת עימת דיו על תשס שכבר ככתבפיא כהיקיכהדהיל
ייע״ש בסוס׳ ד״ה כעמא רובו כו וקשה הא מכ״ס עברו על לא תעשון
כן וע״כ מסכי שלא סיס דרך השסהה ליה לן בה וראיה׳ להר״׳ אסכנדרי תרתי לעיבות״ א׳ שאין תמסיקת רע כל כן כיון שכבר נמסק על ידי
שבב״׳ בי״ד ס״ס׳ לע״ו שאין להביא ראיה מססשמוכא" שססרו סמזבס תפיסת דיו ועוד שתסיקון שמושם תוא תיקון תיותר גמל שמסזיר תשס
ששקלו אכש׳ יון דשאכ׳ מזבס שמקומו מכוון ביוהר וא״א לבמה אמרה לקדמוסו שכבר סית ככתב כתיקוכו מס שאין כן בדבק כגם מתסלת לא
בלא סהירהו של זה לא הננה׳ מס נכך אס הוא עונר נלאו דאימ־סא היה ככהב כתיקוכי אין מצוס כ״כ לסקכו גם סגרירס סוא עון אשר סעא
לסתור אפילו ע״ד תיקון על מנה לננוה מה מועיל אס א׳ א סלא א״א שסר׳ בצא סגרירס כמי כקרא סשס בקמשתי אצו דברי תמרדכ׳ בצירוף
ולא קמטון לא שרי אלא באתי ממילא ולא מכוון אבל בפסיק רישא דברי פסקי מסרא׳׳י ס״ ע״א ויש צסמוס עצ סגאק מאי עעמא ססמיר
שעושת מעשת בידים לא כמבואר בסוס׳ סססיס דף כ״ה ע״ב ד״ת נא כל כך לפרש לבלי מסי סיפליס צססמיר כגד ססשע דקרא משמע צא
מיכוון כוי ואולי כוונתו שאכ׳ תתס דאתי עשת דבכין מזבס ודמי לאו דלא סעשין כן ה״כו כמו שעישיס ל ט ז דרך סשסהה אבל דרך סיקין מת״ס
תעשון כן והא דתצריך לומר דתסס א״א רוצת לומר שאי תית אפשר לאוסרו וסי׳ כ״ל על ס׳ האמיר בספרי דטיס׳ רשי״ורמב״ן בס ועש סכא
בעכין אסר הוה אפשר לקיים שכיסם ולא אס׳ עשה ודוסס לא תעשה קמא מוק׳ קרא למוסק משת ימתן אנן ממזבס ור׳ ׳שמעמל תמה על זה
•למך לומר נמ׳ דעשה דבכין מזבס שהוא מצוס רבס דוסה לא העשה וכי סלקא דעסן שישראל כוסצ׳ מזבסיס ומוסק׳ שס ס ס אלא שלא ת ג ר ט
אפי׳ אי בעידכא דמיעקר לאו לא מק״ס עשה כמו שסוכיסו סוס׳ מהא בעוכותיכס ליסרב א׳יהמק והנס מלנד שסוא דרש אגדסא עוד זאס סיא
דריא דשסרר עבדו להשלימו לעשרס עיין מ״ש מנ״א ס״ סמ״ו סק״א כגד תש״ס דפרק כל כתבי ק׳ כ ע״ב לא תעשין עש״' אסיר תגרמת
צשס רביכו חס דעשס דרביס דסי צא סעשס בצא בעידכי׳ וצל״ע קצה מסיקה תש״ס שרי כמלא ס״ל לש״ס מלן דא״א לפרש לשון לא תעשק על
עשבס קצ״ב ע״ב דקא׳ ססוגיא אצרעס דוסם עבודס ופירש״׳ שס בריש גרמא בעלמא ואיך כפרש שלא יגרמו סורבן ב״סמק ועל כרסן קרא
הסיגיא א׳ סכהכיס עמאיס בצרעה כדסה עש״ס סםסס וצא יקוצו מהפרש כפשוטו וק׳ קר ר׳ ׳שעמאל וכי סלקא דעסן שישראל מהצי
הבסרס ומסיק שס סש״ס משוס דלא סוה בעידכיה ש״מ דצא דסי עשה מזנס הס ואע״כ אס איכו עכק לדרן סשסהה הנהו עכין עלדרןהיקון
,

תשובה רסז

,

דעבודס לא סעשס אסרס אלא בעידכ״ ואמא׳ ידסה בכין סמזבס צ״ה
דלא סעשון א׳ ליכא במידכ״ וטהא ראיוס סר״' אסככדר׳ דמ״סיטומא
״ו ע״א בלא״ס סמוס והעלים עין מש״ס עבודה זרה ע״ב דמזבס
ששקלו אכש׳ יון לא סיה גי שוס קדושס דקרא אשפס ובאו בס פמצ•
וסללוסו ׳ע״ש:
ובזה כדסס גס ראיס סכ״ל מ״ל סא דססירו לציקבי׳ לשרוף בשר קדש
נעצ׳ סקדש משוס דאס׳ עשם דושרםמ מכומר ודמי לא סעש׳ דלא
תעשון כן וסוס נעידכ״ מס שאין כן במיקין סשס צא סוס נעידנ״.
יאמנס הכה כיוצא נו מצינו גני מדליקי׳ מכר לכר עצ ידי קיכסא דאיכא
וגא; דמתיר אף ע״נ דאיכא ביזוי מצוס משוס שאץ דעתו כ״א צסקן

כן נראס לפרש דבריסס :
 D'Dנראם ל׳ דלא פליג׳ אלא בסלי״ סייגי שאפשר לקרותו על כל פנים
בלי גמרם אבל סיכ׳ ששסנס סאוס לגממ כגון בנדון שלפנינו
לית מן ולית מין שיכול למסקו וסנס סללב״ס ס״ א ספליג מ א ת ובמ״כ
אזיל נסר איפכא וכ׳ דסיסין וקופץ סמירא מכל סאותיוס מפנישסיזכרו
בש״ס ייש לתעוס עליו ואין לסארק כאן ט׳מ ס ״ ס בסוף דבריו וזיל גס
יריד סאל״ף אסנדבקסכלס ודאי שנדפסדס צרוסה וצל 7סיקון אבל אם
תסג תדבוק באל״ף כתםשע עעע ואיכו דק כראי ליופי תכסיבס אס
נשאר ספרש כראם שאין בכן כציס יאין צמך שוס סיקוי וכל זס צמן
עיון ועביעוס עין עכ״צ ס מ שאפי׳ סוא ז״ל אזיצ ומודם בנדון שלפכיכו
לפסול

שארות

חתים סופר חי״ד

צפסול וק ה מ ן אע״פ שצא כזכלה צוכה האל״ף בש״ס מ״ע כן קבלטה
מעשם נסיכי וכן םוזכלם צוכסה בספרי סגאוכיס שעםיסס אכי ס ״ ס
ומצאם׳ כסוב מ״ש סםונס ס ר נ ״ )שאיככו במחיצח׳( שהסיר לגרור יומן
שצ סשס שסיו כראין כריש״! ומססמא צא ס״ םסוםר מ ס ב כיש׳״] ממש
לק םכממ כן צמכוכומ אומ אסל וסיס וממש בכמן לילן כמבואר באכיכוס
בללב״מ שס לספסל צולח אוח םאצ״ף גלע ממרק אומ צאחלמ וא״כ
לעטל כלאם סשוע לאפ״ בשמומ סקלש שאיכס כעמקיס יכול צעסוק
סלבק שבאלםי״ן מ״ס שכבל םסלמי לעעלמ או לעמוק לק מירל סלבקס
או למסוק גס עסגג עמה ומל כל סטל אכ׳ סימן אחכמסו לעל טי ילאס
ויביע בעין שכצו ואכךס בבלכם  :שוב מצאח׳ באל״ לבה ס״ ל״ב
סקציג שמסופק בלבל וםעצם וז״ל שיוסיף ליו למפלס ביו״ל על םצעעם
כחשב מ ל ן ירל שאומליס םסיסליס שצםעעיס כעשה היו״ל עבה כן ולא״
עט״ז סקעיז שיש חקכה בהוספח מ ו עמל והומל א ט ס י מ לאםשל
אפשל וםימ ללא אפשל כלעיל כמ״ש .מ״ל כאול מ ק ל ליוס עלב ש״ק
ם׳ אלול תקסים ל פ״ק:
משיסק סוםל מפםל״מ:

תשובה רסה
שנית להרב הגאון הנ״ל.

ותשובות

מיא

דמסמריכן בזה מ׳׳מ מ׳ יבא אסרי סכרעח סש׳׳ע שמחיר לגרור דבק
סאוחיוח בעצמוחס כמו שםבאח׳ מלשונו בשיע א״ח וסוא מחט גברי
רנרנ׳ סר״ וסרא״ש ונכלל דנריסס ססי״ שנדבקס לגגס וגס סבאהי
שמבואר נרלנ״ס שאלף םנוגע בעצמו יוחד סוקל מסס״׳ן שאינס סלוין
א״כ ממילא מונן שנוכל למסוק מס שנעשס בפסול מאלסין ס ט ל שנשם
סקודש וסן מהם מצאח׳ באלי׳ רנם ק״ ל״ב ס״ק ל״ג משחסק בנדון מ ם
וסעלס שיוסיף דיו למעל׳ מו״ד שעל האלף עד שצעעס יסי׳ נחשב מ ר ן
ירד יעיין שם ואומר אני ם י מ דאסםר מונ ואס לאו נ״ל מ״ש למכא
נכון ו מ ם אסיים ויכחנ רסחס לאלחר לחיים עונים ארומם ס מ ד םדש״ס
ם מ ח ב בססז׳ .פ״ב נגס׳ ליום ם׳ מ ס אלול חקס״ס לפ״ק.
מש״םק סיפר מפם״דע:

תשובה רסט
שלום לב לאהובי סלב םמוםלא סמאם״נ שוסיק סלס׳ מלא עסיק
כבול מרה אייזק נ ״ :
נועם עכחמ םגיענ׳ אסעול עם סככסס כלס וסנט להשיב בעזם"׳
עצ לבל סאי סםלא בצילא שכח נ כל ז״טץ וסנונ״ן פשועוח
שבס״ס שצא כלין כאשל סלאס צפני ססמונס שמשן הקרן מן סצל וצא
מן האמצע אלא םסזל ועיקם כצס׳ סאמצע כזה קיי וכן כל היולין עשם
ממם כצולוח למל כזס * סנס סשוע שחמונו׳  Jאלו םוסלוח הס״ח
סאמולוח בנ״׳ סי׳
אף ע״ם שאין צםסוצ  Sמשוס שינר סחמונר
ל״ו וכמ״ש שם נש״מ י ועג״א נסי׳ ל״נ ס ק מ ו אבל םינריס כאלו
םשיעא דםוסל״ לא מנעי׳ םיו״ד םנדמ״ ללמ״ד לס״צנלמס צולחם לאוח
אסל כמ״ש למ״א סי׳ ל״ו אלא אפיי הזיינין וסנונין פוסלי׳ נעי דודא׳
לאו לוקא לאוח אסר אלא לשוס סמונם נעולס למה שהזמל הש״ש
לשנח ק״ג ע״נ שלא יעשה אלפין עיינין וכו׳ יולי״ן ווי״ן סוא לאו לוקא
ה״ה ׳ודי״ן למל״׳ן וזה פשוע לק הש״ס אורחא למלחא נקיע א״כ ס״ס
נמ׳ טמא שוס סמונס אסלה אע״פ שאיןאוהס ההמוט האחלה מאוהיוה
הא״ב וזה סשוע אין נו ספק ומ״מ אניא לאי׳ מורש ום" הגהה מ״מוני
פ״א מהפילי׳ הא לאמלי׳ אלפי״ן עייני״ן לא שהלמה האל״ףלע־י״ן שזה
א״א אלא שלא יעשה יו״ל הימין שעל האל״ף עמוק על הכף מ כ כמו
שעושין יו״ד שמאלי שצ עיי׳ן וכן פי׳ נמ׳ גימ״ל צלי״ק שליל שלא יעשה
לגלה של ג׳ קלוב מ כ ם א ס ה ה ה פ ן יהי׳ כללי״ק יע״ש הלי קמן שאע״פ׳
שנשינויי׳ האלו אי; נמר׳ לאוה אחל כי מיש אלפי״ן עייני״ן סימנא בעלמא
הוא אפ״ה פוסל והיה לכל השינוי״ שתם שינויי׳ גמולים שאינם ניכליס
ללוב העיצס שזו היא צולה האוה המקונל אצליני ויעיין מ״ש נ״נ נסלק
יו״ל סי ע״ל :ואמנם צהקן הס״ה צל״ע מפני היולי׳׳ן שבשם הקלש שאסול
לגרור אפ״ מקצהס ולשזור ולהקנס ויעיין בעוש״ע ״יל p״ רע׳׳ו קעי׳ י״א
וגס לגרור כל האזכרוה לא נראה וכן לקלוף יעיין מ״ש מג״א סי׳ ל״ב
סקכ״ו הכ״ל בסופו וזה ימיס לא כבירים הארכח׳ נעכין כזה באלפי״;
שהיומן כוגעיס בגוף האל״ף והחרחי למחוק לצורך היקון ושס בארה
)ועייל סיילסיז( וע״כ ה״כ אס היי״ד כראה ממש כלמ״ד לעין כל אז׳ יכול
לגרור באופן שלא ׳שאר אלא גוף הכקולה ואס״ב יוסיף עציו הקוצי; של
מעצה ומעה ה ס כ ס ע ט ו בלאשו ואס עיל כצערן אז אבאר אי״ה לברי
יוחר כי בחםזי אט מ ה ב צהיוח׳ עלול בהצו״ח כעח ואסיים בברכה
ושלום .מש״ק ח״ עלחשון קס״ו לפ״ק פה ק״ק ע״ל :
משה״ק סופר מפםל״מ:

השתא סכא קבלח׳ מכחבו ולסיוחי חמיל ומעלל בכעס עכ״טס ע״כ
ללכ׳ שלא לםשיב על פקפוקים שעל שקלא וטל״ של פלפול
אס אין חציצה בעיקל הלין מ צא אהבח׳ צכצח חיו ולעשוס סכגוליא
צלבלי ולק אן שהמן יהיה מכוון צאמהו וסכא בכילון לילן כ׳ מעלחו
שגס הוא מסמס לעחיק לאשי האצפ״ן עס מה שנכחב אחל הכגיעה
איכ מה אכפה הו בהפלפול לולי שלצין ילא׳ ה׳ אעשה יפל״מ כ׳ גס
שמעהין בתיקון הסייח על עח בא לבלי שכיה ע״כ מהלהי צמצוא השובה
מיל וצאצחל:
והנה חחלה לבמו מ״ש מלב ב״ל מהכה העההי הלא אכ׳ בעצמי הנאחי
לבלי סחוסי וסםכסי בסס ולא השאלחי מקיס לעולל ולפקפק
ואולי יש חסלון המעסיק כי אין ל׳ סנאי על הלוב להניס סחשובוס
מסמעחיקיס ע״כ אחזור להעהיק פ ס מ״ש והכס מציכו בפסחים פ״א ע״ב
סציקט׳ סיו שולפים מעצי הממלכה ויע״ש בהיס׳ ל״ה עמא רובו וכו׳
שכלחקו בעעס משוס לב ב״ל מהכה ומחק שלא כזכל זה בש״ס ובלמב״ס
ועול הא האכסכ״ סיו מהבייש״ לשולפו לפט הבילה שלאיאמלו ציקכיס
הס או ממא כצו והי׳ לאו׳ צהחיל צהס צשמף נחצל מעצי המעלכה ואי
משוס מעס סש״ס שס דלמא ם״ש׳ וכהכה מעצי הקדש יהכה צב ב״ל גס
על מה לם״ש׳ ובקיצור הי׳ להס לםלש משוס למ״ע הוא לשלוף כוהד
וממא ומלוה לאו ליהטה טהכי כמו בשופל של עולה ושלמים בל״ה כ״ח
ע״א ואוצ׳ כ״כ צל׳ יהילה לס״צ מלוה ליהטח ניחט אבל האמה אין כאן
לב ב״ל מחכה כלל ועול כ״ל לגס לל ׳הולה לא צריכים לב ב״ל מהכה
אצא משוס למל׳ עשו כ; צמקכח קדשים וחששו שסציקכיס לא ׳שלפו
הכומל ועל מב״ל לשרפו ומאין צסס עצי חילי; אס לא מממממ הצשכה
זה מה שכ״ל בזה וקשה הא עכ״פ עבלו על לא העשון כן וע״כ מפכי
שלא ה״ ללן השחהה ליס לן בה עכ״ל בלביל ההוא והמההי אס השמיע
המעסיק לביר שלס והכס אין מקיס לפקפוקו גס מיש מאפשר לק״ס
שכיהס לעכ״ל לב״ל עצי חולין סאס יביאו מבהיהס ומה שילל להציל אח
הלי״ אסכנלל׳ אומל אט אס ה״ הל״ אסככלמ מ״ה׳ הש״ס לעיז היי
מקוס במוח לוע־ שכהמון אס״ל לשיס אעיג שהוא לוחק לחחון לי; ע״פ
לבלי הס״ל ללמא הע״ל ונעעמין מ״מ ה״ אפשל להצילו משגיאה אבל
הל" אסכנלל׳ וריחי לי׳ מש״ס ליומא והוא ״ו ע״א וא״כ לא כהכיון ה' ׳שפוה שלומן אהה הידיד׳ חלמיד׳ הוהיק האברן הרבכי המופלא
לקיש״ הש״ס לע״ז כלל לק עצ המשכה כצולחה:
מרה איצק כ״׳ סעללא :
עס
הלין
ללעחי
ומ״ש בחלייח ממיין וההי״ן זה לשון פל״מ בעכחמ
מכתבך סגיעכ׳ צככין ועייל סאי ססלא לוקכא אשל בא הוא ועעיו
אחומל
לאו
ע״כ
הליב״ש להא האי לקחכי בבלי״ חהי״ן ההי״ן
עמו להגיה ס״ח שכחלק ביה אל לשכי שעוס אבלא כי ראיוח־ו
עכ״צ
ומ׳
לפסול
ולא
קא׳ לולא׳ איט החומל לק לזליזין וצמלוה בעלמא
אין מכלעה כמו שכהבה אהה ועול מהסברא הי׳ כלאה היאיל ועלינו
כשל
בזה
כווה"
למנהגנו
פל״מ והמהה׳ עליו למשמע להלינ״ש ולמאי
חימל ביה האצ׳ מבואל מקלא שאיכו שס א׳ כצצ ומצאה׳ כהוב בספל
עשה סח״ן בלא חומל וישהקע הלבל אלא דיש סופלים עושיס החומל אס צמסולח דף צ״ב עיב כ׳ בשם מכחח ש׳ שמצא כ׳ בסי ישן כ״י
כל״ח ב׳ ז״כי״ן וגג על גבו וכןעושיס בכהב וועליש כלש״׳  V ,והמלקלקיס צפסקיכהו בחל'! שיעין עמצ וסכה ס׳ מכחח ש׳ סוא אשל סמכו עליי
חוששין לחומלה שכיהס כמ״ש עג״א ס ״ ל״ו ס״ק ב׳ ח א ב ל ם ש י ט א כצ לבוח• והוא מוסוון ומפולסס בין חכמי הססלד וכעח כלםס בלעלצס״ס
ללליב״ש ולהסובמס מוח״ חיח בלא חועל פסול כמו
ההי״ן שאיכ׳ סמון לפייס הכ״ן ע ס הגהוסיו ואצל ל׳ ישע״ לוקט סמצא מ ג ס חומש
אשי
לב
לבלי
להליב״ש
חלוין בחלא מחחא מחחיכהו לב אשי ובאעה
שלו ע״פ מכחה ש׳ הטל והי׳ כלאה לכאולה לשפיל ליד בחל׳ שיפיח
וע״כ
מסיט
עלע״ה
מימוה
מאול המוהיס לסלס בסםלא מס שמקובל
אמכם כל מע״כה שפיל לאו מלהא היא וע״כ ט״ס הוא בהמהקה הכ״ל
וההי״ן
הי׳החה״׳ן
כן
מסיט
הי׳ כלאה יוחל לעח החולקים להלכה למשס
וצליך לסיוה ללא לפסקיכהו בחל' שיטוס וזה כמה לאיוה מיטה וביה
שלא
החח״׳ן
א׳
סופל
יעשה
בב׳ החמוכוח ועל שכיהס אמלה הבלי״ שלא
חלא לליםכ׳ לםסקיכסי בחל' שיטה מטמגס הוא אטו לא סגי לצא פסקינהו
החמוכף
ב׳
לעילם
אנל
בהיםן
בקפכו כמו הה׳״; שנאוהו הספל וכן
בחר־ שימין אע״כ ל״ל ללא לפסקיכהו ועול שכ׳ אח״ז בן אוכ׳ חלין מילין
סס למשה מסיט ואח׳ לב אשי למימל לספל׳ לווקכ׳ כזהליס בשכיסס ולא לפסקיכהו בהמן שיטיןעכ״ל וע״כ ה״ה ביה אל להלו״הו בחלא מחחא
אס״ נס׳ א׳ ולא ׳לעס׳ מס כשאל לפקפק עלי בזה ומ״ש פ מ מ על מחהיכסו בפייה עעס׳ סופרים וחו שכ׳שס וחרה אפי בהמ מילין ושיטה
לאייה׳ שהנאה׳ עלינוק הה״׳ן גס זס לבל בלוכ וכן סוא לא״ח׳ אחל מלא עס׳ ס ו פ מ ס ע מ נ וכ״כ עול שס וחרה אף בחרי] מילין וצרין לכי חבו
שהבאה׳ םעיקל הלין כלאה כל םשססה ע״מ לחקן מוהל מהים וכיהו בש׳עה חלא עסי סיםרים עכ״ל וצכאורה ציע הא נעס סופליס לא
כ׳

תשובה רע

שאמת

חת״ם סופר חי״ד

כ׳ מידי משימין כק נסדא נ נ א כקמ ניס אל ונן אוד וסכס אפי וסכם
אף ומ״ש דכ׳ נשס מק׳ ק ו פ ד ס א ס ד דלא למפקקינסו אמ״כ דק״ל דפ״
אוסס סבנא קא׳ דוקא אסינוס ולא אשיטין ומססימס שלא סוזככ שס
כלום מניס לסס :
ומצת נ״ל נגר ספד מסא שאין ס ס ו פ ד ס מקדשים שס אל שנניה אל
וכ׳ נאל״ כ נ ס סטעס מדלא סכגוס אונקלוס ניס אלסא אלא
כ׳ ניס אל א״כ מסא גופא מוכס שיש ש״כוס לססינוס זס עם זס יאיכס
כסלקיס לגמד וסאככה׳ נזה נמק״א :
אמנם מימ ר ל דכל ס ד נדימנד לא מ־כנ ומכ״ש שהנא לססמיר
שעכ״פ לא ימסוק שס אל אע״פ שלא נהקדש כ׳ טונ ייסד
לסלוס ניס לעעלס מסשס חה יוהכ כאו׳ עלשלומ יד נסינס אל ס״ו
)וצרק לעיין בכ״ז גס׳ שעה״מ פ״ד מגמשין סלכה י״ב ועייל סי׳ כס״נ(
ומאפס ספנא׳ קצכס׳ ס׳ יבכיאן עצ ססוכה ועבודה המה עדי כזכה
צסזוח גכויוח ברמה ׳בככן ה׳ בכצ טוב כאוח נפשן היפה וכסש א״כ.
משס״ק סופכ מפפממ:
פ״ג סמכיס אססכ קס״ג צפ״ק :

תשובה רעא
תיתי שצמא רבא משמ״ צה״ה הרב המוסצא ומופצג גסורס ויראם
קדומה כש״ה מהי סיני נ״י:
נועם מכחג קדשי הגיעד על נכון ימ״ד ס״ח שככהגי כצ ההי״ן שבשם
הקדיש יח״ש גשינוי״ כדמוח ר״ו וקו רחג מחוגר גראשו קצח
מהנראה שהסיפר הזה לקח צו דדן סמקוי.ליס
וכקודה גסיכה כזה
כמנואר נס׳ עערס \ זקכיס בארס ס״ ל״ג והוא ג״כ גס׳ לח״פ
בהל' ס״ה וניהר שאה נמשכה מסידיס מס׳ ספילין פכק נ׳ משנה ד
ואילן ׳ע״ש ואמכס נ״צ ללא היחס מ ו נ ח המחברים הכיל לשמח בצורה
האוחיוח כללרקבשעח כהינה יכוון כן וימשון האוחיוח נילו כן אמכם
כשנגמל סכחיבס לא ׳לניש אלס בזה כלל ולא יהיה שוס שינוי באוהיוה
סשס הקלוש משאל חמוכוח אוחיוח כלל וסלילה לשכוס אפ״ כל שהוא
מ פ ד דברים סכאמל״ בסשאי:
איברא מ״מ פשוט הוא שהשמוס במזקסן לקדושה יאומן סיקקשלסס
למלאוס ססלל בדיו לשס קדושה אבל מה שכסיב •עומד הרי
סוא נקמשסו ואין צ ד ן להעביד עניו קולמס לקדשו ואין השינוי סזס
פוסל אנרפ שאיכנו בסירכוס סכסובוס בנ*׳ ס״ ל״ב מ״מ אינו מעכב
כיון שסיכוק דלא סבים ולא טיפש קכ׳ לי׳ ה״׳ ויעיין בש״ע ׳״ד סס״׳
רע״ו ועמ״ש מג״א סי' ל״ב סקכ״ו בשם מהממ גלאכטע והמעיין בסשו׳
מסרי״ל סי׳ ק״ד יכול לסלק נקלוה בין ך פשוטה דמהרייס גלאכטע
לדמסד״ל באופן שאין כאן' מסלוקס :
שבתי וראיה׳ כי אלו המסבריסהכ״לס״ל בכל ההי״ן לעשוסןכסמוכס
הזאס ולא יצאו לדון בדבר סדש בשם הקדוש אלא לעדן הכווכה
אבל בנוף ססמוכס ס״ל לסשווה כל ההי״ן לסלוק קו העליון לשנים ולסברו
בקו דק ויש למצוא קצס ראי׳ לזס מסא דפ׳ סקומן אמר ר״א סזיכא
ל ס פ ד דווקכ׳ דבי רב דסמד לגג״ דסיס וסלו להו לכרמי׳ דס״׳ ופליגי
כש״ ולים לכש״׳ מושם כמין סומכא בכאשס ולדם כסטוטכס דגמלא
וכ׳ סוס׳ דלפי׳ סקוכטרס לא יה״שב כ״כ הא דאממ׳ בסוף הבוכה שנמלו
לגגו של סי״ס ומשאו ב׳ זייכין מכ״ל ולכאורס קשס אדכבא בשלמא
לרשיי י״ל בשבס מ״כ׳ עססס סי״ס שכעשו כעין ב׳ ז״כין וגג מל גביהן
ואסא רב אשי לספיר שראה לספרי דווקנא שהיסיפו סוטרא בראש
הגג אבל לכ״ס מס סידש כב אשי בשם ספרא מוקכא סא כולה׳ כמי
סכי עבדי ולא עוד אלא שכבר סוזכר כן במסכי׳ שס כסכוון לכסוב ס׳
וכ׳ שד ז״כ׳״; גס כבכ צווסו קמאי למאן דכץל לפסול סי״ס בלי סמומכס
א״כ אין מנ״ בבד״ דפ׳ הבוכה צא יעשה םיס״ןהה״ין הה״׳ן סיס״ן ורצוכו
צועד ע״י דבוק או פרוד מרגל משעאצ׳ וק׳ מיפוק צי׳ דבנא״מ אינס
דומים בצורסס ומכמ מריב״ש סס״ ק״ב כמב למשואצ דמופ ס״צ דאין
פסוצ בדבוק סרגצ סשמאצ׳ בגג ס ס ״ מדאמר רב אשי סז־נא לספרא
דווקכא דסלו לי׳ לכרמ״ דסי״ משמע ספרא לעלמא לא סלו צסו וכ׳
סוא ז״ל שזס א״א כדמוכס מסוג״ דהנונה דהן נ ד ״ לא יעשם סיס״ן
ססי״ן למיכונא כאמכ אנל כדסק לפכש הא דכנ אשי דסכ׳ קאמר
דספכא דווקכא דסטכ״ לגג״ דסיס וסוס ס ד א כיון דע״כ איכא סיככא
מין סיס לסי סי לא סלי לככע״ דס״ קידל דסד ס פ ד סלי כור לכרעי׳
דס״ כ׳ כן סוא למיכינא ואיער אד ע״פ דעס סמסבריס סכ״ל א״ש
סכצ עצ ככין יכאמר כ׳ עיקר צוכס ס״ יסיס סיא שיעשם קי העליון
מרמנ נמלק לשמים ומסלבר בקי דק כזס  k%אצא נסי׳ סוצה כגל
משמאלי ונמימ ממנרו וזה הקו דק נקרא \ \ גג־ של מימ והוא ככל
קסם גג שנימי השיק שהמה ראו״ למשמיש ולא כעין שלנ־ סעשו״ס
כעין צריף ויחס מ״ר׳ נמהכיהין דמק׳ שנה הדל נסכויין לכסונ סיס וכ׳
שני זיידן ר״צ שסיקר הקו הדק שנאמצע וזה מדיקדק ג״כ נלשין רש״
דמסד׳ שס למעיין שס סיטנ ונזה ס״ש לשין ה נ ד ״ דלא יעשה סיס״ן
סהי״ן שאין סילוק ניניסס אלא סל״ס רגל סשמאלי כדל ואהא ר נ
אשי והעיד שראס לספרי דווקנא דסעד לגג״ דסימ שאיסו גכ סדק
m

ותשובות

שעסבר ס ז י י נ י ן שראוי לסיוס סשוע עשאוסו סס כעין צריף נסעוערה
לומר ס׳ סוא ברועו שצ עוצם נעצא צפ׳׳ז ס א ס שלא נעשס מעשם עיפ
לעיון שלנו מ״ע אס כל ס י ס י ן שבס״ח סיו נכסבי׳ כדל לא סייכו
סוקלי׳ אוסו אן לסלק בין ס י ס י ן שבשס סקלוש לשארי ס י ס י ן
לא 6ר״ך לעיענל סכי ע״כ נ״ל צסקנס:
ואותן סעוקצין שנאמלמ סיס״׳ן •שכ׳ סקוסר ססוא אין לולן למוסקן
וממילא יש איקיר נעסיקסן כיון שנעפלוס לסש׳ סקלוש והגדרס
צא סוס צורן סיקון ל ס ד כשר נלא״ס ויעיין פקקי מסרא״י קי׳ ע״נ ועול
ל ס ד ׳ אקכנלר׳ שננ•׳ ״ל ק״קי רעיו אוקר למסוק אפ״ לצורך סיקון
ואמל שאיני דומס צמזנס ששקצו אנשי יין שגנזיסו מסשמנא״ לססס לא
סגי נצא׳׳ס משא׳יכ ידפ׳ אפשר צגוכזס ורס׳ דכצ ל נ ד ו צל ״ע ומס למ״ס׳
מעזנמ סוא נגל ש״ק דע״ז ד נ ע״נ לקרא אשכס ולרש שיצא סמזנס
מקלישסו לגמרי אנצ יש צסנ״ ראי׳ מכמס לנר" מידמ׳ שנפצ נ ס ללנא
יממצ׳ סקלש דסציקניס שורפים איסי לפני סנירס ימניאר נמכיס כ״נ
ע״א לאיס נסו משוס צא סמשקכן ואפ״ס שרי׳ לצורך סיקון שצא ׳כשצו
סציקני׳ נשליפס נוסל וכלומס ויש צדמוס מע״ש הוקי פסס״ פ״א ע״נ
ע״ש וק״צ מ׳׳מ מאממ יורמ ללכו ללורך חיקון מומל ומ״מ סיכא שאפשר
נצא״מ אין צממיל כלמשממ נמי מלבליסס למ״מי נ ״ שס ק״ רע״ו ע״כ
נ״ל צהדס ממוקצין כמומ שהן וצא מנע נו יל לק צמצאו׳ אוירההי׳הין
נ ד ו ואס אולי מי״ז ינמק קצמ מליו הישנה שנשם אין נ כ ן כלום אפ״
אס יה״ פקיק דשא לנלס ממיקמ סשס שרי עלבמ״ לא מעשון אנל
גרעא שר״ כמנואל צמל״ נש״ק פ׳ כצ כהני ק״כ ע״נ וצא מצינו שגזלו
מכמיס עצ הגרמא עמיקמ סשס ואין צסאדן בזה יומר :
ועיד מומר נבמינמ ק״ס ומעצמו הקשה עצ הש״ך קיש" עצומה וצמיו׳
דין זה איננו מפורש יפה נמקומו אמרה׳ צנארי נעזהי׳ שרש לין
זה נמק׳ ק ו פ ד ה פ״א הצבה ׳״ג ק״מ שכהנ צדוקי מקיר או גר או שועה
או קטן מל •קרא נו זה מכלל כל שכמני מוליא הרניס ״מ מכ״ל ויש
גירסיס מיחד נהלכה הנ״ל וכמנ ר׳ שממה למחוק הגי׳ ההיא מפני
שהממזר מיציא סרני׳ ״׳ס והמרדני סוף הלכיה קטניה ב׳ שאין למסוק
דיש צסוכיס ממק׳ קופד׳ שצא יוציא רניס ״ס ועוד אכן קהד׳ כשמגיע
ללא •נא ממזר נקהצה׳ נספז ואינו מקדשו והש״ן קי׳ רפ״א קק״ס הקשה
על זה א״כ יהיה כל הק״מכשר ס ק מזה השם וע״כ העלה סוא ז״ל טעם
אסר לפוסלו משוס שאיד נכל המצומ ופסיכו כמו אשה וענד מעלהו
הקשה עסוק׳ נ״ק פ״ס ע״א ד״ה אלא סיסי מגזלו שסקשס יסיס ממזר
ופלוע דכה פקולין להעיד מק״ו ומי׳ מה לגזלן וסד מהנך שכן אינס
זהירים בכל המצימ משא״כ ממזר ילסשין גס ממזר איננו נכל ממצומ
וסיהדר קד סוס׳ לדוכסס וסכם לכאוכס ״יל הא דפשיעא לממוק׳
דממזכ כשד להמיד ס ״ מ ממעשים נכל יוס וא״כ ׳״ל ס״ל לסמרדכי
דצעוצא מריסי ענד מק״י אס״כ דגם מיחר ופצוע דכס פקולין מסאי קיו
גיפ״ ומ״מ מקבלים ק ה מ ס א מיכ״ משים דקי״ל ככנינא דמפיק פקוצ
עבד מצא יומהו ול״ל הן ק״ו דלא אסי ק״י ימפיק עקד דאישיה יאסיס
כמ״ש סוק׳ שס מ ס יסא ענד וכו׳ ולק״ע אנצ זה אימ מודאי פשוט
סוא דמעזר כשר לעמה דסכי כל הכשר לדון כשר לסעיד ממסכ״ דכדס
מ״ע ע״ב ישם מביאר דממזכ ראוי לדון דיכ׳ ממוכוס כדאמר ס ס ס להד׳
יא״כ כשר כעי לסעיד יסיקש׳ לעילא ע״כ ד ל ליישב דנכ׳ סש״ן דססס
בנ״ק צא מ״כ׳ בכל עצים שבעילם אצא מציס דסלי״ נאישי׳ יאסיס
יסכ׳ ׳הלן המרדכ׳ ק׳ היש׳ מה צסצד השיס שבסן שכן איכן זסיריס
בכצ ממצומ שבאישומ ואסוס לגזצן איכי מצס צק״ס ימי א" 7ממן
ואשס וקען איכס נכצצ אישום משו״מ פקוציס צעדומ לכמיב גבי אסוס
ואישום משאיכ ממזל כסי שאיכו בכצ סמצוס ס״כו עצום לסל״ בסיסון
ופסולי קמל אנל ישנו נכצ מצומ דכמ״ נמו אמימ ואישום משו״ס
ראוי שימימ כשר למדומ ג״כ ולק״מ :
ולדידי קשיא עוד לפש״ן דעמזכ פסול לכמונ ס״מ מדכא איכ •מימ
כעי פעור ממכממ מפילין וכיעא כל דלימא נכמיבמ לימא כמי
נקשירה כמו דאעכ״ כל דליהא נקשירה לימא נ כ מ י נ פ כיעא כעי
בסיפון וס״ה כמי שיסיס גכ ממוכי ומואב מצד ואממ׳ פסולים לכהונ
ס״ס ופעודס ממ״מ שצ וקשרסס וזה לא שמעכו ממוצ׳ ואוצ׳ ׳"צ דסא
נקכא וכסבסס צא אה׳ צעיקר עציה כסינס דסר׳ עיקר קרא לעצום
קניעיס מזוזס אס׳ יניחוזס ס״ניס אפ״ כנדס ומכיש סכי דלעיצ
משוס דסכסונ סלאו נלממן ירבו •עיכס וכל סכי כע• נע׳ ס״ וע״כ סא
דאמר" מאן דליסא נקשירס ליסא בכסיבס ר״ל דליסא נכל מצוס
סמרייחיס נקרא יכסנסס אצא במקצס ירכ״סו דס״כו נקביעום מזוזס
איסיס ינכסינס ציהא יהשסא כשכניא צימר סיקשא איפכא צדכיס
לימר ג״כ כס״ג כל דליסא נ ו כ ס נ ס ס כלל ליסא נקש־רס אבל מ׳ דאיסא
עכיפ נקצח מציס יכסבסש איסיס בקשירס יסד כסי נכסיבס ליהכהו
ירמ בקביעיח מזחס מחריב־׳ מדכהיב למען יכנו ואיסנסו כעי ניקשרסם
כן ל ד ן א ד לדסוק :
ומימ דנר׳ סש׳ן איכס כראי׳ כלל כ׳ מ ד ל למדרש עעמאדקר׳ דפסול
אשם וענד משוס שאינם נכל סמלוס דמא ססינ ממזר דמי הניד
לכו מעם זס דלמא פסולס ד ס ד ענזיכס סכסונ כל שאינו נקשיכס אינו
נכסינס

שאמת

חת״ם סופר חי״ד

בכסיבם משמ״כ מוחל שישנו גקשירמ ים״ נמ׳ נכסינח ומאז אמלחי
לקיים לברי ממללמ במ״ש מפני שהוא נחפז לכחוב ואינו מקיש סשס
ול״שב ק׳ סש״ך שיםים כל הס״ח כשר ה ק משם זס בלבל וגס צ״מ כיון
לבמס׳ סופרים ס צםליא מפני שאינו מוציא רבים ״ס ואיך נבלם טמס
אסר עלבנו גס צ׳יצע מימ צא יכוצ צםוציא רבים י״ס וכמו שסקשםרביני
שעמם וסנצע״ל ע״פ םקלעם א׳ לס״ח שמסר אוח א׳ איננו סיח כצצ
כמו שמקשמ מש״ס אפשר ס״מ מסר אומ אממ ומוא אומר לוקמ ספר
ההורה הזה והנה מה שצוהה הורה ועהה כהנו לכס השירמ מזאמ היינו
ממורמ כלא מבלי מקרון אוה א׳ וכיק י א ק ק מ מ שהממזר אינו יכול לקיש
השם לצא יבא וגו׳  vbא״א צו במצמו צק״ס מצומ זו וממילא שלא יכול
צעשומ שצימ צכסוב עבולו פקוק זס לכצ מס לאיהו צא עצי ע ביל צא
מצי צשור׳ שצימ כעבואל בכזיל ״ב ע״א ונמצא שמוא איכו מצוומ צכמוב
ס״מ צעצוע וצא ע׳״ עצמו וצא ע"׳ שצימ וכיון שמוא פטול מזאמ המצוה
א״כ איכו כעשה שצימ צאמליס צכמוב ענולס קימ אפ" שוס פסוק א׳
ממקוקי ממולמ כיון שמאמליס ממויביס במ״ע של ועמה כהבו לכס והסופל
מכוהב הוא יעשמ שצוםס צסוציאס י״מ במצוה זו וכל שאיכו ממוייב בלבל
אימ מוציא י״מ ולא כעשה שצימ בלבל וק״ל צמס׳ קופליס לאפי׳
לכמוג ס״מ צקלוה שצא צהוציא י״מ מ״ע שצ ואהה כמב׳ צכס כמי פסול
לכצ שאיכו מוציא לגיס ״מ לוצה לומל שאיכו כמשה שלימ למי ע של כמיבמ
ס״מ אין ס״ח שלא כשל לקלוח בו כצצ ובזה עוציס כסוג ן לבלי המרלכי
עם מס׳ סופליס:
ומזה הטמס כמי א״ש ללא פקיל אלא ממזל וגל מושב ולא גל עעוכי
ומואבי מצל׳ ואמיר משוס לאיכםו סברו וקבלו מלצוכס ואלעהא
דהכי כככסו ממה ככפי השכיכה שלא צבוא גסהצ ה׳ ואיכס כמפזיס
לכמוב משא״כ ממזל שעל אפו ומממו כוהב הפסוק הזה וכן גל מושב
הכי קמן שאיכו מקבל עליו עול מצוה המילס עיכ פסולים לכמונ סימ
מרמ כשלים לעלומ אף מל פי ללימ״ במצומ כמיבמ ס״מ מםטעס
שכחבחי לעיל להכל חציי במלוה לאמוה ואישימ אבל בשאלי מצום לא
אכפח לן:
וכעין מי׳ הכ״ל כחבחי על בליון טא״ח שלי ליש סי׳ ״׳ל אמא׳ למ״חי
בי״ לבלי הל״מ ח״ל ומיהו מצאה׳ שהלי׳ם היה מקפיל להנימ
לנשים לטשומ צ־ציה לפי שמי שפטול מן הלבר אינו פוטר אממס ונ״ל
דהיינו לכממלה לאל״כ מקשי מקוכמ גנב״ך עכ״ל ב״י וכמבמי שס על
לכייל לק״ל לעהל״ס כלעה הל"׳ שבעלדכי דמייה׳ ב״י ק״קי י״ג דמ״ע
של ציציה אינו אלא להטיל בו ציציה כשילבשנו ולכן לא כהיב לא מל נש
בגל בלא ציציה וכר וא״כ העצומ כצ א׳ שיעשה מוא או שצומו ואשה
דפטולה איכה כעשימ שלימ להוציא הממו״ב בלבל והשהא הי לא הקשי
מסוכה דכמ״ בקובומ חשבו ואין העש״׳ המצוה והא דכה״ מג מקומה
מעשמ מעשי״ קאי אממג וצא אהשוכה וצא כעצעו לבלי הש״ס העשה
לך צשס מובך מ״מ צא משמע פשימ׳ דקלא לקא' אסוכמ כמו בציצימ
ע״כ כשיס מסולוה אלא לפ״ז קשה למה ל׳ בכי ׳שלאל למעוטי נכלים
מיפוק ל״ לאיכי כעשמ שצימ צמוציא וי״ל לכהי לאשמ לא מעשס מ״מ
אס ע שאה שלמם םציציס וצא עצס צםבעציס צשס מובמ מצומ ציציה
אבצ מ״ע םבגל כסער משא״כ גרס עכ״צ שס עצ םגציון וקלובים לבלי
אצו עם ל ג מ אלו ומממ״ן ׳במל ומבוהל בעמו באהבס מוא יבסל צכי
אמ כמצמיכי אמ גאון יעקג ומזה בציק עיכיכו ה מ ל אומבו כצמ סדורש
שצומו ממיל .פי׳ב יוס ב׳ מ׳ מעח מק״ע צפ״ק:
מגףמק סופל מפפ״דמ:

תשובה רעב
שלום ו מ מ למלירמ מלב המופלא םוסק ממד מ״ס כ״י אבלק״ק
ציפעל יע״א:
נפשי בשאצהו אולה ס״ה שככמב בו כ׳ צא יכקמ ה׳ אלקיך אמ אשל
ישא אה שימ צשוא כמצא היבה אלקק• מיוהל אס צמך צגכוז
הימעה או צקמל השם כי הצביכ כלמק״ וקשם לסם לגכוז יליעה שצימה
סכה במק' סופרים אימא כבי שס יסר מקיים מלאשק ומועב משכי יכן
פסק בסשוגס למב״ס ומביאו הלנ״י ס״ לנרי אמכם נסשו׳ לא״ש אוסר
קמלח השם י״יצ דלא פליג אייס׳ סיפליס אלא ס״צ החס ביחלס סשס
כמצא סשס גולם פסול לכמה שמוח שבק״מ א״כ זה הוא כבודו לקולמ
וצא שיה״ הוא גולם צגכוז כמס שמום קלושוס אגצ גחשו׳ הלא״ש מיילי
כהל״ שצא סי׳ שוס פסוצ גסשמו׳ אלא שםפחוסוה וסהומף צא ככהגו
כלאו׳ ולא ה״ אפשל לחקן אצא ע״׳ מחיקס כמס פסוקים וגסוגעו גשמוה
הקלושים ׳קלרס ע״ז כ׳ הרא״ש מוג יוחל לגכח כל היממה מלקלול השמ;׳
היינו כיו; שסשמיס איכס גולמי' םפקול לא ככין לקוללס כל זה גיאלחי
גלאיוה גמליה נסשונה אסלח )ע״ל ס״ לס״ל( נלאח׳ לכפול םלנליס:
א מ נ ם גהשף הל״• גן הלא״ש אוסל לסלי׳ אפ״ גשם יהל שלא לקולרו
ולהשאיר מקימו נקוג וכגל המה גזה גהשו׳ מהמעג״ן ז״ל
שמאין יצא לסס איסור כלצ בקמלס השם כ׳ מס שמצינו חז״ל ספלו
גננוסן של מלכי ישראל הרשמים שקלרו השמוה שגס״ח וכ׳ שס ע״ז

סיב

ותשובות

הסהיםס ההם לאו משוס קדירה םשמיח אחאן עלם אלא משוס המורש
שהוא שס ע״ז אנל  jnbbהיקון מה״ה לאוסרו ואומר אני אפשר שיש
להני׳ ראי׳  pמהעלכ״ עצמן המלך אמון ומגריו שנהכוונו לםכעיס
וצגזומ מ״ע קדרו ולא עמקי ונררו והיו יכול״ לנהוג שס ע״ז על המחק
או גרר אמ״כ משוס שםס נהכוונו לגזיה וייפו שיש מפי גתו׳ גקלירה
מבעמיק׳ וע״כ קררו וא׳׳כ כיק שאין נוהג״ צממוק אפי' צצורך היקון
כ״ש צקדור אפי׳ צצורך היקין דגרע טפי כמוכח מהנ״צ:
לדחוה ולומר צעולס אין איסור נקדירס כצצ והא שקדרו וצא מחקו
ויש
משוס שהנהיגו בו נזיק אחר שנקדד אנל לקלור ולגונזו אץ קפידא
ומיד שהם קדרו רק האזכרה וזהו בזיון משא״כ לקלור איזה הינוח סל
חול ממו באופן םיםיו נקראי׳ עם סשס אפשר בזה ליכא אקורא וחלוק
זה מבואר בירושלמי דעגלה הביאו הרנ״׳ ס״ רע״ו לענין חלייח השם
לכחוב אצלו עול סינוס של חול וכן מנואר בל׳ רש׳׳י פ״ק דעירוכי׳ וי״ו
ע״א גבי שס שנכסב שלא במקומו יע״ש וא״כ אין רא״ לםר׳׳י בן חרא״ש
ואפשר איהו נמי לא אסר אלא לסשאיר מקומי נקינ שים״ ניכר גנאי
לעולם שנקדד אזכרה מכאן וכמשעע מלשימ ׳ע״ש בב"׳ אבל למלאוה
הנקב במטציה מודה דשפיר דמי יהא דצא יסינ עצם ננלץ לידי־ להנףל
מעציה משוס לאז עכ״פ איכא הפסק בין היבה צהיבה כשיעור ג׳ אוהיו׳
ולהאל״ש זה הוא שיעול פחוחה אי.צ זוצה זה אפשל לצא ה״ אוקל:
נלאה צהצכה וצעעשה ננילון לילן לקלול ד׳ הינוח דהיינו אלקיך
עיכ
אה אשל ישא ולגונזס ולהטיל מטליה נמקימו וצכהינ קצה גאומיו'
משיכוח אלוכוח חיבוח אח אשל ישא כדי שצא ישאל ליווח ג׳ אהיוה
בין חיבח ה׳ צהיבוה אה אשל ישא ואז שפיל למי הכלאה צפע״ל
כחבחי וחהמה׳ .פ״ ב כגה׳ ציום ל׳ ז׳ אצוצ חקמ״בצ:
משה״ק קופל מפפ״למ:

תשובה רעג
£לום וכ״מ צי״כ הלב המא״הג המופלג החלק מו״ה גנק כ״׳ אב״ל
לק״ק עגרעסע:
פה במלרק עוסק בלפואוה וקפלי איכס אח׳ ומעלחו לחק אח
אני
השעה להשיב מהל א ל ו ה ס״ה שנכהב אה ה א ל ק י ס הסהלך
כמוהק־פל השורט ה׳ של האלקיס וכ׳ אה ה א ל י ם החהלך כ״ל פשוט
למחוק י״ס ולכחוב ה ״ ס במקומו כי כפי לבלי מעלחי זה אפשל
ומעמא כ אנרפ שעציכו הקב״ה כקלא אל אלים כמי שכקלא אלה׳
האלקיס שפירושו אלס׳ על כל אלה־ס עציוכיס םשליס ומלאכי מעלה
וגס סוא בעצמו יה״ש כקרא אצק־ס ואפיצו הכי צא כמצא שיקרא הוא
יה״ש אלים אלא אל אלים שהעליוכיס כקראים אלים ר״ל בעלי םכח
ואילוח כלכחיב מלאכיו גבור׳ כח והוא יח״ש אל אלים אבל לא יקרא
הוא אלים לשון לביס בשים מקום וטעמא לבא איכא לחלק ביכיםס
לאלכוח ואצהיח שהוא ממאמר המצטרף כי אין אלון בלא עבל ואץ
אלהיס דין ושופט נצא נילוכ״ ובשפטים ע״כ יאמל על אלון וליין אחל
בלשון לניס אלהיס ואין זה מוסיף לינר על אסלוחו יח כ׳ יאמר שהוא
ל״ן אחל על נילוניס לביס וכפילש״י גבי אלנ׳ יוסף אבל אל יאמר על
הכח וםנבורוח ואס נאמר מליו אלים לומר שיש נו כוחוה הלנה אנו
ומקיפים ליבוי על אחלוחו ס״ו ע״כ לא יסכן לומר על םקב״ם אלים רק
אל ואלו נאמל אח האלים החהלך נח ה״ משמעוחו שעע״ז והחהלך אח
םשליס םעליוניס הנקלאיס אלים:
וכיון שכן כשכחנ הסופל האלים אע״ג דאל עאלקיס קולש ואינו נמחק
כמנואל ס״פ שנועו׳ סמלוה מ״מ י״ס שהוסיף אח״כ.אע״ג שקילש
אוחס ה״ל כמקליש בעלי מוורן למזבח כמ״ש הלב״׳ גשם השגץ וכיון
שבעצמוחן לא נחקדשו ליח בסו גס משוס נטפל לםשס מלאחל״ כמו
שהוכיח הט״ז ס״ לע״ו מהא להיה צליך לכחוב השם וםעיצ בו לצ״ח
וכ׳ ׳הולח ׳ע״ש וא״כ פשוט לבכילון לילן י׳׳ם כמחקיס צגמל׳ וצא ישאל
מהם מאומה ויחזול ויכחוב הי״ס במקומם וצליס צהחקלש בקלושח סשס
כמעיקלא ככלפעכייל .באדן יוס ד׳ ח״י סמוז חקמד״צ:
משה״ק סופר מפפל״מ:
,

תשובה רעד
כ

״ז

שלום לב לילילי הלב המופלא מם״ ו שלמה
׳מלנן:
להככסה כלה ממש קבלס׳ עכסבו ע״ל ס״ח שככחב אלקיכס
סמוך
במקד אלליהס ואמל קופל שבעירו שיש קבלה לעשוה מן םכ״ף
ה״׳ אקבלחולהאי כיקום ונסמוך מבואר ס״פ שבועח העלוה לכל הכטפל
לשם מאחריו אקול למחקו להלכה כי״א ומשממ בכל אחלוכי׳ לאפי׳ ככחב
בטעוח כיון שעכ״פ במקום אחר כקרא כיוצא בו כגון בכילין שלפכיכו
יב ככהבס בעעוח מימ כיון שיש כיוצא בו בעקום אחר אסור צמחקו
ויעיין ט״ז אמכם הרב הגאון בכי יוכה כ׳ מקגרא לכפש״ לכל שככהב
נטמוח לא קלשו השם ולליל״ כ״ס נמחק בנייון שלפנינו כיון שםוא
טעוח
כ״ אב״ל לק״ק

שאלות

חת״ם סופר חייד

ותשובות

מגמס וסמצס לקמק־ מל סגאק יסמוך מ״מ משמע עכ״פ עסש״ק לאוסיר בדבק ולא סצר־ן גילין וכאשר •בואר אי״ס ע״כ יצ6סי ימ שכיס* וסגבס׳
םכמפצוס צהשס מאסליו צליכיס צססקלש לאציס אס״ שס בעצמו שצא ק״ס וצסראוס סזוחו לפס ק מ ב לד6וריי׳ סיא ומרש רעבין בפ׳ כ» ס ג 6
עצ פסוק ארור אשר לא יקים אס דברי סחורס סזאס גדש :
כסקדש מוסל לעמקו אעיכ צליכיס צססקדש אצא שממיצא קדשו פ״•
שכסקדש משם אבל עכ״פ אס ככסב שלא בקדושס פסולס וסכס אם א מ נ ם לדכא מלבד מיש מעצסו שסשיג בלגוצ מרבבס עצ סרפ״p 6״
רע״ח סנ״ל עוד יוסר ויוסר מזס ס א ל  7לס שיג בחזק׳ סיד סיס
כסמוך על סגאין ב ד יוכס וכאמל כיון שככסב נמעוס לא קדשו השם
ומשים סכי כסיר למסיק ס כ א״כ ימדלא סמ״ם ססומס שלאסר״ איכו סגאון בעצ בני יונס זצ״צ נ ס ״ לע״ס בארוך ובקצור שלו ׳ע״ש ודבריו
קדיש שסר׳ סכסכי כל שככסנ במעיס איכי מקדש סמפל לי יא״כ מס דברי אצק״ מ״ס וסוס סעצס דסממודיס אינס צריכים כצצ וק״ס כשר
ייעיל מסיקה הכ״ף ילהדס סירס ע״כ סיקין זס לא ׳זכר ילא יס&ל בצא עמודים ונמפר״ אפיצו בעש׳ שהוא דבר עעא שיוצא עססוצעס
וסגס׳ רמיא ללק צסיוס עצ ספירס סידעוס זס צזם וצ 6גםפירסן
ושלום לי ילכל אשר לי .פ״נ כגסי לייס ב׳ ״א אדר סקע׳׳ול:
אצ םעמודיס וכן העצה צמצכמ וצמעםמ וסז׳ מאן גברא לבא גבר
עשס״ק סופר מפפממ:
לכילי בי׳:
והנה מ״ש סגאק ז״ל לעש׳ היא דבר עמא שהיא עריק פיי של הולע
כן כ׳ ג״כ לניני בס״ פ׳ הלימס דמשי״ס לא ס״ משי במלאכס
סמשכן מפני שאינו מוסל בפיך יללנליו צ״ל ה-לפה שני שסיא צער
שלום לסלירדי סרב םמופלא ס ס מ ן כמרס לינ כ"׳ לימש:
עיד ס״מ םכקלעו לוב מפילומ ידעם א׳ ימעירה קצמ שהורה מעלסך צנופ בלס ססוצע ציצ לנצנימ לא אכפס לן אס אינו מוסר בפק•
צמוציא אמלמ עפ״י פסק טו״ז ׳"ל סי׳ רעימ ולבך נוקף כ׳ יש וכמלומה צ׳ שהסצזין שצובמי׳ בו הנצה צמקלש איננו  pסמוסל בפיך
צפקפק עצ הע״ז למעולה מקצה מקלי שפיל הולה ה׳ הידמה ולא" ]ומזס לאי׳ צהסיל ציקס שייק לג עמא כשצובעי׳ עילוה הלצועוה מרמ
אני מסמיל לדיל׳ ליקס שמן זיה בעקיס שיען דג[:
מסאל״ מידמס לאמל פיק לסוצין כיון לצ־יף שפיל דמי וגס בבני יונה
גדיה׳ לאיה מאבל המדיצדצ אפי׳ דמא א׳ הוה סבול ולפי עכ״ל אין לומה ומיהו לפיס רהיעא סי׳ נראם נסי דאין סממידי׳ לדכי׳ מ׳׳מ אס
עשם לס ממילים מנ״ל שלא יה״ מן המיהר בפיך יע״נה׳
מה שכססנל מססלה נל״הו כגון אציה ואבל סמלוצלצ ״ל כצ שמסונל
כ״ש על״ן סמימסו ק״ס וכמס שכ' עעלסך לאים מסלס שכקמם לוקא ימצאה׳ לאי׳ נלולס דליסא לפמ״ד עש״ס דשבס כ״ס ע״ב לאער ל׳ יישן(
משמע אנל מסובל עקצסו כשל אנל ל נ מ ס כפלליס שכססבלו על ימ לא סיכשלי למצאכס שגרס אצא עיל בסעס עהילה בלבד ישקיצ יעלי
ספילס ׳״צ כיון שסוסל מ נ ספילסס סוזל צקלמוסו וסל׳ לצועס םכקלעס סש״ס מובא צעא׳ אצעליך סא דל׳ יוסף כיון דשעלוס ורציעיס יגילין
וספלס סו לא מקלי קשילס חמס ממ״ז א״ס סי׳ ל״ג סקיו ועכ״פ אין הכל הל״ע איכ מגרלא ידע״ שים״ מן סמוסל בפיך ולבסוף נלסק סש״ס
מכאן לאיה להכשיל ואך גם כ״הכ ונכי יוכה סשיגו עול לוולאי נ׳ סכיפוס כה׳ לשסיליה גמיל/עהי־יה מ* גמילי וסםסא קשה לימא לספילר עמודי׳
הוה סבול כמו כלאים אלא שנד יוכה כהב כל זה אי סמעס משים יכדימה שאיכס סלכס צמשס מסיכ׳ שהכי איכס צליכיס כלל יקמיל
המיעה אך אין המעם כן אלא ההפיכה ט פ ס הל״מ כמנואל במגלה שאס נא לסיפלס לא ׳הפלס אלא נ ג י ד בהעה מהילה ואע״ג דל׳
לג׳ סומ׳ גידן כשלה יהשאל בפשהן מלכקלאה אגלה ש״מ לבלא הכך יוסף קאמל מור במעמ עסילמ אין קפילא בזס שסל׳ סשיס ל״ל לל׳
הפילוס לא מקלי ספל אלו לנליו וכאלו סילש זה מלבו וכמלומם שכל יוסף קא׳ אגילן ושעלן וכבל עמדו נזה בסיספס שס ל״מ לא צדנא
אע״כ פשימא להש״ס כל שאיכו צדך מגרקל הדין הלי הוא כעשה
סגאוניס סללו לא לאו או לא עיינו בלבלי ה״הל ס״ כי׳׳ן:
אפילו ממה שאיכו מוהל ב פ ? :
ו * ' ל אס נקלע לוב ונשאלו ס׳ או ו׳ סומין היה נלאה לפסול מש״ס
למגלה הדל להשהא אס הפל השאל נפשסן פסול מכיש לא והיינו מעמא כמי מ״ש נס׳ הסלומה סיף הלכיה ס״ח וזה לשוכו
נכקלע הידמה וכו׳ או אס ילצמ ימפיל הקליעה נגידין אמ״פ
הפר כצל דאויר פוסל יוהר מקכך פסול אך כ׳ מלשון רא״ש שכ׳ אספל
מורמ שמסרה יריעה א׳ פסולה שמינר כל הידעומ של ס״מ והפרס שלגיצוה מוא צהפול אפי׳ במשי ומ׳מ האי מיצהא והופליס בגילין מ״ל׳
ימד וכשאר יריעמ א׳ שלא מפרמ כו׳ אסור לקרומ משמע קצמ לנדיענד צהפול הידעוה זו עם זו וכוי ובסוף מסיים וגס כשהופל הקלע של
שכנר מימ עמובר כמלכמ׳ ועדיין ממונדס מממ בעדן זה שאומן היליעה צדך להפול מנייק וגס שמא בגידין עכיצ מבואל מלנל־ו ז״ל
מפיריה ה׳ אי י׳ של ק״מ׳ סן דכס״ג סשונ לעדן שבמ ושעמכ״ז שרי להפילה סקליעס נפסוה מג׳ שימין הואיצ ואיד מעכנ כשלה אפי׳
לקרימ נ מ ע״ש:
נמשי וכדל והייכו כמי מעמא מעיש״ מפוה ופלוכה ממשי מ פ ד שאיכו
עעכב איכי צדך למיומ מן ממומל נפיך:
כוונתו דמש״ס דמגלה מבואר כל שאיכס אלא רק עשילשיס במפירומ
לא כקרא ספר אלא אגרה וסכם לרמב״ס פי׳ משולשים ט׳ ומה שכ׳ סגאין בכי ׳יכם ז״ל לסעמוליס אינס מעכבים סיספמ׳ עול
לא״ מלשין למביס נמשכמ יל״ פ״ג מלכמ ד׳ מביאו מיי״ע בדים
הפירים יא״כ צכ״ספ צריך י׳ שנקרא ספר עיין מיש״ע אירס ס״ס ס״
סלצ״א סע״ ר שינ כ׳ מדכי לאיש אססרה יריעה א׳ ינשאר יריעה א׳ על שיעשה לי עמיל כ׳ אשל ישאל בסוף כל זמן שלא כעשס לי ממיל
שלא ספרס משמע סנירא ל״ לרא״ש לשון ססרס משמע ססר מססצה שיגלל עליו סספר עדין סוא סול לפי שאפשר שיסהוך ע״ש יקשה איך
נר״הה כמי לעדן טריפיס ססר הוא מססלה נר״הה והכי כיד כן אבל אפשל שיססך אוסו קלף סוא צדך ע״כ לגול עמיד אעיכ שאיכי צדך
כל שה״ כהפרה כילה מראשה לשיפה כהלכהה יעהה כשארי ו׳ מפירימ וגס מוכס שהספל מממא ידים אפי׳ בלא עמול ולוקא אסגליק שבסוף
שהן מ נ של ״ שהוא רינ שבי היהה כקראה ספר מססלה יכשאר הרינ קאמל שאינו מממא בלא עמול אנל סספכ גיפ״ מממא מרכס שאסור
מזה או אפשר רק ה׳ הפירוה שעכ״פ לא נקרע הרינ מהשיעור שכקרא ליגע נו עלום אפילו אין לו עמול וכמי׳שכ ה נ ד ׳וכס גיכ ומיסו מ״ש
ספר כשר במעבד אך אוסן צריכים שיהיה של קיימא לעדן שממכ׳יז ישבה מעלהו ללסלא״ש סיפ השוהפין לעמוליס שנמקדש לא סיו מסיבליס
פ״ שיהיה ב׳ זה עם זס או מקושרים אנל אס הים אפי' ירד כל הפירה נו איכ איך קלאו בו בשבמ ו״׳ע לק״ע דה״ בעמוד סלק אלוך ונו
נפ״ע נמקים מייסד ועומדה לההפרר לא זסו כווכסו ולסכם כהלבמו מככיס״ סולה של ידעה שבסוף סספל וכשהיליעה הסובס שס היא
ופכ״פ אס אין רוב היריעה או רוב שיעור הפפירוס מסונדס כדל אין כגלל שעיר ונלאה״כ מאי פסקא שפססו נשנס ויי׳מ והלא לא היו
להכשיר וכזכה להורה ה׳ המימה ויד ס׳ רוממה ככפשן וכפש א״כ .פ״נ עשו״ צקלוה בו נצבול ואפ״ כה״ג ב״הכ לא קלא בזס הספל ולא ה״
משה״ק סופר מפפד״מ:
יום נ׳ כ״ד שנע הקצ״ל:
עוכס באלון אלא להיוס לעד בנכי ישלאצ וצצולך גלוצ ככנסו הכביא־ס
לשס לעיין נו ואולי לא אילע כן לעולם :
ומימ סואיל ואכו מדמים לא כעשה מעשה לכהסל׳ לסופלס במשי ואפי׳
בפשהן אבל צהופלן נלצועום העשויוה מקלף שפיל דמי דיר
שלום כידידי מלמימ הרב הוהיק מצא עהיק סמופצא ומופצג מסיו ליכא בעל העימוד לס״ל להופל״ לכססצה הפיצין וק״ה בקצף ככ״צ
ומביאו ב״׳ בא״ס ס״ ל״ב ומייה׳ ל״ בש״ע שס סנרףכ׳נמקוס שאין
ליפמן כ"׳ אבדק״ק קאלדי ׳ע״א :
נועם מכהנו הגיעכ׳ לככון וע״ד שאלהו מאין הרגילוה שכוהגיס הסופר״ גילין מצוין לספול )נעאצ״אלאמש( כי כלי סוא נמל סעיעור לסמוך
להפור ה־מעוס בעמודי ס״ס נסהיכה קלף ולא בג״ וברמנ״ס עציו נשעס הלסק וצלעסי לאי׳ בלולס צסעימול מש״ס לקאמל וה״מ
מבואר שהפירסן נגימן וכ״כ רמ׳יא נ״׳ד ס״ רע״ס האמה אגיד כי ני״מ סג נגידין אבצ נגרדין צא וגללין ס״נו סוע׳ פשסן וכלומס כמו יק ססיסין
הסוכוס כגמר כסיבס סיה שלי הל״יה בכמה מיד יופי והידור ודקדוקי׳ ומן סגללין יכקלא גרדין מפד שנקסי׳ אצצ סגרדי וירע צא אמר נקיצור
הרב׳ ועסס שצרח׳ לססופר למנר הידע׳ נעעודיס נגידין כיסף על הקלף יה״מ גילין אנל מלסא אסדה׳ לא אע״כ משמע צהדיא דגידין לאי לוקא
אצא כצ הייצא מבהמה מהיל׳ היא כשלה להפילה :
שרגילים סקופריס עוד יוסיף עליו גס גימן הואיל וכפיק מפומ״ דרמנ״ס
ומהד״י ירמ״א אםדםס וירמ לא רציח׳ לשכוס ממכהג הסופרים לסופרו וניל הא לכהגו סשופליס להפול הממוליס נמאלאלאלו״ש( לסראיס
הלכה שאין העמודים מעכבים ס״מ ואלו היו ה ו פ ד ס נגידן כמו
ג״כ בקלף כ׳ מסהמא יש למכהג טעם ונפרמ כי אולי הס יודעים ומנינים
שאין כח בחוזק הגידין לחזק היריעוה נהממודיס נשעה שמגניהיס ס״ח היליעוה עציק ס״א כשם שאס ססל ידעה א׳ אין קודן בו ה״ה אס
וכל כובד הס״ס כ ס  pעל העמודים שסר׳ עמעם זח לנד כ׳ מהכי״ו ססלו סעמוליס לא יקלאו נס״ה ע״כ עשו היכלא צסולוס שאיכו מעכב
נפסקיו סי׳ ס״ג שלא לדנקס נדנק משוס שהוא מפריך וכושל ואיכו וכה״ג כ׳ סוספוה פ׳ סקולא עועל בעעס שאועליסקליש בין ז׳ למפעיל
מחזיק סיכיעוח נס״ס לכן יספרם נגידין ע״ש משמע זולס זה ה״ מסיר להומה הלכה שעפעיר עולם למדן ז׳ וכן במעס יראו נרדכו להולוה
הפלה

תשובה ערה

תשובה רעו

חת״ם סופר חיץ־

שארות

ספלם ערבים רשום ככ״ל כמי נטעם םכ״ל וסכלל מנסג של ׳שכאל סוכס
עשם״ק סופר מפפד״מ:
סיא .פ״ב יוס ס׳ ם׳ כסליו סקענ״ל:

תשובה רעז
שלום

וכ״ט לס״ם ס כ נ םמוסלג םחליז ושכון כבוד מס״ו שלעס
נ״י אנ״ל לק״ק סעלישטאבע יע״א:

ני״ה הגיענ׳ ונפשו היסה נשאלסו עצ לנל ס״ס שנמצא נו טעו׳ וסוצנ
בהיכל מן הלל ונא ליל' שכחה ושוב אכש׳ ישוב הסעוכ״ הולכנו
לס״מ לקמאס ל׳ סלשיוס וםשאילוס ס״ח אחח מההיכל ועחה החזילוהו
נאמרס שנמצא נו עעיס ועהה נכי הקהילס שכחו ולא ׳לפו אס היה
זה אומו םס״מ ממוטעמ מכבר או ס״מ אמר והשסא כצ סססריס
מעוכנניס ואיכס כיכרים כ״א זה שכמצא נו הטעוה עכשיו ומעצהו
האמך כדרכו וצכ״מ אאמך גס כן קצה אנצ צא באורך שצא לצורך כי
כן דככיכו והי עמכו:
הנה נסשר יד אל״ ס״ ס״ס כשאלה דס׳יה שיש ני טעיה שכהעכנ
אס מוהר לקרוס נא׳ מסס וכו׳ דסד נ ה מ נטל דהטעוס לא
הוס דנר סשונ והס״ח עצמו לא כפסל רק מכס הניעוה שנו וה״ל
כסהייל שכאסר מבליעה איסור דנטל דהבליע איכו סשונ ושוב לסוף
כ׳ דאס״ איכס רק ג׳ ספרים מוחכ״ שלשחס נ נ ס א׳ דלא דמי לשאכ
חעייינח יבש ביבש ושוב סי״ס לסי מה דכ׳ רמ״א נא" ס״ קמי :דיש
מחירין לקמח נאוחו חומש שאין נו הטעוח א״כ הבא אפי׳ לכחחילה
שרי לסמוך שאין העעיח נאוחו החומש שקירא בו עהה עיש .ונס׳
ביח לסס יהודה נש״ע '"ל סי׳ כמ״ט כ׳ ס״ס שכמלא בי טעים ונחערנ
לכחחיצה צריך לחפש חיסיש אחר חיפוש עד שימלא הטעיח פשפש
•לא מלאו יש לההיכ משוס ס״ס שמא אין זה ס״ח פסול ואח״ל שהוא
הוא דלמא אינני נאוחו חומש שאנו קירין בו היום ונראה דמיהי
אפיי לא נחערנ אלא חד נחד מטעם ס״ס ע״ש .ונבוא בעזה׳" אחר
חיחיכיס הכ״ל וכבאר דנריםס מה שכ׳ יד אל" יבש ביבש חד בחרי נטל
אינרא גס לח נלח חד בהרי נטל במידי דלא• אכילה כמה שכ׳ סוס׳
ננכורוה כ״נ ע״א דייה סכך וכו׳ ומה שב׳ מגיא קצח כגד זה סי׳ ש״י
סק״ח ינס״ חצ״ח סקכ״ח כנר עמד עליו הנאון כ״י נספכו נינה לעמים
על רמב״ס הל׳ י״ט ס״נ הצ׳ י׳יח והקשה מנכומח כ״ג ע״א אפר פרח
שכחערנ עס אפר מקלה ע״ש ילפ׳ עכ״ח דעחי ליישב דברי מגיא
ומשם ראיס דהכ׳ מסק״ שס דאיקוכא כמאן דאיחא דמי ונהי דמנע נא
מעמא נמש׳ מיהי מטמא וא״כ הכי כמי במוקצה דומה למשא ולא
מהכ׳ ניטול יסנירא ליה למג״א הא דאממ׳ איסיכא נמאן דאיחא דמי
היינו נדנכ שאינו כנלל י שיל לש״ס החס אם״ נלח אין בילה כמאן
לאמכ הכי נפרק קמא דמה א' ס״ל קמח נקמח וה״ה אפר נאפכ לא
מיקרי לח נלח ואין בילה ומשוס הכי איסיכא כמאן דאיהא אבל למאי
דקי״ ל קמח בקמח מיקרי לח נלח ה״ה אפל נאחר וס״ל נמי נלח יש
בילה וא״כ כהי נפחוח מסי איסורא נמאן דאיחא אנל נס׳ דמלינו
בכיוצא ני הטעם נטל וענכ מן םעולס הכי כמי איסיכא כמאן דליה״
אס״ במשא לא מטמא והיה דליה ני' משוס טלטול מוקצה ככלעיד
ליישב מג״א ללא לשו״ טועה חייו ואמכס עיין במשנה למלך פרק א׳
מהל׳ טימאה משכב ומושב הל׳ י״ד דיה עוד ככאה כו׳ ע״ש :
ח

הדרן להכ״ל דבכידון שלפכיכו לכולי עלמא נטיל נכונ לכאוכה אע״ג
דאיכא לנכוכי מ״מ הא כ׳ מג״א סי׳ הנ״ז סק״ל דבל היכ׳ דאזל״
נחר רונא אפילו אפשל למינלק״ אזל״ נחל כונא ומשוס הכי לא
נלק״ אחל ׳״ח טליסוה ]יפיל ס״ קע״ה מ ה נהא סלקינן בסופו
העלית• נניאיל ד נ מ העג״א ס״ ח׳ סקי״א להיכא לליכא חזקה המנגל
לריב לא בעי לנכומ וה״ה תכא לכאולה[:
אבל באמה זה נולכא לתיכא לכתערנ א׳ ואיכא לברור׳ ולהכיר האיסור
לא שייך ניטול בשום אופן אע״ג דע״ז נא״ח ס״ תלל״נ מ״ת׳
נשם תלביש נגד זה ישחקע הלנר ולא יאמר נמ״כ ועיין נמס׳ בכורוח
כ״ס ע״נ בעלי מימין אוסלין נבל שהן ע״ש ומלםמך החס מכלל לחנא
קמא אמר לא וכ•׳ ולא מיקי׳ ל״ נליקין שנעץ ונסעלנ באלף לקשה
לנככ אלא ע׳ כ נל שכיכר אי' נשום אופן לא שייך ניטול ומהחס למלכי
עוד ללא שייך בכידון שלפכיכו צומל זה שאנל זס שכמצא לטעוח נסית
שכיח׳ טפי טובא מחומ דכגח׳ אהדדי ומוכח כמי דלא שייך הכא לועד
סלוגסא דםכאי דבדק וצא מצא דהכא לא שייך עוכב אחא וכטל״ ואס
כן טעוח לםיכן אזיל אלא על כלסך לא בליק שפיל ולא שייך כאן
ביטול ברוב אפ״ הגיה נסישוש אסכ סיסיש ולא אשכח ובלאו הכי לנכי
יד אלי׳ חמוסיס ואינם לפי כבודו דלפי שהחליט ס״ח הוא דבר סשונ
ולא נטל אלא דהכא נטל כיון שאין פסולו אלא מחמס םטעוח והוא
איכו חשוב ומדמי ליה לדבר הנאסר מחמח הבלוע ודבריו חמוהיס למה
זה דומה לחהר׳ל שבלע טפח חלב דלא נטל אע״ג דאיסוכא עי״ החלב
מ״מ כיון שחחיכה עצמה כאסכה וכמשה כבילה הוה ליה חהר״ל
וסכא עיי הטעוח כפסל הספר או צכצ הפחוח החומש כולו מלקמח בו

ותשובות

סיג

נצבור והוי לבכ חשוב ללא בנויל והוא לנכ פשוט לכל מבין אל כן אין
לסמוך על לבלי השר יל אלי׳ הכיל:
א ך ל נ ד הביה לחם יהודה יש להם מקום הייכו אחל שחיפש חיפוש
אחל חיפוש וצא מצא שיב יש לסמי! אס״ס ללמא האי ס״ח כשר
ואה״ל פסול שמא אין העעוח בחומש זס שאנו קולי; נו עחה ונקצ יש
להגיה חומש א׳ שכלע ב נ מ ל שאין בחומש זה עעוח עכ״פ וזה עדיף
עפי כמובן ואי אזל״ נסכ ס״ס האכככו נמקוס אחל ]ועיין כש״י דש
כחונוח משמע כיון דאיכא לבלול' ע״י נ״ל ועלים לא מהם ס״ס ומיושב
קו׳ סוס׳ לכאוכס ואין כאן מקומו[ ומ״מ כלאס ל' לאס א׳ אפשל לבלוק
בזמן מועט אפי׳ חומש א׳ אין לבעל קמאת ססירה ונככוס בשביל זה
כלמשמע ממג״א סי׳ ח׳ לאס בין כך שנולק הציציח יחנטל מחפלח ליבול
ה״ל כמו שא״א צנככ ואזצי׳ בחכ חזקה וה״ה הכא ועול מזי לאצטמם׳
להא כל שבטל בלוב מ׳׳סח ולק משוס חשינוה צא נטיצ מללנכן אס
כםל אחל מהם ליס באופן שאין לכיכיס ללי! עליו עול מל" לאיסולא
כפל ומחיכיס אחכיס שכיס שכיס והכי כמי האי ס״ח שכמלא נו הפקול
כהי לצא אמלי׳ זהו שאבל זהו שכמצא כיון ששכיח׳ טעוח וכיחוש שמא
זה הוא טעוח אחכ מ״מ שוב אין אכו לכין על זה הספכ כצצ ונימא
גס העעומ תלאשון יהיה נזה הספל ושלי׳ אחליכי אע״ג להכא לא שייך
למימל דישהמשו נשנים ב נ ח א׳ מ״מ חזי לאצטכופ׳ לסייס סכ״ל להסיר
עכ״פ כשאין סנאי לבדוק חומש א׳ הכלע״ל כחנחי וחחמח׳ שמי .פ״נ
משס״ק סופר מפפל״מ:
יוס ה׳ י״נ למנ״ קלטיל:

תשובה רעח
שלום להלמידי הוחיק
ציםעל ׳ע״א:
רגע קבצח׳ מכחנו ואשל שאצ באחח אולוח ס״ח שעצו עציו
בזו
טלאי׳ הרנה נמקומיח רנוח ונכסנו אוחיוח עקצחן עצ היריעס
ונוקצה; על הטלאי׳ חס לסמוך על קולחו של ע״ז סי׳ ר״פ סק״ל או לא
כי כקו לה הכסף כ שס שאין לנרי טריז מיכלחי׳:
חלילה לי להכניס ראשי נין סריס גלולים אך דע נא כ׳ גיף לין
דיבוק המטלי׳ ולכהונ עניו אפילו כשכל האוח על המטליה
הוא דין מפוקפק מאוד ומחצהו המציאו מהרי״ק שכש קכ׳יב והומ ם"
הנרי־חא אין דובקין נדבק ואין כוחנין נמטליח הייכו מעליה דפחרח
שאינו קלף כשכ לכחינח ס״ח דלדעח מהר״׳ק סחס מטליח הכי הוא
וא״כ מיכ׳ נמטליח סוא דאין כוחני׳ אבל נקנף כוחנין אע׳יפ שאיככו
מעוכ א׳ ואמכס בספר בני יוכה בפלפול ארוך סי׳ ר״פ כ׳ שאין זה כא״
דמציכו כמה פעמים מעליח מקלף כשכ דשם מטליה כולל כל דנר שטול״
על דנכ אחכ וס״כ אוסכ ה״ק אפי׳ לכהונ על טצאי מקצף כשכ אמכם
לא הניא שוס ראי׳ כגד המהכי״ק:
ואני אומר דברי מהרי״ק חמוהיס נמס״כ דהרי הוא עלמו הקשה על
דבריו איך מחיכ כשנ׳יא נשס כ״מ לכחונ על טלאי שאיכו קלף
כשר לסיח והי׳ דה״ט דרשנ״א דמםיס האי פורחא דחסר לא פקע שס
ספכ מיכ״ וראי׳ ברוכה ממ״ש מכדכי נשס ראנ״ פ״נ דמגלה לא קש״
הא נכוצה חא במקצחה כיון דנמקצהה כהובה כחיקון כשרה יקכיכן
ני׳ נספר על כאן לשק כאני׳ א״כ ה״ה נס״ח דמשוס פוכהא לא פקע
שס ספכ מיכי׳ ומכ״ש כשכחינה על המטליה ונהי דכשחסר ממש אין
לקרוס ני משוס דנכים שנכסנ אי אסם רשאי לקרוחס על פ ס אבל
אי כחובה נמטליח לא מקרי על פה אלו דנר׳ מהרי״ק ז״ל:
ובמחיכ לא זכיהי להבין הא ש״ס עמך פ׳ הקומן גבי שמכה פסוקים
אפשר ס״מ מסר אוח א׳ והוא אומר לקוח אס ספר החורה
הזה ש״מ דפשיטא למש״ס דלא מקרי ספכ נחסכ אומ א׳ וא״כ מיקש׳
אהא לראבי׳ ויש ללחוק נהי לספר מקרי וכשר גני מגילה מ׳׳מ ס״ה לא
מיקרי דאין סורס אלא נשלימוחח לחירה ה׳ המימה כהינ וא״כ אזלא
לי׳ ראיוה מהריי׳ק ממגילס לסייח וםיוחר נראס דגם נמגילס לא נקרמ
ספר אלא מה שנכחב אנל מה שלא ככסנ לא כקרא ספר וא״כ נמגילה
דנקראס ספר ונקראס אגרס ומשו״ה מוהר להופרה קלה נגידין וקלח
בסשהן יהי ס כשככחנ חצי׳ בספר וחסר חצי׳ וקורא ע״פ םו״ל כקורא
קצה בספר וקצה באגכה ומקיים שניהם ונא נא כאני׳ אצא לאפוקי
שלא כאמכ כיון שחסכ קלה לא מיקכ׳ הו ספכ אפילו מה שככהב וכמצא
איכו קוכא כלל נספכ לזה כ׳ כאבי׳ שעכ״פ אוחו שככחנ כקרא ספכ
אנל מה שלא ככחנ לא כקרא ספכ וא״כ נס״ח שלא כקרא אגרה א״כ
חסר ממכו אוח א׳ פסול וה״ה כשאוח א׳ ככהנ שלא על הקלף פסול
וגס מ״ש שעטליח איכו כקרא בע״ש כיין שכחונ לפכיו כנר הארכח׳
וביארהי בראיוס נרורו׳ במקום אסר שאיכו ככאס כן אלא כל שלא
נכהב נכהיבס כשרה מעש נקרא מ״ס :
וכיון שכן הדכס קו׳ מהמ״ק לדונה״ עם עעס דרשנ״א לההיכ על
העטליס ואע״כ מוכס דהא׳ מטליה של קלף כשר קאמר משויה
מסיר כשביים וכיון דהסי׳ק פליג ואוס־ וםלכסא כווה״ א״כ אס״ מטליה
מקלף כשכ סקול וסשסא כסי כמי אס כל האוהיוס כהובוס על םמטליס
אין
הלנ המובהק מה׳׳ו חיים נ״י אנ״ל לק׳׳ק

שארות

ותשובות

חודם סופר חי״ד

אין צפסוצ שכבר נהנו כן כט׳ש מהרי׳ק במצעו ו מ כ ב״ס וססכיס ב ד
יונה שאץ לשנוה ממנהג מ״מ סבו ללא לוסיף מס שנסגו אס כצ האוה
על הממליה אבל קצהו מל קלף וקצהו מצ ממציה אפיצו מקלף כשר אץ
לקרוס נו ואס אסר שהסירו הממליהי׳ וסזרו ליהן ממליסי׳ אסריס והקנו
הס״ה לכהוב האוסיוס מל ממלים״ כלינו אין לפוסלו ב ד ע נ ד משום
מטמל ואין ואין להאליך יוסל .פ״נ יוס ג׳ ה׳ ניסן הקמג״ל:
משיסק סיפל מספ״למ:

תשובה רעט
שלום וכ״מ ושמחה הלגל יוס מסן הולהנו הקלושה יהקיש ויסמלס
חלמילי ילידי וחביב׳ הלנ המופלג וסמפולסס כמה״ו אשל נ״
אנ״ל לק״ק שאמלסלאלף יע״א:
נייה הגימנ׳ ונפשו היפה נשאלחו מ״ל סוסל א׳ שקלן גל־ונ׳ ס״ח
שאין קולא״ בהם מפני מ מ ח י ה ס ולבקס נשול׳ סיליעוח של
סיס הספור״ זס בזס כליכו אלא שנסגו סופרים ללנק בסס מול ממלים
א׳ וזס הסיפר עשה זה מקצוצי גליוכי׳ והאריך ממלחו בשאלסו חכם
חצי חשונס ע״כ לכבול חולחו אשחעשע חחצח נלנריו ואח״כ כבאר
הלין הפשומ הזה נעזס״׳:
הנה בל״מ ני״ד סי׳ ל״צ ט־ח׳ חשו׳ מהלמ״פ המחיל צלנק ממציוח
להכשיר ס״ח נגליונ״ והדב״ש סי׳ צ״ב אוסר וימן כי מהלטפ
הסכם שאס אפשר בשום עדן להקן הס״ח נאוסן אחר לא סחיר לקצק
טילים ע״כ כ׳ רמיא אפשל לסריב״ש כמי בסכי מייד ולהםווה המחלוקה
יהממ״ן בליב׳יש ׳לאס ללא סילק כלל ועיינה׳ נגוף םסשובס וההבוככה׳
בלנל׳ עסלמ״פ מעשה הכי הוה שס״ה נצה וצדך היקון ולא מצאו
ממלכיוה כ״א לקלק גציוכי עצמו ולמשוס מסס ממליהי׳ ולגנוז המוהר
כי לקצק לק קצח גציק הסיה ידעה א' אלוכס וא׳ קצלה ולא יהכן
ומ״כ להשווה הס״ה לקלק כל הגליון נשוה ולעשוה מקצה מהם ממליהיס
ולגכוז השאל והעלה אס אפשל בשום איסן למלוא בזמן מן סזמכיס
אפיי רק קלף לחקן םס״ח סלז א״כ עחיליס הגליוכוה האלו לסזול להיום
חשמיש לגוף ס״ס כשר ואסור לקק אוחס חדא מ פ ד המוחר שכגכז עסה
וגס מממס שכ׳ הרינ״ש שהממליס״ עלמס איכס כניף ס״ח ע״י הדבק
איכו עושה כגוף א׳ משא״כ כשישאר מחובר בגליון גוף הספר עיכ אסיר
אבצ אס צא יצפה שימצאו ש,ס חיקון אחר כמלא הס״ס מס גליוכוחיו
עומדים להגנז כה׳ שהחלק הטחר הורד מקדושחו שאצו צא כקצן סיס
נגנז מחובר בטף א' ס״ ח ועכשיו נגכז מקיצן מ״מ כיון שקדושחי מעיקרא
לא היה אלא לשמש ס״ח ואין לך חשמיש גדול שגורס להשאיר ס״ח
בקדושחו שצא ׳ככוז אע״פ שהמקצה הכגנז מקוצץ הורד קצה ט מ כך
עוב לו להגליון להעלוח הס״ה מ ג  0ז ה צקריאה נצבור כך הנכח׳ מוכח
מסרמ״פ נסוספח כופך מסברא דכפש״ וחינח לקצין גליון מצמו לחקן
אוסו סס״ה שהי׳ הגליון הזה משמשו מקדם אך הריב״ש מ״ר׳ שרצו
ליקס נליוני סיס שנקרעו מהשולליס בשעה םנזירס להקן בהם ס״ס
אסריס שצריכים תיקון ואסר להם בהסלע דסכא לא י ך מעם סכ״ל
כיון שצא נעשו אצו הנליונוח צשמש ס״ס זה והריב״ש הכיס שמגציון
לממציח הוה הורדה שנחיוחו גניון הרי כגנז נגיף א׳ עם סיה שצו
משא״נ ממדה אע״פ שגורס קריאה לס״ה אחר מ״מ איכנו מגופו כ׳
הלנק איט עושה ו גוף א׳ ו ס ו ס הירלה מקדושה וכיון שאיכט כעשה
מעיקלא צחשמיש זח סס״ח נעצמו כמו נעובלא למסכמ״פ הכ״ל א״כ
אפי׳ בלא סלללס לא סיס נכין כ״כ שסל׳ אפ״ נמחיליס מבגל צנגל
םליגי ובמלליקיס מנר לנר בלי קינסא נהיגן לאסור מכ״ש בקציצה לאיכא
סכסשס ובזיון מ ^ שאין צעשוח כן ממצוס זו צמצום אסרח ולא למי
כדמסרמ״פ ככלמ״ל שאין לתחיר זה אפ״ א״א בעדן אסר נס נל׳ רמ״א
שבש״מ יש לסבין לטיל׳ רק כתקן אוסו סיס עצמו ע״ש ועיין כ ס ב ס״
שי

לע״ל ובני יונס שס וק״ל:
וראיתי לנל׳ מעלם סחלטד כ״ שפחוחיו שושני׳ נומפוס מול עובל
צחדש יצא לסשווח מחלוקוח מ ה ר ט פ וסליב״ש הדל צפע״ש
הרינ״ש נעצמו נחשו׳ סיסי לס״ו ומייחי צ״ למ״א בסגס׳ א״ח ר״ס׳
קניג ובי׳׳ד סי׳ רפ״ב יס״ח שחסר או יחיר אוה א׳ אינו אצא כחומש״
ומוסר צמוכרו והוקשה צו הרי ס״ח שנצה אין מודיץ ואין מושין ממנו
אפ״ מזחה ומיכ לחלק ספר חורה שבלה כנר סיה קולש שוב צא
פקמ קלישחו לעולם משא״כ ס״ח חסיר ויחיד נחחלס כהיבהי לא נחיה
עליו קלושח ס״ח ממולם אלא חומש״ ומוהל לעשוה ממנו מזוזה וסיס
לקצן גליונוהיו לתיקון ס״ס שלס ונסכי ט י מ מ ס ל ט פ אלו לבדו והנס
א ט ׳ יהיבנא ל״ לינו ט מ מהלטפ לא מייד ב ס ט שסל׳ מ״ל׳ בהל״
מגליונ׳ אוהו סיה נעצמו ויעיין נלשוט שהעהיק בלימ ד ג״כ לטיל׳
בס״ה שבלס וא״כ גס הגליונוה שהיו מהספל עצמו כנל נהקלשו
יתתיל צקצצס א״כ לא נתכוון מהלטפ לזה אלא אפי׳ בס״ה שכבל
כסקיש ססיל קציצס סגציוניס ע״ל הנ״צ וסליב״ש אוסר ט פ ללכו
יכטש אך ט מ אפשר סבכסו אמס מבסון שאס עסיס כזס עושץ
מזחס ס״ס לקלן נליונוהיו לחיקון ס״ה אחר:

איבו־א אשחומס עצ המראה היכן מצא שמוהר למשוה מזוזה מק״ח
שנכהב מהסצס בססר ויהיר ולסלק בץ פסול בהסלהו לנעסקו
אוחיוחיו אס״כ דמ״ש ס״ח שנצס אין מוש״ ממנו מזחה לרבוהא קאמר
אפ״ שבצס וצא חזי מול לעצוחו כצצ אפ" צלעול בו חיכוקוס שהד אס
לא כשאלו בו פ״ה אוחיוס אין מצילי׳ אוםו  pסלליקס אפ״ס אין מורידים
למשוח ממט מזוזת ומכ״ש כשסוא לק חסל רייר שאפשל לחקכו צקלוח
בצבור או צצמול בו פשימא שאין מושיס ממכו מזוזס וסנאון בכף כ׳׳ב׳
קמא ס״ס׳ ע׳׳א בחי״ל ס סכלס שס״ס שנפסל מומד בקלושסו צכצ דבריו
לאלס״ס א״כ משכססל בו אוח בפיל לי׳ כל קלושהו א״כ שוב כשחוזליס
ומחקכיס סאוס ססוא במאי ׳חקלשו כל חשמוח וכלל םס״ס בלי שוס
ממשס בנופי וסלי ל ד ן קילוש בחחלס כםיבס ואוחו הקילוש כבר נהבמל
אע״כ בקדושסו מומל מ״ש וסכם זס סרא״ יש בחסר ויסיר אוח בחחלח
מש״חו כידומ שמעוצם צא ככחנ שים ס״ח בצי מפוח וצריך סנס׳ ואי
צא נהקלש ממיקרא וא״כ במם יחקדשו צמפרע ינצאס״כ היקשי א״כ
לא נסקדש שוס ס״ח מל כוחבו למ״ד אחרונס של למיני כל ׳שראצ ואיך
׳סקלש צמפלע אמ״כ אין שוס סילוק בין חסל רתיר בחחלסו או כמסק
ונצס אח״כ ומעצחו במצמי סלניש בלמב״ם לפ״׳ מס״ס בריש לנליו שס
ובאוס נו״ז שס משוס ספסוצ בחחצחו צנססצ אח״כ ששטסם שויס ויעיין
מנ״א ס״ ל״ב סק״י מבואל ללמ״ל םזמנס מילסא אי םזמ ! קלן> לסייס
אסור שוב לםולילולכחוב מציו מזוזה ונהילצלילן הזמנס צאו מלחא היא
מ״מ כשעשה מעשה וכ׳ עליו לשס ס״ח משוס נומוה כ״ש אינו לאיי
לשטחו לה־דלו ויש לסחמקש וללחום לא״ ולומר כיון שטעה לא הוה
מעשם אלא סזמנס ולא מלחא סיא אבל לאו מלחא היא רעי״ בי״ל נ ך
לע״ס נשם שבכחב מל הידמה מקלש מל הידמה אפ״ מס שלא נ כ ח נ
יעי״ נסי בני יונס שס:
ומ״ש סליב׳ש ס״סי לס״ו לס׳׳ה שיש נ ו טמוח אינו אלא כחומש חיינו
סחס ס לאמ״נ לזנו״ס במעמל אנשי סעיל יכולים למכול ב״סכנ
וכל הנשנה במשנהינו ולהסניח ולסודל סממוח מסלושהו ט שס דס״ס
שלא ניחן למכור כלל כיון דלים ל״ מילוי כלל ומדון שלא דהן למכול
צא יועילו ז ט ה אך אס נמצא בו פסול ואינו אלא כסימשיס שנמכרים
להעלוהס לקכוה בדמיהם ס״ה שלס ומכ־ון שכיםכיס צמכירה שוב
כמכרים עיי זט״ס ומםכין לשדם ד ט ס ס אפ״ למשה׳ ב״ שכרי אבל לא
חיו צהולידס מקדושס מצמס למשוח מסס מזוזה:
ולא מנע״ ס״ח שככהב בפסוצ אצא אפי׳ חומש ממש ה״כו שככחב
ננצילה חומש נפ״מ נמ׳ יש לו כל ד ד ס״ח אלא שאין קורץ בו
בצבול רעיי׳ מג״א ס״ ק ט ג סק״מ ופשומ אלא שמימל נגלינו צשון
ש״ע ארס ס״ ק ד ג ס״ב שהשוה החומש״ לנביאים וכסוביס וצכאולה
נראה למוהר לעשוס מסס מזחהאס הים סגויל מעובל לשס מזחה אלא
שסמג״א שס סקיב הניח נצ״ע ׳מ״ש ואני כהבהי על הגליון ח״ל ובמהנ״
כמי קשי׳ שלא סזטר סחילוק בין חימש״ לספרים וכן סקשס ב ק מורי
אבן ולסעדל ג׳ חילוקים יש )אי( לענין אמירם ספסוק־ס לנרי כביאיס
קלושים מפי כמ״ש רץ בראש סשכס אמכם לעדן קלושח סססר מצעו
אין שוס חילוק שאוסס סקלושס שמחקלש סגרל ע״׳ כביאיס כסקלש כ ט
ע״ כסוניס לטש ומשו״ס כ׳ סל״ן פ׳ ב ד המיר לממפחס כביאיס
וכהוניס א׳ היא אמנם חומשי׳ אפ״ סגרל קלוש מפי שהל׳ לאו׳
להשלימו לחורה שלימה ומטש סיס שלם רק סקר אום א׳ שאפשל להקט
ל"׳ לכלוך ס פ ד ׳ בממפחח חומש״ וכל זה למנץ
ומשו״ס איסל
ממפםס אמנם למטר ולקטה לא ולא אחה סיא פ״ סומשיס וקפליס
נביאים וכסוביס ל ה ד אין שיס סילוק בין עוקק בהולה מלע״ה או
נביאים וכםוביס ואפי׳ ספרי ש״ס יפוסקים משרם לא סילקו במסנ״
ריש פ׳ בני העיר במדן מכירם בין סומשיס לספרים ו ט מ בספר הורה
שצם שיש בו קלושה ׳טרה צקרוה בצבור ועול קיום ט ע של ועתה כהבו
לכס השירה הזאה נוולאי יש מילר בקנייסו מסומשיס וספרים לסיה חס
בלול בעזה״י ומיושבים כל סקר וסילוק מ ס צ״כ ג״כ במכילס ב״סכנ
דקיל היינו עמלם סבים כשאין ע״׳ז נמול ספלה שיש לסס מקוסלסספלל
אבל בלי ספק שמוסר צמכור ממפסה צצולך עדן עשלה לקלש ש״ש
בהוך משרה ומשרה כשאץ מ ה כ נ אסר אקוד למכור זס וכטש ל מ מ ס
הביאו מנ״א סס״ק ח ולוק בכצ זה מ מ ל שם מל הגליון:
ומאי דקיק בנידון לילן צא טוב משה הסופר הזה ואפשר ה״ ראר
לאסור לקרוס בס״ח כלל כיון שכמשה מ מנירם כמו שס בחשו׳
הר״׳ בן הרא״ש במי ס״ מ ט ה בכךה שקדרו בו שם וםזרו והיקכו שאין
לקרוה בו הואיל וכעשה בו עבירה אך הכא קלקלהו הקנהו שהרי הידד
סגליון סורלס גלולס יוסר מ ד ולא למי ללמהרטפ והדב״ש שהסיח
מהכשר ע מ פ 3כך ואפיה ס שאיכנו כעשה מנוף הס״ס ע״י סלבק וסכא
גריעה מובא שהס׳ס הוא כשר נלא״ס ט ׳ הפימה היריעוה ואיככו אלא
ליסר שאס ואפשר כממפסח לא סוס שסרי םמעפםמ צריכים שלא יגע
סנףס ערום משא״כ אצו וא״כ סוריל פלאים וין״כ  oybצריכים לנךה
והיא הקנהו שאין ס״ה פסול 3כך ללא שייך נעשה בענירס וכיון שאץ
סס״ס נפקל 3כך ידסס  pשזו סיא גדזסן ולי לסם שכבר םורלו עבל׳
סיום טף א׳ ע ס ס״ס למס נודלם ׳וסל לססיל מסם םלבק מוב ומם
שחשש
,
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חת״ם סופר דדד

שסשש עעלסו שנאולן סיעיס יפלו סעעליסיס ולא ילעו שסיו מגליוני׳
ק״ה וינסט נ ס ם נזיין ישראל קלושים ס ס וכל סמסונר לעסלוסקלושס
ספר סורס נוסגיס נו קולש וכל סמוצא מנשקו יטנזו ט כ יניס הלנר
כעוס שסוא וסקופר יקנל סשונס על פצומ ום׳ סעונ יכפר סכ׳ד
ססוסס נ נ ר כ ס לם״ס .פ״נ יום נ׳ ער״ס קיק סק״פו צפ״ק:
מש״םק קופד מפפ״למ :

תשובה רפ

ותשובות

היד

ובתשרי מני״נו ס״נ p״ ק ״ שאל מסנ״׳ גד ששכל גגו של סניפו
לשנווס שס פילוסיו מ׳ סיינ נמעקס וסשינ למשול לגמרי
כיון לק״״ל םעשטר ניח לסנירו על סשוכר לעשיס ממקס סל׳ הפקיעו
ס כ ט ס ססיונ מסמשכיר וסשוכל סזס סל׳ אין לו ניס לירס כ׳ אס ננ
ועי שאין לו ניס לילס פעול ממעקס ונסי שאס סיס משכיר לו ניסו
עס גנו סיס סשוכר סיינ אבל סשחא שאין לו אלא ננ נעלעא שניסס
פעורים ע״פ ספקעס ס כ ט ס כנ״ל לפרש לנריו סכאמריס נקיצור ועעין
סכמה לא עמל עליסס ע״ש אלו לנליו נסילוש׳ שס ולפי לנרי אלו אין
אנו צריכ״ לקנלם ס ק ט ע לססעיל בסיוב עז וזס עפ׳ שיסיס ס׳ ננל
עיניו ירמ סקנלא נמצמם נכונס ומ״ש לעיל נ״ל נכין .וסיס זס שלום
לו ולםורסו סכ״ל א״נ ססוסס נ א ס נ ס רנס .פ״נ יוס ס' ל״ס כקליו
עש״סק קופל עפפ״לע :
םק״ע לפ״ק :

החיים וסשלוס ל׳״נ סרנני סמופלא ומופלג סרק ושנון סבינ• וידידי
כמס״ו •סזקאל נ״י :
מכתבו סנעיס סגיענ׳ ודשאילנא קלטכון במאי לפקק נש״ע ׳״ל קי׳
לפ״ו קע״׳ג כסלמב״ס לבית שיש בו ללבע דע״ד אע״פ שאינו
לבוע ס״ב במזוזה וללא כהלא״ש לק״ל לקתס לע״ל פילושו עלובע
וסביא עעלסו לאי׳ לסלעב״ס עעתנ״ ז׳ פ״ג לאסלות לתנן עפס על
עפס ברוס עפס עלובע וכסב סלע״ב דאי לאו לסו׳ ק ס ט ערובע שוכ״ט לסרנ סמא״סג םמופלנ ומפולקס סו״ש כש״ת כמו״ה אנלסס
ס״א אפ״ אלכו ביע ולסבו סצ׳ עפס סלי ק ק דקסס דע״ל אינו
נ״י אנ״ל ול״מ לק״ק ל״נ ימ״א :
מלובע אלו דבטו לבלי פ׳ סכס סן אבל יש צהשיב צתלא״ש ק״ל לאס״נ
נעימות יטנו סגיעט נםיום׳ נניס׳ ולא סיס ל׳ פנאי לחשיב ומסס
עשיס עע״ע צא סו׳ צטן למסני מרובמ רק משוס רום עפס לס״א אס
פ ס נקריאח סולום םשםמשמםי נלנטוסנמימי׳ עסשנםקש׳
סוא ב״מ על ב״ע ים״ סגי ברום כ״ש ובאמס ז״א לס״ל עיעאסלציצס
נלענ״ס ס׳ עזוזס ליסינ עממא לנם״כנ פעור ממזוזם מפני שהוא קידש
מש״ם ק ס ט שיס״ גס סרוס בלבוע:
ו נ ג ט פ״ק ליועא ליםא לסן עמעא אלא ללא נקרא ניסן ועשויה
ועוד אט אומר שגס סרב״ שכ׳ לכל שיש בו לעיל יש לפרשו ע״
לכפרי׳ ס״ב נמזוזס וססניר עעלםו כיו; לנמכל טקלי נ י ס ן ועול סק׳
צירוף מולם סוא לקסם לפ״ל פילושו מלובמ ומסנ״ לאםלוס
הא ניהכנ קדושםו מללננן ואין יפעל ממזוזס מפני קדושםו ס נ ס
יספרש כטל ולא כ׳ סרב״׳ כן אצא םיכי לקסני יש בו אז יש צפרש
סספרש נין כפרים לכרכים כ׳ הר״׳ף משוס קסמא למלמא נכלכיסליה
בו בסשברסו אס לא סיכי דמיכס אבל קסם מפס ע״מ או דע״ל לא
ניס לירס משא״כ בכפרים ולא כטש מעלםו ו ט כ בכקף משנס שס
׳סלוק אלס בו שפי׳ מרובמ:
ונש״ק לרין לסקניר כיון לסלשכו׳ ועזרות םעורום מפני שסן ק ולש
ובאמת קבלס סלמב״ס סמוס קצת אס צענין עקוס דע״ל למטן שבס
א״כ ט ע לשכם כס״ג ס״ב עפנ׳ שיש בס לירס סר׳ קולש סיא ואי
ק״ל דלא סו׳ מקום סשוב לסניס ספציו אס צא ׳סיס מלובמ
סימא ט מ כיון שיש בו לירם ס״ב א״כ לשכום ועזרום ע״כ לים בסו
ואס ים״ כסומ םשערס פסוס ט ס ואפילו יםיס ארכו כמס יסי׳ מקום
לילה א״כ בלא״סנ פעולים אפ״ לא יהיו קולש כמו ב״סכנ ללסל שינוי׳
סטור כמ״ש סוא ז״ל פ״ד משבס סל׳ ז׳ מקום סשוב לא סוס דירס
סא לאים ב״ נים דירה לסזן וכו׳ ע״כ ק״ל נרי׳׳ף ורמב״ס ללאו קלושה
אנשים סוס אסמס׳ אס לא נאמר לשאט מזוזת דבקל מססייב במזוזס
מצמס קאעל אלא ם״ל ביסן לירה סיל וסליוע ולא לילם נבוסס׳אלק׳
מעעס שכ׳ קמ״פ ק״ סכ״ז קע״ ב׳ דס״בסס סורס לסיום מצוס ת׳
׳שלאל בא גו ושוכן בסוכי ולכן כל שהליוע לל בו ס״נו כס״ג אפי׳
נגד עיניו בביאסו וביציאסו ע״כ אפ״ םיכ׳ דלא מס״ב בממקס מ״מ
יסיס מקים קודש מ״מ טקל׳ ביםן ס״נו לילסן וכל שסשכינס שלו״
בעזוזס ס״ב וקברא זו צריכי׳ נ ט לוער ולסלק בין סוכם צעזוז׳דבקוכם
בםוכס ולא סליוע כגון נ״םכנ שאסז״ל במק׳ מגילה ואם״ להם מקלש
פ ק ק למב״ס ז״מ מז״מ מלובמ דוקא וכסב ס מ פ ס עדר׳ יוסק דכבשן
מעע אלו בסי כנקיום שבבבל שמעולם לא זזס מסס שכינס פעולים
נשמע ללרבי ׳ולא לבע׳ מרובע ומר׳ יסודם נשמע צרבנן זע״ז מפסיס
ממזוזס אע״פ שאינם קודש מ״מ הלירה סיא לילם ומשכן לגבום וע״כ
שיה״מרובמ ומיין במ״ז סימן סרצ״לועעלסי סעמיק נזם עיונו מ״מ סקש׳
ג״סכנ שיש בו דירה לסק או קסם כפרים שיש בתס לירה סייב וקהס
הא עא' שנא לילה קבע לסוכה למאן דאיה צ״ וטש דירה מזוזה לקני
כרכי׳ שאין נו לילס פעול זס סנלע״ל .׳עלנן קמון לפ״ג יוס ס׳ כ״א
בלא ריבוע אע״כ לירס מזיזס ס ט ל מפי ממעס הטל ובסוכה ג׳ ע״ב
מש״סק קופל מפפ״למ :
מנסס קפ״ע לפ״ק :
לסוס בעי צאוקמא בל״סא למזיזס כרבי ס ו ט ל ולמעמין מסענין רבי
לכאן םא בקוכס בעי ערובע ובמזוזה צא בעי מלובע ובכעס לוכס׳
ס ו ט ל ולמעטן ועול יש לדסוס ונזם נדסו לברי עעלסו אע״פ שסם
שכל״ס וסד׳ סקנ״ס בפנפולא אבל סאמס יורם דרכו כמ״ש :
כ׳ המרז נ״׳ל ס״ רק לנסלשיף של מזוזס אין קפילא אס נכסנו שלא
ואמרתי לסעסיק לו גרגר א׳ מסידוש׳ מל קדר סמציס וז״ל נפ׳
כקללן ומ״ס׳ לאים ממם שכ׳ סוק׳ פ׳ הקמק גבי סא טלילין עושין
סצא במצוס ממקם פקק רמב״ס רפי״א משטרם נפש דנים
לטיל׳ שכ׳ פ׳ שעע למעלס מגליון שםיס כבר וסי׳ אס שעוע אס כן
ססבן ובקר ומציס פמוט׳ מעעקס ודלא כספרי וט כ״מ דקיל דסואיצ
מוכס ללא במ״ כקללן וסא לכ׳ ב״׳ גשם מכילסא לבע״ כקללן ס״נו
וסט לא מקלי ביס למטן מזוזס ס״ס לעטן ממקם וסקפר׳ אס״ כאידן
בסיבוס״ ולא בפרשיוסי׳ אלו לבטו וסש״ן בנ״סכ כ׳ לאין לא״ מססוס׳
ט ל בפ״ק ליומא לס״ב גס במזוזס וםקשס ס ט מ ס״ סביז א״כ סלב״
ונלסק עאול ע״ש ובאמס קשס מאול ללסוס לברי ססוק׳ סמפורשיס
לפקק בש״מ ׳״ל לס״ב במזוזס אין פסק בש״מ ס״מ לפמול ממעקס
אמנס לבלי עו׳׳ז נפלאו ממט שכ• כיון שע״כ מילס למה שט סלבי׳ נשס
נגל סקפל׳ וטש בזס בממיין סכמס אץ לו שסל לםלואס ׳לאם בחולין
מכילהא לבפ״ כקללן אלא שנסיס לסלק בין פרשיות להיבוס .ואני
קל" ו פ״א לצא פציג ט אצמא׳ אלא בבכול ומסנוס וסלוט ולא במעקס
המה מ ט נ פ א׳ קא׳ והיו שלא יהיה למפרע נ ט אמזוזוה כמו בהפילין
ואיק ג ס ט ש שסמבס׳ כנקיד אץ לו שסר:
א״כ כ׳ םיכא לנספילין פקול׳׳ אס סקדיס פרשה לפרשה כמה שט
והנלעיד ללכאולס י״ל בפשיעוס פ״פ םש׳׳ס קנסלרין כ״א מ״ב צא
סוק׳ נעלעס נפשיעוס נםקוען ל״ל ע״נ ל״ס וסקורא וכר ע״ש ממילא
׳לנס לו נ ט ס עקקנס סש״ס שס לט ׳סולם ללא לטש
לם״ס נעזוזס כן ואי לא קא׳ וםיו אלא אספילין א״כ ענ״ל כלל נמזוזס
נמלמא מעמא לקרא ט ל ס םכא סואיל ומפרש מעט׳ נ ם ל י לא יקס
לבע״ אפילו ססיבר כקלרן ובאעס סע״ז וסנ״סכ קבור״ ס ס שיש
משוס לא ׳קור םא נשים שאין מקידום ירנם וטש ק״ל מכלי נמלמא
בעכילסא אעזוזס שסם״ כקללן ועשוס כן נלסק סש״ן לבקלק׳ לעסן
נ ט דרש״ מממא דקרא א״כ לא יסודו ל״ל אפ״כ לא ירנס אפי' אינן
פליג בטיס׳ אמכילס׳ ולים׳ לסמכילסא למ״סי סרב״׳ רק״׳ רפ״ס סיא
מסירוס ולא יסור לאסור אפילו אסם ומסירם ימ*ש יא״כ ס״נ דמפרש
שנו״ קוף פ׳ בא ואספילין ולא אמזוזס כלל וזיל מכאן אמלו ל׳ פרשיום
מעמ 6פן ׳פול הטפל לל״ש דדטש ממט׳ דקרא טוסר סוא לסורוס
של יל וכר ואלו סן קלש ל׳ וסיס כ׳ יביאן שמע וסיס אס שמוע כוסבן
ומשיה ממקה אפ״ לניס מציס דלא שכיס׳ למ״ל לננ״ ולא שיין ט כ
כקללן ואס לא כסבן כ ס ל ק סר׳ אלו יגנזו ע״כ סמטלסא אלא לסיס
׳פול הטפל ופוד כ׳ ׳פול הניפצ אפי׳ ט כ א דליכא ניה דאפילו קולס
פאימא לסו לסגאוניס ז״ל לם״ם עזוזס לסל לינא איס לסו:
לפ וכלב ילפ״ מסאי קרא וקסם ספרי טש משרה אוסל ב ק פ ט אפי׳
ביס מצים וכס״ג אמנם אנן קיי״ל כט ׳סולם וםשסא למפרש מממא ומיש מסיק׳ םנ״ל נלפ״ל ללא קשס טלי לסא לפקלינן נסקל״ ו ט ס
כ׳ ׳פול םנופצ א״כ ס ט בסיס אע״ג ללמנץ מזוזם א ק ט ביס ט מ לגבי
אס שמיע לשעע עשוס לנשמת שכ׳ וסית אס שטמ לא ס פ ק ם
מעקה כיון דצא שיין כ״כ נפילס םנופל דלא שכיס׳ דע״לי׳ לססס קלושס עזוזם כלל עשוס שכן סדין כל וסית אס שעוע שאין שעע לפסו
פ מ ו ט ס ממעקם וטושנ פקק םש׳יע וסא דלא ס״ םכ״מ כן צסרעב״ס אינו נ ס פ ק נקלושס ואם אס״כ יכסנ שעע לפטו על אוסו םקלן אק
ם ״ ט ממט׳ משוס דסרמב״ס פ ק ק ננ׳ לא ירנס לו נשים כטש וכנר זס עועיל לטון לנשעס כסינס של אוסס םפלשם לא נסקלשם כתן
נססבמו בו קמאי ד ק מ * וטין בלס״מ פ״ג ממלום ולוס גבי בגד אלמנס שעליץ לא נ כ ס נ שעע לפטו ס״ס אס״כ כשיכסינ שעע לא יסקדש
משו״ס ס״ ס ט מ בדמם סרמב״ס דק״ל מזהס וממקם סל״ זס בזם אבל פן וסיכ למפרע וכן סלקוםעעס נפרשיו׳ של ספילק לעטן כסינסן אבל
ללילן לא צריכנא לכל זס כדכסיבנא :
נ ק ט א ו ס הפלשיו׳ לעפרע פ ק ק רמנ״ס פ״נ מק״ש שאין קפמ־א פ״ש
ועיי;

תשובה רפא

תשובה רפב

שארות

חת״ם סופר דדד

]ועי׳ ש״ע ק״ ל״נ ורק׳״ ק״ד והטעם דקריאס פ׳ שני׳ דרבנן לכ״ע ופול
דלא שי? סעעס שכסנס׳ לעיל שלא נהקדש וק״ל[:
אמנם לפי הס״ד לאי מורדין עושין מספר הורה מזוזוס אף על גב
דםגרל לא נסקדש לשס מזחה מ״מ הרי נהקדש לספר הולה
יכ״ש ימחה רש בכלל מנס מאס״ נמצא דהרי פרשה וסיס אס שמוע
כבר אסקדשם לס לקמשס ס״ס ונכס נ ס נס אסר ולפני ספרשיף הסמיכי׳
לס בסורם כדין וממילא איכא על״ גס קדושס מזוזה דבכלל מנס מאס״
אס כן אס ׳כסוב אסר כך פ' שמוע למעלס על סגליון כשרס םמזוזס
ססיא כיון דפ וסי׳ כנר מקידשס ועומדס סיא כטל אמס ונמר .כסנס׳
פ ס ק״ק ירד נגה׳ ליוס ד׳ כ״ד מנסס א נ סקס״ד לפ״ק:
מש״סק סופר מפפ״דמ:
׳

תשובה רפנ
ש ש ק ושמסס ישיגו לי״נ סלמיד׳ סרנט סמופלג ומפורסם כגון םדסיס
שש׳יס מו״ם קאשמאן נ״׳:
אודות ניס של ג׳ שוספיס שים בו יוסר מארבע״ מזרזו׳ סקבומ׳ נפצימ׳
עץ ואבן ומסופין באבן גומר וטורס לפוססן ולבודקן ואמר
מעלסך שמדברי רשי״ יומא ׳״א משמע שא״ל אלא לנודקן בסק אס לא
נרקבס או נגננס ולא בפנים וגס כ׳ מעלסך שיש לצדד דשוספין סוס
מזיזה של רניס דאינה נדנקס אלא ס״א ביובל דלא מערס״ ארניס משים
קידרא דבי שוספ׳ לא קמרא ולא סמימא :
הנה רש״ ביומא שס פ״ בסד״ דרניס ס ״ מ שערי עיר וממכס ע״ש
משמע אנל שוספין בעלמא לא וראי׳ לרש״י מש״ס נ״נ כ״ד ע״נ
ע״ש וכי נאמר אילן הסמוך לבור של נ׳ שוספין יקק ואס״כ מסן דמיס
ססס לוקא סמוך לעיר דרניס ]ומרדכי נ׳ לא יספור למד מזס הדין
םמנואל בש״ע ס״מ  "Pל׳ וסמ״ע סק״ו ע״ש ופשוט לשוספין לא נקלאו
מוסזקיס נגד אסר[ וכן נעימבין ג׳ דמסלק נ׳] סיכס למנוי וכי טמא
נסוכה של נ׳ שוספין ססיל משוס דלא מדלכ׳ אהלל' וסמכי׳ להקל
ומכשירים סוכה של כמס שוססין מכ״ש הכא צסחמיר ועס״מ ססי״ קמ״ט
נשייך סקל״א דאין מסזיקין נשל קהל משוס קילרא דני שוספין וכו׳
ופשוט ימנואר נש״ס ופוסקים דמחזיקין נשל שוחסין ע״כ ה״כ נע״
נ מ ק ה כשל יחיד:
אמנם מס עטן סנדיקה כנר ניארו נחוס׳ מנחוח מ״ג ע״א דלאו
לענין חסירוח ויחירוס קאמר אלא שמא נלאו ונחקלקלי נחפילין
וה״ה נמזוזוה שמא נרקנה או נגננה כסירש״י דיומא ״יא אך פשוט
ל נ מ ק ה נפנים נעינן לעיין חאוחיוס אס לא ירקנ אוח א׳ אנל לא נ ע ׳
מומחה הבקי נחסירוח ויחירוס אלא כל אדס יכול לבודקן אנל עכ״פ
צריך לפוסחן ולעיין נכל אוס אס לא נרקב כיון שעשו״ לההרקנ ולנלוה
באורך היורס ורמנ״ן כ׳ נפסוק שמלסך לא נלסה שאס יכקם הקורה
בנגד ארבע״ שכה יהנלה ע״ש מכ״ש מזוזה שמזיעה ססומה והגשמים
שמזלפים שס רגילוה היא לההקרב :
ועיד מג״א ס״ ס׳ ס״ט דא״ס המס למבין ]ע״ן לעיל סי׳ קע״ה בל״ס
בסא מס שכ׳ שס[ וכמדומס ל׳ שכן דעס מחציס סשקל ז״ל
ולנר ים נמרים ס ס שאין כאןססירם .פ״נ יוס ד׳ ׳״ג אדר סקפ״ב לפ״ק:
מש״סק סיפר מפפ״דמ

ותשובות

בפסוס וושלשם אין לסמוך ווסט שצא ווצינו בחד׳ בש׳׳ס אלא ג׳ יגויס
ומיסו ללינא לירד סלש בזיםז לאור״ אק לסמוך על זה:
סלקינן ללכול׳ מלמא אפשל שסקלוע בפסוס ולא פליג׳ אלא
בהא
בשיעור ססיקס כס סנשיעס אשר מכאן ואילך שוב לא סקלוע
ועיין באצבע מעריך שנספר שחי ידוה ערך פדב שםוא לשון פסוק כמו
לא יכזבו מיורו לא יפסקו מימיו ויםי בכזיב פסקח וע״ח׳ על זח ׳משלמי
דפאח ע״ש וחיינו לנל' שאלחוח לח״ק לחלחין ׳ומק כלבא פ ס ק ח ולמי
נחלחא יומין פסקח ולמי וריש נשח׳ שנחוח פסקח וםלנליס נרומם
משס״ק סופר מפפממ :
בעזם״׳:

תשובה רפה
שלומים אלומיס יםיו סמי׳ לראש מו״ס סנאון נר ישראל וקדושי
ע״ס פ״ס כקש״מ מם״ו עקינא איגר נ״׳ אנ״ד ור״מ דק״ק
פוזנא יע״א:
אמרת קלשו ק״ל מם ל נ מ ק לן גרוס םגאון מ ׳ על דברם רש״׳ סועס
גרג מ״ב אסא לאמר ל*׳ יללס פסוםס מעפס ס ״ נ ס בעללה כל
שנוס״ משוס למםסז׳ כנם שסא ום״מ שםיס כנגד שםיס וא׳ יוצאם זנב
אנל כולי כרס לא ופילש״י לסכ׳ נקיע כלס לסנירא לים כרס רבעי סנן
לאין ערלס נוסג מנעיעם א׳ ידבר׳ לש״׳ םמוסיס לנערלח ליכא פלוגםא
לנוםג נכל םמיניס ילא פליג׳ אלא ברנע׳ עכ״ל מויס םגאון נ״י ולעיג
לכאירס ונלאה״נ צ״לע לאפי׳ נכנע׳ לא מציכו פלינחא נין כלס שלס
לנעימה א׳ ומרשי״ משמע דבננייעס א׳ אין רנע׳ נוסג וכנל םעיר סלז״ס
נזה על רש״׳ םכ״ל נמש פ׳ כיצד מברכי׳ ע״ש וראיס׳ בס׳ נאר שנע
שלא הרגיש נכל הטל ולא עוד אלא שכ׳ אין סלכס כמאן דאמר אין
ערלה כו־ג נכע־עה א׳ כדהני׳ נקפרא אין לי אלא שיעע אגוז ושקד
נעע יסור הלמוד לומר כל עץ עכ״יל והמעיין נספרא יראה דםסס לא
אס׳ אלא לאסוק׳ דלא נימא דוקא כשנעע גרעין אנל נעע יסור כיון
שהוא מאילן זקן אין מונין לו שני ערלה קא משמע לן אבל לא מ״ר׳
ההס אי נע׳ כרס שלס או אילן א׳ ופשוע:
ולהומר קיש׳ דיד׳ הי׳ נ״ל דסנירא ליס אלינא דמאן דאמר כרס רבעי
הכן כמי איכא פלוגסא למאן דאמר ריש פ׳ כיצד מנרכי׳ דאס׳
מסלול״ דאין אומרים שירה אלא על היין כוהג אפי׳ באילן ׳סיד׳ דסר׳
סשוע דגם מאילן ׳סיד מניאין ״ן למכסוס ושייך נ״ סלולים ולמאן לאמר
דמפיק לי׳ מגזירה שוה סנואסו עסבואוס סכרס נעינן כרס ממש כמו
סנואס סכרס נכלא״ דכרס דוקא דםסס יש סילוק נין קדושס כרס ד׳
אמוס לגפן ׳סידי ששה טפסים ואס כן כרס דקרא דוקא וה״ס דאין רנע׳
נוהג אלא נכרס ולא נגפן יסיק כנ״ל דעה רשי״ נזה שונ הראוכ׳ כ׳ כן
כהונ להמא נשאלםום פרשם קדושים נ מ ך שכוונה׳ וכן פסק נפשיטוה

בשיטה מקינצם דמסי ב״ק בסיגיא דצנועיס:
האמה שכל זה נרנע׳ אנל בערלה אין חילוק וקי גרוס כראי מוצק
מימ
והנרא׳ לענייה דעה׳ נזה נעמד׳ על המחקר לשון ח״נ נערלה
דהנן נכוצ׳ מהנ״הא ציע קצה מה לשון ח״נ דהוה ל״ל אסור משוס
ערלם או ערלס נוםג מח לשון ח״ב ודוחק בעיני צומר משוס שמצוס
לשירפי לאס״ מכלאים כירש קון> סמורם שייך לשין ס ״ נ זס כראם דוסק
]וע״ל נ ס ״ רפ״ו א מ ס וסנס[ וםיוסר נראה משוס דנכלל מני ערלס
סוא רנעי שצריך פדיון שייך לשון ס ״ נ ואס כן סינס נכל סנ׳ מחנ״חא
דמס׳ ערלס אבל נסך מלדם פסוסס מטפס דס״בס נערלס כל שטס״
ולים נ ס כ נ ע ׳ קשס לישפיראיך שייך לשון סיונ סו קש״ ל׳ כיק לאשורם
נסכאס כל שטס״ ם״ל למיסש לסקלס וסול״ל שסיעקר סנעיעף לגמרי
בשאלתות פ׳ נסר כ׳ פלוגסא דםרכנס ת״ל ה״ק סבר נסלסן בדדא ולא לקיים מכשול וסקלס ונטיעם פסוםס מטפס לא סז״ לא לען ולא
ל׳ יהודס ס נ ל לסלסא נללא ל״י ור״ש סנל' לשס' שנסו׳ צצל וכיון שפירוס׳׳ אסומס כל שנוסיס מאי טעמא לא סשו לסקלם
כללא וכ׳ שאילס שלוס אוח כ׳ שהוא מחוקר הבנח וצלעחו צ״ל כדלא וס״ביסו לעקוליעיין מס שכסבו סוס׳ במס׳ ע״זי״גנרא ל״ס ואססקליש
ל״ל כל א׳ שיעל לפי לולו ולא כחסלקו נמציאי׳ אלא לקשיא ליס על זס וכף סו יש לסקול להלא ׳לועיס וניכרים הס ספירוס של ערלס שלובן
חא לכ׳ שאלחוח אחר כך חלכח כמי וליש וחוא משיק יבמוח פ׳ינ ע״א ככולם לקים וקלושים וכמ״ש הרמנ״ן בפ׳ קלוש״ ח״ל איןספילו׳ נסוך
ע״ש ולפע״ל נלאס״כ שגנס יצאס מלפכי סשליע נעל שאילס שלום שסל׳ ג׳ שנים לאוי׳ להקלינן לפני השם הנכבד לפי שהוא מועע ואין אילן
ט ׳חולח וכי" ומש שלשחן בנ״סמל א׳ סיו ׳ושני׳ זס עם זס כמבואר נוס; בפריו טעם או ריס ורובן ס ס רקובים ורונן אין מוציאין סירוס
שלהי נשכוח כשללשו בכבול אכסנ״ ובשבח ל״ג ע״ג וקימש״ נ״נ עיב כלל על סשנ׳ סרבימיס וכו׳ ושוב כ׳ כן גס נשס סרמניס נק׳ סמורם
ומעעס זה סעלס באר שבע נקועס שס לססיר ״ן מכרעי טיס בא״׳
ונזיר נון ע״א ואס כן ר׳ יסודם ור״י ול״ש נ מ ר א׳ ונמקוס א׳ היו:
סכלע״ל לע״ס סוא וצריך לסיום לסלסן כרנא וכר כאשר אבאר שיש בסס ולאי ערלה וז״ל משוס דקולס שיעברו עליסס שני ערלס אינס
אבל
א״׳ס לסט סכא״ לא פציג׳ נמציאו׳ ססקלטס ללכולי עלמא עושים סירוס ואס עושים סס דקים וסלושיס שאינם ראר׳ לעשוס מסס
בסלסא יומא קלטס ואפשל אפי׳ נפסוס מכן וסמציאר ׳וכיס אך אס לא ״ן נרש וכן סוא ברמנ״ס וטור ש״ע ״ל קי׳ רציל סעיף ׳״ז וצריך לומר
קלטם בזמכס וכאמל נעס שפסק כסס ושוב לא סקלוני בלאמר״ כל סא דאמרינן פרק אין מעמימן נעעס איקור גבינו׳ נ כ מ ס משים
שכנס זלע שלא קלט נשלשס ימ״ נסלס ושוב אינו לאו׳ לקליטס בסא פליג׳ שמעמידים אוסס בשרף ערצס ס״נו מאוסו סעעס במצמו כ׳ סירוס ג׳
ס ט סנאי לס״ק אס שסם שלשים יוס שוב לא סקלומ עול כ׳ כנר פ ס ק שטס הראשונים אינס ראויס לאכילס כ׳ סמוציס ס ס ונשרף שלסס
כחח ולמי נחר חלחא מיפשק כסה ולמי ומש נסר שסי שנסוס פסק עושים גביטס ואס כן מאי טממא גזרו עליסס סלא ספרי סעיל מל
כסה אנל לכ״ע אפשר וקרוב לוודאי שסקלוט גס קולס לזם סזיק ונזם מצמס שאינם משני ערלס אף על גב שנוודא׳ לעכק איקור ערלס ממש
מיושנ גס דנר׳ סםיד דמייס׳ ש״ך ריש סלכוס סדש דסנירא לים אס אין לקמוך על זס דא״ל ק פ ק ענצס סיכ׳ משכסס ל" וספק צ׳ ואנא
נזרע ג׳ ימים קודם מימר יש לססיר וכ׳ נ ט ס כ שהיא מ״ס דהרי קיימא איכול וכה״ג מ״מ סשמא כיון דליכא אלא משוס מראים םעין סלא כל
לן הלכם כרי״ וריש ולסטל ״׳ל דסא מי ומש נמ׳ מודים לאפשר ומיסו רואיסס יכירו וימנו בסיסר טפי מלאיקור ע״כ מפני כל סאמור ס״ נראה

תשובה רפד

לרגף•

שארות

חת״ם סופר חי״ד

לרש״ ז״ל לפרש האי ס״ב בערלה כל שכוח״ ר״ל ח״ב בפליון כלבע׳
בכל שנה ושכה וגס סייב לציין השלה בקחזח אלמה כרבע׳ בכל שכוח״
ומלינו לבע׳ בלשון עללה בקידושין ל״ס ע״א לשיעה ל״ה בהוקי ל״ה וה״ה
כו׳ י ק פ״ הלא׳׳ש ולע״נ פ״נ לעללה מהנ״ העללה מעלה אס העללה
פ״ לנע׳ ע״ש ונזה נה״שנו כל הקישיף זה מה שנלע״ל נזה :
פ״ב נגס ליום ג׳ נ׳ לל״ס סנוכה הקע״ו לפ״ק י• מש׳׳הק סופר מפפ״למ:
,

תשובה רפו
שללם וכ״ע מרב עוב צרב עוב ועונ הצפון ילאה נס״ו ס״ס י״נ סלב
הגאין המופצג המפורסם כגן הלסיס עלוגה הבשם כבול מרה
נסוס עריביעש נ״י:
יקרתו הגיעט בזמנו והיוה׳ מאז ועל עסה מוקף נכמה ענייני׳ הנצרכ״
פה לשעה הנסהיו על עהה היוה לעה׳ לנסוע עהה צמלרק
פיזוכג אמלה׳ להיוה עע ממהל להשיב לכבול הורהו אומה ׳שלאל שסכל
משל א׳ גן ושלוה מלאים אילכוה עושי פלי על משך י״נ שכיס והכאי ה״
ביניהם שבכל שנה מסוינישלאל הסוכללסלש נהסכעיעוה שלא הכסוף
השלה כ׳ נכל שנס סללו נונלין וסללו כוצצין וא״כ הלעה כוהן שכך
מנהגו בכל שכה לכעוע וליסל נעיעוס סלשוה ובולא׳ יה״ בהוך עצי
הגן עללה?וכן אומל העלל עונל האלמה הג; הזה ׳וסל מעשרים שנה
שלעה עהה נמלא בו ׳והל ממאה אילנוה שהס בסון ג׳ שטס לנעיעסס
והגננןההיא אומל שהוא מכיל נ ה ס והנס אסנסוש ללבליס אלו יעלה
ההפסד מן אוהן הפילוס לסך ג׳ מאוה זהו׳ לשכה ע״כ שאול שאל האיש
ההוא לפר׳׳מ אס יש צמצוא היהר לפירור .הטל וכל יקל לאהה עיניו
סנדולסיס וצלל במים אמרים נמלהעוה כפירים כאשר יורו המומס
להסיר ושאילנא קלמיכון אס לעהי דעה פעוגייס נועה להסכים והנה
הא צן מעשה אצבעוח מעשח זיעא לחסום אליועא אך לעשוה רלוכו
ספלח׳ וחפן ה׳ בילינו יצליח ויהיו לרצון אמלי פי כמח הכיחוח:
הנה לאשיח דבליו כ׳ פל״מ ללכאיל׳ אף אס לא נאמין לגוי וכמ״ש
והעלה ש״ך ״יד סי׳ קכ״ז שלבליו לא מעלין ולא מומלץ מ״מ הכא
אפשר לבלל עי״ אומני! בקיאץ המבינים אחה פלי היא מהוךג׳שנה או
איזה פרי היא אח״כ ואומן לא מרע אומנהו וכיון שאפשר לברר צריך
לברר לכאורה ועוד הוא קפק הרגיל והוה והדעה כוהן שיש כאן ערלה
ומר מ״ה׳ ל״ ראי׳ מהג״ה רמ״א בש׳׳ך י״ד סי׳ שע״ז סעיף ג׳ אלא שחזר
מעלהו לחפוש היחרא מעעם ס׳ ערלח בחיל ומעעס ערלה בשל גויס
והכה דרכי דרך חכמים וכל דילד״ אימא כווחי׳ חלד איברא ירש דאםשר
לברר ע׳׳׳ בקיאי לעכ״ד לא אפשר דכה׳ דאיכהו בקיאי בפרי בין שכחגדל
במוך ג׳ שכיס לכמגדל אם״כ אבל להשכיל בין השרישה קודם ׳״ו אב או
אח׳ כ כמבואר בש׳יע סי׳ רצ״ד סעיף ד׳ בהא בודאי לא בקי ובמס׳ כ״ה
׳״ג ע״א המה ש״ק ארבכן דבקיאי בין הביא שציש קודם ר״מ וכו׳ והס
הס אשר דברי אלקיס מ״ס בפיהם אבל זולחס מאן חשיב מאן רקוע מאן
פקוע .ואיידי דא״ר׳ אומר דלעכ״ד לעכין ערלה בחייל שקפיקו מוהר אפשר
דסג׳ להשרשה בג׳ יוס קודס ל׳ יוס לפט ר״ה דהש״ךס״ רצי׳ ג קק״ב מ״מ׳
דברי ה״ה דלעטןחדש סגי בג׳ימיס לפט העומר ובכח״כ לווח שהוא כגד
הלכה פסוקה ולענ״ד ה״ נראה דהרי לכאוט ה ט הנא׳ פליג׳ במציאוה
ועין ראהה והעידה שנשרש בפחוה מב׳ שבחוה נל׳ ספק אע׳׳כ נראה
דכ״ע לא פליג׳ דאיכא הרכבה דקולעח אחר ג׳ ׳מיס אנל הס פליט בכל
הרכבה שאינמ קונממ שוב איכמ קולעמ וא״כ כל שנלקעה ידענו שהי׳
זה קודם ל׳ ולמר ס״ל שידוע הוא שקלעה ב׳ שבהוה וזה ידוע לכל מר
כדאיה לי אבל כ״ע מומס שאפשר שכבר קלעה אחר ג׳ ׳מיס ולא אמרו
אין הרכבה קולעח פסוה מב׳ שבהוה אלא אמרו כל הרכבה שאינה
קולעה וכו׳ דספיקא הוה לכן בעי נעיעה קידם ב׳ שבהיה שאז ידעי'
בודאי שכבר השרישה עכ״פ קודם לכן חה אי אפשר לברר דאפ״ נפחם
ונשדד אדמחינו ולחפש אחר כעיעה שלא קלעה אחר ג'׳מיס והקלוע
אח״כ וטמא מזה עסה הוברר שאע״פ שלא קלעה הוך ג׳ קולעה אחר
ג׳ או ב׳ שבהוה צמר דזה א״א דא״כ ע מ ם צריכים לחפוח הקרקע
וצכסוה הזרע בעפר וא״כפכיס חדשוח באו צכאןוזריע׳ חדשי הוא ולעוצם
ההרכב׳ ראשוכ׳ לא קלטה ולא הקלוע אבל אמח הוא שכל שכזרעה ג׳
יעים ספיקא היא אי קלעה או לא וס״ל לח״ח דחדש בזה״ז ובשל ככרים
קיל וסמכי׳ אהן ספיקא יסג׳ בג׳ יירם וא״ש והשהא א״כ באיסור חדש
דאפי׳ בדרבכן מממריכן בספיר,׳ משוס דהרל יש לו מחירין וגס לא שייך
כולי האי לומר ב״ כל המקיל בארן הלכח כמוחו בח״ל דלא אממר בש׳׳ס
אלא בחילוקיס שבי; ארן לח״ל אבל חדש שנוהג מה״ה בזמן הביה בין
בארן בין בח״ל רק בזה״ז יש סוברים שהוא דרבכן בזה לא מציכוכל המקיל
ב ז ק חביח הלכה כמוחו בזם״ז ואין לכו לבדוח קולוח מלביכו וכ״כ הר״׳
ר״פ מצד מברמן דלא אהמר כל המקיל וכו׳ אלא בערלה ומעשר ולא
בכלאים ואס כי דבריו המוהיס מש״ס שבה קל״ט ע״א הארכה׳ בזה
במק׳יא מ׳׳מ מבואר דאין לך בו אלא מה שכאמר וכן מבואר בהוס׳ במס׳
שבס קל״מ סנ״נ בסס״ל ע״ש וא״כ במדש קשה לומר כל המקיל וכף
ואפ״מ פקק ממ״ל לסג׳ בספיקא לגי ימים מכל שכן למטן ערלס במ״ל

ותשובות

הטו

לנאמלמ הלכה ספיקא מוהר ללאמר ג׳ ימים ספיקא עיהה הוי ועוד
כל המקיל וכוי א״כ פשימא לאין לאסור אס כשרשו ג' יירם קולס ל׳ יוס
לעני ר״ס מ״מ להלכה אני אומר ויגדיל חורה ויאליר ולא למעשה כ׳
לא נשאלה׳ על זה אבל עכ״ע אמה נכק הלבר שאין האומנין נקיאין
על השרשה בין קולס צאה הכוכבים לאחר לאה הככניס ומ״ש ער״מ דעכ״פ
הוא  pepהרגיל והוא שממעי'אילנום חלשוה מעינוה״ קאמינא נעיעוס
אילטה הוה ורגיל אנל נשיאה פימה גמור״ אינו הוה ורגיל כמ״ש ראנ״ל
פ׳׳י ממאכצוה אסומה הצ׳ י״ד ופשק גש״ע י״ד  "pרצ״ל סעיף י״ז והנה
מהה״ד דמ״ה׳ צי׳ גד״מ שם יש צהמוה קצח גזה דצכאור׳ משמע ממה
שהקשו הוש׳ נפשיעוה נקימשין ל״ו ע״נ מ ה כצ וכר אין אנו נהנים
מן הכרמים וכו׳ הו״צ ציצך אחר הרוג ע״ש וצ״ל כוונחס ל מ ג הכרע״ רונ
פירוהיהס מהגרכה הון•ג׳ דאצה״ה מה גכךשרוגהגויסמגריכיסכל א׳
מנריך מעע ורונ פימה״ מזק:״ אע״כ ידוע הוא שאינו כן וכן הוא נאמה
וצריך לומר אע״ג דגהיך ג׳ אינס עושים פירוה עונוה היינו אילן חדש א גצ
הנך מונקיס מהישנ״שפיר ע ג מ פרי ומש״ה הקשו הוש׳ והירצו כל זמן
שצא נפסקו שרי משוס ערצה והנה ההה״ד בא צהמציא היהר אפ״ לאותן
שילע׳' שיש בהם הרבה שנפסקו מאמוחן ונא״׳ לספיק׳ אסור וע׳יז העלה
דהנ׳ אינס עושים פירוה יפיס אלא לקים וקלושים הוא קצה הימה
אשהקד נשא הענף הלזה פירוה הרנה ונעשה ממנו רוב היין ואחר
שנקצן מאיניה חזר לעעון פימה לקיס וקלושים ויה״ איך שיה״ כן הוא
חאמח וכ״כ באמכוח ננאר שנע פ׳ משוח מלחמה ומכ״ש נשאר׳ אילמה
מלשים מרש רמב״ן פ׳ קלושים וא״כ אין כאן ספק הרגיל כלל ולפ״ז מאי
דמ״ח׳ פר״מ ראי׳ מה ג״מ ש״ע ״יד ס״ שע״ז הטל איכו עכין לכאן ההם
סחס בהמה בחזקח מבכרח ועי״ חחולב באכו לפוערה ע״כ באמרי לרגיל
והוה לעזים חולבח בלא ולל כשאר בחזקלז איסור וההיפין בה-פך אבל הכא
ס ס ס אילן המשא פימה הוא יוסר מבן ג׳ שכיס א״כ כן הוא בחזקה היהר
וכןכלע״ד לכל אילן שפירוהיו כנמר״ ככל הפיר והאין לספק בו כלל ולא
להאמין לגוי לההיר ובפרע בערלה בחיל שכך כאמרה הלכה שפיק׳ מוהל:
א מ נ ם בחמלא שס אילכוח שבאמח פירוחיהס משוכין ואע״ג לכמצא
כן לפעמים באילכוה זקטס כמי ומ״מ ספק הרגיל שמשכ׳ ערלה
הן אס לסמוך באלו הפירוח על קילוח ערלה בשל גוי אי על קולא לקפיק׳
מוהל אפ״ ספק הלגיל כאמל חחלה עללה בשל גוי משמע לעה מ ב א
ללובא יהפיסקיס דכוחג בח״ל נשל גוי והסוס׳ קידושין לף ל״ח הכ״ל
מ״הי לאיוה והלא״ש מוסיף להביא והסוס׳ ע״ז ס״ג ע״ב כ' שלוב לאיוה
אצו לחו" וכוונחס מבואל לפמייש הס עצמם דף ס״ל ע״א בסוף הלבול
לאין קנין לנכליס באי״ להפקיע מחיונו וא״כ כצ הלאיוח מיחוקמא
בא״׳ אבל בחייל לא ונלאה דה״ס נמ׳ במ״ל מיםוקס נקלקע הקנויה
וגוי חכר ממנו קנין הפילוה וה״ל עללת וכלאים של ׳שלאל וההיא לאין
עוללים הו״מ לאוקמ׳ בהט ואפ" בכלאי הכלם אלא להאמה ה״ ההוס׳
לע״כ מ״ל׳ בכלאי זלעיס ובאי״ ובחכ׳ כלחח חרא״ מבח״ל יורד ולוקח
למייל׳ בקלקע חכולה צככמ ופשוע כמצא לאיוח ל״ח דחויוח בליוח
אך מ׳׳מ העלו הוס' ג׳ לאיוה גלומה א׳ מפכי מה אסלו גגיכוח מפכ׳
שמעמימס גשלף עללה וחל׳ גס בח״ל אסלו גגיכוה וקשה לומל שאסלו
כל הגב׳כוח מחשש מיעועא ככלים מחוכליס קרקע מישלאל גח״ל וכן
במהכ״ סין מהעללה שכוחג בח״ל בשל גוי ממש לאי לא כהגא אלא
בכעיעוח גוי בקרקע ישראל א״כ חלה כמי כוהג בגלגל גוי עיסה ׳שלאל
אעיכ מ״ל׳ געללה בשלה גוי ממש וזו רא״ שאין על״ השובה וכן פסק
הלמג״ס וכמעע כל הפוסקים:
א ך א׳ אסול מלאול״ה׳ מהלכה או לק מללבכן לא כהגלל והכה אפי׳
להפיסק״ הסוגל״ חלש גשל ככלים לאו לאומי׳ וכלמשמע מילושלמ׳
למ״ה׳ חוס׳ ל״ה ״יג מה שהגל׳ ככלים מוכליס להס וכי׳ ע״ש וא״כ מהכ״
החלש אסול מה״ה נכ״מ היינו גשל ׳שלאל דוקא ודמומה והעללה הלכה
נשל ׳שלאל ולא נשל גוי מ״מ זה ליהא דוק מסיפא והכלאים מד״ס
אפי׳ נשל גוי כלמוכח מיולל ולוקע והה״נ עללה גשל גויס אלא מהא
ליכא למשמע ורנ״ מ׳׳מ מסנלא אט אומל ללמ״ל אין קטן לככמס
בא"׳ להפקיע מחיובו וא״כ עללה לכהינ נקפל אול״הא למשה לישלאל
נאמל להא לא שיין גף באי״ כלל א״כ ההלכה שנח״ל סהמא נאמלה ולא
סוסיפו על מ״ש בקלא ובישלאל קא׳ ולא בשל נכלים וממיסים עול שאס
המצא ימצא בשום מקום משעעוה בל״הא לנוהגין מה״ם בשל נכלים
טמא ל״מ היא לס״צ יש קטן צנכליס עיין הוס׳ גיעין מ״ז ע״א מ ה
אמל לבה וללילי׳ עללה לאומי׳ על גוי בא״׳ נור נאמל וה״ה ההלכה
שבס״ל וליה הלכהא מוהיה לל״ס בהא וא״כ עללה לגוי נס״ל לרבנן
ו״ל בזה בקידושין ל״ע ע״א מפילש״׳ מ ה בסול״ מוהל משמע ללא
גריס סהס ובס״ל יוכל ולוקמ וגם מהלש״ל מסקו שס והוא בלייהא ולא
מהכי׳ סוף עללה לע״ה׳ שיס לעיל וכן גרס׳' לעיל לסכן וסכא לחטא
וקשה ע״ע לאפלקממהני׳ והו קש׳ לפי למשמע מהמן להש״ס בהסי״ל
לא אסיק אלעה״ לכן כאמלה הלכה דלמסקכא כ״ע מומס לכיהכ׳ אילי
ואילי וכר א״כ בסס״ל ללא ׳לעי זה היקשי לי׳ ירע מקליכן בספיקא
אע״כ עללח בככמ בחיל ללבכן יהשסא במהכי׳ למ״מ מגוי המוכל כמו
שהומסו הוס׳ לעיל ל״ו ע״ב ל״ם כלאים א״כ הכי קאמר עילא ללב
׳הולה

חת״ם סופר חי״ד

שאלות

ותשובות

קרוב במצמא דרונא מדיף מינ״ אלא םכא כסי לאיכא מ ב א דמלמא
לסיםלא למועס זס איכא רונא לפכמכמם סוץ לק נא״י מסין אומו סגן
וחון אוחו סגן ס ד מזקס כאן נמצא וכאן סי* וםחם ס ט מ ב א עמנגמס
וקפיקא סוא מש׳׳ס נס״צ ומסר כנצמ״ד כוונס סלמב״ן נ ז ס :
לאיכ סרמג׳יס דמסיר נמ״ל אפ״ מסק־ סגן משממ דק״צ צםםיל ספק
גמ״צ אפ״ סיכא דקרונ לודאי דמזקס כאן נמלא ויש צדחות
דרמג״ס צא ס״צ קנרח כאן נמצא גאיקור דמיין בכיטק״י גיגמוס בקוג״
דיצמק ריש נצוסא ומיין מללט ק״פ סמדר ואין כאן מקוס צסארין ואין
כאן רא״ צססיר קפק קרונ צודא׳ פ״כ כצ םאיצנוס שניכרים פיממיסס
דקים וקלושים ס ס קפק קרוג לודאי מרצם ואין בימני צססיר צסדי׳:

•סולם נשלמא למל׳ לאטנא מרלס נשל ׳שלאל סלכס א״כ נשל גד
ס ד סד דרנק מקליק יולד ולוקס ובכלאים לסוא נשל ככמס ם מ לרנכן
כסהיכן מול סלא דרגא דורד ולוקמ אלא למדן סמ״םו ס ד סר׳ דרננן
ומשני ה ט אילי ואילי וכד אן מ ז הקשה לרנ אשי מנרייהא ללא מק״מא
נ ס ונס״ל יולד ולוקס וטל ד ל נ מ למנ״ס פ״י ממ״א סל׳ י״א סם ממהנ״
שלהי מללה הטל ולנמו שנהלכה י״נ הם מנל״ס׳ זו חס נ מ ל ל ט ל
ולא ט י מ מגד אלא קהמא משל ׳שלאל ומקשה שפיל מה״ה להקל נשל
הולה ומקיק כ ן נאמלה הלכה מגואל מזה למללס של גוי נס״ל ללננן
נעלעא הוא ו ט ע הואיל ואנו מלטן לא נעשה ממשה ט ק שלא מלאהי
זס לסל״ נ ק ל ט ט ם ואלרנא מלהקשו הוקי וכל הסוקק״ טין שעושים
אלל סגד שמגן מנמכיס ומשמע טמועא עכ״פ אין מנליכיס וא״כ מאי
קוש״ טמא מסנואס אסם מללס על כל סכהנוס כולם כטש גהג״ה והנה כסגס׳ ב ט א דצא מצאם׳ גש״ס שממדג אדס צשלוף מרלס
ורמנ״ס נמ׳ צא טיס׳ צ״ גמקומו כצצ אצא גסצ׳ פקוצ׳ ומקדש״
ש״ע ׳״ד ס״ קי״ד ק ט ף י׳ ומסק לועל שיודטס נולא׳ נכל עיל שלוג
ענליכיס וע״ש שין סקי״ע זס אינו נמשעע אע״כ משעע קלס דס״ל  j<7אגג אשר מזס טצ ממוצס צא נצמוס צנמר מרצם מן סעוצס אלא
לנשל נכמס נס״ל נמ׳ אסול מסלכה .לאס זס מלאם׳ גלמנ״ן פ׳ ואססנן שאסור גסנאס וקני ל״ גםריפס צססיר אפרן צאפוק׳ ג״גמ דצא קג׳
נפקוק ונסים עלאיס כל עונ שכ׳ שיסכן שים״ נולוס נ ט איסול במיסס גסכ׳ אגל שים" מצוס לסדר לשורפו צא מצאיד וכן לא לאימי ממולם
שצסן כגון שעסו גאציס ונסצנ וכלועס ע״ש וט זס צסוציא עלנו של מרגוס׳ ששורפס  pסטמוס דרקגו סן אמם גכלאיס קאמר ש״ס ר״פ
למניס שט שהיו מצאיס ט׳״נ ע״ש וקשס לסצ״צ גפשימוס שמצאיס ט ׳שממאל גמק׳ ט ז לממונד ספלם אן ס ס ס קא׳ מל גידולו של כלאים
ב״ן שצ כצ* סכלס ועלצה ]אע״ג שכנל סזכיל כלמיס שצ כצאיס ומלצם למעמ ולגמל מעשם ססימוג אגל אס כמקר ממקום גמלו שוג אין מצום
א״כ עיסה נ ט הא כנל הזכיל כהצ׳ לסזילא אע״כ קלא צא אה׳ צסלוש׳ גגימורו וקרא אמר לא סזרמ כרמן כלאים פן סגרוס לן שסוקד אש
ט מ אצא צספציג א״כ הומ״צ ״ן כצאיס ומלצס[ אמ״כ שצ גוי מוסל פי׳ כסי שלא ס ג מ ס איסור סכאס מאפרן מ ט פ סגרוס איסור םכאס
ונשצמא כרע־ס נעומיס למן לססיר שמוסר לישראל צקיימס אפ״ג שיוסיפו מגופן אגצ אין מצוס גשמפם כמלא אין סגעליס למכים לסדר למפוש
מאסיס ניד ישראל אנצ היין שכנר נמשס ניד גוי ממס שנאו צא״׳ עד אמר אוסן פירוס דקים וקלושים איס ס ס ואס כגוא לידס יסא צסס
איסור הכאס ואס סגכן ט כ ר פימס ומ״ס׳ לסי ממום לגמלים פשומ
אסר כנוש וסלוק מוהר מן ההורס ויש לדסוה:
ונעתיק אל סשנ׳ אס מסלכס מוסר אפ״ קפק ססוס ורגיל ס נ ס הר״ן שאיכס צריכים למוש גמליפי ערלמ לאמר שמגר סגד ומכרן שמא ה ״ גסן
מסכי פירוס א ט ג דצא גטצ׳ גרוג דסמ ככמ׳ הס גדקוסן ט מ טכ סטצ
ט למ״ל ס י ק א לאיל״יזא ״ ה לקולא הא לאלעלק סלכס
ואיככ׳ אומר לממשם רק פ מ מ ישים טוכו מצ סדגר אשר יראם גמיכיו
להקל אפי׳ גקפק שקרוג לודאי ויסיד גמקוס רניס לכל סמקיל נארץ
׳משם יורם יורם ימן ימן ודגר ם׳ גפיו אמס .פ״ג ליום ס׳ ׳״ד מכסם סקממ״ל.
וכר מנואל ללסמוי פוסקים יס״ל ספיקא לאור״סא מס״ס לסומרא
מש׳׳סק סיפר מפפ״דמ:
ואצעמן סלכה לגופי׳ להחיל ק פ ק השקול אין לנו לא״ לססיל ס׳ קלונ
לולא׳ ואטג ללכ״ע כל המקיל נאלץ וכו• טצ קגלח יחיל נמקים לניס
ק פ ק השקול ה א ללוגי גז״ה אסרי לניס להעוח אפשל מחכם מכל אלס
וסגרהו עוגה משלהם אע״פ שהוא יסיל ומש״ה כ׳ ראג״ל גמשגה ה׳
פ״א לעמוס ט ש ע״ש ומכ״ש כשסלגיס ס ס סמסמימס וינדל מקיל שלום להרב מו״ה גדל״ ני" ר נ נק״ק ש״ד י ט א :
שאפשל שלהם גופ״ נסהפק סגלה היסיל וססטלו עקסק וכטש לש״י א ש ר שאל ממני למומ דעס׳ נ מ ס שניסגיס סיהר נ נ ט מ ם ענפי אהל
גגיצס נ׳ ע״נ כסו לסיהרא עליף ע״ש וא׳׳כ הד שפיל נכלל כ ן נאמלס
ושושנים וכדומס ע י שעושים סדק נשול׳ סענף המיא ומומנין
הלכה אנל להקל נקלוג לולא' צא שמעי' ועול אפי׳ צסלמג״ס ולמג״ן נ ו מעם ונועעיס נ א ק וע״׳ הממס משרישים הענפים נקרקע דלדעס
וס״עהס לס׳ לאוליוהא לקולא לא כ׳ ה מ ן כנ׳ל אלא לקנלהו ללא ס״צ מעלסו יש לאסור דסו״ל סרכגס אילן נירק דאפ״ ט מ ן אוסס כאילנ׳
לסלק גין איקבמ איסירא ללא איקבע כמבואל בלנליו נסמק־ אבל סלק מ״מ א אילן סלק אסור לסרכיג מ״נ אילן מאכל וכיון דאילן גירק
כגל המליעו כל סנאוכיס ללמג״ס וקימחו כמי לא אמרו אלא גלא כמי אסור א״כ ה״ה אילן קרק גירק מאכל כמגואר כל זס גמש״ע ״יד
איקגע איקולא אגל גאיקגע איסילא מולה לס׳ לאול׳״ למומלא וא׳׳כ
סי• רצ״ה א״ד:
אצמלץ־ הצכמ צפיכא לאיכא צפכיכו ממצמ אילכימ זקכומ וממצמ כעיעוח
הנה זס שגוט״ ראיס׳ כן לא׳ מגני גיס׳ עשם כ; נגינהא דבי דג דימ
מדשיס דק׳ כ׳ האי שרי אע״ג לאיקבע איסולא אבצ גק׳ קלוג צולא׳
וממיסי גילו משוס דלא גרור לי סיסרא אגל מ״מ אין גיד׳ לממוה
מכ״צ וכ׳׳ל דהא׳ קפיק ואכא איכצ וספוק׳ מספקי אהדדי דמשמע מסמן
לאממס נמה שנהגו גזמ ט מ ר ואמרו מז״ל א ט ד למכממ אמומ׳ אמ אס
דיסגו צסו נימיסו כגע ני׳ משוס צסכ׳ עור ע״ש וקשה א׳ מומ ודאי
גרור לן הדנור כאמומן שהיא אסורמ לן אומרסו אס לאו אל מאמרמו
עלצה גג׳ הכוהן אין הוהל צו הכאמה צממ׳ צמגילו וצסםקי׳ צי׳ וצ״ע
והכא לא גרי ל' איסורא דכלמ״ד דלא ש״ן מרכגמ אלא גשנ׳ ס ט נ י ם
לכאורה ע״כ כראם לטיל' נספיקא לאיקנע איסול׳ למס״מ צהממיל והכא
מגודלים למעלה מהקרקע או לכל מפסוס שעסימס שכיסם למלומ
להקל מה״ה ומ״מ מלרננ! אסור גס נערכה חה הספק המוסר מסיה ההימ
מהקרקע משא״כ הכא שהמעמ מזאמ מכממגס גקדנך הענף כלם וגלם
רנכן נספקו לחנילו שלא ינין חבילי שנא מנן הספק ויהי׳ אצל סנירו
גאלן ואיכה עמידה לראומ פכי מגל רק גורממ שמשרש השושכה גארץ
ס״ס וצננ׳ הכוהן ס׳ א׳ המוהר נערצה מהלכה וכה׳ לאסרו רנכן ט מ
זה לא מקמ הרכגמ אילן גירק ועעמא כ״ל דמא כל עצמו לא ׳לפיכן
ססימ לםכוח; לספק לחניכו ואס כוכצ צומר לגס נכצאיס הכהיגו חז״צ
איסור מרכגמ גפ״ק דקמשין ל״מ מ״א אלא מדכסיג גפ׳ קלושים שדן
כל סומר׳ יכל קולי ערלה משים דלמ׳ להלל׳ נכל ודלי וטמא גאיקנע
איסור׳ גכלא״ נמ״ל כיי אסור ולא הוהל אלא לספק לסנירי אס האמה לא הזרמ כלאים גהמסן לא סרגיע כלאים ממ גממהן גהרגעמ אף
כן הוא ׳״ל גהכ׳ מייל׳ למגיה ספ״מ מסל׳ כלאים לססס גוי מאן דכר שדן גהרכגמ וממ גהממן גין באס גין גמ״ל דמ״ל סוגה הגוף ממ״כ
ש ט ה להא מ ״ מ טשלאל לאסור לו לזרוע כלאים והוהל לו לספק עיין מרכגמ נאסר גין באס גין גמ״ל ׳ע״ש א״כ אף אכו כאמר ממ גהמהן
ט מ שס ופ״פ לכן זה בנן שהוא כולו ספק אס כעעו קולס צ״ה או אמל גהרגמה שט המיכיס עגולים לפכיכו געולס זמ כקרא מרגעה ממ״כ שדן
צ״ס וכלומס לספק כסייג שלי גכל ההולה צלמג״ס ולק מללבכן אסול גהרכגס ששט סטכיס גדלים למעלס להקרקע ולא כשטן א׳ כלה וגצה
נאלץ אין זה הרכגה :
סוהל הכא לגמל׳ והיינו לנל׳ למג״ס פ ״ מ ט א ה׳ ׳"ג הנ״ל וכן גן שכלו
מלצס אן שכמכל סולם ויש ס פ ק אס ספילוס באו מסוכו או ממקום ובדבר סזס סכמס׳ נל״ע ד נ מ סו״ע פ״א דכלאיס משכם ז׳ דרנ יהוד׳
מהיר ירק נאילן וה״ס איפכא וכ׳ ס ״ מ סעעס עקנר׳ דכפש״
אמל גס ס־ זס מוסל ממ״ה בעצמא וסוסל םכא צגממ וס״כו לגרי
למב״ם שם בסלכס '״א אלא שמוסיף שאפ״ באי פפילומ ממון הגן ללא כאסר לר׳ יסודם אלא סרכגס העושמ פירומ ממודשיס ט ׳ הרכגה
כחק יש ספק אולי פילוח אחלוה הביאו לו יסעטכס בגן כ׳ לא איקבע משא״כ איל! וירק יטש וצל״ע סא ט׳כ גסרגעס גםעס כאסל׳ אפ״ איכו
איסולא להלושין בגן אלא מחוברים והסלישיס כל שלא ראינוהו בוצל עושס פימס דסר׳ ט יהודה ג ע ל ט אט• פמדם אין ערגיע״ מל״ אלא
ט כ ס ׳טין סולק ט ע ע״א ומגואל פ״ק דמגילס ׳״ג ע״ג דסמדם איכס
מהגן הלינן להקל:
עושה פירוס וכן גפ״ק דגכורוס גקג׳ לנ׳ איסונא כילכיסא ע׳ ילדה
והנד ,נב״ב כ״ל ע״א הוקי מ ה לימא וכר וימ״ש בנימוק״׳ בשם רמב״ן
כיקלגמרנטכאסרענ״ל לממיר גמרכג׳ ופיק מולין פ״ג ע״ג סיס׳ מ ם
כ׳ למקקנא א ט ג לק״יל לאזלינן בהר רובא מ״מ עיננא לבגבה
לאפוק׳ וכר שכסנו לסא ל״ש לפלש כן גני בסממן ו ק בבכולדנ״ל מ״א
מצנמ׳ אמר״ כאן נמצא וכאן ה״ וטיח׳ רא״ טרק נמכר חולה לו לססס
סוס׳ ל״מ לנןנקופו מטסו נ ק ר על ל׳ ׳סולם ללא סו׳ לוטא לגהמסן
ה ד כמו בהוכו וצ״ע צכאור׳ א״כ אמאי מוהר במרצה בנמכר חוצה סא
מ״ש וא״כ למ״ל מיקש׳ אסמי״ע םכ״ל כטש ואס כאמל לאללבם מלנל׳
קלוב כ׳ סאי כ׳ ולאי מלצס צלמב״ן לכא; נמלא וכאן ס״ ד״ל לס״צ
ממיס׳ מטל ט כ ס לליס ל״ לט ׳סולם ל ט ק שלן לנסממן וצדקו
במוכו ממש מוי מזקמ כאן נמצא וכאן מי׳ אבצ במק בקמון נסי סזקס
ל נ מ תו״־מ א״כ מטש נ מ ל ק ל י ק ליס ני' משוס מ ר מ ס אילן לאי כל׳
אץ כאן לשלי ע״כ צא כאן נמצא שפלי פלוש ממקומו ט מ אינמ כ ט
׳סולם םא מסיל * ל ן בילק ואי כס״ק לקלף מנםמס לאקול אפ״ ירק
באיצן
פ

מ ס

תשובה רפז

ס

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

באיצן שאינו מוציא פילו* * כ במי לוע״ לבסמם ששדסס בגלר לפדנן
לאפוק׳ סמס שזרמה כלס בארן:
ולולי לגלי סי״מ סנ״ל ס״ס׳ אומל במממא לרבי ׳סולם מילסא סלסא
)לפי' סילושלוד גלאים איט ט מ ס ללגל׳ סי״מ כמ״ש ל״ש(
ואציע ססלס ש״ק לגלכד מ׳ מ״א מסד׳ 3ירך על פילוס סאילן וכוי לשימם
ופרשי* שס מסניסין כל׳ ׳סולם אס׳ לעיקל איצן אלפא סיא וצפי פילשייי
סלכס כר ׳סולם למיקל אילן אלפא וכן פקקו ססוק' ורא״ש ולמנ״ם
בסלכוס ניכורם פ ק ק כס״ק ועיין פ״ס מסלכר ננכוס םלכס ׳ו״ל ונכ״מ
שס מול אומר לנפ״ק דקילונדן ס ד ל מנואל דקלא שלן לא סזלמ כלאים
מוקמ״ לסלכנס אילן ממי׳ ל נ ס מ ס ן ומוקמי׳ נור ללאו לכלאי זרמים
שאין לו לאו אסל גסולס ומורעומא שדן ממעמ״ כלאי כלס שנס״ל ע״ש
ל״מ ע״א סוק׳ ל״ס ססוא וסעדן גזס לקסם סלכג' סוא גאילן לוקא
שעשוי צסוציא פילוס אגל אילן בילק וילק גאילן וילק נילק אינס אלא
לשוס ק ג ס ולא צסוציא פילוס וכ״כ קול למ״ז געשנס ס׳ ס״א דכצאיס
נמצא מלקורן שלן לגהמםן מ״ל׳ גסלכגס ואינו עיקל סלכגס אלא
באילנוס ואמנם לומל לקרא צא מ״ר אצא באיצנוה וצא נילקוה כצצ
זס א״א לאין מקלא ייצא ודדי פשומו וכה" שדן וע״כ בירקו׳ נמ׳ מ״ל׳
וא״א לומר רק בירקות ולא באילן כלצ להא מהלינה נמ׳ מ״ל׳ ועיקר
הלכבה הוא באילן מ״כ קלא כ״ל הלכבת אילן והרכב׳ ירק וכלאי ירק
וודמימא לשלן ולא ס״ל נמ• לא כלאה לאוקמ׳ לק אזלמ׳' ולא אאילנו
•א״א לועל למעמ סלכבס בס״ל להל׳ לומ״ לבתמתן במ" לסיא סובה
הגוף ונותנ אף בס״ל ע״כ מוקוד׳ למעומ׳ כלא• כלס בס״ל שיש בס זלמ״
ואילן ותגסן תוא אילן וללתסא למילתא כ• תוק' בזת ל״ס ססוא סנ״ל
ולחנם סלעיש פ ד ׳סושמ סעולס בקונמלק דסלש בזס ע״ש:
והנה כל זס ללבק לק׳׳צ יבש סמע״ן ונקלן תאילן אינו קולא לקלקמ
מולם אינו נקלא אילן א״כ ס״נ שלן א״א לפלש מל אילן וע״כ
אירק קא׳ כדל אן ד ׳הולם למממיס לק״ל מיקד אילן אלמא וכ* סיכ׳
לסאלמס לכסיג בביכוליס יאמל על סל׳ סאילן ונקלא פלי אלמס ס״נ
שלן לכלאים *פולש לק על סלכגס אילן לסול ואין נכלא׳ זלעיס שולש
נסולס כלל וא״ש סילש"׳ גמסד׳ שגס פ״ל פ״ג לכלאי זלע״ אפ״ גא־׳
ללגכן לללש״׳ סלכסא כקסם מסד׳ לגלכוס לאס״ כל״ ומפרש קסם
ממכ״ דשגס כמי מוס״ וסיס דליכא סרכגס גירק כלל דקרא לא מ ״ ר
אלא מאילן גאילן ולא זולס כלל וסמשכס למלן רפ״א דכלאיס סקשס
ססילת לש" בגכולר כ״ל מיא כמי סילש״י כלאי זרעים דרגכן ובקידושין
ל״ע ע״א מ ס וסאכן הכן וכו׳ פילש״' שהוא לאודי׳ גא״ ולהכיל איש
לבבמלד פילש״ לס״ סש״ק לגן ולבן ע״׳ ל״א ס ״ מ כסלכסא כל׳ יסודם
ללש״׳ להלכהא כווה״ ואנ״ שסקשס נקמשץ סקשס ללגכן לל׳ יסודם
לפשוע למהכ״ כלא״ מ מ ק הלכהא הוא וככ״ע אה״ ומיושג כעי קר
חוק׳ לגכולוס שס קס״ל למי גמ׳ ג׳ מיד זלע״ ס״כו משוס שהוא לק
מ מ ס לא אקלו אלא כמק הולם גכלס דגמי ג׳ מידם:
וט״אה שגס סרמג״ס מפלש כן אלא שסוא פ ק ק כה״ק ל ד ׳הולה וגזה
א״ש עם שפקק פ״ק לכלאים סלכס ס׳ לאין ליקי; על ירק מרק
גמ״ל שק״ל שסוא גכלל עיעומ שלן וסוקשס לממ מש״ק אלו מריפוי ק׳
מ״א וגסוק׳ שס מ ה ה ר מ ג וכד ולסדל ׳"ל לק״ל לסלמג״ס דקגע" ל״
ללגיכא אליגא ל ד יסולס לכלאי זלמ״ אפ״ גא״ לאו לאורי" א׳ כאקר
ע מ פ סרכגס דשאים מקיו לאיצכוס מאוסו קיו מלמו שכשאו סלשאיס
נמצמס או ללמא וסמלס גסיקו לד ׳סולם אפי׳ גא״׳ אגל צרגכן אין
מקום לקסיקא דבא" צוקין ונס״צ אימממ משלן וק״צ:
ומימ לדנא סדלן להכ״ל שאיד אומל לא סיסל ולא איקול מסממס
שכמגמ׳ ומממורר ממ״נ:
ואשר מול נקשה נפשו לסולימו לפמ׳ לפי מ״ש למ״א ס״ רצ״מ דמימר
לסלמג אינר סלק זמנ״ז וסי* סל״ש סממס נ ס ן נילקס משוס
למון לאין צסס פילוס מ ל ס מץ א׳ ׳סשמ ומקופק אס ג׳ אילני
מצי מ מ משונים ג ד ס ם אס גס ס ס צמין א׳ ׳סשמ או צא:
הנה לכאולמ נמז׳ א ק עאיזס ממס ססלימ סירושלמ• לאיצן סלק נקלק
ל״ נ״ משום סלכנס לאפ״ סוס כסינ ל ס מ א נקלא לכלאים נק
סוס אפ״ אילד סלק נכלצ כלמוכס עלאצממן צמכסנ נמללס ונמממס
כל ען מאכל ובלא סשםיס ל ס עצם נמ• כסינ  pמאכל איכ ש״מ ססס
אילן אפ״ סלק במשעמ וא״כ מדל למעוע׳ סלק ולוסק לומל מסעם ללא
שיין בי׳ ב׳ ודרס לכולם ורן א׳ ס ם לפשומ דאיכא מינא מובא באילני
סלק ולא״ לסמל״ משלם ורד אלזיס ס ס ו מ מ פ ומכס מש ב ס ד ודני׳
לכל הפסו׳ ב׳ עירם שאינם נטש״ פימס לאעלינן במס׳ סמני׳ מ ה מ״ב
ואלז נזעו עסליף וכד ׳ע״ש ענואל לאוהו שאין נזעו עמליף אינו עושה
פילוס ל ס ד סר ס״ל לודנ״ עיילי ו ע ת איכא סל לגזעו ונור מסליף איט
נמשס דמ״ד מינ״ נאעם נעצא איכא נסו עכ״ס נ' עיניס שאינם
עושים פילוס וסמס מינים שונים זס מזס לסל׳ מנו לסו נעשלה ורד אלז
ס ס וא״כ על עם ס ע מ לנכן לשלא יסא נו איקול סלכנס ו מ ס ק נ ע י ד
לומל עדכס׳׳ שלן ו ס ד אינם כתומים נשלם אלא עולים מאליסם מעלים
ממין כיוצא נזה משכה ס׳ פ״ס לכלותם ל מ  pקוצים נכלם זס כלאם
דוסק אנל הנלפ״ד למגופיה לקרא למעשה נלאשיה לכה״ לורכהו נאילט׳

ותשובות

קטז

נפקא ליי לשס מפורש נק פ ד עושס פ ד אע״ג דפ״ רעב׳ן אשר זרעו בו
ס״ני סלק ס״נו מ״הולא ובוולא׳ ברא גס הקג״ה אילד סלק אבל עכ״פ
ליכא בפילוש בקלא אלא נק פ ד ואסד כסיב י£רנהו ולא סלק ואם
סאמס כן סוא איפשע אבע״ לליס לא מקלי פ ד וא״כ מנפים סמדס״
ימסרם לסבדכס זע״ז למאן לקמין מצעו אהן גילקא בירושלמי אבל
לעיל לשועל נפשו yמק עסס רסוש לאילן גילקא לגס אילני קרק לא
עליכם זמ״ז ועכ״ש לפי סעעס שד לעב״ן שאק לן עשב שאין לו עזל
לממלס שאומל לו נלל וסממלב סידנ״ מבלבל כסוס שלעמלס א״כ זס
שיין אס״ באילני סלק כמובן אלא שאין לנו מקק בנקסלוס במופלא
ממני ואססו׳ בברכם .יוס ג׳ כ״נ ענסס סקע״ם לפ״ק:
משיסק קופל מפפ״דמ:

תשובה רפח
שוכיט לס״ה סלב סמא״סנ סמופלנ סו״ש כשים מדם אד׳ ליבש נ״י
בע״סמ ס׳ אודי ן סליסא׳:
בססגולד בשוקי בלאי ללפואס סנימנ׳ נפימוח ימיט ונפשו סיפס
פה
גשאלסו כידון קיום אילטס סימרכביס ע״׳ ב״נ ח״ל סשאלס לאשל
נשאלם׳ מסכייד ליסילא׳ סלליס ב ע ד נ ס סגל ע״ל שנסגו שעם ענסנ
אבוסיסס מ מ ס ס אשל לביס וכן שליירס קונים כלודס עעכו״ס ובסוכס
אילנוס נטועים שקדם ואסלסקיס לובן עולכביס ועק״עין אוסן וםוא
עבואל ני" ל ס״ לצ״ם כלאי </״לן נוסנ בין באלן בץ בס״ל יבקוף קעי׳
ז׳ מבואל שאק־ל לק״ימ עכ״ל סשאלס:
מ ד ק ב׳ ע״נ פלינ׳ לבס ודי ללבם מנכש ס״ב משוס סולש ולדי
פיק
משוס זולע ומסיק ללבס סא לסד׳ סמנכש ומספס בכלאים לוקס
ל״מ אומל אף סעק״ס כולי ל״ע סיא וסכ׳ קסנ׳ סמככש וסמספס ס״ב
של״מ אומל אף סמק״ס ולכאולס אפ״ א׳ במלמא סלכס כלבם לנב׳
לב יוסף סכא אבמ״ לן למפקק כמ• לבעק׳ עכוס כ״א ע״ב א״ל •נאי
סמספס בכלאים לוקס וכוי מ״ש הקונ״ וק״״ל כתם״ וסשסא א׳ עספס
משוס זולמ לוסק מאול בלשון סבר״סא לומל זו ואציל זו ק ס ד סענכש
שסוא מק״ס בעלמא ואצ״ל סמספס שסוא זורמ ס״ב שדמ אומר סמרךס
לוקה וקא׳ סן שדמ אמנכש שלפני ופניו ולא אמספס שלפניו זסו לוסק
אבל א׳ מנכש משוס זורע וגס מספס משוס זורמ וכלבק ואס״ מ מ
לסוקיף עליו אף סמק״ס א״ש וכן משמע מפירש״ שס לססונ׳' כרב יוקף
ע״ש וא״כ צ״ע ודע פקק רעב״ס רס״ס עסצד שבס כרבם וצ״ל לססעא
למקיים משמע בצא עעשס וסוס צ־־ל לק״ל צדע צאו שאין גו מעשם
צוקים וכמ״ש ס׳ נ גאמס מרש סיס׳ פיק למכוס ד מ״ג גשמו וסקשו
עליו וא״כ זס לוסק מ״כ ק״ל סצכס כלגס לקא״ מקיים ל מ מ אמנכש
ומססס למשא שיש גהס מעשם ואפשל ק״ל גאמס לאץ סלכס כל׳ ינאי
ולי ׳וסנן וליל לעמם כ״א ע״ב אלא ק״ל מספס אינו זממם אלא מקיים
מ״׳ מעחס וקסם מסנ״ למכום כ מ מ וכן משממ מקילור סלעג״ס לסיא
מכלאים לקילל מנכש ומםפה נסלל׳ לחלוו״׳ משים מקיים וסא״ש לפקק
כל״ע למנכש לוקס וס״נו מקיים אמ״נ לאיכא ל נ ק לפלינ׳ כמגואל
גמק׳ נרז מ״א וגילושלמ׳ לפ״ס לכלאים ואין סלכס כל״מ מסנליו צ״ל
סואיל וקסם משנס למכוס כיוס״ פ ק ק כן:
איברא נמסד' ללמא׳ משנס א׳ פ״א ננוח שקמס פ״ סלע״נסאנס
סמולכגס גמלמק מ״ש משממ למוסל לק״ם וכלגנן לל״מ
איכ קסל׳ קסוד אסדמ וליל שלקס ׳סול ממולכג של גוי וטעמו גקלו
שזס מוסל כלמ״ס׳ גי״ גשם ׳משלמי ק״ק׳ ופקק כן גש״ע וצעולס
ק ס ם משנהכל״מ:
והנה נ ע נ ך ס כלאים נל׳ עעשס אלא שלואסו ואינו מוקלו פקק למג״ס
פ״א עכלאיס שאקול ואינו לוקס וסוא פשוע לצל״ע לאו איכא
אלא שאינו לוקס כשאין נ ו מעשס ומכ״מ ועשנס לעלן דגואר ל פ ד ט
נעזס״» ס נ ס גע״ז ק״ד ע״א עקשה סוק׳ סא מ ע לא א ״ ד אלא געושס
עעשס ועוקל אינו אצא לוצס גקיועו בצי עמשס וסילצו דוסק גדול דזס
הוס כמין ממשס מ״ש מנואל מלבליהם ללל״מ לא אקול כלצ נצי מעשם
וללננן לשרי אפ״ ע״ ממשס שלי וסוא נגל ימשליד לפ״ל לכלאם
אמסנ״ כלאי כרס אקיר לזרומ ולקיים איסא סס© ח״ל מס כר״מ פ״ אס״
משנםינו כ מ ע דמע אומר המרךס מוגל נל״ח אמי לנל• סכל סיא סכל
מומס נ א ״ שסוא אקול ס״ נה׳ לרגנן ל״ח דאומי׳ ליכא מ״מ אקול
מדרבק שיב אמר בשלא ק״ס ע״ ממשס אנל כשק״ד מ״יממשס לוקס
כסא דחנ״ סעספס לוקס ס״ קא׳ אדלעיל שאמר לר״מ סמק״ס נל״ס
משמע עלקוס ליכא ס״נו גלא ק״ס ע״ עעשס דס״ל לאו שאין גו מעשם
ואינו לוקס אנל עי׳ עעשס עלקוס נע• איכא כלסמ׳ המספס נכלאים
לוקס וק״ל כ ר נ ס לכולי מ ע סיא ודלא כ ד ינאי דמכוח אלא עספס נמ׳
אינו אלא מק״ס נעלעא וכנ״ל כן ד ל פ״ סימשצע׳ ונראם דסוצרן לזס
משוס ליש ק ו ג ד ס כל לאו דש״ן גו מעשם לקין אפ״ מנר נלא ממשס
כע״ש משנס למלן פ״ל מפלוס ולוס סל׳ ד״ו רש ק ו ג ד ס גסיסון כל
שעיקרו אץ גו עעשס אפ״ אירע שעשס געעשס ע״מ אק לוק״ קע״ל
׳רישלוד סכא ללמע גמק״ס גלא מעשם אץ לוקים וע״ עעשס לוקים.
ע״ע מוכס מהירושלמי ללא כססו pס ד ל גסלס׳ סלא ללמע יש גו
ל״ם

שאלות

חת״ם סופר דדד

ל״מ באין בו מ ע ש ה שכיה ד ל ר ב כ ן

מעשה

א ס ו ר מ ד ר ב כ ן ע כ ״ ם ביש ב ו

לא

ותשובות

ב א ח כ ו ח ב א ל א לאשר ע ו ר ר נ ו ב ל ו ח ו ה שניות ע״׳  0ל ע י ד ו ה ב ״ ח שי׳

וש״ס דע״ז א י כ א ל א ו ק י ר באין ב ו מ ע ש מ ד ל א ג ז ר ו ע ד ר ב כ ן ל ע ק ו ר כטיעומיו

המעבעוח

לערש לו ע נ י ן

ועדיון ב כ ו ר ד א ו ר י י ת א

בפרעון כ ה ו ב ה

א ב ל צמוס׳ ק׳ ו מ כ מ בצאה״כ צ״ע א מ מ ו ס ׳ מ ע י ק ר א מאי קשי׳ ל ה ו דר״ע

ו ע נ י ן ה י ק ו ן ה מ ל כ ו ה ב פ ר ע ו ן ח ו ב ו ב מ ל י נ ה י נ ו ועיין ב נ מ ל ה ש ב ע ה ס״ ׳״ב

ב ק ר א כחי׳ כ ל א י ם שדך

מסס״ק ל״א ואילך ] ע י י ן ח ו ק ׳ י״ע ב כ ו ר ו ח מ״ח מ ש נ ה זי[ וידיע להוי כ ׳

ל א ו מ ע ש ה ל א כ ח י ג א ל א שמוכע מ ס י ו ה כ ל א י ם ב ש ד ה בין ע״׳ מ ע ש ה נ י ן

ע נין ק י כ פ ״ ׳ ס י א ן מ י נ ן ב כ ל מ ק ו ם ו ב כ ל ה מ ל כ ו ה ל א ״ ר פ ׳ ה ו א כ ל ש פ ע ל י ע ק

מ ע ש ה מה״ח לומר כן ה ל א

ל א א מ ר א ל א ע״׳

מה״ס

ע ה א ל ע ר צריך ל ה י ו ח  10א ״ כ ע מ א ר ק פ״״ן וכן נ מ צ א נ ד פ ס ו נ ע ב ע ע ל

ל ה ה י ר ו ח כ ל ע ״ ד רש״י בע״ז ס ״ ד ע י ב ו ב מ כ ו ח כ ״ א ע ״ ב פירש ד כ ם ק א לן

ש ל א ע״׳ מ ע ש ה א ל א שאין ליקי׳ ע ל לאו שאין בו מ ע ש ה א ב ל

ע ה א ל ר הישכ־ס ו ה ו א ח ק ו ל א י ע ב ו ר ו א ק ו ד ל ש ו ס מ ל כ ו ח לשכיח ק ו כ פ י ״ ס י א ן

מ ד כ ח י ב כ ל א י ם ש ד ך ל א ם ״ כ ל א י ם ד ב ה ע ח ך ח ר ב י ע כ ל א י ם שדיכן א ש ד ך

ירכז

ד ס מ י ך ל ״ ודרשי׳ כ ל א י ם ש ד ך ל א ע״ש ו כ ן מ ש מ ע ל ש ק ש״ס מ ל ן א ך רש״׳

קוכפיסיאן מינן זה אינו כככק

ד מ ״ ק הכ״ל פ י ׳ ד ל א

דקרא

מ כ ל א י ׳ ד ב ה מ ח ך מ פ ק ״ א ל א גופי׳
רם׳׳ח

ל א ו ה כ י א י ח א ב ח ד ״ בירושלמי

ד כ ל א י ס הכ״ל כ״ל כ ם ק א

דאין לוקין בלי מ ע ש ה א ב ל לדרש מ ש מ ע ו ח ש״ס מ ל ן א ח י ׳ מ כ ל א י ם ד ק א ׳
א ב ה מ ה שדיכן א ש ד ך ל א ו כ ל א י ם

ש מ ר ב י ע ״ זע״ז ב י ד י ם א ב ל א ס ר ו א ה
אבל בלא מעשה אם״

ל נ מ ר ׳ ו א ח י ׳ ירושלמי

איקורא

ליכא מ״הם

מוחל

וא״כ צ־בכן

ל ש י ט ת ו ושיק דילן לשיעהו מיהו ל ה ר מ ב ״ ס א ו ק ר

בפירוש ל מ ע

והנה

ש מ ק ק י ם ז״צז א י מ צריך ל ה פ ר י ד ן

כ מ כ ח ו צ ב ש פ ו פ ר ה ע ״ ! ב׳ מ צ״א ע ״ א א״כ ה״כ ע״י

ו ב פ ר מ שצא ׳ כ כ י ק
מעשה

א ס ו ר א ל א ע"׳ מ ע ש ה

מ״הח אפי׳ בלא מ ע ש ה :

בנ״״ד סי׳ ר ל ז ת ק ש ה א ה ר מ ב ׳ ם ד כ ׳

ב כ ל א י ז ר ע י ם מ ו ח ר לומל

לו ל א ו ל ז ר ו ע לישראל א נ א ל ז ר ו ע לו לנוי צעצמו ע״ש ו ה כ ה פ ״ א מ כ ל ח י ס
הלי וי״ו כ׳
כלאים

וכ׳ כ״מ ה ע ע ס

ומיל כ׳ ר מ ב ״ ם

דאמירה

בו ש ו ס ח ע ר ו ב ו ח כ ח ש ה ומובן כ ׳ ב ע ש ר ה ע ה א צ ר ש ה ם

נ ו ל ד ע ן צריך שימצא בו מ א ר ק ם ״ ״ ן ״ ו ל ר ע כ ס ף צרוף ב ר א כ ד ז י צ ב ר ש א ס
ח מ ע ב ע ו ח הכ״ל

׳וחכו

מעכו

ויוסר

ה ח ע ר ו ב ו ח צריך שישאר

הכחשה

ב ע ש ר י ם זהו• •'׳י צויע כ ס ף צ ר ו ף ) ב ר א נ ל ז י ל ב ע ר ( בלי ש ו ס ח ע ר ו ב ו ח וכיון
ש ב ע ש ר י ם ז ה ו ב י ם יש ששים צו א כ צ י נ ע ר ש ב ה ס ׳״ו צויע כ ס ף מ ו ב ן ש ב ע ש ר ״
ציואכצ־בר יהי׳ ח מ ש ה ל ר ״ ע ושצ־ש כ ס ף צרוף שכ׳ ה ר א ש ו כ י ס ש ה ו א ש י ע ו ר
ה פ ד י ו ן ו ה ״ כ ו ח מ ש ה ס ל ע י ם של פ ד י ו ן ב כ ו ר ד א ו ר ״ ה א א ל א שאכ׳ מ ח מ י ר
ק ו נ ה ) ב ר א כ ד ז י צ ב ר ( ק צ ה ב י ו ק ר מהכ״ל ע״כ

ק צ ה מפני ש ה ק י מ ה בעצמו

סלע וב׳ צוואנצינער מחציח ה ש ק ל וחכז״צ ק ר א ו צו שקצ חצי ק  :ע

הוא

אבל מוא מחליח השקל
איקרין ו ב א י ק ר שמכה

ציואככיגער א׳ ה ו א דינר
פרועוה

ד א ו ר ״ ח א שיש כ״ד
וכמובמ

ו ה ו א שיעור קידושין ד א ו מ י מ א

שבות

שכוהנים ל ג ב ו ה

אקיר דהיה

לגוי לצורך ישראל

דב״כ יוצייה ע ל ת ר כ ב ח אילן

ד א י ב ש צ עצמו ל י כ א ש ב ו ה וליכא ל פ נ י ע ו ר ו ה ש ה א ה ד ר ק ״ ל מ ־ י ־ ל מ כ ס א

והנלעיד

עשרים

ל ה נ י ח לנוי ל ה ר כ י ב כו א י ל נ ו ת

א י כ ה״ל ל פ נ י ע י ר וכו׳ ע י ש ו ח ש ה א ח ך ב ב א ע ״ כ מ ״ ר ׳ נ כ ר י •נשל ישראל
מ א י ק מ ״ ל ד ל א יכיח

מארק

פ ״ • ; ה ״ מ " י ו צייע כ ק ף צריף ש ק ו ר ץ ) ב ר א נ ד ז י ל ב ע ר ( ש ל א י ה "

ד א ו ר ״ ה א ח מ ש י ם כ ק ף ה י י נ ו ק ל ע י ם ש ס ם מ א ח ״ ס דיכר צוואכצינער ש ה ם

ל מ ע מ ״ דק״ל ם"׳ מ מ ל כ י

מ ״ ה ת יכיח־ ה נ ו י ל ה ר כ י ב ה א אשיר ל ק י י מ • א פ י ׳

בני מעשה

ב נ ד ר ז ה א ל כ ל ה מ כ ו כ ה ב ש ס ק״מ

הוא

ט ו ב ל ה ר ב ו ה א׳ וב׳ כ ו ו א כ צ י נ ע ר א ב ל ה ע י ק ר כ ה נ ״ נ נ מ צ א ד׳ צ ו ו א נ צ י נ ע ר

לנוי לזריע לו ו ה ק ש ה י ה א א ק י ר י ס ל ק י י מ ם ותי׳ ני״ז ש ה ד ט ר ו ע
ר מ ב ״ ס וז״ל ו א ק י ר לישראל

לכל מלכוח

ע ה א צ ר צוואנצינר צ ע ה כ ר ו נ ס פ י כ פ ע ר ל י ן כ ו ל ם ב כ ל ל מ ז ה :

מיכה

ל ד ר ש א ד י ר ו ש ל מ י ה כ י ל אין ח י ל ו ק בין ע״י מ ע ש ה ל ש ל א ע״י מ ע ש ה א ל א
דבהמה לא

מערך זה

נורעי׳

ו ד ו ר ש ״ ש ד ך ל א ה ז ר ע כלאי׳ ו כ א ל ו כ ס י ב שדך כ ל א י ם ל א ו כ ר מ ך כ ל א י ם

א ך שיש

ו מ ל כ ו ח מ ע ב ע י ח של מ ד י כ ה ו ואיכו

ל ה ר מ ב ״ ס ילע״ג ל כ א ו ר ה :

ששה וששים זהו׳ מ׳ ל״ל ק ו נ פ ־ ס י א ן
ל ב ס י ל ה ד׳ מ א ו ח כב״ד

מ ע י ק ר הדין ,ו ע ש ה כ ד ב ר מ ד י כ א

בהמה

וכת׳ ר מ ב ״ ס פ ל י ג ת ״ כ ו ב כ ל א י ם ו ה ר כ ב • אילן ב א ״

בס״ל

כ פ ל י י ם מהכ״ל כ ל ז ה

כהובה

ד מ ל כ ו ה א י ד ו ע כ י מ ק ד ס ק ד מ ח ה בימי

ר ע ש מ ל ח מ ו ח ירדו ב א כ ק י ל ע נ י ל ה י ש נ י ם י ו ם י ו ס כ מ ה שכיס זא״ז כ ל ש ע ה
ושעה פ ו ח ח והולך עד שלבקיף
הקדמוכיש

כ ב ר כ ת ב ת י ל ה ת י ק פ ו ת מ ו ה ר ל ה ״ ס בלי מ ע ש ה דומי׳ ד כ ל א י

מינן

של כ ה כ ־ ס יהי'

ובמדיכוה

והוציא

חידש

חקיר׳ה כנשר
באנקענאען

נאכקעלעניל ולא

נעוריו פ ס ל כל

אלא

הבאנקעלעל

ה נ ו ה ג י ם ע ס ה י ה ס נ ק ר א י ם ) ב פ ח ע ע כ ע ( ש ל ו ) נ י ע ע ק נ ע ל ד ( כגד ה ם ק ו נ י ס
ו ה נ י ע זמן ס ר ע ו ן

ו ש ס כ א מ ר כ ל ה ה ח ח ״ ב ו ח שכעשיס משכים ק ד מ ו נ י ו ח

מ י ד ה ו ל א דקיל ח י ל מ א ״ ב ה ר כ ב ת כ מ י ש ר ח י ה ׳ מ•

שלס א ח ר ה ח ד ש י ם יחשב לפי

ח ש ב ו ן ש  :י ח ה ה ח ח ״ ב ו ח כ מ ה הי׳ ש ו ה

ש נ ש ח ב ש ל ו מ ר ב ה ר כ ב ה כ ל ה מ י ק ל בארץ ה ל כ ה כ מ ו ח ו ב ח י ל ילא ידע ד ז ה

ו ל פ ע מ י ם ח ו ב של א ל ף כ ע ש ת

מיוכ־ ב׳ מ א ו ח מ ה ח ד ש י ם וע״פ* חשבין

אבל הרכבה

ל א נ א מ ר א ל א ב ח ו ב ת ה ק ר ק ע לבאי" ד א ו י י ״ ובחייל ד ר ב נ ן א״כ כ ל ה מ י ק נ

ז ה יהי׳ ה פ י ר ע ו ן

בארץ ת ל כ ת כ מ ו ת ו בסי ל ו נ ס ב ז ח כ׳ ר׳ יוכה ר ״ פ כיצד מ ב ר כ י ן ד ל א ו

מ ק ד ס ק ד מ ה ה ע ר ס ה מ ל ח מ ה ב מ ע ו ח כ ק ף ו ה נ י ע זמן פ י ר ע ו ן ע ת ה ׳ ש ו ל ס

ד ד א ו ר י י ח א בחייל כ מ ו בא"׳ יכ׳ נן״ז ר״סי רצ״ז

ה ח ד ש י ם שזהו ) ג ו ע ק נ ע ל ד ( מ מ ש ל ע מ ן פ י ר ע ו ן ח י ב כ מ ו

כללא הוא אבל בהרכבת

ד ה ו ה ח ו ב ח ה נ ו ף מ מ ש ע״ש א״כ מ ה ל' אלץ מ״ל ח״ל א ב ל מ ע מ א דיד׳
ל ה א ה ר כ ב ה לא

מהכא
הרכבת
שדך

כ ח י ב נאוי"׳ אלא שדך

בהרכבה

יחשב

ה ב א נ ק ע צ ע ע ל כמו ) נ י ע ע ק נעלד(

פירעון

ולעני]

ב ה מ ח ך ח י ב ה ה ג ו ף בין בארץ בין בחייל א ף

בהמהך

ב ה י ק ש א לכ״ע ;,אמר״ לון מ י נ ה

ה ז ב ח ב ז ב ח י ם צ״א ע׳ינ ס״ל

י ע ק ב בכללי סיגי׳ שלו ו ה כ א כ ״ ע מ י ל י ם ללון
ל א כ ת י ב א כ ל ל ומכ״ש

בהדי׳ ב ש ע ״ ח

כמה

מבהמהך מה

בהרבעה

מה

ב ח מ ח ך בחייל ע״י מ ע ש ה ל ו ק א ה ״ נ ה ל כ ב ה בח״ל ע״י מ ע ש ה ו ה נ ה מהלש״ל
אמכם בק׳ ברכת

שישלם לו דוק׳ צ ו ו א כ צ י נ ע ר

אף

ה ל כ ב ח שלך נ י ן נ א ל ץ נ י ן בחייל עיין ז ה ס ם ״ ק לקידושין וא׳יכ מיכה
בבי ק כ״ה ע ״ ב ס״ל

א ב ל זיל׳ ז ה

)שקאלא(

החובוה

) מ א ר נ ע ן נ א ב ( של כ ש י ס הייכו כ ה י ב ה כ ל ש ה ו א ח ק ק ב ו ע ה כ נ ו ן ב י ש ר א ל

א ל א י ל פ ״ מ ה י ק ש א שדך
ומיכה מ ה

לא חזרע ולא משמע

בבאנקעלענול

כל ה ח ו ב ו ח

ציואנצינער א ס ל א ש ה ח נ ה

ונקרא

ואמכס

שחס

ואוקי

מ א ה י י ס א ו ד׳ מ א ו ם ו ב י כ י ה ס יש

נ ע ל ד ( היינו ב ב א כ ק ע צ ע ע ל ה כ ה ו ג ״ ע ה ה ו ח ח ו ק פ ה ש מ ו ק י ף ה ג ע ל ל א כ ח ו
יחשב

באחרא

ב ה י פ ו ך ע״ש ובשי

באר

אכו נ ו ה ג י ם

וכן

מ י כ ה ומיכה מ ו י ל ה ר כ ב ה

שהוא ח ו ב ה יולקע ועשינו

איהה

ל כ ל מ ש פ ח ו ה שרים ג ד ו ל י ם מ ק

׳וחן ל כ ל א ל מ כ ח ל פ ח ו ח ב מ ש פ ח ה ה ה ו א א ו ח ו ה ק ק ב ו ע י ש ו ל ם ) ב נ ו ע ע ק

הנסוגים

בחשבון ש נ ח

בנב״ח

שיםחחו

כהובה
משיעור

השקאלא הנ״ל:
ש ל א ירד

ובלבד
דאור״חא

)הבאכקעצעעצ(

ו ה כ ה ע ה ה ב׳ מ א ו ח ז ה ו ׳

כחובוח הנוף

ב א נ ק ע צ ע ע ל ע ו ל י ם ש מ ו כ י ס זהו׳ ק״מ עדיין ה ו א יוחד מ כ ח ו ב ה ד א ו ר י י ח א

מיכה מ ת ב ה מ ת ך בחייל א״כ מ י נ ת מ ת ב ה מ ת ך עי״ מ ע ש ה ל ו ק א וא״ש לכ׳

יוקף

יממש

ב מ ק ו ם כ נ ו ב י ס ד׳ מ א ו ח ל כ ל ב ה ו ל ה ה נ ה

ל מ ב ׳ ס שלא יניח ג ״ וכוי מ ש ו ס כ י מ בחייל ל מ ו ה ר לקיימו א ח ל ש ה ר כ י ב ה
מ נ ו י לכן כ׳

א ק ו ר להכיח

ל ה ר כ י ב בשל ׳ ש ל א ל מ ש ו ס

ד ר מ ב ״ ס ק״ל פ״י מהלי

ועיש

בלחי מ שכ׳

שיכא לו

ק פ ״ ק י ק י ל י ש ץ ע״ש
ע ״ א מ ה ח ו ק ״ וכוי
לםכי עיור ורק משוס
חלק

יראה

מלכים מנויה ע ל

בלח״מ

אמירה לנכרי

בפירוח ו א ד ע ח א דכפש״ מרכיב
וש1ב מ ו ח ר ל י ש ר א ל

ק כ ה ד ר י ן ק׳

ל ה ס י ק ׳ ליכא

ש ב ו ה מ״מ א ס יש

תשובה רצ
שלום
על

ו

בק״ק ערכיפאל יע״א;

ד ב ר ח ה ר ע ׳ י ב ם׳ ח ד ב כ ו ר ו ח מ ש כ ה ס ׳ שכ׳ א ס ד ע ה א ב י ה ב ן ק ו מ כ ה
ש ב ו ו ד א י יחזור לו ה כ ה ן א ץ ה ב ן פ ד ו י בין ה ח ז י ר ה כ ה ן בין ל א מ ס ז י ר

שבוה

חמגיע״ לו:

ו כ ל ע ו ב ל ה ר ב ה ה ל ז ושכון ה מ ו פ ל ג ב ה ו ר ה כש״ס מ ר ה י ו ק ף
י ו א ל ד ״ ע ש כ"׳ ב ש ב ה ה ס כ מ ו כ ׳

משוס

לני׳ ה א ר י ס

להשביח פירוסיי אין כאן

ל י ח נ ו ח מ ח נ ק פירו׳

מש״חק ק ו פ ר מפםד״מ:

הרכבה:

והמעיין בחוק׳ מ נ ׳

דאין ר א ״ מ ש ם וא״כ

ל ק ח ו א ח ה ו ס שמי .מ״ב י ו ס ה ' כ״ו א ל ו צ חקצ״ו ל ם ״ ק :

ל פ נ י ע ו ל וכו׳

רמב״ס כן מדוריה׳ שיק ה א דשמואל

ה א ר כ ח ׳ וםר״מ

איברא

כ ך כ ר א ה מן ה ג מ ר א ע מ ל

המרב

דברי

כםשעיוח

ברור מצצו

דש״ס ד ב כ ו ר ו ח כ״א ע״ב מ י ד ע ם מש ע ב ד ה ואין ב כ י פ ד ו י א פ י ׳ ל א י ח ז י ר
בהא

ק ל י ק כ א ל ל ד ע ח ה ח ו ק ׳ מ ו ת ר ל ק י י ם בלי מ ע ש ה א פ י ׳ לר״ע א פ י ׳
באיי ולרמב״ס בהרכבת

אילן ב ח י ל

מ י ח ח שרי ׳אולי ע״ז ק מ כ ו

ח כ י מ י ד י ה ו ד א • ש נ ה ג י ע ם י מ נ ה ג א ב י ה י ה ס א ע ם ״ ' שמפשכיוח לשו! ש ע
לא משמע ל ה ק ל ב כ ך מ׳מ למדני

זכוח על ה ע ב ר

ואמכס לכחחלה מוב

ש י ש ח ח ף גוי ב פ  -ר ו ח ב א ו פ ן שלא •כיח ה נ ו י ש י ע ק ו ר ישראל ה ע י ר ו ה ו מ מ י ל א
שר״ ה פ י ר ו ח א ח ר כ ך הככע״ד .ס ״ ב י ו ס ד׳ מ ס א ל ו ל קצ׳יד ל פ ״ ק :
מש״הק

קופד מפפדימ:

תשובה רפט
תחל

לו א ל א ש ק ש ה ע ל ז ס מ ק ו ג י ׳ לקידושין ו׳ ע ״ ב ד מ ק י ק ר ב א ש י

ע ל מ כ ח ל ח ח ז י ר שמי׳ מ ה כ ה א פ י ׳ ב פ ד י ו ן ב כ ו ר וכ׳׳ל ל פ י ג י ר ק א ק מ ״ ה א
בש״ק ק י ד ו ש ״ ב א ש ה ל א ק כ ה דאין א ש ה כ ק כ ״ ב ח ל י פ ״ ו ה ק ש ו ה ר א ש ו כ י ס
ה ר ש ב ״ א ו ה ר י ע ב ״ א א ס כ ן פדיון ב כ ו ר כמי א י מ כ פ ל ח ב ח ל י פ י ן ע״כ מ ח ק ו
הגירסא

איש גזרו ו ב ע ש ה ד פ ל י ק

לשס ולההלח ח ר ק נ ע ל

פיפיוח

נ"׳ אב׳יד ד ק ״ ק ו ו ע ר פ ל י ע י ע ״ א :

בחלים״
ע״ש

ומשוס חוער

אשח

ו ל פ י גי' ס ר א ש ו כ י ס צ״ל

אין ס כ י כמי א ש ה ו כ ל ד כ ו ו ח ם ו ם ״ ה פ ד י ו ן ב כ ו ר ו כ ס ס מ א ש״ק ד ב כ ו מ ׳
אך

שכה ו ב ר מ ח ״ לראש צדיק ה ל מ י ד ׳ "׳כ ה ר ב ה מ א ״ ה ג ה מ ם ו ר ק ס
חל סלפיוס

וגרסו שמא יאמרו

אשה

כיקכי׳

ה נ ! ל א גזלו

ח ה הוא ד ע ח

כ מ ו ״ ה יושע כיץ

דמחכה

ה ו א יחיד

ב ד ע ה זו

בקדושי אשה לא
גזירה

ונעליו!

דבלאו הכי

לא

נמ׳ אסור

וכל

ה ר ע ״ ב לםע״ד:
םםוקקיס

מיקלשא
גזרו

וכראה

לעשוה

לא

בממכמ על
כן

ל׳
משוס

פקקו

כן

עכמ להמזיר

מם
כהן

לומר

ודוקא
משוס

עול

כיון

המסייע

בבית

סגרנר

שאלות
סנלמס

עבל ועביד

ל ק אי

חת״ם סופר חי״ד
נזלו ומוס׳

ע צ כן צא

וכבר

ביאלם׳

בעק״א

]ע״׳ נםשר

שאסיז[

לקנק

םילוה

לעלעא

ללאו כקטן

ס ג ו ף לווי

ס ל ע י ם לשלשיס יוס ה ו ה
לא מ״ס׳ בכוכים

מסג

מ כ ה להמזיכ

על

והסנלה׳
עלמין
אס

קטן

מפד

ראשוכה

שסחכ

מסכם

ו א ס יק־יס

הכיהן

למסול

הכאו

צ ג מ ד אין ה מ ק ב ל

צמסוצ עצ

אמר

ואי

ביובל כ ל א ״ ב ס י ם
ויע״ן

ל מ ה כ ה על מכה להסזיל

ל ק להלה בהכאי
ילצה

מ ס צין ע ל מ כ ם

םיצך ס׳

צו

על

סשולס

םשיבם

ועהכה

סכינ״ש סי'

ה ו ה מהכה גמולה
׳הקייס

הכאו

הכאו ולאמור

נ'

צצמיהה

מהכהו ומכל מ ק ו ם

ה ד ד כאלו

ם מ ג י ה ב ג ל י ק לס״ל ללמב׳׳ס

להסזיר

ה פ י ל ו ה ו ל א ו כ ק ט ן ה ג ו ף ובזמן שהיובל

ל ש ע ה א׳ ה ו ה

ההםלש

צ פ ל ו ס ע״מ לססזיכ

ותשובות

ה ה ק ב ל ה ׳ או
במשיכה

כי

צל?

משיכה

חלשה

ק כ ה צ צ ו ר ה ו ה עצמין נ ה כ א ׳ וכיון

שכמסצ

סהכא׳ סכי ה מ ס כ ם

לסלק בחלומה

משא״כ

ולכאורה

׳׳׳ל ל א ״

בסדיון מוהר ל כ ח ס ל ה :
דבבכולוח

ללמנ״ס

רגיל ל ס ס ז י ר ו ק א מ ר ק י י ס
לפיכן

לצה

אס

שיין מ ח ז י ר ב נ י ה ס ג כ כ ו ם

ס כ ס ן לחחזיל

סוס

ד א ע י ב ק א מ ל ר׳׳נו

א ע ״ ה ל כ ס זו סייכו מ ש נ ח י נ ו

יחזיל

הטה

וסלנר

ק״ס נזס

מה

שמשכהיכו א מ ל ס ש א ס ל צ ה צ ס ס ז י ל ו ל א צ י ה ה ל ס ס ז י ל ו ה כ ה נ מ ש נ ח י כ ו
כהב

ל כ  pש ס ״ נ לו ס ׳

פולין

נשעכוה צס׳כך

לכסן

ק ל ע י ס ס ״ ב ציהן ואין נ כ י פ ל י ' ש ל א
א ס כצה ה כ ס ! לססזיל

ל י ע ו ל פ ע מ ״ ס ה ׳ ק ל ע י ם וצהחזיר צו
פוליס

אין ה י כ ל כ ״ כ ועדיין י ח ש ב ו

כ ל ח ו ויחזור ויפלכו מ ח ל ש ל פ כ ק ס

מסזיכ עי׳

יאמכו

כ׳ אין

ש ע ל ו ויחזור ו י ע ל נ י
ע ״ כ י פ ר ע לו

נשענוה

הזה

הדבל והכהן

לאוי

נמעוה

שערו

על

א ס לצה להחזיל

ה ר א ש ו נ ה ק י י מ ה ו מ ש ו ס ס כ י א ם ״ צא מ ס ל צו ה ס נ א י וצריך צ ס ס ז י ר ו מ כצוצ מ ע ו ה י ו
מ ק ו ם ה ו ה מ ה כ ה ל מ ש י כ ה כ א ש ו כ ה מ ש י כ ה מעצי׳ ה! ה משא״כ מ ׳ ש ה ק נ ה
כ ו פ ן משלי ויש לעיין כיון ל מ ה כ ה ע״מ ל ה ח ז י ל פ ל י ו ן מ ע ל י א ה י א ו א פ י ׳
לי לשלשיס י ו ס א ס יחזור ו י ה כ ה ו לו לעלמין מ ה כ ח ו ק ט ן ה ג ו ף צ ד ך
א י ב ע ל מ א א י כ א מ ש ו ס ש ס ה ס ב כ י ה ס ל ו ׳ מ״מ נ ע כ י ן ז ה ל מ ש כ ח י כ ו
י
לעשוח בו ק ט ן ס ל ש ו ה ק ט ן ה ל א ש ק לא ה ״ ע ל ק ד ן הגוף משוס ס כ
ל א י ל ע לו מ ק כ ה ו ע ע ס וכי לו ש ע ״ ס ע ל ס׳ ק ל ע י ם ו כ ל ק ס ב פ כ ע ו ן ב׳
לאו כ ק ט ן ס ג ו ף למי:
פ ע מ י ם ולוציס צהציל מ ה פ ס ל ו ל א שיין נ ז ה ש ס ה ס ב ל י ה ה ל ו ׳ ו ע ו נ
ש ה כ ו ה ן איכו מ כ ו ו ן ל ה ק נ ו ה ל כ ה ן כ ל ל א פ י ל ו ע ל מ כ ח ל ס ס ז י כ
ו י פ ה ה ו א ל כ ה ן ל ק ב ל נ מ ה כ ס ע מ ״ ל ל ל א ליהוי מ ש ל ס ׳ ג ל י מ א ל א י כ ש ׳
השכ״ס

עשה

עוב

•p

ב ע מ י ו כ ן כ׳

הלמז נ ס ו ק ם ם

 3ק ו צ

והיכא

אלא
לקטה

מטון

נכחיכה

ש ק ו ב ל שדי לו

ו ק כ ה ה מ ק ב ל מכצ
ב א ו פ ן שכאוי

מקום הא

לנכים שבלב איכס ל ב י י ם

להליא

ש״ה

מדכחקשו

על

לאור״ נ ע ו כווכה

נש״ע

ה׳

דעחו

מ י ק ד כ ו ו כ ה כיון

כ ש כ ו ח כ ו לו ו ל ע ח ו ע ל מ כ ח ל ס ח ז י ל
שגס

אף

פ׳

שהכוהן לא

צ ל א ח ׳"ח כ א ־ כ צ ח י ק ומכוון צ״׳ח מ צ ה כ כ ל ע ״ ל :

ה ה ו ל ה ״״ח כ ק
סי׳

מיל

ק י י מ א צן מ ל ו ה

א״ח p׳׳ p׳ ס ע י ף ל ' ו ה כ א ל א

אמנם

ליל

לגמרי ולעכץ ל י ד מ מ ו ט ה כה״ג

שהכהן

וא״כ מ״ע ל א א מ כ א ס כצה ליהן ל ק ב ל נ מ ה כ ה עמ״ל ל ש א ׳ ל א פ י ׳ כימא

כ ן איכ ו

לעיצ

מ ש ו ס מצוה

הלי

כשכוון צמציה

כווכה

צדכוה

גמולה לעל

כגעו
מכה

הלוי א י ן נ כ ו ן מ ח ט

הכמ״א

איכא

הלמ״א

שזה ל ע ה ה ה ו ש ׳

אע״כ

מ״כ׳

להחזיכ מ ה ד

כה״ג דהשהא

בבכוכ

הכא

ח כ א ו ויחזיכ הכי

ב ח ו ס ׳ ב ה א ל ל נ ל י ס ש ב ל ב א י כ ס ל ב ד ם ו ל א הילצו כ מ ה ש כ ה נ
ביה

מ ע כ ש י ו ל כ ש ח ח ז י ל ה ו ל׳ וצ״ל

לקמ״ל

ל ה ק כ ו ה ו צ ש ע ה ע כ ״ פ למן

ש ה כ ה ן כוו; ל ק כ ו ה
פלו׳ וכלאה

לאו

כאומכ

מעכשיו

משכחיכו אפי׳ ב ל א

ועול

ל ג מ ד בזה שונכ

ששנל

לס״ל להא׳

ומכל מ ק ו ם

להשחא

כלחקו

וחילצו

חוס׳

דכי

לה״

אנצ

וחלח

זוזי

עעמ׳

ולמה־

עניל כהן

דמי

ח ל א דאז

הפליון ח ל ח
,

המצוה

ע ל י ף שיה '

מצוה נ ח ז ל ח י

שחחס

הממון

שיק״ס

על

פ ל ו ׳ ו ד ל בלי ה כ א ו
וקילוש ה ש ס

לנעלים

ו צ פ ע מ י ס צ ל ק ה צעכ׳ כמי

א י כ א ו נ מ ה נ ה עמי׳ל ע״כ צריך צ ה ח ז י ל ו

כמי צליך

צנעציו

הזלה

אע׳ג לאוחו

ה כ א ש ו נ י ס כמ״ש ל ש נ ׳ א
ולהקכוחו

ה ב י ה שמםזל

צמצוה

מעוהיו

ככלע״ל למצחא

והנה

להחזיכו

עהכה וקטן

נהוכה

נ פ י ל ו ל נ ה ג ז ו ל ל ף מ״ה מ״מ ע ״ כ צליך ל ח ז ו ל

ל ב ע ל י ו כ א ש ו כ י ס ואין נ ו מ ל ו ה ו ע ו ל ב ה שלישיה ז כ ו ח ל נ ע ל

ה כ ה ן ק נ א ו נ ג מ ר ׳ ד ד ב ל י ס ש נ צ נ א י כ ס ל ב ד ם ויל׳ מ צ ו ה כמי יי״ח ומש״ה
מ ה ? מ ע ש י ו ו כ ל מ ״ א ד צ א כש״כ

ע״מ

מ״מ ל י מ א

בליה

משיל

ל״ע שה״

בלעה הכהן

וחולה

או לא

א ס להחזיכ

א ג ב א ו ד ח י קמ״צ מ ה ט ' כ כ ״ ל :

גלול

ליהכוח

ולא כלה

עיין

מ מ ח ט ה כהוכה

לכ״ע כ ש נ ו ח נ ו ל ח ל ו מ י ׳ ל ק ש ל ע ח ו שישזיככו לו ל כ ״ ע מ ח ט ו ל ל א כ ה כ ע ״ נ

חולין ק ל י ג ע ״ א הי' מ כ ה ג ו ל ה ח ז י כ ו ל מ ה ל א ה כ ה י ג ל י ה ן נ מ ה כ ה

טוס

עפ׳ מעעמ״ ה ט ל

ואחהוס בבלכה

וכן נ ה ג ו .

עש״ק כ׳

הכוהנ

מאול.

נחפז׳

מ נ ח חקלג׳יל .מ ש ה ״ ק

פ״נ כאול נ ק ל

סופל מפםד״מ:

ע מ ״ ל ש״מ

שוכיט

ע ״ נ ח י בלבלי שאלחו אולוח
המחזיליס ל ט

כהדס

סםוסקיס

סשייכיס

אלך צבלל הלין והסוגיא

פליק בכוליס

שלגיליס ל ח ז ו ר א ח ל

ה פ ל י ק כצו א ו מ ק צ ח ו ושפיר חזי מ ע ל ה ו
נ ו פ ך מליצי

נהומי

צזס

וגס

היסיף

השייך

צזה

ב ע ז ״ ה ׳ כ י ל ו ס ע ו נ ס עצי וממיצא

ואני

נ כ ־ ה הלו׳ וזס לא כלמל

דקידושין וי׳׳ו

ע״נ

לנא מהנס

אמל

לססזיל

ע״מ

ממשכהיכו

כיון ל נ ׳ לו ש ח ״ נ ה ׳ ס ל ע י ס וככ״ל

לא

שייך

כ׳

ללא

שחיחה

ש ט ס לא ה ו ה אלא

אס״כ לוצס
אס

ומחכה עמו

אסליס׳

סצועה

כ׳ מ ס

ולאו כלום הוא ו א ס

ק ט ן םיכוה

ש י מ ז י ל ס ו לו א ס ל ש ע ה

לכל מיל׳ ו ה ע ע ס ב ז ה

ניסנו במהכס

סלש ומשיכס

ש ע כ ״ ם ש ע ה א׳ ה י ה ה שלו ממש ב ק ט ן
אך

כשמהן

אפי׳

ושכיהס ה א ב הכוהן וכהן
היהה

ש ע ה א׳ ל א

הוה מהנה

המקבל

לכהן ואפי׳ ק ט ן

ועול אp״ל
אס״

נלאה״כ פלו׳ סך

ואימדס

גמולה

ק ד ן הגוף

נ כ א ש ו כ ס צ א סי׳ ע צ ק ט ן ס ג ו ף

ההקבצה׳

אינו צ ד ך

קטן

אסל

כ׳

כנר

ק ד ן גמור ישלו מ מ ש

הוא אך

ה ה כ א י צריך ל ה י ו ה ב מ ע כ ש י ו

א ו עצ מ כ ה כמעכשיו שאז א ם ״ כ

כשק״ס

שעה

ה כ א ו ו י ס ז י ר ה ו הי׳ שצו

א ׳ מ ע כ ש י ו ע ד א ו ה ו ה ז מ ן מ ש א ״ כ כ ש א מ ר א ס ה ם ז י ר ה ו צ׳ צא ק כ א ו א ל א
שי״צ א ל ל ב א ה י ה ה כ א ׳
וא״צ צ ס ס ז י כ כצצ

ומעשה

ל י ה לין ו ד ה ל ״ כ א
ספק

אך בהא

לא כהן
נל״א

עיין ניכוין

איכא

פ״ב

פלוגהא

קא׳ אלא אמהכה
בכוכים ה ל כ ה ס׳

ס נ ״ ס נ ש ״ ש״ה ה ב י ן

מעיין

וכ״כ

כהבה׳

שיך

לההוס׳

בכולוה

רא

ע״נ

ולוב

ככהן המסייע

הלו׳ ק א ׳ כ ט אפליון ב כ י י אבל
ע״מ

להמזיר

אבל נפדיק
ס ש ט מ זס

להרומה

וכלפקקו

בלבלי

ההוקי לנכולוה

וכםקשה בו

שהבין

א״ס p״

וה״כ ל כ ו ו ה ״
כפירש״׳

נ ה כ א ׳ עמיל
קעיף ס׳

וכ״כ

לסליא

בלישכא נ ה ל א

ואומדן ד ע ה כך הוא וכלקי״ל

שס

וכ׳

p׳' כ י ד שק״ס

נהילוצס

לאין נ כ ו

ל ע ה ו בכך וכמלא

כע״מ א ל א א ס יסזיכס

לו

נ ז ה כ ך הי׳ ל נ י
עשוס ש ס ה ס

ונע״ז

לעה
נעש״ע

שס שקכ״ה
לסלא״ש

מ ה שק״ל

ל א ׳סזיכס ה״כו

פ ש י ע א שאיכו

וההכא׳ נ ע ל

פ ל י ׳ כיין ש ה כ ה ן ל א ה "

ומעשה ק ״ ס

אנל

סוס

מן ה ש ס ס

כ ל י ש נ א ק מ ס ללש"׳ סכ״ל א ל א ש ל ע ה ס
א ל א נ ע מ ״ ל מ ש ה מ א ש ט ה ס ליציס

בפליון כמו נ א ה מ ג

נ ד ה אין ל ה ל ו ה

עעמא

ש י ס ז י ל ס וכיון שזה ל א ק ״ ס ה כ א ו

נ פ ל י י ן ולישכא ק מ א ל ל ש ״ p״ל ל ל א

?״ל להיש׳ ס י ה לנו לומל ל ל א
לימל

והאש״כ

פלו׳ א פ ״

משוס לאמליכן ל ע ה הכוהן ע ל הבאי
לא ק נ ל ס

ה ט ל ע״כ כלע״ל

ליהן ולססזיל א ל א אמליכן

ועמג״א

א ״ כ גזל ס ו א נ י ל י י א ס ׳ ס ז י כ ס

ס ס ל י ע כן לליכא

הגמ׳ לקידושין

ל מ ע ו ל ס ל א ע ל ה ע ״ ל הוש׳ ש כ ו ו כ ה ו

אלא משוס

כן ב ד ע ה ה כ ה ן

ואז ע ו נ ל נ א מ ה ע ל ש ס י מ ה נ ד ה

לנפליון איכס

ע ל ש י א מ ל ב פ ״ עמ״ל

ל ס ס ו ס ' ככלע״ל נ ל ו ל א ע פ ״ ׳ שסע״ז

ל א ס ב י ן כ ך וסש״ך ס ש ב ש ג ס ס ל מ ״ א ש ב ל כ ן א ל א ש ס ו א ל ס פ ש ק כ ן :

ולפיז

בזמכיכו ש ל ג י ל י ס ל ס ל ל א ם ל

כ ס ד ס עשיליס ש לגילים לססזיר

בלי א ו מ ק צ ה ו א ב ל איכו ב ל ו ל

מוהל ל כ ה ס ל ה לעשוה
הכ״מ

כ מ ״ א כן

שהוא כגל ס ש נ כ א

והעיז

וגס כגל

צ פ ל ו ה ה ב ן כ ל י כ ו וכיין ש א י נ ו פ ל ו ׳

ש ס ס ז י כ ס ו לו שבכו פ ל ו ׳ נ צ י

נ ק י ד י ש י ן ו״יו ט ׳ ב ל ה ו ה

מ ה מ ט ה ה ל ׳ ״ מ ע״ש

ולכן ב פ י ״ א מ ס ל ׳

לו

ע״ה ע״ב ה ו ס ׳ ד ׳ ה להכא׳ יכו׳:

ב נ י ה הגרכוה ואקור משוס ש ס ה ס בכיה
ק״ל ד ל א

כלוס

א פ ״ ר ג ע א׳

אצא

וההכאי במצ ומעשה ק ״ ס לגמל׳

ב ש פ ו ל ס בע״מ

ס״ל ל ה א ד א מ ל ל ב א

למימל ב ע מ ״ ל ב נ ו פ ל ו ׳

הא

צ ד ך לעשוה ק ט ן

שעשה

מ ש ע ה ק י י ס ה ה כ א י ואיצך כ מ צ א

ה נ ן פלו׳

א נ ל כבל

ק כ א ו ל ע ו ל ס ] ו ע י י ן ב ז ה השו׳ ה ד ב ״ ש ס ״ ג׳ ועי" ה י ס ׳ ב״ב ק ל י ל ע ״ א [
נמצא קכה

ל״ ל ל ב א

ב א ו פ ן הכ״ל

ל א ס כ ו ה כ ו א פ י ל ו ל מ א ה שכיס א ס

כ ו ה כ ו צו נ ה כ א ׳ ש י ס ז י כ ה ו לו כ ה ן צו מ ה כ ס ג מ ו ל ס צ צ מ י ה ו ה

ה ד ד כאלו

לקילושין p״

ל מ ה ט כה״ג למה

׳ ק ״ ס ה נ א ו ה ל י ה י ה ה מ ה נ ה ג מ ו ל ה ונ״מ א ׳ ה נ ע צ ״ ס ו ז ל " ו מ ו ס ל י ס

הלמב״ס

שוס

ועיין לשון ל א נ י ׳ ב מ ל ל כ ׳ פ ״ ק

סלכ״ס

הפיקקיס

נל׳

הנא׳

ע ו ל ם כמ״ש ו ה ש נ כ ה י ל ע י ל :

ל מ ״ ה י כ מ ״ א  p״ ש ״ ס ו א י ה ה ש כ ל שיגזור שיה״

שכיהס שכווכהס

עכיפ

ככולם

נל׳

כ״א ע ״ ב ל ״ ה ה ל כ ך ל מ ה ט א פ י ׳ נ ל א ע ״ ע וכן מ ש מ ע נ י ל א ׳ ל ש ו כ ס ל כ ל

ל ק י ש ה צ ה מ ה נ ה ו ב ה נ א ׳ ש א ס צא ׳ ק י י ס

להליא

לו

ה כ א ו צא כהן צו כ צ י ס

ההכא׳

הפוקקיס

וגס

ה כ י נ ע מ ״ צ ס ש ו ע ל י צ א י״ח

נש״ע

פ ק פ ו ק כיון

חפ״א ונחשובה הרשנ״א

גמולה ומועיל

ואס

בכיה הלו׳

אע״כ

נ י ן ב פ ל י ו ן נ י ן נ ה ל ו מ ה ו ב כ ל ט ל י מן ה ה ו ר ס ס ק מקידושין שאין
ה ל י לך ז ה ל מ א ה

עצטן

ומ״מ

ל נ ה ו ג כן א נ ל א ׳ י ה י נ

לונ

כלמנ״ס לנפליון

פ י כ ו ה צא ה ו ה ציי נ י ׳ כ ה ב ו כצ ס פ ו ש ק י ס ס כ א ש ו ט ס צ ס ל י א ל א י כ ו פ ל ו י

לו ה ר י לך מ ה כ ה

משא״כ

לח

עמ״ל מ ש ו ס

מהנה

אשה כ י ק ד ה נסליפין וכבל באלהי במקום א ס ל נ א ו ל ך נעזה״׳ ל א ס אמל
אמל

יקבל

נמהכס

שסיהח

ל ה ח ס ל א שייך ש ח י ה ה ב כ י ה ה ל ו ׳

לווסא ש מ ע ה א בעזה״׳:

בפ״ק

לאש״ל

כוציס נ ס ז כ ה כמצא
שמס

ולא ה כ ן

 :ס ב פ ל י ו ן שייך מ ח ז י ל ב נ י ה ה ג ל נ ו ׳ א״כ

בלא ס ך ע ל ה ע ו נ ה למשכחיכו
ל ״ נ ה ל ט ל י ה ו ה י ק ה ל נ ה מ ו פ ל ג כ ש ״ ה מ ה י ש מ ו א ל ני״ אבייל

ל א ס לכה לסחזיכ

שיעול

ה כ י ע ד י ף מ פ י ו א מ מ ח כ מ ־ ס ק י י ס ז ה א פ ״ ה ל כ ה זו ו א ״ ש

ולפ״ז מ ו כ ס כ ל מ נ ״ ס

לק״ק ׳עלגן יע״א:

בלבלי

כיפי א ל א

ו ה ״ כ ו ל ק א מ ל ד ק ״ ס א פ י ׳ ה ל כ ה זו

תשובה רצא
היום

עמ״ל ל ע ל י ף

ד ל מ ד ממשכהי' ד ה כ ׳ ע ד י ף

העדן

והזיק אי ט מ א

שיסזול

בכל ם פ ס וסכל לפי

א י ע ד ן ל ע ה א שכהן ז ה ו ק י נ צ ז ה ע מ ״ צ א״כ כ מ ה
פעמים

שאלות

חת״ם סופר חייד

פעמים לא ״׳׳מ שאינו מקייס מנאו ואינו ממזירס לו ולפעטס נמשה
ממנו לולן צאשמ או ליצל וכלועמ שאינו יוצא ילי מזרס אס לא שסאנ
מוזל ומומצ סכאו ואס כאמל שאין מונמ עצ מנאי מזרמ אלא שימזול
לו א״כ לא כמן צו כצוס אנצ ט מ טצ כיון ל צא מצי מ״ל ונפיק
אזוז׳ אצא נלצון מכמן מליא טלמא שמאנ ממלל אחל כלינ אולי
ירמס וימזול צו מממכמ ע מ פ כמיכמ ממרס מוא ונלצון מכמן מלוי
שפיל למי אך עונ צסניכס וצסרסס צסס וצסוליעס מעטן ]יעי״ שיל״מ
׳ענ״ץ מ״א ס״קנ״סואינו טצ[ וסלינ׳ מוסס נ נ ל כ ס א״נ:
עשס״ק סופל מפפל׳׳מ:

תשובה רצב
שוכיט ליליל׳ מלטדי הלנ המופלג חו״ש כש״ה מוה׳ עשה נלעזעווע
טי נשנמ מסכמוכי נק״ק מאליעש יע״א:
גי״ה מגיעני נפשו נשאלמו מ׳ שסנימ יוס פליון נ ט ואין כאן כמן
גלול מ א קען או א׳ שמשאו מכמן גלול שלימ לקנל ענולו מ׳
סלעיס אס יכול לפלומו ע״׳ שלימ ׳שלאל או ע״י כמן קטן ומאליך
מעלמו:
לאו עיניו נ ט ש פל״מ בי״ל ס״ ס״א סק״׳ג ליוצא ילי נמינמ
כבר
ממכה כסוכה צזמת צכסן ע״ שצומו ניליעמ מכמן ולצונו
ולאיימו מסע״ ׳״ל שס נלורמ אצא שכמנ עפ״י ספלי לנצא יליעמ
הכהן צא יזכם ע״י שצימ וצא מאל טעס הלנל ו ע ע ט פשוט כי גס כמן
המקבצ ממנה כהונה עשמ מצומ בקנצמו ומצומ בו ׳ומל ענשצומו ע״כ
צפעמיס צא נימא צ״ ע״י שצימ ועיין זה נט״ז ונ״הכ ס״ ש״ה סקייא
ומקצ״המ ס״ למ״נ סעי׳ י״מ אנצ נלצון מכמן יכוצ משצימ צזכומ עמלי
ממכוה כהונה ויוצאים הנטציס ילי נמינמ ומ״ה כמן קטן כמנואל ס״פ
לילנ פגזול יאפי׳ טמא אין קטן לקטן מ״ממ מ׳׳מ נממכמ כמוכמ צא
כמינ ונמן מלו שלליך יל לקנומ אלא נמינמ כמינמ נ״ וכיון שנמני
סנעציס צכהן יקנה או לא ק נ מ כיון שנמנו צו יוצאים ילי נמיכמ ונפ״ק
דנ״מ גני ר׳ גמציאצ וזקנים לשקיצ ופלי סש״ס אי מצלו קונס צו נשאינו
משהמר ההם נשצא נהנו צמצמו שצ כהן אצא מקניהו ע״י חצרו או
חליפין ואס אץ זה קטן מרי לא נהן כלל אנל אס נהנו לו אין צליך
שיחי׳ לו יל לקנוח וללווחא למלחא אפלש לו לנל׳ מללמ שסס״ למ״א
לקאמל לטל לגלול חסמק־ על שולחן אביו יש לו קטן א׳ למח אחלח
מקנמ אימי פ״ לאי אין לעמ אמלמ מקנמ מלי ידו כיל אניו אנל לעח
אחלח מנחקו מאמו ונמשח גס שלומו של זמ מטמן ואז יש לי יל
גלא אמו מ״מ נממכמ כסונס שאין להנוחן אלא מונה הנאח אין זמ
לממ אמלמ מקכמ אצא כמין מציאמ פ״ צא שממי׳ מציאמ ממש שאין
לו געליס ויחי׳ משליח כחופס לגע״מ גמקוס שמג צאמליס זמ שימש
ולעמא קלישמא שסל׳ לזח יסיג לחמכא ט״ה לגעליס שמס ׳עכגו לכל
ט שלוצמ לזכומ גלי רשומ וא״כ זס םזוכס גלשומס איכו מג לאמליס
אצא סוא כמציאם שאין צס געציס ממכמקיס כמ משצימ מגעליו אצא
הוא במציאה שאין צס נעציס סמכסקיס כמ סשצימ מנעציו אצא אלרגס
חוי יל סשציח מפי מיל נע״חנ נמחכח כהוכה טפי מעטן אחל:
ושוב סוקשס צו א״כ האק םקנה ר׳ג צטי וטע ע״ חצל שאינו
משחמל סא נע״ לעם אחלם מקנם ונמהנח כהונס נא שייך
לעם אחלח פ״ אע״נ לשציח צא נע״ לעח אחלס אללנס עליף עפ׳
ככ״צ חייכו שציח עצמו אבצ חצל אינו נעשס כשלוחו אס אינו משחמל
אלא ע״י לעח אחלס ואז כעשס כשצוחו וכיון שנמחכס כסוכם לא
מסכי לעח אחלס איך יעשס סחצל שלוחו וח״ כיון שגס גוף החצל
חקכה צסס למהט לעח אחלה והקנה צסס ננ״א חחצל ומחכס כסוכס
ומנו לחייל אסא׳ ח״ל כ ט אהא׳ והוא כאוח׳ לעה שנמללכ׳ פ׳ מ׳
שמח סי׳ סל״ם ויעיין סט׳ע ס״ ל״ג סקי״מ ומ״מ לנל׳ מללמ אלו צ״מ
כטש ש״ך קי׳ ט נ סק״ג ועיין נליטמא קילושין כ״ו ע״א ל״ה אמל
חזקי׳ וכד ע״ש םאלכח׳ צחוציא מלג חמשחגש ננלקחס .ט מ לעטן
פדיון חנן אעינ דמדינא דש״ק יכול צפלוח ט י שציח כסן ט מ םגאוניס
חקינו לומל הכהן מס נעיה עפ׳ וכו׳ והלאשוטס צווחו על זס ומ״מ
לא מלהה גילס לשכוה מכסנס כי כל לגליהס קנלס וחולח ומשמע
יחס שגס צכסן עצמו יש כח גמעשה הפליץ ולזה איכו יכיל למשוה
שליח ׳שלאל כי כל מה דאיהו לא מצי עמד לא כעשה שציח י ק אין
לקמן כח צםוציא הגכול מחיוגו מפייז והגס יש לחומח מש״ס ספק־
מרג כםכא לשקיל קודלא גפליון סגן גשגיצ אשחו מ״מ הגאוכיס
שחדשו זס אחר סש׳׳ס וטממס כעלם מאסכו ע״כ מוג צסמא כםן ממקום
אחר וצא ימגור יוס ספדיון ושסר מצוס לא משהיכן ואחסוס גגלכס
א״כ .משם״ק סופר מפפ״דמ:

תשובה רצג
שלום
יקרתו

יכצ מיג לשאט ידי סרג םמוסצג וחרון מסד שממק שאמץ
מ ן כי:
פגימכ׳ מל דגר צפדומ אמ מגכור מל ידי שלימ שדמס רמ״א
׳*ל ס״ ש״ה שלא לפדומ מל ידי שלימ וסוא ממשו׳ ממגיש

ותשובות

p״ קל״א ומפקו כל מ א ס מ ט ס שלא נמצא כן נרינ״ש אלא בדברי
סשואל וםריב׳׳ש לא מש לסשיבו למס יגרע מצוס פ מ ק סבן משארי
עצומ ופר׳׳מ כמג צמצדיק מצדיק מעיקרא דמרינ״ש ט פ מ מוכמ דאין
לפדומ על ידי שצימ דסרי םריב״ש כסב ללסט מנרכץ על פדיק מ נ ן
ואין מנרכץ לפדוס משוס דכמ מכמן מעורב ואין בעשמ על ידי עצמו
אלא צסדממס דכמנ מאב פפודמ עצ ידי מצמו מברן צפדומ אס כן
צימא למאי עעמא ט כ צ״ל עעס אמר לפי שבאב אפשר לעשוס ממצומ
מצ ידי מבן כשיגדצ וכשיגדל אז א״א לעשומ אלא עצ ידי עצעו וגס
שאס מימ לו ל־ודומ מצמו ובכו קיימא לן דסוא קודס צננו אצמא
לעיקר המצומ במצמו אצא שנקמכומו א״א וכ׳ סכ״ג שמם שכ׳ נסשו׳
סלשנ״א מ״ב שי׳ שכ״א דגס כשםגדיל מבן אס רצמ פ א ב צפלומ מוא
קודם צבן אס ס ק מ ס ופדמ אמ עצמו זכח ואף זו כמנ םכ׳׳נ דמדבל׳
לינ״ש לצעיל כלאמ שמלק עצ לשנ״א ואן> זו כ׳ מעצםו לכלא׳ לעיקל
מיוב פליק על מנן ואין על מאב כצל אן נקעטמי אין יכול לפלומ
אמ עצמו שוי׳ למעכמ מאג שלימ לגן ועשום מכי כשמגליל ויכול
צפלומ א״ע פקק׳ שצימומ לאג ומל י זמ מממ לכערמ שמיא ואגימ
מקגליס קידושין וכםגו םלאשוכיס לכפלמ למעכא שוי׳ שלוממ לאב
משוס הכי אין הכעלמ יכולמ לעשומ שלימ כיון שסיא עצמם איכס לק
שליפ מאג לע״כ לממכא שדמ שלימ ומאלין ממלמו גמליפוה וגקיאומ
לאין סעעס משוס טלי לא מימשק לשליס אלא סעעס משוס שמיא
כעשימ שלימ גע״כ של אג ללמעכא שוי׳ אץ למ כמ לעשוס שלימ
אמל כמה שכ׳ מרטא ולפי זמ מ״כו לוקא מאג איכו יכול לעשומ שלימ
אגצ גלול פפולמ אמ עצמו שפיר יכול לזכומ אמ עצעו על יל׳ שלימ
כמו גכצ ממולה מצה אצו ס ס מוכן לגטו:
ואומר אט אף מל גג למלין למ״מי ממכערמ שכעשימ שצומו שצ
אג גמ״כ של א ג אין לכו אלא גמ״כ של המשלמ אבל גע״כ
של שצימ צא מציכו שימימ מועל על משלימ למיומ שלימ גע״כ מכל
מקום מציכו כיוצא נזמ נ מ ט כמכא למשפקא ל״ ש״ש לכללים א׳
שצויד לילן טכסו וסל׳ ס ס שצומ׳ גע״כ וכםן שמטמ עגולה ויוצא
מ״ג ט מ מ כמצא יכילכא לומל מכא כמי כן ללממכא המיל על מ א ג
למיומ שלימ ט כ של שלימ או של משלס לפי זמ מאג שהליל אמ
גכו הקנק מכאמ אי יכול לפלומ מליא גאשלי לגלג׳ גש־גיא שוקל
שקלו ופולע מונו ועיק לשון לש״ כקידושין דף כ״ג ע״ג ל׳׳ס שלומי
ללממכא כיכמו אגצ צטג מיכן מציכו מאי לאימו לא מלי ע מ ל שלימ
מצי משר׳ למגן קמן מוא וצא מצי מגיל ואיך מצי משו׳ שצימ וכי מימא
כיון דלממכא שר׳ שפיל ל ט אס כן מיקש׳ מא לל״מ קילושין כ״ל ע״ג
לטכימ מזמ לכמכא שלומי ללממכא טכמו מטיל מא דלמא כעיצס
שלומי לידן טכמו ואף מל גב לאכן צא מצי עבל׳ ללממכא מועל על״מו
אלא מ״כ שאין זמ שבלא:
ועוד לאי ש״ל לאב שלימ סבן סוא אס כן ט ם ס שסמנלו ככשיס של
אב עיין נבולומ ט מ ט א מ״ע ט נ אפי׳ אמ״ל שגס זמ נ ט כ
של אב מיכמ אם אין לו ככשיס לבן אבל אס יש לקמן ככשיו מ מ מ
אני אמו טמא לאין מאב ממרב לפלוס עשלו ולא לישסטע שוס פושק
לא שמעינן מ א :
ועוד ננלליס ט׳ו ע״א פ ל ? מש״ש אלא מעמש יניא אלס פשמ מל
מבלו שכן אלס מניא על נטו ועל נניסיו םקמטס וכר ועשט
שמ לניח אנומ לאו לאול״׳ ט ש ואס כן אף אנן נ ט טמא יפלמ
אלס מנילו מ נ מ ל שלא מלעסו שכן אלס פועל ננו מקטן וכ״מ מ״נ
אס כן פשימא שמכלול ׳נלך על פליק כיון שנפמל על ילי אמל שלא
מלעמו וק׳ על סלמנ״ס שכמנ שסגליל מנלך לפלומ אע״כ א״א לומר
נשוס אופן שיהי׳ ממיונ על מקמן ומאנ נעשמ שלומו זמ א״א אלא
עיקל םמצוה על םאלס לפלוס אס נ ט וזםו אס נ מ ל ננך ס פ ל ם ואי
צאו למי להפלה הפלה צא היה הגלול יכול לפלוה אה עצמו כלל
ולממנא ל נ ה :
ופלוגתת לשנ״א ולינ״ש נמצמא אמממ׳ מיא למלשנ״א נמשו׳
מנ״ל כ׳ מ ק שמאב ונכסיו משומבמס ל פ מ מ אמ מני
צא מצינו שנפמל מזה כשיגלצ סנן אצא לעולס מיונא עליו ועל
נכסיי וטיה׳ לאי׳ עקילזשין כ״ע מ״נ לנכסי הזקן משוענליס לפליק
סנן ונכסי סבן משוענליס לפמק בנו של מצמי יסלינ״ש מ״ה׳ לאי׳
צסיפך מאוהס סוגיא מצמם לאמלי׳ ס ס ס מצום לטפא עמף ונלאם
לפליג׳ נפלוגסס לשיי וסוס׳ ללש״ כהב לאין זה אונאה להלי מצוה
נ ט עציי מהל ממצוסו וסוסי פליג ע״״ש ועיין פ ״ שםסניל סבלס
רש״ לס״צ לסלק אס יש נכסים צפלוס שדסם פליון נבו קולס ואס
אין כאן צפלוס שטסם לאץ כאן אצא ס׳ סצעיס פליק עצמו קולס
וססוס׳ ק״ל צעולס פמון עצימ קולס ונםא פליג׳ םלשנ״א וםדנ״ש:
אינ יש לומר לק׳׳ל צלינ״ש כצ שקלא ומט׳ לקילושין ם״נו ט ירטם
לשיממו ננכולום ט מ ע״א אנל לאוקמס׳ לרנא ס ס ס לכ״מ
קנירא לים מלום םכסונם נסורמ לאו ככשונמ נשמר למי א״כ
משנתיט

שאלות

הת״ם סופר הי״ד

משכסיט כסשומס דרבנן ס״ל מצוס דגיפס עמף ומי ס״ל מלום דבכו
מדיף וכבר םרגים בזם רעבין בקידישין וסיס׳ בכורוס ע״ס ע״א אבל
אין שים םרא שםאב ׳סיס שליש לבכו סקמן ועיין סשוי םס׳ק קי׳ כ״ס
במאי דפליג עם סשו* סומ סשכ׳ ולא מלס מל דמם שים״ עמעם םליסוס
ומם שיש לעיין בזם א׳ ס״ד דסמב״ש לא ס״ל כםשואל אלא ק״ל דפומן
מ״י סשציס א״כ בקיצור ם״ל לםשיב מש״ם מברכין על פדיון משים דכפדם
ע"׳ שציס וע״י ב״ד ומצ עפ״׳ מם שכסנו סראשוכ״נפ״ק דפקס״ םרא״ש
וסמן בנר סנוכם אע״נ דכעםם ע״׳ שליס מ״מ מברכין צםדציק וצא עצ
הדלקס משוס דמצום סביבם סיא אין לסקל לשלס שליס ונעםם ע״׳ עצמו
מש״ם מברכין לםדליק וסכא בפדיון סנן נ״ל ג״כ אין רגילין לעשוס שליס
משוס דכםינ ועברם׳ בארן מצרים אני ולא סשליס ע״כ זמזין לעשוס
בעצמו וצא ע״י שציס זכר צכס אע״נ דמשוס כן אין צנו צאקור צעשוס
ע״ שציס מ״מ אק רניצין צעשוס שציס וסי׳ צכו צברך צפדוס ע״כ
המציא סמב״ש סעעס משוס שכס םכסן מעורב נו ]עיין נסשו• שאס״ז[:
ו ב ח י * סורס שצי אמרס׳ בפ׳ נא שאצס סנן מם זאס ונו׳ וים׳ כ׳ סקשס
פרמס צשלסנו וגו׳ ויסרג ד׳ וגו׳ ע״כ אני זובס וגד יש לדקדק
לשון אני זונס וי״צ שגס מאז סיו רניציןסבעציס צזנוס בכומסס בעצמם
דםסימסם בזר כשירם וצפדוס סבן נמצמו דוקא חסו שםאצ סנן מם
זאס משוכם מיקא ולא ע״ שציס ורונ פעמים םכםניסזונסיס הקלשים
ולא ׳שראציס ומם כשסכם םנכור ומשיב האב וים׳ כי סקשס סרעס
לשלסכו ויסרג ם׳ אס כצ בכור ס׳ נעצמו ולא עי" שליס על כן אכ׳
זונס וצא עיי׳ םציס ובכור נכי אפלם נעציד ולא ע"׳ שליס ע״כ בס״
חורה שצי ואע״ג שדברי סגדה הס מכיוכיס ס ס צסצכם בעז״ס ואססוס
נברכה דברי שארו:
מש״סק סיפר מפפ״דמ:

תשובה רצד
שלום

וי״ר לי״כ םסלמיד סוסיק סדס׳ מצא עסיק סמופצא ממרק
נעל פיפיוס כניד מו״ס סרםל כי":

מכתבו סכעיס םגיעכ׳ ואשר ססכצל במכיעס מכסבו זמכיס עיבא
מפכ׳ שצא רצם לםמריסכי אומר אכ׳ אס היה צריך צדנר
ומכע עצמו מלכחוב אלי מפני המעס הכ״צ אין זס ד׳ באר צמכוע סעונ
ממכ׳ כ׳ ׳והר ממה שהעגל רוצה ציכק הפרה מצה צהכיק והן עצ עהה
נאסי מם ששאל אודוס אס סאב רשאי כסדום בכו ביום ל״א ללידהו
והוא נרסוק מקום משום דלדעסו לא שייך נסוך שלשים סזקס סי כיון
שצא יצא מסזקה כפל ככל הדברים האלו וככל םסזיון הזה כהנו נספר
דגול מכבנה ל״ד סי׳ ש״ה וז״ל אנצ שיפדהו סאב במקיס שסוא שס
ביום שלשים לדעה׳ לא יכול לברך כ׳ אולי מה הנן בניהו ולמיהנ לבן
סזקס ס״ס ג״כ יש לפקפק כ׳ כל זמן שלא עברו שלשים יוס אין לו
סזקס ס״ס כ׳ אולי כפל הוא ויש לדין נזה ולומר מועיל מעעס סזקס
דאס׳ מכס רובא דרונא איכס כפל וסדבר צ״ע ולכן סמונסר שבדרכיס
שיעשס כאן שליס עכ״ל:
ואני אומר אע״פ שאמכס םגאון זצ״ל בואו וכםמוך על מורכו םגאון
סקיד שנכהוכה רני סמובםק מו״ה כסן אדציר כץ זצ״צ שסוא
קנצ עשרים צוואכציגער בפדיון בכור ההורכי מוה' א״זק מאה אביו
מוס׳ עיזר מק״ק צעסצ״ בעיר וויען ביום שצשיס ואסד והנכור סיס
אצל אמו בק״ק הכ״צ וזה ה״ בשכם הקמ״ה צפ״ק ניצק׳ מיס על ידי
מומ הגאון הטצ והי׳ במסיבה ההיא עוד מופצג׳ הורה וצא רפרף אדס
בזה כ׳ בל״ס מ״ש הלג״מ סוף לבמו הוא סאמס לסמכ״ אסזקה דאהי
מכס רונא לרוב כשיס בכי קיימא ׳ולמס והלא סמכ״ אסזקה זו בכמה
דוכס׳ נש״ס ומם שאט מסמיכים בנהמה שלא לאכלה קודם שימלאו
לס שמכם ימים ובאדם שמס בסוך שלשים מקליכן באנילוס מ מ י וכבר
כסבו וחו ססוס׳ בסולין ׳׳ב ע״א ומדבריהם דלשס מבואר סיענ דיש
לקמוך אסא׳ רובא ולאכול סנםמס מן סמן וגס ס״כו מסירים ׳במם
לשוק לולי שלא יאמרו פיסק ומס ולולי כן אפ״ במס ס״ ראוי לסקל
קיו נמ׳ שלא כיסוש שמס כנר מס וכן מוכס ק״פ סקומן רבם דאי
צאו דכסיב אך פדס ספדם למעומ׳ כטרף בסיך שלשים מ״מ׳ מס״ב
אפילו כמרף בסוך שלשים ופירש״׳ דה״כו כסרג בסוך שלשים אף מצ
גב דמימ קפיקא צא כפקא שמא היה כפצ והמוציא מסבילו עליו
סרא״ אלא פ״כ צא ככנס כצצ בגדר םקפק אצא רוב כשיס בכי קיימא
׳ולדוס וסוס מ ב מעלי׳ כל כך שםולכיס אסמו אפ״ בממון כמ״ש סוס׳
סכםדרין ג׳ ע״נ ד״ס במכ׳ ממוכוס לא כ״ש ועיין ירש נ״ס ס״מ ס י
ר ל״ב קמיף כ״א ואלוף כמורי ימם׳ ׳ודא ליסא כץ בספרו מכסם כסן
למכסוה לא •צא נזה י״ס פיוט ומ׳׳ש דגול מרבבה דלים ליס סזקס ס׳
צא ידמה׳ ממל הא בקפק דמירוכין אמר״ כן במובר שכבר מהה מאם
צהס״ד ומקיק קמ״צ ומיין בנדה מ״ד מ״ב בהוקפוה כיש הממוד
׳ע״ש וצפע׳׳ד אס נגמ בציצם ביצד בסוך שצשיס וצממר השכים ומצאו
מס שייך ב״ נ״כ פלונסס מ ע ורבנן רפ״ק ד מ ם מ ע״א כימ ננדוצ:

ותשובות

PPO

וכיון שזכינו לדין כ״צ צסיעוך ממנאון זצ״צ דצפדוס ע״׳ עצמו ולסמוך
ארובא ממל״ס׳ מדיף מע•׳ שליח דאמו מ׳ ליכא דמה מהרי״ו
ס״ קפ״מ ודעה הרמ׳׳א שעסק נהלי׳ נסי' ס״ס סעיף ״ דהאב עודה
אעי׳ כשאינו מס הנן ושס עסק שאינו יכול לעדוח ע״' שליח ונהי מה
שסוציא כן מלשין סשואל שנמב״ש בבר דסאו סאסרוניס ה״ס נמל ל״ס
וצדה לדרך ומ״ז וש״ך שס והכי ק״״צ דיכוצ צעדיה ע״ שציס ע״מ סא
נעלמא נגד מצוה נו ׳והל מנשציסו מכ״ש הכא דנפיק מסוע״ דרמ״א
ועוד כ״ל לפרש דעה השואל סנ״ל שכ׳ כיון שפדיון ע׳׳׳ שליס או ב״ד ליה
לן א״כ מ״ע מברכי׳ בעל ולא לפדוח הנן והרינ״ש שהק לי׳ כ״ל כוונה ו
כך כמ״ש םרא״ש פ״ק דפקמיס ודל ולהדליק כר סכוכה אע״פ שאפשר
לעשוס ע"' שליס אורסא דידלהא הוא שכל א' מדליק בביסו משוס
סנינוס סכס עכ״ל וה״נ הום ס״ל להשואל אע״נ דמוהר לפדוה ע״' שליס
מ״מ מציאס רסוק סוא סדא משוס סנובי מצום נ״כ ועוד דנ״ל דראי׳
לעשוס זכר לבכורי מצרים דכסיב אני ולא םםצים ס״נ יש צפדוס בעצמו
מפי מנשאר׳ מצוס שמצוה ג״כ יוסר מנםלוסו ועוד סכי עדיף מפי מנר
סטכס דססס עכ״פ משכסס לי׳ יד שאינו נניסו שע״כ עושס שציס
םמדליק עליו נביסו ואפ״ם כיון דלא שכיס שיעשם ע״ שליס מברכים
בכוסס םברכם םם״כוס למלום שאיכס כעםיס ע״׳ שליס לפי שימש םרא״ם
א״כ מכיש פדיון הבכור לפי סברה השואצ הכ״צ דמצוס מפי נו מבשלוסו
ובכל מקום שהאב ביום שלשים אפי׳ מצולם סיס יכול לפדוה נעצמו אס
יהיה הכהן מצד לו א״כ עכ״ש דלא שכיס שיעשה שליס ויפה שאל מ״מ
צא כברך כ״א נכוסס םש״ך צמצוה הכמשיה דוקא ע״׳ ככלע״ד סברא
ככוכה ואפי׳ אס אולי לא יבין כן בלשון השואצ מ״מ הריב״ש דשחק צי׳
ולא דסי לי׳ ע״כ ממעם הנ״ל דאפ״נ דפידין עי" שליח מ״מ עיקר מלוהו
ע״׳ עצמו וא״כ צפע״ד יסד סוא שצא סמומ דע״י עצמו נמקים םםוא
,

עדיףמע״׳ שציס וזה נצע״ד ברור וכןנוהג״:
ובהניל יש צפרש מימרא דסיף פססיס ל׳ שמצא׳ אקצע צפדיין סנן
נע׳ מיני׳ פשימא אני סבן מברך על פדיון סנן שסס״נו כםן
מברך דממ׳ הכאה לידיי או אני הנן מברך דענוד מלוה וי״לד אריכוס
סלשון נ ט ס ס הנרכה על פדיון סנן וגס כל הפשימא הוא לא לצורך
האינע׳' ולא מענינה כלל ועוד מאי קא מבעי• לי׳ פנדעא דמאן דמניד
מצוה יש לו לנלך שהחיינו ולהוציא הכהן שאינו אלא חנאח עס״ז ולא
בהיפוך ע״כ נ״ל ע״פ מ״ש הראשונים ללא מברכי׳ שהחיינו על נדיקח
חמן משים שכנר הוא החחלח ׳׳׳ע של פסח ומונ לברך שהחיינו
בכניסה הי״מ שהוא מצוה של שמחה ולא על נליקח חמן והשחא ׳״ל
כך דהכ׳ קאמר הא פשיעא לן שניסח ברכה פדיון הבן מקונלה בידינו
לנרך בנוסח על מפני שיכול לעשוהה ע״׳ שליח אע״ג דלא שכיח כלל
שיעשה ע״ שליח מ״מ מברך נעצ ורוצה להורוח אע׳ג שיכול לעשוח ע״י
שליח הוא עצמו עושה אוהס ועיין ר״ן רפ״ק דפסמיס בכל זה יובנו
דברינו היעב מיהו מעם הדבר מסופק נידינו א׳ משום חנוני מצוח
שיש נ ה שמחה לנעלים וא׳׳כ ממילא יברך אבי הנ; שהחיינו עצ המצוה
ויפעור הכה; מלנרך על הנאה עה״ז או נימא דליח נה שמחה והא
דמנרך בנוסח עצ צהורוה שהקנייה הכה נכיר׳ מצרים נעצמו ולעולם
אין בה שמחה וא״כ עדיף שיברך הכהן שהחייט שהוא שמח דמעי׳ הכאה
ליד׳ והא עדיף מפי וק״צ שוב מצאחי כזה נצצ״ח שצסי פקחים:
שהיקשה לו בשימה ר״ה דש״פ הקומץ רבה דכל כמרף בהוך
ומה
שלשים פמור מפדיון א״כ מאי משכי הש״ס שאכ׳ ההם דבגלגלה
סלם רסמכא אס כ׳ לא סבכם׳ מס קא קשי׳ ל״ כלל מ״מ במם שםביא
כאן שיעה רשב״א לס״צ דעריפה דיסרס יכול לסיום כמה שכיס בזם
צדקו דבריו וכא מעעמיס ע״כ אציע סוג״ סם״ס ועם כל הכאמר ממה
שסככ׳ השי״ס בזס:
גרמי׳ ססס בעא מיכי׳ פלימא מרבי מ׳ שיש צו נ׳ ראשים באיזס מסס
מכיס ספילין ורבי בעי לשמם׳' על ששאל דבר שאיכו אדםכ׳
אהא הםוא גברא ואמר שכולד לו בן בשכ׳ ראשים ושאל כמס יס; לכהן
וסכא לי׳ ססוא סבא שס״ב יו״ד סלעים הו ידיה׳ קושי׳ מבר״הא אך
פדם ספדס צמעומי כערף בסק־ שצשיס שפעור ולפרש״׳ ם״כו מס בסוך
שלשים וק״ל ס״ה מריס־ ושכ׳ ראשים ס״כו מריפס ומסיק שאכ׳ הכא
דנגלגלה הלה רסמכא ופירש״׳ דהא םשחא מיחח עדיין לא מח ודוקא
כהרג ב ה ק שלשים ממעמ״ מאך פדה הפדה ואין לפרש דברי רש״׳
כפשומן דא״כ עיקר הי׳ ססר מן הספר לחלק בין מה ממש לכמרף אלא
ע״כ הפי' כפשומו הכא דנגלגלה הלס רסמכא והואיל ושכי קרא נלשכי׳
וכהנ גלגלה להומה דניש לו נ׳ גלגלה סיינ נ׳ אלא דרשי״ למעמיה
דס״צ דאצממך קרא אך לכסרג נסוך שלשים ואין לכו מקרא מפורש
לממומ׳ מ מ פ ה אלא מסברא הוה אממכן מם ל׳ כםרג מם ל' מריפס
אבל השסא דגלי רסמכא בגלגלה דאף מל גב להוא מדיפה מס״ב
אס כן ס״ס לכל םמריפוס שם״ב ולא מעעמ״ מאך אלא מה ממש
זםו כווכס רש״׳ ז״צ:

אמנם

ר״ס שבסיס׳ ס״צ דמאך ממממ״ כצ םמרפיוס וסוס ס״ד דס״ס
׳סרס דגלנלס ומשכי שאט גלגלס משארי מרפיוס דגז״ם סוא על
גלגלח

שאלות

התים סופר דדד

גצגלמ דוקא וצא עצ שאלי מריםיומ וקצמ נראמ יומר דנל׳ ד מ לצרש״׳
דכל ממדפיומ מייבין בנכולמ א״כ מ״ש נ׳ גלגלות דמייני׳ יףל קלע״
ושארי ימרה שהנשמה םצד בו כגון ג׳ רגלים מן מארכובמ ומעלמ דלא
מס״ב אלא ה' קלעים דא״כ מ״ל לנל״מא צמנקמ מ׳ שיש צו ג׳ רגציס
דעכ״פ סוא במציאס טפי מני גלגלוס ואני ראיס׳ פלה נעל ה׳ רגלים
יק סארכובה וצמעצס )אצא שצא ס״ שוס סיוס בסיםרס( אע״כ צא
׳לפיכן מגלגלס לנאר׳ עריסיוס ו כ ד ם :
וראיתי בקוף ק׳ קול יסודם נשס הגאון מר׳ס שמואל קראקוואר זצ״ל
דנסומש ס פ ק ו ד ם נאמר בפקידי ב״׳ לגלגלוסס ולא נשנט
לוי משוס דנשנע לוי הי׳ מקום לטעום דאםא לרבו״׳ מי שיש לו ב׳
ראשים שים׳' נמנם נשכים משא״כ נהכימכיס מנן עשרים דליכא למטעי
נהא שהד הטריפ׳ לא ים״ כ״כ זמן רנע״כ שפיר כהנ לגלנלהס ודםס״ס
וצריך לומר חא דכחנ נאמם לגלגלחס כלל נסכימכיס מנן עשרים לדנר
זה צריכים אכו צדנרי אנדס מ״ש נעשרס מאמרוס מאכ״ס ס״א קי׳ ג׳
וז״צ ועציססכאמר צגלגצסס שה״ מרע״ס צופס נר״סק מכין הטסין שבראש
כל א' וכף שכל יד שה״ עהיד הוא לבדו להוליד ק' רנוא ס״ כמכה
ראש משםסה וכו׳ ויוהר מזה הי׳ ג״כ צופה ומביט בכל א' ואי מהם
וסוא רז נגלה נמלה הכזכרס למי ש־שיח עלי׳ לנ וסי׳ סמפרש שס״
מניט נכצ א׳ כמה פעמים שיצטרך לההגלגל וזהו לשון לגלנלסס •ע״ש
עוד וצפ״ז ה״ה נמחצ-ה השקל דכהינ נקע לגצנצה נפ׳ פקודי ואינם
ד מ ד ם אצא מנן ״ג או מבן עשרים ויעיין מג״א קי' הרצ״ד ק״ק ג׳ נמ׳
כימא כדל שלא נסן אלא מ׳ שסי׳ בראשו מסין להוליד ק׳ רנוא יזה
א״א לההקבל אמכ׳ במן עומר לגלגלס ״יל כפשומו אס ה״ לו ילד בשד
גלגלה נפל לו ב' עומרים דמנואר פ׳ ׳ה״כ דאס״ להינוק בן יומו כפל
עומר ו ]ע״ש ע״ה ע״א ננ׳ נן מ׳ לראשון וכוי ויש לדסוה[:
נם ד ב ד הגאון הנ״ל אינס עולים כהוגן לדעה הרשב״א דק״ל דיהרה
יכול לסיוה ולהרנוס כסול ימים ומהלש״ל ק״ל אפ״ בכל ודאי
מדפוס אפשר שיחי' ויעיין נש״כ ס״ ש״ה קקי׳׳ו ויש שס מ״ס וצרך
צמסוק הינה אצא נודאי טרפה והכי צ׳יל ולא אמרי׳ מרפה אינה סי׳
בודאי מרפה מ״מ לסי הרשנ״א ומהרש״ל יכול לסיום דגם נלגצס ד בן
עשרים נמ׳ לרבו״ ב׳ ראשים אחי וכן הוא האמה ואין לני עסק ננסהרוה
וננן לוי דלא כהינ לגלגלה באמה לא כמכה נשכים יאין מעס לגזיה
א״נ "יל לפי מה שהשריש רמנ״ן נס׳ ויס׳ על פסוק ומ-לדהך אשר הולדה
אסריהס שע״כ סיו ליוסף נכים זולס אפרים ומכשס כ׳ לא ׳•ליא הנניא
יעקנ דנר מפיו לנטלס ע״ש א״כ מכ״ש סקנ״ה שאמר נמכין סמדנר
לנלנלס לרנוס נ׳ ראשים ע״כ היה נהם מי שהי׳ לו כך וא״כ נשנט
ליי שלא הי׳ אז נאומו חזמן לא נאמר באמם לנלגלס כ׳ לא יוציא הקנייה
דנריו לנטלה:
להניא ראי׳ מקוגיא זו לרשנ׳׳א ומהרש״ל הדל דאלה״ה אלא
ויש
מריסה לא ח״ כללא הוא אם״ ניהרה א״כ מאי הועיל האי גברא
לד פלימו שאמר שנולד נן עס נ׳ ראשים מ׳׳מ כיון שהוא טריפה לא
יח״ יניח וא״כ ר׳ םלימא ששאל נאיזה מהם מניח הפילין הוא דנר
שא״א ולא נפק ל״ משמחי׳ דרנ׳ מיחו לזח ״יל דרנ׳ למעמ״ דק״ל פא׳ימ
נ״ז ע״נ רני אומר סימן למריפה שלשים יוס א״ל סרנס מםק״מח ג׳
שנים ׳ע״ש נמלא שראוי לפדיון שענדו שלשים יום ה״ה שיה״ ראו״ לסרס
ספילין מ״מ סיא גופ״ קש״ סא טרםס אינס ס״ ויסר נגלגלח הוא מרסס
נודא׳ אע״כ כרשנ״א או כמסרש״ל ס ד ל ונסא סוא דממה רני מעיקרא
דםוס סיני דגם מרסס דיסרס לא ס׳ שלשים יוס עד דאסא האי גנרא
ונסנרר לו לסלק נין מרפה דיסרם לשארי מרסיס או כסנרם סיש״ש
דעכ״פ איכא מיעומא דס׳ ונהי דנסא דק״ למדם׳ שלשים יוס לא קיי״ל
כרנ׳ מ׳׳מ בנוף הקנרא ליכא מאן דםליג דימרס יכול לסיוס או כסברס
היש״ש ה ד ל :

אמנם

נש״ק חדשןס נמצא נגליון חולין מונה ד מ במקום רבי ק״
לטרפה שלשים יוס ויש ראי׳ צג״ זו מק-נ״ דכדח כ״ד ע״א
כ״ז דל כמן נעזס״י נהקוג״ .ונזה אסן קכצ׳ למילין עד פ״א אי״ה.
]ועיין לעיל קי׳ נ״נ ד׳׳ה ונלאה״נ[ הכ׳׳ד הדש״ס:
מש״הק קופר מפפ״דמ:
מ׳יד יוס ב׳ כ״נ שנע סקק״ס לפ״ק :

תשובה רצה
שלומים אלף לשר האלף ׳״נ הרב המאס״ג סמופלא ססרון המםורקס
כגן סדקים סכו ממםקיס וכילו מסמדיס כש״ס מו״ה זלמן לינ
קנ״ל ד• אנ״ד ור״מ דקיק ק״ס ׳ע״א:
תמולל קמוך למנסח סערנ סגימכי כמימסי ע״ד ביכרא יסמא שהגיע
זמני לםלום שפסק ס שיין נ״״ל ס״ ש״ס שהנ״ד יפדנו דלא
כלמ״א שם ומילא אסליו בספרו כה״ כ באורן ופדמ ילד אסרו בעומק
מיונו ופקפק על רונ לנליו וביקש םאודיעסו דעה׳ למעשה בעדן זס
סכס טעמם׳ נצםיסיס בדבש אממםיו וכונס ככוכיס למבין וישרים צמוצאי
דעה ולהלן אי״ה חענורכה צסכינו א׳ צאחם בשונס וכסס אן ראשון
ממצה אומר אכ׳ סכצפע׳יד צדיכא דעח׳ מקכמם עם הנאין מעדר מלן

ותשובות

אשל זה לשונו במק׳ נכודומ אוח קנון  rאבל בבן שיוה אביו חין
ל׳ וכר אלא דכ״צ לחלק לסבא בפדיון הנן עצינו ללא נפלה על ל׳ יום
ואס פדאו הון ל׳ אינו סלוי א״כ יש ללמוה באין לי א נ לכל מיך השני'
על שיגדיל להומ לינו כמין ל׳ לאב למא לאו עעמא לאינו פלו׳ מ ק ל׳
משוס שאינו בן ק-ימא אלא גז״מ מוא מבן מודש הפלה וכף וא״כ כל
עוד שהוא קען אינו נר מיונא וליקוי כמון ל׳ וא-נו פדוי וכו׳ ונמסרי״ל
נהל׳ פדיון כ׳ מעשה נאינרא וכף ולוה ממדד נמן ליעול עק כקף כף
ואין לנו לומר שלא הי' מ׳ שימן ממעומ וכר וגס מי׳ יכול לממ הפדיון
על מנה להלזזיר ויהיה ודאי פדוי ועדיפא ממה שיה״ עומד נ ק פ ק פן
יאנד המק וכו׳ ומעשה איכא נק״ק רויזנ־ץ ופדה אבי אניו וכו׳ ולויה׳
לעשומ לו ניס ולכמונ עליו ספק נפדה וכדי שלא ללזזור ולנרן לרמי
לכמונ כן וכו׳ עכ״ל לעניננו והש״ן רמז עלי•' סס״ק ׳״א וכ׳ עליו ואין
דנריו מוכמזיס ונק״ק כ׳ ממליע דלא כוומ״ ודלא כמעשמ רב דמהכי״ל
ומו״ה נהן הכיל:
נראה כוונמו למע״מ סכ׳׳ל דמד׳ מלוה עשה כינהו הפדה קא׳ אמאנ
וזמנו ודוס ל׳ ואילן והפדה קא׳ אהנן כמניאר פ״ק לקידושין
כיע וזמנו לכשיגדיל ואין זה נא להשלים חסרונו של פדיון ס א נ אלא
מ״ע נאפ׳ נפשי׳ היא כמו נמילה דאיכא ג׳ מלוח עשם על האנ ניוס
ח׳ ועל הנ״ד וכל ישראל נכל זמן ועל הנן לכשיגדל כמנואר בקידושין
שס ה״כ דכווח״ וכשם שאס םדאו םאב קודם זמנו איננו פדוי ס״נ אס
נפדה הנן קידם זמן גדלוםו איכו פדוי:
והנה יש לפקפק על זה ולומר כיין דמנן חדש ספדה כהיב וקדנן ני'
סיםדה אין לנו לומר ולסלק ני; הזמנים אלא בודאי ניוס ל׳
ומעלם זמני סוא אלא ידא סוא דכאינ ל״ ואין יכול לפדוס עלמו משוס
דליח ל׳ יד אנל אס ירצה א׳ או נ״ד לזכוסו למסר סמצוס מאן לימא לן
דלא מהכ׳ וזה ה״ כוונה הש״ן במה שכ׳ ואין דבריו מוכרסיס ומ״מ
אומר אד דמסויביס אנחני למשכוני נפש״ נהר מהרי״ ל אשר מפיו אכו
סייס ונשגס ראיסי שסשיאל שברינ״ש ס״ פשיע לי׳ לאין פליק עי" שליס
ולא ע״י ב״ד ואילו לא הי׳ נ״ל לרינ״ש לא סוה שסיק ל״ דנסיק ידני׳
סורנא ונשנס נראה להדיא שהקנים עמו שהרי כ׳ להרמנ״ס מברן האב
נעל משים שעוד אפשר לרףס המצוה ע״ הנן אנל הפודה עצמו מ נ י ן
נלמ״ד משים דסי ליכא מ׳ שימלא אחדו ש״מ םשיעא לי׳ דנין ה א נ
ונין סנן צא מצי לעיעבד שליס ולפע״ד אימא נ" מלמא דכללא הוא
נכל מיד׳ דשלימוח כל מה דאיהו לאו בר סיינא סוא צא מצי למהוי
שליס נדנד והכה כ׳ כן נלאה ל׳ א׳ לאו דכהינ נהורה להדיא מ״ע
המיל לכס כל זכר שההיה המצוס מיטלמ על כל ישראל למול זכריהם
ולמול ענדיהס ונדם שניכיהס כדאיהא פ״ק לקידושין לולי כן לא היו
יכולים למול אה הגדול מעעס שליםוח שיה״ כמוסו של גדול כיון שהוא
א״א להיוס כמוהו שהד הוא כנר מסול ומה שמציומ למול נ ד ו של
עצמו זה הוא מלוה אסריהי ועי״ז יכול להיוס שליס לאב למול נכי שנס
הוא נר חיונא למול אח נ ר ו אנל מ״ע למול א״ע צכשינדיצ באוהה מצוה
היא צא שייך נניוס וצא מצי למימי׳ שלימ אלא שנאמח המצוה מוטלה
על כל ישראל למול ז כ ד ס ס ומשרים יכולים צמוצי וא״כ נסדיון הנן
ללא גלי רחמנא שוס מצ ס על סב״ד א״כ אין אדס •כול לסעשום
שליס לפדוה הגדיל עכ״פ יס״ל להד גאיכיס כיון דאמר״ בקידושין שס
ספדה הפדה כל שאינו בחפלה אינו נחפדה ומסא כפקא פיטור
סאשה ממצוה זו אס כן ממילא כשס שאין שליסוה נהפדה כך אין
שליסיס נהפדה יגס האנ איכי יכיל צעשוס שציס צפדוה נכו
נמקומי:
ובהכי ארווס לן מס דסקשו דבר״ן פ״ק דםקסיס כ׳לסדיא דנפדיון
מברך נעל משוס דאיםי׳ ע״י שליס ד״ל סר״ן לטעמי׳ אזיל
שכ׳ בפיק דקידושין אהא דהפדה ססדס וז״ל םפדס ם פ ד ס לא מקרא
ומסורה דרש דהא אמר״ נקנהדדן ד׳ ע״נ דכל היכי לכי הדדי רכסו
מקרא עיקר דמקרא גופי׳ מקורה הוא אלא ה״ק דלשון הפדה משמע
ססדס עצמך א םפדס א ס ר ס עכ״ל סי׳ קמן דק״ל דלאו סר׳ דרשוס
רנהו וסד מ״ע נינסו א״כ כל שלים יכול צק״ס המצום עשם נפדיק
ננו של עצמו וממילא יכול להעשומ שלימ לאמריס נ ק להאנ ונין לנן
סעודה עצמי אלא שזס ימים מימני מופלג א׳ על דנר׳ הרין שסם
ממוהיס מאוד נגד ש״ק נמקומו נקכסדדן שס דצמקקכא כיד
ללשיכן מקרא ומק־רמ וכן צ״מ נמיקפומ ליש מגיגמ דיה יראמ וכף
ע״ש—:
ואז אמרם׳ ל״שנ ע״ל םצםוצ קצם לצכאירס צדך צסבן ססס ממ
מ״מ׳ מיראמ יראמ צמצנ וסצב סהס קנרמ מצונס סוא למקרי
׳לאס בנדן סקצ דממ״מ כיסק אדממ״ צמקר׳ יראמ ואמי ערע״מ
ומקר לנו ׳לאס א״כ דמא גס קבלסיכו הסצוכס צא כשבוק ודרשיכן
מקרא ומקורם משא״כ סלב וסלב יכול צסיום זס כימ זס וע״כ ס״ צר?
צפרש צכו איך נקרא או בקמץ או בציד וא״כ מ״סם למיקד מקרא
ומקורם וק׳ זו םםםזק פפ״׳ פ״ סי׳ ר״ן שס דכצ סשקצים ומד׳ צמיקר
נס שדמם מבשוצ במצב ובמצב דצא ברש״׳ וא״כ ק׳ כנ״צ ועצ כרסך
צ״צ דנמצנ נמי מי׳ קנרא מצונמ צמיקד מצב בציר דמםיכא סיסי
צמדש

שאלות

הת״ם סופר חייד

צסלש דסא׳ צסודא שדא וסא׳ צסודא שדא שע׳׳׳ צירופים יאסרו וסי׳
ראוי •וסללומל לבא לסוסיף איסור בישול על חצב הרבא ואחיא סלצ״ע
ומקר לכו סלב בקיק וא״כ כלרוש מקרא ומסורס וכאסר שכיסם וסוס
ממש כמו יראם יראם ושפיר מקשס סשיס מיראס יראם לסלב ומלב ועל
זס סי׳ סש״ס לא כן סוא גס בסלג ס״ סברא בסיפון לסא׳ עיגון סוא
וסיס ספק א׳ בשול כמשמעו ולא נדגק מסלש איסור במאי לסא׳ לסול״
שריא או כיעא כדסק לפרש בישול עיגון וסלב םרבא כלי שלא כסדש
איסור וכיק שססבכום סיו שקוצים ע״כ סייכו צדכק לפירושו של מרע״ס
מסיד וסדר לא דמי ליראס יכאס וכשאר סס״ ראשון דכל כי סלד׳
דכסו מקרא גופ״ מסורח סוא ועל זס סיסוד כבכו ד ב ד סכ״ן פ״ק
דקידושק .ים״ אין שיסיס לשיטח ס ד ן יפס פ״ פ״ק דפססיס דפודין
מ״׳ שליס מ״מ איכן לא ס״ל כן וכשאדם פלוגםא בידיכו מעדן זס וידד׳
ספיקא אכח׳ לא כפקא :
וכיון לשציס צא מצי לפדום גס נ״ד איכס יכולים לסדוםו וסכח נכס״כ
כ׳ דנ״ד מדפי' משליח דעלמא מדכחיב כשיא א׳ למעס וסכעיש
סעולס על סחוסי נכסונד ׳״א גני גר קען וכיראום כפלאח׳ על חגאון
ז״ל דאפ״ א׳ נימא דכשיא׳ סעס סמס כשלוסיס לקעכיסס וכאפערופס״
עליסס ורחמכא סוריק לסס כוחם של קעניס ואנוחון דיחמי ד נ ס ו עימ
חייכו כל כשיא לשנעו ינ״ד סגדול נעבור כל ישראל אבל מ׳ שס אוחס
אפעכופסיס על ק ע ד אומוח סעולס לגיירם ואפ״ ססנרא שכ׳ שס חוס׳
ד ק שע״י ענילס זו כככסיס חחח כנפי שכיכח סר׳ ס ס עדיפי מגוי
דעלמא שיכולים לזכוה לסס ה״כו לעדן גדעום כס סטי שאיכי בר
זכי׳יושליסוס ועסס סכי שכככסו עסה הסה ככפ׳ השכינה יפה כסס שיש
לסס זכי׳ כישראל אנל א׳ כימא שאין אדס יכול לזכום לקטן אפי׳ ישראל
רק סכשיא וביד שכמכי עליסס אפטריפס וכיין שלא כמט אפערופקיס
על גוי קטן אין ובמה יפה כסס של נ״ד לסשחרר עליסס ואכ׳ מסיפק
אס נ״ד של שבט זה יכולים נזכוח על קטכ׳ שבט אחר ואנן שליחוה״
דקמאי ענדינן לפקח בעסקי קטנים נכח נ״ד יפה אבל אס נהנררו
השבט איש על כחלחו אז׳ קכונ לודאי שכן חוא וע׳ רמנ״ן פ׳ וירא גני
אכש׳ סדום כסנו על הניח מ״ש שזה הי׳ חטא ׳שכאל בפלגש בגבעה
שעלו למלחמה על שגט גכימין ואח ב״ד של שבע בכימין לא שאלו כ׳
להם לשפוע שגטס ולא אחר ע״ש א״כ מכיש שאין להם כח וממשלה
על קעט ג ט או״ה ולא ידעה׳ מה סי׳ לו לשין עם דגכ׳ סוס׳ אלו שלא
נככסו לגבולו כלל לפע״ד:
ופר״מ הקשה על סש״ן דסן דנשיא א׳ למעס מטעם ספקכ ב״ד סוא
לא מטעם זכי׳ של ניד לעדד זה סל״ בפלוגסה אמוראי לגטין
ל״ה ע״נ ויגמוה פיט ע״ב דלמאן דמפיק הפקר ביד הפקר מאלה
סכחלוס ״צ כדגדו אע״ג דאכח׳ קשה למה לי ״חורא דאנוה המטוח
מ״מ ׳״ל אגל מ״מ לרנא דקיי״ל כווםיס דמפיק ל״ מקרא דעזכא משמע
בודאי דכשיא א׳ למטה לאו מטעם הפקר ג״ד סוא ויםיישנו דגר׳
הש״ן אליגא דהלכסא אלא דמ״מ פכ״מ שדא גיה ככגא דעכ״פ לא גלי
קרא אלא לגדר חלקם גמס שיש לסס כגר וגילוי מילסא געלמא עגד׳
וסן סכס דברי ר״ן בקידושין פ״ג ומשו׳׳ח איצטרין לדרשא ו״חורא
צהפקר ביד הפקר הכ״ל דמגופא דכשיא א׳ למעה ליכא למיצף מעפס
הכ״ל :
ולפום רהיעא יש צהוכיח קצה דיפה כח נייד אפי׳ גאיסוכ׳ למיהו׳
שלוחו של כל אדס אפ״ גע״כ מדאיצטרן ׳קריג אוהו צרצוכו
ואמרי׳ י ק ד ג אוחו יכול אפי׳ גע״כ ח״ל לכלוכו וקשה מס״ח געל כרחי
ועי ישסוע קכגכו סא שכדעה צריכה שציחוה והוא צווח לא געיכא אע״כ
כדע שצדן שיאמר כוצס א ט ואז כעשס שליס לשסוע עסגכא שכ׳ רמג״ס
ספ״נ עגירושין ואיכ צרצוכו צעס צ׳ אעיכ אצו ס״כו מקריגיס געיכ ס״
סג״ד כעשיס שצוסו עצ כרסו והוס כאצו צום סוא אגצ סדככא גי א״כ
גכל שכופין לסוציא שסונעין אוםו עד שיאער כוצס א ד יגרש נ־ד אס
אשחו ויהיו שלוחיו אע״כ זה ציסא וצדן לומר א׳ לאו דכםיג צכצוכו
ה״כו טועין ככ״צ אגצ השהא דכהיג צרצוכו הו צא דמא דכח ג״ד יפה
גכיוצא בזה:
יהיה אק־ שיהיה נ״ל דאינו עדן לכידון שלפכיט דוקא גודד׳ דאיכא
שליסוה כק שהנע״ד קטן ואינו יכול למנוח שליח או אינו רוצה
גזם היה אפשר לומר שהניד כעשו שלוחיו שלא מדעחו או אפ״ געל
כרסו אבל אסר שסכסכו ל ס ס ו ג ד ס דאין שליסוס מופיל גפדיון סגן א״כ
גס סב״ד איכס יכולים לעשוס שליס :
ועדיין פש גנן צברוד במס שפצפצו סאסרוכיס א׳ מצי למעבד במצוס
דלים דלמא ד ס א ל״ למעבד מצוס בנפש״ סכס ערס כצ
נאמר דלא דמי צסא דמס׳ נ״ק צ״א ע״נ שורי סרגח נגדע וסי קצלם
ומסיק נשור העומד צסריגס ואיצן סעועד צקציצס וקעען ציס אנא בעינא
צעיעבד מצוס ועיין כצ םאדכיס נשין ס״מ ס״ שפ״נ נראה ס ס ס נמצוה
שאק מועצם עצ אדס פ״ שאין סמצוס מועצם עצ סבעציס דוקא שסס
׳סכגו סשור אלא כל סקודס לסורט זכס ומ״מ כיון דשור דיציס סוא
אין לשוס אדם ציקס סעצוס עידו ואי עבר וסטפו לשור ידלו וסרט לא
טכל לומל לשליסוסא לבעלים קעביד וידו כיד סבעליס וסזרס סעל ס

ותשובות

סיט

לסס ממש זס איכו לאין ססיונ מועל על סנעליס נופי מאיכש א ס ד ט וכל
מאן דעניד גלכפשיס עכס ומ״מ סססיד לנעלים אם שלסס וכן בכיקו׳
סדס וגהורז וגמילה כמי מלוה על כל ישראל כמי ומאן דמל שלא נשליסוח
ס א נ מניד מצוס לכסשיס והפסיל לאנ משא״כ סחוכס של סנכו שסעלוס
על סנעליס לנד רמיא וכצ סםורס צכ? לכוון לסיום שלוסס וכן ססודס
נכור שסמצוס על ס א נ או על סנן רמי׳ וכל ססודס איכו סודם אלא
נשציסוחס וסזרה סמצוס לסס )רק משוס סאי סורםא דמצוס נו יומר
מנשלוסו ולא אכסה לן נסא( נמצא לא סססידס דנר דס״כו א' סלם
מכריו שצ נעהיב וכן א׳ סודה משצ נן צ׳ דמצ׳ לגדעגל שליס הכי לא
סססיד כלום אן כשסודס או חורם משל עלמו " ל שמפסילו דכיסא צי׳
לאיכש צמיעבד מצוס בממוכו של עצויר נהא מססקא לסש״ס בנדרים
ל״ו ע״נ ואיעשעא בנכורוה ׳״א עיא כמיש משכם למלןפ״ל מסל׳ חרומוח
׳ע״ש דגם נסא כעשה שליח ומיסו סוס׳ סחס דיה הסידה פליג׳ ונן׳ל
דלא אפשטא מהחם ויען כ׳ הגאון במל״מבחנכחס כמקשסולע״ל כווכחס
מנואר לפי חכ״ל דס״ל שאני סדיון מעכ חמוד דלא כחינ מער ממורן
כמו בכוכ בכין אלא פעכ חמור כמלא אין סמלוס מועלח על סנעליס
כלל אלא פל כל אדס סקודס לפדוחו זכס ואס פדאו איכו כעשס שלוחו
כלל ולא אחי׳ מדין חכומס כלל ויעיין ויכאס כ׳ כווכם׳ חאמח :
והנה פר״מ שפן סוללה דנכדרים ל״ו מנואר נסיפון דנמפכיש משל
נעלים נודאי לאו מלוה דיל״ סוא מדאמרי׳ חחס מאן שווי׳ שליח
וע״נ היינו משוס דחונ חוא לו וחמחח׳ על חכמהו כ׳ רב יביכהו כ׳
עלום כי לא דבר ככוכה נ פ ע ם הזאח אדכנא מחמן מ״ח׳ ראי׳ מדלא
אמר ש״ס חחס חוב סוא ואין חבין לאדם אע״כ מ ג א ליכא דהרי כהכוקכה
סמלוס לנעלים כיון דנשליחוםיס ונממוכיס מםעניד אן זכוח כיד ליכא
וא״כ מאן שוו״ שליח דנשלא בפכ־ו נעי׳ זכין דוקא ואי לא לא כעשס
שליח שלא נפכיו וסא דמס״ס ואין חנין אלא נפכיו סיפוק ליס אפ״
בלא חוב כמי לא אה״כ וכנכ עמדו נזה סכאשוכיס ז״ל ואמרו אין חנין
אפ״ כהרלה אח״כ וכמזה ה״ה פ״נ מזכי׳ ומהכה הלכה ב׳ ויעיין נשימה
מקונלס כמונוח י״א ע״א .אנל האמה יורה דרכו נל׳ ספק דנהורס
משל חנכו על של חנכו לא שלל ממכו מלוחו כלל:
איברא נמ״ש פר״מ אחש״ן נכח״כ דחקשס אסםוס׳ דכחונום דאין
׳ענילו גר קען לימא מלוה דיל״ ה־א ודחה פר״מ דאס
׳מסיט עד שיעעוס עעס איסורא שונ לא ׳ג״ר וכמלא זכוה גמור הוא
לו חדנריס ראויס לו וכ׳יכ אצלי נחידוש׳ ואכ׳ מוסיף על דנריו דאפ״
א׳ כגדל אוחי אצליכו ולא כעעימהו עעמאאיסודא מ״מ כיון שאין סגיף
מצווה לססג״כ ואדכנא אכו מסרבים מלקנלו א״כ מאן ״מד שיםג״ר
משא״כ בסורם ופודה שסנעצ־ס מצווים נודע דמכחיה אקכקפהיה
דידהו נודא׳ יעשו סמצוס בעצמם שפיר יש לומר סברס מצוה דיליה
הוא :
ובכל מח שאמככו עדיין אכ׳ חוכך נקען א׳ שיין צומר אס פדאוהו
משל ממונו חזרה העלוה לו דעכ״פ הוה אינו מצווס ועוש־
ולכשיגדיל יהיה מצווה ועיסה וסנלא זו כ ח נ מחר״׳ מיק סי׳ מ״ג הניאו
ד״מ ס״ רמ״ח ונרמ״א שס סעיף ג׳ דהיינו עעמא דאין אפערופס הורס
ומכיס ונכס״כ ה א ד ן להעסיק דברי כשנ״א ונעלמו ממנו לנרי מהרי׳
מיק אלו:
סלקיכן אש גם דעהו דעה סיכה מקכמה מהיום עונ יפדכו נ״ד
בהא
נברכה נל' שס ומלכיה נממין של היסוס או יזכו לו הממון
ויהכו לכהן נמסכס ע״מ לססזיר כעלה מעדכ׳ מלן הכ״ל ויסלי לי כס
של כסף שחקה עליו ספק פדוי ולכשיגדל ויביא נ׳ שערוה יחזור ויפדה
עצמי כדל ומהון סדבכיס למדד נאם האב ח׳ ואיכו בעיר עונ יוחד
שיפדה האב במקום שסוא שס מאשריפדכו עיישליס ומ״ש דגול מרבבה
ס״ ש״ס דליח לי׳ סזקם ס״ס במ״כ לפוס רסיעא לא עיין קפ״ק דעירוכין
דאפ״ לעובר במעי אמו אמר״ מסו דחימא לא חו״ל סזקס דסיוםא
קמ״ל דיסיבכא ליס מזקח סיוח אפי׳ לקלל שבח עליו מכ״ש סכא דליכא
אלא ספק בככה לבעלה דכנכן בעלמא כשיפדה ע"' שליח כפלין ברנרנםא
סכ״ל וכן כאים׳ מעשה מידו ססיד שבכסוכס זצ״ל ]ועיין נסי׳ סקודס[
ואססוס בכצ סוסמ׳ ברכוה סכ״ד א״כ ככפשו:

תשובה רצו
שכיס להרב ה ד ל :
הנני כמשיג על סדר דבריו מ״ש בכווכה ה ד נ ״ ש אין ספק כ׳ דבד
סשואצ וסמשיב נכדם עצ שיעה ס ס ו נ ד ס דכצ מצוה הכעשיה
ע״׳ שליס מברכים על ושאיכס כעשים ע״׳ שליס מברכים בלמ״ד י ד נ ד ס ס
מנואדס נכא״ש ובדן פ״ק דפססיס ועי-כ סוקשס לסשואל מיע מברכי׳
על פדיון הבן הא לא כעשיס ע"׳ שליס וסי׳ סדניש כיון שעכ״פ סנן
יפדם עצמו לכםיםגלל יכול לברן על משא״כ הבן הפ־דה עצמו שיב אין
יכול צסםק״ס מ״׳ אסר מברן בצמ״ד וא״כ מבואר דאין ספדו; כעשס
עי״ שציס צסדב״ש וביאור דבד סריב״ש סוא פשוע בעיכ׳ ׳וחרמניעא
בכוםסא

שאלות

חת״ם סופר דדד

נכוססא ופס ס״ מקום לעעלםו לסופשנ׳ נ ט ק ר סמן לא״כ ס מ ק ק
לאנו טסניס צנרן מל פליק סנן ס מ סלכס פסוקם מפי׳ סמנסנ ט ק ס
מנרכפ שמולק מ״ שצימ ומצינו שפקקו סצכוס ט ׳ סמנסג נ י ס מ ס נ ר כ ס
מדנרטס לססעעף ש״מ ק״״צ מונמ מצימ מוא וא״כ מ״נ אצא לצאו
כ״ע סנל׳ סכי לםצי׳ נוקם מצ נמש״ם סמלוס מ" שלימ וכאשר מנואר
נלא״ש ונמן שס רטין ע״ש צצ״ס שצם׳ פ ס ט ס :
ומאז אעלם׳ כ ט שםילצו נ ס ט כ ס א ט ם שנפשם פ ״ שציס איןענרכ״
נעצ מםוסשסיא עצום ס נ י נ ס ואי; אלס לניצ צעשוםס ע ״ שציס
א ט פ שיכוצ למשוס מ״י שציס ט מ אין ענלכ״ נעצ ׳ע״ש וא״כ משמע
דנם ליון לאו מציס ס נ י נ ס סוא כוצ׳ סאי מלנלכינן נמצ יסא״ש לצכאוכ'
ס״ פשומ דאנ׳ סנן ינרן שסס״נו מצ סמצוס ויפמור סכסן אנצ יממ
נראשוניס ננ׳ שסס״נו דנימור סיק ומש״ם סיכס דמצוס שסס״נו סצ״
מפי נמ׳ ששמס יוסר נמש״םו וכיון לסמצוס צא ס נ י נ ס כוצ׳ סאי ׳״צ
עליף לסכסן ׳ j<3ויפמור אס אני סנן לסכם ן שמס נמסנסו וזסו
סעשן סש״ס שצם׳ פססיס )ומיץ נס״ לצ״ל(:
תו כ׳ מל ע״ש אט לאלוצ׳ לאיכא ט ע לסמוצ צכס כצ זכל צא סיס
אלס יכול למול אה סנלול משוס לאיסו לא שיין נסא• מצוס לא
מצי לסעשום שליס נ ל נ ל וכ׳ ז״א כצ סעצ־ם אעיפ שיצא כנל מוציא
אה״נ גלול שנימול ננללוםו יכול צסיום שליס צנלול אסל למוצו אנצ
ט שניעוצ נקענוהו ע״׳ אביו לא סל מליו מעילם ט ע של ט ל ם וא״א
שםסוצ מציו לסלי נ׳ מ״ע נ פ ל מ ס ס ס מצום ס א נ ועצום סנן עצעו
מצום מצנול ולא מצבי אמלם׳ ס׳ זו כ״א מפ"׳ לנל׳ ממ״מ שסנאס׳שכסנ ספולס נכול ׳סוס אינו ״ס משוס שצא סנימ זמני צפלום כמו
ס א נ שפלה קולס צירל ס״כ אס מם ס א נ יכםלוקכס סמצוס לסנן אין
עצוסו מל שינמצ מזה מנואל למ״ע אסריה׳ היא צנמל׳ שצא סנימ
זמכס וא״כ ק״ו נמיצס שהיא נאעם ט ע נפ״ע לננ׳ נכול אינו אצא
ללשה למקלא ומקולם ואפ״ס קסשיב ניס צטע נפ־ע וצמסיסל זמן
מכ״ש שיסשונ מצום ט ל ם עצמס צטמ אסלם שאינם נ ט צ ס האנ ומי
שנימול או נפלס ט ׳ אניו לא ס״ ולא ׳סיס צעוצס ש״כוה נמצוס טצס
•פליון עצמו ועיש א״כ סריס לא יעשם שליס לקלש אשם כיון שאינו
נמצוס פ״ו סימם הוא וכי כאמל שסמשצס ק ״ ס מ״מ פ״ו ע״ שצימום
של זס אכן לא כאמל אלא שכעשס שליס נקכין כםולס לקכוס לו נמל
ס׳ וכיין לססליס אים״ נקימשין שאס קילש אש ס קימשיו קידושין
יכול לעשוס שליס לקטן זס אנל ט ק ״ ס סעשלס ע״ע ע״ עש״ס סשליס
צל? לסיום םשליס נ ל מיובא נע:׳ ן זה :
ומ״ש אפ״ אשם ׳כולם למול מלכסינ המל ימול ואהסא כמאן למסיצא
למיא מליפא מיכיס ס״ל למפלן לסל מ״ל אפ״ מכרם יכול
למול שאיכו נל שליסוס אנצ סאמס אס המכריס מצ כמצא הםיכוק
מסול לסן מ״ל ופמול מכלם אנל ס ט מ לא כסקיימס ומס״מ לק״ע מס
שמקשים אמא׳ לא ימול עכויס נש נ ס וסלס מילס נ ככלי כשלס ולק״מ
לעכיפ מ״מ של ניוס סשמינ׳ ימול סיא מ ס ס שנה ולא נסק״מס מ"
שציסוה וה״נ נאשה ועול אשה היהה עסס״נס נמצמס מקלא סעול
צכס מש״ה איצער? מיעימא ואזה אמ נליס׳ צטל :
ומיש לא לשסממ לכסן ולוי שאיכס נכי פ ל י ק יפסלו צשציסוס זו לנר
נ מ ל לנל ועל ט םלוכםו אין א׳ מסלאשוכיס שסזכיל שליסום
נפליון כ״א משמעוס לנל׳ סל״ן שכסנ א נ נ מהעא ל נ מ ק ס סיק ופמון
נעשים ע״ שליס וי״לאס״נ כסןולר לא וסאסלוניס שנאו אסליסלמ״א
ופסקו לנפליון נעשה ע* שליס ס ס נילא׳ לא נסםו לסנלא מ מ
לא״כ טסללא מנ״ש כמו שסיללסיו אכ׳ זא״כ למל׳ אימא ס״נ אפ״
לסר״ן יפסלו לרם לשליסום זו ואמכס כסן כ״ל לכשל לשליסום משוס
שםוא סוא שמומן עמו וס״ל כאיש ואשם ששכיםס כשמס לשליסוס
הנע נין לסולכה נין לקנלה אמ״פ שהאיש איכו מסנרש וסאשס
אינה מגרשה ט מ עיקרי ס מ ר ״ איסיי ננימשין וס״נ ישראל סנפלס
והכהן הפולה שכיסם איהא נפמון ולמ״ז ק׳ אמניש ט ע לנרן הנן
נעל לסר׳ אימא נשלימוס אלא שי״ל נזם כיין לעיל׳ ללא שכיס הוא
שים״ סכסן שליס לפלומ ע״ כסן אסר נס איכו נלין שכראמ כמזלזל
נכסוכם עצמו כטש נשלים למר כסן שלא יקרא אסל וכיון לעיל׳ ללא
שכיס סוא סלר סכ״צ ככר סכוכס למנרכ״ בצע״ל כיון לצא שטס
שיעשו שליס מכל מקום לליכא כ״צ פשומ כיון שכסן וצו׳ סמס נע״ע
לפדומ בכולי ישראל ואפ" צינור שכולס לרם ויש ניכיסס נכול ישראל
מסויניס לפדוסו ממעון מצק א״כ כעשיס שלוסיס לפדיון נכומס
נ״כ :
מיש אממן דפלמ מפלמ שאיכו מנין ממילוק נין מרינ״ש לסמן
ומטלוק מנואל ונגלה למקלא ומקורמ מלוקים ס ס מ״ל נ׳
מינ׳ ט ע כמו מיצמ ולא מליא זה נזפ למימל כיון שישנו נפליון נ מ
אס יס״ לו נן ישנו כט נפמון עצמו ז״א דשכ׳ טכ׳ ט ע ס ס אנצ א׳
כא כמינ אלא מל קלא נכיל נ נ ? ספלה עיקר קלא על ס א נ שסר׳
בכול נ ט ן כמינ ומפלמ כולל נכמ מנכמו כל עיט פליק א״כ כל שישכו
נפמון בנו ישנו נפמון כל אלס וימשמ שלימ לגלול :

ותשובות

מיש סר״מ דסום ס״ד לשסימס לא נע׳ של״סיס גם מל ק׳ פ״ע וע״*
אין אפשר שגרם נודרים נ״ונ כישראל  boלאו בר זניסם ולאו
בר שליסוס טנםו לא ס נ נ ה ׳ דבריו וגס קיש״םי אס!.אונים םכ״ל שנס
בקרא מ ד ב ע״ע על נמל סקלנן לשסוע ק מ ט בעצמו כדכםיב ושמו
אם נן הנקר ואילו ט ק לשלוסו כעוסו כל ששלוסו שוסע ס״ל כאלו סוא
נעצמו שוסע אנל אין זס ע  pלסכשר קרנן כלל ואלו עימס םשלימ
ושסע שלא לשעם שלס עלם לנעלים לשם ס ו נ ס נדרם ו ל מ ט ס לסניא
קרנן אסר ונמלא שנמל שליסוה סשניס ע״ע סקרנן כשל וס״ם אס שסע
א' שאיט שלים סנעליס כלל סקרנן כשר וסנמליס ״ ם נדרס נ ט רק
ט ע של שלימום לא רךעו כעי שעל נן םנרו נן שליססו שסהיטק נימול
וסאנ לא ק״ס ע״ע שלו סנס ס ן ע״ע ששממו סנמליס סוא על ישראל
ס מ ק ט נ אנל ני׳ סנודר נסי נדרו נדר אנל לא נצמווס סוא נושסמ אס
נן סנקר וישסומ ט שיכלה ואמנם אני סקשים׳ אין נכון אוםו לסקרינ
קרננו שלא לרלונו סר׳ ננמל ממנו מ״מ של שנדםס ועל כרסן נלמ וננין
שנכוף אוסו על שיאמר רולס אני אנל לעולס לא מלס שיםים סקרנן
פסול ט ׳ שםיממ שלא נשליסוס ולא ל ט לגמ לגרד דנע׳ שלימוס
לכםינס שזס אינו כורם אס נכמב שלאנשליסוס מנעל עשא״כ םקרנן:
מיש פ ט מ עקפ״ק לעירוכין מ ר ט נ סזקס מס רונ לולא• רונ ליכא
נמונר נעמי אמו כיון לממס ט ו ס אנל מזקמ אימ ליפ שסיס
מ׳ נעע׳ אמו ממ שמרנישמ א ט מיומו נ מ ט מ וטמא מלממיקרא מ׳
משמא נ ט מ׳ ומ״ז נסמפק משיק ממס ומסיק קע״ל אנל מיכא שיצא
לאויר סעולס וראיטמו מ׳ נ פ ט נ ו פשומ למוקמי׳ ל״ אמזקה קע״חא
לעולנו ס ׳ :
מחיה ס״ס יםן לו ולכל נ ט ניסו ס״ס ארוטס מונים ומסוקים כנפשו
מיפס ונפש א״נ לש״ם:
מש״סק קיסר מפפילמ:

תשובה רצז
שלום

לשר מאלוף נינמ ומשכל מרנט פמופלנ מלטל׳ מסנינ מסו׳
מאיר ט׳ מנאקקאווק:

לקחתי מעע פנאי לסשיב בקיציר לעמול מל סאמס נל׳ שוס פלפול
כ׳ סזען יקר וענק סשליסוה אינה נראה ל׳ מה שאב שולס
ממק לכסן על יל* שליס כ׳ אין שליסום זס כקילושין וננרן למלבל
סנמס סממוס צסאשס צר? שיאמר ובמי׳ שיסיס אמירם םשליס
כאמירם סנעצ ונגע אפי׳ עצי ניען עעצ ננ׳ קרקע צא מסגי ואי
לאו דיל שלים כיל נ ט ה נ אינס מגורשס אנל סכא לא יסא אצא
מניס עעוםיו על מקוף ועשלםו לכסן ויודיע שסוא שולס לו נ פ מ ו ן נ נ ו
׳י׳ימ גק הסירה אק צכין לומר דנר רק שידע סכסן שנשניל פדיון ניסן
לו ואס כן ממ ל׳ מוא מה ל׳ שלימו אן מ מ ת שמשלימ נימן ממין של
מצגמ ואיננו ט כ ס מטנו צסאנ אצא רוצם צפדוס נ ט שצ פצוט נעעק
עצמי נשצימימ פציט רמימ מאנ יי״מ פדיון עמעס שצומו כמוסו וכט
שמפריש ממנואמ מלמו על כריו של פלוני ונפא פנדמא לשואל שנדניש
דאינו נפדמ ע״ שלימ אנל ממין שלומ מנמלים לכמן אק זמ פליק
על יל׳ שלימ אלא מנממ מעין על ידי שלימ ואין נ  pכלוס וסרנס שנו
נזם אמנס אס אק א נ לפלים פילק סנ״ל מממון של לנול אס מנן ומוא
ט מ נפ״מ:
,

והמזכה ס׳ סלעים לכמן מל ילי שלימ ״״מ ואינו למיון לפער מעיר
ס ס ס משפפליש מו אימ נ א ס ט ו ס ו מס שאין כן םכא ס ״ נ
נאמריומו אמר ספרשס מל שיקיים מצוס נסינס או ליל כסן או ליל
מזוכמ נענורו ושונ אק נע״סב ס ״ נ שאסריוםו צמצום פליק אלא
נ א ס ט ו ם סעעוס פי־ אם מזוכפ נשניצו פושע סייב מוא באסמוסו
ככל נפקר ואס אין לו לשלם ונע״פנ פשע שעקרו לזמ מ ״ נ ס נ ע ״ ס נ
נאמריום לא מעלוס פדיון שכנר נכו פלר אלא ככל אסריוס עמק של
מ נ מ שמישע נו:
ו מיש מסוס׳ קפ״ק לנימק למ לעסנס כשונפ כיק שאמר אפ״ שלא
נ פ ט ו שרולמ לימן לכפן פלוט איט יכול לסזול נ ו להוה מסכם
גממממ ט ק שאין לו נו אלא מ״מ שונ מטלא אין יכול למזור נו נלא
לין למולן כזכ׳ וע״ן מרלט פ״ג לגימק ולפמ״ל כ״ל לאין יכול לכסמל׳
לסלק ס׳ ק ל ט ם לנ׳ כסטס דכל שכסנס נ ו סורס שיעור אם מסלקו מ״ל
סצ׳ שימור אע״ג לנלימנל יוצא מ״ צירוף מ״ע מצוס מן סמונסר לאמל
סשימיד נ נ ס אסס או לימן שיעור נםינסו נ נ י א  :פ״נ נגס׳ ליום ענףק
נ מ ו נ שנמ קפ״ז לפיק:
משם״ק קיפל מפפד״ע:

תשובה רצה
שוכיט

לםלמימ ׳מלי סוסיק מלא מסיק ס ר נ סמין סמופלג כמרם
יעקב שאנ נ״י:
םגיענ׳

שאמת

חת״ם סופר חי״ד

הניעני מכסבו ט ד ט שמינם שלימ לפמס בנו בכול כ׳ הלך לו
ל ל ע מלסוק אם יברך סשליס שםסייט סנס כשםבע״ד
וםשליס שדסם מוממס וסשליס מוליא םבמלים נעש״ס םמצום כסב
כדםנ נא״ס ס״ קפ״ם נניאול למס םלעב״ם פי״א מסל׳ נלכוס
לנמצוס שםשציס צדך ל נ ע ולא סנמלים כטן מל םטלס שאפילו
ה א נ עמ״נ ט ע םשליס מברן א״כ נסלוקן כס סאנ מםמצום צנמל׳
שהד איט יכול ל נ ע נמלמו וא״כ נלכה שהטיט שהיא נלכה הנהנ״
מל שםסייסו ס׳ למשוס מצוס זו םמומלס מל סאנ אץ האנ יכול
למשוס שליס ל נ ע נמקומו אם סוא נמלעו יכול ל נ ע וםממס משוס
לנמלש כמו נמצוס זו ונממקן ממנו ולא נשאל לו כס ט כ לעשום
שלימ וצמך הוא בעלמו ל נ ע שסס״ט אס יולע ל נ ע אך נאומן מצומ
שמבע״ל בעלעו יכול ל ב ע כטן לשעוע קול שופל נעלא לא נממקן
כמ םבמלים מסמלום לנמלי שסט אם ה״ מלס ה״ זה מוקע וםוא
נמלעו מנלך םשסא ט ק שכסו אליס יכול לסלשומ לשלים ל ב ע נמלו
נס שסמ״נו זםו מוכס כדםנ בלעם סרמב״ס:
ולכאורה יש למיין כיון למנרכץ שממ״נו מל קיום מלום ומשלים
ממל מוא נמלמו נ״כ מושם מצומ בטש מגיא ק״ מל״ב
סק״ו נכצ מעצוס שסשליס מ נ ע משוס שנס מוא מושמ מלומ ומטשכ
טלם שעועצס עצ םנ״ל ועצ כצ ׳שלאצ צמוצו מלכסינ ממוצ צכס
א״כ אמא צא ׳נלך משצימ שמס״ט מצ עצוחו שםוא עושס כשם שכצ
מלס מנלך שמס״נו מצ מצוסו ואס כן אפיצו נמלוה שאין כמ צנע״ל
צמנומ שצימ צנלך שסמ״כו נמלו מ״מ משלימ י נ ע מצ מצומ מצמו
ו״ל אם״נ אך םא כרםנ ניאל דםלמנים טילי כששדםס נעמדים
הבמ״ד ומשלימ וכיון שמבטל לדך לבלך שמס״נו נמלמו שונ אין
לאו׳ שנס סשלימ ׳נלך שממ־עו כטש לשנ״א במשובה סי׳ של״מ
למשרס אץ םכםן מ נ ע נ״כ שםס״נו אע״נ דממיא לי׳ םנאם משוס
ללא סקט נ׳ שםס״נו מל מלום א׳ ום״נ כיון שמ״כ םנע״ל מנלך
שםס״נו מ אין םשליס ימל לםוליא נזם שונ אין לשליס ל נ ע מל
מצוהו מצ מצמו וא״כ מינס אס שכיסם מומדיס כגון נטלם וכדוממ
ועיין ש״ע ״׳ל ס״ לס״ה סעיף ז׳ אנצ נ ד ל ק שצפנינו נפדון הנן
שאין סאנ עס סשליס י נ ע םשליס נ׳ הנלכוה עצ פמון הנן ושססיינו
עצ עצום עצמו ומ״מ מסיום מוב אם יעצא לנל סלש כגין פלי יניס
לפניו לאפוקי נפש״ וטמ םעיקר נ״צ צנרך שםסינו:
אחר כמם יטס מלאם׳ נםנם׳ פדשס לירל ס״ ש״ס וז״ל אס סולל
נס האב אינו בעיר נראה לאסר יכול לפלוס ולנרך שסים כמו
מאב מכיל •ואמלמ׳ שישו ננ׳ עעי .םנלע״ל כסבסי וסוסס בברוך:
מ ש י ק סופר מפפממ:
פ״ב יוס ד מ״ עבמ מק״ל לפ״ק.
,

,

תשובה רצט
ברכת סשדס לשדם ורעננים ל״ינ סרב םעופלנ םוסיק עם״ו ס״ס
אנ״ל לק״ק וואשאן נ״:
אורת שאלם סכס באשם שםפילם אשסקל נליל לוס מפול סליססיט
ועסעס עללס סיום לא ע״כו בו כל םלוע אס ם״ בס שפיל
כ מ לפעול הבא אסדו והשהא הכא יללה בן קיימא וכקהפק ממלסו
אס סי״ לפדיון או לא ולא נעלמה מעעלהו דבלי לטא נהנה׳ י״ד
סי׳ ש״ה אלא שנקהפק נ ד נ ד סס״ל ק״ ק״ד והאל? עפלסו:
וכי יש נמנוטס נדנליו ט מ לאפס הפנאי אקלל ומולה לק נעה
שנוגע לטף הדן וממילא ימלא סהילה על דנמו ום׳ ׳עזלנ׳ למון
המלכמ אל סאעה:
שרש ומקיל לנל׳ םלטא םלקיידס עעםלי״ק ונס ד נ מ מסכם לנ׳
סל םנ״ל סס ננו״ס מל לנל׳ מנ״ל שנש״ס נלמ ״ ס ע״א
ושס כ״מ ט א מנלם ננםל וםפילם מניאם קלנן ונאכל ללונ נשים
נ ד קיימא ׳וצלום וםנם מ״כ צר? לומל לםאי מ נ לאו לונ ממליא
מוא מלפר? מש״ק י״מ ע״נ ללסשני׳ הסם סך לרינ״ל וםסס םא כ׳
ההונן מ ס לעעומ׳ וכו׳ למל שיכר׳ ללא מ״מ׳ אלא ממ שאינו לונ
נמול ואס כן ע״כ הך לרינ״ל נ ט לא היה רונ גמור ומממא נ״ל עשוס
לאף על נ נ מ נ נשיס מהמנרוס רולמס מכל מקוס רונ םעסענרוס
נן ק״מא ׳ולמה והך הואיל והפילה אמרמ לס רונא ואימא מס
םפילם וללימס ללסוק ד מ ט פ נס מ נ המפילוה מאומן הטעוע
מפילוס מ ט פ ולד וטמונק עפילוס לוס ׳סיס איך שיסים םיל לונ
נרומ ואס׳ שפיר דפמך דלסשנ״ נ ט לדמנ״ל נ ס מ מקוטם שסלכו
אסר סרונ:
ובזה דסא נ ט נש״ס נדם כ״מ מוקמ״ נדלינ׳ל לוקא נשםוסזקם
מונרם ולא זולס וקשם אמא׳ סא מ נ ממליא סוא ללונ נשיס
מהמנמה וקמכ״ מ״ז מ נ ט ה ננ׳ האשה שהלכה מ״ש והסם לא
הוסזקה מונרה כלל ואפילו הכי סמכיכן אהך רונא ולפי הדל אה׳
שפיר דמסס צא הפילה ולא אהרמ מ נ א מה שאין כן הכא היל רונ
גרומ מון שססילם ולכן א׳ לאו דנלאו ס ט כנר מומזקמ צכו כמי
בסזקס עעונרס לא סוס אזל״ נסר רונא ומלקפיקא לא כפקא ומשוס

ותשובות

הב

כן מסער״ נעסכ״ שסשנ לכלה אנל מם״ת לאכול קרבכם סבל א׳
סוחזק׳ מעוברה מסכי לנו םסזקס מטיס לצרף לאלומי סך מבא
דמסעברס וכאער שמפילמ ולד וקרבכמ כאכל:
וממילא 9מבן דסן מומזקמ לאו סייכו נסיכר עיבר של נ׳ סדשיס
דאס כן סזקס לאור״ סיא כמבואר נכדס מ׳ מ״א ננ׳ מנימ
וקסם נ י ט ודבורם מסו מלש אלא םכא לא אמר״ םוככ עוברס אלא
םוסזקם עונרם ומל שכנר סיס בם סי׳ ממונרס שפסק לס םאורס
סראוי ושארי ס״ שט״ז םוסזקה עעוברס נ ק מ כ מ י מ לכמ״נ סזקמ
בעלמא ומציכו סזקוס בכם״נ שמל ידי לבורי אכשיס בעלמא וסנרוסס
כגק מומזקה כדם נשככוסם וכנק םוסזקם כסלם באוסו שבע לקוף ם׳
ט שמס ום״כ דכיוסים:
וצריכים כט לומל מש כאן מכ׳׳פ סזקם מכנדס לםלונ לםא למיל
*ס לא טיס׳ ל ט א לונ שסזקם מכנדסו וכמס שכסנ
סיס׳ שס מ ם סלך אסר םלונ וכר וא״כ סא לדניל דטיס׳ םגךק ססס
ע״כ כט נסכי מ״מ וצריכים כט לומר דליכא סר׳ סזקם לאיכ לסר ׳נ״ש
וס״ממו צא אזציק נסר לונא כגל נ׳ סזקוס וכנר םארכסי נזם נסשי׳
אסלס ]יעיל סי* ט ס וקס״ז[ ו ט כ דצ לסכא איכא מזקה כגל סרונ
שםאשם נסזקס שםוכשלם צקדשיס נצא קלנן אנצ אין סזקם צםשפיל
דטקטכן צים נסזקח מטקלא שצא כסלקס כמו שםים נםסצס סריסו
ענלוכיס ידם מ״א מזקה מללבה כיון שכנעלם וכמשם נם ממשם םלאו׳
לגרוס םמנור ודונ כשיס מסמנרוס וםמפם מסרקם וסולד עחלקס וםולך
אזדא לים סזקסו לעעיקלא ונדע עפ׳ ממסי ואמאי לגני מקום ולא
אשסייל כאן לק סזקם א שםאשה נסזקת שלא מםסיינ׳ נקלנן:
ולא ט נ מ ״ בקסס כשיס אלא אפ״ נמבכלס כמי דאיכא למימל מול
אוקעא אסזקם שלא כפעל לסמם על״ן מעולם והלל ם״ל סלי
סזקם ט ע כ״ל כיון שעכשיו אין אט לדן פל פליק םנכול לק על קלנן
ועועאמ ולזה אין סילוק נין פעל לסס לולל סשכ׳ ט כ לא מצעלפס
מזקמ זו למכא:
והמהרייק שרש ק ט ג ב׳ דשפיל שהטלו םכשיס שלא מ״ עלוקה
כ מ ט כמי ללערן מועל כלס לכדם ד סעול ללא קמט׳
אבקיאסכו לבלוק שפיל ט מ לעדן מיונ שמק פשיעא שעמ״נ וכמנ
מס״צ ק״ ק״ל לבצא בלק• כצל לפעול מפליק לםא אפילו מביאם
קלבן וכאכל אלא מ״ל׳ מגוד מלים שלאו םכשיס שלא מימ מלוקס
ורק משוס שאין אכו בקיאים א״כ נכמ״ג ל׳ לסממיל נכלם ולא לסקל
צפמלו מפדיון אצא שממ״צ סזכ והקשה על זס םא דאין אכו נקיאין
איכו מסומרס סמול אצא גס נימ׳ הסצמול כנל אמלו מעוצם צא לכו
שפיל נכםלדמ׳ נכדם ט ס וא״כ ס״צ נ מ ק ס םנשיס ככפצ צטס ופמור
מפמק דקסק ממון לקילא אלו סוכן לנלי סס״צ:
ולםעיד אפילו אי סוס קפיקא ד נעלי םסלטד ט מ כיון שלמראם
עינינו לא כסלקס סדל כססזק סזקם שכיס לאוקטכו אסזקיס
שמעיקלא כהסום נלא ליקוס וסו לא שייך לומל אסלקס ואסא כיון
שעכיפ לא היה ליקום כלאו׳ שאלי כן היה דכל למלאה מיכיכו וכיון
דאיכא כט סזקס סגוף דלא כפעל לסמם מעולם ם״ל נ׳ סזקוה כגל
סרונ נשגס שםלונ גלומ נלאו סכי וםסזקוס אלימי דסזקה סגוף אליס
מונא כמנואר נפ׳ סממל נקוגיא למומין א״כ לין סוא לסוליא ממון
נגד נ׳ סזקוס כאלו ויעיין מם שט םח״ם מש פ׳ סאשם שכסאלמלם
ומשוס סכי ק״ל למהל״ק לםיליא ממון וטמ משוס סועלא לכדם סשנ
כט לכקנם שנומ״ס משוס סומל כלס ועול לא סיס ללק לזם דלמכין
כדה לא מומיל סזקס פעל לסס אפ״ נמנכלס ולא פעול מקלנן וליכא
אלא סזקה מהלה וזס אזדא לס שמכ״פ סמאס ז׳ משוס כדה שונ לא
ממםליכן לס עד שנומ״׳ ומול כיון שילאם מגופם כמם שכ׳ סוק׳ ״׳ס
ט נ מ ם למעומ׳ כר נקיף םדנול יטש וק״ל:
ו נ י ל פיקל ללינא בכל סדל נאס הפיצה ונלקוס הכשיס והצילו נו
שאינו מלוקס ס״נ ממיקל סמן בפדיון כמםמ״ק וכסכלעס
רטא ז״צ ואס ירצם צסוש צדנר׳ ס״ל משוס קפק נרכס יאמר נל׳ שס
ומלכום ואמנם שהס־ינו ׳נלך סכהן ויוציא אס אני סנן דםמ שצם׳
פססיה הוה ק״ל ממיקלא דהכהן ׳נלך הואיל וממי םנאם ליד״ ונסי
דמקקי׳ אני סנן מ נ ע היינו משוס דענרך על המליס מדיף מכסן
שאינו אלא נרכה הנהנץ וא״כ ינרך אני הנן רוליא אה הכםן ננלכסו
אנל םיכא שלא יכול אני סנן לנרך משים ספיקא וא״כ פכ״פ יגלך
םכסן מצ הםנאם ויוציא אס אבי סבן בברכסו:
א מ נ ם נכמין כדין לילן שלא ראו כצצ אז אס םוסזקם עעוברס
סשיעא דאין כאן לכסן כלום אך אס יש ספק בשיעור םוסזקם
מעוברה כה׳ לאין לכם; מקפק מ״מ אס ׳רצם ליי״ס שעיס טדי כל
הספיקיה יהן צכהן עצ מנה צססזיר דמן ההורה יוצא נזה כמבואר
בקידושין ר מ״נ וצא ינרך כצל ואפ״ הכהן לא ינרך שממ״כו שהרי צא
מ ט הנאה ליד׳ דנוהן צו עצ מנה צהסזיר ]וצקמן סימן שיס המציהי
בסוסזקה עוברם אס כן אין כאן סזקס דסד ידעינן שעטפ עהידה אשה
זו ליאקר בקדשים לכשההרוקן מעונרה ונס עהידה לפעור ם נא אסריו
מבכורה פ״כ אס טלד קפק בסהפלם םממע״ה אבל מסמיק מ״ר,
בלא
-

שאלות

חתים סופר ת״ד

נלא סוסזקה עונלה כלל אז׳ יש נ׳ סזקוה נגל הרונ ע״ש[ .כל זה
כסנס׳ נספז׳ נל׳ עיק נשום קפל וה׳ ׳נסנו נללן אעם ס מ ל ססוסס
פס ק״ק ט ל נגס׳ ליום ג׳ ל׳ סשל׳ סקסל״ל:
משה״ק קופל עפפ״דע:

תשובה ש
שלום

וממ ל״נ הלמיל׳ הוהיק סלה מלא עהיק סמיל נאולייהא
עקיק סרק ושמן מופלג ומופלא כמו״ה אילק נ״׳ ה׳ מליו יס״:

נייה סגיעכ׳ ונפשו היפה נשאלהו נהינוק נ מ ל אשל מסמה סולשהו
לא נימול נזמנו ומגיע זמן פ מ ו ט שכ׳ ש״ן סי׳ ש״ס נשס לאנ״ס
ליש לסקליס מילסו אפ״פ שסיא שלא נזמנ׳ יש לסקליס קולס פמון
שסוא נזמנו ונס׳ נל״׳ כ׳ ס״נו אס שטהס ניוס א׳ אנל לסשסוס
ספליון מל שיס יס לאף למול לא ס״ד יפס ט סנל״׳ כ׳ מ׳ סלס פליון
או שוס מלים נ ט ל ם כ״א פסס וסלומס וקדשים מגז״ס ומלוס מילס אן>
ע״פ שסיא ׳קלס ונכלסו על״ ׳״ג נ מ ם ו ס מ״מ מ׳ שסוא נן ׳שלאל ולא
נימול איננו אלא כמו שאין לו ספילין נראשו או עזוזס נפססו ואין זס
עעכנו מצק״ס שאלי מצוס וסא לאצממן נל״פ סמלל לסוכיס למרל
מקנל סזאס צא משיס לעלצס ממכנס נשאל׳ מציס אצא משוס לנמצמא
מלנינן עלל כממא ס״א לאינו מקנל סזאס לסוס כמונל ושרץ בילו
קטצ אפי׳ סזאס מקנצ ממש שאלי מצוס והא לכ׳ לאנ״ס למומו יש
צסקליס טצס יפס כ׳ כיון לססצס כטקס נ מ ס סיס מ״׳ מיצה וכצ גל
אינו נככס ללס ׳ ס מ ס אלא מ״ ט ל ס וילפ״ מלכסינ ככס כאנוסיכס
מס אנוסיכס לא ככנסו לנליס אלא מ״׳ מילס וענילס ועיין למנ״ס
לפ״ג מא״ ניאת א״כ לאו׳ שסקליס עילס נגוסו קולס שסעשס מצוס
אסלס נגופו אעפ״׳ שאינו עעכנ ט מ אסל שאז סיס ססילס כניססו
לבליס ע״׳ מילס ושוב קבלנו ססולס א״כ מנוי סמצוס סיא שיסיס
תעושס מצוס עצ וצא עלל ועול נפליון נכוליס בלאו ס״נ שסל׳ מלס
שתציצ תקנ״ס נכומ ׳שלאצ נמצליס מלס זת תיו מותציס עצמס צאכיצת
פסס א״כ אס הוא מ ו ס א׳ ראוי צסקדיס תמיצת צפליון כלי שיפלנו
כשהוא מהול ובכלל זה אצ׳ ואנוהו ההנאה צפניו נמצוס וכיון שאינו
אצא משוס זה אצ׳ ואנוהו א״כ אק צהשהוה המצוה נשניל זה כט׳ש
נהשף רדנ״ז ס״א עיין משכה למלן פ״א דהל׳ מגילה וכנר הארכנו נזה
נעקוס אסר וזה נרור לפע״ד:

ותשובות
תשובה שא

שלום וי״ר לי״נ סרב סמופלא וסמופלנ סמא״סנ סעעולסס ערוגה
סבשס כש״ת עס״ו דוד ט ׳ א מ ד ור״מ דק״ק קו״ד
זה ל׳ כעו שבועות שסיס שסן ארבע נאמר ל׳ שאמרו שעס עשע׳
לפדוה הבן ע״ ישראל שלוקס בשביל אשהו כהנה ואמרה• לסר״ר
אברהם מפה להשיב שמה כ׳ לא ילא כן מעני ומהה שמעה׳ כי הדר
נבע על כן באם׳ גשורס״ס לעפכ״ס לפרסם שס ברבים כ• האומר כן
משמי אשמומא קאמר ולשמע׳' לאמורס מיכ״ כדרנ ט נ א סולין פ״ד
 5JTוגופא דעובדא סכי סוס מסומן מ״מ בישוע הנן ו מ מ ן א ׳ וברן>
׳שכס לים־ול לשוס עכסן ושסקו עליו לאמור אין אפשר לפדיון בלא כסן
ואמרסי כנר אפשר לשימם ססוס׳ על ידי כסנס נשואס לישראל וגס
ספלגס׳ כ׳ רגיל סייסי ליסן עסנוס כסונס זרוע לסייס וקיבס לניסי זיל
נמל כסנס ]וכן דרכי ממש נכל ״מ לשסומ נ ס מ ס ולספמש ממנס
עסנוס וכן ראשים סנז וכן ענד עונדא נפלס׳ ׳עיש ס״ סיא סק״ו[
אבל בפדיון סלילס ל׳ להכמע נין סוס׳ וסרא״ס וגס כ׳ סייס׳ מכריע
נזס מימ מון שלא נשאלם׳ למעשם רק אמרם׳ באגנ על דרן לשון
סכמיס מסכים אסור למשוס מעשם עפ״׳ סוראס כנש״ס נ״נ ק״ל מ״נ
וגס מ א סי׳ נ״ל לסכריע סלכס לעעשס בכל כ׳ סאי גוני אין למשוס
משוס לס״ל מלסא לססוו׳ מ׳ אנשי כמבואר גש״מ ׳״ל סי׳ רע״נ ייעיש
בשין סקי״ז מימ מלוס לפרסם ברבים ולגמור באנשים סרוליס למשוס
מעשם משמועס ומאומד ומדומם:
ודאתץ עלם סנס סוס׳ קידושין ס׳ ע״א כ׳ אלרנ כסנא דשקיל סודר
בפדיון סנן נ׳ ס״ או שלקס בשביל אשסו כמו שאכל מסנוס
בשביל אשסו ו מ ס ססי׳ כ׳ סוס׳ נ ס ס ס ס״פ אלו עונרין נל' שוס
סולק ועול ס״ סר׳ רנ כסנא סוס וכ״כ ס ס ס נסולין קל״נ ע״א ופני
׳סושע שס נמס׳ קידושין כסב דמאי דס״ל דיכול ליסן פדיון ס נ ן לנעל
כסנס כמו מסכום כסונס לא מצא לסס סנר מ מ ד משמע גס סילק לא
מצא עליהם גס לא סזמר עס״ס לסלק נין פדיון למסמס כסונס
ו נ ע מ ס נעצס ממנו דנר׳ סרא״ש קוף נ ט ר ו ס שכםנ צסצוק אפימי
דקידושין דבסוצין קציא ע״נ מוכס דוקא מסנום כםונס אמרי כהן אפי׳
כהנס במשמע מס שאין כן סכי דכסיב אסרן ובניו קא ממממ ננוס
וגפ׳ נעדבר כסינ ונסס כקן> ספדויס צאסרן ובניו אעעמו ננוס פכ״ד
וכ״כ סמ״ד רס״ ש״ס שיפדנו מכסן וצא מכסנת אמנם נשיפ סססכס
אפפ״' שנסי׳ ס״א נמסנוס כס־נס כ׳ צסדיא דיכוצ ציסנס צנמצ כסנס
מ״מ סכא סניס סדנר ססוס וסתמו שלא ליסן אלא לכהן וצא צכסנס
וכ״כ לסמא סרא״ס נס׳ ססינון פ׳ קרם סי׳ שצ״נ מאוסו מעם נעלמו
שכ׳ סראיש ז״צ לאסלן ונניו כסינ וכיון דפשימא צסו צסרא״ת
וסרא״ש וסמור לאיסור לא שנקיכן פשימ םא דסכ׳ מפכ׳ ספיקן שצ
נמלי ססוס׳ ז״ל:

והנה נשאיל״ס ׳ענין ס״נ ס״ קס״ד סלמיש עולס נקף שנהקפה
נמס׳ ׳נמוס מיו ע״נ נגר שאמר מלס׳ ולא מנלס׳ לר׳ יוסי
אין ממנילין אוסו משוס שמל שלא לשמס ונמס׳ מ״ז מ ז ט א אמר ר׳
יוסי וכי היכן מציט ט ל ה נהירה לשמס וסטס נליס נגר ונר נגר ואנא
צא נגר אנא וצפע״ד נמס״כ אפ״ ריס קף אין כאן מדאי גוי שרוצה
לכנס ללה ונריה קילש מ״ מילה כאנוהינו שנכנסו צ נ מ ה פ״׳ טצס
וזה צמן לשמה לשס סכנסס דס ואס מל לשס מורנא ואס״כ מצה והנה עינינו מאוס שמיכ גס רבוסינו נעלי ססוס׳ ז״ל לא נעלס מתם
סנרס סרא״ס וסרא״ש סנ״ל דאס לא כן מס עלס על דעסס
צההג״ל נמה יכנס צנמה עיי מיצה גיוהו ומזה מייל׳ רני יוסי נינמוה
אבל אנסנו עס קודש שכנל נכנסנו צנליס בימי צאסמ מעצליס אנו לומר וט״ל סר׳ רב כסנא סיס סא פשימא דמוסר לימול בשביל אשסו
ובנינו אסלימ על עולס וכל הנולל־ס סמס נ ב מ ס אפ״ עלליס ואין כעוכס בסתיא דסולין דאכל בשביל אשסו עיכ ס״ל לסלק משוס דכסינ
סמיצם אצא מצום א׳ מסרי״ג מצום ויש מסס שצריכים כוונה כגון עצי* בפמון אסלן ובניו ואס כן עלום לסנין א ? לא נשערו עזס בסי א׳
אפילו אס סאוכל עמון לשס ט ע לטל מצוס צ מ מ ס מ ו נ ס מ״מ אס ואולי קבילא לסו כיון לבפ׳ קלס לא כסיב אסלן ובניו לא ׳לפי׳ מ מ ת
סמצוס לא נעשיס לשמס אינו ״"ס וכן ספילין אפילו שמטמין לשעס מפליון מדנל אפ״נ מלפי׳ ממלנר לפמור ננ׳ כסניס ולדם כמבואר
נמק׳ נכורוס ד׳ נטא מימ יש לסלק כן ל מ מ ס ללסוק:
ט » אס אינס נכסניס לשמס אינו ״יס כן סיצ צל׳ מאיל ס ס ס נמק׳
ע״ז אפי׳ מכוון סנימוצ או סאב צשס טצס ט מ אס סמצ צמן למול א מ נ ם נ״ל לפמ״ש מ מ ש ל ט סניאו סוסי נקומס כ״ג מינ דאמרינן
ס ס ס כסן ולא כסנס ומפרש נימשלמי דס״נו מדכסינ ססםיו
לשמס ואס מצ צשס סל גליזיס סוא עלצ כשסיס ועצ זס פציג ל׳ יוסי
כיון שישלאצ זס סוא סנימוצ ואינו צלין לטלס לסכנס ללס כ׳ סוא מנטו דוקא ט שננו מומד סססיו צאפוק׳ כסנא ועדאיצממן סססיו
נולל מממ׳ אס נקלושס ׳שלאל לק לקייס מ״ע אפילו אס סמל אינו מנטו משממ מ מ ש ל ט פליג אסלמולא מ ק וצא יצין> מקסס אסרן
מל לשמס מ״ע איננו עלל ומל סוא אן אס סטמול או סאב צממס ונטו וק״ל נטו אפי׳ ננוס משמע אע״ג לננ׳ מומאס כסניס ק״יצ ננ׳
לכוון צשס מצוס זס סציי נעצוס צממס מ ו נ ס ואיננו עטן לטלס לשמס אסרן ולא ננוס אסרן ״׳ל ס ס ס לא ממשמפוסא דדרש׳׳ אלא טסולא
כמ״ש סרא״ס ליש פרשס אמור אנל למולס ק ס ס ננ׳ אסרן גס נ נ ו ס
ולק״מ קושייס יעניק סנ״ל:
ובחי׳ סורס אמרס׳ קון> פ׳ לן לן מק״ס וכל נן ככר נמולו אסו בכלל מלאילערין נב׳ מנסס כסן סססיו מנטו וכן משמע קלס ס ס ס
ול״ע הא כבל כהב למעלה שהקליס ט ל ס ילימ ניסו לטלס מ מ ש ל ט לסומס איסא ממממ כסנס עעומאס כ ה ט ס מדכסיב אמור
עצמו וכ״כ למנ״ן א״כ מאי מאי לסזר וכ׳ נטלו אהו אבל לע״ל המל אל סכסניס ולא סכסנס וסקשס בפני עשס סא סירושלמ׳ נעלמו ס״ל
ימול ק ש ס אין עצ אאע״ס יציל׳ ניסו עלס מיצמ עצמו וצ״צ כיון כסן ואפי' כסנס ולפי סנ״ל אס׳ שפיר דסכא לאו ממשמעוס״ דריש
לק״״צ ׳שראצ בעצ בריס אפיצו הוא ער צ טקל׳ עצ ואנלסם מטון אלא מיסורא עדכסל סכסניס ננ׳ אסרן וא״סר סדא לעעע נשיס
שקיבל עצ עצמו למול ונכנס ל נ מ ס סו״ל כמצ ויכול צעוצ מצס אן ומשעעוס דורשים איכא ניני״ ׳משלט מסיק ליס מכסניס ולא כסנס
כצ זס אס סופו לעוצ עצמו אבל אס מ״ ו ׳מור אשור ולא ימול עצמו וש״ס מלן מנכי אסרן וסכל טסורא אנל עעשפפוסא אפ״ ננוס נמשממ
וינעל קנצס נ מ ס ו צעפלע סל׳ גס כצ סטמוליס ע״׳ ערצים נמצא וע״ן ׳נעוה פ״ס ט א ונמלא ׳*ל רנ כםנא לשקל סודרא נ פ מ ו ן ק״ל
אעפ״ שסס טמוציס קודס צו מ״מ סיס עיצסס סצו״ עד שיעוצ סוא כהימשלט ודלא כסהמא דשיק דסולין ואפשר דהלכת כן כיון דמנד
מצמו ואז כל ננ׳ נכר נמילו אהו ע״׳ ט ל ה עצמו נעשו הס טמוציס
מונדא וממשה ר נ :
וק״ל .סללנא לדינא מ ו ס הפדיון המילה קודמה אנצ שיהוי מצוה צא והנה לפמ״ש לממן נסורס ס׳ צי דמשוס הכי מנסה כהן כליל שאין
משמיטן .ואסהוס ננרכה א״נ לש״ה מלפס לשמוע סרמס קלנו נ מ ו נ :
ממנו אצא קועלו ואס ׳קעיר ענמס עלימ ויאכל נמצמו סלי
פ״נ כאור נקר ליוס מ מ׳ כסלו מקלכדל:
לא ס ק מ נ כלוס ע״כ ׳סיס כולם כליל ׳ע״ש א״כ זכינו לעמם מדומ
משס״ק סופר עפפד״מ:
הכסנם אינס נכלל זס כ׳ לא סקרינ ענסס מלמס ונזם ט ל לסנק
לנל׳

שאלות

חת״ם סופר דדד

דבד סרמב״ס וכ״מ בפי״א ממעשה הקרבכוס שכחנ שמכחח כסכה איכ׳
כליל והקשה הראנ״ד הא כבר הזכיר זח וח״ כימ דקא משמע לן אפי׳
נפכויח שאיכח כישאח לישראל ׳ע״ש יקשה הא בש״ס לסוטה כ״נ ע״א
לא הוזכר פכויה ועעיכפ א׳ הי׳ פשוע לחש״ס דאין לחלק נין פכויח
לכשואה לישראל אכח׳ הוס גס בסרמנ״ם עשכה שאיכה צריכה ואי ס״ל
לםשיס לחלק בכך א״כ מדל לסשווס החליק״ ודל לש״ס קא׳ למאן דדדש
טעמא דקרא ומטעם סכ״ל אין סברא לסלק בין כשואם לפכויה מה שאין
כן רמב׳יס ס״ל כמאן דאמר לא דרש״ עעמא דקרא וגזירח םכחונ סוא
בלי טעם וממילא סוס סל״א כ׳ אימעוע בכוח אסרן םכשואוח לישראל
מה שאין כן בסכויח שעדין בקדושחן לעדן חרומס ונכלל כ ס ט ס סס
וקמ״צ סרמנ״ס והיינו דאצטריך ח ד קראי אסרן ובכיו גס חחחיו מבכיו
דנירושלמ׳ א׳ לכשואם לישראל וא׳ צפכויס ואס כדרוש טעמא דקרא
כאמר גס בפדיון הנן זכסו ה׳ לכהן סראו׳ לעבוד מפד שסוסלפו בכורים
בכהכיס לעבודס כמבואר סוף זבסיס עד שלא הוקס המשכן ענודה
ננכורוח וכו׳:
וצ״ע קלח איך ליחן מחכוח כחונה או מכ״ש פדיון לאשה שיש לה בעי
ישראל או מכיש לבעלח בשבילם הא גוזל השבט דה׳ סלעיס או
זלוע לסייס •קינה שכוחן לאשס קכחה הגוף וספילוח לנעל וממילא חזר
מסלח ליח שווי חפיכוח ולא יסינ להשנע כל הסך סמגיע אס לא שיחן
לאש ס על מנח שאין לנעלה רשוח נ ס ואס אולי נדחק ונאמר אה״כ מה
שאמר רב כהכא וכל אמוראי אכלי בשביל כשוחיסס לא דאכל׳ דאסריט
ז״א משוס ק׳ הכיל אלא דדהו אכלי ולא ׳הבי לכחכ׳ אחריכ׳ ]ומלשון
חר׳ן דפ׳ הזרוע משמע קלח כמסחפק בזה[ הוה א״ש מ״ש הטור ״׳ד
ס״ סיא דנעלכהנח פטור משמע ואינו פוטר ועמ״ש ט״ז שס ולפי הכיל
א״ש ודוחק וצ״ע:
מ״מ נלעניל מ׳ שלאסל כל הטרחוח א״א לו צםגיע צכהן ביום פדיוכו
וכבר הגיע לגבורות או שסוא מן הזליזיס ואינו לולה לסשסוה כ׳
מ׳ יודע מה יולד יוס עכ״פ יחן ביומו לכחכח נל׳ ברכה ויהיה מחכה
שאיכח מחכו׳; צצאח נה אלא אם לא יזכח למצוא כהן ואס •מצא כהן
אחיכ יחזור ויפדה בברכה כראויה כ׳ אז צא ״״ח צמפרע כ׳ כן אכו
מחטן נחכחח חפילין דרניכו חס ונקיש של ערניח בעוד יומס ויעיין
ברא״ש סיף סוכה ונהגיה שס והארכח׳ נזה נמקוס אחר ובייל אס קשח
עליו ליחן סכוס הפליק שט העמיס יכול ליחן לכהכח על מכח להחזיל
אפ״ לכחחלה ואין נזה משוס גזילה שחהיה כגילה לעשוח כן ויהיה
כהן המסייע נייח הגכנוח כיון דבלאתינ אין כגיליס ליה! לה לפלוח
לא ח נ א להלגיל העול אצלה ונשגס לבלאה״נ ס״ל להלמנ״ם להכא לא
שייך כהן שמסייע כמה שכ׳ המגיה נרמנ״ס סלכוח ניכוליס פיי׳א חל׳
ח׳ כצ זה כחבח׳ נכסיצה לנה פה ק״ק מ״ל ייס נ׳ כ״ז מלחש וי חקסגי ל
מש״חק סיפל מפפ״למ:

תשובה שב
שלום

ליליל׳ הלב הסלון המופלג סמא׳יג כמהו׳ אבלסם אוצמאן כ״
אניל לק״ק סאבאטקע ׳ע״א:

עץ״ ודאי נכיר שכולל לישראל נעללו ולא עשה לי שום חקכה לפועלו
מבכורה ישלסי לכהד העיר וצא רצי לקמלו ולטפל נו אם יש לכוף
לכהכיס או לא מעלחו צלל במים אדרים נמ״ש בזה בטוש׳ ע ״ד ס״
ש״ו וט״יז ושייך שם וממש לא חכיח מקוס והיוח שדברי הסישק־ס קלח
סחומיס ול׳ע כאשר כחעירר מעלחו ע״כ אברר חדין במקורו והי עמני.
במסי בילה כ׳ ז ע׳ ב ההוא גברא דא״ח׳ נוכרא לקמיה דרבא פירש•־
כהן הי' ולחח אח גלמח לי שכחשלחס על הנכוריס מפכ׳ טורח גדול
והיציאה שהוטל עליו שישלאל איכו מטפל נו אלא ג׳ חדשיס ו מ ח ט
לכהן וכ׳ הגיא מאי ז שמע״ מפילש״׳ כו׳ צא לצה הכהן לקבל אלא אמל
לישלאל שיטפל בו עד שיעלם נו מוס ואח׳ כ יחנו לו לכ״פ״ לכהן ע׳ כ
שיקבל אוחו ויטפל נו על שיפול בו מוס עכ״ל פי׳ לאי לאו לכייפיכן
ליה אפי׳ טמא איסור א עניל א׳ אינו מקבלו ומשוס איסולא קבלו מן
סישלאל מן החולח נחשילני שיפיל מיס בבכיר ויענול איסורא רנה
הלא טוב היה לו למיענל איסולא זוטא בשב ואל חעשה שאינו אלא
מלבד קנלח שחחס נ ד ם הלו׳ מלעיענל אישולא לבה לאול״חא להטיל
מוס ננכול אע״כ כייפי׳ ל׳ ע״כ ושפיל נחשל הואיל יקשח טיפילו הטיל
בו מוס:
א ך לל? להבין מכיל ללש׳ לוקא מסמח טיפולו כחשלו ולא כימא
כפשיטא מפכ׳ כיוס ממון שיאכלכו במומו ולפ״ז אפ״ א׳ לא כייפי׳
לי׳ כמי כסשלו ולכאורה י ל ללמא׳ לקיימא לן כל כ למס במלות ל״ה
ע״נ ללא נסשלו ישראל מ ל ס פ ק בכול שנולד ביל ׳שלא :שבעלים מעידים
עליו ונולאי ל״ע יכ׳ ׳שלאל עליפ׳ מכסניס מ״ט לסשול כהטס טפי
מישלאל אעיכ לא כחשלו ישלאל משוס ליווס ממון וכי היכי דמסימנ׳
עצ עצמס על כל איסורי חולה ואך הנא משום טיפולו והוצאתו׳ מלונה
הוא דכסשליוישראצ נ ס פ ק נכיר כסי א׳ כנר כסצ נו מוס מותר לישראל
להסזיקו צעצמו ואפ״ תקפו כהן מוציאים מילו לריב הפוסקים השחא

ותשובות

הבא

ללא נפל נו מוס אין סישלאצ מחו״נ בטיפולו וכמ״ש םפלישס ס״ שי׳״ג
נשס חשו׳ סקלמוניס דמימל אמל ממ״נ א' קדשיס הוא לא עלי ליד׳
למיא ואי חולין סוא מי ׳כפני לעפל נו ולזונו וצ״ל אפי׳ נימא לגס הכהן
א״צ לעפל נו כאשל ׳נואל לקמי א״ה מ״מ הישלאל עכ׳׳פ איכו ח״נ
צעפצ נו וא״כ איכו חשול משוס דווח ממון שיעיצ מוס נ ס ס ק קדשיס
ע״כ כאמן על ספק נכור וממיצא מוכח חא לכחן איבו כאמן עצ חנכול
ואפ״ על ספק בכול משוס עיפול חוא ושכופין אוחו לעפל נו אפ״ נ ס פ ק
בכול ולפ״ז חא לחכן נמשכה שס ל״ח ע״א לאפי׳ משוס חכאח לנימא או
משוס גומלין חשול לחעיל שקל החס אחל שכבל חכחכו שבעליו חכסדס
חשוליס מטעס סכ״צ וצדך מ׳ שיעיל עליו א״כ אוחו חעל צדך שלא יס״
כוגע בלבל אפ־ עצ צל לחוקה וכפלאה לאל״ה ח״ל כוגע ונעצ לנל אנצ
א׳ לאו לסשיל׳ סבעליס מפד עולח העיפול צא היו צליכיס לעלוסכלל
ולפ׳׳ז הא לאמל״ חחס לועה כסכיס נישכאל חשול אע״ג לסבעליס
׳שלאליס ולא חשיל׳ למשוס עולס עיפול ג׳ חלשיס לא חשיל והלועה
סכחן אין עליו עוכח עיפול ולא מזוכוח ואפ״ה חשיל הלועס חכחןלחל
מ״ל ול׳׳ל לפי ה ד ל משוס דמימל אמל לא שביק לדדי ויהינ לאחדכ׳
כמלא א׳ שלמי יומי עיפול לישלאל יחכו ללועה הזה שהוא כהן וכוס״
אוחו לקבלו ושוב יהיה עיפולו ומזודח על הלועח ע״כ כחשל לחעילבו
מוס כל׳׳ל לכ״כ ואע״ג לדח החס פליג וס״ל אין הישכאל כאמן על ספק
בכול וא״כ ע״כ ס׳׳ל לל״ס לאפי׳ משוס הכאח ממון חשול מימ פילש״
הכא משוס עיפול להלכחא כל״נ ולבא חוא חלמילו ונחלאה סוא לא
נע׳ לש"׳ לפלש לנל מסלכחא על כן פילש״ משוס עולח עיפול כחשל
ונזה הדוחכו הא ללא פילש"׳ כן לעיל נ ל ד אמי נל״ח ונ״יט שאלי
קמשאיל כר ע״ש והא״ש לאין חכלח לאול• כ׳ אמ־ ס׳ ל כ ד ח למשוס
דווח ממון כמי חשיל אנל ללנא להוא נחלא מפלש אליבא לחלכחא
ומוכלח מזה לכופין וכחא׳׳ז שנחג״א וכן לעח מהל״מ מל״נ וכא״ש ועול:
אך מחלי״ל בחשובה סי׳ ל״ל וחיא מועחקח ג״כ נכחנ׳ מחלא״׳ ס״
קס״ו למי לנל׳ א׳ ז אהלל׳ לפסק לאין כופין הכהן ומשכי להג״א
מ״רישהכתןרוצת לקבלו עכ״פ אסל שיומם עיב כופיס אוחו מילולאלחל
לעפל נו אנל אס איכר לול־ לקבלו כלל אין כופיס לעLל נו ולבכיו
חמוסיס מ׳ חעיל על הכהן חיוב עיפול אעו נאודיתא למשה כחינ אלא
כיון שמחו״ב לקבלו משוס בזיון משטח ומבזה עעלה של מלך הכבול
יח״ש שעיעלס בכחל כהוכח וממילא כיון שכופ״ אוחו לקבלו ממילא
מזוכוחיו עליו אנל א׳ טמא שאין כופים לקבלו איך ׳חחיינ נמזוכוח ואיכ
איך יחרצו דבלי הא״ז לחלוח נללון הכהן אס יללה לקבלו והשייך ני'
ש״ו ושארי אחרוכיס הביכו דדנר׳ חילוקו של מהרי״ל כאמרו נ ס פ ק בכור
אנל בודאי בכורים אי! חילוק דלעולס ח״ב בטיפולו ול׳׳ע אס באכו
לחלק נין ולאי לספק סול צתרן בקילור דא״ז מ״ר׳ ברוב בכורי זמכיכו
הכיקחיס מהנכרי שהס ספק בכור אין כופים ותגיא בביצה קא׳ אולא׳
בכור מפין אכא שכבר כחנש׳ לעיל א׳ סצקא לעחך לאספק נכיר אין
כופין יהיו כ ה ד ס כאמכיס על ספק בכור כיון שאס רצה שלא לטפל בו
רשאי ומשוס ריווח ממון צחוד צא כחשד וא״כ כצ הטצ צ״ע לכאורה:
והנלעיד כה׳ בודאי בכור אס אין הכהן מקבצו מבזה מחכוח ה׳ ומשחיח
נריח הלו׳ וכופים אוחו לקנלו וצטפצ נו מ״מ נ ס פ ק
מחנוח כחוכס אין כאן שוס בזיון דאפ״ למחן דאמר חקפו כחן אין
מוציאים ה ״ כ ו אס ירצה לחוקפו ולזסח נו ח״ל ככל ספק ממון אנל
אס אינו לולה לקבלו ולטרוח נו מספק כי אולי חולין הוא ואין כאן שוס
מציה ננ־פ־לו ואיננו עושה משוס שמבזה מחנח ס׳ בשלמא כשיודע
בודאי כי ח׳ שלחו לי והוא אינו כולה לקבלו ה״ל מבזה אנל זה שאינו
רוצה לקבלו משוס שהוא מסופק ואינו עושה משוס בזיון אין כאן אפ״
ספק איסור ומוחר לו לכחחלה שצא צקנצו מפכ׳ שאיככו עשה דרך בזיון
והשחחח נ ד ה חלו׳:
אך כנר כחנחי לעיצ שנס הישראצ בעציו איכו צריך לטפל נו אפילו
דמא בבכור ודאי ואין כהן מזומן לפכיו צריך לעפל נו עד שינוא
כחן ויקיים מצוח כחיכה נ״מ הכא נ ס פ ק בכור מ׳ יכריח הישראל לטפל
דיאמר דלמא חוצין הוא ואני מפקירו ואיני רוצח נטיםוצס ואפ״ קויש
קודש הוא יטפלו נו שבט הכהכיס וכן נראה מדברי משובח קדמונים
שבדרישה ש ׳ שי״ג הכ״ל וכיון שנס הכחן איכו ח״ב לטפל נו הרי ׳חבזה
בשוקי ובראי וישחקו נו סיטקום ולנשוף ׳מוח נרעב או וזיק רניס ויד׳
כל שליט ביה ואיכא בזיון קדשים דחמיר טפי מה״ח מחומרא דמנזה
מחכוח כהיכה ועיין מס׳ עי׳ז ״׳ג ע״נ ואמכס אח מ׳ ככוף וכי על כהן
חזס מוטל נזיין קדשיס דנכור מזמ שמועל על כל משנע ואח מ׳ ככוף
ע״כ ולאי איסורא עניד סכסן נמס שאיכו מקנלו לא משוס השחמס
נריח הל וי כ׳ כנר כחנח׳ שאין השחחח בריח נמא' שאינו מקנל מספק
אנל איכא משוס בזיון קדשים מספק איסורא אלא שלא כוכי לכיף אוחו
שיקבלנו היא דוקא דזת מוטל על כל השבט אך כל זס אס איכו רוצה
נו כלל אבל מכיון שאמר שמצס נו לכשיפול נו מוס וכבר הפריש עלמי
מיחר חכסכיס יאסור לו לגרוס לו בזיון קדשיס וע״כ כופין אוחו לטפל
נו וזה דומה קצח למאי דאמריכן בעלמא הכישה במקל כחח״נ כיון
שהחחיל אינו יוצא מחי׳ ה׳ כ דכמהיס כיון שעשה עצמו מכיר׳ כהונה
לבהמה

שאלות

חת״ם סומר דדד

לנסמס זו שרילס נ ס לכשיסיל ני מיס שינ ססיונ מומל מליי מפי שלא
לסמא ס פ ק קדשים לידי נזיין וסשםא כל לנרי סכעיס ק״מיס לנולאי
נ מ ר צאו ברצונו םליא דלפולס כוסים משים סשססס נ מ ס סלר ואמנם
נ ס פ ק בכור דציכא משוס השסחם נרים אס אינו מקנצו כצצ ציכא שוס
כס״ ובםא מ״מ א״ז נ ס מ ה רוב נ כ ו מ ס נז״הז לספק הוא ואין כופ״
אך אס לוצס לקבלו ומכ״ש שכבל קבלו שוב אינו יכול צססמר ממנו
ומפיס שימפל נו ומשרה חש 71על ססק בכול שסוא כבל בילו וסן סכס
לנרי סנ״א דביצס לנין ודא׳ בכור אפ״ נא קבלו מעולם ונין ס פ ק
בכול מכבל גיצס למסו שרוצה נו ס ״ נ צסמפצ נו וכסשל עציו וא״ש
סכל נמזסיי:
והנה אס פשעו הנעלים ולא מכלו לנר קודס שיצא לאויל סמולס
לסומרו מבכירה נסלקו בו בסשונס אסלוני סלאשוטס נסשו׳
מסרי״ו ומסרא״ ס״ קס״ס וסשו׳ סו״י וזקנו של סו״י נסשר סומ השני
יש אוממס כל שפשעו סנעליס איןסכסן מסו״נ למפל וי״א לוקא נ ס מ ק
לסקטע סכסן ועשם לסכעיסו אנל זולס זס כוס״ ואני ססעומ אכריע
מלאי כל שפשעו הנעלים ולא עשו עצלקי למיסטרס מנכורס עסו״ניס
מקכס דרבנן שגרמו להכשיל נקלשיס אך מ״מ לא מפני זה ׳פעור הכהן
מסיונ קנלס מסמס כסוכס ושלא לסשסיס נ מ ס סלו׳ ואס זה הישראל
סעא וס״נ קנס סכידס מס לו לכסן נזה ואס א״א למף סנעליס ע מ ס
מסין אוסו לקיים מצוסו שלא לנזוס מסכים כסיכס אך אס אפשר לכוסס
לנעלים עד שככוף אס סכסן לקיים מצוס יוסר ראוי צכוף אם סנעציס
לגדור גדר נסכי ססושעיס ועטור סכסן ומ׳ימ איסירא דעניד עניד אך
אס מכוון להקכיט אה הכסן סר׳ אין זס כמנזס עםכס כסוכס אס איכו
מקבלו דלמשסה ולגדולה ט ס ט לכהטס ולא לסכעיסס ולנזוסס נזם
ומצוה עליו שלא לקבלו שלא •כנו לססל נכסכיס ומםנסס כעץ דמוה
מ״ש סוס׳ נענודס זרס ט ס ע״נ ד״ה כ׳ המי א״ז ע״ש ובכגון זה כוסים
הישראל צטפצ נו אפיצו נספק בכור משוס ספק בזיון קדשים ובכזס
כצע״ד שישלאל הלז סשוד על הבכור הזס שיפיל נו מוס מפכ׳ שטיפולו
עליו עצ כלסו:

ותשובות

יקרתו הגימט והכאכ׳ שנשרכ׳ ממעמדו הגוונ אץ טוב אצא הורה
יס׳ מכירו ברוך סוא מוהכו המחזיקו על ההורה וסמבודס
ימי כן ס׳ עעו ויעל:
מיש בכור שסומס אס נמצא ערמה יהי הסקד מרונס לקוברו אס
מוסר למוכרו לנכר ׳ח״ס לשק סס״מ צא סנכסי סצא עצ כרסו
ציהכו לכסן ואין לנעלים נו כלוס וסכסן מקבל עחנסו ע״ל שאס ימצא
טרסה יקבלנו ועס העסד ערובה יש צכהן .נגוף סדין צצע׳׳נ אםאי
צישנא שכ׳ מממ״צ צעוכלו ח״ס צנכר׳ סלא סטי יעשהו נבצה נצי שסק
וצריך קנורס אנל ססיקק סוא שישסטנו ישראל שסיעס כשרה ולא יבדוק
הריאה ףקס סגר כעיס שסוא בלא נליקס סריאה כי אעפי״ שכנר כ׳
כן מסלש״צ בסצ׳ ״ט שנז״םז שסעליסום מצרים כעו כשלים אין לשסוע
ני״ט ס ״ מ שאנו ממיררין ועעריסין וסוס שסיעס שצא צצולך אנצ אץ
אדס יכוצ צסכסיש שרוב בסמום ס״ס וק״מיס ומ*כ מ ב ס כשרים אצא
שאין אנו בקיאים ומטרם״ ואצו אסר סשסיטס סנכור נבדוק ס מ א ס
עצו׳ סיא שנעצא נ ס שוס ריעוסא שאנו עעריסין וע״כ נקביר אוחו
אענם אס אין נודקין אעע״ שלא ניכצ צוער שהיא עסרונ שנאכצס כ׳
סאינס נאכצ״ מצרים נז״סז ירע ערוב כשמם סיא עיכ אס לוקס סנוי
אסל ששסע ישראל וצא י נ מ ק ס מ א ס כצצ ס״ נראם סיסר ואעשר
לכוון זס בלשון ססשונס מריסי מהממ עטיקעין נגליון סנהם מרדכי
שלס׳ ינמוס דלא םלינ אלא שלא ימכרנו סי אבל שסוע בלי נליקם
סריאס שסיר למי ומסלש׳׳ל שאוסר נסדיא נל׳ נ מ ק ם ס מ א ס יסס דסא ו
סש״ 7ס״ ש״ז ע״ש ע״כ נלע״ל אס ׳שסטנו ישראל וימכור לנכרי נל׳
נ מ ק ס ס מ א ס שסיר מ ר ויסעננ על מ נ שלוס כנסשו ונסש א״נ לש״ס.
ס״נ כאור נקר ציום ס׳ א׳ ל מ ס ע נ ם סניכס םקצס״ל:
מש״הק סוער מפס״למ:

תשובה שד

שלום ישמסס סורים צילימ ירנ סביבי סרנ ס א נ ע ס ס ר ק סמוסצנ
מרס יוסף שמואצ סנ״צ נ״י:
והא לסילש״׳ בניצה סכ״ל לססוא גבלא לאהא לקמים ללבא כסן הוה
סא אפי׳ נישלאל משכסה לי׳ ככ״ל ועול נלאה״כ מקשה מהל״מ נפשו סיסס נשאצמי ׳סול׳ שיש לו בכור אי עוסר לשלסו נערעס בין
סבסמוס וסוא מרביע אוסס והנכרים רוצים נזם ורוצים לסרנסו
שיף הניאו מעלהו ללמא ישראל הוס ולא משוס לסשול אלא שיול׳
ש״ליהאומל מוהל ומעה נלין ה״ולק״מ להא קיימא לן נ מ מ ה ל״ו ע״נ א׳ שלי לישראל צסניס צנסמס קלשיס צסרנימ ס ע מ ס סנה עעעס
אין רואים בכול ׳שלאל אא׳כ כהן עמו ס׳ שיהכט לכהן מיל והשהא סוללוח לא עססקא לאס״ א׳ סוששיס צזלע סאב ס״צ זוז״נ ושרי כמבואר
לרב אמי בניצה כהן סוה וגס רנא צשימה רש״י סוצץ קצ״ג ע״א כהן בראשונים ס׳ נסמס סמקשס גני בן פקועם סבא על נ ס מ ס מעליא לאי
סוס שי? זח״נ סוס שמ ולא קמנעיא אלא עשוס ענול׳ נקלש״:
סוס מ״מ אוסו כסן סמסיל ה נ מ ל צא יסכנו צו נמהכה כהונה אצא צכהן
למיזנן מיטס נשלא אסול משוס לאשומא מזלנן נלסא״מ מכ״ש שיהככו במם׳ מיק ״ נ ע״א בנר״םא ראשונס םטא אין מרנימיס בס׳׳סמ
וכיוצא בו אין ערניעיס בבכור ובפסולי סמוקלשיס ובאידך
לו נמסנה כהונה לאסיל והסס משמע להסוא ננלא לסולא אהא ולא
נר״סא סניא אין ערניעץ נס״סע ר״י אוער סגמרס שסנעס מרגיעים
היה כסן אסל ממו מ״כ סילש"׳ כהן הוס וק״ל:
והנה מנואל נסוסקיס למוהל למסול נ מ ל לשימל נו• ועיין ס״ שי״נ ושאר כצ סנסעוס עכניסיס אוסו ל נ ק מ ס ע״ש ומשמע למ״ק אין
וש׳ך סק״ו אך נהשונ׳ מסלי״ל נ ל נ מ סשואל ס״ מ ל מנואל מכניסים לנקרוס נס״סמ ובכלל אין ערניעיס סוא וכן ססמו כצ ספוסקיס
לאין למיסלו לרומה לכ׳ וז״ל וסוא סניסו ניל הלועה אצל נהמוס וצא כ׳ שבס״סמ מכניסים לנקרוס א״כ נ ס נ נ מ ״ קמ״סא נכלל אין
אסלים והסקיל העליל עליו בזה שלא עשה כלה משה וישלאל שסי׳ לו ערביעיס סוא איסור סכנקס צנקריס ימלקאמר כיוצא נזם ב נ מ ל ש״מ
ללע וסו לבלו וכן מנסנ אבוסינו מעולם נק״ק פס״ל שלועיס סנכולוס גנכור ניר אסיר וכן מוכס לכאורס לסל פירוש נ מ ן שס סוא עשוס
על הקנלוס ושוכרים משלסיס ושומליס וזנים אוחס ומלוע לא מסלום שמא יגדל ממנו עדרים עדמס ויכשל גניזס ומגולס וזס ש״ך אפילו
למעי למסא אלא מ״כ כזסמס ימס ומיסו מעמא נע׳ וטל לנש״ע מ״ל׳ גסכנסס ל נ ק מ ס ואע״ג דלכאורס משמע דעעמא משוס איסור מנודס
למוסלו לשומל נוי נס״ע נל׳ נסמוס אסלוס ולא ס״ש״ שיפיל ני עיס שכן פירש״ ור״ן ורממס ס״א ממעילס וכ״ע ע״ע גסא לא פליג׳ וצ״ל
שמל' ׳ססיל לעצמו שכל שמילמו אנל אס נממומ אסלוס ק מ נ לולא׳ אע״נ דכ׳ כ״מ שס דליכא א״ דאור״סא וניאר סמשנס למלך כיון שאינם
וממש א״א ענל' שילניע פסלומ וס״צ כעשמ כן נכווכפ אס״ למפלס עושס עלאכס נ י מ ס לא סוס נכלל לא םענוד דאוד״סא ו ד נ מ ע״ל
מוס מומ מ״שיכן א׳ לאו לגוי מס על שמלמו ממש לטמש למלנעמ שס סמוסיס דמשעע דליכא איסורא דרננן אלא נ נ ק נ ם קדשים שמניא
לעעילא ולעונמ מגוי ומ״ל כענולם נקלשיס ומיהו לסע״ש עשכה למלך זכר פל״ אנל זכר קלשיס ליכא אס״ א״ וציע סר׳ ננכור א״לינן
פ״א מממילמ מ״מ שמזכיל מעלמו לליכא איקול אלא ננמעמ מכלנממ שמניאו מל םנקגס ]וירק גס״ שאסיז גניאור סימנ[ וירע אף פפ״׳
שמזכל עולמ עלים ואס כן לא שיק איקול לניעמ ננכול אלא שמכניס כמכסול נשפוסרס מ״מ אץ זס מלאכס אלא מורס םםשמיש
כשמזכל עולמ עליו וכלנע זכל עזכל )ועיין לקמן ס״ ש״מ נניאול וזס מושם סנכול ממציע ולא סנמליס וליכא אלא א״ ד ר נ ק ״ל נ ס
לנל׳ מעשכס לעלך( ואס כ! כמי לאי ע מ ל מכ׳ איכא איסילא
ס מ ס ס לנקרום סוס נכלל זס למטן גחס ומנולס:
למנא י״ל מ ג ל ל מלמס לא ש״ך סכא שפיר למס יש לו מ ו ס
אנל לעס כימוש לזס שלא למוסרו צלועס עס שאלי נמעומ וצ״ע :מימ
היוצא מלנרינו במלון שלפנינו שסוא נכור ולאי ולא כיונו סנעליס
לישלאל נשסיסו לכשיומס ומשוס מנולס לא מלינו אלא לסכניקו
לסקטמ לכהטם אע״נ דלאר לכופו ולקנסו מ׳׳מ א׳ אלמא לנקרוס לסמא אנל למטמו רומס נין שאל סנסמום ליס לן נ ס ומציכו
סוא וא״א לכוסו לאו׳ לכוף לכהטס למפל בגידולו אך מפני דלמ סשלוס בגיס ננכור שמסרו לרופס אלא אפשל מ ״ מ לליכא נ ק נ ס אלא מלר
טל סמסיל למיסמ ל מ ע ס נכל׳ ולסודימו שלא יניסו למלוס מל הפלומ שכלו זכמס או אפילו נקנום לאיכא מול זכריס של סולין נ ס ל ס ואץ
ישיססיל שכלו מי״ז מלילף לסמוך מל לבלי משנס למלך סטל וגדול משס ראיס מ״מ לא נ״ל מנומס מ מ ל ס נס משוס לא נ ס נ ס עקלגדם
סשלוס נשנס שלא כעלא איסור עסילס ללועס אלא עשעע מלשקסלנ למס סנאס יש לו נזם ולא משסרש׳ ל״ מימ ומס שחומ םנכריס אוסו
השואל נמסרי״ל ע״כ סער־ןיל לא םססיל מכלע״ל כמנמ׳ נמפז׳ ימסמהי נ ס פ ס שאין םמלמם מקפקס נלאס״כ מי ימפו לזונו ואין כאן לווסא
שעי ס״נ יוס מ אלד סקפ״ם לפ״ק.
וסנאס מ״כ אץ נלמ״ל איקול נ ל נ ר וסנלפ״ל כםבםי נספזון ויומא קא
גמס ס מ ל א״נ :ס״נ ז ק קסלס לכל סקצ״נ לפ״ק:
עש״םק סופר עפפ״לע:
משס״ק קופל מ פ פ מ מ :

תשובה שג
שלוט

וכ״ע צי״נ מצעימ מוחיק עצא עסיק מרבני מסרק עלנ׳ סמצמ
כערה הרש שרקנורג נ ״ :

תשובה שה
יראה

ננסמס נמיל ס׳ שמס ס״ס יליל׳ ה ל נ יאא״סנ המופלג ממרק
כ נ ת מ ר ס יאקנ נ״״ אנ״ל דקיק כאליש •ע״א:
גי״ס

שאלות

חת״םסופרחי״ד

ני״ה םגיעט ונפשו היפה גשאלסו טלק בכול סנככק ללעוס בץ סמלל
וממילא מרגיע םנקגוס א׳ איס גיס עשוס אי׳ ערגיע״ בבכול
ובפסולי סמוקלשיס ו ט ט ו שפיר סזו גמשנם למלך פיא מס׳ עעילס
ונפלאו לבריו בטני מכיס אמרם׳ לנאל סמטן במזס״ ואס״כ נבוא
למקר סלק איים סמשנס למלך שס עמל ט מ אין לוקין סמלבימ ללשון
הרמנ״ם ונם בבר״סא במס׳ ט ק משממ למלקוס ליכא ומזס סמליא
לסזכר סרונמ אץ נו משוס מלאכם אלא ס נ ק נ ם סנרנמס וטק שאין
סאלם נמלמו מושם סמלאכס אלא מניא מלים זכר שירנימנס ומושם
םמלאכס נאמצמוס סזכל ולא סאלס מלמו מושם המלאכס מ״כ ליכא
אלא אי' ל ר נ ק וסספלא מ ט ס סא נכור זכר סוא וססטא אין מרבימיס
בנכור ולםטל ם ט ק ר נ ס נ ר נ פ ס קלשיס וסזכר אפי׳ סוצץ אנצ זכר
בכור אנקבס סוצץ ל״צ בס אומר אני א׳ משוס םא צ״ק לטצמ סמוך
מצמו אמ״ש במצמו פ״מ מס׳ כצאיס לצרמב״ם םא למכוח כ״ב מ״א
סמרניפ שור פיםמק צוקס ]שטס ט ס [ משוס כצאים טיר׳ בין קולס
פליק בץ צאסר פליק וסוס ק״ל בר״םא ל ט ק למשממ סמרנימ בבכור
ופ״סמק ליכא אצא משום עבולס גקלשיס וצא משוס כצאיס וסי׳ ססס
נע״ק ט י ט נזכר ונקנס שניסס פקולי מוקלשיס ומשים כלאים ליכא
לסרוריסו מן א׳ סוא וליכא אלא משום פ נ ו ל ס נקלשיס מ״ש ולפ״ז יפס
ט כאן לאיו אקיל מנולכ אלא נסנכנמס ומ״מ נפי שנס סזכר פ״סמק
דאל״ם סיינ משוס כלאים וצדקו לנכי מ״ל לפי למסי:
לדינא נ״ל דוסק לומר דסזכר אינו מונד רק סנרנמס ואנן
אבל
איפכא שממי דאלמלא דכתי נ פ ט מרמס ונכרסו סנפשוס
תמושוס לשק רניס סוס ק״ד דסנקנס אינס נכרס דלאו מושם מפשס
סיא רק םזכר יא״כ אץ־ נאמד נקדשים נסיפון מ״כ טל דק״ל לרמנ״ם
דססרנפס נין נזכר נץ נ נ ק נ ס לאו מ נ ת ם דאוטי׳ סיא אמ״נ דפרס
נפקלת אם מלס מלים זכר משוס מלס מליפ פול אין ללמוד לאו דפונד
בקדשים מפקול פרס ופנלס ואפשר מוד לומר בזכר סולין מל נ ק נ ס
פ״סמק אפ״ איקירא ליכא דעיקר ענודס נזכר סעישס עעשס ומיץ
סימנ סשנס סראנ״ד פ״א מסלכוס פרס סל׳ ד׳ וכן משמפ ל׳ סבר״סא
םמרניפ ננכיר ינפקיל״ מדלא קאמר פקול׳ מוקדשין כ ט נרישא אין
מרניטן נסמס נסש״מ ולא אמר אין מרנימין נ נ ם מ ם אמ״כ נזכר
טיר׳ שאי; מרנימין זכר פק״סמק מל נ ק נ ס סולק ומכל מקוס אינו
מנודס לאור״הא שילקס דםוס ק׳ לרמנ״ס א׳ ק״ד איכא לאו נמדנימ
קדשים א״כ כשסומס אמ״כ ונפשה נ׳ נופים איך ׳סול מליו א״ םרנמס
כלאים הא אי! איסור סמ״א ולים כאן לא כולל ולא ימקיף א ט כ משוס
מנודס קדשים ליכא לאו דסרנמס לאו מנודס דאור״' סיא וכשסומס
סוא דאס׳ מלים איסור כלאים דסרנמס ימנו דס״ל כלאים דסרנמס
סל נמ׳ כלאים דסרישס ומשו״ס סמנהיג לוקס אע״ג דקודס שסומס
נ ט היה לוקה המנהינ דסוס מנודה נמורה מ״מ ס״ל סשסא בכולל אף
פל נ נ דיש לפקפק דלאו דסרנמס ולאו דהנהנס נ׳ שמוס טנסו
מכל מקום אמר״ כולל דסכל שס כלאים סיא כנלפ״ד נ ד פ ס סרמנ״ס
ומכל מקום נ״ל ס״נו םמרניפ בימס אנל לםכניק סזכר למדר אפפ״
סקופו לעלוס על סנקנוס ליס לן נ ס דסר׳ אפינו נ פ ר ס דסמירם
אס סכניקס לרנקס שסטק ואס״כ דשם עאלים ליס לן נ ס וערענ״ס
פ״א מפרס סלכס ז׳ ו ס ט ט ה ר לעקור סנכור לשוער לנר ולראוסו
ולגדלו אף על פ׳ שירניעכו ועיץ סי׳ שי״ג ש״ך קק״ו על כן טל
ססר גמור:
ועץ״ סבל קמן או לליעס קעכס שלולים לקשור ני לסיק שלא ׳כשלו
בו כלאה ל׳ דלאו מבודס ולא משא ׳סילס סוא יפם כ׳ מעלסו
ל א פ י פלס כל לללילכס מוסל כ״ש סכא ומס שסאליך מעלסו ללמוס
לל״פ במס בסמס כל כנרלוסס ׳סילס משא סוא בשבס ומובל משוס
ל מ ק ׳כוס איכו מ ס לכאן דסכא לאו כמירוסא יסירם וכלאם אפילו
בשבס מוסר צצאס בו בכרמליס שלכו:
וידע ממלסו דאין מנין מצאכס שבס למבודס קדשים סר׳ שכיס
מומדיס א׳ ממק מליו משא אבניס כבד מאוד אשר כיולא בו
ודאי מבודס קשס סוא וסברו מומד בצדו אך לזון צמסיצס ובידו
כגרוגרס פח אלא שמובר ד׳ א ט ם בר״סר וזס הולך במשא אבטס
שלו לפטם מעסילס זס ס״ב חס מוסר לכססילס צול׳ עונדא דסול
יעיין סי ש״ס קעיף יו״ד ובע״ז שס:
ומיש מ ט ס כ׳ סכסן שכבל קיבל סבכול ושוב קשס מציו מפוצו
םסקירו ספקר גמור כלינו סמסס׳ מל לבטו מ״מ לא כייף
ליס למפל בו ואפי במסלס כשאינו רוצם צקבלו אסר שלשים יוס
טיפ״ ליס לקבלו אם לא פשמ סישראל שלא מכר אזן ספרם וכלומס
ומיין סיוזב לשק סרא״ש בפסק שלו סוף מס׳ בכולוס ק״ ב׳ ויפרק
במו5דמ ס י ש״ו ופול ט נסן לשוס לספרףל ק מ ו שטס וישלמו בו
נכרים ראכלוסו ו ט ט סמסס׳ מצ סצל״ס לפססים גמשנס כילל
עפלישץ וכר ל ט ליסכס לכסן רבמל מכם ׳מטלס וסוא סמוס סא
בימול ס ״ מ ספקר ואי יבוא נוי רמלנו ט שבקי׳ ליס ליעול סלס א פ י
ממאה וצ״מ וסכא בטלק שלפטמ בכור ס 0שאינו ממונו של כ  pאלא

ותשובות

מכב

ממון נ נ ו ס ואיני יכול צקלש גו אשה  jbיכול צהפקיר למול סוא ב׳
נזא לרסמנא ומליו מומל םגדפול מל שיומס וכופין אוסו נשונףס
ואססוס נ נ ר כ ס  :פ״נ יוס ס׳ ז' א נ סקצ״מ צפ״ק:
מש״סק סופר מפפילמ :

תשובה שו
שלום

לסלמיל׳ סרנני ססלק נעל פיפיוס סמופלנ כנול מו״ס נמרל
כ״ נכן של קלושים:

גייה סנימנ׳ לנכון וכשאול נשאלה׳ מכנולך אס יש לקמון אשמס־וה
לשין ש״ק ע״ז ״נ מ״נ לסמלם מוס נקישיס נז״סז לרננן נמלמא
סיא וכן משמע שס מפירש״ וסוק׳ ]אמת שכן סיא נ״כ נסוק׳ נכורוס
ל״נ ע״נ ליס נמל מיס וכר וכן ע ו ל נסוק׳ מכסים כ״ו מ״נ ל״ס אלא
וכו׳ וכן פקק סרא״ש לסל״ נמק׳ נ״מ פלק םפועליס סיף קי׳ ד׳׳ו[
ונפקא ט נ ״ לנקפק נ ט ר ס״ מוסר לסמיל מוס לכססלס וצאכצו במומו
ונטש כטן זס פר״ם נא״ס ק י סק״ז קקק״מ לפנין נל יראם לרננן
או לא לסר׳ םרמנ״ם פ״א מאיקור׳ מזנס פוקק שנס נז״סז סוא לאוט״
אלו לנרי ממלסו והנס לנכי רמנ״ם נק׳ מלוס ל״ס ק״ צ״ז ק׳ מטש
שס קוף ק״ צ׳ מ״ש וצ״פ צכאורם .וצטן לסלק לראוי לבוא בפטם
למט! שסונף ס ק וצא למנץ ממיצ מום:
והנה למטל נס ללמס רש״ וסיס׳ ורא׳׳ש סנ״ל לא שיק סכא צטמר
קפיקא לרנכן ולקולא ט ק לאפילו איסור לרננן ליכא אלא
משוס למחזי כממיל ואיכ נס נ ק פ ק נכור סואיל ולפטן ניזס ופנולס
לאוריי׳ אנו מסזיקיס אוסו לנכור מקפיקא לאול״׳ שונ אס אנו ממילים
גו ט ס גילים אין לך נראם כמטל מוס גקלשים יוסר מזס וסן ס נ ס
לגרי סלא״ש סטל דכ׳ לאפ״ גז״סז לרננן אץ לסמיל מוס אפי׳ ע״י
גוי א ט נ לגמלמא שנוס לשנוס לאטרס לנכרי ומסר ט מ סכא משוס
סומלא לקלשיס אקור ]יכ״נ׳ סטנא סלק ׳"ד ק״ קצ״נ לא ע״! שס[
וצכאורס מם סומרא לקלשיס שייך סכא כיון למוסר צםמיצ נו מוס ט ס ס
וכל איקול לרננן סיסר ט ׳ נכט אמ״כ משים לננאי סלנר ומסז׳
כממיל מוס נקלשיס וכמס קוצמק״ נשסנרו וכמס ליום נשספכו ב מ ט
קפיקא נכירוס וכמס סקציס אירמ מי״ז ואין נס א׳ שססיר צסמיצ נו מוס
א פ י ט ׳ גוי מטש ע"׳ ישראל ומ״כ מממס סנ״ל:
וראיתי נממץ סכמס לף ס״ל קוף פ״א ל״ס אמנס וכו׳ עושס
סמוכים לשימם רש״ וסיס׳ ורא״ש ואני איני כלאי אנל
סורס סיא ולצגמל אכ׳ צריך וצסולימ צעכ׳ ט א׳ טמא ל ק ססורס
מיתר לתמיל מוס נקלש״ מזנס נז״סז כיון דלא סזו לא לנופ״ ולא
ללמיס מת ראו סז״ל ע ל ככם לספקימכו מטמ דאוני״ למשר נסמסיני
כמנואר ט פ נסרא לנכולוס נ״נ מ״א משום סקלס ו פ ר ? ש״ס לשלי
מומא נ מ ל ח מלל״ ומשני מסרס ׳ נ נ ס מקלש ולא ימלא נ ס מ ס לקלנן
ימי״ז נסנמלם מ״ע נשנ וא״ח סלא מוג ס״ שלא ׳אקלו לסמיל מוס
גקלשיס גז״םז וימשר גסמסו ויפיל נ ם מוס ויפלס וישלם ל׳ זח׳ ננסלא
ראכל גמימו נשלמא א׳ סיס זס גזרס קלמוניס מלרננן י״ל סממידו
חכטם לגריסס גמקים גמול מ״מ אגל כיון לסמלם מוס גז״סז ס ס
סססילו נ ס אסר ססורנן מס ראו מל ככס )מחם נלפקו סלוש׳ ר״מ
אלנאז׳ מל סל׳ נכימס לרמנ״ן פרק ס׳ לנכורוס ראיס׳ שממל נזם(:
צלטנ למס ססלימו כ״כ לנז״סז נרמ מממיל מיס נ נ פ ל מיס
ותו
ללא לנופי ולא ללמ׳ סז׳ ואמא׳ סלא האומר סריט נזיר נייס
שגן לול נ א נו אקיר למשס׳ ״ן לסיום אס בקולי סשמעו עיין
עילונין ט נ מ״ג ולמג״ס פ״ל מנזילוס ם׳ ׳״א וא״כ ס״נ סלי סז׳ כל
שמסא ישמסא צנופ״ ומול סא ק״״ל מקלינ״ אעפ״ שאץ ניס ולק
אטלס גכיל יממשל נמזנס סצי׳ י מ ק מכוס ׳״מ מ״א וסיס׳ ל״ם וא•
סגל רמ״ן מג״א סי׳ סקס״א קק״ג יא״כ אס ׳שסלצ לשים אצצ סמלכיס
גז״סז לגכוס מזגס כוכל לסקליג עכ״פ ס ר נ ט ה צגול למומאס סוחלס
גצגול וגקפל כפסול ופכס שכמצא פ ס א׳ פיו לף ט ג ט ג כ' שא״ ל
רנינו גרוך שטס סכסן מסל״ש )גמל ססוס׳( אמר לגיא לירושציס
גשכס ״״ז לאלף ס ש ט ושיקריב קלגכיס גזיסז יאט ממללס׳ לא שאלח׳
מס כמשס ממומאסיכו ואנס םכםטס סטיםסיס יכזכלס׳ שאין לסוש מל
סמומאס וכר שקלגכוס צגול לוס״ אס סשגס ואס םמומאס וכר מ ט ל
צמטככו ולגלים אצו מומסקיס ג״כ גשיצ״ס ׳מג׳ץ ס״א קי׳ צ״מ מ״ש
וסאלץ־ ג ס ס ]ופ״ל ק״ לליו[ וא״כ גולא* צימ אמא׳ פשומ כ״כ ללא
שיק גז״סז איסול סמלם ט ס מפי מממיצ ט ס גגמל ט ס :
והנלע״ד לולא׳ פשמא לכל ט ס צא יסי גו ג ז ק שסט׳ י ט ס ללצון
וממוננמ סכצ נין געצ ט ס גץ גז״סז אך כסיג כצ מוס
ללנוס וסל״ נפלוגסא לל״ וטל ללי*' לס״צ נמצמא אמ״ג לצא לוק״
פל ט נ ו ׳ דכל ט מ איק־רא איכא כמ״ש סוס׳ פססיס ט ל מ״א ל״ם
למכץ יכף יטש א׳׳כ סיכ מלנ״ מכל מוס לאסור לאול״׳ לל״מ ממיל
מוס נ נ ע ל מום ולרנכן גכמא ומטש למלנ״ ט נ ״ איסור לאיטיסא
בז״םז לסטר ס ס נז״םז מנעל ט ס נ ז ק סמקלש מממטס שכסגס׳
וסא

חת״ס סופר חי״ד

שארות

וםא דלא אמר״ ננכורוס ל״ג דכל מוס אה״ לרבי״ נז״הז משוס דנמ*
לאוקמ׳ קרא נמ׳ לזמן סניס כע״ש סוסי שס ס׳ זו ע׳יש והן הנה דברי
רמנ״ס פ״א מא״ מזנס אן כ״ז למאי דק״״ל כמי דכל סיכי דכסינ כל
מ נ ד סוא לא״ ולא למלקוס אן לר״ל ר״פ יס״כ דס״ל דרשא דכל אסמכסא
סוא וס״נ כל מוס לר״מ ולרבנן אסמכסא סוא א״כ מס׳ יוסר ראוי לגזור
לסמיל מום נ נ ע ל מוס בזמן שנ״סמק ק ״ ס ממאי דאיכא למיגזר נ ס ס
נז״סז נמונן וס״נו דאמר רנא נע״ז י״ג ע״נ נראם כמטיל מוס כדי
נסרוצ׳ גס לר״ל דרבנן בעלמא סוא ולר״ל סא דאין מעשרים מעשר נסמס
בז״סז ״צ גזירס משוס ׳סוס עיין מ ם בחרא דנכורוס ומיושבים ק׳ לס״מ
עצ סרמנ״ס פ״א מא״ יחנס סכ״צ וסוגי׳ דעצמא כווסי׳ ואין צכו צסקל
ה״ו דצםע״ד גס צססוס׳ אין צסטיצ מוס אפי׳ נ י מ ככרים נ ס פ ק בכור
נז״הז והנצע״ד כסנסי בספזי דננ׳ א״נ סדש״ס :פ״נ יוס א׳ נרז מרסשון
הקפ׳׳ב צפ״ק:
מש׳׳הק סופר מפפ״דמ.

תשובה שז
שלום
אחרי

צהרנ המופצא בחורה כמו״ה דוד אנד׳׳ק רעעי נ"׳ :

פנוח׳ אמרח׳ צהשינ עצ שאצחו אודוח נ ט ר שנחערנ והמעשה
ה" שהיהודי עשה סימן נ ג מ ר בצמרו שלא יחערנ ומסרו צרועה
נכרי נ ח ו ן עדרו והודיעו שזה הוא נהמח קדשים האסורה בגיזה
•נהגיע שעה גז צאכו גזז הרועה אח כל הצאן ונס הבכור וממילא
שוב אין היכר וסימן בבכור והרי הוא כחערנ נין כל העדר וגס הגיזה
כחערבה נין צמר הרנה עוד זאח הלן הרועה וסירס הרנה מן הצאן
וספק אס הבכור מן המסורסים או מן החמימים ועחה כפשו נשאצחו
מה לעשוח חקכה למלוח היחר להפ״מ הטל:
הנה בכאן יש לדון על ג׳ דברים )א•( עצ חערונח הצמר הכגזז מן
הבכור מחיים וזה אוסר נ מ ש כמבואר נש״ס דנכורוח מ ה ע״נ
לפי אוקמסא דרנה נר א מ ה דםסק הרמבייס כוו חי ונטוש״ע י״ד סימן
ש״ח סעיף ד׳ ואין חקכה למכור כלו לנכרי סק מדמי איסיר שנו דס״שי׳
שמא יחזור וימכרכו לישראל כיון שהיא א״ דחורייחא וסוא ולאי איסור
שכחעכב א״כ חיישיכן שמא יחזיר וימכרכו וגס אין חקכה בהשלכח סכאס
כיס המלח ויהיה מוהר אם״ לישראל דז׳א מון שקדושח בכור אין לו
פדיון איכו חופס דמיו וכל שאיכו חוםס דמיו אין מועיל השלכח הכאה
וכל זס פשוט עיין שיק סי׳ ק״י סק״נ וסימן כ״ז סקג׳׳א ומג״א ריסי
חס״ז כמצא לפי סאמוכ אין סקכס כלל לסהיר סצמר שכסעינ נ ס גיזי
סנכוכ:
נ( צריך לדון על סנעלי חיים ססמימיס שסם כצס ספק בכור חס
וירעו כלס עד םיססאנו ואס לסחיר ע׳״ פירוש כבר ידוע
םלוגסס ר״ס וכי״ וסכאשוכיס וסאחרוכיס כלס מלאים מזס ולס׳ םשטיוח
דעס סר״ וס״עסו אין שוס חקכה לסחיר ע״׳ פירוש ואן ר״ח וסייעסו
המחירים קשה עליהם מש״ס ערון כ״ס כל חזנח״ שכחערנו דכולם
ימוחו וםרין וככנשיכהו וכ״דיכחו וח״ ש״ס כזירה שמא יקח מן סקנוע
וזה קשה על ר״ח וח״ חוס׳ בחולין םג״ס דחומרא דקדשיס שאט ונסכה׳
דף פ׳ ח״ חוס׳ על הק׳ מטנעח ע״ז ח״ אחר על ר״מ דדוקא ננע״ח
הקיל משוס שנידו לעם־ח נהיחר ע״׳ ככנישכהו א״כ לא גזר״ שיקח מן
הקבוע ללא ש נ ק היחלא ואכיל איסולא ע״ש ומ״מ לא מהילן נזה
סקושיא מרים כל סזנסיס דמ״ר׳ ננעל׳ ח״ס דנידו לכבשם ולכ״לס
ואפ״ס גזר״ שמא יקס מן סקביע וע״כ קדשים שאר וא״כ סכא דנקדשיס
ק״טכן כל אפין שדן דלא מהכ׳ פירש א מהם דגזר״ שמא יקס מן
הקבוע:
ג( צריכים לדון על המסורסים ע״י סרועס וסכה מעשה זה מספיק
להחיר בכור לאוכלו במומו כמבואר נד״מ והונאו דבריו
נש״ן ס״ ש״׳ג קק״ו וסשחא שספק נ מ ר הוא הרי כולם נאכלים לישראל
דאמר״ לכהן חייחי רא״ שזה נ מ ר סוא ס ק מא׳ מסס שכוחן לכסן משוס
נזל השבט מ״מ בכולם יש נ ה ם ספק בכור ואסור״ בגיזה ועבודה לעולם
מיהו אפשכ לדין נהם דין ככנשיכסו צמח דלא אמר״ קדשים ח ט מ אלא
סמימיס ולא נעלי מומין אן מי ׳סמון על מ ח והרנה פוסקים חוצקים
כמבואר כל זה נמקומו למעיין קלס ונשגס אין זס סנרא נרורס כ״כ
דלא שי? סומרס קדשים נשהוממו לערן גיזה ועמדה :
ו א מ נ ם כל סכ״ל אי ס״ נרור לכו שכסערנ נ מ ר נין סעדר וכן גיז׳
נכור נין סצמר אן סא לא ראם ישראל שעיכנ נכיר נין
העדר רק שהרועה אומר כן ודברי סגוי סזס איכן אלא דנר׳ חימס צומר
ששיכה מה שצוה לו נעס״ג שלא יגזוז ולא יענוד נזם ומס ה״ לו
לסכועס ששיכס מדעם סנעליס וסכה נצא״ה כמי ידוע כי עמים אימ
נאמן לא להסיר ולא לאסור ולעולם אמכי׳דנמו שלוכמאןדליסא כמנואכ
נדוכס׳ עונא ונש״ןס״קמז ססק״כ ׳ע״ש וא״כ צא מנעיא הצמר דמאן
טמא לן שעירנ גיזס ס נ מ ר נחוכו דצמא צקח סגיזס צעצמו אצא אפ״

ותשובות

סמדר אע״ג שאנו מאין ׳סרס שמספר סצאן סגזוזיס ס ס כמו שהיו עס
סנכור מימ כיון דמסצקינן דברי סעכו״ס כמאן דליסא ואז אלו ס ״ מ
מוצאים סמדר כן כמו שסוא עסס ולא ס״ כאן ט שסגיד לנו מס
שנעשס עם סנכורס״נו מסופקים צומר עמפדצמא סנכור אזיללעלמא
וסאי אמרינא סוא שסר׳ קמן שסנרונו בצמרו ומצאנוהו גזוז ועוד אפשר
נמ׳ שסנכר׳ סחציף סנכור נאחר ונסנס מן סמליפין שסחציף רזס בשומן
או נחש יכחש נו סואיל וסוא בסמס קדשים כדרכם של עכו׳יס ולא נסערנ
בכאן שוס בכור לעולם ומידי ספיקא לא נפקא ונסי דס״ס לא סום
דלומר על כל א׳ שמא לא נסערנ בכור כלל ואס״ל נסערב שמא אינו זה
דסר׳ אינו יכול לסםספן דכםסחסול שמא אין זס בכור ואס״ל סוא בכור
שוב צא סוכצ צומר שמא צא נ ס ע ר נ חס פשוע ולא שיין לומר כאן שאינו
צרין צססספן מפני שצריכים לדון חסלה אס סיס כאן בכור או לא ז״א
דנודאי ס י כאן בכור וצריכים אנו לדק עליו וא״כ בעי׳ יכול צסססםן
וסן ס״ס אינו מססםן מ״מ מיד׳ סםיקא לא נפקא וניכל לצרף צקוצוס
אסרום כאשר ׳סבאר:
ולא מבעיא הצמר שנוכל לסחיר עי" שימכור כלו לנכרי מין מדמי גיזח
ס נ ט ר מס חאמר שמא יסזור וימכרנו לישראל זס צא ס״שינן כיון
דאיכא סםיקא נצא״ס אס ים כאן חערונוח נ מ ר כצצ וכס״ג כ׳ סש״ן
סי׳ נ״ז סקנ״א ועוד נ״צ מסיוח עוג אצ סקרי רע ע״כ קידם מכירה
לנכרי ׳שלין גס דמי גיזה א׳ ליס דסאיכא סראנ׳יד וקייעסו לס״צ דזה
מועיל אפי׳ נאיסיריס שאין להם פדיון ולדידיה מוחר אא״כ לישראל
להדיא א״כ עכ״ם נוכל למוכרם אח״כ לגוי חון מדמי איסור שנו מה
סאמל שמא ימזולוימכלנו לישלאלז״א דלמא הלכה כמיל דמועיל השלכח
הכאה וא״כ הי׳ מוחל להליא לישראל ואח״ל אין סלכה כהן מ״ל מ״מ
ללמא אין כאן העלונוח גיזח נ ט ל כלל ואח״ל יש כאן ללמא לא ימכלנו
לישראל וכל כה״ג שרי לפענ״ד נלי פקפוק ומ״מ נמלא מםסיל שיעול
נ׳ גיזום א׳ מס שמשלין ליס ואחד מה שמוכל לנכלי חק מדמי גיזח
הבכור וק״ל :
אמנם למלוא קולא נאוחן שהוממו להח־רן בגיזה ועבודה ה״ כראה
ל׳ על א׳ משני אופנים או שיחן א׳ מהם לכהן כדיט והכהן
ישחטכו ויאכלכו כי מלוה עליו לאכלו ולמהר המצוה עדיף וממון שנשחט
זה הוסרו כולס בגיזה ועמדה כמו כםל א׳ מהם ליס או כאכל א׳ מסס
דחציכן דאיסורא כפל או נאכל ואע׳ג דדוקא כםל בדיעבד אבל הפיל
נידיס לא משוס דאין מנעלין איסיר לכחחלה מ׳׳מ הכא אין עושה לסד״
כמ לנטלם רק שהכהן אוכל אח שלו כמלוחו ואינו מחויב לעכבו דהא
לכל הפחוח מחויב לאוכלו בסון שנסו ע מ ם וא״כ אינו עושה כדי לנטל
וממילא הוחר כל העדר וכ״כ להדיא נה״ז נם׳ ה ח ע מ מ ח גני ׳מוחו
כולם כיין שמצוה לסמיסס הוסרו כולם ע״ש ומלולף לזה דאיסירו קל
מפני שאין אנו מאמינים להעמ״סכלל םנחערנ נ ס ו מ שוס בכור וכטל
אלא שלפ״ז לא ׳גזזו סכוחליס אלא שכיס שטס ולא אחל אחד כמנואכ
נש׳׳ס מנחים גני אס קלנ לאש אחל מסס וכו׳ וכן סוא נש״ע ס״ ק״
סעיף ז׳ ׳ע״ש :
והאופן סשכ׳ הוא שבלא״ה איכא ספיקא אס כאמין לסעכו״ס א״כ
בואו וכקמיד על הרמ״א סי׳ ק״י סעיף ואיו להפריש כולן
ניחל שלא ׳שארו סקניעיח במקומם ואז מוחר אפ״ פירש בסכינו
ויקח הנםלשיס אז מוחלים לגוז אפי׳ אחל אחל אע״ג שחזלו אח״כ
צקניעיסן מדש סש״ן שס לק שכיס סאחכוניס יהיו אסוליס ולזס יצורף
ההיחל ללעיצ שישחט א׳ מהכפלשיס ופי״ז טמא להכשחט ס״ סנכול
ועי״ז סוחמ גס שכיסם סאחלוכיס ונס הוא צילף קולא שכוכל לסמון
עצ הן דכמ׳יא וסייט ע״׳ ג׳ קוצוס א( ספק אס ה״ כאן הערומה
בכול כצצ לצמא אזיל צעצמא נ( שמא סוא אוסו שכאכצ ג( הכי
נעקל כל סקניעוח ממקומו ולימא כצ אסל מרוב הסירא פריש :
א מ נ ם ההמין הנשארים אס הס מיעופין והרוב נסחרסו ״ל איסולא
ברוב סמססרסיס ס״ וכל ססמיס מוסלים להליא ואע״ג להן
דאיסורא נ מ ב א אשס״ר אסמר פ׳ כל סזבסים גני שנעם של ע״ז ושם
לא נאמר אלא לההיר ההערונס סשנ׳ ולא לססיר סמיעופ לסמא
מ״מ הרי כהב רשנ״א נהה״א דש״ס מ״ר׳ נפירש נפנינו וגזירה שמא
שמא יקס מן הקבוע לכן לא ססירו אלא סערונוס השט אבל פי׳ שלא
בפנינו מוהר סמיעוט לסמא ורא״ס דםליג ס ס ס ס ״ מ משוס לס״ל
כ ס ר ׳ דגם נפי׳ שלא בםכיכו נמ׳ גזר״ שמא יקס מן סקבוע וכל
זס ש״ן אס באכו לססיר מכס פירוש דכימא מרובא פריש אז׳ יש
לגזור שיקס מן הקניעוס לסמא אבל סכא כאמר איסורא ב מ נ א
נעלי מומין אשס״ר וסוסר ס ט ע ו ע נלא פירש כלל נ ס א כ״ע מומס
דהמיעוט מוסד ועוד כיון שכססרסו קודם שכודע ססערונוס ס״ל
פ׳כש קודם שנולד סספק ולא גזר״ שמא יקס מן ס ק מ ע ומס״ע כמי
לק׳׳מ מסא דאי׳ ס ס ס אס כםססו מאס סניוס לא אמר״ סיסרא
נרונא ע״ש בש״ס דססס אסר שנודע ססעכונוס ומעעס מכונס
פירש אס כן מן סוא שסאסרוטס אסורים משא״כ סכא כשנודע
ההערונס

שארות

חת״ס סופר חי״ד

ססעכובס ודד מצאנו מ ג מסורסים ועיעוע סמים אמכ״ סבכוכ סוא
מסמסולסיס:
א ך אס םמסורסים סס עיעועין או םצ״ן ואידך ס ס סמים לא שייך
סיסכ סכ״ל ע״כ כ״ל דאם יעקרו כוצס ממקום קניעסם יש צססיר
עפ״ סדכך שכסבס׳ לעיל גני בעלי מומין ואין לומכ סא מנואר כ״פ
כצ מזבמיס לצא שייך סיסל זס לבקלשיס מ״ש״ שמא יקמ מן סקביע
צזמ י״צ מאממ שכן לפמ מוס׳ פג״מ אבצ גסכפלמן פ׳ ע״א כ׳ כל
מיכא שיכוצ צעשומ במימר ע״י ככבשיכמו וכ״דו ציכא צמימש שיקמ מן
מקבוע ועמ״ש ב״מ שבש״נ סייק ק״י סקצ״ז וצדבמסס צ״צ מא דאמכי׳
כ״פ כל סזבמיס גזיכמ שמא יקמ מן מקבוע אף על גב דיכול לעשומ
בםיחר ׳״ל משום דעכ״פ ב׳ מאמרוכיס ׳שאכו באיסורם משו״ס מייש*
שיקמ מן הקבוע אע״ג דגם זה יכול לעשוה בהיתר דלאמר שמפריש
כולם יקמ א׳ מהמפורשיס ויאכלכו ואמ״כ כאמכ דאיסיכא כאכל ויהיו
גס ב׳ מאממכיס מומרים ואיכ מ״מ גזדינן שמא יקמ מקבוע ]אף ע״ג
דפכ״מ כ׳ דזה הומ מרמי דסממ מ״מ אין זמ מוככמ ועיין נש״כ סי
ק״׳ ש״ק צ״ז[ י״ל דכ״ז למאי דק״״ל כר״א אס קרב ראש א׳ יקכנו כל
סראשיס כולם אך ממנ״ ר״פ כל מזנמיס לא אמי׳ כר״א כמבואר
נזנמיס שס דף ע״ד ע״א ע״ש ומשו״ס לתכא דמתט׳ שנים האחרונים
אסורים ומשו״מ גזר״ שמא יקמ מן מקנוע משא״כ לדידן יש להמיר
אס״ בקדשים ע״י ככבשיכסו כנ״ל )ונזם י״ל גס המור שפסק נ ס ״ ק״י
ננע״מ שכמעכנו דלא כר״מ מק מנספק דרוס׳ מפכ׳ שהוא ס פ ק נלא״ה
מקיל כר״ס כ״כ מסרש״ל ניש״ש אמכם גבי א״וב שכמעכבו פסק כשאלתומ
דככנשיכהו וכ״מ ולפי סכ״ל "יל ר"׳ כמי ל״פ על כ״ס אלא באיסור
אכילה דאכחי איכא למימש שמא יקמ משכים האמכוכיס מכס כאכל
מראשון שפירש דזמן רב צמך לאכול במעה ואפי' עוף שלא ׳שאד ממכו
מאומה ואפילו מעם סכשאר בכלי שצמכיס צדון עציו אנצ צעכין א״וב
שאינו אלא איסור שמיממ ומשנשממ הראשון שוב מעיקר הדין הוהרו
כולם מודה הרי״ למה או לכל המסוה המור הככיע כן וא״ש[ ומצורף
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לזה הספק שמא לא כחעכנ נכוכ כלל ולא כאמין לתנוי.־
ומימ יוחד עונ אס לאחר שפרשו אחד א' עי״ הכ״ל אס אפשכ להפיל
נהם מוס ע״י ככרי אף ע״נ שאסור לעשוח מוס בבכור יאמירה
לככמ כמי אסור מ״מ הכא שכהיר לאכלס אפילו המימים מונ ׳והר
לגרוס להם מוס מובהק ע״י נכרי ונאכלס אח״כ נממן ממה שננוא
לכנוע גאכילה קדשים המימיס גחין אע״ג דמן ההורה כגר נהנמלו
מ״מ כל מה שכוכל למעט גאיסוכ עדיף מפי ומוכא׳ הוראה אני ומה
הוא מוס מוגהק יעו״; סי׳ שייט גטוש״ע וכל מוס צריך שיכאה לשלש׳
גכ׳ חככסח ולא יוחד על פ׳ יחיד כל זה מגואכ והכלע״ד כהגה׳
משה״ק סופר מפפד״מ:
וחהמה׳ שמי:

תשובה שח
ירום וכשא וגגה מאוד י״נ הכנ היהיק המא״הג־ח״וש המופלא כגוד
מה״ו אגרהס א ולמאן כ״ אג״ד דק״ק סאגאטקא יע״א:
נועם דגריו הגיעכי כידון יהודי א׳ שקכה עז מהככמ וכשמסר העז
להכועה לרעוהה גין שאר צאטו ואמר הרועה עז זו בעלה
מסרק שמשגרמ ולדם וכגר שוגרה והכי היא משכלה וכסהפק פר״מ
אס למאמין ככרי מסל״ח לפטור ולד הנא אחריו מן הגבורה והאריך
מאוד גמריפומ ונקיאוה כדרכו היפמ א׳ כאמין לגוי מסל״מ ונעדומ
הככמ להשגימ מקמו וכדומה ]ועיין גזה גש״ך ״יד ס״ קכ״ז סק״כ
נסופו[ וזאמ שטמ אי נוף כאמין לו מ״מ מא לא הגיד מה הפילה
אולי מפילמ ד נ נ שאינו פוטר מן מנכורמ או טמא נזיל נמר כוג
נממומ כמנואר נכדמ כ״מ ע״א ובסיס׳ שס מ ה וזו וכי׳ ומאכיך
למענימו:
עיניו שפיר מזו דברי ממרי״ק שרש קמ׳׳ג דמ״מי לימ רמ״א נש״ע ״יד
ס״ ש״ה סכ״ג שכ׳ כל שהעידו כשיס שראו ולד שאינו מרוקם
לא אממ׳ אין אט בקיאים אלא מבא אממו נכוכ ודאי דמוקמ״ אמזקה
האס לא פמר כמממ ומולד במזקמ שאינו מ מ ק ם עדיין כממלמ יצירמו
והגאון מכס צבי ס״ ק״ד סמלם דלא אמרם מסמיק אלא נשסיס
צפניני שפיכ וכאיכוסו אינו מרוקם שאז אמ״ג דאין אנו בקיאים מ״מ
משוס מזקומ אצו אמר״ שמניא אמריו ודאי בכור משא״כ מססמא
אמרי׳ כונ נשים וצד ממצ״ יוצדומ כמינמ בכדס כ״מ ע״א דמביאס
קכבן וכאכל ומעלמו מקשמ על ממכס צנ׳ דריב״צ מ״מ נענכם נכמר
וססילס לסוך סנסר ולד ממש אנל סכא שססילס כפל א״כ איכמ מרוב
סנשיס שאין מפילוה וכיון שהפילה שפיר יש למוש שמא הפילס דנר
שאינו פוער ומש״מ אזיל ממרי״ק במר מזקיס מלי׳ לסע״ד לשון ססיל׳
לא משממ כן בשגם סוא ממש נמנמ שמלד ולד מעלי׳ בזמנו ולא נכרמ
סמבור ויצא מררמ דם עמו ונפל לנמר ולא ידעמ ממ זמו דבר רמוק
במציאומ א׳ מאלף יומר ממפצמ נפצ״ יפ״ן ס״פ מפנין אע״כ רוב
מאומן ממיעוע פעפלמ נפלים עסיליס דבר מפועכ מבכורמ ודברי מ״ז
נכונים לכאורמ:

ותשובות

סכג

ועין

מרואמ יראמ לכאוכמ דעסלי״ק בטשונמ זו נמשן אמר דעמ
מרינ״ש במשובמ p״ שע״מ דק״ל דרובא לא עדיף ממרי מזקומ
ועיין מ״ש פני ׳מושע נקיננף אמרק דכמוב׳ ס" ודו ד״מ ועל אכבעס
וכר ע״ש ואיש כמי מש״ק דסמך מבמממ שיצאפ מלא׳ אדריב״ל דמביאס
קלנן וכאכל לנמרוויי׳ איכא מ ט מזקומ ננמממ אוקי מאם במזקמ
שלא כםער כמממ ומולל במזקמ שלא כמלקס ובאשמ מע״ג ללא ע״ל׳
במנכרה איכא מזקמ שאיכמ מ״נמ קכבן כמ״ש מ״ן מ ט ל מזקמ זו
וטל למקביל יומכ דמוס מזקמ מטף שגופמ נמזקמ מומר לאכול בקלשיס
בלי מבאמ כפרה וזמו מזקס א׳ ושנים מזקת מולד שאיכו מרוקם ומ״ל
ב׳ מזקימ כנד הרוב ושפיר מכין מש״ק אדכינ״ל:
דלפ״ז דמקקכמ מש״ק דבמממ מ״כו עממא משוס דלא עיכפמ
אלא
אנל זולה זה כפעכה מן הנכוכה ולרינ״ל כמי מביאה קרנן
וכאכל וזמ דלא כמכינ״ש לכאוכמ ועוד נלאה״נ היקשי ע״כ לא אמכה
מכיג״ש אלא דכוב לא עדיף יומכ משכי מזקומ ומ״ל פלגא ופלגא
וא״כ ננכור אדס פעוכ מממש קלעים דמממע״ס ומ״ע משו׳ לימ
מהכי״ק ודאי מיהו לזה ׳״ל דכה׳ דמהריי׳ק מ״כ׳ בז״סז דליכא קרנן
ולא קדשים מ״מ ממ״נח לימ לאימממ נקינין שמנים לכשינכה המקדש
וניוהר דמהרי״ק מ״רי נמבכרמ דלולי האי לידה ראשונה הלזו הימם
כאו״ לאכול קדשים מיד נננין המקווה נעזה״י ועהה אסורה נקדש״
עיין משכה ספ״א דככיהות וע״ש כמלא ה״ל ג׳ מזקוה כנד הרוב משו״ה
משו׳ ליה המהרי״ק ודאי:
קישיא הראשונה מהש״ס אהכיב״ש קשיא והכלע״ד הש״ס מיידי
אך
ממומזקה האשה ונהמה מעונרה ואפשר היינו הוכר עונרה ממ״ש
אמר שליש ימיה שהוא מזקמ דאור״מא כמנואר פ״ק דנדמ נף ע״א
וא״נ מ״ל׳ נהומזקה בשאלי סימנים שיש לנשים ומוא מזקמ פמוממ
מהיכר עובר ]יעיין דבר מהוק להגאון מו״ה שאול זצ״ל אנ״ל לק״ק
אמסטרדם נלפס נהוס׳ מלשים פ״ה דמכץ אבומ ׳ע״ש[ ומכמ כל
שהומזקס מעונכם לפנינו אין כאן שוס מזקמ למוקמ״ נמזקה שלא
כסטכ כממת עכ״פ מזקמ גדולת שעי״ז מעובר יפעל רממה ליוצא לופן
או דבר שאיכו פוטר מנכוכה לא שכימא וכנכ יצאת מאשמ או תבתמת
ממזקת מבכרת פ" שיהיה הולד הנא אמ״ז מ״נ ננכורמ ממזקה זו
כנד יצאה וגס ממזקה אכיצה קדשים בצי קכנן כבר ילאה ממזקמ כ׳
אכו יודעים בודאי שא״א צה שתתרוקן מעיבוד זה מנצ׳ שמאסר
נקדשיס נלי קרנן וכן כיין שמומזקס עינרה ומכ״ש סוכר עונכס כנר
יצא מולד ממזקת שאינו מרוקם דמסתמא אמר מ׳ יום נגמרה צוכמו
כמצא חזקה ציכא וכונא איכא משא״כ נעונדא דמהכי״ק צא מומזקמ
עונכה כלל דכ׳ צהדיא שמיממ ב׳ מדשיס אמר שכבעצה ואפשר אפ״
תאוכמ צא פסק בזת כתפון כובא ציכא וב׳ מזקות איכא ואפשר ג׳
חזקוה לפוו״ש לעיצ ומצורף לזה גס סברה ס י ח שהכי עיטט ראו שת״
מיס נמים נזה יש לסמוך אהכרהיט ומנא אמריו מ״ב בבכורה ודאי
אפ״ בספק נכור אדס לימן לכהן ם׳ סלעים:
ואיכ בנידון זמ אס לא מומזקה העז מלאה אעפ״י דאפשר דלא תות
ודאי בכור מנא אמריו משוס דלא ראינו מה הפילה בראשונמ
מ״מ ספיקא דאורי״ מיתת תות אפי׳ נאמין לרועה מסל״מ ואס נאמר
שנשאל לרועה עהה אס ראה העז מליאת ערס שתפילת זה לא יעלת
על הדעה להאמין עדוהו ע״ שאלה אף ע״נ דכל היכי דמהימן מסל׳ה
כל תיכי דתתמיל להסימ לפ״ה שונ מהימן אפ״ מה שאמד ע"' שאלה
ס״כי כל זמן שעקוקיס נאותו עטן שתתתמיל להקימ אז נושאים ונותכי׳
עמו מדבר לדנכ אנל אמכ שתלך לו שכקכאהו ונשאלהו ונאמין לו
מלילה לכו וכל זה אי מהימן מקל״ה מת שאיכו נ״ל אלא שלא רצימ׳
צהאריך בזה כיון שאין אכו צכיכיס לכך והעז מזו מיא במזקמ מבכרת
כמו שמימה:
מעצמו נקוני׳ דממוצן מ-ז ע״א צמס למכים עדיו עמו כאמיכמו
מיש
סואיצ ונידו צג״ר עצמי צפנינו קיצר נמקוס שתית צו צפרש
דקוש״הו צר׳ יהודה תהס דקגי נטנילה נלא מילה דלרננן לקימ דכיון
שצריך צסעיף דם נ ט ה ונמקוס צעלא דנופ״ צא אמרי׳ הואיצ ונידו
אס לא נגיורס מ״מ לכ״י בזכר ולרננן נ נ ק נ ס נמ׳ לק״מ דש״ק אמר
נקידושין ק״נ ע״נ מי ״מר דמזדקק׳ לי׳ ס ט סלסא ולמיד נע׳' מוממ׳
א״ש נפשיטוס ואפ״ למ״ד בסדיוסזס קג׳ לא קשיא מש״ק שנס מיז
ע״ב די״ל סכא קשים נ ט ס לישראל לא יזדקקו לו מכל מקום קו׳
מעלתו לק״מ:
ומה שתקשת עוד בש״ק תמולן מ״ד ע״א שס דקאמר לדנדך ככרי
אתם ואין עדות לככרי דעב״פ אס ׳גייר עצמו לפכינו ׳חכשר
ראומן אלו דבריו לא תבכת׳ תא בעי׳ תמלתו וקיפו נכשכו׳ ואס יעיד
ממ שראמ בגיומו לא ממימן נדאוליי׳ ועיין נ״נ קכ״מ וטוש״ע מ״מ
קי׳ ל״ג ומימי מדכננן יעיין קפ״נ דכתובות כיון דדעתי׳ לאיגיור׳ ונינמומ
ל״ת ע״א ומסי ע״ז ק״ד ע״א ותל״מ ותכומ דעתו תרמת כ׳ קצרמ׳
מאוד ומכממי על מעיין מממגנכ כמותו ומכט מותם בברכת א״כ תדש״ת.
ס״ב יוס א׳ כ״ג ליכמ׳ תלימא׳ מקפא״ל:
מש״סק סופכ מפפ״דמ:
׳כאת

שאלות

חת״ם סופר ת״ד

תשובה שט
יראה נכסמס נמיל ס׳ שמס סיס י״כ סלנ סמא״סג סמופלנ נמל
פיסיוס סצ סצסיוס כנול קש׳׳ס מס״ו נצלאל כ״ מץ מרש
לק״ק פלאג יפ*א:
ת ח ל ת מ ט מצ מ ס כומס אמרוסיו מס שסקשס אלס קשס כנחצ
כ מ ל פל״מ נקוגי׳ סולין קליל לאממ׳ סלם נסזקס פמולס
וק׳ צים צפלימ מקוני׳ מנומס צ״מ כסכס שכספלנס וללנ מלל שסססס
שפמומס ממסנו׳ ומאי סזקס סמולס איכא ססס וכיסא ציס לסכא כמי
לא נמי׳ סזקס סמולס אצא משוס לאיכא סזקס ס׳ נסכס מסנגלס
לסזקס ממק לנמלים אנל נמלמא הממט׳ם ומש״׳ מ״ש ססלס׳ סיסי
סיא נזם ולנליו סס״ם שולק נשססוסיו:
ואעתיק לנל א׳ ממשנהיט סלס נסזקס שמולם קיימא סשמוס
סקוניא משממ לנסי נכל מקום ממק נסזקס נמלים ט מ
אעל רחמנא צלק משלך כל קסק שיסילל ססן מקעק לכסטס ועטים
ומיין רץ מש נלמס ומשני םכא סש״ס סיכא לאיכא גס סזקס לסיומם
סנמליס לא אמלש לסמנא אלא נקסק שקול ]ואילך קמס בסזקס סיונא
סוא לאו מקא[ ונולאוס נסלאםי נסשד א׳ מל לנרי סגס׳ מללט סיפ
הזממ למקשה אמא לא טמא ננ׳ קמה עלונ לסנואס סנעליס שמש
והי׳ לכהינ מני ורש הלמקו ללק משלך וק׳ היינו לוקא נקשק שקול
אנל אשי׳ ננל סזקס שמורם לסרס לא אמלי׳ מכ״ש נגל מ נ א לאיםא
ק<ק ושונ מצאם׳ שממל נזם נאנני טלואים שנק׳ מומ אנן שלשי
ט ס לף ׳״ל מ״ש ויש לומל לס״ל צמרלכ׳ לש״ק מ״ר׳ נסרס םנשסמס
נסצ׳ סיום ונזה אץ קפק לק הקפק נזמן מנילה סנר וא״כ איכא
ס מ סזקוס צנמצ סממון סזקס פמורס נסלס וסזקס גוף גיוסו שצ סגר
ונימא םקסא סוא לאג״ר ונ׳ סזקוס פמסא מרונא צםמנ״ש מ״כ אץ
כס נמני ורש סצמקו ללסוס נ׳ סזקוס אנל רונא צסול לסי ומסק
לסשמוה משמפ אס״ נרור שנהנ״ר נ0צ׳ סיום וססקק נשסימס ספרם
ואיכא םזקס סי לםסרם וכטש נס נשלה׳ ס״ס׳ סיא ואסיה אהיססזקה
שמורה ולסי ליה ולא מהנ׳ מט ולש הצליקו ומול סארכס׳ ]מיין למיל
,

סי׳ ממ[ מכ״ל למנינט:
ואומר למטן ק׳ סמורה לפר״מ ולאי ט שיולע שהוא ישראל ונע״הנ
ועליו מומל מלוה מני ורש סלליקו א״כ כל קסק שמסילל
ננמונו סל׳ סוא לכסן ולעניים לרסמנא סקמ׳ להסעיר נקמיקא
וצסצמק נסשו אך אס קסק אס עליו לוס ס׳ מט ולש מצלקו או לא
כגון קסק אס סוא כסן נועל עסנוס או נמ״סנ וכוהן מסנוס לא שייך
לומל ללק משלך כ׳ מל זס אנסנו לנין אס מליו סמלוס או לא אס
כן סעוציא מסנרו עליו סראי׳ וטושנ ק׳ פר״ע  :ס״נ עמס א נ קס״ל:
מקה״ק קושר משס״למ:

תשובה שי
יהי ם׳ אלקיו עעו רעל םננס לממלס מל םסורם ומל סמנולס סמס
וילאס ננרוס נלמס ס״ס ילימ סלנ םגלול סע ושלג ססלק ושטן
כש״ס מס״ו ׳סזקאל סנ״ל ט ׳ :
יסדת מכסנו מסז לנ קנלס׳ מל נכון ומס לשאילנא קלטכק נמי
שנםן נמםגס לגוי סלק נסלסו שלא ניכלם ומשך ססלס ולא
סקנס לו ׳שלאל מקום נסלילו אס יש לסמוך אמ״ש סוס׳ נמ״ז מיא
מ ס סללשנא וכו׳ לנמציאם ומסנם נ ט ע נוי קונס נמשיכס וכסנ
ממצסו סא לצא כ׳ םסוקקיס זס סטקון משוס שסשו ללמס למנ״ן
נשיעס מקונצס ס׳ םזםנ ט ז ע״נ ל״ה לנל סולם מעוס קונים מ״ש
לס״ל נישלאנ למ״ל ממיס קונוס לא משכסס קנץ מסכם אצא נסציפין
ואננ וםצירו ש׳׳מ אסי׳ מהכס צא קנס נמשיכס ונמציאה ללא שייך
סליסין ואגנ ציכא צלממן אצא סצילו והים נמכרס צמ״ל משיכה איכס
קוכם לא ׳ומיל משיכי אסי׳ נמסכה ומשו״ס לא כ׳ שוקקים סקט זו
ולסיום כ׳ ל נ מ למנ״ן מנוסים נמיט ממלסו כ׳ מם יועיל סלל לקכום
אס אץ משיכס קונס סלא סלל אינו אלא מעמם שליסוס או יל ומון
שאין'לו ושלוחו מצי צמקט נמשיכה א ? יקכס סלילו וקו׳ זו כסונס
נקי קצ״הס ריסי קצ״ח והו קשיא ציה למעלמו מש״ס לטז ססס מיא
מ״נ למסיק משיכס נככמ קוכם מלם״נ על נזילו ואק׳ל נמשיכה צא
קני׳ נמא׳ קני׳ ולסלמנ״ן ללמא שהמיס גזילו לחצירו א ט כ אס אץ
משיכס קונס נס מצילו אינו קונה ט כ טל לממלהו לנרי סוס׳ מיקר
ונממנל לאו׳ לסמוך מליסס אצו לנל׳ ממצסו:
אמנם ל נ מ לא כן ׳למה כ׳ נאמה לנל׳ היס׳ סמוסיס נעיט קלם
ולא זמם׳ לסמכס כ׳ לבלי לממן ז״ל ככוטס נעממס מלאי
לסי מ מ נ ן א׳ לא סלש' ססולס שוס קטן לא לננ׳ ׳שלאל ולא לנ׳כ
מ״ה ה״ נכוסג שנמולס אלס קונס מסנלו נממוס שס״ סולמ לו מל
גמילא מה שםמט מכיסם ואס״כ ס״ לוקס מקסו להוך ניסו ורשוסו
ינזס סי׳ גגמר סקטן נל׳ קשק ושקשוק וכן ט לסמא רש* לס״נ
לנכולומ מ מ כלל וכלל לא וכו׳ וכן נממכמ ומליאמ אי לקס סלנר

ותשומת

סכקנ׳ לניםו ממש ששימא ששרי סוא שלו ומאן טרמא ל״ טניס
אמנם טםנס מולם ונםשלשם קטנים משולשי׳ לשלא נכסן> גלי ש״קס
סלנל סנקנה לילו כלל ולאילן במשיכם וזס איננו לקיסם לגיסו ולשוחו
אלא אסי׳ לק גקממא ול״סר כשטשכו או םגנ״ס קנש ומ״ז ישם כ׳
למבק ללמ״ל ל״ס עמום קונוס נישלאל ולא נאמל קנין משיכי לסיממא
כלל איכ מנ״ל שיקנם מסנס או מציאס בכי סאי גמט אס לא לסצילו
ממש ולא ממעס סלל שנסלנס מסעם יל או שליסוס כאשל יסנאר
אלא מממס קטן גמול למון שלא סילשס נו מילש שום קנין סלי סוא
מ מ קולס מסן סולם ל מ ס זס חס כווגס למנ״ם נסי׳ םמשט גימין
נ״נז *א ט ץ ש:0
ולפיז לכאולם ל נ ד סוק׳ סומסיס נמיש לנעציאש ומסנס ולאי קיט
משיכס נגד ממל סא ללמא ס״כ לוקא שעןםט למסו מעש ולא
נמשיט נמלמא והיוסל טל לאס״נ לסמוקסוס לסך משיט נסכוונו
לסט ססס קא' אסלסא לשלט סללשנ׳ ום״ט לניסו מעש שלט לסו
ואי אמלסי נשלמא נמקם וממכל מ״רי טיסי שפיל למשיט ננכלי קינס
לאקיל לא גלי נסי קלא קטן משיכס א״כ איט קונס נמקס וממכל
נלא זוזי אסי׳ םולימ לניסו ממש אמ״כ משיכם ננכלי קונס ואז
קונס אסילו נמגףכס לל״ס וקיממא וא״כ לממ אין משיכס קינה
נמהנס כנכט אי אין מגדכס נ נ כ ט קונס וס״נו לט סמול נ״ל קי׳
5ףכ ל ק ס המסוול הוא קטיה מקום לאז הוה סלילו יקינה לו מעמם
מצירו כטל:
ואי סקש׳ לן מש״ם ס״ק לממ דמצילו מנומס יל או שליסוה הסם
איסמל נמציאס לקמן וקמנס ונקטן גטנס ונגמ ומציאס שלא
מלמסו לםלילו קונס לו וסנס כל אלו קטנים מםולםיס סם ונסכם
סולם ונססלשס סלכס נסס לולא׳ שלא מלמסו של אלס לא ם״ סלילו
קונס צו ולוקא א׳ סגני׳ םמציאס וםניאס למצילו אנל מס שנכנס לםוכו
בלא •לימסו וים׳ סלילו קונס לו אינו אלא מממס ילו נמומל נצל
שלםו או מנומס שליסוס וכן נסלל של קמן וקמכס אסי׳ מלמסס ט מ
סס לאו ננ׳ קנק סם ואין נמעשיסס כלום ולא סי׳ טמיל לולי שגלם
קלא ננמ ונהן מלה וא״כ הצל קונה מהאי ממעא וכן ננמ לתום
נמ״כ סוא לנל מסילש לםקנוס לאלם נמל כלסו אלא לגילה קלא ונהן
מ ל ס ולכיכיס ללנד נ ט סציל׳ מממס ילס וכן נסמצא ממצא מ ל ס
םגניבס לסססייק נאונק סגטנס או למממ״נ כסל מוקנט לא יקכס
לכל סיכי לאים״ נלשוסא למלא אימי׳ כמיס לשי" וסוס׳ נמיז מ״א
מ״נ וססולס סילשס מאס המלא המלא בילו סננינס א״כ נסך קטן
ס :י סצל מנומס קטן יל או שלימומ וכל זס נכק מאול נעזס״ וא״ש
נ ט נמ״ז שס למוכיס מגינה קונה מנ״נ נסלנ מצ ססוס משוס סלומס
ואי אמרם משיכס ננכמ איט קונס נמאי קונס וצא קאמל שסכניס
סגטנס צסצילו משים לסצל נגננ נולא׳ צא קונס אצא מממס שליסוס
ואין שליסום צנכל׳ ומול א׳ אין משיכס קונס מכ״צ יל וסצל לנמכו״ם
ע

,

לא איסלנ• מואס סמלא סמצא נ י מ :
ואפשר שצזס נסכוק נסשד מ״םג לטיס׳ סנאון נמסציס סשקל קי׳
ס ט ס לס״ל כל סצל נ מ ט אינו מממס אגנ לאק אגנ קוט
ננכמ אלא מממס סלילו ממש והקשה מל מלמו סא אק שלימד לנכמ
וכ׳ שסאמך נזם נמקוס אסל ולא זכינו ללנליו ולס׳ סמל טסא וזכינו
נמ׳ ללמוד זמם מל מטלה י״ק שאט מוכמס לממ״ם נםקנאס מקום
אשל סקסק מליו נמהלים סשקל ימיין שם:
וראיתי ט ש מול שס למלמל מל מטלס ס<ק שלנו מ ק שאץ דמסו
של מכרם לקטס כ׳ םמכדס קונל שםיםולי אינו מושם אלא
מ״ל מלוס אנשים וכל שאץ למס סמכו״ם לקטס לא מסנ׳ כטש מסיג
לסקסק מל קטן אננ שאץ למס סעכו׳׳ם ס ומכס לקנוס נ א נ נ ושוב
מצא נטמוק׳ יוקף אמסט׳ ללאס סמליאס וכסל מלים לאמכ״ כיק לנשל
נל׳ למסיס ללא טסא ליס ליקט נ מ א ט ם כסנ ט ט ק ׳ יוקף טון
לסקנס סכמיס היא שוממץ לו נאומל אי אשש׳ נסקנם סכמיס מל
כאן לשונו אס כן משממ נקנץ לאול״סא קונס אסילו לא טסא ליס
לליקכ׳ וא״כ נמטלס שאט מוכמס הסמן נקנין לאולייהא אסילו אין
למסו של ט׳ לקטס קוכס ומול מצא נגדמס מקונלס נשס הלא״ס
ללמקקנא לא קיי׳׳ל כ ס * סימלא לנכסילס טסא ליס וכד א״כ אסי׳
נקטן ללננן קונס אף מס״ שאץ למסו לקנוס א״ל ז״ל ואט אומל אס
קיש״סו ומלמולו מל מטלס סטן מלמול לא סומיל כלום נסימלו
נמ״כ סלמס כ׳ לא ׳מלס מל למס אלם ממולם נףקנס אלם שלא
ללצינו לא נקטן לאול״סא ולא נקנץ ללנק אלא ססס ט י מ שנאמס
לולס לקנוס סך מלסא אלא שאינו לולס נ מ אמוס ט אס ננסילם
לסשסא א׳ סוס קטן לאול״סא לאו כל כ ט ט ס לומל לא נמעא
לטקנא נקטן לאומיסא ולנלול לו לק־ למצמו נקטן שאינו כטן
ננסילם מ ק למכים לוצס סוא לקטס ומשו״ם כסנ נמוק׳ יוקף למל כל
סכיס נקטן ללננן מלי לטמל א״א נסקנס סכטס וםלא״ס נףל
ללמקקנא אפילו נקנץ לרננן קונס מל כלסו מ ק שעב״ס לולס סוא
לקנוס אנצ ט שאינו רוצם לקנוס כלל ט ׳כליסנו נשום קנץ ננמלס
וכן מנואל נפלוגסס לשנ״ג ולנק סולק ל״מ פ״נ ומ״ש סוקפוס מ ה
ריסן•

שארות

חת״ם סופר חי״ד

ד ש ן וסר ובסכ׳ מס״שנס קצס קו׳ לשניא מסמולר ננכק׳ גר וכל זס
פשומ וא״כ »  pשאין למס סגר צקטס כצצ צא ׳ומיצ םקנק כצצ ]ומס
לא" נמ״ז ק״ג מ״נ גני סטנ׳ סמקיפו מטש ראנ״ל נשימס מקונצם
נ״ק קינ מ״נ גני כסוס אשסו ונטו וכן נראם נ ט נמ״ש סוק׳ ׳״ם ט נ
גני מקני צרומם מקום נסצירו[:
M

אמנם

צסמ״ד סקר ממיקלא ציסא מסרי מ מ ט סלא מס צ׳ אס למס
סגר צקנוח או צא  pbצא נמ״ צסקנוס צגו׳ אצא צסוציא
מרשוסו שצ ׳שראצ וצא ל ט צמכירם נכור שמיקר םכוונס שחכם סגר
נ נ ם מ ס אנצ בסמן עיקר סכוונס שצא ׳סיס סמצו של ׳שראצ וכצ שיצא
מרשוםו שצ ׳שראצ אס״ רק נלרן ספקר אינו מונר מציו וסר׳ ׳שראצ
גמר ממכרו והוציאו מרשוםו נאמם וסא למשמרו נניםו ם״נו צצירן םמכרס
ואצו רוצם הטי צס ציא ססמן וצסשציכו למוץ צא ׳מסס סישראצ נילו
כלל א״כ מס ל׳ שצא ׳סיס למהו שצ גוי צקנוס:

ועוד

לא ל ט לקטן אגנ ללא קמכא לעסו של גוי שים״ סקטן סזס
קונס ושיסעול סמעשס סזס כלל אנל סכא סר׳ קנס נלרכ׳
הקטוה כסף ומשיכה שיולע סגר שקיטס בו מלינא ועשם כל סמעשיס
סראו׳ רק שנאמר אין למםו לקנוס בכי סאי גונא אמרינן לנריס שבלב
אינס לבליס ולא למי להא לנפל גלי לעהיה וכו׳ הסס לא הוס לנריס
שבלב כיו! לעניל מעשם לנסילס סמגלס על לבריס שבלבו לבכל כ׳ ה״ג
סו׳ לנריס שבלנ לנריס משאיכ סכא כל זס טל ברור במזס״:

ומימ

למטן סמן לא י ק ט ן אלס לסקצ עצ םימצ׳ סנ״ל וימכור בסורם
אגנ ]להעיקר למסנ׳ במכרם כטש שיג שבמג״א רק״׳ הורא
שכבר קבמ מ ס ט ט ס נק׳ קצ״סס סוף קי׳ קצ״ג ללא כסומים אלא עכרס
קונס באגנ ׳ע״ש[ למסנ׳ ממ״נ לאי טמא לאין אגב בעכו״ס יועיל ממעס
סצלו אצא שצס״ז צ ט ן צסזכיר צסט׳ שססצרו ׳קנס לו ססמן אסר שכבר
קנהו להםלל ללא אמרינן קטנו וסצילו נאים כא׳ כטש ש״ן בס״מ סי׳
ל״נ וללק־ לומל ללא למי לגמו וילו ונעם וסלילס נאים כאסל להסס לא
נע׳ צסקנום צו 'יו או מצלו אלא סגי בסילוק ילו של סנעל מסצילה
וממילא סוא לס וכן נייו של עבד נסלוק נמצמא סגי וממיצא זוכס
העבל נעצמו ומשו״ה סגי שהקנה סגע עם סזכיס נילם שצ עצמם או
סצלה שצ עצמה משא״כ סכא לנע״ שיקנם לו סצל וגס יקנה לו מעצמצ״
ונע״ זא׳ז ולא נ נ ה אםה ונט׳ס הזורק גני להקיף ליס עצמא לסקנה
לה סצירה וקנהס גימס כאםה ה ס ס נאמה נהורה אגנ היה ואז קונה
קרקמ וממלמל״ בנם א׳ ואס״ שיסיס נ׳ קניניס ממש אנל נסורה סצירו
שלא נ א ג נ אינו קונה אלא בזא״ז וםא״ש לטיה׳ הסס רש״׳ ממםנ״
לנכקיס שאין לסס אסליום נקנ״ עם נכס״ שיש לס אסכיוה וכר וס״נו
נםולם אגנ וצא אמל נסשימום ממעס סצלס אלא לע״כ לאז לא סיס
קונה נ׳ קניניס כא׳ אנצ בסולם אגב קונס קלקמ וגע כא׳ ואי משוס
מה שקנהה אשה קנה נמלה לזה אמר כיון שבהורה קטן אגנ קנהה
שטסם כא׳ נקםלק סנמל נאוםס סרגע מ״׳ קנ״ם סגמ ושניםס נאים
כא׳ ואין לסוק שנזו מעי ל נ טליש וגס לנא נסק״ל ולנר׳ סש״ן נכונים
ע״כ צטן לחסל נמכילם סמן כטל וס״נו למס״ס סש״ס ס״ק לקילושין
ל  pלמקומו מושכל מממס אגב סוא ומנ״צ לצמא עמעם סצל וכלים
לנ״מ ׳״א מ״נ אע״כ משוס לקנ״םו וםצרו אינס נאיס כאסל וכש״ן
נסזור צסנ״צ צמטן טלק לילן צא מצאם׳ מקום לסקל ממממ׳ שכםנ
פ מ מ וצסיוח׳ מאל מ מ ל אםםוס נכצ ס ו ס ט ברכום כאוס נפשו היסס
ונפש א״נ בצב ונפש ספצס :
ועול

מש״סק קופל מפפ״למ:

תשובה שיא
יהי

שלוס בסיצן ושצוס נאלמנוםק־ ם צ ט מ סוםיק מצא עםיק ס ל נ
סמופלא ומופלג מסו׳ ליפמאן נ״ אנ״ל וממ לק״ק קאללא ׳ע״א :
,

מעלתן!

שאל ממט אולוח אשם א׳ שסיס לס עז מנכלם ומכלס לנכלים
נ ע ל סל׳ זסנ ואמלס לס שסקס אוסס נניסס ולא ללסס
םנכליס לםונילס דלך סלסונ משוס מק סלמ ואמלס ליסוליס שסטסס
נ נ י ס ס ונץ כ ן יללס זכל ונקםפק ממלסן אס יש לםוש לקלושם נכול
או לא ומיכ׳ מעלהן לאו הלנה נ ל נ מ סשו׳ סאסלוניס וכל ט ש נלנל׳
םםגה' שנס׳ צעס צלק ללקה נ ל נ מ ן :

והיות

כ׳ ממצהן ט ס ל מצי צסשינן נלואר סראשון מממס סנאמר
נמכהנן צא אוכצ לםאלין ואומל כ׳ צמ״ל אין צהקצ כלצ
אע״ג לצרש״׳ מעוס קונוס ננכרי וצרמנ״ס ס״א מזכיה ס״צ נכרי קונה
או נממוס או נמשיכס ולאינן פוסקים נ ט כצ ש נ מ ט ס ס קונס מומיצ
לספקיע קלושה נכול כ מ״ש נ ט נ ולצא כסשר מסר״ס ט נ ן ומ״מ צא
נראם ל׳ לםסיר סכא וראשון םסלס אומר ט סנרס ט נ סנ״ל לכל
שבמניסם קונס ומעיל סמן מ ט מסנרא לכל שטמיל נ מ נ י ס ס לא
גלמ ממנהג שנהגו ה נ ד ס כטן קמומסא ומשעא לסנימא אף מל ס׳

ותשובות

מכד

שאינו לא נדיניט ולא בדיניסס ומועיל מכיש א׳ מעוה קונס נ מ ט א ם
שיועיל:
מגיא ק״ הע״ס לנשיק ל נ מ מ ס סא לאליל ישראל שקנס בסמס
מגוי נכסף נ מ ט ה ם קנס ומוק׳ ליס נ ל י ט ס ס שעקקס לסס סולס
משממ נליניסס ממש לא קנס לנליו ם ט ס י ס לסל׳ לא סד׳מ לשט״
נ מ נ י ס ס ממש לא״כ מ״ש נמעוס לקאמר ליל אע״ נבל לסא כגק םקימס
כף ולושעא לסניסא וכל מס שנסגו סקומליס ומס לולן לסלוס נליניסס
אמיכ כלמקיק נ מ ט ס שעקקס לסס סולס וקמיל אמ״ג לאינו מנסג
ניניסס לקנוס ועול אעשר שיל גו סקיעס מליט ולא יכול ׳שלאל צםוציא
מנו נלייניס מ״מ קנאס ׳שלאל בלק שעקקס לסס סולס ואס אולי אס״כ
לא יכול סישלאל לסוליאס מסגו׳ מעני ילו ססקיעס ואלמוסס גזילס
נעלמא סוא וסשסא סוא לגזלס אנל על עכשיו סיסס של ׳שלאל
ונסקלש ננכולסוכן נסיעין ט׳ שקנס מישלאל נליניסס שסקקס לסס
סולס אע״ג שמכו׳׳ס נליניסס לא יעסקו כן מ״מ קנאס גוי ועעולס
מסנכולס:

ומ״ש

ולא ימי לסע״נ לחולין גני לישך וסל משוס לססס למס סישלאל לנסוג
נאלמו׳ עס סמכו״ם כלי שלא ׳אסל לו נסמחו נמחשנחו ולא ניחא
ליס לליקניסעכויס משא״כ ננכולוסכל זמן ללא סלל ניס ונסג נאלמוס
נימא ניחא ליס לליקו גסמנוח׳ וכשינחוג אס״כ נאלמוסו נימא סשסא
קל גזל ואין לאיס מחמילא לנני סילא נסיק לסססיס לססוקקיס לנאלמוח
סוס נמ׳ לשלומי יאע״ סכי ס״ל נאםליוח ׳שלאל וס״נ לנמל ולא נימח
כל זמן שלא נסגו נאלמוס לא נקלא סמלו של ׳שלאל זס אינו ססס כך
ללכס של ננ׳ סילא מעולם ואלעסא לסכ׳ יסני סקלון לישלאל שיקנל
אסליום על כלסו וכל כיולא נזם:

רמימ

נ״נ ס״נו לוקא כשנםן כל סמעום אנל ככידון שלפנינו שלא
נםנס סנכליםלק סצ׳ זסנ בעל עז ששווסס ס ל נ ס א״כ לא מנעי׳
נליניסס שאינם קונס וכמו שסמיל גס נענולם סגלשוני אצא אפילו
צספוקקיס לגוי קונס נכסף ואס נסן סלועס קנה ס״נו נ ס ק ק ממו
למיס סלםויס ואס אס״כ נוסן לו סלומס נסולס קנין צא נסולס עלנון
קנס סכל ושאל סמעוס ׳סיס עליו סוב אבל ליםן סל׳ זסב נעל עז ששום
כמס זהר אינו אלא אקמכסא נעלמא ואין שניסס לסקנוס ולא לקנוס
ולאים ממ״ש סוס׳ נע״ז ע״א מ״א סיף ל״ס ל נ אשי כר וזיל אמנם אין
לרין שיסן סעעוס שוס סלאש וסליאס אלא סגי שיקנם נפלומס ואע״ס
ששוס ׳וסל כפליים אפ״ סכי אין לסוש משוס נעול מקס שאנן ססל׳
שסישלאל גמל ומקט לנכל׳ כלי להסמל מן הנהמה עכ״ל סל׳ קמן לאי
לאו לאנן כסלי לישלאל גמל ומקני כלי לסעמל מן סנכולס סיס נמול
מקס וא׳יכ סינס נמוכר לק אנל א׳ נזול שאס״ אס ׳ססיל אס סאנל
וסגר ׳קסט לעלמו נ ל נ ל מוממ מלוים סישלאל סלנס ׳וסל נילל שנסמל
מסבכולס לשוס סלנס מסי מאוםו ס א נ ל מס שאין כן סיכ׳ שמכל׳ סעז
כולו נ ל נ ל מועמ שאס ססזיק סנכלים סמז נמםיל סל׳ זסונ ים״ סססקל
ל נ מכסליס מלמ׳ סולל נולא׳ לא קמכס לעסס לסקנוס

ועוד

מקיעק אני םואיל ואמלס שםוליך לניםס לא גמלם לסקנום אלא
נמשיכם וכיון שלא משכם לא קנםס עיין נסימ ס״ ל״ן קמיף ׳״ז
וסאמם יש ללון נזם ולומר כיק שסגר׳ אמכם שסיסולים םסזיק סעז
נ נ י ם ס ס״ל כאלו נקשס ממנס לסשאיל לס מקום לסממלם סמז וקנםס
סמז אגנ שאלם סמקוס וכמ״ש סמול ני״ל ס״ ש״ן־ שזסו םללך סעםוור
אנל א״א לומל כן כ׳ נמס קנםס ססלל נל׳ סזקס ונל׳ כסף ושמל וגס
לא סזכילס אגנ נקנינס ואמ״ג שט נפוקקיס נמקנס לס סלק נעונל
מסלצין לינולס שםיס סכוונס נאוען סמועיל שמקנס סלס למונלם כנל
כ ס נ סצמס צלק לוקא ס ס ס אמד מסלא״׳ כן וצא נגונ׳ לידן מ״ש ונצא״ס
מה למייח׳ חיסל לא״ מיעקנ עם צאן צנן לא• צאו למסרצין לבולים
שקנס ה נ ס מ ס לעונלת לא קנה יעקנ וללום מקוליס נקומס ונרוליס
לאים זו לא סננס׳ כלל סלא ללמא ט י ט שסםנס כן נ ס מ א שמקנס
סנסמס למונרס וצא למשלצין לבולים אמ״ג לאינו מפולש נקלא סא
קרא לאו ל ס ט אס׳ לםולוס זס סלין וסו טל לאלרנא משם מוכס לסיפון
לולא׳ לא נשוסענ׳ עסקינן ללנן ססליף משכורםו משרם מוטס א׳ סוס
מצי לםוליא עמנו נל״ניס לא סיס מגלם ננלוםו לגזול יעקנ ס ס ט אלא
סעטן סיס כן שמיקר םקטן סיס לנר שצא נ א צמוצס ונלינא צא קני
יעקנ רק א• ניםא ציס צלנן לטקוס נסימנוסא ולנן ארמאס לא קם
נסימנוםא וסלר ניס נלינא ׳סיס אק־ שיהיס ננלק לילן נ״צ שקליש
ננכורס מקפק ט ס ס ואין סנאי צסארין ואומר שצוס :ס״נ יוס מש״ק
פ׳ שטני םקמ״ג צס״ק :
משס״ק קופל מפפל״מ :

תשובה שיב
שלום
TP

צסרנ סמוסצא מסר ס״ס ר נ דק״ק ציפמל:
׳סולי שמכר מונר סרסו לנכרי נכסף נל׳ שוס קטן אסר ויללה
נכול אי קלוש ננכירס או לא:
סנס

חת׳׳ם סופר ת״ד

שאלות

הנה סרענ״ם פקק דנהוכר עונר יכולים להקנוה וכנר עמדו על
דנריו נש״ע איע סי׳ מ׳ נסלקה מסוקק ונ״ש ונ״ל שזס גס כן
דעס סג״א פ׳ סזסנ שסם דנר׳ ר׳ יצסק א״ז שנסשר מ״׳ לסלכו׳ קנץ
ק״ ד׳ שכ׳ מלאזינן דנסנס צנצן מעצ משוס דצא שיין עשיכה קונס נכקף
א״כ ס״ס גוי צר׳ ׳וסנן דעיקר קנינו נמשיכס מ״מ סיכא דצא שיין משיכה
קינס נכקף ומש׳׳ס ישראל שמכר עונר פרסו לנכרי נכקף קנס ופעורס
מנכורס מפני שא״א למםון סולד ע״ש א״כ מוכס דק״ל כרמנ״ס דאין
לומר ק״ל כדעם מסרא״י דמ״ס׳ רמ״א קק״׳ ש״ןדנעשס כאומר לו קנס
פרה לעונרה דא״כ ה״ל למשק־ הפרה כיון שקנס ספרס אע״כ מ״ר׳
שהקנה נפימש רק העונד וכיון דלא שיין משיכה קונה נמעוה נץ
לר״ל בין לר״י בין בגוי בין בישראל וכן ק״ל ע״כ להר״מ מר״נ דפליג הסס
נסשונ׳ עי״ סנ״ל אדמם א״ז סנ״ל וק״ל דהוי קפק במרס א׳ כרש״׳ אי
כר״ס ועעס פצוגססס נ״צ לס״לאין רא״ מנצןדהססעעמא משוסלשכירר
קרקע נקנס נכסף וכמ״ש סוס׳ סנרא זו ננ״מ מ״ס ע״א ע״ש וצעוצס
אש" סיכא דצא שיין משיכס אינו נקנס בכסף וכ״ל דפצוגסא זו סציא
בסלוגסס רש״י וסוס׳דע״ז ע״א ע״א ד״ס שרדשנא כו׳ דס״צ צסוס׳ דסיכי
דלא שיין כסף קונה משיכה למע וסס״נ סיכי דלא שיין משיכס קונה
כסף למע וכדעה א״ז הנ״ל ואמנם דעה רש״ ־ראה אס״ נמהנה ומליאה
כמי אינה נקנה נמשיכה ואי הימה נמה יקנה י״ל נהי משיכה ד׳ אמוס
לסמעא לא מהכ׳ מ״מ לקיסה לרשוהו לגמרי קוכה ואין זה מקניניס דאורי׳
אלא אפ״ לא כיהכה הורה כמי הי׳ קוכה לכשיקס לרשוסו לגמרי וכן
מבואר מלשון רש״׳ בנכורוה ד פ נ׳ ד״ה כלל כלל לא עד שהנא לרשוהו
של ישראל לא קני עמל מניאר מזה דנהכנסה לרשוה ממש קונה בלא
עעמא דמשיכס קונס ולעולם נמהכה כמי לא יועיצ משיכה )וע״צ קי׳
ש״י מ״ש ליישב בזה דברי רמנ״ןההמוהיס ואין רא" שהועיל קכין גרוע
משוס דלא אפשר בעדן אסר וה״ס דלא יועיל כסף לעובר אפי׳ דלא
אפשר במשיכה וזהו דעה מסר״מ מר״ב דפליג על א״ז סנ״ל מ״מ מוכס
דמחר״מ מר״ב נמ׳ ס״ל לולי פלוגחח רש״י ור״מ ה" העובר נקכה ולא
מיקרי דבר שלנ״ל ויש כאן דעח הרמב״ס ואז ומסר״מ מ ד ב כולם ס״ל
דעונר נקנה והשהא בנידון שלםכיכו להקיבדס כרש״ דהלכה משיכה
קוכה נישראל וגוי כל קנינו נכקף א״כ פעור הכא מנכורה ממ״כ א׳ יש
קדן לעונר הרי קנאו הגוי בכסף ואי אין קכין א״כ כימא כווכהו היה
להקכוח חפרח לעונרח כדעח מהרא״י ולהקונריס כמי הלכה כר׳ יוחנן
דדנר חורה מעוה קונוה מ״מ ס״ל לרמנ״ספ״א מזכי׳ ומהכה הל׳ ד׳ דגו׳
קונה נין נכסף ונין נמשיכה וזה נראה דעה הרי״ף פ׳ חזחנ דס״ל
דמעוה קונוה אה״ מק״ו דישראל קונה ישראל חנכו נכסף ממונו לא
כש״כ וא״כ ע״כ גוי נמ׳ קונה נכסף דאל״ח כימא גוי יוכיח דקונה ישראל
נכסף מדנהינ מכסף מקנהי ממיני לא קני אלא נמשיכה ימ״ש נםנ״י
אע״כ מוכרח דעח הרי׳יף כחרמנ״ס ונח״ כהנה׳ להרא״ס פ׳ משפעים
לס״צ מוכר עצמו אינו יוצא נ־ונל א״כ י״ל הר־׳׳ף'ליף ק״ו ממוכר עצמו
לחו׳ ממכר עוצם וציכא צמימל גוי •וכיח שקונה ׳שלאצ נכסף וממונו
נמשיכה לי׳׳ל הגוי אינו קונה ׳שראצ ממכל עוצם מ מונצ יצא וציכא
למימל נמ׳ י .כימ ישלאל שקיכה גוי נכסף קנץ עולם לרשה אחוזה
ממונו נמשיכמ כנל כ׳ אמלוכיס לאיכא למפרן שאני ממס שקונה כמיבחזקה ואין להארץ־ נזה מ״מ האמח נלאה כ׳ גס הל״׳ף ס״ל כלמנ״ס
בהא והדרן להכ׳׳ל לאי יש קכין לעובר קכה העובר בכסף ואי אין קדן
לעובל נימא שקכה פרה לעוברה כמהלא״י ואע״ג דהוא ז״ל לא ההיר
כן אצא בצילוף קולוח אחלוה מ״מ חוכחכי שהרמב״ס וא״ז ומהר׳׳מ מר״ב
ס״ל יש קנין לעונר ונוכל צצלף ולהסובליס כמי הלכה כר׳ יוחכן ולוקא
גי במשיכס ולא בכסף כלל ללא כד״ף ולמנ״ס הנ״ל י״ל כהא״ז כיון
לא״א למקני העובר במשיכה קינה בכסף וכ״כ שכן נ״ל דעה הוס׳דע׳׳ז
ל״ה פלדשכי כמצא לכל הדעוה הנ״ל מיפער מנכורה :

ואינו עומד לנגדנו לק שיעה מהל״מ מל״נ דאין נוי קונה אצא נמשיכה
אפי׳ היכא ללא אפשל בכסף ונלאה שזה דעה היס׳ לב״מ דאמרי
עעמא לבלן משים שמרוח קרקע כקכה בכסף וככ״ל ומ״מ כ״ל של זה
כוכל לסמין על תמלאתו של הגאון כנ״י מתלולא מנינא במ״׳ל סס״י
קלי נ ־דילןעליפא שיכימ להגוישקכמ מעונר שיקס לו תולל ולא נעמה
מלו ונראה ע״י הערמה שגמול שמולד בידו ׳ממון אזכו ואמ״כ מומר
לקכוחו ממכו ומומר לנעלים כספק בכול בעל מוס שאץ הכהן יכול
למוליא מיל מנעלים ומ׳׳מ ליכו כבכור נעל מוס עיין ס״ ש׳׳מ וקי׳ ש״ע
•מכ״ש כשיבורר שבליכיסס של או״ה קיכה נכסף קדן גמור םשיעא שיש
צצרףלעמ מ״נ למ״מ׳ מג״א ס״ממ׳׳סלנסר ליכיסס אזליכן וכנרעשימ׳
לו קמוכין לסלק מעליו ק׳מג׳יא ושיש לו לא״מש״ס ורענ״ס ואיןצמארין
יומר :
פ״נ יוס נ׳ שושן פורים הקע׳׳ה לפ״ק:
מש״הק סופר מפפד״מ:

ותשובות
תשובה שיג
ס ע ס ק סשאלס :

נא אל ירע בעיני חמיו כי אליו נשאה׳ עיני ולבקר בהיכלו כי עכוהכוהו
הרנני לחווה דעהו נדנר הלכה הנשאל מאהי מא׳ נקנינוהיכו ואף
שכמעע אין לספק נדבר לכל הרואה רק נדנרי העורכים שולחן לרעבים
ללחמה של הורה אמנם לדעה׳ יש לצדד בנידון שלסנ׳ לההיר אן מיראי
הוראם אני לכן לנ׳ אמרם לנפשי לשאול נדבר איש אלקיס קדום ולו
משפע הנחירה אס יסכים לההיר והנידון הוא שישראל היהה לו
פרה מנכרה ולפוערה מבכורה נהן הולד לרועה בעודה מעונרה אס
זכר אס נ ק נ ה למען שיהן עינו על נהמוהיו לשמור שמירה מעולה
וכאשר הגיד לי הדנר ואמרה׳ כי לא נכון לעשוס כן אלא שימכור
הפרה כמבואר נש״ע נץ כן הלן למסעיו לפיר םעקע וחיחה אשהו
רצה למכור הפרה מכירה לחלועין לנכרי אסר ופסקה הדמים ונהרצה
הנכרי אס ינדוק אוחה חחלה צראוה הישרה היא בעיניו ומיד הלן
צמקוס המרעה ורדף אחרי׳ עד שהפסקה ונדקה ומצאה שלימה
ונחזירהו אמר צאשה הישראציה כי הוא מרוצה צקנוהס בדמי הפיסוק
וליום מחר יניא המעוה ונלילה ההוא ילדה חפרח זכר עד כאן לשון
סשאלה:
במיפק שחא חיח׳ נרכסא ננ׳ סי׳ ומזוני רוויסא ל״נ סרנ המאה׳ג
המופלג סחו״ש כנוד מו״ה גען די אב״ד ור״מ דק״ק נא״
יע״א :
בשלבי מרסן נהדן שנוע הענרה הגיע לידי נעימוח נימינו אודוה
הנכור כמניאר נדנריו וראיס׳ כי סריפי' סכינסי׳ וצלל במים
אדירים נסריפוה ונקיאוה וירד צהציצ וצההיר והפעם ר נ כהנה לא
מסייע כסנא ואס היוה כי אין דעה׳ מסכמה צההירא ומ״ש פרימ שאם״
עע ממהר לסשיב דאיכא למיסש שהנכרי סרועס יעול נו מוס אמרה׳
הלוא׳ ויעיל בו ומ״מ בעבור כבוד חורחו כ׳ סשוב וספון בעיני רליהי
להארין לכנוד׳ ולבוייל ארוכוס וקצרות וזה א״א לי עהס לסיום חשחרגו
עלו על צואר׳ ערדוה וסשובוס בנואי לניה׳ והנה ימים הקדוש״ ממשמש״
ובאים ויאוסר הדבר הרבס ע״כ אמרסיאקצר באמרים ואשיב רק על נ׳
פרעיס שיצא לסדש א׳ בבכור בזה״ז העהקהי צו ממ״ש אצצי עצ ס׳
המצוה לרמב״ס )ע״ל ש״ ש״ו( וזאה שניה דצא בעי דעה קונס סיכ׳
שדעה אסרה מקנה אוהו ונסהייע סיוע שיש בו ממש מדברי נמו קי
'יסף בשם סראב״ד פ׳ סזקה דף מ״א נהא דרנ ענן שקל בידקא
בארעא ׳ע״ש שס״כ לסדיא ושכ״כ מסרי״ע סלק א׳ סימן ק״נ וכבר
הניאו זה משנה למלן פרק י״ז מגזילה ואבידה הלכה ס׳ ונסלק
עליו :
מה נענה בהר״ סרשב״א בש״מ לב״ב שס פליג אהראנ״ד ומ״שנ
אנץ
סא דרב ענןדמ״ר׳ שאסר שידע ר נ ענןססזיק נ ה ק צ ה דהםהא
אילו ידעו סבעליס י ס״ל כאומר לן סזק וקני ע״ש ואפי׳ צסראב״ד יש
לסלק ולהשיב בכמה גווני א׳ הא ע״כ עעמ" משוס ידו בלא כוונה לא
גרע מאיש אסר שנעשס שלוחו לזכוסו שלא בפניו וקי זו כ׳ חוס׳ פרק
חזקח נ״ד ע״א ד״ס אדעה״ וכוי וכ״כ מהרי״ע הנ״ל דבדעח אסרס מקנס
לא פליגי חיספוה ודלא כמשנה למלן וא״כ חינח בישראל לשי? שליסוח
אבל ננכר׳ דלא שיין שליחוה אפי׳ נכרי לנכרי כמו שהוכיח מג״א סי׳
חמ״ח ודלא כש״ן ח״מ סי׳ רמ״ג סק״ה ׳״ל מודה הראנ״ד דאינו קונה
נל׳ כוונה לקנוח וחו ע״כ לא קאמר אלא ננוחן לו מחנה קונה שלא
בכוונם לקנוס אנל נמכר אס אין כוונה חלוקח הקונה לקנות אעו
יחח״ב באחריוח מקחו ע״כ אין חבין אלא בפניו אעו א׳ נקהכנה
הפרה בלידה אחר שרדף הנכרי אחרי׳ וחפשה מי יחח״ב באחריוח ואס
נימא שיחח״ב א״כ ה״ל חובחו ולא זכוחו ואין חבין אלא בפניו יעיין
לשון ה״ה פ״ד ממכירה ח״ב ועיין ע־ד חילוק נין מכר ומהנה צמציאה
במרדכי פ״ק דנ״מ ס״ רל״ח ופסקו רמ״א ס״ רס״ח ס״ג וחו חינח אי
דעח אחרה מקנה אוהו להדיא אעפ׳״ שאין דעה הקונה והה״נ נהיפון
אס דעה הקונה לקנוה ואק ס ״ ׳ שהמקנח ניחא לי׳ כדי לפעור
מאיסורא נימא זה הקונה שליחוח״ דמקנה עניד אע״פ שאין כאן דעה
המקנא להדיא אנל היכא שאין כאן לא דעה מקנה ולא דעה קונה
ניקום א ק ונימא אנן קהד׳ דהמקנח ניחא ליה להקנוה איסורים דיליה
והקונה קונה שלא מדעחו כיון דאיכא דעח אחרה מקנה אוהו זה לא
שמענו א״כ כל גי' שיבוא לידו בהמהו של ישראל מבכרה נמקרה
שיזדוק או סמלו נע״פ יה״ פעור מנכורה וניעור זס לא שעענו ולא
ראינו וסו סינס א׳ ס״ סגוי מסזיק סבסמס נידו וילדם נידו סי׳ דומם
לנועל כלי מניה אומן לנקרו ונאנס נידו שכהנ הוס׳ נ״נ פ״ז עינ
ד ם סליקס וכר אבל אין קפק אסר שססזיר הכלי ונאנק פעור אשי׳
דעהו לגמור סמקס מ׳׳מ מכיון שסניסה סזר לרשוה המוכר וה״נ מכיון
שסניס ס נ ס מ ה נרשוס רועה שהוא שומר של נעל הניה ואס״כ
ילדה הרי היא של ישראל ואפ״ ילדה ה״י הגוי הקונה ה״ה׳ מקםסק
כיק שעכ״פ יכול להסדרה )כעניאר נ נ ״ נ פ״מ נעונדא דקרה שס

ע״ש

שאמת

חת״ם סופר חי״ד

מ״ש לשב״ס ד״ס אעו ולמב״ן שס[ מליין צא מ ק ד יל גוי באמצע ואין
צסביא לאים מלסוללכו ספיסקיס לםכניס עצמם בקנין סעונל אי קיי״ל
אלס מקנה מובל וקשה סיפוק לי׳ אפ״ למיד אלס מקנס לבל שצנ״צ
מ״מ על שנא לעולם יכול לססזיל אלא משמע אף ע״ג שיכול לסזול כיון
שלא סזל בו פעול מנכולה יש להשיב סהס מטון שיצא מלסס אינו
יכול לסזול נו אנל סכא אפי׳ אס״כ יכול לסזול נו בנעל כלי לנקלו
וס״ס ס כ א ג פ ר ס ויעיין מרלכי פ״ג לנ״מ ס״ ל״ס ועיין רמ״א ס״ לל״ב
סי״ס והן לסכם שכמוהו :
ובפ״ק לב׳ימ גני גלי אלעסא לנכפילס דסא לי׳ ללקני גל״א לא דסא
לי׳ כ׳ נימוקי'יסף לאי הוה ל״א קנין לאול״הא לאו כל כמיני׳
למימל ללא דסא ל" דלקכי וקונה על כלסו:
ולכאורה הליא זה בפליגסא שכ׳ המן ר״פ הכוסב אי מלי למימל
במיל׳ לאור״הא א״א כמו בהקכה סכמיס ששומעים לו
יט׳ש וטמ כ׳־ל לצא אמלה אצא נמ׳ שלולה לקניה לנל זה עסה בשים
קדן שהמציא צמצמו וצא לצה נקדן שצ מוי־מ נ:י ממא קנה ט כ
ומשו״ה אי הוה ל״א לאול״הא וזה נפל עצי׳ כיון שעכי׳פ מצה לקנוס
א״כ ל״א קונים לו ולאו כל כמיני׳ לומל א״א נקנין ההולה אנל אס אין
לעחו לקנוח כלל לא אמל שיקנה ע״כ הלע שהל׳ הנמוק׳״ א״ל׳ סכא
בקונה מהפקל שאין לעח אחלה מקנס ואי דמא גס בזה קונה בע״כ
היקשי לנפשי׳ מטש הוא בעצמו נ נ ״ נ מ״א נהא ללנ עכן הכ״ל אע״כ
כמ״ש:
וםברא זו נעלמה מהגאין מחציח חשקל ז״ל ל״ס׳ ל ט ח ע״ל סימן
שיי( ואי הוה בנידון שלפנינו לעה הקונה לקמח עהה
הנהמה אעיפי שלא הי׳ לעהו לקטה נמה שהלכה מחמחי מ״מ באנו
למחלוקה הטל אבל הגוי לא היה לעחו עהה לקמה כלל לק לנקלה
א׳ שמינה או כחושה ולמזור אצל בע״ה א״כ לא קנה ומ״ש חסוקקיס
והאריך סר״ע גני ״"נ נמדד והגביה זה הליא שפיר נפלוגסא סדל שהרי
דעהו לקטה ט י שפיכה לסוך כליו וגם הגביה על ידי מדידה שק־נה מן
ההורס איכ באכי למסלוקה אלא שאין דעהו להאריך רק אעוררהו מה
שראיה׳ והבכהי מלהא דהמיה בדבריו שקבר דהגבהה הוא קרן אסר
ואיננו נקוג משיכה ושגה נזה נ ט כ כ׳ דבר הנקנה מיד ליד שבקרא
כולל משיכה וכל אניזר״הו והיינו הגנהה ומקירה וקורא לה והיא באה
ורכיב ומנהיג וכצ כיוצא נזה הכל בסוג משיכה דקרא ופשוט עכ״פ בהא
סליקנא דלדעהי בכור גמור הוא הולד הזה אצא שצא סארכהי בראיוה
ופלפוצ כנהוג וכראוי צכנודו הרמה וצסכס הקיצור יספיק ואס ירצה
להשינ יניס עד אסר המועד א״׳ס יסי ס׳ עמו ויסהמהו לאלסר בספרן
שצ צדיקים אורך ימים ושנוה סייס ייסיפו לו כנפשו היפס ונפש א״נ:
משס״ק סופר מפפד״מ :
פ״נ נגה׳ ליום ב׳ כ׳ אליל הקע״ז צפ״ק:

תשובה שיד
שוכ״ט צס״ס ילימ סרב ססריץ המופצג בהורה נפצפוצ ושנלא ק ו ל
אל סשעלס משיב במלסמס שעלה כש״ה מו״ה 'יסף יואל נ״י
נק״ק מלניסאל ׳ע״א :
ע

יקרתו הניעני נזמנו ואחל על עסה מפני מללוה שונוס ינפשו
היפה בשאלה סכס וז״ל א׳ ה״ לו נהמה מנכרה ומכלה נכסף
בלא משיכס לק קיבל למי׳ מסלוקס העלל אלרויף ,והמוהר זקף עליו
במטה יעשה עמו)האנלשצאק( והמוכל אמל שצוה העלל סקונס שימשס
משיכס בהפרה ואמר סערל שאין צורך שנפציציסס אין קינים לק
)בהאנלשלאק( יקנ״ה )מאהליע״ש( ועכשיו יללה בכול מה דינו עכ״ל
השאלה ]מינמ מאהלימ״ש לא ׳לענא פימשו[:
פ מ מ ללל ב ט ס אלילים עיניו לאו כל השו׳ סאסלוניס בענין זה
הנה
ויען כ׳ סמומהא קרן דלבנן הליא א׳ קרן ללבנן מועיל לםפקימ
א״ לאול״הא שוב כהב ע ט פ הפקל ב״ל היה וספקל פעול ועול אי
כקף או משיכס קיכה הוא קפיקא ל ד כ א וללמבי׳ס ס׳ לקולא מ׳׳הה
לק מללבנן וא״כ לעדן ללנכן מועיל קרן קמומסא אלו לבליו ילפס״ס
ואין לנו פנאי לעיין בכל אלו סאסלוניס שסביא ובשנס ס׳ מסנה
אפלים צא נמצא במסמסיט :
הנה שלש לנר זה אי קרן ללבנן מהד צלאולי״ היא פצוגהה לש״י
והוק׳ צפי מה שביאל המן בנימין פ׳ מהקבצ ס״ז ע ב אד״
א״ל אק׳ ספן ומסזימצאסל שמם זוכס צמצמו ואין זוכס צאסליס ושמואל
אמל לא ולא אסם סיא ומסיק אין זוכס לאסרם ופירש״׳ לל׳ יסולס זוכס
מללבנן ולשמואל אפי׳ מללננן איני זוכה ומיס׳ ס״ל לל׳ יהולס זוכס
מלאול״סא ולשמואל מללננן ט ס ה זוכס לאסליס והקשה אסהיס׳ א״כ
מאי פ מ ן משהופי מבואוה ומשני שהופי מבואוה ללננן ׳הים נמי
לאוכ״מא מ׳מ קנין ללבנן היה שלו מיהה אמ״כ לשמיאל לא קני כלל
ופריך שפיר ומשני שהופי מבואוה ללבנן ולא בעי קנין כלל אפילו
קדן לרבנן אנל אי הוה קרן לרבנן אזי הוה מועיל אפי׳ נדאוריהא
מללננן אינו זוכה
ע״ש וכהב שכן לעה הל״ף כלש״י ללשמואל אפי

ותשובות

מכה

לר׳ ׳סידס אינו אלא מדרבנן וא״כ ממילא מוכס לרש״׳ וד״ף לקנין
דרבנן מהני מ״הה לאלהיה אלמקשה אדשמואל משיסוף מנד לר׳ יסודה
נמ׳ היקשי לפי מס יס״ל שיהופ׳ מנואוה לאור״הא או כעין דאור״הא
אע״כ לל׳ ׳הולה לא מיקש׳ לקנין ללננן מהני אלאול״הא וכן למה
וססכמה הל״ן עצמו שס ובל״פ הזורק גבי זלק בהוך ל׳ אמוה קלוב לו
קלוב לה ע״ש וכן בס׳ לולב ועלנה גני ינוקא אקכוי צא מקני מוק׳
לי׳ נלא מגיע לעוניה הפעועוה לליח ל״ קנין כלל אבל נהגיע לעונוה
הפעיעוה לממכלו ממכל ה״נ יכול להקמה לאביו הלולנ ש״מ קנין
ללבנן מועיל ללאומי' אך שיעה ההיס׳ בפ׳ ההקבל הנ״ל לקנין ללבנן
אינו מועיל אלא להפקיע מלשוסו של זס לא שיהיה זה זוכה נו על
לאה׳ ללשוהו וזכה מההפקל שהפקילו סז״ל או זוכה נו מן ההולה
נל' ס פ ק וז״ל ל״ן שס עפ׳״ לעה הסוס׳ כיון לאכה׳ ממונא לא אה׳
לרשוה זיכה לא זכי ב״ אלא מללבנן לא אלימא זכי׳ לילי׳ כלאול״סא
עכ״ל לענין זה הלי מבואל לאי אה׳ ליל הזוכה אז לכ״ע הוה לאור״הא
ולא פליגי אלא עלס אס׳ ליל" ללש״׳ קונה ולהיס׳ אינו אלא הפקל
נ״ל ולס קנין ב״ל אך לפ״ז אין לאיה מל״ן גני לולנ לכנל אסי
ליל זוכס :
והנה אין הכוונה בהסקל ב״ל דהכא שסיא מופקל לכל וכל סקולס
זכה ז ס לא יעלה על הלעה אלא לכשיבוא זה לזכוה נו יהיה
כזוכה מן הפפקל וללעה״ להא׳ גבלא אפקלוהי ולא אלעהא לכ״ע ולכן
כל זמן שלא בא וזכה נו הלי הוא נאמליוסו של זס סמסזיק עהה
וסמוכל סמלו לנכלי נקנין ללננן לשיעה זו כל זמן שהוא בילו של
׳שלאל סוא נאסליוהו כי איננו מופקל לכל אלא נגל הנכרי הזס שאס
יבוא ליקס מקס־ צליך לסמ לו ואס לא ׳הנו לו הוא נאסליוסו של
׳שלאל וכן לענין נכול אף עפ״׳ שנהמה מיפקלס פעולס מנכולס אבל
בהמה ישלאל שמכלה לככלי נקנין ללנכן לשיעה הכ״ל לא הוה כבהמה
מופקלה והלי היא של ישלאל על שיעלכה הככלי וללא כמ״ש פל״מ
ונהשו׳ מיוססה סי׳ לכ״ה הלץ מעלהו ולא עיי] שפיל וכהסוך הוא
מ״ש שס יע־ש:
נחזור להכיל לכאולה איכא למלמי לש"׳ אללש״י וסיס׳ אחוס׳ הנה
לשי״ פ׳ חזחנ מ״ח ע״א ל״ה קא׳ נאנל וכו׳ פילש״י אבל מעוה
לא קנס מלאול״חא ואס קילש נו אשח לל׳ יוחנן חוח קילושין ע״ש
אלמא לרש״׳ לא פקע סלאוליי׳ לגמלי ע״י תיקון ללבנן ונגיעין סכ״ל
משמע לס״ ל כיון לחיקנו לבק שוב הו״ל לאודי׳ ונ״ל ללק׳ מ מחלי עעמ׳
חלא ללאו נחלא מחחא מחחינהו דחנת נב״ש ס״ כיח סק״ו כ׳ לחלק
מקלש אשס נמע״ש לסוס קילושי לאודי׳ לםלנ״י ללא כד״ו ונין מקלשה
נגזל ניאוש כלי לאינה מקולשח אלא מללננן וכ׳ לסלק ניניהם ונס׳
א נ ד מילואים שס כ׳ שלא סנין לבלי נ״ש ולפע״לםוא כפשועו ונכונים
לנמע׳ש אלי ללה לחחזיל המעוה להמלוה ולהמפקיל ולא יחנס למי
שהומחה עליו הרי הוא עיבל אהקנהא ללננן וכמפקפק על לנליהס
והיקון כזה הוא קנין גמול מ״חח אך נ ק ד ן 'איש כ7יי שאינו אלא משוס
הקנה השנים ולא כיוונו לעקול לבר מ״הח אלא הקכי שלא כטף אוהו
לחחזיל גדלהו משוס הקנה השנים אבל אס ישונ אל ה׳ וימזיל זכור
לעונ א״כ לא חקנו לקנץ גמול ע״כ אינה מקילשח לאולייחא והחילוק
קל להבין וכן ה״נ מס שסקנו שקען זוכם לאחדם אס אחל שזכה
לאחר חוזר וכוהמ לכוהן איסולא עניל וענל אהקנהא דלננן היקון
כזה קיכה מ״חח משא״כ קכין כסף אעפ״י ששכיסס יכולים לחזור בי
מימ מקבלים מי שפרע ולא דחא להו לחכמים שיחזור בו ע״כ חז״ל
גופ״ לא חקכו לקכין גמור משו״ס יכול סמוכר לקלש נו אשם וכראח גס
אס קילש אשס בחחפץ ג״כ מקילשח לטון שיוכל למזור נו ו ס ד חזר
בו וקידש אשס נספן שמכל לזס נכסף ואין לך סזלה גדולה מזה כמצא
המוכל שיש בילו סכסף וסספץ אס מקלש בסספן מקולשה שסל׳ סזל
בו ואס קילש בהכסף כמי מקילשה כיון שמלוה על שניהם שלא יסזלו
בסס ולצון סכמיס שיקויים לץ הולה ובמ״למ כסהפק בזה ולפטלפשוני
כטש :
ומיושב כמי פסק םלמב״ס בהל׳ הלומס פ״ע בכהן שקכס פ ל ס
מישראל בכסף מאכילה כרשיכי הדומה וישראל שקכס מכסן
איכו מאכילה כרשיכי הממה משמע קדן כסף טפיל ולא אזל" בהר
לרבכן וסקשס באבכי מילואי׳ סי' כ״ס ססקל״ג מש״ס ר״פ אלמכ׳ לאס
יש נ ה עם סב; ננכקיס מועעיס מאכילים סענליס הלומה משוס לאכל׳
בסקנסא ללנגן ש״מ נהקנהא ללבכן מאכיל בהממה וטיש מכלשיני
הלומה לבהמה ולהכיל לק״מ להקנהא לרבנן להבנוס יזונו הקנהא
קביעא הוא והעונל עליה הוא ענל״ן משאייכ קכין כסף לא עקלו
לגמל׳:
ובלאיה נ״ל להליא בםלוגהה לז״ס ולמב״ן במלסמוה ה׳ פ׳ הזהנ
דלהלז״ה כל זמן שאין א׳ מסס סוזל בו הוה מקס גמול
ואסליוה על סצוקס וצליך לסזול קודם שיסול הדליקה אבל אס״כ לא
מצי למיסלל בי׳ ונלסק נמהל״ ס״פ א״ונ לפיכך אס מה מס למוכר
נמצא להלז״ה צא הוה מקילה לנל ט ה ה וזה נלאה שיעה לשי״
נטש

שאמת

חת״ם סופר דדד

במ״ש ב״ממ״ז מ ״ ב ד ס  pס ק נ ו ס מ ד ס משיכס צצוקס מ״ש וק״לומשו״ה
יפס פירש״ דכוצ סימכל צקלש אשם בסכקף אן רמנץ פציג ווממס
מסן משנס בסוצין סנ״צ לאסדום לציקה ומיסס פצ סמוכר א״כ ׳״צ
צא סוס קטן גמול וסכקף פ ד ץ צצוקס וסאמס לש״ בגינרן נ״ב לים
עיב נלאס כלעס למבין לצא כסלז״ס ובמ״א ביאלס׳ לצלמם׳ פצוגסא
לאמולא׳ סיא ל ס ד קיפ א״וב צ״מ עצ ל״ס דצא מפרש עסד׳ כל׳ ׳וסנן
לאוקמא אלאול״סא לס״א ל״ה נופ״ קיל לנל סולם ממום קונוס נב״מ
ורו מיא ומהנ״ לפילונין סיפ סלון ליכא אוקמהא אסלים׳ אצא
לאוקעוס אלאול״םא אס כן ע״ע לא מוק׳ גס מה נ״ לא״וב כד ׳וסנן
אמ״כ נהא פלינ׳ ר״ה נה׳ לס״ל עעוה קונוה לבר הורס כל׳ ׳וסנן
מ״מ ס״ל כהלז״ס ללא מקרו כסף לגמרי ואס כן מאי שיין א׳ מה מה
לומכל ומ״כ מ״ל׳ בזיכס מ״׳ אסל בלא דיר ולפמ״ל בזה הליא נמ׳ א׳
מעל ע״ קנין זס ד ל ד ס לא נעקר קטן דאול״הא וממל משא״כ לדי
ומסוס׳ מ״ז לף ס״ג מ״א ל״ס והא מיסקרא משיכה וכו׳ ק״ל ובזה ״׳ל
מסד׳ לבלן וקיען םסקשו סוס׳ בממ מ״ס ע״ב ל״ס נסנס לסינון וכו׳
אן ק׳ לא״כ סיקש׳ לסו עסנ״ וכו׳ ע״ש וק״ל ונלנליס סללו נסישבס
ססילס לש״ :
והנה גס ל נ ד סיס׳ ססלו דבנעין פ׳ ססקבל סנ״ל ס״ל לקדן דלבנן
אינו אלא מפקימ ולא מקנס צאילן מ״סס ובב״מ מיו מ״א ליס
נקנינסו וכף סקשו סוק׳ דליקנ׳ לי׳ בסילאס משמע לקנין אודסא מפקיע
סועש לאור״סא והנס ב מ ק ק״ד ע״נ כ׳ סוק׳ דלא סו״מ לסקנד מעשר
נאודסא משוס לכיון לליס ליס קרקמ לא סוס קנץ מדאול״םא לספקימ
ובקצ״סס ס״ קצ־ל סשב דבי לבולים אלי ס ה מ ובמסכ״ה לא דק
ללסוקיס זס מזס כלסוק מזלס מעעלב דהוס׳ דנ״מ הקשי דידצ צסקנוס
עעוסיו נאומסא וס״צ אמ״ג לקמי שיד׳ נצ״ דסודאס נשקל סוא מ״מ
כן סדין שכיון שמודס בע״ל שמע ן שצו ש״ן צזס סל׳ סוא שצו
ומשרס סקשו סוק׳ ליקד נאולישא אן נ נ ק צא סקשו שיקנסו ממוסיו
באומסא אלא אסש״ס לקאמל ליקד ליס אג״ק ומשני לליס ליס קלקמ
יע־ז סקשו סוס׳ ציקד צי' ממון שצו א ג ק באוליסא נמצא זס אינו לצס
צסולוס שמעונו סוא שצ סנלו אצא צסקטסו אג״ק נסולאס שיש צו
קלקע ובאמס אין צו מרז כסנו סוס׳ זס עועיצ צנבוס ממנו ממםמבל׳
אנצ צא צעדן ממשל כ׳ נמס זס קנס כספו סצא אין צו קלקמ צסקנום
אגנו ומ״ע עדין אינו מיושנ ליקט לי׳ סכסף גופ״ בסולאס וזסו קושי׳
סוס׳ בנ״ע ואין ס" עצ קף זי נמצא אין ססילס מסוס׳ ננ״מ לסוס׳
נ מ ק ]שיג מצאם׳ כן בפי״ בב״מ שס[ אבצ עכ״פ מביאל מקי׳ סיס׳
גנ״מ לאוליהא שהוא קדן ללגנן מומיצ צלאול״הא יזהו סיפן מורש
בפ׳ ססקנל סנ״צ וצ״צ אוליהא סוס קטן אפ״ מ״סס מיכ סקשו החוק׳
כן נפשימוס:
היוצא מזה צלינא לקני! ללננן היכי למצוה יוסל לקיים לין סולם
אצא שסכמיס הקיצו כגון יאוש כלי וכלומה וכנון קטן כסף
בלא משיכס שספקיעוסו סכמיס ומ״מ עמף לקיים קטני נכסף צסול
זסו לכ״ע איני מיעיל לאיסיל לאיל״סא ואמנם סקנסא ללנליסם למלים
לק״ס לנליהס כגין מזונוה הבנוס זסו מועיל נולא׳ כלאומי׳ ממש
ומאכיל םליעס לסענליס אן מעמל שלשהן שעל״ן לא הניע ליל סזיכס
או קען סזוכס לאהלים ימילני נילי בסא פליט רש״ וסיס׳ ללש״׳ וד׳ף
ול״ן הוה כלאול״' ולהוס׳ הוס לק דלבנן ופליג׳ סמסנל ולע״א להמסבל
מקילשה נמע״ש קיליש׳ הולה וללמ״א לק מללננן .ונננרן כהב ע״מ
אקנו׳ ליס כ׳ פ״׳ למש״ס מהנין כלמ״ו׳ לאלעהא ללננן מקלש ומגרש
וצסנ״צ צ״צ למלוח לקיים חקנהס משוס מגונים :
נמצא אס נניח לסעומסא סוא קטן ללננן א״כ ננילון שצפנינו סוס
ס׳ נביל הליא נפצינהא הנ״ל אן לפע״ל סעומחא סוא קטן
דאיר״הא ממש יהיכן מצינו שנמט רננן על ככה ואמרי שחקני שמנסג
סוחרים קונה אלא רנא הידימני נב״ע עיד ע״א שהדין כן מ״הה כצ
שסנסיכו הסוחרים הרל כאלו הסט וכל סנאי שנממין ק״ס מ״הח ול״ד
ל ק ד ד דרננןחסס לא מחלו בכן הסוחרים מרצונם אלא אנוסים בחקנוס
חכמים ומעעס הפקל נ״ל נזה י״ל אין כח ביל ב״ל אלא לספקימ ולא
להקנוה אבל מס שהנהיגו מלצונס סעונ כל סנאי שנממון ק״ס מס״ס
נל' ספק ומניאל לסליא נסש!׳ מיוססה סי׳ לכ״ה לסוגיא לנכולוה
לנליניהס שקנעו להם הולה אוסה סוגיא מ״ל׳ נאסלא ללא נהיג׳
נמשיכה אנל סיכ׳ לנסיג׳ נמשיכס פועל מנכולס עעעס סעועהאע׳׳ש
ועיין בהגהה ידי׳ פיז ממכילה אוה וי״ו ועיין נכל מלאה מקומוה
ינילישלמי ל׳פ ה שיכל :
א מ נ ם לאיה׳ להגאין בכהינה המשפע סימן קפיל דפשיעא ליה
לסעימסא לא סיס אלא קדן ללבנן ללא עמף מקניט ללננן
יכנל כסנס׳ ללא לוד לסללי ועכ״פ נ ט מ ן שלפנינו לא ישקל סנלס
הגאין הנ״ל עם סנלה׳ הדל סי״ל ס״ס ס׳ אילי סעומהא קונה מ״סס
ואי מל מלרננן אולי קטן ללננן מהד ללאול״הא ועול כיין למשממ
מלשין תשאלם )להאנלשלאק( קונה מלינא למלמהא באהלא למעלהו
ומנא למלכוסא נאוסן מטניס דק״״ל דינא למלכוסא לינא מן הסורס
הוא נלי ספק ויש ל׳ צהמוה על לנל׳ ס ל נ ב״ש סי׳ כ״ס קק״ג נזה

ותשובות

וע״ש ועחשי לע״א ס״ יהל ע״כ א׳ לעס סגאב״ד שס מ ס מ ס ממי אחר
סעיון לרינא בסל״ ואי לא ׳סיו לברי בעליס בענין זס:
ולעשות הקנס נסכניסו לכיפס סר׳ עיניו ראו מ״ש בנב"׳ קעא ס״ל
סי׳ פ׳ וסננ׳ כמוסיף פל לבדסס לודאי צלקו לברי סנאק
מסר״מ פישלס ז״ל לצבמ״ס לרפבק ק׳ מצבפ״ס דנדקור אמנם נ ס לברי
סנ״ב׳ צלקו לסא לא פביל ולא מיל׳ בשפם סכנסס לכיפס ואני ע ט
אכריע לבע״ס אשר עזינוהיו עליי אסור צסכטקו צסרמיבו ואין צן צפב״ס
גלול מזה אן בפ״ס שאץ מזונוהיו עליך נה׳ שאסור לצערו ע״ע לסכדקו
אינו צפר ושוב כשירפב אינו מומל פליו לפהוס לו שפר ופ״כ בבכור
לעיפוצו מועצ עצ הישראצ פל ז ק שיסנו צכסן ואסיכ מועצ עצ הכהן
וא״כ עזונוהיו עליו,פ״כ אין הקנה בהכנסה צכיפה עשא״כ במקדש
בזס״ז דליכא גזבר כיון שהקדישו בפליס ה״צ כהפקירו ואץ גזבר למקור
לו סבסמס ושוב אץ עזונינדו מליו ומוהר להכניסו לכיפה ומיושבה הל״יה
שימה הוס׳ ומרדכי דלא כל״א עמק יפיץ:
א מ נ ם לגרוס מ״׳ נוי לסמיל בו מוס באופן טדק שלפטנו שקרוב
לודאי שאץ בו דין קדושה בכור ורק ליהר שאה ומהיוה מונ
אפשר צההיר ובאופן שצא ׳סיס בו צבמ״ס בכן ובהשו׳ אסה שכהבה׳
במטן זס )מל ס״ שיו( ססמרה׳ מאל שלא לגרוס הפנס מוס אבל בנילון
שצפנינו אפשר שיש צהקצ הנצמ״ל כהנה׳ בקיצור נמרץ ואסהוס בברכס
א״נ צנצס :פיב ננסי ציוס עש״ק ס׳ המוז הקצ״ב צפ״ק:
מש״הק סופר מפפ״לע:

תשובה שטו
שלום צהרננ׳ הומפצג מרה א ס ק נ״י *"׳ן נשאקאמורן:
נייד ,הגיענ׳ אולוה ישראל א׳ מסר ללועה ב׳ פגלוה וההנס שסראשונס
שההענר הה״ שלבע״הב והשניה לרומה ומיל שכהבשר מהרועה
שנהעברס א׳ מסנס מכר סבע״סב אה המעינרה עס וללה להאלון
המושל מל ביה לירהו במפרזה ס ן ל״ה זהו׳ ולא ניה; לו עעוה אלא ה״כ
ע״ז ואסיכ אמל אלון ביה הטל להרועה הוי יולמ שפרה זי שלי היא
השגיס מל״ ועל וללה והנס בכלה ויללה זכר אלא שמעלהו כ׳ בשאלסו
לסרב המא״הג לק״ק קנישא שסיס ש״כ וסצמימ סרב הסרק מדס הילש
מאגליל נ״׳ כ׳ שסיס )קונעראקע( ס״נו שער מכירס סנסוג ולא אעפל
בזה כלל כי יה״ אין שיסיס אין כאן משיכה ולא כקף כמ:ו:
ולא אבוא אלא מל מה שכהב מעלהו שהעמיס אלס ויל״ו לב לו
למימבל לינא לנפש״ צססוק הפלס וסמן מצמו מל הצ״צ ס״ כ״נ
וכ׳ פל סלבניס סנ״ל שאין נילס אוהו הספר ע״כ כ׳ מ״ש לססמיר
ולעס מעלסו לסקל יש נילינו אוהו ספל וראינו לנריו והפכנו נ ס ס
והגס כס הגאק סצז מצוס מאד ורוב או כל לבל׳ םשונוסיו מכוונים
צהלכס מ״מ אסר מסילה קדושה כ״ה פה לא דנר נכונה הנה כ׳ אצמוהו
של נכל׳ מפקימ מיד׳ בכורם ממ״ש סוס׳ קפ״ב דסוצין נב׳ רישן וסר
דגד אלס קונס מאד אני סמס שסל׳ כסנו סוק׳ שמדרבנן ומשיה
סומלא למ״ז וסלואס יבין מלשון ססוס׳ דאפ״ א׳ דבל סולם כסף קונס
נמצא קנס גוי ממיקל לין סורס רק שסישראל צא סמן למסו לסקנוס
לו לפווםו אפיס אין אלמוסו של נוי מומיל אלא צאסול מללבנן ומכ״ש
א׳ משיכס קונס וליכא אלא אלמוסו של גי׳ פשימא לליכא אלא סומרא
ללבנן ואין יביא לאי׳ להקל נקלושס נכול דאול״סא גס נז״הז בס״ל
עיין כימ פיא מנכוליס סלכס ס׳ ומיין סגס׳ מללכ׳ לחולין סי׳ םשמ״ב
וסציצה צסעצוס עצ לעס צהקצ נבכול בס״ל וא״כ מטל ללמול משם קולא
נלאור״סא:
ומה למ״ס׳ מכסנ׳ מסלא״׳ ס״ ק״ל שסי׳ לפני מסנאי•׳ נוססא בהוקי
פססיס וי״ו ע״א ונ״מ מ׳ מ״נ ובכולוס מ״ז פ״ב לאפ״ יש לגוי
אסחס נוללום ללן גזילס נע׳ פומל סאמס בסשד מ״נ ס״ ל״ס סעיל
שאין בנוססאוס שלפנינו כן ומ״מ יש ללמול כן מלבליסס שסל׳ מה
שהנכל׳ הופס הוללוס איננו ק סלק סולם אפי׳ ׳היס כן בליניםס מ״מ
כיון שבליטנו אינו כן ואי סיס ילינו סקיסה לא סיס קונס א״כ מה
שמיציא ודל ׳שלאל הוא בגזל ואלמום וש״מ גזל ואלמוס מקט שפיל יל
עכו״ס באמצע ואע״ג לגבי סמן א׳ לאו לכהיב לא ימצא במצוי צן צא
סוס מנמלים סודלא לננ׳ סיצא נסקסיס ס׳ ע״ב וכמו שסקשס ג״כ במ״סג
סי׳ קינ ׳״צ ס״נ ב נ מ ל לכסיב כצ מקנן סזכל מומיצ אפ״ ספיקם יל
מש עפ׳ ומרש סיס׳ בב״מ ע׳ מ״ב ליס אץ מ״ש בסיף דנליסס ופלמנ״ס
פ״ל ענכולוס סצ׳ ני:
ומימ אין לא״ משם לכאן סחס הבסמס של נוי ומקנס לישלאצ אמ״ג
ל נ ד ן הורה קנאה ישלאל לנמנ׳ כיון שיש לנר הפיסה מש
אפי׳ נאלמוםו ונדניסס אין מוציאים מלו ולשוהו אנל בהמה ישלאל
לא נעשים של עכרס סואיל דכול לגחלי באלמיסו א״כ כל שיש לנו
אינו שלנו נעו״ס וזס סנלס סיס׳ בפסחים ו מ מ ובכולוה לעטן בסווה
אלנונא ואמ״ג לק״״ל כליםנא בהלא בנהמס אלנונא לאפילו עצי
צקצוקי צמצן בזח׳ מ״מ פעורה מבכולה מצן שא:׳ לאפיצו אי ד נ א
למצכוהא

תת״ם סופר תי״ד

שארות

למצכוסא צאו ליכא מס שסוקק נין איש צסבלו אבצ משפע מצכוסו מס
סשג׳מ צו ממבליו ובכי ממכסו עמף עפי ויערין לשין לשנים נ״נ כ״ס
עיא ל״ם איכ לשעלי לכלא וכר ום ס׳ שס ליס איכ וכר ויעויי׳ ס״מ
ס״ס׳ ע״ג יש לעיין בזס סלבס מ׳׳מ אין לאי׳ משם צכאן כצצ ואין צסמוך
עצ צ״צ בזס:
ו

ותלמידי סלב ס ס ל ק מוסל״ר סירש מגציל כ״י אסא ואיים׳ מסכיסא
בידי׳ לבלי סגאון צצ״ס בפססיס צ״א ומשם לצס צצמול
למכסג שכסגו סואיצ וכסגו סוסמס קוכס צמי שפלפ סוס קכין צפעול
מבכילס מ״כס׳ בצל״ס ואצו לבמו כיון שכסב סלבי״ לקמן כסף אע״ג
שספקימו לבכן משוס כשלפו סיעך מ״מ קוכס לור שסלע א״כ מ ז שצא
קיבצ מ׳ שפלע ממין שס קטן עציו וממש בבמלס לקכין כיל מפקימ
מבכולס אצו לבלי סגאון זיצ וצדקו לבלי סגאון ז״צ בקטן כסף לקוכה
מן הסולם ולק סכמיס הפקיעו ולי מס שספקיעו אבצ צעטן מ׳ שסלע
שצא ספקיעו סל׳ כשאל על לין הולה ומז לצא קיבצ מ׳ שפלע הלי
על״ן לין הולס ק״ס שסוא קטן גמול ויפס כ׳ הגאון למפקיע מבכול׳
ללמב״ה אע״ג ללא עבל מובלא הכי מ״מ יפה כ׳ הגאון צלעה סלממס
אבל לעמן סעומא מדהה צא קכה לק ממכהג סס־סמס קוכה צמ׳ שפלע
פ מ פ אין זה אפ״ קטן מש להפקיע מבכורה ומי שמערב זה ס ״ נ
משוס כצאיס גס מ״ש צליס לבבמלה אפ״ קטן כ״ד מפקיע כבר כהבהי
צעיצ ללאו כצצא היא ע״כ אכי לואה שהוצל הזה ס׳ בכול ואין צסקצ
בו הכצע׳׳ל כהבהי וסהמסי שמי :פ״נ פש״ק ס׳ המח הקצ״צ:
מש״הק סופל מפפילמ :

תשובה שטז
יראה

בכסמה בבכו׳ כמו למה בעיל ס׳ שמה ה״ה יל׳ הלב המא״הג
ססלק המופלג מס״ו יולא כ*׳ אב״ל ול״מ לק״ס סעמנינרן ימ״א:

יקרתו סגיפכי כמשספק ושואל אי מסכי מן ססולס לספקיל פלס
מבכלס לפועלם עבכולס יען לאס בסשף ע״סג ס״ כ״ס
פשיעא ליה מן ההולה מסכי לק לבכן לא עבל׳ סאי סקכסא כי סיכי
ללא סמכו על מעול סמן משוס שאין כל סליעוס שווה ואמכס נס׳
עולי אבן נמס׳ ל״ס י״ג ע״א סוכיס נפשיעוה ללא מהכ׳ לאל״ס קשיא
אללב מלי בל לסל נמס׳ ב מ מ ס ג׳ עיב מאי עעמא לא ספקיל אע״כ
הפקל לא מסכי אלא שפלממס סקשס על עולי אבן מאי לאי׳ מלב מלי
בל לסל הא מללבכן לא מהכ׳ ולבלי מעלהו םמוסיס הלי לב בל לסל
ס״ אוסל גיזס וממלס שלהם וגס ׳הביכהו לכהכיס ולק ללא ליסא
בסו לילי סקלס מ מ ל צמיצסא ׳סילםא וצא לצס לסלוויס שוס לבל מאי
שייך לומר שמא לא ׳פקיל בלב שלס אמא׳ לא ׳פקיל בלב שלס ועול
איך שי 7אגבלא לבה כלמב״ל אין כל סליעוס שמס ואי משוס שילמדו
מממ שאמ איכשי ומשוס הכי זבין אודכא לגר ה מ לא הומיל כלום
לאכס׳ במון זס כלו סיוםא מ מ ס כמבואל שס אמ״כ לא אסיק אדעהיס
לסוש לגבלא אסמכא לק ללכפשי׳ וללילי׳ סוס סגי בספקילא:
מה אמשס ונפלס מן סגאוכיס סטל סוספסא מפולשס פ״ב
אך
לבכולוס בסמס מלבל וסקלש וגל שמס ואין לו ׳ולשין פמולס מן
סבכולס ומיין בבא קמא ס״ל מ״ב מ מ ל צלימסא לל׳ יסולא לפומל לא
מינפיא שול מדבל לסוס ספקל מעיקלא אלא אכיצו גל שמס וכגס בס״•:
ושונ מס וסופקל מ״ש וכן צליך צומל מס״ק אי צא סוס כסינ רק ששס
שור ס״א לס״נ שול שכגס בס״ו ומס אבל כגס נמלבל צא קא משממ
כן ואס כן סכי כמי בסוספסא קא משממ לן אפילו נסמס גר שכסעברס
נס״ו ומם קולס לילס מ״מ פמוט לנשמס פמר רסס סי׳ ספקר ובספשי
באמםסם ספלים מצאם׳ לנליס סמוסיס לסגאון א׳ גלול מלבל ס״ס
מסמ״מ אצגאז׳ נספלו סצ׳ י״מ שסביב סצכוס ב מ מ ס וסצס צסלמב״ן
ז״צ דשם נסוגיא ללב מלי במ לסצ הטצ סמס אפילש״ ליש פ׳ ראשים
סגז שכ׳ צקיס אימעמ מממשל בסמס מלכסיב צצאכך ובקלך וסקשס
סכ״צ וסא מנואל בבכורוס כיו מש מ״א למסיקשא לצאכך צבע ממממ
צקיס וסעצס כסי לבמ לש״י צ׳ימ מ״מ מלבמו צמלכו לבקלך וצאכך
מימומא סוא וממעמי׳ עיטס ספקל וכסוספסא אצא שסקשס פלק לאשים
סגז קצ״ו מ״ב אללבס מבכול ס״צ צמיצף שכן יסוס שצקסו נשוםפיס
פי׳ בכול כוסג בצקוס מס שאי! כן ממשל בסמס וקשס ל"  T*kשייך
צקוס בבכיל אי צקס פלה מפי בלה סאי אפי׳ בממשל בסמס ס״ב
כממאל בבכולוה כ׳׳ו ע״א סטצ ואי בצקוס אס״כ אס כן כבל כפעל
הלסס אצצ המוכל ואי ה״ ׳שלאצ כבל כהקלש ואי ה״ גוי כבל כפעל
מבכורה וצא שייך צקום אצא בזוכה מההפקל ושמע מיכה זוכה מהפקל
ס״ב בבכורה:
והנה אפ״ א׳ ׳סיבכא צ״ כצ לבליו פ מ פ מסבלא לסספקר פעור
להא ש״ס חולין ההם צכ״ש קאי ללכיש מממא לקלא עממא
דכןמש בכולם אשל ספציא ס׳ וססיס בכולי ׳שלאצ ובסמסס כלכהיב
אה בהינו סציל ונדכ צמכיס כפרש אף מיג לישלאל צא סמאו צמס

ותשובות

מכו

׳ענשו אצא כיון שניהן רשוה צמשסיה לענוש העוברים הוצרך נס
ועסיסה צלצג צהציל בכולי ישראל ונהמםס והשסא עענ״פ א׳ נכור׳
עדנר והעקל ניני הצילו ע״נו לנס הזה ואי צא ניצוצו ע״ע קלשו
נפעל לסס וא״כ ע״כ א׳ אפשל צפרש ׳הוס שצקסו מ ו כ ה מן ההפקר
ואולי ״צ אללנא כיון לר״ש לליש עפמא לקלא וסכא מפולש סעעס
מש״ס יש צס״נ וכמין לאמלינן נסנסללין מ א ע״א ע״ש א״כ צפי זה
עכ״פ לל׳ ׳סולסלנעלמ' לא לריש וסכא מפולש עממו יפעול שצהפקל
וכםוספהא אך נאמה אה נהינו הליל לא כסיב אלא בפ׳ פסס לא
בפ׳ נכולוה ואין להאליך ולסעמיל לי; מל זס:
שכל לבלי הנאק סנ״ל םמוסיס להא עכ״פ גס סגאין הזה יולה
אלא
לקלא מ״ל׳ בבכול להל׳ לוצה לצמול מליוקא לצאכך למפעל
הפקר מבכיל וה״כו עפמא כמה שכ׳ הוס׳ בבכולוה כ״ו ע״א ל״ס
אמל קלא וכף לקלא משהעי בהרווייהו וא״כ הרי מקש״ צאכך צבכך
לאיכו בלקוס ומהכה והיה שאיכי בספקל כך צאנך שצא בצקוס ימהכה
והפקל וסלא הקישא הוא ומה צליך לזה ליוקא לצאכך שלך ומזה אין
צגעוה ימין או שמאצ ומה שהקשה אס כן איך יאמל שאינו בלקוס
משא״כ בכול הא צא שייך צקוס בבכול צק״מ לאע״ג לצא שייך בבכול
מ״מ ממצה הוא לציכא בבכול מיל׳ לצא שייך ביה בכולה משא״כ בממשל
נהמה וסנלא זו כ׳ הוס׳ ינמוה נ״ז ע״נ ל״ה ל נ אמל וכו׳ ועול הקשה
הלי״ע ורוני וכו׳ על שכן פולין נו הקלשוה וממשל מה שאין כן נניאה
וכף ממצ וא״כ ה״כ לכווהיס אמנם קוש״הו אפרש״׳ ליש פלק ראשיה
סנז למפיק לקוח מליוקא לנקלך וצאכך וצא מהקישא י׳יצ קצה לבנכולוה
נ״ז מ״א מה בנך בברור לך אף בקרך וצאנך בברור לד ע״ש הנס לפי
זה צמאן לאמר יש בלילה או אפי׳ צמ״ל בלאול״סא אין נלירס מססקא
וא״כ צאוסו צל ליש בכילה אפיצו ילעי׳ לצקוס אינו בממשל בהמה
מ״מ מלוק׳ שוהפוס לא סוס לקוח לסר׳ יש בלילס ואיצממך סקישא
מה בנך ננלול לך והנס לעיל בלף נ״ו ע״א סוס׳ ל״ס מס ננך וכו׳
סקשו הא ק״׳׳ל אין לנין אפשל משא״א ומסקנא היכ׳ ללא איצעליך
סיקשא אלא לסלא מילסא אמלי׳ מל כלסך סיקשן סכסונ וסשסא
אי איצעל? סיקשא למעוטי צקוס תי צא מצינן צמיצף מניס מס ננך
בבלול צך לאין לכין אפשל משאי אפשל ע״כ צאוסו מאן לאמל סוצרך
לש״׳ לומל לנלא סיקשא כמי איעעע צקוס מליוקא וא״סל ס־קשא
בבלול לך וק״ל:
ע כ י פ מסוך סלנליס צמלכו מדיוקא למשולך וצאכך ילמיכן לממועי
ספקל אפיי נלא סיקש׳ להפקר לא מיקרי לך שאין אלס י״ס
בלולב של ספקל אס אין לעסו לזכוס נ ס ס לא מיקרי לכס ולא אמלי׳
סואיל ואי נע׳ זמ ניס לכיון ללאסליני לא ורקל׳ לכס גם לבעלים
סראשוניס לא מקלי לכס לסלי נפיק מרש סו לגמל׳ ואין לו נו שוס
אסיזס מפי מאסל אפילו אי אמלינן נמקליש סואיל ואי נע׳ פולס יש
לומל משוס לנעליו קולס לפלוס עאסל אנל לענין ספקל אין סילוק
ונקצ״הס ר״סי לע״ג כ ס נ נזה לנליס שאינם לאויס לגאון כמוהו וכבל
סשנסי עציסס נסשונס אסרס ועיקר קוש״סו כיון שאינו אצא נלר
אס כן אס מס אין נניו צנימם צק״ס נללו לנל נעצ סוא סר׳ כנר
ק״ס נללו ונלימל נעצמא סלינ׳ מפקיל כנל נסקייס סנלל כאומל
קונס ככלי על כל סעולס סלי כנל כסק״ס הכלל סלי סוא קונס ואס
סוא סיזל ונסנס ממנו עונל על נל יסל סכי נמ׳ נ ס פ ק ל אס לא
שסוזל וזיכס נו מעמם זכ״ס כאינש אסלינ׳ ולא למי לאומל םלינ׳
מקנל עלי ליסן כך לעניים ומס שאין נניו מסס״ניס לקיים נללו מפני
שלא נםק״ס סנלל ולא סל על נכסים ילועיס אלא אקלקפס׳ לילי׳
לספריש הממוה וכל זמן שלא קייס סוא נללו אין על הנניס לקיים
אנל כשספקיל כנל סס מופקליס וכנל נםק״ס הנלר ומה לנניו עם
סנכסיס עוד:
ומ״ש ממלסו שנלנליו קו׳ נסיישנ לו אסל דוד שסקשס למאי לאמל"
פלא״למ לצמא ציציה אין לוסין שנס סואיל ונילו לספקילן
אס כן אמא׳ פסס מ ס ה שנה הא נ י מ צהפקיל נכסיו וצא יה״ צו
צפי מה שכ׳ הוס׳ ליש פססיס מי שאין צו קלקע פעול מפסס .ק׳ זו
אינס צליכס צפנים וכבל כהבהי צו זצ״צ בסייו הנה כמה שכ׳ צפנינו
אין נו מ ס קושי׳ ססולס אמלס פסס ילסה שנה והוא מקשה קושיא
צאצקיכו אך סקושיא צסיפוך טלף ציצים ומזחס מפסס לאע״פי ליכול
להפקימ אפ״ סכי מ ס ה שבם ולק״מ גס זס לסא לל״א ק״מיכן ואיהו
איס ליס במילכין כ״ס ע״א אין להסלים כל ככסיו וכן פסק למב״ס
ובשלמא מאי לאמלי׳ בעלמא אי בפי מפקיל ככסיס וסזי ליס א״ש
למפקיל על פסוס ממאםיס זח וסוס עכי וסזי ליס אנל לספקיל כל
קרקעוסיו מבלי סשאיר לי שליד אסול ואם כן ע׳׳כ לעלוס ללגל וס״נ
בפסס:
וליישב קר עורי אבן מאי עעמא לא ספקיר רב מרי בר רסל אס
בסמוםיו כללך שמבעליס יומין סכס עיין סוס׳ פססיס ד׳
ע״ב ל״ס מלאו;ייסא וכף ומס שססל סכי ׳סושמ ל״שב לברי לש״׳ ז״ל
לממס פ״ב מסמן ועצם שיבעלו בלבו ויסשוב אוסו כפסל וישים אל
לנו שאין נלשוסו סמץ כלל ולשון ספלי לא ׳לאס לך בעל בלבך ומבואל
אצלינו

שאלות

חוזים סופר דדד

אנל׳כו היוה כי הפקר משמעה או מפאה עיין הימב לשון ד״ש רס״ו
לפיאה ואס כן אין הפקר כ״א דומיא דשממה ופיאה והיינו שיוציאכו
מניהו או לכל ספסוה יה״ פהס פהוס ומופקר צכצ המצה לככס
וימול ולכמב״ס פ״ו דכדריס סל׳ ׳"ו צמן גס כן שיה״ עכ״פ א׳ אצלו
כשהפקירו כדי שיוכל לזמה נו דאל״ס לא סוס ספקכ ועסיייע סי׳
כע״ג סקי״א וסכלל כל שקהמא מופקכ כמו סופי סאכיס בפססיס ו׳
ע״ב ע״כ צריך שיעשם מעשס שיס״ משומר מס שאין כן כל שססמא
משומל צליך צספקילו ממש וצ״ל סא לאמלי׳ ס״ק לשבס י״ס ע״ב
למפקיכ לסי אסקור ס״מ ספקל נ״ל אפקעסא ללסו שאר וכמס
שכ׳ גס קצ״סס ל״ס׳ למ״ג ולפי זס נסמן כשסוא מנמל מליכא ס ר סוא
בניחו ונלשוסו ואין איש עמו לק מסשמ נכפשו כמפכ כאלו איר ואיך
יהי׳ זה חפקל וכנל ממל נזס מהלי״ק שולש קמ״נ ולהפקל כזס כ׳
לש״׳ חשביהנו השנהה בלב סגי מס שאיכו מועיל במקיס אחל וכמה
שכ׳ מסל״׳ק שס ופר ׳סושע לא לאס זה והחיס׳ נ״ל סנילא לחו סכא
כיון שאינו נלשוה של אלס ואפקעסא למלכא סוא ולא יס״ ספקל מ ל
עדיף מהפקילא של הקנ״ה ולק משאו כאלו נלשוהו א״כ מימעמ שפיל
משל אחרים ישל גנוה בגילוי דעה בעלמא וללשון ספרי א״ש עפ׳
דסנירא ליה לא יראה אינו לשון ראייה עין שהרי מדני׳ שלא יטמין
אלא ראייה לנ כמו לנ׳ כאה הכבה סכמה ונלשון סכז״נ ולא נראה ל׳
והיינו לא יראה לך לא יסי׳ נראם נלבן כאלו הוא דבר בעולם אלא
עפרא במלמא ימיהו רש״י משמע מפרש ראייה עין ממש ונבר הרגיש
מג״א ס״ הל״י ס״ק ״יא ע״ש נשם ב״ס:
היוצא מזה בשארי המפקיר; צריך הפקר ממש ועיין רמנין ס׳ נסר
גני ניעור פירוח שניעיח והא דמפקיר נהמהו בשנה היינו
משוס שהיא נרשוח אחר ניד נכרי העונד עמה אנל נהמח העומד ח
בביהו וברפה שלו וכורעה לילד ואומר שמפקירה וסוגר דלה בעד׳ לא
יועיל אס כן לא קשיא מיד׳ אר׳ מרי נר רחל מאי טממא לא הפקיר
אפי׳ לא בעי לספקיר נ פ ר א׳ וכסרא״ש דלא כסרמב״ס מ״מ צריך
לפחוח ללח ניחו וכצ הלוצה לסוציאס יוציאה ואס כן מפקיע ידדי
כהן ומידי קדושה לגמר וסלי הוא סי׳ לוצה לנהוג נ ח קלושח נכול
לאסור בגיזה ומנודה ולמוסרה לכהן ולק״מ קושי׳ מומ אבן ולעולם
רמא הפקר ממש כדיני יועיל להפקיע קדושה בכור מת״ת:
ומה שנהקשו האחרונים ונראשס הגאון נע״ חג מ ט לא חקכי מחכ׳
ננכור וכנכ הארכה׳ ]ע״ן בסי׳ שי׳י[ במה שהקש׳ איך שייך
חצר בגוי הא אין לו שליחות ומוהר צע״ג ארמני ן נשימה מקובצה
ד ב״מ דכי אס גוי איכו קוכה במשיכה נמא׳ יקנה ספקר ומחנה וכחב
שקוכח בסציכי יהיא המוה כיון שאיכו קיכה מ ד עצמו במשיכה איך
יקנח חלדו עוד כחקשו כל הראשיניס כיון דהיכ׳ דצא שייך כסף בודאי
קונס במשיכ׳ מאי מ״ח׳ ש״ס בע״ז ע״א ע״ב מגזל עמ״ס הא היכי
דליכא כסף לכ״ע קוכס במשיס ועוד כש״י וכמס ראשונים פירשו הא
דאידמר שס ע״א ע״א מ״מ במחנ׳ וכבד סקשו עליו חוס׳ וסי׳ נ״ל
לפשיט דחר׳ סקכיכיס בין כסף ובין משיכח סס קניניס מסודשיס כי
משיכס סוא שמושך ד׳ אמות או מגבים ג׳ מפסים או מיסירס גבי
בסמס וכיוצא באלו ושוב מכיס סמטלטליס במקומם וכבר ס ס שלו ממש
חה מחודש מן החוכס אבל לוצ׳ סחוכס צא ס״ קרן כגמכ נמשיכס
כל דתי אלא אחר שנגמר תקנין והלוקח סילק המוכר במעיחיו וחזר
ולקסו תמקס לניתו ממש כאדם סעושס נשלו ונקרכו אז כגמר ונקיכ׳
הפקר או מתכת דליכא כסף אינו שלו אלא יוליך תדנכ לביתו וסצרו
כשלו ממש אבל קודם לזה כל סקודס בו זכס ונמקס יכולים לסזור
ותסור סידשת תלכת לקמת בכסף לסוד או במשיכ׳ ד׳ אמות וסגבסס
צסוד והשתא מת שכ׳ כמנ״ן מציאת ומתכ׳ כקכס בסצרי איכי סצרו תך
קרן אצא מצת שהבעציס מכניסין תדנר תנקנת נסצכו ולניתו צא
ממעס שציסות וצא ממעס יד וכן מת שסוכיס אמימר דשדמ סרדשכא
ולא תדרי ת״כו אף על פי שאיכס מככיסס לביתם ממש אלא בסגבסס
במלמא קכס סמקבל וכן סא דמקשס מבן כס כהרג על פסות משות
פכוע׳ ת״כו כמי מיד תכ״ל מדאגבתס כגכב ישראל ושם תארכת׳ במאוד
כל ססוגי׳ בזס .ולפי זס לא סו״מ לסקן בבכור ליסכו במסכס משוס
יימאן דאמר טי בכסף אין מתכת כקכת במשיכת כל דסי אלא שיסמלגוי ממש לחצרו כשלו אבל למשכו לפי שעת לא מ ת ר :
והנה קכין כסף לסוד רוב תפושקיס סילקיס מל רש״ דס״ל גי׳ קוכת
בכסף דוקא ועיין במרדכי פרק סרזקין סי׳ שציד גרש כ״י
סבכ משיכס ור״ל כסף וכן סוא בירושלמי פ״ס דשביעית ועמ״ש בתוס׳
קרנן סעדם סיף פרק משילין וסמע״ן בלשין רש"׳ ע״ז ע״א עיב אבל
לא ״ן נ״ן וכו׳ אלינא דר״ וכי׳ יראם מ כך סיתת גרסת דשי״ ואס
כן הלכה ככ׳ ׳וסכן ישראל במשיכ׳ וגי׳ בכסף מכל מקום מ נ הפיסקיס
ס;לקיס וסרמנ״ס פסק דקונה או נכסף או נמשיכה וגס בזה סולקיס
ואפ״ ישראל מגוי אינו קונס נכסף כמ׳ש ש״כ ס״מ ריש סי׳ קצ״ד ודלא
ככמ״ע שס וט״ז "יל סי׳ קל״ב סשק׳ ס ע״כ ישראל שמכר נכסף לסוד
לא מסכי לפט־ר מנכורס:

ותשובות

והנה כסב לי סרנ ססרון מדס שלמס זלמן א נ מ ק מאכנכעטין
ג׳ נומנוח לסקל בזס א( כמס שכ׳ מ״ב במניסס קוני ומ״ש מג״א
קי׳ חמ״ס לבש״ס אמר״ דבדיניסם שקבעס לסס סורס מלמא בזמניסם
לא ס״ מניסס של גוי כך ב( מון שישראל מוכל מקחלק עצמו וסלי ססקיר
בסמחו וניקניח לגוי ג מעעס סטומתא .וסלב מו״ס וואלף מ ס מין
לק׳׳ק ס״ס שאל במובלא לסלס מנכלח מלמה לילל בשבס ונסן
׳שלאל הפלס במסנס לגוי על ימ מסילס מססס של סלסס שללך
ס ס ג מ ס שקונ׳ ססולס קונץ סמעלנוליס במסילס סמססס סאוצר
)מאגיציסן( וכן כסב סק ׳מקב סי׳ חמ״ס שכן לרן ססגליס וסו׳
כסנוומסא :
גם פלי מגלים כ׳ לסקל בקכ־ן כסף מנועם אס לא יחזור לו ׳שלאצ
כספי יתפוס ספלס ס״צ יל גוי באמצמ כמו בסמוס אלנונא ושמס
שמצא כן בצ״צ ס״ ס״ל אצא שסל״מ ססכ בכיכו מפכי דאין שיעמל
לאול״סא גבי עכו״ס מון להפקעס סלואסו שמי ואכ׳ אומל אי שימבולא
לאו לאוכ״סא פשוע בעמ״ס לא סקיכי כבכן אנל למאי לק״ל שיעבולא
לאור״סא אין ספק שאין סילוק בין ישראל לעכרס אלא שכן כשסעבמ
סככסיס באס לא יכול הישלאל לספקיע סליאס בשום אופן ויעמילסו
ללין ואין ס מ ל יכולים לזכוס סישלאל בעקיפין באופן שע״כ יצא ׳שכאל
סייב בדיכ׳ ׳שכאל כשסעבלו סככסיס מן ססורס כיון לגזל עכו״ם
אסול לק מס שססילס ססוכס ככ״ל ורזרן מזס כשסעבדו סככסיס
מן ססולס:
ולענין קושיסו וכ׳ שמצא כן נצ״צ ס״ סיל סלילס צפס קלוש צמס
צלק יאמל לבל זס הוא כ׳ בסיפין עמ״ם שכחן נ׳ זסוביס
לישלאל לקכוח לו פלס מאס /וקכאה צו ויצלה אצל ׳שלאל כיון לד יכא
סוא א׳ ליה זוזא לישראל לשלם לגוי ב׳ זסוביס שלו אפ״ יס״ כאן עול
בע׳ס הכבה מ״מ כוי זה קולס לגבוה מהפלה כיון שקכאה במעוהיו ה״ל
יל גוי באמצע כמו נהמה אלכוכא אע״ג למצ׳ לסלוק׳ בזוזי מ״מ כיון לאי
צא מקצק לי־ ה״ל בתמה כאסוהק׳ לו ס״ל יל כככי באמצע ואיכו לומה
צעכו״ס שקנה פלה מישלאצ נכסף לצא ודקל׳ יל עכו״ס באמצע להסס
אס״ לא מסלק לית נזיז׳ אין שיעמלו על תפלת יוחל מעל שאל נכסיו
גס אס יש כאן נפיח תלנת אין לו קלימת לגנית מתפלת ע״נ לא מיקל׳
יל גי׳ באמצע אצו לבכי צ״ל וכן תוא נכחנ׳ מחלא״׳ ס״ ק״ל וללא
כמעצתו:
ומיש סרב סמוסלג מו״ת זלמן כי" תכ״ל צ״שב קו׳ מג״א אמ״נ ולומר
בימי תש״ס לא תיס מכיסם כן אמח שכן כחנ מרוסקת ס"
ל מ ס אבל עיקל קו׳ מג׳׳א מלאי אין נמל מ״ב יכול צתמציא לו לין חלש
מצבו לאזצ״ בתל מכיתש אי צאו למצא כן מפולש פ״ב לבמלות וע״ז
כ׳ מג״א תתס פי׳ ש״ס בליכיסס שסקקת לתם ת לת א״כ צא כמצא בשים
מקום לניזל בסל מכיסם חן צכאולת מ א ת שמ״ב תוציא כן כמ״ש עת״ג
וצמח צלק מש״ס ס׳ איזהו כשן לף ע׳ ע״ב א׳ לא משכם בסורם שקיל
וצדות ע״ש יזתי בודאי איכי מלי; תולת לק מליכיסס ש״מ אזציכן בחל
מכיסם אן בכתבי מתרא״׳ סי׳ ק״צ סכ״צ כ׳ נשס תוספות למייל׳
לסעכו״ם סופס סולל באלמוס וגזיצס צא מליכיסס וכ׳ צ״צ י״ל אלמוס
ממף מליכיסס לסאלס סמכא לעס״ על אלמוסי׳ משא״כ למיזל בליכא
לא סמכא לעסיס לאינסו מצלי לינא ואמכס בחולין ל״פ ע״ב סוס׳ ל״ת
לישן וסל וכף כ׳ לסמא לאין קנ״ס אלס אלא מלרנכן ולססמיל וא׳יכ
אין יפקע קלושס בכול צסקצ וזס סימס עצ סצ״צ וכבל סלגיש בזה
סגאון מסמ״מ אצגאז׳ סכ״צ ואס כן צ״צ סוס׳ לסוצין ס״צ לסיגיא
לב״מ ע׳ עיב סכ״צ מפעם מכיסם סס׳ עצם וצא מפעם אלמוסא
וגזצכוהא וסציג׳ בתא אסוס׳ למ״ס׳ בכסמ מסכא״׳ סכ״ל וצפי זס
אי קכ׳ בדיכיסס וסממ״ס אצא גס כן קכו׳ ממה כסשן וסמול
מבכולס :
שבתי וראיס׳ ל״ל ללא סציגי סוס׳ ולנר׳ ציצ צולקיס וכצ לבלי
סכמיס קיימים בעזסיי מ לאים׳ ברשב״א בס״ סולין שס כ׳
גס כן לקמן אלמוה היא לק מללבנן ומ״ס׳ ק״פתא לאלמום עושס
קנ ן כמו בעילו סיררא לבני סיצמ לפקסיס לף ח עיב ע״ש וצ״ע סא
ההם קני מדאוכ״תא כממאל בש*ש צמע״ן שס וע׳ ע״ז מש ק״ ה״מ
ומול מאי לא״ מסוק לבכצ שהוא עובר מון לכהיב צא ימצא נמצו׳ לן
באסיזס כ״ש מס שאין כן צמרן מסשבה עכדס צע״ז במה שאיככו שלו
וצ״צ אין הכי כמי קאמל מון למציכו למקל׳ מן ההורס מצר צן עצ ימ
אלמוה לעמן קבלה אסמוה ראוי הוא לרבכן לגזור ע מ ס צמכין קכין
בע״ז שכראה כשלו כן ככאה לע״ד סי' רשב״א והכה כל סומרה סיק
שבמצר בעלמא עובר עציו הוא קלוהו של בכור שעי* שים מציאה
הפיסה יל גוי סומל מלכהיב כצ מקכן הזכר דבע״ דוקא כוצו בסיוב
ואס כן כיון לאצמוה מיקמ מצוי בסמן הוא הלין לערן קכין בכיל אצא
נסמן אס״ קבלה אסמוה מס״ב לבערו ובבמכ במ״ קרן אבל אס״
באצמוה מסכי כמצא בגי׳ אלס פעוכ מבמלס אפ״ בלא מ ר ס ס ונשאינו
אלס לק מכס מ ר ס ס צסול צא מציכובש״ס צסםיל ובצאה״כ יפה כ׳ צ״צ
אפי׳ א׳ רזל נהל מ ר ס ס ה״מ י ק ר ן ממש אבל מכילה במל שאיכו
אלא לספקיע וסישראל וסעכרס יודמיס שאיני מקנה אלא מון שיודע
שסיםו

חת״ם סופר חי״ד

שאמת

ש ס ו פ ו ל ה ח ז י ר ו לו נ ס י נ ק נ י ן ד א ו ר ״ ח א מ ו ע י ל א נ ל

אין

מכח דיניהם

הנה

ז ה ל׳ א י ז ה ש נ י ם נ ש א ל ה ׳ מ ר ב א׳ א י ר ש ה ר מ ב י ס פ ׳ • ו י ד מ ה ל ׳

זה ק ר ן להפקיע קדושה:

ובזה

נ ד ח ס נמ׳ גרם ר ב נ י ם הנ״ל ד נ פ ע ר מ נ כ ו ר ס מ ח מ ה ק ט ן ק ט ו מ ה ׳
נחשו׳ מסר״מ

סנס

מ ר ״ נ ח ק כ ס א ל א ע ״ ש כ י ר ו ח מ ק ו ם כמ״ש ח ר א ״ ש ריש נ כ ו ר ו ח ש״מ ד ל א
מסכי
אן

ס ע ו מ ח א ל ח פ ק י ע ק ד ו ש ח נ כ ו ר ו ע ל ז ח כ ח נ צ״צ דאין ל ח ל ו ק ע ל י ו

נחשו׳

בכול

רכ״ס

מ י ו מ ס ח סי׳

כחנ נפש־טא ד מ ס ט

קלוש ס

לספקיע

ו ל פ ״ ב ל נ כ ו ר ו ח ורירי נ א ח ר א ד ל י כ א מ כ ח נ ס ו ח ר י ם ל ק נ ו ח נ כ ס ף

ע״ש וכלע״ל ל ל א פ ל י נ י ל מ ה ל ״ מ מ י נ ן א ״ ל ׳ ב כ כ ״ ל ש כ ל ס ק נ י ן איכו א ל א
נ ק ט כ ״ כיוצא

להפקיע

ו ל ם כ י ס ע״כ ל י כ א

נעונלא

ל ה ל נ מה״ו ו ו א ל ף נ ״ ח נ מ ח כ ח כ ח ן עי״ מ ק י ל ח מ פ ח ח ו מ ע ו ל ם

ליכא מ נ ס ג ס ו ח ל י ס נ ז ה א ן
וקוונס

מכחג

בזה

היהר

וכ״ש

סוחליס

ה ל מ נ ״ ן ע ״ ל ׳ ל ה ל " נ נ ו ש א וכוהן

נ ה מ ה ב ק ט ן נמול בזה מ ח ר ק ט ו מ ח א

ותשובות

מלכים

מית ס ״ ס ׳ כ ח ב ב פ ש י ט ו ת מ ד ל א מ צ א מ ה ר ״ ס

ומיכל

ע״כ איכ׳ ל ו א ח ש ו ס צל

ה ל ׳ ב׳ ח״ל ו ל ע ו ל ם אין ע ו נ ש י ׳ מ ה ן

ו ל א ש ו פ מ ל פ י שאין נ נ ׳ מ צ ו מ ע כ י ל ו ם ו ק ם ם לו
כ ה נ שלא נ ה נ ו ה ש י ע ו ר י ם א ל א לישראל

ע׳

נהשונה
הכל

דזען גדלוה ל נ ה

׳״ב ולבן ׳״ג ש נ ה

והנה

נשאלה׳ מ ה ל נ ח ח ל ק

נ״י

ה מ ו פ ל ג מהי׳ פ ״ ט ל

מ״ע י פ ע ר ה ק ע ן והשבה׳ דודא׳
ו ה ר י אכייס

נגדנו

ו כ נ ר כ׳ מ ר א ״ ש
ושיעורן

ו ח נ א ח שערוה

פעור נס

אין ש ו ס ס נ ר א ל ע נ י ש ל ת י נ ו ק נ ן יומו

נ נ י כ כמ״ש ר ש ב ״ ס ש ס ו ק ״ ״ ל פ י ה ו ׳ ק ט ט ה א ו נ ס

ס ו א ) ו כ ב ר מ ב ו א ר אצלינו ב מ ק ו ם א ח ר ש ג ס ר מ נ ״ ס
שהגיע

ס״ל כן( א ל א ק ע ן

כלום עד

ואז א פ י ל ו אין שכלו ז ן ש א י נ ו

שיניא נ ׳ שערוח א ח ר שנוחיו

יודע ל ה ם ל ו ה כ ל ש א י נ ו ש ו ע ה שאינו מ ק ר ע כ ס ו ת ו
נ״כ דלא כ י ה נ ה ל ה ם שיעורים

לכל דינו ו א מ נ ם

א נ ל ״ ק ק לינליש

כ ל ששכלו ש ל ס כ ר א ו י

ה ו ה גדול ו פ ח ו ת מ ז ה ס ו ה

ע ל פ י ח ו ״ א ו נ ש ה ו א וזה א מ ה ב ר ו ר

ל פ ע ״ ד ] ו ע ״ ל סי׳ ק מ ״ ד נ ד ״ ה

והלו•

וכו׳ הרי ם ו א ג ד ו ל

וראיס׳[:

ראיה׳

נס׳

חל״נ

ש ה ק ש ה לו ה ר ב מ ה ו ׳ ל י נ ג ל ו ג א

ה ש י נ ה מ א ה ב ה סיג

ס״

נ ק ו נ ע ר ס פ׳ ה ה ע ר ו נ ס

מסיף מס׳ נזיל

סג׳׳ל

שמצר של מ ש כ י ר מ ק נ ה לו ז ב ל של א ח ר י ם כ מ ב ו א ר נ ט ו ש ״ מ

ח״מ

ד מ מ ע ע גוי

הםרמ

ומייל

כסף

נ נ ״ כ ו ל א ס ״ כ נ ו ס ו ל ק ״ מ ב ו ד א י ב כ ל דיני׳ ה נ ו ה ג ״ נ ב ״ נ ו נ כ ל ע כ י נ י מ ס

חמיח

כיון

לאין

אין מ ק ו ם ל ש י ע ו ר י ם ד ה ל ״ מ ה ס ולישראל נ א מ ר ו ולא ל ב ״ נ א ך ה א נ ד ר י ם '

ככרית

שאין

ב״כ

ס ״ שי״ג ת ת ״ נ ת כ א ת ח צ ר של ה ע כ ו ״ ס מ ק כ ה
וחצר ו ש ו ב פ ל פ ל ח ר ב ני׳ נ מ ״ ש מ ח צ י ח

לה

חשקל ס״

ם ל י מ ־ מ ל ע כ ו ״ ס ואין ח צ ר ו ק ו כ ת לו ט ו ב ל ת ק נ ו ח ל א ש ח
לה

ם א לעיל

הל׳

ל פ ל ג ו ח ר א ו ב ן גדולי ח ק ר י ל נ ו א ם ״ ס ב י ש ר א ל ס ל ״ מ שאין מ ע ש י ו

כ י ש ר א ל ו א מ נ ם גוף ה ק ר ק ע לגוי ו ה ש כ ר ו ה י ל י ש ר א ל ו ה ס ה פ ק ה ל נ ה ט ל
כיון

ו ל א מרש

נ כ ל ל שמורין ש נ א מ ר ו ה ל כ ה ל מ ש ה מ ס י נ י וכיון שאין שיעורין ל נ ״ נ

ק ע ן וע״ז כ׳ ר מ נ ׳ י ס שאינו נ ע נ ש
שהככליה נ י ה נ ה קצה מ ע ו ה נ ע ל ה פ ל ה ש ע מ ל ה נ ל פ ה ה מ ו ש כ ל

לא ק נ ק

ל נ ד עכ״ל

וכעי; ב ב י ב ק נ ״ ה ע ״ נ ד מ ס נ ר ו ל י ה ו מ ס נ ר

להפקיע מקלישה נכולה :

הכז

נ ע ל ד א ז ח צ ר מ ט ע ם יד ו ל ע נ י ! יד ל א א י מ ע ט

בצד ה ח צ ר ק ו נ ה
פקפק

ה ח י ק מ ט נ נ ס יד אלו ד ב ר י

מיז מ ה נין יש ל ה נ ע ל א ו אין ל ה

עכו״ס

וכשעומדמ

זצי-ל

ו ה ר נ הני׳ל

הגאי!

ועירוכין

ס מ ו ך לאיש מ ע י מ כ י ן ו נ ד ר י ם ה ר י יש ש י ע י ר י ס ה ל ל

מימלא

ח ד ש ה איש

איננו ממצוה נ״נ אלא ה ה ו ר ה

איש

ש נ ו ד ר י ם נ ד ר י ם ו נ ד ב ו ח כ י ש ר א ל א״כ מ ק ה ״ ן כ י ש ר א ל
דון

מ י נ ה ו מ י נ ה דון נ ד ר מ י ש ר א ל ו מ י נ ח מ ה

לרנוח

למ״ד

לא מינעי'

לחלן נ ז מ נ ו ו ב ש ח י ש ע ר ו ח

נ ע ל ה ל א בנכרי לא א מ ר ״

הכא

כמי כן

״־ א ש ה כיד נ ע נ ה ו ל ק י מ ד ע כ ״ פ ה מ ע ו ח ש ח נ כ ר י ח ק ו נ ה נ ו ה ח י ק ה ו א

תות

כ ח י נ נ ח ד ק ר א ישראל ו נ כ ר י ו ה ו ה מ ק ש ״ ככרי ל י ש ר א ל א נ ל ככרי

ממון ב ע ל ה ואין ד ע ה ־ לגזול ה מ מ ו ן מ מ נ ו וא״כ
בממין נ ע ל ה ו נ מ ת י ק נ ה ת נ ע ל א׳

חחיק

ממ״כ עייכ

מעעס

היא ק ו נ ה

שלימות

מ מ צ י ת ה ש ק ל ש ס א פ י ׳ ע כ ו ״ ס ל ע כ ו ״ ס ל א נ ע ש ח שליח ואי
א י נ ה צריכת
כקנהה
ע״כ

שליחיה ד י ד ת

אשה ק נ ה

הצרין

חלה

מקיק

טמא

אשה

כ י ד  3מ ל ח א ס כן י ק נ ה מ צ ר ת ל מ נ ע ל ו מ ת

נ ע ל ת ואין ח ל ד ו ק ו נ ת נ ו שאין

שליחות

נהעכו״ס

שאין ל ת נ ע ל

ותקנה

מ ט ע ם יד

ה ג א ו ן ז״ל ש ת ה י ה א ש ה

כשעומדת נצד מצרת:

א ל א א פ י ל ו אי נ ע ל מ א
ד כ ר שמית א ל א

ל ח כ ת י נ ומאן

עדיין ל א ת ו ע י ל נ ו כי ס צ ר מ ט ע ם יד

אבל

וכחנ

מ ג ט ׳לפי׳

ז״ל כיון ד ל י כ א מ י ע ו ט א ל מ ע ע ע כ ו ״ ס מ ז ה אין ס י ל ו ק נין ע כ ו ״ ס
ת ו ס ׳ נ ג י ט י ן כ״ג ע ״ נ ד י ה ג ס

ל י ש ר א ל ו ל א כלע״ד ל ס מ ו ך ע ל ז ה ד ה נ ת

א ה ס יכו׳ מ ס י י מ ו וזיל כיין ד ד ר ש ״ ש ל י ס ו ה מ ח ר ו מ ה ו מ י נ י ה י ל פ ״ ב ע ל מ א
מסחמא
ח״כ

ד ל א ׳לפי׳ ב ע ל מ א א ל ח ד י מ י א ד א ס ס

עכ״ל והקיש׳׳ מ פ ו ר ס מ ת

נ ס לדידן למאי איצטריך למימר ד ע כ ־ ׳ ס

מטעם

ח י פ ו ק ני׳ מ ג ט ׳לפי׳ ו ג ט ל א

אחס

פני •הושע ונחייושי

הקשה

לשייחוה

סקיל

שייך נ ע כ ו ״ ס ובעי׳ ד ו מ י א ד ג ט ו כ ן
מאד דזה חליא נדון

אמרה׳ דהוא פשוט

מ י נ ה ומינ׳ ודון מ י נ ה ואוקי כ א ח ר י ׳ ו ש פ י ר תי׳ ה ו ס ׳ דלל״ש
מיכה

מ ט ל אין ש ל י ח ו ח ל ע כ ו ס "יל ס ״ ל דון

ומיכה

קשיא

לא

שייך

וכיון ד י א

נ ח ר ו מ ה ל י ח א נ ש ל י ח ו ח ואה״כ ל מ א ן ד ק ״ נ דון מ י כ ה ו מ י כ ה פ ס ו ל ע כ ו ״ ס
לשליחות
מינה

א ת ס לרווחא

א ל א ש״ס מ ״ ח ׳

ואוקי נ א ה ר ״ ו ד נ ר זה אינו

דמילחא

ננטן אנ

ל מ א ן ד א י ח לי׳
דן

ד ה ל כ ח כמ״ד

דו;
מיכס

•מיכה נ מ ח ל ו ק ה שכוי" ב ס ו ף ס פ ר ב א ר י ע ק ב כ ל ל למ״ד ו כ ל ל ל״א ואין
שס דבר
•טלף

ב ר ו ר וא״כ לס״ז כיון ד ח ל ר ד מ ט ע ס

מיני׳ ב ט ן א נ נ ע ל מ א א״כ

שיין ב ג ט א״כ אין
וכשגם

שליחות

כשאר ר ק
כיון

ל ע כ ז ״ ס ולא

א ח ר חייכו ככרי כ מ ו ח א י ש מ י ש ר א ל ו ד ו ק א
ח ח ס מ ו פ ל א ש מ ק לאיש

ומממעי׳

וקניכיהס

לכל דיניהם

לא כ ת י ב

ל א ר מ י ם ח ל ר ל א מ ט ע ם יד ו ל א מ ט ע ם

מ ה ש כ ח נ ח י ד ח ל ר לא

עמדה

א מ ר י ׳ בצד ח צ ר ה ולא

מ ט ע ס שניחוח

ולא

מ ט ע ם יד

ל נ י ח מ מ ש ה״ל ק נ י ! ג מ י ר ו ז ה ה א

ב ח צ י ו ממש

לשס

קוכס

כניסה

ל ס מ ש כ י ר מ ט ע ם ש ל י ח ו ס א ו יד

ל ג י ס ו ע״כ א י נ י ר ו א ה ש ו ס
הכלע״ד

קדושה

נספק

לישיאל

ובנידון

שלפניכו א ם לא

הגיע

בכור נ ז ״

רל״ה

לא

לנכרי

להטיל מוס

פ ״ ג י ו ס ה ׳ ו׳ כ ס ל י ו ח ק צ ״ ח ל פ ״ ק .

p״ ת׳ ואע ג

שלו•

וכ״ט ל ה ״ ה
נסוכה

הרב חחריף

ידידי

כ ב ו ד מה״ו

שנון ו ח ד ו ד

יעיא:

תקרקע

ני״ה

ונפשו
מנכרה

היפה נשאלהו
ו מ כ ר ה לגוי

זמן ש ח י נ כ ו ח ו ז ר נ ו

ש ק כ ה ח ו א ל ע ל מ ו יכול ל מ ו כ ר ו
ע ל ק ר ק ע זו א ל א מ ע ל ע ל

קרקע

חראש ן

שאלה

ח כ ם ר ד ק איש א׳ ה י ה

ק ט ן נ ׳ ט׳ ש נ י ם

נכסף

כמ״ש ס מ ״ ע ס ״

זכה

המוכר

מעעס

הקנון

ק ר ק ע בכה

קנה

חך ה ח ס

ס א פ ו ע ר ו פ ס ו כ ה נ סמ״ע א נ נ
ל א ח ר שכיון

בעלמא

ה״כ יכול למוכרו ל א ח ר

ל ע ו ל ס קני!
אחריניחא

שהיה

יכול נ ח ז ו ר

ו כ ש ם שיכול

ואיננו

למחז־רו למוכר

אלא כמוכר

גמור כ ל זמ; שלא ח ז ר ב ו מ י מ ו ז ח ו

מעלכיליו

ד י ם ח נ׳ ח ג א ו ן ק ל ״ ח ח

אבל

ב ק ט ן ישראל

א נ ל ת כ א בגוי ק ט ן ו ב נ י ד ו ן ש ל פ נ י נ ו א י נ נ ו

ובמיל׳
חדח

קני! כלל

נ ס ״ עריה ד נ ע כ ו ״ ס לא מחני ד ע ח א ח ר ח מ ק נ ה

כיון ד מ ט ע ס זכי׳ א ח י נ ן

עגת

ונא שליחוח

ואין ז כ י ת

לעכו״ס וזח ברי־

ומוכרח ׳ע״ש.

וזולת

זה

היינו סיכ׳ ד א י ח

לומר נ ד ע ח ה ״ ה
נו

ה״נ־

ואינו

דוקא

מוכנס

לתפקיע

ק־קע

אבל

לפע״ל א נ ל

מאיסור

וא״כ

בולאי

מנכורת

לא

ישראל

ש״מ

מלרנכן

נ ת מ ה מדבר

פטורה
דכחיב
בלקוח

קרן

מטלטלי!

זכית

איכר

בקנין

ואין

במעשיו

תוזכר

א ס ו ר שמא

ס״

כן ח ע ש ח לשורך

ולצאנך מה

א״כ ה״ה ה פ ק ר

אלא במעשר

פרה

לקרן

ונמת

כטס

יזכה

ומעלתו

תימכת
ור״מ

ונהמה

מ ה נ כ ־ ר ה ׳ע״ש וכן בדין ד ה ר י

אבל

לל״ש

זכי׳

ה ס ר ה הלזו
הנכרי

נער

כתב

שעכ׳פ

ובע׳יסג כ ׳ ת פ ק ל ם ט ו י

בר

כמו

רסל לא
בניטול

עשת ת ק נ ת

ח מ ן וכו׳

אלו

מ ת ג א ו ן ז׳ ל ד נ ל י ה י ק פ ה א ד נ כ ו מ ח

הקדש

ל א שייך ל מ ע ו ט י ל ק י ח

ל ק ט ן עיש

תלזו:

יערימו

כ״ה ו נ ע ל ם

ונהמה

אהניכן

תפרת

נש״ס

איננו

לקטן

פ ל ת ו וכת״אש

א ל א יען שלא

והרי נ ע מ נ ה א פ ר י ם שס ל ל ח

ד א מ ר י נ ן ד ע ת א ס ר ה מ ק נ ה מ ט ע ם זכ־ן

עכ״ם מזקנים

נכורת

קנם

ל י ח זכי׳

דהא

תלז

ובבכור
לי

לחזור נ ו

דזכין

ו ל ה ח ז י ר ה ק ר ק ע ל מ ו כ ר ת י א ש ו ן ו ל י פ ו ל מ ע ו ת י ו נ ח ז ר ה א״כ חין ש ס ק נ י ן

ם״ב
מופלא

ל ש ל א יכיל המי כ ר לחזור

מי־י׳ שאיכו יכול ל מ כ ו ר ק ר ק ע ש ק נ ה לו

דברי ה ג א ו ן ע ״ ה ג

ומופלג

דקגין

שאי;

נו

א פ ע ר ו פ ק יכיל ל מ י כ ר ו דכ־ו; ד ה י ה יכול לחזור נ י קכיכו ה ו א

דחפקל

״ ס ף יואל כ ״ דיין מציויין ד ק ״ ק ט א ר כ י ס א ל

לכלל

ישלאל אפי׳ לא ה ג י ע ל פ ע ו ע ו ת

ד כ ת נ ק מ ע ש ס ס ק י •ג ד א ס

תפקיר

תשובה שין

דעח

שזיכה לו ה ו ה קכין ג מ ו ר יכ״כ ל ת ד י א נ מ ח כ ת א פ ר י ם נ ה ל ׳ ז כ י ה ו מ ח נ ה

] ע י י ן ל ע י ל ס ״ ס ׳ ש׳ ו י נ ס ״ ס ׳ ם א ח י ז [
משה״ק ס ו פ ר מ ס פ ד ״ מ :

כ ד ר י ם וע־רוכין
ומשבא.־

אנל

ה ו א גדול :

ל א ד ם שלא ב פ נ י ו ד א ע י נ ד ה ו א ה ק ג י ן יכול
כ ק ״ ב מ״מ כיון שכל

מ ר נ ו ״ עוד

נזמנו

ה ק ע ן ל כ ל ל ד ע ה ככ״ל ס ש י ע

ה י כ ׳ ד ד ע ח א ח ר ה מ ק נ ה לי ז ו כ ה

צד ל ה י צ ־ א כ ל ס נ כ ו ר י ס ה נ ״ ל מ ס פ ק

כ ה נ ה ׳ ו מ ה ש כ ו ג ע א ׳ מ ו ה ר לומר
ס ז

אנל

מטעם

ז ה לעכין

ד מ ס נ ר ו ליה ו מ י ק ב ר ה ר י

אלא

א נ ל כיון ש ה ו א מושכר ואין לו ר ש ו ח ל ס ר ס כליי ל ש ס נ ס י מ צ י א ס ח נ א ה

וכל

איש

כשהניא נ׳ שעלות

ל א כיחן ל ס ס שיעורים

א ׳ א מ ל ״ דון מ י נ ה ו מ י נ ה ו ע כ ו ׳ ס ל א

נ ע ו נ ד א ד ס ר נ ח ט ל לא

שהכניס סעכו״ס

יד

אלא בגט

דון

איש כ ת י נ ו א ו ק מ י ׳

במעשיו כ ל ו ם ואעיג
הגאון

מ י נ ה ו א ו ק י נ א ח ר י ׳ ה י י נ ו אי

נר שמה

במס׳

בכורוה נ״ה

נ נ ן אינו
נהמח
פשוט

ואין

נלקיח אף

ל א שייך

לו

יורשי;

ע״ב

חמרינ;

ל א נ ך איכי

למעוטי

הפקד

ל נ ה מ ה ח פ ק ר פעור מבכור

הפקר נבלך:

•סטומהא הניהגח

נ ש ו ק ׳ נ י ן ה ס ו ח ר י ם ו ע ה ה י ל ד ה ז כ ר א ׳ כ ס ט ר ה יןן ה ב כ י ר ה א ׳ ק נ י ן של
גוי ק ט ן מ ה ר ל ה פ ק י ע מ ק ד ו ש ה נ כ ו ר ה א ו ל א :

ומה

שלא ה ו ז כ ר ה ה ק כ ה זו
הערמה

כמו

נחמן

גס
דע

לא

כזכר נ ש י ם מ ק י ם

כי איכו

דומה

הפקר

לגזרי׳
דחוק
דענמא

משוס
להפקר

שאלות

הת״ם סופר דדד

לעלמא לאין ספקל אלא לומיא לשורמס והייני שיוציא סנסמס מניסו
או יססס דציד סדיר ויאמל כצ סלוצס לימול יניא וימול ויס״ ססקל
גמור ממש שיכוצ צשצומ נו יל׳ כצ אדס ויעיין נר״סא דמייס׳ למנ״ן
ס׳ בכל כשסגימ שעם סניעור סיו מסדינים צסוציא מנסיסס וצסניס
בלסוב סעיל ׳ע״ש סימב ובססקל כזס צא שייך םמלמס אצא משאסז״צ
בנלליס בסמסקיל כלמו ומסל סשכיס ונצלו ׳ע״ש אנצ סמן אין צדך
הסקר כזה כיון לאסול נהנאה ואינו נלשוסו ולסמנא משאו כאצו
בלשוסו וכלסי זה הקיל קלא ואמל לא ילאה לך סי׳ צא יהיה נלאה
בעיטך כאלו הוא שלך והאי ילאה לקלא ללשו כמו לבי לאה וכמו נלאס
ל׳ לא יהי׳ כלאה נמיטך שהוא שלך וקני אפי׳ הוא בהוך ביהו לק
שנלנו מנעלו נאמח שאינו שלו ואלו ינוא אחל מן השוק לזכוה נו לא
ימחה נילו כל זה נמחשנה לנו נאמה וזה סגי מן ההולה ונזח שייך
עלמח כ׳ מי ילל נמעמקי לנו על כן רסלו חכמים אפי׳ נמפקיל ממש
אנל ננכול כזחלו חכז״ל ושנו נחוססחא שול סמלנל שמח ואין לו
׳ולשים וס״ס סמסקיל נהמחו ומוציאו לחיץ והיינו שול חמלנל ונזח
ליכא למינזל משוס העלמה אך לעומה זה אין נזה סקנסא ולא היה
לו לל״מ נל לסל לססקיל נכמוסיו וינוזו זדם סילו וזס נלול ונכון
ומ״ש בנ״נ׳ סטנא סי״ל ס״ קטל לוקא חמסקיל צלנ״ צדך ססקל
כשממוס אנל סמסקיל לאלם טכס סוס ססקל סמהד מלבד הגאון ז״צ
הכס מ״ס׳ מש״ס כללים וההס לאיה לסהול להכי סילושו סמסקיל
נסכי שכיס איככו אלא סילוק עצמו מסססן ולשא׳ זס לזכוס נו אס זכה
נו שונ אינו יכול להוציאו מימ אנל כ״ז שלא זכה נו יכול לסזול נו
ככל מ׳ שאומל ליהן מסנס מכונס שיכול לסזול נו ואין זה
מדין ססקל אנל המפקיל מיל איכו יכול לסזול נו אס לא
שסוא ׳סזול ויזכה נו שאל זוכים מן ההסקל וזה הוא ססקל וסמול
מ נ מ ל ה ולא המסלק זכיה״ נגל יסיל ומאי למ״ס׳ שס מלשון מנ״א
סי׳ סמ״מ סיף סק״ל לאלעסא ל נ כ ד אסקלי׳ אלעה״ לכ״ע לא אסקל״
המיה צ׳ עצ הגאון זצ״צ מה עדן ססקל לכאן סישלאצ מכל סמצו בזול
לנכד וססקיל מוסל סממון ששוס ססמן מסט שלעהו קלובה שיסזול
צו אסל סססס ומ״מ אס צא ׳לצה להסזיל לו סכי סוא מכול מכולס
גמולה ואעס״ שיש בו כדי אונאה ונימוצ מקס מ״מ כיון שקלונ צולא׳
׳סזיל הנוי וימכלכו לו אסל ססקס ע״כ אסי׳ אס לא יסזילנה צו אין בו
נימול מקס וכן כ׳ ש״ך ני״ל ס״ ש״ך סק״ו ואסא אמל״ אס נא ׳שלאל
אחל ולקחו מסגד אמל״ לא זלזל זס נמקסו אלא אלעהא להנו׳ ולא
אלעה״ לישלאל ואין כאן לין הפקל אלא לישנא נעלמא קאמל כנש״ס
ב״ק קמ״ז ע״א אלעהא לאלי אפקלינהו אלעהא לכ״ע לא אסקמכהו
ואין כליך לזכוה בו כ׳ ממילא הוא שלו דמיין הוס׳ בימ למ״ל ע״ב ל״ה
אסקל״ ועיין מג״א סי׳ מ ר מ סק״מ האלכהי במקום אסל עכ״פ בדלק
שלסכיכו אס לא הגיע הקמן לסלנים לאובן אין מכילס זו כלום:
,

אמנם אס הכעל הוא בשיעול בן לעה ככ״ל אזי כסשב הוא לגלול
ומקסו מקס מן ההולה ואי הוה כאן כסף ומשיכ׳ או הקכאה
מקים כללך שמוכליס מבכלה כמנואל ס״ שיך הוי קכייה הקמן הלז
מועיל אך יען לא סי׳ כאן אלא קדן כסף וסמומסא אע״נ שביאלה׳
נמק״א ]פ״ל סי׳ שי״י[ כ׳ סמומהא היא קדן מ״הה ממש וכן משמע
מס״ לשנ״א גימין ׳ו״ל ע״נ ונסשונ׳ מיוססה סי׳ רכ״ה ושס ניארה׳
לאס״ למ״ל לקדן ללננן לא מהד ללאול״הא ס ״ מ משוס לאינש׳
מעולם לא הסכימו לקנין החוא מלעחס אלא מכח חיקון סכמינו
ז״ל שנזילסס עלינו להסקלס הסקל זס ׳״ל אינו מועיל ללאול״סא כיו;
שלא בהסכמה אנשי העילס נעשה אנל לנל שסקכימו ססוחליס עליו
מללינס המונ כל לנל שנממון סנאו קייס ואין לםקסק עליו מ״מ הכא
מסוסק אני כיון שנאמה הנעל קמן הוא מאן לימא שהסממו ססוסליס
להקטה מ״ סמומהא ]והאכלשלאק[ של כעל קמן כזה שאין ללך
לפסוק עמו נמו״מ ונס נליכיסס כקלא )אוכמיכלינ( סי׳ על״ן לא הניע
להיוש איש מסססק אני א׳ נהל ליכנו סל׳ לא קנס נמשיכס ואי בסל
מנסניסס ולסיהס איננו גלול:

ותשובות
תשובה שיח

שלום

וכימ צס״ס סרב סנאין ס ס ר ק םמסולסס זיה רמנן יפס ס ד
חואל קלא שמו לשס וצססלה וצספארס כבול מרס זלמן נ׳״
אולמאן אב״ל לק״ק מאקיר יע״א:

יקרתו הגיעד וביקש ממד לחווה לעס׳ נדלון במ״סב שמכל סלה
מבכלח שלו לנכד משלח בביחו במחיל מאה זהר וקיבל ממנו
קצה כסף וזקף השאל במלוה אבל לא משך בביס ׳שלאל והמשלח
האכילה והשקה מבול מיס שבניה אלוניו הישלאל ולעה לוס מעכ״ה
לממעס מסילה לא קנה המשלה אף ע״נ למסילה לא נע׳ מיל ליד
מ״מ הכא איכא הלי מעמי ללא ליקד א׳ להוה נלשוח של מקנה ונהי
למסילס עליף ממשיכס בסא לקונס אסי׳ בלה״ל מ״מ נלשוה המוכל
לא מסד ועול כיון סקינה וסמקנה שניסס סיו סנוליס לכבל קנס
בכסף א״כ המסילה של אח״כ סוס כעולל בככס׳ סגל וקסבל שלו ס ס
ללא קכה והכא ליכא למח אחלה מקנה להא נס המקכס סבל שכבל
קכה בכסף ואיוכס יען כנל קנה נכסף מ״כ דעהו הלמה לההיר
לסנדל בי מוס ל נמס׳ מיז ׳״נ אמדי לבז״הז לאין מקדש ה״ל כמטיל
מוס בנמל מוס לאינו אלא מללבנן ואף על נ נ ללמב״ס ססק שסוא
לאול״סא ס״נו משוס לס״ל קלישס ראשי כה קלשס לע״ל ומקליביס
אעס״ שאין ביה וה״ל לאו״ להקלבס אך כל זה בכול בא״ אנל נחיל
סל' ס״ל ללמב״ס אסילו ב ז ק הביה איכו לאד להקלבה כמ׳׳ש ליש
הלכוה בכולוה הל׳ ס׳ אס כן הלל ה״ל בח״ל כממיל מום בבעל מוס
שאינו אלא מללננן וכיו! שכנל קנה נכסף יש לסמוך נא״ ללבכן
להנדל בו מוס למען לא ׳כשלו נו לניס ז ק לנ אלו לנליו בחכמה
ובהנונה ובלעה:
ואמת לבליס הללו כבל ללכו בו קמאי לקמאי וכבל הביא סל״מ
כמה השובוה דמלבליס נ ק ד נ י ם סללו ומכל מקום לא אמנע
סל׳ עמי אשל סנן ל׳ אס עבמ בשלשס סלמיס הללו ואין ב״המל בלא
סילוש נעזס״׳ )א( קדן כסף )בי( קטן מסילס )ני( לין סמלס מוס
בז״סז ובס״ל:
)אי( א׳ נוי קוכס או מקכס נכסף לאשק ללאשודס הוא שימס לש״
ננכולוס נ׳ מ״נ ד ס קבין נמול לימיל מעוס מן סנר לנוי לא
קנס אלא בכסף כלאמל״ לקמן בס״נ על כאן לשון לש״ נלאס כוונסו
לאי ס״ל נמשיכס סקנס לנייס א״כ ממ״כ אי קדן נרס בכסף וסוא
הקנס נמשיכס א״כ צא צדך למימל לסזו איכש א ס ד ד סיסוק ליה ללא
הקנה קנין נמול ואי ד נ ו לנוי נמשיכה א״כ מס״ה יסנל אינש א ס ד ד
למילהא במלמא עניל הלי כל קנינו במשיכה נין לדי ונין לדיל אע״כ
נכסף הקנס לנדס והוא קנין גמור להס מלאול״הא אך הואיל
שישלאליס אינס לניליס אלא נמשיכה ע״כ ימעו לומל מלהא נעלמא
עביל ועכ״ס מוכס מזס יס״ל ללש״׳ ׳שלאל במשיכה ונוי נ כ ס ף :

ובמס' סודן ל׳מ ע״ב ליה ואי לא מצי א״ל דשך וסל וכד ואע״ג
לק״״ל מעוה הכוה׳ קונוה לו וכו׳ ע״ש מיהו ס ס ס '״ל ללנ
אשי כחב כן לס״ל במס׳ ע״ז ובבכולוח משיכה קינה כורש סוספוס
בע״ז ע״א ל״ס לב אשי אמל עיש והסם נסולין מלא לשממהא הוא
לב אשי ולעולם אפשל ליה הלכהא כווה״ לק לש״׳ ס״ כן לללב אשי
אבל מהא לל״מ בל לסל סכ״ל מוכס שפיל ובקידושין ייל ע״ב ובסוס׳
שס ל״ה שכל ק ד ט וכד ׳ע״ש גס שס יש ללסוס ולא אאליך כיין
לבאמם ככון סלבר לשי' ס״ל סכי וכבל כםבם׳ במקום אסל לכ״ל
לגילסס לש״׳ נש״ס ד ׳וסכן אמל משיכה מסולשח ולל״ל כסף קיכה
כ׳ כן סוא נילושלמ׳ ס״ס לשבועוס ועיין בקלבן עדה ס״ס משילין
וכן גלס מללכ׳ ס' םניזקין ס״ שצ״ל ובלקם׳ במלדכ׳ ישן כםוב מל
קלף משנס גפן לס״ק כהב הגילסא כן וכן נלאה מלשון לש״ מס׳
ע״ז ע״א ע״ב ד״ס אבל לא ״ן ביין וכד ואי קשיא וכו׳ דסא במס׳
בכולוס סשקל״ ומד׳ אזלא לדיל אמ״כ לש״ גלס ס ס ס ל׳ ׳וסנן וכל
מקים שנזכל בלש״ בסיסוך סוא ממוס סממסיקיס לסמ״ל ומיושב
והנה סטלס מוס בבכול בדהז להלמניס הוא איסיל לאו ואין נו קו׳ סלס׳ שסקשו לק״מ״ל כל״׳ לנבי ד ל אללבא סא סימסא לללש״׳
מלקוס וסוא מסלש סוניא לסיק לע״ז י״נ כסילש״י נקלש׳ בלק לסעדל ובסיס׳ בנ״מ מ״ס ע״נ בשס לבינו ס״ס ללמא׳ לק״״ל נזל
ס נ י ס ולא נזלינן נז״הז אמו קלש׳ מזנס אנל קלש׳ מזנס סוא נלאו אך גי׳ אסול וכן פ ס ק למב״ס כמו שסוכיס סכס צבי ס״ כ״ו אס כן
לסוס׳ להסס איני אלא מללננן ומ״מ כ׳ הלאי׳ש נשס נמס׳ מ מ פיל איצמליך עמיסך צמגממ׳ עכו״ס מאונאס א״כ שוב איכא צמימל צנו•
סוף סי׳ ו׳ לאסילו נ ס פ ק בכול בז״הז אין לומל לנוי להמיל בו בין בכסף בין במשיכה ולאיס׳ נס׳ קלבן אשס שכסב לאיכא למימל
!נוס משוס נזיק דקדשיס נ״ל כוונסו דלא שייך סכא שנוס אמילס למסא׳ לעודסך לאימעמ סקלש ממעמ" נמ׳ עכרס ומכל מקום
בעלמא להישלאצ עצמו מבזה קלש׳ שמיס כאלו מנלס בו סיוה א״סל עודסך לומל בכסף ולנוי נמשיכס סאמס כ׳ כן אמל״ נב׳ סמן
וכלבים שזה בזיון קלשיס ביליס ע״כ ססמיל ]וע״צ ק״ שיו[ מ׳׳מ לשלך א׳ אסם לואס אנל של אסלים ושל נגוס מיין מ״ש סיס׳ סססיס
א' יסכים עור נלול א׳ אה״ נמנה עמו לסמיך אהפוסקיס לכסף לסוד ס׳ מ״נ ל״ם אנל וכד אמנם ד ל ללא למי ל ס ס ס מלך ומליסוסיכס
קונה ונשנס אולי סמומהא קונה נס הכא ייסן סלומה לעכרס קמן ממעמ״ כל שאינו שלך ושאינו עכיסוםיכס ומם ל׳ גנוס או נ כ ד
שימיל נו מוס ששוסמין עליו נז״סז וישסמ נמומו אנל למשוס סניף
סכל אינו שלך אנל סכא ממעמ״ כל שאינו מעיםך וגגוס אימעמ
לזה לומל נכול נז״הז ללבנן סלילה ׳שהקע םלבל ולא יאמל וסנלע״ד
ממעס ננםוםו אינו מודם של סדיימ ועכו״ם אימעמ ממעס שסלוםו
כסנס׳ וססמס׳ שמי א״נ ס״נ ננסי ציום ד מלסשון סקצ״ס לס״ק:
איננו עודם שלנו ולא למי ל ס ל ד וצדך ס ד קלא׳ וצלקו לנל׳ לנינו
מש״םק סופל מסס״למ:
ס ״ ס לכאו׳ ומס שםקשו םוק׳ אלנינו ס״ס לאס כן םיקש׳ לל׳ יוסק
מםנ״

שאמת

חת״ם סופר דדד

מחטםין לנצן םא קפל לא מעל ואי אפ״ ממ״ס קונח נכסף א״כ
נמאי מוק׳ צ״ ״צ לצכאורם מ ק שמקלו סכמיס קטן כסף נישראל
משו״ם קפל צא ממצ אן סיס׳ כ' נמ״ז סיג ל״ם וםא וכד כיון לעמצ
עם״ס מ׳ יפקע מעיצם מממום םקלש מטצ וטש שס מםל״ס שיף סן
הן הכה לנל׳ הוס׳ נימ מיג ע״א קוף מ ם מאי אמ׳ וכוי למון ל מ מ פ
המוכל מקנל הממוה יכול לשמש נו א״כ ממל הגזנל ומש״ה קשיא
מנלן אל׳ ׳וסנן אנל טין נש״מ נשם הלשנ״א שט לאין היהל
הסשמיש טכס םמעילם וא״כ נא קש״ מנלן ל״צ ספל ׳שלאל לא
ממל משוס למקלו רננן קנין כסף לגמלי עקלוסו ואי עשוס היסל
םשמיש למוכר זס איט טלם ממילם ולק״מ אט ׳וסנן ומ״מ לבא ס״ל
ללכאולם מסניםא מסיימ למל וא״כ לק״מ אשיעס לנינו סייס וםוק׳
ע״ז בלף מ״א סוף ל״ס שקילו וכר מסקי לסוג״ לססס ס״ל אפי׳ אי
ללש״ ל מ ט ם ן בא׳ ולנכל׳ באילן ט מ לא ללש״ מללממיסן נסלא
למכדם נמ׳ בסלא אלא לנכמ או בסא אי בהא וטל להסביל סלבל
לבםלק ב׳ דבכולוס אליבא למל שפיל אממ׳ לישלאל במשיכה ולככר׳
מ ק א בכסף למלישראל בסלא לככלי בסלא לוקא ולא נסרוו״סו א׳
במי נםא א׳ נמ׳ בםא אנל לל"׳ לישלאל בכסף א׳ טמא לככל׳ לוקא
במשיכם ולא נכסף קשס נופו בכסף ממוכו לא כל שכן ונשלמא גוף
םללש צמטםן וצא לנכמ םא לריש מיםולא ללעמיסן וע״כ לרש״
לים אבל למימל מם צמטםן בסלא צנכמ נמ׳ בסלא וע״ ההיקש
סזה נסםול ק״ו גופו בכסף וממונו לוקא נמשיכס אין ההיקש
סזס כדי למקסר קל וסומל ע״כ לל׳ ׳וסנן לגוי או נמשיכס או
בכסף :
 "THזס נראם מיקל דס" קמא אנו מקני׳ לכס םמעוס מעכשיו והיין
ים״ שלנו מעכשיו ע״ש אין לזס מונן במה יקנה היין מעכשיו
כיון למעום אינו קולס וסנלע״ל מ ו נ ס ס שהממ״ס אמר םא לן המעיס
ולכשנמשן היין ויה״ קנוי לנו יהיס לן םמעום כנר מעכשיו אלא משוס
ללרב קייט׳ ואיהו ס״ל לכה״ג הוס ס פ ק סנאי ספק סזרה וכבר הקשו
זס בסוס׳ כהובוס ס״ב מ־א והי׳ לסל שנוי׳ דמולה ל נ כשאומל מעכשיו
לבסוף ע״כ כ׳ םכא מעכשיו גס לבסוף ומ־מ לשוכס מגומגם והי׳ זס
איכי עוכרס שס נ כ ס ו מ ם פ״נ ע״א ע״כ ם״ שט שנסו׳ אמם דלל׳
׳וסנן גוי קונה נין נכסף ובין נמשיכה וכנר הסכימו שכן דעם
םרמניס ומ״ש םכמב״ס נצשינו נדיניהס אין רצונו נדיכיסש שפסקה
לסס סורח כש״ס דבכורום אלא משוס דנישראל נמ׳ נכסף קינם מה״ח
וסכמיס עקרוםו משוס שלא •אמר נשרפו ס  -ע ן קמ״ל דננו׳ קוכס נכסף
ולא ם-קכו ס כ ט ס ידד׳ נשל גוי והניסום על דיניהם והרמנ״ן כ׳ ה״ה
דס״ל גד נמשיכס וחרשנ״א נחח״א מעיד נשמו דש״ל גו• נחרח• או
כסף או משיכה וחנה זכינו לש־סםו נסשו׳ םמיוססס ס״ ר מ ס ויען כל
האחרונים וגס מג״א ק״ חמ״ח לא ראו ההש-נה ההיא וגס כדםסה
קצח נעעוח ע״כ אמחיק חונן מונחו נחיס׳ מאור ריש דנמו אמר
כיון דק״״ל כר״ לישראל נכסף א״כ גוי נמשיכה כמ״ש ה״ה נשמו שונ
חזר ר״ל לגוי בחמו״הו משט הכרחיס א׳ מדאמר רב אשי רמוה רוחא
כקע״ וקי הא ע״כ שוס קטן ט ק ר יש להם או כסף או משיכה וא״כ
כחד אנן א' נכסף הדרי נהו ובמשיכה לא הדמ הרי קמן דלאו רמוה
רוחא דא״כ נכסף נמ׳ לא לסדרי משוס רמוח רוחא אע״כ נכסף כמי
לא חדרי וא״כ םיקש׳ לאמימר מאי רח״ מדלא חדרי נמשיכס חא גס
בכסף לא הדרי אעיכ אה״נ אמר אמימר נכט נמשיכה כמי קוכה ונכסף
כמי קוכה ומדלא השיב רב אשי דלמא לעולס משיכה נככר׳ איכו קוכה
והא דלא הדרי בהו קשים דמכיחס כן חוא מוכח דדיטהם היינו יין
סורס ממש כיון שכן קבמו לסם לקכוס קוכס מח״ח ועעמא כדאמר••
נ נ נ א קמא קי״ג ע״א ישראל וככמ לסכין לדון וכו׳ אמור לו כן דיככס
ע״ש וזה דאורייסא סוא והא דלא מפרש״ בבכורוס נדיטםס שסס דכים
ידוע היה להם נאחר״הו דלא דכו או״ה כן ע״כ דנר׳ רמנ״ן ז״ל ואלו
ראח מחמס מינן ומשאח נניטן ומג״א דברי רמנ״ן אלו לא רפרפו
והגאון עח״ג מיילד ג״כ ראיח מחא דמס׳ ב מ מ ס ע״ז ע״נ גני צאן
נרזל ודיכ׳ ולדות ומולמ ולדוח כל אלו אינו אלא מ ט ח ם ואזלינן
נחר״ צםעור מ נ ס ר ה והגאון בצ״צ דוחה דחחס לאו משוס מ ט ה ס
אלא מעמם אלמוסו דגו׳ ונמצס ממנו נמ״כ ע״ש חוס׳ םוצין ל״ט ע״ב
דאלמוח צא מחט אצא לחחמיר מדרבכן ולא לחקל וא״כ אמח ברור
ונכון דבדיניםס מהנ׳ אן בקטן גמור אנל קטן אזן פרח וכדומח אין
זס אלא לםטס ואס איננו קטן דאורייחא לא שיין דיניהם נ כ ן וכ״כ
מה״ג וככון סוא :
וכבר מארחי בחשונח אחרס )טין ס״ שי״ד( דגם קעומהא קגין
דאורייסא סוא אם״ לסםוסק״ דקטן דרננן לא מחני דאורי״
הייכו קטן דצא כהט סוחרים מרצוכס אלא אכן כ כף לסו מספקר נייד
נזה ״יצ צא אצימ׳ דנר׳ רננן צקניני דאור״חא אנצ מכחג סוחרים
מרציכס חלא כל חכא׳ שבממון ק״ס מח״ח ובחשד חכ״צ הכרעה׳ נקטינ׳
דרבכן כגון מעמד שצשחן יכיוצא בו שאס ירצח א׳ צחזור בו סוא עובר
על דברי סכמיס דזה מועיצ אפ״ לדאור״סא אן מם שעשי חכז״ל רק

ותשובות

סכח

לגדר כגון שמקרו קנין כסף משוס שלא יאמרו נשרפו סטין דהרי אס
רוצה סוא לקייס מקסו בכסף זכור למוב ואינו מובל מל לברי סכמיס
וכן שינוי קונה משוס הקנה השביס והרי אס ירצה לומר אני לא אקנה
נשינוי זכור צמוב קכינ־ס כאצו אינס מומיציס צלאור״הא ואכ״מ עכ׳׳פ
בכידון שצפנינו עם•׳ לוב למוס גלוציס סקלמוניס קנה בכסף ורק אך
לשימה ליה לככל׳ לוקא במשיכה ולא נכסף אמנס מ״מ ל״ה פציג יס׳׳ל
משיכה בככל׳ קוכס ומשו״ס כ׳ המול לסמרזוול שבכולם להקטה לו מקוס
הבהמה ינטלון שלפטכו שלא כעשה כן נבוא אל השט׳ והוא המסילה
שנהמה גסה כיקנה נ ה :
נ{ מסירה מה שהמשלח האכילה והשקה וכועלה בילו וכ׳ הל״ן בפ״ק
לקיליש־ן לצא נמינן מסירה מיל ציל רק ברלין סנעל־ס אך
הכא הלי הנהמה נלשיה בעה״נ המקכה אמכס הרי כסב שס הר״ן צחצק
נין קטן משיכה שאינו מועיצ נרה״ל משוס לעיקל קטן משיכה הוא צמשיך
מרשוח מוכר לרשוח לוקס משא״כ מסירה שהמסירה עצמו הוא הקטן
ולכן מחני אפי׳ נלה״ל והאי ללא מחני נרשוח מוכר משוס שרשוחו
של מוכל מעכנ מליו ושוב כ׳ חלין נסוף לבדו שס לאס משה משיכה
נ ל נ ל שצליך מסירה או נ ה י פ ן אפי׳ אמר ליח חמוכל קכח לא מסכי
כיון שחוא לנל שאינו לאוי לקנוח נו ומאי לאמלינן נפ׳ הספינה
בכליו של לוקח נרשוח מוכר ללא קכי ואס אמר לו קט קכה חחם
היינו עפמא משוס למאי ללא קנה כליו של לוקח נרשוח מוכר הייני
לפי שאין לשיח שס להטח כליו וכל מקיס שיש לו לשוח לחכיח כליו
קכה הלכך כל ה־כי לאיל קכה ה״ל כמשאיל לו מקומו וקנה אנל משיכה
ומסיר׳ היכ׳ ללא קכ׳ לאו מהאי מעמא הוא ומש׳׳ה לא מהט אמ״גלפליש
וכף עכ״ל נלאה מזה לוקא מסילה נמקוס משיכה היינו נירל׳ ללא ק ט
נ״ מסיל׳ הוא ללא מהכ׳ פליש אנל מדלי למהנ׳ נ״ מסיר׳ רק שהמקום
גילס שחיא נ נ י ח מוכלא׳ הוה א״ל קט ה״ל במשאיל לו מקום וקנה בשלמי
משיכה לא מהנ׳ נ נ י ח מוכל אם" אומל לי קני ללא משק מלשוח ללשים
להשאלח לשוח לא משווי' ל" לשוח של קוכה אלא שלא יעכנ ע״׳ הקינה
שעושח קנץ גמור ע״׳ כליו או ע"׳ משירח ולק חלשוח ממכנ עליו לזה
מהנ׳ השאלח מקומו שלאיעכנ רשוחו עליו ואפי׳ אמר א׳ נעינא ליקנ׳
לא מהכ׳ מדש הליין ומאי לאעל״ נמס׳ ע־ז שקינל עליו ללון נליט
ישראל ה״נו שקינל נקטן כמו ל״ם ז״נ :
וראי' מלאמר״ נ נ ״ נ פייה ע ינ'זרק לח נתוך קלחה נעלה מוכר קלחים
ואין םנעל מקפיל על מקוס הסל והקשו חוס׳ הא צריכה חזקה
לקנוח מקוס חסל וח־׳ חוס׳ ח״ל וח-י לינ״א לאנדג לאין המקום קנו•
לח כיון שיש לח לשוח להניח קלסה שס קנה שס קלחח לכליו של אלס
קוטם לו נכל מקום שיש לו רשיח להכיח שס כגון סימעא אע׳ג שאין
הסימעא קנוי׳ לו מ״מ הכלי עצמו עכ״ל והא לאין מסירה קינה נקימנוא
היינו משוס לטון להבהעה עומלח נסימטא הרי המקום קנוי להנעל
חנהמה חחלס קולס שזה עוש ז נ ס קטן מסילה וא״כ רשוסו של מקנה
מעכנ משא״כ כליו של ל ק ח שקלס לעמיל נסימעא והרי המקום של
חלוקח א״כ אס נוהן לסוכן העירום הרי םס קמים לו אנל כשאמל לו
קט לאכן סהל׳ למשאיל לו מק־ס א״כ כגון מוכר קלסוה לאפ״ בלא
השאיל לו נם״ אנן סהל׳ שהשאיל מקום להסל הרי קונס .ואעםיק כאן
לינול א׳ מחי׳ למס׳ טעי; ר״פ הזורק וזיל עיין נ״נ פ״ו ע״א נאמר מוכל
ללוקח זיל קנה קנה למע והכא אע״פ שאומל הא גיעך מ״מ אינו
לומם צלההסהחס רצו; הלוקח לקניח אלא שהמוכר מעכב ע״כ כשאומל
קכ׳ מהכ׳ משא״כ הכא אק האשח רוציח להחגלש שמחגרשם נעל כרסה
אלא לנע׳ רשיחה אס איט מקנה כה רשוחי נרל־כה מה יועיל טלי
גיטך ועיין מ״ש עח״מ ס״ רי״ש נשס הרמ׳׳ח לוקא באומר זי :קני
הפירוח אנל נרשיח להכיח כליו לא קנה הפילום ולא היקש״ משמעה"
לםנעל שאיכו מקםיל אמקוס כרעי המעה ומקים קלחה קנחה הגט
ליש לומר ללהט מהכ׳ טל• גיטך כטל אמנס הרממס נראה לפליג
למפרש מוכר קלחוח שקכס הלוקח מהמוכל ס״ל נההיא הכאה לקנה
ממנו הסל מניח לו מק<ס להניחו שס ואי אפשל לומל לנחהיא הכסה
מקט כ״ המרוח להכא בגט אס קכחה ממנו הסל מה הכאה יש לה
נגע לומר בההיא הכאה למקכה לה גע אע״כ מ מ ק שיש לו רשוח
לחכיח סלו ממילא אין הרשוח מעכב להקנוה לםאשס סגע נעל ככסה
וללוקח לקנוש הפילוח אפ" בלא אמל קני הפילוח והיינו לכ׳ חמור
ללמנ״ס פליג אסרמ׳יס וחמה בי״ נ נ מ ח ולהטל א״ש על כאן לשונו
שס בחידושי :
ומינה בנידון שלפנינו דמדאי סשאיל לו מקוס לבהמחו וניחא ל״
מאוד שיקנה הנהמה לנכרי אין חרשוח ממרנ קטן המסירה
וזה ברור לפע״ד אך חא אין דעח שטהס לקנוח נזה דשניהם היו
סנוריס שכנר קכאס נכסף והנה מהרי״ט נחשו׳ ח״א סי׳ ק״ן כ׳
מסנרא דכפש״ דוקא קטן חזקה או אפי׳ משיכה אינו קונס נל׳ דעה
אנל כל שנידו נהגנהה וכדומה לא גרע מחצרו שקונה לו שלא מדמחו
וטיח׳ לזה ראיה נמרה מס״פ חניזקין קיא ע״א ונחוס׳ דייה ליקמ
וכו׳ יע״ש דק׳ לו מב״ק מ״מ ע״נ המחזיק נשער ננכסי חגר ׳ע״ש ולא
חי׳

חת״םסופר חייד

שאלות

ו ס ש ״ ך ס ״ ע ל ״ ס ס ק ״ ג ס ש י נ ז ס מ ל נ ס ש י ׳ ל י ל ו ק ו נ ס לו וסי׳

ס ״ כלום

ונחזי

מה

צמאי ל ק י ״ צ
חגאוכיס
שצא

כ ל י נ ״ ח ל ס צ מ ק י כ ס ש ל א מ ל ע ח ו כ״ש י מ

ס ר מ נ ״ ס ה י א מאי׳

ביין ב כ ל י ו ס ש מ א ה י ו ם י ב ו א

ה ל י נ י נ ז י ל ב י ו ס שבן ל ו ל ב א נ ו א ס ו ל

ס א צ ו כ ע צ ם ח ו ס ׳ ב ״ ב כ״ד מ י א ד ס ש י מ א צ ס ו ג״כ ל י ל ו ק ו נ ס
ו ס י ל צ ו ל ס ל ק שאצו ס י ס י ו ל ע כמי לא

מוהל להמיל נו

משעלי גל

ס ״ ל ע ס ו צ ק כ ו ס צצול א ב צ ב צ א י ס צא ומיין ל מ ״ א סי׳ ע ל ״ ס ס כ י צ ו ב ס מ ״ ע
ש ס ס ק כ י ס ו ז ס ס ו א ס צ ו ג ס ס רביכו ישע״ ו ל מ י ס ש ב ע ו ל ש ס ל צ ל מ ״ ס כ י ו ן
ס צ נ נ י ס צ נ כ ו ס ס צא ׳ ל צ ס ל ק כ ו ס ס א ל א ע״י נכין ל כ ן ל א ק כ א ו ס

ולי ׳שמי׳ ס ״ ל מ ״ מ ילו ק נ א ו ס מיין נ ע ו ל ע ״ כ כלע״ל ס כ א ק נ ס נ מ ס י ל ס
ד א כ ת ׳ צ״מ ל נ ס ״ ל ״ ס

בן ל ו ד כ מ ל א ל א מ ו מ מזי ל א ל ג ו ס י מ ו ל א ללמי מ י מ
מ ו ס א ך ס ל א אין אכו יולעיס ע״כ
סיוס

מממיל נ ו מוס עונל נלאו

ללמא

כ ס ע ל ל מ ס ר ע ועכ׳׳ס אין

לוקק

ינוא ו כ ש מ ס ה ה ב ה מ ה ולא נ א

לישנ על

אפי׳ יבוא ל ה ו מ מ מ ל א ת ס פ ק ומאז א מ ל מ י ] ע מ מ א ש כ מ נ א

מ ל ו כ ה זו ה ג א ו ן מ ה ל י ״ מ א ל ג א ז י ה כ ל פ ס א צ ל ת ל ׳ נ כ ו ל ו ת ל ר מ ב ״ ן ב מ ״ ף

גמיל :

מלשים

פ׳׳ת מ נ כ ו ר ו ת [

ס י ח מ צ א נ ס נ ו ס וכו׳ ו א ס מ צ א ם ע ל

ומכמיס

נ מ ל ו ת ו מ ש ו ס ת ק ל ת ו ק ש ת אי ת ע ל ת מ ו ס ל א ו ל א ו ל י י ת א נ ז ״ ת ז

קנין
אלא

ע ז ב ה כ ה ב בז״סז

נ ל א ו ואינו ל ו ק ה ולגיל א נ י ל ש ס נ י ל ל ה ר י אמרי׳ ב מ י כ ו ב ץ

וא״כ ב ו ל א י אי ה י ה א ל י ה ו נ א ו א מ ל ל כ ל ימי מיי זו ה נ ה מ ה ל א י ב ו א

מלמסו וסקשו

שסגניס

נ מ ש ה בזמן ה נ ה

מובל

ס ן ל ש מ ל ו ס חנ״ל י ס ו ג י א סלינ׳ א ל מ ב ״ ח דחצלו ק ו נ ח שלא מ ל ע ח ו אבל
ו ח מ ו ם למשני

ותשובות

נ נ ״ מ כ״י ע ״ א ד ״ ס ל ש ת י ך

ת ת י ב ת ת ל י ת ם שצ מ ו צ א ם ו ע ת י ס ׳

מומב תית

נ ה מ ת מ ״ ע ל א ו ל י י ת ׳ נ כ ל זמן

הואיל ומעשל

ל מ כ מ י ס שלא ל א ס י ר ת ע ל מ מ ו ס ושלא ל נ מ ל מ ״ ע של מ ע ש ר
ולא יניא ה ק ל ת

ו ת ר נ מכייל ל א מ צ א

ועמ״ש ת ל א ״ ש ומייתי ש״ך ש ס ס ק י ״ ס א ך נ מ ל ל כ י ש ס ס י ' לכ״מ יסי׳ ל ״ ס

ולתמיל נ ו מוס

נ ש ס ר נ י כ ו ב ר ו ך מ מ ג ל צ א ולי א ב י ג ל ו כ כ ץ לאין ס צ מ ק ו נ ס א צ א ת ס ק י ל א

תי' י א נ י א מ ל ת י ע ״ ל ל א מ ר ר נ י כ מ א ! ש ת ו כ ה נ י מ מ ר א

ומ״מ מ ת ק י י מ ת

נז״תז ל מ ק ל מ ס

ת נ מ ל י ס וקלסי נ ס ר י ש ת יסמ״ע ס ״ מ ס

ס ו א ת ק כ ת ס כי נ ע ו ״ ־ ע נ ר ק צ י ל כ ל ת ק ק ו ל א נ ו ש ע נ ו עיין מ ס ׳ ת ע נ י ת

ס ק ״ ב ו א ״ כ ג ס י ד ו ש ל א מ ל ע ת ו אין ק ו נ ת לו ל נ ל שים לו נ ע ל י ם ו נ פ ל

מצסיס י ו ס י ו ס לישועת ת•

א ב ל לא א נ י ל ת א ש ״ נתיאשו
םיתא

נ נ י ר א יקשת מלי לתתיל

ללמא

מעעס ס״ס

קונת

תלכת כסף

ללמא שלא מ ד ע ת ו א פ ״ א נ י ל ת ל ל א כ ר נ י נ ו נ ל ו ך

״׳ז ע ״ א ומ״כ מ מ מ י ל '

נ ״ ת מ ק ותיו

כשמרנ

ותי׳ כ מ ו ל א ו י ל ת ק ל נ ת ד מ ה ר ה ׳ נ כ ת
גזרו מ ל ת פ ל ש ת

ו ת ת מ ע י ל מ ו ס ל א ו ר י י מ א ומאז

מעשל משוס ת ק ל ת אך

כמו כתיאשו

בלבות תימיס

מסילת

דוקא קונת

והנה

להציל ל ב י ס ממכשול ל ח כ כ י ס ו ל כ י פ ת ו ל נ ע ו ל ל צ ת נ פ נ י ו כ ל א י ת א

סזי ו ס ז ר ת ע ל ת מ ו ס א י ס ו ל ל ר נ כ ן ו מ כ ל מ ק ו ס ל א יכלו ל ס ס ז י ר ת פ ר ש ת

ב מ ס ׳ ע״ז כ״ג ע י נ כ נ ר ע מ ל נ ז ח נ כ נ " ׳ ק מ א מ״׳מ ס ״ פ ׳ ו פ א

מן

ל י מ ר ה י ו ס א ו לזמן ק ל ו נ ו ה ו ה ה נ ה מ ה כ מ י ל א ל ג ו פ י ה מזי ו ל א

מ מ ג נ צ א וני א נ י ג ל ו ל כ ק :

ע״ש ו א נ י נ ע כ ״

לולאי קלשיס

תכלעמ׳

ל א ע ב י ד וצא
מוגיצ

עציו

ו ר ע נ ו כ ס של

צערא

למקומו

שכבל

ל מ י ל ש ה ק ל י ש ו ע מ ל ו נ י גזא

ד ל מ מ נ א ש ו נ אין מ ז ו נ ו ת י ו עיייו א״כ מ ו נ ל ס כ כ י ס י ל כ י פ ת ל נ ש ע מ ס כ נ ס ח
מיד׳ ו ת י ח כ ׳ י ר ע נ

עעשל

כיון

נתנעל

ע ל ילי

סאחלוניס
מ״מ

נ״ל

תלאשק

ללמי

סגלול

ככלע״ל:
סלילה א ך תלולת

ת ל ר ן ללילן ל ת ת י ל ת ע ל ת מ י ס ע ל ידי י ש ל א ל

ו מ צ ט ע ר א ח ר זמן מ ס לו ו ל ס ס וכי

ל ס מ ו ך ל ת ת י ל ע ל ילי עכו׳יס ק מ ן ל ל א מ י ס ל ף נ י ש ל א ל ג ל ו ל עיי!

כ ל חיתו י ע ר א נ צ נ כ ו ר ד ט י ס ו ל ו ע ל

מכשול׳ ו ה ׳ יצילכו מ ש ג י א ו ת ס כ ״ ל

ש נ ת קל״מ

יסמוך ולממיכא

נ ע ל י ו א ו מישראצ א ו מ כ ס ן ומזונותיו עציו ו ת ר י א ס ו ר צ ט ע ו ס ע ד שיחן

שינא

א ״ נ  :פ ״ נ י ו ם ג׳ י״ע א ל ל ת ק צ ״ מ ל פ ״ ק :

מ ז ו נ י ח ל נ ח ע ח ו וכמ כעכש ע ל שאימר מ ז ׳ כ ו ת לארי וע״ז כ ת י נ ת ן צ ד י ק

מש״תק ס י פ ל מ פ פ ״ ל מ :

נ א ל ז ישולם ע ״ כ איי ת ק נ ת נ ס כ נ ס ח ל כ י ס ה :

ולהטיל

תשובה שי

נ ו מ ו ס ז״ל ת ל א ״ ש פ ׳ ה פ ו ע ל י ם ס י ׳ ו׳ ו א ע ־ ג ל ע ס ק י ׳ ל מ ט י ל
לע״י ככלי

מ ו ס בקלשיס

א ס ו ל אפיי נ ז ת ״ ז שאין א ס י ר

נמ׳

א ל א מ ל ל נ נ ן כלאי׳ נ נ כ ו ל ו ת ל״ת ע״א ת ח ם ח ו א מ ש ו ס ח ו מ ל א לקלשיס

שוכ״ט

ו ל א גמלי׳ ע י כ ת ע מ ל :
הנה

לי״נ ת ר נ ת מ ו ס ל נ נ ח י ר ס
עתיק ססרון נ ע ל פיפיות

תותיק מלתי

כש״ת מו״ת א ה ר ן פ ו ל א נ״י:

ת א ל ס ש י ט א לי• ל ס ר א ״ ש ל נ ז ת ״ ז ל ל ב כ ן מ ש ״ ס ע״ז י״ג ע׳־א ועיין
ח י ס ׳ מ נ ח ו ח נ״ו ע ״ נ ל ״ ח א ל א יכו׳ ו נ כ ו ל ו ח ל״ג ע ״ נ ל״ת נ ע ל

ע*ד

מ ו ס וכו׳ ו ל א נ י ח א ל״ל ל ל מ א לק״׳יל מ ק ל י נ י ס א ע ״ ס שאין נ י ח ח י ל ר א ו י
נ ז ת ״ ז ח י י נ ו מ ש ו ס ל נ נ כ י ל ו ח עכ״ש א י נ י ל א ״ נ ש ו ס אושן ד נ כ ו ל ו מ מ ש ל
נזת״ז

וילאה קלומה

מלא

תלממס

ל א מ ת א כ ל כמ״ש מג״א סי׳ ת ק ס ׳ א נ נ י א ו ל ל נ ל י

ס ל ס ס״ל שסזלת ל מ ק ו ע ת א ע נ ו ל ס ל ש ת א ל א ואתני׳ ת כ ת נ ש א ל ת
י ע נ י ק ס ל ק נ ׳ ס י ׳ צ״ס ס א ר י ך ל י י ש נ ק ו ש י א מ״ז י ״ י ס ״

ולקיים

לשאול ע ל כללו

תפסוק

ו ת ו נ ס " צ״מ

שכ״ג
תמולת

מ״ת׳ תולאות

ותא

ש ת ו א ת י ת ת נ א ו ו כ נ ס ת ׳ ס ז ק א ל ז״ל ש ת ו ר ס ב ש ס ז ל ת ל מ ק י מ ת ל ת ס ר י ש

ד כ ח נ חלא״ש מ ש ו ס ם ו מ ל א ד ק ל ש י ס כ״ל כ ו ו כ ח ו כיון מ ש ו ס למיחז׳ כ מ נ ז ת

מ מ ק י ס א ס ר ו ת ג א י ן י ע נ י ק ת מ ת ע ל י ו וכ׳

נשסזרס למקומת עב״ס נ ס ל ת

ק ד ש י ם אין ל ת ק ל ב ז ת כ ל ל א פ ״ ע״י א מ י ר ת ל כ כ ר י ד ע כ ״ פ ביזיוני ל נ א

ס׳׳ל ל ר ב נ י יש לסמיך

איכא :

והנה

ת א ד ה ט נ י ח מ ס ל א ו ד א ו ר י י ח א מ ש ״ ס ע״ז י״ג ע ״ נ ה כ י ל יש ב ז ת
שני פ נ י ׳ ל ה ק ל א׳ משים

מנכורית פ ס ק

מקומו ד ת ר מ נ ׳ ס פ״א

כ ר ״ ע ד נ כ ו ר י ח ״ ל אין מ ק ר י נ י ם א פ ״ נ ז מ ן ת נ י ת ו נ ׳ מ ט ע ם ת ז י ק ד נ ז ת ״ ז
א פ ״ נ א ״ י אינו ראוי
בכור

מ ק ר י נ י ן א ע ״ פ שאין נ י ח

ל ה ק ר נ ח ד א פ ״ למ״ד

ו מ ע ש ר ל א מ ת א כ ל י ו נ ו ר א ו ת נ ש ל ר ת י ע ל ר מ ב ״ ס נ ס ׳ ח מ ל ו ח ל״ח

ל פ י ל ל ל מ א י ל ס י ל ס ל ר א למגלי•

א מ י ל בילושלמי

ומסליש מינית וני׳ ומסיים ב ס ו ף ת ת ש ו ב ת

וניל לסמיך ע ל ז ת למעשת

מ ל מ א י נ ל ' ס פ ק עכ״ל

מ ת ש ו נ ו ת י ו סי׳

למלת

ס״ל ק י ל א

ק ל ״ ת מיית׳ ק ו ׳ א ב י ו ת ג א ו ן
תקל קל תסלת עב:
סמיר

ומיס ה ר י מ ה

ס ק ז״ל

והלומה

ומיל נ ס י א

א ת א ל פ ״ ת כ פ״ג ע׳א
לסילין

תיכי דא״א

ממירה והקשס הגאון

וסיבמל אע״ג לאין מ נ ע ל י ם

מאכילין

מתוקכיס מ״ס ע ב ל

ס ק לסריש

ולמזור

א י ס ו ל ל כ ס ס  ' .ה ל ר נ נ ן ב ע ל מ א ס ו א ושיעור

ס " כי״ן שכ־ וצריך ש ה ד ע ה ו מ ׳ ש ה ק ר י ב ק ל ש י ס בזת״ז מ ק ל ע ז ר ת ח י י ב

ק ״ א כמי ע ל כ נ כ ן ה ו א

ב ר ח ו ב ב י א ו ר א מ ר י ד ה מ ע כ ה ב מ ק נ ז ה ״ ז ר״ י א ו מ ר חייב וכן ה צ כ ה כי

ל ת ל מ ו ל א מן ת ת ו ל ת ת ל ר א ל ע י נ ל א ואולי כ פ ק א ל ת ו מ ק ר א א ה

ס ו א ר א ו י ל י ק ר נ והשיל ש א מ י » י

א צ ל נ ו מקריבי; א ע ״ ת שאין נ י ח מכ״צ

ו ש ו ב ב ס ״ צ״ז כ ח נ ו כ ל מ י שיעיל מ ו ס ב ק ד ש י ם ל ו ק ה

ו ב ח נ א ׳ שיהיח

מקרי

ל א וצריך עיין )עיין ל ע י ל

ולעכין ה ט ל ח מ ו ס
ס י מ ן ם״ו( :

והנה

סא

ר מ נ ״ ס כר״ע

דפשק

ד נ כ ו ר ׳ ס ״ ל אין מ ק ר י ב י ; א ׳

מ ס ״ ח ו כ ד מ ש ע ע ק צ ח ח ו ס ׳ מ מ ו ל ה כ ״ א ע ״ נ ל״ה
יל״ש

כיונחו

•בהא
נחקדש

לאומי׳ ס ו א נינש נ י נ ש כמו

ש א נ א ל א ל א ד ס כ א נ ו ל א ׳ א פ י א ״ ל ר נ נ ן ליכא ומצוס נ מ י ס י כ א ל ב ע ל
מ י ס ׳ ל ש מ ע מ י ן מ ש מ ע לס״ל

מלשין

א ״ ל כ מ מ ל ה א ס ו ל מן ה ס ו ל ם

שהניא הלין לנימול

ב ל ע ה לאב״ל

א מ נ ם ל״ן מ נ י א ב ש ם מ י ס ׳ ב מ י ס ו ך ו כ ב ר

מ מ ק ו ם ל מ ק ו ם וכו׳

א״כ ג ס א ״ ה ו ה מ ק י ם
מאליחס

בסמיכה

שאין מ נ י א י ם ש ס מ מ ש ל

לחקרינ

חכאי לשלמים

על

ו מ ע ם ל כ א כ ל ל כ ל א ד ס ולעייג

איי למעשר

:הניא נ מ ר

ל ל נ כ ן אין כ א ן מ ק ימו כ ל ל ל ו ל א ׳

איסול לכתחלת ת ו א ל ק

ועחוי״ט שס א י כ מ ל ס ס י ס איגלא ל ה א ה ל מ נ ״ ס ס״ל

ה ס ומאליהם קבלו
אין

ד נ ר י ו ז״ל:

סלקא

ד נ ן ו ג ס ב כ ו ל ו מ ע ש ר נ ה מ ח ל א מ ח ק ר נ י כ ל ימי נ י ח שני ו ז ה ש ק ל מ ו ח ל ט
נמחכוסיסס

מקדשי

נ מ ע ו ל ל נ ז ה בגליון רי״ף ע״ש י נ ס ' ש ע ל ה מ ל ך ס ע ״ ו ממ״א ה ל כ ה כ ״ ה

ק ם ״ ק ל ח ל ׳ ח ל ו מ ה ו מ ע ש ר ו ח מ ע ז ר א ו א י ל ך שאין כ ל י ו ש נ י ה ע ל י ה ל ל נ נ ן

לומר

לס״ל

ו נ ס י ׳ ל מ ס ׳ סוצין כ ס נ ס י ד ף צ״ס ע ״ נ וז״ל ז ה י ה י ס ל ס נ א מ כ ל ל א י ס ו ל

ד א ו ר ״ ח א אין ראוי ל ה ק ר נ ה ו א י ס ע ל ו ס לירושלים מ ס ז י ר י ס א ו ת ן
סיף חלה

כגל ליפרקיני׳ א ל א ש ה ע ל ם

א ח ז ה א כ כ ׳ א ש י ת ל נ ׳ מ״ש ל מ נ ע ל י ם

ב ז מ ן ש ב ה ״ ק ק ״ ס דסז׳ ל ק ר ב ן כי׳ ע״ש ו ד ו ח ק ל ח ל ק דלעכין ש ח י ט י ח ק
ראוי ל ב ו א ב פ כ י ס

ו כ ת נ ללית
ממנו אלו

ועתה

ולערב

ו ל ת ר ו מ ה ס״ל דר״ע

הקשה ממאי

ואי

ל א מ מ ׳ ל ק מ ; צא א מ ל ה מ ו ל מ שצמ צ מ ק ל מ

ל ע מ ך מן ה מ ו ל מ מ ב מ צ " א י ס ו ר צ כ מ מ צ ה מ א • מ ק צ ה א י כ א ה א ׳ מ נ מ ל
לעלמא וסכלמיל

בלונא
לכתסלס

לולא׳ מוכס

ל א ל ת ״ ת ל מ ת נשליך

עלפס

ת ת ו ל ה שלא ל נ מ צ

מן
לכלנ

ונבלם

ל כ כ ל ׳ ולגוי

איסול
ולמת

ל ה א משוכה

ל א נ נ ע ל נ ו ס ל נ ת ר ׳ ו נ י ו ת ר למ״ש ת ו ס ׳ ס ר ק כ ל ת נ ש ל ק י ״ ל ע ״ ב מ ת

ועכצ״ל ד ל מ ״ ל ל א

ואמא׳ ס א םויס ע ו נ א

לא אמר אלא

שאין מ ח ו י ב

ו מ ע ש ר מחייל ואי רוצח מ נ י א ו ח כ מ י ם ת ח ז י ר ו ס שלא י ק ב מ

ע ל ש י ס ל ו מ כו׳ צליך ל י ת נ ו ב ל מ י ם מ ו ע מ י ס כו׳
לנעל

ב ר ו ב ע ס ש ס ו מ ו ס של ׳שראצ

ושכניו ל ש כ י ס ׳ נאי״ א ע ״ כ

סנליו

מי• ה ס א ק ו ל ל מ י ע נ ד ט צ ד ק י ל מ א כ ל נ ב ל ו ת ו ע ר ס י ת

שיסיה א פ ש ר נ ש ו ס

ת ד ב ר חובת אבל נא״י נ ו פ ח מאליהם קבלו עליהם לחיבה דתרי מה״ח

א ו פ ן ש י פ ג ע ישראל ב ג ו ף ה א י ס ע ־ ואולי מ ז ה א ס ל ו ל מ כ ו ל מ ל ס ו ת ב מ ק ו ם

ל ת ק ר י נ א פ ״ שאין מ ח י י ב ל ת נ י ר ו ואינו ע י נ ר ע ל י ו ע ל נ ל ת א ח ר

שאין מ כ ר י ז י ם א ע י ג ד ש ר א ל שסיזר ו ק ו כ ת מ ס כ כ ל ׳ ק י כ ת נ ת י ת ר א ע ר ו נ א

ל ד נ ר ז ת כי

נגיף

קדוש

׳נאת שמת
לימר

ו ה נ א ת ם שמת
מקשינן

דהכ׳

ל אשי ן א ח ת
ע ״ כ כ״ל

מניא

דלרמניס

זולת :י.

ממקום

שאתת

נ כ י ר ומעשר
לענין

אינו

יודע פ ת ר

מביא

ב נ י ת שני ז ה

א י ק י ר ס ע לח מ ו ס

מעשר
היקש

ד ג ן בזמן

בית

מעיקש

נעיכי

אין ס י ל ו ק נ י ן

מקים

כ ש ל י ם מ י מ מכן א ס ו ל לן
איסור

והייני שלס ל ת ק ל ת

נ נ ״ מ להוא כשילסו
ממלך

למיענל לכתסלת

עכ״ל

לקמן ק״מ אך

ו מ א נ ל ו ב ת א סליג׳

נ ס י ׳ חולין ש ס

עכין שישגע י ש ר א ל

כ ש מ ע ת י ן ב ב מ ו ל ל א י כ ו מיכו
ס ו ס ׳ ולאב״ל ולק״מ קו׳ שער

ו ס פ ל תשו׳ שכ׳ א ל "

שתזכיל

שלימ

לאיחיי ולא שמעמיו:
אמנם

לא

שאלות

חת״ם סופר ודד

אמנם בכצ זס ק׳ ס ק ק׳ עצועס וגלולס סיא לכס׳ לאסול לבעל
איסול לחפכו לחיחל אבל חכא שחוחל לחחוצה סאיסול
לסמא אלא שמצוס לסאכילו סקל סקל ואכו מבטלים לחקילו מאשל
סוא איסול בעין פשומ למםו״ב לעיעבל כן וסיינו סקל סקל ואס כן
ק׳ כפלוש חלומם וכבמלנו ולא שיסיס מוחל לאלס אסל אלא לפקוס
כפש של חולס זס גס מ״ש למן חהורח לא בעי׳ ק״א חוא שלא צצו לך
דלו יסיס יצל? ק״א מן חחולס עכ״פ מיסח אין שיעול לחלומם יפליש
א' מק״א לחממה ויפמול מבלו מן חחולס ויעלבכו ויחיח מוחל מן
חחולח והוא קל מטבל וחלומח בעין:
ולא עוד ללבל לחוק חוא ש׳חיח חלו" פ״כ של זס באכילח חטין יבשים
וכממח ולכשיחמעכו ויחעלבו סוס לס בלח שכחבכו לעיל דחוח
כאבל האיסול מן סעולס לאפילו אס כטחן לק לאבק )פולוועל( סוס
לס בלס ויש בילה ועמ״ש מג״א סי׳ ש״י סק״ח וסי חצ״ח סקכ״ס ושם
כהבה׳ על הגליון עיין בכולוה כ״ג ע״א אפל פלס שכחעלב וכו׳ לבמשא
מממא וסבילא צ״ צמג״א טצטוצ מוקצ׳ כמשא למי משוס הכי הוצרך
לומל למדבליסס בטל בלוב )וצע״ג בהוס׳ שס כ״ג ע״א ס מ ה כבצס כו׳
ודש מיש מורס ועלס לעכץ ססועין( וצ״ע בסוסי שס כ״ב ע״א ל״ס סכך
וכי ע״ש ולכאולה מ״ש סוס׳ עומאה הוא לאו לוקא אלא כל ודלי
לצאו אכיצה והכאה לא שי? שיעול ס׳ ומע״כ וכן עלאהי בס׳ ביכה
לעהיס על הלמב״ס פ״ב מהלי י״ע ועיין משכה למצך פ״א ממשכב
ומושב סלכס י״ל ל״ס עול כלאם וכוי מבואל ללעב׳׳ס ס״ל אפל באפל
מקלי יבש ביבש ומשו״ה אמל״ מטמא במשא והכת לפי זה למאי לקי״׳ל
ללא כלמב״ס אלא אפל וקמס מקלי לא בלס צליכיס אכו ליישב השי׳ס
דבכולות כך לאזיל למאן לאמל גס בלס אין בילס ואס כן כי סיכי
לביבש כבלת בשסוטת מטמא במשא ת״ת אפל באפל אף על גב לתות
לס בלס לכן מייתי מאפל פלת אך למאי לקיימא לן כמאן לאמל במס
י״ג ע״ב בלח יש בילה ויע״ש היס׳ ל״ח חון וכי׳ אין ללמוס אפל לכבלס
ד&סוטה לאפל אסי׳ במשא לא הטמא וה״ה לעכין עוקצה וק״ל עכ״ל
על הגליון ואס כן הקושי׳ כלאי מוצקה יסליש ויעלבט ומ״ש בפלשח
ללכיס על קו׳ אחלח ליש מפלשי׳ שמעחין ליומא שאין סבעל־ס בעיל
שאיכס יכולים לחפלישו כחבחי בח־׳ וז״ל ומאיל כפלאחי על הגאוכיס
התמה אס אין הבעלים בעיל מי חחיל לו לאכול אח שלהם וע״ב ליכא
הכי שיכול להציצ עצמו בממון חבלו לק שצל? לשלם ממון לבעלים
ועיין לשון רש״׳ יומא פ״ג ע״ב דיה קפח״ וכו׳ אס כן לחעכא אקט׳
ליה והכי הוא בעלים ויכול להסליש חמה על עצמך לאכול יכול להפריש
איכו יכול עיין הוס׳ פקחים כ״ט ע״א ד״ה במן הוא וכוי וכיון שבאכו
לזו שהוא קמח אס כן בלא״ה חוס חלומה ללבנן בלא עליז שאינו כקוב
עיין פלונחח ל״ח ולי מלדכי חוק׳ ב״מ פ״ח ע״א ל״ה חבואוח כו׳
ופלונחח כמביס ולאב״ל לפ״ב ממעשל ע״ש:
ואנו אין לנו בזה אלא ישובו ש; הגאון מהל״י יעב״ן לאחיא
כהימשלמי ל פ״ל ללמא׳ להללא לטבליה והכה לעהו ז״ל למן
חחולה חמן כן ובאמח לא ידעח׳ לבל מחכגד להל״ בש׳׳ס לכל מקוס
שנזכל לין דמוע ׳"ל שלא מ״ל׳ שנפלה למקיע׳ וכן משמע בכל מקיס
לחכן סאה חלומה שכפלה לפסוח ממאה ואי למקומה פשיטא שהיא
פחוח ממאה שאפי׳ עיין רע מפריש א׳ מק׳ ודוחק לומר למייל׳
מדשמואל שפטר כריו בחטה א׳ וכן לא קשה מידי מחוק׳ חמורה דף
ע״א שכתב דמוע לאו דאורייתא פשוט הוא לשון דמע הוא עירוב ואי
ככיח דמן התורת כשחזרת למקומת כעשת תכל טבל או אין כאן עירוב
ודמע ואף על גב דבימשלמי דדמאי קורא ליה דמע ע״ד שאלה והעברה
ואשגירח לשון אבל מלאחך ודמעך דקרא א״א לפרש כשחזר למקומה
וכעשח טבל למפרע וע״כ קרא מעירוב שלא במקומו אבל מ״מ לפע״ד
לא נ״ל כלל שיהיה זה מן ההורה ולו יהיבכא לי׳ ע״כ מאח מקדשו
ממכו לא כפיק דהרי מן החורח חד בחרי בטיל ואין כאן לא טבל
וצא חרומס ואי יח״ דאור״חא צ״ל בחזרה למקומה לפחוח מחד בחרי
ואס כן ממילא א״א להלמו בקרא אח מקדשו ממכו דמשמע שחזר
לכרי ו ממש שתוא א׳ מל״ט ואס כן מן החורח ליחא אבל כ״ל
דמדרבכן תוא ובתרומה דרבכן כנין עלץ שאיכו כקוב דפ׳ ית״כ ודמאי
למייל׳ מיטת בימשלמי ומכיש חלח ח״ל לנידון שלפנינו דהס אמרו
שלא ׳למעו ותם אמרו שאס חזרת למקומח פחות מק״א עכ״פ תיהלכ
לטבלא ויפלשו ממט:
והנה דברי הילושלמי ר פ״ל ללמאי ל פ ר ך ר׳ חגי מ״ט למאן לאמל
למקומה מדעח שלא במקומה איכח מדמעח מ״ש הכלי! ומ״ש
סכא וחי׳ מ״ד מדעעח שמחרח שיר״ לאכילה ומ״ד איכה מדמעח
איכח מחרח שיר״ לאכילה ואמר החס רבי לא עביד עובדא כר׳ חגי
ופי׳ הגאון מהו׳ אליה פולדא זיל דמהרה שיר״ לאכילה היינו דהדרא
לטבליה ובשלא במקומה מדמעח ממש אלא במקומה חמירה טפי וכן
דעח מהמיעבץ הטל ואס כן חומרא הוא רפה כ׳ פכ״מ כי׳ שהוא
דמוק ואחי׳ מרחיק ומה שפ״ בו הגאון מחו' אל״ יוילכא זיל בקי
שכוח אלי׳ דמחיר שימס באכילח חוא כחיכח עעס לחחמיר בכסלה

ותשובות

קכט

למקומה משוס שההיכה ככי הזה לאכילה בדין הוא שיאקככח מה שאין
כן למקוס אחל אינה מדמעה וצל? לומר לפי לבלי הגאון מ״ל מדמעה
איכנה ל״ה מאן לאמל אלא ל״ה מאי לאמל ובכל זה הלשון דםוק גס
לא שי? על זה לבי לא עביד עובלא כל׳ חגי מאי עובדא שי? הא ר
חגי לא סידש שוס לין אלא טעמו יהיב למ״ל למקומה מדמעח:
א ל א טל לס״פ לל׳ חגי סבילא ליי לולאי איכח מלמעח כלל לאסור
חעלובחה אן מאי לאמל למקומח מלמעח חייכו לחחיכ שיר״
באכילה נהי לא־נח אוסלח חעלובוח אבל עכ״פ הלל לטיבלא וצל?
להפליש מיכי' ובי׳ ומאי לאמל אינה מלמעח שלא במקומה שאינה
מחיכ שילייס פי׳ לאינו צל? להפליש מיכי׳ כלל ואין צלין לחחיל
שיל״ס לאכילח כ׳ לא כאקלו כצצ ואמל לבי צא עביל כל׳ חגי צחקצ
כ״כ והא״ש לכ׳ כ״ש בפ״ מחט׳ לוקא בלמא׳ יש לחלק בין למקומו
לשלא במקומו והא״ש וסשחא בחלח ח״ל לקיל׳ טפי מלמא׳ אפשל גס
לבי הוה עביל עיבדא ומכ׳׳ש לש״ס לפי״חכ פ״ג ע״א משמע כן ועכ״פ
עס החלח הכלל גס כן יש לסמוך להחיל בלי פקפוק מה שאין כן שלא
במקומה לא הייחי מחיל על יל׳ שאלה אלא ללילך גלול וכלומס זהו
חכלע״ל בזח :פ״ב יוס ד׳ ע״ו טבח חקפ״ב לפיק.
משח״ק סופל מפסל״מ :

תשובה שכ
אלף

שלומים מגבהי עלומים לך החלמיל וחביב כחמל אף כעיס כמסד
ליזל ללעזכק כ״י:

יקרת מכחבךהגיעכ׳ ואשלבקשח להשיבך בעטן העושה שליח ל ח מ ס
או להפריש לו חלה פש־ט הלבל לשכיסס יכולים לשאול השליח
והבע״םב אלא אס חשליח שואל על כדמ ומחחלט מע־קלא על מה
ליחיב לעח״ להפליש מצל זה ונעקל הכלל מעיקלא והללס הכלי או
עיסה לטבל״ אס כן חיזר ומפליש חממח או חלה אחלח מ עליין לא
עשה שליחחו כלל לההפלשה לאשונה הוה כמעשה קוף בעלמא כיון
להמחשבה כעקלה מעיקרא והכלי על״ן בטבלו משא״כ כשחבע״הב
מחחרע צריך סוא להחחרט על עיקל מח שכח! לעח׳ על לעחו של זה סשליח
ע״ז הוא מחחרט מעיקרו וא״כ ממילא בטל שליחיח קמ־יחא וצריך לחזור
ולמנוח שליח מחלש ואף על נב לבעלמא אחר שכעשה השליחיח חו
נא מצי לבטל השליחוח מ״מ בעישה שליח לילול עבולו להייט כעין
הפישח חלומה וחלה וקרבן וכלומה שע־קל חשליח־ח הוא שמוסל לו
דעחו שכל מה שידול השליח יהי׳ כאלו הוא כללו א״כ אס מחחרט
על מה שמקכ דעחו לזה השליח כחבטל המעשה מעיקרא ולא הוה
אחר שנעשה המעשה כי ה.־ה כדמעיקרא ומח־וח טוב שיחירו להס
כדכס שכ־הס השליח והבעיחב:
ואמנם לעכץ ברכה שכבר ב־רך לע״ל אין כאן חשש ברכה לבטלה
כלל כחי דבחכס אין לשאול על הכדר ולגרום ברכה שאינה
צריכה שניח אבל מ״מ אס אירע שהחחרט משוס טעס ויחזור ויחכוס
ויברך שכיח אין כאן שוס ביח מיחש לברכה כאשוכה שהיחה לבטצח
כ׳ אין כאן ברכה נבעלה שככה מברך וצונו לפרוש חממה חלה ועטן
הפדשח חממה חנה הוא שישאר לו כח לשאיל עליהס וכה צרכו להפריש
אוחם ע״ד זה וכן עשה והפריש יעחה א־ן לי פנאי להביא שוס רא״
כי רבו טרדוחי לא יאומן כי יקיפכ ודי בזה דברי אחובך:
משה״ק קופל מפפד״מ:
ם״ב יוס ל׳ ׳ו״ל כסליו חקע״ה לפיק.

תשובה שכא
שלומים מגבה׳ מלומיס לי״כ מחו׳ הגאון המפולקס החליף והבקי
משנחו זך ונקי טי ע״ה פ״ס כש״ח מהו׳ בוכס כ״י אב״ד ולימ
דק״ד מ״ד יע״א:
ששון ושמחה השיגוט בהאיר אור מעולפח קפ־דס כנד עיט
ובקצירח אומר אשחעשע בדבריו הנעימים מהמאוחר אל
המוקדם מעלח מחו׳ חנכ"׳ חכה עצ כמנ״ן בב״ב קכ״ו ע״ב דפש־טא
ל״ דאין אדס יכול לעשוח שליח לנזוכ עבורו בכזיכוח וכן שיטח הר״;
פ״ק דפסחים הביאו הרב" סיס׳ חל״ד ויע״ש בביס באריכוח דפשיטא
לסו דאין שליחוח בכדכ והקדש ]ושי״כ מהרי״ט בחשו׳ לא מצאח׳ כעח|
ואמכס גמ׳ ערוכה בכדריס ל״ו מבואר דמדעח בעליס יכיל להפריש
פסח יחעאח ורק שלא מדעח בעלים איט יכול להפריש וק׳ זו צ׳׳ע
לכאורח:
ואחרי המיון אמרח׳ בטעס הדבר באמח ע״ע הלא בכל ההורה
שלוחו של אדס כמיחו ועוד חר׳ שליחוח מפורש בס׳1רשח
חכומס וסוא מטעם כדר דמצי לאחשולי עלה וחכי כעשיח ע״ שליח
ולמה לא כילף מיט׳ לכל הכדריס וראיה׳ בלשון המן פ׳ החקבצ
בגטין שכחב מיל׳ לא מימסר׳ לשליח שאין בדבמס כח לחיוח חוזרים
ונמסכיס עכ״ל רע״ש עוד שס בלשוכו בשוגי׳ והכה בכל חחורה שלוחו
של
,

שאלות

חת״ם סופר חי׳׳ד

שצ אלס כמוהו ושציס מושם שליס ומ״כ סא למילי צא ודמסל׳ משוס
ללא יצפי' םציםוס אצא מקלש״ וגימש״ ומרומם ובכוצסו איכא ממשס
אנצ מיצי נמלא צא אםכסן ומס לשליס צבור מוציא רבים י״ס בלבול
פיו ילימ לאינו משמם שליסוס לסול אלא מממס כצ ישלאצ מרניס
ומעעס שועע כעונס אבל נמלמא ודלי לא מימסל׳ ואפםל מול מלפ״
מספרם סבמל לכסיב איםס ׳פילנו ולא סשליס כמבואל בב״מ פ׳
השואל ומה״מ נור אין!" מהימס בסלעס עי" שליס ללמנ״ם ומ״ן בש״ע
"יל ס״ לכיס ובנרז סק״כ שס והאיש נור דלא לשהמימ ללמוד שליסוה
משני כסוביס לגלי לסמנא לאישם םפלס ולא סשליס וכן אס במליו
עמו נשאלה נבמליס ולא סשליס למאן לאים ל״ ונימא ב' כסוניס
אין מלממן דנעלמא םלוסו כמוהו ולסמל ניםא דמהפלה לא הוה
מצי לורלף שאילס ננעלים דממילא לא ילפ״ וספלס משאילה בנמלים
ציכא צמיצף דאפיצו א׳ בעצמי אץ םציס כמוסו מ״מ בספרם ס״א
בגילוי למסא במלעא סגי ללא ניסא ל״ לנעצ למצ דמם במלם נולרם
משו״ס איצעמן סרי קראי ומכל מקום סשסא לגלי לאפילו בהפרס
לבגיצר לעסא סגי ואפ״ס מיצי צא מימסמ צשציס עכ׳׳ש בעצמא כצ
שאין מוסל צשציס או מצוס ו צמםוס מעשס צא נעשם כמוסו ]וגרסו
מאינן כסוביס שהקשו ביבמוה ק״א ע״ב דיה וקראו צו צא סלצם׳
כצום[ וק״צ:
והשתא צריכים לומר אף על גנ לספלשס סלומס סגי נמםשנס
ולכל הפסוס נלנול ורמ עיקל מצוס היא ההפלםה והםרמם
וסלנול לומל זה יה״ הלומה מפל צעיקל המצוה כמו האמילה לה״ז
גיען גני נהינה הגע וכלומה מה שאין כן להלירו ננזיל שיאמל לשלוסו
הלילנ״ ננזימה או הקלש נהמה׳ לקרבן או הסקר נכסי או במל
סמצ׳ למיילי מיני׳ סל״ן שאיננו אלא לבול נעלמא אין כס למנוה שליס
עצ ככה זס נלאס צ־ נמעס סלנל:
וממילא נ״צ צסצק דלוקא נמ׳ שאינו ס ״ נ עוצה ואומל צםבלו
הקלש בהמה׳ או נכסי אנל מ׳ שאמר הלי עלי עולה ואמל
ולא אפליש לממהה ססוב מועל עליו להפליש עולה מנכסיו אס״נ
יכול לומר לשלוחו הפרש שור א׳ משוומ לעולה נמה שנחח״נחי כנר
לעהה ההפלשה היא המצוה ואף ע״ג לצמן גס ללבור פ ה לומר שור
זה יהי' עוצם מ״מ כיון שכבל נחח״נ נעיקל הנלל הלי זה מ מ ה
לחממה שכמו מ נ ל ומחו״נ להפליש ממני יכול לעשוח שליח אעפ״׳
שלל 7לומר ה״ז הלומה )ולשון מהמ״מ לא לאיח׳ א׳ מ״מ נהפמש
מחםלח נדרו והיינו כלילן או מ״ר׳ כשכנל נלר מאז ושולחו עסה
לנלל שול מנקלו וסליג אדילן( וממיל׳ דלק״מ משיק דנדריס ליו עיא
ס ס ס מ״מ מחיוב סמאס דכנר נחח״נ ומועל אקלקפס״ להפריש
חמאם ואין כאן נדר אשר ידור אלא לספמש וכן בקרבן פסח והסנלא
נכינה לפענ״ד:
^ ף  ,דפשימא ל״ למחו׳ הגאון ט ׳ דמומר אינו נעשה שליח לקרנן
משום דליסי׳ בקרבן דנפשי׳ שאין מקבלין קרנן מן המומר המהחי
על פה קדוש יאמר דנר זה הא אי נע׳ הדר נ״ כל שעה ולא דמי
לגוי דאין בילו לסשגייר דמסוסר מעשה בגופו ומי יימר דמזדקקי לי
חלסא מה שא״כ מומר:
לשוט בחידושי למסי חולין ה׳ עיא חיובחא דרב ענן חיובחא
הה
הלמנ״ס פקק במי שאינו עע״ז מוחל לשחומ מן סםורס רק גדר
גדול גדרו נדנר לאוסרו ועש״כ סי׳ ב׳ ללוצם לסג״ כוסי במקום גוי
ולפע״ד אי ס״ד דגו׳ אפ״ אינו עע״ז נ ט פסול לשחימ׳ מן ססורס
קשס אין אפשר שיחי׳ גויס נודרים וכו׳ כישראל הא כל מה לאיהו
צא מצי עניל שצים צא מצי משו׳ ואיהו לא מצי למשחמ וכנר םמעסי
מקשים כיוצא נזה ממעס דאין שליחיה צגוי וצזה י״צ נקדםיס לכצ
מעשיסס על 'ל' שלים אפשל יש םליחוה אפ״ לגוי א ק לדדהו אנצ
ממעס לאיהו לא מצי עניל קשה להל׳ א פ ״ נקלםיס נמ״ איסו מצי
מניד מדסשיט מהכא דמני כהני םלוסא דרסמנא נשלמא סא לא
קשיא לי למס ל׳ קרא למעומ׳ שאי; מקבלין קרנן מן המומר ס״ל דלא
מצי למשמע ולא מצי נ ט משו׳ שליס צשסומ י״צ דכל שעם בילו לשוב
נהשונה ויהי׳ בר זניסס אנל מגוי קש״ דלא שיין נידו לםסג״ר ד ט
״מר דמזדקקי ל״ הלהא כמבואר פ׳ג דקימשין אלא ע״כ כסרמנ״ס
ונידו לפרום ממ״ז רסיס בר זביסה בלי גירוה כלל וק״ל עכ״ל
בסי׳ שם:
מ״ש גס׳ מסלם סקדם בזבסיס ט ס ע״א לאי ממממ״ םרומס נכרי
מקלא לסרומס סמשכן ס״א לסרומסו םרומס עכ״פ משרס נע׳
טעומא בט ישראל ומסר סגט׳ שפל סוללס סא םרומס סמשכן נ ט
אין מקנלין אגנ שיעפיה נעלמס ממנו סוגיא פ״ק לטרוכין וי״ו ע״א
ונאמס לנרי סיס׳ שס ל״ס אס אמר וכו׳ סמוםיס קצם אנל פקק
סלמב״ס סוא מצ נ ט ן לפסק פ״א מעימכין סצכס י״א ׳״ב לננלר לבלק
הביה ה מ הוא קלש אצא שאין נוחניס אוהו צנלק הביס אצא יננז
ואס כן א׳ ׳לפיכן הלומה ה״ נע׳ המן שההלומה הי׳ קלש מן ההורה
ככל סלומס אלא שסכל׳ לא ס״ מסוקן ל ט ל אין קטן לככל׳ לספקיע

ותשובות

וסי׳ צ  pישראל סקונס מעני לספרים פעם אסר אבל מ ט פ םםלוע'
ס״ ניםנס לכסן מ״םם אבל סםמ׳ לכס״ בני ישראל למעונר שאינם
םרומס כלל ולזס פ ס ק סלמב״ס פ״ל מסרומום סל׳ נרו ט׳ שספריש
סלומס משלו לץ סולם שאינם םרומס לפי שאץ סייבק ומדבריםס גזמ
וכו׳ ולברי עסרם םקלש נכוטס ומוכרסיס:
מיש פר״מ מסר סגנ׳׳׳ לחלוק מל סבלם׳ לסוס אעינא למומל כ׳
סיכ׳ דלים׳' בםרומם סמשכן כל ז»ק שמימל בסמנאסו ס״נ לים״
בסלומס לנפשי׳ ואין כליו נפסל בספרשםו כל זוק שמומל נסעלאםו
לסלי למנץ גוי ׳לפי׳ מסלומס סמשכן ומל זס לסס סל׳יע בשלמא גוי
איט ס״ב למימ של ספלשס ואי עביל נדבס בעלמא סיא שפיל ׳לפי'
מםרומס סמשכן לסוס נלבה לכוותי׳ משא״כ מועל לעועל מליו ע״ע
של ספלשס וא״כ נימא אף מל גב שאין מקבלין עמנו נלנס למשכן ורמ
כריו נ פ פ ל בספלשס סלומסו סברא נכונס רשלס סיא אלא שאיכה
מוכרסם:
מה שסילש לעולם לכשר שלא לשס בעלים לא נע׳ נור שליסוס
בשסיע׳ וה״ה כל הקרבנום לבל מסעאם ופסס לפסולים שלא
לשמן סעסס׳ עם ענק שס נעלים לשליסום סא אס סבמלים במלוק
שוסעיס ואינם עכוורס לשם עצעם לא עלם לשס סובס ואס אסר
שומע ומכוון לשמם סר׳ סוא כשר ושליסום מילםא אסריס׳ סיא ובתאי
לא מפולש נשום קרא לא למז ולא למח׳ שים׳׳ ללץ־ לשליםוס נשוס
קרנן א ן נקלא כםיב ושסע אס בן סבקל וקא׳ אבעליו ללפניו וא״כ
כל שאין סנעליס שוסנדס לא ״״ס אלא משים לשליס כמוםו עיקייס
ני׳ שפיר שסע וכנל סקשי סלאשוניס נילף שסיעס מסמיכה לבע׳'
בעלמן של בעלים עיין בזבסיס ל״נ פ׳׳א ובסוס׳ ל״ס ס״ל ובס׳ שיס
יצסק ליומא םארין נזם:
שמעתי מקשים לרמנ׳׳ס למילס נ ג ר כםרס אמא׳ דסינן שנס נמסל"
ע״ גוי ולק״מ לנח׳ דססיטק נימול מ״מ סאב לא ק ״ ס ידמ
לביום סםידכ׳ ימול ע״' שליסוסו של גד ונזם לםיס׳ נמ׳ לנל׳ שליה
שנמגי׳א סי׳ סמ״ו שיוציא ססוק ני״ע ע״׳ גוי ולפע״ל כסי לססוק
מנועל מהעולם מ״מ סבעציס צא ק״מו מ״ע לסשניסו ע״' שליסוםו
של גוי ולא מינסק לאו לבל ילאה שכנל ענל וכן נ״ל הכא בעולה וד
שענל ושסע נצי לצין וםליסוס סנמליס או קען שאינו נל שליםוה נה׳
לאינו מעכנ נ ט ף סכשלו םצ קרנן אפי׳ נסעאם מם ם שנשסע לשם
בעלים ומחכפר לי נזליקח לס מ״מ הבעלים לא קיימו מ״ע •של שסיעם
ומיסו בשלים גלול שעםס שלא נלצין ויליעח בעלים ממילא ודעקר
שליסהו ע״׳ כן משוס שהפקיל להם מ״ע של םסיעס ונסא כ״ע מוליס
הע״ז והנקזדומ מכסף נ ס ״ ש״ה סקי״א מימו נקען משומש סעאסו של
גלוצ מלעהי שיין שפיל ספיקה׳ ]וע״צ ק״ לצ״ה[:
ומ״ש פל״מ הגנ״ מאין קלנן לקען שלא הגיע צפעועוס וכן מהנ״
פ״נ לקינין מאשמ שמביאמ מעאהה ומהם יניאו ׳ולשים עולהה
וקשה מ׳ ישמיע הא מהה ולא משסה שלימ הוא סביל סיולםיס מניאים
נשלימוהה ולימא אלא מיורשים מס מנעלי׳ ומרךמ״ נמו ושמע אה בן
מנקר וכן קען שילש מאביו ושומע עולהו שירש והוא הנעל׳' ועול
לסיורםיס מסכפריס בי׳ מקיפי׳ עכ״פ ולא ממורמ שלימוס אמאינן וראי׳
ברורס שסר׳ לענין סידכס אין םשליס סומן וכשעם סיולש סומן
כלפקק רמב״ס פ״ג מעעשמ קרננומ מלכמ מ׳ וסלכס ע׳ ר ט ש בכ״מ
ש״מ שסיורש מקרי במליו:
מיש מגירושין לנע״כ מכה האשה עושה שלימ מושלמס אף על גב
לאיכה יכולה לכוף לסנעל בשום אופן ואפילו במקום שכופ״
צהוציא איכס אלא לכלוכו כמו בקלבן וע״כ משוס לאיכא שס נע״כ
נעולס גני גע שהבעל מוציא אוהה בע״כ משו״ה שכיסם מושיס
שלימ אס כן עכ״ש נקלנן שימים זס גילס שיעשמ שלימ ועכ״פ לא
נגרע כמו:
וכבר סאלכסי יוסל מלאי ואסיים בנרכם שלוס ומ״ס לו ולמורמו
ולכל מלמיליו ובפרע לבנו ממו׳ סמופלג מהו׳ משם נ ״ לברי
ממו׳ א״נ:
משמ״ק סופל מפפל״מ.
פ״נ כגסי ליום ס׳ י״א כסליו מקעמ״ל.

תשובה שכב
בפקקי ממרא״׳ ק י קצ״מ שנמצא בקובץ ישן שמסלימין וענלין
כתב
צמ״ שמ״ב נלד ומרס אף מצ גב לאיכא למימש שמא מי״ז
יצא לסלבוס רעמ ופסקו למ״א במגמ׳ ש״מ " ל ס״ שצ״ל ק׳׳א וממו׳ז
שס לצס ללסום לנליו וסש׳׳כ בנ״סכ לסמ לבמו כצאמל יל ובסשר
סר׳ ס״ קמ״א הביא לאיום ברומה כלאי עולקום צלינו של לע״א
ס מ ל ומסס אין צזוז שוב מצאהי בהשו׳ שסי צמם לסגאק עסל״ם
סאניז נ ל פ ס שס סשובס א' מסלימב״זן זצ״ל וגם סוא םסזיק ילי סדי
ללא כמ״ז והנס מ״ש מ״ז לאים ממוכל עצמו למכו״ם שלא ללסוס
אבן אסר סנופצ יפס לסאו בסו״ סנ״ל לססס מצס סוא בהשובם
ונס

שארות

חת״ם סופר דדד

וגס כ׳ נמכל מסט לוסקו ע״ש נמוג מעם ואלרנא סזינן בנימין ט ו
ע״נ אס״ נמוכר עצמו לנכרי סס לגיל נ כ ן שמכל ושנם ושילש שונ אין
סידין אוסו ולוסין אבן אסל םנוסל ום״נ במס״ב נלו׳ צריכים אנו צק״ס
דיני ׳שלאל נכל מם לאסשל ומם שהניא לאים מםםיא אססא דעבד׳
אכש׳ איקולא ומסק״ למשסלל״ אוסס נדסק נסויי ולסע״ד אין לאים
משם להסס לסליל אסלים לםאמסא םקיסס לענילם אנל משוס קלקול
סעיבר לא ס״ש״ ועול כלמטד אי? לל? לכבל כסב שס הלמנ״ן לאין
כאן שוס ט ע ללעולס נ ס ס סענולו כיון שאין עושס למונס סענל
וםאמם כ׳ אס משוס אסלושי לניס מאיקולי או משוס מצום לכביס
ומם שסקשס מג״א ק״ צ׳ קק״צ ט ז לא״כ מס פרין סש״ק ס׳ ג' שאכצו
מצוה סבאם נענילם סיא סיסוק ל״ כה״ג ליכא עמלה כלצ ׳״צ ל ט מ
א׳ צאו להום מצום ללביס סי׳ כיכל שסוס עושה צמונה הענל לאצ״ה
מאי אוצמא לסא׳ מ״ע מסאי ט ע לאי יסים משסללו יקיים עשה שצ
ספלם נצימר או קריאה םסולם ואי יםיס נשב וא״ה משוס לעוצם
נהם סענולו סר׳ גס נזם מקיים מ״ע וא״כ מאי אולמא וע״כ רוצס
הוא נ ס ק נ ס סענל וס״צ מצוח הנאה נעבילה ומשני מצום ללניס שאט
פי׳ כ׳ מצום דרניס עדיף עפ׳ ממ״ע מסיד ושטר יש לו צשסללו
ונמצא שאינו עובר כלל עצ צעוצס נ ס ם ספנודו מון שאינו
עושס למונס םענד כ׳ ם״ל כמוכרו ומרוויס במם שמסליף קיום
פשה מ ט ל נעשה דרבים ואיכו עובר כלל על לעולם בסס סענודו
ובזם מיושב מס שמקשים הא נטדכא דמיעקר לעשה דלעולס
נ ס ס סעבודו לא מקיים עשס ונסידוש׳ ישנס׳ ע״ש אמכם לשיעס
םר״ן סכ״ל אח׳ שסיר מסי דאין כאן דסי״ כלל אלא כיון שםוא
ט ע דרבים ס״ל כמוכרו לו וה״ה וסוא סעעס כמי בםםיא אמסא
דעבד׳ בס אכש׳ איקורא דאין כאן איקורא כלל למשסרר משוס דםום
כמוכרו לו:
וכן צ״ל כמי בש״ק לע״ז ק״ל ט א לקאמר םש״ק מדר׳ יםידם כשמע
צל״ע צאו מ׳ אמל ל״׳ אקול ציהן צהס מהכס סכם אבצ צמעוע׳
ססלם שסיל למי לל״ע כמי אע״ג למקיים ביה כצאיס צוקה צממומ׳
ספלם ש״ד וקשס מס עטן זס לזס נשלמא דר׳ ׳סולם א״ש כיון דעביד
לממומ׳ ססלס הו אינו כוהן להם מסכם סנס דם״ל כמוכרו לו מם
שאין כן במק״ם כצאיס צא שיין זס אע״כ צ״ל ככ״צ דאי לאו דלמעומ׳
ססצם ע מ ף מסי מומ מצק״ס ט ע דאור״סא צא סיס ארורס כלצ
במס שכוסן מסכם סכס לעכו״ס כדי שעל ידי זס ימעט ססלם ומאי
אולמא וק״ל:
ומיש מ״ז ומ״ה׳ ראי' מםא דמםר״׳ ט ק שםחיר מטקס סברו שלא
יצאו נ׳ כסשוח לחרבוח רעם בזס כדחק נחרי מאוד וממש לא
מצא מעכה כאשר יראה סמעיין ולסע״ד סשימ מאוד שאין עטן צכאן
כצצ דסחס במניקח סברו עיקר סקנסא סי׳ צמובס ססינוק שיסיה צו
במם ציכק וצסססרכק וסכא כיוןשע״יז סצא סאס צסרבוה רעה והסינוק
ממם סר׳ יאמר כא סיוכק א״א בחקכח חכמים ועוב לו שלא ״טק
ממם שימומע נין סעכ״ס ס״ו וכס״ג לא חקכו חכמים מעיקרא ולא עוד
אצא אסילו סייכי יכולים לסציצ םסיכוק מידה שלא יצא לסרסוס עם
האס מכצ מקום כיון שהיא סצא לס״ר ונין כן ונין כן לא ס ט ק סילד
וכשכסיר אוהה צםכשא אסשר שצא סשממ הדד ממכו כמצא נמה שאט
מסמיכים סוא קרוב םסקד ציצד ואס צקיצ מציס סוא קרוב יוסר צשכר
א״כ צמם כמטד דבריגו בכס״ג ומצאם׳ כ׳ בקסר ברכי יוקן> נסישן
משסמ קי' ב׳ כסב בשם רדב״ז ס״ב קי׳ ק מ ג וז״צ סריציס סעובריס
ביד רמס ואס מ״קרס אסשר שימירו טיקרס במהין ואף שיטרו ע״ש
וכראס ל׳ ראי׳ מבבא קמא צ״נ ע״נ קרים לסנרן ולא עכן
שדי טדא כבא ע״ש:
א מ נ ם יש לםקססק םיכא לאיכא צמיסש שיצא לסרבוס רעם זס
םלשע דקס גס נטו םקמכיס עמו ויעמעו בין סעמ״ס מסו
כסוש צקמכיס שצא ספאו או לצמא כ׳ צליכיס אכו לםעטל לסיכו ואין
אכו סוששיס צשוס לבל וצכאולם ׳״צ משו״ס מ״ס׳ בקיבן ישן םכ״צ
לא״ מכנואוס שצ לנ׳ בשעס מוסו שםיא קצם לא״ לסוקם וכי כעצם
מומו כצ ס ט לאיום בלולות וסזקוס לטיס׳ נסו״׳ סכ״צ אע״כ שלוצם
לאסו״ לס״ לאפ״ צבטס קמכיס אין סוששיס שהט כל העיל אשסמול
ולא סיס שליל ומקסמא צקסו בכיסם עמס:
שםדבל כלאם קלס כמו זל בעיט בשגס ׳לוע כ׳ אין לאיום
אלא
םקובן מכלעס מכבואסו של לבי ובסר׳ מלאם ס ט ס לסיפן
לומר שלא כמן עשם ועול כ״צ ליש צסלק מלאי לשע שהוא מין ואסיקולק
ופוקר בסורם אז׳ קלוב לולא׳ שילמול אמוכסו םמזרפס גס לבכיו אסליו
ואז יסיו גס סבכים בכלל כל באס לא ׳שומן ולא ישיגו ארסוס ס״ס
אז ״׳ל וק סקנלא דאין לסוש על סבכי׳ ובסוקס׳ לקכהל׳ טיס׳ פלוגס׳
 pמ ט בט עיל םכלסה ומ״ס׳ לס םלמנ״ן ס׳ לאס וכן סקק למב״ס
ס״ל מסל׳ עמ״ס הל׳ ף מ״ש מכ״ז כ״ל להכה םארולס םמאטכיס בש׳׳ן
׳מ״ש סילופ םיפס רוסס ויקסקו מצמוסס אס ס״ו לא יםסן לבבם למוב
אסם ׳ודלפו מס בטסס ובטסיסם מ כולם ארומם ס ס צס' וסמינום
םקועס בלבם ואין מ״ז במולס שלא נכללו באמוכסס סמזריפם ומוב

ותשובות

מל

יוהר אם ׳פרדו מקהל הגולה ויהמרנו בעמ״ס הס ובטםס וצמצום רבס
יחשב וגס בהיוהם עדיין בין היהודים פ ה ס פה כוה׳ ויינם ״״נ וכל
דבריהם וממשמהס ועלילוהס צע״ז וכס״ג אממ׳ ב מ ס ל״ג ע״ב לבניה
צדוקי' ק ס ק כטס״ לכל לבריסס והלכה כה״ק שס והנ׳ נמ׳ להנ׳ דמי'
וגרימי ט נ ״ מובא ואס כן ׳״ל הנך נירהא דקע״ נמ׳ סיס כך שפקרו
וסקסקו ט ד מזייצ באוסן למשכו גס בנ״הו בצצנוה״ ואל החמס שהרי
צםממ נצא״ה אי; מנדין אצא במסקסק ע״ד סז״צ אבצ צא צענר״ן
בעלמא ועיין סר״ח א״ס רס״׳ סצ״ו ט ש ומם שםקשם עציו םש״ן ג״׳ל
ס״ של״ד סק״ע נ״ל ליישב לקו׳ ם:״מ סבי סוא דודא׳ א׳ נימא כסצוקו
של םל״ן ז״ל לדנל שיש לו עיקר מן םחורס קיל עסי משוס לאינו
עוקרו לגמרי א״כ ה״ם ומש לנל שאין לו עיקל מן סחולם ואינו
עוקלו לגעל׳ סשיעא שאין לנלוחו וםשחא ק׳ סא נעילח ׳ליס אין לו
עיקל מן הסולם לקלא׳ אקעכסא נעלמא סוא ועיקל ׳קולסו סוא
משוס קרך הרומה ואצעזר בן הנלך שזלזל כנעילה ׳ליס משמע שזלזל
בנעיצה ׳לים ק ס ס ה״נו צסוצין וצא צהרומם וקלש ונמצא שםניס עיקרו
שצ הקנס סז״צ ומ״ע נלוהו א ט כ משוס שפרפר ופקפק וש״מ כצ
המעלעל ומפקפק אפי' נקצ שבקצוח מנלין אוהו ו ט מ גס לינו של
ל״ן אמח במי שאינו מפקפק לק עונל ע״ל סז״ל יש לסלק נין עוקל
סכל אז מנלין אוחו ואי לא עקל סכל מלקי׳ אוח• וסנם אין לחוק לומל
לסנ׳ לצל כוולי בשנחא לא סיס מלאכם לאול״חא לק לרבנן ויש לו
עיקר מן החולם ו ט מ נילם םואיצ שפקפקו ועלעלו ומש׳׳ס לא סק על
בניהם אסמהס:
א ב ל קרבן ועבריין בעלמא מאן לימא לן שלא נחוש על בניו שיהיו
צליקיס ואיך נגרשס מהקחפח בנחצח ה׳ והנה מהלש״ל בישיש
פ׳ ׳ו״ל לב״ק ק״ יו׳׳ל םשיג עצ חשובה רב פצעו׳ גאון שיש צגזול על
אשח םמוסרס שלא לילך ל מ ם נ נ ולגרש בניו מביח םקפר וכחב סציצס
במם שכל םעולס אינו מחק״ס אלא נסבל חינוקח שמר וכר גס ע׳ש
למוציא אשחו מב״ם אס סוא סעא סיא מה סמאס וכוי ומקיים בקוף
ח״צ אבצ צעשוח מיפה צאשחו אס צא יצא עליה שוס נישא ולא שוס
קלננוח סשיעא ופשיעא לצא ענלינן צם טלי וכן צסוציא בניו מן המלרש
או מן םישינם חלילם וסלילם וכן ס״א בא מעשם ציל׳ שכ׳ צי סכס
חקן נלולו נעצ םולאם שאוציא ננ׳ םמוסלס מםישינם ולא םשגסס׳
בו כל עיקר על כאן לשון עםרש׳׳ל .וסכם לסענ״ל יש ל׳ ליישב לנל׳
םנאון רב סלעו׳ ז״ל דםר׳ ארור ונלוי ושמסא כול; לשון קללס ועיסם
הס וכדא״ להדיא במק׳ מ״ק י״ז ע״ב ומהראוי שימוס ויענש לאלסר
מטון שנהנו בו סכמיס עיניהם אלא יש זכוה הולה ואס כן ט מ יש
לנו לנעלו מהרמה זכיוה שינינו עליו ויוקיסו לו כס ואומן לעמוד
נלשעו וקרנטהו וידוע מ יש זכים רנם לסאב נמס שנניו הולכים
לניה סקפר וגס לכל נעל סניה אס ננ׳ מהו שומרים דלן ה׳ ע״כ
עלינו לנעלם מניה הקפר ולגרש אשהו מנ״הכנ כלי שלא יהיה לו
לסרשע שוס זכוה סמק״עו ו ט ע אין נזה שוס הפקל לנטו ולאשהו
וגס לקיום םעולס םעומל על סבל הינוקוה שב״ל לכל םמסשנ לעשוה
מצוה ונאנק וצא עשאה מעצה עציו הכסוב כאצו משאו נמצא שכר
האשה והבנים ושל כל העולם הוא ממש כל כן כאצו נכנקו הנניס
למה הקהל וכאלו ההפללה םאשה בנ״הכנ ולק אן הוא הקלנן מפקיל
שכלו ואלרנא הקוצר הצו׳ נצואלו כ׳ סוא סגולס להם זה הביעוצ
אבצ ס ס צא ׳סנךלו מ אנוקיס הס מפ״׳ ב״ל וכס״ג כ ה נ הוס׳ בשבה
ל׳ ע״א קולס שיבוא צירי איקול קקיצה וא״ה עה נעיא סיא זו סשיעא
שלא ׳שעע לנו אס נאסר צו וח״ לינ״א לאס צא ההילו צא עסיינ
סקיצה כיון שמניח לרלוה ט״ מה שאנו אוסרים לו ומ״ח׳ רא" נמ׳
ממם שםעטלו לבריסס במקום כרס גבי ססם ומכצ מקום צא ׳הסיינ
סלם כלח כיון שםוא אניס על פ׳ ב״ל ום״נ לכווסים וצק״מ ק׳ מםלש״ל
םנ״ל מכל מקום מינים יש לדון בנלון לילן שיש לנו לחוש על
בכיס קעטס לנםא לא שיין למול שלא יססילו אס ׳עממו נין םנכליס
ליס ושלום:
ואין צםביא לאים מסא לפ׳ םשוצס ט ו ע״ב לםמוכל עצעו ובכיו
צככטס ושכם ישילש שאין פולין גס םנכיס דאללבא משם לאים
צהיפן לסלי שס ט ז ע״א אמל״ אבצ פולין אס סבכים משוס קצקוצא
סירש״׳ ח״צ שצא ׳עמעו בין העכו״ס רצמדו מעשיסם ונס״ אביהן ציכא
למיסש צסמ למכער צםק אנוםו; עכ״צ ובש״ן ׳ו״ל ס״ רכ״ב סק״ם מק״ס
עצ זס משמע שאניםס סוא עמםס בשמם אבצ כצ שא׳יא שישמור אוסס
סוליס אוסס מיד עמצ סר׳ קצם ראיס צםיסון שצטכיס צסוש עצ םנניס
ק ע ט ס אצא צס״ז םללא צלוכסא ט ש בסו״ א״כ נעצים ליככו כ׳ כל
ט שיש לו בניס יהיה סרבן כ׳ ׳ ס ט ן עצומ שטרא עצכלוסו שצא יוציא
בניו וק סכלל:
מצאתי בס׳ ברכי יוקף סי״ל ס״ רנ״ז מ״ס׳ ס״כ ס׳ בסר וסימשו בשם
לאב״ל שאס אער צקרונו םרינ׳ מוכר עצמי לע״ז אס לא
ססן ל׳ כלי ל ט וכר יכול יםיו נזקקים צו ס״צ א ס ט נעכל גאוצם וכר
ולא קולס מ״ש ומשמע ללא סלוג אסילו אס יעמל עצעו ובכיו ועליין
צ״מ ל ס ס ס שב ואל םמשם ליםן לו דמיו אבל םכא לדסום בידים אבן
אסל

שאלות

חודם סופר חי״ד

אסר םכופל לגרוס רדה שחח צבכיו צא ועוד סחס יד ׳שראצ חקיפס
ואסרי דכמכר גאולה הסי׳ לו ולבכיו אבל םכא עדיין ס ד נ י ל י  7עיק
ומחק למפשס ום׳ ׳שערכו מעזי פכים .כהבה׳ פ ס ק״ק ט ד יוס ט ז״ך
מש״הק ק ופר מפפ״דמ:
מכחס הקק״א :

ותשובות

עשו׳׳ה אינו יי״ס אבל בהיפוך שםיה רויעוס רב כהימר על אביו ושוב
נמצא שהי׳ בנו ס״א פשומ דיי״רו קורל כצ׳׳ל לפע״ל:
ויעויין במס׳ שבה ק*ה עיב ד*ה הא ד יהודה וכו׳ שנהסבעו בו
בהי״ט לקייס הג״ ואין בו חיומס ודלא כעסלשיל יעיש שנדסק
וברד׳ למק׳ שבה כהבה לקיים הגי׳ בהגהה מועעה וצ״ל כל שעה שאין
בו חימום וצ׳׳ל לההוש׳ כשם דגברא שלא קרע בשעם מיעוס לא יי״רו
ק ט ע ה עד שיהרומס בבכי ובםקפד ויקרע אז ואי לא לא םשליס חובהו
ה״ה הבגד שנהרו״ב בקריעה ולא קרע בשעהו אקור ללובשו עד
שיקרענו בשעם לדמום וכל זמן דליכא חימום אקוד ללובשו וא״כ מה
שקרע םבגד בשבם היקק שיכול ללובשו עסה שלא בשעס חימום וםוא
קרוב לאמם בכוונח חוקפוח לפע״ד אלא לדינא לא נראם מ ך ״ ל ם ט
שיסיח חיוב על םבגד כלל:
עשס״ק קופד מפפד״מ.
פ״ב יוס ס׳ כ״ד סמח ק״פ לפ״ק.
,

תשובה שכג
יראה בכחמה בטר ה׳ שמה ״כ הרב הכגיד המופלג חל חלפיוח מורג
חרון בעל פיפיוה כש״ח מרה אהרן פולדא טי :
יקרתו הגיעט בזעכו רען םאילכא קדטכון שאלח במק׳ והלכה
שמחוה הואלה׳ עד ימים אלו שיהפכו מהרה לשמחה מאכחוה
וסכם שאצח חכמחו בעי שעמד בשעח ׳ציאח סכפש ביום שבח שאקור
לקרוע אס מחויב לקרוע בליצס מוצאי שבח כיון שחצ עציו חיוב קריעס
סו לא פ ק ע טכי׳ אלו דברי פר״ע:
תלמוד ע ר ק הוא דכיון שלא קלע בזעכו שוב איכו קורע אלא א״כ
איכא חיטס חדש והוא מק׳ מ״ק כ״ה ע״א כי כח כפשיה
דר• ספרא לא קרעו רבכן וכו׳ סבור מה דהוה הוה א״ל אב״ חכיכא
חכם כל זמן שעוסקים בסספדו וכד מבואר יחס דאדס אסר שאיכו
חכם מה דהוה הוה וכיין שצא קרע בשעח יציאח כשעם שוב לא יקרע
וסוא פשוט צפע״ד:
ויעוין פ״ק ד ט ק ח׳ ע״א מהכי׳ ועוד אר״מ וכו׳ ופריך ורעיכהי וכף
ומקיק מפכ׳ ששמחח הרגצ עציו מחמח שמחה חרגצ איכו מרגיש
בעצבוה ליקוט עצעוח וצ״ל אע״פי שעכ״פ חייב לעשוח מעשה צקרוע
על הליקוט כמבואר בפוסקים צ״צ מ״מ קיס ציה צר״מ דשמחח הרגצ
עודפח עצ הקריעח ואיככו אצא צקייס מצוח קריעה בעלמא ובזה יש
ציישב מאי דמייהי סש״ס סא דר״ח אפיצו צרורים צו בקדיכו דצפירוש
קמא דחחיספוח שהוא עיקר כמ״ש הרב״י וכצ הפוסקים אמכם הוא
גררא דגררא כטש הוס׳ סל״ס וצערב וצסכ׳׳צ כ״כ דצכאור׳ חחצח ורמיכסי
איככו משוס דמשמע ל״ מברייהא דיוס צער הוא צו דידע דשמסה
הרגל עדיפא ליה ועוד הרי מבואר בירושלמי דמייהי טי״ד סי׳ שס״ב
דלמסרה יוס ליקוט עלמוה עשה יוס שמסס כלומר שכסו קרוביו מדין
שצ מעלם אסר עיכיל הבשר אלא ביומו מראה אבילוה על שרואה קרוביו
עפר ואסר כמ״ש בב"' רש״׳ ה׳׳ב ואס כן טון שהצער איככו אלא צשעהו
ושמס אסר זמן דין הוא שיהיה מוהר במועד ומבואר לקמן דף ט ט ב
סכס לסל׳ מועד שכולן מילר עכשיו ושמס לאסר זמן דין הוא שיםיס
מוסר במועד לער הליקוט שבלב אלא מפכ׳ מכהג אבילוה שלריך
לנהוג ביומי וכה׳ דאין אבילוה במועד מכל מקים צריך לקרוע
קטעם ביומו וסוא סילול שמסה יוס טוב ואפ״ה משכי דשמסה
הרגל שעליו מבטל גס אס זה והשהא אי לא סוה מ״ה׳ לסא דר״ס
ה״א אינו קורע ביום טוב אלא לוררס בקדיכו עד אסר י״ט ואז מהאבל
וקורע משים מ״ח׳ דר״ס דאפ״ לרוריס בקדיכו אינו מהאבל וכיון
דליכא אביל־ס פשוט לסש״ס דליכא שוס קריעס לאסר זמן כיון שלא
קרע בשעה ראשוכה וכמי שהוכסכו יאס כן ע״כ לריך לקרוע בשעה
ליקוט בסש״מ ושפיר פריך ומשני אפילו סכי שמסה הרגל עליו
וכנ״ל:
ומז ! שהמה פר״מ על פסקי הש״ע א״ס קי׳ הקס״א סעיף ב׳ שכס:
כל קריעה טפס והוא ש־טס הראב׳יד ורמב״ן ובקעיף ד׳ כ׳ עד
שיגלה לבו שהיא שיטה הרמב״ס כמבואר פלוגסהס בב״י גברא רבא
סזינא וסי׳־בסא לא סזיכא דלטע אין קריעה פסוהה משיעור טפס
דילפיכן מויסזק דוד בבגדיו ואין אסיזס פסוסה מעפמ מ״ק כ״ב ע״נ
והאי קרא בשאול ויהיכהן כהיב דהוו כשיא ואב״ד וקשה לרמב״ס סא
בעי לכשיא ואב״ד עד שיגלס לבו כמבואר בבר״הא ט ו ע״א אלא ע״כ
הרוו״הו בעי וכיירו אס מססלה קמי שפה עד לבו ססוס מטפס צריך
לקרוע יוסר למניה מלבו עד שיעור טפס והוא פשוט לראב״ד ורמב״ן
קג׳ בטפס אפילו לא הניע עד לבו ולרמב״ס בעי שיעור טפס
ועד לבו :
ויעויין בנדרים פ״ז ע״א אמרי לו מה אביו וקרע וכו׳ וכהב בסי׳
נמוק׳ יוקף שנדפק אלל הל׳ נדרים לרמב׳׳ן דלא מבעי׳ א״ל
מה בנו וקרע רק טפס ושוב נמצא אביו צריך להוקיף עד לבו שעכ״פ
עשס מעשם סדש לשס אביו דודא׳ ילא אלא אפי' קבור שהוא אביו
וקרע עד לבו ושוב נמלא שהוא בנו שאינו עושה מעשס סלש לשס בנו
אפ׳יס ״״ח קריעה ׳ע״ש ולפי הכ״ל גס באביו חחלה משכחח שיהיה
פחוח מטפח עד לבו אלא ע״כ מוכח כטל שלעולם לריך לקרוע
טפח ופשוט וצדבריו צריך לומר באידך בר״חא דמייחי דקחכ׳ לא
״"ח קריעה הול״ל קבור בכו וכמצא אביו דצעכין צא יי״ח קריעה הו״צ
לבוחא בהיפוך וצ״ל דר״ל רבוחא בהיפוך כיון דעיקר קריעה בחמוס
הליא וכל קליעס שאיכס בשעח חימום איכח אלא קליעח שצ חפצוח
כדאיחא במועד קטן כ״ד ע״א וידוע לחימום של מיחח הבן איכו
כחימום של ט ח ח אב וס״א קרע על שס בן ושוב נודע שהוא אב
-

תשובה שכד
שלום

ו ט ע לידידי הרב המאס״ג סמופלג סמפורקס ערוגח סבשס
כש״ה כמו״ה אברסס נ״׳ אבדק״ק האליטש:

נעימות ימין לדקו הגיענ׳ אודוה שכסט בעירו ע״פ הוראוה איזה
מאן דהו דאונן מוכר חכוסו' בקחורסו לאסד מיודעיו והוא
נושא וטחן לו כל ימי חאבל ואח״כ חוזר וטכרו לבעלים סראשוניס
חיסכן למשוח כן:
שמעתי מגאונים ורבנים קשישאי שאס סיו שוחפיס וא׳ מקרוביסס
גוסס ליוו לשלוח על ידי נאמני חקסלס שמבטל סשוחפוח
ואינו רולה להיוה עול שוסף עמו ועי׳׳ז הסירו לזס סשוחף לעקוק
במרמ כל ימי סאבל וסזהירו שלא יגיע לזס סאבל שוס ריוס מסמ״ומ
של ימי סאבל ואס אח״כ כהגו בו טובה עין ומבליעו בסשבון אין בכך
כלום והוראח זו ככוכח אץ בה לא משוס איסור פרקמטיא ומלאכס
שסר׳ מוכר שלו בשעה שעדיין חקרוב ח׳ וגס אין בו חילול אבילוס
בפרסקיא כ״כ במס שזס סשוחף עומד בחכוסו ביט אבלו של זס כי
כ״ע יודעים שבחלקו סוא עוסק ואדעחי׳ דכפש׳' עביד משא״כ בכדון
שלפכיכו איכא חרח׳ לריעוחא חדא כשזה עומד בחכוחו של זס כל ימי
האבל שכירו סוא ובשליחחו עביד והריוח של בעל החכוה האבל הוא
אפילו ידעו שמכר לו ט י כאמכי סקםלס הוא געיכיהם כשחוק וחוכא
וטלולא והערמה בעלמא ולעכוס אמן על ברכס איכו יכול ולמכור
קסורהו מי יחיר:
והנה במייל סי' שמ״א וריחי דעח הלמב״ס !רי״ן גיאוח ובעלי חוס׳
להחיר לאוכן בכל טלי דהאבל אסור בהם ושהרמב״ן ורביכו
פרן חולקים ואוסרים ולכאורה המקילין רובא כיכהו ובשגס שהחוס׳
מקילין והלכה כחוס׳ אפילו במקום שהר״׳ף חולק כמ״ש ס ט ע סי'
כ״ס ומ״ם׳ לי׳ מג״א סי׳ חמ״ז סק״ד אמכם הכרעח הלב״ע בש״ע ס״
שמ״א צהחמיל דהרי כ׳ סעיף ס׳ כל זמן שלא יקבור סמס אין סולן
ומדפרט הכי ש״מ איכך אסורים וסוא ממש לשון רביכו פרן שבטור
שאסרו בשארי דברים אלא שהרמ״א כחב ע״ז ר״א שאסור ברסילה וכו׳
משמע דדיעה הראשיכה סחיר באלו וליחא אלא כך דרכו של ר ט א
במקום שאינו מפורש בב״׳ מייחי בלשין י״א וזה ידוע כמה פעמים ואס
כן אין א׳ שמפורש להקל ומהחימא שהנרשס בש״ע טור בשם רמב״ן
והחוס׳ והס רחוקים זה ט ח כרחוק מזרח למערב והואיל ואין בהמ״ד
בלא חידוש אימא בי׳ מיצחא דרמב״ס ם״א מאבל הלכה ב׳ מ״ה׳ ראיה
דאוכן מוחר בכולם מלהע״ה דכחיב ויקס וירחן ולכאורה ראי׳ גדולה
סיא ורמנ״ן בסירה האדם היד ע״א לא טיס׳ אלא סרי״ן גיאוח חולק
עליו ולא מ״חי דברי רמב״ס ולא שח לבו להשיב על ראיחו מקרא וסר׳
כ׳ רמב״ס בהלכה א׳ מ ר ט ה חיקן ז' ימי אבילוס א״כ בימי דםע״ם
כבר כהגה ואיך רחן וסך באכיכוח אע״כ דמוחר בכ־ דבר והכה בםגםח
דרישה כ׳ דאין ראי׳ משוס שחחיכוק מח בחוך שלשים ללידחו והו״ל
קפק כסל ואין מחאבלין עליו ובאמח שטכ רדיק ממשמעוח הקרא אלא
שבחגחח דרישס דסס זס דסד׳ בש״ס פ׳ אלו מגלחין ׳לפי' איסור
חשמיש םשטם מויכחס דוד וכוי ש״מ שמחאבל עליו דקים לי׳ שכלו לו
חדשיו עוד חירן בדרישה מלך שאכ׳ ביפיו החזיכה עיכיך וברד׳׳ק כחב
עוד משוס שככנק לסשחחווח ולהודוח על הרעה כשס שמברך עכ
הטובה משו״ה סך וכחן וכל אלו דחוקים ס ס וסיכן מליט סיחריס אלו:
ו ס ל ע י ה עפ׳״ מש״כ מפורשים דמשו״ה מיד אחר שמח אור״ שלח
ליקח בה שבע משוס שכבר הודיע׳ לו שהיא הרה כדכס״
ורלה להסהיר המנץ מפכ׳ סיליל ה׳ ע״כ ט ד אחר ט ה ח ו לקחה אל
ביהו אולי יכול לחלוח הבן הילוד שהוא מהביאה שאחר מיהה אורי׳
ולא יהי׳ מפורסם שבא עלי׳ מעולם בחיי אור״ עיין בס׳ כלי יקר
שסביב מקרא גדול אמסמרדס והכה כ׳ כן אומר בטס שהילד כלו לו
חדשיו מביאם ראשוכה שקודם עיהח אורי' ע״כ הגסיג אבילומ
בצכעה ופי׳ מחשטש סמטס ושפיר ילפ״ מויכחס דוד אך רצם שלא
׳ביכו

שאלות

ותשובות

חת״ם סופר חי״ד

סלא

׳ נ י כ ו ת נ כ י ו ת ר ם ״ ס י ל ו ל ס ׳ וכיון שכאוי מ פ א ת ס ע ל ן נ י ס י ו ס ס ז י נ ס ע י ר ן

א י נ נ ו מ ח ו י נ ב ק נ ו ר ס מ ר ע ש מ ע ה ׳ ש ה ג א ו ן נ ע ל זכרי] י ס ף מ ע ש ה ע ש ה

ו ע ו ד ש ר א ו י מ ס ר נ ל ה ו ד ו ת ל ס ׳ כ ש ס ו א רחץ ו ס ן ולא כ ש ת ו א מכוול ו ת ש ת א

ס ו ר י ה ׳ נ ס א נ י ע נ י ע ע נ ׳ ט ע ם שלישי שכ׳ מ ה ל ש ״ ל כיון

אס

לא ירסן

ר ס ל צ ש״ש
לרמוז

ר ס י ן ׳ניכו כל ס ע ו ל ס
נ ר נ י ס וסציף

ד כ ל ו ליס סדשיו

ע ל י ם מאן ד ע ס ר ש

ו ל ס ו ך ו י א מ ר ו ח נ ל י ו ח שלא

סטא״

ויספרסס חטאו

ע ״ כ ס ס י ר צעצמו
מביאה

כלו לו ס ד ש י ו ו ס ו א

ע ל ה ק נ ה מ ר ע י ה שלא
אך

סי* הוא

ש ע ר י א ם ״ ל א ח׳ ש ל ש י ם יס״ל ש ס ח צ ה
כ פ י ה ק ו מ ה ואי כ א פ י ׳ י ה ״
וכשתחה

ו כ ה נ ה״ה היינו כשגמרו

אח*ז

אלא מדרננן בעלמא

לעונ הולה:

נ ל א ה לי

מ צ א ח ׳ דין ז ה מ פ ו ל ש כנ׳׳ל נ מ ל ל כ ׳ ל מ ס ׳ מ ״ ק סי׳ ח ח ק כ ״ א עיין
ש ס ו נ ה ל ׳ ש מ ח ו ח ל מ ח ל ״ מ מ ל ״ נ ס ״ ס ק ע ׳ ׳ ו ו ש ס נ ש י ׳ נ״ח מ ״ ח ׳
עלצה

ע״ש וא״כ ע כ ׳ ׳ פ ב מ ח ו ס ש י ט א ל מ ח ו י ב ל ע ק ו ק נ ח ל ו י ח ו וח׳ י ג ד ל

ע מ ו ׳ ש ל א ל ה כ ״ ל א ״ נ ח כ ו ח נ נ ח פ ז ו ן  :פ ״ ב י ו ס ל׳ נ ׳ לל׳׳ח אדל״ש ח ק ל ב י ל .
מש״הק

ו מ ה ה ו ה כ א צ ו א כ צ י א ר י וצא

נ ן ח׳ ודאי ח ל ״ ש ה ״ בן ק י י מ א ד נ ן ז׳ ה י ה
מחמר״ בחליצה

ע ל ם ק נ ו ל ת ו ו ז ח ו שיין ל ו ק א נ מ י ל ה

א ב ל בכידון ש ל פ נ י נ ו

ו ל א ק ש ס מיל׳

כ״ל ר מ נ ׳ ס צטעמי׳ שכ׳ פ ״ א מ י נ ו ס וחציצה כ ל שנולד ומי ש ע ה א׳
מ״המ

נ ״ ח ל ת מ ת ו כ ב ו ל ת מ ת ת ו א למול

סות

ל ס ל י ג וס״ל אפי׳ ל מ ח א ח ל יכול ל ל י ח נ ח ו ן נ ׳ ימי א נ ל ו ו ל ל א כ ל א נ ״ ן

ק ו ׳ ר מ ב ״ ס ו צ ד ק ו דברי ר מ ב י ן :
וצד מעצי׳ ו נ ן ק י י מ א

ל נ ו ל י בן ז כ ר ב מ ש פ ח ת ו נ ת ר פ א ה כ ל ה מ ש ס ר ו ה א ״ כ ה מ י ל ה ג ו פ ה

שאסר

ו ר ס ח אירי׳ ולא י ס ס ר ס ס ש ב א ע ל י ם מ ע ו ל ם נ א י ס ו ל ו ס ס י ל ל ע ל מ ו ל ע ב ו ר
ל ה ח א נ ל מ ש י ס ס ל ל ש״ש ב ר ב י ם

כ מ ח ל ק ״ ל וכן

סופל מפפ״למ :

תשובה שכו

ומקילין נ א נ ל וכי ח י ס ׳

בחולין " ׳ נ ע״א מ ש ו ׳ ה ה ק י ל ו ב א ב ל שלא י ב ו א ו ל ה ק ל בחציצה א נ ל מ י ׳ ת ת
א י נ ח חוצצח ו נ ס מ ח א נ ל ו ח נ ח בימי דוד עדיין לא גזרו חז״ל שלא ש ח ל י ז

יהודה

נ ק י נ ע ר י פ ו ח כר׳ י ו ח נ ן ו נ ד י נ י כ ר ב נ ח מ ן ה ״ ה ח ר ב

יכא ח ק י ל ו ל ע ר ן א נ ל ו ח ו א ״ כ א פ ״ ל א כ ל ו לו גי׳ ח ד ש י ם כיון שמי ש ע ה
א' ו נ ג מ ר ו ש ע ר ו ו ל פ ר ט ו מ ״ נ מ ס ק נ ה

ל ה ח א ב ל ואיל ר י ק

מרעה

ומופלג

יסן

מכתבו

מ ו ה ר נ כ ל מילי ו ר א ״ ח ו מ י כ ר ח ח ל ש י ט ח ו :

מיהו
דעח

ב ה ו ר ה חחו׳׳ש

ה ו ת י ק ו מ ה ו ל ל כקש׳׳ח

ס נ ע י ס מ ג י ע נ ו י ו ס ש״ק ה ע ב ר ולהיוח* א ח מ ו  :ב י ו ס א׳ ניר יד

ס י ס ק י ס נ י נ מ ו ח פ׳ עיב ל א פ ״ נ נ מ ר ו

מ א ד ב ע ס ק י ה צ ב ו ר כ נ ה ו ג פ ה נ ל ל כן א ס ר ס ׳ מ ל ס ש י נ ו ע ד ס י ו ס

ש ע ר ו וצפרכיו כ ל שלא ח׳ שנשים י ו ס ח י ח ק פ ק נ פ ל מ ח ״ ח וכן

ו ס כ ס שאלסו שאלה ס כ ס ס ו ב ב ה ע ל כ נ י דינים )א׳( על היחד ה ה ח א ב ל י ה

ר מ נ ״ ן נ מ ל ח מ ו ח ת ׳ ש ס ו מ צ ח מ ו ח ה׳ פ ר א ״ ד מ ס ״ נ ח צ ה ו מ ח ה ו ה

כ פ י ה ק ו מ ה ו ה ו ה ק ר ו ב לודאי נ פ ל וא׳יכ אין מ ק ו ש ל ה ח א נ ל ואי ל א ח י ׳
י ו ר ק ו ס ן הי׳ מ ה פ ד ס ם
ס ע א ו וכנ״ל

ש ה ו א כלו לו

ולעולם אונן

ו כ כ מ נ י ן )דמ׳׳ש ט ו ר

בשס בעלי

אמגם

ו א מ י ר ס קדיש מ פ נ י ס ש ש

)ב׳(

ח ע ד י ו ח ו מ מ י ל א חלוי ג ס נ ז ה א נ י צ ו ס ו א מ י ר ה ק ד י ש כ י ד יע ו ה נ ה ה א מ ה

חדשיו ו מ ש ר ה ריין שלא ל ם ל ס ס
נ ס להמיס׳ אסור

כ ל ל ל ה י ו ח א ר י כ ע ש ה ש ו א ל ע ד ע ח א ך ע ר ו ב ע כ ו ה כ ו ח ו ו י ר א ח ח ע א ו שלא

מ ק ו ם אולי

הכי

משמע

מ ס ו ק ׳ צא מ צ א מ י

ה ו ס ׳ א מ ר י ם ה י ו לי ל ה ט ו ר ( ועיין

א י ב ו ד עצמו ל ד ע ס

נ מ ש ״ ע א״ע ס ״

בשום

עיקר

קנ״ו משמע

מכיל:

רצה לסמוך על

מ ש ס ו ר ס ם כ ל ז׳ ימי ס א נ ל ו מ ו ל י א י ס ל ס ס ה י מ ר א מ ר נ״׳ ו א ו מ ר י ם

עצמו וחאחרון הכביד

א פ י ק ו ר ס א דמצערי
קרא

יש ל ל מ ו ד ק ל מ ז כ ו ה ע ל ה מ ה י ר י ם ד ע ל ה ר ו ב ל א יכלו ל ח ח ב ט ל

נ ק ר י א ח של

חבח צהסכיס

הככ׳ ל ה ט ו ח שכמי
כווה״

מפני

העורר״

ולמטיכא

ע מ ו נ ח ו ר א ח ו ואכן מ ה כ ע כ ס

ש י נ א מכשור׳ ה ו ר א ת ו

ש ה ו א ד ב ר א ב ד ש ״ ר ה ע ו ב ר ס ואין לו ב מ ס ל ס ס פ ר כ ס ו כ ד ו מ ה ע״כ ב מ ר ו
איכא פ ל י נ ס א ולסמוך

ד ו פ י שפלוכ׳ שלט

ב כ פ ש י ל ר ע לו ע ל כן נ צ א לדון

א ה מ ק י ל ב א ב ל שיעמוד

אכיכסו דנל״א

א ס ר ב ס נ ו ס ו עיי

סעכמס מכיכה

עצמו ל ד ע ח ו ב ש ג ס אין הדין

י ה י ה פ כ ר ל ס ס א ב ל ימי א ב ל ו כ ד י נ ו :
ל ה ק מ י ך ז ס נ י ר ש רמ׳יא וי״א

של ה ע ע ר ר י ס ה ו א
היטב

הזה מבואר

שרוצים ל ה ט י ל

חחלה

מאבד

בדי!

נ א ח ר ו כ י ס ע ״ כ צכיך

ד א ק ו ר נ ר ס י צ ה וכו׳ ו ב מ ל א כ ה וכוי

עלמו

)א( מה כקרא מאבד

)ב(

לדעח

מ ה י ה י ה דיכו

ל ס ח א ב ל עניי

קודם קבורה

)ג׳( מ ה י ה י ה דין א מ י ר ח ק ד י ש ע ב ו ר ו ושארי דיכ׳ חיקון כ ש מ ח ו ו מ א ח

א ף כי ס א י נ ן ד א פ ״ ל ח ח ס ל ל א ס ו ר

ה׳ א ש א ל ׳ ע ז ר נ י ע ל ד ב ר כ ב ו ד שמו

ס ג ד ו ל שצא א כ ש ל ס״ו ב ד ב ר ה ל כ ה

דודא׳ מ ל א כ ה

עמדי

וכן ה ק ש ה ר מ נ ״ ן ס נ ״ ל וכן רמז ש״ך ס ק י ״ ז ו ל ח ט ל נ י ח א

ה ו א יהיה

ו ס ר ק מ ט י א מ מ ש ליח דין וליס דיין ד נ ל א ט ע ס ד א ב י ל ו ס נ מ ׳ י ס ו ר מ ט ע ם
לככי ה מ ח א ן כ נ ץ

וכל דילדא אימא

ק צ ח ב י א ו ר י ו ח ד ויש צכו צ ב ר ר ב ז ח ג' ד י נ י ם :

משמע דאיכא מאן ד פ ל י נ ומסיר מ ל א כ ה וניע ה א
מ ח אסורים כל נ נ ׳ העיל במלאכה

נחרי׳

ח ל ד ו ח נ ח ל ח י ו ח כ ׳ ח י ח ר ה ע ג י נ ה כ ל פ ע ״ ד עשיני מ א ד ואין ל ע ת י

צהאריך בו ה ר נ ה

ל א ס כ ועי״ז

והנוקפיס

ל ב כ ן ה ד ו נ ר י ח ע ל צ ד י ק ע ח ק ו מ ג כ י ס ה ח מ ח ביפי׳

ועיקר פ ק פ ו ק י ם

ה כ ע במיעוטו צבטצ ק צ ה ב ש ע ס

היתר ה ע ג ו נ ה ע פ י

כי י ד ע ח י ו ג ם י ד ע ח י ו ו ר א י ח י ו כ׳ ידיו ר נ לו ל נ ד ו ו ל א צריך ל ל א ח ח ו צ ה

א ק ו ד ב כ ל ומ׳יכ

כהרמנ״ן

ויש

מ ח ו ׳ ארי׳ ל י ב

א ב ״ ל ול״מ ל ק ״ ק ל״ל ׳ ע ״ א :

ל ל ו י ה י ה ש ה ו א מ נ י א ה ש א ח ל מ י ח ח א י י ״ מ׳׳מ ח ״ נ ל ה ח א נ ל א ע ״ כ א י נ ן
ש י ט ח רש׳׳י ו ח ו ק ׳ ו ה ל נ ה

ע ו ל ר״ד ע ם א ל ו ע ם ק ד ו ש י ם נ א מ ן ח כ ס כ כ ל כ ל ל ל ל ע והיה;
סמופלא

פ ר ק מ ט י א כ״ש כ נ י ד ו ן שלפצינו

שעשח לכבוד ת מ ח

א(

בגדר

מ א ב ד עצמו

ייגן נ ע ד ׳ א מ ן :
ממס׳ שמחיח

לדעח גרס״ פ״נ

איזהו מ א נ ד

כ ד י שיהיה ל ב ו פ נ ו י ל ח ח א נ ל ז׳ ימי א נ י ל ו ח ו ל א יחן ל נ ו ע ל ע ב ק י ו ז ה

ע ל מ ו ל ד ע ח ל א ש ע ל ה ע ל ראש ה א י ל ן ו נ פ ל ו מ ח ב ר א ש א ג :

א נ ל ו ח נהי משוס

ו נ פ ל ו מ ה א ל א ז ה ש א מ ר ה ר י נ י ע ו ל ה ל ר א ש ה ג ג א ו לראש ה א י ל ן ו א פ ־ ל

ל ל כ ׳ מ ח הי׳ ש ר ד ג ם ז ה ל כ ב ו ל ה מ ה מ״מ מ ש ו ס א נ ל ו ה א ק ו ל ו ה מ ה י ר י ם

עצמי ו א מ ו ת ורואי! א ו ח ו ש ע ו ל ה ל ר א ש ח א י ל ן ו נ פ ל ו מ ח ה ר י זה ב ח ז ק ה

שרי ל ה מ ה י ר י ס ו ה מ ר י א כ׳ ויש א י ס ר ס ג ס ז ה מ ש י ם

מ״מ

מ א ב ל ע ל ע ו ל ד ע ת ו כ ל ת מ א נ ד ע ל מ ו ב ד ע ת אין מ ת ע ס ק ״ ע מ ו נ כ ל ד ב ר

אין ל מ ח ו ח נ כ ח ו מ ו ט ב שיהיו ש י ג ר ׳ ח כ ל ע ״ ל וישיג ש ו ב ע ש ע ס ו ס כ כ ס ש ו

בחזקת המאבד

ס״ל ט כ ס א ב י ל ו ח נ א ו כ ן

ועכ׳יפ כחי לאין

לעח׳ כוחה

מחמקיל־ן

מצאוהו חכיק ותלוי

ע ל ג נ י ה ס י י ף ח״ז

נ א י ל ן ומושלך

ע צ מ ו שלא ל ד ע ת ויש לעיין נ ל ש ק ת נ כ ״ ת י ת ח א צ ו

ו ח י ם ז ה ש ל ו ס  :י ו ס ח ׳ כ׳ א ל ל ל א ש ק ח ק פ ״ ד ל פ ״ ק :
מש״סק ס ו פ ל מ פ פ ״ ל מ :

שלוט

ו ס ט לי״כ ה ל י ר ל י
אבליס

גפשו

הלנכי

הוחיק

א ש ר יאמר כ׳ ת י א ז ת נ ( ה ל ש י ן ה״ז ב ח ז ק ח ש א ב ד ע צ מ ו שצא צ ד ע ח ח מ ו ה
ה ס ל ק ז״׳ל

כמו״ה

מאיל

טי:

אחל

המטח

ימים ש כ ע ש ח אוכן ע ל מ ח א ח ל א ׳
ולהתעסק נקנילחו

משמע למעכ׳ח

מ ד י ו ק לשון ה ש ״ ן ר י ס י של׳ ג ל ו ק א ל מ ח א ח ל ה ו ל ך ל נ ״ ה ק א ב ל ע ל מ ח ו
הולך ל נ ״ ח ק :
הוא

ו כ ל ד י ל ד א א י מ א כ ו ו ה ״ ח ל ד ינ״ל ל ח ל ״ נ פ ל י נ ח א מ ר י ח ׳ מ״ז ס ״ ס
אוכן מ ל נ כ ו

שמיא ללמהרש״ל
ממצוה כלליה א נ צ

קודם

קמלה

משוס דלא פ מ ל ו ה

אלא

פ ר מ י ה ה מ ו ע ל ה עליו כגון מ י ל ה ו ב מ י ל ה מ צ ו ס

ל א כ פ מ ל ולמ׳יא פ ל י ג מ כ צ מ צ ו ה כ פ מ כ כ מ צ א צ ה ל מ ״ א כיון ש כ ע ש ה אוכן
ו מ מ ו ל מ ה פ ל ה ו ס פ י ל י ן כ ל י ש י ע ש ו ק ב מ ת ו כ״שכ ש פ ע ו ל מ א ב י ל ו ה ש ל מ ה
א ח ל ש כ נ ל כ ק נ ל מ ש א י כ למחלש״ל ל ח נ י אביצוה ה ו ה מצוה פ ל ט י ה ולא
נ פ ט ר מ מ נ ו ע״י

אכיכוה והכה

מ ח ה ו ל ך לשחוט א ח פ ס ח ו ולמול
לשאין צו ק ו נ כ י ס

ולא למחו

ל נ מ המהלש״ל

נחשו׳

ס ״ ע׳

ולא״חו

נ ט ו ש נ ע ש מ ה לו מ ה א ל י ט מ א כ״א

ש״מ אוכן מ ל נ כ ו יש

ל ל ח ו ח כמ״ש ה ו ס ׳

ב ל כ ו ח ״ מ ע י ב למייל׳ נ כ ח ׳ ׳ ג ו נ ז י ר ש מ צ נ כ ו וקמ״צ א פ ״ ה מ מ מ א צ מ ח
שאין לו ק ו נ ד ס

ל ח ל ״ ל א י ט ב ח ז ק ת מ א ב ד עצמו ל ד ע ת א ו ל כ ח ״ פ חל״ל ח״ז ב ח ז ק ת שלא

א נ ל אי א י כ ט כ ח ״ ג וכזיל ש ח י י ב

ש א י נ ו מל א ח נ ט ו ל א ־ י ח י מ נ ו ע צ נ ע י צ ח מ צ ו ה

חשיב

ל ד ע ת אין ל ז ה שחר ב ש נ ס שכל ח נ ר ״ ת א כ ל א ת מ י ־ ח ר וכי ר ו כ ל א

יאזיצ ולא ה ״ צריך ל ת ש מ י ע כ ו א ל א א י ז ת ו מ א ב ד ע צ מ ו ל ד ע ת ז ה ת א י מ ר
ס ר י כ י ע ו ל ם וכו׳ ו א ס י ל ע ל מ י וכו׳ ע״כ כ״ל ד ס ב ר ״ י כישכית ב ד ק ד י ק ע״ל
ל א זו א ף זו ומייר׳ ב נ א ק מ ״ ת א נ מ ׳ ש א נ ו מ א י ן עולין באילן בלי ש ו ס
ש נ ה ש י ב י א ה ו ל ע ל ו ת ש ס כי אין לו ש ס ש ו ס מ ל א כ ת ולא ש ו ס צורך ומיד

ד י ן ז ח א י נ ו מ פ ו ל ש וצא מ צ א ח י ו ו ד ק ד ו ק ו של מ ע נ ה ו ד ק ד ו ק ככון

מצוה

ב(

מצאוחו ח נ ו ק וחלו׳ באילן

כ ו ׳ מ ח ״ ח ס״ד שכלון א ו ח ו כ מ א ב ד עצמו ו א נ ח כ ו צא ר א י נ ו מ מ ט ש ו ס ד ב ר

איבד עצמו צ ד ע ח אבצ ס ש ס א ד ק א מ ר סכי זה נ ח ז ק ח שאיבד עצמי שלא

ה י מ ה נ ש א ל ח י ב א ב ל ח ו ן ג'
מוחל לצאח

ט ו נ א א(

ש ח ע ו ל ח ע צ ח א י צ ן וכפצ ו ע ח יחי׳ נ ח ז ק ת ש א נ ד עצמו ל ד ע ת ו מ ת ה י ה
צריך לומר ל א ש ע ל ה ע ל ר א ש ה א י ל ן וכו׳

תשובה שכה

וכי ס׳ ל

צ ע ס ו ק נ מ ח ו אה״כ

שאד ה ח ס מ ש ו ס ס פ ס ל

מ מ ו ט א מ ר ו ח כ מ י ם ש ח ס ס ד כ ז ח ד ו ח ה כ ב ו ל ה נ ד ו ח של ק ל ו ב י ם ו מ מ י ל א

כפל

ס י פ ו על ת ס ל ת עלייתו שלשם

ומה אשל לכאורה ס ו כ י ס

כ ל י ל ה פ י ל ע צ מ ו א פ ״ ס אין מ ו נ ע י ם ע מ נ ו ש ו ס ל ב ל
,ולמיס מטמכוסיו

לוצס נ ע ל י י ם ו

מ ס סי׳

ומי יודע ע ס ש ב ו ת

ו ל א א מ ר ׳ ח ו כ י ח ס ו ס ו ע ל ת ס צ ת ו וצא זו נ צ נ ל א צ א א פ ״
הריני ע ו ל ה עצ ע נ ה צהפיצ
נ ו פ ל ומה מ א ו ה ס ס ע צ ״
שדוד נ א ו ס ו ה מ ק ו ם

עצמי

על סגג

מ מ ש מ״מ

נ ע צ מ ס שאמר שיעצס

כך ע ל ה

ל א פ ש ר שאין א כ ו
נ ט אלס
אמכ נ ס ד י

ו נ ס ראינוהו ע ו ל ח א ך לא
א ף על

ג נ ש א ס ר זמן מ צ א נ ו ה ו נ פ ל

כיון שלא ר א י נ ו ה ו נ ו פ ל מ א ו ה ס

העלי׳

צ ס פ י צ עצמו ל א ד ״ נ י נ ן צי׳ כ מ א ב ד עצמו

לדעת

ו א ל ת ת מ ת ע ל ז ס שכן מצינו נ כ י ו צ א נ ז ס נ ד י ט מ מ ו נ ו ס נ מ ס ׳
מ״ו

ע״א

ג נ י תיו

ראינוהו

אותו

מעידים

ו א י מ ר ל א מ ש כ כ ו מ׳ ל א א כ ״ כ
לדיקליס דפלכיא ואשסכס

תאי מאן דכקיט

דקטיל

עניד אירש דגזיס ולא״עביד

שכככס

לביתו

שנועוה

ל מ ש כ נ ו ס ר ן הש״ש
ככגא

ואמכ

אקטלית

ושדי ל א אמרינן ד ת ו א ק ט ל י ׳ א ל מ א

ס ״ נ ג ז י ם ולא ע נ י ד ומשכי א י מ א
ומדלא

ומשככר

שאמת

חתם סופר דדד

ומללא משני השיש שאט הכא שכנל םסםיצ צעשום מעשם צכנס
לנימו של סנילו נצי לשוהו משא״כ גני אזיצ ואגלל לקלא לפצנ״ ציכא
אלא לנילו ומקל׳ אירש ואמל מסמה גיזיס אנצ מעשה צא עניל ומללא
משט סכי ש״ע לאין סיליק אפ״ לאיניסו נקיע נלגא ונכנס אצצ מלקצ
יאמלאקעצ״ כצ שצא לאיניסו קוצן ניליס סל׳ סוא נסזקםו שגזיס ולא
עניל ומשממ נ ט מסםימם סש״ס אפי׳ צא נ פ ט סנילו נאופן לא״א
לומל שאמל כן לק לסקנימו ולסכמיסו אפ״ס םצינן שאסל קמצ״ וצא
מוציאי; ממנו ממון וס״נ מצינו נ ט שאמל איזיל ואמקול שאינו נפסל
לעלום ולא נפיק מםזקס כשלוס מי״ז כמו שסוכיס מסלי״ק נשלש קכ״ו
נלעס סלמנ״ם נלאיס נלולס ומשמע שס אפ״ נשונא ומלינ עמו לאס
לא כן על״ן קשה היל להכמנ״ס להניאו שזה אייו ק״ו מגוי ע״ש וק׳׳ל
והסולקיס על הלעג״ס וס״ל לכפסל לעלוה לא סליג׳ אלא גשונא ועכינ
עיוו וכיכל מהון מעשיו שכן סיס לעסו כמגואל גלשון סש״ע ס״מ ס״
ליל סעיף כ׳ סאעס גהגהה שגס" שפ״ס סעיף ס' לליעה קמ״הא
מגיאל שאפי׳ אימ שיכא לי כלל כעי פסול לעמה ולא אמל״ עגיל
איכיש לגזים וסכס מס שכלשס שס מללכי פ׳ הגוזל גהלא ליתא שס כן
אלא מס״ס שס למיילי גמיסזק לכן לוקא ע״ש גכמז קפ״ס וכן סוא
לסליא גמללכ׳ ר״פ כל סנשגעיס יכן סוא גסיס׳ שס גשס סי וקס
ומ״מ אף למעה סזאס שמניא סלמ׳יא ס ״ מ משוס לאע״ג לאפשל ללא
יעשס אשל זמס מ״מ אססיא גופיס ט פ ס ל צעליס סואיל שהסציף לומל
כ; גפכססיא כעשס לשע ופסיל לעלוס כמשמע מלשין ט פלמו׳ גאין
שסגיא גסגס״מ פ״׳ג מעלוס אוס ג׳ ימגיאו סכני״ )יעי' לעיל ס״ סי(
גס״מ ס״ ל״ל מםולש כ״ג ׳ע״ש מ״מ טל פשומ ימנואל מכל האמיל
ומלשון גלייסא לשמסיס סנ״ל לאס״ אמל אעלס על סגג וימול וימס
וגס לאינוסו עוצס ואסל זמן מצאניסו שס נפל ומס אמל״ שטי' ס נ ה
אסרה כפצ ואוהה המצ״ היסס צגוזמא נעצמא אצא מ״מ מלשינס
הנמיהא גלישכא גסיפיה מלישא לנרישא אמרה ואפיל ואמוה
ולתייז הוה ליה למימל גסיפא ועצה והפיצ עצמו ומה ומלשכ׳ ולא אמכ
וססיצ עצמו אלא וכפל ומס משמע שנפל עיי אוסה העל״ ממש אף
ע״פ שא׳יא לנלל שספיל עצמו לא אממ׳ ללמא נכשל נ ל נ ל אסכ וכפצ
אצא מזק׳ שאינל עצמו ללעה ולזה כמכוון הלמנ״ן נס״ס שסניא תג״׳
והנ׳׳מ ס״ שמ״מ וז״צ א ט פ שלא כאו אומו מפיצ עצמו כיון שאמל
חזקה עשה ללעה ר״ל אע״פ שלא ראינו שההפצה היהה ע״׳ עצמו
ט מ כיון שראינו ניפל מאותה העלי׳ שחנעיח להפיל נ ח א״ע אמל״
חזקה מלעת עשה אנל א׳ לא כאיכי גם ההפצה אע״ס שמלאכוהו מח
גאוחו םמקיס פשימא ללא מאגל עצמו לדעח ומזח כנין שמ״ש תנ״ח
גשס מסרש״ל ומגיאו גס חש״ן רס״ שטח לאפי׳ אמר חריט עולח
ילא כאיכוהו עולה אליגוכא למול לא סמכי׳ זהו משכת שאיכת צריכת
לאפי׳ כאיכוסו עולה כל שלא לאיכוהו כופל לא מיחשג מאגל עצמו
צלעה וצ״ע:
ונשוב לפי׳ הגמיהא ללא מגע״ לגליגולא גלא מעשה לא מיסשג
מאגל עצמו ללעת אלא ת״ת כט גמעשת גמול כגון שכאיכוהו
חכוק ותלוי גאילן על אותו אופן שכלאת גולאי שתוא געצמו תצת
א״ע ואיכע כן שמוצא מלוי גסלל והסלל סגוכ מגפכיס גאופן שכלאת
שמיא סגכ געצמו או כפול על מסייף ]וגלמג״ס סגי׳ כפל על ס״מו
כמכוון נ״כ שנכאמ עתעכין שסיימו תוא כ״ל שתוא שצנו געצמו[ ס״ז
מזקה שאגל עצמו גילו אגל מ״מ שלא עלעמ מ״ למליכן לומ לעמ
גיעתתו ותוכגא כקימ ל״ או כת״כא מפכ׳ שיעללו גו עכו ס כשאול
וכסייג סגומ מממסתכות מל שכשמע מפיו מתון ״שוג חלעת שתוא
עולמ ממעת כעס או מיצל כמו שלקלק תכמנ״ס כלשונו פ״א מת׳ אגל
וזולס זה לעולס אנו מולין או שלא אינל עצמו כלל או א״כ איגל
עצמו ט מ תית שלא מלעת ונזת כל לנלי הנמי׳ ממונליס ועמוקניס
למעיין תיענ :
ברם לא צמכא נ ט שלא אעל נהלי׳ הלי הוא עולת וכו׳ אן טכל
מתין מעשיו וכעסו וצעלו ותתכנוה שהוא עושה כמכין עצמו
למיממ כמו לכמינ נאסימופל ויכא כי לא כעשמת עצתו ויצו אצ גיתו
ויסנק שאושו לאינו כועס ודואג מל שלא נעשמו עצמו ומצוומ אל נימו
ג״כ ואס״כ אכו מוצאים אומו ממק גאופן שנלאמ שמוא געצעו עשמ
כן זסו אומלכא למוכס מובא מסי מגמצ סאוסל גין סגמציס וכמצא גמצ
תלו ג גצלו גל״פ תמוכל פילות ימ*ש ותגיאכ׳ צזת גגא אמממ׳ למק׳
שעמום שס עעשמ גגכו שצ גורגטס שגלמ מגית תסתל ותלאת צו אגיו
באזכו וכת״לא ותצן ואיגל מצמו גגוכ ואמר מ מ אין מוכעיס מעכו שוס
לגל וכמג הלא׳ש ס״פ אצו מגלמין סי׳ קמ״א למסולי ממסלא ות״ק
געל״א גגלוצ אגצ גקען צא ועעשמ כמי גגכו שצ גוכגכוס וכו׳ וקשמ
תא מסס לא אמל ממיכוק ולא מיל׳ ולומק לומר למייל׳ גאממ שממיכוק
אמר לאגיו תריכ׳ זורק לתון סגול ועול מת מי׳ לו למלא״ש למסל תגלי״
משוס מעשה לסתול אללגא טמא לטיל׳ גלא אמל ולא מיל׳ אעיכ
משוס לסי׳ אומלכא למוכס עוגא ואי לאו לה״ קמן ס״ל כאומל ג ת מ ׳
וכן יש לסגין מלשון סכמג״ס סכ״ל ]ומי׳ מן קפ״ג לסולין ומ״ש נ״ש
גא״מ סי׳ ק ט א סקכ״ו[ :

ותשובות

ג( אודות תאגילות על מי שאיגל עצמו לדעת סליג׳ סכס םלמג״ם
ספ״א מאגל ס״ל שאץ מסאגלין עליו וכסנ סלם״מ לאייסו
מסכסללץ ט י " ל פ ל ? ואי ס״ל טון לאקגל ס״ל כסלס לאגלי ומשני
כפלס צא סוס על לסזו צ עלי לקגל׳ סולסא וכיון לאלסי א ל ט עשעע
לתל״ לאגיצוס משוס ׳קלא לשכג׳ סוא וגמס׳ שעמוס אממ' כל שאיכו
כגוד ממייס אין עסמסקיס עמסס וסו מ״ס׳ מפילש׳״ למסכ״ שם
גג׳ מכוני ג״ל אץ עמאגלין כדי שימא גזיון כסלמ צמס אצא אוככיס
שאץ אכיכומ אלא גלג גלגל שאץ זס כגול לסכוג ואין כסלמו
כעכעס גכן שאין אכיכוס אלא גלג גלגל עכ״ל וזס משמע שמאגילומ
אינו כגול למ״ס אלא למס וזס מוכעיס מעכו אעכס סכעג״ן גמ״ס
סליג וס״ל א׳ לאו לממאגליס עלימם לא מי׳ שיין לעמול עליו גשולמ
וצגלן גלכמ אגציס וצריך לומל ללא כימא לי׳ ללמג״ן למימל כיוידעכ״פ
אונניס מס ג ל נ כאו״ צכממס עצעיס וצעעול גשולת וכן צבלן גרכמ
אנליס ולעולם ז׳ ושלשים לא •נהנו זס ס״ל ללומק :
ע

נ

והנה לא״ סלמ״מ מנ״ל יש ללמומ ול״שג דעמ סלמנ״ן על ככון לסנם
כ ם נ נסג״א נס׳ אלו מגלמין וגמללכ׳ שס ס״ ממפ״ו ל ל ג ט ס
ססאנל ל״ יוס על גכו תמומל שמס שאמכ ק״ו לשכיכס ל״׳ יוס וצ״ל
סא לסניא שקלונ׳ הלשע שמס ליגשיס לנניס ומסעעפיס לגניס ס״נו
שאלי קלוני׳ אנל האג שהוליל נן לשע ולא זכה שישיגהו אל ענולס
ה׳ לאיי צההאגל עליו יעיין גי" סי׳ שמ״ה וטי[ סי׳ ש״מ סק״נ אלא
שכמנו עציו שעשמ לק צממטל צאעוש׳ צעלא מימ נ״צ לס״צ ללענ״ן
גשלעא נשאל׳ רשעיס צא שיין אניצומ משוס ק״ו צשכיכמ לגשעמ
סעגילמ אפשל שעל״ן ישיג גהשובה שהל׳ גס לגמ״ה לא ממאגל על
שממ גלא השוגה אגל גשעמ ממלמ למ לא וגשעמ ט מ מ ממון לשעו
לא שיין לממאגל לאללנמ שכנל מלשיע ומזינן שלא שג א״כ גאגול
לשטס לנה משא״ב גמאגל עצמו ללעמ שזמו ממלמ לשמו ואלו לא
מה עצ זה האופן הלי היה כשאלי גני ישלאצ והשהא הוא לאהלע
צא שיין נאנול לשעיס לנה דהייני אי הלשעוה היה קולס האגילה אז
האיבול היא לנה געוצס אנצ הכא סלשעוה נעשה ע״׳ האנילה שאיגד
עצמו ללעה אץ כאן לנה אצא אדלנא אגיציה להשהא היא הוא שעה
סמאו ולאיי לסהאגל צכגול השכינה וכ״ע מוליס נזה צלגטה ואפי׳
נשאל׳ קלוניס וממילא ללק״מ נ ט מלש" סנ״ל לכמג למגזיון גמכיעמ
האנילוס סוא לכפל עליסן וסנס לכאילמ ק׳ על ל ג ט ס שכסנו סנאוניס
עליו שלא עשה כן מן הלין לק לאפוש׳ נצעלא וקשה שסק יי משכינה
אינו ק״ו גמול משוס אגול לשעיס לנה אין מסידל על עצמו ולמנוע
הכפלה מננו לעכ״פ ה״ לו למנוע סאגילוה כי היכי לצהוי נ״ קצה כפכה
עכ״פ אע״כ ס״ל לגכה״ג ליכא כגיל למה נהאניליה כלל ולא נזיון
נהמנע ממנו משוס לאין סאגילוס על שמס אלא על כגיל שטס אללנס
האגיליה סוא לגזיון לו שמסזיקיס אוהו ללשע שעה גלשעו ולא כיפרה
לו ט ה ה ו וא״כ לא קשה מיל׳ מלגמ לש״י ולא למי להלוג׳ ג״ל שאס
היו מסאבליס הי׳ האגיצוה עצ עצמם של ההלוגי׳ והיה לסס לכגול :
,

ועוד נ״ל לגלהלמג״ן יש עול סגלא נוספה ללא שיין הכא לסוס
על כפלהו כלל להא עיקל טש לליהו׳ צהו כפלה צלין ניאור
לכאולס לסס גש״ס משמע נםיפון שמניעוה האנילוה ללע להס לעש״ה
מומ מלין לצמאגל ע ט פ אסל עיכוצ גשל גסל דסזו צעלא לקגלא
פולתא ועכצ״צ כן ל ט ה ה מכפלה עוגא גכצ המסיס ולק הלוגי ג״ל
אין ממימה מכפל צהס כצ כן כיין לנלין מיקעצ׳ ע״כ אנו מגזים אוסס
געכיעות אניציס מסס כלי לסשציס אומו קצמ כפלמ שמסל צםס מכפלמ
שארי מסיס וצכן הוה ס״צ צסש״ס לעכ״פ ע ט סזו צערא לקגלא אז
כשצס לין סמיהה ומססיל לין סקגכ וגעכין זה הס שויס צשאר׳ אכשיס
ואין סילוק גיכיסס ואין צ ולן לכו לגזוס אוסס כלי לםשליס סוקס סי׳
מהלאוי שכהסיל אז להסאגל עליסס אלא כיון לאלס׳ אלסי כצ״ל
לגלי לש״׳ םכ״ל ואס כן היכס הלוגי ג״ל שאיכס מגעעיס גכפלה
ט ה ה ולוציס סס שסכפל עליםס מיססס אלא שאיכה מכפלה
גשלימוה הלאו׳ כיון שגרמו לעצמם ט ה ס ס גסעאס וגלץ מיקעצי
ע״כ כאו׳ לכו להשלים סקכוכס גגזיוכס מה שאין כן המאגל מצמו
ללעה שסוס לים כענעע גכפלס שסל׳ גאוהו הקלגן והכפלה הגלולה
שהיא םמיהה נאוםו עצמו סעא וסכעיס םמרוריס ולצם אז ע״א
שהוא מג׳ ענילוה ססמולוה ענולה זרה׳ גילוי עריוה׳ שפיכה לטס׳
ואין יהיה כפלה כלל נמיההו והיא אשל העלה עליו סלון אף ה׳ ט׳כ
אין אכו אםלאיס ועלגאיס לו געכץ זה נאוהה השעה כלל ולכן פסק
הלמנין לההאנל עליו וטמא ליה כמי להל״ גפלוגהה כ׳ ישמעאל וכ
עקינא ליש פלק נ׳ דשמסוה לאיתא ס ס ס המאנד עצמו ללעה אין
מהעסקים עמו גכצ לגר רג׳ ׳שעאל אומר קור״ עציו סו׳ נעלא סו׳
)נראמ שרצמ צומל כצי מלס כמו נמצא גם לגיעםא( א״ל ל״ע הנמ
צו גסממו אל מכנלמו ואל מקללמו פ ט ל מלי לפליג׳ אי ראוי לגזומ
אומו כי מיט לצמו׳ ל״ כפלה או צא יר״מ ס״ל שאין מגזים אומו ומוא
לפעיל עעעס מטל וילוע למצכמ כל״ע ממנילו ואמי׳ לנל׳ מלעג״ן
כםלכסא :
וסכם

שאלות

חת״ם סופר דדד

והנה לסלכס ולממשס ע׳ ירים ראש נגל סורא׳ וסקכממ מרמי נש״ע
ס״ שודס שסמס כסרמנ״ס ונשגס שסלכס כלנל׳ מירקל נאנל
אמנם ע״מ אומר אני םיכא לאיכא כ מ ל עשפממ נכנלמ אשר יסימ
לסס לנח ולכליעמ עולודמ שאמל ממס קלקל מעשיו ואס ימיר להם
המורה לההאנל אז יאמרו הנריוה קומ נ״ רנכן נעילה״ וכמנרל שלא
היה לו דין מאבד עצמו ללעמ אזי יכול מומרמ למורומ לכממילה לההאבל
אפי׳ אס נאממ כמנכר צו שהיה צו כצ דין עאנד עלמו כדמה ולאיה
משיס דסכמדרין מ״ז מ״א דאמכיכן המס מיש כנזמ נמיכיו כמאק זס
מזק״ מלן ׳מודמ שגדר עצמומ אמו נמממ שצ מנצים ואי משוס יקכא
דסיי סוא ע״ע ומשכי משוס לממד לימ כפרה ומדר פ ד ? ומשוש כפכמ
לאמי משסו לי׳ ליקלא דישכאל ומשכי ׳שכאל גופיה כיסא להו דמסצ׳
׳קלא לגנ״ ע״ש הלי קמו לאי לאו משוס כפלם מל״ לא סיס לאוי
למשניק ׳קלא לס״ משים לשעסו של אסז וסכא לליס ליס כפלה עיי
ערעס האנל כמ״ש לעיל משוס שםוא כשע מס נרשמו ועווכו נלון על
ע ק נ נשמו א״כ למס ׳מסלו ננ׳ עשפססו אס כנולס ו ע ו ל העיקכ
כמלענ״ן לכנכו גרשון ן ס ״ ע א ל״ וללא כסכענ״ס וכה׳ ללענין אבל
הלכה כ ל נ מ סמקיל אנל לערן פגס משפמה אין הלכה כממקיל נכניל
נכי אנלהס ׳צמק ויעקב ועיין היעב נהשובה מ ה מ ס פאלו׳ סי׳ פ״ז
ופקקו סלע״א נא״ס ס״ קל״מ סעיף ג׳:
)נ( אודות אמילמ קליש צא מצאמ׳ כעס לבל נ ס פ ק של צליקיס
שלנכו וחס וכיוצא בזמ ומ״מ כ״ל צפי מה שפילש״׳
נסנהללין מ״ו ע״נ אהא לקאמר הסס ס״ש לא ׳ספלו וצא ׳קנלו פילש"׳
ואי משוס כפלס יקבלו ויסכפל להס ומשני ללא ססו׳ לסו כפלה
ופירש״׳ לא נימא להקנ״מ לממו׳ למו כסלמ לפי שאף על פממ קבלו
לא מיו מ ח ר ס על כאן לשוט אס כן כל שכן שמקממ אינו מפן
שנעשה לנל שימכפל בו ממאנל עצמו ללעמ שהרשיע מל פממ קנלו
וא״כ אס םנניס ׳ולעיס בעצמם נאממ שאנימס איבד עצמו צלעה אפי׳
אין האבלים מאמרם יולעיס מזה כלום אס אומל״ קליש הלי ס ס
גוזלים המהיס הכשרם וק״ו ממס שכהב מג״א סי׳ קל״ב בשם השוי
בכימין זאב נשכ׳ אוכסיס שא׳ נמרג וא׳ ממ שבן מנהלג לומה לבן
הממ שזמ אימכפל לי׳ נמרינמו ממש שבכי הכשר״ ילמו לבן מ׳ שאין
מקבימ מפץ שימכפל צו ואין כאן למיס מצ כבול משפמה במקום
גזילמ מהים סאמליס )והנה יש ללון קלה והנה בלי ספק שהוא עון
פלילי אמל מג׳ החמומה מכולה זלה וגלוי עמוה ושפיכוה דמים וכל
המונריס אפ׳צו מהו נרשעהס מ״מ מיהה ממרקה וזה נמיממו רלמ אמ
עצמו וצא ולמל תלימ נן הלליון פ״ק לע״ז לאע״פ שהיה מצר מאל
ומיממו עונ לו ממ״ שהל׳ האספיקלמול שקילנ מיההו בסילוקן שצ
ספוגי לער זכמ צמ״ העו״הב מ״מ מוא עצמו לא פממ פי•׳ שיכנס נו
האש ואמר מומב שימלכה מ׳ שכהכה ואל ׳שלימ מוא בעצמו )ונזמ
נזל״ף ס׳ נשמיס ראש ש״ שמ״מ( ומוכמ לאפ״ המיצר מוהר מימ לוצמ
סוא ומס נרשעו והכס לרמב״ס אין ק׳ למין עליו וכמב רמב״ן במורם
האלם ומ״ה׳ ליה ני" ס״ שמ״ס לא״כ לן אוסו כאינו עישם מעשס
עמיו א״כ אמא׳ עברכין בככה אניליס ועועמס בשורה ע״כ פסק ללק
לערן הכריכים וקבוכם אין מהמסקין עמו אנל מקרונים קירעיס ולא
גילה לן הלמב״ן א״כ אס איכו כמן לערן זה כאיכו מושה מעשה עמיו
מ״מ אין מהעסקים עמו לקמרה והכריכיס וזה זמן ראיה׳ נסי אסל
לנל םגון שכחח׳ שמו וםוא כ׳ כסי אין אלס מקוה שלא ׳מוח וכשיפגעסו
המקלה הםיא סוא לש ועכ׳ ומצום וחיוב לגמול חסל עש סלש לםלנישו
ולקינלו אנל לאו כל כעיכיה למעיל עצמו עצ סס״ס שבמקום הזה
ובזמן הזה ועל״ן לא הגיע זמנו למוח אולי אס יומו יבוא יהי׳ נמקים
אמר ובזמן אמל ומל׳ מוא עמם נסיים סיומי כעשיל המעיל עצמו
עצ מציבול ואין ממדניס להמעסק עמו כן לאימי וכנון הוא למרמב״ן
מנ״ל וצ״ל מא לאין אלס ממרב למכין לו צלמו נמ״ו כ׳ צא מקלים
איכש פולעכוהא לכפשו וגס כ׳ איככו יודע להיכן לגלוה׳ מונילין ימי׳
והרי קוק אאע״ה ילע מאז ומעילם קלושה מערה המכפלה ולא פכה
לזס על שמהו מומל לפכיו ועמעם זה אמז״ל כ׳ מהי עלנר הכיכו
להם קברים עס״נ וכככסו להוכס בם״ס ומהו שס כ׳ ׳ולעיס מכס
שימוסו ואסל הצעה זו אומל מה שמולגל לאין אומרם קליש אסר
העאנל עצמו ללעה לא ׳לעס׳ עעס םגון וכי מ פ ר שלא משם מעשם
עורו לא נציצסו מרלס שסה ואס ילל לא נעלהו ומי צכו איכו עושה
מעשם עמו כאנשליס ולול םעלן נרם אמר ז׳ פעורס ננ׳ להעלוסו
יחי מדור גיסנס ואלישע אסל לא עשם מעשם עמו נסיים סיוסו ור
מאיל סמלם עשן מקבלי ומי םוציאו עגיםנס ואס כן לפי מעם הלענין
היס לאו׳ לומל קליש מנולו אן נ״נ נשסלננ סמנסג לממס סשנ׳
לא ׳נימוסו שאלי אביליס צסלוק עמסס נקלישיס כ׳ ׳מענו לאו כל
כעיניו לסאניל עצמו ולמשלין מיקק נשעמו עלינו ואולי מימ מ׳ כממ
שנים וסימ ממ נזמן אסל או נמקוס אסל פ״כ אניציס למשמא
מעכבים נלין אלא ללפ״ז ר ל פשוע לאס מנן מקנצ משלם נ מ ס ו
באופן שאין םפקד לאנליס יכול לומר קדים כל ׳נ״ס דעממא מאי

ותשומת

לולב

אינו אועל רק ״א מודש ללא לשד׳ לאביו רשע סאי גברא שוי/
נפש״ לשיעי וניסא לי׳ לססוי לי׳ כפרס[:
א מ נ ם א׳ יש נלנול ק פ ק בלבל אי סיס מכו כעאנל עצעו ללפת
או לא אפיצו אי ססעירו עליו נקנורתו חלזלו נו נכס״ג
מ״ע צענק אוררת קליש ׳״ל ס  pעס נ ר ו שיאעלו קמש שסר׳ נ נ ׳
סעיל שיתפיס זע״ז נמנין זס שכלם יש לסס זכיס זו שאס ינוא סיום
ש־צמכן לומל קמש ענור אנוסיו נינ״ס או ניא״ל יומן לו סלקו
נקלישיס וידונ עציי׳ לקית ננהכ׳׳נ ולכשיגימ ס ז ק ססוא סל׳ זס
מלקו ממניע עמשומפומ וסונרר למפרע שזס מלקו מאז ומעולם וא״כ
משומפיס שנאו ללמומו ממלקו צגממ לומר שאירמ לו לנר נאומן
שפפסיל מלקו לעולם ע״כ עליסם צסביא ראיס כיק שמלקו ממניע לו
מונמ לפניו והוא שלו נכל עקום שםוא וסם לולים למפקיעו נשום
עענה ולזכומ נמלקו צליכיס צנלל לנליסס ככצ מוציא ממנלו שעליו
סלא״ וסנניס סאלו משעמ שנולדו סיו נשומפומ מקיק שימים למס
בםקלישיס ולכשינוא מזמן גדוממו אנומיםס יגנו סלקם םמגימ לסם
מלק אז ועממ כשממ אניסס ממילא זכו נשלסס ומעוען שממ אניסס
נאומן שמפסידו מלקס צגממ עליו מלאי׳ צשוציא מיל שעשומפיס זמ
נצפמ״ל נ מ ל :
ואחר שנמנללו מציימ ג׳ מניס אצו עצ נכון נעזש״׳ ננוא צנילון
לילן שעכ״פ יפמ ועונ מולמ מ ל נ שעופצא אנ״ל לק״ק ל״ל
שסל׳ לא שמעו ש ס לנל יוציא מפי ל״מ אשל יאמר עליו שלעמו
לםעניע עצמו ואפ״ סיס שוס למז או סוכסס ממעשיו או אפילו
לבול בסילוש מכל מקום סואיל ולא לאינוםו מעביע עצמו לק מצאנו
ס״ יוס אס״ז עבימ ננהל מי יודע מס סיס לו וכבל נמנלל כל זס
מלבלינו לעיל באל תיעב נאופן שאין עליו שוס פקפוק ולא עינע״
נענין האכילוה שלאו׳ לסוש עכ״פ לכבול משפסה ׳קלה ובכו הלומל
בביה הספל אלא אפילו נענין אמירה קליש שאפ״ היה נכנס עכ״פ
בגלל הספק צא היו האביציס יכולים צהוציא מיל בניו לומל עליו
קדיש ויוהכ מזה כ״צ שנאוסן המדונל אס שיר נקבולהו ומקומו
הראוי שוס לבל הלי העבילו עניו הלרן הישרה וצריכים כפרה על זה
ולבר׳ הלב המ־פלא אין צליכיס סזוק ולנר׳ המערריס נעלים כקוני
עכביש וכאבק ורוס שאין לסס במה למלומ ולהשען כלל וה׳ ׳שפוה
שלוס עלינו :מ״ל יוס נ׳ בז״ן למב"׳ מקשס״ל:
מש״הק סיפל מפפילמ :

תשובה שבז
שלום

וכ״ע ל״נ מלודמ מלנ מעופלג זימ לענן שופכני כש״מ
ממ״ו וואלף ני׳ אבלק״ק פאלאע׳ ימ"א:

ימרתו סגיענ׳ ע״ל למלן א' סוקס על גבאי למ״ק ג״מ ולוצמ לשנומ
ג׳ לבריס )א׳( מס שנוסגין לזלף על אינמ סממ ״ן עס נילי׳
עעולניס ואעל שמצא בס׳ מכממ אלס שממעל סלבל )ב׳( מס
שנוסגיס צקמק יל׳ מממ ולממ למון ילו שנע וק שקולין ]געפל־ך[
ואמר נשפר׳ מלינן מלע׳׳ס אמל לאםלן פשוע ילך ופשע ק מ ק עירן
וקמץ א״כ משממ ימו פשוטים וצא קמוצים )ג׳( שנוהגים בני ס״ק
למכור העשב״ הגלל״ בנ״הק וזה צכאולה נגד הלין המבואל נש״ע
׳״ל ל״ס׳ שס״ל וכ׳ פכ״מ שמקכימו בכי מ״ק לשאול אה פ׳ מה למה׳
כועמ נשלש אלם:
אומר בכל ממקועומ שענלמ׳ כאימי מכםגיס מאלו שלשמן ואס
איכס נניאיס נכי כניאיס מממ מכמ על מכאשון שאומכ שמצא
בס׳ מכממ אלס שממעל סלנל סי׳ לו לםוממ איס מקומו בס׳ מםוא
ומאיזה עעס מוא ממעל מ מפשמ׳ נס׳ סהוא יצא מצאמ׳ סנמ זילוף
היין מנואל בילושצמ ספ״נ לשקלים שעושים זילוף עצ מעסו וביצים כ׳
לאמול נס׳ מעבל ינק מגדול מנלפס נאמע״ל נמלק שפה׳ לכניה פי״א
מ ה מביצים שמופפיס על לאשו אולי ׳מימ למסהיל כמומ הלין וכמנ
עול ניצה ירמוז השפעמ כמומ מעלכומ ע״ש שהאלין בסמלי הולה
שאין לכו סלק נ ס ס אס כן הלי ״ן והל׳ ניצה ומאן ס פ ק ומאן משונ
לנעל זה נשגס שכזכל נלמ״א ס״ס׳ שנ״ב:
קימוץ ׳ליס עם )מגעפלין( צא מצאמ׳ כעמ אן נהיוה׳ בקיק
)פכוסעק( מבכי מ״ק ממעסק נקנולה מהיס היס עלגצ׳
נפומ״ בקיעק ימס שעושים צולמ סשס מקלוש שעכווכיס ממוסציס
נשעה שאומרם בדורן מי׳ שמצייליס אוהיר של"׳ ועצ סגעפצין אמלו
עמס קלוש ומליש שלומז שמאמינים נממ״מ העמיס וכלכול עמילומ
שישען נקומו על מעצים מצצו וממצים מלושיס וקלושים והעעס מלוש
וקלוש מ״מ לא למנס נ ק נ ע נממלמ וממממיל לא עיסש וצא כסיל מימ
כיון שנמשכו אמריו נכל ממקועומ עכ״פ מ״ש זמ סלמלן לאי׳ לסיפן
מלאמל ל״ מלמ״מ לאמק משוע ילן קמק עירן לא ראמ יפמ ממס
מלמא אמממ׳ מיא כ׳ כל אלס נשממ מיממ ממפשעיס א נ ר ו ונקמציס
עירו על מלונ וסלליקיס מצלו צא כצו שמשלוע כמ ממיממ נאינליס
סקלושיס

שאלות

חת״ם סופר חי״ד
יספשמו מסמס שצימס
שלטן ממומ אנל צעוצס
לעשומ ציור סשס מנ״ל
עצ שוס מנמנ אפי׳ על

הקלושים ע״כ צומו שיפשומ ׳ליו נס״ו ולא
מיממ וכן יקמון עיניו נמ״ו ילא ימשכו ממממ
״יל אמל שממ ומממ פשונףס יש נזמ מעציוממ
על יל׳ קמיצמ וכלצא כ״ל למ׳׳א אין לשמוק
סכאמ ממן:
שלישית כידון מכירמ העשנים מנמ נ״ס׳ שס״ל מ״מ׳ רמ׳יא נ׳
ליעומ נקרקע מלושמ וסוף מונלמ אי אקולמ נמכאמ
או לא ובר״ס׳ שסימ כ׳ שאין בעשבים וסילומ כ״א משוס כנול ממ
וכאקא מיכ״ למומל ללולן לסואמ או שאל מצומ וכלעיל ה״מ במקום
שממ״ס מ ל ס ׳ולמיס שכן מכסגס וילעי נמיממס כי כן מוא ומומל״
על כנולס מכל מומל אס אין כאן איסול מכאמ אלא משוס כבול ממיס
ולכאולמ משמע ללמ״א ס״ שס״מ אזל לשיטמ מממיל״ בל״ס׳ שס״ל
מלוש ולבסוף מבלו לאלמ״ס סעשביס אסוליס בהנאס מלינא לנאולמ
•ע״כ למ״א סמס כיש ממ־ליס לל״ס׳ שס״ל אנל לבבי לא כן ילמה
ימאז כמנמ׳ על גליו! ש״ע שלי וז״ל אש״ ללעמ יש אוסליס שברמ״א
לעיל ר״ס׳ שס״ל מימ לא נאסלו עשבים הגלל״ על סקלקע שנמלשמ
ולבסוף נססנלת ומגללס עשנים לסר׳ לא אמי איסור׳ אלא מעגלה
עלוסה לכהיב ביה כסלם כקלשיס ונקלשי מזבס אי! מעילה מ! סמולס
בגימלים כמבואל בהמולה ל״א סוף עיב ונלמנ״ס פ״ג ממעילה הל׳
״ינ ואפילו נקלשי בל״ה לא בלילא א״ לאולייהא בגילוליהן עמ״ש הי״ט
פ״ג למעילה משנה ויו סוף ליה ל״ש אומל וכו׳ ע״ש מיהו הל״!
שאוסל סעשביס משוס איקול סנאס ס״ל יש איסול לאוליי׳ בגילוליהן
מ׳מ סלמ״א צא פסק כ! נמצא לסלי׳! אסול העשניס צצולן מצוס
ולסואה ולדידן מוסכים ולכן כוהנים נני ס״ק למכול העשבים לצילן
מהים והככימהס או לגוי השומל הקנלוה או ללולן לסואוה סוליס
ועניים ומנהג ישראל הורה היא ואין להרהל ואסהוס נבלכה א״כ :פ׳יב
יוס נ׳ ס' אלל לאשון הקצ״ל לס״ק:
משס׳ק סופל מפסל״מ:

תשובה שכח
יראה

ננסמה בעיל ה׳ שמה ה״ה הלמיל׳ תומיק הלנ סעוסלנ ס ל ק
נעל פיסיוס כשית מוייס וואלף נ״ אבלק׳יק לוגאש:

תמול שלשום תגיעכי כעימות ימיכו אולוס הלכה המסיס יוס או
יומ־ס עפ״י סקילת תמלכות יל׳ ת וכונס מתכווליס ואין כניס
לולים להתעסק נטתלת ולמשה אם יש להתיל לטהלו וללונשו מיל
יכניס מתעסק״ נו ולסליכו אס״כ ולשנות מנהגם מאז לסמוך הטהלה
סמוך לקבוכת מפכ׳ שללכו לתתכיול ע"׳ פכש שעל פניו ממאכלות
ומשקת לפואות:
הנה עיקל מנהג קיכה והדסת תמת הוא במשכה מק׳ שבת ספכ״ג
סכין ומדיסין ובימנ׳׳ס ומושיע ק״ שי״א קעיף ז׳ ימשמעות כולם
משמע שאץ הלחה זו קמוך לקנוכה היינו נין סשמשוס דמיש אלא בכל
שעם מסיום קמוך למיתה ממש ואף ע׳ ג שאין זס מסרה הניתנת אלא
סלסס בעלמא שתלי אין לזוז ב־ אבל בשבת מ״מ חזינן למנהג ראשיניס
ימצוה היא לתקיר לכלוך תמה מיד קמוך למיתה שנא יסית מיטל נבזיון
וצצס אצקיס יסבזת ס״ו ובקי סקידיס קי׳ תק״ק כ' שססקידיס מסכים
ידיסס סמוך למיהה דכהיב כן עומה שבא כן ילך מס ביאסו לעולם
ברסיצת אף יציאתו ע״ש מ״מ ע מ פ יש קמך קצת לרסק מיד אסר מיתת
ע מ ס ומש כשהוא לצירך כבודו שימאסו העוקקיס בטהרה ומצניש
יעיין מ״ש ש״ג שנל״מ סי׳ שי״א ומביאו מג״א שס ואך כשאין הקבורה
רסוק ממיתת שסיר דמי להמתין עד שעת קבורה ממעס שדרכו לסזיר
ולתתנוול אן נאונן שנשהנה עשה עפ״ פקידת תמלכות ׳"ל לרסצו
וצטתרו וצתלבישו מיד ולכרון על תמצבושיס קדין ושוב כשיצא נלעו
מפיו ׳סזרו ויכקוסו סמוך לקבורה ויסירו הסדין המלוכצך ההוא ומצבושיו
ישארו כק״ס ויסירו והסכם עיכיו בראשו ויבולע מוס צנצס:
משס״ק סופר מפסד״מ
פ״נ עש׳יק סזון הקס׳ט לפ״ק:

תשובה שכט
שלומים כביס לסאסיביס ידידים מכתלי ק״ק צויא ונראשס סקלין
כ״ס זלמן וצכשנגדס הסכוק עציםס ה״ה הקצין כס׳ יעקב
כי״ ה׳ ישפוס לכס שלוס ויקרב צבבוה סרסוקיס ויהן נ ל נ כ ס
לשמור דה ומשסמ וסיקיס:
מלה׳ אמורה בכסב׳ סקדוס כסקצין סר ר יעקב איך שק״ק
כבר
לויא באו בקובלנא עליו והן עהה קבלה׳ מעכו כהב התנצלות
מס שלפ" דעסו סוא מכולל וסף מכל סשע מס שהעניקו עליו אנשי
סק״ק ולסיוס כ׳ יש נ ס ס דבריס שאיכס כסי דעהו ואמכס יש ויש
בסס שצדקו דבריו מדברי אנשי דק״ק ואני כנר נקראה׳ מהס
להכניס עצמי ניכיסס ע״כ לא אעכע להניד לכצ אדס ישרו ואוצי

ותשובות

ע״ז ס׳ אמי ממי לסמן סשלום ביניסס ואיש מסס על מקומו יבוא
בשלים:
ראשון מ״ש סר״ר יעקב כי זוגתו ז״ל צוסס לפני ימסם לסוליכס
לקבורס אנוס״ לק״ק למכנק לוקא פשימא שאין בזס שוס
גנאי למסוס אקבוליס בשוס ק״ק שסעמר שס ולא מוד אלא אפילו
עסס שעל ס׳ ק נ ס נקנרס בקיק לויא אס יסכימו יורשים ללקומ
עצמוסי׳ ולסונילס לקברוס אנלסי׳ עוב ו פ ס ס ס עופיס וכמבואר
נמי״ד ס״ שק״ג ונש״ע שס ואין לאלס בעולס עליו עענס ועענס
כלל:
ו מיש סו שזה קולס ג׳ שניס נפרל מקסלסס ונקע לדור נלענדוואל
והס נקשו ממנו סייעמ סמשוענליס ממשיס זסוביס לשנה וסיא
לא א נ ס לישא עמהס אמנס מ״ע נשאל במבירמ ממ״ק כי נמ״שלה
על פיו מעיקרא ועסס כשממס אשסו ועפ״׳ ק נ ס מסמס קלקול סלרכיס
נקנלס שס ולקסו סקנלניס משלוסו ס ן קע׳׳ז זסוניס וסוא שלא כלין
כי מסקנסס שמי שהוא בסון ססנלא לא יסן כ״א נ׳ זסוניס אלו לנליו
סנה זס הליא בשמיעמ מענמס סא׳׳ס כ׳ אס יכילו בלק מממוצע שלא
היה לו לשוס להפרל מסס וגס יש לסס לשוס לסמיל עליו מק כמקלס
א״כ ממילא מניע לסס ממנו סן מאס וסמשיס זהובים על משן שלשס
שניס ולקסו אס שלסס וע״ קבילה אשסו אנס אלקיס לילס לסליל
אס שלהס וסצא פשוט למי שאינו לוצס צםכניס צוואלו נעול םצנול
שיכולין לסמלימו ולכלותו ויעיי; ניי׳ל סי׳ לכ״מ סעיף ל״נ ויכולים לססיניל
ג״כ נשאל׳ מומלומ סנוגעיס לבניו ואשמו יעיין בסי' ש ל״ל סעיף ו׳
ובש״ן סק״ט וא״כ מכ״ש סכא שלא עשו אלא למוציא את שלסס ועניל
אינש לינא לנפשי׳ במאי לסשיט לית מכ״ש תלנול שיש לתם לין מומזק
וזה מנואל:
א מ נ ם אס הב״ל הממוצע מכילים ויולעיס שהיה לו לשוה להמלל
מסס או אפי׳ לא הי׳ לו לשוס מ״מ לא ס״ לסס לשות
להטיל עליו כל כן כמו מי שלל בסין סקהלס א״כ מירלא כיון שנשאל
בסון הס״ק יש לו לין ככל אנשי הס״ק וכל מם שלקחו ׳וסל מזה היא
נזל נילם וצכיכיס צםסזיל צו וכל זה צלין ב״ל השומע טענוס סנע״ד
משני סצלליס מסס לאזן נמשפטיםס ישפטו ס ס  .ואס אמנם יכילו
שמהלאוי להוציאו נס מן הסיק מעעם קנס על שסלנ נגלס אז יהיה
לו לין כמק לס״ק וינואל לינו לקמ; אי״ס :
אולומ חשה שהימ נעלמ במ״ק וממה בסון שנה שממ במ נעלה
וכן
וחוצלבו היסומיס לשלס לסס סן מ״מ זמו׳ כמו מיץ למ״ק נס
זס סליא בסקילה המנסניס נגלילוס ה המס אס ת־*שס נילוניס על
שס בעלה חו מסנ׳ שהקבולה מומל על הנן וה׳׳ל מסו של בן שאיני
בסין סס״ק :
וכיז כתבתי לפי ססנסה שיש לתס לשית להעמיס על מ׳ שאינו בתוך
הסנלא ככצ מת שילצי אנל לעי כא אסי כי כאית׳ כמכתנ תרע
והמל הזה באיזה מקומיה שבמליניה האלי אבצ ישתקע הלנל וצא יאעל
והנה כל ישלאל מלו .ים לקבול מסיסס ומס שאין לו קובלים הוהרה
לו טומאס כה״ג יכזיל שקלישתן יותל סמולה ולא עול אלא שאפי׳ אץ
לו מקום ילוע לקיבלו תלי הוא קונת מקומו אפי׳ נתון שלס שיש לו
בעליס ואין הנעצים לשאיס לפנותו משם וכמנואל תימנ ניש״ש ספ״ז
לב״ק קי׳ מ׳׳א בכל סלטי ליניו ועול ספלינו סז״ל במס׳ יבמות פ״ט ע״נ
ללבכן החילו לטמאות לכה! לאשהו הנשואס לו מללבכן בעלמא מסכי
שנעלה יורשה סששו שמא לא ׳לצו סקלוביס לסזלקק לה ושלא להשתות
המצוס ססיכי לכהן לממא לה שלא מן הלץ ועיין רמב״ס ס״ב מאבל
הייה כן מיטל על כל ישראל לעסוק נמצוס נ״ס ונס׳ אלו מנלסין מבואר
שאסיל לשוס אלס לעשוס מלאכה על שנקבר סמס אין נקי אס לא
שיש סברא נעיר שאז כל םמצוה מוטלה על ננ׳ םסנלא והס זכו בה
ישאל נני אלס פעולים ממנו וצא עול אצא שיש כס ניל נ נ י סיק
לעסוס מי שנא לילל צאומניס מצוסס שכבל זכו ס ס נ ה ולא נלע ממי
שהיה ביתו נהכ״נ שאץ ננ׳ סעיל יכולים לשטסו כיון שכנל זכה
במצוס ההוא כמ״ש מהמ״ק שרש ק״יג מתא למעלבין בבית ישן ונמג״א
ס״ קכ״נ סקמ׳יא בשם סשו׳ משפטי שמואצ שאינם יכולים למסוס
באמרים שכוצס רוצים לזכוס במצוה סכם אוסס השונה צא ראיה•
אנצ אס יש קיום צלבריס ממממ מ״ר׳ נאכשיס שרוצים לסיוס גס ה ס
מון מנולסס וסם מוכעיס אומס עיכ כ׳ שא״א צסס צמנוע לניס
מלעשוס מצוס אנצ אס האנשים אינס רוצים צהיוה בהון המברא נ״צ
ללא־ כל מרכהו צםססילס ממזקת מצוהס והמג״א רמז נ ס עצ השונה
בכימין זאב סי׳ קפ״ב ונס היא איכס במסילה׳ אנל ילאה שסס לבליס
שתביא ל״מ בסושן משסע סי׳ קמ׳יט אוס נ׳ וסכה סרירא פלינ
שס על הבכיירן זאב ופסק שש בהנה״ה ש״מ סיף ס״ קע״ט ללא
כמס״ :
מי׳ נ״ל לכאולה לסייכי בשנס ממ״ק רוציס לעשוס במכס
מ״מ
ונמצומ נ״מ אז סםקלימס לסס אבל כל שמס עושיס בשכר
שקצנו צסס ואמרים רוציס לעשומ נמנס או בזול יומר פשיטא ללא
כל

שאמת
כל כמיטסו
להסיע

ס ב ר עיר ע מ ס ס

ממיס

סיס׳

א ב ל לעשומ

צ מ ב ר א ש צ ה ם שיהן

אדס

ח נ י כ ה ׳כיליס

ש צ ס ס וברלין כ ו ל ם ו ב ס ס כ מ ם

מ״מ כ ב ל נ ח ״ א ש ע א ו ח ן ם מ ע ו ה ע ״ כ •כיח ל ה ם א ש ל ל ה ם כ ג ל ז ה י ה י ה

ד ב ״ ב ועיין מ י ע נ

יהיה

וכמבואר כל זס בערדכי פ י ק

רליא

רשאי צ ק ב ו ר

ב ט מבורמ

מכצ ע ה

מ ק כ מ צמוציא

מ מ ו ן מ ל מי

כ ך ו כ ך ו א ס צא ׳ ר צ ס ל א י ס י ה
ס מ מ ר ש ו מ ב״ד

ו א ״ כ א י כ ס ג״מ כ״א מ מ כ ב י ׳ ג״מ מ י ש ר א צ כי לוצי
ישראצ כ מ צ א י ם ש מ ם ע ס ק י ס ע ס מ מ ם
שירצמ ל מ ם ע ס ק ז ו ל ה ם
מן ה ד י ן כ ך ה ״ כ״ל
לחחעסק

שום

מ ד שיפרמ

אלא

להם

ס ״ ל למג״א ד מ ה

קצבסס

שס

והוא

נסי׳

צ כ א ו ר ס שלא
שמרוצמ

קכ״ג הכיל

בחון םס״ק כמקלמה
כמקלס

נחזקח
לבמל

אחיו בפלילים

אח

שלקחו

נמל

׳קחו
או

זהוניס

ח־י

בביה עלמי!

מ ע ו ח מ״ח זהו׳ של א ו ח ו ח י ח ו ס ׳ ק ח ו מ מ ט ד ב ר מ ה ל נ ש מ ה ה א ס

א ב ל אל מ׳ ש מ ק למ״ק

כ מ ׳ ט ה ו אי א פ ש ר
ונמקן

להטיל

לאו

ע ל המוץ

מסממא

כל

למ״ק כ ל ז ה

וברצון מ מ ב ר ע י ר
נ ה ג ה ׳ רמ״א

)פראצעכטין(

למאה

כעשה מעיקרא
סבר

ש י ה י ה מ כ ק בלי ק צ ב ה

ו נ א י א מ ר ו ל א ט מ א ל ה ו למימי

כעשמ

ו א ס כן ה ו א

יהיה שלים ושליה ב א ר מ ט ה י כ ׳

זה העשו

מש־׳ ק

גס

ויהיה דבר

צכצ

קבוע

ברצון ה ק ה צ ה ש ה ק כ ו כן

עיר א נ ל

כמו

וכמוכס העומד

ואמרה׳

וסיא

ע ש י ר ה א׳

מהה

ק ך ששה א ד ו מ י ם

שכוהגיס

מאליו ׳ ש ס ק ע

סדבר
אלו

כמו

ו ה ט ח ה ׳מימי׳ ג ד ו ל י ם
נכין ח ו מ ה

ביה

וקטן

הקברוה

אכ׳ עומד נ ע ב ו ר ה י ה ו ס ה ק ט ן ואינני מניח ליקמ שיס פ ר ו ט ה
ו א ס ל א ירצו ל ק נ ו ר ה מ ה ה נ נ י

ומטרחה׳ הרבה עמס עד

לכל מורה במירו

שוכר

ח

אנשים

שכחנטל המנהג

ומקימו לבטל המכהג

לקבור

מה ק

תלע תזה וככה

הרע הזה

ראוי

בכל מאמצי כמו כ׳

ה ו א ה מ ב ט ל מ ל ו מ נ״מ מישראל ו מ מ י ל א

מ ו ב ן מ ה ש כ ב ר נ ט ל ו הו״ל

לס״ל

׳ע״ש ואין ר א י ה מ ר מ ״ א שש

כ מ ו ט ו ל דינר ו ה ע ב י ר נ י נמ״ינ
שכמנ

שדרך ל מ מ

ממ

הרנה

ה ר ב ה א נ י א ו מ ר שזה ה ו א
מאליהם

ס״ס׳

ח י י נ לימן

ה כ ל ל ה ע ב ר אין ואין ל ה א ש י ם
כן ל פ י ה ו מ ס

כ׳ כ ס ג ו

שלום

ורב

נאס׳

עתה

ע״כ

וה״נ

לקטים ומוכסים ה ע ו מ ד י ם

כ ל ל א ה א נ ש י ה ק ״ ק ב ש ב י  :זה

ונעשה ל ה ס

כהימר

לקול הורים

ויבטלו

מנהנ הרע הזה:

ר׳ י ע ק ב ש א נ ש י ה ח י ק

הוצרך ל ה ב י א ס

אט

א י נ ס שומעים

בפליטה׳ הכה מכוחלי

נ ס ה ו א איש כ כ נ ד ו ל א ס י נ ן מ״מ נ ט ע נ ה זו ת ב ל

בשאריס

יקרתו

שופטים באלן

אלקיס

רשוה ל כ ו פ ס

י א ס ל א ישמעו אז

בעש׳׳כ כמ״ש נש׳יע ח״מ

ע ש ה ו פ ע ל אצל השר

שולח ח ג י ע ט

ע ״ ציר נ ג ו י ס

פ ר ן שהי׳ ח ו ש ב ע י ר כ ו א ש ר
א ר ב ע מ א ו ח זהו׳ ו ג ס ח ״ כ ע צ ס ן
]קיפערע[

כמו

ונס

סנור

וכו׳ ו א ר ב ע מ א ו ס ש ק ל
המכפלה

כסף

כפער

ל ש ו ס ב״ד

מאוה

שכיס ו ש ל ש ־

עכיצ

דלהיה

ושיהיו חייו

הדרך

ח י ר כ ״ ס ככבד׳
כ׳ כ ך

כמוכס

ה ע י ר ומאליליה

דרכס ומנהגס מעולם
ו כ ה היו

אשר מ ע י ל ם

פ י ה י וכי מ•

ירייה ה ח י ו ב מ ו ט ל ע ל י ו שמיד נ ר א ו ה ו כ׳

ערך זה

גס

ומה

הצריך לעניניני:
כי

מרעיד

הימכיחא

וראשיהם

מאליו

ו ק ל א ח ׳ לראשי

קאמיכא

ינהכי

שיין ו נ ש א ו
הלומד״

הח״ק

עס

ק ב ר ו ה הכגיליס ואנשי ה ש ם

שני נ נ ׳

א ס לא י ב ק ש ו

רני פרן

במקום אחוזח קבלוח האורחים הבאיס

וההרצו

מארן

י ק שיקכה מ ק ו ם ק ב ר ו

ואמכם א ס רוצים

נפחוח

מסך א:ף זהובים

מ ק ו ם ל פ י כ ב ו ד י ל א ׳כלי ל מ כ י ר מ ק ו ם ק ב ר
ובכי ס י ו ״ ק ס ה ח ס ד י

ומנהיגיהם
ומעכה

המה
בפיהם

ל ח ח לכל מ ק י ם ק ב ר בדמים מ ו ע ט י ם א ך

לני־יהס

אמרח

ו ב ס מ ״ ע ש ס לכן

ז ה ל א נ ש מ ע מימי ק ד ס

מ ו ע ע כיד

עמדה׳

העימד

ס ט לסם נ ס ך מיעט

ישראל נ י ס נ י ם

וגש מ ש כ כ י ה

מ ע ו ל ם לא ש מ ע ה ׳ ע ל אנשי ח ב ר א נ״ח ד ק ס ל ח י ט ש ה ע ב י ר ׳

מ כ ח ב ו כיכר ש ה י א

לו

קבורה

א ב ר ה ם אניכו לעפרון בעד מ ע ר ה

יחשב לערך

מקיס

מה

זהובים

סך

׳ ח ו מ י ם ו ר ו ב ם ק ע נ ־ ס נ ם ל א ה כ י ח עושר כ״כ כ מ ו ש ה ״
א מ ו ד בחייו יכי׳

ובקראי

וכקבר זה שבוע ה ע ב ר ה

שארי ד ב ר י ם ו ד ב ר

א ף שהיו ק נ ע ר י ן

שהניח שמונה

המא״הג

דק״ק ערעכשין ׳ע״א :

ע מ ו ציהן צצורכי

ארבע

שכהן

ה מ ו פ צ ג צדיק

ע ל ככון .וז״ל ע ״ ד מ כ ו ח חר״ר

ב ע י ר ו ק ״ ק פ ״ נ ו ה ו צ ר כ ו ה י ה ו מ י ס שהיו

חשוב רק לקוברו

יפצה

ס י מ ן כ״ו

ע ו נ צ׳״כ

וחביב

ב ח נ א ' שלא י ב ק ש לו מ ק י ם ילייע מ ע ל י ו ח

נ ה ן ל׳ ר ש ו ת ל ז ה ב ה ח ל ה ה ״ צריך ל ק ב ו ל אצל דייני ישראל ו ס ל ״ י ס יש
היו דייני

אהוב

הרב

ו כ ש ג נ כש״ח מ ו ״ ח ו ו א ל ף כ״׳ ר נ ״ ד

דיך לחח

אבל בטומ

י ש ר א ל שישמעו
עיש

לי ל כ ח מ ל ה

הדרך ש כ נ ם ו ה ו

קופר מפפ״דמ:

תשובה של

בקהלוה

ישראל ש י ס ע ס ק ו נ ס א נ ש י ם

לסיועה

ו ש ל ו ם ע ל דייני ישראל

ובסידע שס:

ומל״ימ נ כ ל מ ק י ם ש ע נ ר מ י ע מ ד מ ׳ נ כ ס נ ג ד ם ל ב ט ל מ ס ס מ נ ה ג ״ ר ע י ס

מהעזבון

לנר

ז ו ג ה ו ז״ל

וככה יהיה

׳ ל ע ר כ ו ל ה ו צ א ס ו ז י ל ו ה א ד ב י דיכא ו ג ד ו ל ה ש ל ו ם והי י ב ר ן א ה כ ס נ ש ל י ס

הממון כך

א׳ ובקשו מ מ ״ ק

שוס

מ ל ו ה של

שיהיה לזכלון ל כ ש מ ה

קיומו נ נ ח כ ״ כ

ו ע ל ח ש ו ב ח כ ס א צ פ ה ה מ נ ש ר ה ש ל ו ס ר ב  :מ״ד יום א׳ ׳״ג ש ב ע ה ק ק ה ״ ל :

שכהגו

כ א ל ו וכיוצא נ ה ם

עאשל

׳ ק ח ו מ ה ע ע ו ח קמ״ז זחו׳

שעל

אפין שוה והיקון זה מ ס ה מ א

זס

ואס״כ יבקש ג ס ע ט ו

ח ע א על נכי ה ק ח ל ח

ב ט ח ח ב ר א ש ל ה ס יכיליס

ע צ כצ ס ב א י ס א ח ר י ה ׳ וברצון
הקעכוה

מ א ה הקב״ה והולה מלע״ה באשל הביא

ב כ ב ו ל ה צ נ י ל כ י ל נ ח י א ואכשי ח ק ״ ק

הקדושה
מס

בנהכ״כ

כ ל ז ה בשיש ק צ ב ה ל ד נ ר שכל שמי ש ה ו א ס ק ל ס ״ ק יסן כ ך ו כ ך
או מן

שכבר

א ס ה י ה ל ל ב ה ו ן ה ק ח ל ה ו ל א ו ׳ לו ב כ ל ז א ח ל ב ק ש

ולא

ז ס ככון ועיין נ ס ״ מ ס ״ ס ׳ ב׳

זה

ו ב ל ב ל שלא י ע מ י ס ו ע ל י ו כ״א השליש

ביה כמוהו

לפי ע ל ן ח מ ג י ע

מ״מ לריך ליהן ל ה ס מ ה שכהגו ע״ש

מעיקרא מכצ נ ט ה ק ה צ ס

מממ

לגא וגס א ס

מחילה ומעו נ מ ש ל ה
וזלזל

יללה להחזיק ח ז ק ה ה ק ה ל ה

ז״ל ו ה י ח י ס ה ה ו א י ח י ה ק נ ו י ב ח ו ן ם ח ״ ק ב ע ב ו ר ׳ ח ר ו ן ה מ ע ו ח ו א ס א ח

א י ל ׳ כ ו ו כ ס ו א ס ה מ מ שייך לבכי מ״ק
למטיל כמי שכמנו

ויד א ד ו ן צ ס ס

ה ס היו ה ר ב ה מ ב נ י

ועכשיו שידם מ ק י פ ס ו מ ו כ ע י ס מי

ש ה מ ג ״ א כ׳

מם ה מ ם נלח׳ רשוחם

מיהו

שסוא

מ מ ו צאו כ צ כ י ד כ י ס ו ומכיש ש א י כ ס ע ו ש י ם ע ס רצון

מ נ ר עיר א ד ר ב א ה ס ״ ק א ו מ ר י ם שאינם

ותשובות

אין ב כ ן כ ל ו ם ד א ד ע ח ״ ל א ר י א פ ק ט ׳ א ד ע ה ׳ ל ה נ ה י אינשי ל א א פ ק ר י י

א מ ר י ם ו א מ ״ נ לקי״׳ל ד ב נ י

עצ קיצומן מיינו עצ

בש״ע ס י מ
מק

לםנמו למפסיד

חת״ם סופר חייד

מלג

הבכיס

והיציאו כ ל

ליחן ס ך ש מ י כ ה מ א י ה
הסוצאיח מהקך
ש ה י ה אצלו

נ י מ ׳ א כ ל ו ושכר ה ר ו פ א

ז ה ו ב י ׳ שיין

ה ה ו א ואפילו

נליצס

שכר

ומסיר ה כ ר י כ י ם

בלי ש ו ס א י ס ו ר ו ע י כ ו ב ל ה ש ה ד ל נ נ ע ו ל ו ו א ס ל א י ע ש ה כן ת ר ׳ ה י א

) ק י ע צ ( כ נ ה ו ג ו ש א ־ צרכיו ה ע י ל י ס ב ק י ר ו ב ל מ א ה ז ה ו ב י ׳ ב א ו פ ן ש נ ש א ר

חקיס

שאס

בכלל

המלשיכים אשר אנו מ ה פ ל ל י ס

בכל יום

שלא

נ״׳ד

ח ״ קכ״ז

וכל האמיר

ובכלל המוסרים שליט

מבואר

כחנח׳ נכתב׳

ס " כ״ו ד ב ו ק בו

ו ה ט ע ם כבר

ל ה ע מ י ס ע ל שלי

האומוח אשר נ ח ק ד

יהיה להם

הקדום

אכו ס י ס י ם

נ ש ״ ע ס ימ

הי ל א ח פ ץ ה׳

בצילס כל משא ע ס

ר ק היש

להם
אינס
סבניס

זהו׳

רוצים

ו..

מקים

ליהן ה ס ״ ך

פ ע מ י ם נאמר

וכמה

מ כ ו ב ד •והן
הטל

ני

במזומנים

אחוזח

להנטס

ונישניה
ק ב ר בזול
וכן

מיד ל א ל ה ל

ואמכם החרצו
מיד

עשו ושלמו

דהייכו ד׳ מ א י ה ז ה ו ב " כמצא ב כ י ס ם י ע ו ד ה ל ו ו מ ק צ י ן א׳ ס ך ד׳ מ א ו ס ז ה ו ׳

ה׳ וכאצו א נ ח נ ו כ ע י ר פ ר ו צ ה אין ש ו מ ע ל ק ו ל ש ו פ ט מ ש ו פ ט י ישראל ע ד

ו נ ה י ו ל ה ק צ י ן ח״כ ו מ ש ב ט ה ע ל ק ך ד׳ מ א ו ה זהו׳ ו ה מ ע ו ח נ א ליד ס ס ״ ק

ו ח ק י ס ו מ ש פ ט י ם ש נ י ן איש

ונשאר נ י ד ם

צחטריח ע צ מ ם עמכו בענינ׳ ה ד ח

שיצטרכו

צחברו וכבר מצחי א מ ו ר ח
מקום ב מ ס שסיא

נ ז ה קצח באריכוח נ א נ ר ח הקד׳׳ ע״כ
כשר מ ע ו ד ו

׳שראצ

נ מ י ק ו ן ב ס כ ״ נ ה ק ד ו ש מ וח״ק

וכפי

נ ק ״ ק צויא

מכחנו כבר

ע״כ

ס ו ר ר ת ל מ י ו מ רדו נ ע ו כ ר י י ו ל א י ש ק ו ט ולא

גס עחה

אכ׳

זיכה ס ר ב י ס
לא יחן כ ח ף

ינוח ע ד ׳מקן אשר עיוות

ולעומת

זח

ה כ ט פ ו ק ד ע ל אכש׳

עבורם
תדין ממוייביס

ת ם לשמוע

יאמרו
תורת

ע ס תקצין מ ל ר י ע ק נ א צ ל נ ״ ד שמין

ולהצדדיס

יוס

לקולי לאשר

משלשים

נ ו ר ר לו א׳

להיומ שכבר ח ט ר מ ת ׳

ב א י ז ה ע נ י ט ס ו ב א י ז ה דיכיס ע״כ כ מ ד ו מ ח ל׳ שמצד

וזנל״א

מיום

תניע

ושני ה ד ״ נ י ס

כתב

א נ י גוזר

ינררו

ו ל פ נ י ב י ד ינשו כ ל ח ע צ ו מ י ה ס

ו נ י ן ר׳ י ע ק ב ו ת י ח ו ם

זת

לידס

אומר עליתס
למעמיד

ל ה ס שלישי ה מ ר ו צ ה

ש ל ק ח ו מ מ נ ו מ י מ זתי׳

שלא

א י מ לדין

לעירם ו ס ד ״ כ י ס יהיה זה

מ ה שיש

ו מ ז ה ה י צ י א ו ק ר י נ צ מ א ה זהו׳ ע ל

מ״ש מ א ו ה זהובי׳

בין

צשניתס

ה ק ה ל והמ״ק

ב ק נ י ר ת אמו

זיל

ויקונ

והנה
שכחגו

צ ד י ק ק נ ו ר נ ק נ ר שאיכו
וממיצא כיון

אמנם

שמעוט
לכס

ולפשר ביכיחס

אח״

טעוהכס

אולי

חשמעוכי לתווך

השלום

חרף ה נ ה

הר״ר י ע ק ב כ נ ר

כה־אש

ולא ל כ ל ח

חאכל

מסך ח מ ע ו ח ה ט ל ונחנו כקבירח

כ ד נ ר י ה ס כן

ומנהניהם

ל י ק ח ע כ ״ פ מחיר
ם ט ה נ י ס צו

כ ל א ד ס כ ר א ו י לו

מנהנ

הורה

מה עבור
מקום

מרובה אדרבה
אשר לא
מעשה

נודע

אככ׳

ככל

מקום

מנהנן

קבר

של ישראצ
כדי שלא

הוא

ל א י ד ע ה ׳ מ׳

וכי ה כ ס ף י ע נ ה א ה ה כ ל

מח
יהיה

הראוי ונימציס

חסד עם

ב כ ב ו ד ו ז גדלו

ה ק ר ק ע ה ה י א כ כ כ ס ׳ ד ב י מר מריו ן

מכיש

מעשיו

אצל׳ כ ל

ע ל י ח ל מ ו ד פ י ״ נ קי״ב ע ״ א

ק ב ר בשיווי

בעלמא

להס מה

דחח׳ק ה ט ל :

מ ב ק ש י ם ל כ ב ד מורישם

י כ ו ל י ם בכי ח ח ״ ק ל ע ל י ח דיד מ ח י ר
ואין א ו כ א ה

צדיקים

ה ו א א ש ר אין ס פ ק

שלו ושרשו פ ח ו ח

ר ק שהיורש״

לקלקעוה

נעציוה

דנר׳ האלופים הגנאים

ע י ט מ ריאוח דאס

הדין ה ת ר נ י נ י ת ס :
ועמי א ח ר ש ה א ר כ ה ׳

קצה להודיעכם

משכי

מקום

אלו

הקבר

קנר׳

וגדולי

במידי

כהן ל ה ם
לקיברו

הלא

אצצ

דאורח״
רשיה

למזנכיה

בקך

ל ק ב ו ר איש ככרי

אכשיס

צדיקים ואנשי

ק ט ן וגדול שס

ה י א ולא ייכר

ש ו ע ל פ ט דל ויעיין ש״ע י״ל סי׳ ש ס ״ נ ס ע ״ ה ׳ :
ולגלות

הללדיס

עבור

קריהינו נוחי נפש

דבריהם

ו ל מ ש י נ א מ ו ר י מ י נ ו מן מ ש ר :
ק״ק לייא

נמושצ׳

ה צ א ו ח כליל

א ש ח ו ל ק ״ ק ר ע כ כ ק א ע פ ״ ׳ שמן הדין

נחזור

לעיקר

טמכחס

שהבטס

לקבור במקום ג נ ו ה
ידמה

ה ר נ ה ו א ף ע פ ״ י שאין

מרוצים

ומעולח

ותסנדבו

ויש ל ה ס ר ש ו ם

ה ד ב ר לריך

ר א  -ה מ״מ

לכבוד

אביתם

להעלוח בסך
א ב י א זכר ל ד ב ר
דהנת

חתים סופר חיץ־

שאלות

לסנס שר פממים מצימ בסורם קרן מקום קבר א׳ סיס אברסם
מפפלון ימשני ״מקב אפיס ממשו אסיו וסאשימו סז״ל אס פפלין פל
מינו מרממ שממצמ מקמו בלמ״ מ ל נ פ ח ׳ קנמל״ יצא מצינו שםאשימו
אמ משו מצ שצקמ מימקב כ מ גדוצ שצ כמף וזמנ מצ סצק שמיר׳
עמעלמ פמכפצמ שמל׳ א ס ר שנקבלי שס ג׳ זיגים אדס ימימ אברסס
ישרמ ׳צמק ולנקמ שינ נשאל לניוד׳ מלק מממלמ לשר אסים ׳מקב
יעשו ואס כן םשמיר׳ נד? לימקנ ומממיד כ מ של כסף ח ה נ נעל
סשמירם מלקו של משו ומכ״ש אס יניא ׳מקנ עדין נכורמ ליעול פ׳
שרם ׳סיס צעשו  pסצק י״נ ומכצ מקום סוצלן ׳מקנ ליםן נמדו ס ן
עצום ורנ וצא מציכו שקראו מצ משו נמנול זס םמקלאום שקלאו על
פפלון למ מין וסקל יניאכו אצא סוא סלנל אשל ל נ כ ר נשמס שנקש
אנלסס מקום שס קנל צא כולפ לפפלון שכקנלו שס אדס וסוס
ואנלסס לא גיצס צו שיש צו קפילא נזם סמקוס לוקא ונא כמסםיל
מכו ל׳ אסוזמ קנל ואפ״מ מעלפ עפלק מקמו נ ס ן פצוס זמ כמשנ לו
צרע עין אן אמר שכנר נקברו שס םזוגיס הקדושים ר פ ק נ רצמ לשכנ
עם אנומיו ליקא נמקים סמכונל סזס סימ צו לשוס צעשו צמעצומו
נ כ מ כסף וזםנ ואץ צסאשיעו מנול זס ומםון סלנליס יש צצמול לנלא
כסף וצא מסיל כמי סיס ׳מקנ כקנל נמעלם םמכפצס לסל׳ ע״כ
קבל א׳ שצו בילוש׳ ואן צאס צא סיסס כקנלס שס וסלעם כוסןשצא
ס ל נ ס סמסיל לי כזס מנול קנולס צאס אצא מיקל עממו סיס שצא
׳קנול עשו שס עם אנוסיו םצמקיס:
נם ירש שרצו לקוברו נמקוס םמיוסל צאורס״ שלשו פסוס מצי לנרי
לנרי כמבין פ׳ ס״ שכס בפסוק גר יסישב אככי עמכם יז״צ ס״
סמנםג לסיומ לסס בסי קבלום איש לביס אנוסיו ושדם קנלוס מיוסד
וקנלו נו כל םגליס עכ״ל:
י ע י ב אק נילי עפ״ לם״סק צסוציא מםס״ק ממס שכנל ננאו אן
סיום םאסיס סגמכיס עשו זס על לעם עצמם ואפשל שאין
לאו׳ לסס לספליז כ״כ נמקים יהועי׳ קמר׳ ואע״ג לאין נזה ממכה על
הס״ק כ׳ מם להם וליהוע״ ס ס מכמ מקומם ליסומ״ סגמליס ויסיס
ה מ ן נין סגדול״ םאלו ואס״ סכוסר׳ אס ראוי׳ לקוברו נ כ ן לפי כבול
משפסםו ועיין נ״נ ק׳ ע״נ ו נסיס׳ פ״ד ע״א משוס פגם משפסה ע״ש
ו א כ יש צםוציא גס מיסויר׳ קמר׳ לאסשוניכםו כדאיםא בב״נ ס׳ ופסק
במ״מ ס" ל״ז סמ״ו ירפו אס פסק וכי׳ ׳מ״ש מ״מ לנכסי על לנ סאצופ״
מנמיג׳ מ״ק ראום למםס צנצוע ומס ינוא לעמק מנדמ לפלוממשכנומ
ממקצין ממל אלאמ א״ס צסיציא מסמ״ק עול ס ן נ׳ מאומ זמוני• ו .ו.
באופן שלא ישאל צסס אסל רכו׳ םסוצאומ לק סן ממשמ מאומ
זהוב״ ו .ו .ונזס סכיס למסו סלעס ואצפה על השונהו הכ״ל אסו' כצס
סלש״ס :פ״נ יוס ם׳ ויו מלסשין סקפ״ב צפ״ק:
מש״םק ס ופל מפפ״למ:

תשובה שלא
שלום

וכ״מ צילימ סכנ סמופצא ומפלג כנול מסיו וואצף ני״
לנ״ל לק״ק מכמכשין ימ״א:

אענס על מ נ סיולש״ סילוע״ אמלא ילי צס׳ נעעמ צמ לנלי
טרם
מולמ וסנס ממ שכמנמ׳ ל״שנ ענמג כל מפוצוה ׳שלאל ליקס
עכ״פ לנל מס נפל אסוזמ קבר אפילו ממני כישראל ואומר״ ע״ל מציצמ
א״א לפמיממ םקנל נל׳ למיס אמרם׳ שענסג אנימינו סורס סיא נ״נ
קי״נ מ״א נמצא צמק קנול נ ק נ ל שאיני שלו משמע מש״ס שיש קפילא
על זס שיסיס קנור נשלו ולא נעקוס שאול עאממ׳ ע״כ נפגו ציקמ
אנורמ כסף פ מ פ עכל נר עינן שימ״ קרקע קניי לו נעסיר מסוא
״סימ קנול נשלו וע״ז כ׳ עעלמו שיש לפקפק נ ל נ ר שמש״ס לא קאמר
שהגנא׳ צצמק שעמ וכי קנולמכס כמינ שימימ קנל שצ עצמו ואן
סגנא׳ סוא לננ׳ משפסה שלא קנו מקים קנל לקנול נו וסנדק צמס״ס
ולא למסים:
והנה יש נמשמעום פקפיקו ג׳ פכיכיס א׳( מס איכפם למס וכל
מאלץ קולעמו לק מנושי מגימ להס״׳ מל שלא נזנזו מעון
לקנוס לו קנר )נ׳( מכ״ל ללז״ל שימים אלס קנול נשלו לוקא מלא לא
כםינ ק נ ו ר ס כ ם )ג׳( לכל פפסום אין םכרס ממשממים סש״ס לביב
קיינ םרצ אס מצל סמס או ממפס נדון ופגם ססי״ אשינ פל כל
לנליו נמזס״ ואנוא מן סמאוסל אצ סמוקלס ונמס לסייס אפממ:
איברא דסוגיא דנ״נ א״א לפלש נערן אסל אלא שכן קנלו סז״ל
לגנאי סוא צצמק שים״ קנול נ ק נ ל שאיכו שלו דודא׳
נצאס״נ לנל׳ ש״ס צרכים ניאול סין כצס לנגוס לין מל סוכסס זו
פנסס לזנין מחנן צא מצימ אמרם לשלם סוזלס נ־ונצ ונמצא צמק
קנול נ ק נ ל שאינו שצו ומנה ממ יעשפ צמק שאין לו קרקפ וע״כ ימיה
קניל נ ק נ ל שאינו שלו רמימ מגנא׳ למי שימימ למאנ או למנן ממ
ה״ל לידמנל וקרקמ ליס ליס אנל סאמס יורם ללכו לפילשנ״ס ורמנ״ן
לאי רמא לקרא לא אה׳ ללמול מסנה הנמל א״הר קרא רק לאלד׳

ותשובות

אה ססדי ס׳ עם צדיקיו שממין לסם עישר מ למזבן קרקע ומל זש
דס׳ סנדק נמצא צמק קבור בקבר שאינו שני מס בצמ כי סיליעמ
שבסו שצ צדיק מבין ירזנן ועםיבו בא ליד• גנאי סצדק שקבור בקבר
שאימ שלו ודיו צצרס דצא ס י צו קרקע שצ עצמו צסקבר בו אבצ למס
נםסבע קרא לסשמיממ כזאם לא לכסוב לא ס׳ ולא י אעיכ עירה
ירים וק9דל עסבס סבעל כל״ל פ״ סש״ס וששםא א׳ אעלם בשלמא
סננאי לצדיק סקניר סיא איש כמ״ש אלא אי אמרס גנאי לס״ס שקברו
סעס בקנר שאיני שלסס סכא מאי גנאי לפנייס כיק לעשס אס שלו
וזנן מחנן וססזרס יובל אפקפס״ דעצכא סיא ובסלקו וגורלו נין פרי
סלו״ס נא נופצ לו מנל מקים קבר לקבור בי אליו סדפ שסר צאצפזר
מצמו לא מימ לו ומבי מ״צ צידעבד יומר אלא לעיזנן קרקפ אפ״כ ידפו
סז״צ שגנאי סוא צסנקבר צסקבר בשצ אסרי׳ ומממס שיבואר אייה
ינסיגיא זי יש צשאוצ דצמא פנסס קנס ביס בנסי מרי מומס ומומלפ
לי לכךף שנה והמרינ מנימ ומשפ ממני מקיס קבר יצא ׳מזיר ביובצ
ואף ע״ג דאיסא סיף עירוכין דאין עושין עיר מגרש משוס ״שוב אי״
ס״נו מדרבנן ואז עד״ן לא גזרו אלא על כרמן עכאן ראיס לשימס
רש"׳ שבומומ ״ז מיא דבבמ׳ מרי מומה הוא אסיר דאור״סא ודלא
במשנמ למלן רפי״ג משמממ ויובל ומא דלא משיב לימ במשרס
קדושומ דמס׳ כל־ס ״ל משוס דנמר דמקנו רבנן כן בכל מרי ישראל
לא מלי לממשנינמו דממוא ממני׳ ממלומ דרבנן קסשינ ואזיל מיש:
נחזור למניל ראימ׳ בהרמב״ן שמקשמ אמ״ ש״ס דנפלמ לימ משלמ
מרידס שפירש״נס מרמי גבומ שמוזלש לכמנ״ ביובל ומקשמ
דעבואר בסדר עילס דכ״ב שרס אמר מיסמו של אלעזר מימ מיובל
מראשון אעיכ מדמי כסניס מימ שמממלק מיד לכסניס ואני לא זכיס׳
למבין אי ס״ד דמאי כנמה מימ מרעי כמר׳ נ מ ״ אלעזר מא אלעזר
מימ כמ״ג ונומל מלק בראש אין לא נמל מוא מגבעמ ממיא כדי
שימיס לו מקום שס קבר ואפילו מימא שנמל בראש כממ ממלמל״
סשויס יומר ונפל במלקו של פנמס מגבעמ קשמ על אומי מצדיק אין
לא משש ליוס מיממו ולא יס־ס לו מקום להקנר ודומק לומר שנפלס
לו לפריס נין מיממו של אלפזר לקנורמו אנל לפי מנ״ל נ״ל ליישב
פירושו של נשב״ס דשינו״ דשדמ מרעים אלעיל קא׳ דזנין מזנין משדה
ממרמ״ דמ־׳ דינא מכ׳ מוא שמרמ׳ גבוה סגזבר עיכרס למי שיקנם
ויוצא״ מן הקונה ביובל ככהני׳ שמל ״מכ של יובל במשמרמס וקאמר
ש״ס פנמס זנין מגנעמ ממגזנר שמכר מרעי גנוה עד מיובל ומיו
עדיין כ״נ שרם עד היובל וזננמ סכמס וקמ״ל קרא פשירמו של פנמס
וקנור נו כ׳ ממ מ״ל למימבל שלא מימ לו קרקמ אמרם אז ומכל מקום
אין גנאי לצדיק אלעזר שקביר בקבר שאינו שלו כ׳ אמר ירמהו של
אלפזר נמכפן פנייס לכהן מגדול ונמגיע מיובל אמר כ״ב שנמ נמלה
סנמס לסלקו שנמל מלק בראש ויש כאן שנמ לשני סצייקיס:
ואם כדברי כן הוא יש למוכים עשעפםין שימם סלמנ׳ ס ומראנ׳ד
דמקינמ קרקמ בזיק שמיובל נומנ מומר למפור נו בורומ שימין
וממרומ ודלא כמיל ושלמי דמ״מ׳ משנפ למלן רפ״א משמממ ויובל
ואזדא ל״ מה שדמם משנס למלן דלמא פכסס כמל רשומ מממוכר
למפול בי קבל כיון לשלמ הסרודס שסופו למזור ביובל למשמולמ
סכסכ״ מ• יםן לו לשום םאיכא כמם יונקי שלים וגמול׳ מלב פמה
שלבסוף נשכמ מיובל יהיו בכי ״ נ שכמ ומאן ממיל עאן פ ״ ס אמיכ
ס״ל למלמול׳ לילן למומר למפור בו:
והרווחנו פול לפ״ז כימא פא לפשימא למש״ס ס״ס משולמ
לסקוכס שלם נשמס שמיובל כופג לא מלי לאמרי׳
ביכורים לצא מצי לירמר סאלמס שכסם ל׳ סייכו ללממ סילושלמ׳ ללא
מצי מפול נו בולומ שימין ועעלומ וסםס אדל׳ ׳וסכן ק״מ״ לסוא מרא
מכושלמי אן צמאי דמוכמ משמממין מאנ״ שסוא נמלא מפי דמצ׳
למפול נו שימי׳ ומפלום שפיל יכול צסניא ניכורם ומיושנ קושימ
מוס סיפ משולם פיש סאלכנו ויצאנו ממרן אצ פרן סלי״ס:
ונבוא אצ סשנ״ מס לאו מז״צ מצ ככס ומפצסו כ מ נ פ״ל הפלגה
מא צא כםינ ק נ ו ל ס כ ם לנמ״ שצכס אף מצ נ נ ר פ ס
ניוון אנל לא נזהל בלשונו לולא׳ כמיב כ׳ אני פ׳ נפמס׳ אמ קנלוסיכס
ממי אן מכל מקום יפס כיוון לאין לנו לסלש ללשומ מלננו וסיכי
לאסמל אסמל וסיכ׳ ללא אסמל לא אסמל אן סכא מנסג אנומיר
נימכו כ׳ כן סקפיל אאמיס אפי׳ אסר שכנל קנס נכסף מלא פל״ן
לא קבר שרס שם מל שססזיק נ ס שיסיס שלו ממש מלס קנלו אוסס
כלי שצא ססיס םצלקמ מנממ רגמ א׳ בקבר שלא נקרא מל שמם ממש
ומםסימא כ׳ גס בלא כסף סיס א ת ישראצ ומסזקס צאאמ״ס משעם
שכאמר לו קוס סםסלן כמבואר ב״ב קורא וםוא שלו ממש כמבואר
נמ־ז כ״ג פ״ב ולש״ מ ם ואשיליסם םשרפון באש ואין זס מנין
למםליקם לועי לומ פ ס מ פ י אנלסם מלא ססוא קולם סססלן
באלז לארכמ ולרסנס סוא שזמ נאמר א ס ר ספלל לומ ועול נסי
מקו

שאלות

חתיס סומר דדד

דטף סקרקמ לאאע״ס מ״מ ישנס לסגייס מס שגדל כמ״ש סיס ד ם  -ג
ע״א מ ם ולא קציל צכמ •מ״ש ומס שצל״ע דנריסס כנר עעד עליו נפרשה
דרכים( וא״כ צדקו עענס ס מ ע י ס ועכ״ס למנא סיס א״ של o-vbb
ולא סיס מיקמ כ״כ צדיק קנור נ ק נ ר שאימ שלו ואסיה אסר שגס שקצ
כסף מלא סניס עד״ן סמס ננזיק ולא ק נ ר ס עד שקם סעערם למקנס
ח״ל רמנ״ן ס׳ נדי שרם ועעס צעינ׳ ננ׳ עמ• לאער סנס כצ סעס סנס
ולא ססוש לכפירה או צסזרס וקנור מסן שס ממסה כ׳ שלן סוא ולא
אוכל לשונ ואנרסס לא עשם  pכ׳ גס א ס מ שפרמ סכקף מצא ססןיק
נססלה נשלם ונממרס וסקימוס נרשוםו לעיני נני ספיר וכל נאי שפר
ס ט ר הסוםריס ו ה נ ד ס םנמצאיס שס ואסר כ ן קנר אוסס מטיל רמנ״ן
ומיין רבימ נ ס ״ ומ״ן סוסי ט ק מ ס מס חג שנמס מ״יד נשס ירושלמי
אץ למיץ מקודם מסן סורס מיסו נ ט ק ט מ״נ טיס׳ סיסי דיה
לפי שאץ ממרניס וכו׳ מ מ ש ל ט יליף מקודם מהן הורס יכן פקק
שס סרמנ״ם ו ל נ ד רמנין פ׳ ויצא כמסידר פנים מזס סימשלמי
ר ט ץ סנסדרץ ע״ו ע״נ נ פ י לטלף סקפידא מאנרסס מ״ש אס p
ט ס צמדו סז״ל קפילא זו אף על ג נ דצא כסינ קנורסכם סן ס נ ס
גנירוםיכס :
שסשנ רום מעלהו דצא ש״ן לומר דאיה ליה צמה נ״סא נאחס
ומה
מקום נקנר רק סכצ נשניצ סס״ס ופגם עשססס יעיין סוס׳ ט ק
״ג ע״א ד״ס אץ מפדן מ״ס׳ ׳משצמ׳ נוס צאדס צמר נשלו ׳ע״ש מסיים
שס נירושצט ח״ל אין ע ס ד ן אס סעס ואס סמצמוס מקנר מכונד לעמנד
וצא מנדי צנזו׳ וצא מנזר צמכונד יאצ״ל עמכונד צנזר ונסון שלו אס״
ממכונד לנזר שמרנ סיא צאדס שים״ נינם אצל אנוםיו מכ״ל ונמי״ד
ומי לס״ שס״ג גרס אצצ משססםו א״כ צאו דוקא נן אצצ אנוסיו וגס
שס נמוד יראם שאין סיצוק נזה נין אלן ישראל למוץ לארץ כמו שסשנ
ממלםו:
והנה מ ד נ ד סירושצט סלצ׳ איןססירם וצא ס״מםא לדננינו ס״מסא
ליכא לסימשצמ׳ לא מ״ד מקנל הקנוי לו רק משצ אנוסיו
ומשסססו ו ט מ סתירה נ ט ליכא מ״ל גס עעיקרא מסםמא קנרוסו
נקלקע סקט׳ לו כדלן •שלאל אלא שלא סיס אצצ משפססו וקטל
הילושלוד לאס״ נשניל זס עותל לפנותו מכ״פ תנאם׳ לא״ מלושלט
לש״ן צומל על סעס דנ״ס ליס א״כ ס״נ ׳״ל לנ״ס צצמק לתיוס קנור
בשל עלעו ולא נקרקמ שאולם וססוא לל״ג לנסיג סלסול נעצמו ומוציאי
ננגל׳ סשסן צנן נמ׳ מורם כן לכצ ס ד טצסס דסא למס עצמו ואץ
אלס ס׳ לשא׳ לשמם אס לא ברצונו של מס לנשלו רשאי ולא נשל
אסריס לאס לאו סכי הים ל״ג מסקן בס״ו כן לאסליס כ׳ סוא סיס
כשיא נישראל ויכול לסקן כן וכלפביל נכו נ כ ד ם ו ם ס׳ ע״א במסכ״ א׳
לשנ״ג סממון סזס וכר ולמז עליו מג״א דש הלכוס שבס ועיין סקכס
זו נפ״ סמשכם ללמנ׳ם סס״ל לגימין וסי״מ שס ועללא עניד מ ג סכי
ש״מ לא נסייס סליא מילםא ומי יכול ללון אס סעםים על לעביל סוא
עונלא נכפשימ ובממד׳ ס פ י נ דשקל״ מומל סמס ליולשיו ל״מ אומר
׳מימ עיכמ על שיניא אל״ ל״כ אימל נידן לו כפש על קבלו משמע
שזמ איכו ליורשיו אצא כ״מ לעמא כממ עצמי אף על כ״׳ אל ממממ
על שימימ כ״מ צצדיק שימימ קנור נשלו ונילישלט ע״מ׳ מ א ד רשנ״ג
אומר אין עושים כסשוס ללמקיס לבממס מן מן זכרוכיםס ׳זכירמו מ׳
לעונמ ולמ״ עד יזכמ למזום נ ט מ ס ס׳ ולנקר נסיכלו אומר כנול ככפשו
פיפפ יכפש א״כ דש״מ :ס״נ יוס נ׳ מונ מרמשון מקפ״נ לס״ק.
מש״פק סופר מפפל״מ:

תשובה שלב
שלום ו ט ע לידיד׳ מרנ ממאמ״ג ממרק ם ט פ ל ג ומסורקם כש״מ מו״מ
נער כ״ א נ מ ק א״נשיעץ יע*א :
יקרתו פגיעכ׳ פמ נ ק מ מ מוצומ נעסק׳ נרפואומ וכפשו מיפמ
נשאלםו על דנר נים סקנרום שנעירו רגילים לקנור צמדמ
מראש צצפון ורגליו לדרוס וסממ שער מככיסמ לםקנרום סוא לדרוס
ומסעם דוסק סעקוס שכמעלא פמ אל סמ רוצמ צשכומ למממיל שורמ
אמרמ ממזרמלמערנ מראש למזרמ ודגלים למערנ אס יש קסידא וצשכומ
מהרגיל .יפה ט סר״מ דמסוגיא דנ״נ ק״נ מנואר שלא סיו מקסימס
נצדמס שסר׳ ספרו מכין לאורן ולרוסנ הממרה כמנואר נסוגיא אלא
שמצא בסוף ס׳ א׳ כקרא ס׳ סס״ס שס כ׳ לקמר מצפון לדרוס ולא ט
שוס מ פ ס וסוא כגד סש״ס ס ד ל אלו דברי סר״מ גס נ פ י ד ׳פלא מאין
סרגילוס לקנוע ססוטן ודוסוס נ ק מ ר ם מסים ונקיק פ״נ ק ו ב ד ס ראש
צעערנ ורגלים צמזרמ ומ״מ סכס לסס לישראל אס איכס כניאיס נכי
נביאים ס ס וכל דנר שמד של ממס ע ו ס ד ס כסשס עליו הקנ״ס מאיר
ט ד ם ס סנס מדגלא נפומא דאכש׳ דקונריס סרגציס כגד ס ס ס שמר
כ ד ק ס רציאס לרמח סאמינס נ ס ס ״ ס סמסיס שמסיד לממוד מקנרו
ולצאס דרן שער וסוא כמכין שכסנו ספוקנףס לםלניש נםכריכיס יפיס
לרמוז שעסיד לעמוד במלבושיו ס״נ דכווסיס וסכה עעס זה מוסרן קצס
דם 6מסי ס״ל עסגלנליס ס ס ס מסילוס ולא ילאו סשמרס ורגיל אני

ותשובות

לולד

לומר שע״כ יזיקנו נברכה אסנסלוער והוליכנו קומטוםלארצמ לאמוק'
לאגור מייזס מ•׳ גלגול אלא נ ס ״ ס קומטוס ללאחר ם ט ס ס נזיק ס ם ס י
ינוא ג״כ לםס אנל לא קועטוס כ״א מססס םמסילס וא״כ סאי גזעעא
נולכא סוא ומ״מ רמז אמונת אית נ ס וםנס כשאט לוציס לנסוע לאם״ק
ממלינידט שאנמנו מפוזרים נאייראפא יש לענינו נ ׳ ידכיס או נקוע
מצפק ללסס עד סיס סאמלע׳ ומשס סופן פניו למזרס לא״ או ט ס מ
ממערנ לעזרס לקינקעאנמנא ועשם סופן פניו לדרוס ונא לא"׳ ופ״כ
נספלסינו א ט סוסכיס פ ט ם מזרסיס דרועים כענואר נש״ע א ר ס
א ש ו
לצפק ולגליס לדרוס
ס ק * יע*כ י כ מ לק^יל י י
ס״ ל״ל
שיסגלנלו לרן לרום וכע״ש נקי סםייס סנ״ל או ראשו לעערנ ורגליו
למזלם שיסגלגל ללןמזלס כנלגרד וסשסא לס״ז לק״ע עש״ס לוריד נא״י
למםיס קורס מועלים לע״ל ונמקועס יעמדו על לגליםס מ״כ אק קסידא
ברומי׳ משאיכ נס״ל וא״ש וםשסא אס לולים ננ׳ עילו צמשטנ לאס
לעערנ ורגליו לעזרס סר׳ כימ ראש לצפק ורגלים למזרס ורק משוס
שינוי לגילים לכאולס יש למיטמ לאק קסילא כל כן מלאערי׳ שלס׳ נדר
כללכו לאסוק׳ לאשו נין נלכיו מים וסוא לנר רמוק שיה״ ראשו מושכנ
נין נרכיו אפי׳ נטי ומ״מ לא קאמר כלרכו לאמוק׳ מונס שלא כללן
םרגילום שכ׳ סיסי נ״נ ק״ס ע״א ל״ם נולק וכר •מ״ש ולמסרש״א משעפ
גס סרשנ״ס סונל לס״ להם לגילום נ כ ן אלא לע״ר׳ שלא סםגיסו אץ־
סיס מושכנ וא״כ קשה מאי מעמא לא אמרו כדרכו למעונר שמצאוסו
ומשכנ שלא כדרן סרגילוס אלא מ״כ יכולים לשנום מסרגילוס ונסי
ידע כיון דרוב רגילים ומש״ס אס אינו עושכנ כמורגל אינו צרק־ ל נ מ ק
כ׳ אמוס לסלן משוס דסולין ברוב אבל מכ״ס לרין לימיל כ מ הפיסה
ומש״ם מוק׳ ליס נלאשו נץ ברכיו שאז אס״ כדי ספיסס אינו לרין
ליפול א״כ מוכס מזה בלבל שאין נו קפילא כל כן ׳כיליס לשנוס מן
סרגילוס וסשםא אס יכולים לסשכיב לאש לממרנ ורגלים למזלם לאז
אץ קפידא בעיקר סמנסג כמ״ש משוס שיני׳ רגילות ליכא לפמ״ד ומס
עונ אס אפשר שיססםו עוד שמר א׳ ללד שכנגד רגלי ס ק נ ו מ ס לק״ס
מנסג םנ״ל כאמור ואס גס זס א״א לקבור ראש לממרנ סשימא דסכל
מוסר ואין דנין אפשר משא״א וגדולס מזו נש״ן ס״ שנףב סק״ד ומם
נמשס ימיניםימ גולטס שסמולס צר לני לסייס ולמסיס פד ׳רסינ ס׳
לנו ופרינו נארן ננ״א  :׳ערגן כאול נקל ציום ס׳ ס׳ אצוצ םקצסיל.
,
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מש״סק סופר מפפ״דע:

תשובה שלג
ביום עש״ק שופעים םקע״א לפיק הניאו לכאן איש קדוש סנסרג
ניד׳ מכרס רוצם ונקנר גיוס א׳ שלאסמו ושמו ר׳ דוד נל״׳
שאכרצסז״ל ס״ד וסיום כ׳ זקני וראשי סס״קםיו נשוקסעסמ וסנשאריס
ס ס אינס בקיאים נענםג׳ םסיק ע״כ נאו ושאלוני אס לקינרו נ ק נ מ
אבוסיו או ל״סד צו מקום שס קבר נס״מ כ׳ שממו אומרים מן ד׳ מיסוס
צא נמצו וסמסדנ מיסס נ״ד אין קוברים אוסו נקבר׳ אנוסיו וסנס
ספשס׳ ספש מסיפוש נססל׳ לאשוניס זש״ע וצא מצאם׳ מאומס מ״מ
אמלס׳ אועל אס סיו כאן בעלי סס״ק צא ס״ס׳ מוסס נמנסגס א ן
מאס׳ צא סצא סוראם כזאת אלא ׳קנרוסו נקנכום אבוסיו צס׳ כנולו
סראו׳ לו:
זס מצאם׳ נסי מסימס ס״ רכ״ג מעשם ברשע א׳ שנקנר נין
לאה
סנסרגיס ונאו נסלוס לססיר סרשע מניניסס משם מוכס בסיסן
שסיו רגילים לקנור סנסרגיס נין שארי אנשים ואירע עקרם שנקנר
לשע ניניםס וססילוסו מניניסס לאין לומר שגס סרשע ס״ נסרג נ י מ
סעכו׳ם לז״א מכוון שנסלג קלי ליס ססימן וענלין כאשל ׳נואל צקען
א״ס :
ועוד גס לנל׳ הנ׳ אינש׳ אין נ ס ס ממש ע״ש מן ד׳ עיסוס לא נעצו
ל״ל יר שנסס״כ סייף נמסל למלכום סינס א׳ סוס אממ׳ מ׳
שנמסר למלכום ממס״נ סייף אז ס״ס׳ אומר כלל כל מ׳ שנסלנ נ י מ
גויס היא מס״נ׳ מיסוס נ״ל ול״ע וסניליו והלוגי לול מאי איכא למימר
אנל סז״ל מסלו נ ל נ מ ס ס ואמרו מ׳ שנסס״נ סייף נמסר למלכוס אנל
לא כל מי שנמסר למלכום נ ס מ ״ נ סייף ומכל שק סנסרג על יל׳ לולס
סאורנ ללס ואס כן אוקודס ליס נסזקס צלקוס וכשמם וקלוש יאמר
צו:
ועוד אני עניא לאים נרורס עש״ס סנםדמן ע״ס ע״א לשקיצ ועלי
נקדנד שמיס שצ אנשי מיר םנדסם מ״ע אין מקרינים אוסס
סא מכיון דאיקמצ ס״צ כפרס אס״ מס מםון רשמו כדכסינ נסנו אס
ננצס מ נ מ ן מאכל לעוף אע״ג דםיו רשעים ומסו מםון רשמס קרו לסו
ענדין ומשני מם ניד׳ מכרם דלא נדי; מיקמל׳ ס״צ כפרס אפי׳ מס
עהון כשמו משא״כ עה ננ״ד של ישראל לא ה״ל כפרס עד שנםעכל
סנשר ואז עלקעץ סעצעוס וקונמס אוסס נקנרומ אבוסס ע״ש ויש
לצמוד משם סרס׳ סדא דאי סוס מתכפר נמיסס קודס דסד צעמ לקנר׳
וקודם עיכול סנשר סיו ק ו נ ד ס אוסס מיד נקבר׳ אנותס כמנואר ס ס ס
לסמא

שאלות

חודם סופר דדד

להדיא אלא להנהלג ניל נ״ל ל״ל כפלה אצא אמל עיכוצ סנשל ע״כ
נמסלו ב׳ נסי קבלום לנ״ל סו איכא למשמע לנהלג נילי עכו״ס נהכפל
צו מיד מרס לעלי לקנלי להל׳ אומן שסיו מאכל לעוף שמיס לא מזו
צמל׳ לקנרי וגס נערם נסנו לעוף סשמיס כנר קרי צהו ענדיך שסל׳
אומל נסנו נ נ ל ס ענדיך מאכל לעוף ש״מ מעסס שנקמצו קלי ליס מיד
ענדיך ונסכםר לסס א״כ ראוי וממוינ לקוברם נ ק נ ל אנוסיסס לפי
כנולס :
וניל סלאשוניס שהנהיגו כך לא לקלקו כ״כ נלנל משוס שאז היו
נוסגיס צצקומ עצעומ אמל עיכול הנשל ולקונלס נ ק נ ל אנוסיו
וכמה אנשים שמסו עצ ממסס ונקנלו שצא נמקומס ואמ״כ צקמו מצמוסס
יעיכ לא הקסילו ללקלק כ״כ נהנ״צ אנצ מנשיו נמצ מנהג ציקומ עצמוה
מנינינו לגמרי ע״כ לא יאוה להםסילו אה קבלו נמקומו הלאוי לו יהואיל
והוא זכור למונ יפסיל :נכל זאה אני אומר אלו לא שאלו אה פי ה״ה׳
מכיס צהס מנסגס אנצ חשהא לאהו צקלמאי מאהי צא הצא סולאה
כ״א מה שכצע״ל נזה וה׳ יציצ עמו מכצ שעוס לעוה ומכצ מכשוצ ומעומ
ויגלול פלצוסיכו נלסמיו אמן :מהמה׳ שמי.
מש״סק סופל מפפ״למ:

תשובה שלד
שוכ״ט

לי״נ הלנ סמאס״ג סמופלג שלשלמ סימוס כמו״ס אצעזל כ״י
סג״ל הולווין ל נ נמקהלוה ה׳ שנוויען הבילה:

נפשו סיסס נשאלסו על אולוס ניס סקנלוס שניסן ליסוליס לקנור
שס סמסיס נמגםס )קאלרא( כ״ל ואוסס סנקנליס לא ניסן
לחלוטין לאמוזה לישראל ונס אינו מוקף מומס ואינו משומר וע״ם ליניסס
אמר ו' שנים מפנים מעלמומ וזולעיס שס נאומו מקום שימלו לקבור
שס מהי מגפה שלהם והן עהה מלאו מקום שנקל יכולים סמנסיגיס
להשהלל אצל הקיל״ה למטה נה״ק ולסוליא סמהיס ולקונלס ננה״ק
הישנה וכונס מהמסים נמגםה המה מנכי העיל שיש להם משממהס
שוכנים נ ק נ ר ו ה הישכה ועחה נפשו בשאלסו אס מוהר לפטה כל
הקנרוח ההוא או לא :
נראה פשוט יוחל מניעא נכיחחא למוהל ומלוה רנה איכא להשחלל
נזה ילא מנעיא אוסס םאנוהיסס וקלוניהס שוכנים נ ק נ ל ו ח
הישכה פשיטא וסשיטא ואין צלין לפטם והוא נש״ע סי׳ שס״ג אלא
אסי׳ שאלי מחים שאין לסס קלוניס וגואלים בוויען וקיי״ל אין מפכים
אלא מקנל נזר למכונד מ״מ הכא שאני נוויען לאינו מוקף חומס ואינו
משומל ומחילים לבוא נ ה םליציס ולחללו אע״פ שאפשל שע״י השחללוה
יהוצאוס מלונים אפשל יחן ה׳ ויםעצו המנהיגים הנגיליס צבנוח חומה
סבינ ולסגור ולשומרו ושיה״ מוחלמ לאחוזה מנלי שישלמו נו ילי זליס
מ׳מ מכיון שהוציאו משם כל האנשים השייכים לאנשי העיר ושיש לסס
קי־וניס שס ולא נשאל עצ חקנלוס ססוא לק אנשים אחרים שחחגוללו
מי יכול להמיל עצ הצבול צהוציא הולאוח ומלחא מלונם ע״ז כיון שאין
כאן קלוניהס ויולשיסס שיסייעו לזה לא מצינו לחמיל חיוב זה על
הצנול כמצא נשאלו מנצי שמילה מםטצים שיחעוללו נ ה ם ונכי הא
מוחל צםכוס מקנל צקנל כמנואל ג״ז שס ועול כ״צ לכיון שאין הקבלוס
של ׳שלאצ משא״כ הקנלוה הישנה ה״צ צגני הכקנליס שס כצדיק קנול
נ ק נ ל שאינו שצו יעיין נ״נ קי״נ ע״א משא״כ ננה״ק שצ חחנלא ככהוג
יש לכל סכקנליס שם חלק כלקיי״ל נהכ״כ שצ כלכיס נמגיצס ל״פ ננ׳
העיל ע״כ כצע״ל פשימ שיסיו זליזיס צלנל מצוה וס׳ עמסס סכ״ל
א״נ :פ״נ יוס נ׳ ט״ז כסליו הקצ״נ צם״ק.
מש״הק סופל מפפ״למ:

תשובה שלה
שוכיט

לי״נ ולב חנינ׳ ה״ה הלנ הגאון המאה״ג המםולסס החלק
המופלג כש״ה מרה מאיל טי אנ״ל ולימ לק״ק ׳אלמומ יע״א:

יקרתו הגימנ׳ ונפשו היפה נשאלחו נילן חומוה ניה הקנלו׳ שנהלסה
ובנו אחלס טובם סימנם חחסי׳ אס מוסלים הצנול זע״ה
נמא״ה צנכוה מהאנכיס סישכיס ניס שעל צככיסס ניס סחוצאיס ומלון
אולחיס ומקום אסיפה קלוא׳ מועל אכש׳ ח״ק ונסחםק צם׳ מה שנוסגיס
לחחמיל במצבה הקבליס כמנואל נסג״ס ש״ע ס״ שס״ל והוא עפ״
חג״א פ׳ אין מגצחין למ״ה׳ הלב״׳ שס ונט״ז ושס כאמל כצ שכעקה לכבוד
המס וסחומס כעשס כמי לכבול סמסיס לשמילסס שלא ׳שצטו בסס
זליס א״ל לא כאסל אלא קבל שנוף המה נקנל נו אנל משמש לחוק
כחומס לא ועול שכעשס לחיים ולמחיס לגס סחייס מחלוככיס נצלם
ומגואל בילושלמי למגילס פ׳ בכי סעיל כל שכעשה לחיים ולמסיס איכו
כאסר ומ״חי גחשו׳ רשג״א ס״ לצ״ו ועול לק״״ל למוחל למשיח מלאכס
נכל׳ חפירס קנליס מרצון סגזנליס וסוא מחשו׳ רשג׳א סי׳ צ״ו ומשמע
לי׳ לפל״מ למלינא סחילו רשנ״א ולא משוס לנ גנאים א ס ע עלי׳

ותשובות

נחחלס ק נ ״ ס ס וה״כ לא מדיף חומה מכלי חפירס אלו לברי פר״ע
ולםמ״מ ושאלה סכס תלי חשובה :
ואומר! כיל פשומ לממיל מכמה מעמיס ממעמים הנ״ל ולבר ק לין
כאשל יבואר אי״ה עול וכדמוה ראיס מדברי אנדה ברכוה
ייח בהאי חקיל שמקטממו אשהי ולן בנמ״ק על ששמע רוסוה מספריס
זאיז וק׳ וכי לא היה לו מקוס לההלוכן בשלח וגלסוג על שלן ג נ מ ׳ ק
שסוא מעשם שועים או מכשפים ועיכ ליל שלא ה״ עשומל מלסמיס
וסיוה כ״א לסקוה נצל סומה נמ״ק וקי םא אקורס בסכאס גשלמא
סא ל״ק סא נלא״ס אין ישנים בבס״ק כמו גקלושס נסב׳׳נ כמ״ש למב״ס
מהוקםהא למגיצח עיין פי״ל מאנצ והיינו אפי׳ שלא מ״נ קבל אלא
מקום שסוקצס צנס״ק צלניס נאקל כקלושה נהכ״נ וניאל לנל זה
יםח נאולן נשיג ם׳ נגמל מלין והקנלא נוהן כן לכל שסוקצס צמצוםו
לההםלל נהוכו או ללמול נסוכו או לקבור נםוכו סכצ סוקצס למצותו
ואין כיאוה״ נ ה ם וא״כ האין הוהל להסקילללון שס י״ל סכמיס והלורד״
שלי כמו לשלי ננסכ״כ לאכול ולשםום ולטייל משוס לכבול וצורך הוכה
עליף מנחכ״נ ונה״ק ולק״מ אנל אי חומה נה״ק אסיל נ ס נ א ס מעמם
משמש מח קשס אעיכ מוכח מזה לאין אי׳ נחומוח נח״ק אך מ״ש
סלימ דאפשל ללא נאסל אלא משמשים סקלוניס לגופו של מח כמן
קבלו ומלנחו למאן לאוסל מצנן אנל משמשים לחוקים לא ומפני כן
כ׳ כמי םל״מ שנסלה בלשון הג״א שכ׳ כל מעשה שכעשה לכבול מח
וכו׳ כאלו יש ספיקא או פלונהא נמשמשי מה שיאסל ומי יחלוק.
כבאר חעכין בעזה״ :
הנה נסנסלרין מ״ז ע״נ ילםי׳ משמשי מם ממשמשי ע״ז שס מעבלו
שססגויס לקאי אסמשמשיס ונמשמש׳ ע״ז אפי׳ משמשי למשמש׳
כמי׳ש סל״מ מסכינא לפסק נ ״ גווזא בס ולין ח׳ ע״נ ויעיין פילש״י
סוכס ל״א ע״נ לולנ של ע״ז ששמשו לפכיו לכבל נו סקלקע ואיכו
אלא חשמישי של כנול וס׳ה למשמש מח ואין סילוק נין קנל שכקנל
בו לחפילס שחסלותו הקבל והא לילם״ מלבי׳ קנלס מקבל נכי סעס
חייכו קולא ילפי׳ ללא כאסל אפי׳ מחובל ובאמח צלנא דיציף משמשים
ממשמשים ליקא ל״ל קלא לקנל נכי ס ע ס להא בהאי קלא כחיג אשל
ענלו שם הגויס אלהיהס על ההליס ולא סהכיס אלסיהס א״כ כ׳ סיכי
ליל־ף שס שס לאקול משמשים כיצף נמ׳ שס שס לההיל מסוגל אך
שמואל למ״ס׳ מקבל בני סעס אולי ס״ל נ ס א כאב״ לילפ״ אירח״
מאולח״ היינו מעגלס עלוםס לאס״ כאמל שמואל ס״ל סזמנס לאו
מלסא סיא עיין סוכה מי ע״א ינמלחמוח ה׳ שס מ״מ אפשל דיציף
מעגלה עלופה לק ס׳׳ל ע״ע עליםחה אוסלהה ולעולם הזמנס לאו
מילחא סיא ומליליף מע״ע שס שש נימא נילן> מנחל איהן להל׳ כהינ
ועלפי שס העגצה ננסצ והוא מאונל ונאסלסע׳׳כ סוצלך למילףמקנל
נני העס לנהי לנחל איהןשהוא הקלושה עצמה נאסלה נ ע ס ו נ ל מ מ מ ס
שינואל אי״ה מ״מ קנל שה א לק משמשי לא נאסל נמלןונל:
ובע״ז ט ח הקשה הלימנ״א הא נע״ז אמל״ אע״פ שחמשחחוה לא
אסלה מ״מ חסל נ ה נולוח שיחין וממלוח אוסל אפי׳ חקלקמ
א״כ קנל נמי הלי החסילה משו׳ ליה הלוש לקלקע עולם שנו וה״ נע״ז
הוא לגמלא גמילי׳ ל״ נסכי ולא נמח ולוחק גלול וגס לכאולה הלוי
נלון מינה מרכה כמונן ע״כ נלעיל סא לע״י מעשם נאסל מחונל כילף
מנחל איהן שע״י ממשה שנמשה נהוכה או קנולה הע״ע או העלימה
עצמה הוה מעשם ע״׳ז נאסלם קלקע עולם ס״נ ס ט ס אלסיסס אך זה
לוקא נע״ז עצמם כמו נסצ איחן שהוא קלושה עצמה ואינה משמשה
צע״ע כ׳ שכיסם יחל סוס מעשה סמלוס וסכםלס ולא טלף מינים אצא
סמוםל נ ס ל ושונ סשחמוח לו אנל ק נ ל שסוא משמש צמח צא טלף
מיניס לאע״ג לחוסליס נו מ־מ קלקע עולם לא נאסל וזס נילן> מלנלי
קנל ננ׳ ס מ ס :
ואמנם גמי־ר ירל סי׳ שס״ל מ״ס׳ ללנינו ׳שעיס ס״ל לעמל סנסלש
עכ״ס הוה כהלוש ולגסיף סגרו ולכאורה הלעס טמן כן
ואמכס העול פליג מללא משכס גש״ס םילוקא אלא קבל בכין ולא משני
גשססזילו העמל סכסלש וכ׳ סלג״׳ שכן לעס כי״ף ולמג״ס ולאיש וכ׳
הג״ס שכן משמע מיהול לשון הלי״ף וכן העסיק םלאיש אגל קגולס
למסילה לליכא עלים  p3וכר משמע ככ״ל אגל ערמג״ס לא משמע
ודלי ולכאולה ה״ כלאה אעיס שמסגלא כלאמ לגלי לגיכו ישעי׳ ככוכיס
מ״מ לאי׳ סמול משיס מוכלממ מללמיק גקגל גטן ולא מוקי גשממזיל
עמלו לסוכו אגל ל׳ ישע״ כלאם לסיל ללפכיס גיור ממלמול כשסיו
מופלים כוכ״ געוג׳ סקלקע וסיו כוסליס וסססי׳ וגגס סכל מיטה
וגיה לא כמגולממזיל עפל ממםירס למוכו ולא ע״ג ועיין לשג״סס״פ
המוכל םילוה והלאה כן ומש״ה לא משכי הכי אך הלמג״ס פיל מאגל
סלכס ל׳ כהג להליא שגס גחפילח כוכים מחדלים העפל וםאגכים
מל פטו א״כ כשאל סכלח סמול ללא ככגיכו ישע״ וא״ש שכ׳ ס ג ׳ גס
סלמג״ס ככ״ף ולא״ש:
כתבתי זס מפכ׳ שזס ימים לגיס כצממלסי גפםימוס ש״סשסלמ״ס׳
ממלחק קושיא מגל״סא וצא מ״ס׳ מסאי קלא גופים קגכ
גכ׳ סעס לסוק׳ גע״ז כלחקו למ״לי גקגל גכק עיין שס ק״ג מ״ג
ל״ם
,

,

חודם סומר חי״ד

שאלות

ד״מ צקליכסו וכד וא״כ המקשן למקשה מבר״סא וצא אסיק אדעהים
קבר בנץ אמאי צא הקשה מקרא נופ־מ מיסו צרביכו •שעי׳ י»צ קרא
למיק לעייל׳ בקבר כעין דידן שממזיר העפר עציו אבצ נריימא שמימ
נימי םמנא״ א ינסו ׳למי לצא נהנ׳ בימיהם כ ן אנצ צהמור ק׳ וצצ״ע:
היוצא ממנ״צ צא ילעמ׳ שום םימר צכצי מפילס אצא מממס שכ׳
רשב״א בהשובה סימן צ־ו כיון ששייכים צציבור הו״ל כאצו
ססנו מציסס ופפ״י מ״ש צהליא סימן רציו ננלוצה מזו אפיצו מה
שמכימיס מצ סמס מצמו ס״צ צב צבור מסנה מציהס •א״כ י״צ מומוס
ב״סק אשר לן בו ססקיד ע״ס סיס של רביס וכאלו אממ עצי׳ ממיקרא
ועול כמו שכמוב פרמיכ לנמשימ למייס נס כן וכירישליד ם׳ בכי
מעיל יעיל י״ל ללא כעשמ ממימה משעש כלל להקנכ גופ״ מומ כבימ
שמממיליס בו מ״ז ומקליניס נו ומספללי׳ נו וסוס כעין פכיס בקילש
אבל מומס שאינם אלא לשמירה לא נסקלשס ואנכי ירושלים לא
אהיכן עלה מפכי שסוא שומל למקדש ולאוכל קדשים אלא מפני
שניבנ״ ממעיה שיר׳ הלשכה ימאן דפליג יס״ל ירושלים לא קדוש כ׳
חיס׳ מ״ד סממס דקיל דאין ביטן משירי הלשכה אלא מממוה מולין
אבל לא מציכו שהסיה חומה העשויה לשמירס צסציל מנזק שמסיה
משמשי׳ והאסר דכל שצא מציכו במקדש לא כאשר נמח ומה״מ כראה
ל״ בסימן שס״ח בעשבים הגדלים על הקרקע הלוש ולבסוף סברו
אפשר סוס כגדולי קדשי מזבח דאיכס אסורים וכמדומה שכנ׳ל דבככו
מזה פא״פ:
סלקיכן לפע״ד אין כאן ניח מיחוש ויכולים הגנאים שהם כמו
בהא
ז מ״ה לשטחה ולבכוח סאנכיס והלנכיס לנכין אחר הצרין
לצבור ואס דעחו מסכמח גס אכ׳ מסכיס חכ״ד א״כ צכצח דש״ח :פ״נ
כאור בקר ליום ד׳ מיז חמוז חקל״ד לס״ק:
משה״ק סופר מפםד״מ:
,

תשובה שלו
תבל

שנמ וקלקכימיה ממל שכת וחקכותיס לידידי ההו׳ המופלא
כ״ת תירש ט׳ דוכס :

נתעורר מעלחו עמ״ם בכ״ני חכיכא מי״ד סי׳ לי״ ע״כת׳ שס הכת
לכאורס סי״מ למסור בפשימוח ממעס מח ישראל אסור
בסכאה מן החורה והוא אישור לאורייסא ממש ואי׳ הכאה לסקרובוס
ע״ז וי׳-כ מזבחי מחים כפקא לן ומח מעגלה ערופה וכ :שאסור בהכאס
אסור להשליכו אפילו לכלבי הפקר מכיש למטר או לחכו לגוי אלא
שלפי סס״ד של השואל ההוא ב נ י נ י תות זה פקיח כפש שילמלו
הרופאים ללמוד ממט שולש המכה ההיא כלי שידעו להזהל וצהמציא
תרופה בביוצא בו ואס כן אפילו יהיה שאסור בהכאה מכל מקום סא
מהרםאים בא״ הכאה ע״כ האריך הגאון זל״ל שאין זה נכלל הצלה
כפשוח כיו; שאין חולה לפכיכי הצריך לזה ושיב ממילא גם בלי טעם
דאיסיר הנאה אסור לך ולא לזה ולס״ז אי היה לפנינו חולה שיש לו
מכה כייצא נה ורוצים לנהס סמה הלז לרפואהו של זה קרוב לולאי
למוהל אמכם נידון שלפטט מי שרוצה למכור עצמו בסיוחו לרופאים
שיכחסיהו אחר מוחו ללמוד ממט הלכות הלופאיס הכה זה איככוכככס
בגדר ס״כ כלל וכלל א״כ כל לימודי סרופאיס ידסס שנה ויעיין בשאילה
ימבץ ח״א חשובה כפלאה וכיין שאין כאן פ״כ איכא משוס אי׳ חכאס
וגם משוס טייל אס על טייל של עלמי לא ליס כ״ש שלא מס על כנוד
קיכי ראי' לי שלא בא למולם ימיין ברמב״ן פקוק כ׳ קללח אלסים חלוי
יראה שאיככו כסנכח חחצוטס :
והאי שפחח דכהמייבס שטפח למלכוח ושצקוחו נמק׳ נכורוח מ״ה
ע״א האי שפחה עמלקיה היהה דמותר הכאה או אפיי שפחת
ככעכיס של ׳שלאל וחליא בפ״ חלאקוטס נכווכח חוקי דמק׳ ב״ק י׳
ע״א קוף מ ה שהשוד וכו׳ וע״; מ״ :פי״ד מאבל ע״ש ולכאורח יש
למוכיח דעבד מח אסיר בהכאה מגימין מ״ג ע״א דמשכי נמכוול ומוכה
שמין וקשמ אכמ׳ מזי למוכרו לסאכילו לכלבים אמר מימה או ללמוי
הכימומ ובשגס שמוא מומה שמין וילמדו ממט רפואה לכיוצא נו אלא
מ״כ אסור נמכאמ ימיובהא להמהירין ע נ ד מח בהכאה ו״ל עכ״פ אין
האדון רשאי ייכיילו כבכדה מ״ז ע״א לעבודה כההי ולא לבושה והכה
ממילא לק״מ ממלכי ישראל שממכימו אוהס כמ״ש בהשונ׳ טבי הכיל
דסחס לא כסכו מסס וליכא משוס איסור מכאמ ומימא שלא מניא
ידיסף שססכיע אביו יעקב ובסי׳ סירס שלי פרשם ויסי כסנסי על
סי מס שכהב לקע הקמס על משכייה סיף סרק ס׳ דפססיס על פ׳
דרך הזוהר שהלילה לא שססו במן יעקב ולא הוציאו ג ט מעיו אלא
דדן מבורו הככיסו האפרסמון דדרך פיו של מה א״א דמשמה כסהס
הפס וכפסס סמנור כמו שסיס במעי אמו ]כקב קטן כסומ השערת[
ושם הככיסו הרופאים סאפרסמון ע״ש שסיים דבר זה כודמ לבכי יעקב
לא לזולסס לכן אץ רופאי או״ס יודעים למשוח כן למלכיהם ופל זה
כסבס׳ אכ׳ שזס דוחק כיון שכ למ צמפא' יוסף ועשם כן ליפקנ
ו

ותשובות

הלה

מססמא סיו עושין לפכעס נמיחסו ולא סי׳ סדנר כשכס כ׳ סיו עושין
כן לכל מלכי ארז אנל כ״ל מה בלע לשסוך שמן אפרסמון לסוך גיף
מלא קיא צואס ע״כ א״א בלי סוצאס בכי מפיס חסכימיס אן ביעקב
כסיב רגוע וכוי וכ׳ רמב״ן סוף ס׳ מיי שרס שכסמקעק במולי עע״ס
כמו עשרס ימיס ויוסר עד שסמק נשרו וסוא על רגליו וסי׳ כקי מכל
כסש וציאס לו היו יכולים לסככיס אפרסמון דרן מבורו וגס ליוסף שלא
כאמרה בו גויעה לא מיו יכול״ לעשימ ככ״ל אלא סמווסו כדרן כל
ממוכעיס ע״כ כקרא עצמוה •וסף ולא כאמר כן ביעקב מעמם הכ״ל
שכשאר יעקב שלס ]ועפי״ז "ל לשון שאמר יעקב לבכיו אכ׳ כאסף אל
עמי קברו אומי אל אבומי ופי׳ כמנ״ן אל אבומי שאוכי אל אנוסי
וקי מ״ע לא אמכ ג״כ אל מקברוני נמצריס כמ״ש ליוסף ואס סמן
מלמו נמה שכנר משביע ליוסף א״כ ג״ז לא מימ לרין אלא " ל שעיקר
מששא היה שיקנרוסו במצרים לעכל הבשר ושוב ׳שאוהו דא״א למכוע
דדן עבורו ויחישו צרעמ ומוצעמ וע״כ אוצי יקברומו ממלמ במצרים
ע״כ צום שעכ״פ בשום אופן אצ יקברוסו במצרים אן שמון מדהה
שראה עצמו כקי מכצ צכצון אמר אכי כאסף דייקא נגויעס ואסיפמ
ואפשר נמכיעמ דרן עבורו פשיעא שצא מקברוכי ממצה נעצרים וצא
אמר רק שאוכי אצ אנימי[ אצו דנרי נמ״ מורמ:
וכבר מארכמי במקום אמר נמשאמז״צ אין עכו״ס מעמאיס אציע
מ״ש חוספוה פ״ק דע״ז צמצק בין אדס צהאדס דגס עכויס
נקראו האדס והסביר חורח ח״ס כ׳ סאדס נה״א חידיעה דקא׳
אהגיף העומד בפכיכו ונזה נין עכו״ס וב ן ישראל צורה אדס היא חך
אדס נלא ה׳ י הידיעה קאי על חוכו אדס פכימי חלק אלהי ממעל זה
קא׳ על ישראל ולא אעכו״ם וחושב אכ׳ שאפשר לומר שתחמיכ׳ הורה
במימאס המה שלא יבואו ליהטה וכעין הא דכדה כ״ח ע״א אלא מחם
נעור אדס דרבנן ואני אומד נבשר אדס דאורייהא וא״כ בשר עכו״ס
דמיהר בהכאה איט מטמא באום כ עכ״פ לא החמירה חורה כ• איני
צרין הרחקה והאי גופא טעמא בעי היא משוס דכל העכו״ס מושבים
בפירוד הכשמה מהטף כשאר הגוף בלי שוס לחלוחיח רוחכיוה ע״כ
קיראיס הרוח )זעלינ( והגיף פגר ]געקערפערט[ שהוא כולי גוף
]קערפמר[ וע״כ מנחחיס אוחו ואינם חישש־ס לבזיוט וע״כ מוהר
בהכאה ואין עכי״ס בינוחס ק י י ס עוד אדס לפי דעחס ואמונחס:
א ך בני ישראל מאמיכיס גס אדס כי ימוח באהל עדייו במוסו נקרא
אדס פטמי ולא פגר )קערפער( כי גס בנופו שהי׳ נרחק לכשמה
כשאר נו לחלוח׳׳ קדושה ונוהגים בו כביד וחומרי' עליו קללח חלקים
חלוי ע״ד רמב״ן סרשח ויצא שרמזחי הכ״ל ע״כ אסור בהכאה וממילא
מטמא ועדייז *ובכו דברי חכז׳׳ל נמשכה שלהי מס׳ ידיס ואין לחאריך
ואחחוס נברכה א״כ:
משס׳׳ק סופר מפםד״מ.־
פיב מש״ק א׳ יסלימוח חקצ״ו לפ״ק.

תשובה שלן
שלום רב לידידי המופלא כבוד מה״ו אלי׳ נ"׳:
נפשו אוחח לדעח דעח׳ הקלושה נכה; א׳ שככנס למלר א׳ של גיי
ומצא שס מצבה אבן מושכנה על פטה טמוכה נקרקעיח החצר
והפכה עצ גבה וכמצא כהוב עליה פה ממי! איש סטן ר׳ זכרי' בן ר׳
ידידי׳ כפטר נעי״הכ קנ״ע לפ״ק וזה הוא יוחר מהט״ו שכיס והככרי
בעל החצר אמר שמקובל הוא מאביהיו מעולם שהים שם ובסניביחיו
ביה הקברוה של ישראל והככר׳ הזה מהימן להאי כהנא אן גס אנו
מקובלים שהגלילוח ססוא כח״שנס מחדש אין לישראל שס מאה שכיס
לכל היוהר ועהה מס יהיה דין הכהניס או הכהן הזם למאמין לי׳
להטי ועוד הארין:
הנה מה שמקובלים היהודים שלא היהה שס קהלה קודס ק׳ שכיס
סין מזה סכרס שפי הגוי דבר שיא כי ידוע הוא שהיו קהליה
גדולוה נגלילוה הללו בשכיס קדמוטס וגירשו היסודיס וסזרו וכהיישבו
הלא הגאון בעל ה״הל היה רב בכ״שטאט סמון ליויען ומזכיר בדבריו
גמרן וקרעמז וכל חכמי איסמלין וזה היה סידן לשכה ש י ן ואסריו
הגאון ממל״י בלוכא בעיל נלין שבמעמרין ומכל אומן המקומוס כמגרשו
היהולי׳ ולא כשאל להס שס ושאליה נאלצוה ההמה והיה זה כאחל
מחס ואין כאן סחירה כלל:
ולעיין בהן מיצחא צריכים לעיין בג׳ סםיקוח ]א׳[ אס כאמין שהיח
שס קברוה כלל ]בי[ אס היה שס אולי כנר פיכו העצמוה
משס ]גי[ אס לא פיכו משס אולי כבר כרקבו והיו כלא היס לאפ׳ ג
דמלא תרווד רקב מטמא הייכו בכקנר בארון של שיש ערוס וזה לא
שכיח כמבואר וכבוא מחמאוחר אל המוקדם :
)א( לומר שנאורן הזמן כנר נפקדו ונרקבו ינעשי עפר סאמכס
מקיבליס אכחכי שכל עצמות שבאדם כרקביס וכימוחיס
כמבואר במדרשים וידיה׳ נס׳ מעה משה נהלכוה הבדלה בשס ויקרא
רנה וקי הזוהר וידיה׳ ציה בקיצור בס׳ אלי׳ רבה בא״מ סימן שי״ן
דכצ מעצמומ כמומים מק מעצם קטן הכקרא ציז או כסכוי המחכר
נס

שאמת

חת״ס סופר ת״ד

ותשובות

אנל מסיס שפסיליס לססיוס שפסיליס לסיוס מפר שעס אסה קולס
ההס״ ונמל מומאה מינ״ ע״ז שאלו ואפשל שקפק שלסס אי אמה
הוא שנשאר עצם נ ק מ ׳ ואם סוא כשמורס נמצא שמסממאיס מל יל׳
נניפסס ננקכוי או לא ואפשל סיינו לאיל מנ״ס לכשיסיו נסכים מציסס
שאז נלפ אס נשאר אוסו סאנר אס לא ו פ ת סשינ לסס לכשינא משם
רניני ממםס ״צ משאצו צמשה מס ס מ ן סזס נ מ ר לנשעם סיוסס
ננמו נמוסן כמו נשפם פמשסן קבצו מומאס מאניסן וזס ילמ מרמ״ה
ננילול שכך אילמ נימיו נלור סמדנר נמםן סורס שיצאו נשמסס על
כצ מנור ודינור והקניה סומל מצ שצ םסי״ וסמי׳ אוסס ואס ס־צרכו
אס״כ סזאס ס״ס לפיצ וםציא זה א׳ עסיס שצפנ׳ הדינור ממעאיס
געגע ונמשא עיש נהיק׳ דנדה וננזיר נ״ד ע״א ד״ה או נ ק נ ר וכוי:

נ ס שס נמ״ז סיף סס״ מ״ש ואיכ מסממא בזמן ר נ כזמ כנר רמומו
העצמוס ואי משוס מצס קמן נסכו׳ ס ר ל אינו מממא נאסל שאין נו
שיעורא והא לריש פ׳ נמרא דזנמ״ דשקיל ו מ ר מםשש עצעום אנשי
סמנוצ וסרוג׳ ננוכלנצר י״ל לס״נו משוס נקכר הנ״ל ומשוס מומאה
סיסמ למצס כשמורס מממא נסיסמ אנצ נז״סז שקונר״ נמומק כמ״ש
סוקפומ מ״ק סי פ״נ יסוף פ ״ נ לכמונומ ציכא למימש לסיסמ ומצס
כשמולם אינו מממא נאוסל נמצא למשוס מצס נקכו׳ ליכא לעימש ורק
עשוס מ נ מרן ונרן ומני רמא לנלקנו וסלמ צך למשום מצס נסכו׳
נגפו נ מ בל״פ נמלא לזנמיס סנ״צ לאי ש״ל צשאמ אינליס מששו א״כ
נימא למצמום צא רמוסו נמים לוממיס שנמנוצ וא״כ מאי רנומא
דנסכד לאמרו נמלרש סנ״ל שכסנוסו למיס ולא רמומ לאש וצא נשרף
סא כצ מצמוס נעי סכי איסנסו אמ״כ כולם רמומו נמניל ורק סוא
נשאר ולא סיקש׳ לך מאנא שאול נ נ ל ס שממל נגצנל מינו שצ מוג מצך הארכתי ויצאם׳ ס ק ממכוק ומכל מקום נ ה א סלק״ דאוקמא
אסזקם לדקוס וכשרוס ואין מצמוסיו מרקיגיס מל שמס
סנשן אי; לידדץ ממוקפו שצ מונ אנצ שארי אינש׳ מצמומיה׳ נימוסים
וכ ק שכן אין לומר אוקמינן אמזקסיס וממין נ ם אלס ס ס מומדים אסם קודם הס״ה וא״כ א׳ ציכא אצא סאי קפיקא שמא נרקנו סיים׳
אוסר לכסניס לכנוק צשם:
כיק למשדס לסיוס כימוםיס וסולכיס ומשויס למשמכומ אין לסם סזקס
ועיין נ ״ ל ס״ ר״א סמיף סיה ויעיין נצשון סשו׳ םל״ן שננ״׳ שם וא״כ הספק סנ׳ שמא פינו סמצמוס משם סנן ס ס ס משנס י״א פ״ד
דמפ״ש ומייה׳ ציה שיס נינמוס דף קמ״ו מ י נ מצא כצי וכ׳
ומדצא איכא לעימר מסנלא שנאורך סימיס סמ״ו שנים נולא׳ כנל
נימוסו ו נ א נ מ מיל׳ ספיקא צא נפקא וכיק שיש מקום צסצוס ״ל מציו קיף קרנן ל׳ יוסי אומר אפ״ מצא סניוה וכהנ מצמ הרומה ה מ
לסקצ נמסרם כמס שכסונ מצ בנזיר מיצס מצאו ומיהרו אס א* אצו סוצין שאני אומל אשסקל סיה מצא הרומה ופינה ומסיק השיק
ומ״ס׳ ליס ש״ק נכסונוס ך׳ מ״נ ולאו לוקא א״ לאס כן םיקשו לך דאפילו דברן לא פלינ׳ אדר״• אלא משוס לכסנ מליו אומ ואי איסא
 jbמצאנו י מ ט ורגלינו נ כ ס ר ם שנס״ל איס מיס׳ מנול כנזנס״ דפינס ס״ל למכפל ומי סגירא ליס אשסלף א״נ לפנס״ שנק״ ומייה׳
קי״נ ס מ ל אמיכ למאי ל»סיק שמא פינו ס״נ כל מקום אנו מסזיקיס היספוה ד מ ס מ״ס׳ ירושלמי רני מנס ורנ׳ ״ס׳ סוס שוספ׳ ננלני
נמהרם מקפק וסא לאמצ מיצס מלאו ופיסלו אם אי׳ לאו לוקא דסממ כך דמך אמר ר׳ מני נר״ דמ יונה לר׳ ״סא כל נרנא דכהינ
א"׳ אלא משוס לנימיסס נזלו גיומאס מצ אלן סממיס ונלא״ה היה ניה ר׳ יונה דימה הוא איל אשהקד הוה מדיה וסשמא מ מ מכ״ל וכן
אסיר לכסרס לכניס שס אנל נ מ ל סוא לאץ סילוק נזה וא״כ ס״נ מ״ה׳ ל״ הרא״ם נפסק״ ונהוקפוהיו ואיכא למשממ דהנ׳ אמוראי
כסלם לסקל ומכ״ש למ״ש סוס׳ נזיל נ״ל מ״נ לסל שינו״ למומאוס מרושלמ׳ ס״ל דהלכה כ ר ״ס׳ אפילו כ ה נ פליו אוהיוה אפ״ה אמר״
אלן מורס ט פ ״ משוס נזילס מיס׳ מב-צ וסלוג׳ גילם מ״ש ואפ״ס מינס ואשסל׳ ומשמע נמ׳ נולא׳ דר״ס והיספוה וסרא״ש כולסי ס״ל
אין כ ס ר זמרט ׳כוציס צסזםל וממאיס הס נאוהו מומאה אס כן גס דהלכה  pמדס״ל לאמולא׳ לירושלמי הכי ומפסה רב דמדמיייד ניס
זו כמוסס ואיכס מוסיפים מומאה נאצו קברים סישכיס ומיין נזם להא׳ מונלא נולא׳ צמיפקק״ הלכהא א״הי ליה וכן נלאה להדיא
ש״וס שנוס ׳מקנ מיא ס י ק מ׳ ומ״נ סימן צ״ס ממומאס אח ממיס מהשר מהלי״מ ס" מ״נ וק״ קכ׳ד דמ״ה׳ ליה לפסק הצכה וצל״מ מל
נ ז ק מזמ:
מוש״מ ס״מ ס״ לצח קמיף א׳ לנא נקמ הלנוהא לאפילו כ׳ שמו מליו
אמל״ אימא פינס ואשסצ׳ מיסו צזס ״צ כיון לנש״ס קאמל מיל מעמא
א מ נ ם כל עע״כמ שפיר מא טמא עש״ס ערוך לכלמ ס״א ע״א לל״ לפנמא שנק״ וזס צא ש״ך אצא נמפכל וסלומס ואס כן פצינ
נייד מג״מ מצאו גור מלא עצמומ ואערו מיא מנור שמילא מלמודא מלן אהירישליד לקא׳ צשינו״ למישמצ׳ ומ״מ צ״פ לפכ״פ מיס
׳שממאל נ״נ מלליס גימ׳ גלצ״ גן אמיקס ומיו מצמולדסס ק״מ״ מל לסס למניא לממ הוקי ולאיש ור״מ שלנמס׳ לנל׳ קנלס וניוסל ק׳
ימיו ודומק צומל שמיו עצמוה כקכו׳ איך היה נול מלאה ממס והלא אלמנים לפקק לס״ו מממיש כס״ק לצא כר״ ננל סימשלמ׳ לא״נ ר מ א
כצ ממצציס ההמה צא מיו אצא מצאמ גול וליג״מ הוה נמולנן נימ להימשליד פ ק ק כלישנא לאשסל׳ ואנן קי״׳ל כצישנא נמלא לסשיס
שני וגללי׳ גן אמיקס מימ גמולגן גיס לאשון וגירסס מ׳״ן שכה מצ? ללפנסי׳ שנק״ וא״כ א׳ כ ס נ מצ הסגייה שמו סיו מוציאים מילו
ומצמוסיסס ס ס ק״ידס ולא״ ׳ומל נלולמ צלממ ממללש למ״מי מיק׳ שצ ממומזק אנצ מ״מ נ ס א לפקק נימשצמ׳ סצכס כ מ י צא מצינו
ג״ע ע״א ליש ע״א מומי ׳מזקאצ לנקממ לולא מימ מקולס ממן סורס לפציג׳ סצמולא מלן ואס כן נמלוממ ומפשר לשייך צפנמ״ שנקי׳ מ״ל
והיינו נ נ ׳ אפרים שמיסדו אס סקן וממין מיו מצמוהימס ק״עומ ומימ
למיפסק כל"׳ ידסס:
זס ׳וסל מםסק״ך שנים הה״ן לאלן •שלאל ומ׳ שנה למלנר ישצשיס
שמימלו א מ מקן וימזקאצ ננולס לאס אוסס תר׳ יוסר מססקיכ שנים ולכאורה סיס אפשר לומל לס״צ לצא ׳מצוק אלס צומל לסלכס
כס״ק צגנ׳ מ י וצמנין מפשל נוראי סלכס כרננן אך לנין
וססם אין צומר למצמוס כסכר שמציסס נננמ מנוף נשממ מסמימ להא
כמינ ומקלנו סמצמוס מצס אל מצמו משמע צממא שמיו כצ אינליסם לא פלינ׳ אלא נאיקורא משים לרונא לאינש׳ לא משסל׳ וםו״ל צמכפל״
קיימים נמצמומ ולימק לומר סואיל ולא כקנרי לא שצימ נ ס ס לקנק אנל נממק שאין םולכין אמל סלונ מולו כולי מלמא למייש״ למימומ׳
ונילישצמ• שגסיק׳ סנמדלין ״ נ מיא ל״ם שמינר שמצאו גילגלסי של לאשסל׳ ושמא פינס נמצא נממ״ש יפס פ ק ק סלמנ״ס כס״ק וממ
א מ נ ם ושס נימשצמ׳ ונפי כשס אימא שנימ׳ מני מנניא מצאומו ומוא וסוקפוס ורא״ש נמ׳ לא מ״ס׳ ללימשלמי לק למנץ ממק ומ״מ ממין
יוסר מ ס ק שטס ומה צולך לראיס ומז״ל אמרו ולקנ מצמוס קנאס כצ לא נס״שנ מ״מ לא מ״ס׳ ל״ רמנ״ס ומינףמ למנין ממק ורסס וצ״צ
שיש נ ו קנאס מצמוסיו מרקיניס וכל שאין נו קנאס אין מצמוסיו ככ״ל לסיל למממ״ לפנס״ ליסא למרושלמ׳ וידמ ממין לא נס״שנס
מלקיניס ואס כן לנמללש לכצ מצמוס טמוסיס ס ק מכקכו׳ ס״נו למסי נזם ללא אמר״ אין סולכין נממק אסר סרונ אלא סיכ׳ לסא׳
מ׳ שיש צו קכאס נמצומסיו לא ישאל כ״א כקכו׳ אנל מי מוםזק ונאט להוציא מיל סמוסזק אנל סכא נשוספ״ שאין לסס סזקס
שאין נו קכאה צא וא״כ אללבא אוקי סאי גבלא ל׳ זכליס נן ל׳ ׳ליל״ נמה שסמס משוסםיס אפ״ נממלמלץ שמממ יל׳ של אמל מסס נ ס א
גסזקה כשמה שלא סיה נו קכאה וצא כלקבו מצמוהיו אף מ״ג שמה צא שייך אין הוצכין נממק אסר סרונ יצ״ל נירושלמ׳ לא מ ל אשסקל
נמי״ה :אין למדין מדנמ אגלה נאלו לזכוה ולא לסונה ]ושממה׳ נשס דיד״ וסשסא דיד׳ לסוד ללזס אין לו סזקה אנל ר״צ שצי נמי להוא
הגאון מדס שצום מ ג זציצ צפרש לגבי צמק סוס כצ יוס ומצאי ׳״הכ לשוספוס ואשסקד סיס מלי׳ לסוד ומשו״ה כ ה נ שמו מליו וסשסא
שאסמוצ שנ יוס אמל צפני מומו ומלשמ גמיפוך ולפמ׳ימ[ וגצא״ה אין דיל׳ ר ד נשוהפוה ולזה יש לו מזקה דכצ הנמצא הוא של שרסס
קושיא מהמללש הניצ מ״צ ההיא שמה אסם קולס ממ״ס סמידס שאז נשוה וזס שנא לסיציא מל ידי ס״ שמו שכסנ מליו משוס דרונ
נס מצמום נלקניס לק״ס אצ מפל סשונ כהינ הש״ס ס״פ השואצוכקכד פממיס לא מישהצ׳ לזה רמא לא אזל׳ נ ה ר רונא נממון כצ״ל ומדיין
אינו נלקג אפילו נאוהו הזמן מפני שאינו נהנה ממאכצ וצא נהנה צ״מ דנסל׳ שוםפין פ ק ק נש׳׳מ סך ירושלמי דר׳ ינאי וסרנ םשיאל
ממן הלמה מה שאין כן שאלי מצמוה:
סשינ צו דודא׳ נ ם מ ס שנומצ מפצו  pסכלי לא משסל׳ אצא נכוונס
שנקי׳ כדי צמזור וצימן צמוכו ממשר או ש צ מנרו השוהף ואסר כך
והנה ננלס מ׳ מ״ב סיס׳ ל״ם מהים למהיל לבוא שהקשו מ״מ צא משמצ׳ וטמן נו מוצין או שצ מצמו תמ לא ש״ך נ ס ק ד ק מ״ש
שאלי מל נן סשינורה א׳ צריך הזאה נ׳ וז׳ וצפי הנ״צ ׳״ל לבבן
סמיף כ״מ:
סשונודם םשיעא לסו דנמ׳ תזאס לנסי לנסיוחו אינו מעעא ע יל למס והשתא ננידון דידן נלאמ דכ״מ מודו דנאמר מ״שינן שמא פינו
מעמא ואין ס׳ מעמא מ״מ איסו נוסיס ממא לנשעס שססיסו נגמ
ואין רא״ ממם שנמצא מצנם ששס מקבור כ מ נ עליו אמ״נ
נמצמו במוהו ובמי הזאה כעמא מת ומיין כיוצא נזה משנה א׳ פ״ג דכסנו ס ו ע נינמוס שס דצא אמר״ שמא פינו אצא כמין ס ס ס דסנרא
לעהלום קרשו סלי אצו שנ״ס לנשמה ב׳כקלשו ויצאו מעומאה משקת גדולה הוא שפיט ע״ש עכל מקום סיכ ס נ ר א נדולס סוא שפינו דממ״נ
מ״מ סויצ כאוכצ שנגמ במשקם ועיין בחולין ע״ב ע״ב ובסוק׳ ל״ס א׳ יצאו ישראל מדמסס  pהארן ססיא נודא׳ לא סכימו ס ק נ מ ס ניד׳
גשמה פלישהן מאביהן קיבצו עומאה מאביהן מ״ש הימנ נכל סליבור פכו״ס סן ׳סמללו נ ס ס מרצים כי כן מק המיום ואין נזם משוס
ממומי

שאלות

חודם סופר חי״ד

סעומ׳ שכבי מ ערב לסם למצמומ םקלושים צמקבר נץ קבלי ׳שראצ
ולא לםזטסם בימ עכדס ועמ״ש במוייל ג ס י שס״ג בשס משובר רב
ממל אי גאון ואי נורשי מארן וע״כ סטסו סקברוס בימ גרס פשיעא
לספמו שכבי ומוציאו צמק סעצעוס מרס זרעו וסרשו או נכו עצים
קרקמ ומון לאיכא סברא שסיכן מורצא אין רא״ ממצבמ למכא מ מ
וממס לאיכא צמימל אשסצי אד לבכווכס סממו ׳שראציס ואכמ •ובילו
ממסם אנכים גלולוס וכבמם כאצו וזס ברור לסכא מ מ מתים ומול
להכא לא שיין ה״ל למיכפמ׳ למאי איפכם לסו לישראל א׳ המצבה
כשארס בכאן:
בש״מ י״ל סי׳ שס״ס כל אלן סעמיס אסור לכסן לממא בסן וכ׳
סשין וסמ״ז דבז״סז ליסא לסא׳ מכא וסגאון נש״ס שבוס ׳מקב
ס״א סי׳ פ״ס וסיב סי׳ צ״ס סשיג מציסן למ׳׳ש לכסי לכסכיס שבגוצס
אכוסיס סמס במומאס ללבכן לאלן ממיס מ״מ כסן סלל נא״׳ ויוצא
למ״ל מובל אי׳ ללבכן ומשי •ס סולם לכסכ׳ ס״צ ומסכים צממאיס עצמן
נמומאס ללבכן לאין מוסיפץ מומאס מצ מומאסס במבול״ באלן ממיס
ע״ש ולפפ״ל מ״ש לסשיג מל סכיל צפי מיש סוס׳ נזיר מ ל מינ צמד
שינוי למשו״ס נזלו מומאס מל  pbממיס משוס מסי מנול וסלוג׳ גיצס
א״כ ס״ל םא לאמל״ בזנלדס קי״נ לנא״׳ פינסו משם היינו שמשס כן
נ מ ו נ ס כ מ למסל א״י משא״כ בס״ל וא״כ י״ל זס סיס נימיסס לסלוג׳
נ״נ שבסולנן א׳ פינוסו מישי מ ס מ ס שבמס שני אנל אסל סולנן
שני במרס שסלבו סלליס נ א ״ ומי פינו מאז ומל מסס וא״כ מס ל׳
א״י ומס צ' מ״ל ואין איסול צכסן צצאס משס לס״ל מרש אנל לאילן
מממיס א״כ ״ל ללמנין פינוי מלמוס אין סילוק נין א״י צס״צ ללמולס
סצינן שפינו סמצמיס ולא נשאל לסס שאליס באלן ונמיש למיל למ״ש
מצ מיצס מצאו ופיסלו א" לאו לוקא איי אלא כל סמקומוס ולק מומאס
גזלו מצ א ק ממיס משוס מממיס אסלים א״כ מל״ן הנזילה במקומם
מומלמ ואסיל צכמן צצאמ מא״ לס״ל כנלפמכ״ל :

והנה

 p T lללילן ללא מנמ״ לסממס למומאמ מ״צ משוס מסים וסלונים
סקבוליס שס בכל אמל וא״כ שכמנ׳ מ״ל אנוסים שס נסהיא
מומאס ספק לאי יוסיפו מ .מאס מל מומאסס נסככסס למקום שאמרו
עליי שסיס שס קנליס למ״ש סאי אסל מכל אסל ואסל ללמולס איכא
ספיקא יסכיכן שמא פיט אלא אפי׳ לסא׳ עממא לכימא לנשאל׳ מקימוס
לא ס״ש״ לספק א״כ פשיעא לקשה איס מהי מנול ואיה הלוגי נולס
וסמג׳ כמס מלסמוה הלביס ההמה ומ״כ בנרלס במלמא ממהמס ואפ״
איסורי ללנכ; ליכא א״כ ה״כ לכווס״:
ועיין נכסובוס כ׳ מ״נ סכן הסס ססלוליוס הקרונוה נין למיר בין
לללן א׳ סלשוה וא׳ ׳שמה טמאוה והקשו סיס׳ לסל״ל א׳ ׳שכוס
וא׳ סלשוס לסא ישנות פשומ ׳ותל צמימאת וצ״ל לנין עיל נין ללן לא
קשיא לססיס׳ סא לרן פשומ ׳וסל למימאס כלאמלינן להלן נשצמא
לרן וכוי אלא מיל מ״מ כולי לנ״סק אזל ואיכ ללן סשימ •וסל וס״ל
לסקמס ללן קולס למיל ״ל זס לא קשיא כמ׳׳ש ס<רמ סי׳ מ״נ סק״ז
לנני״ן ב״ן לגיל לכקימ ספשומ נסוף אנל בא׳ סלשוס ואי ישכים הקשי
שפיל ים״ פכי ׳סושמ לסלשיס פשומ ׳וסל לנישכוס ס״א שמא פינן
קמ״ל לאפ״ס ממאיס מ״ש יסא קשיא למלן לסא סזיכן ללא סמכיכן
אשמא פיכן אמכם כל ממייכס שפיל לבלי פ״ איכס מיבכיס לצלי•
לאיזס קלובס כל שאין קלובס סימכס א״כ אץ כאן אצא סצ א׳ הייהל
ק מ ב ס אל סמיל ומלים לכין א׳ סלשס וא׳ סיא ׳שכס ממאס ומי; שאין
כאן אלא אוסו ססל מס יועיל שפיכו ממכי סעצמות תינשוס וסלא כל
יוס ויום ק ו נ מ ס שס כפציס מסלש ואין מקום צלבליו ז״צ אלא אס כאמל
א׳ סלשוס וא׳ ישכים צלממ כישכס לל״מ ק״צ כצ שבסון סמשיס אמס
כקלא קלובס דש בסין סמשיס אמס כמס סיציס ישכים וסלשיס י״צ
שפיר כשפשו שס סיציס סלשיס צקביל שס כפציס תזכיסו סישכיס מבצי
צקנול פ ת שס ואי משוס סמצמוס שכקנרו שס מאז ׳״ל שמא פיק אסרס
שסמכו מלשים קמ״צ לצא א מ מ ק סכי כן ״צ לנרי פ״:
ופערה כיין ללר׳מ אזל״ ״צ לאיסו צמממ״ אזיל למסמיל נסזקו
מומאס בכלס ס״א מ״א כל לנל שסוא ממא סיא בסזקס׳
על שיולמ לן מומאס סיכן סיא אבל לכל סמון ססכאיס ס ס ס לפלינ
ומקיצ׳ מאל בקפק מומאס וסכצ מממס מיצס מצאו בולאי כיסש לסקל
שמא פיק:
להכמס זס ממ״ש סשין בש״מ ס״מ ס״ ק מ ס סק״מ ע״ש וצסכ״צ
ויש
׳״ל לפשימא ליס לר״ס לממ ור״י צא פלינ׳ נ ס א לס׳ שכס איכו
זוכל אלא בתא פליג׳ לפמיש מול פ״׳ שס ללמס לק״מ סא למקליס
א׳ סדשוס לישכוס משוס לאין שוס קסילא בזס מ״ש וגס כ׳ מסלש״א
לבלל״ מולה לש״׳ לסל״ס:
והשתא ״ל ס ן לישכא למסכי׳ להלולית סיא לשין שמל מססכאיס
סקלמוכיס וממ ומי בלישכא להא׳ מסכ״ ופילושס פליג׳
ור״מלמממ״ למסעיר א״כ אסיא ליס שפיר בפשימוס סלשוס וישכוס
משים שאימ זוכר קנירס םנפליס וזס נמשן זמן כן שנס וסא לאמר

ותשובות

פיר

א׳ סלשוה וסלל •שנוה משוס לקמ״ל לאפילו נישנוס לה כימש שמא
פינן אן ל׳ ׳הולס נהי לס*ל נמ׳ לשיעול זכירה היא ס׳ שנה מ״מ ללילי׳
א׳ הוס שיין ססס משש פינן היה מהול נאמה ומ*כ הוצלן לפלש משוס
למ״ש שעא מעיל מימפ בנד׳ ע״כ וכפי׳ ליס ולמולם בגופיה לורלהא
לא סלינ׳ וממיש מולי נהפלאה ז״ל כיוצא בזמ ואין למאלין נזמ :
מיהו מל הא לסקילו כ״כ ס״נו משוס שפוא ספק עומאמ נליפל ואי
צא מצאנו מילס סיו מסמימס אפ״ נ ס פ ק מומאה נל״הל ומממס
לכ׳ סוס׳ ספ״נ לכסונוס ומשוס מיצס לשמא פינן סקיצו ימיין נמ״ז
ליז ע״נ לאיר ׳וסנן ספק מומאה נר״הר סלכס ואין מורץ א״כ ״ל משוס
מיצס מולין כן ונצאס״נ צליכיס לסנין סא עיכ איכא שוס לוכהא שהיה
שס קבלום ׳שלאצ קולס סנילישין מאלצוס אצו וכיון שכן סכצ נ ס פ ק
קנומ וכמסצס מצ מסצס למי ואין מצאו סכסכיס לנציסס וכסינ סקשס
סר״ש מקיכון לאס סיס שוס מקים בעוצם שכמרף שס מנצס מלופמ
וכאסל משוס כסצ איסן ציססל כ״מ משוס ספק קנומ ומיין מ״ז בא״ס
סי׳ סר״ס סק״ל יעש״כ "ל סי׳ ק״ל סק״מ וע״ז שס ובמנ״א ס״ צ״ב
סקס״ו ומ״כ צ״צ משוס ספק עועאס בר״סר כנעו נ ס וא״כ כסי לנר״סר
מקיצין מימ כיון למאי מובלא ליצן במצר שהוא מהי צעומאס אפשר
לצא מציכן צפקצ שמא פיכן:

ואין

למוק למאי מונלא ללשנ״׳ לשנמ ציד מיא ל״מ׳ מומ ולשב״׳
צעעמיה למיקצ נ ס פ ק עומאמ נלימ׳ כבליש נדמ ומסדה אמל
מסוא סבא מימל בן יומי בימ מקנלומ וכ״׳ נן זכאי שקצין מולמס׳
סלומס בזמכו סיס סמקוס ססוא ל״סל ואמיכ כמשמ לשומ מימיל ונמגו
נו סומלא מל שנא לשב"׳ וק״צ ומיין משכם ליש פלק ו׳ למס׳ מ ס מ ס :

ובאמת צפ״ז צא סיס צכסכיס לככוס צשוס ניס צפמ״ש סוס׳ כזיל
כ״ל מ״נ לכל ס״ל נ ס פ ק מסי מנוצ וא״כ נ מ ס ל ס״צ ס פ ק
מומאס נל״סל ואין יוכנסו למסי ויוסיפו מומאס מל מומאסס אלא
ללזהי״ל כאכוסיס סשונ׳ ואיזסביסאשל סבכס לסס ואיזסמקוסמכוססס
אנל נססיא פונלא לילן שכולל ספק נסלל הלז מאן לימא לן להלוה
נשמא פינן:
הספק השלישי לשמא לא היהת שס מומאה ממולם לי״ל אוקי קלקע
נסזקה מהרה ונסזקה נהולס שממין לא כספר נ ה ק נ ל ואי
נימא שהיא ספולה לפנינו מ״י סטי נסליצס או ננין ממ״נ א׳ נימא
ספלה נמימק א״כ נולא׳ מצא המצמוה ופינן אלא לנימא אין ללכ;
מכשיו לספיר כ״כ נמומק כמו שקינלין נמימק כע״ש סיס׳ מ״ק ס׳ מ״נ
א״כ סו כימא אוקי מכאן ואילן אסזקת״ שלא כס1.ל נ ס ממולם ׳וסל
בעומק וממין קלקמ בהילה היא ונזה יובנו לבלי הש״ס נהכ׳ עובדי
לנלס ס״א לסלא יסלא לסמכו על השלאת סלין ולעהל מקלקע בהולה
ואילן אמ״נ למ״ס׳ כמס ממשים שמצאו אס״כ מכתשס מלאם מלמות
ומס תשובת סשינו אימללא נלקו ׳פתאס״נ א״כ סו ליכא לירסמן אסך
נליקס אעיכ בולאי אע״פ שנדמת לן לקלקמ נתילת אפ״ס אפשל שיס״
מול נמומק מצמוה וא״א להכיל זס אן כל שלא נלאס לעינינו שסקלקע
נמנלה מוקידנן אסזקה שלא נמנלס מעולם ונהולה היא ולזה סומיל
סשראס סלק למילמ כל סיכא שסקרקמ כמנלס יש לססהפק נמומאה
ואין כאן סזקס מס שאין כן כל מקים שממה לן לקרקמ בסולם אמינ
שמיל' ספיקא לן כסקי׳ אוקמ״ אסזקס מסרס ולא למן נ מ ק ס כלל כל
סיכא דאיכא סזקס וליכא סזקס אסרס מכנלסס כססכמס מנ״א ס״ סל״ז
סקיד מ״ש סי׳ ס' סקי״א :
ואין לומר סכא כמי איכא סזקס מכנדהה דהמצנה כאן כמצאס וכאן
היסס ממולם ושם מקום קנורס ז״א אס כימא דסמלנס כאן
היהה ממולם אדרבא כיעא פס סיס מקום מ ר ס סאיש מססה סאנכיס
וסוצב מצבוס לסמכס למקום ס ק ב מ ס שסיס במקום אסר וממש לפי
מס שכסב ממצסו שסאומכי׳ סמרו סאנן שהוא ממסצב אוסו ססל
אס כן כימא סאבן מסצנ מסס ר סזס לסובולו צמקוס אסר ולכסוף
כשאר במקום מסצנו וכאן כמצא וכאן סיס ממוצס וכמצא הקרקמ
בסזקס מסרסס ובסזקס בסולם וסאבן בסזקס מקום שכמצא וגס סבים
ומסצר בסזקסס שממוצס סיס כאן ניס וסצד ודירס אכשיס וצא מקום
ק מ ר פ ועוד אפילו כימא שמיס שס נסמוץ קברומ ממש מכל מקום
״צ שזמ ממצר מימ סצר ניס סקילות ושם הוממד האבן כדדן במצר
שלפכי,מקנממ מד מניאמו למקומו ולא פספיקו למממידו מל שכמרפמ
משממ ומכצ נסזקמ ממרמ וממ שמק צמצר הוא ספק נל״פל וספיקו
ממור:
ומזה סממס איככ• ממפצ כצצ בלבמ מגוי שאמר שמקובצ מאנומיו שמי
שס קבלום של ׳שלאל אף מל גב שסשומ שדבריו צא ממל׳
ולא מוממ׳ כלל והים כלא סיס אן לא אמפל כלל נזם כ׳ אפי' היה
ישראל האומר כן הלא לא יאמר לבר ברור שבזה המקים ממש היה קבר
אלא שהיה סמקיס הזמ קנרומ ויש במשממוה זה שמימ מצר ב״סק
ומקנממ סימכפ צו מלפכיו או מלאמריו ועוד אץ ע״א כאמן להוציא
דבר ממזקה מהרה וזה פסומ ומבואל:
ומזי

שארות

חתים סופר דדד

וחזי

לאצטכזפי ניר כצ סקפיקוס ס ר ל שמא פינן ושמא נרקנו אע״פ
שדמימיו מ״ע מזי׳ צאצטרופ׳ פכ״פ נשרי לכםניס נצי פקפיק צככיס
במצר ההיא וע״מ אס יכול בנקל צומר צסגו׳ צמפור בעימק אוצי ימצא
שס עצמומ מם טוב וגס אם ׳לצס מכמן למממיל עצ עצמו שלא צפקומ
עצ מקום מאבן ול׳ אמומ בסמוך כו מכצ צל ממיומ עונ אצ מקלא לע
ומע״נ ואקיים ננלכמ מכלע״ל כמבמי וממממ׳ שמי :םינ יוס ל׳ ערב
ט נ מ קעל״ל.
עש״סק סופל עפפילע :

תשובה שלח
שלום

וכל טוב לה״ה ה ל נ המאיהג הסלון סעופלג זיס כעכן יפם
פלי הואל קלא שמו כבוד מו״ה פלוכי טי אנ״ד ולימ יק״ק
פלוט :

ימרתו! הגיעכי וכפשו היקלה בשאלהו כילון עיל א׳ שסלופא כהן
ומכימיסי סמליכם שאין סמסיס כקנליס על אסל שבדקו
הלופא ומעיד עליו שכסיאם אסל כפלו אס מוהל לכהן לככס אפ״ ליגע
לנלוק ככ״ל וספן מעלהו להסיל ונכס ׳סולו על נ׳ ל ב ר ם )א׳( אס הדול
שלפרט ההילו הלכה מסים שהוא בעשם ול״ס והסילו משוס ס׳ כפשוח
ה״ם יש לההיל כאן)ב׳( כהלה נש״וה ביה יעקב שפלפל אס לההיל
לכהן ליכנס לחולי גוסס:
ה נ ה נקלא׳ ל ב ר ם אלו ׳ולאים מפה גנלא דכווהיה עמלה׳ מלעיל
וכבהל מאל מי הוא זה ואיזהו שההיל בלול שלפטכו הלכס מסים
ולתתיל ע״פ סכמי ׳שלאל לא שמעתי ולא לאיתי והנה פל״מ כסלה באינן
גדיל בסשוב׳ יעניין ס״ב ודמיונו וזכלור כוזב צו כי צא כמלא שס כן אך
בשפכי תמאספ־ס ובס׳ בכורי עתים כמלא אגלות משכם חקל״נ שהסכם
למייל טען לססיר איסורן של סכמי ישראל נאמרו כי רופאי זמטכו אמרו
שאץ כודע גבול המגביל בי! ס״ס למות וא״א אלא בעיכול סבשל ותביא
לאיתי ממתני׳ סיף מסכסא כדת תזב ותזבה והכדה וכו׳ מטמאים עד
שיתעכל תבשר וכן פסק תלמביס ועיל מליש סלק ס׳ למסכת שמסות
שמבקליס על תמתיסעל שלשת ימים ופ״א סי אסל אסרי כן כיתשטס
׳תיליל בכיס וא״כ ק״י ומה משים כבילו של מת מטניס להביא לו אלון
ותכליכי׳ כ״שכ מפכ׳ פקוס כפשו וכסנ מאז ספלו ברכי! וסיס אפשר
לדפוק על קברו אנל בזמכיכו שקוברין בארן ממש על כלסך לתליכו אלו
דבריו ותאי סילוק בין קברים לכוכין תזכיר ספרשס נ״״ל ס״ שציד
ובש״ך שם סק״ב:
א ך מגאון מרת יעניין מסח ל״ אמוחא מאת עוכל׳ נעיכלא ולא נשא
לו פ ר ס וגם אגרות מתרנ תמ״ן דשיואלץ ׳ע״ש כ׳ תיטנ ליבר
ת ר נ תתוא ומעתת לא ילעמ׳ מאן ספון מאן משונ לתתיכ וכמדומת לי
היאיל נמליכס קיסר יר״ת הורגלו למלין מטעם תמלך וגלוליו נשכמ
הלנל על שמשבומו כלץ מולה:
ונהזי אכן הכה נל׳ ספק כשאמרה התורה כ׳ ימי׳ נאיש מטא משפט
מות ותומת וכו׳ לא הלין וכו׳ כי קבור הקברכו והעובר על זה
בשום מה עובר על עשה ול״ת ע״כ אז כמסר לנו שיעור מיתת אולי תי׳
אז מסורס מבעלי טבעיים הכאשוכיס אע״ם שכשכח מרופאי זמכיכו ועליהם
סמכו חז״ל בהכנה ערכי׳ מערכי החורת כמבואר פריע פ״ס ע״א וסמכו
על קרא לא חסיג גבול ריעך אשר גבלו כאשוכיס או אס לא היה להם
מסוכה מהטבע״ס ע״כ קבל מרעיה השיעור מסצ״מ או שסמכו עצמן
אקלא כל אשל לוח ח״ס נאפו להכל חלו׳ בכשימה האף וכמבואר ביומא
פ״ס ע״א ופסקו למנ״ס וטוש״ע:
ולומר כפל מפולה שאר כאשל כ׳ ׳לילי כ״י המיה גלולה בעיט וכי
קלא כשמח לוח חיים נמפולה מ״ל׳ ועול דבל •לוע בהיפוך
כי המיהה מיהה פחאומיח יש לח יש יוחל שנלמה כמח מחמח נ ה נ ה וכעין
חילה שיהוק שקולי! )שלאג( ואפייה כשפסקה נשימהו שוב אין מחללין
שנה וע״כ כלל הוא לכל המסיס שזהו שיעול המקובל ניליכו מאז היהה
עדה ה׳ לנוי קלוש וכל היוחוח שבעולם אס ימכאו חפניהס לוח לא יזיזוכו
ממקום הולסיכו סקדושס והכה כן משמע בלמביס מיד מאבל סל' ה׳
כ ח נ והמעמן עם •כיאה כפש הרי זה שופך דורס אלא ישהה מעט שמא
כהעצף והכה היה צנו להודיע אימח יציאח הכפש ואיזח שיעור ונבול יש
לי אע״כ סמך עצמו אמ״ש פ״נ מהצי שנח נמפוצה שבודקין עד חוטמו
ושם כיכר יציאח הכפש יעיז כ׳ כאן שאחר כך ישהה מעט זמן מועט
שמא נתעלף ואז מוהר לעמן עין אע״ם שכ׳ לעיל שהמעוק אס יציאח
הכפש חדי זה שיפך דמים מ׳׳מ אחר ששהה מעט שוב יצא מםחשש עיכוף
וצא אמר שימהין עד שיראה נו סימכי עיכוצ היינו כחמים שחורים וירוקים
שתוא ס״ שכנר חחחיל תנשכ להתעכל נפרורוח והוא לכצ הפחוהכמה
שעיח אחר יציאת כשמת או אפי׳ יוס או יוירס אע״כ לא חשש תכמנ״ס
לספק נזת כצצ:
והנה תרינ״ש בתש ו׳ סוף ס״ מ״ת תפס קצס על םכמנ״ס נמ״ש
מנן תצלפס ואכי צא ילעסי שוס תפיסת עליו כי ז״ל נספר

ותשובות

ממולם מיא סיו׳׳ג שם םמיסם מוא ורמס ממש גס המול•  prooרעה
לבו גקלבו וםוא מיה לאבן ]גגי נגל[ פ״ ומל» לא ממ ממש ולזמ ביאל
בנן הצלפס רמי מליו מזק מאל על אשר לא נומלמ נו נשמה סי׳ דאי
מו׳ כחינ ויממ ס ר אפשר לומר כעין ורמס קורל לא כומרו! נ ו כשמס
כלל שוב כ׳ וסאכללוק״ אומרים כמנמלמ נשיעמו על שלא הושגמ לו
כשיעה כלל כמו שיקרה לקצמ מוליס נמול׳ םשיסוק ]שלאג[ ונסמכק
מרמס ]קלאמפף[ עד שלא יולע אס סוא מ׳ או ממ ויסמיד זמ םקפק
יוס או יומיס עכ״ל סכם לתלמנ״ס ׳מואר ממ מולי מזק מש״ס םוצרך
לבאר נצלפית עד שלא כשאלה נו כשמם כמלא לסכמנ״ס אפשר בן
סשוכמיס לא מס ממס אך בן סלרפיס מת ולא כשארם בו כשמס
ולתאכללוקיס תוא בהיפוך ס ס ס מיתת סוא מימם ממש רק נכבל פרע
תכסונ וימס לנו וסוא לא מס כ׳ נמלו םדופקיס כורש למבץ נפקוק
ו־פג לבו כי נא האמין לחם ונצלפית פ״ נםיפוך לא כוסלת נ ו כשימם
אנל תלופקיס לםקו כי כן יאלמ נמול' )שלאג( ומיכוק מלמס ומולי
)קאצמרא( ל״ל שלא כלגש נ ו אלא לפק נעולק סצדפיס או תלוואל
אנל כשימת ליכא אבל סתם מיתת סוא ורתת ממש כמלא לדילסו נסיפוך
תוא בן משונמימ מימ ממ״ת תמסיס ממש אבל נן תצלפית לא סית לק
ממזלמ מכשיממ וסנלא זו כמבו לדנ״ז מ׳ ממישי ק״ ב׳ אלפים ל״ג ושם
למס כל לנליסש ע״ש עכ״פ בין ללמניס בין לאכדלוסין לא יכמישו תמ״ת
או בנן מלרפימ או בנן שינמיס אלא לרזיל שכיסם ממו ישכיסס תמיו
אמרי מומס:
א ב ל כל שאסר שמוטל כאבן דומם ואין בו שוס דפיקת ואס אמיכ נעצ
תנםימת אין לנו אלא דברי תוכתיט הקדושס םסוא מס ולא •נינו
אוהו והמטמא לו אסתוא כהן לוקס אסר תהתראת וורמנש״ק כדם ס״נ
ע״נ אמרי׳ גזרה שמא יהעלפו דבר פשוט הוא וממקומו הוא מוכרע
דאמרי׳ בעכו״ם דבס׳ לא מטמא לא גזר״ אסר מותו וקשת אימתי כודע
שיעור מיתהי שכעהר מסמא שלו הלא טכס קימכי עיכול אין מיתתו כודע
ומה ביכו לישראל אגא האמה יירה דרכו כי כמה שעות או אפ״ יוס
ויומיס קודם ססלט מיססו ע פ ״ בקיאים סמניכיס קי׳ מיסה נמו אנשי
הסבכה המתעסק״ עס מסים בזמכיכו קודם לזת כבר בטלו מושיוסיו
והרנשוהו ומוטל כאבן דומם בעילוף הסמוך למיהה ומממעסקיס עומדים
עניו ומלסיס רגע יציאה הכפש עפ״׳ קבלהס שבידם והוא הרגש כ״ש
בכשימה ודפיקה ידועה אנל לכל סהמיכ״ אין הפרש בין לורסו ושכבי
קידס יציאה הכשמס ונין כמה שעוס אס״כ עד הססלה סי׳ עיכול ואי׳כ
משעה עיטף ההוכז עד סי׳ עיכיל שהוא לפעמים יוס ויומיס אין שים
היכל לההמוכיס אע׳פ שביכו צביכו הביכי המביכים שיצאת כשמסו
בביטול נשימה קלה ההיא מימ כל בני בית לא ידעו ולא יביכו מה בי;
כלי מסמא שקילס או אסר כך כי בגופו לא הרגשו שוס שיס שיטי
על כן טמאי את הכל עד שנולדו נו ס״ עיכול ונעכו״ס שאיכו מטמא
מסיים אז מיד שסמביטס אמרו שבטלת כשימתו סקלס תססכונת אז
מטתרין סכלי מסמא מיד:
ו  TPסבר״סא דמס׳ שמסות רפ״מ לתני׳ תתס יוצא״ לבית תקנרות
ופוקדים על תמתיס עד ג׳ ימי׳ ואין נו משוס דרכי תאמורימעשס
שפקדו א׳ וסי כיה שטס וכוי ורצה הדרישה לומר שזה היה בזמן שקנרו
נכוכין ומהר״י יעב״ן דסס זה שהרי מביאר ברמנ״ס פ״ס מסל׳ אנל
הכ״ל שגס נכוכין היה משציכ־ס עציו עפר ואס כן צלע״ג מה יועיל
לפקוד על תקבר הלא המסעלף ומטסיס אוהו בכוך ועפר על גביו גס
אס אסר זה סשנ רוסי אליו מעילוף הראשון הלא ימים נקברו אס אץ
אדס עומי שס עוסק עמו ברפואות וכדומת ותי׳ לכו לתקן שיעמדו
שומרים ג׳ ימים שס וכשירגשו בקבר שוס כדכוד ותכועת יבואו לסיועתו
אבל עסה שסטסוסו נ נ י ס סקנרוס מס יועיל לנקרו פעם ניוס וצעיג
אנל האמה יורת דרכו כ׳ זהו מקרה בעלמא ממקריים םרסוקיס א׳
לאלף שכיס שיקום אסרי כפלו וניטול כשימסו רמסור כבקיאים :אפילו
מיעיטא דמיעוטא לא סוי כמו סיכ׳ סעעגל שיש! שבעים שכם ועיין
אגלה נקירה מעשים ומקכאיס כפלאיס ס ק להיקש סנונעיי ואיכו כככס
נגדר סושש״ למיעוט נפ׳כ אך זאס לדעס כ׳ םהלכה והדפיקה על
םמסיס הוא ממעשי האמורי כאשר רמז מסר״ ׳ ע נ ק נאגרוסיו צסחכס
רמי ד והרי הס קיבכיס מהיהס נניה הפלסס וכבר גילס סודם סרמנ׳ן
נדרוש בסרקוסטה לסר המלך ושס אמר שגס הקשקוש בזוג למסים
הוא ממעשה אוב וידעוכ׳ יע״ם וסכםיגו ישראל ג״כ נבקר על םמסיס
והיה ראי' לאסור ממעשי האמורי ואמר שאין נזה מדרכי האמורי כיון
שכבר כמצא ס״א שמלא קרונו סי ועזכםו עד שסי כ״ס שכיס והוליד
ה׳ נכים אס כן המנקר מהו אין להלום נמעשם אמור״ כסק נלי טעם
כ׳ יש להטה שרוצס לסוש אולי יסי׳ קרונו אע״פ שסוא כסוק ומוקצה
מן הדעס כמו מסמר מן םצלונ וכדומה כיון שיש להלוה נדנד מה
שוב איככו סק אמורים :
ובזה יונכו דברי םכמנ״ס פ״ד מאנצ סצ׳ ד׳ ם כ ס נ צדיקים אץ נוכץ
נפש על קנרס שדנריסס ס ס זכר ונס וצא יפכם אדס צנקר
הקנרוס וסרינ״ש נסשו׳ כסב שםמעסיקיס פשו מזס נ נ א נפ״ע
ומשמע

שאלות

חת״ם סופר דדד

ומשמע שאין לבקר הקבממ והוא כגד מס׳ שממומ מכיל אע״כ נבא
אמד סוא עם הצדיקים דבריהם הס זכרוכס וע״כ אין מקברים אומס
כי איכס צריכים לכך ועיין כ״מ שס ומיא דומק גדול וגם צשבש כצ
ססםריס שעשו ממכו בנא נםיע ועוד צ״ע דהרי הרמנ״ס לא מ״מי
כלצ מך דמס' שממומ דמנקריס ואיך כמב כאן דאין מבקרים קנרי
צדיקים אבל ממ שנראמ לנרד בזמ דודא׳ בבא במ״ע מיא מנמ כנר
כמבמי דםדרישס ר״צ דאז שמיו קוברים בכוכין מימ שייך שימי׳ אמר
כסצו ומתריעכ״ן מקשמ דגם נכוכין זורקין עציו עמר וכעען בעמר
ואומר אכ׳ כצ דברי מכורס קיימים עס״י סירושצמי ס״ס שכי דסכמדרין
ודס״ק דמ״ק נראשוכס סיו קוברים אומו במהמורוה עיש מ״ למכים
נישראצ מיו כיסגיס צצקע עצמומ ע״כ קברו במממורומ עד שכמעכצ
מנשר ושוב ליקטו עצמומ וקברו במקומן ע״ש ומשמע שמימ קבר עראי
בעצמא ושם מימ אםשר צקוס אמרי כמצו ומזה מ״רי המס׳ שממומ
ועשנעצו מממוממ כבר בימי אמוראים שבירושצמי שוב צ״ש שיקום
מקברו א״כ ממילא שונ אסור לבקר הקבר משים דרכי האמורי כמצא
מברייתא זו למד תרעג״ס דאין לפנות לנקר בבימ הקברומ כלל משוס
דרכי מאמור׳ ולמעכ״ד כווכתי תאמת:
בהא סלקיכן אנו אין לכו אלא דנר׳ המורמ ולקבלמ אנומיכו
מימ
וכל מממרמר ממרמר אמר השכיכה ואיסור מלכמ ממיס במקומו
עומד זילת ממקידמ המלך יר״ה וממילא בטלו כל דבריו במומאמ סכמן
מרומא מלילה ומלילמ:
ומ״ש רמכ״מ בסוף דבריו דלהראנ״ד כהכיס בז״סז איכס מוזסריס על
תמומאת כיון שכולנו טמאי מתים יעיין בדנול מכבבמ בי״ד
ס״ שע״א ד״ס אמר יחזקאל וכי׳ וכתירכא כד תויכא טצ׳ יוצק מיס ע״
מורי חסיד שבכהונה הגאון מה״ו כתן אדלער ז״ל שכת תקמ׳׳ג נענרכו
דכך פראג ראה פכי הגאון נ״נ׳ זצ״ל והיה פלפולס נדבר׳ הראב״ד
והכ״בי תראת צמור׳ זצ״ל את אשר כתנ על כליוכו ומ״ו ז״ל פלפל עליו
׳כפרדו זת מזה והחליפו פצפוצס ע״׳ ואכ׳ הייתי מוציא ומביא הדנריס
ואז חזר בו הגאון כ״ב׳ והוסיף על תנליון תך אמר יחזקאל וכו׳ ואכי
בעכיי אח״ז כמו שלם־ס שכיס מצאח׳ שכ״כ הראב״ד בהמים דעיס ס״ס׳ רל״ו
דאסוריס מן החורח ודברי סמ״ק ס׳ מ״ח אין צו מובן וצ״ע על כל
ס:׳׳ אין צו צמכ׳ית משען בזה :
ונבוא אצ יחר דבריו בעז״ה דצסי דעחו אחר שכבר חחצטכו צפי
תבכחינו צמח מ״מ עדיין ססק הוא וכניסס יחשב ומוחר צככוס
משוס ס׳ פיכ דצמא יצטרך לרפואת וירסאסו סרוסא וכתצת בס׳ למוד׳
ת׳ אשר כשען עצ ספר בית •עקב תכת ס׳ לימידי ת׳ צא ידעכא צי׳ אבצ
תשוב׳ בית יעקב כמלא אתכו וראיתי אותת תשובת ותכת עלו כלו
קמשוכיס כתנ שס דנת״כ איתא אין לי אלא אמו ודאי אביו ספק מכ״ן
תיל ולאניו משמע דילפיכן מזה דמטמא לספק ורמי׳ לי אאידך דת״כ
לת יממא ולא לס׳ למעוטי כחערנ וולדה נולד שפחתה משמע שלא
יטמא לספק וסירן לחלק שאס ת א נ ספק ׳ממא לו מפכ• קו׳ תר״י
סצרסח לרשנ״א ממ״כ אס איככו אניו סוא איכו כ ק אנל לספק אחר
לא ע״כ אסור לכסן רוסא לממא לגוסס סלריך לרסואס שמא לא חועיצ
לו רפואתו אלו דנריו תכת תעתיק לשון תת״כ נטעוח כ׳ איחא שס
אניו חזקס מניין לא אניו ססק וכנאר לקמן אי״ס סכה מ״ש לס יטמא
ולא לכהערב ולדת נולד שסחתת לכאורת למס ל׳ קרא סשיטא דאוריי׳
בחתיכת א׳ משחי חתיכות כגון כתערב ולדת בולד שססתת לכולי מלמא
דאורייתא כלע״ד דחכא איכא מ״ע לממאוח סכסן לקרוביו ומסין אוחו
ומממאין בע״כ וסו׳ ספק לסיסוך אולי אחותו היא ומחריב לממא
וכראה לר׳ יהושע נעירובין ק״ו ובר״ה מ ז ותיא משכת בזבחים מחן
א׳ בממן ארבע דדוחין שנ ואל תעשה מקמי קוס ועשת ה״כ סשיעא
דססיקא דקוס ומשמ שיטמא מכמן דוממ לססיקא שב וא״מ לא ׳ממא
לספק קרוב וכר׳ יסושע ס״ל לס יטמא לאידך דרשא שס לס ולא לאמריס
עמה ע״ש ומך דרשא למעוטי סמק אמיא כר״א דס״ל חמס ׳נסכו בממן
ד׳ דמ״ש לשנ ואל מעשה דנל מגרע ע״ש ומנין:
דאניו מזקה איכו ר״ל אמו שהיא סמק אלא כל א נ אינו ודאי
והך
רק ממזקמ דנימשלמי יליף מאמו ואמו דאזלינן נמר מזקמ
ונש״ס דילן פ״ק דמולין דאזליכן נמר רונא עיין נ מ ש סי׳ ׳״כי נממ״כ
שגה וסגר דהימשלמ׳ יליף מכאן מזקמ כעין אוממ מזקמ דפ״ק דמולין
דילמי׳ מממ מרגע ולימא אלא מזקמ דפי עשרמ ׳ומסין מעשה שנכה
מורכנ פל גני כמממ ומוא מזקמ המנהג שנהגו וזמ ׳למינן מאמו
אע״ג דעמממ מבא מוא דרוג נעילימ אמר הנעל מימ מי ראה אומו
גומל רוג בעילומ אולי אמי׳ לא מדא אך ממממ ממכמכ כיון שכשא
אשהו ומהכסגיס זמ על זמ כמכסג סמולס מסממא גמל רוג גנרלומ
כמצא מכמ שכיסם מזקמ ו מ ג א ממזקיק זס לאמו ודאי ואס״ה קאמר
גמיכ א מ ו מזקס מכין וע״ז סקשמ מר״ צרמימ ממיכ אס איכו אמו
איככו כמן ומרשג״א סי׳ רכ״ז מאריך מאד וסוף דגריו צריכים מאור
ומכווכמ צסע״ד כך מנס ע״כ צריכים למכימ אף ע״ג דצכצ ממורמ הומ
אמו מזקמ א מ ו ממש מ״מ לערן וקדשמו מ אמ למס אלקק־ סוא
מקריג ס״א לםמורר מפ׳ ושאני קדושמ כסונח ומיין ר״מ מאשמ רגמ

ותשובות

מלז

כיוצא בזח ע״כ צריכים קרא וחכח לסקריג ע״ג המזבח אין לנו ס פ ק
א״כ לא שבקח שוס כהן עומד ומקריב וע״כ דסמכיכן אחזקם וחשחא
אפי׳ קמי שמיא נליא שזה המקריב איככו כהן והוא מסמיעוע שאינו בן
צאביו חזקה מ״מ הוא מקריב כדין וקרבכוחיו רצויים כ׳ כן צוה כוחן
החורח יח״ש דכיזל בחר חזקח וכמו שאכו אוכצין גשר אע״ם׳ שיארע
בחמח מחמיעוע עריםיח מימ אכלכו בה־חר כ׳ לא גיקש מאחכו אלא
שנאכל מרונ וכן מקריבין נהמוח על נ נ ממזגמ עד״ז וסכח חכסכיס
בעצמם המקריבים אם״ אס קמי שמיא גליא שאיכו כמן מ״מ אח למס
אלקיך הוא מקריב כדין וכהצכם וראוי צמיומ כמ״ג וכככס צםכי וצםכיס
ומכפר ומרצם ואס ככימ שאומו שמקריב למס א ל ק ד לליל קלושה
ימירמ וצא כיזצ במר רונא ומזקמ לטמא אומו א״כ סו׳ סד״א צא ׳ממא
צאביו מזקמ דמרי עכ״מ צמס אלקיך מוא מקריב אמי׳ איכו אביו
ואותו שמקריב• לא יעמא לממיס כ״א לקרוביו ודאי ע״כ צריך קרא
לאביו זו מיא פי׳ דברי נ׳ בר״מימ דמ״כ לפעכ״ד :
מתוך הדברים למדכו מה שבכה פל״מ יסודו אמ מקילו במלכמ מממ
למה לא כקל במומאמ כמן לימא אס מקילו נמלכה מממיס
בשב וא״מ ומלכמ מממ קיל כבוא להקל נקום ועשמ גמומאמ כסכיס
מממורמ שאמי׳ עצ אביו מזקס צריכים קרא וכל זמ למי דעמו שממירו
הלכמ וישמקע ולא יאמר:
משוע יומר מביעא בכוממא דאסי׳ לססוסקיס דכמן אסור לככס
מימ
לבימ הניסס מעיקר הדין מקרא להמלו כדעה הב״מ יו״ד סי׳
ש״ע ובכזיר מ״ג מ״מ משוס ס׳ מ״כ שריא ויש ל׳ בזה ממי׳ רבמי בכזיר
דף ע״ב דאמרי׳ נשמשון בלמי הממור דלמא גיססיס שוויכמו סקשו
מוס׳ מא אסור לממא לנ סס ומי׳ הרא׳׳ש הובא בשימה מקובצמ שס
דשאכ׳ נישס בידי אדם מגוסס בידי שמיס ע״ש וצ״ל גוסס בידי אדס
איכו לממלו כל כך דאינו קרוב למימס כמו נושס בידי שמיס וםוא
מיסוך ש״ס סנהדרין ע״מ ע״א וציע עכ״ס משוע ד־ככיס ויעסוק ברמואמו
אך כל זס אי אני רואים שצריך צרופא ורפואה וה״כ בכידון דידן אס
אירע אמר שהמלמכומו ממ ואכו מרנישיס בו שוס כדכוד ורסרוף ׳מסר
הכהן ויחוש ויכניס משוס סיס דפ״כ אנל ליככס צבימ אוצי ימצא נו
באומו רנע מרנש מיומ יימ״הו איכ כשמע וכנשל נשנה אולי יזדמן
מולי ויהיה מוכן לו אשחומא קאמר זה הכהן אינו ככנס לרמואמו אלא
לראומ אס כנר ממ למהר קנורמו:
גם מיש עיד אע״נ דימצא רופאים אמרים מ״מ מ״כ מומרה ר״ל כל
המורה אצצ מ״כ ואין צריך לחזור אמר אמר ה״כ מא דפ״נ מומרה
לא ׳דעכא מכ״ל הכה בכל המירוציס דמייחי הרא״ש שצהי פ׳ ׳וה״כ סי׳
י״דליכא דקיל הוהנה אלא מהר״ס מרעיב דכימש״ה אין מאכיליןכבלומ
למולי משוס דשבמ הוי כמול גבי מולה א״כ מבואר מדבריו דוקא שבה
הוחרה ולא כבלומ דלדיד״ אמי׳ כבלמ מוככמ למכיו מ״מ עדיף לשמוע
ולבשל נשנח וע״כ ס״ל וחי נהם דקא׳ אכל ההורה אינו אלא לדחוח
ולא להחיר אבל ושמרו בני ישראל אח השבח לשמור שנחוח הרבה הוא
מחיר שבח לגמרי וא״כ מומאחכהניס דחוי׳ ולא הומרמ ולשארי םיסקיס
לא שמעכו אלא הרמב׳ס פיב משבה כ׳ להדיא שבח דחוי׳ חיא אצל מ״כ
וכ׳ הכ״מ בשס חרשב״א דיליף ממומאח דחוי׳ ה״ס פ״כ ואס כי דבריי
ממוהים דהא ס״פ ערף בקיפ׳ אמרי׳ למדי׳ לעכין קרבכומ שבח הומרה
טומאה דמוי׳ וא״כ כשס שמילקו בקרבכומ בין שבה לעומאה דלמא לעכין
מ״כ כמי מ״מ אכו אין לכו מי שיאמר כל ממורה הומרמ ולא דמוי׳ אצל
פ״כ ולו יהיבכא ליה טעומי׳ מייכו א׳ עומד למכיכו מ״כ רש למכיכו כהן
וישראל נאמר כל הזריז הרי זה משובמ ולא כזדקק בין כמן לישראל
אבל שיהימ כמן מכין לעצמו לוותר קדושה כהוכמו שאס יזדמן למכיו
פיכ ימי׳ מוא מממעסק יצא אמר וכי אין אכו מצווים להכן בע״ש כל
ס ס מ ו מ ציוצדמ וצמוצמ וצצרכי מיצמ כדי שצא כצטרך למלל שבמ אצא
אס לא הביא מע״ש ואירע בשבמ אז הזריז הרי זה משונמ:
בודאי יממ כ׳ בזמ מר״מ דצרמב״ן דכךל מרא׳דמ אין צמצוס אלא
מקומה ושעממ ומומר למול אף ע״מ דלימ צימ ממימי ואס
אמיכ כצטרך לממימי ׳מימ מ״כ וה״כ אין לאסור לכהן למיומ רומא אף
ע״מ שאס יזדמן אמ״כ גוסס מצר? לרפואה מומר לבקרו ולעסוק
ברמואמו אעיפ שאיכו דומה ממש למילה המס מצוה היא ומועצמ עליו
ואין לה אצא מקוממ ושעממ ואין צריך לדאוג ממ שימימ אמ״ז אבל
הכא צאו מלוה ממוטלמ עליו שימימ רומא מ״מ יש ללמוד כן מסמיכה
ג״י קודם שנס דלרמנ״ן לטעמי׳ דאין סטעס משוס דממכה למלל שבה
והמס צדבר מצוס אמילו לרזימ מומר ולרמב״ן אפילו בלא דנר מלית
מומר ועיין ב״י גבי מכס מ״מ ממס אולי ואולי יזדמן מילול שנה וגבי
מכס איננו אלא איסור דרבכן ומקילו במססד דלא גזרו רבכן בכך וה״כ
ברופא אוצי יזדמן גוסס שיצטרך לרומא וכולי האי ואולי ע״כ בשעה
שכעשמ רומא נמימר כעשמ וכל שיזדמן אמר כך נוסס הצר? צרופא
מחירין צו אבצ ביקור ממים אפיצו נלי שיצטרכו לו ועל כצ הממיס
צריך ציככס חו׳ כמווחר כחוכמו משוס מרכשחו זח צא יעצמ עצ מדעח
מ״י וכ״ז אי מימ סמק לכו במתים מללו אי מי או מח אבל אין לכו
ס פ ק שקבלמיכו אממ וממקיל ימלכמ זולמ מקידה המלכומ יר״מ עוני
על
י

שאלות

חת״ם סופר ת״ד

על משם ול״ס דאומיםא וםכםן םמממא ס ט סוא כםן סמממא למסים
ולא ישא כפיו כעניאר נמוש׳ע ס״ קכיס .םכצע״ד כסנה׳ וה׳ ׳ראכו
כפצאוה עסורסו רצילכו עשניאום ויעשם עמכו למונם אוס םכ״ד:
אחרי שוני םסנוככה׳ צפי הכראה הרופא הזה מטכס גס עצ נדיקה
מסי סעכרס כמנואר נשאלם ואיןי מלה מ״ד השואצ צסםיר
משום פיכ ידכס נמס׳ ׳שראצ נשאר מסים מאיצ מ״כ כראם םרופא
סזס צא ניקש וצא שאצ וםוא מםומכיס םפריצים וםוא מעמא ממצמו
לכל עם עכו״ס וסשאצם סוא מכשירי יראי ם׳ א׳ מוסר צםם צקרוא צו
צעמא מצמו צנדוק מסים שלסס או אסור לסס משוס לפכ׳ מור ועשום
עס״פ ידי פוגל׳ ענרס ואס כ ן סוא ניצ אס אפשר צסס צסשםדצ
לסלקו מכצ וכצ מם מוג ואס איא א״כ סר׳ סמסיס מופצים גגזיון גלי
קגורם מפקידם םמלן שצא צקגור מגצ׳ מדום םרופא שגדקו ומצאו
מס וא״כ א׳ לא ׳נדקנו םרופא צר? שים״ מועל מד שיסריס וא״כ ם״ל
מה מצום שאק לו קונריס שכהן עעמא לו ונהי שאין זס סיסר וססנצלוס
להכהן כמ״ש לעיל דיוכצ צמסור אומנם זס צאסר וצא יהיה מה מצוה
וכי רשאי צו צעשום עצדק׳ לעמא צמםיס ט מ כיון שמכ״פ סוא אינו
שומע צקול עלסשים סונר סנריס עסוכס ואין ניליני לסלקו א״כ ללילן
סיצ מם מצוס ומוסר יזם םיםר נמר .ומ״מ צא םודעםיו צסשואצ פן
יאמרו ססס שססכמם׳ צסםיר ממעמא מלםו כשס שחלו נוק׳ סמק׳
נהגאון מהר״ ׳מנץ ז״ל שהחיר הלנה המסים ככם ׳סלו נ׳ שסםרם׳
מומאה כהניס מ״כ שמחי ידי למו פ׳ וגדולה ט ו ר״פ ע׳ שססשין עוד
אסם סיס וצא רצו ס כ ט ס לגלוהה וה״נ דכווהיס פ״נ נגס׳ ליום ד׳
משם״ק סופר מפפד״מ
יוד א״ר סקצז״צ:

תשובה שלט
חתימה מונס לאלסר לסייס מונים ארוכים ומסוקים להיה ס ל נ
סמופלג כנוד מס״ו נירן נ״ רג גק״ק סגאלק ׳ע״א :
ע ד י כסן שיש לו סולס ככפס מל מסוכן מאוד לפממיס כופל גאסס
םפסםיס ונא גאש וגמיס וכמלא גספר שיסן ידו ליד ערל מס
ויאמר לסש קס ממכ׳ םסיל׳ שאינו מזיק לן ולי אםס ממינו וכנר ניסם
א׳ רפואה זו ונסרפא ועסה נפשו נשאלםו אס םכסן מוסר לסמין
צממא מצמו נמגע על מה ערל:
הנה כיון שיש סככס כפשוה נהסוצ׳ אם היהה הרפואה נדוקה ואהמס׳
גנרא וקמיעא פשוט שאין לן דנר שעומד נפכ׳ פקרכ אן מסספק
ממלהו שנרא׳ לו שאין הרפואה נדוקה ט כ א׳ יש צסמון על ס ק פ ק :
לכאורה אין א״ דאור״חא על הספק אן דעה מ ה מריה׳ הרא״ש
נסל׳ מומאס כסניס ס״ ו׳ דנאוסו יוס שנממא הכהן שונ
אין נאוםו סיום סוספס מומאם ומ״סס מוסר צממאוס עצמו עוד וזס
שכ׳ סיס׳ נשנועוס ׳"ד ע״א ד״ה גזיר וכר ומ״ש סוס׳ דסוגיא דנזיר
צא אח׳ כ׳ סאי רצו צומר כיון דאין המומאה נסנור כשמממא עוד
מוסיף מומאס וכמ״ש סוס׳ ננזיר ט נ ע״נ ד״ס א״צ ר נ יוסף כר ט מ
מ ס מפרש סיגיא דנזיר כפירש"׳ מ״ש סימנ נמצא למס ורש׳" א׳ נממא
כנר נאוסו סיום שונ אין כאן אי׳ דאומ״ ו כיפ ר״א ממק נס׳ יראים
סי׳ שי״א ע״ש וסראניד מקיצ עוד יוסר נפ״ס מנזירוס ס׳ מ״ז דאפיצו
א׳ נעמא פ״א שונ אין לוקס עצ מומסס כצצ רק איסור דרגנן נעצעא
וסוא סמום עס יענם עפלוגסס ל״ע ומט וסלס״ע לא ירד לזס ע״ש
וסלאנ״ד נםעיס דעיס ס״ רל״ו פסק להמא כהרמנ״ס ורונ ספוסקיס
ו ס מ ראנ״ד סוס ודעם ס׳ יראים סי׳ םנ״ל דגו׳ אינו עטעא אפיי נעגע
אעפ" שםוא עעש דעס ׳סיד׳ ט מ סז׳ לאצטרופ׳ לכל ס נ ן קולוס חנ״ל
ו ט ל ס פ״ג עאנל לא ידע אלא דעס םראנ״ד ולא דעס רש״ ו מ ס ורא־ע
ולגול ערננם ני״ל סי׳ שע״נ ד״ס אפר ׳סזקאל כף לא ירד לעועק.
סדרן לסכיל אס יארע יוס שעם עליו מס ישראל נשכינחו נאוםן שנטעא
נאוםו יום ושונ יש לסמון ארש״ וכיח ורא״ע וראנ״ד ועצורף לזס אידן
דמאע דעכוים אין גי איסור מגע רכול לסמון נמקום ס׳ סכנס ולכאורם
לפי עה שכ׳ ש״ן ס״ ש ט ג דעועאס ע״ םעשכם אוםלים רק מדרננן
כמלא אעפ״ שעה גשכוכס עדיין לא כטמא מדאור״הא ואסיר לו ליגע
גטי ט ע הא כגר כהג מג״א ס״ שי״א וס״ שס״ג דעמוה הוא גש״ן
ועועאס שכוכס דאומ״ סיא וםארכס׳ גזם גחשר אסרה ]עיין ג נ ך
שאס׳ז[ ויומא קא גרים צקצר גאמרים ימיין עעלסו היעג גכל סעקועוס
ואסםום ב נ ר כ ם  :פ״ג יוס א׳ 1׳ סשמ הקצנ״צ .משה״ק סופר מפפ׳׳דמ:

תשובה שמ
ראיתי לבאר פה בעזהיי קצת מטה שחגג׳ ה״ת כדיני אהלות
)א( דיג׳ הטמכת טומאה ממקום למקום ט י חור מפה )נ( דיג׳
קנר סתוס )ג( דיני לנוד.
]ואפסיק פס ט ש מל גליון משניום שלי פיג דאםצום ט ז גינ שסוא
ק ט ר וכד וזיצ ודצמומיו שגםון סבים מגופום ומיין לקמן ספי״א הוי׳׳ע

ותשובות

ד׳׳ם מומאה נשם מ ס מ ם םינ געגופוס ומשום סוף מומאס ללאה אבל
נפםוסום פשימא שמומאס מםפשמם נכל מרךמיס ופיק לקמן פ״ד משנס
נ׳ םו״מ דים ר״ ממסר וכר מוכס ד ט י מ נמגופס ומיין כימ פי״ס
סיד גני ם״ מנדל נסוך סנים כיכ צםמא וכ״כ םוק׳ נזיר נ״נ מ״נ סוף
ד״ס סרנ וכו׳ ומיץ ל ק ק נ ר פ י נ רפיד ד״ס מומאם נ נ י ס דוםר מנואר
רפ״ם דים נשיא וכו׳ וגרסו עין לקמן נרע״נ משנס מ׳ יו״ד פרק מ׳
ועיין עוד ספי״נ םוי״ע עיש ר״ל שאינו מכוסס נכפישם ומ״מ אין פוםס
עפס אנל צעיג נרע״נ פע״ו משנס ס׳[:
)א( מומאם םנמשכם ממקום למקום מ״ סור מסס לא עלס על דעם
שום קדמון נעולם שיסיס רק דרננן כ׳ סלכם למשם מקינ׳ סוא
שיסים סור מפס למנין מומאס כמו ג׳ על ג׳ נכל ססורם דלא נימא ניס
לניד וכ״כ סרימנ״א נסוכה ״ס ט א דםל״מ סיא וכ״כ נכסו נוס רפינ
וכיכ נהשו׳ מהרי״מ סי׳ ל״ו מ״ש וכ״כ שנוס ׳מקנ סיא ק״ פיס מם ל׳
אסל זס או אםל אסר וכ״כ נםשו׳ שמר אפרים סיס׳ ל״ג שהמה מל
עמיסו םש״כ שכ׳ ס״ שמ״נ נגד זס וםמג״א ס״ שמ״ג כ׳ ח״ל כ׳ ם שין
נ ״ ל סי׳ שעינ כשסמומאם נ נ י ס םסמון וסור מפס גיטםן סיס מועאם
דרננן וכדמשמע נעור ו נ ״ ס״ זס עכ״ל םשיך וכ׳ עליו מג״א וכעדועם
שלא מיין •פס דסעור מ״ר׳ כשסולן• ע״ג אלון ע• פ סשדס דכשיש שם
פ״מ לא הוה כקנר סחוס אנל אםל מפס סוס דאור״׳ כ ט ש ג ״ נ ם מ א
ס״ שס״ע נשם רענ״ס פי״נ וכן משמע נהה״א לרמנ״ן דף ל״ד פ״נ וכימ
נינמוה נהיס׳ ס־ף דף ק״ג וננדה סס׳ז ונקוכה דף ׳״ס וכימ סמשניוס
נאםלום עכ״ל עג״א ועיין נרמנ״ס רפ״ד עעומאה מה ופ״ג מהלי אבל
ע״ש ונ״ל עוד ראיס נרורה מלשין סראנ״ד פ״ס ענזירום נםשגםו אמ״ש
למנ״ם שס סל׳ מ״ו כ׳ םראנ״ד א״א ע״נס׳ נשמועם זו וכי׳ וסיים
בסוף וסכהכיס נז״םז מעא׳ מם ס ס וכר עיש וכיכ סמ״ק וסגסם סע״ק
ס״ ע״ס עיש ולכאורם דנריםס ק׳ לסולמס מאין נממאו כםניס נז״םז
נמומאס מס ומס לכסן נ נ י ס םקנרום אס לא שמס לו א׳ מזי מסי מלוה
שמממא לסס ואסד ממאם כםנים לא ימצא שנממא נאםל שהעם ני
עמו נסדר א׳ ואין ססלימו שכסנ׳ זמנינו ממאי מם דאור״׳ לפומרס
ממלקיה כשמעמא למה אסר אע״כ ס״ל עועאה על ידי זיזים וגזיעראוס
ועל ידי םמשכם דרך סלונום וסוריה הוה דאור״הא ונזה א׳ מאלף
כסנים צא ימצא שיהיה מסור ועכ״ש א׳ ס״ל דעכו״ם עעמא״ נאוסל
צא ימצא כהן שלא נממא אלא דאין מלקום צדעסו וכ״כ נדגיצ מרננה
ס״ שע״נ דיה אמר יחזקאל מ״ש מ׳׳מ מוכס מדנריםס דםמשכה מומאה
דאור״׳ סוא ע״׳ סור מפס ולנר׳ סמ״ק סנ״צ סעוםים נעצעוםם ואולי
יש שס מ״ס וצ״ע ואין ענינו צכאן:
יש צםניא ראיס מש׳ס נזיר מ״ג ע״א למרס צמצוא שםכםן ס ״ נ
עוד
מצ ניאם צאסצ ועצ מיעאם נ נ ס א׳ שנכנס ע״ שילם הינה
ומגלצ ונא סנרו ופרץ וכר ע״ש וצא אמר שסים מסיצס מסצצס נינו
למס וסילק סוא סמסיצס ונאו שניםס כאסד אע״כ מיד מ״׳ פסיסס
מפס נעמא מ״סם קודם שסיצק רונ םמסיצס נאופן שסים םפרק
מרונס כ׳ א״א שצא םקלם רגע אסל פסיסס עפס קולם ש נ פ ס רונ
העסיצה אפיצו םפיצם נ נ ס א׳ וא״כ כנר נעמא מן םסוכם ערם ניאםו
לאסל סעס כ׳ ניאה לניה נידאי לא הוה על שינוא לאהל עעש שהעה
נסוכו ונזם אס׳ שפיר נור לקאער ונא סנרו ולא אער שםוא עצעו
פסס עליו אס שידס סינס ועגדצ אצא עצ כרסן כנ״ל שםוא עצעו א״א
שיפסס כצו כאסס אנל ס נ מ ע נ ״ ק נשסי ידיו אפשר שיססור סגג
נ נ ס אי:
וראיתי נס׳ סמל עשם שט סי׳ ש״א שצדעםו גם סש״ן צא נסכוון
אלא למטן סוף מומאם לצאם דצלמםו םום רק לרננן וכן
מצאם׳ עסם נס׳ םכדפס מסדש םכקרא סכמס אדס אן צא כםנו אין
אפשר צסעטס זס נצשק םש״ן:
ואני עכ׳ כסנם׳ פצ גליין ש״ן שצי זס שנים רנוס שצטל פיס סוא
נש״ן כאשר אנאר א״ם סכם ז״ל םש״ן כראם לוקא כקמ אסצ
סמס אנצ אם נ נ ס י ם הסמוכים צגים שהמה נהוכו אע״ס שהם ג״כ
ממאיס כללמיל ס״ שמיא ס״ל ט מ »״ל לאינו אצא מלרננן כדאיסא
נ ט ל ס״ זס ופוסקים פנ״״ ללנר סולם אסל שיש נו סלל פ״מ מסול
מיש ולרק וכשסנים שםמס מונס נסוכו ססום מכל נ ט ליכא נ נ ס י ם
סקמוכים אלא מומאס ל ל נ ק משום לקוף סמומאס ללאה וא״כ נ נ ס י ם
ססמוכים נכל מנין יצנש מצמו םסצס מכ״צ םש״ן וצשון זס צמ״ג אסר
שכנר כ ה נ שהמשכה מומאה מניה צניה סוא לרננן אפיצו כשפסוס
הניה שהמה נהוכו ומושן מומאס ממקום צמקום הסה הזיזים ונכנס
לסלוכוס סכל מסור איכ מטש כשםפםס ססום וליכא אלא משום סוף
מומאם לצאס איכ מאי האי שכםנ וכשסניס שהמה נסיכו קסום נ ט
וכף מאי נ מ י סלא כש״כ סוא אלא ט כ סאי כ מ י מ״ס סוא וםא
ו ל ו ק שכסנ מיס סיא וצ״צ ו ל ו ק א יםכיצ״צ ו ד ו ק א כשםנים
שםמס מונס נסוכו ססום מכל צל פי׳ אז סיא מללנכן אנל סמשכס
מומאם מ״׳ זיז״ וסורין לאולייסא סיא:
שוב מיינסי ואין צורן לסנ״ שסר׳ ט ל נםםלה ל נ ט ו כ ה נ נ נ ס י ם
םקומכים לניס שםמס נתוכו אט׳פ׳ שםס ג״כ ממאיס כדלמיצ
,

סי׳

שאמת

חת״ם סופר תיד

ס״ שע״א ס״ל ולא טיס׳ מסמיף א׳ אלא מסמיף מ וס״נו סוף עומאס
ללאמ לטיל׳ ממס וטכ סעל עשס וללה לסניא לאים לזס סיא עומאס
ל ל נ ק שםמ ענואר נעור ופוסקים ונ״י נ ס ״ זמ נ נ ׳ א מ מ מ שיש נ ס ס
פ״ע דכצ אסל שאינו קנר ומיא ססוס נצי מור ויש נו כולל פפמ מולן
מסט סעועאס נין צממצס נין מן סצדמס ואס כן נימ םמממ נמוכו
וסמוס ומל׳ יש נו מצצ כעס עפים וקחוכ אין נננימס ס כ ס ט ס נ צ ל מ ס
שוס מומאמ לאול״מא נמי פ״ כמו שכמנו מפוקק״ מניצ עצ כצ אמצ
מפמ מ ק מקנר מ״מ נימ שמממ ני וקסום א״כ אין כאן אצא משוס
שקוף סמומאס צצאמ ל ל נ ק וצדקו ל נ מ ו נפשימוה :
ודע כצ מקים שנאמל ונישנס נמשנס וש״ס ללנס שצ מופאס צצאם
ואץ ללכס ציכנק ס״ני ליקא צמנץ סיף מימאס צצאם שכצ שיש
נ׳ פםמיס שדם שטסם למיל שלאדם צהוציא מס שצם או שניסס
מ ט מ צסוציא כזיס <ק סעס אזי עממאין ללן ׳ציאמו וצא ללן כ ט ק פ
שללכמ שצ מימאמ צצאמ יצא צ » ס וגס כצ זס כששני פפסם־׳ לאד׳
צהוצאם סעס אנצ אס דלן ׳ציאם אץ נפממ שיפיל יציאמ כגון שאץ
נו עוטע ונדלן כטסם יש נו שימול אד מממא דלן כטסם כטש
למניס נפי׳ משטוס נ י נ למ״ס׳ סוס׳ נ״נ ק׳ מ״נ ל״ס ולומן וכו׳
ע״ש ומיי; פצוגממלנק ומא נכצנמונס מצ אקקופס לטיס׳ ש״ס מוצץ
קכ״ו ע״א מ״מ כצ זס צ ע  pקיף עומאס צצאמ אנצ צפעשין עומאפ
לרן סצונומ ומור״ אין מיצוק נין כ ט ק ס ציציאס נין צעצוס או צילל כצ
זה מנואל נלינ״ש משינס ס״ שצ״נ לף קכ״ל מיא נלפיק טוצץ ועצומ
צע״! שם כי ססנ׳ יסושע צא ע״ש:
הארכתי נזם יפן ט הגאין פני יםושמ זיל נמ״ צנרכומ מ׳ ע״נ
וסיכמ יו*ל מ ׳א ד״מ מיא ול״מ מישן נמשן אמל ט ש
שין לפי סימנן ספשומ למומאס נמשכמ ט ׳ מור״ פ״מ לרננן מוא
וטיל פילא נקופא למממא לסוליא כן מלשון לש״ סוכה ׳ו״ל ע״א
ול״פ מישן ומוא לקלוק קלוש וטש שפש״ן נקחיימא מלשין מפרי״ל
ולע״א כמדומס ל׳ שפ״ לא מיין נפנים נמסרי״ל רק שנרשם מסל״צ כי
נמסט״ל לא נזכר ט ס כלל אלא אגנ אורסא מ״ש אן מלשון ר ט א שט
וסוא נאסל מס סמס משממ ל״ לוקא מס סמס אנל נאסל אסר לא
וקשס לילוק מסיפא איפכא אנל אס סיא נ נ י ס ספלק וכד משממ לוקא
נ נ י ס הפלס אנל נאסל אפ״ לק שנכנס׳ לו סמומאס מ״׳ ס״מ נמי סוס
מלאולייסא ומ״ש נאסל פ ס סמס םיינו מס סמס כ• מ״ש אסל זס מאסל
זה כטש נשנים ימקנ סניל .ולא״סי מסוכם ׳״ס ט א מ״ש מנינ סקמול
ס״נו לפי סנססו ל ט י מ נפסוס ויניאל ל ק ק א״ס לליסא :
א ך טל לשניק רנלנ׳ ושקיל זוממ לס״ל לסניא לא״ מלשון לש״׳ שס
שכסנ נמקקנא מ ס סכי נטלי לס מקיני לאין לנול נאמצמ מכיל
משמפ ק סצל יש צנול אפילו נמומאס ואס כן קשס מכמם לוכס׳
למומאס נכנקס מל יל׳ סול מ פ ס אמ״כ ללנכן נמלמא סוא לכצ הפסוס
מל שיסיס ג״מ שיצא מסורס לנול .לאס זס לנל סלש סוא ל ט ס ה
נ כ נ ס ס מומאס מל יל׳ פממ ומלין נ ט נ״מ אנצ ממ״מ ללננן סוא וזס
צא נמצא נשום פוקק למלק נ כ ן אצא או מכל לאוליימא או סכל
לרננן:
והנלע״ד לס״צ צלש״׳ למפוצס צא נקמפק אלס דנמומאמ מצכמא
נטרי צימ דאין צנול מן מצל וכלמוכמ מכמס משניומ ונסכי
איכא צאוקמי משנה ל נ י נ שהוא ק מסמס נצלי סניס נקיל מסומם
לא נאמצמ דליסה רגצ׳ ננ׳ אלס אן נאמצמ האהצ הוה ק״צ ריק לאהצ
לפ׳ מקה קהמא כהינ וילפ״ גז״ש אהל אהל ממשכן לכל הלכוהיו א״כ
׳מימ ממש כאמל לכל ממורמ כולמ ואי נכל מחורפ לא אמרי׳ לנוד
נאמצא סאסצ וצמן לסיום שצם מכצ צל כן נ ט למטן מומאמ וא״כ
סוס קשיא ציס משנס לאלונס לוקא אמיכ נמצמא נ ט אין צנול נאמצמ
לק מן הצל ונהא מלכמא גטל׳ לסלק נין מ פ ן למצמא צלופן למומאס
אנצ נאמצמ אמצ צא מומ ק״ל לסלק נין אהצ צאהל כיק למגזיש
׳צפי׳ ססוס ק המפורש ומשני צא כן אצא מצכמא גטר׳ צמ ופירש״
מסיט נמועאס לאין צנוד נאעצע אע״ג דנמצמא יש צנול ואסיא הצכהא
לאפולף מגדלם שוס נ מ  pזס אנל ק שצל פשימא דאין צנוד לענץ
מומאס וא״ש:
וכרש מול פ״׳ הרי משטוס ופקק׳ למנ״ם לנסול שסללוסו מכנליס
ונמשה למאור נמ״ מלא אגלוף ו נ נ י נ קני נ מ פ ס פשומ ההם
נסישנ מציו צנינ ופשימ .נרס צ״ע קצס לשק רש״י נסולץ ק ט ו מיא
ל״ס פיו צפנים וכד ומשים סמשכס צא מממא״ צ״ שאין לרן מועאם
צצאס ללן פיו דש ל״שנ מ״פ׳ ל  pהר״ש משנס ז׳ פרק ס׳ לאסצוס
שאכסונ ל ק ק אי״ם שאין מומאס סחלס צאסליס נמקוס שנכנקס שס
מ״ש ט ש לקמן נמז״ס
והנה בק׳ מאמר מרלט כ ה נ מקלה למקלה מסשו׳ פ ״ שיצא לילק
לנימ״ סקמוליס אץ מניאים מומאה לניה אפילו פססן כמה
מ » י ס כגון נ ס י כקאוס שלנו אפ״ טמא נעלמא סמשכם מומאס ט*
מול״ הוה לאומיסא ס״נו אס סכל ססח אסל א׳ נשוס אנל לסמלוס

ותשובות

הלח

ממומאמ מקרקעימ סניס להון סניה מיי ססס סבימ שבניס מכסא זס
לא אמל״ ולאימו נמשכסינו דנינ נמשא יש נו ס״נז דש ניציאמו ס״נו
נזומאס נהוכו םניס נזםור וקשס סלא •לא מפממ ס נ י נ שסוא סוסס
מפמ ודוסק לומד מדיר׳ נמנוסס מ״י דלס דאין לק־ לכמול ס נ י נ נדלס
כי לולס לשפין שופטם כל שמס אל סיבו וא״כ סיס לו לל״ש ומפרשים
לפרש לטיר׳ נמגופף כמו שמפרש״ נשאר׳ משכיוס ונמשכס סינס סמגלל
לטימ׳ ש״ס נסולין ק ט ם מ״נ אפ״כ טיר׳ אפ״ פסוס ואין נוומאס נכנס
משם לניס מממס שט נפ״ המשכם ללמנ״ס ננ׳ נ י נ וכן שיפסו נמשנס
לפיס לאסלוס גני סמל ללא כמשכס מקרקמ סניס לניס פ״י סור ט
זס סוא אסל נפ״מ מ״ש וסכס אפ״ ׳סיס כן למס סלמנ״ס סוא  pסלש
לסלק נץ אסל נמליוני של ניס לאסל נקלקמיה סניס וכיון שזם הסילוש
צורן סוא לפ״ סמשנס לא ס״ל להר״ש ולסלא״ש למ״נ וסד״נו לשסוק
ט נ י ס וביוחר שסם אינס מפרש״ משנס מין םסנור כסרמנ״ס איכ לא
כזכל לין זס נשום מקום נלנריסס וס״ל לסזכיל פ״ זס נמשנס נ י נ
לסלי אפ״ ס״צ לסעשכס ע״ עפם צסו לאורי״ מ״מ מללננן ט ס ס פעא
ו ט ע עועאס נ ס ו ן ס נ י נ סניס עסול וסיצ צפלש עעעס שאין עועאס
מקלקעיס סניס צמיצא:
 r u r t lז״ל סלענ״ס פ״כ עסל׳ ע״מ סלי וי״ו כל סנצומין נקלקמיסו שצ
ניס סר׳ סן עמאיס ואינן נילולין שקלקע סאסל כעוסו על הססוס
כד כילל סעומאס נ נ י ס וסכליס עמוני׳ נקלקפיםו אפ״ ססס מאס אעם
ממאיס אס יש נעקוען עעיע עסומס שסר׳ סן ססס אסל אסר למס זה
לומס למל" שמ״ג סניס ועומאס נעל״ שסניס עסור וכד ושונ מ״ס׳ ס ן
לנינ סקמול מ״ש וסנס מלט שלועס לעלי׳ שע״ג סניס וסנס נמל״ שמי ג
סניס אס יש שס אלונס ססוסס כל ס נ י ס עעא שיוללם םעומאס לניס
ה״נ אס יש נקלקע סיסס עפס ׳וללס סעומאס עניס לסון מלל סקלקפ
שיש נ ס עע״ע ועמא אלא שאס סכלים סעמונ״ נקלקע אין לסס עמ״ני
סלי סקלקמ נעלם לגני ניס ופומאה שנניה מגמם מל םההוס אן
אס יש סלל נקרקע עעיע וסכליס עמוניס שס אז׳ יש סילוק אס אין
אלונס מסניס לסלל הקרקמ אז׳ הכלים סממיטס ע ס ו מ ס ולא נאמר
קרקמיס סניס מל ססםוס שי? צנים כיון שזסו אסצ נס״מ אנל אס
יש אלונוס מניס לסקלקמ סל׳ סוא כאלונס ממצ״ צניח ומניא סעומאס
צשס וסן סנס לנלי למנ״ס נמשכס סכור ונמשנס נ י נ לממיין סיענ
נלנריו ואס אין נסצצ ס נ י נ פ״ע סלי סיא כקלקמ סניס ואס יש נו
פ״ע הלי היא כאסצ נפנ׳ מצמו אן מה יהיה מההמשכס מפ׳ ס נ י נ לסון
סניס מזס צא סזכיל כצצ וסניס הדנל כמו שהניס הו הליש ולא״ש
ול״מ מל״נ וכצ םמפלשים :
והטעם נזם כ׳ מס שמסק סגאון פני יסושמ קלונ מאל כי לסוק נעיניו
שיס״ ס ס ס נ י נ פ׳ סנכנק לניס נמוצ כ׳ סיכן ישפ? שופטו
וסוא קלונ מאל וססס וכצ נינין  pהס אוסן סמשו״ן לשופכיס וסזכיל
סל״ש סוספסא פ ׳״ס לאסלוס קוף משנה ז׳ וז״צ נינין סיוצאיס מאלן
מ ט ס לאיי מושיס לסס סליגום וממממיס מל פסוס מעפס וכו׳ יקסמא
כל סנינ־ן סשופכין שופטם לסוכס משויס סליגיס מ״ג לסכן השופכים
שצא יקסום ס נ ק נ עעפלוליס וסם סליגיס פסוס עפ״ע וא״כ פיו ספוכס
צםון סניס אמ״פ שיש נו פ״ע צמנין קוס׳ עומאס צצאס וכנון שאין
ניציאסו פ״ע ויש נכניססו פ״ע אצא שמכיסס נקליניס אז׳ נכנסס
עועאס צסון סניס ע״׳ שסופם צככס ע״ פ״ע כיון שצא פ ח פצימ־ו
א׳ יש ניציאסו עפס שסיף סעומאס צצאס וצא צכנס אז׳ אין סעועאס
נמשכס מ״ פ׳ ס נ י נ שנניס מסט שסנולס נסליגיסממועיס מפ״ע וססמא
כן היא ומיין עס שסקשס סי״ע פ״ל לאסצוס משנס נ׳ סוף ל״ס ל׳
יוסי מעסל למשמע צסמא לסשיעא ציס לעיילי נפתס נעוצ לאצ״ה צא
סוס מקשס ט מ ח ס נרור צפמ״ל:
ומריש סוס ק׳ צ׳ מסוסםסא לטיס׳ ל״ש קיף משנס נ י נ למייל׳ נמס
שצם ושימול סססו ל׳ מצ ל׳ וקשס נהי שאין נ פ ס ס יציאסו
ל ט ל מכצ מקום יש נסצצו עמ״ע ואמא סנינ עמא מל שמצאסי שסגי׳
סגאק מסו׳ אצ״ וויצנא זצ״צ נס״ סוקפסא שצו אין ניציאסו ל ט ל
עועאס נ נ י ס עס שנניס פסול ונסטס׳ לטון שיש נו עמ״ע סו צא
שי? קלקע סניס על סססוס שסל׳ יש צסס אסצ נפ״ע שסוא עע״ע
כמ״ש צמיצ נשס למנ״ס:
,

ומה שכסנ פ ט יסושמ לאין סול אצא סמשו׳ צסצנימ נסוכו צא
סמשו׳ צסוציא לנליו סמוסיס ממשכס אשקופ׳ שנסוצין קכיו
ע״א וכי שולי סכלנ עשו״ להכטק ולסצטע עפ׳ ענינ שצ שופכים
ואמנם מ מ מ לפ״מ לאמצומ גני מין ממנול כ ס נ פסס סמין אימ פסס
טון שאינו משו׳ צמככיס אצא צמוציא משן מ״ש מי״מ מיא כ מ נ כן גני
כציס ומשוס לכמינ כצ כצי פמומ אשר אין צטל פמיצ מציו וקנילא
ל״ לסטמ ט ק לכמינ נמורס צשון פמומ צר? צמיומ מן פממ כמו
צענין שנס כצ שאינו עשר צמככיס וצפוליא איננו פממ אנל למנץ
סור ונקנים לסככיס וצסוציא עומאס נאוסציס ועמילוס לא שעעמ
מפולס:
ומס

שאלות

 .חודם סופר חייד

ומה שצל״ע בזה דבר• סר״ש משנה מ׳ ס״ז דאמלומ שכ׳ יצא ראשון
ממ ושני מ• טהור משני מ• אס הוציאו המה יק הביה קודם
לידה השכ׳ וכהב העמס משוס שאין דרך טומאמ לכנס ועוד טהרה
בלועם אינם מטמאם משעע נס בלא עעס טהרה בלועה כיד אין טומאה
כככסח וקשה אמא• לא המשך הטומאה לניס סרסס כדרך שכמשכס
מאהל לאהל אסילו דרך ככיסה ככ״ל ולומר דוקא לאחורי׳ איכה סוזרח
ממקום שיוצאס משם ולס״ז בביב נע׳ נם• שאס מה בניה העומאה
נמשכה דרך סבינין לכל הבהיס כב״ל מ״מ מיה מן המס שםוציאו עם
השופכים לניב אין טומאסו סוזר לאסריו דש לזה קצה מניס גמ׳׳ש
עסרש״א נ״נ ק׳ ע״ב ע״ש עיין מ״ש ד״ש שס נס״ םסוספהא סוף
משכם ג׳ שס שכהב כיו; שדרך הסלון כככסס סטומא׳ כדרך שככנס׳
שס ׳וצאם וצ״ע מיסו םרמנ״ס ם״ שס ס״ אסר במהכי׳ וגס שוס א׳
לא הביא ס נ ר ה הר״ש כ• אינה צריכא לסג• בטעם דטםרס נליעם
אינה מטמאה :
ועיין מוס׳ סכהדרין ״ נ סיף ע״א ליה שעיבר כיסן בכיסן בשם
הירושלמי גלנלמ של ארונס היניק• מלאו שס וכ״מ בירושלמי ם׳
מ• שהיה טמא ולכאור׳ צ״ע מ״ש גלגלמ דכקט וכי משוס גלגלה א׳ צריך
זמן רב כ״כ לטהר המקדש והו צ״ע גדול וכ• מימ• שע״ה שכבכה ביהמק
עפ״׳ כביאיס וסכל בכהנ מיד ה׳ השכיל הקריבו בטימאה עד שבא
י חזק״ מלן יהודה ומצא הגלגלת ויהי' זה ג״כ ממקוס שסכיסו לי לממגדר
ועוד לע״נ נימשלמ• דקוכיה ם׳ כשס שס נאמר נקרא• דחג׳ דכעק על
חכחכיס כמבואר בש׳יק לילן נקוניא דר״ח סנן הכחניס ואיחא בירושלמי
נקוטה הנ״ל דחי׳ הרעש של חגי על שמצא נלנלחו של ארוכה היניס׳
חחח חמזנח ע״ש וק׳ אחר שחזקיה מלך •הודה טיהר והוציאו גלגלחו
מ• חזר והכניקו נימ• חג• •י
ע י ב נלע״ד קנדי משםחח ארוכח ח״ קמוך לנירן שקכח דוד הע״ח
וכשננה נ״המק היו נזהרים לקחום נבנין כל הפרצוח שבמחיל׳
שהפה חקרקע באופן שלא חככק גלגל טומאה מקברות הנ״ל לחחה
מחילוה שהחה הבירח ולחחח מזבח ויעלה הטומאה דרך כקב סשיחין
שע״נ מזבח ובאורך הימים נימ* מלכי הרשעים שלא חזקו בדק חניח
ומכ״ש נימ׳ אחז הרשע שכינה המנורה ופרן פרצוח במקדש נחגלי
ונפרצו נקביס נחומוה החחהיניס נאופן שנהגלנל כיומאהמקנר ארוכח
למקדש ולתסת המזבס וחזקית מלך •ת־דה נכת כל הפרציח וטיהר
הביה ושוב נשעה סורק ניהעק נתקיים בערת ענו עלו עד היקוד
יחזרו וכפרלו בס כמקדם ועליהם הרעיש סגי אס העילס וגולגלסו של
ארוכה איכו עצס גלגלה אלא גלגל הטומאה שנמשכס וכחגלגלח
מקברות של ארוכת עד חסת תעזבמ וקנירא ליה להירושלמ׳ קברי
עכו״ס מטמאים נאתל ]דנלא״ת ע׳ כ ק״ל קברי עכו״ס מטמאים נאתל
דל״ש לומר שעצס גולגלה.־ סלטהו ובלבן מבין רצפת העזרה והכהכיס
דרכו עליו ברגליהם ונטמאו במגע והיה כמי סציצה ניכיתס ונין
קרקע העזרה •לא היה להס עיכיס לראיה עד שנא סזק״ וע״כ
צריכים לומר הכווכה שהיה עלס גלנלהו טמונה ססס סמזנס והיה
כ״מאה רצוצה נ־קעה ועילה והכהכיס האסילו על איסו המקים ונטמאו
מטעס אהל וק״ל לירושלמי כס״ק דר״ש דקבר׳ עכו״ס מטמאים נאהל[
ולורד אין מטמאים באהל ק״ל בדחזק״ ובחגי כש״ק דילן קכהדרין ״ נ
ע״נ שס ופקחים קיגיא דר״ח קג״הכ בהא קלקיכן דכיומאה הכמשכה
ע־• חור טע״ט היא דאיר״הא ואפילו ע״ נינין הקמוריס ונאים חחח
הקרקע וכנ״ל:
)ב( לנאר דין קנר קהוס עיין מק׳ נזיר או נקנר לרנוה קנר קהוס
דאמר מל טומאה נוקעה ועולה נוקעח ויורדת דעח רש״• דהא
דאמרי' נעלמא טומאה רצוצה נוקעה ועולה היינו מהאי קרא וקנר
םהוס היינו קבל אטוס שאין בו ריוח טע״ט אנל כשיש בו טע״ט
חוצן והא דברנות ט׳ ע״ב מדלג־ס היינו ע״ג אלונוה וכו׳ ׳נזלו רונ
אטו מיעוט הוא כפשוטו שיש נו חלל טפח בין מח לעליונו של ארון
ונזלו וכו׳ והא דני ב •׳׳ב ע״א ניח שפרן פלימיו ואז הוה קבר וגזרו
חלל טפח אעי אין חלל טפח אטו קבל שאין נחללי טפח וגזלו אפילו
לילך נד׳ אמוחיו וכולח חדא גזירה היא וצ״ל לא נזרו אלא נקבר יאלון
וניס שפרן פצימיו דהוה כעין קנר אנל נשאר׳ ט־מאח חלל טפח
לא גזרו אעו אין נו חלל ניפח וכן מניאר נמשנה הינה המגדל
דמ״ח׳ נחולין קכ״ה ע״נ ע״ש וביב הקמור נרישא יש נו וניציאחו
פ״ט הניה טהור דלא נזרי אטו אי; בי ובמציעחא אין ביציאתו פייט
ויש נו פ״כ׳ דהניס טמא לא משיס קנר דהרי יש נו חלל ט פ ח ו ב נ י נ
לא נזר־ אט,־ אין נו אלא מ״ר׳ שפיו הפחוח לניה יש נו פ״ע כמ״ש
בפי׳ המשנה לרמניס אלא שכחנח׳ לעיל שהוא מנופף נדלה• של
סריגים שהס םח־ח מטפח ומשוס המשכה טימאה ליכא אנל איכא
משוס קוף טומאח לצאח דרך פחח פ״נ׳ כיון שאי; ניכיאחו פ״כ׳
ובפקסיס ט׳ עיב ננ׳ שפחהו של מציק פירש"׳ שהי החור פ ט וכחב
מהרש׳ ל אנל פ׳ החור לא ה״ פיט דאל״ה ככנקה טומאה לבור והכהן
האהיל עליו בהצילו לבור אבל חלל החור תית פייט וכשכגרר הנפל חחס

ותשובות

רגליו לא נטמא דמלל נןסמ סילז כל זס שיטס רש״׳ אבל א״א ליישב
משנס דנסש אטועס למ״ח• סיס׳ נרכיח ט׳ ע״ב :
ע*ב סי׳ רינ״ס דקבר סחוס מילסא אמריח• סיא כיון שסוא קבר
ידירע גרע מגז״ם שאין חלל טסח חוצן אלא אדרנא כמליא
עומאח דמי ומטמא כל סביביו משא׳׳כ נרצין איננו קבר כיון שרצין ע״כ
אינו מטמא אלא כנגדו ככל טומאה רצוצח ואין בו חומש קבר אא״כ
יש נו חלל טע״ט וסםיס מכל צד דהיינו קבר סחוס ולא אטוס אלא
סחוס שאין לו סחח םחוח טפח אנל •ש בו חלל טפס וסף כמליא
טומאה ומטמא כל סביניו וחיינו ממש משנה נסש אטומה וחא• נור
דמציק הי׳ החור םחוח מסח דאל״ה טומאה נגד רגליו ד ק נ י ססוס
אינו חוצן אע״כ היה פחח חחור םחוח טפח או אגרוף נמצא היה
נטמא נהאהילו על הנור להצין לולי שהיה ר״הר וק׳ טומאח נר״חר
טהיר כמ״ש מהרשיא בססחיס שס ולולי שכ״כ הוס׳ וכפ״ מהרש״א ה״
יכול לומר שהיח פחח טפח דלענין שלא •היה ק נ ר ססוס סגי נטפח
נמצא שלא נטמאו רגליו כיון שאינו סחוס חולץ בפני הטומאה אמנס
להכניס טומאה לבור שיטמא המאהיל עליו לזס נעיא מצא אגרוף כיון
שחררוהו שרציס וק״ל וההיא דמדלגיס היינו ע״ג ארונוה היינו ארונוה
שהיו סחוחיס מ; הצד ומשוס הכי כשיש חלצ טפח חוצן וההיא דנ׳׳נ
״ ב פרן פצימיו ה״ל קנר ססיס ומטמא מדאור״׳ הנוגע בסביביו
ומדרבנן בעיא חרחקה ד׳ אמוה ולא הוה גזירה לגזירה אך אי לא פס
פצימ-ו •לא היה קבל סחוס אלא פחוח והואיל ויש נו חלל טפח חוצן
והא ללא נזרי׳ יש נו אטו אין נו משיס דניה לא שכיס שלא •היה
בו חלל טפח וניה אטו ארון לא גזרו ולדידי׳ הא דניב שאין ניציאחו
פיט וה״ח אין נפחח שבניח פ״ט רק יש נו חלל טפח והיל קבר
ססיס ומטמא כל מה שנניה אפילו אש הטומאה נחלק נינ שחק לניה
כ׳ קנר סחיס מטמא כל סניניו אך סיפא דסיפאאין בחללו ס״ט ולא
נכניסהו ולא ביציאהו פייט מה שבניח טמא היינו אס הטומאה נגד
חביח אנל אס הטומאה בחלק נ י נ שחון לניה ה״ הניה טהור דקנר
רצון אינו מטמא אלא כנגדו ממש וכ״כ רמב״ן בח" ב״ב ק׳ ע״נ ובספרו
הה״א ואס כן זח דוחק שאין מציעחא וסיפא שויס אך הל״ סנר נס
נקבר רצון מטיוא אפילו שלא כנגדו ומ״ר• נס בסיפא נבינ שחין לניה
אלא דמשכה כפש אטומה קש״ להר״׳ משא״כ להריב״ס :
,

והנה בביב ק׳ ע״ב הקשו מיס׳ לשיטה הר״• והרינ׳יס ממשכח היבח
המגדל הנ״ל דמשמע א׳ לאו משוס סיף טומאה ללאה לא ה-ה
טמא וה״ל דה״ל קבר סחוס ועוד מייני פליג ר׳ יוסי דכה* טומאה
רצוצה ליח ליה מ״מ קבר סחוס איח לי׳ כמ״ש חוס׳ עירונ־ן ע״א ע״א
דיה חר• וכוי ונעלס זה ממהרש״א ב״נ ק׳ ע״ב וצריכים לדחוק דאין
נכליס דין קבר חו קשיא לשיטה זי לשון ש״ס דכזיר דאמר מר טומאה
נוקעח וכו׳ דזה נטומאה רצוצה דעלמא וסכא נ ק נ ר א״ר״ וכן הקשו
חוס׳ ננזיר שס ועיד דוחק ננרכוח ט׳ ע״ב לא נזכר אלא חלל טפח
אנל מס״ט לא כזכר ועיקר חסר ולרש״• כיחא כל זח רק משנח נפש
אטומה קשיא ל״ :
שיטת רמנ״ס בדין קבר כהריב׳יס הנ״ל ונפי משנח נפש אטומס
אן ס׳׳ל היינו נ ק נ ר בנין אנל ארונוה של מהיס הוס ככלים
דליכא ב״ »שוס קבר ודינו כמו שאר• אהליס וסוצן ואה״ ש״ס דברכוה
דמדלגיס היינו כפשוטו :
והראב״ך* •ש לו שיטס אסרה ננסש אטומה דס״ל קנר רצון סוא
ככל טומאה רצ־צס ושיש נו ס״ט סר׳ סוצן ככל אסל טפס
אך כשיש נו טפס עס המס שממעעו מטפס אינו רצון ולא אהל אלא
קנר שמטמא כל סניניו וה״כו משנס נסש אטומס ששנינו מקוס טומאם
טע״ט ל״ל עם מקוס הטומאה ואז מטמא כל סביביו:
ובשיטה זו הוה קג׳ ל״ ולק״מ ממדלגיס ע״ג ארונוה דכיוז שיש
סלל טפס וסולן מוהר לדלג מליגע בו ככל אהל םסוצן
ודלא כ פ י ננרכוס ואפ״ס מפרש ראנ״דפי׳ אסר נהך דארוניס של
מחים כאשר •נואר א״ס ונראם משוס דלכל השיעיס דלעיל קשי׳ נ׳
קישיוח עצימוח חדא עיט עשו כוכין רומן שנעח כיון דעכ״ם איכא
עומאה מדרננן כמ״ש חיס׳ ב״ב ק׳ ע״ב בעצמן א״כ לא •עלו עציםס
כםניס ולא עוש• טחלוח •אס כן מפס •סירס לעם ל• ודוחק אס עבר
ודילג עליהם כחן שלא •חח״ב מלקוח זסי דוחק ועוד מ״ש נאלונום
נזלו יש נהן פיט אטו אין נהן ונשאל• אהלים לא גזלו ע״כ פ״ הוא
ז״ל ד-דא• לא נאר־כוס ססס מ״ר• אלא באבנים שלגיליס לננוס על
קנדי צדיקים ואימן סאנכיס א• מוכסים על םקבר ממש ם״ל טומאה
רצוצה •כמאהיל על מס ממש וכסן מוזסר עליו אך כשיש פ״ט חלל נין
האבכיס להקבר כה׳ שמטמאים מדאור״׳ טומאה ז׳ משוס גולל ויוסק
מ״מ אין הכהן מוזהר על גולל ודופק ובהכ• ארוכוה גזרו יש בו סלל
טפס אטו אין בו כיון דניש נו ס״ט טמא עומאמ ז׳ מן ממורם ע״כ
גזרו נו נס על םכסניס אנל נשאר׳ ארוכומ לא גזרו ומשוס סכי עשו
כוכי׳ רומן ז׳ וסיא שיטס מסזורם לסעיד:
)ג( ענין

שאלות

חת״ם סופר חי״ד

ג( ענין לבול כסב חוס׳ סוכס י״ז סוף ע״א ללא אמרי לבול לממידר
וכ״כ סלא״ש שם סי׳ ל״ב וכוונסס לס״ני לועל נבול שיסיס
ססצצ כמצא פסול זה צא אמלי׳ צהסמיר סבצ צסבר ב׳ סקצוום זע״ז
בזס אק סילוק בין לסקצ או צהנזמיר ועמג״א סי׳ חק״ב אן ק׳ בלף
י״ס לפלין ממשנה אלונה ורוצה צהוכיס לאין צניל נאמלע מנ״ל ללמא
כימא גיכ לסלק בין לסקל גבי סוכם נימא לכוד אפיצו נאעצע אבצ
לססמיל באלובס לא נאמד לבוד באמצע:
ולכאורה י״ל משוס לאכםי סו״ל לאתוי' מקיפא שס משנס ל' פרק
יו״ל ארובום זו ע״ג זו וכו׳ לאס יש פותס מפס ומומאס
בעליוכת גס תםסםוכס ממא׳ וכימא לבול לסקל אע״כ לא אממ׳ לבול
באמצע אפי׳ לתקל אן פממב״א פי׳ ללא כפי׳ לש״י לתקף ירש נתן
פ״מ ל״צ ילע למפס גבי מומאס כג׳ מפסים בעצמא אן סיכסת תש״ס
מאין בסס פ״מ ולא אמלי׳ לבוד ע״ש בלימב״א א״כ תללס ק׳ ללוכםא
ללמא לססמיל אמלי׳ לבול ולא להקל ומאי לאמל״ ב׳ אלובוה זה על
גבי זס ויש מומאה בעליון גס ההסהון ממא ולא אמליכן לבול ס״כו
משוס למפמ במומאס כג׳ עפסיס בעלמא למי אע״כ כפילש״י שוב
עיינה׳ בק״כ ודבריו לא כ״ל ע״ש:
והנה נדרישה סי׳ שע״א הקש׳ מומאמ מממ ארונה כל הניה מסור
נימא קוף מומאת צצאת ע״ש הנה הריעב״א הקשה ק׳ כעין
זה נהיעון מומחה ננימ ממת ארונה מהיר הא סוף מומאת לצאת
וח״ אין לרן להוציא מומאה נ פ ח ח כזה היינו ארונה וא״ש אנל הא
קשיא טומאת חחח אלונה אמאי לא יעמא הניס משוס סוף עומאה
לצאח ומה שחילץ מ״ז כיון דמונחח חחה אויל אלונה ה״ל כמינחח
נל׳הל נכון הוא נלישא למחני׳ אנל מחני׳ שכחנחי לעיל נ׳ א מ נ ו ת
זו עג״ז והתלונה והעלי׳ ע״ג א״כ ק׳ כימא יעמא כל ה נ י ח משוס סוף
עומאה לצאת ומת שתי' ללישה למיידי שהאמנה קמון לכותל הפחח
ואין ממנו ילניח כלום ק׳ א״כ מוכח לאה״ מן הצל לא אמרי׳ ומחק
לומל דהומ׳יל ולמעמין וי״ל דמשכחה ליה נישנסלק הניח לכל לחנו
סמין לפתח עיין מתני׳ לפי״א א״נ נשלוצת לקבלו נתין הניח או לשולפו
ישלא להוציאו כלל ודוחק:
ועמ״ש היס׳ דלנוד נאמצע מייל׳ שנסדק ע״פ כלי ע״ש אין זה ענין
לעכין עומאה אלא לעכין סיכה דהכקביס שבסכךאינס מפסידים
אפי׳ לא כימא לבוד משוס לה׳ ל כפסל היוצא מקוכה כשלה אלא מ ״ נ ׳
שנסדקה כל הסוכה ועיין הימב בלא׳ ש והבין אן הממב״א כחב ליישב
ק׳ חוס׳ בלשי; אחר וז׳׳ל אין לבוד באמצע ופוסל אפיי בסיכה נמלה
מיהו בשיש בו כלי לאשו אנל לא בפחוח מכאן דאלח״ה חי׳ לזין צעשיח
סוכה מעובה כמי! ביח באמצע איו כדאמלן עכ״ל משמע אפי׳ לא אמלי׳
נבול בג״ג־ מ״מ כקב שתוא בראשו אמלי׳ בי׳ לבוד לא ידעתי מכין לו
שיעול זת ולפ״ז בטומאה כמי כימא תכי אע״נ לאין לבול מימ בשיעול
קטן מאול אמלי׳ לבול מיתו בשאלי דבליס דלבוד תוא בפחות מגע׳ג
אמריי בשיעול לאש אמליכן לביד ובטומאת דשיע־רו בטפח שיעול לבוד
בפחית מזה ועיין עירובין יו״ל ע״ב בתיס׳ גבי ע ר העסלא:
ומריש סות קשיא לי בחולין קכ״ת עיב גבי מח בכסוחי צלי׳ ע מ״מ
לא הוטס לבא בפשיעות לע״כ מייל׳ בגבוס טפס לאלת״ת
אלא נפסוס מגנוס טפס א״כ אין מטומאת מתפשטת אלא כנגדה וע״כ
מיילי שנגע נ נ ק נ ככגל הטומאה א״כ נרישא אמאי טתול כיון שנגע
כגד הטומאה טמא אמ״כ שלא כנגד הטומאה מייכי א״כ בסיפא אמאי
טמא אי לאי שגבוס טפס ימיכס כרבא ומ״ט דאביי ולמטנ״א כיסא
מרירי בכקביס פסוס משיעור ראש דאמרינ; לבוד ברישא יבסיפא לא
אמל״ לבוד בכציס עיין שבס ס׳ ע״א ימג״א סי• סק״ב ועדיי; צי• ע :
ואולי י ל אפיי לא ממליכן לבוד מימ כל שמבטל לי׳ בבכי; והכקב
אינו כעשת בללוכו כגון תכי סליגי חלוכית שמנמלס בבכין
ואין סכקביס ללצוכו כי טוב ה״ לו י־הל כשהיו סותמים כל הבטן
ומשרה אפילו כוגע כגל הטומאה טתול ולא למי צאלובס פסוס מטפח
שכעשה כן לכלוכו ולטל לא אמלי׳ משרה מטמא ככגמ משא״כ הכא
ובעל פכי המס אע׳ג שסכקביס איכו לללוכי מ״מ לא ביטלס שס משו״ה
המגע ככגלס טמא אבל שלא ככגל הטומאה מהול משרה הית ציין
לבא לסוכיס ממת בכסותו ואב״ פליג ללא תות מת בכקיתו והיל
לסיות טתור :פ״ב יוס ל׳ יו׳ ל א״ל תקצ״ל :
מש״סק סיפר מפפ״למ:
,

תשובה שמא
מאכשי סיל סמלן באלץ ישמעאל עת בבתי ססלאיס ויולע
אחד
תלבכ לגייס מבני עמינו ויבוקש סלבל וימצא כי הוא מסול
וימקרו אצל שומר הסלאיס ואמל כי לא כולע לו מכו ומכי כ׳ בא אליו
במציו והכס כמצא לו מועבמ מלוי לו בצווארו ככמוג אצל בעלי למ
ההוא וכקהפקו א' שפיל למי להמעקק בקבורמו ושאלו לצורבא מכבכן
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עחלעידיכו שחי׳ שס וסולס לסס לתשהלל מקבולהו וכן עשו וגס
סביאוסו לקברי ישלאל ועחס פקסקו איזס לועליס על תילאת זו
ומלעיל׳ סכ״ל בקש מעני לסוליעו לעחיכו בזה עיין בחשו׳ לשב״א
שמביא במגמ׳ ש״ע סי׳ שע״ל סש״ג עיש וק״ל:
תשובה לכאולמ יראמ לשפיל לווי לההעקק בקבילהו לא עבעיא אי
כמלא ממ שלא בעקוס קגיפומ אנשי ממיל לעלובא מליש
ולונ מנעולים באנשי ממיל ישלאליס כיכמו בז׳׳מז כילוע ומ״ל ס״ מובמק
נגופו אע״ג לאיכא לעימל נעי לאילן גיסא רוב ׳שלאלים אין סועבמ
מלוי לו על צווארו ללא שכימי שימלו לו מופנם על צ ואלו שלא
נלצונו כ׳ כן יסל חמלן כילוע נם״ל כסימני כלים שאין ללכן למשאיל
לסמכינן עלי׳ אפילו נמישל אשמ איש ועול נימא כאן נמצא ממוענם
וכאן חיח כנל מאז נמייס מיומו שכן פסק הרי״ף וסמן על סנרמ כאן
נמצא וכאן מימ נחיחר עגונח נמס׳ ׳נמוח גני יצחק ריש גלותא ע״ש
ל״פ האשמ שמלכמ אף עצ גב לאין סנלמ כאן נמצא וכאן מימ לוממ
ממש לדםכא מכל מקום הכל מל לנ׳ סבלומ יש א׳ כאן במקוס מזה
כמצא וכאן היה וצא נמקוס אמר ואילן כאן כעצא עמה וכאן היה
כנר מאז ושניהם עוציס נ ק נ ה א׳ ויוצאים מסנרמ כבא בפ׳ המליר
בסוגיא למומין שינוי׳ ללבא ׳ע״ש אף על נ נ ללא קיי״צ כרנא נהא
למומין כנל מי׳ נימוקי יוסף שס ניבמוה כ״פ האשה שהלכה לוקא
בממון משוס למזקס ממון עליף מפי אבל לענין איסולא אזלי׳ שפיל
במר כאן כמלא וכאן היה וא״כ מ״ל למימל כאן כמלא וכאן מי׳ מאז
וילסממא המיל קולס מומו מ״מ כ״ל משוע מאול לממוייביס צההעקק
בקבולמו ממלי ומלמ מעמא :
א( ח ד ל ולאי ישראל יספק ממיל אע״ג שאין לרן של ישמעאלים
למלוה לו הועבה עצ צווארו מ״מ אין ספק כזה מוליא
מילי ולאי ודבל זה למלכו מההוא למבר שממ ומכימ מגורמ מלאמ
מילומ אפילו הס בני יומן סלי סס במזקמ מסוקכיס ובעי ש״ס למםשמ
מיכיס לספק מוציא מידי ודאי ופילש״י סמק כי מאי ללוב מבליס
מעשליס קודם שיכימכה ממממ ידו כן פירש׳׳׳ פ״ק דםסמיס מ׳ ע״א
ודסי הש״ס שאכי הסס דודאי וודאי הוא למזקה על מבל וכו׳ וכן
הלכהא לאי! ס פ ק אפילו כי האי ללוב סבליס מעשל״ איכו מוציא מידי
ודאי וכן בכלה פ׳ כל היל גבי יללה לבזיזי למעבל ע״ש וא״כ ה״כ ה ן
דאי; דרכן לחלוח חופנת בצוואר ישראל שמה גל־ע עובי מלוב סבליס
מעשרים לפי הסיד ואפ״מ מסיק אי לא־ דודאי וודאי או קפק וספק
הוא לא תי׳ מוציא מידי ודאי מכ״ש הכא דאיכו מוציאו מידי ודאי ישראל
שתר׳ מהול היא לפנינו:
נ( כ ל סיכי לאיכא חזקת דעעיקלא וסזקת דתשתא אזלינן נ ת ר
סזקה למעיקלא ואמלינן השהא הוא לאחלע ולא מקולס
ואפשל עכו״ס תלו לו נציואלו ומכא הימלא ללא אזליכן נ ה ל סזקס
לתשתא מתא דכתנ סוס׳ נדס ב׳ ע״נ ל״ס םשםא סוא לסזאי וכוי
ללא אזל״ נתל סזקת לתשתא אלא ננוגלת לפנינו ללניליס שעלות
לבוא באותו היוס אנל מת שאין לגילות לא והכא נולאי אין לגילים
לסמיל ס״ו אף ע״ג דאמלי׳ נמס׳ נבייז נ״ל ע״א בומסאות של נכלים
בשעת הגזילה אע״פי שגזילת בעלת נומסאות לא נמלו ומוקי לנא
משוס אימר ישלאל מומל סות ופלס לי׳ ל״א אמל ל״ת איעל אלא ולאי
ישראל מומר תוס ופלס לי׳ ופי' לש״י א״א בכל סעובליס שלא יהיה
נסן א׳ מומל אסל שמאס ישלאל ילס ממה נועת לבו לע״ז עכ״ל אפי׳
אי נניס דסכא נמי לסאי דמיא מ״מ לכל א׳ מוקמינן אסזקת כשלותו
ונ־מא איהו לא סמיל וקיו משני כסי עדים סמכסישיש זא״ז דקיי״ל
כלנ הונא לזו באה נפ״ע ומעילה וזו נאה נפ״ע ומעילה אף על גב
דידעי׳ נודאי דאיכא קהלי שקלי נפכיכי מ״מ מוקמיכן לכל כס וכת
נסזקת כשלותת מכ״ש סכא אע״ג לקלונ לודאי לאיכא סממיליס מפני
כלוא״ ידי ישלאל ממס מ״מ כ״א מוקמי׳ נסזקת כשמת״ וזולת זס נמ׳
אינו דומת כלל לתא לע״ז סנ״ל שגזלת מלכות גזלם לעע״ז ויש מסס
שלא עמלו על כפשס ועבלו באוכס וכנל אתלע סזקם״ דסיס לסס
צמסול כפש עצ קדושת סשס אממ׳ כמי איכא בסו לעבדו בלצון משא״כ
תכא ללא אסלע סזקתי׳ לסכסו אכשי כצצ ועול בצאת״כ סתס לצון
תמלכות שימירו לסם ואית בתו אכשי ללא מעלו ומאמיכיס לדבל׳ סמלן
כיין שלאו ילי ישלאל ממס אמל ש״מ הדין עם תמלן אבל סכא מי בקש
זאת מילס ומס״ת ישתכס מכשלותו כמצא מכל סכ״ל מבואר לססמלת
לא הוה לבר הלגיצ וצא אזצ״ בתל השתא לק בתל סזקס למעיקלא
סייכו סזקת ישראצ כשר וסוע בס סתצוי׳ בצווארו ע״י עמ״ס באה לאסל
מיחחואו אפילו מסיים וכשנמרפה לעתו עשם במילוף סלעת באופן
ואל
סזקס
תבין
מאוד

שלא נגלע חזקח כשלוחו מעיקלא:
תשינכי ממ״ש תוס׳ פססים צי א ע״א ל״ת שסי׳ עמא עחחלחו
וכו׳ לכצ תמומאות נשמת מציאתן עכ״ל משמע לאזצינן בתל
לםשםא אפילו לסביא חולין לעזלה ת״כו לעשות פסס שכי וכן
כוונתם בע״ז לי״ל ס״ שצ״ז סק״ב ע״נ ובאמת כל לבליו חמוהי׳
וסלילם לסימן עליםס כלל וכבל האלכתי בזת בתכלית תאליכות
במקום

שאמת

חתים סומר דדד

במקום אסר וכבר כ׳ עזם נק׳ סכס צבי ונסשו׳ כב" ויש צ׳ נלנריסס
פצפול ארון וסכצצ ט א״א צפלש לנרי סוק׳ לפקסוס סב״ל כפשומן
לא״כ סוא כגל סוניא קטיסא למק׳ כלס לםא לכצ סמומאוס כשמס
מליאומן היינו משום סומלא לקלשיס ולא צלינא ומ״כ צ״צ כרכם סוס׳
פססיס סדל נאסל משד פ ד ס או לטמא למכ״פ משוס סומלא לקלש״
אקול למשוס פסס מללנק ט ה ה ומטצא סר׳ סוא נלסס לפקס שט
לאיקורא ללבק דלנימ מלי׳ לא נלמ מסניש נניה האקוליס למושה
פסס שד או לדמא לטון לכנר נפל מליו נל ה״ל כמו גוגלה לפנינו
ביומא למשלים שיה שרגילוה הוא למוה ע״׳ גל וה״ל רגיל לנא ומשרה
כסב ססוס׳ לכצ םמומאוס נכהינ סס כשמה מציאהן לא זולה שוב
הראוני ססצמידיס שכוונסי קרונ לדמה נמל בכור שור נמס׳ מומל
קמן ונסדס׳ הל״ה מ״מ נסא סלק״ דלא אזצינן נסר סזקס דסשמא
כ״א נמקוס שנמדד ונמצא סקר דהיל סרס׳ צרימוסא וםכא סיל כמס
טלי מעציוה׳ צמינוה׳ מזקה סגוף שנולד ישראצ וסזקה כשמס ומנא
שאינם מ ט מ ס מ״כ צא משנסינן אםזקה דהשהא כצל:
ג( לו *סיס דקפיקא סוא א׳ דזל נסר רונ נימולים ישראל או נסר
רונ קטמוס סוממס סלרס נצוואר דסד גני אסופי נ ט
אזלינן נהר קמימוה ונהר מילס כממאר נמק׳ קידושין מ״ג דש מ״נ
מימ ה״צ קפיקא לאורייהא וצסומרא להרי קמלה ט מ לאודי׳ ולוסה
פקס ומיצס ונזיר וכם״נ כמנואל מססיא לולאסהו והוא פשומ מכל
סצץ מנואר לאי מס שצא נמקוס קנימויד׳ דמסוימם לההמקק
וצהשסלצ נ ק נ ו מ :
א ל א אפילו נמקוס קניעוס״ לאנשי סיל לסשהא אזלא ליה כצ
לפדש מדונא פריש משים לנפשינו יולמס מאול לאים נסו
נמוליס שסטרו אף מל ננ ללא נולמ לנו מ׳ סוא מ״ע ילענא לאים
נסי יממדס וס״ל קנוע וכעע״מ ל ט וס״ל קפיקא וכשנצרף לזס סא
ריעוס׳ לסומנ׳ חצוי׳ נצוארו אפשר לקרונ לולא׳ נסדקסו למומר מכל
מקום אמינא דעסויניס צססעסק נקנורסו סלא דאכס׳ צא פלנרק
מלונ סנלסינו הטצ לצא יהיה אלא נ׳ מסי מ מ ס סמכסישיס זס אס
זס מוקט׳ כצ סל אסזקס״ וה״נ איכא סזקס סגוף וסזקס כשלום ונר
מן לין נ״צ נ ט צסניא ראי׳ מסא למיל שכנשוס כלקוס רש נ ס מסנואם
א׳ מצצס כל סכסנוס כוצס ומוסמס לסלינן כצ א׳ סיא סיא אשל
נסניה נמסנואס אמפ״ שסזקה מל במצי כרקום צאנס נשים ומשו״ס
ס״כו פיסליס כל הכהנוה אילולי המסמא׳ שהיה שס ואפ״ה א׳ יש
שס לק מסנואס ס' אנו מסירין כל סכסנוס מל סמן סמסנוא׳ ההיא
יעזס למל סמרלכי פ׳ אין ממטלין סימן ססכ״ל לסס-ל לקנוס לסס
מהנכניס שרגילים להמטל נשמר׳ ״ן נשעה סנציר עכל עקיס א״א
שצא יהא נסס א' שממטל נשמר׳ שכר וסוא עליל עצ כיצס לאמר זהו
שסממיל נשכל מ״ש אף מצ פ׳ לצכאורס צא למי לסחס נמסנואה
איכא ודאי ממנואה צפנינו משאיכ נהסיא למללכי ציכא ולאי אחל
צפטנו המעטל נשמר׳ שכר אפ״ה מקנרא דנפש״ קאמר א״א שלא
ימצא אחל סעעטל נשמר׳ שכר ומליל מל כל סמוכמ לחם ואזצינן
צהקצ נ״״נ לרננן ורואה אני סלנריס ק״ו ומה נההיא למרלכי לאין
כאן שיס סזקס סיסר לפכיכי ונס לקולא מכל מקום קיומנן לומר א״א
לצים נסו סל לצא מסקן נהיסר ומול שסוא דימם צשט שנילץ ונאי
לשאול נ נ ס א׳ לשכיסם ממאיס מליכא ואפילו סכי מכשיל כל הפס
משוס לליכא ולאי איסולא כלמסלן סש״ס נכסונוס כ״ז ט ס אסהוא
לכלקוס א״כ קיו נן נכו של ק״ו לסכא איכא סזקס לסיסר עינא ועול
ללא ל ט לשני שמלץ ונאו לשאול נ נ ס א׳ א״כ ממש לטמא איא נכל
הסיצ הנלוצ הזה לצים נסו עכו״ס א׳ סמסלוצן לסלוס סומנס נצוואר
ישראצ שמס ואוקי ננרא אסזקהיס וארונא ואזל־נן צסוערא צס״נ נמ״ע
לכי קנר חקנרנו:
ובלאודנ נ״ל לה״ל ס״ס צסחטר קפק סטר ס׳ צא סטר ואח״ל
סטר שמא וקרוב לולאי שנ וסססלמ קולס מוחו אפילו
בסרסור סשונס בעלמא מסט כמוכס מססיא לקילושין ט מ ט נ ט מ
שאט צמק אמ״פ שסוא רשמ גמור מקולשס שמא סרסד סשונס בלבו
אמ״נ ללמטן מלוה לשע שהעיד אין מוששי׳ כלל לקידושין וצא אממ׳
שמא סרסד סשונס וסוא ממעס שכסנ מסמס פאלווא נחשר ס״ק׳
ל׳ ז לשאט סכא שאומר נפיו ע״מ שאני צמק יש לנו ללק שסרסר
סשונס משא״כ נעל רשמ שסטל ט מ ס״נ קנרא נלולס יש לסמון
למיההו נראוחו ילו ממה פכח לממלס צאלקי אבוסיו וסלנריס ק״ו
מהא להנאה׳ צמיצ מש״ק לע״ז לנשמה הנזירה לאממנן א״א לליכא
סל ללא פלס לטז נראוסו ישראל ידהס עמה ע״כ חחר הוא צלסס
של עס״ס וסשהא הסס סשמ׳ לישראל כשל לסיזל ללס שאין נו ממש
נמס לר ממש נסיפון לבמה לר לו יחזור ללה אמס ונפרע ט רונ
סוממדם סינס מאטדס נע״ז רק לס־אנון נמלמא ונשמה שנפלו כל
האוהיו ס»ון למיססו רולמ שמסיל לעמוד למן סוזר ומססרמ רש
להמהיק זה מפ״י השונה לשנ״א הניאו נ ״ מ״ל ס״ ק״מ והש׳׳ן שס
ס״ק מ ל קילל לשוט מ״ש וק׳׳ל:

ותשומת

ועוד מאן לימא לן למומר שמס שאין מסו״ניס לקברו שסר׳ סלוני
נ״ל שיש נסם עמ״ז ומסלל׳ שנס ואנשי עיר הכד סח ואץ
הקלוניס מסאנל״ מליסם ולמס אוסס כמי שמס מסול לשמו כמנואר
נמק׳ קנסללץ ט ז מ״א ו ט מ סייניס נקנולס שסל׳ מיקל ודע של
קנורס מניהו אס״ לכודנ ד קנול סקנלנו ואף מ״נ לםסולש עללכ׳
סצנור אץ מסמקקץ ממו לכל לנר ״ל ס״נו מקק אנילוס וסנסומי
אנילוס לנאנול רשעים רנס וכסייג מליט לשק עסעקק נמק׳ מומל
קען  oע״א עיסו שס כ״ל ע״א קאי אקנולס רש לסלק לנלף o
קא׳ אמקק מס סאנל קא׳ אנסמס משא״כ לף כ״ל לעייל׳ מסמס א״כ
רגיס מחמקק״ קא״ אקנורס ואיכא לןףער ס״ס נסולש מלרכ׳ סצנול
נור לא מס״ניס לקוברו כלל אגל לא כ״ל  pמלםון ספיקיךס ומיץ
נמללכ׳ קוף מ״ק סשונס אמכם מל אשם שמםס נ ד ל ר ס וק״ל ו p
סוא לסליא גסשוג׳ רשג״א שסגיא ג״י ג״ל סייק של״ל ד ה וכחנ
נקונלדקץ וכר מ״ש םימג:
ונ״ל לממקועו הוא ומכלמ לאמדנן פרק נגמל ס ד ן ע״ז מ״א יכול
פירשו אנוהיו מלרכ׳ הצנול ימעא ודל נממיו יד שעוש׳ ממשה
מורו וםשסא א' שיל ללא נמ׳ קנורם א״כ םא למס ל' קרא הא אין
כהן מממא אלא ללולן קנולה וכס״ג סקשס מנ״א ס״ סק״נ ססק״כ
מל סנ״מ לקיל אין מלוה לקנול נפלים לא״כ למה ל׳ קרא לכהן אינו
קנולס וס״נ סכי אמ״כ ש״מ
מסמא לנפל ס״ל שאינו מממא אלא
מ״מ מסרני׳ לקנרו מיהה והד חזק״ מלן יסולס אמ״פ שגרר מלומס
אניו נממס של מנליס מ״מ קנמסו מיםח מיץ לשק רמ״א ק״ שמ״ם
ק״ס לק נ״ל פשומ מאול שיפס משם שהשסללו נקנרסו:
א ך לקנרו נין ישראלים גמורים נולאי ל״מ ונלאס ללאו שפיר מ נ ד
לאין ק ו נ ד ס רשמ אלל לדק איקולא לאודיסא מסל״מ סוא כפירש״
נמסכיסץ לפ׳ כגמר סדן ט ו ע״א ופשומ לסלימ סולטס נקפיקו
לססטר כמו נכל איקולא לאורייסא וכלעוכס גס כן בקילושץ נקוגיא
דסלש למקיק כ ן נאמרה הלכה קפיקו מוהר משממ לולי ההלכה שכן
נאמרס סיו מסמרים נקפיקא והוא פשומ ואיכ לכאורה יש לססמיר
ולק ונרו נין לדקיס וזס לשון רשנ״א נסשונ׳ סניאו סרנ״׳ קי׳ של״ד
ומקהנלא למכולס ואפי־ מוסרם נ ק נ ד אנוודו סוא נקנר ואס מפני
שסוא רשמ ואין קוגרין לשמ אצל לל־ק ססוא אפ״ נשאר נ ד אדס נמ׳
ואפי׳ כשל אצל א׳ מנל ולי ישראל מכ״ל למנינינו נ״ל לכוונסי לאין סומר
סנילו׳ וסמל׳ אסרו צקגרו ג ק ג ד אנוסיו לנלאס״כ כמי צא ס״ נקנר
גקגורסס משוס שאין קוגריס רשמ אצל צדק אנצ לא משוס שסוא
מנולס ונפקא מנ״ א׳ נס אנוסיו נכשצו גטולא גזם אלא שלא גאו
לכלצ נלרו אז׳ נקגר גקנורס׳ איכ א׳ כנר שנ מממנךו סרמ־ס וצא
סיס אפשר לססיר לו כעו געוגלא למ״ס׳ שיס נ ט ק ״ז מיא ללא
היה אפשר לססיר כילויו משוס שמס אוסו מ״ש הימג ומשם עוכס
כחרשגיא שהד מ״צי כממרהא דד״כ׳ וקגלי׳ אגצ זולה זה מה״ח
צקגור רשמ אצל צדיק והשין מ״ה׳ כפשומו גס״ שליד קק״ס דמכודה
קוגרין גקגרי אגוהיו והי׳ לו צגאר כדל וצא מ א ל :
אמנם הרמג״ס השטמ ה ן דאין קוגרין רשמ אצל צדק אדרגא כ׳
גפ־ג מסל׳ אגצ דכסרנ גדין סמצן ומשממ מדגריו צסדיא
אפילו מלן ישראל ססורג ג ד ן סירס כדכסיג כל איש אשר ׳מרס אס
פין ומס ואפילו כיואג שסרגו שסמים ג ד ן ממש מימ כקגר גקגרוה
אגוהיו כראה דקיל לנז״ה הוא דוקא גסרוגי גיד וקלס ראי׳ לדגריו
שהרי גהרוגי ג״ד גופ״ כט א ? קוגרין כקקצץ אצצ כשרפין ועוד הגע
עצען שסלל שבס צפד כעס שכיס וכבר שב בהשוגה געורה וכעשה
נמצ סשובס גטר ואסר כמס שדס באו עדים וסעידוסו לפכ׳ נ״ד
שסצל שנס ואעפ״י שכבר שב מיי אוח.ס סמנירס מ״מ סר׳ סוא כסרג
ונקבר אצל סרונ׳ נ״ד וסנס סוא צדיק געור בלי קפק וע״ע גזים וצא
מעעס אין קונדן אצל צדק וס״צ צרמב׳ס דסא דמ״סי סש״ק עויסי
ויקס מצ רנציו אין ללמול שאץ קונרין רשע אצל צדיק סדא שאני אצישע
דרנ נובר״ ומוד ססס נספיסס אסד סוס ואפ־לי לשני כשרים אין
קונדס נכס״ג וסש״ס דמ״ס׳ לי׳ סכי קאמר ט ק דמליני שוס קפידא
לצליק שלא ׳סיס רשפ כקבר נספוקס שצו אס כן מטלא דמא דאיכא
קפילא צכל אלס שלא •סיס רשע כקבר ממו אפ״ בשם׳ ספוקר ואיכ
למאן ללרש עממ״ לקרא כיעא זהו סעעס של סצ״מ צסקן נ׳ קבלום
לנ״ל אנל אסיכ למאי לק״״צ ללא לרשיכן ממעא דקלא אכו אק לכו
אצא גזיה הוא נ׳ ניד קברוה צנ״ל אנצ שאד רשעים כקנר״ אלל
צדקיס כדל נדעה הרענ״ס אנל ׳סיד סוא וכל ספוקקיס ק״ל אין
קינדן רשע אצל צדיק ואס כן שצא כ  pעשו שקנרוסו נקנר׳ ישראל
סכשריס ופגמו נכנוד סצדיקיס ההעה:
איברא אסר שכנר נקבל צא כ״ל לממומ׳ שכני מקפיקא סלא
למנואר ססס נסנסלרין למכ׳ סזו צמרא לקנר׳ אסכפר לי׳
ואיכ נסי לצכססילס אין קונדן ט ע מכיק לאקנל סיל כפלם אמינ
לסממ״ן שס ילאס לזס לא נאמר אלא נסרונ׳ נ״ל לנסי לטססס לא
כפלו מליסס משוס לנלץ קמקמל׳ ט מ קנלס מכפל מליסם אנל
נמס על עעסו אפשל לגם קנרו לא מכפר וכ; משממ קצס שם מלשון
סמוק״

שארות

חת״ם סופר חי״ד

סהיס׳ ע״ו ע״ב ד״ס קבורס וכר ע״ש וק״ל ט ע סכא דקפיקא סוס אין
נראם למשוש מעשם ושב אצ םעשם עדק> ועוד נ ט דקנורסו לא כפרס
מליומ״ע אפשר שכבר נסכסר ט ׳ מ ר ס שלאסר ה ט מ ס ביד׳ שמיס
כע״ש סוס׳ שבומיס ״׳נ מ״א מ ס במומד במרדו וכף מ״ש ובפני יהושע
שס ונס• דהסורש מרדט ציבור וכדומה אס״ לאמר עיכול אין נוסגיס
בו כבוד צפוצס דבסנ׳ א פ ״ מיכוצ צא מכפרי מלייםו ע״מ דין שטס
כסר עציסס אצא שאכמכו צא כדע מם׳ ענר מצ ראשם דין שמיס ט כ
א״א למסוק בכבודם כצצ אבל א׳ אירמ שזכו לקטרס כמו עובדא מדן
א״א לכו לסשליכו מקברו כ׳ ט יודע אוצי כבר אסכסר צ״ כל זס כלטד
כמביד וססמס׳ ש ט  :ס ס קיק ט ד יוס ב׳ ו״ו אב סק״ס לפ״ק.
מש״הק סופר מפסדימ:

תשובה שמב
חתימה מובס צס״ס מוביס וארוכים צס״ס סרב סמוסצג סס״וש כממ״ו
שמואצ כ״ זאמממר:
 TPאוסן דאיסרמ בסו מצסא בשמם סדבר וצא ססאבצו אז מסמס
בימסוסא מצסא כבר אמורס דאס מבר זמס בסוך שצםיס צריך
צססאנל כטש נס׳ משר כ״ש בשם סנאון מסריש שפירא מפראג דסולס
אבצ אס כסרסא צריך צססאבצ בסוך צמ״ד דאס״ סרא״ש דסציג אמסר״ס
מד״ב בקטן שסגמצ עודס סכא ע״ש אצא שכ״צ פשיט אס אירמ רגצ
בכםיס שסרגצ מפסיקו אע״ס םצא כסג אביצוס כצצ:
הבה ב ט ק כ׳ ע״א אמריכןק״ס כסייס סמטס קודם סרגצ כר מזה צמד
סראביד דוקא קיום מצוס אבילוס לא ק״ס סן בשיגג סן בעזיל
כליך לקיים אס״כ שלא יסא סועא כשכר אבל לא יקלע שלא בםעס סמוס
כמי שאין לו מלוק שאס כזדמן בםוך ן׳ קולע ולאסר ז׳ איכו קולע מסכי
שאינכו מימוס ומו למל מכאן כ״ש מי שזלזל באבלמו אפי׳ בשוגג שצריך
לסמאבצ אמיכ ומביאו לאיש ומללכ׳ ועול וש״ע ס״ שצ״ו ומלבליו אכו
לעמם לסלגל בעלמומו מפסיק אס״ לא מממיל כלל לססאבל כך מכו
של לגל לספקיק אך מטפס קנסא שלא ׳מימ מוטא כשכל מ״כ אפילו
בשיגג ע״ע קצמ ק נ ס ופשיע׳ שייך צליך למזול ולסםאבל אמכס אונס
לא אלא םסלאב״ל למל מזס קיו ל ט ששגג או מזיל באבלומ בלא ממקק
לגצ פשיטא םצמך לסשליס ואך מס מנו של אונס בלא ססקק לגל
צא סחכל בלאביל ומ״כ צמד מסמש במשי כ״ש סכ״צ אונס בצא ספסק
לגצ מסצוגסס לא״ם ומללכ׳ ואמל אס״ סלאים מולם לצליך צהסאבצ
באונס ואין לגצ מפסיקו:
ובמרדכי מיק ק״ מסק״כ מ״ס׳ ממסל״מ אכגצטילא למספקא צי׳
בםמועס קלובס שבס עלב סלגצ לצא כסג שוס אבצוס אס
סלגצ מצילו ופשט מסל״ש מל״ב לסלגצ מפסיקו מהלאב״ד סמצ לוקא עבל
וצא כסה מטהו אבצ הכא ששבה גלס צו מ״כו כרצ ללממכא אכס״
לגל מפסיקו ואמכס לבלי מהמ״ק בשלש •״ג עעולבביס ומבולבצין בזה
א״א צממול עציסס וכבר הלגיש בסשו׳ כ״ש וכ׳ שלבמו צ״פ וגס מ״ש
מלטמ׳ לאב״ל מט שאין לו מליק ש״מ אונס שוה צשוגג אק לאים כצצ
לצא ב ט צאמו״ אצא ללאמל ן׳ עבל זמן מיעוס גס מ״ש ר ׳מיאל סליג
אממממ מאנגלמיל׳ מנ״ל סוא טיל׳ ממססק לגל ולבינו ׳מיאל עיילי
בליכא לגל אלא למנומ ממנו ואילך ומכיש מיש ממל״מ מל״ב פליג אממלימ
אנגלמילא ממומ מאל ואין לזוז מממ שט לעיל ואמםוס בבלכמ:
מש״מק סופל מפס״למ :
פ״ב יום מ׳ מ׳ משמ מקציב לפ״ק — :

תשובה שמנ
שוכיט צס׳מ מלב ממו&צג במולמ וומפצא מושס פצא פצוס עלמוק
צמוק מק קש״ס מו״ם יעקב משס נ״׳ יושב בשבם ממכמור
עלכ׳ מעצר בקיק מ״ב יע״א :
יקרתו ט ו ס כ׳ צמב״ מגיעכ׳ צככון מגצמ מלוכמ מעוצפמ ס ס י ר ס
כזוסר סרקיע מאילים בכימן סיכוק שמס ביום צ״א צצידסו
מלס סגיע שעס שכולל בו וצסולוס כסן סל״מ צססאבצ עצין לאין ממשבין
שעוס ועכעלו פרו כיון לפכ״פ איכא סצוגס׳ בסוס׳ עילוכק צ״א ע״א א״כ
כסי סוגיא דמצמא לצכצ טצ׳ צא נפי משפם צשמס ט מ צערן אבילוס
לקיי״ל סלט כלבמ סעקיל באבל ס״ לו לסקל שלא צסםאבצ עד ימצאו
לו שלשיס יוס משעם לשפם ומארק סל״מ וסלאס בקיאוסו בלוב העקוומס
דלא כמלא דלא ממשבי׳ שעוס ופכ״פ ל פ ט ד יסס לן רסס סולס ויען
כ׳ ס מ ע ע״ס׳ כוב סעכיכיס כ ר ל אע״ג לצא צמן למרככו מימ אבאל
ברצוה ה׳ הקוגיא וההלכוס בערן זס כיד ס׳ סעובס ושעעססא ממיצא
רוומא בעזה״׳:
בעירוכין צ״א ע״א מ״ה׳ מוס׳ דצרביכו אצמכן מ ק א במי ערי מועמ
מורן עשעס צשעס וצא צערן שארי ערכים והוס׳ פציג׳
יס״ל כי היכ׳ מלס״ גז״ש שכה שכה צערן שנס סעבור סס״נ צערן משבון
שמומ דאין גז״ש צעמצה וצסע״ד דמה רביכו אלמק דמדאצטמך בקדשים
קרא ים״ דשעוס סיסציס בקדשים ש״מ דצא יצפ״ שכמ שכמ גז״ש מצז

המ

ותשובות

וסוס קדשים ובע״מ ב׳ כסוביס סבאיס כא׳ ואין מלמדים ואס״ כימא
סולק מקדשיה וכן בסיסון לא ׳למינן ט ע מוכס לנז׳׳ש לא ניסכה לזס
לגיש ׳לפיכן קדשים וחולין מסדמ:
מיהו נ״ל לניט אלסק לא אממ אלא ללבנן דלב׳ שס בעילוכין דצריכ׳
ממקרא• סד לממונר שנסו של עולם ואידך לשעום איכ כיין לליכא
גזים לזס כ ט םסוכחס׳ למיל לא נע׳ שמוס אנל ללנ׳ ס ס ס לסיל
ממשמעוס קלא שנסו ׳לעי׳ ממילא שמוס א״כ סיס בכל מקום ל נ מ ״
שנסו ולא של נמלס עסשבינן שעוס ומולם לבינו אלסנן ובזס אלוח לן
סילש׳׳י במילוכץ ״מ ע״ב מעילמ אוסו יום ואוסס שמס וסלגיש כ״מ ס״א
מעילוכין למשממ דלש׳" ק״ל לבכל סאמומס שס מסשב שמוס ואמנם
בסיס יוצא מסן לא סילש״׳ כן וגס בטלמ כיב מאישום מיטמ •גידשזר
מרש״ יבטח ליד ללא ממשבינן שמום ויי׳ל לסיצ צרש״ מלכ״צ סאי
בלייסא כל סערניס מס ממילע דבע״ס דוחק לומל סא כדאימא וסא
כלאיסא אלא כולסו במלא מחסא ממסינסו ממשבים שמוס ואם״ כלבי
וביבמוס סילש״י אליבא דסלכסא ללא ממשבים שעוס אך סכא במיהא
אמי כלבי ומשו*מ לב אסא בל יעקב למסרם סברייסא לא טיס׳ לק
קלא לשכם ממכמ ולא טיס׳ מקקנא מיעים סם״ גאולמו אע״כ מסלש
כלבי למשכם ממכלו סכצ אך בק־ס יוצא מ ס ן לטיס׳ כ ט סך בל״סא
במל לסקשה ללב מסולם לבי בלוד ומשכי םכא׳ סיא ומ״ם׳ סך בל״סא
לפליג׳ אלב׳ וא״כ ע׳׳כ לפוס אוסה קוגיא מ״כ בל״סא דלא כלבי ושבק״
ללמיק ומוק׳ כמש״ מע׳׳למ כל מל כלאימא בע״ס משעם לשעם ואיכך
כולסו ט ו ס ליום ואיש ובמוק׳ עילוכין ׳״מ עיב סמל מקשו לממ ל׳
קלא בקדשים מיפוק לי׳ דלא משכסח ס ט ל ב מ ס ס״ לעיל יוס א׳ בקוף
משנמ משיב שכמ ומי׳ לאיצעל? שכמו לעע״לע ס״ א׳ ׳מימ למוד ס״א
אסמים לצסכ׳ סכיו קא׳ וצא אםכסי וכן מבואל צסמא בלש־״ שם בזבמ״
ט ס ע״א ע״ש וסםסא כמי לכסיב שכסו א׳ צאו ׳סיס ס״א כסי עע״צע
ומשעה לשעה בע״ ו ט ע צא הוה ׳לעי׳ לשעמ פוקצמ בין שמיט׳ צזכיקס
ומיא ט ק לאםחמ־ט במכשל שוב לא ט ס ק ל לכשיגיע שעםו קולס זמק׳
צכן איצטליך כ ט ימימ ופשוט .ויש לעיין קלמ ללמ׳ חאמול משמע דאי
צאו מ ד ע ״ דשעומ ממשבי׳ מקלא לשכמו צא חוה מוקטכן ׳מימ לשעומ
פיסלין בין םמיעס לזמקס א״כ לל״א דשלשיס יוס מוא דמשיב שנמ ולא
יוק א׳ לצליל״ צק״מ ק׳ חיש׳ עממילין לל׳׳מ ואיצטליך שכמו למעוטי
שכוס עולם ועע״לע מםעס לשעם לא ידע״ אס כן ללילי׳ מכ״ל דשעומ
סוקלוס בקדשים:
ובישוב קד סיס׳ שמעם׳ בשם סגאון ט״ס זלמ א״דלק זצ״צ דאי
צאו שכחו ס״א כנשים בני שכס אסל שעבכ שכס אז ׳וכשלו
לסקריב עיין כן סוק׳ ב״ע ס״ס עיא וקרא שבעם 'מיס יסי׳ עם אמו
איצטרך צכשכוצד קמק־ לל״א אבל סשחא לכםיב שכסו שלו וצא שצ
עולם א״א לומר אחל שעבל שכסו א״כ ז׳ יעים יהיה עם א ט צמס ל׳
וככק סוא :
והנה מלשון משכם לעילוכין וביים׳ ליס בש״ק לניטין בראשוכס היה
כטמן יוס ׳״ב סדש ועמ״ש מיז ״ל סימן לל״ב סקי״ע מסםטיוס
לשוט משמע ללא אזל״ בסל שעוס וסכלעיל כסי מלאול׳״ במי מע״לע
בבע״ס מ״מ לבכן ספקימו לזס משוס לאלם מומס בשמוס ואיכא יוס
הממוכן ומשו״ס בכל סשעלוח לא כחב״ שעוח כ״א בילושל״ דססמ
לביל הגמל בקיאי טסי ו ע ט מ א״א לכוון השמה ו ט כ בטלוה סכזיל
ובזס מיושב מס שסמס כימ סמ״ב ממילוכין ללמב״ס לא מ״ס׳ ביע״ס
למסשביק שמום וס״כו מעמם מכיל ואמנם שימס סיס׳ לסליג׳ ארביכו
אלסכ; וקיל לבכל מכסי סשב״ ש ט ס וילסיכן גז״ש שכס שכס יש ליישב
כל סכ״ל סכה כבר כסבס׳ במקיס אמר דלפי דק״״ל בס״ק חדש ימים
ימים אסמ ממשב לחדשים ואי אממ ממשב שמומ לסדשיס וסר׳ ממכ׳
כן אס יאלמ סמוצל באמצע סיום ל ס ע ט ס שכבל עברו עליכו כמס שמום
ממולש סבא וממין צא מכיכן ציס מל צאס סככביס שצאמיכ כמצא סכי
כמי ׳״ל כסי לבעי' מםעס צםעס ט ע אין סוצכיס אמל משעומ אצא ׳ממיל
ט ו ס שלאממו ולזס אלעמך בקלשיס קלא ללא כמוש לזמ ויסרדל יומו
באמצע של יוס באומן שאין מכרמ מכל מאמור אך כ״ל לע״כ לא סל״ג׳ אלא
בשכיס אבל ביטס לימ לק וצימ מ ק לאין ממשבין שעומ וכאימ במרס
מע״ש מוק׳ מטצ עיממן ״מ ע״ב שכמב ח״צ אזציכן במל מלצאס לא
סעצא מן זס שסל׳ צעוצס סוא בן שכמו עכ״צ וצטג לאמא׳ צא ממצא
סל׳ צא ׳ושצס יוס שביעי צצילסו אצא באמצע יוס צילסו אעיכ זס צא
יעצה עצ מלמה־ לאס״ צס׳ שבלמס לסםסא ממשבים שעוס לשמם
קדשים אבצ צא יוס דקדשיס וכן מוכמ ממוצק ס״א ט א ל׳ אסוטליק׳
רמי וט ואי ס״ד ממשבים צק״ע דסיוס יוס סשביע• סוא באעצע יוס
בשמם צידסו ומאז ט ד ממסיצ יוס שטכ׳ ומאי קשיא אעיכ צעכק יוס
פשימא ליה דצא ממשבים שמוס:
מיהו צר אלמכן דצא ממשבים שמיס אלא בקדשים איש דמאי במממ
מד״ן לא לאו קדשים מיא ובזמ ״ל מה שמקשר מביר׳ מיב
סגאק ט״ס אברסס ביכגא סג״צ אבדק׳ק וסממכים )ווירצבארג( כ״
אדמקםס ממ״ מס׳ אומר ציקש* מ ט ק ד ס ס׳ משפטים גבי בכור ז׳
יפיס ׳סיס עם א ט וביום סשביע׳ ס ס ט צ׳ ולא שי 7צסרן ציצס צקדושה
יוס
,,

שאמת

חת״ם סופר חי״ד

יום צסלצאס סא בכול מלסס קלוש וסכה סגוף סקוש״ יש צישב ועולככי
תצודמ סלנ סד״ן מרס זלמן נאנסרד ר ׳ לםא מקרא לנכוכ מכביכן כור
מעשר נהמה כמבואל פ׳ בהלא לבכורות איכ שסיר יש ל ה ק לילס לקלוש׳
דכככס צדיר צססעשר רום צהרצאה ושי 7שפיל הילק השיס אנל עכ״פ
אכס׳ קשיא ע״ע צא לוד קלא דמוקלס לפ׳ משפטים וצכניכו אצסכן ׳״צ
בכול דקלשיס מוכי׳ שעוס וצק״מ ליום שביעי מסיים באמצע יוס אע״נ
דאקיקנא לוקא צערן שכיס אמרכן כן וצא צעכין ימיס מ׳׳מ הכי הומ׳׳ל
משו״ס רסא ל״ ל ומי׳ לס׳ אמול מ״כ׳ נסולין ללא שיק• הכ״ל ויש מזס
לאיה לשיטה לניט אלסכן דלא מסשנ״ שעוס אלא נקדשיס:
שבתי ולאיח׳ גס לחוס׳ ׳״ל וצומל למבכול צא מצי להקשוה דהרמ
לשכר׳ בכול קדשים סוא ולילם סולן אסל סיום וא״כ סיוס יוס
הז׳ נעמול סשסר ולק״מ אבל מפ׳ אמול מריר נסולין ליום סולך אסל
הלילה קשיא שפיל הא לילה סז׳ וכו׳ וק״ל מ״מ מכל סלין מוכס ללעכין
ימים לא מסשניכן שעוח ]וע״ל סי׳ ׳׳׳ז[:
והנה נס׳ מטוס פירש״׳ מיום שמעו הוה שמעי׳ מע״לע קורל מיום
ליום והקשה סכא״ס לבססכ׳ נין לכנכן נין לרשב״י מיום שמעו
יומו ומיום ציום סוה סל״א מע״לע ומסיים הלא׳׳ס ודיל גס לא מצאה׳
נשום מקום שיאמל סי׳ יוס סוא שיעול כיל שעוה שסוא מע״צע כמו
שנלאה מלבר כשי״ עכ״ל ובס׳ צילה צללך הקשת אהלא״ס למה לו
מספלי הלא ש״ס עלוך הוא ננלליס ע״ו ע״נ לשסס יום אינו מע״לע
לולי מיום ליוס ובחי׳ אמלחי ליישב ללש״ בחומש פ״ למאן לדליש טעמא
דקכא וכה׳ בעלמא ס ס ס יוס איכו מע״לע אנל הכא הסנלא והטעם
כיהן לססורח כהכה זמן להנעל לחשוב מחשבות ולהה״שב בלבל אס
לקיים אס להפכ וא״כ מסהמא כל אסין מע״לע הכי הוה ס׳׳ל לכו אצטמן
מיום ליום לאםוק׳ משמעוהא וטעמא לקכא ולומר שאין זמכו אלא על
שקיעח חחמה ואס כללה אחל צאה הכוכבים יש זמן כ״ל שעיה ואס
כללה קולס נין השמשות לנע אין זמכו אלא ככע וש״ס אזיל למאי ללא
ללש״ טעמא לקכא ולתך מ״ל סחמח יוס שמעו כמי לק על הלילה אלא
דאיצטליך הלי קלא׳ ללבוה הלילה ומשרת לא הקשה הלא׳ ס מש״ק אך
מספלי ללשב״ ללליש סהס מיום ליום מע״ניע ולא ניוס שמעו ש״מ אפי׳
ללשב״י דלליש בעלמא טעמא לקלא אפ״ה לא מפיק מביום שמעו מע״לע
ע׳ כ סקשה מקפרי ומ״מ ״יל וק׳׳ל בהא סלקיכן מוס לכ״ע לא נע׳ מע״לע
ולא סליגי ביה כלל ימשי״ה פשטא דשמעהין לסרא״דמ לשמה ימים דבהמ'
איננו מע״לע כדאיחא החס קל״ו ע״ח אי איהרחיהי ל׳ עד לאורהא הוה
אכלי׳ מיני׳ ודלא כפר״מג דכבר מחו ל״ מאה עוכל׳ בעיכל׳ וחומר אני
לכיון דעכ״פ הלכה מ ו ס ס כסיל א״כ ממילא נאילוח לא נחשבו שעוח
להקל דהרי חוס׳ הקשו בכמה דוכח׳ ועיין בחולין ״יב ע״א כחבו סא
ריבא נכי קיימא ילדו וח״ חוס׳ משוס חשש חומרה ינוס החמירו נס
בכשחט נהוך שמכה והקילו נאנילוס ג״כ משוס אי לא הא לא קיימא
הא ולא חילקו גס נין סיהק ובין כסל מן הגג הכל נחדא מחחא כמצא
לולי לא סלוג הנ״ל ה״ל למיזל באנילוה נהר רונ ולכמה פוסקים חנה
ה״ל ככםל מן הגג וכק מקילי׳ משוס הכ״ל וכיון דההס ר פ א לא חשבי׳
שעוס א״כ איך כקיל וכחשונ שעוה נאבילוה ׳לינא בארעא וגיורא נשמי
שמיא מכל הלין טעמא כ״ל פשוט דיש לההאבל נכי האי גווגא ויפה
דן יפה הורס פר״מ אמכם מס שטען סלכס כדברי העקיל בחבל בכהונוה
דף סוף ע״א סליג׳ נזה סוס׳ דלסד פי׳ לא אמריכן הלכה כדברי המיקל
אלא נחכאי ולבא באמורא׳ ומכ״ש בפוסקים וכן מ״ה׳ נהשו׳ מהר״א
ששון סי׳ קס״ז וכשדים סי׳ ר״א ולאידך שיטי דחו׳ ״יל כעולם סלכח
כדברי המקיל נאנל והחס שאכי משים דש׳יס מ״חי מס״׳ לדני ׳וחכן
ונחשו׳ מעיל צדקה ס״ס׳ ה׳ כהב להככיע ממס׳ מ״ק כ״ו ע״נ דסריך
מי אמר שמואל הלכה כריב״ב והאעכ שמואל הלכה כדברי המקיל באבל
ומשכי קריעה שאר ע״ש ואס איהא הול״ל שאר הכא דאמר שמואל
נהדיא הלכה כריב״נ אע״כ אפי׳ כשאמר להדיא הלכה כמסמיר מ״מ
הנכה כהמקיצ א״כ בהא דדבר״ שבצנעא דק״״ל כר׳ ׳וסנן משוס
דבאמורא׳ לא אמר״ הכי ע״ש ולא זכים׳ להבין ראיס׳ הא הוא גופא
קשיא מה ראה שמואל לומר הלכה כריב׳ נ כיון דיש הלכה כמקילאנל
בכהונוס לף ע״א סטעס לפסוק כרי ׳וסכן משוס דנר״הא מסייעו ורב
ושמואל ע״כ בכ״הא לא שמיע להו ומשום הכי סיסקיס כר״ לססמיר
־לעולם בעלמא הלכה כלנלי המקיל אפי׳ בפלוגחא לפיסקיס וכיון
דפליג׳ בהוס׳ בהא א׳ הלכה כלנר׳ המקיל בכל םליגתא אולוקאנהכא׳
א״כ יש להככיע הלכה כ ד נ מ המקיל בפלוגחח חוסי הלז׳ ימקליכן בכל
סלוגהום דאנל מ׳׳מ סכא לא כפקא לן מימ מלנד מ״ש לעיל דלחשיב
שעות ליומא ליכא סלוגהא כלל ועוד כיון דבאבילוה משים לא פלוג
דינים ולבן שמוכס ימים לשחיטה א״כ כי היכי דההס לא מחשבים
םעוה ה״כ הכא מלבד כל אלו "יל לא אמר״ הלנה כ ד נ מ המקיל באבל
אלא נסליגתא דאיכו נוגע אלא לעכיןאנילוהכגו; ״בכיס דנציכעה טסג
ה כ ל אנל נפטגחא נמיל׳ אחכיכ׳ ומסתעף מיכ״ דיני אבילות ולשאכ
מיל׳ כבל איםסק ללא מחשבים שעות אע״ג דמסתעף מיטת חומכא
לערן אבילות לא כחל לקולא דאלס״ס גס לערן פדיון בכול כמי כימא
מת ניוס ל״א קודם זמן לידתו כאמכ תלכת כלבמ תמקיל לערן ממון
,

ותשובות

לנסנמ ויסמר סאב מפדיונו רממון קיס ל׳ וזס מבואר סביפול אע״כ
כיון דכאו סלונססס לעכין ממון איתשל וג״כ לסמא מוכי ז״ל בםפלאס
קפ״ק דכסובוס ע״ש וס״כ דכוות״ פ״כ סוראחו בקדושס בלי שוס פקפוק
וסי ממו שסלכס כמוסו סכ״ד א״כ למבמ סי :יוס ד׳ נר למב״ סקצמ״ל.
מש״סק סופר מפפ״דמ :

תשובה שדמ
שלום וכ״מ כס״ס הרב סוסיק סמופלא מ ד ס צבי סירש קנ*ל כי״
אבד״ק אמש יע״א:
כמר א׳ שכמנמ נמים שאל״ס ואחר סיאוש סירס ממלחו שקרוביו
TP
׳סאנלו עליו ז׳ ול׳ וקמו מעכריס מל סוראחו ממ״ש גש״מ ׳״ד
ס״ שע״ס סעיףתידוקא מ־ס שיש לסס סיף מתאבל וסוא מנעל סעימור
ומ״ס׳ לי׳ שייך שס ומעלסו עוען דמשאל״ס רוגן למיסס רק בא״א
ססמירו כמ״ש סיסי סס״ק דננא מציעא משוס עגוכה וממילא לא ׳חאנלו
שלא יבואו לסחיר סעגוכח אבצ נסכו׳ דציכא עגוכס ׳סאבצו אצו
עעכוחיו :
דבר זח במחלוקח שכוי נעזלת כשיס שחיבר סגאון מסר״ס בן חביב
על סי' ׳״ rבא״ע שס סק״ס סשיעא ליח שלא ׳חאבלו אפי׳ על
לווק משוס גזינת לגדלה ומשמעוס חש"! סי׳שע״ס כן הוא חלא מלכחנ
העיעול למאי לקחכ׳ נ ע נ ע כהל מ״ל׳ ליש לסס סוף ונא קאמל למייל׳
נסכי׳ או נאשח וקטן וכן מלכלחק ש״ך אחשו׳ ל׳ שלילא גאון ולי האי
לס״ל מחאנליס ע"׳ קול וקאמל לכלחו לבכיסס ולמס לא ק״ס לנכיהס
היכא לליכא חשש היחכ עיגון אע״כ לא סליג ומ״ש לבלי חעימול
משאל״ס שאי! מחיכין אין מחאבליס הכווכה משאל״ש שאין מתימן אשתו
א׳ היס לי אשה אין מחיכין אס״ ליח ליה אשה דאל״ס הול״ל בהיפוך
משאל״ס לא ׳חאנלו שלא יחיכו אח אשחו אלא משמע ככ״ל שאי;
מתאבלים:
א ך אחל אחכון אכ׳ נא הגאון בחש י שבוי״ ח״א סי' ק״ג סשיעא לי׳
ט ו נ א ל ב מ ו ק מתאבלים תיכא דליכא חששא תיחר עגוכה וכ׳מכ״ש
נמשאל״ס שאס כ־סח לא חצא וסיולשיס ׳וכדיכ לכחלת ולא ח״ש״ לתקנת
ועכ״פ נסנו׳ לא כגזור גדרת לגדלה והשיב על תש״ך במאי למ״ח׳
מחשו׳ ל׳ שכיכא ויי חא׳ כמ״ ש לעיל:
עלה בידינו פלוגתא בזת וחנה א׳ היו חולקים נלין אנילוח אי לאוי
לתתאנצ עצ כיוצא בזת או לא היינו אומרם תלכת כדנל׳ תמקיל
באבל אך יעןסלוגחחס כק ח׳ כגזוכ גזיכת לגזיכתאנל זולת זה פשימא
שלאו" לתתאנל על כונ כזס לאפי׳ על ס׳ כסל הי׳ כאו׳ לחחאנל כק
משוס לתתיכ עכוה והתם גזכיכן את״גז־כת לגזיכת אפ״ נכפל נתמת
משוס למיעוט מצוי כמ״ש תוס׳ ביבמות אבל נמשאל״ס םשוע שלאו׳
לההאנל לולא גזירה ופליג׳ פוסקים א׳ כגזור גס גדלה לגזירה א״כ
המקיל בגזירה לגזירה ומחמיל להחאבל אין מזחיחין אוהו והע׳׳נ
ויש לו על מס לסמוך חזי מאן גברא רנא השו׳ שניה יעקב והי יגדור
פלצוח עמו נלחודו וישסוס שלום לו ולסורסו הכ״ד .
מש״הק סופל מפפ״דמ:

תשובה שמה
שוכיט לי״כ הלנ המאה״ג חמופצג חרש נעצ פיפיות עומל להצ
חלסיוה כש׳׳ס מסו׳ נעל ר ׳ אבלק״ק אייבשק יע״א:
ימרתו הניעכ׳ ילא ה״ה׳ נמזג השוה בעו״ה ואחל על עהה והככי
משיב עודר בכפיון ידים הי יחזקני ויאמצני .ע״ד אשה גדולה
במעשים שהכיחח ח״ס לבל חי בלי ז״ק בן זכר שיכול צומכ קדיש ענוכס
ונעלה מכגיל׳ ואציליה שכל מלמד א׳ שיאמל קליש ענוכ הקו; כשמסה
כל יניח וריצה שיחלקו האבלים עם תשכיל סכ״ל נקדישיס והפליה
ואס ימאכו צהחסשל עמו ישחלצ אצל אקרוט שלא יחכו לשוח להאנליס
לסססלל כלל כ׳ סססלוס הלו״ נכצון הקהל סממוכיס ולא יחלצו שיססצצ
כ״א שכיר שלו ופר״מ כבודו סעמיק עיוכו כלככו נקודש ושפיר חזי כל
סאמור בעכיןזת:
ולברר הדברים בעז׳יס׳ כאריך קצם סכה סכב״ סוף ט״׳ד מ״סי
מ״כ וסוא חשובת מסרי׳׳ו גשם כ׳ יוחכן מטכיוש שסכסיג
נעילו מ׳ שמם נעיכ וגס בכיו מדיוני העיל יש לו נ׳ חלקים כגל מי
שמח בעקום אחל ובכו לר בעיל וה״ס מי שמס בעיר וסשכיל לו אחל
שיאמל קדיש בענולו כ׳ המס יש צו זכות בסקידישיס מצד עצעו וגס
הבן יש צו זכיה מצד עצמו כמצא מי שמח נעיכ וגס נכו בעיל יש צו ב׳
זכיוה ואס נ ר ל ר נעיר והוא לא מה בעיכ אין להבן אצא זכי׳ א' ע׳כ
איכסו יאמר־ נ׳ קדישיס והכך לק קדיש א׳ אלו דנכיו ומבוא׳ מזה שעכ׳יפ
השכיל יש לו קדיש א׳ לה״כו אחל שכל א׳ מהאבליס ׳אמכו ב׳ קרשים
יאמל השכיל קדיש ועול מבואל למי שמס נעיר אחרה אין להנן אלא
קדיש אסד וכבל העיל ברבי בסכא סלק א״ס שהין כוהגין כן בכל
ססוצוםיכו ואמכס טעמא בעי להכי קברה עסו׳ יוסק ככוכס לכאולס
וסכצע״ל

שאלות

חודם סופר הי״ד

והנלעיד בזס כ׳ סכס כל לידס אלו מיוסדים על ד נ י שוסעוס שיט
לסס סנוס בשוסעוס וכל ס ד ווס לאמצעי וזיל מסלי׳׳ל
בסשוב׳ ס״ ל״ס וכן כוסגיס בעיל סזאס שבן מיל לוסת אס סאולס
כד סואיצ וכצ צלכ׳ בסכיכ )ממלים על סצנול כמו לסשכיל סזן וכד
וכוסין ג ר עיל זא״ז צנכיס בסכ״כ וכד ואין ׳כוציס צכוף סאולס וכו׳
מססגלא לכל סכאס גםכ״כ שצסס לםא קען שיבוצים צמכלו אפיצו
לכלכיס כלפסק לאג״ ס״נ למגלה ולםכ׳ מנהג כצ הקסצוס שנן עיל
לומס לסאולס ממקומו כד עכיל למרננו ומאז כהגה׳ על גליון מג״א
שלי ללם׳ מאי לק״״ל ללא כלאג״ לנסכ״נ של כלכיס אינו נמכל
כמ״ש נש״ע א״מ ס״ ק ר ג ומג״א שס סק״ז אס כן צ״ע אמא׳ גן עיל
לוסת צסאולס וסללנא נ׳ לצק׳מ לצלוסא למלהא אמל מסדצ לצלאג״
כמכל אגצ גאמס אם״ איכו כמכל מימ סמצא׳ שנסון ססכוס ס״נו
סססורה שהיא השק והםצוס וקבק מכין סכל מ ג ר סעיל וסאולסיס
סמס אקלא׳ נעצמא וא״כ כצ סדוס שעוצם עצ סססולס שיין צבעצ׳
סססילס לא לנעצ׳ ססגוה וע״נ בן עיל לוסס צסאולס כ׳ הקדשים
וססלוס וססיוביס לעליוס סיס שיין לנעלי ססולה סס ססושביס ולא
לסאולסיס וסלנליס בלולים נעז״ס:
היות כן כ׳ מליר שוהסיס שסלדסו אהאינן עלס וק״״ל שותף סמס
מה שהלויסו שוסםיס נססולס אסל מיססו אין ליילשיס סלק
בו כיון שמה נמל שותפימ ממילא והאמה םליג׳ נזה סראשוכיס אן
סרע״א הכריע במ״מ סי׳ קע״ו סי״מ ללא כהמללכ׳ לפליג וא׳כ ׳״ל
להל״ל ׳וסכן ס״ל כהמללכ׳ לאסל מהשוספ״ שמס מ״מ הדוס שעולם
על ססולהו אסל מותו יש לו סלקו בדוס א״כ גס אסל מיההו יש לו
סלק נהקלישיס וספלוס מלבד סלקו של נכו סס׳ ונוטל בכו ב׳ סלק״
א׳ מצל אנות־ו צתקון כשמתס ואסל מצל עצמו לק״ס כא״וא כמ״ש
מסר״׳ק שלש למ״ל אנל למאי לק״״ל כיון שמת נטצ תשותסות ממיצא
כל סדוס להס״ס סלליס שס וכל סבכי׳ שויס וללק• לנרי נ״נ׳ תנ״ל
שלא כשמע מכהנ זס לעולם לסלק נין בן לבן:
א ל א לם״ז מידלא בעל מכהג השד שסכסיג מ׳ ׳וסכן ליהן קדש
להשכיל כיין שאין זכיה להמה כמינן ומשי׳ה לא כמלא מכסג
זה כסינ נליי״א סי' שע״ו ולא במג״א סי׳ קל׳׳נ אלא בקליניס האומד׳
קליש נשניל קלוניס׳ לסיל ליש להם זכיס מלל עלמם לגאיל קליניסס
נס״סס גס כ׳ אסל מוהס מציכי יניס כוהנ נקליביס כמ״ש למבין
פלשה וישנ וגאילה הלם ניהג נקליביס אנל שכיל סבא בשניל מס אין
לי שוס זכ״ס סאמנס ל נ ד למ״א לקיסיס ממהל״׳ק שלש למייל שכתב
פשלה זי בבן נ ט ומלמס שס למנהג שנהגו בגליל שלו להשכיל אי ולי׳
קדיש ימשמע לין א׳ לשכיסס והשהא כיון שסלידא פ ק ק כן נקלוניסס
ס״ס נשכיל ילע״ל המהד״ק לטעמי׳ אזיל לק״ל אין נן הנן ס ״ נ נכביל
זקר יכאסל ׳סשב ימשייה א׳ לאו לנגליליה כהנו להמפשל אפילי עם
שכיל מכ״ש עם בן נ ר אנל סלמ״א סא פ׳ בי״ד קי" ד מ קכ״ל לס״נ
נכבילו וכן משמע מלשין לש״ קיטס ל״ט ע״א לבי לנ׳ נ ל ב ד ן אנא
יאין עלי לכנלן כנן עכ״ל כ״ל דע" מילוי ידם סיס מתבטל מת״ת ואלו
גני אביו ס״ב לתתנטל קצת כלאיתא נשיע ״ל לק״ ל ד ג ע״ש ונ; בכו
איכי מסייב לכבלי כאב וכן מנואל ל ס ד סבן מיכו כעשס שליס ביל
לסכות אניו כמנואל נש״ע קע״ ה׳ יאלי לזקכי כעשה גיאל תלם
לסלט כמנואל נמכו׳ ׳״נ ועכים מסויב להצילו מ מ ר של גיסכס ומלאכו
בילקוט ׳שעיס ליע בפקוק יעקב אשל פלס אס אבלסס שםלאו מכנשן
סאש יעיין ש״ק קנסללין ״ ע ע״ג וקיל ללמיא ס״ס לכל קלובים יש
שייכות וקצת סיוג צסציל כםש קלוניסס מכי שסה אנל אסל שאינו קלונ
וצא אתי אצא מסמת תמת עצמו ימת עצמו כנל גטצ שותפתו ואינו
מטל גרוס אין צו שוס זכיס:
ו ל א שיין כא; לומר לא לאינו אין לאיס סלא סא כנל סעיל כ״גי
סנ״ל על מנסג ס נ ר ס שאגותיסס מתו נמקוס אסר שמעשים נכל
יוס ללא ק״״ל כל׳ ׳ומכן סכ״ל וסיס למכסג שכיל לסכל סל כדל ועול
ס ד לאימ ילאימ יש מללא מ״מ׳ ל״ לירא וכקיט קלוני׳ ושניק שכיל
ש״מ לא ק״״ל כסא ימול נ״ל לא שיין לומל נמכמג לא לאיכו אין לאית
גמס שסוא כגל עיקל ס מ ן וצזם צלקו לגלי סש״ן ׳״ל קי׳ א׳ כיון
שמעיקל תלין כשיס שומטית צמן שכיסגיס שצא ׳שממו וצא לאיכו אין
לא״ מס שאין כן סקלישיס סלק ססשומ מ ט ג ע מסמללש״ איכי אצא
גגכו וכל שלוציס צסכסיג גס גמ׳ שאיכו ג ט צ ד ן לאיס וכצ שצא לא־ט
כן סיס לאים גמולם למוקיד׳ על עיקל סאמול נמללשיס נ נ כ ו :
ובענין התםצס פכ׳ מהלי״ק לתציא גצגול נ״ל ס״כו נזמניסס שתים
ש״צ מוציא לגיס ואין אלס כעשס שלוחו גע״כ א ן גז״סז כבל
כ׳ מגיא סי׳ כ״ג קקק״כ להכל הלד בממוכ״ וס״כו לקבל שק קנוע
אבל סאבליס כיון לבז״מז אין כאן לין שלימות ומום ד ו ס שנשיספוה
לאו כל כמינ״מו לקמל למפקיע כמ יד שאין בו פסול או גמגום לשק
וסוא ראר לסמפלל לומר שצא ׳מםצצ ואס מצל אלמוס ומזקמ יעמלו
נגד סאנליס על שיטלכו לסססשל לא סועיל כלום כ׳ שמעמ׳ כל תוינא
טליא גפס׳יל גשם הגאון שב יעקנ נסיוסי שס אמר לסאנליס שכל מ׳
שאומר קדיש שמגיע צמנלו צא מועיצ צעצמו ולא מפסיד לסבלו למ״מ

ותשובות

סמא

עולס לנשמה מי ששיין לו ולעע״ל מוא מש״ס בב״ק סגוננ עולסו
של סברו וסקריבס סמור שסד חזרס קרן לבעלים ע״ קמי שעיא גציא
לעי העילה וה״נ לכווסים:
ולפץ לא לאיה• שוס זכיה ל ה ש מ לומל בשביל מאשמ זיל אן ד ל
דה׳נס מנסנ ס ס פ ר מ ס כל סקלישיס אומרים כל סאבציס בע״א
ועל כולם עודם הקהל ׳נדר וסגאון מם״ו ימבץ גסילור שלו כ׳ אינני
ממםל בדני קדים כי נכון מנסג ססעלליס שיאמרו כולם בע״א וכן
אנו נוסגיס עה בניה מדרשינו נקדיש ללבכן שאומרים כל ס נ ס ולים
סאנליס גפ״א וצםעידס נס בבהכ״נ כשיש שיה עלסול בין סאנליס
אומרים שדסס ומה בכן עיכ נלענ׳׳ל ׳סםשלו אסל שאמרו האבליס כל
א׳ וא׳ ב׳ קלישיס אז סקליש סשליש׳ יאמל סשכיר עם עול אבל א׳ עמו
ואז אס לא ׳לייסו סאבליס ולא ישמעו לזס אד מפין על מדס סלוס
ולעדן ססעלס אינ יולע למצוא סשל לבר אלא אס •רלס סרב מסיו
לול נ״׳ לקנן לו מדן נמנסה ועלניס ביני עמול׳ לגלס׳ לעליף מבסכ״נ
ועיין ס״ נ׳ סעיף ׳•ס אנל השכיל אין העלהו נשמעה אלא בבסכ״נ
משא״כ סרב מסיו לול לביני עמול׳ לגרס׳ עליעא מבסכינ והנגיל בעל
האשה הלולה בזכוהס ׳הנס מנכסיו להלנ מס׳׳ו לול ד י עבור ערססו
ק ב ק מדן וזה וזה עלהס בילו ואז על מקימס יבואו בשלום והעושה
שלוס נמלוודו ׳שעוה לנו שלום וכ״מ כנםשו המהולה דקלה ונעש א״נ
לשיה :ע״נ ננסי ציום ל׳ כ״ל אלל סקצא״ל:
משס״ק סועל מ ם ם ד מ :

תשובה שמו
שלום

ושמסס ״ ט וכימ ל״נ מו״ס הגאון מועה הלול קדוש ׳שלאל
נזל סםאלסינו ד ׳ מ״ס ס״ס כש״ס מסיו עקיבא איגל נ"׳ אנ״ל
ול״מ לק״ק עוזכא ׳ע״א וכאל״ש וכ״מ:

י ק ר ת קלושתו סגיער ונקלא׳ נו ב׳ קושיות בסלכוס שמסוס נרסעס׳
לאסור׳ כ׳ נבלא קםלנא אנא ואמלת׳ תעבל סלםת׳ אשל ׳גולת׳
כ׳ משסטין מוביס ואמנם שגגה יצאה מלםנ׳ תשלימ הגלול קלוש מרס
הנאין ני׳ ונעשים׳ אנל אס קולל שסות׳ ובאה אלי שמועה מאמי
הצלקת זציל הנצניה הכ״מ ובההנולל נעתר קינ׳ שבוע העבל עיינתי
בלבלי קלשו והמול קמה׳ נהעולרה• היום להשינ ולצרף אליו כצ מס
שעיינה׳ נימים סאלו ומויס הגאון ללא קפיל ולא קסל״ נהל״ יעבור
עיונו עליו נשונע שמסות או יניס סלנליס על ט״נ שסל להיוה בשבה
סבע״ל ואס בין כן ׳סעון לששון ולשמסת א״כ נס יבולע תמות צנצס
וםשיעא לליכא סו קםילא:
בש״ע ׳״ד ס״ס׳ שם״א נונלת כיון שעומלת לינשא מוסלס בכיסול
)א(
וםילכיס אבל אסירם נלסיצת סידן כל נוסת עכ״ל והוקשת
למי״ס תגרי מאי כל ניסת לנקט תא אםילו לתושימ אצבעת בידם
אשור כמניאר נתענית ׳״ג ע״ב:
ב א מ ת לבדם אלו מועסקים מלשין סטור שס וכן תעתיק סלביש
וקו׳ זו צע״נ נאמת ותו קשיא ל׳ מאי א ד א סמין אע״ צונן
כמי אסולה כל נוסת אע״ג לללישנא בתלא תיס׳ העניה שס יש משמעות
לכצ גופת בצונן מותל מ׳׳מ ת ״ ר נהסי׳ל ללא כסיס לסלק בין פניו ׳ליו
ולגליו צכצ גוסס אבצ צסמסקנא למסיק צסצק נין פ ר ו ידו ורנציו צכצ
נופם םשיטא ללא סותית נונלת אלא פ ר ס •ליס ולגלים בצוכן
ולא כל גופת וכן בלין כיון למשוס ללא תתגנס סוא ולסא סגי ב פ ר ס
׳ליס ולגלים אבל לא גופת וכמים למניין בתת״א למ״ת׳ ליס נ ״ ס״ש׳
זס דמשו״ס אסורס בסמין כיון לאפשל צת בצינן וא״כ מידלא ללא תותל
צונן כצ גיסס כיון לסג׳ צס בפרס ׳ליס ורנציה וסו קשיא צ׳ מאי אס״
לקאמל בנעלם אסולת אפילו בכיסול וסייר לא מנעיא לסיצס אצא
אפילו כיסול הא בנעלת ללא תותרס בצונן אין בין ימיצמ לנימול
ולםילכיס ולא כלום ע״כ נלע״ל לא״א בלי ס ג ס ס ימ״ס סוא וכן צ ד ן
צסיות בוגלת וכו׳ אבצ אסולת בלסיצת סמין וכל גופה בצונן וא״ש סכל
גס לשין אפילו איש לא מבעיא פ ר ה י ד ה ולגליס בסידן אסולס כיון
לאםשל בפכיס יליס ולגציס בלוכן אלא אפילו כיסול ופילכוס כמי
אסילס:
בש״ע "ל ס״ שציע סעיף ט׳ ו״ הוקשס למו׳׳ס סגכ״׳ סא ל״ס
)ב(
יייס״כ כסשביס כל א׳ לז׳ יידם בפ״ע כמבואר להדיא גשיס פ׳
ואלו מגלסין כ״ל ע״ב ונ״מ לערן שנוע ג׳ ליישנ נמק ימו כמבואר בם״ ע
ס״ שצ״ג סעיף ב׳ אלו ל ב ד קלשו סבלא זו סיא סבלה לנינו שמשו;
דמ״ה׳ רא״ש שס ס״ עיס וסביאו ב״׳ בא״ס ס״ סקידס ואמנס שיטה
סש״ע סיא שיטס סלמניס לר״ס צא מיסשנ ׳״ל יוס והשיג עציו
הראב״ל ס׳ י׳ מאבל הלכה ג׳ ומ״מ לנל׳ הש״ע המוסיס ליש בזה
ג׳ ש,טוה סרמנ״ס מסמיל בהלה׳ לל״ס לא מיסשב כי״ל יוס וגס •ס״כ
שלאסדו אינו מבמל גזרה שלשים ושיטה הרמב״ן להקל בשניהם
וסלאב״ל כעכליע דל״ס עולם לי״ל אן י״סכ אינו מנעל שלשים ל ה ד
ספסקומ בסלל׳ לא אמד׳ ואס כן המסבל בש״ע הוא הכלעס לביעיס
למסמיל

שארות

חת״ם סופר חי״ד

למסודר גסשגק ריס לי״ל יום כרמנים ננל הלאג״ל ולענ״ן וווכףל
נ ה ס ק ק ו ס רו״כ שלשים נגל רמגיס ולאג״ל ול״מ:
והנלעק־ להלא ראיוה מלמנ״ס נכונה עלהקסיל רנינא ואמר אנא
הלכה כליג קאמינא ש״מ ללא נפי למימל נהאי לישנא
ל״ם ״ל משוס לל״ה לא נסשנ כי״ל אלא מ׳׳מ כ׳ הלמנ״ן לאינו מסוול
משום ל״ל מיס מס שכםנ סלאנ״ל עלסשינ ״ל יוס ש״מ ׳ס״כ אינו
מפסיק גזלם שלשים ולסס למנ״ן לנקימ ״ ל א ״ ר למללם מ״ש נלא״ש
וא״כ ״ל הא לאלנרה ל״פ זה היה בבסמ״ל נמקוס שנאמלס סלכס
למצלה ׳״ל וא״לי להכא אמל נמי בל״ה האי לישנא אן כששאלו לרנינא
אעל מל ל״ה י״ל כדה משמע מלמיסשב יומא ש״מ אץ יה״כ מפסיק
דהל׳ שאצו צו על ר ה בפ״ע בנא עצלה ע״כ הקסיל לבינא ולקדק
סלכס כל״נ קאמיר ולמולם ל״ה ויה״כ המה לכצ עיצ׳ כעועל״ להוקשו
זס לזס זס נ״ל נ מ ו נ ם למב״ן אמנם כן הייט למב״ן לעממיה ללא ילמ
ללסו״ ס ן לאים ללאב״ל אלא למימל לנקימ ״ל נב׳ ליס א ״ ר לעללם
ואן גס זס לוסק אלא נלאס לבלי ל״ש דמ״יד סרא״ש לנקמ ״ל לנ״מ
לסמם יושב במקומו אסל ר ס מיל וא״כ שסיר קשס על לבינא מ״מ
סקסיל אנא סלכס כר״נ קאמינא ולא ס ר ס סמיעלא כמוס שסיא ל״ס
מיסשב ״ ס ואס״ סכי לא נממס לםדש ליסיכ אינו מבמל שלשים ד״ל
נסקא למיסב בלוכםיס נסר ל״ס אלא מ״כ אין ס״נ כלמב״ס לל״ס לא
מיסשנ ״ל וכפסק שימ ליס״כ מנמל שלשים ור״ס לא מיסשנ שנופ
שרם כן ר ל מיסו נ״ל לנס מלמב״ן לא נמלמס סבלם ל״ש אלא לס״ל
ללא ה״ל למהל׳ ביומי אלא בשבועי ולודמלא לר״ס מיסשב שבומ שרם
ובסרמ צתמור ר״ס׳ שצ״נ לעקלת שביע בתסלתו עולה לו א״כ לא ה״ל
צמימר ׳״ל ומשי״ס ס י ק למב״ן דנקימ כן משוס א״ל׳ לעצרת ולמולם
כרנינו שמשון וק״צ:
)נ( דברי לס״מ בסיב מאבל הלכס ד׳ סמוסיס דנמלמס ממנו כוונס
סראב״ד דקא׳ אגדש סרמב־ס או א ס י ב כ ו ולא משכסת א ס י
נ נ ו אלא אסיו מאמו מאיש אסר ואיכ בנו טסו מהאבל עליו מדרבכן
כמ״ש רמב״ס שס ר״פ ב׳ ואיכ ס״ל האב מפלס למפלס וס׳ זו איתא
בירושלמי פ׳ אלו מנלסיס תלכת ת׳ ודברי לסימ ליע:
)ד( נפ״נ תלכת ת׳ ד ב ר לס״מ שס ל״מ א' ס״ד דנגימא כתן איכא
ודלתא ׳תירחא מקרא דמח״ב חמממא אותת א״כ נינמות ס׳ סרש
ת״ל לודמבד תן לרכותא א' אשמועי׳ אמור אל ת כ ס ר ס לתזתיר נדוליס
על סקמכיס ס״א ס ס ס משוס דגם סגדוליס מוזהרים על הגדולים מת
שאין כן לס וםלציס יע״ש:
)ה( בכ״מ ס״ס סיס אמת כן סוא בירושלמי ולמב״ן ועול אנל לפי זס
בשמע שמועס קלוב' כסי ליום שמומס סוא יוס מר כ נ ס ר ו ומושן
ז׳ ימים אסרו מימ למבין חומר ג׳ ימים סיס לן להקל לכבל סו בסשא
לא מ״סא אנוס׳ ולא מליט מ׳ שמסלק בזח :
)ו( ס״מ סלכס ו׳ לנליו מאול סמוסיס נשלמא אביו ואמו במלם ממכו
מ״מ של כיבול שאן לה המולה מה שאין כן נשיא מס אס יסמנס
כשיא אחר יחזור למ״ע שלו ואפי׳ לבו מובהק אפשל רזלמן לו עיל
אחר אפילו בסוף ימיו ומכ״ש א' ס ט נלאסבר׳ זוסייא ליסמריא מח
שאין כן אביו ואמו:
) (tססי״ל ומושיבים ׳שיבח על קברו כל ז׳ יעיין כ״מ ולח״מ עול יש
למיין מאי מעמא פסק כמאן לאמל כל ז׳ ולא להקל באבל לסג׳ בג׳
׳ודם או לסחודל בכבול סמלן לסלרן שלשים וע״כ כ״ל לס״ל ללמב״ס
ס ס ס נש״ס מס לאו סכאי לפליגי במספר סימיס ועיין ברמיק׳ יוסף
סבלם סלוגםסס ומנא לן ללמא לק יומא קמא לסוא קלוב ללאול״סא
וסוא כיוס מל אמ״כ סשימא לסו ללכל מלן מושיבים ישיבם מל קבלו
על שמכ״פ סומן אס עסזיקי סלס ואן מזק״ עשו לו כבול יסל מ״כ
ס״ל לסל מ״ל לכל מלן מושיבים ׳שינס יומא קעא ולסזקיס גי״ ואילן
ס״ל לכל מלן ג׳ ולחזק״ ז׳ ואמר לס לכל מנן ז׳ ולסזקיס שלשים ופסק
סלמב״ס כאמרי לס נססמיל:
)ח( מרש לא הוה קא קשי׳ לי הוס׳ מ״ק כ׳ ע״א דיה מס סגיס עם
מ״ש שס מ׳ ע״נ ל״ה לפי שאין כי׳ ׳ע״ש לה״א ה״פ לההיס׳ לף
כ׳ לליכא למילף מקולס מ״ס לסקל לסג׳ בשנמה ולא לינמ׳ שמיר כסג
ססוכוס לאין למלין מקילס מ״ס לסקל וללעא עסס בעי שמוכס ומשים
סכי סוצלן לומל ס׳ לגל בפ׳ע הוא אבל בלף מ׳ נע׳ למילף סימלא
שאין ממרנין שמסס בשמסס שפיל 'צסינן מקולס מסן סולה א ן סשסא
סזינא בירושלמי סלכס ס׳ בסל למייס׳ עויעש צו אבצ פרין וכי למלין
מסקולס ודם וע״ח׳ רני יעקב בר אח׳ מסחח אסל חשנו כד ישוב
מ״ס׳ מססכם׳ ס ר כ ס איכ ניסא לסנ״נ וצ״ע ועול לבפ״ק ר ׳מקב נר
אסא גופא הוא מ״ס׳ ס ן למלא שנומ זסם:
)ט( ברי״ף רש הלכים קמכוח בגרון אוח ג׳ ׳ע״ש ״יל כימ לא יעמא
ל נ פ ס ק אסור לממאום בולאי ולא מקפיקא אלא בילא׳ ליכו
כאיכו קלוב ורמ אי תכהן גוסית ספק וטתניס עליו סומלי כהונה
וגילש אשתו בספק וכלומת ומתה לתשתא ה״ל ס״ס ומיממא לת אן
עכשיו גלי קרא לולא׳ יממא ולא לספק ה״ל רק ספיקא לירת א׳
סוא כסן סל קסיקא ולסומרא:

ותשובות

)י( מק׳ שמסוס פ״ל סלכס ס׳ אלמגס צכס״ג וכר צא אוק וצא מסמא
ל״מ 0א כס״נ אינו מסמא לקלובים בצא״ס:
) י א ( פ״ג סוף סלכס שף במס׳ שמסוס ויחל מכאן סיים שצ למל
ס ס ב מ ד לסיינו מפמא ללוב ב ר אלם אינס מפליגים יסר
מגגורוס ונמצא צא נשאר צו צזס שוס צוום וסברוםס בעוצם לרוב
אנשים כגילו כבר מסו ועעשס ב ר סנעודי׳ לא יוכשרו במירו וממילא
ידיו ס ס ס״ לעל מ״ל או סברוםא או מיםוסא:
)יב( בפםיסםא צמס׳ שמסוס וסי סכס כל בכור ׳ע״ש לפיז א״ש קלא
ולא יחן סמשםים כד וכן ואםם לא םצאו איש מסםס ביתו על
בוקר ונכאורס צ״ע סא אני וצא סשליס ולא מלאן סמשידם א ן חלילס
צ״סס מיהה ח ס ג ר ס סאצו לה׳״ה אן בסצומ סכס ם״ית בעצעו והתיש
כח מזל מצס בכור סמזצום וםוסשו כל סנכורוס ונסצשו ומ״׳ זס סיס
כח צמשלדם צסמיחס במגפח בשחרית ולמוצס מ״ משסיח ואליל* םחיש
סקנ״ם כס שצמפלס לא סיס כס צמשסיס ננל שר ר ס נ של מצרס
ואמנם כיק שכיסן רשום צעשסיה סולרכו ישראל צםסםםר וסקב״ס סוצלן
צשועלס צבצסי סם סמשחיח וסא״ש לסצס קרשוה בכונ׳ ׳שראצ ביום
סכום׳ וצא בציצס משוס למס שרצוצו ׳שלאל בסצ׳ סצילס בססשם כס
שלמפצס ואין כאן סלוש ושום סדום וכי מס צסס צישלאל נשל ומזל של
מצליס וממוצס נמונסו צא מונ צסם ונלפסו צא למ צסס אן ביום
סכום׳ מ״ משסים וצא נסן סמשסיס צנוא אצ נחי ׳שלאצ ורצוצו אז
נקנו לו יסב׳ בכורי ישראל ונקום מור צאסנו ממצדס יראנו נסלאום
ישמם מויס סגרי נ ס נ סמלום בלילום כנפשו הקדישה וסמסורס ונפש
א״נ ססט כבנו לש״ס :ס״ב יוס א׳ ב׳ ניסן סקסב״ל:
משיהק סופל מפס״למ:

תשובה שמז
אודות מ׳ שםכסוסו שלשים לאביו ואמו עם אבילום ללבי׳ וד׳׳ז
בחמיז ואילן מסו בסססולם כבל מלס׳ אמולם באיזס סשובף
לשימול גמלה סמוזכל נסוסקיס ס״נו לללסו שלא סיו מגלחים כ״א שמל
לאשם וסגי לגלח מג׳ חלשים לג׳ חדשים אן לבר אשכנז שלגיל״ לגלח
זקכס הוא מרול ומאיס מפי בשלנדס יוס וסגיפ לגמלס יוחל יוסל
הלבס אפי׳ ודב״ס לשעל סלאש וא־כ סשימ חוא לסכס־ לשיעול געלה
לי״ז בםמוז עם סכסו לשלשיס לי״ז בחמת חל ליכא איה לסו והכה נש״ס
אמליכן סכסוהו אבירו מקיל לאשו בסעל ולא במספר״ אמכם בסססולס
לודי׳ז נסמח הקיל סב״מ סי׳ סקכ׳׳א ס״סעי ז׳ לססיל אפילו במספליי׳
וסביאו מג״א שס סס״ק ״ס מ״מ באניו ואמו למשוס נעלה אסאיכן
עלם נ״ל שלא לסקל כל כן שיסםסל כמין ססן בין האבלים אלא ׳סססל
סססירם כצ שסוא ביום ״ס םעוז נאוסן שלא ׳סיס ראוי עול לנעלם
ככצערל ועצאס׳ קעל לסבלם׳ סכ״ל בס׳ נולמ ביסולס מסיק סא״ס
סי׳ ׳״ג שס סזכיל חלוק בין זקן לבכי אשככזי צגצוס סלאש צבר סוצין
יע״ש סכלעכ״ל כסבם׳:
עשם״ק סופל עפסל״ע:

תשובה שמה
ש ל מ א למל ולהולהו אשלי הולהו ויולדהו עוד ׳שגא אסליהו ה״ה
סלב הגאון המופלא פושה סלא כ״י מ״ה פ״ה כקש״ה מה׳׳ו
סמכלל מייזילס כ״׳ אב״ל ול״מ לק״ק לעככק ר ׳ :
היום סגיעכי כועס מכםבו ולאשל מוללר במס למבעיא ליס במי
שנושא אשם בסון שלשים לאבלו על ס׳ סמבואל נש׳׳ע י״ל קי׳
של״ב אי נוהג בו לין שלשים בסון ימי סמשסס או לא וד רמא ללא
אסי משה ללגל ליסיל לסיינו ימי סמשםס לסוס לגל ליסיל לא לסי
אבילות לקלמי׳ ללוקא יוס מונ שהוא עשה ללביס לס• אנילוס כמבואל
כן לסדיא בלשון סש״ס ליס אלו מנלסין או ללמא מ״כ לא תוצלכו
צמעס זת אצא למלס׳ אבילום םבסון שבמס שסוא ניכ משם לפשום
מעשת אביצות כגון ישינת קלקמ וסציצת מנעצ יעיעוף וכם״ם סממס
וכת״ג ומאי אולמי לס א׳ משם מסאי משם משוס כן סוצלכו צומל לי״ס
עשם ללבי׳ אבל אבילוס לשלשיס שאין בקוס ועשם אלא צא תמשת
ללא ׳ספל ר כ נ ס וכהיג א״כ ללעא אה׳ עשה ליסיל ללגל לילי׳ ולסי
ל״ה לאבילוה אלו הוכן לבלי ממלהו ועול האלין בעהק לשונו ולסוהו
ומהון לבליו מבואל דהא מיהה סשיגיא ליה דמשה לז׳ ימי אבל לא
מלס׳ מקמי משה לימי המשהה ולהיוה ל׳ נזה מלמולי לבליס וסלוקי
ליניס אאלין קצה במקום שהיה אפשל לקלל:
צכאולס מבואל צסליא בלמם סרי״ף וסליק גיאוה לס״ק
הנה
לכתובוס שסביא סלא״ש שס ממשמננום לשונם למי שעה צו א׳
משאל קלוביו שמכניס תעת לסלל ונועל בעילת מצות תסלת ואס״כ
קובר מסו ומקרס ימי אבלו ליוד עשתת אף על גב שכבר סל עליו יוד
משםס מ״מ אס׳ אגילום ולס׳ ליס כיון דליכא סקילא ונוסנ אבילוס
הסלה וסלא״ש נמי לא פליג אלא שאוקל לגמול כלל קולס קנילס
ללמה

שאמת

חת״ם סופר חי״ד

ללעם לא לגזום ס מ ס סלא מ ו נ לקבור ססלם ולבעול אסר מטר י ט
סאגל אגל געיקכ ס ד ן לא פליג ש״ע דאגילוס דוסס י ט מקסם לכ״ע
וראיס זו כגר םגיאס גמ״ז ר״סי שע״ג:
ולפי? יש ל ה ט ה מל לשק הש״ך נד ש ט ג שקיי שט וז״ל ודק ססן שארמו
אגל גרגל אתם •מי םמשסם מוציס לו כסגס׳ לקק p״ שצ״מ
מ ט ל מ״ש גרנל סרק סוא לכאורם גס לקמן ס״ שצ״מ לא כמלא כלום
מזם ט מ מנואר דפשימא ליס לסש״ך דאינו כוםג אגילוס ז׳ גימ׳ סמשסם
דאי ק״ד דנוסנ אנילוס א״כ פשיעא דמולס למדן ז׳ אמ״כ לא נםונ וצ״ע
שיס״ ננד כל םפיקקיס ס ד ל :
ואברא מעמא נ ט ד ט מ פשימא למר״ף וםרי״ן ניאוס וםרא״ש ז״ל
דאנילוס דוסס לשמחם םסן דאקדט׳ דמאי אולמא דסא' משם
מסאי משם וצ״ל דק״ל דאסי יום ראשון לאנילומ שסוא דאור״סא למר
או קרוב צכעין דאורייסא צמר ודסי ציט ססונסו שסם לנמר׳ דרננן
ומכיון שכגר איפקקו לסו לימי משםס שלו גיוס א׳ של אניצוה שסוא
ממור א״כ מטלא מו לא מדרמ ומייל׳ י ט משהה עד מגור ימי אגצו
שצא יסים סאגצ מופסקים וקגרא כמין זו ימלא גר״ן רפ״ק דכמוגומ
ס״נ ע״א ו א ט נ דכסג םרא״ש רפ־ק דכסוגוס צדעס נס״נ דיוס ראשון
שצ ימי סמשסס נ ט דאור״סא דכסינ יוס ססונסו רום שעמם צנו וסדרם
ק׳ צדוכסא מאי אוצט׳ דעשס ואסריסס כיוס מר צמדס׳ משם דיוס
שמםה לבו אנצ כד מעיינה שפיר דנר׳ הרא״ש הנ״צ צצטנ דםוא סשנ
דקרא אסד יומא קא׳ יוס םהונהו שהוא שמםה צבו וליהא כמבואר שלהי
סמכיס יוס ססוכסו זס יוס ט ס וייס שמסס צבו זס יוס ס ט ך נ״םמק
וא״כ הכי קאמר קרא נעערס שעיערס צו אמו בשד י ט ס סנצו גיוס
מסונסו וא׳ ביוס שמסס לנו וא״כ מוכס צסיפך ד ו ס םסונהו לאושמםה
צנו מוא מן מתורמ וצ״ע וי״ל לפמ״ש ממרש״א נאנדמ פ״ק דכמונומ
אטקמ מנרכמ מקדש עמו ישיאצ ע״י מוממ וקידושין שרצינו קידושין
מימ למקב״מ נישראצ נשעפ מ״מ ומופמ נמטך המשכן אפליק עשה לו
ממלך שלממ וללבדו צ״צ למא לקרי ליוס ט ח יוס ממונמו לאו ה״נו
יוס נישואיו למא לא מיו ניםוא״ על מנוך המשכן אלא יוס חחינחי
רצונו יוס אירוסיו ויום שמממ לנו יוס ממנוך שמוא יוס נישואין וא׳יש
שמיא לאיר״תא ומקת-יעי׳ לצק״מ אנת״נ מתך ממניהין לשצה׳ ח ע ד ח
ט מ מד״ף יס״עמי קיצ כפשיעי יאין כאן שיס יוס משממ לאורייתא
משא״כ יוס ראשון לאבילות ללכצ תפמומ יש צו סמך מן ממורמ כטש
סרא׳יש שס טכ ומשו״מ פשיעא ליה למלס׳ תא מקמי תא:
ובזה ״ל לברי השיך מטל ולומר לכל זס א׳ איכא יוס ראשון לאבילומ
אז ממילא פקעו מיניה כנ״ל אמנם השיכ מ״ר׳ בממן שמת לו מה
ברגל שבהוך ימי משהה כטן שנשא אשה ערב שבועוה ומה לו מה
וקברו נ ״ מ ד ו ס ראשון אין כאן שמימ"׳מ ולאמל ׳״מ הרי כנר קלמו
יט משתה שלו ולא אליט שארי ימי אנילומ למלמ׳ ימי משמס שקלמו
ומשוס הכי מקופק סש״ך א׳ עולים מכ״פ או לא ונזת ללקו לנרי מש״ך
נל׳ שוס ס ג ס ס :
א ב ל מס אעשם שלנד תרממס ז״ל עומליס למל' שכ״כ ס ״ א מת׳
איל מלכ׳ ז׳ ז׳ יט מסתונות ת״ת כרגל ומי שמת לו מת נסוך
ימי םמשסס אפי׳ אמו ואמו משלים ז׳ ימי משמממ ואמ״כ נוסניס ימי
אבילוס ומונס סשלשיס מאמר ימי משממס וסראנ״ל שס סשינ עליו וק״ל
ליט סמשסס מוליס למדן שלשים כמו ימי סרנל וסרמנ״ם ס״ל כסנרס
רממן שסמא סשיך ס״ שמ״נ ס״ק׳ ס ד ל וכ״כ כימ שס ט מ מלבר׳
שדסס סרמב״ס וסראנ״ל נלמל לאפ״ שארי ימי םמשםס לומים אפילו
ליוס כאשין ליט אנל וסיס נ״ל לסרמב״ס אזל לעעמיס שכ׳ פ"' מאישוס
סלכם ׳״ל לאין נושאים נשים על נשים לאין מערנין שמסס נשמסס
לכסינ מלא שטמ זאס ונסנם לך נ ם אס זאס וסוא מםירושלע׳ הניאו
סוק׳ פיק ל ט ק ס׳ ע״נ ועמ״ש לס״מ פ״ז עסלכוס ׳״מ םלכם ע״ו ס ד
לק״ל לכל םשנעס ימים יש לסם רמז מן ססורם ולא עול אלא שהם
מקודם ממן מורמ וק״״ל לא אמי ודמי צ״ה אא״כ כסיבה נלידה כטש
מוקפומ ל״ס ״ נ מיא נשס ׳רושלט מכ״ש ללא ליסא משם דאנלאפי׳
יוס ראשון וללמ׳ משם דז׳ ימי סמשסם שמלס מרומזים נמורמ ונס
קולס ט מ וא״ש וצ״ע ממו׳ ט ק כ׳ מ״א ל״מ ממ מג וק״ל ויעו״ן בלשון
רעבים רפ״א עמל׳ אנל:
והשתא עלינו לומר לגס מדיף לא פליג אלא למרי״ן* טיר׳ במי
שממ לו ממ קילס כדקמ למופמ מ מ י ללא מלו יט אנל
קולס קבורס מ״מ ט ל שמס מועל מליו לקוברו ולסמשיך עליו ימי אבל
ואזיל איהו וםמשיך מליו ימי רגל שלו קולם לקבורס אעיפ שנרשוס
ע מ ל ט ע ל׳ לו נתיסר זס לישא ולנעול נעול מהו עומל עליו אנל
אמ״כ מוזר ל ד נ ו לםקליס האבל לימי המשהה ואע״ג לנרנל לאור״סא
צא סוס אמרינן הכי רצוני מ׳ שממ לו ממ ערב מרגל ואפ״ פשע ולא
קברו על מינל ט מ א׳ קוברו ברנל אמ״כ לא אמי אביצומ ולס׳ צרגצ
ס ״ מ משוס לרנל לאור״מא מוא ומשס לרניס נ ט אימא אנל נרגל
לימיל דרננן לא אמדנן מ מ משא״כ הרמנ״ס מ״ר׳ נמ׳ שנשא אשס וימי
שמממ רגל שלו קנימ׳ וקיימו ואס״כ מם לו מס אז׳ לא אמי אנילומ
וס״ל כלל ונזה כס״שנו נ״כ לנרי מש״ך מטל וקנרא זו נעינמ כ׳ ר׳
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׳לוסס סונא נ ד ס כ ר״ס׳ שודב וכן משמעיה לשון סש״ד ס״ שפיג סק״ג
נמ״ש שלא מקילו לי כלוה משמע לעליכא איה לן לטער ה ט טין שנשא
קילס שמה לו מס יזה בריר לפמנ״ל:
ונחזי מס לקמן ל ט שההירו לו לישא נהק־ שלשים לאבלו ס נ ס פשומ
למוהל לכבק וללבוש ללרוב הפוסקים אינו וק הלץ לאקרו נהי
לנסניק לססמיר כרימא כמבואל בעול ונדע סימן שפ״מ ונש״ן שס
ס ק ׳ נ וםכא אין לםסטל לנפק ט ט מ קולא נ י ט ססונסו ומטש באיסול
לסיצס ללטע אינו אלא סומלא ומנסג בעלמא כי קא מ ב ט א לן נםספורם
לק״ל לראנ״ל שהוא לאורי״ כטש םרא״ש נ ש ט ט פ אלו מנלסין לפלע
פלע מנזיל לאיטיםא ונסי למםלימ מל״נ פליג יקי״ל כווםיה מימ
ממיל איקילים עינא בםא יש לטין ואכמ׳ אי סוא אכילים לשאר כנין
םאיש מל אשםי ונםיפין יש לסקל נ״כ לללעם םלמנ״ס לפ״נ מהלכיה
אנל סיא לק מלנליסס נ ס כ׳ לנליי ל״מ אין כאן מקימו מ״מ יש לסקל
הכא אנצ נאביצוס לששס קלוניס ע ט פ שסם לאיר״׳ צכ״ע ציע קצס:
וניל פשוע לביום סהונהו ממש פשוע שעוהל צהקהפל וציעוצ צפלנ״
למכיון שהסירו לו לישא אשה ביט אנלו אעיג שנס נכלל ימי
אינול סיא שלא ישא אשס אפ״ בלא סמולס לטסוא״ נופי שממה סוא
ועמנ״א ק״ סקניא קק״ע ואפ״מ ססילו וכיק שכבל ניסן ימי אנל ללסוה
הלי סוא נלסס ו.ס למשוס שמסס ומשסס ולסקספל אע״נ שזס אין שיין
לפיו וכס״נ מ״מ כיון שכבל ניסן ללםוה בלבל א׳ לס״ לי נשאל טלי כלי
צעשוס סמצוס כחיקינס וכסיג אמרינן נמנסוס קפ״ר ׳שממאל למשוס
סכי ס ק ט ר ו איבטס ופלריס לשנה נשנה ולא המסיט צסס על מוצאי
שנס משוס שכבר ניתן שנס צלסוס נשםיעס ססמיל סו צא אכפס לן
וםינ לכווסים ום״נו ביום םנישוא־ס ממש שניסן ללסוס בנישואים והיה
נמי בשאט מיל׳ נשנס שעיקר שמסם נםםיא יומא כמנואל נלשיןםשיק
ט ק ט ע״א ו ט ל שתוא יותר ט ת ת מקרא דיוס סתוכסו ויוס שמסס לב•
אנל בשארי יומא מנעיא לן ואע״ג לסש׳יך p״ שטב קק״״א מתיל
בסקתורת משוס למלך ביופיו תםז־כה עיכיך סייכו תסס לסל ימי משסה
ססלס אנל סכא לימי אנל סםלס אלא שססירו לו לישא אכת׳
מנמיא לן:
ונראה א׳ לא נלס ניוס סטשוא־ס לא ׳נלס נמ׳ נשאר י ט ס לסא
נלאית נש״ק ע״ק לף ׳״מ ע״ב פלינ׳ בתא סיק ואנא שאול
שאס לא נלס ע ל נ סלנל לא ׳נלס אסל תלנל ואנא שאול מתיר ואמרי׳
שס כ״ ט א כל מקים שאסס מוצא יסיל מקיל ולנים מסמיליס סלכת
כלניס סוץ מאנל לתצכת כלנלי סמקיל נאנל ע״ש ואיכ ס״נ מעיקר
הלין הלכה כס׳׳ק אלא שסלכת כלנל׳ סמקיל נ א נ ל ות״נו מת שנוגע
נאנילוה מצל עצמו ומטש מעעס לגל .לאוד״ אנל הכא לנעינן נמדמ״
מקמי לנל ללנכן א״כ ׳״ל הלכה כמקיל נז׳ ימי משהה ללננן ותתקפולת
קלוב ללאוד״ סוא ונשנס התיק מסטר שהוא לניס ובלאה״נ הלי הנים
אוקר סקפולס נז׳ •ט עשסס אלא שסש״ן סולק עליו נ ק ״ ש ט נ קקייא
ס ד ל וא״כ סכא איכא למיסש לללי סנ״ס ואקול נולאי:
ואי נצם עצמו ביוס ראשון לכאולס סיה נלאה לאקור לסזול ולגלח
בסול ימי סמשסס מעעס שכסב מנ״א ק״ ס ק ט א סקייל לאפילו
גכגול שגס אקול לקפל מפני שגלא״ם אין אנו נוהגץ לקפל בכצ
שגוע ומכ״ש הכא שכגר קפר עצמו גיוס םסונסו ועדיין לא עגלו מליו
ז׳ ׳מיס ו ט מ נ״ל לאס מצממר או מנוול גזה אין להסעיר דגצאםיכ
טל ט ק ל לסמטא וכל םפוקקיס לא טיל׳ לק מסקפורה הראש אנל
מסקפולה הזקן הנהוג עכשיו ומצעל ס ל נ ס ומנוול אומן מאל מזה לא
לנלו וצא עלס על ל נ ס ועוד טל לסז״ל סקילו נאלו וכיוצא נאלו משוס
ששניםס מצעעליס לפשיעא שנס סיא מצעמלה אס הססן עלאס אניצוה
ולא מהםז׳ ניפיו והיא איננה אנילה ואין אנו רשאים צצמלס נימ׳
שמסהה וכן נהיפוך וכדמוה לאי׳ מש״ק למ״ק י״א ע״נ גני מר גרי׳
לל״א נל״ ללנא לפקיק צגמל״ ואוקפל ל נ אשי דכסי דלפקידא דידי
לא ס״ש צפקילא לאםליכ׳ צא ס״ש וס״כ כן ואמכס א׳ שכיסם אניציכ
אפשל דם״כ דאקול:
העולה ממ״ש )א( ט שהי׳ עגסו ענוס ומס לו מס למד׳יף אפ״ נכל
םמסיס מככיק לסופם ואס״כ קוגר אלא שכוהג ימי אגל קולס
לימי משסם מיסו אכן ק״״ל כסרא״ש גזם קוגר ססלם וכוסג אגל ואס׳ כ
כושא מיל גםון שלשים כלמג״ן ללא כסלא״ש דק״ל לםמסין על לאסר
שלשים ואפ״ גאגיו של ססן ואמם של כלס כמי כםיג׳ מלמא סכי סאילכא
מעעס שכ׳ נ ד ם כ גמקקכסו ריס׳ שמ״ג מ״ש :
נ ( ביום ססוכסו מוסר נכל מיצי אפיצו נסקפורס ומכ״ש גכסיצס
וגיםון ואפילו שכיסם הוא והיא גםוך שלשים לאגצס סכל
שד:
ג( ואי גלם גאוסו סיום אז׳ יש לםסיר לו גס גשאר׳ םיטס שגסוך ימי
סמשסם לגלם אס אין שכיסם אגליס אגל א׳ גס סיא אגלה
אז׳ צא םוסרו אצא גכיגוק ורםיצס ולא גסקפורס :
לי׳ א ב ל לא גלס ביום ראשון אקור לו לגצס גס גשאר׳ ימים אפ״ סיא
איכס אנילס:
כראס
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ס( נראה לעכ״פ אין סרשואיס מבערם ממנו גזילח צ׳ אצא אסל ימי
סרשואיס חוזל צסשלים ימי אגלו סנשאליס וימי הנישואים
מוליס ולא דמי לקוגר מחו קודם לגל שסלגל מנעלו לגמר לכחס אמרו
סממס גאגדמ שמרגל מגמל ממכשמס דין שודס ואיכמ סוזרח לדין ממי
סלגל וזס שיץ גלגל דרגים אגל סכא מ״מ שלו אץ סדין מסגמל מסכשמס
וכמי שמצומ ממממ לוממ לאיגול מ״מ כממגלו ימי שממס סוזל לסשליס.
סכלע״ד כמגס׳ .מ׳׳ד יוס מ׳ כסליו מקק״ד צפ״ק.
מש׳׳סק סיפל מפע״דמ:

תשובה שמט
שלום ו מ מ לי״כ ולג מגימ הלג סגאון המופלג ומסולקס כש״ס
מו״מ מאיר ר ׳ אגד״ק אוכגוואל יע״א ז
יקרתו הגימנ׳ יהי ה׳ ממו נעצה וגדול יהיה בגוד הגימ מאמיון
גשכיס וגגכץ צמזצ וגרכה נכצ ערן מקנה וקנין עדי עד כ׳
יגא שיצה גמא .מה שכקהפק אס יש היחר צכצ הפחוח אמר ג׳ רגציס
אס מסקי צערא דידה כ׳ צר לה העיר לשגס שמס כמיגן ואס מפאס
מעצח כ״ח כי אמ״פ שים נניחו נחו וכלהו מ״מ צלכי הגיס איכס כמשיס
כרצונו כמי שאין צי מ׳ שישמשכו כך הנכח׳ מקוצל לנליו ולפרו גצוי
לנל׳ שו״ח מי" סוף הצ׳ אנצ ו ל נ ר פסקי מהרא״׳ סי׳ א׳ ומ״מ כי א״א
צגהמ־ל נצא חידוש אארך קצה נעז״ה:
הנה גמיק כ״ג ע״א פציגי לגנן ס״צ עד שיעגלו עציו ג׳ לגציס ול׳
יולא ק״ל רגל ראשון ושני אסול שצישי מוסל וס״צ צלממן וסייעהו
סלכס כלגלי המיקל גאגל וקני גג׳ לגלים וסל״ף ולמג״ס מחמיליס
וכ׳ גהםו׳ מי״ סכ״ל לאין סעעס משוס אגל לכימא סלכס כ ל ג ר סמיקל
אלא משוס דיעוה גמעה וכ׳ שם אע׳ג לאמלייגפע״פ אל הגשל גקלילה
שגשל גו סגלך סייכו שלא ישא גלושה לעולם משוס רעוה גממס
ס ס ס גגרושה ליצאה מחמה קטמה איר אצא עצה עוגה ואוסס עצה
עובה סיא כצ ימי סייו לצא יכבה צעוצס מםא״כ גמהה אםסו םכפלדו
מאהבה איכא סשש טפי ואקוד מליכא אך לק על ג׳ כנצים כיון שכבל
מסס כשכסה כמס מצב ע״י שמסה ג׳ לגציס ׳ע״ש וכ״צ ציכא מיל׳ שצא
רמיזי נאולייחא לכחיב וחמח בח שוע אשם יהולה ויכסם יהולס סכס
נמ״ש וחמה קמ״ל אלו ה״ צי פה נסצי צא היה נ א ציד׳ מדח זו ומכאן
למדו להכריז מאן הוה ליומא אך נמ״ש ויכסם יהודה הוא אך למוחר א׳
לאו משוס כבודן של פרן וזרח שלא היו דעוס באוהו מטה כי כבר
החכחס וש״מ כל זמן שלא כיחס איכא למיחש לדיעוח ושיערו חכמים
כפי חכמהס למר נג׳ רגלים ולמר נשר רגלים:
ולולי דמסחפיכא סייח• אומר מלחא חדחא כי יליד רגל ג׳ מוחל
וייא אמר אחר ב׳ רגלים מוסר אלא כ״ע ס״ל משוס שכחח הלב
נככיסח שמחה רגל מיד פכו ממכו ר ע ו ה של ראשוכה וסיס מוסר ברגל
ג׳ ניוס נ׳ אלא אקוד לישא ברגל ע״כ אמר ה״ק עד שיענרו עליו ג׳
רגלים והכה למיד במ״ק דף ח׳ משוס ושמחח נחנך ולא נאשהך אי משוס
אין מערבים שמחה בשמחה א״כ ליה דין וליה דייכא אך ר׳ יודא ק״ל
מעס איקר כשיאס כשיס במועד משוס ניטול פריה ורמה או ניטול
צשנה יצרה ולערנ אל חכח ידך וזה כיון שאסור לו לישא קודם לירא
צמנזר וכעין חגצחה ומנוס דמוהר צוד שא״א מקודם וא״כ מוהר נרגצ
שציש׳ צישא בחה״מ עצמו אבל אחר רגל נ צכיע אסור כן סיו כלע״ד
אצא שצא כעצא כן בספרי ראשוכיס עיין מנן אברסס ס ף סימן
סרצ״ו:
לדעה הר״ף ורמג״ס דפליג׳ גסא נבלי וירושלמי דסכס בימשצמ׳
ד״ל
פ״א ליגמוח קחשיג גכלל אוחן שמוחריס לישא גחוך ג׳ רגלים
אין לו מ׳ שישמשכו וגש״ס דמ״ק הכ״ל לא חשיג אלא מ׳ שלא ק״ס
פ״ו וגד שיש לו בכיס ק ט ר ס ולא קחשיג אין לו מ׳ שישמשכו וגדוחק
י״ל דירושלמי כמי קחשיג ליה ע״ד לא זו אף זו לא מיבעיא אין לו מ׳
שישמשכו אלא אפי׳ יש לו ג ר ס קטכיס וסלמודא דידן קחשיג ג ר ס
ק ט ר ס ומכ״ש אין לו מי שישעשכו ולא פליג׳ אבל הכראס לע״ד דהכס
הריצב״א נהשו׳ מי״ הכ״צ צא רצה לההיר לצורך פרכסה ערים םבביסו
מ אין מצוס זו מוטצס עציו ויספרכסי מאסרים משא״כ בכיו סקטכיס
עיש וצ״ע צכאורה מ מצוה רבה היא ומאן ״מר צן שימצאו מ׳ שיפרנס׳
וא״כ ימצאו הצא הוא רוצה צזכוה במצוה זו אבצ האמה יורה דרכו
בודאי א' טמס סאיסור משוס מצוס אביצוס ושהסירו משוס פ״ו ומשוס
סרכסס בניו סקמניס ס״ נו טעמא דאס׳ מצוס ודס׳ מצוס איכ אס״כ
יש צצמוד מזס ק״ו דמצוס פרנסס עניים שנניסו דוסס מצוס אבוצ סלז
אך סריצמא מסקובריס דסטעס משוס דעוס בעטם ועל'ל' םמסס כ׳
רגציס או ע״ סשוקס ודע שצ פ״ו או ע״י צמרן שצ נ ר ו סקמניס נס
דעסו ופג מסרהור סראשונס א״כ מנ״ל לסדש דגם מצוס פרנקס עניים
עוציא זה עלנו ועה לו ולסס יספרנסו אצל א ס ר ס סלא לא משוס מצוס
דוסס מצוס אהינן עצה ע״כ צא רצס צההיר כן נראה לעיד וצפ״ז ׳״צ
איכא נוד סימרא נטעיד דמםוס אינוצ יוסר מצטעמא משוס דיעוס
נמטס דלמעמא משוס דיעוה נמטה יש להקל נוד שאין צו מ׳ שישמשנו
ו

דצערא דידיס משכיס מענו אםבסו סראשונס מםא״כ לנועם דאיסיר
איבול מס ב ג ן שאין לו עי שישמשנו יצעמר ויצעער ואיסור אבילות
גמקומו עועד וכ״ל עשו© זס סקיב ריצג״א ע ס שימוש זס בסםיפוס
סראש ושימש בגופו גודלי דצכיעוס דאיכא איסירא ע ״ אמלס וכך*
לסםיר מ״ בסו וכצסו וצפמ״ל שומר כפשו  pnrגס מסס יעיין גש״ע
אסיע ס״ כ״א סיס ועיש גשצ״ס דף צ״ח ע״א מ״פ פ״ רצנ׳ג ע״ש וודמ
לא נראם ל׳ סיסל וניל ג״כ ללשון שישמשכו כל םשעיש גיס גכלצ וצא
משוס מצוח אלא דמרבן ניסו משכיח ממנו אסבס סראשונס וילוע לנסו
וכצסו דלדוס וקמנוסא אינס ׳כוציס צסנסיג סבים כמו זקינה ולגילס
גס אין אלס מגצס סולו ומפקיד כצ יש צו מ א אצ שארו סקלונס אציו
מ״כ ׳״צ סיכישצמ׳ סיצ מממא משוס דיפהז ע״כ מסיר משוס שישמשנו
ושיס לילן ס״צ משוס איבוצ ואין צססיר משוס שישמשכו ליצמער ויצממר
ופסקי רי״ף ורמב״ס כש״ס לילן למשום אינול וממילא הלכה כלנכ׳ סמיקל
כר״ ׳ולא :
ונחזי מס לקמן הנס סרנניח האלמנה נ ח ח״ח גלול אלמכח ח״ח
גלול גלי ים עברו על לאשה בעו״ס נשנלס סנלא על סנרא
בשנרון מסניס אשר ממש לא ישוער  •pbאפשל לה לחיוס נקסלהה
גראוסס יגונם ושגרה יוס יוס כ׳ חס לריק כסה ומזנח לאחרים םילה
מצוס רגם וגלולס להרכין לג האלמכה הלז להוציאה ממסגר נפשה סא
חלא שכיח אץ צפרמכ״ח וד שישמש גיחו צפי כגול רג יח״ח כמוס׳ וצפי
כגול הככנסיס הככגליס סמםכיירס צפחחו ונסו וכצסו צא סורגצו כ׳
אס גגיס גמליסס אגל הלגכיה המלוגלה היא סכסוגס גיס לג גקסצה
גלולה סיא סגכס גיסו ע״כ יש לססיל ממ״כ א׳ סעמס משוס איגול א״כ
עצוה לגה כזו צהלכין צג האלעכה וצלפאח שגלח דוחס עצום איגול
ק״ו מפרנסם עכ״ס אחליס אשל כחגח׳ ללפ׳ מעם איגוצ לוחה ואי
סמעס משוס לספיג אסגס אשהו הראשוכס סר׳ איכא משוס מ׳ שישמשכו
ומכ״ש אס ׳מסין ג׳ רגלים איכא ג״כ ממ״כ סכ״ל א׳ משוס איגול עוסר
גג׳ לגלים ואי משוס אהגס סראםוכס איכא אין לו מי שישמשכי אע״ג
ששליה׳ קצה כלגא גהא לג׳ לגלים מ״מ גצילין> כל הכ״ל כ״ל פשומ
לססיל לישא אסר נ לגלים ויהיה למזל וצנלכה ככפשו ונפש או״כ לש״ח.
פ״נ יוס ג׳ כ״ס שנע םקצ״ו לפ״ק.
משיהק סיפל מפפ״למ:

תשובה שנ
שלום וכ״מ אולך ימים ושנוה סייס מל זקנה ושינה ינונ נמונה
ס״ס אדוכ׳ ווו״ס גאון יםלאל כזל סולם וספאלסס מסיס פס״י
כש״ם מו״ס עקינא איגל נ״י אנד״ק פוזכא ימ"א :
יקרת קדשו הגיענ׳ ופנוה צלקו הלנכי לצלפכי נהקכמה היסל נמי
שחצחס אשחו אשחקד נע״פ ושנקס סייס צכצ סי ניוס ג׳
דחוה״מפסח ורוצה לישאאשס ניוסכ׳ אדר שני םנע״ל וססמוןשמנר
עליו יוחד מינ״ח אך לא ג׳ רגליש ודעה מו״ח חגנ״י ימן כי מח משחכח
מלג אחר יניח א״כ כוכל לצרף הכא דחא איכא מאן דפסק כר׳ יודא
דסגי גשר לגלים ואיכא מאן לס״ל ל״ה ויס״כ כרגלים וא״כ כגר עגרו
יוסר משצש רגציס וגס יש קצס מי״מ ראשון שסל׳ מסה גאמצע חג
ספסס ואמכס פשיעא ציס צמו״ס הגכ׳׳י למיש גקפל לגוצ מרגגס ליש
צסשוג שמיכ׳ עצרם כרגצ צמרן זס צא כראס כן מסרא״ש פלק אצו
מגצסין סי׳ צ״ס רש קיגליס מסס קולס ל״ס למוסר צישא אסר קוכוס
לל״ה ויה״כ סו׳ כלגליס ולא מססגל וכו׳ ואי סלקא למסך ש״מ סו׳ כלגצ
אפי׳ מסה גין»רכ וסוכוח ישא אחל סוכוח אלא מ״כ לס״ל להלא״ש
לש״ע סו׳ כלגל לערן זח אלו לגלי מי״ח סגנ״ ולפחיח וק׳ זו מל
סלג״מ כגל סלגיש ג ס גק׳ שעלי ליעס לסלג סגאין לק״ק סאנעג נ״י.
וסנס איננ׳ כלאי לסקכיס פ ס מו״ס סגרי אך פקולסו שמלס לוס׳ למ״ן
ג ל ג ר ו הקלושים וסכם אממ ככון סדנר לססיר לישא ס א״ש שסוא
אחל י״ג סלשיס ושלא יסמל לגוסא לעק״ע ע״כ אגלל לגלי אסם לאסם
גמזה״י :
ה נ ה גמעס איסול הלז פליגי ״׳א עמעם אגילום וי״א ממעס ג׳
ר מ ו ס גממס וא״כ פםומ להמעס משוס אגילוה מוהל לאסל
׳ג״ס מק״ו מאגיו ואמו ללגליס גלא שכס לא מסכי לככיס לגיס סשממה
מ׳׳מ שכס גלא לגלים מסכי מכיש לישא אשם אסר שמסס אשסו ללגליס
גלא שכס מסכי לא כ״ש למסכי שכס גלא לגלים חס גלול למכ״ל .
וסו מממא משוס איבול איכ פםומ מאל לר״ס דס״כ כרגלים וק״ו כמי
איכא סשסא געיקלאגילוס שגמס סו׳ כלגליס ממש למרן כשואיןסכיל
וכן מגואל בלשון פקקי מסלא״׳ ס״ א׳ ופשומ :
ותו א׳ עעמא משוס אימל משממ הלכה כ ר ׳ולא למיקל גאגל וקג׳
בשר רגלים וכן דעס רעב״ן בסורם האדם דף סיד ע״ג ולעס
הרא״ש פ׳ אצו מגצחין סי׳ צ״ה והמור ס״ צ״ה וסמוי סי׳ שצ״ב ומיסו
משמע בלא״ש לס״צ מעמא משוס צהשכיח אםסו סראשוכח וצא יחיו ב׳
דיעוח בממס ומ״מ ס״צ סצ׳ כ ר ׳ודא וסן סכס דבלי סלמב״ן אוס באום

׳עיש :
ונפקק׳

שאלות

חת״ם סופר דדד

ובפסקי עפרא* סי׳ א׳ עשעע דססיגריס ר״ם ו״׳סכ כרגלים לעכין
זס כיד מלי סבר׳ עשוס לפכוס׳ אשםו םראשוכס עדעסו
אשר ע״כ כסב ב׳ דסיוס א׳ מ ע נ ם קרוב ר״ל בין ריס ויס״כ יידם
מועטים ועכש״כ בין יה״כ לסיכוה ואפילו בין ריה לקיכוה ליכא כל כך
יידם כמו בין ססס לשבועום ואין ימי ססול שבין זס צזה מוציא סשמסס
ראשונה מלבו וסכל אסד כך נ״ל כווכסו וסו עמס אסר שאין אלו ימי
שמסת אלא ימים נוראים ע״ש ולפ״ז "ל ססונריס ר״ה ויה״כ כרגלים
נמי מצי סנר׳ סעעס משוס למשכים אשסו סראשונס וס׳׳ל ימים נוראים
נמי ימי שמסס ס ס דמרי לסגאוניס אומרים וסשיאני נר״ס ולא ס״צ
למלק נין ס פ ק ק ימיס רניס ננסיים או ימים עועמיס ועפ״׳ סנסס זו
יש לקיים דברי הדג״מ סנ״ל ולומר נודאי למ׳׳ד משוד אינול אס כן ק״ו
השהא ר״ה ויס״כ כרגלים לדמוה אנלוה הצז מכיש שמיני עצרה דהוי
רגל מפי אך למ״ד עשוס נ׳ דעוה א״כ ״ל הקונרי׳ ר״ה ויה״כ כמי
משכסיס אשסו סראשינס נשמססן אף על גנ דספקק ימי מול עעמ
ננהייס אנל נשמינ׳ עצרה שסיא מסינר לימי ה ס ו ט ה וכשם שאין ז׳
ימי הסג כימכיס למספר שכסה אנלו סה״כ שטכי עצרה דסכל סד ומש״ה
לא םסיקא להרא״ש לומר אי ממה אשסו נין כ״ה ליה״כ יהיה יה״כ
וקוכוס ושיע כשלש דלטעמא משוס שכסה '״ל ש״ע איכו משכס כיון
שהוא דניק לסג ע״כ אפילו ללידהו נע״ ר׳ה ויס״כ וסוכות והרא״ש
דסס שהיכן ימי המסה אלא ימים כיראיס וא״כ למ״ד משוס איבו :צדקו
דברי דגול מרבבת ]יעיין בק״ תקדוס בד״ת ולולי[:
וצל״ע מאי מעמא לא יככק פורים בכלל שמסת תמשכס בשלמא
משוס אינול ״יל אין פורים מבעל ימי אבלו מעיקר סדי;
ורש״י לויס בתשובה מי כתן כס למרדכי ואקתר לדסית אבילות ועיין
תוק׳ מגלת ת׳ עיב יעיין מגי׳א ק״קי תרל״ו דםשיטא ליה למ״ל אין
מערבין שמסס נםמסה אין כושאין בסורים ש״מ דמקרי שמסה ומ״ט
לא ישכיח אשתו הראשונה במקפר סרגלים ואס נמ׳ נאמר דחס םיריס
תאמצע צא ילויף משום שאין בי! פורים לפקח אלא שלשים יוס ׳איננו
רחוק כמו בין פקח לעצרת מכל מקים אס פורים תאחרון כמי בכידון
שלפכיכו אם כן ממ״כ א׳ מפני האיבול הרי ר״ה ויה״ :ומכ״ש שטכ׳
עצרה כרגלים ואי ייפכ׳ שמחה הרי איכא פורים ׳שריא ממ״נפ לישא
ביום כ׳ אדר שכי:
והנה למ״ד משוס דימום במטה עיקר זה בחשו׳ מ״מ׳ הל׳ אבלוח
נקוף הקפד וחשו׳ רשב״א סיקל שס מג׳ מעמיס דהלכס כדברי
המקיל וקני בב׳ רגלים ולם־ז נס ר״ה ויס״כ כרנליס ונס שכבר פירש
ממכה שהיחה זקיכה אס כן א״ל להשכיח אחנח הראשונה והריצב״א
םליג והמזיק שאין המעס משוס אינול אלא משוס נ׳ דיעוח נמטה
ואמכס מל קנרא זו שכנר היה פרוש ממנה ממממ זקנה לא מצינו
השונה נוצמת אלא דנקיף דנריו כ׳ על עצמו מה שהקיל הוא לפלוני
משוס שמיה חנעצ נחפיקה והיא גס היא חצהס והיו נפרדים זה
מזו ואיכא רגלים לדבר וליל יאמרו כל סקריקיס אקוריס וכוי ׳ע״ש
הרי חשובה לדברי רםב׳׳א הכ״ל עצ שילה להסיר מסכי שהיחס זקכס
והיה פרוש ממכה דעכ״פ יש לאקור משוס שמא יאמרו כל הקריקיס
אקוריס וכו׳ משא׳יכ בחלחה שהוא דבר עםורקס וידוע החולי בכל בכי
עירו ולא יאמרו קריק׳ וכו׳ ואס כן ה״כ הא סלחה כבר בע״פ בחולי
אשר מחמ בו אמר ד׳ י ט ס וא״כ יש למשוב סקס דאשסקד לינל אסד
ואס אולי כאמר דלא קגי במלמה למוד אלא בכמםק גס היא יעל ידי
שכיהס יש רגלים לדבר ט מ מקמ״ן דעכ״פ גס צמרילב״א דמממיכ אין
כאן איקור בנישואין אלי שכבר עברו ג׳ רגלים ט ו ס מוליהה רק שלא
יאמרו כל ססריקיס וכוי על זס בולאי יש לסמוך על כל סכ״ל שכבר
עברו יב״מ וב׳ לגלים גמורים ול׳ עם כ״ס ויס״כ וגס פורים לענ׳׳ל
יאס יבואו ללמוד ולסקל כיוצא בכצ צלופיס מאלו במקום אמר אין
בכך כלום ונס כ״ל אין לדמומ כ״כ טש עול בלגול מלבבס בס״ שצ״ב
דנז״מז שאין מאלסין אלא בנישואין שמממ ממוסס א״כ כיון דמאלסין
בחוה״מ שמא יקדמכו אחר ויפסיד אשמו אשר מפן ס״כ כשם שהמירו
כשאין צו מ׳ שישמשכו משוס צערו כי רב הוא מכ״ש שיש להחיר
ליאלס חחח החופה ולישא נפמוח לשלש רגציס שמא יקדמנו אלא
שאוסיף לבאל מה שלא ביאר שחרי נחשי׳ הל״ש הטל היסיף ממעס
קולא שלישיח להרי הסירו משוס בימול פ״ו ואכן קיימא לן כר׳ יהושע
בפ׳ הבע"׳ דאקור לנמל אפילו ק״ס פ־׳ו א״כ ח״כ מוחר לישא ודלא
כברייחא דמ״ק והמצביא דחה זס בשחי ידים דוקא משוס ביטיל פ׳ ו
םםירו אבל יישב יבטל ליכא הרי עכ״פ סופו לישא אחר עבור שלש
לגלים ולא יבטל ע״ש ואס כן זהי אס כגל אילס אבל אס לא אירס
ואין מארסין אלא חחח החופה לוקח ואפשר שיקלמכו ואםשל לא
ימצא עול אשה כלל הלאו״ס לו ויבמל לגמרי גס הליצב׳יא מולה וקיו
ומה בזיווג ראשון לקשה צומר שמא ׳קדמכו אחר ברחמים והרבה
צועקים ואינם כעכים משו מז״ל לשמא ׳קדמכי יסחילי לאלס במועד
מכ״ש בזיווג שכי דםשימ שיקדמכו אמר פשיעא צהקצ נזה כדי שלא
׳מבמל לגמרי מלא מוב מיומ מאדם לבלו ועצומ עשה דלשנמ יצרמ

ותשובות

המג

וסזי לאצמרופי ע״כ כלע״ד פשונו ל ם ק ט ם עס דפמ קדשו לסקל :פ״נ
משס״ק קופר מפפד״מ:
יוס ס׳ ג׳ א״ר מקצ״ג לפיק.

תשובה שנא
שוכיט

צסרנכי מעופלא ועופצג ממו״ש כעו״ס פ״ש צינ כ״י:

אשר אוסס כםשס סיפס למוומ לו דעחי נמי שמחס אשחו ולא קייס
פ*ו אס מוסר לישא אחוס אשחו נסוך שלשיס לאנילוח שכיסס
כי אס ישא אמרח יש עגמח כפש משוס וחס לריק ממכס ועזבו
לאמליס מילס אשתו סראשוכה:
הנה קיי״ל כל״מ בק״ שצ״ב דתתיל לישא ולבעול למי שלא ק״ס פ״ו
אסל ז׳ בתוך שלשיס צאביצות אך תיא אביצת שמתת אמוממ
ותיא לא מפקדת מ״מ תתיל ר״ת אס כבר עשו קשל שידוכים שתרי
סוא לא יכול לישא אסרת נתון שלשים מסכי תשידוכיס ויתנפל מ פ ו
אבל אס לא כתקשרו עדיין לא תתיר אבילות דידס כי משוס ס״ו דידי׳
ישא אסרת ותרא״ש צא רצת צקמוך עצ זת עד שיצורף עוד תפקד
תככת וצרכי תסופס כצ זס בעור:
ועתה יש צקםק בנידון שצפכיכו דציכא תככות וצרכי ססופס אס קני
לצרף עגמת כםש דידת שאס ישא אסרת יופקד כצ מת שירש
תבעל מאסיתת שמתת ותו׳ ותם לריק כוסכם ואעפ״י דלזס סגי אירוקין
בלי נישואין מ״מ תא כ׳ דגול מרבבת סי' סכ׳יל לתתיר לישא בתוך שלש
רגלים משוס שמא יקדמכו אסר ובקישור שידוכים לא סגי שמא ׳תבעלו
תשידוכיס ואירוסין בלא כיםואין לא כתגו במדיכתיכו וא״כ דלמא ס״כ
כן כל זת בכלל ספק וכווכה השואל לםע״ד אעם״ שלא בירר כך .אומר
אכ׳ בכידון שלםכיכו אין לתתיר כיש ואין בשום אותן דהא אין לההירבלי
עעס בעול פיו כמבואר בש״ש ותיק׳ פ״ק דכתובות וברא״ש פ״ד דיבעות
קי׳ כ״ז ואבילות דידת שאיכה מלווה על ם״ו אין להתיר אלא בצירוף
שכסקשר בשידוכים ואס לא ישא זו לא יכול לישא אסרת ויתבעל מפי״
וצריך עוד לצירוף סקידא תככת וצרכי סופת וכימא עתס דעגמם כםש
דידת יתיס במקום פקידא דסככה לסופת סכת לזה שגי בקישור שידוכים
דממיכ אס יתבטלו השידוכים ליכא תו ביטול פיו דישא אסרת דמשוס
עכמ״כ דידת נ ס ד בלא ביטול פ״ו לא שרינן ואי לא יתבטלו תשידוכיס
ולא יכול לישא אסרת ויתית בטול ס״י א״כ תו ליכא משוס עגמ״כ ובלי
צירוף לא שרינן אבילות דידת א״כ אין מקום לתתיר לסע״ד וס׳ ׳שמסכי
תכ׳יד א״נ :פ״נ יוס ת׳ ט׳ שנע תקצט״ל:
מש״הק קופר מתפ׳דמ :

תשובה שנב
נידון אבצ כתן בשבת במקים שאין שס כהן אסר כ׳ רמ״א ני״ד קי׳
ת דמותר להעלותו וסוא מהגמי״ ם״ד מסל׳ אבל ושס כאמר
דמהר׳ מ מר״ב כתב טוב שיצא מבתכ״כ קןדס שיקראו לתורת ותרמ״א
השמיט זה משמע דלא ק״ל הכי:
,

מתר״ל בתל קריאת תתורת אבל קורי׳ לתורס בסיל אבל לא
ודל
בשבת דאז כראת כאלו תית לו מעמד קבימ וצריך לכתוג בו
דנריס שבציכעא עכ״ל ודבריו סאסרוכיס איכס מובכים ודבריו
סראשוניס פי׳ סנ״ס בי׳׳ד ס״ שפ״ל דק״ל דנסול צא סוס פריצות
באבילות כ״כ דליכא פרססיא אבל בשנת דאיכא רניס ננסכ״נ סוס
סרססיא ופריצות נאנילות ואט מסו״בים לכתיג בו א״ בדברי תורת
משוס דברים שבצינעא ע״כ לא יקראותו צתורת בשבת ע״ש ותנה
מתרי׳יל מיירי במי שאיכו כתן שאס לא כקראותו צתורת צא יתית
אביצות פרתקיא ואס כקראתו כזצזצ בדברים שבציכעא ע״כ במקום
םרמקיא מיינו נשנמ אקור לקרומו ונמול מיתר צקרוםו ואמכס צא
ידעם׳ שוס טעם למת יתימ מומר לקרומו נמול כיון שאיככו כמן ואין
תצנור צריכים לו ונאמת תוא דעמ ימידי נענין זת ולא קיימא לן
כוומימ במול ועוד אכי אומר מא לסמם דבמול צא מומ סרםסיא אף
על גב דרים ק״ל ותכי קיי״ל דלגב׳ דידן דרוב מעולם איכס טרודים
במלאכתם ותולכיס לבתכ״כ בב׳ ות׳ ת״ל פרתקיא כמ״ש תוק׳ בשמו
ס׳ תכיזקין וכתבו ד״מ בא״מ ק״ קל״ת וקי״׳ל סכי שאין תכתן רשאי
למסול לישראל לעלותו במקומו בב׳ בב׳ ות׳ משוס דאתי צאכצוי׳ כמו
בשבת בזמן תתלמוד ואס כן איך פשיטא למסרי״ל דבסול ליכא
תרתקיא אלא כיון דאבצ בצא״ת איכו יוצא מםתס ביתו בימי תחיל רק
מקבן מכין בביתו תו לא תות פרתקיא ואס כן לפ״ז מ״ש בשבח אקוד
הייני מסתמא תוא בבתכ״כ אנל את״כ כשמקבץ מכין ביתו בשבת דינו
כסול למכין זה:
והנה בעי״ד סי׳ שס״ד מייתי תריץ גיאות ס״ל דאבל כהן לא יעלה
לתורת דתרי יכול לעלות ישראל במקומו וכ״ש ס״ס דתרי רב
קרי בכהכו ורמב״ן כ׳ וכיון שאין אבל הולך לבתכ״כ כ״ש שאיכו עומד
וקורא ואין כאן משוס דרכי שלום עכ״ל ול׳יל לפשיעא ליה לרמב״ן
דבשבם

חת״ס סופר חמי•

שאלות

דנשנה צריך צמלוה להורס משוס לאס כן הוה אניליה פדהק״ וע״כ
צא ט י ט הר״ן ניאוס אלא נחוצ משו״ס סשיב עציו דנסוצ בלאס״נ
אינו •ולא מססס ניהו ולא מלה מצ הרמנין דטיר׳ מקינון נעשרה
נניהו נסול דלסניס נישכאל לא היו נוהגים כן אלא סאנל ההפלל
ממילוס כל ז׳ ומשדה סקנו לו כל סקדיםיס נשנה ט ק שלא נא
לנסכ״נ כל ז׳ יום ולא אמר קליש וכן משמע נכל מלאשיטם ולסין
סרין ניאוס סיל לאסור למלום נשנס ו ט י ט נשנס וסלינ אסר״י א״ז
שנסנסמ מי״ מטל למס״ב למעלוםו לסורס ונ״צ משו״ס מסר״מ מר״נ
אף על ננ לטל מיקר כסא״ז ורמנ״ן סטל שמוסל לסמלוםו נשנס ט מ
צלאם יל׳ סר״ן ניאוס לפלינ כ ס נ שעונ שילא מניס מכנסם נשעס
שקולאיס לסולמ:
ו נ י ל לס״ל לרמ״א למעע נמסלוקיס עליף וטמא נס צממריץ עוסל
לסמלוםו אלא אולי נמקועו של מסר״ץ סיס מקנן מנין נסול
וכט׳ש נס מנ״מ וקלמ מוכלמ מוא לאלם״ס סיכ׳ פשימא ליס למוקמ׳
נכסנ׳ סא סשימא לאסיר לוקא רנ ור״ס לכסט סשינ׳ לא״ טכף
כ״ס׳ לימ אנל לא זולמ אע״כ נמול איילי ונקינון מטן נניסו מיץ
מא־ס ס״ קל״מ וא״כ אין כאן עסלוקוס ואין לטך למוציא כמן ענ״מכנ
נשנמ דמלמ למורמ ואפילו א׳ אינו מולך לנימ מכנסמ אלא מספלל
נעשרס נניסו ט מ נשנס דאימא נמטא בשיס דלא ליקרי ישראל
נכסט דאמ׳ לאינלו׳ לא סלונ רבנן ולא ד ט למ״ש לעיל דלענין דינו
של ממרי״ל מומ שנמ כסיל ל מ ס זמ נמקנן עשרמ ננימו ט ע מס
שמפורש נמדיא ננףק אין לנו לנדומ סיליקיס מלניני ט כ סמס רטא
דנשנמ יקרא כמן ולא ילא מנימ מכנקם דסיליאמ ניס״ כמין סלםסיא
מיא ונס״ שפ״ד דמ״ר׳ נמול שסיק כטא כמ״ש ש״כ שס:
ומ״מ סשומ נמקים דכסן רגיל ללאס מנסכ״נ כדי לקרוא ישראל
מנורו א״כ גס כשסוא אנל ליכא אנילום סרסקיא כולי סאי
אס יוצא מנסכ״נ ומ״מ אס אינו ׳ולא וקורים אוסו אין נכך כלוס
םנצמ״ד כםנס׳ :ס״נ יוס די מ׳ כסליו םקצ״ד נפיק:
מש״סק סופר מססד״מ:

תשובה שנג
יראה

ננממס במי,־ ס׳ שמס ס״ס כנוד סלמיד׳ סרנט סנניד
סמסורקס מוימ קאשמן רישא דעמ״ נקיק ראנ ׳ע״א:

בנידון שאלמו ט ד קנרומ ישנמ שאינמ משומרם ט שוצטס נו
ונממיסס יל׳ שוגא׳ ישראל ונס שמף מיס רניס אליו ׳נימו
ורוליס למנוס סמידס ומלעומיסס אל מקום שס קנר ואס ׳קנרו כל
מה נסימ ימלאו קנרוס סמלשס נמלמוס ולא ׳שאר מקוס שס קנר
נס אס צריכיס סקרוניס לנסינ אנילוס ניוס סיני׳ מלעוה קרוניםם
וסאריך לעעניסו וניקש ממט לסתם למסי נס א ט :
ה נ ה נסיסר סינר מצמוס עקנרוס סישנס לסצילס ענזיון סעוע׳ שכני
ושעף ט ס רניס לשכימ׳ ססס לץ זס אינו צריך צסכיס כטש
סרג״ צסליא נ ״ ל ריסי שס׳נ מסנ״א נשס א״ז ואין צסקפק מיז
ושצריכים סקרוניס צקרומ ולססאנצ ניומו סוא לגר סשומ ומגואר
געס׳ שמסוס וגעס׳ ט ק ט עיא ועשיע ס״ ס״נ ויש לסמוס מל סס׳ לסו
וצלקסו של מעלהו שכהג שאסשל גדהז לא שייך זה גסגלה סכלס
נלסוס סלכוס קגומוס וכן לא ימשס אס כן לא שנקה לנו הורה
וכנר סיס ל׳ וימס כזס מ ט ואס אפשר לומל מ א ס אומל ט ש
גירושלט גמלקמ עצומס קרומו מסאנל ניומו ושמס למסר שטלולו
מסלין אסר מיכול סגשר וטיסי ליס גמ״ל סי׳ שס״ג אוסס סשמסס
לא סגיאו ססיסקיס גזיםז ״ל לזס ס י ס מ ט ס ס שמססלס קגלו גמםמולוס
מ״ל כן שיסמכלסנשל דנללמסלין ואס״כליקעו מלמוס לסגיאו לקגלוס
אמסיו או לא״ ומ״ל כן נקנר שס ומהם נסק״עס מסשנסו סלאשונס
שטלמ לי שמעממ פקק לץ עקרוניו ע״כ שעמ נזם ונס לא סיס לו
צמר מלמול ונדנוד להמה נליקומ עלמומיו כיון ש ט ד כן נקנר שס
מעקלא לא הולנז מל יל׳ ליקומ ההיא משא״כ מכשיו בזמנינו פקק
המנהג הזה לגמרי ולא נקנר מיל ללקומ מלמומיו ורק ממעה אונס
מ ה לקמין והמה נרגז אך מוג לו רגז ההוא מלההנזוס נ ט ס כמלומיס
עמים רניס וטס סזלוטס סשומסיס ונוסריס הרמ גטמומו א״כ שממה
מס זו מושס אגל סשימא שס״ג לססאנל כשלאס קרוניו נמשים עפר
ואסל כמ״ש סלג״ ס״ סיג:
איברא מ ז כשיולמיס סקרוניס אנל אין לנו לסולימס כלל ומוג
לעשוה סקנס ואיסור שלא לסיליע לשוס אלס שסנימ סיום
פינוי עלטה קרוניו כלי לנעלו עמ״ומ ושונ אסל שנעשה הקנה זו
נסוענ׳ על יל׳ סרנ ונלין שונ אס יארע לו שאעל לו ע״א כן א״צ
נסאטנו אמ״פ שנמלמא מסאנלין פ״ס ע״א סכא שסוא ענל״ן ופינל
על סקנוס סקסל א״ל לסאטן לו וזס טל סקנס נמנם וטש מוסל״ס
סישלס נסשו׳ נ״נ׳ קעא ס ״ ל ס״ סיע א׳ עסעפטס שלא יפנו עלעוס

ותשומת

ממני נימול מצוס עסקלומס נאומו היו© ולא כ0נ אוסס סקנס סכ״צ
ואימי סושד להנאין הנדול מ ס אשר הים ממניין פשומ מלי מי הורס
שכעלס מממ העלאה זו אנל נראה כפי השאלה סהיא שהי׳»מ קמנס
ואננדס בס מעמ כאשר הוא נעדינה פיסס ונמס א׳ הפל וכלה כל
עלעום סקנומס א״כ באוסו םיוס ידעו כל נ ט סעיל שםוא יוס פיכד
מלמומ קדוניס ומסויגים לסהנמל עעלום ולססאנל אנל בקםלס נלולם
שםמלאכס נמש־ס ליטס סלנס ואין אדס יודמ מסי יניע יוס מימי
עלומס קלובמ סקנס מובס סוא שלא להוליעס תני סיק סעעוטםמ״ז
ימתקו נעצזהם :
ומעלתו שפן קיללם על לשון סנאק זצ״ל שכ׳ לאיכא בימול וסלא
ק״ל סי׳ מינ לליכא אלא אנילוס ולא אטנוס וסטעוק*
רולס לומר לאבילוס ל־כא אלא לעטן אטלס קלשיס ומקשה עליו ב״״
מלטיס׳ ססוסקים סך ש״מ נזס״ז נמ׳ איכא נפקוסא ו ט מ לכ״ע מוכס
ללא כהנאין הנ״ל אלו לנרי ממלמו ט ׳ וסנס ל נ ט סנאק לא״ם סמס
למגואל נשיס וכל ססוקקיס ונמש״מ סי׳ ה״נ לסמיצץ־ מצמה ואפי׳
סמשמרן סמור מכל מלוס סאמורוס גסורס וס״ס ה ק מ מ ם שסיוג קנורס
ט ע ל עליסס סמוטס עכל מנ״ל עד אסר שנקגרו כ ט גכל סמודס אס
לא שנסיאש מלקגול על זמן ועילן אגל כ״ז שעוסק נלקיעס וקנורס
סמור מכל מלום ואמנס אסל סקגולס שמסויג לססאגל מל סמלג ימיז
כ׳ נימוק״ שאיננו אלא למטן אכילס קלשיס והשיג ה נ ״ להרי כל
ספוקקיס סגיאו סך ש״מ נס גז׳׳סז מסאגל אסל קנוכס אנל פשימא
לאיכא גמול מצוס ומיין מ״ש לגול מלגגס ס״ ש״ע:
,

ב ה א קצקיק כל סיולמ ט יפנו סיוסמלמוס קרוגיו סמור מכל סמלוס
על שסניאס למנוםסס גקגר ואסר סקגולס מסאנל מל סמלנ
וס״ב לקמע נשעה פינוי או נשעס שעועס אנל עונ שלא לסנליע
לסקרוניס מ ז ונעלי ס״ק נועל׳ ססליס יכללו כל יוס ביומו אנשיס
שלא יניעו לקרונ׳ עלעס ניוס ססוא וסוא ענעילוס סקל לססורס סקס
על ישראל וניעול זעטסס וסכטס עיניסס נראשיהם :
ובענק קנורה המלטה איהא נמס׳ שעסוס ס ״ נ שסניא רענ״ן נס״ס
ורא״ש ומושימ ס״ ה״נ סלונהא דר״מ ו ט נ ק דרינ״ן אמד מלקמ
נ׳ מהים כא׳ ונוהן א׳ נראש אפרקקל מכאן וא׳ נראש אסרקקל מכאן
סי׳ נ׳ מסים נמל יה איזה נלד זה ווזה נלד זה ור״מ םלינ קוף אםלסקל
לםהמכל וסוף מצימה לההמרנ מלא מלקמןונוסן נאסיס מטל סנר״סא
והלימ והמור הוקין> ס״ מל נטיהא זו מלקמן ונתון ט א למלמו נארק
של ארזים וספרישס ס״ סיג מוטס מנוף הסלוגםא דהט הנאי לציכא
קפידא נקנורסס ננומא אסד דדוקא נמירונ מלמוס קפיד ר״ע שסוף
עצמה לםסערג אנל אס לא ׳ממרנו דמיו מונסיס עצעוה מנ׳ מסיס
גנומא א׳ ליכא קסידא ש״מ מס שאמר ר״מ לםניסס גארקארזיס להניס
בארון א׳ מלטה כמס ממיס כל נל גס״מ וכגדסמכל סארק לא •המלנו
ממלמומ וכל א׳ כגולו גמקומו מונס ושפיל ד ט אלו ד ג ט הפטשה ואם
׳סיס כן כיונס סמור גקייס לגטו שכמג שמא למלמו גאלק או לא ימי׳
כן כוונםו טקשםסלישס לאס ל ג ט סמול ופליג מליו וליק כן ליוק נכון
ק סבמיםא שוממק לו:
א ך לריכיס לסנין ט מ לסקל נזם סא סזילן לסיישו לננן מונא לנזיון
מצמומ כמנואל ננטימא ס ״ נ לשמסוס וטיס׳ לי׳ סשיס ננלכוס
ונמוש״מ ס״ס׳ ס״נ ומ״כ משוס ט סיכ׳ לסיונ קנורס מצמוס לאול״סא
מסאי קלא כי קנול סקנלנו ס״ס נזיונ• סמס ולוג צלש מסיק נ ט מסך
קלא כ׳ קצלס אצסיס קא״ נ ט אמצמוס לכי נצצס אלסיס משם אס
סאלס אין סילוש נ ץ אלס שלס או אלס סקל ונעל מום שאיננו נללס
למום ייללו ואץ סילוק נין ס״ס שלס לאוס א׳ ממנו וסס״נ מלס עמצמוס
םקלושיס שננלא נצלם אלסים אקול לנסנ נסן מנסנ נזיק ואס כן
מ״מ לקונלו ננומא א׳ מס שאקל נמס שצס אסי׳ מצמוס אצל סעס
אקול ד״ל כל סנזיק שסיא מסמס סגוף סזס םילומ שאין כנולו של
זס צשכנ מס זס ננימא א׳ א״כ כל שסנשר כלס ואץ צורסס ניכר ולא
טכל שומ לסט לל שינ אין שייך נזיין לשכנ זס מס זמ ו ט מטרס
דולמס אך מה שהוא נדון לממיס למלמא וננסינ נזיק נללס אלקים
אקוד אפ״ נמלמוס וסא ק ק דסר׳ אמ״נ שאקור לקנור נ ׳ מסיס נקנר
אסד מ״מ כל ששכנ ממו נסיים מוסר לקנור מפו כמ״ש נמונףמ סי׳
שס״נ ומיכ איננו נזיק לעסיס אלא למס זס ששכנ ע״ז ומ״כ כל שטלס
נשרו אין כאן כנודו של מה זה סידומ כדנר׳ רינץ ס ״ נ משמסוס כלס
הנשר אץ צורה ניכרה וכן סוא נמול סי׳ ס״ג אנל מה שנובע נכנוד
מם נמצמא לנזוס אס״ עצמוסיסס אסור משוים ססיר לסטס מצמומ
ננומא א׳ ומס שלקלק שלא ׳סמלנו סשימא משוס צעל גלגול סס״ס
סמסיס שנקרנ מלס אל עצמו ויסיס צסם צעל כשממולניס אצו עס אצו
כלכסינ ננ׳ מנד ׳סזקאל וסנס למש וסקלנו עצטס מצם אל מצעו ועול
ננלס נ״ל ע״א כל שיש לו כסלם יש לו ננול ואף ע״ג נמגיא ס»׳ ק ט ו
סשינ לכוסיס ללשי סכא ולא אק •עיץ סינןנ מיש נזם גס׳ בינם
לעסיס על סלכוס ״ מ ואט ע ט סארמד נזס נ ס ״ אשל על פ׳ זס ״ל
הקנורם

חת״ם סופר ת״ד

שאמת

סקנורס םראשוכם אמר )דמהו שםיס לו כסלם יש לו כבול וקנורס שכי׳
של עצעומ שכנר אץ לו נמלס למשכילס נשלו סכיס מלשומ נאו לכאן
אז אץ לו גנול ויסיס אץ־ שיהיה לליכא טל דברי ערישם ככוטם:
ומהיות עונ יעשו ארון א מ ן ונין כצ עצעומ עמ א׳ יעשו נמוכו עמיל׳
שצ פפר לק ועונ יומר שצ סרק או רעפיס שאיכו עעתר
להמעכצ שאף אםימפכצו כסר׳ מארון ויפצו פמצמומ למק יחיו עונדליס
נממיצה הכיל וע״ש מפצהו צתעמיק הגומא וצקנרס זע״ז נ ה פ ס ק פפר
אמ״ג דאיכא ממם משש מים אין קפידא בנדי ן מצמומ ומעממי עציו
מסט המיס בלמכו עקברומ סראשון וכשליכס עמס למקום מיס ומוד אין
ססציט שאין משש ננזיון עצמומ ואפי׳ לפסשילן לאמומו אסול אן אם
צא יעמיקו ס ל נ ס נאופן שצא יגע בסס מיס יכולים צעשומ כעס אלוכומ
זמ״ז כטל ונסכא׳ שממי׳ מעמיצה מעססקמ נין עליוכס למסמוכס מעונה
קצמ ׳ומלנאופן שצא יכנל משא ממציממ סעציוכיס עצ ממממוטס לא״כ
הד גכא׳ ׳והל מלאי וכאלון מצמו ׳כוצים צפשומ פפסקומ ממיצומ שצ
סלסיס ככיצ אנצ ב ט נ ה נין אלון צאלק צלין לוקא הפסק עפל שלאו״
שימפכל כצ מפציון אנצ צפססיק נעמיצמ שצ מלס ב ט נ ם איכו כמן
לאיבו מעמל צמיומ עמל ועצומ שיעשמ פ פ ל כלכמיב כ׳ עמל אמס כמ״ש
מטול ונ"' ס״ שס״ג:
הנה מעצהו כמקשמ בצשק לש״׳ נמס׳ שנמ קכ״נ ממיבלא לר׳ מלי ל ס מ ן
מש״ס ומכמינאל פפלמשונ ומשכי שממ אמה קולס ממ״ה המה״
ופלש״ ואל פסל השונ והא ליכא למימל לשעיס למולא לכל קלצומיו שצ
אל״הל כל לולוהיו שוץ והקשה מעלהו מפיק לסוטה לף י״נ לכשיס
צלקכיוה צא היה נפתקה שצ סוה בעצנ הללי נכים ומה לי קללה סוה
או קללה אל״הל אלו לנליו ויפה הקשה והיה צו צהקשוס מעיהה גופיה
לאל״ סכביא על״ן ם׳ סוא וכיב״ל כככס ס״ס לג״מ כמנואל בש״ס לילן
נמס׳ כהובוה ובמללש איםא משלה כככסו סייס לג״ע ולא סיו בקללהי
שצ אל״סר אבצ נאמה צקימ לולא׳ הצליקים כמלמיס מקללה אלס וסוה
או מכילן או מאסה מהן אנל כל שלא כמלט וככנס לכלל אוהס קצצה
אין סילוק בקללהו של אממל נין זס לזס ע״ל משל מ׳ שזכס ולא כככס
בסהקי של אמהר ולא מה כלל ה מ איככו באוהו קללס כלל אבל מ׳
שמה ונכנס לאיהה קללה על שובן אל האלמה ע״כ יכטס בכלי לסיום
הקללה כ׳ עפל אהה ואל עסל השיב ואי! סילוק בקללה שזה ׳הקלל
נסצ״ וזת בכלת אלא כל מלותיו שיין חת בליל ובזה כיסא ללא פרין
תש״ס אמתי מדנל דגכו אפלקוד תא כתיב אל עפל תשוב כי תמס לא
מתו כלל מסטא אל״סל כי כתבעל מתם בשעת מ״ת ולק בסטאס כגזל
עליתם מיתת ולא בילוי עפר ומיישב גס מת שתמה מעלתו על עלמות
יתולת וכי גלע ממתי מלבל בולאי גרע ממתי מדבכ מעעם תכ״ל ועוד
כ׳ תמת אכלו מן סכבלא באיברים ואין בעבע של מאכל תקמש חזת
להוליד תולעים משא״כ יתולס אמכם במללש יש שיעכש 'יסף על שסכט
את יעקב וסשל אמו שישלט בו לקמן וימס ועיין מ מ סימן שסייג מיש
בעטן סכיטס ]יעיין לעיל סימן של״ו מיש בעטן ססכיטס[ :יוס ת׳ כ־ג
תמוז תקפ״ז לפ״ק — .משס׳׳ק סופכ מפפל״מ :

המד

ותשובות

אסור צקפום ניליס לקטן עשא״כ ע ס י ס בלועס לא שיין• אצא גני עוגל
במעי אמו עהיכי היה׳ יננרו עליו הכעיס בהסצס:
א ב ל ק׳ עעיקלא ליהא לסיס לרוקח הוא לאו לוקא וכוונהו סעון
מיעוע מפילוה למסצה ל נ ק ט ה וסו״ל זכריס ננ׳ קיימא עיעועא
וכ״כ בכ״מ ס״מ מתרומה הלכה ל׳ בסוף ל נ ט ו ע״ש:
ועוד י״ל לנכ״ע שס כ מ נ שמא מפיל אנל מרוקמ לקלק וכ׳ שמא נעל
תוא וריל נשלעא לענק אכילת תרועס ליכא אלא סששא שמא
תפיל אנל אם תלל נן ק״מא סו״ל זכייס למפלע לכל שסופו לתיות נן
קיימא יש לו זכייה לתאי עובל כמנואל נב״נ נפ׳ מ׳ שמת וכל זס לפנין
אכילת תלומס אן לענין איסול כניסס לאסל תמת לסזתיל סנלוליס על
סקעניס בל זמן שתוא עולט נפל ליל שלא נגמל ממש אפ״פ שסופו לסיום
נן קיימא כלונ וללות מ״מ כיון שפתת נפל ואינו לא<׳ נצאת לאול
סעולס אינו עוזסל עליו משוס עומאת ומיינו לכמנ ממקם שמא נפל
תוא ותא לאמל בלשון ס׳ שמא נפל תוא ת״נו לכל! ל אפ״ אשם שכלו
מלשית ומלאו ימית לללת לתיות יושבת על המשבל מ״מ מספקינן שעא
עולנו נפל ולא נגמל נמלואו ועובי ממת למ״ם ניצת עם יציאתם
נגמלת ונת׳ נוצל משמע ספ״ק לעימכין דננמל נצא יציאת ע״מ שמא
עס עקילתת ננעכ וכ״ז שצא נעקל צא נגמל ועיין פ׳ נתמת סמקשת
ננ׳ מלשים ואוילא וק״צ:
מה שנהפולל בלשון סלאנ״ל פ״נ מכציס הצ׳ א׳ כבל כ׳ נמלכנמ מפשט
שצא צלקלוק כ׳ מלאנ״ל מנולמ ו נ ע יל לול כ׳ שסיא פ״ס ולולי
לנליסס מ״מ׳ אומר לסיצ צמלאניד כיון לצקושעא לעצמא נס שלמן
הוא ממכמ לממ מען בעל ננ׳ ציפוי ולק מנזילמ מכמוב נקלא ען
א״כ נס מנולמ שכולמ ממכמ נמ׳ נקלאמ ען ממקישא לנוכמ משלמן
וקי הש״ס נין למטלת בין לשלמן ויד׳ ש״ס דבשלמן כמיב ממיל וממילא
מהלצא נמ׳ מטלה לכשל עוזל היינו השלמן ונפל עזול המטלה:
ומה שמק׳ מעלהו מפ׳ בני הע־ל האי ב׳ כנישהא ליהולא׳ לומא׳נלאה
לסיל ללאב״ל דלרבא עשוס אי׳ עלעיל סימ ידמשב לימ משו״
לנממ וסם משיבו ללפעידס מטלטל כל מונס ס״מ עלימ לצורך מצוס כטן
למני בני כשיאס למטלמליס ספל מולס לכבודם או למענימ ללמובמ של
עיל ועיין מוס׳ ב״ב כ׳ ע״א ודי למכס ומבין מלעמו כי לא יכולמ׳ למאמן
ולעיין כלל ואחחוס בכל חוממי נלכומ :פ״ב מי״ע לפסח מקע״נ לפ״ק.
מש״הק סופל מפפ״דמ :

תשובה שנה
שאלוני אשת שמח בעלה ונשאה נאסר ואח״כ ליקטו עצמוח בעלה
היאשון אס ממויבח לתחאבל ביום ציקוט עצמוחיו של בעלח
הראשון דק״״ל כל שמחאבכיס עליו נמיחחו מחאבל ביום לקוט עצמוח
ועיין נעוש״ע ״יד ס״ ח״נ ועש״ן ס״ שע״ה סק״ח:
נלפע״ד דלא שפיר דמי למיעבד הכי ואפ״ גיף סאבילוח כגון מ׳ שמח
ונחיאשו לקוברו אחר שכבר נשאח לאחר עיין ס״ שע״ס סעיף
ו׳ אפשר שאינת מחאבלח עליו עיקר האנילוח ומכ״ש יוס ליקוע עצמות
משוס דנשואין שני׳ מפקיעי קירבת תראשין לנמר ומנא אמינא לת מתא
דא״ בת״כ דמייתי רי״ף ורא״ש ריש תלכות עימאת כתנים דמדכתינ
אחותו תקרובת אליו מרביכן אחותו ארוסת דעד״ן קרובת אליו אבל אשר
תיתת לאיש מפקיע קורבת תאח ובעומאח אשחו כחינ לשארו תקרוב
אליו למעוטי ארוסת שעדיין אינת קרובת אליו עד שתנשא לו נמצא
ק״ו השהא קורבה שבהולדהכגון אחות לאח מופקע ע״י נישואין קורבה
של אשה לבעלה שהנישואין גרמו אינו דין שהפקע ע״י נישואין לשני
נישואין קרבו נישואין רסקו ודומה זה כעין ר״פ המגרש פקעו קידושי
תראשון וגמרו קילוש׳ שט שאע״פ שתגירושין או תמיתת לא תפקיע
קלוש׳ ן תראשוניס לנמר׳ תנישואין סשנייס מפקיעים לגמרי ישוב אינה
קרובה לבעלת ות״נ לכוותית:
וממילא שאינו ראוי לתראות אבילות על בעל תראשון בפני בעלת
סשנ׳ כדתניא בעס׳ מ״ק כ״א עיב מתת אשתו ונשא אשת
אסרה אינו רשאי לכנוס לביהו לדבר עמו תנסומיס ופירש״׳ משוס סלישת
דעה דאשה אסרונס וע״ש הוש׳ ד״ת מתת אשתו וכו׳ ותדבריס ק״ ו מס
ת ת ס דעביד איניש דנסיב ב׳ נשים ומתאבל על אסה בפני השניה מ״מ
כשנכנסה זו הסת זו ס״ל סלישת דעת אס יתנסס על סראשונת כ״ש
אשת בפכי בעלת השט שלא ההאבל על הכאשון ודרכיה דככ׳ נועם
וכל כתיבותיס שלוס :משת״ק סופר מפפד״מ ׳׳
,

תשובה שנד
שוכיט
נועם מכהבו

ליליל׳ הלב האבלן הסלון כמדס עמכם ט י :

הגיעכי על לבלה מנ״א סי׳ שמ״ג שכ׳ על לבלי הליקס
שכ׳ לאשה כהן מעוברת מוסל לכניס לאוהל המה משוס ס״ס
ס׳ כקבה ס׳ כסל והמג״א כ ה נ שלא היה ל ר ן לזה ה־ל לטהרה הבלוע׳
איכה מיטמאה כבמהרי לאהלוה וע״ז השיג מעלהו .הכה ככל לבכיו
כהונ אצלי על סגליק ש״ע שלי משכים קלמוכיוה וז״ל שס ויש לסלק
שס ישבה עצ המשבל משא״כ מעיבלה דעצמא עובר 'לן אמו הוא וסלוק
זה מבואר ספ״ק לעילוכין ע״ש ע מ ל ע״הג ומ״מ כ״ל לצאו מצהא היא
והללכא בי לממ״כ א׳ טמא עובר  pאמו א״כ טמא עובר במעי זרה
זל הוא מבמוה ס״ז ע״א וכן פסק לי״ף שס ואפי׳ היא כהכה בס כהן
מ׳מ לעכץ טומאות כסכיס ב ר אתכן כתיב ולא בכיה אהלן ימין שעובל
•כן אמו תוא תו״ל כהכת דאיכת מוזתלת על סעומאס .׳ע״כ תכוקס
שסושש לתסמיל משוס סומלא לכתוכת וכן ססק למב״ס שס כשיט״ א׳
מלול מאכיל וכו״ ׳ע״ש איכ עמ״כ א״א לתפוס תסבל בסר׳ לאשין וס״ל
טהלה בלועה ולאית׳ לסגאון בפל׳ מגלים של לסייס דלוקס תוא תמות
לכוב נשים בכי ק ימא יוללוה אע״כ הוא עצמו סמן אטהלה בלועה
אלא לס״ל לאיסיל לרבכן מ־הה איכא ומשוס סד ספיקא דרנכן לא הוס
שמק שהככס לכהסלה לאהל ומשוס ס״ס אפילו גמע מיעיל שהככס
לכהסלה ע״ש:
1

הנה ע״ש לטהלה נלועה עומאה מללבכן לא יהיבכא לו כן מ״מ לא
מציכו שסחסל כסן עלים ללא כל דנליס המטמאים כהן מחהל
עציו ואע״ג למציכו מלולה סטים ללנכן ואסלו ג״כ צכסן צככיס שס
וממילא שאסול צהכרס שם כהן קמן נ י מ ס לאסיצו איסול ללנכן צא
ססיכן צי׳ מלים צמ״ל מ״מ ה״כו לעמלה סגויס שמרו עצ גלוצ וממיצא

תשובה שנו
שלום וכל טב לרב טנ ומי:
י קרתו סגיעכ׳ ענין סויכוס אס

יש ׳״ג עקריס או נ׳ כתר"׳ אלבו
לא ידעתי שוס כפק־תא כ״א קריאת שס בלבד ולדעת
סמקובלים אין כאן עיקר כ׳ כצ קוצים של תוכס ס ס עיקרים מס נין
זס לזס:
אן

חת״ם סופר חי״ד

שאמת

א ך הערני הצמידי הרנ הגאון מויה מאיר אנ״ד דקיק אוננוואר מ׳
בהפצה ר נ הניומ׳ המוזכרה נשליה שמר האוהיוה אוה א׳ דף
ס׳ מיא שס נאמר ,עם יושר עיקרם שלש עשרה׳ יפ״ש משמע שקבצה
קדמזטוה מימי רב מביתר שיש י״נ מקרים .אן א״א לי נשום אופן להאמין
שסהיה נאולהינו א' מעיקרי הדה ושאם ׳פול היקוד הפול החומה
מלילה — וםנאמר אלו סיח חיו ממאינו גימרס שיגרש אוהנו גיריש
עולם וכדק״ל ל מ ע נמשרמ סשנמיס שמס נדמים למולם ממםני זמ
רשאים מ ס לפרוק עול מלכומ שמיס או לשנומ קוצו של ירד אפילו
עדבר׳ רבכן מלילמ אכמכו לא כעבוד מ׳ לאכול פרי האין ולשנוע מעובמ
לפשומ רצוכן אצק׳ מפצמ׳ — ופכ״פ ועל כל אופן עבדי מ אכמכו
יעשמ ממנו כרצונו ומםצו ואין זמ עיקל ולא יסוד לנכומ עליו שוס בכין
אן כיון שעיקר ׳סיד הכצ למאמין בהורה וננניאיס ושס נאמר גאוצחינו
מאמרונמ בס׳ נצנים ונם׳ האזינו כידש רמנ״ן שס והרנה מזה בדברי
נביאים א״כ מ׳ שעמקמק על מגאולמ מלז מרי כופר נעיקר מאמנמ
ממורמ ומנניאיס:
והנה ר׳ סצצ בפ׳ מצק צ״ע ע״א אמר אין משיח לישראל סירש״י אלא
הקב״ס נעצמו ינאצס נצי שצימ ופי׳ זמ מוכרמ מוא דאל״ה
אדמקשס ליס רב יוסף מעני רוכב מצ סממור דיש צדמומ דקאי על
נסמ״ כמ״ש רמנ״ן סוף ס״ שיר משירים ולא דמאו מדברי זכרי׳ שיצאו
מיס ח״ס מניח ה׳ וראיה זו כ׳ הראנ״ע סוף זכר״ ע״ש אע״כ מזה איו
ראימ דודא׳ נס לר׳ מלל יש גאולה אלא שאין משיח מלן ונס נזה ליח
הלכהא כוומיה והאומר אין משימ וקיס ליה כרני הלל הרי הוא כופר
נכלל המורמ דכיילי אמרי רניס להעוח כיון שרנו עליו חכמי ישראל
ואמרו דלא כוומימ שוב אין אין אדס ראוי לממשן אמריו כמו עיד משל
במקומו שצ ר״א מיו כ־רחיס עצים לעשיח פחמי! לעשומ ברזל צצורן
מילמ ואמר דאיפסקא הלכמא עיפ רבי׳ ממכמי ישראל דלא כרמיה
מעושמ כן גשנמ בעדים והמראה סקול ׳סקל ולא מצי למימר קיס לי
כמא .ומא דמניא במסכמ עדיומ לממ נישנו דנרי מימיד עיין שס
מילסא רמרימי כמובן ואין להארין ועל כל סכיס הגאולמ וניאמ
סמשיס איננס עיקר אנל מי שאינו מודם נו כופר בעיקר של מאמכמ
ההורס ודברי נביאים:
ויש ויש ל׳ לעורר נדנר אמד הכה אין לכו בכל המורה שוס דבר
שאין אכמכו בעצמנו עידי ראימ מ ק מם׳ נלעס כי כל מופה
מצרים מדבר אמ הכל ראו עיכיכו ונעשו לפני ס׳ רנוא ולא כשאר אמד
ז שלא ראמ מין צמיד ימרו אסר מ׳׳מ נא כשארו נכי
מכל ישראל
משמ מנהון זולמ זמ לא כשאר אמד שלא ראה נפיניו ואין מאנומ
נ מ ו

יען
י
ואל
ההיא

ותשובות

מנסיליס שקר לבניהם והיל כאלו ראינו בעינינו ואפי׳ חידוש עולם
ומעשה נמש בנ״ע והעבול ומפלגה כבר כהב רמנ״ן נק׳ דרשוה הרמנ״ן
הרי אדס הראשון ראמ עצמו ימיד׳ בלי אב ואס ומעשה נ״מ וגירושו
ומוא דיבר פמ אל םמ עם שס בן נמ רבו של יעקב אבינו עיה כי בן
המשים היה יעקב כשמה שס וקיבל מענו כל הניל עם מעשה מנול
ומפלנמ והוא קיסר לנניו ועמרם שעע מלוי ואמר לבניו משה ואמרן
וכל מדור ההוא קבלו כן מאבוס ימס ובבל מדורומ כל הנעשמ לזקן
זקנים הרי הוא כאלו נעשמ נפניסס ממש וא״א למכמיש זמו נמעשיומ
וקםור׳ הורה:
ואמנם כל סידורי מלוה נ״ל כשנפון מי שיאמר שנא׳ מהדורוה קס
א׳ והמציא להנימ מפילין ויצא בקרן א׳ מל מלמו והממה
העולם צומר זמו עועממ מאמור נקרא מצא ירגמימו העם ויאמרו זמ
לא שמענו ולא ראינו מאנומינו מיום עמדנו על מר סיני ועמנו מרעיה
ואמריו ׳נינ וזקנים ונניאיס מי ימלא לנו לחדש דנר וכן נמנין קוכמ
וד׳ מינים וכל מעשה קרננוה מי יכול לשנומ מדנר נענין מנמונ נכל
יום ויום לפני זקנים ונביאים אס לא כן ראינו בעינינו ממרע״ה
והלידמי והלמידי הלמידיו עד היום הזם ויסכר פי דונר׳ שקר הקראים
הרעים מ״ש שאירע נימי שמעון נן שנומ ויהודה נן ענאי המק לשונם
נמכס כלה ע כ ן וילן יורד ש א ו ל לא יעלה ••
נחזור להנ׳׳ל כל ממורח כולם ראינו נעינינו חון מם׳ נלעס מ׳ מגיד
לנו מה מיס נין מלן מואנ ונין קוסם אמד נ ל ע ס שנא אליו
אצ אכלו ולמה נא ומי הניאו ומי ידע שנכה מזבחוח ושרצה לקלל וכמסן
לברכה מי נא נסודס וישראל היו שרויס נמדנר ואס הס עמדו נ א ק
מואב בראש הפסגה וראו למעה אל המדבר למרחוק מאין ידעו ׳ושני
מדנר שמניפים עליהם מראש ההכ הזה ושמכמשיס עליהם ואס״ משמרה
צא ידע ורק מפה הקנ״ח יחיש ככחנו הדנריס והכניא צווח זכר נא
מה יען נצק וגו׳ והנה המאמין נכצ ההורה ונמצוהיה רק מסהפק בפ׳
נלעס הרי הוא כופר נה' אלקינו ה׳ אחד ולא יאמר אדם שפ׳ נצעס
היא עיקר מעיקרי ההורה שננו עליו ננין וירמ הכופר נ ה כופר נעיקר
וה״ה ומכ״ש נגאולח אחרונה המפולשה מפי ה׳ למרע״ה א ס י ה י ה נ ד ח ן
נקצה השמים וגו׳ וכפר אדמהו עמו וכיוצא נו — .ה׳ העונ והממינ
״מינ לנו ויורנו מארחוהיו ,ונלכה נדרכיו ונהיה ממנורכיו ,צשמור
חירוחיו וחוקוהיו ,כעלה לציון נרככיס ,ודנר אלקינו נשמע פנים אל פנים:
פ״נ כאור נקר ציום נ׳ יוד צעני׳י חקצ״ו לפיק:
׳

מש״הק סופר מפפ״דע:

כ׳ פ ח ס ת ב ו ד ו ת הדפוס ל א כאו איזה משוכות כשימר נבון כאשר ח ע ב נ ו לסדר אותם לפ• ה י מ י י מ ן ע  -לכן ע מ י נ ו כ פ ת ח הלז לגיון
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ליעוד זכוה נעה שנוהגים לעמל מאץ נא לשם ולא נלאה שום משס א'והוא גלשו מיד במקל ולא נגע בשאלי
י ז מ לתלי הסין י״ל נדי
בני מעיים של נבלומ וסיסוס לנ*נ .נשום עקום כי סיה מונס עליה ולא הצאן ולעסל מצאו אסל סנסצפ עם לין
נ׳ סקפ״ז:
י
שאר הצאן:
 mשהעידו עליו נ׳ עלים יצא לוץ בלבל סיש נמס שנוסגי׳ להזמין ניכר שוס סלולה על הזהב ולא מכה
ב דץ
סך נלין רואה עמ*ס שאמר שנמס
נ ה מ ד ולא נשום אנר:
לפני איזס פ ח ד ם שמצאו סכי ט נ״ג על מאכלים שנילזשים נגציס
זאב נסצר ובסוס מאי צאן והמים
נלין סליא סמלאס מים זכיס:
פגום ובאו נ' והכסי15ם נאוסו מעמד ותבשילים שנסגשלו בנציס מאץ לקסו
מח נלין המסס שלא ניקג אלא מצד א' ופצע א' והנשאלים נסלסו וגם אמל
ססיסכ והניס סדני גצ״ש
ועמס ניסוהו ואיננו מרגיש מה יהיה
שגרירת הזאב לסצל מדעשו נפלה מפיצה
אי וליכא קולס רם מנסניס:
ב גרץ מסובנת שנשסםס אם נאמן ע״א
רץ הנשל והכלים י•
מט בדין בועות לבוש הנמצאים נרקץ של הפצר אס יש היתר לצאן הנותרים
שפמסס ואס״ל נאמן אס לא השביס
} י ץ  w eשגפצ׳ אסריו כמס פעמים
וסלב שלהן:
דגמנה אי סגי בבדיקת ג' במנות
השופע אי אפה מהיענת:
אסי שפיפה ולא הרגיש
מהם לסמדר בלי בדיקת השאר :סו ע״ל תורא דעלק לאנע' והשיבוהו
כא ברץ בהמה שנמצא בצווארה משם
ושמ שסס שענה נהמות והכשילם ועצא
מדפיו אס״כ והביאוהו לעיר קשור
ההקזה אס יש לסעון על רופא  Jביאור מונס מהרס סאניז בספרו
גער אי שנינו מלא פגיעות ובלק גם
שס׳ לפסי סי׳ ל״פ ברץ קורקבן ברי מליו עונש על )שליפן( ואומרים
האומן לזס שלא פגע נססיעניס:
סשעש אסריו ומצא שכן סוא כדברי
כב ברין שוסס שהתודה נסליו כי כ״פ שניקנ מסעת סולי עצר פוץ ער הקמס סמתסלה ברדיפתם אותו נפל לארץ
הנעל והגיספ לא הרגיש מאומה אס יש
הרגיש בפביסס שבסכין קודי שסימה שעסידות הנשי' נססילן סלכלון והםנופס ועי״ז השיבוהו ועמל או סעמידומ
לאסיר הנשר וס»מן והכלים למפרע:
והמשיט כעי שעה על שבא )סשליסן(
מסוס אן אותו סקמס לא ניקב:
ד בדין » ס ע אשכ הסודה נסליו שכעה ושסע נו כי מיהרו עליו ובכמה מקומות
פעמים מצא סכינו פגום אפר שפיפה לקסו השומן ממקום ההוא מה •היה דין בא ברץ קורקבן; של אוזא שנתפב מהעיר והובילוהו לבהע״ס וסססוהו אי
יש לסוש משום נפולה:
בעור הפיצון סצי המסס וסציה
השומן והכלים ־.
והכשיל הנהמה אי נאמין לו סיאיל ואמרו
לק־ וידוי ואי נמי נאמץ לו מה יהיה כב פלפול גלגלי ססיז יו״ד שיי כיז :השניה של מסס היה תפוג בפנימיות  fQישמ לקושי' השואל בסוס׳ ד״פ
או״ג ל״ה ועול:
כד נדץ *ס הגהעס נשפסס כראוי הקודקץ נגד מקוס תפלת הסיצץ אן
דין סבשל וסמען והכלים יי
ואנו עשוסקיס שמא ניקב הושע העור הפנימי נס סצי עובי הסי צו ן עד  TOע״ד בשל שבין צלע י״ג לייג
ה גדץ הסכמה שהסכימו אקל״וע
שהזהיר עליו נעל זנס שמואל:
לאסור השמיעי סיץ לעילם בלא קודם סשסיסס אי עקרי זה ספק נםסיסה קרוב למקום סצי עסס הפיצינה היה
סט בכוונת הכרס׳ ששיי גלה:
שלם ויפה אן לעמלה עעקוס ס ס מ ס
או לא:
הסבם הסבר עיר וגס קצס יסידיס
ערערו נדבר אס האיסור של האקיו״ס כה ׳רץ שנמצא כעץ שערומ הסוני׳ סעסס הסיצונה היה קצס שביל שנראה ע בדין דם שפיפה שנקרש ועסעצוסו
מתמצה מים צלולים עה דינם של
נושס וקשה מאל להוציא* מהנקנ משם ירדה המסע למפה ויצאה לעוץ ולא
פלס על מ י הקהלה:
אוסס סמים אס עעליס לתבשיל:
היה שוס משם קו״ד או סלידה סבינ
ההוא פה יהיה לין זה העוף:
ן גלץ נ' שופעים שנשמט זל״ז שלא
עא ניאול כפה עניני' גהל׳ פליסה:
מקום העםפ:
•שסוס א׳ בגבול סגלו שלא להפסידו כ 1גדץ שליית סושסין גמיס קריס
עב ביאור פעס איסור לננוה בכשרה
נב נפר שאיני עסולס שרלפוהי ולא
קודם הבדיקה אי שפיר ע נ ד ׳
וענד אי עבם ושסע אי יש לאסור
שינקה מהעיסה ולבלי הלענ״ס
השיגוהו על שימ נו סיציס קנס
בז יישוב דברי הסול < ל סי׳ ל״ג:
שפיעמו:
פ״נ מאיי עזבה הל׳ י':
כח בדין נר אוזא שנעצא בסוף הושע שריפה )שרעע( והגיעוהו ועודגו פי
 fשוסע וש״ז אסד לפרקים נכסי י״ל
סעון לקורקבן כעץ כפתורים אפר י״נ סודש אי יש לפוש הואיל  ypבדין מימי פלנ אי עותר לפולה
נפולי טפל ורונ סעעיס נספלס
לשתותו לרפואה נשיהוי שעה וברכת
שסרית ושפעו המסאים כי בא לי ובועות וכשנפתפיס מובסים בתוכם ומיצים מלובנים הם אולי ימל לסלפה
העזון אסד אכילת גשר:
ולנדות יביס ואפיה פרפה:
משולשת לינא ריקנא אם הוא כשר תולעים סייס וכ״פ נעצאיס נקנים
לשסיע' אפילו נעת פליטתו וזאת שגית ננועוס סללו נפנימוסס נתון הושש :נג בדין פ ק שנשסע ונמצא כמה ו מ מ עד בדין נל אחות שהזכר שהי' ניניה׳
הוא עבל אחא סנר שאט נזהרים
סיציס )שרעע( בבשרו ואי תפוב
כט ההפרש שיש נין סששגקונפ סושע
אס הוא ראוי לש״ז ־•
בסון כנד שלו ואס׳ )נהאלסגראנ( עלאבלו מסגי דאץ לט מסורס ואותן
ח ע״ל השופע ונלז שמססלה סודס  .לסשש כמוסה ועקרת הנד׳:
סינון לישע אם יש להתיר נלי נדיקה נר אוזוס הפילו נצים וגדלו אפמסים
לפני אקלויע וסרב אניד שנא על ל נדין ננףית יתרת נדרי דאוני:
ונתערבו באתרי' הלבה אי עותרי' הם:
באבדם הפגיעים.
לא נלין יתרת באוני עליונה:
אסו' אשמו ,ולמפלתו ניסס מפסשבתו
לב דין עינוטתא דורלא שיש לה תאר נד נלין שורס שנמפפמו מפסולת עד ,נמה שרצי השואל לימי לסקשקשי'
ואמר שלא נכשל כלל וטסן אילמלא מל
גורמים ששוכנים המיס נאויר
בישול ייש שלפעמים מתסיס וכבר
ורד בשורשה כעובי אצבע:
סודאסו אם כשד הוא לשפיפס ולהיות
בעליונות סינים:
לנ לין סרכא היוצא עבפסוד או נועה רבים שמו ועתו אס יש לפוש נסתם
ט"ז
עף אולמ עלמה אפת נ ס י״פ שנים
אותן שורים לנפממ נימ:
ננ״הכ מסרן לסרפש:
ט נידון שופע ר' לוב שכסנ וסתם
נכפית נפולי נכפה ריל וכל המסאי'
והודה שגשנע נפימ נגקיס פלא לן״ בדין זהרזליס ומראה לונן נעומק נד ,ניאור דנרי ד״ע י״ד סי' נ״ל ־.
ננשל המאה הגמצא נליאה של נו נלין נהמה שימכה א' גנוה מסנלתה גסיאסו למצוא לס לפואה אן מסאים
לשפיפ אפילו עם עוד שיסס אסר נלי
ואינה צולעת כלל רק הולכת הילון המערים אועמס אפשל ע״ל רפוק
כנשים ־.
יליעס ר' סייס שוסע וענר ושסע ועוען
ימצאו לה לסואה ונצנל שסועסל צילם
ישל מה דינה:
שלא שבע כלל והולאפו היי בשקר לך בדין מאה שנשיפולי היא עשויי
ע״ל מ ע ה עכו״ס ששמע בלילה ושום ישראל ממשפפמה לא יבוא אצלה
פגימות זה ג » ס וזה יוצא ושפה
מפמת אוגש דאי לאו דהולה לא היה
נפילת הזאב מן ההר למון עדרו ימי משן היותה אשור נפצל המסד׳
טתן לו ל' סייס כתב פעולה לקבלה של עול מקפ' המאה ומפנרס הפגמים
שלסס אי עותר לעשוי : p
ולפעמים גראה כמקמיסיס עי״ז ואינו המוקף מסיצומ והיה ט כמאתיס ושפים
על השפיטה:
י נלץ שוסס אשד נסליו אמר שלא עושה סלון אלא יוצא וגכגס נפוה ע ם צאן יכשנא הרועה להציל נרס הזאב עץ אי מותר למכור פימת יניפיס של
אשתקד נימוס הסורף כיץ שמימי
וננריפמו גפל סלה א' מפיו והוא פצוע
הפגימות:
יהיה עוד שוםפ ומזה גתפרסס• שגדל
נעדו מדר שלא להיות עוד שוסע ונעת לו נדין סרכא מצויה היוצא מנועי וקרוע והי הסלה אפ״ז כעי שעה ומפצה סדשסיוןואילןהופזקוננידול)מילווען(
וכל נ מ ה שאין לה עצם איט סי ששה
וממ מה לץ הצאן הגוסריס:
הצינור צריכים לו עפני תקגתס קטע  .וגמכסה הטעה ממלאה המאה:
שלא לאכול עשסיעס שוסע א' ולא גמצא לן נדין שמא ממקום למקום נאוסו נח נדין ע מ ל גלול שקומן )ראפץ( פלשים אנל עתקייס ינים א״כ אותן
)מילווען( שנתהוו נסמן מתים נסשון
אי יש לו דמשה:
אוגי עצמה והנשל מקמיפ תסמיו
שוסע לעעינ אלא זה אס יש היתל
נט בדין ש' למסה שלצה ימלה א' ועדיין מתקיימים עד סיון הנא ואין
 .וגיתקית ע" עיעון ומשמוש:
לגדרו נעם צלמו:
5
להם נדיקה טון שמתו:
להימס לסשהומ יניס:
ניאוד ד נ מ הרין סא*ע והערה
ל'י
י ץ יי״י * י ' °
עח ניאור סוגיא דסימני נצים:
ס נזאנ שגכגש נעדר שהיו מאסיס צאן
ע״ל הסושי חולין מיז ע״א •
שהוציא כמה עדיפות מתיי ואיגס
עט נדין סמאה הגעשית משיומ
של שר אסד וסמשיס של יהודי וראו
רוצים להעיד נפני ניד אס מותמס לט נמנהג השופסיס שגהגו לקלוף
הגבינה הנשאר ביורה אפר שהוציאו
הסרכא מעל המאה ולנדוק אסיכ נ'יהודים שהיו ניער כשקפץ הזאב על
המס בעצמם לאכול מנדיקמו מכאן
אסד והציצו הרועה ונרש הזאב מהעדר הננינה הראשונה והשניי' שנקרא
עיי פושרים:
ואילן י-
יב פלפול גלגמ סלמנ״ס פרק יא' ט לימוד זטס על מנהנן של ישראל ופרס שנודע ליהודי נעצ הצאן מעממן )צווארן( ושוב נעשה פמאה משיודיס
שנהנו ע״פ רנומינו לנדוק ע״י רוק של הישראלים צקס א' מהצאן לשמיעה ההמה אי אימ ניה משוס איסור
מפסוסמ כפרה הלכה ז':
ננינה ש״נ:
כי הוא פבס ושסס לנכרים והראה
במקום פושרין ־.
י} בדין קהלה שנהגו מכבר להעמיד
טא גדין מאה הסמכה לדופן ייש להמעה אין הצאן נסבל קצמ ואמר פ ביאור דבלי המסנר סי' צ״א ס"ד'
נ' שוסעיס ננימ המעמדי לבדוק
פא נמה שמינפין עור הקינ' וסוזריס
שאירע לו כן מעשה הזאנ ושונ זמן מה
מכה בדופן:
ססנץ והריאה על ידם וסרב הוסיף
ומרככין אומה נמיס ויייש מעורכי'
מב נדץ ניקנ מסמס סולי וקורס דס אס״ז נאו נ' הישראלים וסיפרו לנעל
עוד שגס אצל הדקו' יעמוד נ׳ שוססיס
הצאן מ״צ מה יהיה מצאן הנומרומ :ואס״כ מוצצץ סלסלוסיס מהעור אל מון
מנסק:
וססזיקו נזה המנהג כמו יי שניס.
סא ניין נהעס ס' פרפה שהשכין הסלנ וזורקין העור ומהמין הזה נגמרה
ועסה 9או פריצים וסללימ אס אפייי מג נ י ץ עצים שנמצא נלב פרה אסר
ההעעיה אי עותר צעשומ כן:
ישראל לעכו״ס על יניס אי שדי
הבישול רש צהעצס עוקצים הרנה
לנפל מנהג זס אפר שהסלו לעשיסו
סב נייני׳ הנונעי'לשי'צ״נ ושי׳ ל״י:
או איבא למיסש לסקלה:
סייס ומסיירים:
ולקיימו:
סב ביין שלשה מאוס ושבעים צאן סג פלפיל נסוניא יפיס:
מד נאומן המקומות הפכיסיס לעאד
 Pק י מ ה:
 Tנפאלי' "
פד ביאור ד נ מ העיפור פהניא הסייד
שבנקר השכס נא הרועה להסצר
באלים ששוספין למאומ שימליע
) א ( אי עומר לבשל נינמ נמ פקועה
סי'צ״נ:
הכבד שלהם עד שכמה פעמים לא ומצא ג׳ מומסיס והרביעי נאכל סצמ ועוד
מ״המ:
פה ביאור ד נ מ העס״ז שבשין מיד
) נ ( הגוננ נ״פ וסנפו ומכרו אי מםיינ נסאמס אפיי שני זסיס ונמצא נמאס י״נ נפצעים והשאר לא ניכר נהם דני
שיי רצ״פ וניאור שני דינומ סיסי
אסם כסמים איוימיס ונקודו׳ איומו׳ ועול י״ז צאן שנודאי צא נסערנו
י' וסי:
נעיז יף מ'ע״א:
) ג (  wasג״פ גשגמ אי פייג אי היי הרבה ינדקו הריאה מפיסה ומיס נספיקומ הנ״ל מה משפפ הצאן
פו יסגיר דגג״ס דלכ״ע פע״כ דאודיי׳
יסלגיהן:
וזימהמנצנצמ ונמצא על המעות הסמה
מקלקל:
אץ סילוק נין סעס ראשץ הבא
טן ע״י סשוספיס כפיטצאיס ספק כמה מולעיס הניכרים פהם מאותן סג ניחן צאן שנמס מזיק ניניהם
וסומסי ששה ישניס מסעומסיס מן העיקר לפעס נ׳ הנא מן העיקר:
פנימס נסכץ אסל שפיפה המה סולעיס שמבי הגיל אס יש למלומ
עסליקיס עיג עור ושאל יבר זיק מה נקני המאה נאומן המולעיס שנמצאו נאכל מכל אסד קצמ ושארי הנמצאים פן בדין בשד כנש פרפה שנמבשל עם
בשד שור כשר ובשפן עזה לכמה
שלמים ופוביס בלי שוס סבלה ונזק מה
על הכבד:
ע י שאינם עמישי' הפגיעה ומכשירים
ק י מ ת ולא נודע אם היי ש׳ נההיסר
מנס:
מה כלץ העשש וביסכ שנסק• לםהיכ:
סבסמה או עוף אי שסיר ענד*:
אי הד מנ*מ ואזלי* להקל ננשפן:
ג ו ץ העגלים הנקבי' ען העסיס מו באחא שנשסהה ובדקו הושע כנהוג סד נידון צאן מאס ושלשים נפצר שמון
פח במי שפועה במן ואומר עומר
לניס העוקף מפיצו' לערן נ' איש״
ולמסר הוציאו מ י מעיים ובתוכם
עי' סימנים המבוארים נפל״ה
להרבות ולנסל איסור לכססלה אס
ה מ ד הניפם על המערכת ולאפל שעה * ד ן וסי מסב ובה״ש 0רני« מ י םבימ
ונשע״ס סי׳ שיו אי שפיל עגלי:
יש לסקל מגלי לקונסו:
כשלקסו הכגד לשרותה מניס מצאו עליה קרקור הצאן ושאלו להסעה עסיס מה
 fשניס מ נ ץ סנ״ל:
פט ביאור ד נ מ התוס׳ מ ד ר דף ל ד :
יח גוץ דמון לנכרי על מ י מעיים :גלגל מוזהב כסצי למה קמן ולא ט י ע קול הצאן ואמי שסי׳ זאב בעדי ופצע
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םפתחות
,,

צ ניאוד ד ב מ רש פססיס דף מיס
ע״א דיה ור״ע:
ביץסהיילגיייסי׳קינ:
צא
ב י ץ סלב מ מ א ע ס סלב:
צנ נ י ץ הנמצא נמשו׳ שניי סלק ב׳
סי׳ ק״ע להקל משוס ס י ס ילמא
לא גיקב א' מאינריס הפגיעים ואמיל
גיקבו ילמא הלכה כראבי' א ס יש לסמוך
עליו:
ביאור ד ג מ הרמ״א סי' ק״י
צד
בעכנרא שגפל ל מ ע ן :
צה בדץ דגר גוש אי מ ט ככ״ר:
צו ביאור י ג מ השיך יויי סי׳ ק״ב
סכיס:
צן פלפול נ ר ב מ הרין בסוני' ר ס י ס :
צה אי מומר למכור כלי הנלוע עבניס
לנכמ:
צט אשה נעלמ סמשה אוזומ אסד
שמכרה לאשה אסרמ אוזא וסצ׳
אחא מכרה עור לאסרמ נ' אוזומ ונמסלה
הנניה אוזא א' לקנומה ושונ השני'
והלכה לה ושיירה אוזא ומסצה בניה
ואסר כל זה נמצא פ מ פ ו מ נאי מן
הקורקנני; מה יהי' מ נ ס :
ק ז;מן שכמנ הרמ״א פמ של ע ט י ם
שנמערנ סר נ מ מ אפיי ככר ננ'
ככרומ י נ י ס אפיס נ פ ל :
קא נ מ ן מרק של י נ י ס שהוריקו סס
למוך כלי שומן ולאסר שנצפנן
הסירו השומן הנקרש והמירו המרק של
י נ י ס ו נ ס השומן אס יפה הורה:
הרוצה לעקור נפנים לננומ נ מ י ס
קב
רשוויס פפי אי ליכא משוס בל
משסימ:
קנ נלין נהמה מסוכנמ ואץ שוספ
מצוי אי מומר למוסרה לנכמ
לנוסרו:
נ י י ן י נ י ס פמאיס שנקראים
קד
)ניזאשי( ונאשכנז ) א ל ע י ס ( אי
עומר לססור נ ס ס :
קד ,עור נעגין הגיל:

צב

קו

ע ו י נ ע נ ץ הגיל:

קן נ מ ה שנהנו לאכול פ מ ע ט י ס
שנילש ע ם ס ל נ ולוקסיס מעכו״ס
נסמוס להמ' אס יש נ ס ם על מה
שיסמוט ואס עכ״פ יש לצרפס לזימון:
ביין הסוכר ישראל שנוכר קצנומ
קח
מהשררה וצמך למטר לאויה נשר
ס ד ר אס יש להמציא להס הימר שיהי'
מ ו ו ס הפמאיס לישראל:
מ י א ו ר רנרי הפ״ז סי' קייז נמ״ש
קט
רכל מה שהמירה המור' נפי' לא
אסרו סכז״ל:
ה י נ מ ן מסנמ אס יש להמיר'
נסגעל׳:
ברין הגיל ניאור רנרי המגסס
מיא
עזרי' שנש״ך י״י סי' קכ״א
סק״ה:
נדין עז שנא מהעדר וצוארה
קיב
מלוכלך נ ד ס הסימנים והרוע'
עכויס סיפר לנעה״נ בכלכ שלו הציל
העז מזאנ שנא עליי מה יהי' דין הצאן:
קיג מה שנוהגין להשממש בקלילות
נרזל מצופיס נהימו' )גשמעלצפ(
לנן ושוע והסימוך דק מאד פסומ מכ״ק
גוף ההימוך קסה מאד ונראה כנרזנ
אס אירע נ ה ס פריפומ אי יש להמיר
נהנעלה:
פלפול וניאור כל הסוני' דשפודין
קיד
ואסכלאומ שלהי עיז דף ע״ו:
r

קטו

נ מ ן המפהר יעו של נכרי
ומכירו נפ״ע אמ סוממו אס
אימ ני' סומרמ ממהר יינו ש״נ:

ב מ ן יין כשר שעושים בין סנמו׳
קטן
והלך אסר לסי מומו ושאב לו
יץ » י שלו עהגינימ המלאה עננים
י מ כ ו ס להוליכם לנמ יעשה לו עכבמ
יין נידו  pהאצבעומ להיומ לו היל
כעין מסננמ לסנן ססרצניס מהיין
הנמשך למוך ס כ י ו ע ם כ״ז לא ניצל
מהיומ עכ״פ איזה סיצניס וזניס נ מ ו ך
היין צלול שגבי ועושי היין לא נסנו
ל נ ס עיז המעבה ועשו היין על ידי
ע נ ו י ס כ י ר כ ס ונסערנס הגיגימ ההיא
ע ם נ ע ה גיגיומ ונסנו ל ג ס והיין מ פ ו ל ג
ע ת ה אס יש ניץ סשש מ ג ע נכדי ביין
שלנו:

ביין שמן הנעשס משקיים סנילי'
קין
בענבי סרצי הענבים וסם עייינ:
נ ל ץ נניעס עכו״ם גיץ נ ס ת ר
קיח
שברך נירו אי אוסר או לא:
נעוברא מ מ ס ג נ נ למרמף של
קיט
יין בשד ופמסו סנימא נאומן
שאס סננב נוי נאסר בלי פקפוק ויש
כאן מ מ ס ה י י המכסישיס זא״ז זה אומר
שהכיר הגנב שישראל היה וזה אומר ב פ ס
שהגנב היה נכרי:
אודמ ״ ן שירכו ישראל והעירו
קכ
נ' עדים שדרכו בליל ש״ק אסר
צאמ ה ט כ נ י ס וני מעידים שעדיין לא
יצאו הכוכניס אך מ ד נ מ כולם גלמד
שהיה סמוך לשנמ מאד והוא איש רשע
אס היין שדרך כשר:
ישונ לקושי' מפארמ שמואל על
קכא
הנ״י ני״ד סי' קכ״ז נשס מ״כ:
ע״ד האוזומ הפפומי' שמדרך
קכב
המוכרים למסונ נ מ ס פ מ ס מ
הכנף כ מ שיראה מקומו עבה מ ס מ ס
שומן אס יש לסוש משוס ניקנס ה מ א ה :
1

ראונן שעשה יין כשר אצל נ כ מ ס
קכג
ו ס מ ס היין אך לאסוף אל ניסו
לא היה יכול פ ר ס שיפול השררה המעשר
וכשנא השר נמן עינו ניין ישראל ופמס
הסמימומ ונמן אצנעו ניין ואמר עכשיו
ישהה מן היין היהודי כ נ ר ננעמי ט
אך מיד שהלך השררה ס נ ר ה נ כ מ
המרמף והודיע לראונן שיינו פמוס
וממס היין מסדש:
נדין יינו של ישראל מסומם
הכד
סנ״ס נמרסף נ כ מ נעיר אסרמ
שאין ישראל דר שס ונא נ ע ל המרתף
והודיע לישראל כי ראה נ מ ר מ פ ו
שססמימומ נמקלקלו ע״י השרצים מה
מ ן היין:
בדין יין שעשה ישראל אצל
קכף,
עמ״ס כעיר שכולס נ כ מ ס ולא
נמן על היין רק נ' מאוס זהו' דראן
גאנ והסמימו היין סנ״ס ונהניע המור
ליקס היין מנימ נוי נפל מגר ניניהם
נמסיד היין ועמד למשפפ לפני שר העיר
ויצא דינו שהמקס נ פ ל והנכרי יסזו' להם
הדראן ג א נ וכראומו שלא ינוא לעמק
השוה נקיוס סמקס נכנסו הישראלים
ושנרו הסומס העליון והניסו הקשר
סמססון לומר אין אכו ספציס ניין עול
ויהי בנקר נמרצה להם ס נ ר ולקסו היין
נ ס ש נ ס לפשול דסני נסומס א' הקשר
המשונה ועמה יעלה ההפסד ל נ א ס יש

ביאול לבלי השיש ע״ז ליב:

קלב

ביאול דבלי סלענ״ם פיה עישולי
קלנ
 ,התולה הל׳ ה׳:
מ י מ ן זוד מ ת י ר אשד נתנו
קלף
לעובת
לסשגיס
להמקבליס
היתומים ומעות העיוסייס לתיס שהלוו׳
הממונה לסססקמ לומיי תורה ועכשיו
נפסלו המפבעומ באנקנאפא ע״י ס ק י י מ
העלן •ל״ה על מי יהיה ס ה פ ס י ואס
יש לסנאנקנאפא ל ץ שפלות שאין ליבית
נוהנ נ ה ן אלא עררננן וניתעי לא נזלו

<

״ד

קלה נאי סקהלות שלוה הרה״ק מכותי
אי נ מ י ת לצורך הקהל וכאשר
מ נ ע הרס״ק מאנשי הקהלה שישלמו לו
המעומ להפפר עצמו מדיני' להטמי
פ״סוסו לנל יגיש אומס ולעומת זה
יניסו לו מעול ) נ ל ע פ ן ( אס לא הוי
רינימ קצוצה ־.
אודה ישראל הלוס נריבימ מאיי
קלף
וזקף תיכף סרינימ על סקרן
אי מומר לישראל סנרו להיומ ע ר נ
נעלו:
.
נ י ד שקנה ״"ש נהממנס פ ל ס
קלן
שיצא השעל ירוע ו נ ס אין שוממו
ילוע ונהניע ז ק הפלעון פ ל ע סובו
והמובל ילע נעצמו שמכלו הקונה
נפסומ מאשל קנה מ מ ט א ס ליכא נזה
משוס א״ר:
על מה שהניא נ״ס נ ש ס ס'
קלה
ססיליס שיש סננה לטנה נימ
נמקוס שלא סיה שס נימ מעולם ואמלי
אינשי להניס בסבימ מ מ ג ו ל זבל ונקנה
ילשוספס שס אם ליבא משוס ללבי
האמוליי' בזה:
.
יבאל מה שנוהגין הימל סליקמ
קלט
פאומ הראש:
קמ שגימ נענין הגיל:

ניאול לנרי מיס' גזיר ג־נ עיב
קמא
ר״ה ולנ אלא י ט ' :
נ ע ג ץ אשה שיש לה מכה
סמב
נא״מ:
ניאול ר נ מ הגה' 'יל סימן קפ״ז
קמג
ס״סעי יו״ל ל מ א ה ג״פ אסל
הלייה אסולה ל נ ע ל ה :
נאשה אשל כמעס איגה יכולה
קמל
לנעלה מ ס מ ס מכה
לפהר
ורופאים קראו ) ל ע נ ר פערהערפינג(
וממש מרגשמ ניר מקום המכה וממסלס
הימי שופעם י ם ממיר נלי ה פ ס ק ו ס מ
ק ט ע וכמו שגס מסממ הרסואומ געשה
להמיר היין ־.
קכ 1עיד ישראל שפיהר יינו ש״נ ופסק אורס נגשים רק מ נ א י מ נ א נימי
עמו ע״פ השער שנשוק וננתייס לינונה מ א ה ר ם גופה לארעימומ
נתן להנכמ מעות על היין והיות ני ולפעמים כמראה שמים נשר או כמראה
סק לסשר ליפול מכל סנית יין כשר מצי מוגלא ואינה יודעמ אס ד ם נ א מן
זהונ ע״כ להעכיר אוסו המכס ושלא ה ר ס ס אי מהצדדץ רק יוס קודס ראיימ'
מ י ש השר כשינוא למרתף לא ס ת ס מרגשמ כאנ גדול נ מ ק ו ס העכס ושונ
׳ויעמ נוויאי שמראה ד ם :
המניות ר ק ס ג ר המרתף נ מ פ ת ס מה
נאשה שיש לס סולי השנירה
קמה
יהי' דין היין:
)פארפאלל( ו מ מ י י
שקורין
נידון ט מ ר שמת ונשאר ס י ע
קכן
ליהודי א׳ וססליסו השרי' נמשפע מרגשמ ו ז נ ממגה מראומ ירקומ ולנגוס
כל העזנון ליהומ ונמכר סכל לנכרי א' ולאסר שעה נמצאים נ מ ו ט פיפין
נ ע ד ד' מאוס זהנ ונסן מיד ממשים איומים ג״כ ע י שאיא לס למגומ ז׳
זהוניס והשאר לשלם לזמן ד' שטעות ימים נקיים ממראומ האלו נשוס אופן
ו נ ם ו ך העזנון אליל א' והשכין הקונה וא״נ ממצא לט י י ספירמ נקיים מימ
להיהודי על מותר המעות אך בלא א״א לה להזיקק לנעלה כי מ ע י י מלניש
קבלת אסריומ וכשהניע הזמן הלך ומצערך לניוק ולהעמין אולי ממצא
היסודי לנוי אסד לבטלו מעיז ומכרו נמוך המראומ עיסין אדומין ואסר
אס מעומץ מ ו מ מ ס ואי מהני סביפול שממםין א ס מרצה להזדקק מסזיד
ומרניש כיון שמרנשמ ממיר:
ואס יש הימר להדנן אשר הסליף בעד
נידון נמולס שאקל הנישואיכ
קמו
המעומ:
לא פ ס ק ה עדיין מלראומ ד ם
במי שרוצה ללמוד אומנמ פסילמ
קכח
אבניס נעשיימ צוממ אדס שלם מסמת תשמיש ע ם הרנשמ כאנ וצער
ואס יעלה להץמ אומן ישמדל לעצמו מכת נמוליס והיא אומרת שמרנשמ
שהדס יוצא מהמקור:
מסדמיס א״י לנמר צורו׳ ההמה א ן
ניאור נדנרי מוס' ריש ניפץ
עמה נ ע מ לימודו בפני האומן צריך הוא קטן
שכמט דעוספרה לה ילפי׳ ע״א
לגמור הרנה צורומ שלימומ ממעשי w
נאמן נאי':
לעיגי רואס אם מוסר או לא:
נאשה אשר סמוך לימי זקנמה
נ נ ס כ י ג שעשו נסלון זכוכיות קמח
קכט
פ ס ק לה אורס מ ש י ס כמו נ׳
עגול כצורת סמה וגיצוצוס
נולעמ כגיצוצי ס ע ס נ ז מ ס ס ס ונסוכו סדשים ופרם ענרו לה ג׳ עונומ להיומ
כ' שס ה י י ונצימ מעזרס שמש וכוי :לה כדמ הזקטמ המסילה להרגיש כאב
מ ב ה בשעמ העלמ מ״ר ולא פ ס ק ה
קל ניאוד ד ב מ הרין ר״פ השוכר אמ מלראוס ד ם ע ם מ״ר ומססלה ראסס
ג ם על ע י סקנוס אשדי ההפלה אמנם
 ,הפועל וספ״נ יקיושין:
נ ד ץ עילרס א ס רשאי להשכיר זה ססשש פגר פשק ובשקר ולא נשאר
קלא
עצמה לישמעאלים למילדס נץ לש דק מס פסיא רואס עם פ י ר ואמנם
ס מ מ ו פאי פסק סלף והיא רואה בלי
בסול ג ץ בשבס:
r

הלגשזו אנ ואמנם יש לה עיסש)גילמי
אדר(:
באשה אבד שמצאה מ נ ד
קמט
הבדיקה מ נ ץ מדאה אלמדם
ושאלה לסכם ומיהר אם רשאי בעלה
להסעיר:
קנ באשה שבדקה עצעה בעל שאינו
בדוק ומכיש בכהונת המלוכלך
בכמה פיסי דעיס אפילו ע״י הדגשת
זיבת דבר לס א ס מצאי עלץ ליםם
לבנה שנוכל למלות ההרגשה בליסה
ההיא:
פלפול בדברי הרמביס פ״ג
קנא
ממשכב ומושב ה^ל ובדברי
הכימ שס:
פלפול בדברי המילמ פ ר ק ל'
קנב
מאיסורי ביאה הלכה ה ' :
קנג אשה שהיה לה ו ס ת ק ט ע ששמשי
אסר לידתה ג״פ רצופים שלא
בשעת וסתה שהיה לה מאז והרגישה
כאב וצער גדול בשעת תשמיש ע ד כי
ממש א״א לה ל ס ט ל התשמיש ו מ ל פ ע ס
באמצע התשמיש מרגשת זינת דבר לס
ו ט ד ק מ עצמה מיד ומוצאה ד ם והרופא
ע ט י ם מומסה אומר שגשאר לה מכה
מסבלי לידה ואמה של האשס בדקה
בסדרי בעגה במשמוש ידים ואומרת
שמוצאת שם סבורות ופצעים:
באשה שיש לס ו ס ת ק ט ע ושלא
קנד
נשעת וסתה רגילה פעמיי רבות
לראות ד ם סמשוגה מ ד ס ראייתה שביעי
וסתה ע ם הרגשה באברים שקורץ
Jקרעמפפוגג( נלבה וזרועותיה ונשיסולי
מעיה ושפסו הרופאים מאז שנא לס
)מנילדני אדיר( שנסתמו ולקסו ל ר ן
נאומו מקו' ועסקה נרפואות והסדרה
שנילי )נילדני א ד ר ( למקומה הראו•
ומאז פ ס ק ו ראיומ דמים ונמנסלו כל
הרנשומ ו פ ס ק ה האשס מלעסוק נרסואו'
ומאז נסממו שנילי)נילדני אדר( ממקומו
הראוי וסזרה ראיום ד ם וברנשמ נופה
לאימנה ולא יכלה לפהר עצמה .עוד
זאמ אומרמ שמרנשמ נמשמוש ידיה
נצדדים מקום א' ג ט ה משארי מקומומ
ונפגעה ט קצם נ ד ו ס ק מוציאה ד ם :
בדין מי שנא על אשתו שלא
קנה
בשעמ \ ס ת ה נ מ ס ל״א לראיית׳
פ״א נ ת ס ל ס הלילה ופעם נ' קודם אוד
היום ואז הרגישה ט ב ד באברים וכן
דרכה » ל ע ת זינת דמה ו ג ס הרגישה
לס נסדין ו נ ע ע ד ס מיד מצאה כל הסדין
מלא ד ם נדות ואשתו רכה נשנים לא
הגיעה לכי:
קנ 1אשה א ס ם נ י ו ם ראשון לנקיים
מצאה כ ס ס וסזרה למנוס ופבלה
ושמשה ולמסרה שמושה אמרה לס אסמ
משכנותיה שהענילה היה נייס ששי
למציאת סכתי ונססילה הכמישה ולנשוף
לבה נוקפה שמא פ ע ת ה :
קמ אס יש להתיר ליולדת המובלת
ת ו ן מלאות א ס ראתה באומן
הימים אס תתסיל לספור נקיים השניים
האלו אסר ד' לשימושה:
באשה שאסר לידתה יימי ססדס
קנה
ראתה ג״פ מ״ס וסרנישה כאב
וצער בתשמיש ואס״כ ע ס ק ה ברפואות
אצל הרופאים מומסיס עכ״וס ואעדז
שהלפואות מספיקים לרפאות מפולי זה
א ס יש להמון אבדיקמ מכפול בלא
שפופרמ:
בדין אשה שמצאה קרעין אדועץ
קנט
ושסירין בעדים שלס ו נ י ק ה
נבליקמ מהרי״ו ומצאה נ ס על ראש
המון ואס״כ נ ל ק הקלעין במיעון
כ צ פ ו ק ולא נימופו:
קם נענין המנואל לעיל סיען קנ*פ:
ק םא נאשה שאינה יטלה לסהר מסמי
מציאס כסמים אם יש לתקן
שסלנש על גופה ונשרה כתונת מבגדי
צנעוניס שאינם מקבלים בסמים:
נלין אשס העומלס עונה סמון
ק0ב
לליצ ענילסס אי מ ו ס ר ם ליסע
ע ם אניה למצומ סנלקאומ נלי לגון
נעלה:
נאשה שאירע לה ס פ ד פסאוס
05נ
ואשיב נלילה ש»סס ע מ ו ס
ולמפלת מצאה שיינה מלוכלן נ י ם וגם
ע ל ע י שלה שבוודאי בשעת תשמיש
היס אס צריכים כשדה:

מפתחות
08ד
באשה סלאאה יה ע״ס נ״פ יוס הנשואין וספרה ז' יעים ל פ » י « הפעץ ובשעה שיולדת לפטל עוספץ ל כ ח ביין בסול ובסולם שמומנו זל״ז
סרב נא האיש אס יעלו לס הימיס:
הבמא כרי לפגי עם המעיץ בזו סרגע
סיס הונר עוברה ופעם ג'
שיש* זל״ז:
אסר שהוכר עוברה:
מני ליסיק פפה* לאבותיו
 H D pע״י אסה שאמרה לנעלם ניוס והגיגית נמפזקה בסבושי׳ רפידות לכט
י' יניע זמן פנילפה ולאא״ז מה
נמל:
נא* :שבימי נקיים שלה הגיע
0סה
והמה מטבלים ואינס ימלים
וסמ )ניליני אייר( וחלוקה * מ ר ס שפעמה נסשבונה וניוס נ׳ יהי' ל ן מי שיש לו בשמו ססירה מקוה לססממס אס מומל לסנן לימן להס
וסמני עלובלט׳ביס * לתלות  11יעים יוס פנילסה אס ^א שוי׳ נפשה שמ״א
מיס שעץ אי עומר ללמוד נ*מו מעשיו שמיל לספליש מבלי ממ לפני
הראשונים * כיון שבימים מועפי׳ יענמ
סמדר:
עי יוס ר':
אסל:
,
אלו הימי׳ של)הנילמי א י י ( אץ הפסי מ א ת שנימ באשה שקשה עליה לפהר ל ח נמקוה שהמשיכו מיס למוכי פ״י ף ל נלין סמבואל ני״ל סימן למיס
לנעלה ומרגשמ כאב נאסומ
צינור ממעיין שאיט עוסק ונוהני׳
שמממין מלספוי ־.
ו נ ^ ו שס ס״ק י״ל:
כידון א׳ שהשיא נ ט לנס סיס
00ך אפס קבעה וסמה לכ״ו * כ״ז גופה ולפעעיס רואמ רס מפי הענעמ הבנים לשאוב המיס מספירה של מיס רלא
* כיס מיום ר*מה וסוששמ כאשד מיל נהסוששיס )ננלרני איר( קרים שמססמס מקל אס צמן לסשניס
וסמסיינ לימן מ ל שנוע ג׳
כל פעם לא * מ ן וזה הפעם ס' אב ורצה הרופא למלומ גס זה נדם עויק שמשאר בספירה מי סאי! כיון שסציטר זהו' להרנ שיזון הזוג וכלי שילעוד
זהנ:
ססםילה לראומ עד פיו אב ולבשה למי'
איט טפל מהמעיין לספירה נשוס הנן אצל סומט ועמה כנל עליו עול
הסנל אס מומל לימן ס ן סנ״ל עעעומ
נקרקע שוה:
נ״סש וביום י״פ אב המסילה לראומ מ ס ו ביאור בדנמ סמסנר סימן קיצ
מעשר:
ל ט ביאור ד נ מ המביש ומהרי״ק
סייפ:
ושוסעס ער כיו אנ ולנשה למיס נ״הש י
וראמה אס״כ מעפ ולא הימה יכולה  f B pאשה שבדקה עצמה לילן לנ״סכנ
ודנמ הש״ן סי׳ ר״א סקיל:
נמי שממ והניס ספליס שכמונ
רלב
ללסס למיס ער יוס א' הענר וכהיום
וניוס הפשק סהרה הפסיסה ל י באור ענץ טד אסיק וקפפרס:
עליהס שהס מעעומ מעשר
ז ק עבילס והוס מן ס' אנ ^ פ יוס ומן וספרה ונסון נ״י מצאה כסס ויש לה ל י א נ מ ן עקוה ערוצן> באמי' ומימיו מקרוניו שישאילס לאחרים כל ימי סייו
נמה למלומ אס נאמר דבסון נ״י לא
י״פ אנ הוס כ״ז יוס ־.
ממססמס לאפ לאפ אם יש לפוש אס אסר שממ יכולי' האפסיופסים
 fDpנאשה שהרגישה ונדקה נ ע י מלו כמס או אס נסשונ מיום שנדקה
משוס זסילה ־.
למוכרם:
.
לילן לנ״סכנ:
שאינו נדוק:
נענץ קלושמ הארץ וקדושמ
ל י ב ע״ד עקוה שעמדה כלי מיס כלל רלג
 TOpאשה א' מצאה כמס והראמס
 p © pנדץהנ״ל:
ומיס שננאר הסעון לה עעוקיס
סעקלש:
לסמומה ואמרה שהוא פמא שונ הרבה מהמקוה והמנדט שאובים אל
 pט נאשה שהפיל" ניו׳ מ׳ לפנילמה
0
נענץ ישינמ ירושלים אי סשונ
סראמ' למרשעמ אסמ ואמרה שאס הבאר עד שנמעלא על נרותיו ונממלא'
אס יש לסוש לולד:
י
יומר מישינמ שאר מקומו׳ נא״י ־.
 J>pבאשה שהניע ליל פנילמס ניוס מ מ ס חלף הלן ע״י רוק סוא עהור
המקוה עיי נקב כשפיה:
נניאול לנרי הכ״מ רפינ
דלה
יציאמ נעלה לירן והוא נעונה וסמכה על המקיל לשמש עם נעלה ל י ג נ י ץ מקוה משלנ ונליד:
לעעיש:
.
ססמון לוסמה אס נאמר שנצימף נ' ונשנודע הדנר לסמומה צוסה מ נמני' ל י ל בדין מקוה ממי נשמיס הנעשים דלו פלפול ביברי כפסור ופלס פ״נ
מצוס לא ניסוש למצומ פמשמ עונה ואז ענלי סאלמ סנס סזרה לספור ז״נ
ונסי שאילה » ז ס״א סי׳ ציפ
עיי סילונוס של נססמ ובסופן
מיד מנל׳ שמממין ס׳ ייד' מסשש פליעמ
נענין כהני סזקה:
של נסמס:
סמון לוסמה:
נלין יסומיס שהמנלט יפידי
ש״ז .ונס נקנלמ משונה הנעל והאשה :ל ט ו אין לעשומ מקוה ממי נשמיס ללז
ל י ^ א נשאלמ )פארפאלל(:
 pע ב נאשה אשר מסמכנמ ניעי עינור ל | פ ט יישונ י נ מ הש״ן יו״ד סי' קצ״ז
סטלה לימן להס ס ן קצוב לכל
לצאמ ידי כל המעומ:
סק״פ:
ל ט ז נדץ מקוה שב* למוכה נ׳ לוגץ שנה משן נ' שנים ואסל שנמייס נישאמ
והנקה וכמה פעמים היסה
י
כסכנה אס מומרמ לשמש נמון JJp :ני*ר נהא דאממ' נדה שיו הני
שאונץ נפרס שהיו בתוכה מ׳ אם סימומיסלאיש אמיל נ*סןשהיסומי'
מבדא דנושילמא עד נ' יומי לא סאה ושונ ננקע העעיץ ממססיו עד "אינס צליכיס לנלנס היםיליס ע״נ
ק ע נ נמן שרנונ המקור:
ן ל ע ל נאשס אשר אסר הסמונה ראמ' סייצי אי מקצמ היוס כסלו * בעי׳
ממאנים לממ עול קצנסס ומהם יש
שהיו נסוכה כ״פ ע' סאה:
מע״לע ־.
ל י ן נעקוה שעשו )קיספן( מנסליס ישירים שאינם מציס לפזור ממוצא
ב״פ מימ והרניש׳ כאב אז נ*פן
יסד עיי עעומס שנקנעו בקרקע שפסס אן מצים לימן לקמניס עניים
שסי׳ ראוי למלומ נדם נמוליס אן זה ל ן צ א אס לברן על הפנילה שפובלמ
כעם שנים רצופומ עודנה רואמ מ״מ
כיולדמ מון מלאת כיון שאינה ונזה ססקיקה והקטעה נלמ א׳ נ *
אפרים אם צמביס״סתרס:
ואמנם נליל מנילה * נ ה רואה אן * ז ה אלא ממנהג להחמיר שלא לנעול על
לה:
שכיע שציוה כל נכסיו יהיו
רלח
לילומ אס״כ היא מאס מ״מ ממש ולפי
ד״פ:
לאשמו לבל ס' אלפים שעשה
ל י ל ן נמן עקוה העשוי׳ מינימ אן
נקונה נשוליה להוציא המיס למועלמ נשעסו ויולשי לאוריי׳ ירש
נולל הכאנ מולה הלנל נכסו כי לנ מ צ ב * ד מ אפה שנעשה לה פנעמ של
ימנסננה לו שיכניס השמש נלפ ולפעמי'
שעוה נעומק נימ רסמה לרפוא׳ לנקומה וסנרזאמנסשס * יש לסוש נזה כ״א םמשיס זהובי' ואי מסלנליס עונים
למשל נ' מאומ זהו' לסנלס לצוק•
כשעושה לצונה אינה מאס ולפעמים ו*מרמ שמסמכנמ אם מסירהו לשעה
משוס הר׳ נעהרה:
קלה עה מעשה נ נ מ ק מ סנקיי' ובפניל ל י ט ניאור נסוניא מזיר דף ד׳ ע״נ נשואי נמ עני א׳ שלא י ו ק לס לק
* ט מעמיל על עצמו:
קולס הסופה וסנה ממו סאב והנמ
מצוס:
ק ע ל  ,נאשה שלאמה אסל קושי לילמה
ומוס' מ״ק נ״נ ע״נ:
ל ב במן ט ס וועד שנמצא כמונ נפנקס
נ״פ מ״ח * יש לסמון אלופא  pצ ג שנימ נענין הנ״ל ־.
למי יפול סמעומ ־.
,
עסיס שאומר על סימנוםו שהלם מן  pצ ל ני*ר שיפמ הפוסקים נרין
נענץ סלוקמ המעומ המקובץ
הקהל שקבלו עליהם ועל זרעם ףלט
בנדר עד״ר וע״ד אקרו״פ שלא יהי' דשו'
פנילמ נרה לנעלה:
הצלמ':
לסיועה הניזקין נעמ השריפ׳:
ס ע ו נימן קלפין קפניס הנלקפיס ל ן צ ה ע״י כלומ שפובלומ וסעממיהן ניד שוס אימאקמ״פ למכור * להסליף רט באסל שעלה לס״מ ונלר ס ן מה
ארוסי ועמירין לקוץ אסר נעילת הניס הנ״ל אם לא יהי־ הצורן ס״י ליקס
לצלקה א' מהסיק שנעיר ושכס
מעל הנמקה שלא נשעת הפלת
ש״מ מההיכל ועמה ר * מ י הקהל
מצוס אס אינן פוצצין:
לאיזה מהם סלפ ־.
מ״ר ובלי הלנשת כאנ ככליות:
 typבאשה שיש לה וסת אן מצאה  yapמה הוא פבילת מצוה :
ני*ר לבלי הרשנ״א נ״ק נ׳
למכור הנימ ולנטמ נימ אסר מסמיו :למא
נישונ שצריכומ הנשיםליסע 2fpל ב א נמי שנדד עד״ר שלא לירד לפני
לס נמ״ל ונלקה נמקי מהמ״ל f
ע״א ל״ה אבל נממונרס ו מ י י
למרסקיס לפנול ונסזירמ' בלילה
המינה ועמה הצטר צריכי' לו :לשי״ס שהביא השין יו״י סמק קליז
ו*לה נילה וכתנ נסמל אמי מלו*ס
שלהפסקס פהלה יספילה יוס א' מימי איכא סכנמ ררכיס ע״כ נהנו לסבול ל כ ב נמי שנדד נסלוס עי״ר שלא
וסי׳ מ״פ ס״ק י״ל:
נקיי' תצפלן עוד פעם נדיקמ מהמ״ל ניוס ס' אמנם אס יסול יוס ח' נשנמ
נעיר שהמנלנו היסיליס נלנומ
לאסל מצה מטשלמ נעסס אם למב
אס המן לץ אממ להסמיל כ״כ או לא :ע״כ מיסה הפנילה ליום א' שהוא יוס יש לו הימר ואס אין לזה הימר אם יש
לצורך בנין ב״הכנ ועסס אסר
 f^ppעל לנל אשה שלא נלקה נז' פ' לספירה אס להמיר הפנילה נעש״ק מלל מנושל דנלי שני ואס פסס זה הביאו נלנסס ליל הגנאים וכבר
ולנמ' אצל נעלה ונעלה מסופק שהוא ז' לספירה ולא מנא לנימה ער
י
השמללו הגנאים ק נ ו המקום ובצוק
דוקא או נל פסס.
שסשכה:
אם לא הסלשלה מלנמק נס נלאשון:
ל כ נ ניאור ד נ מ הלס״מ ספ״ה מ ד מ י  :העמיס א״א להם לעמ כזאמ להשלים
ל ! ע ט עיי אשה שנחלש ששה לעיטלה ל ן צ ח נרין פקקו ולנסוף קנעו וקנעו ל כ ל ני*ר דנרי הרין פ״נ דשנועומ הננין ומ״מ הוצי* ממעומ הנלנה
אסזוה צימס וחנליס ונלקוה
ונדמה ע״פ ע״נ ודנמ הפ״ז לקנץ הקרקע ושאלי צמים ועמה איזה
ולנסיף חקקו וביאור שיפמ
הנשים ומצאו פה כרסם סנור ושונ
יו״ד סי' ר״נ סקי״פ ודנרי הראנ״ד פ״י מהיסימס מערערים מ איעמא דהכי
ספיסקיס:
לא נרמ:
ל ן צ ט מקוה שנעשה ע״י מי נשמיס דנדריס הלי י״ס ודנרי רע״א ופייז יזיי
פסקו הצימס אם יש למוש לפ״הק:
המונאיס לה ע״י סילונומ של
נאשה ששנמה •וסמה פעמיים
למג בני ישונ א׳ נינה מ ס ס למומ
סי' רכ״א סעיף י״נ:
נ״הכנ וניט ס ן מה ומסרו ליד
נחלש ולסוק שמזלמן שמפטל ממכומ המסובמ׳ כרינו אן בסוף הסילץ ל כ ל ! נמן נ״הננ שהיא רק מושכרמ
לנלמה אס יזלמן לה יהי' נעונה שוסמ' יש סילון ק ק שאינו מסוגר לה אלא נעמ
מהשר העיר ונמני ימלמאא נזנר ועוד הסכימו שאם יעלה נילס
למסל ניומו אס ישלהמיל לס לשמש
אס המשכיר עוכר לאפר נפלה השכימה לעשות מקס עס השי על עולוס יהי׳
המשכה תוסני׳ הסילון קפן לשס:
נליל הסמון ליום שעונמה נמס ואס ל * ן להכשיר מקוה שאין נה מיס וגס אס ירצה השד לנחור נתון ימי המומ לצוק• להכנ והצלימו וסירסו
יאדע שמלאה מיל אסל מנילה פלס
השכירימ יד יאמר לו מ״ס אס יש לדין ס ן לסיו זהו' ונעסלו ליל הנזכר שוב,
כלל ע״י שלנ שממלאים נכסף:
ששעפה פלא מצפין להמםין שס עונות ל א * ן לעשות צינוממ ומדזני׳ מהננו' קמשס נ״המ אסילי לא סזר ט השר ־ .אס״ז בלי סיס שאלמ סנס ס ז מ ליקמ
להמשין מי הגשמי' ולעשות מהם ל כ ן נרנ א׳ שמקע כסי לאסד מאגשי המוס מסנזנר וסלקו ניניהם אס יש
רק מספול ז׳ נקיים מיל שמפסוק:
הימר ע״י פרסה ושאלה:
קהלה א' נמפעד הדני' להשכיר.
מקיה:
 O pאשה שנלקה עצמה נכמונמ ומצאי
מראה מהולה ונם פיפי לס פסומ ל ב אוית מנילה מהר שמימיי מכזני' עצמי להם לרנ ועודה ימיד נממדמ
נםודע לי מעשיהם העקולקליס ונס ל מ ד א' שפלה ומסר כל ספריו ניל
מ מ מ ס ועול:
לפרקים נימי הקיץ:
איש מהימן להניא כל ספריו
ל ג נתיקץ עשיימ המקוה על ייי עי הגיע לילו מנסנ מאניו שגוזר * מ ר
ק פ א נימן אפה שראתה לס מ״ס ־.
עליו לנל יזוז ממקועו אס יש הימר לנ״ספנ ושם יעמדו לכל הרוצה ללמוד
»ר שיעור כמס ואץ־ אפשר"
Cp2
הנשעיס:
ממונם ונמעכנ הדני מבני לקיים
לם״כ:
למלומ שיעור זה נמאכלומ
ייי
סלק
עהיס
הנ״ני
דבלי
ישוב
ל
ל
הצוואה מסשש גויא בנ״סמ ועמה
נזמניט:
סי׳ קל״ז:
ל כ ן במן ישוב שנקפו ערנ א' שיצרפ' ניסקים הצינור למומ מקום ורוצים
דגלו
מסמ
אשד
ישובים
שאלי
עם
ראשונה
לילה
אסל
שראתה
אשם
ק6נ
ומעמידין
לסמם
שעושין
במקום
ח
ל
למכור הספרים האס אסיר לשנוא
סבימ גמלה של עץ אשר במוס ונמנו מ ס ב המנוס שאס יצסרכו למיץ
לס מ״ס סמון על על הקינות
~
מדפס המצווה.
וסי׳ מ ל פעם נליל סבילה אלא ספניל׳ יפבלו וטקניס כשפע״ה בעולו מלוש הוא יקים לסם א' למולה דיני ה׳ ובלעדו
כיין מיטק  pג׳ שנים שלא
למה
נמים ק מ ס ומפפדתה מק מרות המיס לנפלו מהיום כלי קיבול אס * ן מקנס לא י מ ס *ש למס הוראה ולסדר קדושין
נימול כי מפו אסיו »» pmדלה
אסזמ רמת שקורץ קממץ ע י סנאסדוג' לסמוי הנקנאס״נ נהיומו מסונר מרזא יכל ההננסוס מסונ הכל יהיה לסרב
ביום פ׳ ועמה נספזק גופו ואנמו:
ובסוף הכאב נאמר כל הא דלעיל קבלו
סממו מי המקום ומ״מ ראתה מ״ס אס
של עץ:
יש להמימ בליל ב' אסר פנילסה מכאן ל ן * ד מ מעיץ שע« מקוה על ידי עליהם נמ״כ ונס״ס משלא נעועל וסיב
מי שסלד לו בן י מ ו לאי לסיוס
גיניס אשש מלוה בפלשצאו׳ם קיאו לסניםס אמ כל האמור וסס״כ
ואילן:
»0ל וגס פקע לו  JBOולא סי׳
ס פ ל במי שנמרצימ לםנשא ל*ש אשר מנוקבת בשפפ״ה לסברה אל סעעיין שאמו פל א׳ ואי 0101 .קבלו עליהם נ א ק מרימו ו מ ל מצזמ מ ו לחמה
א' לרב ועורה מבלי י מ ע ס 0דב:
שנויק*ס:
י
לא לאתה מעולם וקבע במכתב וסוממץ םנקנ ננלזא כיי פלא ימקמו
,

דלן•
1

י

1

?

,

,

שנית

לפןי

מפתחות
ממל ככניסה לסקנמס אם מסמא
מ א ק המקום מומי לשטמ:
שלג געי שנהמ עיי מנ״זם מצה אס
לקתמ גקגדי אנוסיו * לייעל
 .לו עקום שס קבל גפני עצמו:
מיהק שנישן ליהודים ממן
המנפה לא לסלונרן אם מוס?
 .לאנוס הקגלוס ההוא :
שלה נילון פומה נ״הק סנהלס' תנו
אסלה שוגה הימנו אם מוסרי'
ושיה נמא״ה לגנוס עהאנניס גיס שער

נ נ * ? סיגיא לאולין ק ל י
ך מ ן נ מ ל י ם מ ק ס מנייפי  •ft *JOשנאו אס הי׳ זה * מ ו הסיס המופע׳ שט
מכני * סיס אשי וכעם וכל הספרים
ראמרי' פרס נסזקת פטורה:
סי׳ רס״ם:
ר מ ח בטמות םמוהלים נהסלס א' מאוימים ואינה נימיה ל א זה שנמצא שי מ ר שנאן מ ס נ ה לנוי סלק נפרסו
ס הטפות מ ס ד ו :
סלא ניכרה ומשן הסרה ולא הקנה
ואמרו שסנ• מילוי שליש משי
ד^ה * י ו ס סיס שמלו עליו טלאים
לו מישראל עקום נאצרו:
תזה •היי ה ק נימול:
ה מ ה ונכתט * ס י ו ם מקצתן שיא נלין אשם שמכרה  19ממרת
ר  0מ במגץ הנרג׳ על צ»צץ המעמין
לנכרית ג ע ר פצי זהו ואמרה
על סימע׳ ומקצתן על הטל*:
אם הסליעה:
 jflמ נ ץ פילס שלא נזמנו ט י ט ב׳ חןט עיי סוסי א' שקצץ נליוני ס״מ לס שסקס * ס ו לניסה .ואמרם
שאץ קוראין בהן עשני סעומיה׳ לסיסודית שתניס בניתה ונין כן יליס
שלגליוס:
זכר:
ר נ א ביישוב מ מ הסוס' פ׳ שלוא וינקם מ ו ל י היייעומ של ס פ י אויה
האפויים זס נזה כ מ ט אלא שנהנו שי ב ע י י •מיי שמכר עובר פרסו
אק! דף קיא:
דנב בספק מילה שלב״ז ביש ב' של הסופרים ליגק נהם עול מטלית אפי
 .לכניסה גיס הסולאים:
נכסף בלי שוס קנין אפר דליה
וזה הסופר פשה זה עקצוצי נלמטמ:
בבור * קדוש במורם * לא :שלן מ״ש מ״גי מהים שייי סי'
נליזס:
מ ג גדין פנילת ג י קפן שנתגייר נדי ר ש געאי דפסק בשיע י״ד ס י דפיו שיג במי שס׳' לו סרס מנכרת ומכר׳
לנכרי לסלוסץ בפסיקת דמים ש ל ן בכהן א' שנכנס להצר אסד סל
סנד* י״נ:
אמן ו מבד* בש״ע אם הגמל
נוי ומצא שם מצנס אגן פמזנה
־כול צע»" א ס •כול לגק־ על הפטל׳ :רפא ביאר י נ מ סימגיס ה׳ מזוזה ונתרצה הנכרי לבדוק * ת ה תפלה
מ ס ג הפעם דנ״םמ פטור הישרה היא נעיניו ומיד הלכה למקום גקרקע ונמצא כסוג עליו פלג איש הגון
מ ך בהמת מ י י ארמנים מש הלי
המדע ונרקם ומצאה שלימה ואמ? כי ל״ז גן ל׳ יייליס נשמר מ י י ב קניפ
ממזוזה מפני שהוא קויש:
שיא:
מ ה יש״פ שסיימו שפי ב ע מ י ולא ר  0ב פלפול ג י ג מ ספ״ז גייי ס׳ דיץ מרוצ^ סוא לקטס' נדעי ס י ס ו ק ולמס? לפיק והגוי אומר שמא מקונל מאגוסיו
יניא העפות ונלילה ההיא יללה זכר :שהיה שם וגסגיגוסיו נ״סק של ישראל
וסנקיהכ שס:
סניא רק נ' שיפץ בסוף עמוו
נמי שסי לו נהמה ענכלת והפכו ם הוה מהימן להאי פסנא ומסה
וני שיפץ מ א ש העמוד והאפיל ס׳ רפג גית של ג׳ שותפים שיש ט יוסר
ומכרה מ ס ף נלא  toכס לק מה יהיה דין הכהניס או הכהן הזה
מארבעים מזוזות הקטעים
יביים:
דמאעין להעכיוס:
.
נפציעי עץ אס מ נ ס בשל מ י ס  :קינל דמים מהל וקפ ערל )ילאננאנ(
מ ן נ7ץ סיא שנשתנה ה מ ו אשי
הכתיבה ונפשן לאימום מכמה רפד נ י * ר מ ר י סשאלתומ פ' בסר :והמוסד זקף עליו נעליה ועשה עמו שלח נדין עיר אסד שהרופא כהן
ומנימוסי העדינה שאין המסים
רפה ניאור ד נ מ מ ו י סוסס מ״ג )האגד שלאנ( והמוכר ציוה להלוקפ
סינוא * כסי הסית * לא:
ע״נאסאדאמד דלי ילדה ססותה ערל שיעשה משיכה בהסרה ואמר הערל נקגריס עד אפר שנדקס הרופא אס
מ ן בסיס שנפסלו נ' עמודים מבי
שאץ צורן כי בייניסס אץ קונים רק עוסר לכסן ל מ ס אפיי לעע לגדוק:
מפסס:
יריעו" מ ו א נ' ג' עעוייס והסופי
מצה לתקן יריעה א בס ד* עמודים רפו * י ת ישראל שסבר משר אסי גן )בהאנדשלאג( וקגיי׳)מאסמפפ( ועכשיו
שלט מהן שיש לו שולי נכפה רסמנא
ולהשאיר ב׳ עמודים הישנים * שעיר
ילדה מ ו ר :
ושיומ מל*ס אלטת עושי סדי
לצלן ונמצא גספר שיפן ידו
על עשן י"ג שגיס ומג* היס ביטסס שטו נמי שמכר פרמו המבכר לאדץ
לעיענד סכי:
ליד ערל מס ויאמר איזה לשש ו כ מ
מ ח כידון ס״מ שנכמס הסימן כ מ ט שבבל שגם עסוינ סישלאל לסיש נהם
המושל על ניס יידמו בהפרזה ניסה אסד רפואה זו ונמרסא אם עוסר
נ׳ ד»נץ וססוטימ ע״ג כשפס נסיעות שלא סכסוף השדה *"ב היעס ל״ס זםו׳ ולא ניסן לו מעוס אלא ס״כ לסמוך לשמא עצעו געגע עס ערל:
ריס ומקל בשמאל ס ד מ ס רש״י :טסן שכן ענהגו בכל שנס ליסי נפיעו׳ ואדון ניס אמר להרועה הוי יורע שפרה שמ pהמשכס פומאה ממקום למקו'
מ ט ע י י סוס? שהגיה ס״ס מאל סישוס וכן * מ ל ה נ ק עכי״ס ט לעיע זי שלי ספניפ עלי ועל ולדה ומכרה
ע״י פול מספ ומני קבר ססוס
טיפס מ ו על השם נ * פ ן נמצא ט מסר ממאה אלטס שסם בתוך
וילדה זכר:
ולמי לגול:
* ו ה נ י ס לקיו? השם מם * ז ה סינוס ג׳ שנים לנפיעסס ואמר שמכיר בהם שטן * מהני מס״פ להפקיד פדה שמא יהויי אשל מאנשי פיל נאיץ
עמו * מוסר לכתוב השם על המפלים:
מנכרת לפופד' מן הנמר':
האס נסוש ל מ מ ו :
ישמעאלים שמס נניס הפלאי
עמוד
 CHמ י י ץ ספר סודס שסיימו
קטן
לנר
מנכרת
פרי
שמכר
י
מ
שין
בנטיעת
היסד
שנהגו
ג
ה
נ
מ
רסן
ונעצא לו סוענס סלוי׳ נצוארו כללן
נויינל ס' וסמש נ' שיפץ שמין
ענפי אהל ושושנים עיי שעושים
ק פיו שנים מ ס ף וסטועתא נעלי דס ההוא אי שפיל דעי לסמעשק
והיומיל אמול שלאסמו אל משם לאמר ס י ק בשולי ענף סהוא וסוסגי' הספה הנוהגפ גשוקי גץ הסופרים ועמס
גקגורסו:
•חיו אסר ללוייס .ואודא שם הקדוש ס ועיי הספה משרישים הענפים
יללה זכר:
שמב עיד אוסן לאמרע גי' עלסא
יליןאם  e»vcהסופר וכסנ אלקינו *
בקרקע:
שלו
מגכרמ
פרס
שמכל
גמי
שיח
גשעס הדנל ולא הסאגלו או
ש מ לקלוף נ \ ולQ09ת  3במקומו:
המורמים
אלטס
קיום
בדין
רפח
ממט
וקינל
נימו
משרמ
לנכרי
עסעס גיעסומא ואילע לנל מסיי  .אם
כל
ר  0א נ י ץ סיא שנשנ סנזפד
ממיס:
ע״י
קצס כסף והשאר זקף בעלוה אגל לא מפסיקו אף שלא הסנדל גאגלוס כלל:
יריעה מ אמשים שיעץ בדף
ץ
י
ל
מ
סמפנעוס
מנץ
ניאוי
\tHCT
ויליה
והשקה
האכילם
והעשרת
עשן
שמג אישק שעפ ניוס ל״א ללידפו
אי שכם ולא כ׳  pמ״ע שיפץ והגיש
זכר:
מ ו ר דאומי" וסימון בסתם
פרס הגיע השפה שסלד גו אם
שיט א׳ בסיף העמוד מפסקת באמצע
ומנץ סיקץ םמלסמ נפדעץ אתוס שיט ביין סלס פ״ל שסזר׳ למקוע׳ :מסאנלץ מליו ולא מססנינן שפומ:
פסוק:
נעיינמינו:
*
לסמם
שליס
סעושס
גענין
שב
שפד נער שנפגע נעים שאל״ס אי
ד0ב ג י ץ סית שכתב ס מ ל סנן ר צ ביאור י ג מ היע״ג סיא מ ס ר ו מ
פלס:
לו
להפריש
עסאנלץ עליי ט ץ דליכא ששש
מיאור ד ג מ הרעג״ן מ״ג
שכא
עשנה פ :
נשאי שיפץ:
היסר עגמה:
קכ״ו ע״ג דפשיפא ליי דאין
ר  0ג י ו ו ן ס״ת שהאריך מפתיח סט  fרצא * ד ס פדיון מ ו מ ס שרניליס
 tשxד עלמי א' לומר קייש
אדס • ס ל לעפוס שליש לנזור עטרו שמה
לפזור אשי כ מ י ס סמסזימס
וכתב הוי"ו בצייה:
עטר אשתו שמשס גלי ו")
נזילומ:
דמי פ מ ץ * שפיר למעני סכי:
ר  0ד מ נ ץ קמרמ השם הקיוש:
ורוצה שיסלקו סאנליס עם השכיר םניו
ל  0ה ע״י הסיס ישן טשן שנכתב דצב * •רול לפיוס ע״י שליש מ ן שכב גיאור ד נ מ מהראי' ס י קליפ
נקיישיס וספלוס ואם ימאנו עלהאששר
* עיי כהן קטן:
ופסקור״יאסי׳ שלד סעי א :
נאוסיימ ואני משמים ואותיות
שמו ישסדל אצל אקר״ופ שלא יאנו tun
רצג אם יםל לפיוס ה נ ס י עיי שכג במי שממד נשעס יציאה הנפש
עקומות ול*פומ סרגה:
להאנלים להתפלל כלל:
שליפ:
גיוס שנמ שאסור לקמע *
ר  3צ * onהלמ״י שנתינת אלקיס
עסוע לקרוע גלילה גמיש:
שמו איזה הערות גדיני אנילוס:
םמקנ לפסה נאסור׳ עוקצה רצד אס האג רשאי לפיומ ג ט נייס
סאשסון מקמומי0ה ונשאר משם דק
ל א ללידתו והוא נרשוק מקום :שכד עיד המנהג שנהנו יאונן עוכר שמן מי ססכסוסו ל' לאמו ואמו
פנומו וסשודמו לא' מיודעיו
רצח ניאור מ מ הזין ייי ס י שיה:
הניכר ל מ י ס :
עם אגילומ דרגים מ י ז נאמו ז
והוא נ״ונ לו כל ימי אנלו ואפ״כ פוזר
 tO*tנ י ץ ס״ס שנכס נ היולי  fשמל רצו שניא נמגץ סניל:
ואילן מהו לסספולס:
ג ט סאלפץ טנעיס מ נ סאל״ף :רצן מיון מס ששאג שולש הממץ ומוכרו לנעלים ראשונים הישכן לעשומ
שמה מי שנושא אשס גמוו ל׳ לאנלו
נזה:
ל מ ן עיי שליא:
 HDHשלא מ נ ץ סנ״ל:
באופן המבואר מ ד ע אי טהג
 B C Hנ י ץ ס״ת שננסנ סו״ני״ן רצח מי שעינם שליש לאיום גט שכה נאנל מון נ׳ יעים שנפשה
נו יין ל׳ גסון ימי המשאס:
הבס? והאב נמסוק מקום אס
וםסני״ן פמפזת ש ל ל י :
אמן על ממ אסר * מומר שמט אש יש היתר לישא אשס אסל
לצאת אאר המשה ולהתעסק בקבורתו:
י מ ן הפליא שסשייט:
 J Hבספרא מ ק א שנא הוא ועפיו
שעגרו ג' רגלים ממיתת אשתו
עמן להגיה א״ת שנכתב גיא אל רצט ניאו? דבמ סמניא ייי שיי שיה שבו מה נקיא מאגד עצמו לדעת
הראשמה:
בשני שיפות:
ומס  Vמ ט להתאבל מלץ
מגסה ו מ מ הס״ץ ס י ק״י:
ף  £א נסית ו מ ת נ כל הסיין שבשם ש נסיטק ב ס ? שמאמא סולשתו לא ואין יהי' מ ט באמירת קדיש עבורו ש ב מנץסלל:
ושארי מ נ י מיקץ נשמתו:
הקדוש נ*וי׳ כיעוא דלו וקו
נימול נזמנו והגיע זמן פ מ ו ט אם
ש נ א מי םמסס אשמו ולא קייס ft
ראנממתר בראשו קצת מקווה באתם:
שבן במנהג שנהגו הסיק לזלף מל
יש להקדים מילאו לשמוט:
אם מוא? לישא  tnbאשתו
 JH3מ ו א שנכתב ס כי לא נקם•
המת יץ וביצים ולקפוץ י מ
אם •סל ישראל לקנל ממות
גאון ל׳ לאבלות :099D
ם
מ
ו
עץ
שבפ
מ
י
להון
ולתא
המת
נקנס:
אשמו
בשביל
הגן
פדיון
נמצא
וסי
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בעחי״ת
תוספות םרוכח על חעומד חזי לאיצטדוסי ,נמתחות סתוכן חענינים מל
ת ע ר חתם סופר חלק יו״ד ,שבאו כקדבנח של כל תמובח ותמובח מאחבח
בדרך אגב כםראח פנים לכל גדי *דדים אמן בתוך אומן ,נחתות ומועילות,
אסדות טחודות ,מבעתים מזוקקות בחכםח ובכל לב דרמות ,מלא נרמםו וזכרונם
לא באו עד חנח במפתחות חימנות מאז ומקדם ,ומטעם חפמוט כי חתם אך ורק
למעט עקרי השאלות נזכרין מקמוח״ז מוץ רבינו זצ״ל עליחן נמאל.
בטוחים אנו שמלא חפנים טיבותא יחזיקו לנו חםעיינים וחלוםדים בספרי
דבי רב רבנים מרן זכי״ע ותקותנו חזקח מעבודתנו זו עבודח קמח מבקדמ
תחי׳ לתועלת רבח לכל חםבקמ ודורמ דבר ח׳ זו חלכח .ועוד חוספנו בסון( חלק
ממי מפתחות כוללות נמל חענינים חנםצאים בכל חממח חלקי מו״ת רבעו
חחת״ס זצ״ס מחיא ענק יקד מאוד נעלה בדינים ,לכל מי מעוסק בתורת משה
רמכבח״נ מרן חח״ס זכי״ע ורוצח לדעת ולמצוא בנקל באיזח מקומ חדכרים
כתובים.
סי׳ אי .למה כשגזר דיס על כותים לא קבלו מני׳׳ ובימי ד׳ אכהו
קבלוהו•
 pבמה שהרעיש השאלת ימ׳ז בקושי׳ בסתירת ר׳ יוסי ע-ז כ-ז אדר׳
יוסי ימית גרז במילה לשמד — -הנה קושית השאלת יעב״ז הקשו בתו״י
יבמות מ״ו בי בד״ח קמ״ל ,ומראה בחנם חדה א לקמחז״ז מרן זצ״ל על
מ ר י דאין ריח קושי׳ בסתירת דברי ד׳ יוסי איד״י .וסברת מרן רל
בחילוקו בין מילת כר ישראל דאי״צ לשמה ובגד דמיי לשפה נמצא כמקצת
בתו״י שם )אות ד׳ על הוויזה דדבי יוסי( בביאת־ פסקו של הבה״ג תראה
א בחד חרקו־ יסוד חילוק פסקו של חבה״ג מן גר לקטן תהי׳ סברת
מדן ד״ל חח פי׳ הטעם בדוד שכ׳ התרי לפרש ססקו של הבה״נ׳ דבקטן
הנולד מחול א״צ להטיף דם דגלי קרא מדכתיב ערלתו ונולד מהול לא
הוי ערלה ,ולמה להטיף דם׳ ערלה אין א ונולד ביהדות ,משזרכ גר שהוא
מהול צדיך להטיף ממנו דם כי בלא״ה כמה יכנס תחת כנסי השכינה.
ובגליוני ומרס יבמות להגד״י עמל זצ״ל מון מדעתא תפשי׳ לתי׳ מרן
חרל וכאשר ביאר דבריו מדן רל ביתד שאת לקמן בסי׳ שי .ומניי לא
אוכל ארד לסוף דעת התו-י בתירוצם על קושי׳ ורל! תיל דהתם עדיף
טפי לפי שחישראל עומד ע״ג של כותי׳ ערל .לטי״ז אינו מוס אשנא דד׳
יוסי שאמר והיס מצינו ״מילה לשפוד והלא גם לדידי׳ מ י ׳ שישראל
יעמוד ע״ג ועמידת חישראל ע*ג היא תחת כתנת המוהל נכדי׳ וצ״ת— .
ודאה לקמן סי׳ קל״ג
נ( מנין אפשר לסחטו בתום׳ חולין ק׳ ע״ב׳ ובישוב דברי רש״י
מקושי׳ התום׳ זיאן ק״זו.
סי׳ בי .ביאור דברי התום׳ עיתבין א ו א׳ דיה הכא.
 pחמיה בדברי הגח״כ ירד סי׳ אי.
סי׳ ג׳ .אם לסםון בדיעבד׳ בהפס״מ ,להשהות מעל״ע כלים שנאסרו.
סי׳  .1אשת איש שהודתה בחליי שזנתה ושוב נתרפאה אי אסורה
למלה .ודאה לקמן סי׳ כ״ג
 pבועל שהודח בדרן רדוי שזנה עם אשת איש אי נאסרה עי״ז
לבעלה .ראה לקמן סי׳ כ״ג
סי׳ ה׳ .כח זט״ח .בביאור דברי ומרס ב״ב ח׳ ב׳.
 pבדברי הירושלמי הודיות מזן גדול אינו עובד לעולם.
ג( במגדר מילחא דאיסודא בני הקהל מחריבי׳ לעמוד בפרץ ולא
בזר חבר עיר.
סי׳ ר .ביאור יסוד כל היכא דאמר רחמנא לא תעביד אי עבדי מהני.
סי׳ זי .קרץ שהתירו א אשא אשה על אשתו השוסית אי שדי
להיות ש״ץ.
סי׳ טי .אמתלא בדיני ממונות שבץ אדם לחבית׳ ואמתלא באשה
שאמרה םמאה אני לו׳ ובאמתלא על מעשה באם אי אפשר מ נ ץ אחד.
 pבדברי השנרק ,דמה שתלה בועת אחדים לא מקרי התר״*
ג( קטן מופלא שנדד ואינו יכול לשאול.
ד( כיון דסופו לאיגלאי לא הוי התראת ספק.
סי׳ יריד .נדד מ ת צדה אם יש א היתד.
 pבדין היודע בהכירו שהוא גזלן שאסור להצטרף עמו להעיד.
סי׳ י״ב .בנמצא בבהמה דמות או*
סי׳ י*1ג בדין חכם שאסר אין חבית דשאי להתיר.
 pכח חכם העיר מנין לעמת בפרץ.
סי׳ י״ד .שאחת! יד ע״י קטן ונגדי מחי׳ מהרי״ס קדושין.
 pבביאור דברי הפמ״ש להדמכ״ם זיליז ט״ו כשוחט כשבח רוה״כ.
0י*  .1*0כיאור מק״ק שא נא כאד ואמרו במדדש שישחיז סכינו.
,

סי׳ י״ז .פליאה בדברי הסו-ז סי׳ נרו םק-ג בענק מחוסר זמ בקדשים
סיום וזי ואילן״.
 pתםיה בדברי הפרמ״ג חדל דד ימים בבהמה מ י ׳ מעל״ע.
ג( בדין אין הולכיז בממון אחד הרוג
ד( בדברי הריץ מדבר שי״ל מתירין ל״ב מדאורייתא•
סי׳ י״ט .בלפני עוד בבני גוז.
 pבכתיבת פרוזבול בזה״ז.
ג( באיסור שאינו זבוז4
ח בדברי הפייטן תודה חדשה מאתי jotn
ה( בסוגי׳ דליכא מידי ולנכדי אסור ולישראל שרי׳ חיליז ל״ג א׳.
 0למה בחנים אינם אסורים לבניה משום אבד מה״ח .ודאה לקמן סי׳ זר.
סי׳ כ׳ .דבד גסלא בשם הרימב״א למה אחז״ל לבדוק אחד סירכות
הריאה.
סי׳ כ״ל .על שחיטת אותו ואת בנו למה לוקין דלמא במקום נקב שחס.
סי׳ כיה .דוב ושתי חזקות מי עדיף.
סי׳ כ״ו .עשה הלכה ולמשה להתיר אשד׳ למלה בבדיקת קדטין
מ ת לעת במים סושדין.
סי׳ כים .בשי׳ הבה״נ דשמוטה אינה טריפה רק אינה דאר׳ לשחיטה.
 pבקושי׳ מ ל משנת דד״ע איד ילפינן רוב מפרה אדומה.
נ( בדברי הרמב״ם התמוהים שמחלק בין מקוה לחביות.
סי׳ ליה .אזדות חסרונות קטנות שבפנים הנראים על הדיאה מין
נקבים שבפני אדם הרשומים מחולי בלאטד״ן.
סי׳ ל״ח .ע״ד הדשביא בתו-ה מ נ מ בשר רותח שנפל לתור חלב
תתה• ימובדא דבד גוזלא סוף פרק כל הבשר.
סי׳ ל״ט .ביאור נכין במתת הדי״ף סוף מס׳ ביצה בםידכא
דמשכא ע״ג
 Pמנין אתרוג של נמףש בירושלים
נ( צמקה רוב האונה ונשאר כמרפא דאסא.
סי׳ מיב .אם יש מקום להתיר מכירת בהמה לשפחתו בכל ע״ש
והיא תאכילנה בשבת מן המחובר.
סי׳ ני .מקום צומת הגידין׳ שזרו לבדות ראיות וסברות כדסיות נגד
דבד מקובל.
סי׳ נ י ב טריפה אינה חי׳ י״ב חדשים.
 pבדברי הכ״מ התמוהים מאוד בסייג מהל׳ גירושין שכ׳ דטדפות
ארכובה אין ללמוד אדם מבהמה לענק זמ י ב״ח.
ג( בדין טריפות דמן ארכובה ולמלה.
סי׳ ניה .תרנגולים שיש נקב מתחילת ברייתם וניכר גבשושית
שבראשן שקודין שעסלי״ד.
סי׳ נ״ז .איזה חשש תקלה חמוד ,תקלה דלהשהותה או תקלח
דלמכוד לנכרי.
 pגם באיסור דרבנן חיישינן בשיהוי לתקלה ,וכן בדליכא איסור
בדוד באיסור דאורייתא.
סי׳ נ״ח .למה אין ארסו של נחש עושה המ״ח םדיסד-
סי׳ ס״ב ביאור דברי תשו׳ מהרים מלובלין סי׳ ק״ד בדין חלב
הצאן שנכנס זאב מדר ,התמוהים מ«ד.
סי׳ ם״ז• .יין שאסור לכהן להאכיל בהמת ישראל ,השכורה אצלו,
מרומה .ובדין הנאה של כילד מתרומה אד.
סי׳ ם״ט .פסוק זה אלי׳ עתיד לדורשו ,מנחות מ״ה.
 pבגדי כהונה משום כלאים שלא בשעת עבודה.

ג( שחיטה כשדה בזד.
ד( כהנים שפיגלו במקדש.
ס י ׳ עי .תמיה עצומה בדברי הש״ך יו״ד סי׳ פ״א בדין מי חלב.
ב( נתהפך איסודא להתירא האם מותר .ודאה לקמן סי׳ ק״ז.
ג( ביצה האם מקום לאסור אותה לב״נ משום אבר מה״ח .וראה
לעיל תשובה י״ס.
ד( ענין ב ת היענה ש פ ר י ו הש״ס וכי ב ח יש ליענה אלא בביצים מיידי
קדזג ודאה לקמן סי׳ ע״ח בענין ב ת היענה.
ד (.קושיא המפורסמת שהקשה השאג״א א ת מורו מדנ״א הכהן זצ״ל,
בעבדו ד י ד פרנקפורט בדיני אבמה״ה ובשד מה״ח לב״נ.
ו( במש״כ הדמב׳ץ דאעפ״י שהביצה אסורה מ״מ האפרוח מותר.
ז( בדין ב״נ שנהרג בדיין אחד.
ס י ׳ ע ״ א  .האם שיין־ במליחה עילאה או תתאה גבר.
ב( חילוק בדשי״ל מתירין בין מ י ד או ל א ח י *
ג( ביאור בדברי דש״י ביצה ל״ט אי.
ד( בדברי ה ש ר ע סי׳ ע׳ ס״ו עכ״צ להגיה כהבה״ג.
ה( ביאור מה שאחז״ל שאני לב דשיע.
 0בעניז אי ת ר י לבשר בחלב כולי׳ י ו מ ג
ס י ׳ ע ״ ב  .בעניו ממשקה ישראל מן המותר לישראל.
ס י ׳ ע ״ ג  .ביאור דיני מימי חלב לעניו הכשר ואבד מה״ח.
ב( במאחז״ל קיים אברהם אבינו כל התודה אפי׳ עירוב תבשילין.
ג( ת ר י דרבנן בשיטת הט״ז ומה שחולק עליו הדגמ״ד .וראה גם
לקמן סי׳ פ״א ופ״ו.
ד( מה שהשריש לנו הט״ז בג׳ מקומות באו״ח יו״ד וחו״מ שאין
ב י ד חכמים לאסור ד ב ד המפורש בתודה להיתר .וראה לקמן סי׳ ק״ו וק״ח.
ס י ׳ ע״ד .א ם עוף טהור מתעבד מעוף טמא.
ב( ביאור סוגיא דנשד חולין ס״ג.
ג( עוף טהור וטמא האם הם כלאים לענין הרבעה כמו בהמה
טהורה ע ם טמאה.
ד( עוף טהור שהניח ביצה ויצא ממנו אפרוח שיש לו כל סימני
טמאה מה דינו וביאור נפלא במק״ק פ׳ צו ,ראה בענין זה נפלאות.
ה( למה בתו״כ כ ת י ב בתודה א ת הרחם ,ובמשנה תודה רחמה.
ו( ד ב ר נפלא מאוד אי כ ל ל ר ב ו ת מרבה כאלו כ ת י ב בקרא בהדיא.
ודאה מה שכתבתי בציונים וביאורים שלי על שטמ״ק מס׳ ביצה אות תק״פ.
ס י ׳ ע ״ ה  .דג טמא שנולד מדג טהור.
ב( ביאור דברי הרשב״א בתמיהת הרדב״ז סי׳ תש״ל במחט שנמצא
ב ק ו ד ק ס תהוב מבחוץ.
ס י ׳ ע ״ ו  .ב ת י״ח של איש עני ,בחולי נכפה ,על הציבור מוטלת
לפרנסה ולדסאותה ככל שאר עניי ישראל המוטלים ע ל הציבור ,ואינו מוטל
על אביה לא לדפנסה ולא לדפאותה יותר משאר בני הקהל.
ס י ׳ ע ״ ז  .ברי׳ שאין בה עצם כמה חי׳.
ב( ביאור מופלא כשיטת הדשב״א באשה שיש לה מכה באותו מקום
תלינן במכה אסילו ביום הוסת.
ס י ׳ ע ״ ח  .ביאור דיני סימני דגים.
ב( ביאור בשרץ העוף.
ג( ביאור מ ק י ק ד ב ת היענה ,וראה לעיל סי׳ ע׳.
ד( כמה ענינים בדיני אפרוח ,ידדך יצירתו.
ס י ׳ ע י ט  .ביאור שורש ומקור דבד המעמיד .ודאה לקמן סי׳ פ״א.
ס י ׳ פ״א .ביסוד דברי הט״ז בתדתי דרבנן לקולא .ודאה לעיל
סי׳ ע ״ ג
ב( מנהג דבינו שנהג בלולב ומיניו בשבת שבהג להסירם מן המים
ע״י עכו״ם כדי שלא יהיו כבושים ויפסלו .ועיין בתשו׳ מ ר בדיה הגאון
קמוזז״ז מוץ הכתים ח א ר ח הי׳ קכ״*־
ס י ׳ פ״ב .ביאור בסוגיא דידך.
ב( בסוגיא דטיפת חל*
ג( א ם שיין־ בבשר והלב דין בישול א״כ מה״ת .חקירה זו כבר עלתה
על שלחן מלכים מאן מלכי ר ב נ ן בתדאי ,ראה בדד״ת סי׳ פ״ז .אולם
מצאתי ראיתי לרביגו גרשום חולץ ק״דו ב׳ שכ׳ בביאת• דברי השים דאין
בישול אח״ ב בב״ח עיי״ש .אבל מבואר מדבריו ו ד ק א ם כ ב ר נתבשלו ביחד
סיא אבל אם הבשר נתבשל בפ״ע והחלב בפ״ע ושוב נתבשלו יחד ודאי
חיי* וכדברי קמוזז״ז מוץ זכי״ע .ואזז״כ ראיתי שכבר קדמני במציאה זו
של דברי ד״ג הגאון מחרים אריק זצ״ל בספרו מנחת פ ת י ם חאו״ח )סי׳
תרע״ג הנדפס בסוף ספרו מנחת קנאות על מס׳ סוטה( .וראיתי בספר

אחד ממחברי זמננו שהכין בכוונת ר״ג ד ג ם כ א ם נתבשל הבשר בפ״ע
והחלב בס״ע ושוב נתבשלו יחד נ״כ ס״ל דאין בישול אהד בישול בב״ח.
ולדעתי טעות היא בידו ,ומפני ה ד ר ת פני זקן )זה שקנה הכמה( העלמתי שמו.
ד( סזידושו של הפליתי דצדיכץ ס׳ עד הכף שבהבל הקדירה

שדוץ לדופ* וראה לקמן סי׳ פ״ו.
0י׳  J ' Dביאור טעמו
ב( ביאור לדברי תוס׳

של הריץ דבדרבנן לא אמרינן חתיכה נ״נ.
בכורות כ״ג א׳ ד״ה נבלה שמאוד ת מ ו ה י *

ג( היתד בהיתר לא בטלי ,ודאה או״וז סי׳ ק״ז ולקמן סי׳ פ״ה ,צ״ו.
ס י ׳ פ ״ ה  .ביאור היתר בהיתר .וראה לעיל סי׳ פ ״ כ
ג( חצי שיעוד בתערובות.
ג( מין במינו באיסור דרבנן.
ד( ציד דגים טמאים דאורייתא.
ס י ׳ פ ״ ז  .בדדי הדי״ף המפורסמים בסוגיא דדיחא מילתא.
ס י ׳ פ ״ ח  .טעה בדין אי ה ר אונס.
ב( בסוגיא דכהנים שפגלו.
ס י ׳ פ ״ ט  .בסוגיא דמשדת.
ס י ׳ צ ״ ב  .ביאור דיני איסור חל על איסור.
ב( חלב בתדבא דעובד על בישולו משום בשד בחלב ואינו אסור
באכילה משום בב״ח דאין איסור חע״א ,אי אסור בהנאה משום בישול בב״ח.
ג( בדברי הנקודה הנפלאה הידועה בפהמ״ש להרמב״ם מס׳ כריתות,
ובדברי הדגמ״ד דיש סי׳ פ״ז.
ח מותר שמן שבנר איך מותר לשבת והלא נתבשל בשבת.
ה( בשיטת דיב״ש הובא במג״א סי׳ ש״ג שבגחז הייב ג ם אם
השער הולך לאיבוד.
ו( מה שכ׳ הפלתי שלא לחתות ת ח ת קדרות נכדים אינו אלא חומדא
בעלמא.
ס י ׳ צ ״ ג  .בשד עוף ובהמה אי הוה מב״מ.
ב( בדברי הדאב״ד בחלב טרפה שנתקשה מאוד השעה״מ בפי״ג
מהזר*
ג( הערה בדברי הנוב״י סי׳ ל״ב.
ס י ׳ צ״ד .בבעלי היים לא ש י ד בליעה.
ב( הודאת גאון מהולל בתרנגולת שפרחה לתוך קלחת חמאה רותחת
על האש ומתה בתוכו.
ס י ׳ צ ״ ו  .ביאור דברי התה״ד שכל דבד חשוב מעיקרא או אחד
שיתבטל אינו בטול.
ב( בסוגיא דמצות אין מבטלין זא״ז.
ג( בדין ביטול היתד בהיתר .ודאה לעיל סי׳ פ״ג ופ״ה.
ח בדעת הד״ן דמה שסופו להיות היתד הו״ל ע ם היתד כמו מין במינו.
ס י ׳ צ״ז .א ם בדרך צלי כב״ח מה״ת.
ב( ביאור כוונת בישול דקדא בכל דוכתא.
ס י ׳ צ ״ ח  .אם הנבלע בכלי נפגם או ד ק פוגם בתבשיל הבא אחריו.
ב( בסוגיא רנותן טעם לפגם.
ג( בדין איסור רוצה בקיומו.
ס י ׳ צ ״ ט  .ביאור ענין כל דפדיש מדובא פדיש.
ב( א ם ד ו ב סגי קצת מעט מהאיסור ,או בעי׳ כפליים .ודאה לקמן
סי׳ ד״ט .ועיי׳ מה שכתבתי בציונים וביאורים שלי על שטמ״ק ביצה אות
קי״ח•.
ג( ב׳ העדות קצרות א .בתוס׳ ב״ק ט״ז ב׳ .ב .בש״ס ב״מ צ״ט ב׳.
ס י ׳ קי .כל דפריש מדובא פריש בדבר ש י ל ״ *
ב( כמה זמן קליטה לזרעים ,לעניו חדש ובכלאים ,ודאה לקמן סי׳
דפ״ד ורפ״ה.
ס י ׳ ק ״ א  .א ם דבד האסור משום סכנה בטיל בסמ״ך.
ב( בהשמטת הדמב״ם דין מפורש בש״ס ,ביניתא דאטוי בהדי בשדא
אסיד למיכל אפילו במילחא משום סכנתא.
ס י ׳ ק ״ ב  .ביאור בש״ס ב״ב כ״ז א׳.
ס י ׳ ק״ד .ביאור איסור סחורה בדברים אסורים .וראה לקמן סי׳ ק״ח.
ס י ׳ ק ״ ו  .בחי׳ של הט״ז שדבר המפורש בקרא להיתר אין ב י ד חז״ל
;יאסור .וראה לעיל סי׳ ע״ג ,פ״ט ולקמן סי׳ ק״ח וק״ט.
ב( בדרשה ד״אין לו״ עיץ עליו.
ג( בהשש שותפות ע ם נכרי שמא ישתכר באיסודא,
ס ׳ ק ״ ז  .ביאור ר ח ב לדין ח ל ב ש ח ל ם עכו״ם.
ב( גבינת עכו״ם.
ג( קבלה בלא קונם הוי ג״כ כנדר דאורייתא.
ח בנשתנה איסודא לדבר היתר ,וראה או״ח סי׳ ל״ט ,לעיל סי׳ ע׳
ולקמן סי׳ קי״ד ,קי״ז ,דנ״ו.
ס י ׳ ק ״ ח  .ביאור איסור סהורה בדברים האסורים .ודאה לעיל סי׳
ק״ד ,ק״ה וק״ו.
ב( בני מערבא שלא אמרי פרשת ציצית בלילה.
ג( תירוץ נפלא בשם מחותנו מהד״י לעהמאן זצ״ל על קושי׳ הדשב״א
על בני מעדבא .,מכל פסוקי רלא פסק משה אנן לא פסקינן לי׳ .ודאה
או״ח סי׳ יו״ד.
ס י ׳ ק ״ ט  .ישוב לפסק הדמב״ם מהלי מלוה ולוה שמצ״ע מה״ת
להשיך לנבדי.
ס י ׳ ק י ״ ג  .כלי חרס שבלע איסור דרבנן אי מהני הגעלה ג ״ *
ס י ׳ קי״ד .בגזל עכו״ם.
ב( בנותן טעם ל פ ג * ביאור רחב.
ג( הקפדה שלא להביא ג ם כ״ש מקדשים לבית הפסול.

ד( למה הוצרכו .בסוגיא דבני בתידח פסחים ס״ו בי ,שכל אהד
ואחד יביא סכינו לשחיטת פסחו ,ומה הקפדה הי׳ בדבר.
ה( בקושית ת ל מ י ת הגאץ םהר״ם שיק זצ״ל בדברי הרמב״ם וכ״מ
דמשקי׳ קדשי היוצאין אסור ואיו ליקמ.
ו( משקין חיוצאין כמותן.
סי׳ קט״ו .חידוש דבד מהשממ״ק ביצה י״ר ב  /בדין לסמוך על
חבירו במקום סריצותזג ודאח מח שציינתי בספרי .ציונים וביאורים״ על
השממ״ק )אות שנ״ו( על ד ב ת ו מירושלמי ביצה פ״ב סה״ח .וחיי על מ ח
זכי״ע שלא העיר מ ש * וראה בחי׳ כת״ס ביצה שכימ א ה במה שכ׳ שיש
חי׳ ד ב ד בסוגיא שלפנינו .והכת״ס הביא דברי השטמ״ק אלו בספרו עה״ת
פ׳ מקץ בד״ה וירא יוסף א ת בנימין.
סי׳ קט״ז .בסוגיא ד ג ת בעוטה.
ב( מגע עכוים בלא כוונת היץ.
סי׳ קי״ז .ביאור בשיטת ד׳ יונה באיסור שנשתגר ,לדבר היתד.
וראה לעיל סי׳ ע׳ ,ק״ז וסוס״י קי״ד.
סי׳ קי״ח .בדין לקיחה או נגיעה ע״י דבד אחר.
ב( בדין חציצה בד׳ מיגים.
סי׳ קי״ט .בדין ב׳ כיתי עדים המכחישים זא״ז כמאן דליתא רמיא.
ב( עד אחד במקום שמהימן מן התורה.
ג( עד אהד באיסורין .וראה לקמן סי׳ קכ״א.
סי׳ קכ״ב .חידש לן דמה שכ׳ התוס׳ חולין י״א א׳ כיץ שלא
נתבררה שעה אחת לא קמרי וחקה ,היינו אי לא אזליגן בתר רוב.
סי׳ קכ״ג .בהלכה דבמקום שכוון הגוי להזיק בעלי היץ ,דאינו
אוסר.
סי׳ קכ״ז .ביאור דין ירושה ל ע כ ר ם לזרעו אהריו.
ב( ירושת הגר.
ג( תליפי ע״ז.
ד( ע״ז של גוי ביד ישראל ובטלו הגוי.
ה( הא דאין אדם אוסד דבר שאינו שלו ,ובמעשה אוסר.
סי׳ קכ״ח .בדין להבין ולהורות שהתירו הז״ל בכמה רבדים אם
גם בזה״ז הדין כן .וראה לקמן סי׳ קכ״ט.
סי׳ ק״ל .גרם הנאה בחליפי איסורי הגאה.
סי׳ קל״א .בגדר מגדל  pלע״ז.
סי׳ קל״ב .הא דהשמיט הרמב״ם דין דרופא עכו״ם מומהה להתרפא
ממנו.
ב( במילה לשמה .וראה לעיל סי׳ א׳.
ג( בדרשה דהמל ימול.
ד( בהא דנחלקו מקרא נדרש לפניו או לאחריו.
ה( ביאור דברי התוס׳ התמוהים בדין עגלה ערופה משעת עריפה
נאסרת.
סי׳ קל״ג .ביאור דיני יהדג ואל יעבור.
ב( מולך ע״ז הוא.
ג( מקומות שהנכרים מסבבים בעיר בע״ז שלהם ,וכל הדרים באותו
מבוי מוכרהים להדליק נדות ,והיהודים הדדים שם הם בסכנה אם לא
ידליקו ,מה דינם.
סי׳ קל״ד .בדין מתנה שומר הנם או ש״ש להיות כשואל.
ב( מעות יתומים להלוות ברבית.
ג( מעות צדקה או ת״ת להלוות ברבית.
ד( ביאורים נפלאים בקרא אם כסף תלוה ,כספו לא נתן בנשך.
ה( אי בשטרות איכא רבית דאורייתא.
ו( דיני באנקנאטן ,היינו מעות נייד ,לדיני תודה כמו לקדש אשה,
לפדות מע״ש ,דבית ולענין פדה״ב.
ז( ישוב לפסקו של הרמב״ם במקדש במלוה.
סי׳ קל״ו .ישראל שלוה מנכרי בדבית ,יו״ד בעד י״ב ,כל הי״ב
נעשים תיכף קרן.
סי׳קל״ח .מוסר השכל לבנ״א המתיישבים בחו״ל וכמתיאשים מהגאולה.
סי' קל״ט .שקיל וטרי בשיעור סאות הראש ,מ׳ שערות ,דיהיב
לן ה ר מ ב ״ *
ב( ביאור מגלת במלקט ורהיטגי.
ג( ביאור דברי התוס׳ ריש שבועות בענין מגלה במלקט ורהיטני
ו מ ס פ ר י * וראה לקמן סי׳ ק״מ.
סי' ק״מ .בדברי הפסקי תוספות במס׳ זבחים המפורסמים ,דבמקום
שא״א לקיים העשה בענין אהד ,לא בעינן בעידגא.
ב( מצורע אי בעינן שדוקא כהן יגלהנו .וראה לקמן סי׳ קמ״א.
ועיץ בחי׳ אהל דוד שבועות ג׳ א׳ מהשעה״מ ומה ששמע בזה מהגאון ר׳
משולם איגרא זצ״ל אב״ד פ״כ.
סי׳ קמ״ב .בדין רואה דם מחמת תשמיש.
ב( ווסתות דרבנן.
ג( ס״ס בשם ספק חד הוא .וראה לקמן סי׳ קמ״ד.
ד( ביאור בסוגיא דנדה ס״ח.
,

סי׳ קמ״ג .פניקה לעניו קביעת וסתות ,וביאיר בסוגיא דנדה י״א.
ב( ביאור סוגיא דהרדה מסלקת הדמים.
סי׳ קמ״ד .בשיטת הרמב״ם שאיסור שנתחזק מכבר ע״י עד אהד
האוכלו לוקה.
ב( ס״ס בשם ססק חד הוא .ודאה לעיל סי׳ ק מ י *
סי׳ קמ״ה .ביאור סוגיא דיש פרק המפלות
ב( בדין הרגשת זיבת דבד לח ושאר הדגשות ,כמו פה״מ .וראה
לקמן סי׳ ק״נ ,קס״ז וקע״זג
סי׳ קמ״ח .ביאור ר ח ב בסוגיא ראשה שעשתה צרכיה וראתה דם,
בריש פרק האשה.
ב( בעד שאינו ב ת ק .
ג( בדעת ר׳ יוסי דהייש למיעוטא.
סי׳ קמ״ט .ביאור שיטת הרמב״ם והרא״ש ,באיש שרוצה לנהוג
בפרישות עד כמה יכולה אשתו לעכבו.
ב( ביאור סוגיא ח מ ן עונה שכל אחו״א בכתובות ס ״ *
סי׳ ק״נ .ביאור מופלא למה מקילינן בשיעור כתם של הש״ס מאתר
שבזמנינו הוא קטן ,ושיעור הגדול אינו מצוי .וראה לקמן סי׳ קפ״ב.
ב( הדגשת זיבת דבר לח או הדגשת פה״מ או זעזוע הגוף .וראה
לעיל סי׳ קמ״ה.
סי' קנ״ב .בדברי הירושלמי גיורת שנתגיירה אחד שילדה אם
יש לה דם טוהר.
ב( האם חטאת העוף בכלל ה׳ חטאות דגמידי דמתות.
סי׳ קנ״ג .נאמנות רופא נכרי בדיני תורד -וראה לקמן סי׳ ק נ ״ ר
קניח ,קע״ה וקע״ו וחאה״ע סי׳ ל׳.
ב( חששא דשמא תראה ברואה דם מחמת תשמיש האם אינו מה״ת•
ג( ביאור שיטת דש״י ברואה דם מחמת תשמיש.
סי׳ קנ״ד .בענין מחלוקת ר ב ולוי דדם טוהר מעין א׳ או שני מעינות.
סיסי קנ״ה .מבטל מה שבפי העולם שאין עונשין למעלה עד כי.
ומפרש בטוב דברי וחיל בזה.
ב( סדר תשובה לבועל נדה.
ג( כל מה שאשה חייבת בצדקה וכיו״ב משום תשובה בעלה מחריב
ליתן בעבודה.
סי' ק״ס .חידוש דין מהב״ה דווסת קודם זמן הווסת דאורייתא.
וראה לקמן סוס״י קס״ד ,קס״ו ,קע״ה ,קע״ט.
ב( ביאור דברי רש״י נדה ס״ו.
סי׳ קס״ב .מצות כבוד או״א אי אפשר שתתקיים ע״י שליח.
ב( הבאת הבן לצורך מילה היא מצוד .השייכה לנשים.

סי׳ קס״ג.

קושיא

בשיס נדה י״ב ב׳

דהלא שלא

בשעת

ווסת

אונס הוא.
ב( ישוב לדברי הרמב״ם בפיה מיסוהית.
סי׳ קס״ה .ביאור במחלוקת ד ב י ודשב״ג אי תולה בשמיי בשני
שלה ,נדה ס׳ א׳.
סי׳ קס״ז .הדגשה סברא דאורייתא היא וכל שהיא מוצאה על העד
אפילו כ״ש טמאה.
ב( גרד הרגשה לא זיבת דבר לח אלא שנפתח מקורה וכיו״ב .דאה
לעיל סי׳ קמיד .וק״נ.
ג( דע שתשובה זו מאמצע ד״ה נחזור לענינינו עד סופה מאוד
נשתבשה בהוצאת ווין שנת תרניז ,ותשובה קס״ח נשמטה לגמרי ,גם נמצא
שם טעות ,כי תתלת סי׳ קס״ט היא העתקה מסי׳ קיס.
ד( ישוב לקושית הט״ז מתמר ורות בדם תימוד.
ה( בשיטת הדיביש רב׳ חזקות עדיסי מרוב ומיישב השגת הנוביי.
סי' קס״ח .חולק על התו״ש שהתיר הדגשה באשה מעובדת ולא
מצאה כ ל ו *
סי׳ ק״ע .מקור דליל טבילת מצוה .וחידוש גדול על קמוחיז מ ח
ז״ל שלא הביא מרש״י ברבות כ י ד א׳ ד״ה יום טבילה הוד״ רהוה ליל
תשמיש וכר .ושמא משום דר׳ יונה כ׳ פירוש אהד לא הביאו .שוב דאיתי
שבסיט סי׳ קפיר סקייד שעליו ציין מדן נמצא שם כיז .ושמהתי .ועי׳
בתשו׳ נוביית היויד סי׳ קי״ז.
סי׳ קי״ב .דדיוש בן אסתר מאחשורוש ה י  /ומנ״ל דילמא ממרדכי
נתעברה.
סי׳ קע״ה .הערה בירושלמי סוף גיטין.
ב( ביאור נפלא במה אמדינן מה לי איסור לאו מה לי איסור כדת.
סי׳ קע״ז .ביאור מתלוקת דבי ורשביג נדה סיו במכה יש לה
כאותו מקום.
סי' קע״ח .קבלה הללמ״ס שאינה צריכה לספור ימי הזי נקיים
בעל פה אבל מחשבת הלב בעי׳.
סי׳ קע״ט .אשד .שתהבה אצבעה עד המקור אם חיישינן לפתיה״מ.
ב( אשה שטבלה וטרם ששמשה ראתה אם צריכה להפסיק ה׳ ימים
קודם ספירת הז׳ נקיים.

ג( אם ליל טבילתה הוא סמוך לעונת היום אם צריך להחמיר חומרת
האו״ז ודאב״ן ,וביאת• שיטתם ה י ס *
סי׳ ק״פ .אשה שהרגישה שנפחה מקודד .ובדקה עצמה בעד שאינו
בדוק ,או מצאה על כתונת שלד .מדאה טהור וגם טפי דם פחות מכגריס.
סי׳ קפ״ב .ביאת־ סוגי׳ דנחטייסה לינשא צריכה לישב ז״ג
ב( בדברי תשו׳ הרא״ש דשגת י״ג לגדלות הוא ככל השיעורין שהן
הלכה לממ״ס.
ג( בדברי הש״ס סוטה ה׳ דאין יצה״ר שולט אלא במה שעיניו רואות.
ח גם אשה סומא צריכה להמתץ ז״י בשנתפייסה א נ ש א .
סי׳ קפ״ה .יסוד הענק שוויא אגפשי׳ התיכה דאיסורא.
סי׳ קפ״ו .תמיה על ה״ג שהשמיט כל דיגי כ ת מ י *
סי׳ קפ״ז .בדברי מהר״ס מלובלץ ריש מס׳ נדה בדין מפקידה
לפקידה .וראה שם בערוד ל נ ר מה שכ׳ על ד ב ת תשו׳ מ ת כאן.
סי׳ קפ״ח .הבחנה בין זרע פגום א ר ע כשר.
סי׳ ק״צ .שלשת ימים בקרא או בדחז״ל אי הוי ג׳ ימים מעל״ע
או לזג
ב( ביסוד מקצת היום ככולו.
סי׳ ק1״א .האוכל מצה כל ז׳ מצוה עביד.
ב( ביאור ר ח ב לבדד על ק צ ת מנהג ,ועל קצתם שלא לבדך ,וראה או״ח
סי׳ נרו ,נ״א .וחו״מ סי׳ מ״זג
סי׳ קצ״ו .חידושים בסוגיא דטבילת כלים ,ביצה י״ח.
סי׳ קצ״ז .ודרושים בסוגיא דסרך בתה ,נדה ס״ז ב׳.
סי׳ קצים .בדין אין מזחיליז בדבר המקבל טומאד-
סי׳ ר״ב .ביאור ר ח ב בסוגיא ו ש מ א רבו נוטסין על הזוחלין.
ב( בקושיא הידועה א מ א בנוטפין קמא קמא בטיל .דאה לקמן סי׳ רי״א.
סי׳ ר״ד .בענין מהתה בדבר המקבל טומאה .ודאה לקמן סי׳ רי״ג.
סי׳ ר״ז .לענין ברכת טבילה א ש י ם איה המקום שיברכו.
סי׳ ר״ט .בדברי הרא״ה שבשטמ״ק ביצה י״ח א׳ .וראה לקמן
סי׳ רי״א ו ת ״ ב .
ב( חד בתרי בטיל אי דוקא ת ר י או סני ב ר ו * ראה לעיל סי׳ צ״ט.
נ( ביאור עצום בדין קמפרס גור אסיק וניצוק .וראה לקמן סי׳ ר״י.
סי׳ רי״א .קמא קמא בטיל .ודאה לעיל סי׳ ד״ב.
סי׳ רי״ג .בדין הוי׳ ע״י בני א ד * וראה לעיל סי׳ ד״ר.
ב( בקושיא איך יטהר אדם במקוה והלא המים מיטמאים מהטובל
 cmוחוזרים ומטמאים אותו.
סי׳ רי״ד .ביאור עצום בגמ׳ תעני תי״נ א׳ טבילה בחמין מי איכא,
ודאה או״ח סי׳ י״ח.
ב( ביאור ענין טבילה בחמץ באורך וברוחב ,וגזרת מרחצאות.
ג( בדברי הירושלמי פ ר ק אמר להם הממתה ,שכה״ג טבל בחמין
ואיך חממו א המקוד
ד( בגמ׳ מכות ד׳ א׳ .ודאה שם במהרמ״ל ופנ״י.
ה( בדין נתן סאה ונטל סאה במים ובמי פירות.
ו( דיני המשכה.
סי׳ רט״ו .בסוניא דשוקת והוא ביבמות ט״ו.
סי׳ רט״ז .בענין מעין שקדם לשאובי* ושאובים שקדמו למעין.
סי׳ רי״ח .ביאור רחב לדין כלי העשוי לשמש בקרקע ,לענין
טומאה וטהרה ומקוה.
ב( הוי׳ בטהרה למקוה .וראה לעיל סי׳ ר״ד ורי״נ.
סי׳ רי״ט .אין נודרין אלא בדבר הנדוד.
ב( בדין נזיר שמשון .ראה לקמן סי׳ רכ״ו.
נ( שיטת שמעון הצדיק בנזירות.
ד( פי׳ בדברי המג״א סי׳ א׳ סקי״א בשם הגר״י מסוזנא.
ה( ענין נפלא בנאנס ולא עשה מצוה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה.
ודאה מה שכתבתי בספרי באר משה נדרים דף כ״ז ב׳ ד״ה אונסא בענין
זד -ועיץ לקמן סי׳ שכ״ב וחחו״מ סי׳ א׳ .וראה מה שהוספתי עוד בזה
בספרי באר משה על מס׳ תענית דף ח׳ ב׳ הנספח לספר הנפלא נבודת ארי
למס׳ הג״ל לרבינו השאג״א זכי״ע שהו״ל בעזהי״ת לזכות את ה ר ב י *
ו( קושיא נפלאה בשם הגאה משלם איגד זצ״ל בתוס׳ ב״ק נ״ג.
סי׳ ר״כ .נדר בלשה שבועה או להיסך .וראה לקמן סי׳ רכ״א.
ב( ד ב ר נפלא מירושלמי פ״ד ושקלים בתקנה שנעשה להתגדר.
נ( שבועה נדר ותרם בכתב .וראה לקמן סי׳ רכ״ז.
ר( לקבל נזירות ע״י שליח.
ה( נדר ו צ י ב ו ר חל על ז ר ע * ודאה חלק ליקוטים סי׳ א׳ ,ואו״ח
סי׳ קצ״זג
ו( נ ד ר על דעת ר ב י * ודאה לקמן סי׳ רכ״זג
סי׳ רכ״ב .נדד שלא לשתות יין בחג גם חוה״מ מ ל ל .
ב( נ ד ד שלא לשתות יין בסוכות אם שפרע בכלל.
סי׳ רכ״ג .נדד שביר אחד להתירו אי הוי דשיל״*
ג( תמיה בכס״מ פ״ה דנדדים דגדולי ת ת מ ה לא בטלו משום דשיל״מ.
סי׳ רכ״ה .ת ן השוכר בית יכול להקדישו.

ב( מזונות אשד ,דאורייתא או דרבנן.
סי׳ רכ״ו .בדין נדר לתועלת חבירו .ודאה סי׳ דב״ז.
ב( בדין נזיר שמשה .ודאה לעיל סי׳ רי״ט.
סי׳ רכ״ז .נדר ושבועה ב כ ת * ודאה לעיל סי׳ ד ״ ג
ב( ברכת התורה על כתיבת חי׳ תורה.
ג( ביאור דברי הש״ס תמורה ד׳ א׳.
ד( מקלל אביו ואמו ב כ ת *
ה( אין• מ מ י הסרה לנדר ושבועה בכתב ,שיבטל דיבור למעשה.
ודאה מה שכתבתי בסוף ס׳ זכרה למשה בזה תחת ש ם  :חי׳ והערות
מהמו״ל מהדש.
סי׳ רכ״ט .בדין w־ p.יחזור על הסתחים לסרנסת ה א *
ר> יכול ליתן כל מתנותיו לסרנסת אביו.
ג( שיטת הדמב״ם אי כיבוד משל אב או אםילו משל .p
י ( מעות מעשר י?ול ליתן לסדנסת אביו.
סי׳ רל״א .בדין אם שרי לעשות שום מוטה במעות מעשר .ודאה סי׳
ד7״*
סי׳ רל״ב .ביאור עמוק בדברי פרשיי עה״ת וימצא מאה שעדים,
עומד זה למעשר.
ב( ישוב לדברי הרמב״ם שכ׳ רס״ט מהל׳ מלכים שיצחק נתן מעשר
מנחלה ,והלא אברהם קדמו.
0י׳ רל״ג .מקום בית אלקינו לא בטל ולא יתבטל ושם שער
השמים לכל התפלות.
 pביאור נפלא ממדנ״א זצ״ל שביהמ״ק עפ-י נביא נכנה .ובתהלים
ת י ס שלקטתי וסדרתי הבאתי זה בקפיטל קל״ב עיי״ש.
ג( למה לא קבעו את התענית ב י ר ד כ א ב שאז נשרף דובו של היכל,
וכבר כ״כ מרן בחאו״ח סי׳ ל ״ ג
ד( בדין מפני שיבה תקום ,מה זה שיבה ,ובישוב דעת הדי״ף .*!a
ד (.ביאור דברי הזוהר בפ׳ קדושים הנפלאים ממיז זד
ו( בעל מעשה ותיח לעניו קימה מי קדם.
ג( בימ הגאונים היו עולים לירושלים ב ר ג ל י *
ח( בל״ג בעומר ירד מן בראשונה לישראל במרבד.
ט( אין בני חו״ל נגררים בהודאה אחרי בגי איי כי אפשר שבחו-ל
נמצאים גדולים יותר.
י( עניי א״י ועניי חו״ל לעניז קדימה .ולקמן סי׳ דל-ד.
יא( אודות הילולא דרשב״י ביום ל״ג בעומר לעזוב ירושלים ולילן־
ימירון.
יב( ״ויום כ״ה למב״י יו״ד אייר יום בקוד פסח שני״ ,זה לשץ
מרן באמצע התשובה .וכבר צעקו בביה״מ והלא פסח שני א״צ ביקוד .עיין
בתשו׳ חלק יעקב סי׳ ח׳ ובתשו׳ יד יצחק ח״ב סי׳ רמ״ה .ר פ ה דיבר
בזה כבוד ידידנו הגר״י וועלץ ראב״ד ב״פ באהל עמוד קע״ו.
יג( קדושת ירושלים למעלה מכל ערי א״י .ודאה לקמן סי׳ רל״ד.
יד( קביעות יום מעוד ביום עשיית נס הוא ק״ו דאורייתא.
סי׳ רל״ד .למה היו עומדים צפופים ולא רווחים כמה בהשתהוי׳.
ב( כיהמ״ק גבוה מכל א״י מה הכוונה.
ג( ענין הסלאה שבערכין ,חילוק בין עיני ה׳ )כביכול( יקרא׳ וכין
עיני ולבי דקרא .כל המעיין ישתומם על ענותנותו של מ ת עד כמה השפיל
עצמו גבי גאון יעקב בעל שו״ת בית אפרים זצ״ל .כאילו הי׳ רבו ומורו.
ד( הערר .בדברי תשו׳ מהרלב״ח בקונטרס הסמיכה.
ה( בישיבת א״י בזה״ז אי הוי מצות עשה.
ו( עיבור שנה וקביעת החדשים תלוי ביושבי א״י .עיי׳ בדבריו
דברים פלאים מאד .ובתשו׳ נפש חי׳ להגאון מקאליש חאו״ח סי׳ א׳ תמ1א
בזה ג״כ ביאור ר ח ב ויפה מאוד.
ז( הדר בחו״ל פטור מפסח ולעלות לירושלים ,אבל עכ״פ מצוה עליו
לעלות.
וראה

ח( עניי ירושלים קודמים לעניי שאר א״י׳ ולעניז מה ביאור הדבר.
לעיל סי׳ רל״ג.

סי׳ רל״ה .אם יש מציאות להקריב בזמה״ז .וראה לקמן סי׳ רל״ו.
ב( ביאור בקרא דהיש בה עץ ומה שחזז״ל בזה ספ״ק ר ב ״ *
ג( הערה בלולב של אשירה.
ד( תמיה בתענית ט״ז זד במהדש״א שבהמ״ק נבנה על הר סיני.
ה( נעבד בבעלי ח י י *
סי׳ רל״ז .ביאור בדברי הירושלמי סוף ס״ב ו ש ק ל י ם במותר המת.
ב( במעות שגבו לצורך פ ל מ י אם עתה א״צ לו או נתותר .ודאה
לקמן סי׳ רל״ה.
ג( אמידה לצדקה כמסירה להדיוט או לזג
ח נ ד ד צדקה לפלוני ועדיין לא נתז ועתה אינו צריך א .
ה( נ ד ר לפלמי עני והתחיל א ת ן ועתה אינו צדיד א .
ו( ביאור ר ה ב לדברי הירושלמי שנתקשה בו המלמ״ל ש״ז מהל׳ מעשר
הל׳ ר.
סי׳ רל״ט .ביאת־ ר ה ב להדין מי שיש א ר ׳ זוז לא יטיל

כ( ביאור מ ח שיטת חדמב״ס.
ג( בדין ט ס ודיין לבע״ח.
ד( כמציל עצמו כממון ח ג י ת .
ס י ׳ ר״מ .בדין סמק ל ק ט לקט.
כ( כספק צדקה מח הדין.
ג( ישובל קושיח השיך חו״ם סי׳ רנ״ח סק״ח על ה ר ט ב ״ *
ס י ׳ רמ״א .בדברי הר״י באסאן בספק ממונא שהביא חכנה״ג חו״מ
סי׳ כ״ה בכללי ק י ס לי.
ס י ׳ רמ״ב .נ ד ד ליתן צדקה או לישב בתענית אם לא יעשה  pולא
עשה אם חל הנדר.
ב( בדין אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.
ג( הנודד מ ת צדד-
ד( ביאור בדברי התום׳ ד י ה ד א׳ ,שהם תמוהים מ י ד .
ה( ביאור ר ה ב בסוגיא דבל תאחד ל ע נ ץ צדקה ומעשר שני.
ו( בדין ממשכנץ חייבי קרבנות ,לא  pחייבי חטאות ואשמות,
והמבזבז מעותיו אם ממשכנץ אפילו לחטאות ואשמות .ודאה מה שכתבתי
בספרי באר משה נדרים דף ט׳ ב׳ הנספח לחי׳ קמחז״ז »דן חחת״ס על מס׳
הנ״ל׳ מ נ י ן זד-
ז( הבועט בכפרה א ץ לו כפרד
ה( ל ע נ ץ כפי׳ למי שנדד ליתן צדקה.
ט( א״י מוחזקת לאבותינו.
י( בדין מצדן בשכירות.
ס י ׳ רמ״ג .ביאור דברי הרמ״א יו״ד סי׳ רנ״ח ס י י ג
ב( דברים אחדים במקדיש ד ב ר שלבל״ע.
ג( צדקה חלה וקרבנות ש ג מ ס ת לגזבר אם יש להם התרה.
ס י ׳ רמ״ד .ביאוד רהב בסוגי׳ דערכץ ו׳ א׳ ,בהתנדב מנודה,
וחילוק בין ישראל לעכו״ס׳ ו ב ץ נשתכח שם המתנדב או לא.
ב( לשנות מצדקה לצדקר-
ג( פליאה בש״ך י ר ד סי׳ ש ל ״ *
ס י ׳ רמ״ה .בדין פק״נ דוחה שבת וכל איסורי תוח
ב( בישוב קושי׳ השואל איד צותה התודה למול ביום ח׳ כיץ דאיכא
מיעוט דמתים ואין הולכין בפק״נ אהד הרוב• ועיין היטב מה שתירץ רבינו
זצ״ל ,ודבריו צריכץ ביאור ,דמה יענה בספק אם חייבין למולו שמא אץ
כאן חיובא וליכא מצור ,ש ת ג ץ עליו .וצ״ל דמאהר ש מ י ק ר מצות מילה
צותה התורה להכניס התינוק לסכגה כי באמת אין כאן סכגה שהמצוזז תגן,
א״כ בכל פעם ש א ט מהלינן משום שחושבים שהמצוה עלינו מטול למול,
ממילא סרה הסכנה ,כנ״ל.
ס י ׳ רמ״ז .למה אין מברכיו ברכת שהחיינו במצוה מילה.
ב( לא שייך לומר מנהג או נהגו במידי דלא שכיחא.
ס י ׳ רמ״ח .קושיא עצומה איד שייד ל ב י ד על הפריעה להכניסו
בבריתו של א״א והלא אברהם לא נצטוה על הפריעה .ודאה לקמן סי׳ רמ״ט.
ס י ׳ רמ״ט .אם נכדתו י״ג ב ח ת ו ת על הפריעה.
ב( האם לבדך על הציצץ המעכבץ את הפריעה ברכת על המילה.
ג( ביאור הבנת תיבות .מילה״ ו״פדיעה״.
ס י ׳ ר״ג י ר ט ב׳ של גליות קרוב להיות דאורייתא והוי כדבר הגאסר במגין.
ב( מאין כא לנו ב׳ ימים ביו״ט של תג השבועות.
ג( איד אפשר לעשות סוכות ב׳ ימים טובים מספק מאחר שסמכינן
על רוב שנים שאין אלול מ ו ב ר לענץ יוח״כ ומתענץ ר ק יום אחד.
ד( בדין ספק מילה ב י ר ט שגי של גליות .וראה לקמן סי׳ ר נ י *
ה( ספיקא דרבנן לקולא למיעקר לא אמרינן.
ו( הסבר ד ב ר שיש לו מתידין.
ז( למה א ץ מבדילין מיו״ט ל ח ב י ת .
ס י ׳ רנ״א .בדברי התוס׳ שלהי חולין דגם אם אין עשה דוחה ל״ת
ועשה אין לוקין על הל״ת.
ס י ׳ רנ״ב .ביאור דברי דש״י פסחים מיז א׳ שהשיב מ ח זצ״ל
להגאון מ ל נוכ״י פא״פ .בהיותו בפראג ,ליישב קושיתו בצל״ח שם.
ס י ׳ רנ״ג .ביאור רהב לדיני גר קטן שגתגייר ,ועד כמה יכול
למחות ,ואם מיחד ,למפרע מה ת נ ו  ,ועד שלא מיהר ,מה רינו.
ב( הפריש תרומה ומתשל עלה מי שאכל מהכרי לפי״ז האפ טבל אכל.
ס י ׳ רנ״ד .לבאר מצות כתיבת ס״ת.
ב( במחלוקת תורה התומה ,או מגילה מגילה ניתנה .וראה אריכות
בזה בחי׳ מרן גיטין רף ס׳ א׳.
ג( אם מותר למכור ס״ת כ ת שיכתוב ס״ת אחרת.
ר( ביאור מעלין מקודש ואין מורירין .וראה לקמן סי׳ רס״א.
ס י ׳ רנ״ו .בדיני שלא כסדרן בתפילין ומזוזה.
ב( בדיני כתיבה בריו או בצבע ,ובדיו ע״ג דיו או ע״ג צבע.
ג( למה בעומד לטרוף כטריף רמי כו״ע מודו.
ר( א״צ להניה הפרשיות בתפילין כסדרן .רק על הכתיבה יש קפידא
רכסדרן.
ס י ' רנ״ז .גניזת יריעות אי הוי דיעבד.

סי׳ רניח .ד ב ד נפלא לבאר למדי סופרי ספרדי׳ כתבי׳ כ ל ה׳
בס״ת כ ג ג ר ח ב כשיטת רש״י חוץ מח׳ דוזזרה אף ה׳ חוותה כותבים
בחטוטדת כד״ת.
ב( מ ו ר ת ה׳ וח׳ ולבאר מחלוקת רש״י יר״ת באות ח׳ .ודאה לקמן
סי׳ רס״ה ,רס״ז ,דס״ה .רע״זג
ג( בדין לקלוף השם הקדוש .וראה לקמן סי׳ ר י ס ודס-ד.
סי׳ רנ״ט .בדין לכתוב השם הק׳ ע״ג טלאי.
ב( בדבר כ ל פס׳ ופרשה דלא פסקי׳ משה.
0י׳ ר״ .0מהיקת האותיות הגטפלי׳ להשם הק׳ .וראה לקמן סי׳
ד״ס ,ר ס ״ ג רס״ד ,דע״ג .רע״ד.
ב( הנותץ או מסיד דבר תלוש מביהכ״ג
0י׳ רס״א .מ נ י ן מעליו בקודש ואץ מודידין
בן תשובה ממרג״א מ ״ ל מ נ ץ כ ת י ב ת ס״ת.
ג( מה עדיף להגיה לכתוב ב׳ ספדי תודה כשרות׳ או לכתוב א׳
מיופה ו מ ד ר ק ביתר שאת .הנה מרנ״א ז1״ל כי בפשיטות בלי שום נתינת
מקוד בש״ס ופוסקים שיניה לכתוב ס״ת א׳ מיופה ומדוייק ביתר שאת.
ונראה לי דאי׳ בדודה לדבריו מגמרא מפורשת מנתות ס-ד א ׳  :ולא עוד
אלא שאומרים לו הבא שמינה לכתהילה ושוזוט .ו ת ביומא ס״ב א׳ :ואם
הי׳ שני מובהר ממנו יביאנו .והנם שהחכמים חולקים שם על ר׳ יוסי
וכוותי׳ פסק הרמב״ס בפ״ד מהל׳ פס״ה ה״י .עכ״ז כאן בלכתחילה בודאי
מודים וכפסקו של מרנ״א זצ״ל .וראה בחשו׳ ח״צ סי׳ מ״ה במה שהולין
על השבו״י ה״א סי׳ ל״ז ומה שכ׳ השבו״י בח״ב סי ל׳ סנגורי׳ לרבדיו.
ועיין בקצות החושן סי׳ כ״ר ובברכי יוסף סי׳ תרע״נ .אולם יש לעיין מס׳
הסירים סי׳ תתע״ת ובתה״ד סי׳ ל״א ומה שכ׳ עליו הח״צ סי׳ קיו .ובמקום
אחד הארכתי מאד בעגין זה בדברי כל האהרונים ולאן אקצר לפי המקום והזמן.
0י' רס״ב .דברי הרמב׳ץ פ׳ וישלח.
ב( תיבות של ב׳ מילין וקרי חד .ראה ל ק ת סי׳ ע״ר.
סי׳ רס״ג .מה נקרא גרמא.
סי׳ רס״ד .כל סתירה ומהיקה על מנת לתקן שרי בכל רבר
שבקדושה חוץ ממעיל .וראה לקמן סי׳ רס״ז.
סי׳ רם״ה .תגין יתיריז אינן פוסלין.
ב( אותיות משוגות ולפוסות .וראה סי׳ רס״ט ורע״א.
סי׳ רס״ו .ליתן מטלית מבחוץ על נקב שבס״ת בוראי נכון וטוב.
סי' רס״ז .בהא דאמרינן לב ביד מתנה עליהם .וראה בסמוך סי׳ רס״ת,
סי' רס״ח .ממזר לכתיבת ס״ת ותפילין.
ב( נשים לעשיית ציצית.
סי׳ רב״ע? .דירות השם הק׳ במקום טעות )בגלית כתבתי מ ה י ל :
לפעג״ד הגם שדבר גדול ריבר רבינו לדהות ושוב ליישב הראי׳ לאסור קרירות
השם הק׳ ממלכי ישראל הרשעים .עכ״ז נראה לי שאין משם שום תפיסה
על המתירין .כי מקום יש בראש לומר ,דלכן קדרו השמות ולא מהקו לכתוב
על מקומה שם ע״ז לפי שבזה כוונו לבזות השם ריק׳ באופן גס מאוד.
לומר שאין ראוי לכתוב של ע״ז שלהם — הטמא והמתועב — במקום שהיי
כתוב שס מעיקרא דבר חול — לפי רעתם השפלה — שם הקודש שינו.
כנ״ל נכץ בעזהי״ת.
סי׳ רע״ו .להראות חזותו של ס״ת להעם קרוב להיות דאורייתא.
ב( חלזון רג טמא הוא.
ג( לא הוכשר למלאכת שמים אלא דבר טהור .וראה חאו״ח סי׳ ל״ט.
ד( עמודי ס״ת אינן מעכבין.
סי׳ רע״ט .בדברי ריב״ש שכתב דס״ת שיש בו טעות אינו אלא
כחומש.
סי׳ ק״פ .בית שיש בו לרבע דע״ר לענין מזוזה ,מעקה ושאר
דיני תורה.
ב( קצת הידושים בהל׳ מעקה.
סי׳ רפ״ד .זמני קליטת זרעים בקרקע .וראה לעיל סי׳ קי ,ולקמן
סי׳ רפ״ו.
סי׳ רפ״ה .רבעי אינו נוהג אלא בכרם ולא בגפן יהירי.
ב! כמה ענינים בדיני ערלה.
סי׳ רפ״ו .המקיל בארץ הלכה כמותו בחו״ל.
ב> ספק בהלכה.
סי׳ רפ״ ז .הרכבת ירק באילן.
בן הרכבת ב׳ אילני עצי ריה משונים בריחם.
סי׳ רפ״ח .ביאור רחב ברין המקיים בכלאים.
סי׳ ר״צ .בריני פדה״ב במתנה ע״מ להחזיר ,וכל ענפיו .ובסמוך
סי׳ רצ״א ובחאו״ה סי׳ קט״ז.
סי׳ רצ״א .תמיה כנוסח אמירת כהן מה בעית טפי וכר .וראה
בדרשות כ ת ב סופר בסופו דבר יקר ונכון מאד בזה מכ״ק מוח״ז הגה״צ
המובהק הוב״ט כקש״ת שלמה צבי כהן זצ״<
סי׳ רצ״ג .בהגריל הבז עיי מי מוטל החיוב ייפרות אי גם על האב
נשאר ההיוב או רק על .pn

ב( ביאור מתוק בקרא בפ׳ בא .כשאלת  pnמ ה זאת ו כ ר ויהי כי
הקשח פרעה וכד.
סי׳ רצ״ד .ביאור מימרא דר׳ שמלאי בסוף מס׳ פ ס ח י *
ב( לפדות ע״י שליח .ודאה לעיל סי׳ רצ״ג ולקמן סי׳ רציו ,רצ״ז,
דצ״ח ורצ״ט.
ג( מי שיש לו ב׳ ראשים כמה יתן לכהן אם הוא ב מ ד  ,ועל איזה
יניח תפילין.
ד( דבד נפלא בשם המהדש״ק בהא דלא נאמר לגלגלתם בשבט לוי
ועוד מה שכ׳ מבעל עשרה מאמרות במאכ״ה.
ה( בטריפה דיתרת דחי יותר מיב״ח.
סי׳ רצ״ה .ביאור משך זמן מצות פדה״ב ו ס מצות מילה.
ב( הפקר ב״ד הסקר.
ג( ניחא לי׳ לאינש למיעבד מצוד .בנפשי׳.
סי׳ שי .תינוק שלא נמול מחמת חולשתו נפדה ביום ל״א קודם מילד
ם " ש״א .בכל יו״ט הי׳ מדן רגיל לשחוט בהמה ולהפריש ממנה
מתנות .ובזה נהוג להקל ולתת מהמתנות לבעל כהנת.
ב( פלפול אם ליתן הה׳ שקלים של פדה״ב לבעל כהנת.
ג( ביאור דברי הרמב״ם בפי״א ממעה״ק שמנהת כהנת אינה כליל
שנתקשו בדבריו הראב״ד והכס״מ.
סי׳ ש״ב .ביאור בדברי הש״ס ביצה כ״ז ב׳ בההוא גברא דאייתי
בוכרא לקמי׳ דרבא.
ב( במה שהכהנים נחשדים להטיל מום ב ב מ ר .
ג( כ ק שאינו מקבל ב מ ר ת ם הדי הוא בכלל השחתת ברית הלוי.
סי׳ ש״ד .להרביע בכור משום עבודה בקדשים .וראה בסמיך סי׳ ש״ה.
סי׳ ש״ה .אם יש לקשור חבל קטן לסימן בבכור בהמה שלא יכשלו
כו בגי אדם.
ב( א ם כהן י מ ל להפקיר ב מ ר ת ם שקיבל.
סי׳ ש״ח .ב׳ חזקות נגד ר ו *
ב( ביאור בסוגיא דיבמות מ״ז א׳ למה צריכין עדיו עמו גאמינהו
הואיל ובידו לגייר עצמו.
סי׳ ש״ט .ק נ ץ משיכה בנכרי.
ב( מכירת חמץ כשאין דעת הנכרי לקנות.
ג( קנין אגב בנכרי.
סי׳ שי״ג .ד ע ת אחרת מקנה.
ב( במחלוקת אי בקנין דאורייתא יכול לומד אי אפשי כמו בתקנת
ה כ מ י * ודאה במל״מ פכ״ג מהל׳ אישות ה״א שדהה דברי מהדאנ״ח והעלה
דגם בדאורייתא מהני סילוק בכשמעשיו גרמו לו עיי״ש שהביא דברי הד׳׳ן
שהביא מרן זכי״ע.
סי׳ שי״ד .הפקר ב י ת דין הפקר.
ב( ביאור שיטת הרמב״ם בהל׳ תרומה פ״ט בכהן שקנה פ ר ה מישראל.
ג( קנין אודיתא דאורייתא או דרבנן.
ד( קנין דרבנן אי מהני לדאורייתא.
ה( קנין סטימתא.
סי׳ שט״ו .אלמותו של גוי אי מועלת לקנין.
סי׳ שט״ז .קושי׳ המפורסמת בשם הגד״ד זצ״ל לענין פסה איך
דוהה שבת יפקיר נכסיו.
ב( ביאור ר ה ב בכל עניני הפקר ב״ד.
ג( אמאי לא תקנו מתנה ב ב מ ר .
ד( אודות פ ר ה מבכרת שעומדת ברפת המושכר לישראל והנכרי נתן
ק צ ת מעות בעד הפרה.
,

סי׳ שי״ז.

ביאור בדברי הרמב״ם הל׳ מלכים פ״י ה״ב ,זמן היוב

בנכרי.
ב( קטן בדעת אהדת מקנה.
סי׳ שי״ח .קנין קסף ומסירה בנכדי.
ב( הטלת מום בבכור בזה״ז .ראה א ר ה סי׳
ג( גזל גר.
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ג( בדין להכניס ב מ ד לכיפה שלא יבשלו ר ב י *
ה( ביאור שיטת הדמב״ם בבכור חו״ל לגבי מזבח.
סי׳ שי״ט .בביטול איסור לכתחילה•
ב( ביטול בדבר שאינו מאכל.
ג( ביאור בדברי הירושלמי רפ״ד דדמאי.
סי׳ ש״כ .השואל על תרומתו אם ברכתו למפרע היא ברכה לבטלה.
ב( המשלח וחשליח שניהם י מ ל י ם לשאול על התרומה.
סי׳ שכ״א .ביאור דברי הרמב״ם בשחיטת גוי.
ב( האם מופר נעשה שליח ל ק ר מ .
ג( תרומת מ ש מ שתרם נכרי.
ד( בקושיא לרהמב״ם דמילה בגוי כשרה אמא י דחינן ש ב ת נמהלי׳
על ידי גוי.
סי׳ שכ״ב .אם מחדמינן מי שחייב להחרימו בחששא דשמא יצא
עי״ז ל ת ד מ ת רע עם בניו הקטנים .לפני שנים יותר מתריסר ,כתבתי על
הגליון ,על הא דכתב קמוה״ז רבינו זצ״ל בד״ה אבל סרבן ו כ ר הוא ממש
כ״כ כאלו נכנסו הבנים לבית הספד וכר ,העדות עצומות וכעת אין הגליון
מספיק .ועי׳ מה שכתבתי לעיל בסי׳ די״ט.
סי׳ שכ״ג .בענין קריעה דטפח ויגלח לבו.
סי׳ שכ״ד .ענין נפלא וביאור כ ר ם איד רחץ וסך דוד המע״ה עצמו
בזמן האנינות.
סי׳ שכ״ו .ביאור דין מאבד עצמו לדעת ,ולומר אחריו קדיש.
ב( בדין להתאבל על מומר.
סי׳ של״א .ביאור דבר הש״ס ב״ב קי״ב א׳ נמצא צדיק קבור
בקבר שאינו שלו.
ב( הביא מירושלמי שערב לו לאדם שיהי׳ מונח אצל א מ ת י ו  ,וכ׳
לבאר דבריהם.
סי׳ של״ה .ביאור דברי הגמ׳ ב ר מ ת י״ח בחסיד אחד שלן בביה״ק.
סי׳ של״ו .ענין הנטת יעקב אבינו.
ב( א ת ם קרוים אדם ולא אומות העולם.
ג( מת אסור כהנאה.
סי׳ של״ז .בענין עצם לוז הנשאר מכל עצמות המת.
ב( טומאת ארץ העמים.
ג( כל שאין בו קנאה איו עצמותיו נרקבץ.
סי׳ של״ח .הלנת המת ,וטומאת כהנים בזה״ז ,וכהן רופא לכנס
אל גוסס )וראה חאו״ה סי׳ כ״ג(.
סי׳ ש״מ .ביאור המשכת טומאת אהלים בפ״ט.
ב( בדין טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת.
ג( לענין מה אמרינן לבוד.
סי׳ שמ״א .מומר אם הייבים לקברו.
ב( ביאור דין לקבור רשע אצל צדיק.
ג( ספק הללמ״ס להומרא.
ד( ביאור דברי הרמב״ם שהשמיט הא דאין קובריו רשע אצל צדיק,
ושהוא יהירי בדבר.
סי׳ שמ״ג .ביאור ר ה ב אם בדיני תורה ימים חדשים ושנים מונים
מעל״ע משעה לשעה.
ב( ישוב לקושית התוס׳ בכבשים בני שנה מהגר״ז איידליץ זצ״ל.
ג( ישוב על קושי׳ הבידו הגר״א בינגא סג״ל זצ״ל בתולין פ״א
ברומיא דד׳ אפוטריקו.
ד( ה י מ אמרינן הלכה כדברי המיקל באבל.
סי׳ שמ״ה .מפליג מנהג הספרדים שבכל הקדישים אומרים האבלים
כולם בפעם אחת .וראה או״ה סי׳ קנ״ט.
סי׳ שמ״ו .ביאור שהכה הקב״ה בעצמו ולא ע״י שליח בכורי מצרים.
ב( העדות רבות בשו״ע ורמב״ם הל׳ אבילות.
סי׳ שנ״ג .קושיא בש״ס שבת קנ״ג אל עפר תשוב שעה אחת קודם
תתיית המתים מסוטה י ״ *
סי׳ שנ״ד .בדין טומאה בלועה.

