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רברים אחדים
הם8ר הזה "אמרי שלום" מאת הרב הגאון חנשה ,החו"ב בכל חדרי
תורה 1ה"ר מרדכי ליב צארני (שווארץ) זצל"ח ,כולל שאלות ותשובות
בחלקי שו"ע או"ח ויחד ,וכבר יעיזזן ויניזזן בהמכמותיהג נאוני חדור,
שרי ההורה זצלל"ה,כי דבריו מלאים חרי1ת ובקיאווע ויורד מומקה של
הלכה בחריונות ובחשכל ודערנ ונמצא בו גם תטיבות מגאתים כטורממטם
זצ"ל ,שפלפל עמהם ,כמו הנאון "העונג יו"פ ז"ל ,חנאון ר"ח ברלין זצ"ל,
הגאון רא"ד ראבינשוויץ זצ"ל ,ר"א ראבטייהץ זצ"ל ,הנ4ון ר"ש הכהן
זצ"ל כרילנה ,הנאוןר"י מעשיל זצ"ל מבארים ,114ובכלל נמצא במפר שאלות
נחוצות להלכה ולמוןשה ,ומראה פנים מסבירות בתשובותיו ,אשר המה

למאורווע בשכלו החד ובכשרון גדול .ובםוף הםפר העתקה משאלות קצרות
שנשאל הנטן ר"ח זצ"ל מוולאזין ,והרבה מהם 4הטר עוד לא באו בדפום.
הרב הגאון המחברז"למילידי כרר~ ,מדב"פיבתוולאזין ,כאשרהעיד
הנאון הנצי"ב ז"ל ,בממיכת הודאה אליו ,ואח"כ נתקבל לרב בעיר באבר
פלך מאהלוב .וכנראה שפרנםתו היה דחוקה שנע אשר בקש עיר אחרת
לקבלו לרב ,כאהטר נדפם מכוגב מהנאון ר רפאל שפירא זציל ,שכתב לעיר
אחת שיקבלו לרב.
כנראה מצב פרנםתו הכריחו לבוא לאמריקה .בשנת תרם"ב כאשד בא
לאמריקה ,טתקבל לרב ושו"ב (למד טלאכתשו"בבעירולפני בו 14לאמריקה)
בבהכנ"ם "ת8ארת ישו4ל"בעיר פארפשעמפעהניו יארק .והיה שם לערך
תשע ועשרים שנה ,תפפרביום שבת קודש,ו' שבמ ,שנת חדצ"41
המפר הזח ננמד במדורו בשנת חום"ג ובמשך דמטנים קבל המכמות
טגאוני הדור זצל"ה .והםפר היה םתום וווצם ,ו1נח אצלו בבית ננזיו.
יכל עתוזמן לכל חפץ ,עדהיונע אשר חםפר נממר לדפום,והרבניםוהלומדים
"טבעו טכ רב מםפר חשוב זה.ימצאו בודברי הורה ,יקרים ונחמדינע על
אדני החריפות ובקיאות מיומדים ,ויחנו בו מאור תורתה
ומרדכי לא מת .מרדכי דורששפיב* לק~ן,אין פוב אלא הורה,וזיבר
"שלום" ,אמרי "שלום" ,ד' "עוז" לעט 1יוק ,זחן חווורח ,ד' יברך את עמו
ב"ש*מש.
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ולמוביזכר במהיקר וההשוב ,מר מעם שווארץנ"י ,אשר בהוצאותיו
נדפם המפר הזה,וקיים מצות כבוד אב ,מכבדובחייו ,מכבדו בטותו.כיע"י
הד8סת המפר לאורעולם,יהיה שפתותיו דובבת בקבר ,שיזכהשימדוויאמרו
דברי תורה בשמו ,ויקוים בו אמרה באחלך עולמים.
ולפוביזכר שאריבניו התשובינג ישראלאימר ,מאיר ,העררי,וויליאם,
ובטתיו החשובורג מאלי ,איידא ,איווא ,ראוז ,ענא ושם אחיו החשוב מר
ט~ם שווארץ נ"י מבלפימורי.

לאו,ףןהלוי פרדם,
12בייא

עורך ומו"ל "חפרדס" בשיקאגא

יום נ' ,לסדר והיה עקב תשטעון ,ט"ז מנחם אב ,תש"נ.

הן כאשר עבר דרך 8העירע הרה"ג הממורטם ההוב"ק הנדולביערה
וכליל בהדרו כש"תנטשףכיליבצשרני ,הרב אב"דדקיר באבאר עם מפרו
היקר מלא הכמה ודעת בכמחענינים בש"םופוטקיםכיד ד הפובהעליו.ע"ז
באתילהוזעע בשעד בתרביםכי הופבההיבורהזהבעיניותקותי בפה כאשר
דן
יזכהו ליתן ולהוציא את מסשרע"י דשם יתקבל ט8רו היקר ל8ני גדולי

הדור והכמי הזמן שי' תכן למצוה גדולה לאהב"י המתנדבים בעם מנזרו
יתבצו להרכהגדול הנ"ל בכל מה דאפשר ,ואיה"ש כאהטריוצא הטפר מדמום
אקבלאני הה"ם בל"נ מ8ר אהד.
הדאיהבאתי עה"הביוםד'כ"גטיון שנתהונ"ד ל"8ק8 ,ה בארים6וג
נאום להוך84בצעשיל הכפ
(טשום ההוהם)

ההש"

ה"ה הרב הג' הושב הם8ורטם יראת ד' אוצרו כו' כש"ת פה"ר
מררכיליבצארנינ"י האבד"ק באבאר ,הראהלפני ספרו הנהמדוראיתי
כי שקילופריבדברי ששם ושמקים בפלשל ובמברא ישרה קולע אל המפרה
להשית8נימםיקריםבדכריםהחולכיםלמישריכנ והפצולהקיות זאת בד8ום
תכןבאתילהכיר אתהאי גברא רבא אשר המצוה רבה להגצךביזץלהוציא
מהשבתו הפובה .וגםאנכי בל"נ אקה ט8ר אהד כאהשריצ 84מביה"ד במהיר
אהפרה"צתשי,יכל הועמךומהזיק בהיויקיים מאה"כעץ הישכו'והומכיה
מאוישר ,ויתברך בכ"פ כרצות שש בא עה"היום ג' כ"ו להדד,צ אלול שנוז
וזרם"א "8קמיר.
נאום אל '5ברוךכאשבצאיי,
ר"ם ד" 9מיר
(8קום חהוהם)

המכמות
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בעבור דרך פה הצכחי היקר הרח"נ החו"ב פ8ולפל וטכובד ,מ1רמם
לשבח ~תהלה יראת ד אוצרו כש"ת מו"ה מרדכיליבצארני האבד"ק
באבאריע"א .אתאואייתי מפרובידו אשר יפל8ל בחכסה בכמחענעיםוחי
י אך
קה יקרתערכו בהורח ואףכי פרדותי לאנתנתילעיין בםכרזי
ילי' יקר מהדותא דרבנן קש"פאי המפלינים בשבחו דהאי נברא רבא.
אהני
י*אתמראוי לכל חברי וערח לחיותמעוזריו והומכיו אשריאושרו ויבורכו
בכל פוב כמש הכותב לכבוד ההורהולומדיה.
חבא עה"חיום ר כ"ז אלול שנת התרם"א 8הסיגמק.
ר84ביג%רץ
נאום

עי

אאייעוך

הגח מכבריועתי את הרב הפחריףובקיכו' מו"הב?ררכיליבנ"י,
כי חוא גדול בתורה ,בחו"ב ,ועהה הראני את חיבחרו אשר בדעוצ לקובעו
בדשום,וראיתיבאיזה מקומתכי דברעמצניםו"שריבעור14י לקובט בדפם
כדי ליהצת בחםלומדי וצרה,וגםאני אקבלאי"ה מפר אחד כשה1אבביה"ד

אי"ה.

באתי עה"חיום נ',ו' תמה ,תרג"ד"8 ,ק באברוימק.
פהםר818לשפירא

העתקה של מנוכתרבנתזלהיב הנאח הטחבר ז"ל

חנה הרבהנדיחריףובקי תר"א כן"הכאפרכיארי'ליבנ"י
ידעתיו אשר סרוב
בתורת ד',כי הוא חפצו ינע ומצא כדי מדתו
י
ד
ד
י
ק
ש
ויותר עד שנתמיא בקודש בש"ם ופוסקינג ונם כמה פעמים נ,פאתי ונתתי
עמו בהלכה ומצאתיו לב נבוןלירד לעומקו של חלכח .וכל מןדין ממוכי לנא.
ע"כ ממכתיידיעליו להורות ולדון,יורה יורה,ידיןידין
 .ומובפחני שהקהלה

פה,

מעדת ישראל שיקבלו אורע להיות להם מורה ודאין ימצאו ממט קורת רוח
מתורתו ויראתו ומדותיו הישרים ,ולכבוד התורה ולומדיה באתי על החתום,
יום ועש"ק כ"ה נימן ,שנת תרם"ו ,לפ'ק8 ,ה מיר.

נאוםין"מליפמן הכך5

חש"ק

ב"ה.
הן הרב הנדול חריףובקיי"א שוקד בתורתו מ'בןררכיליבנ"י מן
מיה ידעטהו במשך שבתו בשבת תחכמוני בישיבה הק' 8ה"ק וואלאזין.
י הואזריז וממולא בתלמוד ובפומקינג ובכשרונות פובות לתורה ולתעודה,
כ
ומוכשר לשבת בנרם מעלת ההוראה באיזה קהלות ישראלוהנני מומךעליו
ידינו להורות ~דון ,וממוך לבבי ב"הכיינהיג משרת רבטת בכשרון דעת
ויראת ד',ויפיק רצון מכל אחיו אשריחמו בצלו .ואור תורתויהי' נר לרנלו
בכל הליכות קללםלו .כנפש העמום בעבודה ,הבא עה"ח ,היום נ' פ"ז אדר
שני ,שנת תרם"ו ,פה"ק וולאזין.

נפתליצביידירהברלין

כיהודה ועוד לקרא .נקמינא בשיפולא דנלימא דמר אבא הג14ן עמודא
דאורייתא שליפ"א ,לאמהודיעלי' דהאי גבראיקירא ,חרב הנדול החו"ב כו'
מ'בןררכיליב הנ"לשי',דזמנין מניאק עסיקנאיתי' בפלפולא דאורייתא,

מכתבי תהלה
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ואשכחנאיתי' בקי בכלהו תלמודאוידיו רב לו ,לדון ולחורות בכל מקצווךת
שבתורה ,כאחד מגדולי זמנינו ,היושבים על מדין ,וכבר סמכוהו רבנן גאוני
י תכון עסו ,וזרועי תאמצע .וראוי ומוכשר הוא לקבל
דורע שיחיו ,ואףיד
פהרת הקחהט ,ולנהל עם ד' במקל נועם ,ואהטרי העדה שתבחר בו ותקרבהו,
ואחד כבךד תקחהו ,המקהם יהאבעזרו,ועלדדכיויגיה אורו ,כברטו המברך
בומהבדע חותם ביום ה' למדר ולפרפ"כי מואיעבוךלפני העמ
לפ"ק ,פהדרוזגעניק.
נאום ח"מ בהגאון מו"ר נצ"יברלין נ"י
מ5פנים אב"ר במאסקווא

המיב

היה"

הנה עבר דרך 5ה הרב הגדול חריף ובקי כו' מו"ה מרדכי ארי' ליב
נ"י מק' מיר .והכרע אותו כי הוא ממולא בש"ם ופומקים ,ויורד לעומקה
של הלכה ,להוציאה לאורה ,בגמרא ומברא ,וכל מןדין ממוכו לנא להורות
ולדון ,ובעזה"י יתהנו מיני' בכל דבר .הן במילי דשמיא ,הן במילי דעלמא,
ויפיק רצון מכל בכל.
באתי עה"ח ,יום ד' ,י"ג מיון ,תרו"ם לפ"ק8 ,ה באברוימק.

נאום רפאל שפירא

הנה כאשר עבר דרךעירנו הרב הגדול החריף ובקי וכו' וי"א מו"ה
מרףכיליב מק"ק מיר ,ועםקתי עמו איזו פעמים בש"ם ופומקים ,וראיתי
שהוא מלא וגדויט בהם הימב ,וראוי להורות ולדון באיזה עיר וקהלה .ע"כ
ש הרב הנ"ל ,שיורה יורה,ידיןידין ,וכל מן דין ממוכו
ממכעידיו
לנא ,ואקוה שהעיר אשר יקבלו את הרב הנ"ליפיקו רצון ממנו ,הן במילי
ד,טמיא והןבמילי דעלמא ,וע"ז באתי עה"ח לראיה ואות נאמן.
היגםיום ב' ,א' לחודש אדר ראשת ,שנת תרנ"א לפ"ק ,פהשימייאף.
נאוםיוץהטעלאנב החו"5ק הנ"ל
בעל המחבר ספרי ענף יהוישע ,פרי יהושע וכרם יהושע,

שיי

וכעת ספר חיבת הקודש.

מ2

מכתבי תהלה

טכתב לקהלהאחת לקבלדןעטםלרב

הזברכו עם ד ,נכבדים ויקרים ,הורניםויראי ד'
קהל עדת קאועעווסק.

מ""טר שמעתיכי קחלתסם נצרכת לרב ומורח ,הנני לחציע לפניכם
4ען חרבחנ'חריףובקיי"א ש"המרדכיליבנשי מק'מיר,אששר
משש
כי הוא שא דברד' בבמרא ושמקים וטרד לקץמקח של הלכח בגימד
רא
יםברא
עתו
"שרח .וכבר אמכיש
י שוני הזקשיח" ,ונוחשי יתחטמינ" חן במיל
י
ש
דשטיא וחן בכולי דעלמא עצהטשפ ,ככל רזטן כבודם וחפצם ל8וב.
הנניהמייעץ 14תם לפובלהכג הבא עהשוגיום א'פו"ק .שנת תרנששג
"8ק באברוהשק.

נשם רפאל שפירא

מפתחותועניני המפר
סימן א"

בו יבואר אם ק5ן עשח טצוח בעת
ק5נותו אם צריך לחזור ולעשותו נשה81
נעשח גדול לאחר א4שת.

סימן ב'

8ונן ר"ל בטוצ'"4ק וגם

חיח
ש
ח
כ
י
ש
ח
ל
ה
וחיח יו"5
חם
או
כל י
י  '8עד
ביום ב' חאיך יעשח עם חברלה של
מוש"ק בשעת קידוש של יו"שג

סימן ג'

ש אחד מתאלל ביחידות והגיע לקדושה
יוצר ואשטע ו4הצבור אוטרים קףתו5ח
דשהרית חאיך יעשוג ש קדושה אחת
עולה לו .וגם אם צריך לעפוד נושה81
ושעב

י

פ4בש ד'
טי שקידש ביו" 5שוללהיות בשבת ושאטת

להזכיר ז4ל שצנ אם צריך לקדש ב8עם
שני רק קידוש שלא8בוע .או להזור ולקדש
קידוש של יו"ט ושבת.

סימן ח'

גיעינים שחתליעו ויש בהם טטלים
ותולעים אם פותר למלפלם בשבת וליתן

ל*י ע1ש1ת וגם אם יש להוש 14ש טשום
נשילת נשטח במה שנותניםלשני העו*ודנ

סימן ר

טי שנדר את עצמו מהבירו בהטשה .אם
טותר ליקח ממנו מים של נטילת ידים
של קהרידנן

סימן ז'
ש אהד תיקן מננד ישן
שו 4,מח8כין צדחסניסי לחוץ ,אם צריך
לברך וחחיינו גסו שטברכין על בגד
בגד 8הר 8ו

תואו.

סימן ח'

6יט פ'

בו יבואר קושיא אחת טח שוקשח חגם
אחד
שיא יצ"ם בסח ש*א זר
יאכל תרוטח לוקח .חא חתראת ס*ק
חוא.

ש

סימןי'

בו יבואר מח שכתב סשר חחזון חידח
אחת חאיד יטצא אם שחפ בשכת שחיח
188ר .ו*תר שאם שה 5ב"* .והעף8ח ע"ז
חגאון ר"ח ברלין שליש"זנ והרצתי ב5וב
פעם ודעת .ועוד יבואר בו איזח הערות
טנבדות בדברי חנו"ב.

סימןי"א

טה שהשיב חגאון חנ"ל על הערח אושן
בשו"ע או"ח סי' תק"ג טביצח (י"ח).

סימןי"ב

6ח שהשבתי לו עוד ע"ז 1עוד מה
שחערותי על דבריו בדבר חקירת ח*ם"ג
יור"ד סי' ק" 5במשנצות זחב סעי"ק
.,8

סימןי"ג
ב
י
ש
"
6ח י לי
וטיישב דבריו חרששונים.
סימןי"ד

על גל דברי וחערותי

סח שאשבתי לו עוד והשטתי על דבריו
בדברים קצרים וברורים.

סימן פ"ו

עוד לו בנידן טזוזח טח ש*סק לקבוע
ב*תח ח*תוח לבלקאן ביטין הכניסח
ולפענ"ד חיח צריך לקבועבימין חיצישה
מן חבית לבלק 18גיון ו4לא יצויר
חכניסה בלי יציאח סקדם .ועוד חערח
בדברי תשובת חר חכרמל טח שחתיר
לפתוח אגרת בשבת אף אם חיח חתום
בצורת אותיות ואין בו טשום מהיקח.

 .סי שראח לבנא בחידושח אם צריד לברך סימן פ"ז
6ח ש"שיב לי על זח וחחזיק בדבייו
אז או להמתין עד שיברך עם שאר חצבור.

ב

ספתחות ועניני הסשר
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בנידן חטזוזח .ודברי המפובת חר הכרופל
חעטוט בדבר' רוי"י ותוס' ריש במח
אוטח.

סימןי"ז

טח שאשבהי לו ע"ז והרחתי לדעת
חתוס' שחינם סוברים כטו שוהפכיר
לדעתם.

סימןי"ח

טי ששטע באטצע חפילתו איד
פעח בחפילתו אם טותר לרטז לו יפפעח.

שאחר

מימן י"פ

בדבר תערובות (דרויבע) אחת מפפש
פרפה בוטאר דרויבעס .אם יש לחוש שלא
לבטל כהטום חתיכה חראויח לחהבבד
וטשום דבר יטבטנין .והעלתי שאין לחוש
בזה.

מימן כ'

טי שחטטין בתנור לסעודת שבת תבשיל
של ב,טר בקדרה חולבורע אם טותר לפלפל
חקדירח ולחוציא טן התנור קודם
שיתבשל.

מיכן כ"א

ש8לח .באשח שאיגח

יכולח לפאו ששמה
לבעלח שיש לח טכח באו"ט ,וחשיב
ןת
מימל
.תיר אידעוא דא.

כ"ו

שאלח .באשח טעוברת אם צריכח לבדוק
עצמק וחשיב לחלק בין חוכר עוברה
או לא.

מימן כ"ז

תשובה טחגאון חעוננ יו"ט זצ"ל ,בשתי
חשאלות לענין רואות דם טחטת מכה.
וגם במעוברת אם צריכח בדיקח.

מימן כ"ח

תשובה טהרב הטחבר ז"ל לח,טיג על
תשובת העונג יו"פ ,בנידן אשח טעוברת.

מימז כ"פ

ואלה .בו"ץ וקידש בבהכ"נ ביו"פ אם
צריך לברך כביתו ברכת שאהחיינו.
ותשובח ע"ז.

סימן ל'

תשובח טחרב ר' יחודח טעשיל ז"ל טבא-
ריסאוו לחרב חטחבר ז"ל בעניני בוקוח..

טשן מיטן ל"א

אם חוציא בידו ביצח שנגטרח
ן
ט
חתרנגולת אם יחוש לאיסור אבר חחי
וחעליתי שאין לחוש גם בזה חאופן.

מימן כ"ב

שאלח אם בעת חירור רגל בתנור ונגע
בקדרה של חיב רותח ,וחשיב לדאעיר.

גמינון כנ"ג
,טאלה ,בכיסח חקדרח בכיסוי של נייר

ואח"כ כיסה עליו בכיסוי של טחכת,
ובקדרח מתבשל בשר בלי טליחה ,טח
דינו של חכיסוי ,וחשיב להתיר דחוח
כשני קדרות שנגעו זב"ז.

סימן כ"ד

סימן כ"ה

שאלח .אם חפריש חלח מעיסח ,ואח"כ
הוסיף קטח בהעיסח אם צריך 5חפריש
פעם שנירע ויום אוטרים דנתבטל חקמה
בחעיסה ,וחשיב דלכתחלח צריך להפרי,ם
חלה שנית בלא ברכח.

תשובת חרב חטחבר ז"ל לחרב חנ"ל בענין

זח.

מימן ל"ב

תשובח שגיח טחרב חטחבר ז"ל בנעין

חנ"ל להרב חנ"ל ,וטבאר בארוכח בעניני

.זוחלין ,וחסוגיא דמכות ד"ד בפכילח

בים

חגדול.

מימן ל"נ

שאלח ,בתערובות ביצח שנולדח ביו"פ
עם שארי ביצים.

מימן ל"ד

שאלח .בתרוטת טעשר בזח"ז שרצו לחקל
להפקיר את הכרם ,ולקדם לזכות בו,
וחעלח דאינו רשמשי לעשות כן .וחערח
בשבת ד"ח.

מימן ל"ה

שאלח ,באפיית

טצה בעת עריכח נטצא

משתאות הניני חשר
צו4אן עכברים ,ודהפיב לחקל.
.

נ41נש5שי

ו4אלח .אם קרח דליקח בבית אם טותר
לחציל הפפרי קודש דרך בזיון לזר91
דרך דחזלון וההשיב דטותר להציל דרך

בזיון.

סיכטל"י

ואשלה .אמחסר אחר שני בהטות בב"8
בשבת אם חייב על כל אחת ואחת .וכן
שאלח זו לענין כלאים .חטחבר ז"ל
טאריך ב~פול בענין גופין טחולקין,
וססיק דחייב על כל אחת 81חת.

סימן ל"ה

שאלח .בענין בייזל איסור לכתחלה,
באיסור שנופל בעצטו לתוך חיתר.

סימן ל"פ

שאלח .בחא דטבואר בטתני' בכורות
( .רם"ח ):חהוחפ ונו' אםפיירי בהרו*
ש81ינ 1ק1חמע וטדבר ,או בחרש ש4אינו
ושוטע בלבד ,או אפילו חר,ם באזנו אחת.
דשוויכד ז"ל ים4ריך בזח ומסיק דס"ר'
,.
בחרי 4גטור

סימן מ'

בענין ביעור חטע.

סימן

מ"א

ופריך בזוע וגם בדין קנינו וחצירו
באים כאחה

סימן מ"ד

לבאר מאסר חז"ל בטם' ד"א זופא .ת"ח
לא יאכל טעוטד.

מימן מ"ה

ן טזוג
שאלח .אס יוכל לחבדיל על כוסיי
עם טים יותר טן חשיעור ,ויברך ושחכל,
ואוטר שמשין לחבדיל על חלב.

סיכע מ"ו

שמשלח .אם לכתוב "שלום" באגרדהייתוא
שם טשטות חקדושים .נם אם לשנות
נוסח חתפלח כטו שנעעפללים בבהט"ד.
נוסח אשכנז או נוסח ספרד .או להתאלל
לפי טנחגו .בענין קנין לעכו"ם לחפקיע
טידי טעשר ,איסור סחורח בפורות
שביעית לנשיס.

מימן מ"ז

פארהדין בדבק שני עורות וכתב עליחם
גפ דטבואר בשו"ע אבע"ז טין ק"ל
דפסיל טספק .ותמחו טגי8ין י" 8בבותב
גפ
קרן של פרח ,וטניא שם בשם

ש

מינ!ן כ!"ח

תשובח לחגאון רא"ד ראבינשוויץ ז"ל
נומיר ,גענין *ירות שביעיח ,ונם הערח
בדיני פבילת נדה.

מימן מ"ם

שאלת בשומן שלא נטלח שנפל לקדרת

סימן נ'

אמשלח .בענין פרת טככרת 4,חגיעח ללדת
ביום השגת ונתן לעכו"ם בנאענוק
ותעכו"ם טש4ך אותח לרשותו אם נוכל
לסטוך ע"ז לה*קיע טממת קרוושח בכוד4
או 6ג טכ? 8תשו' ח"ס חיו"דסי' ש"י,

סימן נ"א

ויש ס' נגדו.

סימן מ*ג

ז"ל טוילנוג ימהם

הגאון ר"ש הכחן
הגאון רא"ד ראבינשוויץ ז"ל כומיר.

ששלת אחרי שוהתם את עצטו אצל רב
אחד למכור חמצו ,ואח"כ חחם ג"כ אצל
השני לטנור חסצו ,אם רשאי לעשות כן.
חסחצר טאריד בזה באריכות לפלשל אם
תל חטכירח .שצל הרב השני כיון שנכלל
בתוך חמכירח חטץ שבבר נטכר.

סיכש מ"ב
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תשובח מאגאון ר"8ד תאוטים-ראביש-
וויץ ז"ל ,בעניני *ירות שביעיח ,פבילת
נדח.
תשובת חרח"ג חטחבר ז"ל לחגאון רא"ד
ת"ר ז"ל.

שאלח .אחד חתקין תרדל בכף של חלב
אב"י בקערח של בשר אכ"י.

סימן נ"ב

נחליפת חמים בשבת חנתונים בחם

שתחות הציני חם8ר

14

ולוקומ נדי שלא יטומו ,אם טוחר
לההליף הטים בשבת.

מימז נ"נ

חטד סימן מ"ב

טכתב טחטחבר ז"ל לחגאון חו8דה
ז"ל ,חערומ על סשרו,בענינ' חצ' שיעור,
וחערח אם שוטא חו' טטוט' חנשים.

מימן נ"ד

לבאר חאיד יוצאין באמרוג אחר ,איצא
בו כיון שאסור באכילח כה18ם טצומו.

מיםן נ"ה

מימן מ"א

חש1נה טחגאון האדר"מ ז'ל על הששלה
חג"ל.

משובח על חשאלח חנ"ל טהגאון ר"8,
הכחן ז'ל טווילנא.

מימן מ"נ

חשובח על חוצאלח חנ"ל טונאון ר"א
ראבינאוויץ ז"ל טסינסק.

מימן מ"ד

שאלה .אם נהערב מעט קטח חטץ בנשט
אם טומר לחדליק בשסח.

בנידון מקיעמ
מימן נ"ך
בענין ביטול איסור לכהחלח.
שושר.

סימן מ"ה

סימןנ"ז
יאלח להשוז רא"ד שוטים ז"ל בענין מימן מ"ו
בדיני חשבת אנידת.
טנירת ס"ת.
מימן מ"ז
טימן נ"ח
מש1בח טדנאון
השאלה חנ"ל.

רא"ד מ"י

ש8לח בענין בשר בהלב.

ז"ל על

סימן נ*ם

הששלה בנטצא טהש בכבד.

סימןמ'

ששה להגאון

רא"ד מ"ר ז"ל בענין

ניקור ושוק חשנים של בן 8קוקד2

שאלח  8חאשח טוהרמ ל8נול בבגריא
חטיוחדים לרחיצת חנחר ,והשיב5 :חהיר.
בסושו חומזקה טשאלומ קירומ שנאאשל

חגאון ר"ח זצ"ל טוואלאזין .וחרבח 8,10
אחאר עוד לא ב 18בו.818,

אמרישלום
סימ 1א.

ל

שפאלה אם קטן עשח פצוה בעת קטנותו ולאחר שעה נעשה נדול אם צריך
לחזוריעשות המצוה שעשח בקטנותו.היינ
ו אם קרא ק"ש בעת שהיה קטן ואח"כ
הביא ב' שערות תעשהניול אם צריך לחזור ולקרוה .או אם אכל משה בעת קטנותו
י חובתו .וכן תםוב
ואח"כ נעשה נד %אם צריך עורלאכי כזית מצהכרי ל?אתיד
השאלח לענין ברכות התורה וכיוצא .השף שפבואר באו"חמי' תע"ח פעי' ה' שאם
אכל כזית מצה בעת שהיה שוטה 841ח"כ נתרפא חייב לאכ %אחר שנתרפא .לפי
שאותק אכי5ח היתה בשעה שהיה פטור פכל הט?ות יעו"ש היינו ראא בשוטה
ואח"כ געשה מחויב מדאורייתא .אך תחילחצריכין אנו לבאר אם מצות חינוך על
סדרבנן כמשום חינוך א"כיוכל להיותייפטר כבר במח שאכל בעת קטנותו.
תשונה למוהיש 15מרדמהויבלחזור ולעשות חפצוה בשעת נדלותו רהא
מבואר ברכות (כ ):דטטן שאכלכדי שביעהאינויטל להוציא את הנדול טשוםיקא
אינומחויב רק פדרבנן %א חתא ררבנן ופפיקלדאוריידמש .וא"כ ה"נכיח רבתחילה
לא חיה מחויב רק מדרבנן לא אהא ררבנן ופפיק לשעת חיובא דאורייהא .אטגם
נראח לפענ"ר ש"פ לחלק בין היכא ושהחש בא לחוציא אינש אחר שהוא מחויב
מדאורייתא שחחש מטעם ערבות ,לבין אם ההש עצמו היח בתחילח סחויב מדרבנן
ואח"כ נעשה סחויב טדאורייתא .אך תחילה צריכין אנו לבאר אם טשןת חינוך על
האב ראא אבלעל האטןאין שוםחיובאפילו מדרבנן .או דילמא הקטן מחויב מררבנן
כמשום חינוך 5% ,האב רמי לחנכו .והנה טהרמב"ם משמע בכטח טטומות חפצות
חיטך חל על חקטן .וז"ל בהלכותציצית  '8מ הל' ט' נשים ועבדים וקטנים פטורים
י לחנכו
כתהצייית מן התורה .ומד"ם שכל קטן שיודע להתעטףחייב בציציתכי
בטשעת.וכן בהלכות מוכה  '1'8קטן שאיןצריך לאפו שהוא כבן חמש כבן ששחיינ
י לחנכו במצות .וכן בל%ב פ' שביעי הל' י"ם קטן היודע לנענע
בסובח מד"ס,כי
חייב בלולב מד"ם ויעוין שם בכם"ם בשם הירושלמי רהחיוב חוא מדבריהם כדי
לחטנה ורלא כבעל לח"ם ב%טת קשש  '8רביעי דקטן 8מורבין מדשרייחא ובין
טורבנן מ"ם מחנכין אותו יטשמע מלשונו רהחיוב ההש רק על האב %א על הבן
לרעתהרמב"ם .זהאינו כדכמשמע מלשון הרמב"ם במטומות הנ"ל דקטן מחויב סורבנן
מיקרי(יעוי' בלח"ם בהל' חנינח *8ב הלכה נ' וצ"ע) ,וכן כתב בעל שלטי המערים
(ברכות פ"נ) דקמן מחויב מדרבנן %א כפ שכתוב בבנר %עוז לרעת הרמב"ם,
יש"ש .ומה שכתב הכפ"ם בהלכות חמץ וטצה  1"8ח"ם לדעה חרמב"ם
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חםרי

טיק %

שלנם

הינוך הוא רק על האב והקטן איטמחויבאפילו מדדבנןוראייתו הוא מלשון הרמב"ם
ן באכילת כהנה אפילו נשים ועבדים ,ק5ק שיכול לאכול 8ת
שם שכתב הכל חייבי
מחנכין אותו במצות ומאכילין אותו כזית טצה .מדלא כתב הכלחייבין אפילו נשים
ועברים "וקמנים" אלא קטן שיכול לאכול כזית מחנכין אותו כלומר דחיובה אאבוה
רמי וכן כתב  '8א' דחל' מגילה הכלחייבין אנשים ונשים ונרים ועבדים כהשוחררים
ומחנכין את הטמנים לקרותה עכ"ל אפענ"ד אין מזח הוכחה לרעת הרמכ*ם מ8ני
שאינו יכול לכתוב הכא בחטץ וטצה הכלחייבין כו' אפילו קמנים .דאז הוה סהשמע
דמחוייבים טדאורייתא כמו נשים .לכך צריך להפמיק קטן שימל לאכול פת מחנכין
אותו והוא בוודאי טד"ם כמו בופאר מצות שכתב שם להדיא בלשון חיוב סד"ס
וכן בסגילה בע"כ צריך לכתוב בזה הלשון ומחנכין אותו דלא תימא שגם חיובו
שוה עם אנשים ונשים וחלעליו מצות קריאת המנילה כמו באנשים וזה אינו דבקטן
חוה תרי דרבנן .וכן הוא דעת התוס' בכמה מהומות דמצות חינוך ח 5על הקטן
יעו"ש (ברכות כ ).בד"ה וקמנים 8טורין כו' וישם (ם"ח ):ד"ה עד שיאכל כו'
ובמגילה (ים ):ד"ה ור"י מכשיר כו' ערובין (צו ).ד"ה דילמא כו' וכן דעת הר"ן
במנילה  '8הקודא יעו"ש וכן לדעת הרשב"א ברכות שם וסוכה פ"ב יעו"שא) .וא"כ
וא"נ לפי דעתם דמצות חינוך חל על הבן והוא סחוייב מדרבגן ואפי"ה אמרינן
דאין הקטן יכול להוציא את הנרול כהשום דלא אתא דרבנן ומפיק דאורייתא .אבל
שיטת רש"י אינו כן דהוא סבר דמצות חינוך מוטל רק על האב ולא על הבן .ואם
היה מוטל על הבן בודאי היה יכול להוציא את הנדול דזה נקרא מהויב בדבר אף
,שאינו מחוייב אלא מדרבנן כן כתב רש"י להדיא ברכות (מח ).וכן דעת הרמב"ןב)
שם במלחמות כדעת רש"י ולפי רבריהם בודאי לא יוכל הקטן להוציא את הנדול
מפני שאינו מחוייב אפילו מדדבנן .ומה שקשה ע"ז מברכות (כ ):יעוי' בטורי
אבן ראהש הושבה.
אולם לפענ"ר נראה רכל זה לא אמרינן רק להוציא אינש אחר .אבל להוציא
את עצמו בטא שעשה בעת קטעתו על שעת חיובו בנרלותו הרי הוא מיפטר וא"צ
שוב לחזור לעשותו.ויש להביא ראיה לזה מהא דמבואר באו"ח סי' נ"נ דקטן איע
יכול לעבור לפני התיבה בערב שבה להתפלל תפילת ערבית של שבת אף אם הניע
לוי"נ שנים בשבת דהיינו בליל שבה .והטעם בזה הוא פשום .אף שמוסיפיןסיעל
על הקוהש ובקוד,ש הוא נעשה בר מצוה ,מ"ם לא יוכל להוציא את הרבים ,כהשום
דאיחא בתום' (8סחים צם ):בשם הר"י מקורביל שאף דמוסיפין
על הקודיש
מח~
") וגן דעת הואזבר באו"ח פי' ק 1"8דקטן טתוינ טדרבנן טיקרי .יעו"ש אכל
נחלכות מגילח לא טהטמע כן .יעו"וש כטג"".
נ) אלא ~שיטת הרטכ"ן שם דטה שאינו מחויינ ברנר אינו טוציא את הטחוייב
חוא טואורייהא ולרש"י חוא סדרבנן יעוי' בשורי חאבן שטוניח נן לשיפת רש"י.

אמר'י
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של1ם

גנ

הוא ר 9בתוטפות יו"ט לענין 9דהשת יו"ט אב5 5ענין אכי5ת מצה 5א ימל ל*כול
בתוטפות יו"סנ כיון דטצות אכילת מצח הוא רק ב5ילח סהמום דושטשינן 85סח
וגהום' יו"ם עור 5א נקרא לילח רק יום הוא ,א5א שיריכין 5הוטיף ושםז מיום
ארבעח עשר 5קדהשת החנ אב 5בזה ימסצסיפין 5א נעשה מיום 5לי5ה ער ושיוכלו
5אכול בהשעה זו כמצה לצאתידי חוב~זו כית שעוד יום הוא .כסצ כן בנידן הרם"א
ע 5הקודש 5תוטפות שבת הוא רק לענין
הנ" 5לענין בר מצוה אף שטוטיפין
ח
מ
יא נתהפך סיום 55ילה בעבור וה .והקטן
שנקרא זה חתוטפות ג"כ שבת.
אבל
5
נעשה בר מצוה רה ב5י5ה שנדלותו אהצ ת5וי ב"קדהשת" שבת כי אם ב"יום"
חשבת דהשש ומחמת זחאינו להוציא את אחרים בשעה שפת 558בתוספות שבה.
עכ"8סהשטע דדאא5תוציא אחריםאינו
אב5 5עצמוהה* כבריצא בזה שהת58ל
י קידרש ראורייה 81ככל אדם ה*יט צריך 5חזור ול9דש
בתום' שבת ויצא ג"כיד
ביום השבת מד"ת כית שכבר חתפ 55תפי5ת שבת.הרי חצינן דאם 9טן עשה איוה
סיוח בשעת 9מנותו שוב אינו צריך 5חזור היעשותה בשעה שנשהשה נדול .ורק
אחריםאינו ימל 5הוציא בשעת קטנותה
שוב ראיתי שדעת המרדכי במני5ה אינו כן .כי המרדכי שם כתב 5ענין
סומא אף שהוא פטור מכ 5המצות 5ר"י אך כיון שהה*חייב 5כל הפחות טדרבנן
הרי ההש ימ 5להוציאבני ביתו בקידהש,וראייתו חוא מוש דמבה*ר
לחת8לל
שי
~ 9טדרבנן
יא
~9דש בערב שבת מכעוד יום אף 5ר' ישמעא 5דפבר דתום' שבת הו
כר
הרי חזינן דהחש יכו5 5עשות המצוה בעת שהוא חייב ר 9סרדבנן ובזה הוש נפטר
אף 5אח"כ שיהיח מחוייב טדאורייתאג) גמו כן טומא יט5 5פטור כל בני ביתו
אף שהוא חייב רא מדרבנן ודרבנן יכול 5הוציא דאורייהא .אף שמבואר (ברכות
כ ):דטי שחוא חייב רק מדרבנן אעויכו5 5הוציא כה שהוא חייב דאורייהא .ואשגי
התם דנשים אינם באים 5כל 5חיוב לעו5ם אב 5טוכאש הא יט5 5בוא 5כ 55חיוב
בזו הרגע אם נתרשא הרי הוא ג9רא בר חיובא יעו"ש במורכיד) .הרי סצינו
שדעת המרדבי אינו כן כם שכתבתי 5ח5ק בין אם יבה* 5הושיא אינש אחר 5בין

יכי

יכי

ג) ובאמתראיתי באור זרוע הנדול ו*הכיא טזח ראיח דתוטפות שבת חוא טדאורייתא
טריכול לשרש טנעוד יום ולפטור אח'כ מקידוש.
ד) יעוי' בפ'ז באו"חפי' חל"ב פעי"ק ב' שכתבלענין ברבות בדיקת חמץ סששי*ות
*אם ברך בשעהשאינו ט*וה רק מדרבנן שוב לא יברךאפי' בשעח
חיוב דאורייחא
מ
שח
דאין טכרכין שני שעטים על טצוח אהת וא"ג לבאורה אין ראי
ימקידוש וצאינו טברך
.אטםשני. .אטמ לפע"4דאי1קישי" דנרכות חמץ חוא טורבנן .אכל קידוש חוא טדאורייחא
רק חנופהח.הוא טורבנן .וא"כ אם נאמר שלא יצא ידי חובתו במעם ראשון .יקאאת קילוש
חובתו. .
%י ש* ופלנות לצאתידי

שיי
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"סן"'

פ1.5פ

שיוציא לעצמוירי חובתו.כי אם נאמר כן חין טקום לראיתו טמטדש מבעוד יום
לסומא שיכול להוציאבני ביתו.
אמנם רברי המרדכי הנ"ל קשה להביאן .ויפה העירלי הנאון ר' אלי' ברוך
שליט"א (ז"ל) ,ר"ם דק"ק מיר ,האיך יחלק המררכי סומא מנשים רסומא יכול
לבוא לכלל חיוב בזו הרנע .אם נתר8א .הרי יכול להיות סומא באופן שלא יתרפא
לעולם כנון רנקרועיניו ואפי"ה ירצה המררכי לומר שיכול להוציא בני ביתו .וזה
דחוק לומר ד"פאלת המררכי תסוב על סני נהיר שיוכל להתר48פ .ואולי נאמר לחומר
הקושיא רהכי קאמר רסומא שאגי שהיה יכול לבואלירי חיוב אם היה נתרפא אבל
נשים לאהיו יכולים לבואלירי חיוב בשום אופן .אבל לא ידענו מה זו סברא במה
שהי' יכול לבוא .כיון שכעת אין באפשרי שיבוא לירי חיוב ראורייתא .וצ"ע .ובר
כח רין לא אוכל להבין.רבריו הא הרין בעבד נ"כ כמו בנשים ולפי רבריו יהיה
חלוק רין עבר פנשים כיון ושעבר יוכל לבוא לירי חיוב ראורייתא אם נשתחרר
בזו הרנע .וא"כ יכול העבר להוציא מי שהוא חייב ראורייתא ויעוי' (ר"ה ככנ)
מי שחצי עבר וחצי בן חורין אף לעצמו אינו מוציא דלא אתא צר עברות ומפיק
לצר חירות רירה ,ולהמררכי הנ"ל הא יבוא לכלל חיוב בוראי רכופין את רבו
להוציא את חלסו לחירות ואמאי אף לעצמו אינו מוציא .ואף אם כולו עבר היה
יכול להוציא אחריס לדעת המרדכי הנ"5כיון שיוכל לבואלידי חיוב דאורייתא.
שוב ראיתי שאין קדטיא להמררכי מנם' הנ"ל דהכאאיירינן במצות תקיעת
שופר שהיא מצות עשה שהזמן נרמא ונשים ועברים פטורים אפילו מדרבנן כמבואר
בברכות (כ ):וא"כ לא יועיל במה שיוכל לבוא לירי חיוב כיון שכעת הוא נפטר
לנמרי אף מדרבנן .והמדדכי חידש לנו רקהיכי שהואחייב כעת לכל הפחות מררבנן
ונם יכול לבואלירי חיוב ראורייתא אזיכול להוציא אינש אחר .אבל עוד לאזכיתי
להבין הא מבואר שם בן מברך 5אביו ועבר לרבו ואשה לבעלה ורצה הנמרא לפשום
מזה שנשיםחייבים בבהם"ז מדאורייתא ורחי הנם' כנון שאכל שיעור דרבנן יעו"ש,
ולפי המרדכי הנ"ל למה כללינהו הכחזני' בחדא כללא עבר ורבו עם אשה לבעלה
רהא עבד לרבו שפיר יכול להוציא אף שהוא חייב רק מדרבנן כיון שיכול לבוא
לירי חיוב ראורייתא ,ובאשה לבעלה לא יצויר לפי האקימתא רק באם אכל הבעל
שיעורררבנן .ובשלמא בבן מברךיאבי
ו בע"כצריך לאוטם 84באכל חאב שיעור ררבנן
אף לדעת המררכיראיירי בבן קטן שלאיוכל לבוא בזו הרטלידי חיוב ראורייתא ה),
אבל באמת בבן קטן שהניע לכלל שנים ולא הביא שתי שערות כריט לדעת המדדכי
") יעוי' ב8נ"א או"חסי' רס"ז שאשקשה ט1שיק8ן איגו טוציא אח הגדול ל,שיפת
הטרדכי ונושאר בש"ע .יעוי' בתוס' (ב"ק  ).8ד"ח וסן חית סו' ב 1818דלא ד8י חייב
דטוטא לחיובא דקטן שאינו אלא להנכוז אכל חטעיין בהופ' טנילח יהאח ואשין נ"ס בין
דדבנן דק8ן לדרבנן דשאר אינשי יעוי"( 8ד' כד .וי""11 ):8ע.
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יכ_%להוציא איש אחרכיון שיכול 5בוא5ירי חיוב דאורייתא בזו הרגע ,אב 5בעבד
5א נוכל לרחוק ו5העמיד בעבר קטן כמובן .רהא חמרון רקטנות קתני בבן וע"כ
אשמיעינן בעבר חמרון אחר במה שההש עבד ופטור ממצות מה שאשה פטורה .ח5א
שהטעמים אינם שויםכי אשה איגה בברית ותורה 5שיטת התופ' ועבר בע"כ כהשום
שאינו בנח5ה ותורה עכ"פ 5דעת המןדכי 5א נוכ5 5ח5ק כבע שכתבתי ,אם 5א
שנאמר 5שיטת המררכי הנ" 5כי הטעם בפומא שהוא חייב מדרבנן מפני
~
כ
י
ש
5בהש 5ידי חיוב ראורייתא היינו אם גתרפא וכמשום הכי 5א נרע מקטן שחייבו
חכמים במצות משום שיבוא 5ירי חיוב ראורייתא ואררבה הוא עריף מקטן בשעת
קטנותוכי הקטן בשעה שהואחייב רק מדרבנן 5א יכו5 5בוא בעת ההיא5ירי חיוב
ראורייתא רק לאחר זכה אב 5פומאיכו5 5היותשיהיה מחויב מדאורייתא בזו הרנע
5קדוש
שיעשה המצוה אם נתרפא5 ,פי שיטתו .וכמשום הכי הביא ראי' ממה
~
כ
י
ש
מבעוד יום אף שהוא רק מררבנן ולפטור את עצמו ע 5שעת חיובו ראורייתא וא4
שזה הוא 5פטור את עצמו ו5א 5איש אחר מ"ם הורע כחו במח שאינו יוכ5 5היות
בזה הרנע מחויב דאורייתא .אב 5פומא עדיף חד ררנא שיכו5 5בוא בזו הרנע5ירי
חיוב ראורייתא וכמשום הכי יכו5 5הוציא אפי5ו 4אשרים .אב 5כ 5זה 5פי רברי
המררכי הנ" 5אף שהוא רחוק כנשוד כמו שכתבתי 5עי ,5אבל 5פי דעת הרם"א
באו"ח הנ"ל אינו כן ופבר ש5הוציא אחרים אינו יכו 5ו5עצבע הוא נפטר במה
שקיו 8,בעת שהיה קטן וכמו כל איש שיכו5 5קדש מבעוד יום אף שתופ' שבת
מדרבנן ונפטר שוב מלקדשב5י 5שבת וכמו שמבואר5עי.5
אמנם טצאתי שיש להביא ראיה מפורשת פותר מחא רמבואר ברמב"ם ה5כות
ק" 8פ"ה הל"ז וז" 5נר שנתניירבין שני פפחים וכן קטן שהנדי5נין שני פפחים
חי*בין לשהפות פפח שני ואפ שחטו ע5יו בראשון 8טור ועין שם בכפ"ם וז"5
איכאלמירק אטו קטן ברחיובא ופטורה הוא? וכתב הר"י קורקופ ז"5דכיון דרחמנא
רביה לקטן שישחטו ע5יו וממניז אותו נפטר הוא בכך מן השה עכ" ,5ומאור
תבווהין רבריו האיךרבייה רחמנא לקטן שישחטו ע5יו הא רעת הרמב"ם שה 5בית
אבות לאודאורייתא .ואפ נפשך 15מר ממה שמכואר בפוכה (מב ):יכו5 5אכ 5כזית
שלי שואטין עליו את הפפח שנאמר איש 5פי אכ5ו ,זה אינו דהתם הביא הנמרא
אם.
קרא רא לטשם אינו יכול 5אכו 5כזית %י אין שוחטין ע5יו יעו"ש בפרש"י
ור"ן וכן כהשטש 5הדיא ברמכ"ם שכהב וז"ל קטן שאינו יט5 5אכו 5לכזית צ5י אינו
לשחוטעליו שנאמר איש 5פי אכ5ו דוהא אפ יכה 5אכול כזית צלי אבל אם
י~
ינ
ע יכול
א
אין שוחטין %יו הרי מבואר דהפפוא בא רק לטןם אב 5קטת
לאכ~
ו8יכצל
כזית צלי לא ילפינן משום מקום רא הוא מחהב מטעפ הינוך כפו
5אכ~
ש
ח
ח
ש
ש84ר מצות .ותדע לך
כן דהא התם בנמרא קא חשיב שאשר דבריפ כמו קטן
היודעלנענעחיינבליב .להתעמףחייבבציצית וכן שאר רברים וזהחי
א רא כהשום
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היטך ומשום הכי לא הביח הנמן שום ליטוד ע"ז וכמו כן א %קרבן 5סה החיוב
ייש*ז
סא1וב) היטך 4הליסור לא ב14בי אם לכמנם קטןיפאיט יבול לאמל כזיתיל
עוד לא הניע.לחיטך4 .ש"כ נשאר קהפית הכם"םוכי קנה בר חיובא ושטורה חוא.
אלא בע*כיריכין אנו לוסר לרעת הרמב"ם שהוא םברכיון שחחש מחויב מירבנן
ב*סח ראשון מטעם חינוך שוב טיפמר מלשהשות 8םחשני .שוב מ)משתי שנם סגתת
חינוך חפר בזה והביא ראיה זו .ויפמעתי מגאון אחר פגאוני זטנינו ש"ש לרהוה
זהכי הרמב"ם יסבור באמה שאם עשה הטצוה בעת שההשחייב רק מדרבנן בחהשי
צריך לחזור ולעשותה אם יניע לו שעה שנתחייב מדאורייתא .לרונכט* אם אכל
כזית אחר צריך לחזור
כזית 88ח בשעת קטנותו ואח"כ נתנדלויש לו שחות
לאכ~
הטשמל ובכצית ראשון לא יצא כיון א1אכלו בשעח שחחש טהויב רק מדרבנן .אלא
כחתשכיוב דניפמר כחפסח שני,,שאני 5סח שני,כיח דהתורה תלח עשית פמח שני
בקהשית פפח ראשוןדהיינו רוקא אם לא "עו1ה" פסח ראשח אזטחוייב לעשות 8סח
שני אבל אם כבר עשה 8םח ראהטון אף שעוד לא קיים המצוה רט כיון שעשה
הראשח שוב אינו צריך לעשות 8םח שני דשמשית 5סח שני אינו תלוי "במצות"

הראשון רא שבעשית" הראשון וכיח דעשית הראשח לא נתבטלה מן התורה דקטן
אינו מוזהר בלאו שלא יעשה פסח ראשון רק דהתורה שללה מסגו המצוה ראינו
מחוייב לקיים המצוה אבל אם ומשה הרי הוא כטו  %שאינו מצוה העשה שהטעשה
שלוקיים ,חשאי "פ לומר רנ"כ קים המצוה רא שלא יקבל עליה שכר .ובפםח שני
י רק בזה אם לא עשה שום *0ח בראשון אז מחוייב לעשות פםחשני .אבל אם
תיו
עשה אף שנאמר שלא היה פחוייב בעשית מצוה זו כיון דטוף םוף עשה הראשון
שוב אינו צריך לעשות השני .רפ אם היה סמא בעשית הראשון דאז התורה בימלה
הסחמשה שלו דזפסור לעשות פסח והוא טמא והוה כלא והשה הר4השון ובחהאי צריך
שוב לשהשות 8ש"פ עכ"ל .והנה בפמחים דצ"ב :במישהי' בדר"ח ,מציט בזהטמי~4ת
אם שחמועליו .רב נחמן םבר טיחס ההש רחם רהמנא %יו ואם שחטו עליו תבח

עליו ברבה.ואין צריך עוד לעשות פםחשני .ורב ששת םבר מידהא דהייא רחמנא
בממא .וממילע אם עביד עליו *םח ראשון .לא הורצה וצדיך לעשות פ5ח שני.
וא"בלפי ההלכה כרב ששת ,ה"נ קטן בוראי הוא נקראדהוי ול 4סהשום דחם רחמנא
עליו פ5יה אוהו מכל המצות .לא מבעיא במשעת שצריכים כוגח וקא לאו בר
בוונההרי הוא בודאי נקרארחוי ,אלא אפילו במצות שאין צריכים כוונה ורש מעמא
ן (כד) רכהן קטן
כהפוםעפאינו איש הרי הוא נאכ נקרא דחוי לפי הנראהיעוי'חילי
לעבודפ משום שאינו איש ועבודתו פם~ה ,ם8ני שהוא נטרא בעל מוםיעוי'
4ם~
בהפי יו"ט להנשב"ד רא"ק מיר םי' ר' .ואף אם נאמר לשיטת הסוברים בכל
בםל
סש?ה"1,ש לה:שיעור אם אכל פחות מכשיעור הרי חוא מסיים מקצת סצוה .א"כ
ם דאיט נורא איש רק מי"ג שנים וא?לך 3אמר
ה"נ .א %סטן .כ1ח רשיעוראהי"

חוזרי

",עיף

יי

מ נו
.

ןפ

ד8חות סה"נ שנים אם עשה טצוה הרי הוא כמו שעשח מהצת מצוה .וה אינו,
דעד כאן לא נאסר הכי רקהיכי דחחסרון חהש בהמצוה עצמחהיינו לכמשל אם אכל
*חות סכוית מצח .הלא כל סהשחו ובמשהו נקרא מצה רק ישאין בו כדי "אכילת"
מומת .אוי או נאמר אףשיא קיים מצות אכילת סצה אבל מסצת מצוח קיים שנם
כמשהו טשה נקרא טווה .אבלהיכי דנחסר השיעור באדם נופאהייגו שלא הניע עהר
לכלל שניו בודאי לאמאיים בזה אף מהצת מצוה ולא דמי לנשים ש*טורות פמצות
עשה שהו"נ ואם עשתה הרי היא קייכאן בוה מצוה כמו ,א*יט מצוה ועהשה .אבל
לא כן קטן .ומהשחייבן חכמים אותו נכל מצוה כדי לחנם אינו מקיים בוה המצוה
בעצמותה .רק יתחנך בזה כדי לעשותה בשעה שיהיה מחויב ע"8י ד"ת אבל בהשעת
קטטתו אינו טקיים רק טש~ת חיטך מלבד וכל תכליתח ושל כמצוה א~ו רט כדי
לחנם ו) .לא כפ בגדול שמקיים המצוה לתכליתה כפי רצח חבורא .והיה בעבור
וה ראוי אם עשה קטן המצוה בו8עת קטנותו האחר ישעה נעשה
היה צריך
נד~
לחוור ולעשותה .אלא אם גאמר דטעות חינוך רמי עליו ולא על האב לבד .וכל
דרבנן ההש נלטד טגא תפור הרי הוא כמהיים מן התורה ונקרא בר חיובא לנב?
עצמו אף שאין הכונות שוות דבקטן כ"ע סבירי להו דטצות אין .צריכות כונה,
יעוי' בלחם כמשנה הלכות שופד *"ב הלכה ב' שכמערץ בזה המתניתין (ר"ה) כן
הסחויב בדבד יכול להוציא אחרים וכל שאינו מחויב בדבר איט *כול להוציא
י חובתן .ווה הכלל נאמר אצל קטן .ותמה הא צריך לכוון להוציא את
את אחריםיד
אחרים אא אעו כוונה .וטדת תלינן הטעם במה שאינו מחויב בדבר .ותירץ
היכי אמרינן דצריך כונה להוציא חייט דאא באיש נדול דבר כונה הוא אבל
בקטן איט כןיעו"שיז).
ועוד נהאה לחביא דאיה שקטן נטרא דחוי מהמצות כח התורה ולא כמשום
דחם רחמנא עליו .כי הרסב"ם כתב בהלכות קרבן פסח "8ד הלכה ט' חמפריש
8מחו ער שלא נתנייר ונחנייר ער שלא נשתחרר ונשתחרר עד שלא הביא ב'
שערות וחביא ב' שערות הרי וה מאדזבו לשם *סח שאין בעלי חיים נדחים עכ"ל.
כמשסע סהה לם"ד בעלי חיים נדחים שאינו יכול להטריבו לשם פסח טשום דקטן
לאו בר חפרשח הוא לקרבן חובה ואף לם"ד דסופלא סמוך לאיש דאורייתא הייט
דאא בנדד ונדבה אבל בדבר שבחובה איט יכול כיון שהוא פטור מכל המצות.
וא"כ לר"י ד8בר בעלי חיים נדחים הרי בשעה שהפריש לקרבן פסח אינו ראוי
ל8סח אלא היהדאוילשיפים בהפךשתו השוב איגו ראוי לפסח וצריך לאחר שהביא

ני

 )1ואולי זהו סברת התוס' ב"ק "8ז) ד"ה וכן כו' בסו* 1דלא דטי חיובח דסוטא

לחיובא דקשן שאינו אלא לתנבו ענ"ל.
ו
פ
כ
' כשורי דש*בן קודאף8ח
אחר
ץ
ר
י
ת
ו
ן
כ
ן
*
ו
א
ב
דנ"ם חיכי דגדול עוטד
ז) יעוי

על גביו יעו"ש.
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ב' שערות להפריש ק" 8אחר .ואם נאמד ררק התורה חסה ע5יו ,ו5א דחוי ,מדוע
5א מהני הפישתו לשם קרבן חובה מעיקרא בעור ש5א הביא שתי שערות והתינח
בעבר ונשתחרר הייגו כהצום דעבר אוכ 5כהש 5רבו א"כ אינו יכו5 5חפרחש משל
עצמו והרי הוא רחוי מזה הקרבן שהפריש וכן נכרי ער ש5א נתנייר בודאי ה~ש
דחוי מפסח וא"כ הוא קרהש רק 5ש5בוים ואי אמרינן בע5י חיים נדחים אעב איט
יכול 5הקריבול,שם פסח וצריך פסח אחר .אב 5קמן והוא כי~א סמוך לא"ש אם
נאמר דהתורה הוא רחסע5יו אבל אם ירצה יש 5ו ר,שות 5חתחייב בטשיהוישייהו
הוי עשיה .א"כ מדוע 5א יכו 5להפריש .א5א מוכרחין אנו 5ובור שהתורה דחח
אותו מהטצות ואין בעשייתו ממש שתחא נחשבת כמקיים הטצוה .ר 9חבמים
רמו ע5יו ועל אביו 5חנכו בפצות .א"כ אם נאמר רכה ישההפ מהויב מדהבנן אונו
יכול 5פכ~ר את עצמו ע 5שעת נדלותו ,יקחצה ~ינו רברי הרמב"ם האיך יפמור
ספסח שני במה אמשחמו ע5יו בראשון בושעתימנותו.
שוב ראיתי שראייתו זאת אינה מוכרחת.כי באמתעייי
ן 5א נתברר בזה
ת
ו
מ
ו
ק
מ
ה
ושימת הרמב"ם אם שה 5בית אבות 5או ראורייתא .כי באיז
סהשמע
אמשימתו שה 5בית אבות ראורייתא וז" 5ב '8ר' מח5כות  8"9ה5כה ו' הקמן אין
סי5ת עבריו מעכבתו מלהמגות בפסח שנאמר וכ 5עבר איש להוציא אה הקטן
ויעוי"ש בכם"מ עכ"8כיכח מזה שהקמן אוכ 5פסח ואק זה שלא 5מנויו .דאי לאו
הכי אמאי צריך למעומי דאין כהלת עבריו סעכבתו כיון שהוא עצמו אינו מחויב
י אף
לאכו 5מדאוריקעח .ואו5י נאכאר קטדעת הרמב"ם כסי יטכתב הר"ן נררים כ
דאמרינן שה 5בית אבות לאו דאורייתא היינו ראינו צריך 5התמנות ע5יו
טואורייתא כיון שאין  15דעת הרי מינוי ש5ו כמי שאינו ומותר לו
מן
הפמח ב5א כהנוי שאין המיגוי מעכב אצלג אב 5כע התורה מחויב 5אכו5
5אכ~שכן
נזרה התורח ע 5האב 5עשות הפסח בער הקמנים אף ש5א סועתן וא"כ צריכח
התורה למעם דאין מי5ת עבדיו מעכבתו מלעשות פסח .וכיון שעשו בערו בראשון
הרי קיים הסצוה כתי9ונו ושוב אינו צריך לעשוה פ"ש ואו5י זח נ"כ כונת מהר"י
קורקוס ,בח5ה פ"ר מי"א שיוס 4הכהן הע5ה את בניו ובני ביתו ~שות פסח
קמן בירוש5ים והחזירוהו ש5א יקבע הרבר חובח ופי' הרמב"ם שפ ח" 5העלח
את בניו א5ו הבנים קמניםהיו ב5י ספק ו5א חיוחייבין 5ע5ות א5א בפסח ראשון
שהכ5חייבין בראיה ואמרו יתע5ה שלש פעכהם יראה כ 5זכורך עכ" .5ו5א זכיתי
להבין רבריו הקרהשים .הא מטקינן בחנינה (ד ).רזח הוא אממכתא ואינו חייב
הקמן 5ראות א5א מדרבנן כשאר טצות כהשום חינוך .אב 5מדאורייתאאיני חייב
בראיה .ואםכן5פי מה רפסק הרמב"םכרבי ששת במטכת פסחים רף צ"ב :ררחמנא
דחי' .וא"כ 5מח החזירוהו 5יוסף הכהן בפמח שני .הא בפסח ראשון היו הקמנים
בררך רחוקה כיון שאינם מחוייבים לע5ות 5ירהש5ים מדאורייתא אם כן היו
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15חוייבים על פי ר"ת לעשית פםח שני .אלא בע"כ כיון רטמעם חינוך היה לו
להביא את בניו בפסח ראהשון ואז היו פםורים מלעשות "9ש בעבור זה לא רצו
לקבלו .ואולי יש לומר רהאכמז בראיה חייב הקמו מדרבנן כהשום חינוך אבל הפסח
טחוייב אז לעשות מדאורייתאכיון שבא לעזרח השה לנו סאיזח טעם בא לירהפלים
אם פדאורייתא או טררבנן .סוף סוףהרי בח ואינו בררך רחוקה שוב מחוייב לעשות
8סח ראשוןטיאורייתא ובעבור וה חחזירוהן.
שוב ראיתי שאין לדקדק טזה כי בפשםיות נוכל לחשר כמו שטנואר בר"ש
שם כי הוא היה סבר דגשים בשני חובה .וכמו כן קםנים בשני חובה .אבל חם
סברי דנשים בשני רשות ח) יטמילא כמו כן קםנים בשני רשות ורצו שלא לקבעו
הובה כהפום זה החזירוהו וחינוך לא שייך בקםנים בפסח שני .כיון שרבר זה תלוי
ב12טרה הנוף אםהיה ממא אובדיך רחוהה .ועל זה לאשייך לחנך אותוכרי שיתרנל
בפ"ש לכשינ %מטובן.
שוב ראיתי בםורי אבן (ר"ה פ' נ') שהעלה אם אכל בעור שהוא עבר או
קםן כזית מצה ואח'כ נשתחדר העבד או נעשה צריך לחזור ולאכול כזיתמיה
הע הדין לשאר מצות והביא ע"ז שתי ראיות :א' טמה דאסריגן עתים חלים
ם שוטה כשהוא חטםחרי הוא כנרי' לכל רבריו וכשהוא שוםה הרי הוא שוטח
ויתי
לכל רבריו ואם א %כזית מצה נשהוא שוםה הרי הוא ככד שלא אכל מצה וצריך
לחזור ולאכג כשהוא בריא כטו שטבואר באו"ח .אבל לפי מח שכתבתי לעיל
אין מזה שום דאיהכי השוטה פסור מכל וכל אפילו טררבנן אפן אינוכן .ב' הביא
ראיה ממה ראפרינן (ר"ה כ"ם) דסי שחצי עבר וחצי ב"ח א 9לע?מו אינו מוציא
גמפום רלא חחא צד עבדות דידיה ומוציא
חירות רלבפשיח .ומיניח דכאש
בשבילואינו ב"ח כגון"םן ושומח רלא אתא שעת פטור ריריה ומפיק ופעת חיובא
אחר שנתנרל והביא ב' שערות או אחר שנתרפא עכ"ל .נם זח אינו ראיה דהא
בודאי אשה אינה יכגה להוציא בתשיעת שופר כהפום שהיא פםורה אפילו טדרבנן
כמבואר בברבות ,וא"ב לא אתי צד עבדות שהוא כאשה וטפיק לצר חירות .אבל
בטםן דהוא מחוייב לבל הפחות מדרבנן כהטום חכי מצי לטיפק את עצטו אף

גדי

יד

.לנשינדיל.

אטנם תמהתי לשיטת המוברים רהחיוב חינוך רטי על הקטן .ומחויב
ררבנן טיקרי .האיך שייך לרמי חיובא על קט! שהוא פםור מכל הטצות .הא כל
ח) ושי8ת חרסב"ם קיפח כי חוא 5סק כר' יוסי דנשים חובח בין
ח
ט
צ
ע
ואינו
ובין בפסה שני וחאיש בא 6מעפ קמן .וגם פפק כרבי ד8סח וצני טצוח בשני
א
ל
השלוסין דראשון .א"כ לא נוכל לתרץ כטו שהירצו חתוס' (צא ):ד"ח איש ו קמן וישאר
המיחת חתוט' אטאי איצפדיך לכחנפ קפן .יעו"ש ומטילא לפי דעתו יוסף חכחן עשח
.בהוגן במח שהעלח 3ג 1ובני ביתו .ודו"י4
בשסח ראשון
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יטד תקנת רבנן הוא מלא תפור או כח שאל אביך בו' הא נם סזה הוא פטור רקטן
אוכל נכלוהאין ב"ר מצוין להפרישו וב~תר לו לעבור על ר"ת אם עשה רא לנמהשו.
רט ד14זהרה כח התורה רלא ליספי ליה בירים כל אימורי תורה לדעת הרמב"ם
שאר פוסקים רק בנ' דברים המנוים ביבמות שריצים וטוגששה
ותוס' (8סהים)
ודם .אבל ו5אר איסורי תורה ב~תר ליתן ליה בידים סן חתורה .וא"ב האיךיצויר
שחייבולו חבמיםלקיים סצות התורה ורמי חיובא עלי %וסחויב לשכצע להם כהשום
לאו דלא תמור .שוב כתה8תי בטורי אבן (סגילה פ"ר) שהעיר זה נבי ס4טא לר"י
רפסיר כוכל המצות ומוביח מזה ראף לר"י הוא פטור רק סמצות עשח .אבל בלאוין
ההש כחשוייב .וביון רבלאוין שייך שוב יבלו רבנן לחייבו נם בעמשה עפ"י רברי
תום' ,אבל קטן אינו סחויב אפילו סדרבנן רט סצות חינוך רמי על האב .והאב
שייך בלאו רלא תסור עב"ל .ולא ידענא הא לדעת התום' רסי החינוך על הקכת
ושייינתי לעיל ב14יזה מאומן .א"ב קשה להבין זה לדעתם כם שסדייק הט"א
כסי
הנ"ל אצל סוכשש לפי רברי התום' שהחש מחוייב סדרבנן .ובן מזמותי שנם הנרע"א
בתשובותיו וסי' קם"ט) חקר בזה וביח לדעתו אצל סומ 81אם מהוייב בלאוין
והוניח נ"ב מתום' (ר"ה ל"נ) עירובין (צ"ו) ט) לרעתם רטומא חייב על בל פנים
מדרבנן בפ%ות עשה .סוברח סזה שסחוייב בלאווין כח התורה .יעו"ש חש*ב לפי
רברי התום' אצל קטן שהוא בעצבם מחוייב סררבנן ,הקושיא במקוטה עוסרת.
עכנ"ל רבונת התום' במה שאסרו רקטן מחוייב סדרבגן לא אסרו שחבמים
למי %יח.חיובא בסו אצל סוטא ,רשאני מצות חינוך שהא סדרבנן בחשאר חיובא
ררבק .דהייע לכדשל אצל סובשש לר"י דהתורה פטרה אותו ממצות ציצית או שאר
מצוה וחבמים חייבו אותו ,הרי כשמקיים אותה איע מקיים רק מיוה דרבנן חשף
שהוא מוזהר בלא תסור שהוא דאורייחש ,אין זה נההא דאורייתא מכדש והראיה
ששבושח %ה עליו .אלא בבל פעם שבאה לירו הכאצוה סחוייב מדרבט לישותה
ח8ין עליו ושום חיוב אחר .אבל קטן א 4שכעזחילה רמי חיובא על חאב ברי לחנכו
ואין  %הקטן שום חיוב מדרבנן.
זאת ביון לחגיע לעונת נררים וטקיים אז
את המצוההרי הואעליוחיוב מטעם גרר אם מניעלירו המצוה הנ"ל פעם שניבי
אנן קיי"ל ב~פלא ססוך לאיש ראורייתא ונרריו הרי הוא נרר .וא"ב אם מטיים
אותח שוב פעם שני כשיניע לירו הרי הוא סקיים בזה חיוב ראורייתא .אבל רק
מטעם טיד .וא"ב בזה שלא היה עליו חיובא ררבנן מעיקרא נסהמש לבסוף שיבוא

איעת

בבי

 )%וראיתי באיזח חיבור שחוכיח ט5שון חתופ' חנ"ל להיפך ד58ור גם .טלאוין.
ממה שכחבו לחוכיח דמחויב טדרבנן דשל"כ חרי חוא כקיוום .ואם טשמר דטצוח בלאוין
חרי חוא אינו כעכו"ם א %שכהתי באיזח חיבור ראיתי .אפם יעוין באתיחה כו55ת
לחשרט"ג חלק שני פעי"ק כ"ט לדעתו שהוא מצוח בלאוין אבל 88עם ושמכואר דמוטא
אים גולדג וז"ל עוד ומה שבתבו התופ' ד5א להוי כעכו"ם חיינו בטצותע,את יעושש.
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לירי חיוב דאורייתא .אבל שאר המהוייבים מררבנן לא שייך לומר שהוא מחוייב
בפעם השני סדאורייהא ממשם נדר .כי בזה מהני מה שהחפ בלא תמור .רא אם
נרר או נשבעבפירהשלקיים מ?וה דרבנן חלעליו שבאה אוגדר .אבל מעצמושיהיח
מחוייב לע%ם לקיים המצוח ממעם נרר והמכמה בלב זה איגו מחוייב .ואף אם
מהוייב כהשום קבלת אבות אבלת רביג מ"ם איט נקרא מחוייב טטעם נדר .אלא
כהשום לא תמור או כהשום שאל אביך .ההכי לא מהני בזה ההדה .וזה הטעם
שהטהנים להתענות בעשרה ימים סעשרת י"ת נוכל לחתירם כרין נרר אבל
בחתעניתים המחויבים שקבלו עליחם ועל זרעם אינם יכולים להתיר ממעם התרת
נררים .א"כ אפילו אם נאמר לרעת חתום' שאין הקמן מחוייב מררבנן מיקרי אפי"ה
כיון שיודע למי טדרין ומכ"ש במופלא ממוך לאיש הוי ווראי בר חיובא .ויוכל
להוציא אפילו איגש אחרינא במה שהוא מחויב בו ומה שמבואר באו"ח מי' נ"נ
ראמן שהוא נעשה ב"ם בשבת שאינו יכול לעבור לפני התיבח בערבית הוא מסעם
אחר כהשום כבוד חציבור .אבל מ?ר עיקר הרין היה יכול' להוציא באופן שאין בה
כהשום כבוד הציבור כנח שהוא בא .להוציא בבהם"ז איש אחר בוראי יכול להוציא
אם הוא כבר מחוייב בוה ממעם נדר .וכ"ש לנבי עצמו שהוא פמור עוד סיעשותו
חם קיים את המצוה בשעה הקורכהן קודם שנעשה נרול מן התורה.
שוב ראיתי בפתיחה כוללת להפרם"נ בחלק שני מי' מי' נ' שכתב וו"ל,
ישלעיין באו"ח מי' ל"ם מעי' א' קמן פמול לכתיבת תפילין ראין בכלל וקשרתם
ואפי"ח כשר לזביחה בואחרים רואין .צ"ל רם"ע קום ועשה רחסגא פמריה לנמרי
לקמן* כהשא"כ לא ח~השה קמן חייב אלא %או בני רעה הוה ואת"ל פמור מ"ם
אחרים אשרים ליתן לו הוה בר זביחה .יעו'ש .כהשטש שירצה לומר דקטן בל*ת
נקרא בר חיובא א"כ שוב יצויר שיהא נקרא בר חיובא נם בם?ות עשה לפי רברי
הטורי האבן והטרע"א .אמנם מה שכתב במוף %ק שני וז"ל כל שעשו לסיינ
אססכוהו רק ללא תמור וד"ת לית ביה ,כהשא*כ כשעשו סצוה דרבנן בפ"ע כסגילה
וחנוכה והלל .ר"ת מכחש ישביה מלא תמור .וכהש"ה מנילה בקמן א"א שיהא מחוייב
ר"ת אין פיציא נרול כהשום דמה שקמן חייב סודבנן הוא כהשום מיינ רלאחר
זמן
י שכתב מקודם בשם הרשב"א יעו"ש והוא מותר לרברי עצמו מה שכתב
ס
כ
ק
ל
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ב
שם
ראשון םי' מ' וז"ל ואף לסה שכתב הר"ם ז"ל בשורש ה"א רכל
ת
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לשו הרמב"ם ז"ל "8א מהלכות ממרים הסייגים והנררים הרי הן בכללם לא
.
תסור .כהשמע הא נ"ח וכרומה לא .עכ"ל וביותר תמוה שלא ראה במפר השרשים
בסקורו .יעואש בהשנה ההמב*ן וז"ל הש מבר שיש בכמ לאו דלא תמור כל מה
שההשסיבריהםבין שהן מצות כנח מקרא סגילה ,ונ"ח או שהן מן התקנותוהמיינין
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כו' ועוד כתב וז"ל ובתחילת חבורו הנרול אמר במנין הטצות ,ויש מצות אחרות
שנתחדשו אחרי מתן תורה וקבעו אותם נביאים וחכמים ופשמו בכל ישראל כנח
מקרא מגילה ונ"ח ות"בוירים ועירובין וכל אלו המצותחייבין אנו לקבלם "4שמרם
שנאמר לא תמור מן הרבר אשרינירו לה עור כתב בספר שופטים אחדרכרים שלמרו
אותם מפי השמועח והם תורח שבע" 8ואחד רברים שלטןום ספי דעתם ואחד
רברים שעשו אותם סיינ לתורה כו' הנזרות והתקנות והמנהנות בכל אחה ואחת
ם וחעובר על כל אחת מחן עובר בלא
משלשה רברים אלו מצות עשה לשמועיח
תעשה יעו"ש הרי אלו ברור שאין נ"ם בכל מה שחייבו חככים וענין לאו דלא
תסור .ואיך חלק מדעתו לשיטת הרבוב"ם אתמהאז שוב ראיתי בספר הנחמד
"שרי חטך" להגאון חצדי 9הח"ם זצ"ל ,בטערכת חיטך שהאריך בזח הרבה
אם טצות חיטך חל על הקטן והביא חרבח מהראשונים ואחרתים שנחיקו בזה.
אמנם מה שכתב לדעת חתום' שיסברו נם הם רמצות חינוך חל על חאב %א על
הבן אינו מוכרח יעוי' (ב""5 9ז ).תום' ר"ה וכן כו' וז"ל ולא דכר חיוב רסומא
לחיובא דשטן שהניע לחינוך שאינו אלא לחנכו דאע"נ רחייב מורבנן אין 5ורס
י חובתן עכ"ל .הרי מבואר לדעתם רקטן מחוייב פדרבנן
על שמע להוציא אחריםיר
מיקרי ואפי"ה לא רמי לסומא .כמו שהסברתי כוונתם דסחמא מחוייב לקיים את
המצוה מדרבנןוהיינו מקיים חמצוח בעצם .אבל שטן אם מקיים המצוה איגו מקיים
המצוה בעצם רק מצות חינוך הוא מקיים .רכל חיובא הוא כרי שיתחנך בסצות.
ולדעתם אפילו אם עשח מעצמו את המצוה בלי חנוך האב הרי חוא מאיים מצות
חעוך .ולשיטת הסוברים רטצות חינוך רמי על חאב דוקא ,השין על חאטן שום
חיוב .וא"ב אם עשה טעצמו בלי חינוך האב אינו מתיים בזה שום מ?וה והרי
הוא בבחינת אינו מצוה ועושה ,אפילו במצות חינוך .ועור בכמה דברים ישלעיין
שם .בכל זאת ראיתי שדעתו המהורה נוטח יותר שטצות חינוך הוא רק על האב.
י טשה ואי"ה כאשר אזכה מר'
ומי יבוא אחרי המלך להכריע .בנלל זאת סלקתייד
ק
להיות בטקום מנוחה ונחלה ,בל"נ אחזיר ואשנה פר זה ולע"ע 9צריירי ושכלי.

םימ 1ב.
שאלה אם אחרהיה אונן ר"ל במוצאי ש"ק ונם ביום א' עד חשיכהוהיה
חל יו"ט ביום ב' האיך יעשה עם הברלה .אם יבריל על כום של קירהש הא אין
כוברכין שתי קרושות על כום אחד כהשום מצות חבילות חבילות .ומה שאט מבדילין
בטצש"ש שחל להיות ביו"ט כמשום רקרה5ח אחתהיאיעוי' בפמחים (ט"ב) ב5רש"י
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דבהברלה עצמה מזכיר של יו"ט_ אבל היבא רמבדיל תבדלה של ח %שאינו מזכיר
שג יו"טהדי הוא שני קדושות.
תשבה חן זה נפ5 5דח מטה שמנואר במנן אברהם (סי' רצ"ט סעי"ק
 ,)'8לענק אם אחר מתענה שני ימים רצופים והיה חל ר"ה ביום ג' והוא עור
הבדיל .התעלה שם הסג"א ריבדי 5על כוס אחר,היינו שמתחילה יקדש על כוס
אהד
יברך בפה"נ עליו רק יתאי 5הקידויש תיכף) ואח"כיבדיל על כום שני
ויברךעליג בפה"נ ש שיששה כבפ ופעהשים בנשואין שיברך בפה"נ על כום הראשון
ישקיד,שעליו בתחי5ה .ואםאין לויי
ן על שני כוסות יקד,ש על הפת ונ"כ לא יבהך
מגשוציפ.קודם קיזןש ואח"כ יבריל על כום ויברךע5יו בפה"נ וישתה ואח"כ יברך
חנ)וציאע או ש"שמע קירויש מאחרים יעו"ש בסג"א.

יא

~יא

סיפן ג.
שאלה אם אחר מה58ל ביחירות והניע לקרדשת יוצר השמע שהציבור
אומרים קדהשה דשחרית אם קרהשה אחת עולה לו לכאן ולכאן .ועור מבואר באו"ח
שצריך לומר קדוןשה ריוצר רווקא במיוישב .או לדעת הרם"ע אם נמצא בעת ההיא
טיושב ועמד בשביל הקרוישה הרי זה טועה א"כ האיך יעשה אם הניע בוה הקרושה
לקדהשת שחרית?
.
ן
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אחת
רי"א שאין אומרים
5נאו
תשובה בודאי
אותהביחיר כלל וצריך לדלנה .רק הסגהנ לאומיה אפ5יוביחיר .וא"ככיון שאומיה
עם הצבור בווראי אינו צריך לחזור ולאמר שנית .אולם מה ששאלתי אם צריך
לעמור ,לפ"ר צריך 5עמור נהשום כבור הצבור ואינו מחזי כטועה .אך אם ירצה
יעשה כמו שמבואר בשבועות (ל"ב ):ריתיב כנאשןדשיי מסאנא וזה חשיב עמירה
וישיבה ביחר .וכמבואר במנילה (כ"א ).דשחיה הוה נקרא עמירה וישיבה כנ"%ר4

יעוי' בהלכות מזוזה סי' ר"8ט סעי' ו' שטגיחים המזוזה בא5כסון כדי לצאת
שני רעות אם בשכיבה או בעמידה.

פימן ד.
שאלג מ איח ביו"ם שח5 5היות בשבת השבח להזכיר של שבת
דצריך לחזור ולקדש .אם צריך להזביד בפעם שני נם של יו"ט ,רהיינו שיקדש
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קידרש של יו"ם ושבת ,או דאינו צריך רק לקד"ש קידוש ש 5שבת %א יזביד ש5
יו"ם כיון דכבר קידש של יו"ם ווח דומה לם"ש באו"ח סי' ד"ח סעי' י"ב ואשם
ן יכל %ה %בנרכה אחה .ובוודאי אם שכח ובירך
א %סיני סחתות השתהיי
מעין נ' רק  %הנפן 5בד ,אין ספא שיחזוד 5ברך ברבה סשין נ'  %הסחיח 5בד,
חשיע צריך להוכיד נם על הנפן כיון שכבר בירך  %הנפן .וה"נ נאסר כן .כיון
שצריך לקו"ש על דהשבת ונם צריך לקו % 8,היו"ם .ואם קירש על אחת מחן שוב
איע צריך לקדש דק על השנית .רק יכתחי5ח לא הטריחו רבנן לקו,ש שני מיני
קדהשות ותקנו שיכ %%5 %בקידוש אחת.
רןן18ו1נדנ נראה שצריך לקו 8,כסו בתחילה ולהוכיר נם ש 5שבוע כמו
שמצינו א) אצל ברכות הכהון יצאם טעה ולא חוכיר ש 5שבצן בבדטת המזוןישל
ר"ח הוכיד בדאהשונה ,שצדיך 5חזור לדאש בהם"ו ומזכיר שנית ש 5ר"ח .סהשום
שהיום חייב בד' תפילות כמו אצל נעילה ו %תפי5ה שמתפ5ל בזה היום צריך
5הזכיר של שבת וה"נ אצל בהם"ו  %פעם שיברך בהם"ו צדיך 5הזכיד של ר"ח.
א"כ ה"ה אצל קידוש בשבת ויוום כ 5פעם שיקו 8,צריך לחוכיד של יו"ם כיון
שאיט יוצא בקידהש דאשון וצריך לחזור ולקדש כהשום שלא הוכיד וש 5שבצז משום
הכי צריך לחזוד ולקד"ש ככצ בראשונה .וזה אינו דומה חנין מי שמחויב לבדך
בדכה מעין שלש עלסיני מזוגות וע 5הנפן ביחד .השכח ובירך רק על אחד ,ששוב
אינו צריך לברך דק ע 5סה ששכח 5ברך .דהתם שאני כיון דהחיוב בא  15תיכף
אחד שא %מין אחד וצריך 5ברך על מין וה 5בר סעין שלהש ,שם א %עודסין
אחד שצדיך לבדךע5יו נ"כ טעין שלהש הרי חוא חיוב שני ,רא דלא הטריחו עליו
5ברך % %סיו
 .ויכו 5לכלו 5השני מינים בברכה אחת ב) .וא"כ אם שכח 1%5ל
ובירך דק %מין אחדהרי הוא יצא ע 5מיןוה .ושוב איע צדיך 5ברך רא על סין
אחד אאשכח לברך %יו .אבל הכא לענין קידוש הדי חחיוב ש 5קידהש שבת ויו"ם
בא  15בבת אחת ותיקנו שיהא קידהש אחת עלשתיחן .תש"כ אם קירש רה ע 5אחת
הדי הוא כמו שלא קידש ,וצריך 5חזוד ולקד" 1כבתחי5ה .השף אם גאמר שהקידויש
הראשוןהי' סוב אפי"ה צריך נ"כ לקרש כבתהי5ח קידהש ש 5יו"ם.ו5הזכיד בתוכח
נ"כ ש 5שבת .כהשום יום שנתחייב בו ד' תפי5ו 4וא"כ בכל תפי5ה וטידהש צריך

א) או"ח פיטן ק"8חסעי' ז' יעו"ש.
ב) כיון דם8בע אחת חיא .אם לגשן ח 1למזונוונ רק שצריך לפרש בכהבתו על איזח
טין תוא סברך .ואם אכלשני טיניםחרי תוא טשרש בבהכתו השני טינים 1,אכל .וסהטת זת
יכול ~לול בברכח אחת דנוסח חברכח אחוע .אבל לשי קידוש אינו כן שנוסת חקידוש של
שעע 4אינו כטו של יו"ט .וכיון שהקנו רז"ל לקז 8,ליום שבת ויו"ט בנוסח של יו"8
ולהזכיר בתוכו של שבהע חרי זח חוא טאבע 88,כעו חכטים .ואם חסר של שפףן הרי תוא
מאנא מם8בע ש8בעו חכסיננ וצריך להזורולקיו.8
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להזניר פ ש 5שבגמשין להעשות טסה שממאר (או"ח מי' רס"ח) בשערי תשובה
בשם מח"ב שאם טעה בלי 5שבת ויו"ם וושתשמ של יו"ט השכח 5הזכיר של שבת
הפטע ברכח סעין שבע מהש"ץ דיצא ,וח5א בברכה מעין שבע 5א נזכר כהו"ט.
מריחיינ
ןדסני בנרכות שבת 5כר ואיט צריך לחזכיר שוב ש5יו"נב זח איט דהתם
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הכי סני
בברכהסעין שבע 5בד ואף אם התפלל רה תפילה ש 5חו 5חרי הוא ג"כ יוצא במה
ההיינו אם הת558
ש"פמע מהש*ץ ברכה מעין שבע .ובאמת ישמי שחי5ק גםבי
תפי5ת חו 5בליל שבת ויו"ט דאינו יוצא במה אהשסע מהש"ץ ברכת מעין שבע
כיון שאינו נזכר בה ש 5יו"ט ועי' כאלי' רבה [יעוי' סי' תק"8ב בשערי תשובח
טעי"ט ה' טה שחביא בשם מח"ב חנ"5 5ענין אם היח יו"ט או ר"ה בשבת ושכח
בערבית %א הזכיר "ש 5יו"ט* דלדעת מח"ב הנ*ליוי
א במה ששטע מהש"ע ברכת
ק
5
ו
ח
מעין שבע 4ומדכה זח 5טי שאכ8 5ירוה וסמוטרע ובע 5ש"ת
ע5יו וכתב דאינו
יוצח ומאר תמוח דאם 5א הזכיר של יו"ט האיךיוצא במח ששסע ברכת מעין שבע
והאיך רוטה 5אכי5ת פירות ומזונות .וא%י טעות סופר בהעתקה 1צ"ל ו5א הזכיר
"ש 5שבת"] .עכ" 8בנירן דידן אינו ענין 5כאן רקידהש חהש חובח ולא רושות
וכ 5הסהשנה ממםבע שטבעו חככהם אימ יוצא ידי חובתו וצריך 5חזור ו5קד,ש

כבתחילה כנלע"ד.

סימן ה.
על~לה .אם מותר ליתן לפני עופות מיעינים ש"פ בהם תולעים או נם5יס
נשבת אם יש 5חהש כהפום נטילת נשמה ועוד אם יש 5חוש כהפום מוקצה.

רעשובה .הנה ראיתי בתשובת כמא א5יהו שהוא חקר בזה והע5חכי איז
בו סהשום סיהצה ,וראייתו כהשבת (9כ"ו) רשבשנ מתיר אף ב5וף כהשום כמ8כיל

עורבין ועור איתא שם (קכ"ח) רשב"נ כמעיר שברי זכוכית כיון שהוא מאכיל
נעמית .הרי פוכח כהפם כית ד"פ בביתו בת היענה מותר 5ט5מל שברי זכוכית
כיח שזח אכי5תן אין בו כהשום סיקצה .ונם כהפום נטי5ת נשמה אין בזה כי זה
רש נרכמ 8בע5כאש וכתב שם טעסיה מ8ני שהם איגם כפותים הא 5הם גברוח
מ*ף שאין בהם דעת.והגיא ראיה פב*ק (ם*ז .וד' נ*ז) הנותן סם המות 5בחמת
8גירו ש9גר סויני אדם כהשום רהוח 5ה ש5א רטשכ .5אף דהתם בהטה היא חרי
סז*נן דזח:גקרא נרכאש בעלכאש עכ"ל .ולא ידעתי .מח 5ו 5הביא ממרחק לחכ .1חשף
שאין סהפם ראיא .בטו ושאבאר.,חיח 5 15חביא 8תוס' ט8ורש להדיא שאין בזה,סהשוס
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יעוי' בתום' (חו5ין ד' י"ד) ד"ה אם לא כו' וז"ל ,וכי תיסא
י
ו
ע
ב
ומי
ה שראוי 5יתנו "חי" 5פני נץ וארי ,ועודיעוי' (שבת טנ"ו ):בתום' ד"ה וחא
נטילת נשמה.

אמר כו' ותנן אין מבקעין כו' ,וכן שם בתו~ ד"ה ד"ה ר"י כו' וז"ל ותירץ ר"י
דיש דברים ראוים 5יתן לפני הכ5בים חיים כנון עופות וכיוצא בהן הילכך אי לאו

דפוכן 5אדם לא הוי מוכן 5כלבים הוי שריא ליתן 5כ5בים .טכל זה פוכח ומבואר
דאין בזה שייך משום נמי5ת נשמה .ועוד מלבר זאת אין בנירן רידן כהשום נפילת
נשמה ,כמבואר דנמילת נשמה 5א שייך רק בבריה דפרה ורבה אב 5לא בתולעים
המתהוים מעצמם כמו קמח שהת5יעו דמניה קרבו .יעוי' במנ"א טי' שמ"ז.
ומה שהביא מב"ק (מ"ז) אשתמימתא  15נמרא ערוכה (ב"ק כ"ז) שורו כממונו
ופרש"י שאין בו דעת לטלקו ועוד פרש"י (שם כ"ב) והיה נדי כפות כו' איידי
דקתני עבד כפות תני נמי נדי כפות ולאו דוקא ה"ה אפי5ו טמוך לא אמר*נן חיה
5ה 5ברוח .יעו"ש בתום' שהרשב"ם חו5ט ע 5פירש"י .ולפי דעתי העניה לא הית
צריך 5כ 5זה 5מילף איטורא ממונא רודאי זההוי נרמא .הא אמריגן בשבת (קנ"ה)
סעמיד ארם בהמתו ע 5נבי עשבים מחוברים בשבת ואף שהוא ינרום בזח שיתלויט
הבהמה אפי"ה אין בזה איטורכיון דהוה רק נרמא בעלמא הוא .וא"כ האם איטור
נמי5ת נשמה הוא יותר חמור מכ 5אבות מלאכות .ה"נ מותר 5טעם נט*5ת נשמח
בשבתכיהיכי רמותר 5נרום שית5וש דבר מחובר בקרקש ו5א תקשה טהא דאמרינן
דהנותן טם המות לבהמה דפמור מדיני אדם כהשום דהוה לה שלא תאכל אלמא
אמרינן שיש 5ה דעת 5שמור מרבר המזיק 5ה .ונבי שורו כממונו אמרינן דאין
5ה דעת לטלקו הנח5ת ממנה .וכן אצל נדי טמוך אמרינן שאין 5ה דעת 5ברוח
5פרש"י .נראה 5י 5ח5ק הכי .דאין הפירוש במו שהבין בע 5הכטא א5יהו אצל
הנותן טם המות 5בהמת חבירו .דהוה 5ה ש5א תאכ ,5הוא טעם 5פמור פהשום שהיה
5ה 5שמור מדבר הכתיק 5ה .וכי מאין ידעה בהמה שזה סם המות לנופה .הא נם
אדם אם יתן  15טם המות ו5א אמרינן  15שזה טם המות ,נם הוא יאכ ,5והאיך
תדע הבהמה מזה ,אב 5הפירוש הוא במאי דאמרינן הוה 5ה שלא תאכ .5כית
דהיא עאאזה ברצונה דבר המפית 5ה .ו5א היתה מוכרחת 5זה ,נסהטש 'שהנותן ספ
חמות לה 5א המית אותהכי בשעה שנתן בפניה דבר הממית 5ה לא היתה פכרחת
שתמות בעבור נתינתו 5ה רט שהיא סבבה 5ה מיתתה .ובעבור זה חהש פטור ,חבל
אם הניח ע5יח נח5ת אש הרי היא מוכרחת שתשרה מחמת *ע~תו שעשה לה
ובעבור זה הואחייב .וכן אצלנדי סמוך 5נד"ט .והוא הד5יט את חנדיש חרי האש
ה 85
עקאת בידים דבר הסזיט 5ח ואין לה לרעת שזה סתיט לח עד שנא8רי*8
להנצל מזה.וכיון ש5א ברחה מזה ,בודאי בחרה ברצונח את חמיתח ,את לא אסר*נן
כיון שהוא עשה דבר הסחיט לה בוראי הרי חוא חייב השין לו ש*פ חתמלאש
טטר שהכהטח בחדח לה מיתחמאייפ כרזוונה,
5ומר ו8בזח *58ני חסשיפ ור*4
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אצל חשיך בו את הנחש כו' (מנהדרין ד' ע"ח ).רחכמים מברי ארם נחש טעצמו
מקיא .א"כ אפילו אם קירב יד חבירו לפיו של נחש אפ"ה המב"פ 8מור ,כהשום
רהנהש עושה ברצונו של עצמו את ההיזק ,והמקריביד חבירו לפיו עהפה רק הנורם
להזי .9כיון שאינו מוכרח שיוזק יר חבירו אם הנחש אינו רוצה ,אבל ר"י מבר
שארם נחש כין שהניו הוא עומר .ער שבהכרח אם יקרב אדם את ידו לפיו הוא
ניזק שלא ברצונו של הנדהש משום הכי המכיש חייב ,וזה נ"כ כונת הנמרא (ב"ק
ר' מ"ז ):מם המות הוא רלא עבירא רלא אכלה אבל פירות דעבירא ראכלה בריני
ארם נמי מחייב ,אמאי הוה לה שלא תאכל .פי' כיון רכמשי רפכורינן בנותן לה מם
המות ,כהפום שהיא בעצמה סבבה את מיתתה ,כן אם אכלה פירות ער שמתה
ה"נ היה לנו לפטור אותו ,כהשום שהיא בעצמה מיבבה את מיתתה ,וא"כ לפי
מה שהמברתי בזה אין מטום לראיות של בעל הכמא אליהו מזה לענין שבת אם
נותן התולעת בפני העוף או אם העמיר מצודה עם עכבר הניצור שם בפני חתול
כרי שתוכל לחטוף את העכבר .וכל טענתו
ולפתוח את הפתח בפ
מדברניהמה
חק
זי
תימפני שיש להם דעת לברוח ,וכל זה אינו כיון
שהיה להם לברוח
שהם כעכרחים להיות לאכילת העוף או לאכילת החתול .הרי הנותן לפניהם כאילו
עשה בירים ,כמו הנותן במו 4חמה לבא או במוף צינה לבא (מנהדרין ר' ע"ז).
אם כפתו בפנים הניחו במקום שמוף חמה לבא לם"ר אישו כהפום חיצו הרי הוא
חייב .כן ה"נ כיון שהם איגם יודעים לברוח הרי ככפותים לענין זה .אבל אין
אנו צריכין לכל זה כמו שנצזבתי כמו שמותר להעטיד בהמה על דבר סחובר אף
שיתלש בע"כ וזה אב מלאכה אפי"ה מותר .כן אם העמיד בפני הע 41דבר בעלחי
אף שבודאי מתה והוי נמילת נשמה אפי"ח מוחר ,כנלע"ר .ויעוי' בשבות יעקב
שהתיר להעמיר מם בפני העכברים בשבת יעו"ש.

סימן

.1

שאלה .פ שנדר את עצסו מחנירו או שהיה מודר טחנירו בהנאה אם
מוהר ליקח מחברו מים על נמילתידים של שחרית או אפילו
ידיו לאכילה.
~
ם
י
ל
סי אמרינן כיון שנהנה נ"כ מהמים שעל ירם יוכל לינע בכל מסום שהוא אמור
לינע סקודם וכן לא היה יכול לאכול בלח נמילתידים הרי זה נהכה סהאימור או
דילסאכיון דהנאת הנוף איע בא רק אחר כךהרי זה סותר.

ר זה פורש בתלמוד (ראש השנה ד' ב"ח ):אמר רבא המודד
תשובתינ
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הנאח ס8זבירו כשח עליו מי חמאת כו' המודר הנאה מטעייו םובל בו 0בילח של
סש?ה ביפת הנשמים אבל לא בימות ההמה כו' כמטום רמצות לאו להנות ניתנווכיוו
רבושעת עשית המצוה לא נחנה הנוף מהרבר הנרור דט רהנאה באה לו לאח"כ
סחמח דבר הנרור והוא גורם שיוכל להנות מחמתו אין זה נקרא הגאת רבר הנרור.
י התם נטי הםבילה הוא גורם שיוכל לאכול .םהרות ואפילו הכי מותר לםבול
כ
בימות הנשמים .וכן מצינו שאם חלצה בםנרל המוחלם שהליצתת כשרח ואף
שנהנית רמותרת לשח וכן אם כתב הנם על איםורי הנאה רכשר סכל הלין מוכה
רהנאה הבאח לאח"כ אין זה נטרא נהנה סרבר האםור בהנאה .ואין לומן דהתם
שאני .טשום רםבילה מצוח חיא אבל 3םילת ירים שחרית הרי הוא כסישיייו
טלוכלכות ב48ם ובצואחכי כן כהבו בתום' (חולין ר' ט"ז :ר"ה כמשום כו') ,רכיתר
ידיו שחרית ביום הכפורים סחשעם זה .זה אינו רהתם לענין יום כפורים
יק
לר
ר
ם~רחיצה של תענונ הוא דאםוה אבל רחיצה שאינו של תענוג מותר .כמשום
הכי נםילת ירים שחרית דהוה רחיצה שאיגו של תענונ הוא רמותר דהוא
י
כ
כ
ושידיוסיוכלבות בםים ובצואח .אבל בנירןרין דדק הנאה הוא ראםר ממנו וההנאח
הוא באה לאחר רחיצה ממילא .אבל בשעת רחיצה אינו גהנה מבגו כהטום הכי
כצתר אף שאינו מצוה .ועורכי כמה מהראשונים מוברים שהוא חובה כחשום תפילה
והוי נ"כ מיוה .ואח"כ טצאתי בחרושי הרשב"א רםוכה פרק שלישי שהוהשה אהא
דאמרינן מיות לאו להנות נתנו .הא יש לו הנאה דאוכל פירות בעולם הזה ,ותירץ
ראין זה מיקרי הנאה מה שנהנה אח"כ וראייתו מהנם' רר"ה דטובל ביכצת
הגשמים ממעין הנאםור כמו שכתבתי וכן כתב הר*ן שם בםוכה דאין זה רק טרם
להטשה אבל אינו נהנה מהאיםור מכמש.

מימן ז.

-

עמאלי2

אם אחר עשה מבנדו חישן בנר אחרהיינו שטהשה מהבנד הגקרא
(ם8נמעל) לבנר אחר או כמו שעושין שמחפכים מחבנר על צר העליון ותופריז אותו
על אופן אחר ,ונראה כמו חךש .אם זה נטרא בנר חרש לברךעליושהחיינו.כי מה
דאיתא בנמדא ברכות (ר' נ"ם) ,שאם קנה כלים חדשים לאו דוקא חדשים דחוא
הדיןלישנים אם הם חדשיםליה שלאהיו שלומעים .הא אמרו חרשים אלא לאפאי
אם סכר וחזר וטנאה כן סבואר באו"ח ,וא"כ יש להםתפק אם נקרא בנירן דידן בנר
חד ש אף שהוא מבנר ישן .צריך לברך שהחינו או לא .כיון שההש ישז אילו
מי שמכר וחזר אנה ,שאינו צריך לברך.

ככי

אמרי

סיטן ז'

של1ם

88

תשובה .איתא בממכת (0וטה ד' מ"נ ).ואילו שאין חוזרין מערכי המ5חמה
הבפה בית ח רש כו' ר' יהודא אומר אף הבונה בית על מכונו לא היה חוזר.
ותנא עלה בנמרא (ר' ם"ר ).אם הוסיף בו דימוס אחר חוזר .והרמב"ם פסק %א
כר' יהודא ,וא"כ אפילו הבונה בית על מכונו היה חוזר מערכי המ5חמה .כמשום
שנם זהנקרא בית חרש .וא"כבנידןדיד! הוהנ"כ גקרא בנר חרש ,וצריך
לברך שהחינו ,אבל ראיתי בכהשנה למ5ך שה9שה שם על דעת הרמב"ם ,מנין לו
לפנעק דלא כר"י ,הא תני עליה דר"י בברייתא א"כ מוכח דהלכתא כותיה .ועור
הקשהמנין לו להרמב"ם שהת"ק פ5יק עליח דר"י.ויעוי' בתוס' שבת רקכ"ח בד"ה
רשב"נ אומרוכו' רכמשמע מ5שון שאטר "אף"כו' דמודה לת"ק ,ועודיעוי' רמאי פ"ו
ס"בר"י אומר אף המקבל כו'ועי'"ש ברע"ב דלא פלינ ת"קעלי' .ואשתםטתי' ליה
רבתוספתא מבאר משרש שת" 9פלינ וז"ל התוספתאמי האיש אשר בנה בית חרש
ולא חנכו כו' נפ 5ביתו ובנאוהרי זה חוזרר"י אומר אם חדש בו דבר חוזר .ואם לאו
אין חוזר ,ולא ידעתי מאי קא קשיא לו כונין לו לפסוק דלא כר"י כו' .הא כלל
מסר בירינו דכי חיכא רסתם רבי בסתם טתניתן ננד ר"י הלכה כסתם מתנתין,
וכן כתב האלפפ בשבת פ' כל הכלים להדיא דהיכא דסתםלן תנא כר"ם חלכה כר"ם
אפילו ננדר"י .ואף אם בברייתא מפורש שפליני בזה ר"ם ור"י ,כיון רבמתניתין
לא תני מפורש בשם ר"ם רק מטתם קא סתם לן ,חלכה כותיה .וכ"ש בנידן דיד!
שנם בברייתא לא קא מפרשמי הוא בר פלונתא שלר"י בודאי הלכתא כותיה דת"ק,
אולם מה שכתב בעל כהשנה למ5ך דאם מכרו וחזר ולקחו דיוכל להיות שחוזר,
כמשום שאיט דומה למחזיר נרושתו כמשום דהתם כתיב אהשה חד שה .אבל נבי
בית דליכא מיעוטא אפשר דאפילו מכר וחזר וקנה חוזר והאיתנן ר"י אומר אף
הבונה בית על מכונו לא היה חוזר וכתב רביגו בפירש הכמשנה דאין הלכה כר"י,
אפהשר לחלק בין נפל הבית וחזר ובנאו (דהתם חוזר) ומכרו וחזר וקנאו עכ"ל.
ובאטת הוא תמוה הא נם אצל בית כתיב בית הד,ט ,וכבר העיר עליו בעל תוס'
רע"ק בכמשניות פ' ח' סוטה כמשנה נ' בד"ה המחזר כו' דהא דכתיב נבי בית ,בית
הד,ש ,הוא למעוטא מי שמכר בית וחזר ולקח סמנו ,ונעלם מהם התוספתא הג"5
שמבואר דחדש דכתיב נבי בית בח למעוטא היכא רנפל ביתו וחזר ובנאו לדעת
ך"י .ולפי דעתי נם הירויפלמי ממעם כן .לי כמו שנמצא הנירסא בירושלמי לפניט
אין לזה שום הבגה ,וז"ל הירהש5מי סוטה פ' שמיני מה ת"ל אשר בנה פרם לשנפל
ביתו ובנאו ,וזה תמוה .הא לעיל מניה כתב שם כנין הבונה בית התבן בית הבקר
כו' ת"ל אשר בנה מ"ם .וא"כ אמרינן דהכתוב אשר בנה בא לרבות שאר בתים.
ואיך שאל הירושלמי לאח"כ תכ"ר מה ת" 5אשר בנה .ואיך כמשמע שבא למעם
לנפל ביתו ובנאו ,ועודכיחיאשר בנה בא נם לרבות בית התבן וכו' ובא נם למעם,
אולי נאמר איפכא מסהבדא דהריבוי בא לרבות לנפל ביתו וחזר ובנה דמציט
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שת"8 9לינ עלר"י וסובר רחוזר .והמיעוט בא למעט בית התבן והשאר ,אלא בע"כ
ביחו
צריך לאמר רטעות הרפוס גפל בזה וכצ"ל מה ת"ל בית חדהש פרט
לשנ~
ובנה .וזה לדעת ר"י ,וכן כהשמע סידור הררשות על פסוק זה .מתחילה רר,ש מתיבת
מי האיש ,ואח"כ אשר כנה .ואח"כ בית ,ואח"כ יררוש בתיבת הד,ש יעו"ש א).
אולם לענין אם מכרו וחזר וקנאו הרין עמו שאינו חוזר כמבואר נם לענין
שהחייט שאם מכרו וחזר וקנה שאינו מברך שהחיינויעי' באו"ח ובמור סי' רכ"נ
ת"8כ לפי הטבואר בחוזרין ממערכי המלחמה נלמר מזה לנירון רידן ראם תי9ן
מהבנר על אופן אחר בווראי צריך לברך שהחיינו וזה אפילו לר"י בסומה כמבואר
בירושלמי ראם היה נרול ועשה קמן דזה נקרא בית חדש .ובמתניתין ריי9א ברברי
ר"י הבשגה בית על טכונו שאינו חוזר אבל אם אינו על מכונו הרי זה חוזר אף
לדד"יויעוי' בנררים (כת ).בר"ן שמחלקבין אם אמר קונם לבית זה ,אם נפל וחזר
ובנה הרי זה מותר לכנוס לבית זה .ואם אמר סתם קונם לביתך שאםור לכנום אם
נפל וחזר ובנה .ועוריעוי' ב"ם (9נ) אם אמר בית זה אני כהשכיר לך ,נפל וחזר
ובנה ,אויל ליה בית ראשון מה שכהפכיר ליה וזה בית אחר .מכל הלין מוכח שחם
נפל והזר ובנה הרי זה נקרא בית חדש .וזה כמו שפ5ק הרמב"ם הכא לענין חוורין
מערכי המלוומה דלא כר"י ,אלא אף הבונח בית על מכונז הרי זה חוזר .אבל "פ
להעיר לכאורה מסוכה (נ"ז ):בפלונתת ר"א והכמים לענין אם יוצאים ממובה
ל5וכה כו' הפוין שאם נפלה וחזר ובנה אותה בחול הטיער הרי זה נ9רא הסוכה
ראופוטה והיא טפא חשבינן לה ,וצ"ע,יעוי' שם בתוס' ד"ה מהו דתימא כו'.
שוב מצאחי בחת"ס חל 9או"חסי' קכ"ו ושהביא בהשם כצרואציעה שטועדק
מלשון הכמפנה בית חדש ולא הבונה בית על מכונו ,ויעו"ש מח שה9שה עליו.
א) אולם גל סוגיות חירושלטי חוא קשח לחבין .וז"ל אופר בנח 8רפ לנפל ביתו
וחזר ובנאו .אר"י זאת אוטרת הטחזיר את גרושותו שאי 13חוזר .וחוא הטוה חא טבואר
לקטן דיל8י3ן טאווה חדשה 8רפ ל0חזיר גרושתו .ותתם אטרינן אר"י זאת אוטרת הנושא
חת חאיילונית חואיל ואין טצוח לישב עמח אינו חוזר .וגם זח אי 13טובן חאיך ילשינן
0נמזיר גרואוהו לענין איילו3ית .ואולי סבר חירושלטי דחיאצם אצל טחזיר גרו,פתו טשופ
שאשינח טצוח לושטוח עכעג טמילא יליינן סזח לע3ין איילונירנ א %אא יבול לטיוק
ממח ושאטר אשר ארש אשח ולא לקהח .טי שיצאח ליקח אוחח פירוש איילו3ית ואשינו
טצויב כי חיגי דאטרינן ולא חנגו8 .יר 1,לקונח בהו"ל שאי 13טצוח לה3וך ,יעו"ש אבל
ראיתי בפשרי דרש טלא לוקחה 8רש לטחזיר גרוואתו ואלמנח לכ"ג כו' ופהם אפוריםליקיב
אכל צ"ע חא טהזיר גרואותו טמעפינן סששח חדשוה ואולי יש לוטר דהתם בפ5רי איירי
במחזיר גרושתו אחר שנאאשת שחיא באיסור נמו אלכאמת לכ"ג .וטטילא ,0פטע  %8טחזיר
גרוושתו קודם שנשאת דחוזר .וא"גי5י"ז ניחא טח דיליף בירואאהמי טחזיר גרושאזו דאינו
י בזה חרבח דבריפ 81פ
חוזר כ)מה דאסרי3ן ופתבונח בית אחר שנ5ל וצאי3ו תוזר .ויש ל
יזכ3י ד' אבאר בקונ5רם אועה
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סימן ח.
שאלת אם רואה לבנה בחירושה שראוי לברך עליה אם צריך להמחין
למהדא~י יוכל לברך בעשרה או צריך לברך תיכף נהשום מצוה בזפפה.

תשונת הנה ראיתי בספר מלבושי יו"ם ח"ב (כ"י) ,להנאב"ד יו"ם
ליפמאן ז'ל רק"ק מיר .שנשאל מהנאב"ר דק"ק פיגסק ר' אליעזר כהשה ז"ל ,על מה
ראיתא בפסחים (ק"ה ).דכיבור יום קודם לכיבוד לילה ,הא אמרינן מצוה קלה
שבאה לירך אל תחמצנה ,וא"כ אמאי אמרינן דכיבוד יום עדיף הא מצוה רכיבוד
לילה באה קודם ,והשיב הנאב"ר דק"ק מיר ,היכא אמרינן שלא להחמיץ המצוה
קלה היינו דוקא בשתי מצות נפרדות .אם באה לירו המצוה קלה היום ,ואם ימתין
עד למחד יעשה מצוה חמורה טנשנה ,בזה דאא אמרינן שלא להחמיע המצוה קלה
שבאה לידו היום ,אבל במצוה אחת שאם יעשנה היום לא יהיה על צד היוהר מוב
ואםיסתין עד למחר ,יעשנהביותדהכשר.אזיבחהאיצריך להמתיןביון דחמצוה אחת,
רט ושהוא רוצה לעושות המצוה הזאת ביותר הכשר בודאי יוהר מוב לחמתין ,והביא
ראיה לזח מיבמות (לם ).אם אטד עד שיבוא אחיו מכלינת הים או עד שינדיל
חקמן אין שוסעין ליה .רשהויי מצוה לא משהינן ,ודייק הוא ז"ל דוקא ממדינת
הים לא משחינן אבל אם אחיו הנדול בעיר אחרת ,או בעיר הזאת דק שביקש
0מנו שימתין עד שיהיה ליח פנאי צריך לחמתין משום שיהיה חסצוח נעשית
ביותר הכשר,כי מצוה יותר
לייבם איתה כמבואד ו8ם .וכן סהח8תי בתדומה
~
ד
נ
ב
הרשן מי' ל"ה שחהש נ"כ מוכיח טהנמיא חנ"ל ~הידור מצוח צריך להמתין.
~נין קידהש לבנה אם כבר עברו כטה ימים שיש להכאוין עד כהמש"ש ודייק כ"כ
בנמרא חג"ל רוקא אם תלה עד שיבוא ממדינת הים או קמן ער שינדיל ,אז אין
שוסעין ט דחיישינן שמא ימות הקמן או לא יבוא
לע~ם מטו"ה ותעבור
המצוה .לכך לא כהשהינן ,אבל טמדינה למרינה דה
נורב~ הדבר שיבוא כהשהינן
אר
עכ"ל חתח"ד.
אבל לפי רעתי העניה אינו כן כי לבד שאין להם ראיה נטהננפרא ואדרבה
שמהנם' הנ"ל מכח היפך סברתם .בי טה שדייקו בלשון כומדינוצ הים יעוין
ברמב"ם פ"ב מחלכות יבום הלכה מ' ויותר מבואר בהלכה ח' שכ"כ בזח הלשון
עד8,יבוא ההולך או עד שיבריא החרש כו' ,וכן הובא במרדכי ביבמות על הא
דאיתא בגמרא מטדינת הים כתב שם וז"להמיימוני "8ב דיבום ונן אם היה הנדה
לחשר אל אחיוהנדיל מצוה כו' הרי פבואד דלאו
בקףר אחרתאין אחיו הקטת
דאא מטוינת הים ,ואדרבח י
כ~לאידך ניסא הרי מבואר בנמרא הנ"ל דאם תלה
דא
בקמן עד שינדיל אין שוסעין ליח וטדסתם הנמרא כהשסע באיזה קמן שיחי' ולאו
דה8א בקמן בן יום אחד ,אלא אפילו בקמן שעדיין לא חביא שתי שערות
ויכ~
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להיות שמחר יהיה גרול ואפילו הכי אין שוטעין ליה .וזה ירוע כי מצות חליצה
במקום יבום לאו כלום ,ובוראי מצות יבום הרי היא יותר טוב ממצות חליצה.
וזה לא נקרא שני מצות נפררים .אפי"ה מתם הגם' תלה בקטן ער שיגריל ויכול
להיות שיגריל למחר ויבם אותה אפי"ה אין שומעין ליח כהשום דשהויי מצוה לא
כהשהינן אפילו באופן שיעשה המצוה בהכשר יותר .וכן בחרש עד שיתרפא (לפי פי'
הרמב"ם בפירהט הכהטניות רלא כתוס' יעוי"ש) ג"כ אין שומעין ליה ויוכל להיות
שיתרפא למחר אפי"האין שומעין ליה .וכן כתב הם"א באו"ח סי' כ"ח רא 4להירור
מצוה לא כהטהינן והביא ראי' מהגכר ריבמות הג"ל א) [ועין באו"ח סי' צ' בבאה"ם
סעי"ק י"א בשם הרדב"ז ח"א סי' י"ג שרעתו שלא יחמיץ המצוה אף במצוה אחת
כפי חקירת הנאב"ר דק"ק מיר והחשצסי' ק"ו בתשובתו חולקעליו מפ' התכלת (ם"ט)
רקא מיבעי לן צבור שאין להם תמירין ומופפין ט' יוט"ש והמחבריד אהרן פחדץ
רבשלמא לההיא רתריר ומקוד,ש ,אי אקריב תריר שוב איגו יכול להקריב מקודש
וכן להיפך כהש"ה מם8קא לןמי נדחה מפנימי .אבל הכאאינו מפסיר הפצוה לנמרי
כו' יעו"ש ב) .וגעלם מהם תוס' מפורש ביוכט( 4ר' ל"נ) ,בר"ה אין מעבירין על
המצות שכתבו בסופו וז"ל וי"ל רלא שייכא רריש לקיש אלא היכא רבעינן למעבר
תרווייהו שיש להקרים ההוא רפגע ברישא ,אבל היכא רלא עברינן אלא חר גמרינן
מיגיה ונעביר לתריר לחודא עכ"ל .וכ"כ התוס' במנחות רם"ר ר"ה אבע"א יעו"ש]
אטגם גראה לפענ"ר רהכללשיהוי מצוה לא כהשהינן אין זה מהימודאין מעבירין על
המצות וזה שני עגינים נפררים.ישהוי מצוה לא משהיגן אפילו במצוה אחת ראף
יותר להקרימה מטעם חביבה מצוה בשעתה וזריזין מקרימין למצוה והלסער ע"ז
מוישכם אברהם בבוקר כו' .וזהאפייו במצוה אחת אם מאחרין אותה יהיה געשית
ביותר הכשר אפי"ה לא משהען ג) .וראי' לזה מגמרא שבת (קל ).רר' אליעזר סבר
אם לא הביא כלי מערב שבת מביאו בשבת וההשה שם בתוס' אמאי לא יביאו את
התינא אצל כלי רהשתא ליכא אימור שבת כלל רהחי נושא את עצמו ותירצו שם
לחר תירוצא כיון ריותר בקל יביא הכלי כהטיביא התינוק שרי ר"א כרי לטהר
המצוה כדמוכח בגמדא שהביאו ררך גגות כו' שלא ברצונו של ר"א ע~הי' יכולין
א) ואני חראתי להגאנ"ד סו"ח יו"פ ליפטן ז"ל ,חפנן אנרחם חנ"ל,גי לפי דברי
חגאב"דאין ראי' לנידן טח שכתב הס"א אם הניע לידו תסילין קודם ציצית סהגם' דיבסות,
ונענח לו ראשו ,ואמר לתקן זח וכעת כבר בא ססרו ס~ושי יו"פ ח"ב בד*וס ,אבל לא

ראיתי בו חתשובח.
ב) שוב סצאת' שגם בעל נשכאז אדם חעיר עליחם וכתב שנעלם טוזם דברי .חתוס'
הללו .יעו"ו 4שאעלם גם טטנו דעה חרטב"ם שעשמשתי וגם דברי חטרדכי.
ג) אסנם טצאתי בח"ס חלק או"ח תשובח ר"ח בטבהבו (לחגאב"ד צבי חירוט חי81
ז"ל) חיקר ט8ז שנהב בהחלפ דזריזין טקדיסין ,ואין טעכירין על חטצות חוא חד וזוע
?דיף טעשית טצוח סן חטובחר כטבואר ברדב"ז חנ"ל.
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להכיא ררך רשות חרבים ול8היו שוהין בל כך ככע שהביאו ררך גגות .אלכאש דשרי
ר"א לחביא דרך ר"ה ברי למהר חפצוח אע" 8שנוכה לעשות ביותר הכשר אםיביאו
דרך גטת.וכן אם מביאים התינוש אצל הבלי אזאין חנועוישים שום עבירח .ואעפ"כ
יותר מוב להביאהבלי אצל התינא כמשוםשיהוי מצוה לא כהשהינן,חרי חזינן ראפילו
לעבור על איסור כהשום השרמת המצוה פתירין לעבור ,וכ"ש רמניחין הכשר מצוה
כהשום השדמת מצוה .בי חביבה מצוח בשעתה .וא"כ בנירן ביח שהגיע העת
לשדש הלבנה היינו אחר שלשה יפים פהמולר צריך לברך עליה .וא"צ להפתין על
פושהש"ש או על רוב עם או אפילו על עשרה .רשיהוי מצוה לא כהשהיגן בפתפת
לשון הגם' הרואה לבנה בחירוישה כו' ,כהשכוע ביון שראה צריך לברך .וא"צ להפתין
על עשרה אנשים.בי זה אינו בתפילה שצריבה עשרה .בי תפילה בציבור הוא פצוה
א בעי עשרה רוקא רש מטעם ברוב עם הררת טלך.
בפני עצמה .אבל בשאר ברכותי
יותר ראוי שיהיו מברבין בבנופיא בפו אצל תפילה אף אם יש שהשרה ,ואז נשראת
תפילה בצבור .אפי"ה יותר מוב להתפלל אם יהיה יותר מעשרה כהשום ברוב עם
כו' בן אצל שאר ברבות ראפילו עשרה אין צריבין רש ממעם ברוב עם הררת מלך,
וביון שאין חיובה רושא בעשרה ,יותר מוב לברך אותה תיבף שראתה כהשום זריזין
מקריפין לכמצוה ,מלהפתין לשעה שיהיה רוב עם ,ואף שאז נעשית הפצוה הלזו
ביותר הבשר ,כהשום רוב עם לא רחינן פצוה בשעתה כהשום הבשר פצוה ,ויש להביא
ראי' יותר פפורשת פגפרא ריה (לב ):העובר לפני התיבה ביו"מ של ר"ה השני
פתשיע ,ובשעת ההלל הראשון מקרא את ההלל .ופריך הגפרא פ"ש שני פתשיע
כהשום רברוב עם הררת טלך ,אי הבי הוו נפי נימא בשני כהשום רברוב עם הררת
טלך אלא כמוי שנא הלל רבראשון כהשוםרזריזין סהריפין לפצות ,תשיעה גפי נעביר
הכי ,ומסיש שם הגמרא רראוי יותר לתשוע בראשון כהשום רזריזין פקריפין לפצוה
כהשיפתין פלתשוע בשני כהשום רוב עם ,וכאשי מעפי לא נעביר בן כהשום רהפתניתין
שנאה בשעה גזרת הטלבות ,שנזרו פלתקוע יעו"ש .הרי מצינו מפורש רחשיבות
זריזין סהריפין רוחה חשיבות רוב עם ר) .ואם לא יהיה נ"ם בזה רש בשעה
מעמת .וא"כ בנירן רידן בוראי ראוי לברך עליה תיבף בשראתה טלהפתין על רוב
עם .או על שאר הכשר מצוה .ובפו בן לענין תפילה אם יש עשרה בבה"ב שלא
התפללו ויכול לשיים הפצוהתפייה בצבור .אזי אינו צריך להפתין על דוב עם כיון
שהגיע העת להתפלל ,הלא פחוייב הוא כהשוםזריזין מקריפין לכמצוה ,אמנם להתפלל
ביחירות כהשום זה ,אינו רשאי ,כהשום רתפילת יחיר במקום תפילת ציבור אינה
נדהשב ,אבל אם יש עשרה שיוכלו לקיים תפילה בציבור שוב אינו צריך להמתין
על דהשיבות רוב עם .וזה רלא בפו שכתב בעל יר אליהו ה) ,ברין פי שהולך בשבת
ד) חובא דבריו בבאה" 9באו"ח טי' צ' סעי"ק י"א.
ח)עיין באו"ח פין
רכ"ט בשערי תשובהויהביא בשט מח"ב שמטשם זח ראוי
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בוהשככאת 5התפ 55במנין עשרהכי רוב צגוד מאחרים תפ5תם ובאוהומגין מתפללין
נפ תפי5ת מוסף תיכמ אחר תפי5ת שחדית יותד טוב 5המתין 5התפ 55תפי5ת בחהםף
בבהכ"נ עם רוב הציבור סהשום ברוב עם ו) .וזה אינו כמו שכתבתי .ומה שהששת
הנאב"ד דק"ק פינטק אמאי אמרינן דכיבוד יום עדיף מכיבוד 5י5ח ,הא כיבוד
5י5ה קודם בהשום מצוה ק5ה שבאת 5ידך א 5תחמיצנה5 .פע"ד אין וה קהפיא כי
הפי' שם 5א כמו שהבינו דכיבוד ש5 5י5ה מצוה במקום כיבוד יום אלא שה*א
מצוה קלה ,זה אינו דכיבוד ש5 5י5ה אינה נחשבת 5כבוד שבת במקום ש5ח יקיים
כיבוד יום ,דמצות כיבוד שבת כך היא 5כבד יותר ש 5יום כהפ5 5י5ה ,ואם"נו
ו מחסרין כיבוד ש 5שבת ואין אנו
סכבדין ש5 5י5ה יותר ,או אפי5ו בשוה הרי"נ
סקיימין מצות כיבוד שבת .דכך היא מצותה 5כבד של יום יותר כהפ5 5י5ה ,ושוב
אין"נו יכו5ין 5הקשות נכבד ש5 5י5ה יותר כהפ 5יום ,כי אם"נועויפין כן הרי
אין"נ
ו מהיימין מצות כיבוד שבת .וזה מה שפי' רש"י בניטין ("5ח ):בהני ת5ת
סי5ין נחתי בע5י בתים מנכסוהן כו' .דקבעי סעודהייהו בעדבי שבתות ,ופרש"י
יפם 5חד פירושי שקובעין סעודתן רק בליל שבת בקביעות ו5מחר עושין סעודתן
אכי5ה מועמת ,ואין זה כבוד שבת דקיי" 5כיבוד יום קודם 5כיבוד 5י5ה עכ".5
הדי הוא כמו שכתבתי שאין נקרא כבוד שבת רק אם אנו מבבדין
יום כהשל
י
ש
5י5ה וכבר קרא הרש" 5תנר ע 5בני עמו שאינם נזהרים בזה ויהי נק 5בעיניהם
5דהשוות סעודת בוקר 5סעודת ערב .א5א מוסיפים בסעודה ב5י 5שבת במיני
הבשי5ין מסעודת בוקר .ואוכ5ים ב5י 5שבת דנים טובים שהיא עיקר סעודה בעניו
הכיבוד ,ובבוקד בסעודה שחרית נמי ,מ"ם השוו הסעודה ,ואנו צריכים לבבד
השבצן בבוקר יותר .כהפום כיבוד יום שהוא עיקר ,יעו"ש בים ש 5ש5פה .ותמצא
כדבדי שאין אנו מהיימים כיבוד ש 5שבת רק אם"נ
ו מכבדין ש 5יום יוחר כהש5
5י5ה .או5ם מעמא בעיא ,אב 5כתשתי מעם נכון בירויפ5מי ברכות בפי' קדמון
ש 5מהר"ר ש5מה בכ"ר יוסף סירי5יאוו ,וז" 5אס יש 5ו בשר 5סעודה אחת או
טיני מנדים יניחם עד סעודת היום ,דומיא דסעודת פודים ,ועוד דהא ביוס אכ5והו
כתיב ,ו5א כתיב בקרא דאת אשד תאפו אפו ואכ5והו בערב .ועור דנס דמן 5א
ברכת חחטח בתקושתח תיכף כשראח ושלא לחואץין על עשרח יעו"ש .וכן טצאתי אח"ז
בחיי אדם שחביא ג"כ ראיח זאת טר"ח דזריזין סקדיטין חוא דוחח לחשיבות רוב עם
לומ'ז ק'דוש לגנה.
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התפלל בבית חגנסת שזש שם כטו של,פח טנינים אנשים ובגית חננסת אחר יש חרבח יוהר,
חבל חם סתפ~ים לאחר 8,עי 4חאם צריך לילך בו*ביל תפילת חסו*ין לבית חכנסת חאחר
טשום שזש שם רוב עם.כי חחשיבות של רוב עם אין לח ופיעור וכל ושיוש י8טח רוב חעם
יותר הרי זח חשובה זותר טחטקום חראשון וזח אין טגרח.
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מינכר אלא ביום ,דאלו בליל בנימת שבת כל לילה ולילה היה להן סע ולא היה
גבאש ,אלא בבוקר בעלות השחר ,וזה סוד עכ"ל .וביאור רבריו רממ שמחוייבים
לאטל שלש סשרת בשבת הוא זכר למן שלא היה נבאש ובאיזה זסע היה ניכר
הנם ,רק בבוקר כיון שבכל יום היה נבאש בבוקר ובשבת לא היה נבאש ומחמת
זה עיקר המצוה לכבד מעודת הבוקר ולא פעורת הלילה ולא פעודת שלישית שהיא
שופ נפכי אפ בזמן הבוקר .וא"כ
חחד חצותבין הערביפ שלא היה בזש המןניני
שובאין מקופ לשאול מפני מה אין אנו מקרימיפ כיבור שבת בלילה כנלע"ה

סימן ט.
נשאלתי מחכפ אחר קושיא אחת על מה שפפק הרמב"פ זר שאכל תרומה
לוקה .הא התראת פפק הוא רלמא ישאל בעל התרומה .ובאמת על הרמב"פ לק"ם
דהוא *טק התראת פפק שמה התראה ,יעוי' פם"ז מסנהררין הל"ד ופ"ה סהשבועות
הל"ב יעו"ש.
ולפ 4רעתי נוכל לתרץ כמו שכתבו התופפות ניםין רל"נ רמוקכהנין
על החזקה .כמו דאמדינו אצל נזיר שאמדו לו אל תשתה השתה יי
ן דלוקה .ולא
אכאץינן דהתראת מטק הוא רילכאש ישאל על נזירתו רמוקמינין על החזקה רהשקה.
שוב ראיתי בתשובה אחת הנקרא "יר יופף" למוה"ר יופף יואל רייסהש.
אב"ד דמאניפמרישץ ,שמביא שפ קושיא זאת ורצה לתרץ ככם כן ודחה זה וז"ל
רחזקה אינו אלא להעובר לבר כיון דחזינן שעבר על האיפור ואינו חוישש
לאיתשולי שוב בודאי לא יחשהט עוד לשאול בעבור שלא יעבור למפרע על
האיפור ,כחשא"כ באחר שעובר על תרומה קל חבירו .עכ"ל .ומה מאר תמוהין
דבריו הא התפ בתופ' מדטה לנזיר אשת איש שזינתה ולא חיישינן רילכט*
ישלח לה בעלה גם ויבמל ותפקע הקרהשין ממנה מעיקרא ,סהשופ רמוקסינן על
חזקתה .רהשתא כמו אצל נזיר .ולפי דבריו אינו רומה לנזיר כמו שכתב בתרומה
יצע"נ ועוד נוכל לומד כמו שמצינו בשיםה מקובצת כתובות "8א רלא אמרינן
התראת פפק לאו שמיה התראה אלא היכא שביד המותרה לתקו הרבר כגון כיתרה
בטהדן או רלח אוכל זה אפ אוכל זה אבל בדבר שאין ביד המותרה לתקן כי הכא
בניםין ל"ג שהמעשה תלוי בר"חות אחריפ שהוא הבעל לא אמרינן שהוא התראת
ספק ומשום הכי נבי נזיר נמי שהוא תלוי בדעת אחריפ אפ סאזירין אותנע ולפי
ניחא נכר מה שפפק הרמב"פ נבי תרומה יעו"ש.
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סימן י.
בעז"ה .יום ג' נצבים ,תרח"ם.

רב שלום לכבוד לכבוד הרב הגאתיכו' - - - - -
סן"החיים ברלין שליפ"א (זצ"ל).
הנה כאשר הייתי בדרוזנענינ עפו הראני כת"ר בספר קם! הנקרא החזון
דבר חידה ו9תרון ,וזהו ,באיזו אופן תיפצא כאשר יעשה האדם אב מ5אכה בשבת
ויהיה 9טור? ו9תרונו אם שחם כ) 9קועה הרי עשה אב מלאכה דהיינו השחיטה
והוא 9טור כהפום דבהפה שחוטה שחם .ותמה כת"ר תימה גדולה ,דל פהכא שם
השחיטה הרי כל שוחם חייב כמפום נטילת נשמה ,ואם כן נם הכי צריך להיות חייב
משום נטילת נשפה כפו הורג בהמה פפאה ,ולא היה נרע פ9רעוש דאילו הרנו
הרי הוא כאילו הרנ גמל ,ולכאורה זה באפת חידה בלא 9תרון .אולם כעת התבוננתי
בזה ומצאתי שאפשר לופר כן כי לכאורה יש להקשות כפו כן בנמרא פמחים
(ד' ע"נ) פה מקשה הנפרא לדברי האומר מקלקל בחבורה 9טור ,שחטו שלא לאוכליו
חייב מה תיקן? וכן שחטו ונפצא בעל מום חייב מה תיקן? ומצא שם בכל אחד
תיקון בדבר פה עד שפצא שם אפילו בשוחם חטאת בשבת ,שתיקן בשחיטתו להוציא
פידי אבר פן חחי ,וקשה נם כן הכא דל מהכא מלאכת השחיטה הרי הוא חייב כמפום
נטילת נשמה כפו בבן 9קועה לפי תפיהתו .אלא בע"כ צריך לומד לדברי האופר
מקלקל בחבורה 8טור ,אף בנטילת נשפה איגו חייב אם לא תיקן בנטילת נשפתה
בדבר מה .ואם לא תיקן בדבר פה הדי הוא מקלקל בחבורה ופטור .וכן כתב רש"י
שם וז"ל מקלקל בחבורה כו' ואין חובל חייב כמפום שבת אלא ש(חם אשפתקן" או
חובל בבהמה וצריך לדם עכ"ל .הרי כעכח לדברי האומר מקלקל בחבורה פטור
בשוחם חייב דווקא אם פתקן בדבד מה .וכן פבואר בתום' (שבת ד' ק"ו ).ד"ה
חוץ מחובל כו' וז'ל שם ,אבל לר' יהודז 9אפילו צריך לאפרו ולכלבו 9טור דאין
זה תיקון דהחוב דאין דרך לחבול כו' אע"נ "דכל שוחם מקלקל" הוא כדאמרינן
(חולין דף ח' ).דסכין של עכו"ם פודה ר"י לענין שבת שהוא חייב כו' עי"ש .הרי
חזינן לדברי ר"י שהוא סבר פקלקל בחבורה 9טוד צריך להמצא בשוחם בשבת
תיקן בשחיטתו .ואם לא נמצא שום תיקון הוא 8טור אף בשוחם בשבת .וא"כ
נם בבן פקועה כיון רהשוחם אינה פתקנה בשום דבר הרי זה נקרא מקלקל בחבורה
ופטור אה על 3טילת נשפתהכי הלכה 9סוקה בידינו דמקלקל בחבורה 9טור וצריך
להמצא בכל נטילת נשמה שום תיקון בדבר סה ,אך זה השה לכאורה הא הובא
בשם "9רשת דרכים" ב9תחי תשובה יו"ד סי' י"נ מעי"ק ד' דבן 9הועה אף
שאעו צריך שחיטה אבל נחירה מיהא בעי דלא ברע פפפרכסת דמבואר (סנהדרין

אםרי

סיסן י'

של1ם

41

ר' ס"נ) ,רא8ור לאכול קודם מיתתה .וא"כ הרר קושיא לרוכתן הא חייב כהשום
נבילת נושסשת דהא תיקן בשחיכאזו שהרי לא היה יכול לאכול קורם שחיפתה כהשום
לא ת9שכלו על חרם כנ"ל עכנלע"ד לתרץ ע" 8התום' הנ"ל (שבת ק"ו ).לפי רברי
ר"ת שטפרש רהא דהשיב לר"י מ9לקל בחבורח אף בצריך לכלבו ואפרו לפי שאין
חחאון בא באותה שעה אלא לאחר טכאן רלאחר שנשהשית חבורה בא הרם ולאחר
שכלתה הבערה בא האפר אבל בשוחם בששעת הקלטול בא לו התקון שכעציאה
מירי אבר פן החי .וקורע ע"ם לתפור רפחייב אע"נ שבושעת הקלקול אינו בא
התיקון היינו כמשום שהקלקול נורם תיקון יותר טוב לבםוף ותיקון נפור הוא שהרי
חינו יכול לעשות התיקון אלא ע"י הקלקול עכ"ל התום' .וכל זה הוא דווקא בשוחם
בהמה דעלכמש שבעת הקלקול בא התיקון שפוציאה פירי אבר סן החי ,אבל בבן
8קועה רהתיקון הוא רק פה שסכשירה לאכול וזה בא לאחר הקלקול כי כל זפן
שהיא פפרכםת הרי זה אםורה לאכול כפו כל פפרכםת .והתיקון 15א בא רק לאחר
שתצא נפשה ,ואם כן הרי זה נקרא פקלקל בחבורה כמו בחובל וצריך לרם רנם
התם הרי זה פטור ס8ני שפקלקל והתיקון בא לאחר פכאן כן נם בבן פקועה כנלע"ר
להעפיר הפתרון .ופתום' הנ"ל יש להעיר על בעל הנודע ביהודא מהרורא תניינא
(םי' קם"ז) ועור איזה הערות הערותי עלייו ע"כ אחשוב כי לא לפותר יהיה אם
אכתוב לכת"ר ,כי כן כתב שם ופקורו הוא בצל"ח רהא ראמרינן רהזאה אינו
רוחה שבת היינו רווקא הזאת שביעי שפתקנו תיכ 9אבל הזאת שלישי רוחה שבת,
כי עור לא תיקנו בזה ,עי"ש ולפי רבר התום' הנ"ל כי במקום שאי אפשר להיות
התיקון בלי קלקול לפפרע הרי גם הקלקול נחשב ונקרא תיקון לענין חיובה כי
פבלערי הקלקול לפפרע אי אפשר להיות התיקון בםוף ונדהשב נם הקלקול פהתיקון
כפבואר בקורע ע'ם לתפור שם בתום' וא"כ נם בהזאה ראסדוה חכמים סהשום תיקונ
נם הזאת שלישי נחשב לתיקון .כי מבלערי הזאת שלישי אי אפשר להיות הזאת

שביעי.

הערה ב) .הוא נפירי ראין הזאה בלא טבילה יעוי' בתום' פנילה (ר' כ').
כו' ,רצריך פבילה קורם הזאה ולאחר הזאה ,וכן בממכת יבמות
בר"ה ולא
וב"לכי
יאף בהזאת שביעי אין בו סמשום תיקון כי עור לא נטהר פפומאתו
פא
פבואר כן ו
ובמה תקנו לפי דבריג
מעשר
הא
ו
י
ר
ב
ר
ש
י
ר
פ
ה
ל
ל
ו
כ
י
ראשון בשבת כמשום רלא
הערה נ) .לפי
תקן לא אצל ישראל ולא אצל לוי כי הישראל צריך עור להפריש מעשר שני וכל
זסק שלא הפריש מעשר שני הרי הוא טבל כמו שהיה ולא תיקן את הכרי פאומה
יאצל הלוי נ"כ לא תיקן כי צריך הלוי עור 5הפריש תרומת מעשר וכל זפן שלא
הפריש הרי זה פב .5ובאפת לא משמע כן בנפרא שיכול 5הפרהש טעשר ראשון
יעוי' בכהשנה ה5וקח טב5ים ערב שבת בין השסהשות כו' אומר טה שאני עתיר
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5חפר"ש תרומה כו' ומה שאני עתיר 5הפריש סהמשר ראשח כו' וא"ב הא יכה

5הפר"פ מעשר ראשוןבירים א5א סהשמע רכל זה נקרא מתקן אף שלא ננסר הת"ןן
כיון שהתחי5 5תקן אף שעור 5א ננמר כ 5זה נקדא מתקן כיון רזה ב5א זה אי
אפשר 5היות כמו הזאת שביעי ב5א הזאת ש5ישי אי אפשר 5היות הרי זח מתקן
נם בהזאת ש5ישי ו5פענ"ר נראהכי כן דעת חר0ב"פ נ"כ רכ 5מקום שמצוח לעשות
דבר מה ומחמת המצוה הרי זה נקרא מתקן אף שישה רש ח5ק אחר מח5קי המצוח
הרי זה מתקן 5ענין שבת ,ודאי' 5זה מה שכתב הרמב"ם בפירוש הכהשניות (חו5ין
ד' י"ר ).השוחם בשבת כו' אם שחם במזיר בשבת הרי זה אםור הבהמה ששחם
כיון דהוא התחי5 5שחום אמ ש5א שחם רק העור 5ברו הרי הוא מומר 5ה 55שבתות
ונמצא רםוף שחיטה היא ננמרת ע"י מומר וכמצום הכי אםורה ו5זה כתבה רווקא
אם שחם בשוגנ שהיטתו כשרה יעו"ש וכבר הקשו ע5יו האחרונים הא האיך הוה
מומר בתחי5ת שחיטה הא 5א הוא רק מק5ק 5בחתיכת העור או אפי5ו בםימן אחר
ועור 5א תישו ועין בהנהת דע"ק אינר שהוכיח מזה רםבר הרמב"ם רמומר 5ה55
שבתות באיםורי ררבנו הוי נ"כ טומר וישחיטתו אםורה כדעת הר"ן יעו"ש ,ו5י
יש תימה רבתה מה יענה ע 5הא דאיתא בשבת (ר' ק"5נ5 ):עו5ם אומן וכמן
ראתאבין השכמשות דשבת ואמרו 5יה 5א מםפקא כו' ועבר ו5א אימתפק ואישתכח

דחבורה עבר וענהש כרת וכן פםק הרמב"ם בה5כות שננות ( '8ב' ה5כה ט') ותימא
האיך מחייבינן 5יה כרת וחטאת הא 5א הוה רק מט5ק 5בשבת כיון דעשה דק
מקצת בשבת ו5א עשה עור שום תיקון דק מט5ק 5בחבורה הוה ואמאי מחייב כרת
ולא מצאתי מי שעמר בזה א) .והכא 5א שייך לתרץ כמו שמהדץ הנאון רע"א
בשוחם בשבת א5א בע"כ צריך 5מימר כמו שכתבתי שדעת הרמב"ם הוא אם עשה
מהמצוה דק ח5ק אחר מהמצוה וב5ערה אי אפשר 5העשות המצוה אף שבפני
עצמה אין בה שום תיקון בהחיק הזה רק כיון שאי אפשר 5היות ב5עדה הוי נ"כ
תיקון הא קלקו 5וחייב ע5יה כמו ע 5כ 5המלאכה והם 41מעשח מחשב 5תחילת

א) שוב טצאתי ת"ל בהשובת רע"א פי' קע"ד שעטד בזח וחוכיח סזח ג"כ כטו
ישכהבתי ב8נים .וזח נקרא תיקון "כיון דעשח חתחלח סחטילח שראוי לגסרו טקרי
עכ"ל .יעו"ש .וא"כ צ"ע על תגאון רע"א ז"ל תאיך חוכיח ודעת חרמב"ם דטוסר לחלל
יטבתוח באיפורי דרבנן חוי ג"כ מומר ,חא חוא בעצמו חוכיח מנמרא שבת חנ"ל
אצל סילח שזח נקרא תיקון וא"כ ח"נ אצל וחיפח הוא ג"כ כנ"ל וביותר תטוח לפי מח
,טכתב שם וז"ל ,ואין לחלק דחתםמיירי דגמר כל חסילח אלא דלא 4חיח חגסר בשבת .דבזח
כיון דבאותו טעשח טתקן נברא חוי תיקון מתחילתז ועד פופו א %במשפיק וגוסר לטהרתו
*"ל דטקרי טקלקל .דז"א דהא מ"ם לא נהקן גברא כיון דו2נסר חיח בלילח ג"כ לא סהני
למח דקיי"ל דגם סילח ,פלא בזמנח אינו נוחנ בלילדנ יעו"ז 4וא"כ 0שטע טדבריו ד4פ
חיח נוחג כלילח חוי נקרא תיקון אפיי
ו בתחילתו וא"כ אוחי אינו נקרא חיקון אצל
ופחיפח טתחילתו ועד סופו וצע"נ
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מעשה שיחייב עליה וכמו כן חייב על תחילת שחיטה א 4שעור לא תיקן בשום
בחה ואדרבה מקלקל הוא אפילו הכי חייב עליה כיון שמבלעדה אי אפשר להעשות
חשחיטה ודומה לקרוע על בבת לחפור כיון שאי אפשר לעשות מלאכת התפירה
בלי שיקלקל תחילה הואחייב אף על הקלקול כמבואר בתום' שם וזה ברור לפשנ"ר
~וד מציני מפורש בפירוש הנהפניות להרמבשם (8סחים פ' אלו רברים ר' סשה):
כשיחא שלישי או שביעי בשבת אין מזין עליו הרי מפורש אפילו הזאת שלישי
אינו רוחה שבת רלא כהנורע ביהודה.
י
ואולי אפשר לתרץ מה שהקשיתי על הרמב"ם מנם' שבת (קל"נ ):באופן
אחרכי מצות מילה שאני משאר מצות רמילה עושה שני רברים א) סקיים מצות
הבורא כשאר מצות אם אנוסקיימים אותם הרי אגו ממלאים רצון הבורא ,ב) שמתקן
את הארם,כי בלא זה עור לא נינמר שרתו הראוי להיות לוכי עור לא ננמר כתיקונו
וא"כ לפי זה יוכל להיות שאף אם לא מקיים מצות הבורא כתיקונה אעפי"כ הרי
מתקן את הארם ,כנון אם מל קורם שמונת ימים אף שלא קיים המצוה אפילו הכי
הרי הוא מתקנו את הארם שיהיה על צורתו הראוי לו כמו שמתקן כלי וכן לשון
הנמרא מה לי תיקון נברא מה לי תיקח כלי ,כי בזה המעשה אשר הוא עויפה
הצריכה להיות לו ,ואף אם לא קיים מצות הבורא
בהאדם בזה הוה נממרה
י
ת
ר
ו
צ
כמו מי שמל קורם שמונת ימים ,אפילו הכי לא נרע מאם נולר מהול שאינו צריך
עור תיקון ובזה מהני מעשיו שתיקנו כפי הצורך ולא צריך תו שום תיקון וא"כ
אם מל בשבת בין השכמפות ולא הטפיק לו לנמור כל מצות מילח דהיינו מצות
פריעה וא 4אם מל לא פרע כאילו לא מל היינו שעור לא קיים המצוה .אפילו הכי
נקרא מה שמל תיקון לנבי נברא ולא מקלקל בחבורה כי כבר תיקן את הארם על
צורתו וצלמו הצריכה להיות וכן אם מל והניח ציצין המעכבין את המילה אפי"ה
מח שמל שובאינו צריך לימול וא"כ נקרא מה שמל תיקון ולא קילקול.

שוב ראיתי בנמוקי יוטף (ב"ם ל ).בענין השבת אבידה שהקשה שם על
הגמרא אטאי צריך הנמרא לומר ראין עשה רוחה לא תעשה ועשה הא לא הוי
בערנא וא 4אם היה לא תעשה לברה לא הוי נירחית .ומתרץ שם כי מעת לקיחת
החפץ להחזיר לבעלים הרי הוא התחיל לקיים המצוה ומדמה זה למילה שרוחה
צרעת דאף התם לא הוי בעידנא כי בעת שיחתוך הצרעת עור לא קיים מצות
בילה עד שפרע אפילו הכי התחלת הסצוה היא הרי חזינן שנם בהתחלת המצוה
נקראת נם היא מצוה וכהמום הכי נקראת תיקון לענין שבת א 4בהתחלתה כמו
שכתבתי לעיל וכבר הארכתי במהום שאמרו לקצר .והנגי ירירו המברכו בשנה
בעבה ונעימח כחפצו וכחפץ מוקירו ומכברו כערכו הרם,

מרדכיליבצחרני

אפרי

44

סיסן י'

-

-

.

-

-

ט)ל1ם
-

עור  15בשולי המכתב.
ועוד הערה אהת יש5י ע 5ממ שסבואר באורח חיים (סי' תק*נ סעי' א'),
לענין הערסה ביו"ט בבישוי שדוקא קודם אכי5ה סמלאה אשה קררה בשר אעפ"י
שאינה צריכה א5א 5חתיכה אחת ,אבל 5אחר אכילה אסורה .והוא לכאורה ננד
סוגיא ספורשת (ביצה י"ח ):רחדרבי' רבא סההיא א5א דהואי 5אודם טיבו 5שרי
5היות מנמע את החומץ ובו5עיאחר טיבו 5נטי שרי הרי חזינן רלא מחלקינן בין
קודם אכי5ה 5אחר אכי5ה .מסני הנ"ל.

פימן יא.
-

וזה תשובתו.

כבודידידי עוז הרב וכו'  - - -מרדכיליב צארנינ"י
אשר שא 5ע 5הא דקיי" 5בשו"ע ה' יו"ט מי' תק"נ מפוניא רביצה (יח):
כבר הקשה הנאון כע 5נט סקהשר בספרו סנן הא5מ בקונטרם "עשרים נרה" והניח
בצע"נ .וכשאני 5עצסי ננרא קא חזינא ותיובתא 5א חזינא.יען כי אין 5דעתי שום
השואה ודסיון בין הנהפאים רהכא בסוניא רביצה הרי בעצם נטעת החוטץ בשבת
אין שום איסור א5א ררבנן גזור בה כהפום שחיקת סטסנין ,והיינו ,דהרואה נומע
את החומץ 5רפואה י5מוד סזה 5התיר לעצסו נם רפואה שיש בח שחיקת סמשבין
ויוכר 5בא 5ירי שחיקת פפמנין ואפ"ה התירו 5 15נמוע קודם טבו 5כמשום ר5א
מוכחא סי5תא כ 5כך ר5רפואה קעביד .והרואה יוכ5 5חשוב ראינו עוישה כן 5רפואה
אלא 5מאכ 5ו5א יבא 5התיר  15מזה נם רפואה אתרת ובהא קאסר רבא בתר חזרה
דכיון דהתירו לו לנסוע חומץ קודם טבו 5שוב 5א נזרו בה אפי5ו 5אחר טבו 5וכן
גבי טבי5ת כ5ים ואדם רבעצם הטבילה אין שום איסוד דהא לא אטר דבא דטבילת
כלים אסור כמשום מתקן כ5י ,א5א ספני שנראה כמתקן כ5י וד0יא 5תקנת ס5אכה,
ונזור ע5ה סדרבגן כמשום רהרואהו טוב 5כ5י בשבת י5מור מזח לתקן כ5י נם
בתיקון נמור .אבל 5אדם התירו 15
משום דנראה כסיקר ו5א יאטרו שעהפה
5טב~
כן כמשום 5יטהר טטומאתו ,ו5א י5מדו טטבילתו 5התיר תקון כלי ובהא קאטר רבא
דהואי 5שהתירוהו 5אדם לטבו 5בשבת שוב 5א נזרו ע 5טבי5ת אדם אפי5ו ביוח"כ
דאינו נראה כסיקר .ורסיא שפירענין טבי5ת אדם לענין נכהעת חוטץ ,וזחו שדקדק
רש"י ז" 5בפירוישו ר"ה ומי אית 5יה הואי 5באיסורי ישבת "כהאי נונא" וכן
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דשרק רש"י ז" 5בפירושו לסוניא זו שבפ' שמונה שרצים (קי"א ).ר"ה דהא שטעינן
לרב 84דאמר נבי טבילה הואיל "בכי האי גונא" ,וזהו כונתו בכהאי נונא דעיקר
האיסור איט אלא משום גזירה ומדבהא לא גזור בהא נמי לא נזור .סה שאין כן
באופה ופבופל ביו"ט לצורך מחר רהוא איסור ראורייתא ולרב חסדא רסבר לא
אמרינן החשיל וטיקלעו ליה אורחים הרי הוא לוקה כירוע בפ' אלו עוברין אלא
שמכל מקום התירו חז"ל להרבות בשישרין ב %מ5אכת יו"ט שהתירה לצורך יו"ט
כנמש"כ הר"ן בפ' יו"ט בארוכה .וסיים שנראה להם לחכסים שכיון שהתירה התורח
ט5אכת אוכל נפש ביו"ט לא הצריכה התורה לשקול ודקרק שלא יבשל אלא
הטצטרך אליו בלבר .ונמשום הכי התירו חז"ל רבוי בשיעורין כל שנהנה ביו"ט
מעט סכל קרירח והתנו בזה (י"ז ):ובלבר שלא יערים ואם הערים אסור ואמר רב
י ע"ז ראחמירו בה רבנן בהערטא טפי סמזיר וסכל מקום התירו הערטה 11
אהש
קודם אכילה נמשום שמחת יו"ט שלא יצטרכו לשקול ולרקרק ואתי לאיסנועי משמחת
יו"ט אבל לאחר אכילה הרי עצם הבישול הוא איסור בק התורה ולא נמשום נזירח
אלא דלרב חטרא לוקה ואנן קיי"ל כררבה ראינו לוקה כמשום חואיל ומיקלעי
ליח חורחים אבל מכל מטום איסורא איכא ועי' ביאורי הגר"א סי' תק"נ שם ס"ק
ט' שהאריך בזה ואין כל זה ענין להני איסורי ררבנן סגסיעת חומץ ,וטבילת ארם
ואין רמיון לזה כלל כן נלענ"ר יח5ק בין הנהשאים ירקרק נא מעלתו בזה היטב
ויעטצד על
העניגים זה מזה - .השלום רב וכתיבה נעימה ,וחתיסה טובח,
י
ר
ב
ה
ם
י
י
ח
ל
ה
נ
ש
5
1
ח
"
י
ו
כ
י
ה
ב
ו
ט
ר
ת
ל
א
ל
ם
י
ב
ו
ט
'
יחיבא לי
ס
ע
ר
ש
ה
א
כ
לבבו וכברכת
ידידושש באהבה,

הייםברלין.

סימן יב.
וזה אשר השבתי לו ע"ז.

רב שלוםוחיים ושנה מובה ומבורכה לכבוד הרב הנאון
כו'  - - -מו"החיים ברלין ונלימ"א ((ז"ל)
היום הנעתי סכתבו והנני 5השיבו .ע"ר מה שחילק בין הנושאים ,ליסור
חלאו אשר חלק כת"ר על הערתי באו"ח סי' תק"ג בגסרא ביצה (ר' י"ח ):שזה
דאורייתא נמשום הכי החסירו ולא רצו להקל הערסה רק קורם אכילה אבל לאחר
אכילה אאמינהו על רוכתיה ולא התירו מלאכת דאורייתא ,אב 5התם איסורא רק
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מדרבנן משום הכי התירו אמ אחר אכילה ,ווה יםוד כל רבריו ,אבל עוד לא העלח
ארוכה כ 5הצורך ,רמה יתרץ ע 5מה שהביא בחו"ח .ברם"א םף ת"ט ,רי"א רלא
שרי להערים רק קודם אכי5ה והתם איירי לענין מליחה ביו"ם וכבר נפםקה ה5כה
כרגא (שבת ע"ה ):דאין עיבור באוכלין .וא"כ הא איםור מליחח הוא רק מדרבנן,
ו5רגא ניחא,כי רבא 5טעמי' לפי םברת כת"ר רבאיםור דרבנן לא מחלק רבא בין
קורם אכי5ה לאחר אכי5ה ,אב 5אנן רקיי"ל כרבא ראין עיבור באוכלין ואפילו הכי
אנאףינן 5ענין מ5יחה 5ח5ק בין קורם אכי5ה 5אחר אכילה וזה תמוה .והםפר מנן
האל5 4א ראיתי ו5א מצאתי פה טיין בו אולי הביא נם זה ,ומח שמדייק כת"ר
מלשון רש"י שם ובשבת (קי"א) שכתב ותפם בלשננו בכי האי גונא .לפ"ר על
כונה אחרת כחב רששי זאת שלא מציט בכל מקום "הואילש כוה ,הואיל רטותר
היוםיחי' טותר ביום אחר או בשעה אחרת זה לא טחוינו רק הכא %א בשום מקוס
עיאש חיטב וממילא אין מקום 5ראיתו.
ועור הערה אחת ראיתי להעיר ברבריו מה שכתב 5כ"א פר*רת אחת וז"ל
במה שראיתי בפרי מנדים ע 5יור"רםי' ק"ם בשמב*ות זהב ם"ק א' שחקר בחתיכת
איםור של ראובן שנתערבה בשתי חתיכות היתר של שמעון יבש ביבש דאיי"ל
חר בתרי במל ,דלא במל אלא האיםור ולא המסון וחזרו כל שלשה החתיכות
להיות היתר .ושתים מהם שייכים לשמעון .ה*חת מהם שייכה 5ראובן והוא דין
6השום ואמתי ססוניא רפ' משילין (ל"ח ):ובזה אסרתי ליישב קהשית חתוס'
"6ק דסוכה (ר' ט' .רשח ההחש) ל" 5קרא לכמעוטי םוכה נזולה תישוק ליה סהשום
דהו"ל מצוה הבאה בעבירה .והרבה י"שובים נאמר ע"ז .ואנכי לענ"ר אמרתי
כמטת6ק בהא רתנן התם (ם"ו ).המקרה םוכתו בש16דין או באריכות המטה אם
יש ריוח ביניהן כמותן כשרח כו' וטטקינן התם במעדיף או בנותנן שתי וערב
דהו"ל םכך כשר מדובה על הפסיל ומבטלן .ופשוט דדין זה הוא בכל סכך פם%
מאיזה *םולשיהי' והנני מטתפק לפי זה אםשייךרין זה בםכך נזול רכיה רממון
חבירו אשא להתבטל וא"נ אפילו אם רבה עליו טכך כשר איט בטל %פי"ז מיהשב
קושית התום' ראי לאו קרא רלך לטעוטינזי
ה 5א הוה פםלינן םכך גזול אלא סףטום
מצוה הבב"ע והי' רינו ככל סכך פם %כשפורין וארוכות הסטח ומתבטל
ב
ו
ר
ב
כהשא"כ דהשתא רממעטינן מלך לטעוטי נז%ה חרי עיקר הפם %משום שאין הםכך
שלו אלא של חבירו בנזי5ה וא"כ הרי מכ~ן חבירו א"א להתבמל ולא מהני נם אם
" 8ריוח ביניהן כמותו כך אמדתי מכבר וכעת טראה ליישב בטברא וו גם '19
החשם' ב '8הפרה (נ"נ ):ר"ה איפוך אנא שהאשו אי ם"ר דבעי' בנוקי שור מי
י לאפוקי חקוףש,
שהנאן שלו מהרא רוהמתיהי' שלו א"כ רעחו רכתב רחמנא למחל
הא אין חמת שלו רהא מעון קבורה ,ונראח ליישב נ"כ גכח"נ ראם נתערב שור
של הסדש בשני שוורים של הריום רס 8חתורה הרי בטל ברוב ס4ץ מותרים דחא
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דבעלי חיים אינן בטלין אינו אלא טדרבנן כידוע אבל מן התורה חד כתרי בטל
וי18ב אין בשרו מעון קבורה ודהשתא אם הזיק שור את כל השלשה שוורים הללו
השגים של הדיום והאחד של הקדש שנתערכ ביניהם אי לאו קרא דרעהו לאפוקי
הקו,שהי'חייב בנזקי כל השלשה שוורים דהרי גם השור של הקדש שוב אינו טעון
קבורמ וקרינן ביה והמת יהי' לו אבל השתא דנלי קרא רעהו למעוטי הקדש אינו
חייב לשלם אלא בעד השנים דהא ממון ההקדש אינו במל ואף אחרי התערובות
שייך השור להקדש אלא דאימורא במל ממנו אבל הממון נשאר להקד 8,ופטור
על נזקין ממעם רעחו לטעוטי הקדש עכ"ל ,ואף כי דברי חידוד הוא אבל לאחר
העיון אין להם מובן הא הלכה רווחת בידינו מוכה (לא ).גזל עצים ומיכך בהן
דברי הכל אין לו חלא דמי עצים ,והמוכה כשרה ,דאמרינן מוכה גזולה דפמול,
בנוול מוכה הסחוברת לקרקע יעוי' בתוס' שם ד"ה אבל נא כו' וא"כ אין טתום
לדבריו הנחס1ים .ובר מן דין ישלי בזה הרבה דברים אולם מחמה גחיצת הפ"סט
קירתי ועוד חזון למועדוהנניידידו המברכו בברכות כל ישראל יכתב ויחתם במפר
הצדיקים לאלתדלחייםטובים כחפעידידו עח,

מרדכיליבצארני.

סיס 1יג.
וזה אשר השיבלי שנית על כל מכתבי.
כבודידידיעוז הרבכו' - - -מרדכיליבצארני

עתה הנני להשיבו בקצרה על כל דבריו על ראשון ראשון כו'.

א) .ראהשית דבריויישב דברי בעל מ' החזון דאיןחייב על שחיטת בן *קועה
כהשום שהוא מקחל ,ומתחילה עמדתי משתומם ע 5דבריו אלה רהא כמו דכחשני
הש"ם על הושוחם חמאת בשבת בחוץ וע"ז דחייב כהשום שתיקן להוציאו מידי
אבר מן ההי לבן נח הכי נמי בבן פקועה הרי תיקן להווהאו מידי אמח"ח לב"נ
דהא בב"נ דאין שחיטה מתירתו ממילא אמור נם בב"פ כהשום אמה"ח כמו דאמוד
במ8רכטת השוב חפשתי ום?אתי לדין זה דהשוחם בן פקועה בשבת בחתם מופר
יו"ד מי' י"ד אות ג' וכתב כן ונהנתי מאוד אלא שהומיף עור הה"ם להרשב"א
דפליג אהרמב"ם ומבר דמפרכמת מותר לב"נ וה"ה ב"פ .ולדידי' לא תיקן בזה
לב"גהשנכי לענ"ד תמה אקרא על הח"ם בזה הא ע"כ לא*ליג הרשב"א על הרמב"ם
נ אלא כהשום מי איכא כררי ~"שראל שרי ולעכו"ם אסור
בם8רכטתדצחיעריב"
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וירוע הבלל דמשום מי איכא מידי אין להתיר לב"נ ,אלא סח שמותר לישראל אבל
אם הדבר אמור לישראל שוב ליכא מי איכא מידי כידוש ובנ"ד הלא מפרכמת לא
שרי לישראל אלא לאחר שתצא נפשה ואו שרי נם לבן נח כהשום מי איכא מירי
כדתניא בהדיא בברייתא דחולין שם ל"ג א' וממהין לה עד שתצא נפשה ,ואחד
עבו"ם ואחר ישראל מתרין בו אבל קורם שתצא נפשה דאטור לישראל משום
לא תאכלו על הדם הנם דאימור זה ליתיה בב"נ אבל כיון דמוף מוף אמור לישראל
לאשייך בוהמי איכאמידי השוב אמור לב"נ כהשום אמא"ח ופשומ מאור שהשב"א
לאחר שתצא נפשה וא"כ לחנם טרח הח"ם
לא התיר מפרכמת לב"נ אלא
לאכ~
הרשב"א כמשום צובע דנם להרשב"א הרי תיקן
למצוא תקון בשחימת ב"פ לדעת
בשחימת בן פקועה לב"נ דע"י השחיטה תצא נפשה ופשומ .וד' הח"ם בוה תמוהין
אצ5י מאוד ,ואין ליישב ד' הח"ם עפ"י מברת ידידי שיחי' במבתבו ,מש ם דאין
התיקון בא בופעת הקלק~ ,דהא הח"ם בעצמו כתב אחר וה לבאר רברי הר"ן שכתב
בהשוחמ בשבת דבהתחלת השחיטה הוי מקלקל וביאר הח"ם רודאי תקון נמור הוא
מתחילה ועד מוף ככל מתחיל מלאכה החל וכלה אך מומר אינו נעשה ,דבכל רגע
חמרינן שימלוך ויפמא באמעע שחיטתו ויהיה מקלקל ע"כ לא נעשה מומר עד
שגמר מעשיו הרעים ואז הוא מתקן גותחלה וער מוף עכ"ל הח"ם שם ,ודבריו אלה
הם קילורין לעינים וא"כ בנ"ר השוחמ ב"פ לכו"ע חייב כהשום נמילת נשמא ומתשן
הוא ,להתירו לב"נ דבחיי הב"פ הי' אמור לב"נ כמשום אמה"ח אף להרשב"א וע"י
שחיטתו יופמק חיותו ויהא מותר לב"ג והוי מתקן מתחילתו ועד מופו כשוחם
בשבת לע"ז דחייב ורברי בעל החזון נדחין ומופרכין .ותו לא מידי- .
ב) .הביא ד' הצ"5ח בפמחים שחידש מדעתו הנרולה דהואה של"פי מותרת
בשבת רבהזאה זו ערין לא תקן נברא והעיר מעלתו על זה שלש הערות:
הערה א) .הא גם הזאת שביעי עור אינה נמר הטהרה עד שימבול  -ווו
אינה הערה כלל דהרי בידו לטבולוהוי ההזאה תיקון נמור שמכשרתו לטבול ולימהר
וכ"כ הצל"ח בעצמו בדבריו שם פמחים פ' א' ד"ה ואי-.
הערה ב) .לדברי הצל"ח דהזאת שלישי לא מיקרא תקון מחמת שעודמ טטא
נם אחרי הזאת שביעי ,גם הפרשת מעשר ראשון לא מיקריא תקון שהרי עור
התבואה בטבלה ער הפרשת טעשר שני ויהא מותר להפריש מעשר ראשון בשבת,
והיא הערה נכונה .אממםעי' ברמב"ם ה' שבת פ' כ"נ ה' י"ר ובכגיר כמשנה שם.
יפספני שני טעמים אין מנביהין תרומות ומעשרות א' כהשום מתקן ,ב' כהשום
מהדיש ראמור כמשום מקח וממכר נזירה שמא יכתוב ובבר חקר בשו"ת רלב"ח
מי' י"ו לענין מה הצריך הרמב"ם ב' מעמים ,עכ"פ הערתו תתיישב בוה היטב
דבמפריש מעשר ראשון בלא סהמפרשני אין בו כהשום מתקן ואפ"ה אמור כמשום אין

מקדישין- .

1 1121שי

סיטן י"ג

ט)ל1נ1

48

ושרהנ) .רנם מאישי ה א התחלת התקח והערה ט היא אפתית ואך לכ1תר
הביא סעלתו מ8י' המשניות וחרטב"ם דנם הזאת שלישי אפרו בושבת,כי כן מבואר
בהדיא נם בחבור יר מחזקה להרסב"פ ה' עבורת יוה"כ "8א ה"ר דאפ חל יום
י או בשביעי שלו רוחין את ההזאה ובן האפת .ונם הצל"ח לא אמרו
שבתבשי"ש
להדוד% ,ן כטת חירהשים באו בפ' ~"ח ע"ד הפלפא והחרור השאינם מכוונים
להלכה ובן אמר בלשת ואי לאו רמיפתפיגא אמיגא רבר חרש אבל לא אמר כן
להלגדע
הערח ר) .על מח שכתבתי במכתבי העבר ליישב קהשיות מנן האל 4על הא
דאפרו להעריפ אחר אכילת יו"ט מפוניא רביצמ (י"ח ):הואיל רבשבת שרי ביוה"כ
נמי שרי ויישבתי בארובה .וטעלתו כתב שיפוד תירוצי חוא להלק בין אימור
ראורייתא לאיפור דרבנן וע"8י זה הקשה טהא דנם בטליחת אוכלים לא אשרי
להערים אחר אכילת יו"ט אף ראין בסליחת אוכלים אלא איסזר דרבנן - .אבל
אפ הי' כוונתי לחלק בין דאורייתא לדרבנן לא הייתי צריך להאריך כל כך .אך
לחלק בין דאורייהשש לררבנן יקרא נא את רברי שנית ויראחבי עיקר נשת שחילקתי
הוא בין אפ הטעשה אפורה בעצם משד עצמה .אם פדאורייתא או מררבנן .אבל
11ם המעמשח אפור יש ב" ,ובין אם אין בעצם המעשה שום איפור ,רק אפרוח
מ8ני נזירת הרואה שלא ילפור כהה למקום אחר והנה מליחת אוכלים לקיום אפורה
מדרבנן בעצפ מ8ני שהוא תיקון אוכליפ אבל בטבילת ארם אין שום אימור בעצם
רק שטראה במתקן וכן במנטן שמן בשבדע ובמכתבי העבר הארכתי בזה.
הערה ה) .ושששר האשה על מה שכתבתי ליישב קהשית התופ' לטה לי לך
בפוכה למעוטי נזולה תיפוקליה כמשום כמצוה הבאה בעבירה .וכתבתי רבממון אחרים
לא טהני בטא .ומשו"ה המקרה פוכתו בפכך נזול אפילו אם יש ריוח ביניהן כמותן
פפולה .טמשאשכאי לא הוי הפפול מסכך נזול אלא כמשום משיה הבאה בעבירה הי'
אז רין פכך נזול ככל פכך 8פול .ראפ יש ריוח ביניהן כמותן כשרה ,וע"ז שאל
הא לפי גשה דטיי"ל אם נזל עצים ופכך בהם כשרה הפוכה ואין לו אלא רמי עצים
בלבר חהא ר8פליגן פוכה נזולה לא כמשכחת לה אלא בנזל פוכה העשוי' בראש
הע~ה או בראש הספינה כמו שפירש"י (לא ).או ככמש"כ התופ' שפ וא"ב אי
אטשר לי"שב לענין בטול - .ע"ז אשיבהו ,רשתי תשובות ברבר ,חרא רתקנת
השביפ אינה אלא תקנתא רר' יוחנן בן נורנדא ולא מדאורייתא וטח רקיי"ל אם
נזלעצים ומיכך בחם רכשרה ,הוא רק מטעם תקנת השבים ,ואנן הא בטעמא דקרא
איירינן וטדאורייתא קודם תקנת השבים נם פריש הנזול שבנאו בבירה מחויב
לטעקע בירהו ~החזירו לבעליו וכש"כ נזל עצים ופיכך בהם .ותו רהא דתקנת
הושבים לא שייכא אפילו לאחר תקנה אלא בריעבר אפ כבר פיכך בעציפ נזוליפ
אינו מחויג לסתור פוכתו ,ואין  15אלא רמי עציפ בלבד .אבל לכתחילה ודאי אפור
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נו~4ם אפי5ו אין ~ 15ום אחריג ויש 15ע*ים נוולים אמור לסכך
אע
בהן .ואם אין  15עצים ש5ו כדי שיעור הראף 5פיכוך ,ו"ש לו מעם עצים נז%ים
(בשיי המכתב ,באופן שלא יוכ95 5יים בהם מצות השבה ,כנון שאין הבעלים
בביתם ,ואם 5א נשבע אינו מחוייב 5הוליך אחריו הנוי5ה 5םדי כידוע בחו"ם פי'
שם"ז סעי' א') ,באופן שאם יצרף ביחר העצים ש5ו והעצים הנוולים ויפכך בהם
יהיו העצים ש5ו הרוב ויהא ריוח ביניהן כמותן .אם 5א הי' הפסו 5א5א כמצום
כצצוה הבאה בעבירה,הי' םותר 5צרפם ביחר ו5פכך בהם באופן שיהא ריוח ביניהן
כםותן ורםי 5שפודין וארוכות הםםה דשרי 5פכך בהן אף 5כתח5ה אם יש ריוח
ביניהן כםותן וימלא הריוח בפכך כשר .אב 5ההשתא רפכך נזול פפו 5ממעם 9רא
%ך ו5פי הכ 55שבירט דממון אחרים 5א בם5 5א דםי לשפודין וארוכות הםטה
הצסור 5פכך בהן אפי5ו בתערובות עם פכך כשר שיהא ריוח ביניתן ככיתן כן
"ש לומר עשר החידוד בם"ר.
והי' זה ש5ום ונםר חתימה םובה ונעיםה כברכתירירו רו"ש באהבה רבה.

חייםברלין.

סימן יד.
זה אשר השבתי  15עוד ע 5מכתב הנ"ל.

ישפותר' רבחיים ושלום לכבוד הרבהנאוןכו' - - -
מוה"ר חיים ברלין נ"י (וצ".)5
םכתבו הניעני לנכון והנני 5השיבו ו5העיר איזה הערות ברבריו הנחפרים.
ראהצית סה שנתב באות א') בנידן רברי בע 5פפר החזון ,בענין בן
פ9ועה אם שחם בשבת ,ועמד סמשתופם על דברי הא תי 19בשחיםתו 5הוציאו
י אבר םן החי 5ב"נ ,כיון דאין שחיםתו םתירתו 5נבי ב"נ םםי5א אפור נם
ביר
בב"פ,יעוי' ביו"דפי'י"נ בם"ז פעי" 9נ' שכתב בפשיםות בב*פ בן ח'חי שאין
בו כמצום אבמה"ח .והפרי פנדים ח9ר בב"פ בן ם'חי אם מ1תר 5יתן אבר םפגה
5ב"נ (פי' אם חתך םסגו אבר ונתן לב"נ) ,ומ9ום פפי9ו הוא פטעם .אחר כיון
שהואחי ופודין בו במשום הכי ראוי 5אפור ליתן 5ב"נ  -וא"כ ה"ה לענק אם
שחם ב"פ בשבת 5א תי9נו במשום אבמה"ח כמו שכתבתי במכתבי העבר - .וע"ד
מה שתמה ע 5הח"ם בזת 5פענ"ד אין פקום 5תביהתו כי באמת אם אפור על
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ה"פראל באיסור אחר שוב לא אטרינן טי איכא טידי .אבל התינח אם איטורו על
הישראל באיטור אחר ד"ת כטו אימור טמא אף שאין על הישראל איפור כהשום
אבמת"ח כיון דסומ טוף אטור על הישראל לא שייך בזה טי איכא טידי .אבל אט
חאיסוד האחד"וא רק מררבנן ולא ד"ת שוב אטרינן טי איכא טידי ,וא"כ נוכל
לומר דהרשב"א יטבור כדעת רש"י ז"ל דמפרכמת אטור לישראל רק ומדרבנן
ואסטכהשפ בעלמא חוא הפסןק דלא תאכלו כו' וא"כ אטרינן לדעת הרשב"א טי
איכא מידי במפכרמת וכן בבן מקועה ,וממילא אמרינן שוב דלא תיקן מידי אם
שחטו בשבת ,רק כטו שכתב הח"ט דהתיקון כמשום צובע לדעת הרשב"א.
ולולא דמסתפינא מרבותיהייתי אוטד דב"8אינו אסור כממום ל"ת על הדם.
טפני כיון דכל התירו כממום שחיטת אטו הרי הוא ננרר אחר האם ,וכטו אחד
מאבריה .דאם אחד מאבריה היה נפרד טטנה בעודה טפרכטת היה טותר לאחר
שתצא נפשה .אף אם האבר הי' עוד טפרכט .כיון שטתה האם הרי האבר טותר
כן בב"8כיון דכל התירו טנל בבהמה' תאכלו הרי הוא בטל לנבי האם אף שהוא
עודחיכיון שטתה האםהרי הוא טותר .אבל מה אעשה שנדולי האחדונים לא כתבו
נן .שוב מוואתי בכרתי ו58תי מי' כ"ז טעי' כ' שכתב נ"כ כטו שכתבתי אם
האיטוד האחר ע 5ישרא 5הוא רק טררבנן שוב אמרינן טי איכא טידי יעוש"ה
ונהנתי מאור .וטה שכתב באות ב') שהערתי טטח דגטירי דאין הזאה ב5א טבי5ה,
 אינה הערה נ ,55דהרי בידו 5טבו 5תיכא ונ"כ הצ"5ח בעצטו ע"? נופא אניח מהזו סכרה אם יכו5 5טבו 5תיכף הלא אנודנין ע 5מעע~ת ההזאה אם זה נקרא
י אם יוכ5 5טבו 5תיכף ,או
תיקון כיון שטחוטר טעשה אחרת כנון טבי5ה מה 5
5אחר זבע כיון בשעת הזאה עוד 5א תהנו הרי זה שרי 5הזות אפי5ו הזאת שביעי
לפי טברת הנודע ביהודא וע"כ 5א כתב הר"ן 5ענין שחיטה שנדהשב כו5ו 5תיקון
כמשום שמלאכה אחת היא אב 5הכא שהזאה מלאכה אחת וטבי5ה טלאכה אחרת
ואם נאמר כמברת הנו"בהרי במלאכת הזאה עוד 5א תיקנו.
ומה שכתב באות נ') 5דעת הרמב"ם שאין כשביהין תרוטוה כו' כהשום
אין מקדישין ,ובזה יישב העדתי ב' .ה5א 5הרמב"ם ניחא ב5א זה כיון שפטק דנם
הזאת ש5ישי אינו דוחה שבת כמשום דנם זה נקרא תיקון ,וא"כ חזינן שהוא טבד
שאמ שמחוטר עוד הזאה שביעי אפי"ה ונקרא הזאת ש5ישי תיקון בדבד טה.
כמפום הכי אין טנביהין אפי5ו מעשר ראשון בשבת אף אם נאטר רהטעם כהצום
טתקן ,ואו5י ד' הרמב"ם דהזאה דוחה שבת בהשום נזירה דד"א הא משום תיקון,
אב 5דברי הנו"ב מובבים 5פי דעת רש"י וד"ן דהזאה בהשוט תיקון איגו דוחה,
ובאין כשביהין כו' נטי בהשום תיקון 5פירושם .וא"כ הערתי נכונה וטה שהבאתי
ס8י' המשניות 5הרמב"ם 5רווחא דטי5תא הוא רהרמב"ם אינו טובר כן וטה ש5א
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הבאתי הלכות עבודת יוה"נ ביד החאח ,כבר נשאל הנו"ב בעצסו מהגמרא יומא
שם ,שחפדברי הרמב"ם.
ומה שכתב באות ר) ש*טור חלוקו אינו כסו שהבנתי אם הוא טדאורייתא,
או מדדבנן ,אלא עיקר חלאו הח בין אם חמעשה אסורח בעצם מצד עצמה ,אם
מיאורייתא או מדרבנן ,אבל עצפ הסהמשה אפור "ש בה,ובין אם אין בעצפ המעשה
שום איפור א5רוה מפני נזירת הרואה ,שלאילסיד מזה לטקום אחר ,ומליחת אוכלים
לקיום אפורה מירבנן בעצם טפני שהוא תיקח אוכלים .עכ"ל .המעיק במכהבי
הרחהשון ,יראה שלא שניתי בכמש5מי אהשר כתבתי שיפור חלוקו הואבין אם האיפור
הוא טדאורייתא ובין אם האיפור הוא מררבנן ,ואררבה ט %האריכות טכתבו
שפטתי כן .וז"ל שפ ,מה שאין כן באופה וטבשל ביו"ם לצורך טחר רהוא איסור
דאוריית 84יעו"ש ,ונם שהובא שם ר' הר"ן ב '5יו"ם ,מכל זה לסדהי כן .אבל
לויהי כפי שכתב עתה שעיקר חלוקובין אם האיפור הוא בעצם המעשה ,ובין אפ
האיפור מנד מראית העיז ,נם זה לא נוכל לחלק ,כי מי הניר לו שמליחת בשר
לקיום הוא איפור מדרבנן בעצם כמשום תיקון אוכלים .הא קיי"ל ראין עיבורלאוכלין.
ארי זה דומה כמו שטפזר מלח על עצים ואבנים .אבל אפרוהו כמשום רטחזי כמעבר
' בקרבן נתנאל ביצה "8א
ולשח מחזי כמעבר כהשמע כהשום מראית העין- .יעוי
פימן פ"ב - .שיבוא טזה לעיבור עורות .כיון שמליחת בשר לקיופ הוא תיקון
קצת ,ויבא נם למלוח עורות והתםחייב כהשום טעבר .ומהלי אם יבוא להורות היתר
מ5עולה זאת לפעולה אחרת .שהיח אפורה טדאורייתא .או אם יבוא להורות היתר
באותו פעולה עצמה רק מיבר זה לרבר אחר .אשר שמה הוא איפור ראורייתא,
כיון שעל רבר זה הפעולה ההיא טותרת ואין בה אי0ור בעצם ,רק ריבוא לעשות
הפעולה ההיא ברבר אחר אשר ישם טתקן ראורייתא וקשה לחלק בנזרת חכמיפ,
יעוין ברבריכי נכונים המה.
קרא
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וטה שכתב באותה')
התום'
לי
למעוטי
גזאה ,צריך אני להאריך קצת כאשר כתבתי במכתבי העבר .שיושלי בזה הרהורי
רברים - .וזהו כאשר ראיתי טכבר בארצות החיים להנאון מלבי"ם ז"ל שתירץ
גם הו 84ככצ כן על תטיהת האחרונים על הם"ז או"ח (פי' י"ר הלכות ציצית) שכתב
שם הם"ז דציצית גזולים פמולים כמשום כמצוה הבאה בעבירה .ותמהו עליו לכוה
לי הסויעום "להפ" ,ולא גזולים .ותירע הנ' מלבי"פ ז"ל כטו שטתרץ כת"ר בנידן
פובה - .רנ"ם אם נתערב איזה הוטין גז~ים בשלו אם בהשופ מצוה הבאה בעבירה
היה בסל ברוב .אבל כמשום רכתב "להפ* ולא נזולים הרי חם 5פ~ים כיח דמ8ח
של חבירואינו בטל כטו שטבאר בביצה שפ .ומאוד תמהתי על זה ,הא סה ראמרינן
שם דממונא אעו בטל היינו
הבעלים שלא יתחייב לשלם לי' מה שנזלו.
י
י
פ
פ
ה
ל
אבל הרבר בע?טו באמת בטל לפי חמטקנא ושם בביצה יעו"ש ברוששי ד"ח א"ל
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שיי מ' חאומתניתין נמי לא ואמרינן תפוע רוב ממנא אצ 5חברתה "להפסיד"
א5א איטחר תחוסין ש"מ 5ה בה הוא דטשיא לן ~יבם 5עכ" ,5הרי טצכח דהפמון
בעצם הוי הם בטלים ,דאל"ב דהממון בעצם אינם כטלים א"כ פוף סוף יש בזה
העיסה מים של חברתה ומאי מקשה הש"פ דלפקע איפור תחומין והאיך לפקע
ניון דאינם במ5ים ,ועוד הא המים אשר לקחה מהאשה שוכ אינה יכולה להחזיר,
רק מיפ אחרים תשלם לה ,והביפ הראשונים בודאי הם בט5ים אלא דקושית הנם'
הי' דלבטיל ברוב כטו באיפור דהמיעום נחשב כמי שאינו בעגם .כן הכא לבטי5
שם בעלים מהני מים ויהיו נחשב כמי שאינו .ודחה זה הנמרא כתחילה יעו"ש
ומסיק הממרא כאמת דהסיעום בטל ברוב כמו כ"שאר איפורין אבל לא להפפיר
שיהיו גדהשב ככר שאינו בעולם .רק שהוא מחויכ לשלם לבע5ים ממת אחר וכמו
בן לענין נזל היכא דנזל חיטים ונתעדב בש5ו הרי הם קנוים לו כית שאינו יכול
להחזיר החיטים התפ ,ואפיחזיר לו קב חיטיםהרי הוא תשלומין ,ולא השבת גזילה
כיון שלא יוכל להשיב לו כעין שנזל ,ומה שחקר הפרי מגדים כיו"ר פי' ק"ם
בחתיכת איפוד של ראובן שנתערב בשתי חתיכות היתר של שמעון .הוא נ"כ
'מטעם ממון של ראובן אינו כטל מכל וכל ,שיאכל שמעון וחדי .רק הוא מחויכ
לחלוק עמו כמו שותפין שרצו לחלוק ,והחלק המניע כעת ליד ראובן אינו זה מכהש
שנפל בתחילה א) ,ומפילא נידחו דברי בעל ארצת החיים לענין ציצית גזולים
היכא דנתערב ברוב ,שוב הם קנוים לו ורט הוא סחויב לשלם 5ו מה שנזל ,והאיפור
נזל אינו עליהם כיון שאינו יכול לחחזיר כעין שנזל הרי זה קנוי לו בשינוי ככל
דהשינוייםישקנה בהפ נ82ני "שלחיכול להחזירכעין שנזל .כמו כן הכא ,וממילא נ"כ
דברי כת"ד הם מופרכין בנידון פובה .ומהשיגטש לפו"ש"י לחד פירהשו שפ בפוכה
(לא ).דפכך נזול אינם *פולים אם פכך פוכתו ,דקנה בשנוי אף בשנוי החוזר
לבריתו ,וכל זה אם פיכך כל הפוכה כפכך נזול .אבל אם נתערב מעט גזל בשלו
הרי זה נקראשינוי שאינו חוזד לבריתו ואףלפי דברי התום' יוכל לפבך פוכתו- .
ולא אוכל לכוון את דבריו מה שכתב אםיש לו מעם עצים נזולים באופן שאם יצרף
כיחד העצים שלו והעצים הנווליפ ויפכך בהם ,יהיו העצים שלו הרוב ויהא ריוח
בהביהן כמותן אם לא הי' ה*סול אלא משום מצוה הבאה בעבירה .הי' טותר לצרפם
ביחד ולפכך בהם האיך יוכל לינע בהם להנאתו כיון שהם גזולים אצלו .ואף
שאין הבעלים בבית לקיים מצות השבה .מ"ם הרי הוא מבטל בידים המצות עשה
ש 5השבה בזה שיצרף עם שלו ,וז*ם נפשך לומר שאינו יערב עם שיו ,הרי הם
אינפ בט5ים בדוב ולא רמי לארוכות הפטה .דהתפ יש בפכך כשר כשיעור ,דאפילו
ן נהנחת אור"י ע"ז ד' ע"ד בתב פפורש דאם נתערב חתינת נגלח ול אחד
א) יעוי

בושני חתיכות חיתר של איו אהד דמהויב לישרע לו דמים יעו"ש .בהימע אבל חדבר נעצטו
בפל ,רק דמים מהוינ

א
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לכי שק5ית 5יה 5ארוכות הסטה ,יהיה מגי בכשר בפני עצסו ,וארוכות הפטה
הם נתונים רק כדי שיהף על מה 5ממוך המכך כשד יעו"ש בפרש"י ,אבל בנידן
דיק שאין  15במכך ש5ו כפי הצורך רק אם בצירומ הגזול והרי הוא מצטרף טכך
פמ %עם מכך כשר ,וכבר הקשה זה הגסרא וחם (ד' ס ):ובמשני בשחבטן יעו"ש,
וא"כ ממ"נ אם מתערב בש5והרי יבטל מצות השבה ,ואםאינויערב חא קא מ4טד4
מכך פמול עם מכך כשר והרי הוא פס1ל אף אם הפם %משום מצוה הנאה בעבירא
וכן בנידן שוד יחל הקרש אם נתערב ברוב ש5ו הרי ההש בטל בעצם דאף פמון
ש 5הקרש במל טדאורייתא כמו שסבואר בנדרים (נ"ח ):דהקרש ההש טהדבדים
שיש להם סתירין אב 5סראורייתא הוא במל 5א האימור לבד כי אם א 4הדבר
בעצם החש במל ,רק חיוב תשלוסין ההש עליו 5ש5ם 5הקד"ש דלבסיל ישם הקדש
שיאכ 5ה5ה וחדי ו5פסור נאעשלוסין .זה איגו ,ונם פה דבדי כת"ד א"א לה%סק
5או קרא דרעהו 5אפוקי חקדש,הי'חייב בנזקי כ 5השלשה
דז" 5שם במכתבו".אי
שוורים ,דהרי גם שוד ש 5הקדש שוב אינו טעון קבורה" (פי' ויכ %לעשות עמהם
כ 5סה שירצה כיון רנפקע שם הקרש סניה) ,אב 5השתא דנלי קרא רעהו למעוסי
הקדש איגוחייב לש5ם א5א בעד השנים דהא סמון ש 5הקרש איע בטל ואף אחרי
התערובות "שייך השור 5הקד,ש"(?) ,א5א דאימורו בסל סמנו ,אבל הממח
י
ש
ש
נ
5הקרש ,ופסור ע 5נזקיו מטעם רעהו למעוסי מקדש ,עכ" ,5ודבריו א5ו א"א 5ה%נת.
כית דאימורו בסל ואין בהם שור אשר שם הקדש ע5יו ,ואיךשייך השור 5הקרש,
%א נקרא שור ש5רעהו .אב 5באמת חשור הוא במל מסמש מראודייתא והרי הוא שלו
פבמש אך ממון ש 5הקדש אינו בסל% - .פי זה יח 4דברי הנאת רי"א בעל באר
ייחק מי' "5א ענף ב' סופרכין ,שתירץ שם קהשית התום' פטחים (כז ):ובמעילה
(כא5 ):ענין הקרש שהקשו 5בסיל ברוב ותירץ הוא שאיט במל מדאורייתא ממעם
ממון א~נו במל יעו"ש ואשתסיסתא5יה גם' נדרים הנ" ,5דמה דאמרינן דממון ש5
הקדש אינו בס .5החיוב ממון אינו בס ,5דשם הקדש איגו בטל שיפמידו ש5הם
במה שנתערב בש5חו5ין ,אב 5הדבר בעצכע בטל כנלע"ד.
והנני ידירו ואוהבו המברכו בברכת התורה ,וסכברו כערכו הרם,

מרדכיליב מהחשרנו
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סימן טו.
יש4וחרים שלום וברכח לכבוד הרב הנאון - - -
מו*חחיים ברלקנ"י (זצ"ל).
אחרשה*מ!

ל מנת"ר רבר מלכה למעשה .הנה ראיתי בביהו של כת"ר
ב4לעיל,טחר
בפתח חפתוח להגאניק (באלקאן) של עליה עליונה .והוא תלוי על האויר הרחוב,
ושהכטוזה קבוע בימין הנכנס מהנאניק לבית .הפענ"ר צריך לקבוע המזוזה בימין
היוצא להנשניק ,ככע שמבואר במ"ז יו"רסי' רפ"מ סעי"ק ר' ,בשם מהרי"ל רפתח
השעזוח מבית לחצר והחצד סתום מבל צדדיו הרי הולכין אחר ימין הגכנס מבית
לחצר ,והוא מוסכם יעו'אש .ויותר נראהליכי מצד הנאניק הוא פמור ממזוזה לכל
הדעותכי הנאניק אין בו ר' על ר' בשום אופן ,ואם כן החיוב בא רק סצד הבית
הפתוח להבאניק לפי דעת הנרע"א יעו"ש( ,ואולי נם טצר הבית הוא *מור ממזוזה,
י א איט רוסה לסחישכתב הטרע"א גיון שהוא תלוי באויר .אבל בנירן הברע*א
כ
חוא בחרר הסמוך לבית ובחרר אין בו ר' על ר' .וע"ז כתב שם שהחרר נידן
כאויר והרי הו *4רומה כבית הפתוח לאויר החצר ,ובנידו רירן הרי הבית פתוח
למעלה בעליה העליונה ואין לו שום יציאה טהבית לחצד או לרחוב) וא"כ לפי
שהחיוב בא מצר הבית צריך לילך אחרימין היוצא מהבית .ולא אחר הביאה לביוג
כיח שלא יצויר לו ביאח לבית מהטשני 9רק שיוצא מקורם מהביוג ואח"כ נכנם
לביתהרי חחיוב בא סהערם שנכנטןכי מה שחייבה תורה ררך ביאתך ,היינו מ8ני
שזה קודם ,אבל במקום שהיציאח קורסאן הרי החיוב בא ררך יציאה .ואולי אין
לזה טעם .ורק נזרת הכהעב רדרך ביאה חייבו הכתוב ,עכ" 8בנין רירן פטור
לנמרי ממזוזה לפי דעתי ,או שצויך לקבוע בימין היוצא להנאניק ,ובאמת בכל
הפתחים הפתוחים להנג ראיתי שהם קבאים כדין ביסין הנכנס מבית אל תחת
הנג אבל הכא אינו כן ובודאי בפתכוין נעשה זאת .ע"כ נפשי בשאלתי לירע פופר

רבר- .

עור רגר אחר יש לי (העיר ?4שאול על מח שראיתי בתשובת הר הכרמל
ושי' מ' בנירן אם טותר לקרע ולנאזוח אנרת בשבת והעלה רמותר לפי הדין .ועוד
היתר אפילו אם התום באותיות ואין בזה כהשום מחי9ת אותיות - .וז"ל העד
כיון דקביעת האותיות והשירות שבחותם אבע מתח"ה למחקו ,לא מקרי בתיבה
לאזהילה ,דלהוי איסור כהשום סוה 9וכם"ש תוספת בסומה (י"ז ):בשם ירהשלמי
חין כותבין פרשח סומה על עור בחמה ממאה ,ורש"א כיון דאיתמר למחיאה ניתנח
אינו כותב עכ"ל הירהשלמי .וע"כ לא אמר ראב"ש חתם דנראין דברי ה"ק

יטח
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אלא סאשום שסא תאסר אינה שותה ,ונמצא משם ננוז על שר בהמה טסאה,
אבל סהשום טתב השם על עור בהמה ממאה כהשמע דלא עביר איסוראכיון דלמהיקה
ניחגה הוי כאלו לא כהבה כלל ,השאני כתיבת  '8סומה ר0צותה בכך לכותבה

אפ~הה אח"נ עוד סשמע כן ממם' ערכין (ל"ר) אמרינן שם כגח שנפלה להן
(להלוים) הן ומגרשיהן .וטחשה הש"ם למטהרינהו קיינשש ,וכתב תוס' מאי נ"ם
אם נסתרוכיון שכברהיו מוקפין חומה והתניא אע"8י שאין לו עכשין כו' ומתרץ
התום'כיון שהם ראויות שלאיהיה להם חומה ,לא ח~עיל להם קדושת חומה שהיה
להם,כאי
ו לא היתח מעולם עכ"ל התום' הרי ב %שעתיר בע"כ להיות כן הוי כאלו
לאהיה מע~ם ,עכ"ל הר הכרמל - ,ותמה אקרא,כי לפי רבריויהיהביתר למחא
 '8סוטה בשבת .או לכתוב אותה בשבת .או אם כתב בשבת על דעת שימחוק
לאחר זמן לא הוה כתיבה ופפור ,ואולי לפי רבריו יהיה פטור ונשתר ,וכן בשאר
מלאכווע לתפור בנר בשבת על דעת שיקרע לאחר זמן .או כיוצא בו ,זה לא ניתן
להאסר כלל ,דער כאן לא מציט רק בקשירה ראם הוא קוישר רק לפי שעה זה אינו
נקרא קשר של קייבמ ,8ובאמת מעולם היה קשהלי סה דמקשה הנמרא שבת (ע"ר)
ההוא קשור על סגת להתיר הוא? אלא אמראביי שכןאורנייריעות מ'.מאי קדשיח,
אולי באמת יהיה חייב אפילו בקשר על מנה להתיר .ורש"י פי' שם בר"ה קוישר
כו' ,וכי האי נוונא פטרינן ליה לקמן כו' .מ"ם על זה אני רן מרוע הוא כן אולי
באסת חייב אפילו ע"ם להתיר ,וראיתי כעת בירוישלמי שבת בקרבן חערה שנם
ה 48עמד בוה ותירץ רקשירה טלאכה גרוע הוא ,עכ" 8בשאר טלאכות לא מצינו
בשום פקום לחלקבין אם הוא להתקיים ,או שלא להתקיים .וזה לא נעלם ממני מה
שמצינו נ"כ לענין תמירה שני ריעןת בשו"ע או"ח סי' שיא ברם"א ,בתופר על
מנת לחתיר לאחר סכן .ובאמת דעת האומר רבתפירה לא אמרינן כן .כמו בקדשר
ע"ם להתיר ,בהשום דלא מציט בשום מקום אם עושח מלאכה נמורה ע"ר לסתור
המלאכח שלא נקרא מלאכח ,כן מבואר במקורו במרדכי ,ואפילו לדעת האומר
רבתפירהנמי אבוינן כן ,נוכל לוטר בהשום דשיעור תפירה בושבת הוא שני תפירות
והוא שיקשר השני ראשים ,ואם לא ,לא טחייבינן משום תפירה ,סגהלא אם תפר
על דעת להתיר הרי זה רומה כסו שקושר על מנת להתיר ,אבל באחד מהמלאכות
אסורות אינו מועיל מחשבתו לפמור ,כנק לאפות ע"ר לשרוף אח"כ מה שיאפה או
לבטת ע"ר לסתור אח"כ וכיוצא בזה ,הרי הוא בודאי חייב ,אף אם "שרפנח אח"כ
כמו שדהשב מתחילה ,או שיסתור אח"כ כמו שדהשב הוא חייב בהשום אופה בשבת
או בהשום בונה בשבת ,ותדע לך שהוא כן ,שהרי מצינו סשריש בפסחים (ם"ו) כיצד
מפרישין חלה בטומאה כו' הא יכול להפריש חלה ולאפותה ביו"ט אף שאיגה ראויה
לאכול מה בכך .הא אינועוישה מ5אכה כיון שהוא ישרף לאחר יו"ם הרי הוא כמי
שאיט עהשה מלאכת אפיה( .א~י לפי סברתו אינו נהשב לאפיהו) ועוד מורנו
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ספורש בנמרא שבת שם ,האי מאן רשדא סיכתא לאתונא חייב כהשום מבשל.
8השיטאש ט' קם"ל דמר8א רפי והדר קמים - .ועור האי מאן דרתח כופרא בשבת
אע" 8דהדר אקהשי אפי"ה חייב בהשום מבשל ונדתה מזה מצינו ,דאם כותכ הוא,
המקלקלין 8מוריןכיון דהואעוישה סעשה
וכוונתו הוא רט לקלקלהדיווחניר אף
י
כ
ש
הבתב אף שאינו צריך להאותיות אפילו בשעת הכתיבה לשם כחב אפי"ה חייב
לפי שאין חיובו  %מסום הבתב רק על הכתב ,ומכ"ש בנידן דירן בשעה שהוא
חותם האנרת עכ"פ הוא צריך להאותיות ער שעה שיפתח האנרת .וממילא המוחק
את האותיות הנ"ל הרי הוא ככל שאר פוחק שלא על כגת לכתוב ואםור מדרבגן,
ובר בחדיו הנח לו שאין זה כתיבה כיון שהיה עומד למחוק ,אפיה"כ כתיבה הוא
דלא הוה ,אבל ניר ממוישכהש בריו הוה ,ואם היה מוחק את המישמהש ע"ם לכתוב
בסקום זה שתי אותיות ,היה חייב לרעת כולם וכיון שהוא מוחק שלא ע"ם לכתוב
הרי זה פמור אבל אסור .וזה שיבהט לומר דלא יהיה נחשב אפילו לניר מחוק
כאלו במל מן העולם הכתב והממפחת שעליו הכתב כיון שהוא עוטד ליקרע לשעת
הטשר .זה לא ניתן להאמר .וראיותיו אינן ראיות לנירן דידן דהתם בערכין הכי
פירוישא בתום' כיון שהם ראויות שלא יהיה להם חומה ,לא תועיל להם קדהטת
חומה .שהיה להם כאלו לא היתהסעוים .אבל לא אמרינן כאלו לא הוה חומה כל
עיקר .והרי זה החומה שעמד ער 'היום הרי הוא כאלו לא היה .ויהיה אטור למלמל
בשבצז שם .והםותרו בהשבת הרי הוא כאלו לא םתר שום בנין בשבת .חם מלהזכיר.
על העיר ממעם החומה ,על זח אמרינן כיון דעומד
רט חקרוישה שהיה ראוי
לח~
למיסתרינהו לא חל עליה קדוישת חומה .וא"כ אזדא לו כל בגינו .וכן בםוטה הכי
פירוישו ,אך טסומה נם הו 84רחה ראייתו מצר אחר.
ומה שכתב עור שם .וז"ל ואין להקשות דהא מוחק ע"ם לכתוב ממשכן
גטרינן לחייבו ,והתם המחיקה היה כשטעה בכתיבה ,א"כ הכתיבה מתחילה למחייה
עומדת ואמאי נחייב המוחק .זה איגו כי מלאכת מחשבת אםרה תורה א"כ בשעת
כתיבה לא ידע שטעה .ולא נכתב להמחק .כהשא"כ נירן רירן הקביעת החותם ע"ם
להמחק לשעתו עכ"ל .וברא"ש לא במפבמג שכן .כי הרא"ש הושה אמאי רפםק
הרמב"ם אם מחקדיו טעלהניר אף שלאהיואותיות ,רק מטהשטחשבריוכ,שיעור שתי
אותיות הרי זה חייב והקשה הרא"ש פ' כלל נרול ,הא לא מצינו זה בבהשכן רק
מוחק אותיות אבל לא דיו כו' .ואח"כ מצא תומפתא מפורש כהרמב"ם ,וכהב שם
הטעם כיון שכתב בבהטכן אותיות שצריכין למחוק אח"כ שהיו בטעות הרי הוה
כאלו לא גכהב אותיות רק כדיו בעלטא וכהשום הכי פםק הרמב"ם כמו כן דאם מחק
ריו מעל הנייר שיעור שתי אותיות הרי זה חייב ,ונם זה היה בבמשכן יעו"ש ,הרי
חזינן דהרא"ש הבין דאפילו נחשב מה שכתב במעות כאלו לא נכתב ,הייט רק
כאלו לא נכחב צורות אותיות .רק כסטרשכהש בדיו .אבל לא
שלא נכתב כלל,

כפי

-

.-
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כבפ שביאר דהיינו טעמא דהאות שנכתב בטעות כמאן דליתא דמיא המקר ההיוב
מהשבתו) הלכך אפילו מ"שמדש דיו נמי,
בשביל מהשבת הכתיבה (והרי
י
ס
ב
ת
נ
עכ"פ משמע מוה רלא כהר הכרמל בשתים ,אהד מה שכתב דמשכן כתיבה בטעות
הוה כתיבה,כרי שיצויר לאה"כ מהי9ה ובהרא"ש מבואר דלאהוי כתיבה841 ,פי"ה
מ"שהש ריו הוה נהשב ,ולפי דבריו של ה"ה כו' אינו כן דהיכ? דלא הוי כתיבה
אפילו למישמהשנמי לא השיב.
והוגי ידידו ואוהבו המברכו בברכת התורה,

מרדכיליבשיפרני

סימןטז.
בעו"ה .א' ג' למנ"א תר"ן9 .ראנץ.

ברכצזי תשה יא"8המעיה כבוד אהובי ידהץ והביכי
הרב כו' - - -מדדכיליבצשרני

הגיעני מכתבו בר"ת לרוב נהת .ואשיב לו בקצרה ,ע"ר המזוזה ,פשום פאוד
שהיוב 9ביעת טזוזהבימין הגכנם לבית ,הנלסד מלשת המקרא ,גיתך ,רדך ביאתך
אינו אלא ררך ביאתך לבית או להרר .או למהום ההייב במזוזה .אבל ביאתו לבית
או להדר הפמור ממזוזה איט בכלל ,וכל הדר הפגער ממווזה כמאן רליתי' רמי
לענין דין וה ,ועד כאן לא אמרו בממז מנהות בטזוזה הלך אהד היכר ציד ולא
האריכו לבאר הפרמים גוה כל הפוסקים וביהור הם"ז באיזה מאום נהשוב ביאה
ובאיזה מקום יציאה ,אלא באופן ששני ההררים הייבים במווזה ,או בפתה שנה
הכית להצר ,דהא נם פתה ההצרהייב במזוזה .אבל אם במקום אהדהייב במזוזה
ובמקום דהשני פמור ממזווה ,וראי דדרך ביאתך לא מי9רי אלא בביאתך למטום

ההייב במזווה.
ומעתה הפתהים שמן הבית להררי הגנ שהדרי הננ הייבים במזווה נהשב
הביאה מן הבית לשם כנה"8כ בשם הם"ו בפתה שבין הבית להצר ,אבל בפתה
שמן הבית לנאני 9שלי שהנאני9אין בו ר"א על ד"א אינו נקרא הנאני 9הדר כלל.
והט בעצמך ,אלו לא הי' שם הנאני 9כלל ,והי' הפתה הזה פתיהה לרהוג ,הרי
ידאיהי' גהושב אז דרך הביאהמימין הביאה לבית ,ונם עתה כן הוא ,ע"כ הלילה
ש לשטת.
ואשר כתב בשם שו"ת הר מכרמל ,והשינעליו ,אםכי מצאתי באוש כוה
ווהלוקת בין שו"ת הרס"א והלבו"ש ,במנ"א סי
' ש"ם שהובא בבאר הימכ שם4
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[טפר סנ*א אין ענן"ו טפרים שכתובים אותיות על הרפק ,אם טותר לפותחו
~טונרו וכתב הרם"א בתשובה רכיון דעשו לנעול אפתוח ,אין בו כהשום כותב
וטוחק ,והמ 1לכאורה כטברת חר הכרמ .5אבל באטת לא רטי ,רהתם אין לו שום
ו אלא לנוי ע"כ טבר הרם"א דביון דעשוי לפותחו ולטונרו
צורך באותיות הלי
בבל רנע ורנע ,טיקרי האותיות הכתובים שם ככתב על רבר שאינו מתקיים ,דלא
מיקרי כתיבונ ונם על והחויק הלבויש ,ואומר שהוא קרוב לחיוב חטאת .אבל בנירן
רירן אמהוא צדיך לאותיות הללו שיהיו שלמים וניברים ער שעת פתיחת האנרת,
הרי רוצה בקיוטן על שעה אחת ,השפיר טיקרי מ5אכת מחשבת ככץ הטוציא קשר
מוכסין שצריך לו ,עד שיראהו להמוכטין וכהש"ה חייב ,וה"נ רבוותה ,ורברי ירירי
ושיחי' נכפים בבל וה ,ולע"ע דברי הר הברמל כפי מה שהעתיקם כבודו תטוהין
המהלי .השפשר אם היועיני רואות בפנים הטפר ,אולי הייתי טוצא לבאר 5שונו
ו" 5באופן אהר* טכפי מה שכתב כבודו בשטו ,אבל לע"ע אין לרבריו שום באור
כלל ,ומושסום א1בא מ8רשת טוטה ,כהשם ראי' דלדבריו יהא טותר לכתוב 10 '8מה
ולביחקה בשבת .והא ודאי ליתא ,ופשוכנ
שוב ראיתי שבסברא וו של הר הברמל ,יש ליישב דעת רש"י ו"ל בריש
 '8במה אה1ה שכתב דטתני' טיירי בחוטין שבקליעת שערה ,והקשו עליו התום'
דהא נהרלת חייבת כהשום בגנה וממילא יש בטתירת הקליעה כמשום טותר ,וא"כ
איךחיישיגן רילמ 81טיתרמי לה טבילה של בוצוה ושריא להו ,רהא כל אשה הצריכה
לטבול בשבוע על ברחה צריבח לטתור ק5יעת שערותיה טבעור יום ,וטעתה י"ל
רדשמן רש"י ו"ל דער כאן לא אמרו דנודלת חייב במשום בונה ,אלא בנורלת על
דעוו שתעבצד כן הקליעה לוכע טרובה ,אבל מי שצריכה לטבול בשבת ,שיודעת
שתהא צריכה לטתר שערותיה בשבת טותרת לקלוע טתחילה שערות"ה בשבת על
טנת שכשתבא לבית הטבילח תטתיר הקליעה ,ואין בוה כהשום בנין וטתירה ,כןהי'
מאום ליישב דעת רש"י ויהי" כץכח טדעת התום' שחלקו על רש"י ופירשורמיירי
רוקא בחוטין הנתונין על שערות ראשה בלא קליעה .רהתום' לא טבירא להו מברא
וו .וטעתה נאמר דרש"י ותום' 8ליני בטברת בעל הר הכרמל ,דרש"י אית ליה
כסברתו והתום' לית להו - .אבל באטת לא נהיראלי לוטר כן בדעת רש"י ,וכל
העושהטיאכה הצריכהלו,אין שום נ"ם אם תתקיים הטלאכהלימים רבים ,אולימים
פועטים ,שלא כטברת הר הכרט 5הלוו.
והנניירירו דו"ש,

חייםברלין
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פימן יז.
בעז"ה יום ועש"ק 5סדר ויברך אתכם ,תר"ן.

שלדם רנ לאוחני ,ונרכותחיים לרעי חרנ חגאת
כו' - - -היים נרלין שליפ"א

רב תודות בעבור תשובתו הרמתה ,אמנם אקח הרמנא דטר אך ואת הפעם
לפרש5י דבריווי
א יותר וו" 5במכתבו בסופו" ,וחנע עצמך א5ו 5א היה שם חנאניש
כל 5והיה ה*תח הוה פתוחה 5רחוב הרי ודאי הי' נחשב או ררך הביאה מיטי!
הביאה 5בית ,ונם עתה כן הוא עכ" ,5מלה במלה ,איש בער אנכי תא אבין ואת.
אם גחשב כא5ו 5א היה הנאניק ,האם או היה מחייב במוווה ,הרי או היה נידן רק
כח5ת פשום,כית שהפתח הוה הוא בע5יה ,האם נם הח5ונותמחייבים בכתווה? וע"ב
5א מצינו בהנהות רע"א שם ביו"ד אם חדר קטן פתוח מד' ע 5ר' פתוח 5בית נדו5
הרי הפתח הפתוח 5החדר קטן מחייב במוווה מצד מבית והחדר קטן נידן כאויר
כ 5וה 5אאיירי רק אם החרר הקטן הוא 5מטה ע 5הארץ ,השו נחשב כאויר חצר
ופתח הבית פתוח 5תוכו אבל בנירן.רידן אם נחשב הנאניק כא5ו 5א היה הרי אז
הפתח ה*תוח 5תוכו אינו נדהפב 5פתח כיון שאינו יכו5 5צאת דרך פתחו וחרי
הוא כח5ון ובודאי פטור .טטוווה ונם בהנ"ה רע"א ו" 5שם אינו מבואר באיוה צר
צריך לקבוע הטוווה .ובאמתדינו של רע"א כבר מבואר בסוף חלכות מזוזה בשל0י
חנבורים ,ואו5י יש 5ומר דבש5טי נבורים טיירי דיש נ"כ פתח מהחדר קטז לר"ה,
ואח"ו מצאתי בספר חקרי 5ב שכתב בנידן כוה ,רק שהעלח שם דמחויב סטעם
("הטירארו" שחקד בזה) אף ש5א היה מקורח וביטין הכנימה טבית לטיראדו עכ"*
בנידן רידן צריך 5היות אחת כהפתי א5ה ,או 5פטור ממוווה מכ 5וכ ,5או אם אגו
מחייבים צריך 5היות ביטין הכניסח מבית לגאניק ורברי כת"ר א"א להולמן.
ומח שרצח כת"ר 5העסיפ סברת הר הכרטל בדבריריפ"י ותום' תחילת פ'
בסה חשה ,שרש"י יסבור כסברת הר הכרמלוחיס'פליני בוה ,וסברי שאפילו עומר
5סתירה הרי נחשב 5ארינה .אמנםיעוי' 5אכה (ד' צ"ר ):בתום' ר"הוכי דרך ארינה
ט' שסוברין 5היפך ממה שהסביר בת"ר 5דעתם וו" 5שם ועור דהכא אין סופח
5התקיים שעוטדת 5סתירה עכ" 5ומחמת וה אינו נחשב 5ארינה .ויש5י בוה דקדוק
קטן .לפי מה שכתבו התוס' כיון שאין פופה להתקיים אינו נחשב ארינה ,ומדוע
נחשב והלבנין כמו שמסיק הנמרא שש ואוליבנין שאני,כיון שטציט בקרא 5הדיא

רנקראבנין.

סמני ידידו עוו המברכו באהבח רבה ויסור ד' ממנו כל מח5ה ויש5ח 15
רפואה ש5סהטסעייני הישועמ ,כאות נפשו וכאות נפש כ 5אוהביו,
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פ

סימו 'ח.
שמשלצץ אם שמע באמשע תפילתו שאיש אחר מעה בתפילתו .רהיינו ששטע
איך,שרלנ יעלח ויבהש או כיוצא בו ,אם מותר להפסיק ברמיזה .או לכתוב בכתב
לחראות אותו מא שטעה .או 5א:
תשובת נץ להראות אותו ברמיזה רמותר .ראיתא כיומא (ר' יט"):
גצתניליה רבחנו בר דבא לחייא בר רב קמיה ררב אמר ר'זכרי' בן "קפוטיל" ופחוי
ליה רב ביריה "קבוטיל" ופו,ש"י עשה ליה סימן שהוא קבוטיל( .השולי כתב ליה
קבוטילבירימ) וא~ם זה נטצא בק"ש אבל בתפלה לא שמעינן .אך בירושלמי איתא
בזה ה5שון ,רב כהנא שאל לרב מחניתני קבטור ,או קבוטל ,ורב הוה קאים בצלותא
ומחוי ליח באצבעיתא צפר קבוטל .נהשסן ראף בתפילה מותר להראות לו ברמיזה
איך שמעח[ .והעירלי הנאון ר' רפאל שפירא הנאב"ר רק"ק בברויסק מתוסן שכת
(ר' י"א ר"ה כנון כו') דלשון "מצלי" הבח נם על ק"ש .א"כ אין ראיה לתפילה].
' ברכות (ר' ט"ו) תוס' ר"ה אמאן רטהריר אמיא בעירן "צלותא" ומרלא
אטגםיעוי
הזכיר שם ק"ש כהשכוע רבכל ענין מותר עכ"ל התום .הרי מבואר ~שח צלותא
קאי על תפילה רוקא .וכן משכע בכל מקום שהווכר לשון צלי הוא תפילה .ובאמת
כתבו שם התום' בשבת בלשון זה "ההוא" מצליהיינו ק"ש מבואר מזה דבכל מקום
רנזכר לושח צלותאהיינו תפילה ולא ק"ש .אמנם לכתוב בכתב אפשר ראסור להפסיק
כ"כ לעבוד טעשה רבה כזהיעו" ברכות (כ"ר) ראיתי את רבי שניהק כו' ומכהשמש
בבנדו אבל לא היה מתעטף ויעו"ש בתוס' לפי' הר"ח דחדא מילתא הוא ראם
טפל הטלית לנמרי אסור להתעטף בתו התפילה .ועוד יעוי' (ר' י"ד ):ב)ום' ד"ה
ומנח תפילין כו' יועי"ש א) .ועור יעוי' באחרונים רכתיבה נהשב כריבור לענין
שבועה .ואולי יש לחלק רהייגו רוקא היכי יהתורה הצריכה הנרת פה .אז החקירה
אס נדהשב כתיבה כריבור ,אבל היכי רהתורה אסרה איזה ריבור אז יוכל להיות
רדהא ריבור אסור ולא הכתיבה יעו"י (ב"ב ט"ו ).אפשר כהשה מת כו' וכתב
משה לא חסרה אפילו אות אחת כו' ,ומיהו לא
שם המהרש,א רוראי ס"ת
ק
ר
מהזי כשיקרא רכולא ס"ת היה אומר וכותב ומכאן ואילך כותכ ולא אומר .יעו"ש
העוי' בתשוכת רע"א סי' (לם"ר) ,איך מצאנוירינו ורנלינו בסופרי סת"ם שכותבים
שם הויה הא אסור לקרותו~ ,פי רברינו אין ראיה כהשם (ובלאו הכי שלא כדקרוק
הוא ראם היינו כותבים עם הנקורות ,אז אולי כנ'ל להעיר ,ואפשר שגם אז לא
היח אסור ביון שכותב כל אות ואות לבר ורו"ק) .עכ"פ אין בירי להכריע להתיר
לבחוב בתוך התפילה.

שי

דעפי*ח בלח כרכח לא חוח ח*סק ,ודוחק

א) יעוי"ש כפופו בשם חרכ ר' סשח טקוצי
ח
ל
י
פ
ת
מא ישטק שכין גאופ לחפילה ובין הפפק שבתוך
ודווו

שפנוו*י

88

"סי

י"ח.

נ8לווז

נשאלתי מחכם אחד קדשיא אחת ,רמבואר בתום' (ב"ק ב ).בד"ה טכר 15
עבדים כו' וכן בר"ה 5סח5י ומדין,כי קרקע ניקנה אנב קרקע מטעם חצר יעו'אפ4
והקשה ע 5זהסניטין (ר' כ"ב ).סכר בע 5הזדעים 5בע 5העציץ 5א קנה ער שיחזיק,
הרי סבואר דקרקע 5א ניקנה סטעם חצר ,רהרי כ5יו ש5 5וקח מקנים 55וקח סה
שבתוכה ממעם חצר .וא"כ אסאי אם משך את העציץ 5א קנה הזרעים יעו"ש בתום'

ד"ה עציץ כו'-:
ב"5 5תרץ בביאור פשום ,רנחזה אנן אם היה העציץ איט נקוב"
בודאי הוה ניקראהעציץ עם תזרעים סט5טליןוהרי הם נקנים בטמשיכה ככל סטלטלין,
ובכ 5ריניה הרי היא כת5הפ ,וא'כ סי הוא יעשה אותה כמחובר ,ה5א בודאי הוא
הנקב ,והרי הוא רומה כסי שתחוב בקדקע ע"י הנקב ,וא"כ הדבר הנזרע בהעציץ
נקוב ,הרי הוא אינו סונח בעציץ רק בקרקע דרך הנקב ואין זה ניקרא מונח בכלי,
והרי זה רוסה כסי שסונח בכ5ייצאין 5ה שו5ים דסבואר רכלים כזו אינםמינים
5ו וזה ברור ופשוט ,והצעתי זה בפני כמה לטמרים וק5סו.

סימן יט.
שאלה

אחד שחט עשרים וחמשה בר א11ז1ת (שקורין ענטיל).

ומרם אותם כנהוג וקורם המליחה פנאו באחת מהם סחם תחובה בח 55הנוף סכעך
5בטן וכבר הע5תה ח5ורח ומצר החיצון 5א היה ניכר שום היכר .הרי היא טרפה.
אים כברעירב את הבני מעיים,היינו הקורקבנים ,והכבדים וכן הראשים ,והרנלים,
והאנפים ,והעור הצואר (שקורין הע5רזיל) .האיךרין התערובת הנ" 5אם סתבם5ין
כדין יבש ביבש .או 5איהיו בם5ים טטעם חשיבות .והחשיבות הוא מתרי טעסיה.
או משום חתיכה הראויה 5התכבר .או כמפום רבר שבמנין .מ8ני שנמכרים במנין.
כידוע שנסכרים (הדרויבעם או כסו שקוריןנאייננ כ5ררויבעיש 5ה מקח קצוב) ובכ5
דרויבע נמצא שני רגלים השני אנפים והראש ,והקורקבן ,נסצא שסונין אותם תמיד
בשעה שסוכרים אותם.כי צריך לסגותשיהיו שני רנ5ים דוקא וכן דהשאר .וכן גסכר
כלנאייננונאיינג במקח הקצובכידוע5כ .5ונשא5תי ע"ז האיךהדין.כייש 5הסתפק
אם נקרא כטן זה רבר שבמנין.כי רבר שבטנין כזה שהוא נקבע טחלקיםסיוחיים
עוד 5א מצינו .עכ" 5ההשא5ח.
רע,ט21נד
ן 5פי רעתי נוכ 5לדין בזה כדין יבש ביבמש ,וכמעבמל .כי מטעם
חתיכהראויה 5התכבדסצינו בכטח ח5קים סהררויבע שאיגם נקראים ראוים 5התכבר.
כמו הראאב מבואר ביור"רסי' (ק"א) שהראש ש 5עוף איטדאוי 5התכבד .וכן הרנל
סבואר שם שאם 5א נחרך והוסר,זעור העליון כסע שנוהגין נ"כ איט נקרא ראעי

אפרי

סיסן יש5

של1ס
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להתכבד (ש"ך 0עי"ק י"א שם) והכבדים מבואר שם נ"כ דדווקא אם נהפכו ללובן
מרוב השומן או הוא חשוב .אבל על הרוב אינם חשובים והעור הצואר מבואר בחכמת
אדםכיון שאין אוכלים אותםכי אם לאחרהמילוי .כמשו"האינו נהרא ראוי להתכבך,
ומרמהוה לכרכשתא שהובא בם"ו שם בשם הרש"ל ומקורובסדדכיביצה א) והאנפים
בווראי אינם ראוים להתכבר ,כי נם הירך שקורין (48לקע) מבואר שם שאם נטל
תפארתם שהוא העור ,שוב לא חשיבה ובטל .וכל הכנ 4שאינה דהשובה יבטל,
והקורקבן א 4שכבר העלו האחרונים שאיגו בטל האידנא .אבל וה דמקא בשל
אוווא שהוא נדול.וכן בעננילשון האן שקוריו ענדיקכי כחתמת נחרלן הרי הם דהשובים
האידנא .אבל בר אוווא שקורין ענטיל שהיא רק נדולה כמו של תרננולת בוודאיאינו
חשוב .ומה נם שכמה *ומקים סוברים דאפילו של אוווחאינו חשוב ב) ומצורף לוה
סברת הכמשאת בנימין לנידן דידן .שכתב הא דמחמירנן לומר דחתיכה חיה ראוי
להתכבד.היינו דווקא בוודאי טרפה .אבל בספק טרפה או םמכינן על דעת הסובריו
שחתיכה חיה אינח ראוי להתכבו :הרי נתבאד כי ממעם ראוי להתכבר ראוים
מטעם דבר שבמנין נם כן נראה שאינו חשוב.כי וה פשוט,כי על
להתבטל.
כל חלק לבדו לא טכל לכנות אותו בשם רבר שבמנין .כמשום שמונין אותו בשעה
שנמכר כל נאייננ ונאייננ כי לכאורה והשה אכ2שי תני במתניתין חבילי תילתין
שניתערבה .הלא מבואד בירוישלמי שאין חבילה מחות מכ"ה וירין .וא"כ נמצא
שכל ויר וויר נקדא דבר שבמנין .ואם כן אמאי תני המתניתין דווקא חבילמ
של תילתין שאינה בטלה .אבל לאחר העיון איגה קשה כל כך ,כי אינו נהרא דבר
שבמנין ר 9מה שדרכו למנות תמיד או הוא נחשב מצד המנין .אבל אם לפעמים
אינה מונה אותה אואינו נחשב .השם כן מה שמונים כ"הזיריןהיינו דווקא אם הוא
עושה חבילה .אבלבלי חבילהאינו מונה אותן כלוירוויר .וכמשוםהכיאינו חשוב כל
ויר וויר ,רק כל חבילה שדרכו למנות תמיד הוא נחשב מצד דבר שבמנין .וא"כ

אים

א) לגאורח אין חנידן דוסח לראי' ,כי חסרדכי לא כחב כן רק בנידן הכרכוטחא,
ט*ני שאוכליחן ל* בר אינש ,וכלעיקר חיתרו על יסוד זח ואם ימצא איזח אנשים שאוכלים
אותו ,חוא רק ט8ני חסילוי ,ועיקר אכילתן וחדח8יבות חוא רק חסילוי יעו"שה אבל עור
הצואר חוא חשוב בפני עצמו,כי ידוע שעור חצואר קרוב לגוף חוא שסן וקרוב לחצי חוא
ן טטשו כטו עור של כל חגוף ,ואף שבחסת אוכלים אותו רק לאחר חטילוי ,א %לא
וימ
נוכל לכנות את אוכליחן בשם לאו בר אינש .ולו יהא שאינו ראוי לחהגבדו אבל מטעם
דגר א*בטנין חיו ראוי שולא לבטיל וצ"ע .ואולי ט8עם שכתבתי בשנים כיון שאינו ראוי
לתהנבר*,ינו נקרא ג"כ דבר שבמנין לדעת חדא"שנ
ב) דין זח טחודש בלבוש יעו"ש אגל דבריו צריך עיון .כי טח שכחב לפי שהאח
שטכבדים בזח אצל שרים ונכבדים ,חלא כבר כהב האו"ח גבי קורקבין וכל בני מעיים
שאף שעולח על שולחן טלכים ,אע"8יכ אינם נקראים ראוים לחחכבדלומי 1גיפול .רקלענין
בישול עגו"ם ,יועילינו טח שעולח על שלחן טלכים.
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סיסן י"8

של1ם

בנידן רירן נ"כ טה שמונים כל חלט לבדו היינו רווטא אם רוצה לעשות מחם שם
הכוללכפי שמטרא "ררייבע" אבל בלא זהאין מונים אותם כל רנל ורנל או כל ראש
וושמש .ואררבה הרי אנו רואים שאינו נחשב כ 5חלט וחלט .והראי' ישאינם נסנרים
כל חלט לברם לבהשל הרנלים איגם נמכרים לברם או אפי' הקורטבנים לברם רק
סצרפם כל הנ"ל למוכרם אותם .מזה יראה שאינם חשובים כל חלק לברו .ואם
לדהשוך לומר שכל הררייבע ביחר נטדא רבר שבמנין כמו חבילה שלתילתין ,זהאיט.
דהתם נתערבה כל החבילה ביחר בשאר חבילות .אבל הכא נתערבה כל חלק וחלק
פהדרייבע בשאר החלקים היינו הרנל בהרנלים ,והראש ,בהראשים ,וכן דהשאר .הרי
אבו צריכין לדה על כל חלק וחלט מה ריט אם נתבטל הרנל בחרנלים וכו' והרנל
לברו בוודאי אינו גקרא רבר שבמנין .ולבר זאת הא מבואר א %הרנלים שאינם
חשובים ראוים להתכבר כמשום שעוד לא נחרכו או נכ~ט כמו שנוהנין .וכתב הש"ך
שם רמטעם זה אינו נטרא נ"כ רבר שבסצין כמו תרנטלת בנוצתה ,יעי"ש בש"ה
וטעתה כיח שהרנל מהררויבע בוודאי יהיה בטל בשאר הרגלים ,הרי נשאר לנו
לחקור רק על אאשר החלטים מהררויבע אם עור נדהשבים .ועליהם בוודאי אין שום
ספק מעתה שבטלים בוודאי וכיון שנרחה מחלק אחר החשיבות מטעם רבר שבמנין
הרי נרחה מכל הררייבע שם רבר שבמנין .הנע בעצמך ,אם באמת היה רבר שבמנין
נוש אחר ,ונחתך ממנה חתיכה ,הלא בוראי נתבטל ההשבות ,כמו שמבואר בכהמנה
נתפררו כו' ונתפצעו כו' הרי הם במלים .ואף שכתב הכשן אברהם בסי' תם"ז מעי"ק
מ' שמצה שנתכפלה וחתך הכפל ואח"כ נתערבה במצות אחרים אז היא בטלה ,בהשום
שאינה אמורה רק הבלוע ,ואינה נקראת רבר שבמנין .וזה תימה,כי בלאו הכי אינה
בהראה רבר שבמנין,כיח שנחתך המצה .אבל כבר כתב החכמת ארםשמיירי רנחתך
באופן שעור נמכרת במנין .ועור נוכל לצרף דעת הם"ב שכחב הא רמחמרינן לומר
דחתיכה חיה ראוי להתכבר היינו רווקא בווראי מריפה ,כמו שכתבתי כבר דעתו.
אבל בם"ם אזטמכינן על דעתהסוברין שחתיכהחיהאינהראוי להתכבד .ואםכןאינו
נקרא נם כן רבר שבמנין מהאי סעמיה כרמשטע בהרא"ש חולין פ' נה"נ ובפרט
לדעת התום' זבחים וכן כחב הרא"ש בחולין שכל חתיכה הראוי להתכבר ,הוא חשוב
ממעם רבר שבטבין ,וכיון ראמרען אצל חתיכה הראוי להתכבר אם היא חתיכה
חיה שאינה חשיבה ובטל כן אמרינן לענין רבר שבמנין שנם כן במל.כיון שהיא רק
ספט טריפה .וא 4שכתב הפם"נ בעוף שאין לו זפסהרי הוא וראי טרפה.היינו רווקא
אם אנויודעין שבא המהם ררך הוושם .אבל אם נוכל להסתפט שבא מבחוץהרי הוא
רק ס"ם .מכלהלין נראה שרין יבש ביבש יש לו והרי הם במלים ומותר לבשל כולם
ביחר במקום הפסר כרכהחמע בסצ"א סי' תם"ז סעי"ק י"א וכן המכים בעל הח"א.
ובאמת כל פה שכתבתי הוא רבר פשום .רק מפני שהשואל התעטש בזה להחמיר.
ע"כ הרחבתי בזה לברר שאין להחמיר בזה כנלענ"ר.
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מימן כ.
2טאלה מ שהמסון תבשיל של בשר בקדרה חולבת בת יומה ערב שבת
טסור לביה"ש וכבר דהשכה ונזכר שהממין בתנור בקדרח חולבת ,אם מותר לס5ק
הקדרח סח התנור קודם שיתנמשל כסטשכל בן דדחשאי כדי שלא יעבור על בשול בשר
בהלב ,או דילמאבית דהתבשילאינוראוי לאכילההדי הוא סצאצה וחסור לטלם5ה.

ין,שרבדץ

לפענ"ד נראה דמותר .ודמי לזה דאמרינן בשבת (ד"ד) הדביק
8ת בתער ,מותר לרדותה קודם שתאפה כדי שלא יעבור על האפיה ,אף שרדיות
פת הוא אפור מדרבנן ,אפי"ה מותר לרדות בשבת מומב שיעבור על איפור דרבנן
ויזכה 5הנצל מאיפור ראורייתא .שוב ראיתי שכבר חקר הנאוןהייי
ק כו' מהור"ר
ר"י מסלאנם זצ" 5בפפד התבונה ,בזה .ורצה לחל 9לפי דעת הרמב" 1והד"ן דרדיות
ה8ת 5א הוי שבות נסור ,רק אפור כמטום עובדין דחול .ממילא אין ראיה לאיסשר
סוקצה .אבללפידעתי נוכל לומד התינח בדדית הפת נמוד שאינו מו9צההוי האיסור
רק כהשום עובדין דחול .אבל ברדית פת קודם שיא8ח הלא הוא אינו דאוי לאכול
והדי הוא כצטצהואיךנתיר אותו לרדות .בע"כ לומרשאיןלחי
ק ולומדאתין סוקצה
ק
ל
ח
שאניכיון שמצינו באיפור ספקצה נם כן דמותד .ועוד רצה ל לפי מה דאמדינן
במנחות (ד' ס"ח) עסוד וחטא בשבת כדי שיזכה בשבת אמדינן .עסוד וחטא בשבת
כדי שיזכה בחיל לא אמרינן .ה"ג איכא למימד דלא הותרה רק שבות דשבת בשביל
איפוד שבה .אבל לא ושבותישבתבישבילאיסיר דבד אחר .עכ"ל נם זה אינו נראה
לפענ"ד דהא אסויע בשבת (ד' קנ"ד ):דמבמלינן איפור שבות דמבמלכלי מהיכנו
כהשופ איטור צעד בע"ח דאורייתא ,הדי חזינן דאסוינן עסיד וחטא בשבת בשביל
שתזכח בדבר אחד וכן סבחשד באו"ח (פי' שכ"ח פעיף ד' דמותד לומד לעכו"ם
להוציא חטץ מביתו סשום ש5א יעבור על איסור חסץ .א 4דאסהרה לעכו"ם ההש
שבות .ע"כצריכין אנו לומר דמה דשסרינן עמוד וחמא בשבת כדי שיזכה בשבת
אמרינן.עטיר והסש בשבת כרי שיזכה בחול לא אסוען.היינו טעמא כית דהזכות
ע לזכות ובין כך יעבוד באיפור ,זה לא
עור איננו פבורר %א עכל לידע אם יגי
שמרינן .אבל היכא דמבורר שבמח שיעבור על איפור דדבנן יזכה בזה להנ?5
מאי6ורה דבה .בזה וודאי אמרינן עמד וחטש 6באיפוד שבות דדבנן כדי שיזכה
בדאודייהא .לפי זח בניוץ דידן אף שימלמל איפוד מח?ה אבל יזכה בזה להנ?ל
ס8יסור נהש %בשו בחלב .אנב ראיתי בהנהות החו,שות על הש"ם דפום ווילנא,
חקירה אחת מאת חרה"ג שלמה הכהן ,אם הדביק 8ת בתנור ביח"וש ,אפ מותר
לרדותה קורם שיחייב אהשם תלוי אם דושא בשבת סהשום חיוב חטאת ש אפילו
פהשום אהשם תלוי נסה מהר לרדותח .והניח בצ"ע .ול6י דעחי אין מפום להפתשט
באת .דש 1אנן קי"ל  %דבר שהוא סהשום שבות לא נזדו עליו בבין החשכצשות במשום
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מצוה ,וסם"נ אם שבת הוא ,הרי הוא גאפה בשבת ובודאי מותר לרדותח .השםחיל

הו*פ מכ"ש דמותר .ועוד חקד אם הדכיק פת בתנור בשבת ש 5פסח ,לפ* דעת הכלבו
חמובא בפר"ח דעל חמץידוע לא מהני ביטול ואם כן אם ירדצה קודם שתאפה הרי
המפ יחמיץ ויעבור על ב"י וב"י ,ואם לא ירדנה הרי הוא יעבור על איסור שבת,
כהפום האפיה .ואף שאיטזר שבת הוא חמור שהוא בסקילה ,ואימור חמץ הוא בלאו
נרידא ,אפילו הכי יש מקום לספקכיון שהאימור חמץ הוא יעבור בכל רנע ,ואיסור
שבת הוא רק בפעם אחת .עי"ש נם כזה רבריו תמוהים .דהא דלא מהני
~
ט
י
ב
בחמץ ידועהיינו שלא קיים העשה דתשביתו בזה ,אבל בבל יראה שוב אינו עובר,
כית שכבר ביטל החמץ ואינו שלו ואיך יעבור בבל יראה על חמץ של הפקד .ולפי
דעת בעל ספר מקור חיים נם על העשה אינו עובר רק הא דלא מהני ביטול בחמץ
ידוע .היינו שצריך עוד לשרפה כדין דברים האמורים בהנאה ועוד הא %א מהני
חמץ בידוע,היינו אם כבר יש לו חמץ ידוע .אבל לבטל קודם שיתהוה החמץ
ב
בזיהם~לא אמרינן שלא מהגי בים~ .וראי' לזה מנם' (פמחים ד"ח) ,היה יושב בבית
המירש וניזכר שיש לו חמץ בבית מבטלו בלבו בין בשבת ובין ביום טוב .וטסיק
הנטדא דהכאאיירי שיש לו עיסה בביתו קודם שנחמצה ומתירא שמא תחמיץ מבטלו
בלבו קודם שתחמץ ,והאי שמא דקאטר לאו דוקצגכי בודאי תחטץ כדכהצסן התם,
עי"ש .איברא שיש להקשות על דעת הסוברים דבחמץ ידוע לא טהני ביטול .הא הכא
מוכח המהני בים~ ,דהא קאמר בין בשבה .ואיירי בשבת ערב פסח ויש לו חטץ
ידוע בתוךביתו וקאמר דמבטלו בלבוודיו .וזה אין מברה לוסר כהצום כמצות ישיבת
בית הטדרש נידחה עשה דתשביתו ,אם לא דאטדינן דנם בביטול מקיים שמצה
דתשביתו אם כן הרי מוכח דנם לחמץ ידוע מהני ביטצ 5עד שאין בו אפילו עשה
רתשביתו כדעת בעל "החות דעת" .וכן יש להביא ראיה (מד' מ"ו) שם .ההולך
ביוםי"ד 5דבר כמצוה כנון לטול את בנו ,או לאכול סעודתאירומין בבית חמיו ,ונזכה
שיש לו חטץ בבית אם יכול לחזור לבית ולבער ולחזור לכמצותו יחזוד ויבער .השם
לחטץ ידוע דאם לא מהני,
לאו ,יבטיגו בלבד עיי"ש .הרי חזינן רמהני
~
ם
י
ב
האיך יוכל לבטל כמצות עשה דתשביתו כחצום סעודמ מצוה שהיא רק מירבנן ,בע"כ
צדיך לומר דמקיים העשה רתשביתו אף בביטול בעלבצפ אפי5ו בחמץ ידווב ומאד
אתפלא על הנאון בעל החות דעת הנ"ל שדחה לראיותיו של הפרי כגדים שמביא
ראיות שמהני ביטול לחמץ ידוע ואחד מדאיותיו הבא לה?יל בת הנייס ומן הנהד
בערב פסח ודחה זה דשאני פקוח נפש רנדחה מפניה כמה מצות .ואמאי לא הביא
למתניתין שהבאתי ואין לזה שום פירכה וראיה טוכרחת היא ,ואין להקשוה .הא
לכאורה יש ראיה להיפוך טטתניתין (ם"ו ).כיצד טפרישין חלה בטומאה מעיסת
מצה חנילש ביום טוב וקמיפליני בזה ר"א ור"י הא
להפריש ולבטל טודם
~
כ
י
שתחטץ ושוב לא יעבור בבל יראה ובבל יפצא .בע"כ רלא טהני ביטול בחטץייוע
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אפי5ו בכהאי נונא .אב 5באמתאין מזה דאיה 05תור,כיון שיפדיש ח5ה שוב אינו
יבו5 5במל ו5הפקיד את הח5ה כי א0וד 5הפקיד תדומות ומעשדות ,טשום הפסד
כהן .ואף בתדומה ממאה צריך 5יתנה לכהן והוא י0יק תחת תבשי5ו ,כש~ואד בכמה
מקומותואין לו בזה דק מובת הנאה 5יחגה 5כ 5כהן שידצה ואיךיפקיר סה שאינו
ש5ו ,והמובת הנאהאינו ממון,שיוכ5 5תפום ע"ז שם הפקד ,ותו 5אמידי כנלע"ד:

סימן כא.
ושאלה אם אחד הוציא בידו ביצה מתוך התרננ%ת אם בזה האופן יש
5חשהש כמשום אבד מן החי .ועד כאן 5א מבואד ביוד"ד 0י' פ"ו שאין בה כהשום
אבדהחי,היינו דוקא אם הכה עה התדנטלת ונפ 5ביצה ממנה .והדי זה כמו שי5דה
ביצה מא5יה .אב 5אם תחבידו 5תוך מעיה והוציא הביצה א%י יש בוח כמשום אבד
קהחי:
תשובה נדאה תם בזה האוא אין בה משום אבד מן החי,כי 5כאורה
הדין ש 5הסחבדאינו מומכם.כי מאורו ההש מח%ין (ד' "0ד) מנע%י בצים מותדות.
ופי' התום'הייני אם הכה ע 5דחסה ומפ5ת ביצה ש5א ננמדה .וכן הטכם הרשב"א
והדא"ש והד"ן 5פי' הערוך ,אב5 5פי' רש"י וחדי"ף והדמנ"ם ש*ירשו היינו אם
בישל בצום מכט~ם ומהודים וה נקדא נע%י בצים .אם כן 5פי פירוו"ם אין .מ9ום
לדינו ש 5הסחבד .א%ם 5פי דעתי העניה ,הוא מוכדח ממהום אחה ביצה ד' (ו).
איתמד אפרוח שנולדביום מוב,ד"י אמד מותד .הואיל ומתיד עצמו בשחימה.פי'כי
קודם שיצא 5עו5ם היה האפרוח א0וד .ועכשיו ניתד בשחיטה .יע"ש .ואם כן 5פי
זה אמאי אמרינן ביצה שנו5דה ביום מוב דא0ודה כמשום מוקצה .ה"נ הואי 5ומתיד
עצמו ב5ידתה טשום אבד מן החי להוי מוהד כמשום מוקצהכיהיכי דאמרינן הכא,
א5א חהאי דהאי0וד אבד מן החי אין בה אפי5ו בעת שהיא בדחם אסה .וכן מוכח
שם בנמיא ע"ב אמדינן ביצה עם יציאתה נינמרה ,ושקי 5ומדי הנם) מאי עם
יציאתח ננמרה כו' עד %א סשכחינן שום נ"םכי אם5ענין מאח וטמכר.ואי אמרינן
שנלומן שהיא במעיהיש בה אי0ור אבד מןהחי .אם כןיש ג"ם נם כןלעניו אי0וד
והיתדדהיינולענין אבד מן החי שכ 5זמן שהיא בתוך מעיה א0ורה כמשום אמה"ח
ואם ייאההניגסיה .ותו לית בה כהשום אבד מן החי .א5א ודאי כיון ד~ 4דחמנא
.דביצהאין בה כהשום אבד מן החי ,אמדינן אפי5ו בעוד שהיא במעיה נטראת ביצה
:
נמורחלענין אי0וד אם"ה .כנלע"ד.
.
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סיפן כב.
2ט44לדנ אחר חרך רנל אחת בתנור וגנע בקדדה של חלב רותח מהדינו.
תשבה למומ יש לשר כיון שננע רק כהעווק ומבהשד סי' "9ז דהעור
בחלבאינואסיר רק מדרבנןוהוי הכא ספטא אם מפעפע ככולוהוי ס8קדרבנן~.גבי
בשר הרנל נוכל לוכורכיון שהוא בתוך העורהוי נפ כן כשני קררות שננעו זה בזה.
אבל לחחר העיון ,מצינו מפורש בחולין (ר' קי"ד) שעור הרנל הרי הוא כמו בשר
לענין טוכאשה .ואם כן יש לוכור שהעור הרנל ככע כשר כונמש שננע בקררה חולבות
רותח ובבשר מכמש העלו האחרונים ריאפר את הקררה .שוב ראיתי בפרי מנריפ
שפתי דעתפי' "4ז פעיף כ"ב שמפתפק באותן שעורותיהן כבשרןלעניו כעכששה אפ
לענין בשר בחלב הפ גם כן כבשר .ולפי דעתי נוכל לוכור רמה ראמרינן שהרי הם
כבשרהיינו דוקאלענין מומאה,כיון שמתנאידיני הוא שיהא אוכל ואז מקבל מוכם8ה
ומטמא .ואפ כן כיון שאוכלין עור הרנל עם הרנל הרי הוא כבשר ,פי' שהוא :אוכל
כבהשר וסוקבל מוכאשה כאוכל מכמש .אבללענין בשר בחלכ דלאפני שניקרא אוכל רק
שיהיה בשר מכהש זה לא אטרינן .ומה ראמרינן שעורותיהן כבשרן .לא דוקא כבשר
מנ1ש .אלא פי' שהוח אוכל כטו בשרן .אח"כ מומתי מפורש בירהשלמי נדריפ '8
הנודר כק הירק ,שהובא שפ טחלושתר"י ור"ל לענין איסור נבלה באלו ישעורותיהן
כבץשרן לענין מומאה ופבר ר"י התפ דדוקא לענין מהשאה הרי הם כבושד אבל לא
לענין ,שאר רבדיפ .וזה כמו שכתבתי דלנבי רברים שתלוין אפ ניטרא ב2שד סגמש,
אינו נחשב העור כבשר .וא"כ שוב אין להפתפק לענין בשר ב~ב אפ נחקשכ כבשו
מכמש ,וממילאלענין דידןהוי נגעשני קדרותישננעו זה בזהואין להחמיר:

סימן כג.
אחד כיפה את הקדדה בניר ואח"כ כיפה מלסעלה בכיסוי
שהיא מכופה ,מה רינו של הכשי ,אם
כטזכת ובקדרה
מתבשל בשרבלי מליחהכסי
צריך הנ~מ ,או לא:
תשובה ונע שוה רומה לשני קררות שננעו וה בזה.כי הניר נדהשב לכלי
אהרה .כבצ שמצינובנייק אם כרך כבר בניר ו~ו אותו .אף שלפי דעת הם" 1הוא
נחשב כפו הכבר בעצמו אבל כבר חלקו עוד הפרי סגדים ובעל בינת אום השאר

שאמי

2של

אחרוניפ .והפכימוכי ההש נדהשב כבע בישול בקררהומחמירין שמה .וחם כןהכינמי
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3חשבכי0וי הניר כסוכלי הספם9תבין הכי0וי מתכת לקררה .ושובהוי כשני קררות
שנגעו זח בזה .וכמוכןמצינו אם צלו ביצה בק5יפתה עלכי0וי הקררה ואח"כ ניטצא
שחביצה א0ורה .אסרינן שאינו א0ר את הכי0וי כהשום רהוי כשני קררות שנגעו זה
בזחכי הק5ישה בסקום טררהידהשב .ה"ה הכא הניר נחשבלכלי ב8ני עצמו כנ"ל.

סימן כד.
שאלה סי שהפריש חלה מעיסתו ואח"כ הוסיף קסח בעיסתו ספני שסצא
עיסתו רכהיותר סדאי.ויש בהו0פהשיעורשחייב בחלה .מהרינו של עיסה זאת ,אס
חייב להפריש עוד חלה .והאיךיפריש:

תשובה לכאורה כמצסע רהוספת קסח אוסרות העיסה כמבואר ביור"ר
סי' שכ"ז סעי' ב' וז"ל וכן אם מתנה שתחול החלה אמ על הקסח שיתערב אח"כ
בשעת עריכההרי זה סותר .וטוב לוסר לנשים להתטת כן (אם יש לחוש שיתערבו
שיעור חלה אח"כ) עכ"ל כמצמע סזה ראם לא התנה סתחלה ועירבו אח"כ שיעור
חלה .ראוסרות העי0ה .ומקורדין זה הוא בר"ש בפ' שלישי סחלה ,וז"ל (לפי נירסת
הירושלסי בכהחנה שסה "ובלבר שלא יהא שם חכהשה רבעים קסח ).ולפי זה צריך
ללכמר לנשים שלנו הספרשות חלה לאחר נילנול קורם עריכת הלחם להחגות תנאי
זה .מפני שטערבות ומח עם המהרצות בשעה שעורכת אותן ועושות טהן ככרות.
יצאותו קמה נעשות עיסה .ואף על 8י שאין טערבין בכל אחת ואחת חכהש רבעים
קמחכיוןרבין כולםאיכא ה'רבעים .תנור סצרפן או 50וכו' ושמאכיון רנתבטל ברוב
שרם שיחו 5ע5יו שם טבל .שוב אין תנור מידפן .וסיהו בתוספתא (פ"א) משטע
דמצרף ס"כנ רתניא ,כהן ששייר קסח לעיסתו ,וכן האשה ששיירה קסח לעיסתח
והקרץ והששער סצטרפן לחכהפה רבעיס קמח לאסור את העיסה .וע"כ אותו קסח
בשעורך בו הככרות ונעשה עיסה ,רקטח בר חיוב ח5ה הוא .ואף על 8י שכבר נתבטל
מצטרף לה' רבעים עם הקרץ והשאור שלא הופרש מהן חלה .ואוסרות את העיסה
עכ"ל ו5כאורה יש להקשות הא סבואר באו"ח סי' ש"כ סעי' ב' זיתים וענבים
שנהרסקו .משקים היוצאים מהן סותרין .ואפילו אם לא נתרסקו טע"ש ,אם ישיין
בגינית כו' מותר לשתותו בשבת שכליין היוצא מהענבים מתבטל ביין שבנינית.
ואף שרבר שיש לו סתירין אינו בט ,5שאגי הכא שהאיסור לא היה ניכר טעולם
כמו הכא כאץבטלאפילו ברבר שיש לוכאעיריו ,וכן סבואר ביור"רסי' ק"ב שהאיסור
שלא היה ניכר מטורם שנתערב ,רק אח"כ נתהוה האיסור הרי הוא בט 5אף ברבר

סד

אםרי

סיטן ב"ו

של1ם

וש"ש לו מתירין ,והמעם פשום כיון דהאיסור חתביטול באים כאחר ,שוב לא היח
שעח אחת שיהא ני9רא דבר שיש לו םתירין עד שלא יתבמל םחכאז זה .וזהו כמו
שמר השובררבצדוא).כי כעת חלות האיסור ,באותו רנע כבר חל הביטצל,כי האיסשר
צמודים ואחוזים כאחד כמשום הכי נתבםל ואין לאב2ר ער שתאכלנו באיסור
ילםם~בהיתר .וא"כהכי נמי אסאי לא אמרינן שיתבםל האי0ור םבל,כיח שבשעח
בכ
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הקמח עם רבר אחר לח ככצמים או שארבהש9ים.
לח8ר"ש ממגח חלה אם לא שיחבר
אשכ אם לקח ה' רבעים קבא.ולש עם עיסח שכבר נת9נה,הרי העיסה הזאת במטום
חדבר לח עומדה שצריך להיות להקמח ,וכמו שאין אט אומרים שה9מח יהיח
במל בהסים םפני שאי אפשר להיות עיסח בלא מים ,כםו כן הכא אין אומרים
ומתקב2ת יחיה במל בהעיסה הרכה .כי על חטמח אין ראוי להתהוה שס עיסה אם
לא שיחבר עם העיסה הרכח .ונתהוה מח9םח עיסה ,אבל אצלהיין ושבענבים אינו
ן נתהוה מבלערי היין הנסתמפ באותו שעה בהנינית ,טיון שיוצא
כן עהצםיי
ן אשל איסשר וכבר נחבמל בא48אר חיין .אבל דאמש
מהשנבים הרי 9בל עליו שםיי
אי אפשר ל9בל עליו שם עיסה אס לא שיתחבר עם העיסח הרכה ויתנלנל עבשת,
וכיון שנתהוה עיסה מהקםח הרי היא נ9ראת עיסה של טבל ,וכיון שקבלה שם טבל
שוב אינה בםילה (ואין לוטר לפי זה להיפך שהעיסה הרכח יתבםל כעת בהעיסה
הנוספת ,זה לא אםרינן בודאי שיפ0יד שם עיטה פםורה במה שנחערב בה עיסח
אחרת) .וצריך להפריש חלה ממנה ,שוב ראיתי בהנהות הרמב"ם בשם בעל התרומה
שהקמח בטל בהעיסה .וז"ל בירושלמי ,לנצדו לכהנות להיות כאונות בשעת הפרשת
חלה שתהא החלה על העיסה 5% .השאור ,ועל הקמח שתוסף על ככר זה% .ל קמח
לבדו ארשי שלא היה צריך להתנות שהרי הוא בטל בעיסה קודס שי9לום לחלוחות
ישל העיסה .אבל שצריך להתנות םפני העיסה שהיא טבל וםבל אין ב~ ,םתנה
כמוכן על הקםח ,ועור אמר קםח שעל הככר והככר מצמרפין לחלה עכ"ל,הרי םבואר
א) והנח בטו שסבואר שבת (צ"ט ):לענין אם זרק חוליא לתוך בור עשרח ומיעש2ת
דחנוח חפץ וסילוק טחיצח בחדי חדדי קאתי ולא מחייב ,ניון דחחיוב בא רק בשעת חטוע
ובשעת הטחח כבר ביפלה ,וניהבטל שם רשות חיחיד טהטת זח יעו"ש חיטינ

אמרי

סימן כ"ד

של1ם

נז

דעהו שהטמחב5י ,ועל חתוס8תא שהביא הר"ש טבאר הוארהפירויש הקמחאדשיירה
שיפתח איע כמו שמבאר הר"ש רמהמח נעשה עיסח .רק ב5שטיות כמו שאנו
ודשין ןשמ8זרים קמח תחת הככר כרי שיהא נוח להסיר מהמרדה ואם היו בין
ושניחם הבבר וחקמח שישר ח' רבעים קמח הרי זה מצמרפין לחלה .וא"כ שוב אין
ראיה מתוספתא שאינו במל הטמח .וזח אינו ענין לטה שטבואר בסידבי סוף
ח~ין דהיכא שהאיסור והיתר באין בתחילה בתערובות שאינו בטל ,שאני התם
דנם היתר שחיח נובר מתחלהבפני עצטו כמו יבטה שראקה רם חו זב שראה קרי
,שמחחלת הויותם בעולם רק בתערובות ואחד אינו קורם לחבירו ,סחשום הכי אינו
בטל המיעום ברוב,כיון ריסוד הביטה נלטך טאחרי רבים להטות ,והתם אינם באים
כאהד מתחילה במובן .אבלבנידןהייןבייןאינו כן רק שהאיסהראינו ניכר כשזחילת
הויהו אבל ההיתר כבר בא לע%ם בפני עצמו משום הבי אמרינן רבטל ומהילנן
יותר אא ברבר ש"ש לו מתירין כיון שלא חל שעה אחת שם האיסור ער שנוכל
לומר 8יו ער שתאכלנו באיסור תאבלנו בהיתר .ואדרבה נוכל לומר רהביסצל בא
קודם או א5ילו בבת אחת הרי זח במל ב) ,עב" 5בנירן רידן ביון שיש מחלאת
בא אם 0תבטל חקמההיה ראוי לח5ריש פעם אחרת חלה בלא ברכה,ויוכל להפריעש
מיבח ובחביון רבא"ז וחלת חו"להויתרי ררבנןהש*יריוכל לססצךלכהחילה להפריש
החיוב ,כיון רחלה אין לה שיעוד טן חתורה השי אפשר עפלא תהיח מעם טהחיוב
בא שס8ריש .אך אם אירע אהשכח להפריש ממנה פעם אחרת נוכל לס8ך על
בעל חתרומח שבםל הומח בהעיסה ולא נאסר מטעם 0בל המעורב בה כנלע"ר ,ואח"ז
סושתי בטפר הפרנם לר' כהשה מרוטענבערנ ש05ה בקצרה בם כן שבמל הקמח
בהעי8ה.

ב) ולפי"ז נראח כטו שכתב חרט"א באו"ח פי' שי"ח דשפ נתן טלח א8ילו בכ"ר
ש*י"ח חתבשיל טותר טשום דבשעח וינתחוח חאיסור דחיינו חכישול חרי כבר נווב5ל
ולא אטרינן דלא יב8ל סהשום דבר ושיש לו פתירין .וכן לענין אם נתן פייא צונן בתוך
טים חמין א5י' אם חיד סו~הע אפי"ח 0תבפל חצונן בדשע וזח %א כפו שכהב בעל ח*ארת
ישחץאל בטוצניות בשתיחה כ~לת "בדנ יעו"ש בכ%י ח8טנח ובי"ולי שבת .סי' ב' דרצה
לאסור אפילו בדיעבד .וטשעם זח נראח לחקל אם נ8ל קסח לקדרח בשסח "יהבפל ולא אסריכן
במשחו כיון דבשעח
עדיין אין עליו שם חםץ ואח"כ נתחוח חאיסור חטץ וחוח לא
שנ~
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לא אטרינן הכי ,וה"ל טיאתי אח"כ בס' בית מאיר שכתב כן לנידן מעפ קטח.
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סיטן כ"ח

של1ם

שאלה .א ה אחת שאינה יכולה לטהר את עצמה לבעלה ספני שיש לה
טבה באע"בן יפמממא רם תמיר וכבר שאלה לרומאים ולא מצשפ לה תרופה למכתה,
וחיא אהשרת שתבחין בהרנשתה איזה רס היא ,אם מחמת וסתה או סחמת סכהה,
ואחד שתפסוק בטהרה כר'ות תראה רם ביסי ליבונה ,לפעמים תדאה בכל ימי
לבונה~ ,פעמים יש לה יום אחר מהשבעה נקייס שלה והוא נקי כר"רע או שני
ימים נקייס ,רק שהיא אומרת שזה הדם מחמת מכתה ,מה משפטה של האשה הזאת.
כי לכאורה אין תרופה למבתה ספני שאנן ספורין ובדדפיז בעינן ,ולזו אין לה
נראין ,אם תראה בכל הז,צ שלה ולא יהיה לה אפילו יום אחר.

תשובה "נ"ר יש להקל לאיתתא דא ,כמבואר נאסנת אשה לוסר מכה
ישלי במקור שסכפה סוציא רם כו' (נדה ר' מ"ו ).וטהורה ,וכן הלכה .וכיון שאשה
זאת אוסרת שתבחין בהרגש'ה איזה רם הוא ,נאסנת ע"ז בלי שום ספק ,אמ לדעת
המדרכי כיון שסרגשת שרם זה בא סן הסבה הרי היא טהורה לכ"ע ,ואין בזה
שום חולק .אבל מטעם שאין לה ז' נקיים שלמים הרי קיי"ל תחילתן אע"פ שאין
שפן סגי ,אולם סה שהחסירו האחרונים ס8ני שאין ספורין ודאין ,ואנן צריכין
ספורין וברוקין ודאין ,זה אינו מוכרח כאשר אבאר ,הנה בעל "חות דעת" כתב
בטי' אצ"ו סעי"ק ג' לענין כל אשה אם ראתה רם בבירור בלא הרגשה בתוך ז"ג
דסותרת רהדי איגן ברוקין דהא ראתה רם רהא עיקר בדיקה שהצריך רחסנא ההש
טהפום דם שלא בהרגשה ,רלדם שבא בהרנשה אינה צריכה בריקה עב"ל ,ולא זביתי
להבין רבריו ,דדם שלא בהרגשה אין מטמאה סן התורה .והאיך צותה התורה לבדוק
אחר דבר שאינה טטמאה .וטהורה גסורה היא סר"ת והאיך סותרת בזה טנינה,
אלא וראי צ"ל מה שחייבה התורה לבדוק בתוך ז"נ הוא כהחום רם שבא בהרגשה
שרוב רמים בחזקת הרגשה בא .ואמ שלא הרגישה איסר שמא הרגישה ולאו אדעתה
כיון שבחזקת טמאה היא ,אבל אם היתה יודעת בודאי שלא הרגישה ברם זה הרי
בודאי אינה סותרת סנינה ,עור כתב שם ,ררם שלא בהרגשה טמא לטהרות כמפום
מקור מקוטו טמא .והוי טומאה מפסקת ביניהן ,גם זה לא אוכל לירד למוף רעתו,
וכי זה נקרא טומאח מפסקת ביניהן .האם תגע במת או בשוץ בתוך ז"נ ונטמאה
מהמת זה ,האפ גפ זה נקרא טומאה ס58קתביניהן הלא מבאך (נדה ד' מ"ב) לענין
פאפת ש"ז דקמיבעי אי רואה הוי ,או נתע הוי ,למאי נ"ם לענין סתירה כו'
ופרש"י שם שאם ננעה בשום מומאה אינה סותרת רהא וספרה לה כתיב והאיכא
וסהוד טאוטו טמא הוי רק משום נוגע ולא כמפום ראיה עי' שם (ר' כ"ב ).ובפו,ששי
ר"ה והכא באשה טהודה ומקור טקומו טמא .אשה טהורה רלאו ראיה היא עכשל
וכן כתב הרמב"ן בחידהפיו ספורש רמטמא רק כמפום נגיעה בהאשה בשעה שיהמש
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לחוץ יעוי"ש .ומה שכתב עוד רבד' (ם"ב) אמדינן כיון רפטמא בפנים כבחוץ
רואה הוי ,ה"נ מטטא בפנים כבחוץ עכ"ל כחשמע כיון שפטמא בפנים כבחוץ ה"נ
תניא בדלא תניא .הא מבואר שם ר' פ"ב להיפך .וז"ל
רחשח הוי ,מרי ראברהם
הנטדא בעאמיניה רב שפואל בר בסנא מאבא 5ולטת ש"ז רואה הוי או נונעת הוי,
נאם לסתור ,ולטמא במשהו ,ולטמא בפנים כבחוץ 5י' אי אפרינן רואה הוי פטמא
בפנים כבמוץ ,ואי אמדינן גונעת הוי אינה פטכחה בפנים כבחוץ ,והסברה 5שוטה
רבפניםהוי ביח הסתרים ואינה פטמא בנונע בבית הסתרים ,רק ברחשה נזרה התורה
שטמכאש ז5פילו מבפנים כבחוע .ופה שאסדה הנמיא שם אליבא ררבנן לא קפיבעי
לן כיון שמטכמזים בפניס כבחוץ רואה הוי ,הכי 5ידושא פזה פוכח דסברי רבנן
ררואה הוי ,כיון שמממאים בפנים כבחוץ וזה אינה יכול להיות כי אס אמרינן
ררואה הוי ,אבל אם הי' סוברים רבנן רנונע הוי לא היו יוכלו לסבור שפטמא
במנים כבחוץ ,אבלי
ה לא אפרינן כיון שפטמא בפנים כבחוץ ,זה סיבה להיותה
נקראת רואה והוא המסובב ,אדרבה הסיבה היא כיון שנקראת רואה ,פחפתיה
יהיה המסובב שפטמא בפנים כבחוץ ,ולענין שאר דברים יע"ש .א"כ האיך מצינו
מה שכתב בעל החות רעת ,כיון רמטפא בפנים כבהוץ רואה הוי ה"נ לענין פקור
מקופו טמא ,כיון שפטפא בפנים כבחוץ הרי היא רואה ,זה הלשון אינו פוכרח
בנסרא .ועדר האיך פצינו לענין מקור פשוכע שפטפא בפנים כבחוץ ,הא האשה
טהורה פטומאת ראיה רק טפאה טופאת ערב משוס שננעה בדם זה שננע במקור.
והדי זה סיכחשת פנע ,ובטופאת פנע לא אמרינן אוסטמא בפנים כבחוץ כהטום דבית
הנחץרים היא ,ום8פת זח האהצה אינה טמאה רק לאחר שיצאה הדם לחוץ כפו בש"זנ
וטה שהדם גטמא בפנים במה שנגע במקור הוא כח8ום רכך הלכה לם"ם לדעוץ
התום' (ד' ט"ז) ,או לדעת הרפב"ן הוא באמת אינו נטמא במה שננע במקור מטעם
דבית הסתרים היא רק הטעם רנזירת הכתוב הוא כיון שפומאה נבראת שם פתחלה
שנברא בו טפא הוא אבל לענין האשה אינה טמאה בוראי בכאז שננעה הדם
בפקורה .וא"כ מאי מממא בפנים כבחוץ איכא הכא ועוד אם באנו לומד שטטעם
מטור מקופו טמא תהיח סותרת פנינה ,הא אפרינן שם (ד' פ"א ):פטוד שהזיע
כשחי טי5י מרנליות (הדש רם לבן וציול) האשה טמאה טומאת ערב כמצום פקור
מ9וכע כצחש .וא"כ לפי רבריו אם יקרה כזאת בתוך הז"נ תהי מותרת כגינה ,וזה
החש פלא .כי הרבר ידוע שדבר המצוי שהראה האשה רבר לבן תמיד הרי אנו
צריכין לדהשויצ אפמא פן הסקור הוא .והרי סותרת פנינה באופן שלא יטצא שאשה
יכ"ה לטהר את עצפה לבעלה? ואררבה פזה פוכח דכל היכי אם תראה דבר
יצפחנמז זח אונה טמאה רק טוכטשת ערב מראורייתא ,הוי זה אינו 8וחרת מנינה.
וא"כ לפי זה אם תראה רם טגמש שלא בהרנשה שהיא טהורה טומאת שבעה
פראורייתא הרי זה נ"כ אינו סותרתוכיון שאיט סותרת שוב אינו נטרא ס8פת זה
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איק ברחדן וראיה כיח שהז"נ שדיכק לחעת נקי פדם נדה שבא בהרטשה ראא
%א מדבר שהיא טמאה מהמת מקור מתומו טפא והו 84טמאת עדב .אך מ8ני שאט
מממאין אפילו היכא רראתה רם שלא בהרנשה טוסאת שבעה מדרבנן שמא חרנ"שא
%או אדעתה ,א"כ אם תראח רם כזה בתוך ז"נ שלה שוב הוי אינןבדיאיז חהשין.
אבל היכא שבוראי אינו רם של הרנשה ,בודאי אינו פותרת והרי זה פפורין ובדואין
חחשין .וא"כ בנירן רירן כיון שיש לה מכת בא"ם שיצא רם ממנה והיא יורעת
וסבחנת שרם זה בא ממכתה הרי זה בודאי איט פותרת טנעה והרי היא כטו
שלא ראתה שום רם ונקרא ימי פפורין ובדוקי 4כפו שאם ברקה את עצמה רא
ביום חראשון כהמי פפירתה ואח"כ לא בדקה הרי זה נקרא ימי פפורין ובראין
כמו כן אפילו אם ראתה רם והיא יודעת שזה ממכתה הרי זה כמו שלא בדסה ,סה
לי אם לא ברקה ,ואינה יודעת אם יום זה נקי כד"וע ומה לי אם בדשה וסתשה
דם ונ"כאינה יודעת אם היא נקיה מדם טמא .סוף פוף הרי אנודנין בהז"נ שלח
ץפתם בראיו חהאין מטעפ חזקח שבחזקת מהרה היא עומדת.
ומה שכתב בעל הס"ם בפ" קצ"ו פעי"ק י"ח דחבדיקח בחשך חז"נ חהש
מדאורייתא מדכתב 1ספרה לה .וררשו רז"ל לה לעצמה רכהשמע שתהיה ע"י
בריקהוזה נקרא לעצמת ,ראם כפשומו שתהא סופרת לעצמח %אע"י אחר .זה מילתא
ן קרא בפ*ירת העומר שאחר לא יס18ר בושבילו עכשל
רפשימא וכי אנו יריכי
שתהא
,
)
ז
"
פ
(
פפירה
וספרתם לכם
יעו"וש 4השתכהטתיה ליה נמרא ערוכה טגחות
לומר
לכל אחר ואחר ,שאין אחד יכול להוציא את השני בפשירח ,וא"כ
כפשוטו שתהח פו8רת לעצמת ולאע"י אחר .ומנ"ל שאין מפירה בל 8ברניו
קה
~ ,ועוד
אם נאמר שמח שבתבה התורה וספרה לה שבעתימים,חייט שתברוק בכליום מימי
פפירתה ,א"כ איך אמדינן שאם ברקה רק ביום ראשוו וביום שמיני הרי זה מהורה
אלתה לה כלימי פפירתה ,הא מדאורייתא צריכח לברא כל יום ויום סיסי פפירה
במו שכתב ופפרח לה שבעת ימים %פי דעתו באמת זה מוא רעת ר"ע שתהא
ספוריןלפניט .אבל אנן פסקינן כר"אשאין צריך שתהא ספורין לפניט רק אם בדטה
ביום ראשון לבר לדעת רב חאומר לר"א תחילתן אע" 8שאין פופרין ריו .והבריקח
ושל יום ראהשון הוא רק כרי שתהיה מוחזקת בטהרה לדעת הרשב'ש ,8השי אמרינן
י בזהאי בעינן בריקה בבל יום ,כמשום וספרה
ץטתבריקה היא מדאורייתא ,האיך*יינ
לה שבעה ימים כתיב ,או רסני בבריקה אחת ,וטאי סברתם ,וזה רוחק לומר שבזח
טפאפליני אם הבריקה היא מדאורייתא ,אם לא .שוב ראיתי שכן דעת חרז"ה "8ב

דביה.

ע"כ נלע"ר דהבריקח לכ"ע אינה ממעם שכתיב ופפרה לה לעצמה% .מד
,שאיט מצויר ספירה בלא בריקה .זה אינו .רק ד*8,יר יכול להיות פפירח בלי
בדיקה כהשום רכיון רמדאורייתא אינה ממאה רק אפ ראתה רפ בהרנשה ,אבל אם
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ראתח רם שלא בהרנשה אינה טבח*ה ,וא"כ טפיר יוכלה לס*ור הז"נ אם לא תרנ"ש
כליטי ז"נ שלה חרי זה נקראים שבעה נקיים נמורים .ומה טדרשו רז"ל וספרה
לה "לעצמה",היינו כפטוטו רלא תימא טמחייבת האשה לספור הז"נ בפני חברתה
' אם
כי הלשון סיפור חונח אם אחר מט*ר לחבירו לכך נאמר "לה" לעצמה* ,י
סספרת בפני עצמה הרי זה ט*יר דמי א) .וכן הוא כוונת הנמרא וספרתם "לכם"
טתהא ספירה לכל אחר אחר,היינו אם לא היה כתיב "לכם" היה כדשטע טסש~ת
ספירה הה 4נ"כ לס8ור בפני חבירד ,כמו מצוה "לספר" בישיאת מצרים ,לכך נאמר
"לכם" טתהא ספירה לכל אחד ואחד .ממילא משטע טאינ
אחד להוציא חבירג
אםו רי9כ
אבל האיך תהי' הספירת ז"נ טלח ,זה יוכל להיות
"שחיא יודעת בבירור
שלא הרניטה בשום ראיות רם טמא ,הרי היא יכולה לספור אותן בז"נ שלה .אבל
כףשום טחחכירו רז"ל ראף אם תראה שלא בהרנטה הרי זה טמאה ,משוס זה צריכה
בדיקה תטיר וזה סודבנ 4ובצה פליני ר"א ור"ע אם בדקה את עצמה ביום ראשין
וביוםשביעי ר"א סברכיון דחבדיקה הוא רק מררבנן סני אס בר9ה בתחילה ובסוף
של הז"נ ושלה .ור"ע 8בר רחי"שינן טמא תראה בנתים ולא הרניטח .והוי אינם
ספורים לפניע כמשום הכי צריכה לברוק בכל הז"נ טלה .עכ" 8בניד! דירן כיון
שחיא יודעת ומבחנה אם רס זה ממבתה ,אם לא ,הרי היא יכולה טפיר למנות ז"נ
טלה אף שחיא בור9ת ומצאה רס .כיון טהיא אומרת שזה רם מכה ואינה 8מאה
סחטה זההרי נקראיםימיםספוריםשנינו ,ולאכהבעי אםיי
ש להיום ראטון נקי לבר
י ז"נ טלחם
חפ5ק סחרה שלה טאזהרי היא בודאי כטאר נטים אם לא בד9ו כלימ
ישעולה להםימי ספירתן ,אלא אפילו אם נסיום ראהפון אינו נקי כר"ת נוכל לסמוך
על בעל שבות יעאב שהקיל בזה .אולם לא רציתי להורות בזה והרצתי זאת לפני
חנאב"ד ריו"ט ליפבט*ן ד"9ק מיר והשיב לי טחוא התיר אם יט לה יום ראהשון
נקי כר"ת וביום השביעי תרחוץ היטב בא"ם סקורם ואח"כ תברוק כרי שיהא לה
גם בריקת שביעי ואם לא יהיה לה אפילו יום אחר נקי תראה לפני את רס נדח,
ונם בדיקת דם מכה שלה וזה יוכל להבחין כל מורה הוראה .ואז נוכל להתיר אותה
א) ובזח ניחא כפשושו סה דחיתא בסמר' וז"ל וס*רח לח לעצטוג מנאן אסדו חזב
וחזבה שבדקו עצטן ביום ראש1ן 1מיאו פחור ,וב'1ם דהשביע' וטצא8 1ח1ר
לא בדקו ר"א אומר חר' חן בחזקת פחרח כו' .וסאוד תטוח חאיך 'לפינן טדרושא זאת
אאשף לא בדקה בנת'ם חר' זח מאורה .ועוד 'ש להקשות ח 8בכתוב1ת 'לשינן טזח חדרשח
שששששח נשמנת בל' שום ראיח .אבל לש' מה שחמברת' בפנים חוא דאם חיתח צריכח לספור
בו4נ' אחרים חיתח צריכח בד'קח לחראות לוש ב*ניחם שחיא 8חורח .אבל כיון שחתורח
ילתה שסומרת לעצמח ממילא מוכח ,שהיא נאמנדנ וגם אינח צריכח בד'קוג רק ביום ראשון
שריבח לבדוק כ' חיכא שיחיח 'מים מוחזקים בפחרזן ובזח ניחא כל הד'וקים לפ"ד וח1א
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אטהרה לבעלה .ולפ"ר זה למותר כיון שהאשה הזאת תבחין בהרנשתה שזה רם
מכה טפני שיש לה כאב בעת שתראה זה ,וברם ומתה תרניש שזה מחמת ומתה
מ8ני שאז אין לה שום כאב והרי היא כשאר נשים .א"כ טהלי אם אבחון מחטת
הטואה שזה רם מכה וטה לי אם היא אומרת שהיא מבחנת בהרנשתה שוח רם
מכה .רק אם הפטהה במהרה כר"ת נוכל להקל לה ושלא תברוק כלל כל ימי הז"נ
שלה ויהיה עולה לה מפירתה בלי בריקה ,כי טה קנזרו רז"ל שתהא צריכה בדיקה
%ימי מפירתה כהשום טצחך תראה רם בהרנשח ,ואימר לא ארנשה ,אבל ואת האהשה
כיון שזה תרגיש אם תראה רם מחמת סכה ,אמרינן אם איתא דדאתה רם שלא
מחטת מכה הלא נם אז היתה צריכה להרניש ,וכיון שלא ארנשה אמרינן שהיא
בחזקת מהרה ועולה להיטי טפירתה כנעל"ר.
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שאלה אשה שבעלה לא היה בביתו בערך חכהשה חדשים כהשעת מבילתה
וחיא מעוברת ,מהו לבעלה ,אם צריכה שבעה נקיים ומבילה .או כיון שהיא מעוברת
והיא טסולקת רם ואיבה צריכה אפילו בריקה ואפילו בשעת וסתה כמבואר
כיור"ר (מי' קפ"ר) שסעוברת היא בחזקת ממולקת רמים חשינה צריכה בריקה אפילו
בישעת ומתה.
תשובת
זה מצאתי בבינת אדם מי' י"ח כלל קי"נ ,שהעלה רבשאר
נשים שאינם מעוברת צריכות ז"נ ומבילה" אבל טעוברות וטגיקות חרי הן בחזקת
טהרה ומותרת לבעלה בלי שום בריקה ואפילו בשעת וכאץח ,א~ם לפי דעתי יש
להעיר על רבריו .רכאה שכובואר רכמגוברת חרי הן בחזקת מסולקת רמים הייט דוקא
לאחר שלשה חד,שים אבל קורם נ' חד,שים הרי הן כהשאר נשים וחהששות לוכאזן
ומטמאה מע"ל כשאר נשים כמבואר (נדה ר' ט' ).בעא מיניח רב ירסיה מר' זירא
ראתה ואה"כ הוכר עוברה כו' (היינו לאחר נ' חד,שים) ,א"ל סירי הוא מעמא אלא
כהשום רראשה כבר עליה ואבריה כברין עליה .בערנא דחזאי אין ראשה כבר עליח
יעו"ש הרי מצינו בופור,ש דקורם שהוכר עוברה היא היא כשאר נשים ומטמאה
מע"ל כשאר נשים וכן מבואר במי' קפ"ם מעי' ל"ר מעוברת כהשהונר עוברה (ווה
לשאתר נ' חדשים) איגה חוששת לוומת הראשון ,כהשמע אבל קורם שהוכר עוברה
אז חהפשת לומתה ועי' ביאור הנר"א ושם מעי"ק נ"ה שהביא בשם ת"ה לתרז
מ8סחים מ' ע"ב :דבשלא חונר עוברה מיירי שם .וכהשום זח אסורה סמוך לוכאץה.
נן
מכל הלין מונח רקורם חדושים הרי היא כשאר נשים וחהששת לוכחזה הראשון,
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וושצל שאר נשים מבואר במי' ק"8ר סעי' ט' אם הניע ומתה צריכה בדיקה .ושם
ל 8בדשה בישעת ופתה המש הרנישה נ"כ אפי"ה צריכח טבילה לדעת הי"א ובן
עיקר .ואף לפי דעה הראשונה שמטהרים אותה היינו רהשש אם לא הרנישה נ"כ
אז היא טהורה אבל אם אינה יודעה בוראי שלא הרניושה אז היא בחזקת טום14ה
יעו"ש בח"ד אם בדקה עצמה ונאבר העד אמורה ,דשם ליכא ראיה דלא הרניוצה
רסנרה הרניפה ער הוא יעו"ש הרי חזינן דצריכה לידע בוראי שלא הרנישה בשעת
וסתה אבל אם 5א רמיא אנפשה אם הרנישה %א היא אמורה וצריכה ז"נ וטבי5ה,
וא"כ בנידן רידן כיון שאינה יודעת אם לא הרנישה בודאי ,בנ' חדשים הראשונים
ת"כ לא בדקה עצמה בשעת ומתה הרי היא בחזקת טומאה ואמורה לבעלה עד
,שתספוד ז"נ והטב %ו4פף שהיח כעת בחזקת מם%ק רמים ,מה בכך ,כיח
טבלה על שעת ומתה סג' תדשים הראהשונים הרי חיא בחזקת טוסאה נם כעת,
ובמי' ק"8ר פבואר פפורש אם חניעה וסחה בימי עיבורה "כהשהוכר עוברה" אין
צריך לפרהש מסעך לומתה ואפילו בתוך ומתה מותרת בלא בריקה עכ"ל והיינו רוקא
כהשהוכר עוברה (וזה לאחר נ' חד"שים) הרין כן אבל קורם שהוכר עוברה הרי היא
בודאי כשאר נשים .ומאר אתפלא שלא מצאתי אחר מהאחרונים שהעיר בזה
%א מחלקים במעוברת אם היתה נזהרת לברוק עצמה בנ' חדשים הראשונים אז
היא בחאת טהורה אבל אם לא היתה נזהרת לבדוק עצמה קודם שהוכר עוברה .ונם
אינה יודעת בוראי שלא הרנישח .הרי היא צריכה טבילה ,א%ם הרצתי זה לפני
הנאב"ר טו"ה יו"ם ליפמאן (ז"ל) ,השלח אלי תשובה בקצרה כסע שמבואר לקמן
והעלה כדעת הבינת ארם שהיא טהורה .וצע"נועי' מה שהשבתי חליו על מכתבב
א%ם כבר לא הניע העת להשיב לו מפני שתקפתו עליו טחלתו שלא המלים נפשו
ממגה ותהא נפשו צרורה בצרור החיים.

שיא

סינצן כז.
כבודידידי הרב כו'  - - -ש"ה מרדכי ארי' ליבנ"י

ע"ר שאלתו אודות האשה שאינה יכולה לטהרת לבעלה מפני שיש לה סבה
ב"8סו שמוציאה רם תמיר .והיא אומרת שמבחנת בהרנשתה איזה רם היא מחמת
טבתה .ואיזה מחמה ומתה .ואחר שתפמיק בטהרה כר"ת תראה בכל ימי ליבונה
ולפעסרםיוש 5היום אחרנקי עכ"ל השאלח.
ה והקלתי לה.
תשבת פ שאמרה האשה הנ*ל שכבר שאלה אוהי בנרחי
לא הקלתי לה כ"א באופן זה חיינו לאחר שתפמיק בטהרה תברוא עצמה למחר
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בבוקר השם תהיה הבדיקה נקיה ב5א שום 5כ5וך דם ,אז תוכל 5ספור ז"נ %א
תבדוק יותר כ 55עד סומ היום שצריכה 5טבול ובסוף היום תוכ5 5רחוץ א"ם כדי
שתהיה הבדיקה נהיה אח"כ ,ואם יארע לה שתבדוק בתוך ז"נ ותראה דם ע 5העד
אין 5חוש 5זה כ 55אף ביום א' 5אחר הבדיקה הראהפונה וע"ד פה שאפא 5אודות
אשה טעוברת ש5א שטרה 5בדוא בשעת וסתה שהקי 5בזה הב"א ,והקשה מע"ל
הא עד נ"ח 5א טיקרי עדיין הוחזקה טעוברת ,הנה בספרי טלבושי יו"ט ח"ד ס"ה
הבאתי דברי הח"ס יו"דסי' דצ"ט דהיכא דהוחזק עוברה ע"י שארי סימניס שיש
להנשיס אף קודם נ"ח טיקרי ,נ"כ הוחזקה מעוברת יעו"ש שהבאתי ראי' 5דבריו
מרברי הרשב"א בת"ה בית שביעי שער ששי ,ובן טצאתי בס"ט בחידהפיו לנדה
(ד'  ,)'5דפי' כן דברי הרשב"א ז" ,5א"כ יש 5הק 5בדיעבד אף ש5א בדקח עצטה
בשעת וסתה טעת שהחזיקה עצטה שהיא ודאי מעוברת.
כ"דירידו ר"ש,

'ו"מ ליפמן ,הכהן חחו"8ק חנ"ל (עיר מיר).

סימן כח.
ייפאו הרים שלום וברכה אל כבוד ההב הנאת כו'
ש"ה יו"פ ליפטן הכחןנ"י (ז")5
ע"ד מה ששא5תי א) אודות אשה טעוברת ש5א שטוה 5בדוק בשעת וסתה,

והע5ה כת"ר כדעת הב"א והשיב5י ע"י ספרו מלבושי יו"ט ,עיינתי שמח היטב
%א זכיתי 5הבין דבריו הטהורים בטכתבו .כי מהרשב"א נופא כהשמע שיש 5חהפ
5וסתה במעוברת קודם ג"ח ראשונים ,וז" 5שם בספרו ,ויש להביא ראיח 5זה
דכיון שחד 5אודח ש5ה ויש 5ה סף המוכיחין שהיא טעוברת אפשר 5החזיק אותה
5מעוברת אף קודם שהוכד עוברה מרברי .הרשב"א בנדה שם ד"ה הכי נמי דמיישב
שם קהפית התוס' שהקשו דהא הכא מוכח דמעוברת אין צריך 5פרוש טמנה סמוך
5ומתה ,ובפסחים סוף פ' אלו דברים נבי אשתו נדה בע 5חייב ,ויבכחעו נדה בע5
פטר טוכח שם דנם מעוברת צריך 5פדוש טטנה סטוך 5וסתה .וכתב ע"ז הרשב"א
וז"ל ו"5נ דאפי5ו אמקוברת קאי וטיירי בנ"ח ראהשונים שלא.הובר חעובד .דבנ"ח
א) שאלתי הראשונה גבר כתבתי לעיל והרחבתי שטח .ולהנאב"ד פו,בתי טקודם
בקצרח .וזה היחח תשוגתו חלי .ואח"כ כתבתי תשובתי חטכואר לעיל בארוכהויח חתשובח
.
ג"כ .אבל גבר 13חו אראלים אה הפ11וקי~ג הבל על דפכדין.
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הראהשונים הרי היא ככל הנשים וחוששות לוסתה וצריכה בריקה ואסורה לשכמש
עונא אחת סכיך לוסתה ובאותו נ"ח ליכא מצוה ואררבה קשה לה וקשה לולר
ום"ם שמחת עונה איכא עכ" 5הרשב"א ,ולכאורה זה תמוה כפא ידעה שהיא
טעוברת אבל לפי רברי הח"סהליו ניחא ,וכן נתיישב בזה רברי הרשב"א בת"ה
בבית שביעי שער ששי כו' ,אלא ע"כ צריך לומר דהרשב"אאיירי שהוחזק עוברה
עכ"ל בספרו .הרי הוא כהב מפורש בשם הרשב"א שקורם נ"ח הראשונים הרי
היא ככל הנשים וחוששת לוסתה וצריכה בדיקה .ומאור אתפלא עליו האיך
חוכיח מזה שנם קורם שהוכר עוברה הרי היא בחזקת מסולקת רמים ,ומה ענין
הוחזקה טעוברת לענין הוכר עוברה .אני לא שאלתי שער נ"ח לא מיקרי עדיין
הוחזקה מעוברת ,רק עד נ"ח איננה בחזקת ממולקת רמים שאלתי ,כבוד גאונו
לא כתב שמה בספרו רק לתרץ ולסייע להח"ס מהרשב"א במה שכתב מעוברת
קודס נ' חדשים ,ותהשה האיך ידעינן שהיא מעוברת .ובע"כ כמו שכתב הח"ס
שהוחזקה עצמה בשאר סמנים ,ובאמת יוכל לרייק כמו כן מכל המקומות שנזכרו
טעוברת קודם שהוכר עובדה .מינה ידעינן שהיא מעוברת בע"כ שהחזיקה עצטח
בשאר סימנים .אבל האם בשביל זה היא מסולקת רמים במה שהחזיקה עצמה
בחזקת טעוברת .דא"כ אמאי אסורה לשנמש עונה אחת סמוך לוסתה כיון שהחזיקה
לטעוברת במה שאינה מתאוה לאכול ,או שאר רברים .הרי היא בחזקת מסאקת
רכהם ,ואעפ"כ כתב הדשב"א שהיא אסורה לשכהפ עונה אחת סמוך לוסתה ,התינח
בנירו שאלתו של כת"ר דהטעשה היה באמז שעפסקה וסתה ובזה היתה מחזקת
לטעוברת .אב 5כל זכח ושאינה יודעת בודאי שהפסיק וסתה כנון היכא ש5א ברקה
את עצמח בשעת וסתה ,רק שהוחזקה המעוברת כמו שאינה מתאוה לאכול או
שאר רבריס המוכיחים שנתעבדה .והיא קורם נ"ח ,הרי היא כשאר נשים א) .ועור
מה שייך בזה לשון ריעבר ש5א תהא צריכה טבילה.
הנני ירירו המברכו בברכות כל ישראל יכתב ויחתס בספרן ש 5צריקיס
לא5תרלחיים טובים ושלום ,והמצפה בכליון עינים לתשובתו הרמתה.

מרדכיליב צארני

א) יעוי' בתשובת רע"א סי' צ"פ וז"ל ום לענ"ד חרי טבואר לחדיא במהני'
דנדח (ד' ז') ,דטעוברת מ,פחוכר עוברח חיא דטסולקה דטים ולא קודם לכן 1ב11דחי אין
'בטי8טע דחיא טשום דטקודם לא ידעה דמעוברת ,דהכהסמעות שם דחמעם דטשעת חכרת
עוברח ראווח ואבריח כבדים עליח וטאז נסתלקו חדטים וראי' לזח טטח דפסקינן בי"18ע
(סי' ק )8"8בטעוברת שחוכר עוברח חוששה לראיות שתראח אח"כ וכו' יע"ים,
"8ק
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סימן כט.
קטאלה ש"ץ שקידש בבית הכנסת ביו"ט ,אם צריך עוד 5ברך בביתו
כרכות שהחיינו בשעה שיקדש.
תשבה נשה דאין צריך 5ברך עוד ברכות שהחייט א 9שחשב ש5א
5הוציאבוה .דהאקיי"ל(עירובין ד' מ' ):ומז אומרו אפי5ו בשוק .ועוד הובא באו"ה
בושערי תשובה סי' תרע'א סע"ק ו' בשם תשובת ורע אמת שאם הד5יק נ"ח בבית
הכנסת ובירך שהחיינו ,שוב איגו מברך שהחיינו בביתו אם 5א שבא 5הוציא
את אשתו וב"ב.
שוב סצאתי בח"ם ח5ק או"ח סי' קם"נ שחקר בזה והע5ה שיתכון שלא
5הוציא בברכות ופהחיינו ,רה 5ברך מ8ני חתקנה חקדוטה.

נןיב1ן ל.
שלום וברכה לכבודידיד נפשי וחביבי הרב - -- -

מו"ה טרדכיליב צארנינ"י
מכתבו היקר נכון הגיעני בפרום החנ ו5א היה 5י פנאי לעיין בזה בפרט

בענין נדה שהן הןנופי תורה5 .כן אחרתי עד עתה 5השיב 5כבודומפני הכבוד ועתה
5קחתי סיעד5עיין בו בעוה"ש ווה תוכן השא5ה .פה המקוה בנויה סמוך לנחד
כמו ששים ק5אפטעד .ובכות 5המקוה יש 3ה חור שהבוע בו ציגור שיצאו דדך שם
הכרם שיתח5פו ע 5מים אהרים .זה קוטב השאלה .וכבודו האדיך בזה הדבה .ובאסת
קיצד בזה במקום שיש 5האריך בזה הענין כהשום חופש המים הע5יונים שהם זוחלין
וכמו שיבם8ד בעהשש בהמשך הענין .וד' ידאני מתורתו נפ5אות.
תשבה* .בע"ה .איתא בממכת סבות (ד ).אמר רב חבית סלאה מים
שנפ5ה 5ים הגדו 5הטוב 5שם 5א ע5תה 5ו טבי5ה חיישינן 5ג' לוגין ש5א יהיו
ן פרש"י דפי' הטעם כהשום כרם שאובין וכתבו התוס' שם,
בסקום א' יעו"ש.ועיי
הא גראה דהא הוי 5יה חשטה כמחוברים לטהדה מטומאה ,וה"ה 5טבי5ה נמי
כמבחשד במס' ביצה (ד' י"ח ),יוע"ש .אמנם שיטת הראב"ר הובא בריטב"א
בחי' 5מטת שם וז"ל דוקא חבית שנפ5ה 5ים הגדול ,שמימיו מלוחים וידוע
שהטיוחין כבדים ואינם סהערבים עם המתקיים~ ,כך לא עלהח תשיה סהשום דלא
יאעערב ,יעו"ש חיטב .והובא דברי הדאב"ד בח"ם יוד"ד תשובח די"ד ,שחארץי
.בזה הדבה שכתב להרץ בזה קהשיתההו"י יעו"ש היטב בדבדעהגעיסים.
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והנה מבואר במםכת זבחים (כ"ב) ,אמר רב יצחק מטבילין בעיגו של דנ
והובא ביור"ר םי' ר"א והראב"ר בס' בעלי הנפש כתב בשער המים ,וז"ל שמעינן
מהכא דבל שחוא מבריאת המים ב~שלים למהוה ולא עור אלא אפילו מעינו של
דנ ה"ה כמים ומטבילין בהם כשהם בתוך המקוה .ואם נטמאו מעינו של רנ עולים
מטומאה לטהרה ע"י הטבילה כעין מעין .וכונתו כמו רמהני השקה למים טמאים
מטומאה לטהרה במים טהורים כמו כן מהני הטבילה מעיניו של רנ דהרי הם כמימ,
הפי זה דברי הראב"ר םתרי אהדדי ראיך כתב בחי' למכות לכך לא מהני השקה
לחביתמים שנפלהלים הנרול משום דלא מתערבי המים הם5וחים עם המים המתוקים
וכש"כ רלא מהני השקהלמעיגי של רנשע"י השקהלמי המקוה רכש"כ רלא מתערבי
אהדדי וצע"נ בזה .ואפשר לדחוק ולאמר כמו שנדחק הש"ך בחו"ם ריש םי' ל"ט
רתרי ראב"ר הוי כבהש"כ בזה בתשר חו"י .ועוד יש להקהשות בזה רהא מבואר
במסכת בכורות (נ"ב ).הלוקח ציר מע"ה כמשיקו במים וטהור .ופרש"י ז"ל הטעם
דסלקא ליה השקה דהוי כעין זריעה כמבואר במט' ביצה ולסברת חראב"ר במסכת
מכות יקשה איך מהני השקה בכה"נ כיון רהציר מלוח הרבה יותר ממי הים השיך
מהני השקה הא לא מתערבי אהרדי ,ועור יקשה מהא רמבואר זבחים (ע"ח ):דלי
שהוא מלאמי רנלים רואים אותו כאלו הם מים ופרש"י שםרכיון שעברומי המהוה
על פיו ונשקו לאותו שבתוכו נעשה חיבור להם וטהור דמי רנלים מין מים הם.
ולפי מברת הראב"ר יקשה הא לא מתערבי אהדדי .וע"כ צריך לרחוק ולאמר שלא
יקשה םברת הראב"ר עלפי םונית הנ"ל .עפ"י הכ"ם בהל' מאואותפ"י וכפל רבריו
בב"י בטוי"רםי' ר"א על הך םוניא רמכות וז"ל רשאני ההוא רפ"ר רמהוך שבאו
השאובין בדדך שפיכה הם מתערבין לכלמי המהוהואין שם נ'לונין שאובין במהום
א' .בהשא"כ בחבית שנפלה רלאו ררך שפיכה אתי .וכוונתו בזה כיון שאינן באין
מכח תפימת ארם לא מתערבי אהדדי.
ו" 8לבאר רברי הכ"ם עפ"י מה רמבואר בטסבת שבת דאמר רב מטרא
במערבא סהדא רבה פרת .םבר שלא ירבו הנוטפים על הזוחלין יעו"ש פרש"י ותום'
והר"ן בנדרים .שהאריכו בםוניא זו .והגה הקשו הראשונים אמאי חהששין שלא ירבו
הנומפים נימא קמא קמא בט 5כמבואר במטכת ע"ז (ר' ע"נ) ,ובחי' המאירי למס'
שבת שם כתב בשם יש מתרצין שברבר הבא בירי שמים אין אומרים טמא קטא
במל .ורבריו צריך ביאור הטעם לזה ובאמת אמאי לא אמרינן קמא קמא בטל אף
שמברת המאירי םובב
שבאיןע"י שמים כיון שכחץערבי שפיר וע"כ מוכרח לאטי
הולך עפ"יויברי הכ"ם הנ"ל ותוכן רבריו דדוקא תערובת הבא ע"י תפיםת ארם
אבל היכא רנפלה החבית ממילא ולא
א קנאש
מתערבי שפיר לכך אמרינןימ
בא דהשפיכהע"י תפימת ארם וכן נמי היכא ררבו הנוטפים על הזוחלין היינו שבאו
הנומפים ישהם בה נשמים על מי הנהרות שהוא בירי שמיבג ולא היו בוה שום
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תפיסה בני ארם ,לכך לא מתערבי ומשום זה לא מהני שיבטלו הנומפים בזוחלין.
וכיויא בזה כתב בס' הק' רוקח סי' שע"ז על חך סוניא שמא ירבו חנוטפיס כו'
וז"ל פי' התוס' שחמקום שנתרחב מהנחר אינו פנממי הפעין אלא סשרם אחויס
שרבו על המעין ואינן מתערבין כמבואר במדריש בראשית שהרין ירדנא עבר בימא
טבריא %א מהערבי יעו"ש .וממוצא הרבר נגין ונשכיל סברת המאירי הנ"ל.
דלכך אמר רב מטרא במערבא סהדא רבא פרת רכיון ושבאו הנומפים בירי שמים
%אהיו ביה שום תפיסת ארם לכן אמרינן ביה קמא קם 84במללי' כדאסרינן במפ'
ע"זלעניןיי
ן נסך דשאני התם רבאו התערובת בכח תפיסת ארם הפפיר אמרינן קמא
א
כ
י
ה
ר
קמא בטל.
סברת
ו
ה
ז
ו
ל
פ
נ
ד
הכ"ם
הנ"ל על הך סוגיא רמכות
לחבית של
מיס ביס חנרול לא מתערבי אהדדי ולא מהני השקה בכה"נ .ובפרם לסברת חראב"ר
בודאי לח מתערבי אהדרי כיון רמלוחין הן לא מתערבי אהרדי ולכן לא מהני בהו
הקשאה כלל ,ועפ"ז יש לבאר יותר רסוניא רמטכת מכות בעל המאמר הוא רב דאסר
ר"י אטר רב% ,סברת הכ"ם שכתב הטעם בזה משום רנפלה ממילא לכך לא מחני
הו8אח לרב .אזיל רב לשיטתו במסכת שבת שחושש שלא ירבו הנוספים על הזוחלין,
ולסברת חמאירי דלכך לא מחני ביטול כהשום רהוי בידי שפים ולא הי' בזה שוס
י ארס לכך חושש רב שלא ירבו הנומפים על הזוחלין ואזיל רכ לשיפתו
תפימתיד
ע"8י סברת המאירי והכ"ם חנ"ל.
ועור יש לבאר בזה ע"8י סברת חרמב"ן במם' מטת והובא רבריו בתשו'
רדב"ז ח"ר שאלה צ"ה שכתב שם בשימת הרמב"ן הטעס דלא מהני טביל 0חיכא
דנפלה חבית של מים ליה"טכי נאמר שמא ראהפו או אחר מאבריו לא בא אלא
באותן הכרם והם אינן ראוין לטבילה ולכך לא עלתה לו טבילה עוש ברדב"ז,
ואפשר לבאר בזה עפ"י שירוע שיטת חראשונים והובא בטסכ' ב"ב (ס"ו) ,דשיטת
רשב"ם ור"ת ופרש"י ,רכולו שאוב הוי ראורייתא ומביאיס ראי' מפורשת מתורת
כהנים  '8שמיני .אטגס לשיטת ר"י בעל התוס' דכולו שאוב הוא מררבנן והב"י
במור יורח דעה האריך בזה הרבה [וביוש"ש בבא קמא פ"ז סימן ח"י העחיק
בשס רשב"ס וז"ל והרשב"ס כתב ראפילו כולו שאוב הוא רק מדרבנן .וחי'
נרול שמפורש יצא מפי רשב"ס ב"ב שם רכ%ו שאוב חוא נה חתורה ,ובתשו'
הרא"ש כלל ל"א סי' ז' חאריך בזה חרבה ובתוך רבריו כתב רנס הרסב"ס סובר
רכולו שאוב הוא מדרבנן ,וכן פי' רבנו שכפאל בב"ב ,ובאנאן חוח לחיפך הכ%ו
שאוב לרשב"ס הוא ראורייתא] ,והנה חפנ"י בחי' לשבת (ר' ס"ח) ,כתב דלשיטת
ר"י בעל התוס' וסייעתו רכתבו דשסול שאוב הוא מרדבק וחך רהשא דה"כ חוח
אסמנתא בעלמא .א"כ כהשמע רזוחלין ונוטפין הוא ג"כ ררבנן יעו"וש 91צרתי
בזח .ו5מ8טע מרבריו דלשיטת הסוברים דושאוביס
מן התורה ,א"כ *ס%
י
ו
ט
8
דזוחלין ונוטפין ג"כ מן חתורה וכסברת התרוטת חרשן ומהרי"ק המובא בב"י
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טיו"ד סי' ר'"א .וכמבואר בש"ך י"ר מימן ר"א מעי"ה יו"ר .עפ"י זה אפשר
לאנחף כאן דהב"י כתב ופם כטור דסברת הרמב"ן רפמול שאובה חיא מן התורה
ואפשר לכהמר דאזיל לשימתו רפם 9כרב דאמור לטבול בנהרות מחשש דשכאש ירבו
הנופפין על הזוחלין וככצבואר בב"י סברת הרמב"ן בזה .והיינו כמשום רחרמב"ן
אזיל לשימתו דכיון שמוכר רפמול שאובה הוא טן התורה א"כ פסול רנוטפין
וזוחלין נ"כ מן התורה .ולכך אמור לטבול בנהרות מחשש שמא ירבו הנוטפין כו',
אף רהוא רק חשש בעלכאש ראמר לטבול כל השנה בנהרות .מכ"ם באימור תורה
אזליגן לחומרא ,וסעתה מברת הרמב"ן במכות עולה יפה רהיכא רנפלה חבית
של מים בים הגרול שכשש ראשו או אחר כאשכריו לא באו כ"א במים (שאובין) בעת
טבילה והמה אינם ראוים למבילה רהרמב"ן אזיל לשיטתו רפמול שאובה הוא מן
התורהולכך במפיקאא14ינן לחומרא .ולכך מובר רברמוני' רמכות דלאעלתהלומבילה
כמשום ר8מול שאוכה הוא מו התורה .וכם"כ היכא שרבו הנוטפין כו' הוא ג"כ
מו ההורח וכסברת התרומת הדשן עם המהרי"ק הנ"ל וככהש"כ דהש"ך חנ"ל .ולכך
חהשש רב שמא ירבו נוטפין כו' דזהו ג"כ מה"ת כפברת חפ"י שכתבנו לעיל שאם
שאובח מן התורה אזי שמא ירבו חנוטפין נ"כ סן התורה .וכיון אפ0וניא
רסב
פם~ות שחאמש שמא יטבול אחר מאבריו כשאובין שפמולין מן התורה ,א"כ גם
בנהרות אסור לטבול שמא ירבו הנוטפין רהוי ג"כ מן התורה .אסצם .בעיקר סברת
הפ"י "שחיין עפ"י מש"כ חריטב"א בממכת נררים בחי' על הרמב"ן בהך מוגיא

הנ"ל ,וקצרתי בזה.
משעתה נבוא לנידן רידן כיון רחזינן למברת הרמב"ן היכא שנפלו מים
שאובין לים דלכך לא מהני מבילה,רחיישינן שמא אחר מאבריו לא בא אלא באותן
המים השאובין שאינן ראוין לטבילה .וכן כצבואר שיטת רבנו שכמשח הסיבא
ברא",ש חל' מהואות מי' י"א בנוטפין שעשאן זוחלין כגון מקוה שנפרע על ושפתו
ומימיו יוצאין וזוחלין אמור לטבול בתוכו .וכיון שמי המקוה ננערו והתחילו לצאת
הרי הוא מובל במקוה .ואפילו "שאר במקוה מ' מאה אחר שיצא הזוחלין מ"ם השתא
הוא טובל נם בסים העליונים שזוחלין ונמצא שמברת הרמב"ן מובב הולך עפ"י
מברת הר"ש חנ"ל דחיישינן שבאש יטבול אחר כאשבריו במים פמולין וכיח שכן,
בנ"ד היכא שבמקוה יש חלל שמשם המים נכהשכים ויוצאים לחוץ בודאי הם
ווחלין ה"ש נזח דהשש שמא יטבול א' כאשבריו במים פמולים .ואף לאשיטת הרח"ש
ישכשעב אפם לדהשינ על פברת הר"ש רחיכא ריש שם שיעור סקוה סף סאח תו לא
פמלי בזוחלין במים העליונים ,מ"ט רוקא הוא בסעין כסבמשר ביורקד ר"א סעי'
נ' (וכסהש"כ כבודו בזה) ,וכסהש"כ הרם"א ,אבל אם באו ממעין אין לחהש לזחילתו,
וא"כ בנוד בודאי אין בזה שום פקפוא כלל כיח דהמקוה הוא ע"י מעין אין בזה
דהשוש צוחלין.
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אמנם עיקר המפ 9בזה ההש עפ"י הא דמבואר בשו"ת כהטכנות יעקב וחובא
בפ"ת שחבארות שהם ממוכים לנהר כל שיש למפ 9שנפהשכו דרך נידי הארע כע
הגחר אין להם דין מעין כלל ועיקר ימורו ההש כמשום רנצפור,ש בתומפעזא וחובא
ברמב"ם רהחופר בצד הים ובצד הנחר אין בזה דין מעין כלל .וחאריך בזה חרבה
ומםיו שם דלא כמברת הרם"א המובא במעי' נ"ב יעו"ש מה שהאריך כזה .והנה
בשו"ת צ"צ להנאון החמיד מליבאוויץ ז"ל מי' קם"ז האריך בזה הרבח ויבואר
בהמשך הענין מה שה9שה על מקרא מפורש פ' נח ויטכרו מעינות תהום .ואיתא
במדרש אכל לא כל מעינות .שנשארו שלשה מעינות וצריך לומרוכי ליכא מעינות
חוץ מאלו השלהטה דהדהשיב .אלא י"ל שאלו הם מעינות תהום ושאר מעינות אינם
נכהשכים מהתהום יעו"ש .וחי' שלא הזכיר נמרא מנהדרין (ד' ק"ח) ,אמר רן יוהנן
שלשה נשתיידו טהם ופרש"י מאותן מעינות שהם חמין הפי"ז אין מקום לקהטיתו
כ %דבאס~ת נשארו הרבח מעינות רק מהחמים נשתיירו רק שלושה ,חוד העלח
שם קהטית הר"ש "8ח דפרח כהשנהי' שהקשה לשמואלוכיאין תקנה לחטשת הזבה
מים חיים ,ויש לומר דיש מ9נה למעינות .וחי' נ"כ שלא הזכיר רברי התום'
רבעי
בכורות (ר' כ"ו) שנדחק בזה הקהטיא יעו"ש .וקצרתי בזה .וכתב עוד שם מברח
נכגנה להשינ על תשובת כהשכנות יעקב ,ותוכן דבריוכיון דהפי נשמים אינםיורדין
במים שהמעין מקלח ,אלא שהם נבלעים תחילה בארע ,ודרך עובי עפר הארץ
נכהשכים בנירי המעין אזי נם הם עצמן הם חשובים כמים חיים שמקלחין מעובי
הארע והם נ9ראים מים חיים ,וכ' שם שכה"נ מבואר במגן אברהםמי' תם"ב לענין
מים שנפלו בתוך ענבים ,וא"כ בנ"ד נסף אף כאשרמי פרת או מ* נשמים שיורדין
בעמק הארע נשתנו למים חיים יעו"ש היטב .אמנם לענ"ד אין הדמיון עולה יפה
בזה .ולענ"ד יש לאמר בזה בענין אחר עפ"י מה שהקשה הכ"ם בהל' 6רה ארומה
לקידדש אפר
כמקוה ולכך
 1"6הלכה י"ב דאיך פמק הרמב"ם דהים
פם~
הנד~והם פסהים בעצמן .וכתכ לתרץ
פרה .תיפא ליה שפםול מטעם שמימיוסיוחים
רמי הים יש תקנה למליחתן ע"י כלי חר,ש חדש שיסתמו פיו ויישקעהו בתוך הים
והמים שמוצץ מאחריו הם מתו9ים ועיקר הטעם שפמא מי הים כהשום רהתורה
קרא ליה מקוה ולמקוה המים 9רא ימים ,אבל בלחו חכי היה דינו כמעין .הרי נראה
בעליל ראף שמי מלוחין פמולין למקוה מ'ם ע"י כלי חר,ש חוהש נשתנה לעילויא
והוי לי' מים חיים וכשרים למקוה .א"כ כנ"ד נמי אף שבנהרות יש ה,טש מי
נשמים מ"םכיון שיוצאין דרךנידי הארע בעפר האדמח הרי נשתנה לעילויא והוי
כמעינות וכסלרת הצ"צ הנ"ל ביתר ביאור .וכיון שכן בנ"ר שהמקוה עומד דחוק
מהנהר הרבה ,ומבואר בתשו' צ"צ הנ"ל היכא דהמקוה רחא ממגהר כמו מאה
אמההוי כמעין .ואף שאין ראי' לדבר זכר לדכר .רמבואר במסכת זבים "8א פ"ה
דאה אחת מרובה כשלש כמין נריון לקשלוח ה"ז זב נסצר יעו"ש בפי' הר"ש א1הכיא
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שס ההוספתא באריכות שהו 84שיעור מאה אטה .ויעוין שם בפי' הגר"א באליהו
רבא על מך משנה שהגיח התוספתא וכתב כהקפת ההיכל מבפנים שהוא מאה
אטה .ובאמת יש לאמר שאין בזח שום מחלוקת בין תנא קמא לר""ש שר"ש סובר
עאפיעור של של,ש ראיות היא מאה ,גת"ק נמי ג"כ הוי השיעור כששה אטא ~כך
אטר ת"ק השיעור כסגדיון לשילוח שככע שהמעיז נטמפך מהנהר כמ4ה אטא לא יותר
כטברת הצ"צ הנ"ל כ"כ שיעורג' ראיות הוא ג"כ מאה אטה וקצרתי בזה( .וראיתי
לעיין בתוטפתא פרה פ"ם מעיין שיצא בתחילה ,צריך לברר אם לא הפסיקו אדם
כסו דין של אטת הםים הבא סרחוק יעו"ש בפי' הגר"א .וחי' דדמבואר בכמפנה
י"א "8ח דפרה אמת המים הבא מרחוק שסובר ר' יהודא שהוא בחזקת מותרה.
ולפי רברי הגר"א סותר את עצמו יעו"ש וקצרתי בזה).
ונחזור לנ"ד אף שסברת חנמפכנת יעקב חיכא שהם19ה סמוך לנהר אינו
כמעין מ"ם כיון רפשםת הרם"א בסעי' נ"ב רמותר לחפור טאוה בצד הנהר טשום
דארעא חלחולי מחלחלא יעו"ש היםב ,בפרם שהמקוה עומד רחוק טאנהר ,ולסברת
הצ"צ הנ"ל היכא דרחוק מהבתר מאה אטא הרי רינו כמעין והתומפתא מיירי
היכא דחפר סמוך אצל הים והנהר ,אבל אם רחוק הרבה חרי הוא כסעין ,וכן
ז יצחק להנאון מאאוונא ח' יור"ד סי' כ' היכא שהמקוה עוטד
מבואר בתשו'עי
רחוק טאנהר ה"ה כמעין סצמפ וכיון שכן בנ"ד אם יש בהמאוה ס' סאה א 4לאחר
שיצאו הזוחלין ,אין בזח שום חשש כלל וםותר
בתוכה א 4לכתחילה וכמו
לםב~
שכהב כבודו בזח להתיר.
מאתידידו הכותכ וחותם בכי םובאו,ע

יהודאמעשיל הכהן ,החופ"קביריסאוו

סימן לא.
1מגי

וממ טפז "עתקת השאלח חזאת על יטים אחדים ,טחטה זח חקדטתי
תשובתי וכעת טצאהי אוהח ע"כ ראיתי לחעתיקה).

וזה חשאלה אשר שאלתי מאתו אשר זאת התשובה סובג עליח8 .ח הטאפ
בעיה סשך לנחר כחכמפים קלפטער מן הנהר .ובכותל המקוה ,יש בה חור הקבוע
בו סילון כדי שיתחלפו המים ,אולם המים יוצאים תמיד דרך החור אף בשעה
שסובלים בה .ולפי דעתי ראוי לכאורה לסתום החור כרי שלא יהיה זוחלין בשעה
שטובלין .אף שמבוארבסי' ר*א סעי' נ' אם ישארו בו ס' סאה אחר שיצאו קצתן
שער הסדק כשר .הייט דואא במפום שאין לחוש שיטבול במים העליונים הזוחלין
כנון שהמים מכסים כל הטף כד"ת מים העליונים הזוחלים ,אבל כמהום שיש
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לחהפ שהטים העליונים הזוחלים הם הנומרים את הטבילה כדברי תורא ,הייט
שלכ 5השחות הק1ערות וש 5הראש נטבלים בהם ,בחהשי יש לאסור א~ם אוסדים
כי הם9וה היא מהכעין ,וא"כ שובאין להמתפט בזח .אב 5אם באנו לוהשהש לדעח
הרסב"ם שמטוה המסוכה לנהר אינה טטהרת בזוחלין א"כ יש לטפק בעת .הטתירנא
ופראיתי בתשובת צ"צ שאם רחוק הסקוה טן הנהר ככע כאשח אטותאין זח נקרא
8ה

0מוך5טהר אבל לא אדעסנין לוזה .ועורלפי דעת הר"ש טקואות  '8ה' וששםהסעין
הוא
תטיד במקומו ואינו נזח ,5ואח"כ עשו שום תיטון שיזחיל אינו מטהר
ען
בזוח5י
וסויכן הובא להלכה במי' הנ" 5בם"ז יעו"ש מעי' י"א [ובאםתלפי רבריו יש
ן 5ענין הבארות שלנו אם רין סעין 5חם לפהר בזוחלין ויש לי בזה הרבה
יעיי
דברים אבל לא עת האמף] ,ועוד פטעם אאראולי "פ לשסור אוחחכפי ושחיא כעה
9ל מתכונתת פ8ני שהסיפ אינםעסוייםגפי שאנו סצדרת אותח אינה מניע הטים
רק טפח אחר לסעלה סהטבור ועל צר היותר
טפה ומהצח .וכבר נושחלתי כמח
י
ס
כ
מעמים מהנשים העומרות על הטבילה חאיך יתנחט עם נשים בע5ת קהצה אאשר
לחן מניע הסוים ר 9ער הטבור .ואתי עוד שני אצבעות יחער .וכל זה בעבורכיון
קשחניע המים לחחור כבר יוצא המים .ואסרתי 5הן שהטבילה תחיה דרך שניבה
לתקן,
ולדהשתטח על פניה .אף שסהשמע שם ברם"א מעי' ל" 1דדוקא אם אי
י
ש
מ
א
אז
5כתחילה באופן זה ,בכל זאת לא רציתי לעשות חדשות .אבל הנשים
תטב~
ד
ו
ש
א
כ
ה
ש
ה
ה
ל
ו
ב
ט
ל
א
ת
ו
נ
י
ב
כ
ב81ופן זה לההשתטח במים
ר9עומרין
חנ"ל אטרוליכי
על רגליהן וכופפין ראשון וחצי נופן בטים וח"ו יש חשש פפא לדעת הש"ך .וכבר
הובא בפ"ת מי' טצ"ח מעי"ק כ"א שלכל הפחות צריך להיות עשרה נודלין למעלה
כחהכובור ,וםהבטע כל זה ראוי באכטע לפי דעתי למתום את החור היטב ,חבל קושה
עלי בסשור את הדבר הזה .ונםאתי אינו צר*ך.וכי מ8ני שאני מדמה אעשה
מעשחי
בעבור זה הרציתי כ"ז לפני כבור תורתו וש*חי'.
והנני ירירו עוז המברכו באהבה רבה ,הרווש וטובו כל הימים,

מרדכי ליב צשרני.

סימן לב.
ממקור הברכה ישפות ר רבחיים והצלחה אל כבוד תרב
הנאון כו' ,כש"ת מו"ה יהודא מעשיל הכהן שלים"א
אב"ד דק"קבאריסשוו
אהדשה"ם .הנני להשיבו על תאעבתו איצת הערות נטטת לפי דעתי ובבר
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כתבתי לכת"ר בקצרה מה ש"פ להעיר על רברי הראב"ר המובא במכתבו הנחמד

וכעת ערכתי מכתבי בהרחבה טעסנ ואבקשו אם יש לו מה להשיב על רברייוויעני.

"11ל שם בבוכתבו.
אמנם הראב"ר חובא בריטב"א בחי' לטבות שם וז"ל רא 8חבית שגפלח

לים הנרול ,שמימיו ט5וחים וירוע שחמלוחין כבדים ,ואינם מתערבים עם המתאים,
לא עלתח חשקה משום ר5א טהערביעכ"ל .ראשיתיש לתמוח ,הא חגמדא 9אסד
שם בפירהש טעם אחר .ח"ל הנמרא ודואא ים הנדול כהשום רקויאייםי אבל שאר
נמרות לא .וביאר הרג1ג"ם השאר מפרשים גדשום חמהם נגמשכים ולא עופדים חרי
ושבואר חטעם סהפום רים חגרול שמר במסומו ואינו מתערב עם חגוים של החבית,
נהשוםהכיחיישינן שמא,יש נ'לונין כךס שאובים במהום אחר,ולפי דברי הדאבאר
פנ"ל הטעם כהשום טלוחים ובמים ,ה*"כ יהי' נ"ם נרולה בין הטעם חנסף ובין
פעם הראב"ר ,היכא שנפלח לנהר העוכחר בם9ובם ,אבל אינו מלוהים ,לרברי
לא עלתה לו טבילה.
הראב"ר עלתה לו טבילח .ול15עם
י
כ
ג
ח
השמנתי פגאון אחד שאטו שמעולם לא עלח על דעת הראב"ד שאצל דהשקח
צריך לחיות מעורבין זה בזח .ר 9הפירוש שיטל להיות מעורבין כמו דאמריע
י לבילה בילח סעבבת ,וה3א
3ל הראוי לגילהאיו בילה טעכבת גו וכל א8איןיאו
י דהשאה
אין ראוילבייח.כיפי חים מלואים וכבדים ובמשוםהכי לא עלתה דהשקה,כ
חחש ממעם זריעח ,והוה כפו שזרע במקום שלא ישרש שאין כמעטהרין בזריעח ,אבל
לפי"ר איט כן כי באמה אצל זריעה כגמש צריך לחיות ראא שיחי' פושרשין
בקרקע השז נטהרין ,אבל אם עור לא נאא"פ רק שסצנחים בקרטע הרי הם טמש1ים
93ן שהייתה ,ולא אסרינן ס 5הראצי לבילהאין בילה סשכבה ור4ל.
ב') היאך סצינו אצל רין רהשקה שצריך להיות מעורב זה בזה רוקא עד
ישלאיחיהניכר כל אחרבפני עצמו ככצ שכתבתי לכתאר מכבר ,שישלעיין במקואות
פ' ששי טשנה ח' מושכו וטשיקו אפילו כשערח ריו וכן חלכהבלי שום חול .9ואף
הר",ש טזב שלענין אששיבה שהיא מדדבנן מועיל השטה כזה ובגירן רחבית נ"כ
ההשדשא ר 9כהשום טים אמשובים .וגרו5ח נ 18סמץט בנדה (י" ).1אשל שלנ שנממא
ט' נטהר מקצתו נטהר כולו ,והיינו ע"י חשקה במקוה כשאר מים טמאים ,תפי
4דאב"ר הנ"ל הא לא חשקה במקצת שלנכיון שאינו מעורב 3ל דהפלנ בבוי חכוקוה
זה בזה ,ועוריעוי' ברמג"ם טקואות *"נ הל' כ' לנין שהוא מלא מים טמאים,
והיה על פיו טיט טופח והיה חטיט שקוע במים (*י' שהמים המותם חלנין שקוע
במים שללנין) והטבילו טהור הרי מחני הושקה לסים שבלגין אהאאשינו טנע להרי'
במים עצפן ר 9בטיט הטו8ח .ואףלפי חשנת הראב"ד שם שחמים של מקוח צריך
להיות 9צ9ע במיט אמניע דדך שס לחג?ים של חלגין ,עב" 8לא חוי חחשקה טעליא
ערשיהי' טעורב זה בזה היטיב ואפי"ח טהני השקה להמים שבלנין ,הגב"ז לא ט%
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5תרע כמו שכתב כת"ר בשם הכשם דמתוך שבאו השאובין בררךשפיכה הם סאץערביו
עם כ 5כף המהוח ,זה 5אשייך 5ופר אצ 5ש5נ ,וכן אצ5ה5נין ש 5מים טמאיפ כמובן,
ובר מןדין רברי הכשם אין  15ביאר ,הא מציגו שאם היה מטוה אחת כ 1%שאג
וחברה 5טהוה כשרה בשפופרת הנוד ,הרי נם הושאובה כשרה 5טבול בה ,יעוי'
ברמבשם פשה הל'  '1והתם 5א באו השאובין בתוך המהוה כשרח ,ער שנאמר קפט*
קסח* בטל ,או שגאמרכיח שבאין מכח תפיטת אדם הרי הם סאץערבים אחדדי כפו
ישהסבר כתשר ,פפני שהם רק נהשקין זה בזה בשפופרת הנוד שוב 5א שייך בזה
פברת קמא קסט* בט.5כמוב ,,אב 5באפת רברי הכשם הוא כפשוטו% .א כפו שהבין
כת*ר לפרש כונתו 5ח5ק מדין נטל סאה ונתן טאח המבואר בפשר .כהשום שבא
עשי תפימת אדם ,אב 5בחבית איט כן .טנתו דהתם א %נתן סאח ונטל מאה
באעשי שפיכה לכך מתערבי שפיר ,אבלגבי חבית ש5א באה עשי שפיכח ,רק שנפלה
החבית עם המים 5תוךים ,סהשו"ה לא נתערב שפיר,וחיישיגן 5נ'לונין מים שאובים
שעומדין בטהום אחר .וקושיתו ש 5הכ"ם טעיקרא 5א היה רק מדוע לא נאמר
שיבטלו מי החבית בים .כפו שבט5ו המים שאובין ששפך לתוך המקוה .ועשז
תירץ לח5קכי התםנבי נטל מאה ונתן מאה .בא ררך שפיכה ופחוערבי שפיר ו5א
חיישינן שכש* מאה ו*אובין עופדין במקום אחר ,אבל אצל החבית מים חיישינן
להכי כמו שכתבתי .אב 5זה 5א הקשה הכשם שיתכשרומי החבית בים ממעם השקה.
המש מטעם ביט ,%זה אינו.כי אם זח כונתו יותר היה 5 15הקשות ממהוה *סו5ה
הטמוכה למהוה כשרח וחיברהע"י שפופרת הטר ונתכשרה המהוח *מו5ח עשי זה.
אלא על קהשית התום' הא טהני השקח ,חיה  15תירוע אחר כמו שאבאר אישה רק
כל קחשיתו היחישהיה 5ה לבטלמי החבית במי הים ,יוע*ש בכ"ם ויראהכי כנים

רי

רברי.

נ') שוב טה שכתב כתשר בשם המאירי למם' שבוק שכתב 5חיץ קהפית

הראשתים אצל רבוי טטפין על הזוח5ין .אמאי 5א אמרינן קסאש קמש* בטל ,ותירץ
המאירי בשם יש מוורצין ,שבדבר הבאבירי שסהם אין אומרים קסא קמא ב,%
וחפבר כתשר טעטלפי ררכו שמברת המאירי מובב ה51ךע*"י דברי הכשם הנ",5
וז"ל בפכתבו ,ותוכן רבריו [של חמאירי] דדוקא תערובת הבא עשי תפימת ארם
מתערבי שפיר5 ,כך אמרינן קכאש קמא בטל .אב 5היכח רנפ5ה החבית סמי5א ו5א
בא השפיכה עשי תפיסת אדם,וכן נפי היכא ררבו הנוטפים ע5חזחתליןהיינו שבאו
הנוטפים שהם מי נשמים על מי הנהרות ,שהיא בידי שמים% ,ח היו בזה שום
תפימת בני ארם5 ,כך 5א פתערבי וסהפום זה 5א מהני שיבמלו הנוטפים בזוחלין
עכשל .לאזכיתי 5הבין דבריו הק' מה זו מברח אם באה התערובות עשי תפימת אדם
מתעדבי שפיר ,אשכלפי רברי 1אם לא נפלח חחבית ססהלא ראשח.שלי
ך אדם את
החבית מים בידים 5תוך הי 4האם נאמר אזכיון שבאיןע"י תפימת אדם מהערבי
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ש*יר? אתמהה .או להיפך אם נפ5ה החבית על צידה ונשפך המים מעם מעם או
5מש 5אם נפ5ה הברזה מן החבית והבהם הולכים לתוךהים או פשום שנסר 9החבית
ויוררים המים מיף אחר מיף האם בכ 5זה נאמר ש5א יבמלו המים בתוך הים ,זה
5א ניתן 5הכספר .כי החהש יכח"צ לנו זאת כי בודאי אם נפ 5מפה אחת גשמים
בתוךים או אפילו בנהר .הרי היא בטלה וכאעערבת שפיר וכן המיפה חשניה .וכן
הש5ישית וכו' ואף שבא ע"י שמים ,ו!ש"כ מוא סוף מעמא בעי מרוע לא אמרינן
9מא 9מא בטל אףבידי שמים כיון רהחושיגיד 5נו שכ 5מפה ומפה יתערב שפיר,
וצריכה להיות במלה ,ואדרבה מצינו שנם בירי שמים יש 5ומר קנטש 9נטפ במל.
יעוי' בכ"ם בפ"ב הל' כ"ו טמומאת אוכ5ין אצל דין שופכין ומי גשמים שה9שה
שם הכ"ם אמאי לא אמרינן 9מא 9מא במל .ותירץ שם ממעם אחר .כיון שהמים
ה~נים וננרים הלכך המים הבאים באחרונה הם שומפים את הראשונים יע"ש .הרי
חזינן לדעת הכ"ם שתפם בסברה אחרת .ודלא כמו שביאר כת"ר דר 9ממעם תפיסת
ארם שייך לומר שיבמל ,אלא כמו שכתבתי לעי 5שרברי הכ"ם כפשומו ,וכשאני
לעצמי אוכל לומר שמברת הכטשירי בשם יש בעורצין ,טונתו כמו שבתב הרימב"א
בביאורו ע 5הרמב"ן נררים ,וז"ל ראיכא למרחי רמעי9רא היו ראוין לירר כל
הנומפים שנפלו לבס[ 41כמשום שוה בא בירי שמים] ,ולהכי חשבינן 5הו כאלו
נפלו כולם בבת אחת ,וכדאשכחינן בכלאי הכרם הנאסרין באחר ומאתים בשנרולין
מעם מעם .ולא אמרינן ראשון ראשון בטל .כיון רסוף גירולן לבוא עכ"ל .ווה נ"כ
טנת המאירי בשם יש מתרצין .כיוון שבאין בידי שמים ,הרי ראוין לירר כל
חנומפים שנפלו 5בסוף ,ולהכי חשבינן להו כאילו נפ5ו כולם בב"א ,אבל היכא
דהרבר באע"י אדם כמו א%יי"נ חמבואר בע"צ ,לא אמרינן דמעיקראהיו ראוין
לירד כ 5החבית לתוך הבור,כיון שבאע"י ארם ,הרי גוכל ~כב על כל מיפה ומיפה
שלא ירד ,כמו יצהוא סבב שירר לתוך הבור ,כן " 8בידו לעכב שלא ירד ,כהשום
הכי 5א 0צמרפינן סחשיורין לבסוף 'שתהא נחשב כאלו בא בבשא ,וממילא אמרינן
09א 9מא במל ,סברח זאתהיא9ילוריןלעינים.
ר') שוב מח שכתב ועפי"ו יש 5באר יותר רסוניא רמסכת מכות בעל הבטפמר
הוא רב ~מברת הכ"ם הנ"ל שכ' הטעם בזה כהשום דנפלה ממילא לכך לא מהני
הש9ה ,לכך אזיל רב ל,חימתו במסכת שבת שחהשש שלא ירבה הנוטפים על
הזוח5ין ,ולסברת המאירי רלכך לא מהני בימול כהצום דהוי בירי שמים ,ולא הוה
בזה שום תפיסת יר ארם ,לכך חהשש רב שלא ירבו הגומפים על הזוחלין ,ואזיל
רב לשימתו ע*"י מברת המאירי והכ"ם הנ"ל עכ" .5מה מאור תסיהין רבריו
בזה .כי לפי סברתו מרוע חושש רב רו9א שמא ירבו נומפין על הוו~ין ,משמע
בנהרות אף שידעינן בודאי שנמפי מי נשמים,
הא סחצה על סחצה מותר
לטב~
ובאמת כן רייק הש"ך בב"י שם .ולכל הפחות אם היו זוחלין מרובין על הנומפין
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זה כשר אליבא דכ"ע מסהדותא דר' אליעזר ב"ר צדוא ט'% ,פי מה שהסבר בדעה
רב מטעם ושבאבירי שסים גשין בהם שום תפימת בני ארם סהשו"ה אינם בטלים,
א"כ חיה צריך לפסול אפי' אםהיו עחלין טרובה מנוטפין.כיו
 ,שאינם מחערבים
לפי רבריו וםה נם שחב"י 8סא מפורש רוקא אם חנוטפין טרובין אצ אסור לטב%
בנהרות יעו"ש ובכ"ם הוא 5בר כל מקום שבא בלי תפיסת ארם שוב 4ינם ב%ים
והוא יהיח שתר את עצסו ,ל8י םה שתטניר כונתו ,אלא בע"כ צריך לוטר כמו
שכתבהי לעיל שאין זה כוונתו ותו לאמירי.
ה )4אעב מה שבהב לבאר ע"8י סברת חרמב*ן ז*ל בנשסכת מכות המובא
דבריו בתשובת הרדב*ז ח"ר שאלח צ"ח .שכתב שם בשיטת הרסב*ו המעס דלא
סוני מבילחהיכא דנפלה חבית של מים ליה"ב3י נאמר שמא ראשו או א' מאבריו
לא נאו אלא בחותן המים והםאינו ראוין לטבילה% ,כך לאילתה לו מבילה ,וביאר
כת"ר סברתו ע"8י שיטת ההאאאניםברין מאוה שכ%ו שאוב ,דשיטת רשב*ם ור"ת
ורששי דכוט אשיב הוי דאיוייתא ,אמנם לשיטת ר"י בעהתו*ס דכ%ו שאוכ הגא
סורבנן .והנה ה"8י בהי' לשבת (ד 4מ*ה) ,כתב דלשיטת
וסיעהו רכתבו
דאס %שאוב הגא מדרבנן ווקי דו"שא רת"כ אסמכתא בעלמא .א"כ באשבוע דזוחלין
וטטפין הש נ*כ ררבנן ,וכמשמע טדבריו דלשיטת הסוברים דשאובה 8ם %םן התורה
א"כ פס %דזוחלין וטטפין נ"כ מן התורה (עכ"ל בםכתבו ,רברי ח*8י הנ"ל) ,א*כ
לפי סה שמבצאר בטור בב*י ושם רתרמב*ן סבר רשס %שאיבח הח 5מן התורח,
אפשר לוטר דאזיל לש5אץו ד5פוק כרב דאסור לטב %בגהרות מהא1ש דוש5ח 4ירבו
הנוג1פין עלהזוחלין,והייבו משעם דחרמב*ן אזיל לשיטתו רכיח שסבר דשמ %שאובה
הוא מן התהרה א*כ פמ %וווטפין ואחלין נ'ככפ חתורה% .כך א5ר ל8בול בנהרות
מהשש שמא ירבו הנוטפין
אף דהוא רק חאהשא בעלסט 4מכ*ם באישר תוהה
ת
ר
ב
ס
אזלינן לחוכעקש ,ומעתה
הרפב*ן בםכות עולח יפח דחיכא רנפלה הבית
של פים בי 5הנרול ,שמא רא"8ו ש אחר מאבר*ו לא באו כ"א בטיםישאובין בעת
15בילה ,והמה אינם ראוים לטבילה דהרבוב*ן אזיל לשיטתו רפמול ישאובה הגא סע
יאזורה% ,כך בספיאא אזיל להומרא ,ולכך מובר רב בנשכות %א עלתח לו טבילה
טשעם דשס %שאובה מן התורה ,וכם"כ היכא שרבו הנופמים כו' הוא נ'כ מח*ת
כסברת הפא ואזיל רב נ"כ לשי5אעו עכאל בקצרה .כאשרעיינתי בפנ"י שם ,ראיתי
ישהמפ כתג שקדשית התוס' אמאי לא אמריט קמא קמא בטל בנוטפין שרבו על
חזוהלין ,אינו רק לדעה חשברין ושהם9וה כולו שאוב הוא סדרבנן וכן רין טט8ין
וזוחלין נ"כ מררבנן ,ש8יר יקונה דני5ט 1קבח 4קכט 5כטל .אגכל לפי דעת חסוברין
דשאונה ב%ו הש טדאיייתח תן טמפין וזוהלין .שוב לא שייך רהטשות רנימא
קטא קטא במל .רשאני חתם א%יי"נ לא אמרינן סמא קמא ב5ל וק בררבנן אבל
לא בדאורייהא .יש"ש .טלבר שרבריואין לו ביאור נכון,כי נם התום' בעשגע רצו

י"י

כי

אמרי

טימן ל"ב

של1ם

81

להיע כן ,וא*כ מה חידש לנו בזה ,מלבר זה אינו נראה שדין נומפין וזוחלין תלוי
ברין יששובח כולו :כי מצינו בזה שלדעת המוברים דשאובה כאו הוא ררבנן אפי"ה
אצל נומפין וזוחלין 8סאו להחמיר שלא למבול בנהרות ,מטעם חאהפא שטא ירבו,
וא4כי ההש טדרבנן לפי דעת ה"8י חנול ,יעוי' ברמב"ם שהוא פבר שמקוה כולו
שאובה הוא סדרבנן ואפ*ח חייש לשכפש ירבו הטמפין על הזוחלין ,וא"כ יקשה
הא אצל אי8ור רובנן אין ראוי לחחכרר בפפהא .וכן לדעת הפוברין שסקוח כולו
ש8עבה הוא מדאורייתא ואפי"ה פפטו דאמרינן באמת בנומפין וזוחלין ,קסא קפא
בטל ,יעו"ש בתופ' בכורות (נ"ו ).שכתב ר4ת בעצמו ראמרינן ק5טש קמא בסל.
ורט כהפום מראית העין אסרינן למבול בנהרות יעו*ש ואףכי הר"ת הוא מהסוברים
דוטשובה כולו הוא טדאורייתא ,וכן לדעת רש"י שכאו שאוב הוא טיאורייתא,
וא"15ה כתב שמה במגות אצל חבית שרק לתרהצה חיישינן דילכטש מבל בהשאובין,
א %סנרת כה"ר היח ראוי לפפוק כן נם אצל חתיו כיון שדין וה הוא פפק
דאורייתא סמו שחפבר כת*ר שזהו פברת רב ומה שכתב שנם הרמב"ן פבר דפפול
שאובה הואכה התורה ,חמנםכן ראיתי בטעדני מלך בהלכות מהואות שנם חנא כתב
לשת חרמב"ן בחהשובותיו פי' ר"ל שסבר דשאובה כאו הוא מן חתורה ,ולפלא
שטפץט שם מפורש להיפך שסבר דשאובה כולו הוא טדרבנן יעו"ש בפוף פי'
ר"ל א) .ופומ פוף לא אוכללהבין פברת הרמב"ן במכות שחשש שטא ראשו או א'
באבריו לא באו כי אפ במים שאובים הא נתכשרו השאובין בים הנדול בהישקה
כקהפית התוס' וכבר פקע מהםרין שאוביןלפסיל המובל שם .ובטהרין זה נשתנה
ן נמל 0אח ונתן סאה אפילו כל היום כ1לו וא8י"ה כהשר למובלו אליב 84רכ'4ע.
סיי
ה
א
פ
ו
כיון ררין
1ח 4לדעת הרמב"ן .הא לדעתו איט ראוי שתהיה במלה כל פאה
שאובין הא מדאורייהא כמו שחי"ש הכאאיל חבית ,לפי סברת כת"ר.
אסגםלדירי טשיא מובא בפוניא דמכות לדעת הרמב"ם שכתב שמה במקואות
 1"8הל' יו"ד וז"ל חבית מלאה מים שנפלה לים הנרול המובל שם לא עלתה לו
טבילה.אי אפשר לנ' לונין שלא יהא במקום א' וככר של תרומה שנפל לשם נטכשש
במים השאובין שהרי המים עומדין שם עכ"ל ,וטשיא לי הא כבר כתב בפ' מ"ו
פטוסאתאוכלין הל' א' וז"ל ,כיצד סים שבקרקע שאין בהם ם"פבין שהיו שאובין
ובין יחשינן שאובין כו' נפל לתוכן ככר של תרומה הרי הוא מהור כשהיה יפאין
גשתס5ששין אלא לרצון עכ"ל .א"כ האיך פפט אצל חבית של סיפ שאם נפל שם
א) 'עו" בהדוש' חרשב"א ליבטוח  '9חערל ושחקושח אמאי דאטרינן דבאיסורי
ורבנן דבטל ברוב כדכהטכוע אצל טקוח ,וחא שוטנו של גיד דרבנן חוא וא5י"ח אינו בטל
נרוב 1ג /1ותירץ בשס חרטב"ן דלא אטרי אלא באיפורי דבריחם שאין לחם עיקר בדאורייחא
בלל כגון ויאיבאו דגולח וואובח דרבנן וכגון חרוסת חו"ל גו' ע"ג .חרי טפורש דחרטב"ן
5בר דבולח שאובח חיא רק טדרבנן.
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ככר ש 5תרומה הרי היא טמאה ,הא טים של החבית מונחים כעת בקראע היםואינן
מטטאין א5א 5רצון .ויעו"ש בם"5ם שגם הוא עמד ע"ז האיך הבבר טמא ,הא הסים
ש 5החבית אינם שאובין כעת שנטהרים בהשקה ,יעו"ש וראיתי ב"8י במכותשריח
5תרץ לדעת הרמב"ם בשני אופנים ,או שחא יסבור דהשקח 5א מהניאיל תרומח
כמו דלענין קודש 5א מהני השקה כדטהטטע ב '8כ 5ושעה (לנ[ ):דברי ה"8י הנשל
אין מן המובן כי אף רכהשטע דאין השקה 5קוד"ש .וכן זריעה אצל תרהשה ,הייט
רוקא 5קוו,ש עצמו או תרוטה עצמו אב5 5הכשיר כ5י 5תרומה ,או לחיפך
5פם~
תרומה במה שנפ 5בכהם המוישקין ,בזה אינו דומה 5קווהט וראיה לדברי שמטבילין
כ5י בתוך כ5י 5תרומה אב5 5א 5קודוש .ובע"כ נטהר כ5י בתוך כ5י במים שאובין
הנטהרין רהשקה למי הטהוה בשפופרת הגוד .יעו"ש בחנינה (כ"ב) ב) .ונם
מוה טפא יש 5העיר 5דעת הרמב"ם אצ 5חבית כהם ,מרוע ככר ש 5תרהשה קנפל
שמה הרי היא טמאה .הא לא סרע וה מטבי5ת כ5ים בתוך כ5י 5תרומה] ,או שהוא
מכר דהשקח אצל תרומה צריך כונה כמו בטבי5ה 5תרומה צריך כונה .והכא דהחבית
כהם נפ5ה מעצמה ב5י כונה 5איועי5 5ה השקה .יעו"ש בפ"יכי קצרתי.
אכ 5כ 5זה יע5ה 5תרץ הטל"ם וכן 5קהטית התוס' אמאי 5א מהני השקה.
או5ם כפי שהקשתי תירוש 5א יע5ה ארוכה .כי מוף מוף אפי5ו נם גאמר דוהשקה
5א מהני הא 5א נרע מאי5ו מים שאובים שמונחים כעת בקדקע ,שאם נפ 5שמה
ככר ש 5תרומה הרי היא טהורה כמו שהיתה .והא הכא הרי המים מונחים כעת
בים.והרי הם אינם מטטאין אלא לרצון .או5י יש 5ומר 5פי דברי ה"8י הנ" 5כיון
דלא מהני השקה 5מים ש 5חבית ממעם שנפ5ה שם ב5י כוגה ,מטי5א הרי הם
ת5ושים טת הקרקע כיון שמי הים מפסיקין בין מים ש 5החבית ובין קרקע הימי
כי בכ 5טהום שמצינו דמהני השקה למים טטאים ,הוא מטעם זריעה ,ו5א טטקם
ביט 51ברוב .ובמו דמהני אצ 5ורעים טמאים אם זרע בקרקע והשרישו דוקא או
טהורים ,כמו כן אצל תורת השקה צריך להיות מחוברים בעצמם עם המים שבקראע4
ואז נטהרו כיון שיצאו מתורת תלושין ,והרי הם במו שמחוברים בעצמם בקרט3
אבל אם אנו תופשים שהמים הטמאים ,או הת5השים אינם מתחברים עם המים
שבקרקע חרי הם כמו שהיו וא"כ אצ 5מים שבחגית כיח דלא טהני השסה דידחו
ממעם שנפ5ו ב5א כונה כמו שכתב הפ"י ממי5א נחשבים כמו שהיו מונחים בכ5י
ו5א בקרקע ,ואזדין 5הם שיטמאו אפי5ו ש5א 5רצון .אגל זה ניחא דוקאאי אמריע
דחמים ש 5חביתאינן מתערבין עםמי הים זה בזה .רש שהם נקוים ועומדים למעלה.
אב 5אם הם מתערבין עם מי הים או עם שאר כהם המחוברים 5קרקע ,שוב אמרינן
ב) ט5בד זה חא טכואר שם בססהים דלא טחגי זריעה אש הרוסח היינו
לאגילח ,אבל לא טשום 18טאח,גי בודאי שתילה תרוטח סטאה שאאהלן הרי חס שחורים.
באכילה
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דנחשבים סחוברים לטרקע ולא טטעם השקה ,רק מטעם ביטול והרי הם כנו 4אחר
כיון שטעורבין היטב ,ובזה נוכל לומר נ"כ כונת הגמדא שם בטכות ,רדוקא ים
הגדול דטוו וקייטו ,פי' לדעתי ,וטחטת זה אינם מתערבים ובמלים במי הים אבל
בשאר נהרות ,שהם נכהשכים הרי הם במלים ואין כאן מים שאובין ,ולא ממעם
השקה,כי הנם' יבאר רק הטעם ט8ני טה אינם במלים מים של חבית בטי הים,
וביארו כמשום שלא נתערבו בים ,אבל על שאלת טה מעם לא מהני השקה ,ע"ז
נוכל לומר כמו שכתב הפ"י הנ"ל במשום רנפלה טטילא בלי טתכון.
ומעתה נבא לבאר שיטת הראב"ר במננון זה ויפולקו טכגו כל התלונות,כי
הראב"ד ימאן בפברה זו כיון שלא בכונה גפלה שלא יועיל טחטת זה השקה ,כי
כטו שמציט א %זרעים שנטהרו במה שנזרעו בקרקע ואף כי נזרעו שלא בכונה
כטבואר בכהשנה סהמשרות ,בילים שנשרשו בעליה טהרו מלטמא בו א %תורת
"שקה שנלמד טמנה ג"כ טהני בלי כונה ,ואף אצל תרוטה מהני בלי כונה בהשקה
כי איט דומה לטבילה ,ובטבילה גופא ההש רק מעלה בעלמא ,ע"כ ביאר הראב"ד
סום אחר דלא מהני השקה.כי זה טבואר דהנש?ק והקטפרס אינו חבור לטומאה
%א למהרה .וכמשום זה אם היה ט9ל מלאה טים ממאים והשיקו המקל עם המים
מצר אחר ,לא נטהרו המים אשר בקצה העליון כמשום דהמים שלמעלה לא נמבלו
במקוה .ונצוק אינו חיבור לטהרה וכהפום הכי צריך לטבול כל המקל עם המים במקוה
ער שמים שלמעלה יהיו ג"כ גויפקים עם מי המקוה .ועי' ברמב"ם "9ב טטומאת
אוכלין הל' כ"ב .והל' כוא .יעו"ש.
[שוב טצאתי במפר האשכול להראב"ר הראשון שהביא בשם ר' כהשה
הדרשן שגם הוא הפביר טמעם שטיהיםמלוחים וכנדים ,וההמברשהוי כטו נפל איסור
בהיתר וניכר שם שאין לו ביטול ולא אתטר טים טהרתן בהשקה למים טהורים
אלא לטי טקוה וטי נהרות שאינם מלוחין וטתערבין טיר והוי כטין בטינו שאין
ניכר במראה והכא שנפל חבית לטי הים כיון שעומד ואין הטים ט'1שכין והולכין
במרוצה כבנהרות חיישינן שנשתיירו במקומן מקצת השאובין שנפלו ודהשקה לא
מחבי בהו כדאטרנן ואי טבל בהם בשאובין טבל עכ"ל יעו"ש].
וא"כ אם יצויר שהשיקן כרם שהם עומדים כטו נר ונשקו רק תחתית הסרם
השקה לצד העליון כהשום שהצר העליון כ2תובר
אבל להאתחתצודןהערלקיוןע",יבורניאציוקלאאיינוועיי
חיבור לטהרה .והשתא כיון דאתית להכי נאמר
לצד
שנם יסבור הראבור בכל מקום שצריך השקה בוראי אינו צריך שיהיה מעורבים
ג) 8י' דחנא טיירי דנפ5ח חהבית עם חסיס ,נםצא שחסים שבחבית הם צפים
חים אם נפ5ו בתוך דשזבית הפ יורדים 5סשמת"8 .כ חטים שבחבית ל 8חושקו
5טע5ח ומי
טג5יר .ודי למבין.
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הימב זה בזה עד ש5איהיו ניכר הכרם המהמקים כמבואר בכסה סקומהת .רט הכח
אצל חבית ש 5מים שנפ5ה 5ים הגדו 5ג) ,כיון שטי הים טלוחים וכבדים ממיש
אם נפ5ו ע5יהם מים מתוקים שהם ק5ים ,הרי הם צפים 5מע5ה נסצא שלא חהפק1
צד הע5יון במי הים וניצוק אינו חיבור 5יטהר .וכמשום הכי 5א ע5תח  15טבילח
שמא מב 5במים שאובים הע5יונים שהם מחוברים רק ע"י ניצרק והם עור 5א
יצאו מתורת ששבין מטעם השקהכי ניצוק אינו חיבוד 5טחרה .הש"כאירו כ~מנו
כ 5דעזמיהת ובטלו פמנו כל הטענות ,ואין 5סתור זה מהשקתתשינ למהוה שטבחשר
שמה שאף אם ננע במקצת מהני השקה 5כו5ו .מלבר שנוכ5 5ומר שההשקו באופן
ש5איהי' גיצוק כנון מן הצד המקוה ויהיה הש5נ שוה בשטח עם המהוה .מלבד
זאתאין שום מתירה 5רבריכי אף אם יישוק מלמע5ה ע 5פני הסהוה א"8ה יהיה
טהור כ 5הישלנ אף בקצה העליון,כי הושלנ אינו מחובר ביחר צר הע5יון עם צד
התחח1ן מטעם ניצוק ,רק מטעם שהוא רבר מק,שה והוה כמו נוש אחד .ואפי"ה
דיןכים יש 5 15טהר בהשקח .עכ" 8בהא נחתינן שמעו5ם לא עלה ע"ד הדאב"ד
שבדין השקה צריך 5היות טעורבים היטב כמו שהבין כת"ר ער שהעשה מכמה
סקומות שמטהרין בהשקח רבריס מ5וחים כמו ציר או %י מ5א כף רנלים .ואין
מזה שום תפיסה 5הראב"ר כמו שבארתי סברתי 5נכון בעז"ה.
א%ם עוד רבר אחריש להעיר בסוניא רמכות אמאיחיישינן שמא בא ראשו
ודובו במים שאובין כרכמשמע ברש"י דדק מטעם ספיקא אנו מחטירין .הא מבואר
דס8א נפ 5נ' 5ונין מים שאובים או ספק אם בא ראשו ורובו במים ,שאובים הרי

החש טהור נמבואר בכמשנה טהרות וכן פסק הרמב"ם ,וראיתי בפ"י שם ,שנם הוא
עמד ע"ז בקצרה ,אב 5תירוצו רחוק מאוד ,וז" 5ונראה ראפשר דשאני הכא כיון
דידעינן בודאי שנפ5ו הרבה יותר מנ'יוני
ן במהום הזה ,א5א שהספק אם נתערבו
ונחבם ,15אושעריין עומדין במקום אחד כהש"ה 5א רמי לשאר ספיקות דה" 5כ*80
חסרון יריעה עכ" .5ו5אזכיתי 5הבין ,הא מבהשר מפא אם בא ראשו ורובו בפיפ
ומשובים טהור ,ורוקא אם היה שם מומאה ררבנן .אב 5אם היה ממא מוסאה
חשרה ,בוודאי 5א יצא מחזקתו עד שנדע בוודאי שנמהרן ויעוי
' ברמב"ם שם4
והיימ אם היה אצל המקוה מים שאובים וספק אם בא בהם הרי הוא טהור ,והא
י שעוד 5א נתערבו המים ,מ"ם ה5א 5א ידע אם באו ע5יו ,ועוד מבהשר
הכא 5ויה
שצריך להיות דוקא ראשו ורובו ,אב 5אם בא ע 5ראשו ו5א ע 5רובו ,או אפי5ו
ראשו ורובו אב 5שהיה מקודם רובו .אח"כ ראשו הרי אוה מהר.יעוי' כ"ז ברמב"פ
פ"ט מאבות המומאה הל ב' וה '5נ' .וכ 5זה נכנס הכא בספק א"כ אטאי טממאע
אותו טחמת הששא זאת.
או5ם נראה 5פענ"ד 5תרץ זאה ,כי באכמז זה הספק איט כהסרון ידיעה.
ובודאי בכ 5מקום אם נסתפק אם בא ראהשו ורובו במים שאובים הרי הוא טהור.
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אבל שמעי הכא כיון רנברא היה בחזקת םומאה ער בעת שהטביל ,ונפל הטפק על
שעת חםבילה אם היתה כהוח ,ובודאי לא עלתה לו םבילה מטעם החששא ,כסו
בכל מקום לא יצא דבר מחזקתו ער שנדע נבירור שבא רבר המכשיר אותו ,והכא
הא אירע ספק פסול בהםבילה המכשיר אותו הרי הוא בחזקתו %א עלתה לו םבילח

כנלענ"ד ותו לאםירי.

והנניידירועוז המברם בכל םוב והרורש שלוםו וכצבתו כל הימים,
פרדכי ליב צארני

סימן לג.
שאלונ מי שנתערב לו ביצה שנולדה ביו"ם בשאר ביצים
םהתערובות איזה ביצים וםרף אותם בקערח לעשות מהם ענולים ,כםו שמהנים
בפסח .מה רינו של התערובות הנ"ל .והמעשה היה ביו"ם שחל ביום שבת ויום

ואח"כ לקה

ראשק .וםרף אותם בםוצש"ק לעשות הענ%ים ננהונ ונשאלתי ע"ז.
תשובה .הנה ראיתי בפם"נ או"ח סי' שי"ם בבהפבצות סעי"ק ב' שחקר
בנידון ביצה שנולדה ביו"ם וגתערב החלםון שלה עם אלף חלבונים ונתערב יפה
ער שא"א להכיר ולהמיר האיסור .וכתב שזה תליא בפלונתא הב"ח ולבוש .עם
הם"ז .אם החלםון והחלבון שני מינים ,דודאי מעם אחד להם לענין איסור א)
אלא שחלוקין בשםן זה חלםון ,וזה חלבון ,וכל לסעלה כהחשים אזלינן בתר שכאש,
ממילא לב"ח ולבוש ,הרי היא במלה ולם"ז אינו בםל .ולפי"ז מה רםבואר ביצה
שנולדה ביו"ם אפילו באלף לא בםל היינו בנתערבה בקליפתה שליםה בשליםין,
ושם ביצה אחר היא ,הא אם טרף החלמונים והחלבונים א' באלף ,אםרינן סלק
את םינו ושאינו מינו רבהעליו ,וצ"ע עכ"ל ביותר ביאור.
אולם לפי דעתי כל רבריו תמוהין ,הא םבואר ביור"ר סי' ק"ב בזה הלשון,
כל רבר שיש ל 1םתירין כנון ביצה שנולרה ביו"ם שראויה למחר ,אם נתערבה
באחרותבין שליםה,בין םריפה ,אינה בםילה אפילו באלף ,הרי הוא םפורש דאפילו
מרופה בשאר בצים אינה במלה .שוב ראיתי בסי' תקי"נ באו"ח בפם"נ שםבאר
יותרבענין טה שהעי 1מאי נ"ם אם הוא נקרא דבר שיש לו מתירין הא נסרא רבר
שבםנין ,ותירץ דנ"ם בנםרפו בקערה רלא הוה רבר שבסגין והחלבתים והחלמונים
א) חחוש 'כחיו

~חם וצע"ג

 1%ש8עם חחלמון אינו כטעם החלבון .וחאיך כחב דטעם שוד
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שלימים ,ואז אפי5ו בא5ף 5א בם 5מטעם שיש  15סתירין ,אבל אם נטרפו טגמש

ער שאין 5הכיר ו5המיר האיסור ,יש 5וסר חלבון וח5סון שני מינים ום5ק אתכינו.

וכ 5אחד סבטל את חיברו עכ" ,5ו5פי"ז נוכל 5ומר רסה שכתב בין ש5ימה בין
טריפה ,היינו אינו טריפה סכממ רק שנשברו בקערה והח5מונים והחלבונים ש5מים,
אולם הלשון פרדפה אינה כמשמע כן .כסו רסצינו שבת (פ ):טרופה בשכע כו'
ושם (קלג ).אם לא טדף יין ושסן כו' ופרש"י כך היו רנילין שכו3רבין וטורפין
ן ושסן כדרך שטודפין ביצים בקערה יעוי"ש ,והיינו כמו שנוהנין אנחנו
בקערהיי
5טרוף בכף בחוזק ער שנתערב יפה ב) .ו5בר זה 5פי דעתי איט ראוי לוסר ברבר
שיש 5ו סתירין סלק את סינו כסי שאינו ושאינו סינו רבה ע5יו ומבטלו .התינח
לפי סברת הר"ן שמבאר הטעם בדבר שיש לו מתירין שבט 5באיגו סינו .כמשום
רבמינו כ 5אחר מחזק 5חבירו ובמשום הכי בדכר שיש לו סתירין הרי הוא שוה
עם ההיתר כיון שנם האיסור יהיה היתר .וכממום הכי איגו בט ,5אב 5בששינו מינו
כיון שנם אחר ההיתר הוא ח5ק סחבירו כהשום הכי הוא בט 5יעוי' כ 5זה בנדרים
(נ"ב) ,והובא בט"ז שם סי' ק"ב סעי"ק ה' ,וא"כ אם נתערב בסינו ושאינו סינו
אמרינן ס5ק את סינו הטאינו סינו רבה ע5יו כסו ראמרינן 5ר"י דאית 5יה רכין
במינואינו בטל.כיון רנתערב ג"כ בשאינו סיגו ושוב יש ביניהם חילוק בין האיסור
וההיתר ,בזה אסרינן ס5ק את סינו ,כי אף דסינו ש 5ההיתר סחזקו 5איסור הרי
יש בו שאינו סינו שהוא סח5ישו נם לההיתר גם להאיסור והרי הוא בט .5אב5
5פי דעת המוברים רסברת יש 5ו סתירין שאינו בט 5הוא מטעם עד שתאכ5נו
באיסור תאכלנה בהיתר .וכל שנתערב ש5א בסינו הוא מטעם שאינו גקרא ע 5שם
דבר האיסור א5א על דבר שנתערב בו והוה כסי שאין לו סתירין כסו שהובא בשם
הת"ח .יעו"ש .וא"כ לפי"ז אם נתערב בסינו ובוצאינו מיגו ,סי יאמר שנקרא על
שם אינו סינו אולי נקרא הרבר ע 5שם סינו ש 5האיסור ו5א יהיה בט 5האיסור
כיון שיש לו סתירין .וא"כ בגידן ביצה שנולדה ביו"ט שגתערג בשאר ניצים
וטרפם היטב ער שאינו ניכר הח5בח והחלכ~ן בפני עצמו הרי הם נטראים כעת
בשם ביצים טרופים הא חלבונים טרופים או חלמונים טרופים .וכיון ששם ביצה
חר הוא נקרא כעתבין בסינו ואינו בטל.
ושטעתי בשם גדול אחר שיש להתיר בניד! כזה מטעם אחר .והוא דסבואר
דהיכא שיתק5ק 5הסאכל אם נסתין עד שעת ההיתראינו נקרא רבך שיש 5ו כאץירין,
ומבואר בנרה (יז ).דביצה קלופה שעברה עליה הלילה אסורה לאכו 5משום רוח
רעה .וא"כ אם נסתין בנידן רירן ער סוציו"ט הרי הם אמורים כמשום סכנה וטהמת
ב) וגן פרש"י ובת (קגנ) לחריא בד*ח ולא יפרוף גו' וז"ל גדרך ומפורשין ביציפ

בקערח בגף דרך פריפח ,מטכח בגח עג*ל.
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שהביא בשם מהר"ם דהאידנא
זה הרי זה במלה .אולם מצאתי במררכי  '8כ%
~
ר
נ
איעמצוי ר"ד הנ"ל ,ומטעם זה התיר לאכול בי?ה ביצה קלופה שכתבעליה אותיות
שעבר עליה הלילה יעו"ש אבל לדעת התוס' ביצה (י"ר ).שנם האידנא מצויה
ר"ר הנ"ל לענין שוכרן ובצלים אם מותר למחנן ביו"ם וכתב שם חתוספות כיון
ראי אפשר לעשות זה טערב יו"ם מטעם זה יעו"ש .וא"כ ספק הוא אם נמצא כעת

שוב לאשייך לומד שיש לו מתירין.

ולכאורה יש להקשות ממה שאמרו שם במסכת ביצה ,הפווין שאם 5רפר
ביצה בתוך רנ שהם שני תבשילין לענין עירוב תבשילין ויעו'"פ פר"ש"י סשומ
שהביצה נפרד בפני עצמו בתוך הרג .וא"כ קשה הא לא יכול לאכול הבישמה שבתוך
הדנ כחשום ביצה קלופה שיעבור עליה הלילה רהא צריכה להתקיים עד שבת ובודאי
יעבור עליה לילה אחת .ואין לומר כית שחיא בתוך הדנאין ר"ר שורה עליה ,חא
אמרינן שם בנדה ראפילו אם היו מכוסה בכלי וחתומי לאיועיל לענין זה ופשיכחפ
דלא יועיל להציל במה שמכוסה בתוך הרנ ואולי יש לומר ר,שומר מצוה לא ידע
רבר רע ככע שמצינו אצע מים שלנו שלא לשפוך מחמת מת או תקופה .כחשום
י להקל
שומר מצוה לא ידע רבר רע יעוי" באו"ח סי' תנ"ה .א~ם יותר נראהל
בנירן רידן כחשום ס"םכי מפו אם יש בזה שלקח ביצה האסורה ,וספק אם היום
יו"םכיון רביו"ם שני אמרינן ,ובס"ס בדבר שיש לו מתירין מהילינן לעת הצורך
כמבואר בסי' ק"י ברם"א ,ולצורך יו"ם בוראי יש להקל כנלעשד.

סימן לד.
מנצ גלוי ליריד נפשי!
הנח נם אני קראתי במכתבי העתים כמוך וראיתי שכל רבריהם דברי הבל.
י לישא וליתן עמהם כי הנחתי מקום לקשישא מנאי .וע"ר
אבל כחשכתי את יד
הספר המכונה בשם "חובבי ציון" השאר סופרים אחדים המתחדשים בכל יום
כעשב הופדה הנני להראותך איך רבריהם נומים מדדך המלולה אל עמקי מצולה.
וזהו כאשר ראיתי בהמליץ שכתבו בנידן תרומת מעשר בזה"ז שהקילו בתקנה
זאען  -להפקיר את הכרם ,ולקדם ולזכות בו ,והביאו ראי' לרבר כהשביתת בהמה
וכלים שיכול להפקיר אפילו בינו לבין עצמו ,ואפילו הכיאין שום אדם יטל לזכות
כהם או כמו שכתב הרם"א שםסי' רם"ופעי' נ' באו"ח - .שיפקיר בפני נ' כרין
שאר חפקר ואפי"ה לא יוכל שום אדם לזכות בה .ובזה האופן נוכל להפטיר את
הכרם .וחפפי"ה לא עכל שום אדם לזכות בו עד שיקרים הוא בעצמו לזכות בו.
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כן מבואר כדכריהם ,אבל פה מאוד רחוק זה בהה כרחוק פזרח ממערב .ני אין
הנדון דומה לראי' .אם התירו אצל שכת לספוך על הפקר נרוע כזה כדי להנצל
מאיסור שביתת בהפתו ,כשעה שאין לו שום עצה להטלט מהאיסור  -נתיר
הערמה כזאת אצל תרופה וטעשר; אדרכה פצינו שטהשום הרמאים שעהשים הערמה
כזאת כדי לפקע פתרופות ומעשרות ,תקנו רז"ל שעד נ' ימים יוכל לחזור פן
ההפקר ,וכל ג' ימים הנ"ל הרי הם כפו שאינם הפקר וחייב כתרומה וטעשר ,וכן
אם הפקר על זפן ,היינו על יום אחד או על חודש אחד וכדופה ,התקינו ישעד שלא
זכה בה שום אדם יכול לחזור ,ופפילא חייב כתרופה וכמעשר כל זכע שלא זכה
בה שום אדםיעוי' כל זה נדרים (פד ).וכשכת אצל שכיתת כהפתו הא לא אפרינן
כן.כי כל הפקרו הוא רק עד לאחד שבת וכשכת עוד לא זכה בה שום איש .ואף
עפי"כ נקראת בהפה של הפקר ,הרי הוא פכואר להיפך פפה שמצינו אצל טעשר,
ובע,יכ אנו צריכין לופר דאצל שבת שאני כיון שאין לו דרך אחרת כדי להנצל
מהאיסור להכי פהני הפקר נרוע כזה .אבל אצל תרופות וטעשרות לא 3וכל לתקן
הפקר נרוע כזה כדי להנצל מכמצורצ תרופה ומעשר ,ועוד אפילו אצל שביתת בהטח
לא תקנו לכתחלה להשכיר לעכו"ם אפילו ליום השכת ,ואח"כ יפקיר בינו לבין
עצכצ על יום השבת .כהשום דהפקר נרוע כזה לא נוכל לסמוך עליו בישעהשייש לו
להבולט מאיסור שביתת בהמה ואיך א"כ נתקן תקנה נרוע כזה ,להמלט פמצוה
הרומה ומעשר .ואף שהיא בזה"ז רק טדרבנן ,לבד מה שפצינו שחניות של בית
הינא חרכו נ' שנים קודם חורבן הכית פפני שהפטיעו את פירותיהן פתרופות
וטעשדות ,פפגי שדרשו תבואת זרעך ,ולא פוכר ולא לוקח .והלא אז היו מחוייכים
רק מדרבנן בתרומות וטעשרות ל5י דעת הרמב"ם שאף ביפי עורא היו מחוייבים
רק מדרבנן .ואפי"ה נענשו פפני שהפקיעו פירותיהן פחיוב דרבנן .לבד זאת ,יש
לחהש לדעת הרפב"ן שפצות כיכהש הארע נוהנ אפילו כזפן הזה .ואיך נוכל להפקיר
את כרפו או שדהו פה שחייבו עליו תורה שיכבהשאיץ ישראל ויהיו תחת ידו,
השלא לפכור לעכו"ם או להפקיר .ועוד כפו שאסור לפכור לעכו"ם שדה בארץ ישראל
כהשום תרי טעפי א) כהשום לא תחנם ,וב') טהשום הפקעת מעשר ,כפו שמבואר
בע"ז (כ"א) כן אסור להפקיר שדה או כרם כהשום טעם א' בהשום הפקעת טעשר.
יעוי' בח"ס חלק או"ח טי' קכ"ד ,טלבד זה דבריו שם תפוהין דאפילו אם נאמר
דיכול אדם להחרים כל נכסיו .אבל להפקיעאינו יכול ממעם שכתבתי פ8ני שפפקיע
פתרופות וטעשרות ,ולהחרים נכסיו שרי בהשום דזהיהי' לכהן ואין בצה הפקעת
כ
י בכל מקום מע דאי כעי הוה פפקר כל נכסיו
תרופות ומעשרות ומה דאמרינן
והוה 9צק פירהשו אף דאינו רשאי פ"ם אם הפקיר הוה הפסה
ועוד הא מבואר בנדרים שם הפפקיר כרפו והשכים ופצדו שפטור פטעשר
הוא רק מדאורייתא אבל מררבנן הוחחייב בסהצשר .וא"כ טהיועילו חכמת סופרים
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בתקנתן אם להפקר בהערמה ,הא לא יועיל זה .ואם להפקיד הפקר נמור לכל,
בלב שלם כרין הפקר ,האיך יתקנו שיבוזו זרים חילו כמו שמבואר בח"ס אצל בכור
שכהחום הכי לא תקנו שיפקיר את בהמתו .יעוי' ביור"ד סי' ש"כ ב"8ת שהובא
כהשמו ובשם בעל עבורת הגרשוני .וגם אצל חמץ ירוע לא תקנו רז"ל שיכול להפקיר
ורק מטעם חשש הערמה .והביטול הוא רק בחמץ שאינו ירוע כמבואר ,וא"כ האיך
לא נחשש גם אנחנו לחשש הערמה - .ואם כרבריהם כן הוא שבנירן רירן יש
חשש סכנה וגם הפסר מרובה ער שבעבור זאת הקילו להפקיע מתרומות ומעשרות.
הלא יש לנו ררך אחרת בזמן הזה .למכור לעכו"ם רק ער אחר מירוח כיון רבזמן
הזה יש קנין לעכו"ם להפקיע מיר תרומות ומעשרות או ליתן לו במתנה ע"ם
להחזיר וזה יהיה בלי שום הערמה .ואי כמשום לא תחנם יכול למכור לישמעאל
ולסמוך על דעת הפוסקים ביור"ר סי' קכ"ר דדיגו כמו נר תושב .ואולי ג"כ יש
להקל במקום סכנה והפסר מרובה .לפרוש תרומות מעשר ולחזור ולערב בחולין
ויהי' נאכל אף לזר כמו תרומת חוע לארץ ולססיך על המם"ג והרמב"ם שהתירו
לבטל לכתחילה איסור מרבריהם א 4שיש לו עיקר מדאורייתא ,והובא דעתם בשלטי
הגבורים ע"ז פרק השוכר את הפועל במתני' ,יי"נ אסור ואוסר כו' יעו"ש ודין
ארץ ישראל האירנא כמו סוריא לפנים ,כיון שאנן פסקינן רכיבויש יחיר לאו שמיה
גיבויש .אולםמי יאמר שיש בזה חשש סכנה .אבל להערים כמו שהם אומרים אינו
רשאילפי דעתי בשום אופן ,ותו לאמירי.
וזה מה שרציתייהגיד לך אשר עם לבבי אבל לא כמחשבותיהם מחשבותי,
והנני ירירך כמאז,

א"פ "שלומש.

אגב ראיתי להעירך על מה ראיתא בשבת (ח ):אמר ר"י האי זירזא דקגי
רמא וזקפיה רמיא וזקפיה לא מחייב עד דעקר ליה .ופי' התום' שם ברשה לא
מחייב כו' דאעפ"י שחוזר ומוישכו לחוץ פטור שלא נעשית הטלאכה בבת אחת
יעו"ש ,וקשה לי ממה רמבואר לקטן (פ ).הרציא חצי גרוגרת אחת והניחה ,וחזר
והוציא חצי גדונרת בהעלם אחת חייב; חפשכ5פי דברי תום' הנש 5הא 5א נעשית
ואולי יש לחלק דהתם המלאכה עשח רט דהשיעור
הטלאכה בבת אחת ואמאי
י
ב
י
י
ח
היה חסר .אבל בזירזא דקני לא הוה החסרון בהשיעור ,רט דהמלאכה בעצם לא
נעשית בב"א וצ"ע.

לג~
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פימן לה.
שאשטונ מעשה שהיו אופים בע"פ טצה ומיא בשעת עריכה צואת עבברים,
ובשעת ריקוד הקמח 5א מצאו זח .והיה רב אחד רצה 5הח0יר 5דח בשריפה ,מטעם
דחי"פינו שמא ה0י0 5י רמים השמא אכ 5והיה בו רוק ,והע5ה אח"כ בפשי0ות
דאסורות 5כ 5הפחות בפסח 0טעס ד5מא צואה הוה 0י פירות והוה מ"פ עם
מים ,רק להשהות שרי דאפי5ו מי פירות עם מים התיר הח"י 5השהותס כמבואר
בסי' תס"ב באו"ח סעי"ק ד' ע"כ תוכן השא5ה.
תשובה5 .פ"ד דעת המח0יר הוא טן המתמיהין .כי 05ה 5נו 5אחזוקי
אימורא שמא ה0י 5העכבד 0י רגליפ או 5חהט שמא היה בו רוק ,כיוון ש5א
נתברר 5ט אס היה שם העככר .והרי זה רו0ה 5נפתם 8ציפורן כנבו של שור .דלא
חיישינן 5ספק דרוסה מטעם ס"ם שמא 5א ע 5וצפורן זה בא מכות 5שנתחכך בו.
וא"כ ה"נ יש כזה ס"ס שמא 5א ע 5העכבר 5תוך הקמח וצואתו היה כא ממהום
אחר ,כיון ש5א כדק כ 5הכ5ים שהכשירו את הק0ח כמו הגפה או אפי5ו השק
שהקמח 0ונח שם דלמא נפ 5שמה קורם שהכניס הק0ח לתוכו .ואף את" 5שהיה
שם העכבר ,שטם 8נ"כ הצואה אינו 0מנו כמו התם ,וגם שמא 5א ה0י 5מי רגלים
ושמא 5א היה בו רוק ממנו .ומה גס 5דעת הח"י כסי' תס"ה סעי"ק  '0שהעלה
שבוודאי אינו מצוי שירוק העכבר 5מה שאכל 00נו ,ואף אם היה שם העככר ואכ5
מקמח אין בו חעמט חימוץ לדעתו יעו"ש .ו0כ"ש בנידן דידן ש5א ראינו אם היח
שס העכבר בוודאי אין 5חהש 5חשש חימוץ ,ואף 5דעת הח~קים ע5יו שסוכרין
רהיישינן שם 84נת5ח5ח הק0ח במקום אכי5תו "0ם בנידן רידן שלא ידעינן בוודאי
אס אכלהוי נ"כ ס"ס ש0א 5א אכ ,5ואת" 5אכ ,5ופמא 5א גת5ח5ח במאום אכי5תו,
וכן 5חשש שגטש ה0י0 5י רג5יםהוי ג"כ ס"ס הנ" 5שמא לא ה0י5מי ר~ים ,ואת"ל
ה0י ,5שם 84מי רנ5יו אינו מחמיץ יעוי" בח"י סי" תס"ו סעי"ק י"ד ,ומה שכתב
השוא 5שראוי 5אסור 5כ 5הפחות בפסח מטעם דלמא צואה הוה 0י פירות ,לא
ידעתי מאי קאמר הא 5א מוצינומי שכתכ כן רצואה נקראמי פירות .אדדבח מבואר
שס בסי' תס"ו ב0ור ואו"ח דצואת תרננו5ים אינו מח0יץ והוה תולדה בפני עצמו
ואינו מחמיץ כ5ל .יעו""ש בם"ז מה שהביא בשם הרוקח ראיה מטגחות (ד' ס"ם),
שעורים שנמצאו כג55י כהמה כו' 5מנחות פסולים 0השום הקריבהו נא 5פחתך,
אבל איט אומר כחטום חסץ[ .ו5דידי יש להעיר ע 5זה ,דבאמת ופעורים הנמצאים
בהג5ל אינם חמץ כיון שכבר נתעכלו ו5פיכך אם עשה את המגחה מהשעודים הנ"5
אין 5חהש נהשום חיממ .אם 5א משוס הקריבהו נא 5פחתך .אב 5אם נ~ו ה5ח5והית
משעורים הנ" 5כמו טאת התרננו5ים שנפ5ו 5תוך הקמח מי יאמר שאינו מחמיץ
הקמח הנ"ל וצ"עג] א).
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~בד וח אם אנו חוששין לומר שמא מי *ירות הוא ,אפי"ה היה ראוי לנו
להקל בנידן דידן אפילו באכילה מטעם בימול בם' כיח דמספקינן אם טחמיץ כעת
עם חמים מחמת שהצואה נקרא מי פירות ,ואת"ל שאינו מחמיץ הרי הוא ממילא
מותר .וע"ז לא אמרינן דחוזר וניעור כדין יבש בלח .ועי' בח"י מה שהביא
בהשם נימו במעי"ט י"נ מי' הנ"ל .ממילא כיון -שנתייבש צואת העכבר ונם טהום
הם5וחלח מחמתו ,וכעת נת*רר סהום המלוחלח בהקמח הרי הוא בסל ואינו חוזר
וניעור כמו שכתבתי .מכל הלין נראה לי שאין להחמיר בנדון דידן ומותר אפילו
באכילה בתוך הפסח והבו דלא להומיף עלה על מה שאינו מבואד ברז"ל אם ממי
רנליו של עכבר וכן רוקו אם מחמיץ ,רק מהנאונים שהחמירו ולמה לנו עוד
להומיף להחסיר בזה שאין אנויודעין אם היה שם העכבר כלל ,כנ"ל.

סימן לו.
שאלונ אם קרה דליקה בבית והיה ,נם מפרי קודיש ויפאר 0פרים הרבה,
ת שיאחז הדליקה בהנשארים .אם מותר לזרוק
ואם יבוא להציל מעם טעם יהיו
דרך החלון כל מה שיטל אף שהוא דרך בזיון ,או דלמא מומב שיאבדו מלהבזות

יכוי

בידים.

תשונה .לנאורה יש לחן ממה שמבואר ברכות (ד' י"ח ).אם היה מתירא
מפני עו"נ ום8ני לממים מותר לרטב עליהם יעו"ש הרי חוינן דמותר לנהונ בהן
י להציל מפמידא או משום בזיונא שמניע להם מחמת העכו"ם.
מנהנבזיחבידיםכי
ק
"
י
ע
ס
ר
ב
"
8
ר
ד
"
ו
וכן העלה הש"ך בי סי'
ה' דהיכא דלא אפשר מותר לרכוב
עליהם כמו שפמק הטתבר שם יעו"ש וכן "ש להביא ראיה ממה דמבואד עירובין
(ד' צ"ח ).במי שנתנלנל המפרמידו בשבת שמותר להפך על הכתב ואה שלא התירו
לכותבי מפריםותפילין כו' להפךיריעה על*ניה ,אלא פורםעליה את הבנד ,אפי"ה
מותר להפך על הכתב היכא שאי אפשר ,מפני שאם לא יהפך איכא בזיון כתבי
קודיש מפי יעו"ש הרי מצינו שמותר לבוות בידים היכא שבא להציל בזה מבויון
יותר .ועוד נדולה מזו מצינו פמחים (כ ):בפלונתא דר' אליעזר ור' יהדפע ,נבי
חבית של תרומה שנשברה בנת העליונה ותחתיה חולין טבשין ,שד' יההפע סבר
דמותר לממאות ביד אם לא יכול להציל רביעית במהרה וכמשום פטידה דחולין
א) ויא" לזח ס8ת שעפשח ונשסל מאכילת כלב ואפי"ח ראוי לחטעעיסות .יעוי'

שסחים (ם"ח.):
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קא סמשרי שרי ואף שאנו מוזהרין מן התודה כגממא את התרומה .הרי חזינן דאה
כמשום פמידהדחו5ין נרידא שרי 5ממאבידים וכ"ש דהיכא שבא 5הצי 5את התרהמה
עצמה שתהיה נשאד ממנה במהרח .בוודאי שרי 5כ"ע 5טמא בידים חלט אחר
מהתרומהכדי 5הצי 5הנשאר ,מ%ה5ין גראה בנירן רידן שמותר 5זר 91את המפרים
כדי 5הצי5ם מ8םידא ובזיונא ,איבדא מה שכתבתי רהיכא שבא 5הציל את התרומה
עצמה שתהיה נשאד מממנה בטהרה שרי 5כ"ע 5ממא בידים ח5ק אחד מהתרומה
כדי להציל הרביעית תרומה במהרה .אינו כהשטע כן 5כאורה בםונית הש"ם שם
דאיתא התם בם 41פרא דאשון דב הונא בריח דרב יהוישע אמר 5עו5ם לא תיפא
הכא במאי עםקינן ב%י שתוט מהור ונבו ממא טהו דתימא ננזור דלמא ננע נבו
בתרומה קם"לופרש"י רהאיסידה ארישאטאי דקתני אםיכול 5הצי5רביעית בטהרה
יציל ואפילו בכ5י זה שנבו מכשש ואהשמועינן לר"א דאמר א 5ימכטשנה ביד מורה
ההש דמותר 5הציל בזה ולא חיישינן דילסאש ננע נבו בצזרומה ומממא לה בידים.
כמשמע דאם בוודאי מממא לתרומה ,אינו יכול 5הצי 5הדביעית בטהדה 5ר"א.
ו8וב ראיתי בתרומות פ' ח' טאעה מ'וי' שפי' חרמב"ם דאם
לחציל
~
כ
י
רביעית במהדה מודים כ"ע שמותד 5מסששה ביד הנשאר אם 5א
5הצי 5באופן
~
כ
י
אחר וכן כובואר יותר בפי' מהר"י בן מלכי צדק ,וז" 5מודה ר"א ור"י שאם יכו5
להצי 5רביעית בטהרה יציל והשאר יקב 5אפי5ו ב%י ממא כדי שלא תוד למ~ין
יעו"ש הרי מפורש כטו שכתבתי ,אמנםלפי דברי הרמב"ם ו5פי דברי טהר"י הנ"5
קהשח לכאת מוטמי הנטרא הכי במאי עםטינן בכלי שתוכו טהור כו' הא נוכל לומר
ב8שימותכיון דקאי ארישא דאתני אם
5הציל רבעית בטהרה .בזה מודח ר"א
~
כ
י
5ר"י דיכול 5הציל ההשאר אפי5ו בכלי טם4ש וטטסש 8ביד סמשום פסידה דח~ין .ועוד
אשחלי כיתדאיירינן הכא שהיה תחתיה מאה ח%ין וא"כאין בזה פםידה לח~ין
ואמאי שדי 5ממ 84ביד התדומה הנשאדת ומחמת זה צריך דב הונא 5אוקסר באופן
שבא 5הציל בכ5י שתוכו מהור ונבו טמא ,ורברי מהר"י בן מלכי צדק צ"ע ,ובאמת
בדברי הרמב"ם שם בתדומות נשמר כחה.כי טבואד שם שאם 5הצי 5רביעית
במחרה ,הייט שידיו וכליו טהודים ,יכול להציל ואף שבא8עהיכ~
שמציל הדביעית
הנ"ל יהיה מממא התרומה הנאמשר שבחביות אין בכך כ5ום ,אב5 5אחר שהצי5
הרביעית במהרה אינו יכול למכטש ביר תרומה הנשארת.כי ע 5תרומה הנשאר אנו
דנין נעת כמו בתחילה ,ואם בתחי5ה אינו יכ %לחציל רביעית בטהרה ,בזה מבודד
פ5ונתא ש 5ר"א ור"י ,ואנן פםקינן כר"י דיכול למס8ש בידכיון שםוף םוף לאיבוד
קאי א"כ בנידן דידן נוכל להציל דדך בזיון כיון דב5או הכי ילך לאיבוד כנלע"ד
וכעת אטצר .ואי"ה במקום אחר אבאר יותר.

2פנ1ושי

סיטן ל"ו

ט)ל1נ1

8ט1

סימן לז.
שמשסונ המחמר אחר שני בהמות בבת אחת בשבת אם חייב על כל אחת
ושחת .וכן יש לשאול אם שלשה מינים מושכין בקרת אם חייב  '5מלקות כהשום

בלאים.

תשבת הנה מצאתי בשתיחה כוללת להפרם"נ בהלכות שבת שהביא שם
רעת ר' ישעיה אחרון ז"ל דכמו שאמרען גופין מח~קין בה' נשים נירות ה"נ
אמרינן בבהמות ,המשל רנע ה' בהמות או תלש חלב 841ם"ה מהם ואכל חייב על
כל אחת 841חת בהעלמה והתראח אחת ,ולפי דעתו העלה שם הפרם"ג שאם חבל
בה' בהמות בשבת שנ"כחייב על אחת ואחח .ולכאורה יש להביא ראיה לדעתר"י
אחרון ז"ל ממה שמבואר בסהשנה חולין ("8ב ).ושחם את הפרה ואח"כ שני בניה
סופנ שמונים ,ובע"כ בהתיאה אחת .דאי לא הכי כאשי למיכעשש א) ,הא מבואר
דאמריע גופין מחהין אפילו בבהמות וכן כתבו בתום' רי"ר קהושין (ע"ז) ,דאם
תלש חלב מה' בהמות או רם הקזה מה' בע"חחייב על כל אחר ,רם*ל רבע חנמש
בחפודע או אוכל חכהש זיתי חלב או דם מה' בהמות .הרי מדמה חוא לרנע חסהש
בהמות שאמרינן התםנופין מחהקין.
אמנםלדידי קשה מאור רבריהם ז"לכי האיך נוכל להכנים זה במונ עפין
מחהקין ,ער כאן ל"ם רמברתגופי) טחולקין גורםלחייב על כל נוף ונוף,חיינו רוקא
האיך רהתורה אסרח לגוף זה לכהשל רהתורה אמרה לבעול נרההייט דעשיות האים4ר
לאיצויר בלא נוף זה והת18שטות האימור באה רקע"י כל עף נדח וא"כ אם בשעת
עשיות האימורהיו כסה עפין מחולקין הרי חייב על כל מעשה ומעשה של כל נוף
ונוף כית רגופין מחולקין .אבל אם תלש חלב מה' בהמות 841כל הרי התורה לא
אסדח על חתלישה ,רק על אכילה הזהירה ובשעת אכילה אין מחייבים לראות אם
עוד הנוף של בהסה קיימת אם לא ,ואפילו אם נאברה כל הבהמה ונשאר רק הזית
חלב ושאבלהרי הואחייב ע"ז וסה חשיבות יו %לנרום גוף הבהמח ער שעכל לומר
"שאם אכל שני ויתים חלב כהשני בהבית שיהיח חייכ שנים ,ואף שהאימור חלב
ורם חל בחייה של כהמה ,מ"ם אנן בתר עשיות האימור אזלינן ,ובישעת שהשיות
חאימוראין אנו חוששין מה נעשה עם הבהסה ,וא"כ התינח אצל עשיות האימור
,של רביעה,כיון שהחשיבת של כל הגוף של בהבוה גורם האיסור ,שלא יצויר עשיות
האימורבלי נוף שלם ,א"כ אמרינן שפירכיון דעשה האימור בנופין מחולקין הרי
הוא חייב  %כל נוף ונוף ,דהחשיבת של נוף שלם גורם שיהיה חייב על כל אחר
א) יעו' 1בכריתות (ד' ט' ):בהוס' ד"ח וחיא שפחח כו' וז"ל וב*רק אותו ואת
בנו לא תשוחפו ביום א" משוסע דששיפא דחייב גבי וטהשוח ואח"כ וני בניוק כהטום דגו*ין
1חולקים יעו"ש טבואר דבהתראח אחתטיירי בטחניתין.
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סהם וכן אצלאיסור אותו ואת בנו נ"כ האיסור בא רקע"י נוף שלםהייגו שחימת
הבהטח השניה ובעבור זה אם שחט עור בהמה אחת הרי הוא חייב שנים דאסוינן
נופין מחלקין בכי האי נונא(.ועי' בר' צ"א במוגיא זו ומוכח שמה רלא אסרינן בזה
טפין מח%קין ,דאל"כ רילכאש בחא נופאפליני רבנן ור*י וסאשי 89ריך וסצכיח שמה
דאי 8השיטאליה אכם8י סופנ ס' ותו לא רילכם 8סבר דלא אמרינן בזהנופין מח%קין
ות"ק טגר דאמרינן נופין סח%קין אלא ודאי פשימא להנמרא רלא אמרינן בזה
טפין מח%קין) .והסעיין בסוגיא שם (ר' "8ג) יראה שסברתי נטנה,
אכל
י
"
ז
ו
ה
א
כ
ק
ע
כ
שני נירין כהשתי ירכות כדשתי בהמות סופנ שמונים ור"י פלינ ע"ז ו
הנם'
רבהתראה אחת והוכיח הנטיא טאן ת"ק ,אילימא רבנן רפלינין %יה רסומכוס
[במחגי' אצל אותו ואת בנו] ,מה התם רטפין מחולקין קא פטרי רבנן ,הכא לא
כ"ש ,ע"כ .הרי מצינו מפורש שזה אינו נקרא טפין מחולקין אם אכל ניר הנשה
משני בהמות .ואין לרחות רהא מבואר בכריתות (ט"ו ):א %מי שאכל אחד
מחכמשה זבחים דדצה הנמרא ללכער שחייג ע"כ אחת ואחת מק"ו מה אוכל מזבח
אחד בחכאפה תמחוין שהתם אינםנופין מחולקין ואפי"החייב על כל תטחוי ותמחוי
מב"ש האוכל מחכהשה בתים שנופין מח%קין דחייב על כל זית וזית .הרי טבואר
ראפילו באכילת איסור נותר אמרינן נופין מחולקין וככע כן אם אכל חלב מה'
בהבית דאמרינן נופין מחולקין .נוכל לומר דחא דאמרינן כן,היינו רווקא לפי טברת
דהש"ם דאפילו תמחוין מהולקין אז אמרינן רכ"ש חשיבות חלואת הנופין צריך
לנרום חיוב על כל אחת ואחת .אבל לפי ההלכה דאופרינן שתמחוין אינן סחלקין
כספ כו לא סהגי חשיבות נופין מחולקין בכי האי נונא .ועי' בפירהש הכמשניות
לחרמב"ם כריתות "8נ שהעלה כן .יעו"ש היטב.
אסגם קשה הא פסק הרמב"ם דהשוחט ה' זבחים בחוץ שאינו חייב אלא
אחוע אכםשי לא אמרינן נופין מח%קין ויהיה חייב על כל אחת ואחת .ומאי שנא
סהשוחט את הפרה ואח"כ שני בניח שסופנ שמונים משום נופין מח%קין ,וזח
תכוה עצומה .שוב ראיתי שנם הטי"ם בהלכות שאגות ,והובח רבריו בפם"נ תן
בספרו נינת וורדים כלל ס*ק ויעוי' שמה שסהרץ דהחיוב בא לאחר ששחם ואף
לם"ר ישנה לשחיטה מתחילה כו' ואם שחט מיעוט סבגים בחוץ חייב ופסט כן
הר"ם בפ"א מהל' פס*ם מ"ם עיקר החיוב לאחר שנמר דהשחיטה בהכשר הוא רחל
חיוב דשחוטי חוו .ראי נתנבלה קורם נטר שחיטה לא כלום ,כמבואר בח%ין '8
השוחט יעוי"ש ).הקשה מזה לדעת ר"י אחרון ז"ל ,רפסק דאטרינן נופין מחולקין
אפילו בבהמות .אמאי לא אמרינן בשוחט ה' זבחים בחוץנופין סח%קין .ע"כ נלע"ד
דע"כ לא אמרינן נופין מחולקין היינו רווקא היכי שהלאו נאמר על נו 4הבע"ח
כמו בעריות או אפילו באיסור אותו השת בנו ,אבל במקום שהל"ת נאכור בסתם ומלל
בין בע*חובין בלתי בע"ח ואין הדהשיבות של הבע"ח נורם האיסור .אז לא אמרינן
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בזה גופין מחאקין ובזה יתורץ קוישית הםל"ם ונם תמיהתי דהא מבואר בזבחים
(ק"ז ).דאזהרה רשוחם חוץ %מד משם תעלה השם תעשה ואיתקש זביחה והעלאה
משם ע"ב אסוקנן ראם שחם וזרק לר"ע אינו חייב אלא אחת .ואע"ג דזורק נפקא
לר"ע מלאו דחעלאה .מ"םכיון דאמר קרא שם תעשה הכתוב עשאן לכולן עבודה אחת.
8י' כל הוהשיות הצריכין להיות בפנים הרי הם מוזהרים סיעשות בחוץ נמצא דאין
אזהרת הלאו מיוחד רש על בע"ח רק הכתוב כוללן הן לאו דשחימת חוץ שזהיצויר
בבלתי בע"ח ומכללן שתיהן בלאו אחד ומשום הכי לא שייך באס שחם ה' זבחים
בחוץ סברת טפין מח~קין .כיון ראזהרה של שחימת חוץ נכלל בהכתוב שם תעשח
וזה נאמר גם על זריקת דם בחוץ .אב 5כאן הנאמר אצל אותו השת בנו 5איצויר רק
בבע"ח או לכהשל אם חבל ה' בהמות בשבת שגםאיסור חבלה לאישירכי אם בבע"ח
משוםהכי גורם חשיבת כל גוף וגוף להיותחייב על כל אחר ואחד .אבל אס הוציא
בשבת ה' 'בע"ח יחד או אפילו זה אחר זה בהעלם אחר זה אינוחייב אלא אחד.כיון
שאיסור הוצאה נאמר על כל רבר ונכללבין בע"חובין בלתי בע"ח כהשום הכי איבו
גורם חשיבות בע"ח להיותחייב על כל אחד ואחד.ואין להקשות הא מבואר סנהדרין
(נ"ד ):הנרבע לזכר ונרבע לבהמה אינו חייב אלא אחת לר' שמואל .והקשה שם
בתופפות אף על גב דגופות מחולקין ונבי ה' נשים גדות במטכת כריתות (ד' מ"ו),
רטחייב על כל אחת ואחת .ותירצו שאני התם כהשום רררשינן אשה ואשה כו' הרי
מבואר דלא אמרינן גופין מחולקין אפילו בהרבעה .אבל באמת אין זה קושיא רזה
דוקא לר"י דסבר דלא אמרינן גופין מחולקין רק היכי דמרבינן מקרא יתירא אבל
היכי רלא מצינו ע"ז קרא יתירא לא אמרעןוהיכי דאבתב אבחנ .אבל לדעת ר"ע
דסבר דאמרינןגופין טחולקין אפילוהיכי דלא מציט עא קראיתירהלרידיה באמת
תכרדחייבשתים.איבראדברי התום' צ"ע מהשביארו לדעת ר"ע דפשיטאליהדגופין
טחולקין בלא קרא עי"ש כריתות (ם"ו ).ד"ה הרי אמאי לא מחייב ר"ע בנרבע
לזכר ונרבע לבהמה שתים רה מפני שהלאוין מח%קין תיפק ליה אפי' היה חד לאו
הריטפין מח~קין וצ"ע.כעת.
א
ת
אמנם קשהלי הא אי
ן
י
ר
ר
ה
נ
מ
ב
)
:
א
"
כ
'
ר
(
לא ירבה לו סוסים כו' מנין
שא8ילו סום אחד והוא במל שהוא בלא ירבח ת"ל למען הרבות סוס ,וכי מאחר
דאפילו סוס אחד והוא בטל שהוא בלא ירבה סוסים ל"ל .וכהשני לעבור בל"ת על
 %סוס וסוס .ותימא אמאי צריךרבוי לחייב על כל סוס וסוס .תשוק ליה שמאייב
על כל אחד ואחד משוםגופין מחולקין .לפי טה שבארתי היכא דבא האזהרה רה על
בע"ח ~מששייך האיסור רק על גו 4בע"ח אמרינן מחולקין גם בהטה .א"כ אמאי
צריך קרא יתירה לחייב על כל סוס וסוס ולכאורה היא קוישיא עצומה .ולתרץ זה
נקדם מה דאיתא מטת (כ' ).ת"ר לא יקרחו קרחה יכול אפי' קרח ארבע וחכהשה
קריחות לא יהאחייב אלא אחת .תאל קרחהלחייב על כל קרהה וקרהה .ופריך הגם'
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הני ארבע והנמש קריהותהיכי דמי אילימא בזה אהר זה ובהכמשה התראות פשיטא,
א5א בהדא התראה .מי מהייב כו' וכמשני 5א צריכא דטך הכהשה אצבעותיו נושא
יאותבינהו בבת אהת דהויא ליה התראה 5כ 5הדא והדא .והקשה שם בתוס' אכתי
מאי תירץ.כיוו דליכא אלא הדא התראה אמאי מהייב ה' .ואי כמשום דעמשה בבת
אהת סה בכךכיוו רהד 5א איכא וכי אדם אוכל ב' זיתי הלב בבת אהת ובהרא
התהאה טי מהייב שני מלקות כו' וי"ל דשאיני הכא דנ5י קרא אכ 5קרהה ארהה.
דקרהות מהולקות כנון טפין מההקין .ומסיק התוס' דלהכי מתאמא דק נאופן וה
51א מתוטם בששימות דקדה בידו קרהה שיעורה' קרהותומהייב ע 5כל קרהה במשום
דנלי קרא דארהות מהולקות .כהשום דנדהשב הכ 5לקרהה אהת אפי5ו היא יותר
מבמשיעוד ו5א אמריט דטרהות מהולקות אלא היבא שיש הפסק וצערבין כ 5קדהה
י אף שנתן התידה שיעור לקרהההיינו רק 5מטה שאיטהייב דק
וקרהה .וביארוכ
.
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אם קרה כנרים
קרה כ5
שיעור
הדאהש איט טןשב רא 5קרהה אהת אם לא שניכר כל קרהה וקרהה בפני עצמההייט
אםיש הפסק שישר בנתים 1841 .אינו נהשב 5קרהה נדולה ואמרינן קרהות מהו5קות
אמ וצעשה בבת אהה .וא"ב נם א%נופין מהולקין נאמר אם 5אהיה החצדה דיבתה
שהייב ע 5כ 5סוס וסום .ורק סמשום נופין מה~קין היה נצדך 5הלט כל סום וסום
ישהוא בלאידבה .זה לאאמרינן.כית דהתודה לא ביארה שיעורהאיסור של 5א ירבה
רה לבומההייט אפילו בסום אהד שלא נצדך 5ו ההש ב5א ירבה .אב 5אם הרבה ה'
פופים בבת אהתהדי זהכמי שעשה איסוד קריהה נדו5ה .ולא אמריט נופין מהו5טין
כיון רשםריבוי הואגופליותרעלה' מעל אהד .רק דהתורה נתנהשיעורדאפילו אהר
במל נקרא נ"כרבוי אבל אם הרבה ה' בבת אהתהרי זה נ"כ איטהייב א5א אהך
כהשום לא ירבה במו שביאר התוס' שם .א*) ובנידון שאלתט נמצא 5פי דברינונבי
סחמר אהרשני בהמותדהייב ע 5כ 5אהד ואהד דאמרינן גופין מההקיןכיון.דה5או
לא נאמרכי אם בבע"ה .וכן אם שלשה כץני בהמה מושכים בקרוו הרי זה סו8ג
שמונים כבע אצל אותו ואת בנו כנלענ"ד.
א) וטשום הני צריך קרא להייב על נל פופ ופופ .ורחיתי בדטכ"ם הלז סלכים
8ףישליקי שאינו טביא דרשת הגמרא ויעו"ש בנו,שאי גליו.ויעוין ום 8י' הרדב"ז שמבחר
~עתו
שאףל"שתעובר בל"ת על נל סאויפנופוט ,אבטללקלואת יעללקה על גל אהד ואהר .ולא ידעהי
ב
הייב
אהר
ר
ב
אם ע
ל
כ
ל
ע
נל אהד .יעוי' שם בלשונו אצל
אמאי
לא ירבה נשים שכתב הרטב"ם ששיעור י"ה הם בפך הכל הן פילגשים ותן נשים בנתובה
וקדושין ויעו"ש בהשגות הראב"ך ובנ"נג ושלא ש8כואר בסשר הטצות להרטנ"ם וז"ל
לא יעח לו נשיה
מ ~,א יהף י"ה נשים בגתובה וקדושין.
ע11הועיי"ש שבאר הנבול
תב~אצל פוטים ו~א יהיה ל 11רק בהטח אתת ועו ואם יופיף על אהר
הרי הוא עובר בלא ירבה .וע"ן גץצ12פ יוטתן עוזיאל  '8שו*ציפ שכתב דפותר לחיצת
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שאלה אם רקיי"ל אין מבמלין איםור לכתחילח ולרעת הראב"ר הוא
ראורייתא .אם רווקא בידים אטוריבמל האיםור בתוך היתר .אבל אם רואה איך
שנפל איםור לתוך היתר מעצמו .ויש בהיתרכרי לבמל האיםור ויכול להציל באופן
שלא
האיםור לנמרי או יטל לתציל שלא יפול יותר אם מחוייב הוא לעשות
כן .ריילפמ~אכיון שאינו מבמלו בירים אף שרוצה בבימולו אפי"השרי.
רושונה .לאנ"ריראח שא"ז נקרא מבםלאיםורלכתחילחוראיה סמח שמבו'
פמחים ןכ"א ).ומודה ר"אור"י שאם יש בח~ין מאח שתרד ותממאה ואל יממאנה
לתוכה התרומה.יהיה שרי לזר.
ביר.כיח שאין בזה הפ0ר לח~ין שנם אחר
~
פ
י
ש
ולדעת הראב"רשבימול איםורהו~פ מדאורייהא .א"כ אם לאיציל דלא תרד התרומה
לתוך החולין הרי עובר איםור דאורייתא .וטדוע לא נתיר אותו לאבר את התרומה
כרי שלא חרד 5חולין .אלח בע"כ שאין זח נקרא מבט 5איםור כיון שלא עשה
בירים וכן מבואר בכמה מאוסעת דהיכא דעשה איזה פע~ה בהערובות ומחמת א
טתבטל האי8ור ורק שאין כונתו 5בימול האיםור אלא מטעם אחר חוא עהפה חפעולה
הזה .הרי זה אין נקרא מבטל איםור לכתחילה .ופפני שהוא רבר פשום לא
באצו אחת הוה סעם.

סימן לם.

,טאלה

מה שמבואר במתניתין בכורות (ם"ה ):החרש והשוטה כו' פם~ין
בארם ובשרים בבהמה .אםמיירי בחרשויפוטה נמורים כמו בכל מקום שאיט שומע
ומרבר .או דילמאמיירי מהניתין בחרש שאינו שומע בלבר או רילמא אפילו חרש
באינו חחת הוה מום.

תשובה הנה ראיתי שהגאונים האחרונים עמרו על משנה זווישלי להעיר
ברבריהם בעבור וה לא אמנעירי מוה וא~ימיני ומהם תמתים שמעתתא .וזה רברי
בעל סלבהפי יו"ם בםי' ר' בר"ה ע"ב נ"ל לאמר רבר חדש ראף רפשימות המשנה
רבטרותראיירי בחרש נטר שאינו שומע ואינו מדבר ובשומה נטר כאותו רחשוב

לו לעצסו שני פופים לסרכבתו ולא יותר וא"כ טנ"ל לחרטכ"ם שאינו רשאי ליסע
בוטני סוסים .ואולי טסתימת לשון חנאשטק אין רוכבין על פום  1ולא תני על סוסיו
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בחנינה .אבל אחר העיון נראה דז"א דקשה לי טובא דהא לא חשיב שם אלא
מומין היתרים באדם ובהמה ופםולין רק משום שאינם שוים בורעו ש 5אהרן .וע"כ
לא מחללי עבודה ואם איתארמיירי בחרש השוטה גמור אאכ הלא רינם בכ"ם כטטן.
וקטן חא עבודתו פםולה וכמו שסוכח מנם' חולין (כ"ד ):רטעטינן שם מאיש פרם
לקטןראינו ברעבויה .וא"כ סהשיטא דעבורתו פםולה ווה פשום בכמה מקומות בש"ם
דחיכא רמטעטינן קטן מאיש מטעטינן נמי חרש הפוטה גבי עונשין ממעטינן קטן
מאיש אשר יעשה טבל חטאת הארם ממעימנן נמי מהאי קרא חרש הפוטה .אין
נשבע על טענת חרש השומה והטן נמי ממעמינן כולהו מחד קרא מוכתיב א"שכי
יתן וכן לענין שליחות מטעמינן רחרש שוטה וקט! אינם פני שליחות מדכתיב
ויקחו לכם איש שהעיין רש"י ניטין (כ"נ ).ד"ה ~או .וא"כ כ"ש לענין עבודה
רמתניתין איירי בחרש נמור ובאמת רינו כקטן דעבודתו פם~ה אפי"ה צריכה
המתניתין לחשבו בין המומים משום שיש נ"ם באיזה פרמים שמחמת מום הוא
חמיר יותר מהפםול מפני שאעו בר דעת.והיינו אם נרול עומד על נביו ~מד אותו
שיעשה בכוונה ולשמה כמו בנם הוה עבודתו כשיה אם היה הפםול רק כהשום שאיע
בר דעת ואשמוענן מתניתין במה שחשבו בין המומין ראפילו נדול עומד ע"נ לא
קהפיא זו במה שכתב כי האיך נאמר רממיעום איש ולא קמן מטעטינן נמי נ"כ
מהני .ועור הא מבואר חולין (י"נ) ריש להם מעשה וא"כ אם אמר בשעת מעשה
שמחשבתו הוא נ"כ כהונן בווראיאינו פמולה עבורתו כהשום שאינו בר דעת ,ומחמת
זה חשבה המתניתין רפמולים מחמת מום לכל הפחות לכתחילה ,ועוד הא יש כמה
עבורות לבר מד' העבורות ראין צריכין בהם כוונה .וא"כ אם הפםה הוא כהשום
דאיט בר דעת הלא יכול לעבוד שאר עבודות .אב 5כהשוםכי
ם אינו ראוי לשום
י עדיין אצו משרש שחרש נמור
עבודה כמבואד .ומלבד זה  %יםודו איע נכוןכ
ק
ר
ן
ט
ק
ב
ו
נ
י
נ
מ
כ
מיעום מפורש.
שאינו שוטע וושיע מדבר יהיה עבודתו פסולה.כי
אבל בחרש ושוטה עור לא ידענג ומה שהניח ליםור מוטרכי בכל מהום רממעינן
מאיש ולא קטן מטעטינןנמי חרש ושוטה מהמישם חנ" .5מצינו כמח פעמים בש"ם
דקטן סמעטינן מאיש .וחרש שוטה ממיעום אחר .כמו שהעיר הוא בעצכצ אצל
חקיצה ממעטינן קמן מאיש .והרש מ8ני שאינו באסו ואמרה וכן אול תרומה
כיון רקטן אינו בר עבויה כהשום דלא מיקרי איש ה"ה נמי חרש ושוטה ,ומחמת
זה לפע"ר מוכרח לומר רחרש השומה דחשיב בבכורות 5אמיירי אלא בחרש וישוטה
שאינם נמורים" עכ"ל בםפרו.
ד
"
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ל
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כ
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נ
ו
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ל
ן
י
א
ש
ה
ז
.
ח
ר
כ
ו
מ
דאפילו את"ל
אטגם לפי טך ערכי
מטעטינן איש ולא קטן .אשר ידבנו לבו ולא חרש השוטה .אבל אצל חליצח דחח
חרש השומה.הייט היכא רממעטינן קטן מפני שאיע בר דעתוחרי חרש נ"כ אינו
בר דעת אב 5אצל חליצה הרי נם קטן בר רעת מיקרי 5פי דעת הרמב"ן והרשב"א
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וחפי"ה מיעטה התורח מטעם גזה"נ בזה שוב אינו לומר רסטעמינן חרש השומה
נ"כ .ונבי תרומה כהב דטראי רהתם הוה אממכתא בעלמא לפי דעת התום'

חיי
ן א).

אסגם המעיין בפירהש הכמשניות להרמב"ם בתרומות יראה שרעת הרמב"ם
שזהאינו אסמכחא ועורמייימר לנו התםנבי עבודת קטן רמטעיטנן טאיש ,שהוא
ממעם שאיע בר רעת .שנאסר רחרש כמותו .אררבה לכאורה כהטמע רגזה"כ הוא
בקמן דהא קיי"ל ראפילו ממוך לאיש דאורייתא והקרישו הטרש .וכן אצל תרומה
פסק הרמב"ם כר' יומי ראם במשבא לעונת נררים תרומתו תרוטה ואילו נבי
עבורה רממעימנן מאיש ולא טמן היינו רווטא ער שיבוא שתי שערות כמבואר
שםבחולין.הרי חזינן דהמיעום הוא לאו משום רבעינן בר דעת ~יבא .אלא מטעם
גזה"כ חוא ,א"כ 5א סצינו 5רבות א5יו חרש .כמו שכהב הוא בעצמו אצל חליצה.
ועודיעוין ברמב"ם הלכות ערות פ' מ' הטמגים פם~ים שנאמר ועמרו עגי האנשים
כו' שוטה מ8ני שאיע בר מצות וכן חרש כו' וא"כ טשה מרוע צריך למעם אחר
אצל חרש השומה.כיון רבברילפינן מהאנשים ולא קמן ה"ה רסטעמינן חרש השומה.
איבראראיתי שבעל לחם כהשנה הקשה זה ולאחרהעיוןיהיה זה מיועא להנאון בעל
מלבהטי יו"כנ רכהשום הכי צריך לטעם אחר אצל חרש השומה
לעדות ,משום
רמה רממעטינן מיעמרו שני האנשים ו5א טמן הוא גזה"כ מאחר
רפם~רכתוב מפורש
שם ברמב"ם ראפילו הוא נבון וחכם פמול לערות ער שיבוא שתי שערות חזינן
רנזה"כ הוא שיפסל לערות משום הכי לא מצינו 5מעם נ"כ חרש ושומה ולפ5א על
בעל לחם סהשנה האיך מוש רקטן פמול לערות משום שאעו בריעת
 .הרי מפורש
ברמב"ם ראפילו הוא בר דעת הוא פסול מטעם נזה"כ ומה דטשה על הרסב"ם מנין
לנו זה הטעם אצל חרש השוטה כמשום שאינו בר כהבות יהיו פם~ים לערות כמו
שהקשה שם בעל כ"בנ ע"ז נוכל לתרץ שלמר זה מכ"ש מןבר ואשה שהטעם הוא
כחשום שאינםבני סצות כמו שמנואר בהחוב(5פא ).חשף שאינםחייבים בכל הסצות
ובמקצתחייבים אפי"ה פמולים כ"ש חרש השומה שהם פמורים מכל המצות בוודאי
הם פמולים.
שוב נראה ראייתו השניה .וז"ל שם בר"ה ועתה נשובה כו /אמנם ראיתי
להנאןן בעל נו"ב בשו"ת א"ע (מי' נ"ג) ,רחתר ג"כ למצא פשר רבר בחרש
רמהניתין רבכורות אי מיירי בחרש נמור ,או בחרש המרבר ואעו שומע.יענין
מובר נשים מסכים שם רזה ודאי רחרש שאינו שוסע לבר הוה מום והביא ראיה
ט8ן החובל ("8ח ):חהשו נותן לו רבר כ~ו .וכתב מ"םי"ל רלנבי כהנים לא הוה
סצם ומה רל8דהשיב זהנבי מומין היתרים בנשים מבכהנים החש כהשום רלא כהשכחת
א) ועי' בר"ק חרוטות דחוא סבר שאינו אסטכתא יעו"ש.
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שתכתטש חרשת אחרהקדויפין והוא לאידע דהאיך נתקדשה אם לא כשהצרך לדמהי
וא"כ ראה ונתרפא אם לא כשנתקדשה ע"י ושלוחה או בקמנה ע"י אביה וכ*ז
לא שכיחי עכת"ד [וכתב ע"ז מלבהשי יו"ם] ~פע"ד ראייתו סולא חשיב במומים
היתרים כנשים מבכהנים היא ראיה נדולה נ"כ דנם באינו שומע לבד הוה מום
בכהנים .ודחייתו לא ידעתי דבשלמא בשומא בפדחתה שפיר פרכיגן שם בכתובות
הא ראה ונתרפא כמשום דאטור לקרןש עד שיראנה .וממתמא ראה אותה .אבל

בחרשת אפשר לומר דא 4שראה אותה לא דבר עמה והקדהשין קבלה ע"י
או אפילו ע"י עצמה באופן שלא דברה ומהיכי תיתי לו למימר דאין זה שכיח
עכ"ל .משמע מדבריו דמה דאמרינן ראה ונתפיים,היינו דווקא כשהוא רואה אותה
אחר

בעצמו .אבל דבר שאינו נראה .רק נודע לכל כמו מום דנכפה שאינו קבוע לה זמן.
והוא ראה אותה ולא הבין בפניה ,אין אנו יכ%ין לומר ראה ונתפיים .אבל באכאז
אעו כן דסבואר שם דנם בזה אמרינן ראה ונתפיים א 4שלא ראה בעצמו כיון
שאחרים רואים ויודעים ומפורמם שהיא בעלת נכפה שוב אינו יכול לטעון עליה
ואכארינן שפיר ראה מה ששמע ונתפיים וכן מבואד ברסב"ם הלכות אישות
פ' כ"ד הלכה ב' יעו"ש .וא"כ בחרשות נמי הוי מום שבנלוי שהכל יודעים שהיא
חרשת ובוודאי מפורסם לכל ופאיבא ככל האנשים ווה ברור .א"כ אין להוכיח
במאי דלא חשב במומין היתדים בנשים מבכהנים כיכח מזח דנם בכהנים נחשב
זה למום והיינו כט*י דהשבה המתניתין החרש והשוטה ,בע*כ הואש וח מיירי
שמדבר ואיט שוטע .זה אינו ,דבאמת מאי דסבואר בטמבי' החרש והשוטה כו'
היינו חרש שדברו חכמים בכל טקום שאינו שומע 141ינו מדנר .אבל אינו שוטע
לבד איט כמם ,ומאי דלא חשבה בכתובות א %מומין היתרים בנשים מבכהנים,
בהפום רזה נקדא מום שבנלוי ,ודאה ונתפיים אם לא בפקום שנוהנין ושהנשים אינן
יוצאות לחוץ
שסבואד ברסב"ם ובאה"ע .ולפלא שנם הוא הביא לקמן הדמב"ם
י
כ
כ
ומודח בעצמו שהכהשונעת שאינו לפרשים הוה מום שבנלוי ובוודאי חרשת כמו כן

ולית דין שדיך בהפיש.

אה"כ כתב הגאון בעל מלבהשי יו"ם הג"ל ראיה אחרת וו"ל ,אח"ו ראיתי
שסהתום' דבכודות (ל"ז ).ד"ה מה הפרםסיכח להדיא רחרש דמהניתין דבכורות
ם התם
מיירי באיט שומע לבד ,רז"ל וא*ת מ"ש דהכהו על אונו וחירשו דהשיבכי
בפדק מומין אלו (ם"ר מ"ה)
וענדיוצא לחירותדהוי מוםשבנלוי ואינוהוזד.
הנן חרש השוטה פמולין באדם וכשרים בבהמה .ובאדם לא ספטלי אלא סשום דאינו
שוה בזרעו של אהרן כדמפרש לקמן כו' ,עכ"להחים' ואם נימא דחרש דהתם הוז8
דווקא חרש נמורהיינו שאינו שוטש ושינו סדבר א %איט שהשע לבד 5אהוי פם
א"כ הוח לו להתום' להסשות יותר דמ"וש נבי עבד דהשיב כפכ 44אינו שחטע לבד
ובאדם לא הוח סום כמ .אתפ' כתבו שם ד5א 8יפם5י 8 868שפ ח4ט שוה

יסכה

אפרי

פיפן לא
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בזרעו של אהרן .אע"כ רם8רשי כבהש"כ רהכא מיירי
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בחרש שאינו נמור אלא

שאינו שוג~ע בלבר הרלא כדגו"ב ענ"לי
ה אכם4י אינ:
והכמגיין בדכרי התוס' יראהיש4ין זחדיואשראדשית חתמ8ףאי
א
ל
ם
ד
נחשב למום נבי בהטה וזה עיקר קויפייתם וטה שמביאו בזח"ל ובא
מפמלי
אלא כהשום ראינו שוה בזרעו של אהרו הוא לחזק את קושייתנע ודרך התוס' להקשות
להפאתש אפילו כנ
ממה שמבואר בהריא ולא להקשות מדיאא נשעה שגו
שכגיח דהכהשנה איירי בחר,ש נמור שאינו שומע ואינו מדבר ואפי"ה אינו נחשב
שמבון.
למום .ולמה להם להקשות מדבר שאינו מפורש בכשזניתק ~שגים
בפירוש .ומה נם שעיקר קוישיתם במה שבבהמה אעו נחשב למום כלל ,כרמוכח
התם להמעיין שם ובבהמה אין נ"ס בנידן חרש .בקצרה אם כהשום הא לא אירא.
ואין להוכיח מרבר זה בלבר .אולם קשה לו למר הא כללא כייל לנו חז"ל חניגה
דחרש שרברו חככףם בכל מהום הוא אינו שומע ואינו מדבר .וביאר לנו הגאוז
הנ"ל היינו רוקא היכא רדהשיב חר,ש שומה וקמן .אבל הכיא רלא חשיב רפ חרש
לברו או אפילו חרש הפומה מצי שפיראיירי בחרש שאינו נמור .ררק היכא רחשיב
אצל קמן הרי הוא איירי בחרש גמור שאינו בר דעת כמו קמן .אבל היכא רלא
הזכירו קמן רק חרש ושומה,איירי בחרש שאינו נמור ושומה שאינו נמור ולא הסכים
לפירש"י ושעיקר ריאא הוא כהטום רנחשב עם שומה ביחר ,יעו"ש .אמנם המעיין
בירהפלכף יבמות  '8מצות חליצה וכן בתרומות יראה שסבר הירהפלמי רכללא
רכייל לנו רבי הוא אפילו במקום רלא חשיב רק חרש לבר .ויעוין כאליהו רבה
להנר"א ז"ל בתחילת תרומות שעלה דהבבלי שלנו תופס לעיקר הכלל שכייל לנו
רבי ,ורק היכא רהשיב חרש הפומה.יעו"ש.
ובאמה אשתכומתיה לו להנאון בעל מלבהשי יו"ם מה שמבואר בנרה (י"נ)
החרשת ודהשומה והסוכאש כו' נשים 8קחת בורקות אותם .ופריך הנמרא חרשת איהי
תבדק לנפשה כו' ומהרץ התם במרברת ואינה שומעת .והכא באינה שומעת ואינה
מדברת כרתנן חרש שדברו חכמים בכל טהום אינו שומע ואינו מרבר ,הרי מפורש
דאף במטום שלא דהשיב קמן בהרי חרש .הרי הוא כסתם חרש ,וכרפרש"י ,ממילא
בנידן מומין כיון דהשיב חרש בהרי שומה ,ובוראי איירי בחרש נמור .ואררבה
ישלי להוכיח להיפוך מסברת הנאון בעל מלבושי יו"ט דהתם בבכורות פריך הגמרא
על סח דחשבה המתניתין שם שיכור שהוא פסול כהשום שאינו שוה בזרעו של אהרן,
הרי שיכור מחלי עבודה ,וכהזרץ הנם' דהמתניתין איירי בשיכור מחמת רבר אחר
יוע"ש ,וא"כ אם נאמר כסגרת הגאון הנ"ל דחרש נמור רינו כקמן רגבורתו פסולה,
אמאי שביק הנם' חרש הפומח ופריך שיכור הא מחלי עבודה ,הו"ל להנם' להקשות
כס ט חרש ושומה הא מחלי עבודה אמ ,ולשנות רהמתניתיז איירי בחרש שאינו

יטים

טי

א) שזח נאטר תחלח בטתניתין .וכעת חקרח ד' לפני את סשר חחדש שדה חסד לחגאון
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גסיר .אלא בע"כהיה פשיטא להגמרא דהדין ההש נאמר רק א %קטן דעבוזזע פטולה
יא
ו כהשום שאינו בר דעת רק גזה"כ הוא ,אבל חרש השוטה אעם פמ%ים מחטת
שם בזה שאין להם דעתכי אם היה נחשב זה למום היה בהמה ג'כ נפסלת לקרבן.
אלא דהתורה לא גזרה שיהיה תם ולא בעל מום רק באיבריו ולא הקפידה התורה
בטח שהוא בעל מום בדעת .וכן יש להוכיח מהירהשלמי יבמות שהוכיח דכללא רכייל
לנו רבי אינו נלל .מכמה מקומות שנזכר בכחזניתין חר"ש ואפילו הכי בחרש שאינו
גסצר ,א"כ אמאי לא הוכיח ג"כ סצדשנה זאת לפי סברת הנאון בעלסיבושי יו"ט,
אלא בע"כ סבר הירהשלמי רכהשנתנו איירי בחרש גמור ותו לאמידי.

סימ 1ם.
שא~ת אחדמיא בתוך ספרו ררך למודו פירור לחם חמץ בפסח .והשליך
לתוך שריפת הנחלים שבם%יאר (סאמאוואר) בשעה שהוא מבשל ונשאלתי אם שפיר

עביד.

תשובה .לכאורה לפי דעת המג"א סי' תם"ה סעי"ק ה' ,שהעלה אצל
חמץ לא אמרינן דיתבטל אפילו פחמין שלו .וא"כ יש לאסור לשתות ממנו בשעה
שנשרף החמץ .איברא דעת המג"א קשה להבין הא מסיק בסי' תם"ז טעי"ט ה'
דח5ץ גוקשה בטל בם' אפילו בתוך פסח .כיון שאין בו כרת .כדעת טהרי"ל וא"כ
אמאי אמרינן דפחמין של חמץ אימ בטל ,הא אין בו כרת ,וביותר יש לתמוה הא
רין זה דהפחמין הוא ג"כ סברת מהרי"ל והאיך החמיר בזה יותר מחמץ נוקשה ולפי
דעתו שהוא במל בם' ואין לומר רמה ראמרינן דפחמין של ח5ץ אינו במל הייט
ברוב אבל בכחשהו לא אמרינן דאינו במל .זה אינו גכהשמע ,יעו"ש במחצות השקל
דסבאר כחשום הכי לא אמרינן אצל עע"נ זוז"ג כהשום דאיסורו בכהשהו .ובזוז"נ
כהשחו הנאה אית ביה יעו"ש.
שוב ראיתי בפרי סנדים שם שכתב נ"כ דלאפר חטץ ל"ש ביה דין אכילה
כלל דלא עדיף מטקשה וה"ה נפסל מאכילת כלב ,דבאכילה לית ביה איסוד תודה
באין ראוי לחמץ עיסות אחרות רה בהנאה אסור ועל הנאה איגו בכרת .וא"כ יש
לומר דבטל .ואולי יש לחלק דח5ץ נוקשה שאני כיון שלא היה בכרת מע%ם %א
עבר על ב"י וב"י .כהשום הכי דמי לשאר איסורין ובסל בס' .אבל ח5ץ שנם)א
חמיוחד גדורנו וראיתי בחלק שגי בסערגת ח' כלל ק"ז 4,גם חוח נגע בזח חרבח וכהב
ג"כ לחובית טקושיא זאת דלא כחגאון סלגוו4י יו"פ ות"ל כונתי לדבריו דשאתורים.

א0רי

סיטז מ'

של1ם

03

לאחרזטןביעורו ומכ"ש בפמח ע?מו שכבר עברעלכ"יוב*יוהיה בו חלאימורכרה.
בוודאי אמור בהנאה אפילו בכהשהו לאחד שנעשה פחמין איט מתבםל כן נובל
לומר בדחתא .אמנם בנידן דידן נוכל להקל ממעם אחד כיון שכבד נתבשל המים
שבמרליאד .א"כ לא נקרא אפילו נרם הנאה כטה שנשדף החמע בתוך הפוליאר.
וע"כ לא אמריגן זה וזח גורםהיינו היכא שבאחד לכדו לא היה נגמר
או
א~
הם
האפיה ראבמיוע האימוד .אבל אם ככד נתבשלע"י היתר שוב לא אמדינןהבשי
ימור
יגרום הגאה כל שהוא ,וא"כ בנידןדידן יש להקל ולהתיר .ותו לא ברדי.
וכל זה אם לא בימל את חטצו .אבל לפי מנחגנו שמכטלים את החמץ שוב
אינו שברעלין מדאורייתא וממילאאינו אומר בסהשחו.

סימן מא.
שטאלה אחד נתן כח ורשות למכור את חמצו וחתם את עצמו אצל רב אחד
ואח"כ הלך ונתן כח ורשות לרב אחר וחתםג"כ אצל השני ,טהדינו.

רן2טןב:דץ .הנהלפי מה שמבואר בשמר הרשאה שאינו
החתום לבמל את
~
כ
י
שליחותו ,א"כ מה שחתם אצל השני ועשה אותו שליחאינו כלוםכיון שעשה הראשון
שליח וחתם את עצט על כל מה שמבואר בשמר הרשאה ובשמר הרשאה מבואר
שאינו
לבמל את שליחותו בשום אופן הרי בוודאי סהמשיו השניים אינו כלום.
~
כ
י
ה
ז
א~ם
ר
א
ב
ל
ך
י
ר
צ
ן
ו
י
כ
ו
נ
י
א
ש
ל
צ
א
ם
פ
ת
נ
ה
ר
י
כ
מ
ה
ה
ז
מה
שמבר הרבהשני להעכו"ם
והרב ההשני סוכר בשמר מכירתו חמצם של כל הנקובים בשמר הרשאה ולגבי זה
החתום לא יותפם המכירה אםכןיש לחשושפן יתבמל כל המכירה בשביל זאת.והרי
זה דוטה לקני את וחמור .וכמי שמכר דבר שלו ודבר שאינו ברשותו ,שלכאורה יש
לומר שזה תלוי במחלוקת הרמב"ם והרשב"ם לענין ארעא ודיקלא דלהרשב"ם איט
לחזור בהקוקע אם לא יתן לו המוכר דיקלי ולא היה חל הענין ע"ז כהשום
כש
יץ
ד
~לבל"ע אנפי"ה אמרינן לענין מכירת קראע חל הקנין כמו שמבואר בחו"ם מי'
ז
"
ם
ר
ף
א
ו
סעי' ה' דזה הוי ב' מכירות.
לפי דברי הם"ז שם שכתב אם מכר אחר
לחבירו בפעם אחד ב' דברים במך טהונמיא שאחד מהן אינו ברשות .ודאי הסברא
נותנת דמכירת השני גם כן במלה .ובאמת דעה זו חדומה .כי כן מבואר בכגיר
כמשנה בהטות מכירה  '8כ"דהל'י"נ וז"לוישמי שהושה ע"ז ואמדדכיון שהמשח
בדבר שלא בא לע~ם שניהם יטלים לחזוד בהן כו' ועוד שאלו שני ממכרים הם
השדה והדאלים .ואפי*ה שאין לו דקלים מכר השדה קיים שאין זה תלוי בזה אלו
דבריו .ואינן מוכרחין וכ"ש בטה ושאמר דאע"8י ישאין לו דהלים מכר דהשדה
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קיים .דמנ" 5דאי שמכר 5חבירו ב' דברים בערך אחד ו5א פרם  15ערך 5כ 5אחד
ואין  15א5א האחד שיתחייב ה5אח 5קחתו .והרי יכו5 5וסר 5א הייתי קונה האחד
ב5א חבירו עכ" .5ואפי' 5דבריהם בנידון דידן כיון שמפורש כ 5פרם ופרם ש 5כל
אחד ואחד הנקובים בהרשאה 5פי הסקח דהאידנא ש 5כ 5רבר ודבר .ואינו ת5וי
החתוכים זה בזה ודאי הסברה נותנת שאין המבירה בם5ה .ונם אין 5חשהמ כהשום
דבר שבמדה וכמשק5 5עו5ם חוזר ולדעת הרמב"ם ודעיסי' בדבר שאי אפשר 5הש5ים
החסרון שהסקח בט .5ועי' שם ברמב"ם פ' ט"ו ה '5א' טה5כות מכירה ולדעת
הראב"ד שם בהשגות שאמר בדבר שאפשר להש5ים שהסכר בט 5וסח5קבין שאסר
סאהזואני סוכר .ובין שאסר סאה סתם ,רהיכא שאמר סאהזו ונסצא חסר שהסכר
בט .5ס"םבנידןדידן 5א סכר  15מכום הסאין רק ב 5מדה ומדה בעד הערךשיעריכו
הנ' אנשים .ואם יסצא סדות סעט יש5ם מעם .ואם הרבה יש5ם הרבה וזה פשום
ומכ"ש 5דעת הרשב"א בב"ס סי' רל"ב וכן בכהשנה 5מלך ה5כות זכיה וסתנה פ'
י"ב בסופו שבתב בשם הרשב"א א) ,דסה דאסרינן כ 5דבר שבמדה השבכהשק 5כו'
כו'5 .עו5ם חוזר דחוזר דנאסר היינו שמחזר 'האונאה והסקח קיים אפי5ו בדבר
שאי אפשר 5הש5ים .וסזה 5מד שכר שמכר קרקע 5חבירו ונטצאת מטצתה נזולה
המטח קיים בדהשאר .ו5כאורה יש 5הביא ראי' 5רבריו ממה שסבואר ב"ב אם בא
5נשת ינפה את כו5ם וינכח סהמטח כפי דהשיעור שיחסר .וה5א כעת יחסר טהטדה
וירי
ך 5הטת המהח בטל .א5א בע"כ שאינו כן ווהסקח קיים אפי' היכא שנסצאת
חמדה חטרא.
איברא דעת הראב"ד שמח5קבין סאה זו ובין סאה סתם ,קשה 5הבין דהא
טבוארחולין פ' הזרועוה5חיים ושאם מכרבניטעיה ש* 5רח בכהשק5והיה בה הקיבה
צריך 5יתנה 5כהן וכנכה לו מן הדמים .והא הכאאיירי באמר כהשק5 5יטרא זו אני
כעכר 5ך ואפי"ה אמרינן דינכה  15מן הדמים והמטח קיים ונם מוה סיוע 5שיטת
הרשב"א הנ" 5דאפי5ו אםאי אפשר 5 15הש5ים דהמטחקיים בה~שאר דהא הכאאיירי
באי אפשר 5הש5ים סדקסנכי 5יה מן הדכרם ואמאי 5א יש5ים5יה .אלא בע"כ שאי
אש~שר 5הש5ים .ואו5י יש 5דחות רשסא איירי הכא דסכר 5ו בכהשק 5כ5 5יטרא
כך וכך .א5ח התנה עסו דוקא סך5יטרות .וא"כ אם נמצא חסר 5יטרא כהש5ם פחות
וינכה בעד ה5יטרא שחסר כן נוכ 5לדחא ש5א יההשה 5דעת הראב"ד.

א)עיי
ן ב"ב ד' קכ"ו ע"ב שסכר נכסי דידיח ודששומ איהא לקסיה דרבא ואסר לא
ם
ו
עשה ולא כל סר סונר לא עשח ולא כלום בחלגא וסר סבר בנולחו .סוה סוכח כדשת
חרשב"א דכל דבר ושבמדח כו' שחטכראינו ב~ .דחח חכא טכר שלו ושל אהיו א*י"ה אמרינן
דשלו טנר דאפי' לם"ד חכי %א עשח ולא כלום בכולחו הוא ס8עם אחר ופאין לבכור קודם
חלוקח .ולכאורח יש לחקשות סזה לשימת האוסרים כל דבר שבסמטץ כו' דחטנר ב8ל וזה
ג"כסיטיא דרבא וא"כ אטאי אטרינן חכא דאין לבכור קודם חלוקח למא טשום דרבא סובר
דח0נר בפל טשוס כל דבר שבסמטץ כו/
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וכן יש לרייק בזה רתלוי במחלוקת המובא בחו"ם סי' כ"נ לענין אם מכר
קרסע עם טעות בחליפין ריש אוטיים רקנה מחצה היינו הקרקע וכן חלכה .דאף
שלא חל המכירה על הגשעות אבל הקרקע שניקנית בחליפין הרי וח קנה .ווהו דעת
רבינו שמחה המובא במררכיב"ב .אמנם מה שכתבגעל חח"ס בהלק חחו"םסי' ק"א
להביא ממךראי' לדעת ר' שמחה הנ"ל במה ושמחלקביןהיכי ראיכא שום קנין או
ליכא שוס קנין צריך ביאור כי לכאורה קשה להבין את רבריו .וו"ל חח"ס שם
דפריך הש"ם יכיר ל"ל .לנכמים שנפלו לו כהשהוא נוסס .וקשה לשימת רמב"ן
(וכן כתב הרשב"ם שם מפורש רהאב נאמן מטעס ואינו חוור ומניר) בנימוק"י
ב"כ דהאב שהכיר את בנו לא מצי הרר ביה ריכיר ממעם ערות ננע ביה שהתורה
ו חוור וסגיר .וא"כ קשה הא נם ר"ם מודה בפירות רקל ער שלא
תאמיט כעריאינ
בא לעולם יכול לחוור בו ואם כן נפק"ם מובא במאי רכתיביכיר .דאי הוה יהיב
ליה במתנה הוה מצי הדר ביה קודם שבאו לעולס ב) ,והישתא לא סצי הרר ביה.
וצ"ל הקושית הש"ס היא כך .הא לאמיירי בנברא ערטלאי ועכ"פ יש לו נם עתה
מעמ נכםים4וי"לכי נאמר ר"ם ריכול לחזור בוהיינוכי לא מטנה ליה אלא רבר
שלא בא לעולם שאין לקנין לחול עכשיו כלל ער שיבהש לעולם ובהש"ה יכול לחזור
בו סהשא"כ כהשמקנה לו רבר שבא לעולםנמיאזי נאטך סגודחייל ארבר שבא לעולם
לחול מיר שלא יחזור בוחייל נמי ארבר שלא בא לעולם ולא יחוור בו כלל ופריך
שפיר אר"םיכיר ל"ל עכ"ל ולאוביתי להבין את רבריוכי המעיין במדדכי בסחורו
יראה שלא עלה על דעת ר' שמחה לומר כמו שהוא אומד .וו"ל דלא אמרינןקני את
ן בקנין חליפין .ולא קנה כלום כהשום קני את
וחמור חיכא דחקנה מעותיטגימלי
וחמור לרעת רב המטנא .משום דלא חייל א %חמור שום קנין .אבל אם הקנה
בחליפין מעות עם מטלטלין רמעות טהנה בשום קנין כהשום הכי לא מנרע כח הקנין
סגשמלטלין עכ"ל בביאור נוסף .ואררבה לאירך ניסא חביא השיה דלא אפדינן סגו
יהייל הקנין על הקרקע או המטלטלין רחייל נמי  %הטעות .ראס כן אמאיצריכין
אנו קנין אנבהיכי רהקנהמביטלין עם קרק9בקנין כסף או שמר או חוקה .למה לא
אסדינן סגויהיילקנין קסף על החרקעחייל נמי על המטלטלין יעו"ש ואם כןלפי
םברת בעל הח"ס שאטדדהיכי שנתפס שוםקנין על רבר וח אף שהקנה כעת באיזה
קנין שלא יותפם ע"1כיון שהקנה עם רבר אחר שהקנין הלו חל על אותו רבר אחר
ב) וי"ל דיגול לקבל עליו בשבועה עד"ר שלא יחזור ואכתי יש לו מיגו וששיר
קמקשה יכיר ל"ל וצ"ע .אבל באטת טאי קטקשה הגמדא חא יש לו טגו דאי בעי הוח
נותן לו סשזנוב חא נוגל לאוקמי קרא חיכא ,אחוא נשבע שלא יתן לו שום מתנח וטשום
חכי גתיב יכיר .ויכול אני לאדחוקי ולוטד ,אזח רחוק חמציאות ,אחוא טודר ממנו חנאח
וכעת חוא רוצח לבכר אותו שיקבל חלק בכורח .אבל זח דחוק .ואולי י"ל כיון שאינו
בכעזנח ושוב לא יק %באטתחיק בכורת כמשום דמתנח קריח וצריךעיון.
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ה 5נמי תסנין הנ"ל ע 5הדברההשני סהשום שהדבר ההשני בר קנין הוא מ"ם .ואם כן
אמאי לאאסיינן כאמת מנו אצלמי שהקנה קהקע עם מטלםלין בקנין כמף .כגו שהל
קנין כמף אצל הקרקע ה 5נמי אצל המטלם5ין כיק שהטטים5ין בר קנין תם באיזה
בזה בזת כגו כיון
"נין כמו כהשיכה או הנבהה .ומכ"ש הוא דיוהר מםתבר5וס
ידהיי5קנין כמף אצ5
דמדאורייתא גם הממלמליןניקנין בכמף,שייך 5ומר בהקשי סגו
הקרטעהיי5נמי תממלם5ין וא"כ אמאי צריךקנין אגב בזה,ויעוי' ב"ב קם"ג דקאמר
הגם' שאני התם דטדאורייתא תרומה טע5ייתא כו' משום הכי 5א נקרא את והמור
ש5א יקנה כלום .הרי הזינן דמברת הגם' נם כן כיון דטדאורייתא הוא תרופם
5תרום מן המר ע 5המתוק אפי"ה אמרינן כיון
סעלייתא אף שמררבנן אינו
שה 5תרומה ע 5המר ה 5נמי ע
י5כ~המתוק ו5א דטי 5את והטור .ואם כן הכי נמיכיון
דמדאורייתא ה 5הקנין כסף ע 5הפטלטלין אף שרבנן תיקנו ש5א יקנה רה בכהשיבה
אפי"הכיח שקנין הכמף ה 5ע 5הארהע ה5נמי ע 5המטלם5ין ומאי צריך5קנין אגב.
ד5א אמרינן מנו אצ 5הקנינין טגו דה 5ע 5זה ה 5נמי ע"ז
א5א בע"כ צריך
י
מ
ו
5
כמברת ר' שמהה .רה ע 5מה שה 5הקנין קנת ומה ש5א נתפם בקנין 5א נקנה .וכמו
שפמק הקני' את וההסור כרב נהמןדקני טהצה .ולפענ"ד נוכ5 5תרץ מה שהקשה5פי
רעת הרמב"ן דע"כ צריך קראריכיר ש5א יוכל 5הזור .אב 5אם היה נותן לו במתנה
5הזור במה
הדה יכול 5הזור"ודם שבא 5עו5ם .זה אינו.כי אף 5הרמב"ן אינו
יככמ~
שהניד שהוא בכור אבל אםהי' רוצההיהיכול5יתן 5איש אהר כ5נ
יו אף במהום
בע השף שאין רוה הכמים נוהה ממנו אפי"ה טעשיו קיימים וא"כ הדרא קושיא
לדוכתא 5מה5י קרא דיכיר .הא איבעי הוה נותן  15כ 5נכמיו אפי' מה שלא בא
לעו5ם 5ר"ם ומה תאמר שיכו5 5הזור קורם שבא 5עו5ם .הא אפי5ו השתא דכתיב
יכיר ואתא לאשמעינן שהוא יורש אותו ואינו יכו5 5הזור ו5הגיד ופאינו בנו הא
5הזור ו5יתן 5איש אהר קורם שבא 5עו5ם וכהשום הכי פריך שפיר הבם'
מ"ם
~
כ
י
 5"5קרא דיכיר ו5בר מןדין קשה 5הבין דברי בעל הה"ם הנ"55פי מה דמבאר שם
לקמן במי' ק"ו דעת רבינו שמהה המובא במודכי שם דהוכיה דאם הקנה ממלמלין
עם כ0ה כקנין ה5יפין דאנה מהצה .דא5ת"ה אמאי צריך 5קנות מגפלם5ין אגב קרקע
תיסה5יה דקנה הכ 5השוכ כתב דאינו דומה5קני את והמור דהתם 5או ברקנין 553
ומפרש בע 5הה"ם דכוונת רבינו שמהה 5מלאות דבריו הראשונים במה שהוכיה
כהי"ם קדהשין דלא קנה הכ 5הש"כ יקהשה קהשיא זו אם"ד בש"ם קני את והמור קנה
הכ(5היינו סברת רב ששת) 5מה5י קנין אגב .וע"ז תירץ התם המור איט ברקנין
53ל הפדם יודע ושאין קנין להמור וגמר ופאני הכ5 5אדם .סה שאין כן קרפע
ומסימליןאין אדם יודעיצאין המטלט5ין ניקניםבקניני קרטעכיוןישהם בע5י קנין
בע~ם ש שייך 5וסר אדם יההש סהש"ה אפילו רב אמשת מודה ואנה רק מהצה וכן
יש 5וסר לרב המטנא דמבירא ליה כיח שאדם יודעישאין קנין 5הסיר השמה בו
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ואמר קמ את וחכצר רוצה לומר כחמור %א יקנה כלום אבל בקרקע ופסלטלין מודה
רב חסגונא נם כן דאנה מחצת .עכ"ל .אם כן טה פריך הגם' טהם9דש חמש נשים
ובהן שתי אחיות .שהנכריות מטוו,שות ,דאי דאסר כ%כם הא קני את לחפר הוא
חא לא רמי לאת וחסער .דחתם אדםיהרע שחמור אינו בר קנין .ונמר וטהנה כולו.
אבל הכא לאשייך לוסר ארם יודע שאין האחיות בנות קרושין .ואררבה אם נאמר
הרי אדם יודע שאינו יכול96יש שתי אחיותהרי בע"כ נמר ונתן להם לשם פתנה
כמו דאמרינן בהמקרש את אחותו ארם יודע שאין יכול לקד"ש את אחותו ונמר
ונתן לשם כצזנח ככצ כן הוהצריכין למימד שחנכריות מקוד,שות בעבור שנתן וזיכה
להם לשם קרהשין והאחיות אינן מקורשות מ8ני שנמר ונתן להם לשם כטץנה אלא
בע"כצריכין למימד רלא רמי להמקד,ש את אחותו לבדה ראז אמרינן בוודאי מברת
ארם יודעיפאימ יכול לקד,ש ונמר ונתן לשם מתנה וטה דלא נתן לה לשם מתנה
סבר כמיפא לה מילתא .אבל אםסשיךש שתי אחיות בכלל שאר נשים לא אסדינן ארם
טדע שאינו יכול לקדשם ואין קרהשין תופמין בהם אלא חשב שנותן להם לשם
קרהשיןנ) .ואם כן אינו רומה לקני את וחמור לפי מברת בעל הח"ס .אמנם צריכין
אנו להבין באכטז רברי רבינו שמחה בסה שמחיט רלא דמי לקני את וחמור כהשום
דחכיראיגו ברקנין כלל אבל אם הקנה כמף ומטלמלין רכמה ברקנין הואלפי המובן
הפשוט שטדבר בזה לחלק לכו"ר שמבר בקני את וחמור שלא קנה כלום .כמשום דעמשני
התם שהחמור אינו בר קנין כלל משום הכי לא אמדינן מנו רקני הוא יקנה נם
החמור ,ואררבא אמרינן לאידך נימא לדעת ר' המנונא שלהשטות נתכוין
ולא יקנה כלום .אבל הכא אמרינן דיקנה לכל ח*חות את הממלטלין משום רטעי
ומבר דנם כסף יוכל להקנות בקנין חליפין .ורצה להקנות נם הכמף בקנין זה.
אבל לא אמיינן דכהשום שלא יקנה הטתנח את חכמף לא יקנה נם את המטלטלין
ויכול המוכר לחזור במכירתו או בטהנתב זה לא אמרינן .ואף שהקונה יכול לומר
שלא רציתי לקנות זה בלא זה אבל חמוכר לא יכול לחזור ממעם זה שחמרון היה
בהקנין ולא סגרע הכמף את קניות המטלמלין אבל זה קשה לכאורה נ"כ מהנם' הנ"ל
מאי קהשיא מחכמש נשים ובחן שתי אחיות ,חא לאדמי לאת וחמור דהמוראינו קנין
כלל .והאחיות בנות קרושין הן .אבל אין זה קושיא .כיון דחרא מינייהו בוודאי
לאו בת קדהשין היא ליה.כמשום הכי זה דכריא לאת וחכצר ולא מהני זה שהאחיות
בנות קרהשין באופן אחדהיינו אם אמר אחת מכם רלאביי הוה קרושין כיון שבעת
שמקרשים כ%ם לאיצויר בהם תפימת קדושין כהשום הכי הרי זה רומה לאת וחמור.

ג) ויותר נראח לי לומר עש"י דברי חחוס' גיטין ד' ט"ח לענין חטוכר ,ידחו
ביובל גו' כן נוכל לומר דחהם אמרינן אדם יודע שאין קדושין תו*סין .שחח טטורסם
לכל .אבל הכא מצינו טחלוקת
כל חדא ותדא חל חקדושין לסברת אביי ובאמת כן
חלכונ וצריךלוטזיישב בז 21שקי
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ולא דמי לקנעתבצמ"~4ן עם כסף בחליפק ראף 'שקגק חליפק לאקייך בכפא אבל
מ"ם חטיר שיהיה שלו אם היה מחנח אותם בקנק אחד ,תאשתיאעיות לא יצמד
בשוםא*פןשיהיוליה לנשיו בבת אחת .ט1םכן לאאבין מח שהעיד בעל הח"םבזה.
וראי' ~ברי מהא דקפריך הגם' ב"ב קם"ג טהתורם קישותשצדיך לחטיף %חחייוז
מ' אמאי הא את וחכצר הואוסהשני הגם' שאני חתם דטדאורייתא תוומה טשלייתא
היא .משמעראי הוח טדאורייתאאינה תרומה הוהאסרינן בזח את וחטרוכיח דמר
לאחייל בה תרומההכי נסר המתא לאחיילעליו שם תרומה .ואם שמר כמו שהבין
בעל הח"ס כיון שיצויד בחם שום תפיסת קדושין א %האחיות הדי זה איגו דוסח
לחטר .הא הכי גמי איל תרומה הא יצויר שיהיה חל שם תרומה על חמר היכח
דתורם ש חמר על המר הש"כ לא דבף לחבצר שאינו בן קנין כלל .אלא בע"כ לוטר
כמח ושכתבתי שזה איגו כיון שכעת לא יצויד בשום אופן שיהי' חל עליו שם
תרומה מפני שהוא מן המר על המתוק כהשום הכי זח דומה לחטר.

שובראיתי ש"ש להקשות לדעת הי"א הטבא בחו"םסי' ר"ג הט1ילוחליפין
אינןקונין במעות נתבמל כלחקנין.וי"א דכל הקניןקיים .הא מבואד בכמה סאומות
ננד טברתם 4בב"ק (ד' י"ב) בובואר טכר לו עבדים וקראעות החזיק בקרטעות לא
 .עכ"פ חזינן דאף
קנה עברים סהשום דשאני מ%מלי דניידי ממטלסלי דלאניידי
ק
י
ז
ח
ה
בעבדים
שאיט שנהעבדים אפי"ה חקרקע קונוגוכן אם מכרעבדים ומם5מלין
א דמי לערים סשןדות כו' יע"ש  %הסוגיא דמבואר
דלא קנה סטלטלין סהשוםוי
דלא קנה מטלמלין משום %א דכר לערים מצירות כו' יע"ש כ 5הסוגיא דמבואר
דעל מה שיכול לתפוס הקגין נקנה ומה שלא נתפס בקנין הנ"ל לא נהנה וזה לא
כשני דעות הנ"ל ובב"ם(ד' ט'):בעיר' אליעזד האומרלחבירו כחשוך פרהזו שנות
בלים שעליה מהומי מהניא כהשיכה רבהמהלאקנוייה כלים (כהשום דלא דמי כהשיכת
בהמה ובמשיכת ללים .שהבהמח ה~כת מעצמה .והכלים בנרירה) או לא .אמר דבא
אי אמרליה קני בהמהוכני כלים שעליהמי קנה כלים .חצר מהלכתהיא .ופרש"י
דמדקא מקכעיא לך במוכדכ5ים בלא בהמח מכלל דבמוכר שנההם פשימח לך דמסני
בהמה קני כלים כהשום תודת חצר .הא חצר מהלכת ההש עיי"ש111 .ם כן מאי קא
טתשח רבא לר'אליעזר .הא חצד מהלבתהיא.מי יאטר דמטעם חצר הוא נקנה כ5ים
שעליה .ילמא היא כסבדת הי"א מגו דחל קנין הכהשיכה ושל בהמה בשביל בהמה
עצמה חל קנין הנ"ל בשביל הכלים לונניח שהכמשיכה של בהמה אינו דומה למשיכת
בלים .אפי"ה היה צריך לקטת שניהם .ואדרבא חא הכא מסתבר יותר לומר שיחול
הקנין גם על כלים.כי לו אם היה הדין שכלים אינם ניקנים בכהשיכה כ5ל .אפי"ה
אם היה ממנים אותם עם דבד אחר שניקנית בבמשיכה חיה נותן נם הנליםלפי דעת
הי"א הנ"ל .ומעתה שגם כלים ניקנים מקנין כהשיכה רק א~המשיכות אינן דומות
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זת לוח האם בשביל והינרעכחו.ר) .אלא בע"כ פביראליה לרבא רלא אמרינן אצל
ן וה על רבר אחר שיח%קנין הלז גם על ההכרהושני .וכמובן לא
ה9נינין מט דחל"ני
אמרינן להיפך כגו שלא 9נה זה לא י9נה גם רבר השני .ר 9פבר כרב נחמן רקני
גצה?ה וכן מבואר בב"ב (9ם"ט) דלא מצא רבח שום עצח שיקנה רב מרי בריה
ראיפור ניורא את התרימר אלפי וווי שהיה תחתירו אאמר שםאי בחליפין אין
סמבע נקנהבחליפין .ואמאי לא יכול להקנות בקנין חליפין עם אמשר רבר המטלטל
ביחד ונאמר מגו שחל קנין החליפין על המטלטלין חל נבר על הכם4נ אם כן מוכח
בהה דלא כדעת הי"א הנ"ל.
אמנם י"ל שאין מוה פתירה לרבריהם .כי הם פם 19כרב עהשת או כרב
הכגהנא .אבל רבא סבר כדעה רב נחמן רבו דקני רט מחצה ב9ני אתיחסור כהשום
הכי לא מוספ עצח שיהנח רב טרי את הכסף המונח תחתידו ,אבל לרעה רבינו
שמחת עדיין צ"ע ו?"ל ושם בכשרדכי פי' תר"נ סספשש ליה למורי אם שייך נמי
למימר באדם מסנהיבר הבא לע%ם והשלבל"ע אםשייך אותו מ8לואת אולא(.היינו
מחלו9תב9ני אתוחמור .רב נחכע ,ורב עהשת ,ורב המנונא)ואין להביאראיה םההיא
דלעילושתיישדותושניבני אדם לוה בבאענה %זה בירושת דשניתם 9ט% .א אמרינן
אותו דבעלירהשח תוה כ 18חכצך ולא"פנהנם את א2די"ל רהתםראוי ל9נות מיהת
אםהיו טתנין לו אבל תכאכיון %א אתילידיה לפיכך הוא חמור נכצךעכ"ל ב1שמע
כא-בריו דאםראוי ל9נות סיחת באיזח9נין שההש.הדין נותן דקנה כולם בהשתי
ישרותדאנישניהם .ואםנן קשח מנל הנ"ל שהבאתילעיל %א 9נח ר 9מכחבציההיינו
במה שיונל ה9נין לתפום אבל בדבר השני שלא יתפום ב9נין הנ"ל אף שהוא בר
קנין באנין אהר אפי"ה איט ני9גה בות ההנין %א אכוינן מט דחל חקנין על וה
חל ע"ו בםכן .וביותר " 8לתמיה על דברי הים"אבפי' ר"נ שהביא נ' רעות הנ"ל
א %אם שהבטניןחליפין ורקע עם טעוה ,וכתב וח"ה אם טבר רברשאין בו ממש
עם איוה דבר תטצעיל בו9נין .שנ"כשייך מחלו9ת הנ"ל ובןפי' המם"ע ה) .הא
לדעת רבינו שמהה חנ"לאינוכן .אבל לאחרהעניןאין וה קהשיאכי רבינו שמחה
ד) ואוליי* לוטרשבוההשי יגרעבהו.לשי סח דמבואר שם לקטן דף ס"ז שאם חחליף
חמור נעד פרח ומלח וטושך רק חשרח לא קנה ס*ום דטשיכח גרוע חוח .וא'צ ח"נ
כיון שצריך לכהשוך הבושמה וגם חבלים טעתח משיכת הבהטת לבדח כהשיכח גרוע חיא ולח
חיח צריך לקנות גם חבתמת .אם לא דאמרינן שרעתו חיח לקנות חשזצשח במשיכה וחבלים
שעליח משעם חצר .וטחמת זח 8ריך וחא הצר ממלכת חיא ודו"ש
ח) יעוין בד"ם סי' ר"ץ טח שחביא בשם בעל ת"ח שאם אוור וקנח בקנין %
חגירו*ין ו %הקנס ביחד כיון עיזקגין בפל בדבר חגירושין שתח קנין דכרים שוג נהבאל
 %וקנס משום את וחסור .טזח סוכח רלא בפי' בעל חנודע ביחודא שמח שכחב חרם"א
וח"ח קאי רק על טח שכהכ דקיים אצל חקרקע יעוי" ב"8ת חובא דכריו פי' ר"ג סעי"ק
ו' יעו"ש אבל גסי' ר"ג חובח ג"כ בוום ת"ח וחולק עליו דקבה מהצה יעו"ש~ .מבואר
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פסט בטני את וחסור מכמש כרב נחמן לתני טחצה וא"כ אם מכר דבר שאין בו
מכהש עםאיוה רבר המועיל בוטניןהרי וה רומהלטני את וחמור .ומה שמחלט בשתי
שרחןיקני שניהם.חיינו שמבאקמאי טעמא התם סברינן כרב ש'סת והכא כרב נחמן.
ובאבמזהיה ל 1להקשות לרב חמנונא גופא שהוא סבר בקני את וחמור שלא אנה כלום
והתם טאמר רב הסגונא שאם נתן שדה אחת לאדס אחר חצי בלשון ירהשה וחצי
בלשת כעזנה שטנה כולה ואמרינן מנו .ואולי וה כוונתו באמה אבל חלשת אינו
מרוקיא,עיי"ש .איברא מה שכתב אם מכר רבר שלא בא לעולם עם רבר הבא לעולם
שוה חסיר סצמש צ"ע הא דבר שלב"ע אינו רומה לחסיר ממש .כיון דאנן פסקינן
שאס תפס לאחר שלא בא לעולס אין מפטינן מיניה כמבואר בחו"ם סי' ר"םיכן
אפי' לא תפס אלא כתבליה שטר ומסרליה השטר ככמשין רתפס רמי.עיי"ש ובם"ו
שמובא שם בשם בעל העיטור .ואם כן אינו רומהלחכיר .ואולי י"ל רכוה שטבואר
שאם תפס אין מוציאין מידו הוא מטעם מחילה אבל לא בעבור הקנין אם כן אין
מקום להעיר כעה .אבל לפי מה שפי' בעל חח"ס בדעת רבינו שמחה רבחטור ארם
יודע שאין טנין לחמור כמשום הכי גכאר ומאנה לו כולו .אבל בטנין חליפין על כסף
ומטלמלין לא אמרינןהכי בהשום הכיטני רט מהצה .יש להטשות הא ברבר שלא בא
לעולם לא נוכל לוכור סברת ארםיודע שלא יוכל להאנות.כיון שמצינו בזה כטהלוקת
ככע שמבואד בתוס' גיטין ד' מ"ח .ואם כן חאיך כתב שוה רומה לחמור גסור
ולולי רמסתפינא מרבותיהייתי אומר ער כאן לא פלינא בקני את וחמורחיינו כמשום
ר84ם לא חוה 9ונה החמור היה עהצהחטנין באופן אחר .כמו בטני את וחמור שהיה
נותן לו להארם פחות כעח וכיון שעכשיו נתן לשניהם בוה נוכל לומר אם להשטאה
טאמר .או נמר ונתן כולוכית שיודע שחכצר לאו בר9נין הוא .אבל היכא שלאהיה
עהפח הקנין בענין אחר אפילו אם היה יורע שאין וה נתפם בטנין או אמרינן כית
שבהטניןאין בו חסרת הרי וח טנח מה שנתפסבטנין .ובוה ניחא מה שמבואר ב"ט
החוי 9בעברים כו' כען שאפי' אס לא היחמינה אותו אתהמשיטלין היח גם כן
צריך לעשותטנין הנ"ל באין מנריע כהשוםחכיכית עפה9נין היהבלי חסרון ה"ו קנה
מחצה וכן א %משיכת הבהמה עס הכלים שאפילו לא עלתה הכמשיכח הנ"ל בער
ה%ים אפי"ה אצל הבהמה הכהשיכה כהונן .וכן אס טהנה כ0ה ומטלמלין בטנין
חלי6ין .הרי אנפי' מבלערי הכסף היה צריך לעשות קנין הנ"ל כהשום הכי לא יגרע
הכסף אתאנין המטלטלין וכן לאידך ניסא אמרינן שהכסף אינו נקנה כלל כיון
שהטנין חליפין לא יותפסו בהכסף וכל דכר חטנין שייך רט  %וצצטלמלין ,ולגבי
המטלטלין לא יתוסף עליהס בעגור וה כח הטניןכיון שגם מבלערי חכסףהיה נצרך
קניןחליפין הנ"ל כמשוסהכי טנה הבנטלמלין ולא הכסף .אבל אצל התורם טישות כו'

כדעת בעל חנוב"י דזח שגחב וח"ח אם טכר דבר שאין בו 50אפ בו' קאי על דשה חי"א
שקנח פחשן
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כשהוא תורם טוסי 4על החי?וו שבו כו' כחשום שצריך אחר מחמשים ואם לא נתפס
שם תרוטה  %הטרהיה צריך להוסיף ט"שום הכי אמרינן דדמי לקני את וחמור וכן
בקידש חכמש נשים בבלבלה של תאנים שאם חאחיות אינן מהודשות לא היה נותן
להם בל הבלבלה ונכמטפ שכפיע חלק מהכסף קרדפין שלו גם להאחיות ואם כן ביון
שהאחיות לא קנו חלקם גם הגבריות לא קנו חלקם והרי זה דוסה סצמפ לקני את

וחטור.

שוב ראיתי רצריך אני

למסתפינא באמת ,רחא מבואר התם בקרהשין (ד'

כ"ז) בענין קנין אנב דאפילו אם חקנה בקנין כם 4צריך לקנין אנב .דהא אמרינן
התם שנתן רמי בל הקרקע ובל המטלטלין ואפי"ה אם לא קנין אגב לא היה קונה
המטלטלין .הפם בן הא זה רוטה ממש לקני את וחמור .וכמו שסברו אצל את וחמור
לחר מ"ר שקנה כ~הילחר מ"ר שלא קנה כלום ,היה צריך התם גם כן למימר הכי.
וע"ז לא עלה סברתו כמובן .אולם לפי מה שפי' התוס' שם שלא קנה בכמףראיירי
שהיה אצלו הכסף בהלוואה וכחשום הכי צריך לקנין אגב שוב יש מקום לרלרי דמה
שזאקין הנכסים ש"פ להם אחריות את הנכסים שאין להם אחריות לטנות בכסף
וישטר וחזקה .ע"כאיירי רהקנין כסף היה רק בשוה פיוטה .וזה הקנין שייך על כל
סה שם3ר .וכן קנין השטר .וכן קנין החזקה כחשום הכי לא יגרע כח הממלטלין את
קנין הקרקע כיון שבלאו הבומלטלין היה גם כן עושה קנין הנ"ל באין מיגרוע .ואם
כן לא נעשה חסרון בהקנין כחשו"ה היח נקנה הקרקע לברה אם לא היה קנין אגב.
ויותרנ"ל למימרשאין טזה קושיא לדעת רב ששתובן לדעתהי"א שפסקו כמותו אצל
מי שהקנה הקניןחליפין כם 4וקרקע או עם בצטלטלין שלא נתבטל הקנין אצל כולם.
א"ב אבאשי ?ריך לקנין אנב כמו שהקשה רבינו שמחה .רהתם שאני שעהשה הקנין
רק בשביל הקרקע היינו שמחזיק רק בקרטע וכן דהשטר אינו כותב רק על הקואע
ן קנין הכסףאיירי שעושה רק בער הקראע ואגב קרקע הקנה את המטלטלין נמצא
יכ
ן
י
ל
ט
י
ש
מ
ה
ב
ן
י
נ
ק
.
ב
ג
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ן
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נ
ק
כהשום הכי אם לא
אנב
מבלערי קנין
שאינו עושה שום
לא היה שנה המטלמלין .ונם המטלטלין לא היה ספסירין כח הקנין של הקרקע .אבל
הכא איירי שהקנה בקנין סודר את האיקע והכסף ביחר .נמצא שבדעתו היה הקנין
יחל אף על הכמף רק שבסף אינו נקנה בקנין סורר כהשום הכי אמרינן כיון שהקנין
סורר חל על הקרקע יותפס ג"כ על הבסף לחר מ"ר ולאירך איפכא שהבסף גרע כח
הטנין גם על חקרקע .ובאמת אם היה טקנה אותו מפורשמהנין כס 4קרקע וטטלטלין.
אף שהממלמלין אינם מקנים בבס .4אפי"ה היה נקנה גס המטלטלין
כיוו
י
ס
כ
ב
שההנין בסף חל על הקראע חל נמי על המטלטלין ואפשר שבקנין כסף הכל מורים
שקנין הנ"ל נגגשר בכ~ם כהפום רקנין כמף שייך נמי בממלטלין מראורייתא ומע
ררבנן תיקנו שלא יקנה בטעות כהשום שמא יאמר נשרפו כו' אבל אם הקנה קרקע
עם מטלטלין ושאין זה רבר השכיח ובדבר שלא שכיח לא תיקנו כמבואר שם .אבל
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בקדדפין שם בקנין אגב לאאיירי בזה שהקנה קהטע עם מטיטלין בקנין בסף או
בקנין שטר והזקה .רק הקנין עשה בהקרקע לבדהיינו עשהקנה הקהקע בכסף או בשטר
או בהזקהוהמשיטלין לא הקנה בקנין זה רא אגב קרקע הקנה את המטלטלין .משום
הכי אם לא אטר קני אנב קרט 9לא קנה את המסלמלין .וזח ברור.

ובנידן דידן יש לומר הואיל שכתב הרם"אבסי' רשט שאם מכר להבירו דכר
שבא טהם ש דבר שלא בא לעהם דרמי לקני את והמר אנה מה?ה יש"ש .א"כ
ה"ה הנידן ריח שמנר דנר שברשותו עם רבר שאינו ברשותו שלא טתבטל הקנין,
~פי מה שבארתי לעיל דהיכא שעושה קנין כסף ככע שאנו נוהנין שיתן טקונה רט
זהוב א'35 ,ל דהששמריעסוודע"ק .נטצא שהכטףהיה נצרך אפילו אם ימבור לו הטע
של אהד הרשומים בהרשאה וכן אפעו אם מכר לו המץ השמה הרבה אינו צריך
ליתן לו יוהר .שוב לא דמי לקני את והמור כמו שבארתי.
אמנם אף לפי קפגארתי עדיין הקהשיא מבשב (קלששט) מהא דרבא שאמר
אי בקנין הליפין אין מטבע נעשה הליפין  -עוטדת ,לישא שמוברים דאמרינן מנו
א %קנינים 4א"כ הא
איסור ניורא להקטת איזה מטלטלין עם הכטף בקנין
~
כ
י
הל*פי 4ינאסר כיון
ן
י
נ
ק
ה
ש
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מ
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ה
ל
ע
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י
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ט
ל
ט
מ
ה
הל
הל נסה על
להי"א הנ"ל.
השר כאן לא נאכשר סברתי רא להו*א ישאו0ר דהקנין נתבסל לנסוי וסשינו מכמה
מאאצת ננד סבדתם וו~קט דהתם שאני שעהצה הטנין רק בדבר שניתפם בקנין,
כמו הזקת עגדים ,או סשיכת הבהמה ובדבר שלא שייך קנין זה איט עהשה בו
קנין הלז כהשוםהכי לאיטרע כהההנין בהדבר ששייךקנין הנשל .אבל לאידך מ"ד
ושאומר מנו דהלאנין הנ"ל  %צה הל נמי עשו .התינה התם אטוינן כיה שהקנין
שהש עהשה איט עהשה רא בדבר צה ,ובאירךאינו עהשה שום קנין ,כהשום הכי
לא אמרינן כפו כמו שבארתי .אולם בב"ב אצל רבא הא יכול לעשות קנין הליפין
על הם%מלין וכסף ביהד ,והקנין יוכהשךייותפס נם על הכסף,כי אין צריך לרבות
בקנינו מהבשז הכמף .ואשכ מוכה מזה רלא אמרינן מנג ורציתי לומר ,דהיכא
אסרינן מנואילקנינים לדעה זו,היינו דווקא היכא דטא מתנהלו באכמןשני רברים,
ככצ שמבהשר במרדכי שאהד הקנה לההבירו קמקע ומעות ביהד אבל אם באמתאינו
רויה להקנות להבירו רק המעות ולא הם%טלין ,אך מפני שלא ניתפם קנין זה
בהמעווע רוצה להקנות לו נשכ איזה מטלטלין ,נמצא שעיקר הקנין ההש המעות
והמטלטלין ההש הט,%יהקנין שדר שהטפ עהשה אינו נתפס בהעיקר ,רט בהפפל.
וצריכין לומר שהע"קר יתבמל להטפל .וזה לא ניתן להאמר .ממילא ניהא הכא אצל
אימור ניוראכיון שאינו צריך להקנות רק המעות שהיו א %רבא .אבל שאר נכסים

שהיו לו לא היה צריך להקנות לו כיח שהואיודישו בלאוהכי .אשכ עיקר הסנין
ההש המעות והמשימלין הם טפלים .והקנין הליפין אינו הל רק  %הטפל ויתבטל
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חעקר א %הט .%תאמר 3יון שחל ה9נין על הטפל יח %נמי על העי9ר זה לא
נאמר.

יא

[וכשטעם זה נראהלי ושוהו רעת הסוברין ר9נין אנב הוא מדרבנן כיון
דלא מציט ב9רא ר 9היכא שנתן ה9רקע באמת עם המסלסלין אבל היכא ושרוצה
ר 9לה9טת המטלטלין לחבירו והעי9ר ההש נתינת המסלמלין ונתינת ה9רקע הוא
ספל מ8ני שרוצה לה9נות אנבן את המסלסלין .כהשום הכי נאמר ושזהו רק מקנת
חכמים שי9נה אנב 9רקש ומהסת זה חרית לנו רבא דחיינו רואא אם נתן רמי
כ%ם .רלכאורה והשח הוא רבר תורח כעות 9חצתויעוי' בתום' ב"ם (ם"ח) שט%
לומר שנם רבא סוברכן .וא"כ למח לן 9נין אנב אי אמרינן דקנין אנב הוא נ"כ
דבר תורה .ומאי טאני כשתיותר ,אבל אם נאמרש9ניז אנב הואאנין נרוע שיתבטל
העי9ר להט8ל .כאןסות זה חרית לז רבא דחיינו אם נתן רמי טלם רטדאורייהא
הרי זה 9ונה ר 9דרבנן ע9רו 9ניןזה .וא"כ אם היה ג"כ ב9נין אגב ,הרי זה סהנה
לעמוד  %רברי דצרח .וא%י נאמר שצה נ"כ מילתא רלא שכיחא שימכור 9ר9ע
עם מסלסלין .סהשום הכי לא נזרינן כהשום שמא ישרפו מ' .אולם יש לומר שממעם
אחר הוא מדרבנן כיח שלא מצינו ב9רא הא א %מתנה %א במכירה .כמשום חכי
חדית לט רבא דחייט רוואא אם נתן רמי כ%ם .ו" 8להעיר בצה הרבה אבל אין
8ה להאריךיותר].
יבאכאז יש להעיר לכשת ליה להרמשא להביא השני דעות בצה אם נתבמל
הטקה לנמרי או שננמר בכולכנ ואין לומר דנ*םלענין אם תפס .הא מבואר ל9כה
בםי' רמשחטעי'י"ב הכוהב להבירו שנתן לו ארבע אמות 9רקע ואנבן כל המטלסלין
כו' הכל כאה א8שמו בשמון וכל כ8ה ושושמו נכסים ,לא 9נה .לא 9רטעות מ8ני שאין
קרקע טמ מ ע %א עברים סהשום דקיי"ל החצי 9ב9רקעות לא קנה עברים ולא
ספר תורה ,וכהב רם"א מיהו בםפר תורה אם תפםאין סצציאין ממנו עכ"ל ,כהשמע
דאם תפס את העבדים מוציאין ממנה והא הכא שייך ג"כ מחלו9ת הנ"ל .כיון
דה9נה לחבירו נ9נין אנב רברים שיותפם בהם 9נין הנ"ל ויברים שלא יותפם
בהם 9נין הנ"ל% ,פי דעת המוברים דהם9ח ננמר בטלם אצל 9נין חליפין בעד
וטעות ומטלסלין ,כמו כן הכא בוודאי שנינמר המהה בכולם ,אלא שרין זה נובע
פתשובת הרשב"א והרשב"א סבר ר9נה מחצה כמו שהבאתי לעיל .כהשום הכי
*סט הכא כסצכן .אבל מבואר שלא מהני תפיטה בזה .וצ"ע.
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שלוס וברכה לכבורירירי הרב כו'  %ישראלנ"י.
מכתבך אבלתי והנני להשיבך בקצרה .מה אמשאלת אם יש להחמיר בשומן
ח שנ8ל לטררה ו"ש ם' ננרו .אם צריך ליתן מים צוננים לחקפיא השומן
שלאנסי
ויצו 4למעלה כמו שמבואר ביו"ד פי' צ"ח אצל חלב ~הסירו כמשפ דהוי כאלו
הוכר האיםור .לענ"ראין להחסיר בזה.כי אינו רומה לחלבכיון שטעם בשומן הוא
רק משני הרם והרם אינו ניכר וכבר נתבמל בם' והשיך נאמר הכא שהוכר חאיםור.
כיתשר,ישכה אינו נאפר מחמת עצמו רק מפני בליעת האיפור רפ והרם אינו ניכר.
יועין בשאךסי' ע"ה סעי"ק ח' מה שכתב בשם ת"ח ברין אם נתבשלה החלח~ת
שנמוחה מצדפנים והיהעליה שומן ,דאם יש פ' ננד השוכע הכל מוחר השע"ג דבשר
שנתבשל בלא טליחה נהנינן לאפור אותה חתיכה אף בדאיכא ם' מ"ם הכא
השובא נמם בטררה ואינו ניכר ובטל .א"נ כיון רהתם נופא חומרא בעלכמו היא
יש להקל כיון ראין רם נראה לעין בשומן יעו"ש הרי מבואר ראפילו דהפוכה
אינו ניכר כיון שנסתג ואינו צריך לצנן שיצוה למעלה יהפוכק .הרי מבואר ככע
שכתבתי וטבהשר יותר שם בפם"ג דאם נתבשל שוכס בלא מליחה ויש פ' רא4
שהשומן בעין מותר .ובאמת לשון הש"ך אינו מדוקדק טה שכתב וז"ל הכא השומן
נספ בקררה ואינו ניכר ובמל .הא ירועה ראפילו אם נמם השומן הרי נשאר שומו
בעין וההש כמו רבר כהפ כירוע בחהפ .ומלבד ואת הא גם אצל חלב הוא חומרא
יתירא אף שהוא נוף האיפור .סכשש הכא אצל שוכת שלא נמוח שאינו מוחזק
כל כך ברם .ועוד אפילו אצל בהשר שלא נסגח אם "ש פ' ננרו ראמרינן הבשר הוא
נ"כ מצד הרין הוא מותר רק דאינו מחמירין והבו דלא להופיף חומרא יתירא
*סרוב פשיטות אאצר.
והנני ירידך הרו"ש בלו"נ,
י החו"8ק באבר
מרדכיליבצשינ

סימו מג.
שאלה אחר היה  15פרה מבכרת ולא מכר לעכו"ם כרת ויהי כי הגיעה
ללדת ביום השבת נתן לעכו"ם במתנה והעט"ם סשך אותה כדת לרשותו לקנות
אותה .אם נוכל לסמוך ע"ז להפקיע טמנה קרהשת בכור .אפ לא.
תשבה הנה ראיתי בח*ם חיו"ד פ*' ש"* שנקאל בנירון כזה וגעבור
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.ש"שלי להעיר טצת ברבריוראיתי לנכון להאריך קצדע וז"ל שם בדעת השואל הא
%א כתבו הפוסהים זה התיקון ליתן בכאענח לעט"ם והעט"ם יטשוך אותה ויקנה
בזה .ומדוע חצריט שני חקנינים כטף וכמשיכה לחהש לדעת טלם .וכתב משום
שחשו לדשת חרמב"ן בשיסה מקובצת  '8הזהב (ם"ז ):ר"ה דבר תורה טעות קונות
ע"ש רם"ל בישראל לם"ר טעות קונות לא סהשבחת קנין מתנה אלא בחליפין ,ואנב
וחצירו ל"מו אפילו מתנה לא קנה בפהשיכה ובמציאה רלא שייך חליפין ואנב
ליכא לרמב"ן אלא חצירה וה"ה בעט"ם לם"ר בבהשיכה איט קונה לאיועיל פהשיכה
אפילו בכטזנה ופהש"ה לא כהבו הפוםקים תקנהזו .ולהיותכי רברי הרמב"ן תטהים
בעיני סעלתו,בי מהיועיל חצר לקנות אם אין כהשיכה קונה הלא חצר אינו אלא
נ2טעם שליחות אוירוכיון שאיןידו הטלוהומצי למיקני בכהטיכה איך יקנה חצירו,
וקהשיא זו כתובה בם' קצהוח רם"י קצ"ה ,ותו קשיא ליה לטע' פהש"ם ע"ז (ע"א):
רממיק כהשיכה בנכרי קונה מרחייב עלנזילו ואם"ד בפהשיכה לא קניח במאי טניה.
ולהרמב"ן רלמא שהכנים נזילו לחצירו ,אלא ע"כ אם אין כהטיכה קונה נם חצירו
אינו קונה .ע"כ נראה למע' רברי תום' עיקר ובריעבר ראוי לממוך עליהם עכ"ל.
אבל בעל הח"ם השינעליו תבםוף העלה שלא לממוך על בעלי התום' יעו"ש וראוי
לחהש לדעת הרמב"ןכי נראה לו רברי הרמב"ן עיקר[ .אמנם ראיתי שעיקר החקירה
למה לא תיקנו שיתן לעכו"ם בכאענה ויקנה בפהשיכה לבדה לכ"ע ,כבר חקר מהרי"ט
אלנאזי בבכורות פ' שני בר"ה והנה מפני הטחלוקת כו' .למה לא תיקנו הראשונים
תטנה זאת להקנות להעכו"ם במתנה בכחשיכה יעו"ש שלא העלה תירוץ נכון .וכן
תמה הנאון רע"א בתשובותיו מי' ל"ז למה תקנו שני הקנינים ולא תקנו שיתן
במתנה בבהשיכה לבדה ,והניח בצ"ע].
אולם לא זכיתי להבין רברי בעל הח"ם בסה שחייש לדעת הרמב"ן .הא
הרמב"ן לא קאסרדאין פהשיכה קונה אפילו במתנה אלא לם"ר רמעות קונות בישדאל
רבר תורה א"כ במתנה דליכא מעות לא משכחתאנין רבר תורהכי אם קנין חצר
אוחליפין .ומסולא לם"ר רעכו"ם קונה רק בסטות לא כהשכחת נ"כ לרירי' בכטזנה
לעט"ם כי אם בקנין חצר .אתם באמת דעת הרמב"ן להלכה כם"ר רעכו"ם קתה
בפהשיכה אפילו במכר כשיסת ר"ת .כסבואר פ' שני בכורות בהלכותיו ,וא"כלריריה
סהשיכה קונה העט"ם ר"ת אפילו בפבר .תמה לנו לחוש לרעתו שלא יועיל קנין
כהשיכה בעכו"ם במתנה מ8ני שההש סבאר כן בדעת ריש לקיש שאינו פומק טותיה
אתמהא? (ווזנסה למ רא*תי בח"ם יור"רםי' רפ"ז יעו"ש לענין אם מותר לתחוב
חטח בשתי העוף וכתב שם דזה תלוי בפלתתא רר' יהורא ורבנן .דלרבנן ריליף
מבהסה לאטור אפילו ירא באילן שאינו מוציא פירות א"כ בעינן רומיא רבהמה
ששניחם בנלוי לפנינו לאפוקי המח ,שזרעה כלה ואי כר"י הא כאעיר אילן בירק
אפילו ברבר שמהויא פירות וא"כ בנידן ש 15לית ביה כהשום הרכבת אילן בירא
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אליביה רכו"ע עכ"ל ,יע"ש .וא"כ קשה עליבו בנידן רידן לחהש לדעת הרמב"ן?).
כטןם שלא נמצא חומדא כזאת .ומה שמחלק שם בקנין חצרבין קודם בשזן תורה
שאז היה הקונה החצד כהשום ר"שותו ואח"כ נתחדשה הלכה דאנין חצר כהשום יר
או כהשום שליחות וזה נתחדש רק אצל ישראל אבל בעכו"ם אינוכן.יבזה ניחא מה
שטוכיח בע"ז (ע"א) ,רבהשיכה "ונה בעכו"ם מהא רב"נ נהרנ על פחות כהשוה
פרוטה .ראט"ר ראין כהשיכה קונה במאי קנה .ולא קאמר שהכניט הננבה לחצירו,
כהשום דחצר בננב לא קנה אלא ממעם שליחות ואין שליחות לנכרי ועוד אי אין
כהשיכה קונה מנ"ל יר וחצר רבעם"ם לא איתרבי מואם המצא תטצא בירו עכ"ל.
נם זהאינו מן המובן .האבוודאי מהשבירו קונהקנין נמור אפילו עכו"ם ולא מטעם
כהשיכה רה מה שבירו זהעריף ממהשיהי' ברשותו .ואובאכתי תקשה סגלן שכהשיכה
קונה בעכו"ם מהא דנהרנ על פחות כמשוה פרוטה .דלמא היינו מעמא כהשום דאנה
מחמת שהואבירו .והיה אפשר לומרלפי מה רמבואד (טנהררין ע"ב) בפרש"י רבמה
ש3ירו נקנה כמו חצירו,וכיון דחצראין לו כנזילו כמו שהטבר בעל הח"ט ממילא
אין לויר נ"כ ,אבל זה קשה מה מוכיח הנמרא שם מהא רפרו,שנא .לחד פירש"י
דזה מתנה .והא במתנה קונה עכו"ם היכא דהוה בחצירו כמו שביאר הח"ט ומאי
ראי' רמשיכה קונה מהא רפרדשנא לא מהדרי .ובעשכ לומר ו,שיטת רקש"י דעכו"ם
קונה אם הובא לרשותו אף אם לא נתנה תורה כמו שמוכיח כעל הח"ט מפרש"י
בכורות ר"ה כלל וכלל לאכ"ו .וא"כאינו מן המובן האיךמוכיחהנטיא טהא רמשדרי
פרד"שנא ט' (ופי' רשוי פרדשנא זה מתנה) .רמשיכה קונה דלכשש לאו כהשום
בהשיכה רק ממעם חצר ולא כהשום שליחות אלא כהשום ר"שותו במו קורם מתן תורה
כמו שהטביר הח"ט .ואולי טמעם זה נקם התוט' כל"א שבפרש"י זה והעיקר.
יעו"ש.
אפגם קשה מה שכתב הח"ט שהתוט' כיונו נ"כ 3מה שכתבו דמתנה קונה
במשיכה ,היינו משיכה לביתו מבהש .יעו"ש ,א"כ מאי הקשו שם (ע"ב ).בר"ה
ומאי לא ט' וז"ל ואות למשה רפר"שיתלעיל רקאמר רכמשיכה קונה בע3ו"ם לכו"ע
היכא ~יכא זוזי כנון במציאה ובמתנה מאי פריך ומאי מייתי ראי' ס2זל למקח
וממכר עכול ,וא"נ לפי מה רהט3יר הח"ט לדעת התוט' ר3כהשיכה באמת אינו
קונה במתנה רק אם יכהשוך לביתו סגמש ,השוכ מאי מימה התוט' נזל למתנה כמו
רבמתנה קונה במשיכה ה"נ בנזל .הא נם במתנה אינו קונה בבהשיכה .ובנזל אפילו
אם יכהשוך לביתו מכהש לא יקנה כמו כהשיכה לטיממא במתנה3 .יון דבנזל הו84
קנין טחודוש .רקורם שחדשה תורה הטנינין לא היו ניקנין בנזל בשום קנין בעולם
לפי דעת בעל הח"ם הנ"ל .ואשכ במשי קא מדמי נזל למתנה לפי דעתו .ועורערייז
יש להקשות מדוע לא תקנו שיתן להעכו"ם במתנה והעט"ם ימשוך אותה לרשותו
מכמש .או ש"קנה מקום בחצירו להעט"ם והעכו"ם יכהשוך אותה לאותו מקום שהוא
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רשותו כעת וזה מהני אף לפי סברת בעל הה"ם .רהא מסיק בהדושיו לע"ז דזה
מהני אף לדעת הרמב"ן כמו שהיה קודם מ"ת ויעוין בתום' ע"ז (ע"א ).בר"ה
רב אשי כו' וז"ל והרוצה להויש לרעת רש"י ור"ת המקנה בהמה לעכו"ם לפוטרה
מן הבכורה צריך שיתן 'העכו"ם כמף ונם כמשיכת העכו"ם בטימטא .או לרשותו
של עכו"ם שהוא שלו .ואםאין לו רשות כו' מקנה לו הישראל הרר בביתו והעכו"ם
ינעולויפתהכו' .ואה"כ יכחשך העכו"ם הבהמה לאותו הרריעו"טו וא"כ מרוע צריך
בזה נם קנין כסף עם כהשיכת העבו"ם לרשותו .הא יכול ליתן לו במתנה ויכהשוך
העכו"ם לר,שותו וזה מהני לכ"ע .ע"כ נלענ"ר לוטר בפשיטות למה לא תיקנו
הראשונים תקנה הנ"ל .כחשום רלמא באמת יהזוק העכו"ם בבהמת ישראל ולא
יהזיר לו כיון שבא בטענה שהישראל נתן לו במתנה נמורה וזה לא נכנם בנדר
בעל.
תקנה שאהרים יבוזו הילו .וטהתימא על
הה"ם שהוא בעצמו כתב כן מרוע
לא תקנו שיפקיר את בהמתו והפקר פטור בבכורה וכתב כמשום שצריך להפקיר
הפקר סצמש ואיך נתקן שאהרים יבוזו הילו .כמו כן נאמר דלהכי לא חקנו שיתן
לעכושם במתנה.
עור נראהלי לתרץ לסה לא תקנו הראשונים תקנה הנשל מהמת מעם אהר
אשר ראוי להויש לזה מ8ני המבואר בע"ז (כ ):ראסור ליתן לעכו"ם מתנות הנם
אם לא למכירו .וכן הלכה פסוקה בלי שום הולק ביור"ר סי' קנ"ב סעי' י"א.
וזה לא יתכן שיהזור אהר עכו"ם המכירו .ותיקנו יותר שיוכל לסבור לכל עכו"ם
שימצא השף שמצינו כהאי נוונא באורה היים סיכק שכשנ סעיף ז' בענין טבילת
כלים שיתן לעכו"ם הכלי השחר כך ישאל טשנו ,שאני התם כיון שתיכף
ישאל ממנו %א "שאר ביר העכו"ם ורק כרי שיוכל להשתכחש בהם
עפ"י סברת הר"ן בניטין
יתן לעכושםאין בזה כחשום מתנות הנכנ ויותר נוכל
י
מ
ו
ל
אצל הכמשהרר עברו כחשום טצוה ,רמה שאסרה תורה לשהרר את העבר כחשום
לא תהנם אבל כחשום טובתו של רבו הרי זה אינו עובר כחשום לא תהנם .ה"נ
כחשום מצות שבת ,דשרי נ"כ ליתן במתנה בשבת מטעם הנ"ל וכמו כן אינו עובר
כהשום כאזנת הנם ממעם זה .אבל אצל בכור לא שייך סברה זו .דאצל בכור אינו
מצוה להפקיע ממנו קדהשת בכור .רה שלא יכשל באיסור ניזה ועבודה תקנו שיטכור
לעם"ם ואין בו טובת הנאה ער שנאמר כחשום טובתו מותר ליתן לעכו"ם בטתנת
הנם כמשוםהכי קם איסרו כחשום לא תהנם .אבל אם כבר עשה בריעבר שנתן לעכו"ם
בכחזנת הנםיהעכו"ם כמשך אותה לרשותו כרת בוודאי אין בו כחשום קדוישת בכור.
וזה מהני אפילו לדעת בעל הה"ם ככע שכתב הוא בעצמו בהירהשיו לע"ז וער כאן
לא כתב הה"ס לההמיר רק היכא ראם עשה עבו"ם כהשיכה לסיסתשא רזהסנין מחורש
ורק אצל ישראל מהני לדעת המוברים רכחשיכה קונה מדאורייתא בישראל ולעכו"ם
במעות רוקא .א %אם משך אותה לרשותו או שהקנה אותו הרר והעכו"ם
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משך אותה לחדד הנ"ל הרי זה קונה אותה העכו"ם ~או מטעם משיכה
כהשום חצירו ולא מטעם קנין חצר אלא כהטום שהכניס לרשותו הרי הוא קונה אותח
כמו קודם מתן תודה בעור שלא נתחדשה הקנינים .ע"כ נראה בנירן רידן שאם
נתן לעכו"ם במתנה והעכו"ם כמשך אותה לרשותו ,הרי זה קנה אותה אליביה רכ"ע
ואין בזה להחמיר אפילו לדעת בעל הח"ס ותו לאמירי.
אנב ראיתי שיש להעיר גם טה שכתב שם במי' הנ"ל וכן כתב בחלק
חו"ם סי' ס"ו שחחזיק בדעת הש"ך דלא אמרינן קנינו וחצירו באין כאחר ורק
גיטו וחצירה באין כאחר אמרינן ,והחזיק שם בסברה רהתם לא בעי להקנות לה
ירה או חצירה רק דטגי במה שפסלס ירו סחצרה ובזה אמרינן ניטה וחצירה באין
כאחד אבל היבא רמקנה לה מנמפ חצירו עם ניטה בזה לא אמרינן ניטה וחצירה
באין כאהדיעו"ש .אלא שעומד ננרו מה ראמרינןבניטין נבי האי רתקיף ליה עלמא
רהקנה לה חצירו וניטה .וכתב רהתם באמת בתורת אגב היה ואז קונה קרקע
ומטלטלין בבת אחת ,ואפילו שיהיה ב' קנינים מכמש .אבל בתורת חצירו שלא
באנב אינו שנה אלא בזה אחר וה .והשתא אתי שפיררמייתי התם רש"י ממתניתיז
רנכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים והיינו בתורת אנב ,ולא אמר בפשיטות
ממעם חצרה (כמו שהקשה באמת הר"ן לפירש"י) .אלא דע"כ ראז לא היה קונה
ה' קנינים כאחת אבל בתורת אנב קונה קרקע וגמ כאחת .ואי מעו:ם מה שקנתה
אשה קנה בעלה ,לוה אפר כיון שבתורת קנין אגב קנתה שניהם כאחת נסתלק
הבעל באותו הרנע ע"י קניית הנט הפניהם באים באחר .ואין רחוק שבזו טעה
רב עילש וגם רבא בהס"ר עכ"ל .ומבאר בחלק חו"ם מי' ס"ו רודאי אינהו נמי
סעיקרא הוהידעי דטנתיתין רהזורק מטעם ניטה וירה באים כאחר הוא כו' ,אבל
הכא שחאנה חצר ונט בפ"א ומליק יר הבעל בבת אחת אע"פ שהוא מטעם אנב
בזו טעו ום"ל רבאגב נמי הוה כשני קנינים בפ"א ולממקנא אמיק רבא לחלק
ביניהם וכנ"ל עכ"ל .אטנם המעיין שם בניטין בסונית הנמיא ובפרש"י יראח
שאין סברה לומר כרבריו יעו"ש בפרש"י ר"ה אם חמרו כו' והך מילתא ררבא
איתטד טקמי ההיא דאמר רבא לעיל נימה וח?ירה באין כאחר ובן יע"ש בפרש"י
בר"ה וכמשנינן מעיקרא נטיכי אמרה רבא לההוא תירוצא דלעיל אהאי טעשה אמרה
בתר דהרר סברה ואומר ניטה וירה באין באחר עכ"ל ,כחפסע מכל הנ"ל רמה רידעינן
סברת רבא ניטה וידה באין כאחר הוא רק מהסששה הנ"ל ואם נאמר ררבאהיה סבור
רמתניתין מצי לאוקמי שפיר מטעם ניטה וחצירה באים כאחר אבל בזה רתקיף ליה
עלם14מעי דלא אמרינן כן כמשום רהקנה לח בתורת אנב .לא ידענא טאי קא מהשה לו
רב עיי"ש .וכן מ8ני מה הכמיף במה דשאל ליה הא מה שקנה אשח קנה בעלה.
חא זה ניחא בפשיטות ראפילואי אמרינן רקנה בעלח הוא רק לפירות על צר חיותר
והוי כמו חצידה מכמש שהבעלאין לו אלא קנין פירות בחצירה .ואפילו הכי אם נהן
אלא רק
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לה גימה בחצרה הרי היא קנתה כאחת במה שממלק אתירו ממנה .במו כן הכא כיון
שקנתה חצירו בחזקה הרי הושש שלה מכמש ואפי' אמרינן רקנה בעלה הרי הוא כמו
שקנה נכמיה ופרי מלונ שלה ומהני בזה שנתן את הנם בחצירה שלה ומטלק את
ירו ממנה ואמרינן ניםה וחצירה באין כאחר .כמו כן הכא א) .אלא בע"כ צריכין
לומר ראכתי לא היה מבר רבא ראמרינן ניםה וחצירה באין כאחר .וכמשום הכא
הקשה ליה רבעיי"ש .ער דהרר ומבר ראמרינן גיטה וחצירה באין באחר ,ואז אפילו
בתורת קנין חצר אמרינן כן כרכמשכוע לישנא גיםה וחצירה .ואררבה ראי מטעם אגב
מאי גיםה וחצירה באין כאחר שייך הכא הא כל קנין אנב כן הוא רמאנה לו שני
קנינים כאחת ואם כן אמאי יטעה בזה .ובמאי ניחא ליה במאי ראתברר ליה שהיה
זה הסעשה בארומה רלא אמרינן רמה שקנה אשה קנה בעלה .הא לפי מברת בעל
הח"ם חיח ניהא יחזר אם חיה הסהמפה בארוסה דלא אטרינן בה רמה שקנה אהפה
שנה בעלה .ואוכ במה שקנה לה גיםה בחצירו אמרינן ניםה וחצירה באין כאחר
וממלק את ירו מחצירו במה שהיה כהשועבר לו .אבל בארומה אינו מקנה לה כלום
בנתינת הנםכי חחצר קנתה בחאה והרי הוא שלה מכמש והנם נקנה לה בתורת אנב,
וסאי שייך הכא נימה וחצירה באין כאחר .ומלבר זה קשה מאור מה יענה במה
שמבוארגיםין (כ"א) ,ראם נתן נם בער עבדו (ולא עבדה) ונתן העבד עם הגם ליר
האשה הרי היא סצורשת רניםה וחצירה באין כאחר .והתם אי אפשר לומר ממעם
אגב כמבואר רצריך להיות דוקא המטלםלין עליו וא"כ הרי הוא מטעם חצר .ואם
נפשך לומר נם הכא אמרינן מה שסנה אשה קנה בעלה וא"כ מהני בזה גיםה וחצירה
כאין כאחרכפי מברתי .מה יענה במה שמבואר (ב"ם ם') בהמה כפותה עם כלים
שעליה דניקנים עמה מטעם חצר והרי חצירו 4קנינו באין כאחד ב) .ומה שפרש"י
באמת נבי האי רתקיף ליה עלמא כו' ממעם אנב נראה לי לתרץ דע"כ היה הנם
מונח בתיבה או על השולחן.כי זה רחוק שהנם היה מונח רק על הארץ .וכין שהיה
א) [ואולי נשטר כיון דנתן חג 5טקודם שחיח חחער שלח א"כ אפילו אם חקנח
לח תהשר שיחיח כטו נכסי טלוג שלחעדיין לא קנהח גי5ח בקנין חצר כטו שכתבו התוס'
דוטח כםו 5לי גי5ך
וא"כ 4ם נ4טר שאזקנח אח"כ בחג 5בטח שטונח בחצרח חרי
גבי קרקע ,כיון שכבר נהון חגפ שסה ועד כאן לא נ4טר גי5ח וחערח באין כאחד
לפלק את ידו ודשותו סטנו ,חיינו דוקח 4ם נתן חגט בתצרח שלח טטש חוי באין כ4חד
נהינה חג 5וקנין חצרח ב4ין כאחד .א %חכא נהינה חגט חיח טקודם בחערו ואח"כ קנחה
את חהצר סחזקה ועדיין לא קנתה לגמרי כטבואר].
ב) וטפוגית חנ"ל נדחו דברי בעל חנו"ב טוזדורא הבינא חטוב 4בש"ת סי' ר"ב
סעי"ק ב' ,שטהלק לדעת הש"ך דאם עיקר קגין חטקום חוא רק כדי לקנות חמפל5לין ואין
כוונתו לאחזיק חטקום לחלו5ין אז קונה חט5לפלין אבל אם חוא קוגח גם חקרקע וכוונהו
לקנות חקרקע עם חטשלשלין שניחם יחד להלו5ין ביח פ5ק הש"ך וואינו קונה הטשל5לים,
יעו"ש .וטזח נחשח שאינו יכולין לוטר כן וצ'וע.

יח
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סיטן פ"ג

נםל1ם

פנח בתיבה הרי זה מקנה בכליו של מוכר ברשות לוקח מןה אינו קונה כמבואר
בחו"מ טי' ר' טע"ה בעבור זה פרש"י רקנתה מטעם אגב ולא ממעם חצר .ואולי
ן אנב כל זה להט"ד דלא אמרינן ניטה וחצירה
נוכל לומר דמה ושפרש"י ממעם"ני
באין כאחר וא"כ במאי קנתה ניטה אם לא מטעם אנב אבל לפי המסקנא דאמרינן
ניטה וחצירה באין כאחראין ה"נ רקנתה מטעם חצר.
ואדרבה לשיטת התוט' יש להקשות לכאורה מאי קא פריך מה שקנתה אהשה
קנה בעלה בין לדעת ר"י רמוקי דאיירי שהשאיל לה את מקומו ובין לדעת ר"ת
דטוברשאיירי הכא במתנה אלא מפני שמכרה אינו קיים אינה יכולה לקנות מטעם
חצר .הא מבואר בתוט' (ר' מ"ם) בד"ה כמשוך כו' ראם רק כהשאיל לו את מקומו
יכול לקנות בזה מטעם חצר .ואולי יש לומר דשאני הכאלענין נם .דהא כתבו התוט'
הכא אמאי לא הוי טלי ניטך מעל נבי קרקע .וכתבו דכיון שהנם בא מרשות הבעל
לרשות האהשה הוי כאילו נתנה לה .ואם כן התינח אם הרשותשייך לה לגמרי אמרינן
דהוי כאלו נתנה לה .אבל איאיירי דהרשות שניהם שולטין בחצר האיך נחשבת
הוצאה מרשות לרשות .אולם לדעת רש"י ניחא בפשיטות 3יון רמטעם אנב קמקנא
לה לא איכפת לן אם שניהם שותפין בהחצר.כיון רבשעה שטאנה לה את החצדחדי
נם הנם נקנת לה מטעם אנב עם חלקה בהחצר אמרינן בזה ניטה וחצירה באין כאחד

כנ"ל.

סימן נוד.
נשאלתי אמאי דאמרינן במט' ר"א זומא  '8חמישי תלמיד חכם לא יאכל
מעוטד מאי דוקא תלמיד חכם?
הנה באמת הובא בבה"ם שו"ע או"ח סי' ק"ע טעי"ק ט"ז בשם הרוקח
דכל ארם לא יאכל טעומד .אבל לפענ"ד הוא בדיא מה שכתב במטבת ד"א
תלמיד חכם דמצינו שאם אוכל מעומך הוא מאריך יותד כמשאוכל מיהפב .דאיתא
בברכות (מח ).בענין שעורין8 ,ת שעודין "כהטב" ואוכל בל8תן 81והש"י דרך הטיבה
נאכלת מרו שאינו פונה אנה ואנה ,וא"כ שפיד כתב תלמיד חכם לא יאכל מעומר
לקצד
כיון שהוא תלמיר חכם צריך לחוט שלא יאבד זמגו בחנם ע*כ כל מה
באכילה צדיך לקצר .וכן כהפמע שם במסכת ר"א שהוא דהשב :שלא יטהלקש3ימכ
~בעותיו
שצ
טיעום שינה ,מיעום שחוק .טשמע מזה דהטעם שלא יבטל העת בדבדי הבאי ואין
לההשות הא אמרינן שהמאדיך בשלחנו מאריכין לו ימיו השנותיו .חאדכח זו לא
דאא .שמא יבוא אורח ויט5
איידי בעצם אכילה כי אם לחאדיך על

שולחני

אפרי

סיסן ט"ד

של1ם

פי

לקיים מצות הכנסת אורחים אבל בעצם אכילה צריך לקצר כל מה שיכול ,ויכול
להאריך על שולחנו בד"ת כנלענ"ד.

סינון נוה.
שהכל.

ןפאלה אם יוכל להבדיל על כוסיי
ן מזוג עם מים יותר מן השיעור ויברך

תשובה נראה לי שאינו יכול לברך עליו בדכות הבדלה כיון שמזוג עם
הרבה מים עד שאינו ראוי לברך בפה"ג הרי הוא כמו מים ממש .ומה לי שהוא
מתא לחיך כיון שאינו משקה שהוא חמר מדינה .וראיה לזה ממה שמבואר ברא"ש
ברכות פ"ח וכן הובא בשו"ע או"ח סי' רצ"ו סעי' ג' שאם אין לו אלא כוס אחד
והוא צריך לבהם"ז ולהבדלה ואינו טצפה שיהיה לו למחר .מבואר שמה וז"ל
ולדברי האומרים דבהם"ז אינה טעונה כוס לא יאכל עדשיבדיל .ומיירי א) שטס
זה לא היה בו אלא רביעית מצומצם וכבר היה מזוג כדינו שאם היה משים בו מיס
יותר לא היה ראוי לשתיה עכ"ל .ואי אמדינן דיכול להבדיל על כוס מזוג יותד
מהשיעור א"כ הא
לברך בהם"ז וישתה רוב הכוס ואח"ז ימזוג במים הנשאר
~
כ
י
ויבדילעליו אלא בע"ככיון שהוא מזוג עד שאינו ראוי לברךעליו בפה"ג הרי הוא
כמים מנמפ ואולי יש לדחות דשאני יינות שלהם שהיה חזק מאוד כמו יי"ש שלנו
עד שלא היח ראוי לשתות כמו שהוא חי .וא"כ אם ימזוג בו מים יותר מן השיעור
בודאי אינו ראעי לשתיה כלל .אבל יינות שלנו שהוא מתוק אין בכך כלום אם
ימזוג יותר מן השיעור אבל תנאי זה צריך להיות שיהיח חמר מדינה .אבל ראיתי
שם9ילין לחבדיל על כוס של מיי"א מעורב בצוקר ומצננים אותו וחושבים שהוא
כמטקה שראוי להב~ה ולפענ"ד הם מברכים ברכה לבטלה בלי ספק ואינם יוצאים
בהבדלה.כי מה מהני שפמתיקים את המים עם צוקרהרי הוא כשאר מים וגס אין
דרך לשתות כך טיי"א .ואין להביא ראי' ממה דמבואר או"ח סי' קפ"ב בשם
הרש"ל ב) דבשעת הדחק יכול לברך בהם"ז על כוס אפי' על קוואס או בארשט,
ד,פשני התם לענין בהם"ז ראינו גורם בהשביל זה ברכה בפני עצמה .ואף התם השיג
שם הט"ז ע"ז דיש בזה ביזוי ברכה ולא יעשה כן בישראל .וגדולה כהה כתב שס
א) זחו אליביח דברי האוטרים שבהט"ז חעונח כוס ,סיירי כו'.
,
ע
"
צ
ב) ראיתי שבעל ח"א חקיל בזח להבדיל על טמיקח קוואט ,אבל
שוב טצאתי
ששפ בעל טהפנח ברורח באו"ח להצדיק
חפץ חייפ (זצ"ל) ,שהעיר נ"כ על הח"א
חנ"ל כטו שנחבתי בפנים.
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ס,סן ס"ה

של1ס

המנ"א דאף מי רבש שקורין )מער( במהום שאין שותין אותו אלא לפרקים לא הוי
חמר סוינה~ .ריריה בוודאי איט יכול להבריל על מי רבש בטאום שאין שותין
אותו אלא לפרקים ,ומכ"ש להבריל על כהם מתאים כמו שעהטין ההמון בודאי איט
רשאי .ואף ששותין כן תמירטיי"א מעורב עם צוקער בכל זהאינו טהרא חמר מדינה
ער שנוכל להבריל עליו ,וגם מבואר שם כפי' רצ"ו בשערי תשובה דאף על חלכ
להבריל כיון שאינו חמר מדינה .ובאמת ראיתי רבים נכשלים נם בזה
אינו
כ
י
~ גם על חלב מפני שהוא נקרא כהשקה (כן שמעתי בשם רב אחר) האם
ומברילים
מ8ני שהוא נקרא כהשקה לענין הכשר לקכל טומאה ,ראוי לברךעליו כרכות הבדלה?
א"כ לפי דעתו הנבערה היה ראוי להבריל גם על פים פשוטים שהוא אחר מז'
כמפקים המנמשירים לקבל טוכאשה .וטוב היה להם שלא להבריל כלל כזלהבדיל על
חלב או על טיי"א מתא ולברך ברכח לב5לה .ובאסאע בנקל לק*ים זה על
ן סתווי חיינו להופרות חצי לי"םצסיטים בכום
צד היותר נעלה אף במקום שאיןיי
כים כמו (גלאז או'פותים בו טיי"א) ,ויהיו שרוים ג' ימים קורם השבת ער שיהיו
י דין .הארכתי בזה אף
הצפוקים צפים לסעלה ואז יכול לברךעליו נם בפה"ג עלפ
שהוא רבר פשוט מפני שראיתי שהרבה נכשלים בזהואין להם על סה שיסמכו כנ"ל.

פימן

מו*

כרכה ויטלום לכבורירירי הרב כו' מו"ה יעקב "איש שלום"

שאלה .מכתבך עם חר"ת לנכון הגיעני .אמנם שאני מאור עמוס בסודות
הזש לא יכולתי להשיכך במוערו וכעת הנני להשיבך בקצרהנ ע"ר שכהבת ויפאלת
אם יש לחוש למה שאיזה יראים נשמרים מלכתוב את מלת "שלום" בשלמות
באנרת ,מפני שהוא שם משמות הק' וא 4שמבואר ביוד"ר סי' רע"ו שיש נזהרין
בזה .אמנם אנו אין טו אלא מה שכהוב בתשובת הרא"ש כלל ג' סי' מ"ו וז58
ולא מצינו מי שאומר למחוק "שלום" ובכל "איגרת כתובים שלום" וזורקין ונמחקין
ואע"8י ששלום הוא שם עכ"ל .הנה יראה מפורש שאין לחוש בזה .ובפרט בכתיבה
שלנו שהיא "כמפים "84שאין בו שום קרושה .ויותר פהה טצינו אף בז' שמות
שאינן נמחקין אם בשעת כתיבה לא קיד"שם טקרושת דהשם שמותרים במחיקה
לדעת הרבה מהפופקים ואף שהוא בכתב אשורית יעוי' יור"ר סי' רע"ו .ומה
שמבחשר באו"ח סי' פ"ר ישאילת שלום אסור בבית המרחץ ויעוי"ש בם"א דארם
ששסצ שלופ אסור לקרותו בשסצ (היינו בבית המרחץ) ויעוי' בתום' סוטה (י')
שהוא כהשמות שאינן נמחקין .אמנם יש לתמוה א"כ האיך קוריז לארם בהשמו של

אמרי

סיסן מ"1

טןלך3ן
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הקב"ה .הא אסור לטרות איש אחר בשכן של אביו היכא ששמותיהן שווין .א"כ
היה לנו לאסור לקרות ארם בשם שלום אף לא בבית המרהץ .ובאמת ששם שלום
איט שם העצם רט שם התואר והואסי
ת הפע%ונ ובכגון ואת נהגו להקל בוה לטרות
שם שלום .אבל כל וה אינו ענין לאפור לכתובסי
ת שלום .אף אם אינו נאמר
שאפור ~רות בפיו וכמו שכתבתי במקום אחר שאף רבר האפור לאמר בפיו אבל
בכתב יוכל להיות רמותר ופכ"ש שאנו מכונים בשם שלום במכתב רט לברכות
שיהיה וצלום ומבורךואין אנו מכונים לשמו של הטב"ה בוראי אין בו שום טרהפה.
וכעת מצאתי בפפר הנחמר שרי חמר שהרפיפ קונסרפ בשם באר בשרי והאריך
בזה הרבה ומביא שם מהרבה גאוני ומננו ששרו ביה נרנא וכולם מקילים בזה.
וע"ר ששאל האיך להתנהג אם כאזפלל בבהם"ר של פפרדים אם הוא אשכנד
אם מחויב לשנות את נופח התפילה כמו שהם מתפללים .או להתפלל לפי מנהנו,
רבר זה כבר מבואר בפפר פאת הש%חן פי' נ' פעי' י"ר והובא רבריו בוה בפפר
שער הרחמיפ במנהני הנר"א ו"ל ,שצריך להתפלל בנופחה של הציבור ואפור לשנות
מנוסחתם .אמנם בעל הח"פ בחלט או"ח פי' ס"ו כתב שאין לשנות מהרגלו והעיר
על רבו הנאון המפורפם מרן נתן ארלער וצ"ל ,שהיה עובר לפני התיבה והתפלל
בנופח שלו אףכי הציבור המצורפים להמנין שלו היו מתפללים נופח שלהם .ואם
באנו לומר שלא להרבות כ2תלוקת בין פטשת השולחן ובין בעל הח"ס ,נוכל לומר
שרברי שניהם נכונים שבעל פאת השולחן איירי באיש פשום הנהת לפי טבלת
אבותיו הכאץפלל בין שאר אנשים הכמפנים מנוסחתו וע"ו הסעם שלא יבוא לירי
מחלוטת צריך לילך המיעום אחר הרוב ולא לשנות ממנהנם .אולם אם רב אחר
כאזפללבין שאר אנשים שהם לכוטה ממנו הלא או אינו מחוייב לגרור אחר מנהגם
ונופחתם( ,וכ"ש אם קבלו אותו לרב לשרת בטודש אצלם בודאי אינו מחוייב
להתנהנ כמותם) ,יעוי' בפוכה (ל"ו ):אמר ר' עטיבא צופההייתי בר"ג ור' יההפע
שכל העם היו מנענין את לולביחן והם לא נענעו אלא באנא ר' הושיעה נא ,הרי
לא הלכו במנהנם אחר הציבור.כי כמוהם אינם מודקטים למה שהציבור עושים.

עור יש להביא ראיה ממה דאיתא במנילה (כב ):רב איטלע לבבל כו' נפל
כולו עלמא אאנפייהו ורב לא נפיל .ופריך ורב מ"ם לא נפל על אפיה .וכמפני רצפה
של אבנים היתה במטום רב .וליול לנבי צבורא כו' ואיבעית אימא רב פישוםירים
ורנלים הוה עביר .ורט וה אסור ברצפה של אבנים והציבור לא היו עושין כן .ופריך
הנם' %יפ %על אפיה %א לעבוד בפישוםידים ורגלים(הייגו שיעשה כמו ופהציבור
עהפה) וכמפני הנם' לא כמפני ממנהגיה .פירש"י לא היה רוצה לשנות ממנהגו .הרי
חזיגן דאף שהציבור היו עהפין בררך אחר לא היה רוצה להתנהנ כטגהנם תשאר
בופב השל תעשח .ואם לא היה במקוכצ רצפה של אבנים היח עהפה כמו שהיה
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מתנהג שו 5יפה ע 5פניו בפ"שוםידים ורנ5ים אה שהיה כהשונה מסגהנ הציבור.
ס8ני שהח* איע םחויב 5גדוד אחד הציבוד בדבר הפנהנים.
שוב ראיתי בח"ס ח5ק חו"ם בהשםםות סי' קפ"ח שכתב בדבד הטגהנים
שבין הספרדים והאשכנזים שפת~5ים בבהם"ד אחד שצריך הציבוד 5גדוד אחד
הדוב המתש55ים שם .וישלעיין פסחים  '8טאום שנהנו אב 5מא"י 5בב5 5א ראנן
כייפינן 5הו .וכ"ש דכל בני העיר דכייפו 5הדב .תוריעוי' בכנסת יחזקאל בשא5ה
י"ז ו**פשד שאינו נטצא אצ5ך הנני 5העתיקה מה שנצדך לך וז" ,5ומח שטען
הפפרדי ממעם 5א תתמדדו .גם וח הב 5הא' אף אנו נאמר 5 .15דעתך 5מה שניתמ
סן מנהנ אשכנזים אשד ישבו בארצות א5ה קודם ביאתם .ואף שבקה5תינו ק"ק
המבודנ נתיישבו הטפרדים קודםלאשכנים .אטגם רבר ד'היה יקר ולא הדליקו שום
גרות חנוכה כמפודטם עד אשד הקרה ה' שנתייישבו ק"ק א5םונא אז נם הטח
התחי5ו להתאטה 5בבם ביראת ד' .אטגם 5פי החמת בזח אין שייך לא ההטדדו
בראמיינן יבמות (ינ) הדואח אומר מלאכח הוא ~ית 5יה כו' וב8סאי תום' כתב
דכד שת5וי בכגהנ אפי5ו נתקבצו בני ב' המקומות במסום אחד ועשה כ 5אחד
כגהנ טתוםו 5ית 5ן בה עכ" .5מכלה5ין טעכוא נראה שאינך צריך לשנות ממנהנך
אב 5כ 5דרכיויהיו בהצנע ,וד'יהיה בעזדו.
וע"ד קהשייתו (ב"ב פא ).בתום' ד"ה ההוא 5מעוםי כו' תימא 5הדשב"א
אטאי איצמריך הא 5ד"םיש קנין לעכו*ם בא"י להפקיע מיד מעשד כו' .ותטח על
תמיהתו הא הרושב"א נופא אאמר לעי 5באותו עטיד בתום' ד"ה ההוא 5מעוםי
חו" ,5ד5ח חשיבי בכודים מצוה הת5ויה בארע דלא דכף 5תדומה ומעשד יוע"ש
וא"כ םה הקשה הא 5ד"ם יש קנין כו' כיון דבכודים אינה ת5ויה בארץ וא"כ
אפי5ו 5ד"ם דיש קנק 5עכו"ם 5הפקיע םיד מעשר אפי"ה צדיך למעוםי אדםת
עכו"ם לענין ביכודים ואף דאיטעםו אדםת חוו 5אוץ פבכודים אפי"ה 5א הוה
ידעינן אדמת א"י ביד עכו"ם שהיא פםודה מבכודים ואף 5ד"םהיינו דאא 5ענין
טעשד אב5 5א לענין בכודים שאינו ת5ויה בארץ .אמנם נ"ל שדעת הרשב"א בע5
התום' כשיםת הדמב"ם דסבד 5ם"ד יש קנין 5עכו"ם בא"י 5הפקיע םתדוםות
וטעשד הדי הוא נחשב קדקע הנ"5 5חוץ 5ארץ םכהשיעוי' בדמב"ם ה5כות תדוםות
וז" 5שם ואין זה כיבהש יחיד אם לקח ישראל טהעכו*ם (משני שפסק כם"ר ראין
קנין 5עכו"ם כו') ,כמשמע דלם"ד ישאנין עכו"ם בא"י כו' אם חזד ישדאל ו5קח
ישמנו הדי זה פמודה בהשום דזה נקרא כיבושיחיד ולאו שמיה כיבהש יעו"ש .וא"כ
כיון דכבד נתמעםו אדםת חוץ 5ארץ פבכודים שוב אינו צריך 5ימוד אחד 5מעם
אדמת עכו"ם בא"י 5ם"ד יש קנין בא"י כו' השפיד הפשה הרשב"א 5פי שיםה זו.
וע"ד אושייתו בקדהשיו (נ"ב ).אהא דחכהש נשים בו' ש"ם אהשח נעהשית
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שליח לחברתה אפילו במקום שנעשית צרה להברתה .הא קיי"ל אין שליח לדבר
עבירה .אם כן האיך נעשית שליח לחברתה לקבל בעדה קרהשין בפירות שביעית
הא אמורין בפחורה עי"ש .חנה שמעתי בשם גאון אחר מנאוני זמננו שתירע זה
81השיטות דאיפור פחורה בפירות שביעית לא שייך גבי אשה כיון רזה הוי מ?ות
עשה שהזכע גרטא ואיפור פחורה והפפר בפירות שביעית היינו לח 1הבא מכלל
עשה והוי עשה ואם כן נשים פטורות מזה .וכעת מ?אתי וראיתי בחיבור חדש
המכונה "יר אלימלך" בפופו שתירץ כן על קוישיא הנ" .5ואם כי רבר חדש הוא
שנשיםיחיו מותרים להפפיר פירות שביעית וכן לסחור עמהם ומכ"ש מצות אכילה
וביעורה בודאי נשים פטורים לפי דעת זו .אמנם נעלם מהם טה ראיתא
1מר
מןי(פ"או וכן בכהשנה שביעיח .כהשאלת אשה לחבירתה הדהשודה על השביעית
בגיטי
נפה וכברה כו' 81רש"י החשורה על השביעית היינו לשמור פירות שביעית
ולהצניעם טן הביעור ואילך .וכמשטע שם בסוגיה הגם' דאשה מצוה ג"כ לבער
פירותיה בזמן הביעור ויעו"ש בירהשלטי דאם אנו יודעין בבירור שצריכה
לטפה וכברח לרקוד את 1ירותיה האפורים לאחר זמן הביעור דאפור
י עוברי עבירה יעו"ש היטב .ועוד מבואר ביומא (פ"ו ):כהשל
להשאילה שמסייעיד
לשתי נשים שלוקות בב"ר אחת קלקלה ואחת אכלה פני שביעית .והיינו כהשום שלא
אכלהכירך אכילה ועברה על טה שכתוב לאכלה ולא להפפר .ואין זה אכילה .ומה
שקושה האיך סלקין עלכשית עשהיועי' במפרשים .הרי סטינו מפורש שאשה אפורה
בכל אלה .חשין זה ענין למצות 'עשה שהזמן גרמא .לא מבעיא לדעת הרמב"ם שלא
כגה במגין המצית אכילת פירות שביעית.כי אינה מ?וה לאכול את פירות שביעית
רק אם ירצה אינו זוכה בפירותיה והרי הוא הפקר לכל .ויעוי' בספר המצות שלו
סצוה ג' למנין הר15ב"ן שחשב זח לם?וה .ובעל מנילת אפתר ביאר לדעת הרמב"ם
שהתורה רק הרשה לאכול .דהוה אמינא דאפור לאכול אפילו פפיחי שביעית וע"כ
כתבח רחמנא "לאכלה" היינו שמותר לאכול.ועיין ברמב"ם שכימה פ"ר הלכה א'
ואם כן לפי דעתו בודאי אינה נקראת מצות עשה שהזמן גרמא .אלא אפילו לשיטת
חרמבון ודעימיה דטוברים רזההוי מ?וה לאכלה %א להפפר ולא לסחורה מכל מקום
אינושייך לומר שזההויסתית עשח שהזמן גרמא מפני שלא מ?ינו לאכילת 8ירות
שביעית זכח קבועה ומכ"ש לענין הביעור ולשאר איסורים הבאה מכללה היינו
לחפפיר %טחור שע"ז מצוה בכל ימי חיע סלהפסיר וסלסחור פירות שביעית.
והאיך שייך בזה לומר שהזמן נרטא לכמצוה זו .האם מפני שצנ1ח ונתנרל בשנה
בהשבה שביעית ולא בשנה אחרת .האם בכלל זאת יהי' נחשבת לכמצות עשה שהזכח
1רישא? ועורכיון שהיא מוזהרת מלחרהש ולזרוע בשביעית הרי היאסיעייבת לשמור
כלדיני שביעית בפרט שזה לאו הבא מכלל עשה .ע"כ נלפענ"ר לתרץ באופן אחר
דהיכא אמרינן אין שליח לרכר עבירה היינו רוקא במקום שעלירי השליחות נעשה
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העבירה .בזח אסרינן דהשליחות במל ואין כאן עבירה והכהשלח פטור .אבל היכא
שנשהשה תעבירח מבלעדי השלידעת וכבר עבר הכמשלח בםה שםסר לדהשליח שוב לא
אמרינן דחשליחות בטל כיון רלא טהני בזה שאנו מבם5ין את שליחותו
להצ %את הטהשלח בה חעבירה .ואם כן בנירון רידן כיון שסםר לאחת שתהא
מאההשת היא וחברותיה הרי החש כבר עבר כהשום לאכלה %א לסחורח ומאי
מהני בזה שלא נעשית שליח לחברתה .הא היא מודאי מקודשת וכבר עבר בזה.
[תעחט לומר דחמתני'איירי שטבלה אחת מהאחיות דכל היכא דאיהו לא מצי עביר
שליח היכי שויה] וממילא אין בזח הוספת איסור אם אמרינן ושתיא נעשית
שליח לחברתה וכמפוםחכי אסרינן שעב בזה דיש שליח ~ברעבירה .ות"ל שמצאתי
כעין סברה זו בשם הנודע ביהודא השבא בא"עסי' ל"ה בפ"ת פעי"ט ט' לענין אם
אחר שלח שליח לטדש לו לששה והלך השליח ברמאות השלח מאתו שליח לקדש
לו בעדו דהשליחשני לא נאמר בואין שליח ~ברעבירהכיון דהשליח הראהשון כבר
עשה את העבירה במה שלא מילא את שליחתו יעו"ש .ום5בר זה נראהלי שאינו
קושיא כ"כ רהא הוא לא עשתה לשליח שתהא שליח להולכה .הק שהיא קבלה בער
חברותיה והרי היא שליח לקבלה .וחברותיה אינן עהשין איסורכי רט הבעל עובר
בזה בהשום לאכלה ולא לסחורה אבל לא האשה א) ואין להטשות על מא שכתבתי
לעיל דלאשייך הכא אין שליח לרבר עבירה כמשום רבלאו הכי כבר נעשה העבירה.
הא פבואר בחו"ם סי' טעי"ז בסופו שותף שאסר לחבידו ננוב וכל נזט שיניע לך
אהשלם .פטור כהשום ראין שליח לרבר עבירה .והא התם ננב גם לעצמו ואף אי
אמרינן דאין שליח ~בר עבירה הא כבר עבר מבלערי השליחות .דשאני התם הא
אנן ממפקינןלענין חיוב ולא לענין אם מאני מעשיו %ענין חיוב בודאי אמרשע אין
שליח לדבר עבירח כי בהתירא ניחה ליה ליטעת אבל לא האישר כמבואר שם
בתשובת חרשב"א אבל 5ענין שיתבמלו מעשיוכי הכא שלאיהיו הטרהשין טרהשין
בזה 5א אכוינן הכי ראין שליח לרבר עבירה.
שוב מצאתי כעין סברה זו בדמשובת רע"א סי' קכ"ם בנידן אי עביר לא
מהני רהיכא אמרינן אי עביד לא מהני אם לא טהני נמצא שלא עשה עבירה בזה
אגשרינן דלא מאניכרי שלאיהיהעבירהבירו אבל אם העבירה היה נשארתעליו אפו'
אם לא מהני מעשיו בזה אמרינן שובאי עבירטהני יעו"ש וכתב שכן דעת מארי"ם
א)

חקושיא וחתירוץ חנ"ל כהבתי לדגאון חצדיק טוה"ר אלי' דוד הגאג"ד טיר

י ,שגבר חוכא חקושיא וחתירוץ בגו"ב טהד"ק ואה"ז טצאתי שחיא קדוטה .ובעל
ודהפיבל
קצות החושן חשיג ע"ז סג"ט (ע"א) שחוא נתשב שליח ש למזכונ אמפ נראח שתה 8ינו
רקבדיני ממונות אבל לח בדיני גיפין 1קד11ין וכן טכואר בירושלטי פ"ד סמעשר שני
,ע1שש ואם גן אין מקום להשגתו.
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זשצ

במברה זאת ות"ל שנונתי לרעת הנרולים בעצם הסברה ומאפם פנאי לא אוכל 5אר

להאריך בזה ועוד חזח למועד.
הנני ירירו ואוהבו הדו"ש בלו"ג

מרדכיליב צארני,

החו"8א באבאד

סימן מז.
הנה סבואר בא*ע סי' ק"ל סעי' ז' דבק שני עורות כו' וכתב עליהם נט.
פסול ממפקויעו"י בבאורי הנר"א שמציין פהערוניטין שנים השלשה ספרים .ובר"ה
לענין שופר דקרן של *רה פמול כהצום שנים הטלשה שופרות והא התם מדובקין
היטיב ואפ"ה נקראין שנים הטלשה כו' .ולכאורה תמוה מאור הא מבואר ניטין
(י"ט ).כתב קרן של 5רה כו' כשר הנט .ואםכן אמאי כשר הא פסול כהשום שנים
ושלשה ספרים .ועיין שם בבית שמוו5ל שהשינ על הרמ"א שפוסל הנט ממנחות
יעווש .ואם כן מדוע לא הוביא סיוע לדעתו סצושנה הנ"ל רכהצר .אמנם סוואתי
בהנהות החישות רפוס ווילנא בשם דהטק שלכ2ה מהנאון ר' שלמה הכהן שליט"א.
שההש כושב ב5שיטות להכי דייקא מחניתן קרן של 5רה לאשמועינן רנט כשר ולא
מפסלינין כהשום שהם שנים ושלשה ספרים% .א דמי לשופר דהתם טלשון שפופרות
וכיון רטרא כל נ %ונלד שם שופד כל רהואהוי פסול כהשום שנים דטלשה ששרות.
אבל הכא קודם הכתיבה עוד לא נקרא ספר ולא שייך ספר אחר כו' וכתב שם
שסצא שנם בעל בית אפרים העלה כמו כן .וראיתי כמה דלא-כהרמ"א .ופלא הוא
מה יענה לרעת הנר"א הנ"ל שהביא ראיח כחשופר לפסול .והאיך נעלם מהנר"א
ז"ל ממתניתין במאומו דכהצסצ להיפך .עודסיאתי בתשובות ח"ס חלק או"ח טי'
ה' שמבאר רברי התוס' (סוטה י"ח) וז"ל השי תקשה הא בשופר נמי כו' ע"כ
אבאר כו' דהתם לא היה תחילתברייהו דלאחר שבבר ננמר הקרן ניתוסףעליו נלד
א' כלשנה.והיה קשה לתוס' א"כ כל נטנמיירוע כליוםויום סתנדל תבהסה ועורה
ט' יעי"ש .ונם עליו יש לתמוה הא מבואר הכא רנם קרן של פרה כשר לנט וע"ז
לא יעלה תירוצו .ואם כן באמת טדוע לא חביאו התא' מזה ,אסנם נראהלי שאין
סהה שום קהשיא %א הוכחה.כי הפירהש האמתי כתב על קרן של 5רה כו' היינו
שכתב כל הנט על נלר אחר ולא על כל הקרן .ואם כן לא שייך בוה שתים השלשה
וט' ובא ניחא שלא הביא הנר"א ז"ל מזה הוכהה להי8ך .וכן ניחא מה שהבית
שביאל לא הביא סיוע לרבריו ובזה יסורו כל התלונות מחנ"ל וכן דעת התוס' ותו
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לא מידי והגאב"ד דק"ק מיד מהור"ר אלי' דוד טלים"א כתב אלי בזח שדכדי

נכונים מאוד והביא ראיה לזח מלשח קרז טל פרה %א קרו ה*רה (יעף'
ב"ט ):עכ"ל היינו טלשח *תילת הבנד ולא של בנר יעו"ש.

פצ)ן

סיסן מח.
"ששת ד רבחיים ושלום לכבוד רבהאי גשן "שראל כו' כקש"ת מו"ה
א*' דוד ראבינשויץ תאוכרם שליפ"א אב"ד דק"ק מיר
סבתבו היקד מ8גינים הניעני לנכון ועוד "שלי מה לדבר אל כבוד הדרת
קדהשתו ע"כ באתי נם ה*עם לחביע דעתי העניח .הנח בעיאר היטהר אם כפית
שביעית נקרא מצות עטה טהוא גרמאלפי דעתיאין זה טחסונ.כי אם נאמר טהיא
כשות עשה טהוטו גרמא אם כןהרי נם מצות עטה טל הפרשת תרומהמיות עשח
שהזטשנ כיון טהיא נוהנת רא בזמן בלתי זמן דבטנה טביעית אינה נמצאת .ואם
שחין וה פירכח .דחתם מעמא אחרינא כמשום דלא נפקע המצוה טל
לחשבלומי
הפרשת תרומה בשביעיח רא שלא נמצא 'המין יפ?ריך לתרום טמנה פפני טכל
התבהשות והפירות הם של הפקר .אבל המצוה אינה ולא דמי לשכרטה טהיא שייכה
דוקא בשנהטביעית (ום5בד זאתאיןוה נקרא מצות עשה שהוכת נרמאכיון דלמצות
חפרשה אין לח זכע קבוע ובן והשביעית כמצות ,לאכ5ה ולא להפפר הוא נ"כאין לה
זבת קבת ומה שנ?מחה בשביעית דוקא אולענין תרומה שנצכשתה תרומה זאת בטנה
אהרת) .אסגם קשחעלינו הרי נם טעשר טני לאניתן להאמר והראיות ע"ז הוא אך
למותר .אלא נראה טכל פצות התטיות בקרקע ולא הוה חובת הנוף נטים טייכים
בזה כמו אנטים (דהתורה לא פטרה את הנטים אלא בדבר התלויה בנופה כמו
תפילין) ובפרט במצות שביעית שתכלית המצוה היא ושהאדסה תטבות המש כהשום
טביתת הטף מצווים אנחנו מ8י הבורא .בוודאי נטים מחוייבין נ"כ להאות
טתטבות 841ין בזה כל מפק .השמיטת כמפים אף טהיא חובת הנוף מום נטים
טחוייבות בוהכיון טיט בזח עטה "%ת העטה היא טמוט כל כהשהידו(היינו גם כן
אזהרת הלא תעשה טלא ינהש) והוה כמו שבתון דשבת מכמש ובשבת בוודאי הנשים
חייבות בהעשח נם כן %א כתום' סדהפין (ל"ד ד"ה טשפה) כמבואר ברמב"ם בםפר
המצות שלו יעו"ש בטוף מגין המצות עטה טמופר וכוונה מהטצות החכרחיות על
האדם והם מ' במם8ר וי"ר מהם נטים פטורות ומפרש טם באיוה מהן פטורות.
חתכ2גיין טם יראה מבואר טהם חייבות אפילו בהעשה טל שבתון שבת ויו"ט
%פ"דיש לו על מה לממוך.כייעוי' בירוישלמי קדדפין "8א דפריך על מה טנשים
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סאוייבות באכילת מצה משום רבל ש"שמ בבל
חמץ כו' הא כיות עשה
הא~
שהזמו נרמא הוא וסמשני ,אמר ר' סגא חומר הוא מצות עשה שבא מכח לא תעשח
עכ"ל וא"כ 5שיטא אצל שבת בוחהשי נ"כ נשים חייבות כהעשה רשבתון שבא
סכחל"ה.ויע"שהי0יב בםפר חמצותהנ"ל מבואר שגם בהעו1ה של השבתת חמץבי"ר
בניפן שנשים חייבות נם כן ומאוד מת%א על בעל הפם"נ א) שכתב בפתיחה
כ~לת שלו  %או"ח רסהשסע מהררמב"ם שההש סובר רנשים פ0ורות מהעשה
דתשביתו ובאסות לא כן דעת חרמב"ם כמבחשר שם להטעייז בעיבא פ9יחא וכל
דבריו שם הם 9ילורין לעין ככמא ענינים שמסה98ים הממרשים בדעת הרמב"ם
(יעוי' כפ"א מאלכות חנינח בכפ"ם ובלחם כהשנהלענין שמחה אם נשים מחוייכות
בזה לדעת הרמב"ם) .ומה שרצה סבוד באונושיחי' לחרש דנשים חייבות בשמי0ת
כם8ים מתורת רינים .לפ"ר בהשה דזה תלוי אם תורת שביעית נ9רא ממון (היינו
דינים) או נהרא אישרויעוי' בפ"ר מחלכות ערכין וחרמין כלחם כהשנה הלכה כ"ב
שדעתו רשכיטה הוא סילרשש דאיטההשיעו"ש ב) (כהשם ש כן "ש זכר לרבר רגשים
מחוייכות בריני יובל) אנב ראיתי שיש להעיר מה שכתב כעל הכסא סהשנה כפ'
שביעי טהלכות שמיטה ויובל וז"ל שם השולי הביעור כולו חו0רא טד"ם והבדייתות
השנויות בת"כ בענין הביעור אפמכתא בעלכטש עכ"ל וקשה 0ובא דהא סעבה ביומא
(פ"ג0 ).בל השביעית (היינו לאחר הביעור כרפו,ש"י) כפשכילין אותו שביעית.
בע"כ מוכח מזה שמדאורייתא אפורה דאל"כ פשיט .84וכן מזבחים ( 1"9הכ1בא
במכתבו וכו במנחות (ה :ע"וש וצע"ג.
ועוד הערה אחת באתי לבקוש מכבוד גאוטשיחי' להביננו 5שר רבר אשר
לא חוכל להביןלפי 09ושכלי .וזהו כאשרראיתי בחתם פופר חלק יור"רפי' קצ"ר
בדין 0בילת נדה שםופר ומונה כל הושי0ות בדין טבילת נדה לבעלה טגיין הוא.
והובא בשם בה"נ דנפ9א ליה מק"ו אם הנונע בה מעון 0בילה מכ"שניה עצמה
והקשח דה"9ו ההש רש ל0הרות אבל לבעלה טגין יעו"ש מה שמתרץ .והנה ראיתי
בבה"נ עצמו בהלכות נרה שהובא תוספתא ש0בעת נדה היא מדרבנן וד 9זבה
צדיכה 0בילה כעקשורייתא .אמנם להלן כתב בזה הלשון טגלן שנדה צריכה 0בילה.
חשמר שהוקשה לובה מה זבה צריכה 0בילה אף נדח צריכה 0בילה אם כן ש"ם
ישטבילת נדה חיא מדאורייתא והרי הוא מתם רברי עצמו .נ) איברא התופפתא
ב) יעוי' ברמב"ם חלכות שטיפה פ"פ חל"י אם חתנח חטלוח עם חלוח ע"ט
61,א יו1מיפ חוח אח חחוב זח ואפילו בושביעית תנאי קיים ונל חנאי שבטטון קיים
חרי טוכח דנקדא קוטיטת כטשיפ דבר שב0מון וצ"ע דעת הלחם סשנח .וע"ד קושייתו,יעו"י
ברמכ"ם חלכות שטיפה  '8י"א בפופו.
ג) ות"ל טצאתי באור זרוע ונדול בהלכות נדח סי' שנ"פ שהקשח כן וכחב שטח
,שבודהאי פ"ס חוא בטה שכחב ששכילת נדה חוא טורבנן .ולש"ד יראח שהוא פעות חטעתיקים
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סיסן ס"ח

קיעיא חפשתי %א טצאתי מוובה טצאתי בתוטפתא טמלה דסשטעישם
נדה היא טדאוחיתא מ טבואר 'שטח קאיןבין זבה פדח אלא קרבן וששמע קאצ*הם
דטמלת

צדיכות טבילה יעו"ש בטנחת ביבורים ודבריו אינם סוכרחים .עכ-פ מבהשר דעה
בה"נ דטבילת נדה לבעלה לאו מה"ו אלא טהיקשאיליף טמילאאין טאום לתמיהה
הח"ם 5יו א~לם באטת בתום' יבמת (ם"נ ):וביומא (ע"ח) אינו מבמר שזה דעת
בה"נ רק בשם רב יהודאי נאון ז"ל כתבו כן דילפינן מט,ו והח"ם תפם במונח שדב
יהודאי גאון זאל הוא טחברו של בה"ג אבל לפי הטבבשר מוכח שאינו רג יהודאי
גאח ז"ל מחברו .ותמיהת הה"ס טגב רק לפי המבואר בתום' כטובן .אבל דברי
בה"נ בעצטו הנ"ל לא אומ להטצא 5שר דברילבד זאת קשה אם נאטרדילפינן נדה
כשבה בהיקשא לענין טבילה אכש8י לא ילפינן נ"כ שצריכה טפידת ו"נ כמו זבה הא
קיי"ל אין חיקש למחיה א%ם זה נוכל לתרץ דהביאור אין היקש למחצה יסצור
בה"נ כדעת האחרונים דצריך להיקש זה לזה כסו דמהשינן נדה לזבה כן צדיך להיקש
זבה לנדה .אבל זח לא אמרינןכיון דמקשינן לדבר אחדצריך להיקש נם לדברדהשני
שיש כהיקוש אלא דהכמשטעות אין היקש למחצה לא כמשטע כדבדיהם יעו*' זבחים'
מח .אין גז"ש למחצה כו' ופרש"י וכי היכא דגמרינן לה לגביה הא מילהשש גסר
סיניה גטי דאינו בא אלא על ספק ברתויעוי' גטורי אבן חנינה (יו"ד בד"ה לכי
זה חטאכו' .וזה דוחק לחלקביןאין נז"ש לטחצהלאין חיקש למחצה .ומצוה ליישב
דברי האנ הנ"ל.
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מרחוט והדו"ש בלו"נן

מרדכי ליב צארני

סימן ממ.
"מאו הרים ברכה ושלום מלא וגדושלידידי ואחובי הרנ כו'
מו"ה מרדכי לינ צארני חאב"ד דק"ק באבר
תחלתדיני ע"ד תורה .א) בענין אם שביעית כהקריא ט"ע שהזם"נ ושא"ז
גם תדום"שוכי לדברי אשד שברטת כספים הוא מטעםדיניםתלוי אם ההש איסורא
או טסונא .בכ"זיאטיןליידידישיחי'כי נתכחנתי נ"א בחירושי זה רבות בשניס
השין עתותי אתי לחרש בכ"ק לחודיעו גם שמץ טנהו .ואשר העיר בם"ע רשבתון
שאיח גתוב בזח ח5שון פכ5ת גדה מור' .וחיינו טירשונ ושעח חמעתיק ו0גר שחוא טירבנן
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שפנצר*י

סימן מ"ט
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שהףיט 5הלאו ם"ד היחש5מי קדושק הנה הכוי"ם פ"ק דקדחףן מ דההיקש מצה
5חמץ ההא ובשבי, 5טהם,בי ענעים נפודים וע"כ יטסטכם הכתוב 5הקיטם ז"5ז
סאפא"כ בם"ע "51ת דיו"ם שההש ענין אחד אין 5לסוד מטה שנאמרו בפסוק א'
5חייב בנשים עכת"ד .והוא דבר חדש ונכבד מאוד5יישב קושיות רבות כיוצא בא5ו.
ויעוי' שעה"ם פי"ב מה' ע"ז מזה ב) .וקושיתו העצוטה ע"ד הכ"ם פ"ד
כמטמטה ויוב 5דכלענין הביעור הוא רק לד"ס .ססוניא דיומא (פ"נ) טטב 5ושביעית
מאכי5ין שביעית אינה ע 5הכ"םכי 5א מעצמו כ"כ רק הם דברי רכינו הדמב"ן
בפי' חתורה פ' בהר וכףט"ש הכס"ם וכתב עוד .עד סוף הה5כה הוא מהרמב"ן ז".5
אמנם י"ל דכיון דנם תרומח בזה"ז דרבנן אין חומר בטב 5בזה"ז םבשביעית .אכן
עיקר הקדשיא כבר העיר בזה בס' דברי אכמן 5הנאון הספרדי והביא נם הך דזבחים
(ק"ו) ועוד בקיאות בזה.
נ) קושיתו ע 5בה"נ שכ' דטבי5ח נדה היא מדרבנן נשנבה מאוד .אמנם
מש"כ שכ"כ בשם תוספתא 5א טצאתי כן רק כתוב שם "ותני בתוספתאאיןבין זב
5זבה אלא שהזב טעון בם"ח והזבה א"צ בם"ח זב וזבה מבי5תם מדאורייתא נדה
טבי5תה מררבנן .ונראה כע5י 5דםסית זו"ז אינה כה ההוספתא ואין לשון רבותינו
התנאים כן רק היו אומרים זו"ז טבי5תם םן התורה נדה טבי5תה םדברי חכמים או
דברי סופרים  -אך המה דברי בעה"נ בעצטו  -ו5חוםר הקושיא נ"ל 5ומר דאולי
צ" 5מרברי סופרים .וז" 5םמה שדרש ק"ו או היקש .ואתיא כמטיטת הרמב"ם דארי
ליה לכל הנדרש מי"נ מרות דברי סופרים כנודע בכ"ם .אלא שרחוק לוםר שבעל
השנ יאםר כן .וא"נ לוטר דחסר פה דעת האומר שנם זבה טעונה בם"ח וכנודע
הסתירות בזה וכברעיני מעכ"תשיחי' שפירחזי בח"סחיו"דסי' קצ"ד מה שהאריך
בכל הדעות בזה והזכיר כמטנה דמהואות "8ה מ"ד שנם ובה צריכה ם"ח והוא ננד
התומפתא דםנילה פ"א שהביאה רש"י בשבת (ס"ה ):והוא התוספתא שהכיא בעל
ה"נ הנזכר.וםי5דותי זוכרני שא"א מו"ר הקשה מרוש"י סנהדרין (פ"ז ):שכ' בעצמו
דזבה צריכה ם"ח ננד דבריו בשבת שם וכעת מצאתי בהנהות הרש"ש ועוד שקדטו
בוה .וכרנעראיתי בח"ס שםשציין 5שאי5ות יעב"ע טצאתי שנשא 5בזה והשיבשאין
להרחלה דעתזו באםת דעת הנאוניס דלא כתוספתא רק כפשטא דםתניתין דטתואות,
ובאםת בס' שערי תשובה שהוא קובץ תשובות הנאונים (נדפס 5יוורנא תרכ"ם)סי'
שס"ר ועוד כםה תשובות מפורש 5הריא דזבה צריכיה מים חיים .ואמנם לפהש"ש
נראה להתאים עם ד' הבה*נ שם כתוב נדה דאורייתא עולה 5ה טבילתה בים כו'
מפני שהים כמפוה ומהוה טו"ב כ5חיובי טבי5ה נדה כו' ועכשיו כ 5נדות שבישראל
ספק זכות הןואין עו5ה5.הם טבילה במהוה אלא צריכות מיםחיים כו' וכבר האשה
גס' המנהינ סי' קי"ם על דבריהם והמבאר העיד מהתוספתא שזכרני ו5כן לא
רחוקה 5ומר שיש איזה ט"ס בבה"נוהיינו שהי' מובא ח~ק על התוספתא דאין זבה
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סיסן ט"פ
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צריכה ם"ח .א5א שנם זבה דינה כזב וע"ז כתב הבה"נ רזו"ז טבי5תם מדאורייתח
ר"ל במים חיים  -נדה בזה"ז מבילתה םדרבנן במים חיים וכהשום רס' זבות
נינהו .וקהשית מעכ"ת מאין היקש 5מחצה לא קשיא כ"כ דאין בזה כ 55נמור בכל
ההקישות השכם"ל.

ד) הערתו ע 5הח"ס בענין ככור .נכונה מאחה אך בקהטיתו דאסור 5יתן
5עע"נ םתנה ונם שמא 5א ישיב  15א) .נ" 5דתדווייהו בהדא מחתא םתרצו ע"8
כחט"כ תוס' ע"ז (כ') דלעע"נ המכירו םותר 5תת םתנה א"כ א"ש רבםכירו אין
חשש ש5א יחזירנו .וזכרתי שהח"ס שפ5פ 5בכל הלימודים 5טבי5ת נדה 5א הזכיר
רברי תנא רב"א רבה פט"ו שם םבואר 5יםוד חדש ע"ש ו5פ5א שכ 5הראשונים 5א
הביאוהו .אחר שכתבתי כ"ז בס"ד נזרש 5י ה"נ שנרם"ח עם הנהות הראש"ם
ז" 5כ' בפשיטות עמש"ש נדה םבי5תה מררבנן ר" 5מררשא דלקכע וכרברי הדאשונים
וצ"ע וד' יארעינינו ויראנו באמת"ת הק'.
והנני בזה ידידו הםברכו בכ"ם,
אלי' דודתאומיםרשבינאוויץ

סימ 1נ.
תשובח להנאת רא"ד ראבינוביץ( ,ז"ל)

הנה עתה באתי רק לבאר רברי במכתבי העבר .טא שכתבתי להביא דאי'
לדעת חרמב"ם שנשים חייבות בעשה רשבתון וכן בעשה רתשביתו סחידויפלבר
קדושין5 .א כוונתי ככצ שכתב כבור נאונו יחי' ,שהביאור הוא מטעם היקש היא
מחוייבה .אך ורקלפי דעת הירוש05י הוא 0טעםכיון שעשח בא מכח "5ת ,אטרינן
דהל"ת נדיד את העשה לחייב את האשה נם בעשה .ופשוט שדעת הירהשלטי כיון
דכ 5הי5פותא 5מעם אשה ממצות עשה שהזם"נ הוופ רק כטזפי5ין .בע"כ צריך
להיות רומיא דתפי5ין ובתפילין אינה כי אם עשה שאינה באה מכה ל"ה .אבל
העשח דאכילת טצה באה מכה שנאסדה 5אכו 5חטץ ומכ"ש בעשח דשבהון שחיא
באח סבח "5ת סמש שאם תעשה מלאכה הרי היא עוברת ~"ת חשם היא תשמר
א) יעוי'לעילבסי' ט"ב בטופו .ואני לא הקשותי "ופמא לאי"יב לו" אדרבח בזח תרצתי
8רוע לא הקנו"יתן להענו"םבטצמיג ובתבתי שסה קחח דהוק לחזור אחר עכו*ם הטזכירו.
ולאוטייךבזה גדד תקנחשיהקנו לחזור אחרעכו"םחטזנירו .דלסא לא יטצאלו דצפנירו והאיך
יעהיח והקנו יוהר שינול לטכרו לכל עכו"ם ואיפאמווי*ל.

אמרי

סיט? נ'

של1ם

48ג

טלעשות מלאכה היא מקיימת העשה דשבתון .ואין זה בא מכח ההיקש רק היא
בטץייבת מטעם שאין רומה לכל מצות עשה שהזמאנ שהיא פטורה רילפינן מתפילין,
וזה איגו רומה לתפלין ויעוי' בפני יהושע שבת שמפרש שם הצריבהא שחשב
שם הנם' שלא בסררן.

ב) מה שרצה בבור נאונו שיחי' לתרץ הרמב"ן בנם' יומא (פ"נ) טבל
ושביעית רכהצמע רפירות שביעית לאחז"ם הביעור הוא דאורייתא .ויתרץ רי"ל
רביון רנם תרומה בזמה"ז ררבנן אין חומר בטבל בזה"ז מבשביעית .לא זביתי
להבין .רהא התם איירינן שלא בזה"ז .אלא דמוקמינן התם בעציץ שאינו נקוב
~נין תרומה וטבל ד"חניהם שווין .אבל מקורם איירי הנמרא בשביעית ותרומה
בזמן שהם מראורייתא בדמובח שם מהסוניא להטעיין שם4
נ) ע"ר רברי הבה"נ שבתב טבילת נרה מררבנן .יאמין לי כבור נאונויחי'
שנם אני רציתי לומר שביאורו שהוא מרברי סופרים ולדעתי יהיה זה ררבנן ביון
שאינו מפורש בתורה רק רילפינן מהקישא ורעתויהי' כשיטת הרמב"ם ,אבל אח"כ
ראיתי שאינו נכון ולא גוכל לוכור בן שזה הוא נ"ב שיטת הבה"נ רמא כל רברי
הרמב"ם בהשרשים שלו הוא סובב והולך להשינ על שיטת הבה"נ עצמו שדהשב
במנין המצות כל מה רילפינן באחת מי"נ מרות למצוה ראורייתא ,וכמו בביעור
פירות שביעית עצמח שבה"נ חשב זה למצות עשה וברמב"ם לא נמצא זה במנין
המצות ,מפני שזה נלמר טדרשה לבהכטעך ולחיה .אכגם כעת נראה לי לוכור שאם
באנו לומר שזה הוא מרברי בה"נ ולא מהתוספתא .נוכל לומר שזה כוונתו רהא
ההש פסק רטבילה בזמנה טצוה כמבואר שמה ולקמן יבאר ראין לנו בזה"ז נרה
דאורייתא וא"כ בנדה בשביעי שלה אינה צריכה טבילה מדאורייתא או אפשר
לומר דקאי על מה שמבואר רזו"ז טבילתן ביום ~דה טובלת בלילה .ע"ז קאמר רזו"ז
סבילתן (היינו ביום) הוא מדאורייתא .אבל מה שנרה טובלת בלילה הוא מררבנן.
דאם באנו לומר שם"ם יש בדבריו ,נובל לומר שזה הדא מעות המעתיקים והיינו
שהיה כתוב בבה"ג זו"ז טבילתן מראורייתא ,נדה מדד' היא והיינו מררשה ואינו
מפורש בתורה וטעה המעתיק וסבר שביאור המלה "מרר'" הוא טירבנן .שוב
סצאתי באור זרוע הנרול שתמה על בה"נ הנ"ל וכתב שם"ס יעו"ש בסי' שנ"ט

סהלכות נדה.
והנניירירו דאוהבו הדו'א 8בלו"נ,

מרדכיליבצארני
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סימן נא.
2ט84לדנ אחד התקין חריל בכמ של חלב אב"י בקערה של בשר אב"י
[ואופן עשייתם הוא בררך זה שופכים סים רותחים על חררל שחוק ככע טמח וטערב
הרבה בכה עד שניתקן] ,א"כ בנידן זה מה רינו .דזה ברור רחרדל לא נרע מזנגביל
שהוא רבר חריף וכדכהטמע בכמה מהומות בתלכעד שהוא רבר חריף וא"כ יש בזה
טעם לשבח אף באב"י ,טה דינם ,החרדל עם הכלים.
ק
"
י
ע
ס
תשובדנ לכאוו'ת לפי מה שטבואר בש"ך סי' ס"ם
ל"ח דבדבר
'
י
ו
ע
י
ו
שם בפם"נ
חרימ מבשל אף בכלי שני .א"כ היה ראוי להחמיר בנירן דידו
שהחמיר בעובדא דידיה אם נפל בשר בבארשם של חלב בקערה .ואסר מבשר
והבארשם ועל הכלי הניה בצ"ע יעו"ש :אמנם כר מעיינין שפיר יש להקל בנידו
דידז .דהא ככר העיר בביאור הנר"א שם ספסחים (ם' ):רת"ק פליג על ר"י וסבירא
להו דאפילו אם יש שם חומץ וציר אינו מבשל והלכה כת"ק יעו"ש ועוי' שם בחות
דעת סעי"ק י"ב שנם הוא העיר בזה מגמרא פסחים הנ"ל ,ומבאר שיש לחלק בין
היכי שכבר טעורב הדבר חריף עם התבשיל בכלי שני ונפל אח"כ דבר איסור אז
אמרינן בפהטימות ראינו מבשל בכלי שני כמו שמבואר שם בגמרא .אבל היכי שנפל
הדבר חריף עם הרבר הנאסר ביחד לתוך התבשיל שבכלי שני כמו הדין המבואר
שם בסי' ס'ים ברט"א בזה יש לאסור .וא"כ בנירן רידן שאנו באין להחמיר מכח
מה שעירה סים רותחים על החרדל בכלי שני ויכול.לומר נ"כ הא כבר מעורב הדבר
חריף עם התבשיל הייגו מים בכלי שני ואח"כ נתן שמה הכף של חלב אב"י ,בזה
אמרינן דאיני מבשל לדעת החו"ד הנ"ל .ולבד זה כבר מבואר שם בסי' ס"ם בש"ך
דבהפסר מרובה יש לממוך על המקילין בכלי שני אפילו בדבר חריף ע"כיש להקל
בנידן רידן ובפרם שיש כמה שסוברים שאין נקרא ד*ח חוץ מחילתית .ועוד יש
להקל מטעם אחר,כיון שהחרדל מפסיקבין המיםובין הכלי וא"כ כבר נצטנן המים
קורם שיניעו להכלי ואז ביודאיאין להם חמימות כ"כ לחפלים מן הכף אל החרדל,

ותו לא מידי.

סימן נב.
2ט44לדנ נשאלתי בדברשירך להחליף את המיםהגתונים בהם עלאות שקורין
"פיחווקעם" ,בכל יום בטיס חדשים כדי שלא יכעתו ,האיך יעשו ביום השבת אס
כעתר להחליף את הטים.

שפנצרי

סיסן נ"ב

נםלווז

פ14

תשובה לחורה יש 5חהפ בזה שתי חששות א' משום
פוקצה ש'
טלם~
כמפום טרחה שלא לצורך אבל לאחרהעיון נובל לומר בפשיטות הטשום טרתה שאינו
יריבהאין לאםור .רמבואר באו"חסי' שכ"דםעי' י"ב שמותר להאביל תולעת הנהשי
בשבת כהשום רמזונותן עליך שמשם לא גיתן להם סזונותן ימותו .והבי נמי שאם לא
נחלוף את המים במים חושים גם הם ימותו הוי טרחה לצורך .אמנם משום מוקצה
יש לחדפ כמבואר בםי' ש"ח מעי' ל*ם .וא פשום אאו רוקא בהמה חיה ועוף הם
סוקצים אלא בל מיני בע"ח .הם מוקצים .יעו"ש בםי' ש"ח שאםור 5ט5טל בי?י
תולעת הנהשי בהשום כעקציז .ואין יהקשות האיך אנו מטלטלין פרעהשים ובנים בשבת
בסבוארבםי' שט"ז ,רנמשום צערא רנופא שרי ליטול טשליו :ונרולה מזה סהשום צער
בע"ח שרי לם5טל אפילו בהממ וחיה ,במבויפר שם באשל אברהם בהפה שנפלה
לבאר שרי לחעלותה בידים נהשום צעב"ח כ"ופ נהשום צערו דגופו שרי .אבל בהא
נחתינןכיאילי יש לומר שנם בבלמיני בע"חדין צער בע"ח[ .יעוי' בח"ם ח' ששי
םי' כ"ד נהשמע שם שא~ 1רבר פשום ששייך צעב"ח אפילו ברגים וחנבים יעו"ש].
ע"כ נראה אם נוכל לעשות זהע"י עבו"ם אז בוודאי מותר .ואם אי אפשרע"י א"י
אז יטלטל ע"י דבר אחר .יעוי' בשערי תשובה םי' שי"ז םעי"ק נ' פה שהביא
בשם טהרי"ם צהלין בדבו הצרעין שיצא מהבוורת שמותר למלטלם ע"י ממה נהשוח
במי לימון וליתנו בבוורת יעו"ש והספר הנ"ל איןלי כעתלעיין בו.

סימן נג.
מחיח חיים יריק שפעת חיים וברכה אל כבוד חרב הגאון הגדול
צדיק ימוד עולם מופת הדור כו' כש"ת טרן חיים חזקי' מדינא
שליפ"א אב"ד דק"ק קארוסבחזחר
אודה לר' שזיבני לראות את םפרו היקר סבל הון ספר "שרי חמד" .והנה
ראיתי בדרך העברה בםפרו היקרברין חצי שיעור .אספם לא מצאתי ממ שיש לחקור
אם חצי שיעור רוקא או אפילו פחות מזה .והגה ראיתי בספר פםקי רינים להמחבר
צ"צ החדש מה שבתב שם בםי' ם"ו בהלבות יורה דעה וז"ל ועוד צ"ע האיך סתמו
הפום9ים דרם ריקום האפרוח הוא ראורייתא הא בעינן בזית וליבא נם חצי שיעור
שהחש שבלבד נה התורה" אין באן עב"ל ,ומאוד תמהתי האיך ס?ינו שדוקא חצי
שיעור הוא מן התורה ולא פחות מחצי שיעור .ועי' ברמב"ם אצל חמץ בתב מפורש
האוכל "כל שהוא" יעו"ש בבם"ם שבתב שאין חילוק בפחות מבשיעור יעו"ש וכן
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בפ"ר מהלכות שבועות שאם נשבע שלא לאכול אטוראפילו בכל שהוא,ויעוי' באו"ת
תרי"ב פעי' ה' אבל איטורא איכח בכל שהוא וכן כתב להדיא בשו"ע של הרב
פ"
זקינו ש 5חמחבר צ"צ ,דבכל איפורין אפור בכל שהוא דאורייתא .וכן מוכח בפוגיא
דחצי שיעור (יומא ע"ג ):דפריך הגמרא אי הכי לא נחייב עליה קרבן שבועה כו'
רב וישמואל ור"י ראמרי בכולל כו' וריש לקיש אמראי אתה מוצא כו' ואם אמרינן
שר"י נ"ב מורה בפחות מחצי שיעור שהוא מותר מן התורה ,ורוקא חצי שעור הוא
אפור מן התורה ,א"כ מדוע העכרר שם רוקא בכולל רברים המותרים עם רברים
האפורים הא בלאו הכי ניחא 5עניו פחות מחצי שיעור דלאו מהפבע ועוטד מהר
פיני ולענין שבועה מייר* במפר,ש בכ"ש וזהו אליביה דכ"ע ,אמנם התופ' בשבועות
(נ"נ ):ר"ה רמוקי לה כווב שזה אינו אליביה דכ"ע רכמשמע הא בפתם פטור וזה
איע אליביה רר' עקיבא יעו"ש -אבל זה מוכח שם בתום' שרעתם ג"כ שאין חילוק
בין חצי שיעור לפחות מחצי שיעור ,שכהשמע מלשונם כמו שבתבו שם בר"ח דסאי
לה בו) וא"ת לימאדהיינו טעמא רלא אמר כר"ל כמשום רר"י מבר חצי שיעור אפור
מן התורה ובכל שהוא נמי מהשבע ועומד הוא .הרי כמשטע מלשונם שאין חילאבין
חצי שיעור לכל שהוא .וכן מבואר שם ביומא ב8רש"י ר' ע"ר ע"א ,בפו8ו ד"ה
תלמיד לומר בו' כלוטר ,אפילו כל שהוא .וכן מוכח ברא"ש שבועות ר' כ"א פי'
ה' בפופו וז"ל ועלו שתי הבעיות בתיקו ואין נפקותא האירנא באלו שתי הבעיות
דאפילו דעתיה אכזית קי"( חצי שיעור אפור מן התורה .ואם נחלק בין כל ישהוא
לחצי שיעור ,הרי יש נפקותא גם האירנא רשתי הבעיות בדין כל שחוא יעו"ש.
"הרי כמצינן שרוב הראשונים פוברים שאין חילוק בזה .ואיך כתב המחבר צ"צ לרבר
ברור שאינו אפור כע התורה רק חצי שיעור .ולפלא הוא לפ"ר שאין מתום לקהשיתו
מעיהרא האיך מתמו הפוסקים רדם ריקום האפרוח הוא דאורייתא האאי ,בו שיעור
ו5חחצי שיעור .חאיוכל להיות שיש הרבה דם מכמה ב?ים עד שיש בו טשישר
חצי שיעור ,כרכמשמע מלשון הב"י" ,רם בצים חייבין עליו" וזה ברור שאין חיוב
י הגאב"ר דק"ק מיר מו"ה אליהו רוד שלים"א,
כי אם בכזית וכבר שאלתי זהיפנ
ואמרלי שזה גם כן דעת מהר"ם חלאווה על פפחים אולם אינו נמ?אבידי הפפר
הזהלעיין בו.
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עורראיתי
וז"ל אבל רישא דכתב האוכל כל שהואהרי זה אפור מן התורה ,אפילו מעורב קאמר
חתיינו דאיצטריך קרא דלא יאכל כר יעו"ש ומאר תמוהין רבריו הא הרמב"ם כתב
מפורש האוכל מן החמץ "עצמו" בפפח כל שהוא כו' הרי מבואר דבויירי בחמץ
עצמובלי תערובות .וכן מה שכתב מעלת הררתו בכלל הנ"ל וז"ל הרב החינוך לרעת
הרמב"ם סדאדק שפובר רחצי ש*עור בתערובות אפור מררבנן מפני שכתב הרמב"ם
שאם לאיהיו בו כזית בכדי אכילת פרפ לא יהיה בו טלקות אלא מכות סודות.
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ומבאר החנוך הג" 5לפי שאינו אטור טן התורה אלא מררבנן עכ"ל ,גם זה תמוה
מאוד הא נם באוכל חמץ בעין כתב הרמב"ם (בפ"א מהלכות חו"ם מהלכות חו"ם
הלכה ז') וז"ל והאוכל פחות מכזית במזיד מכין אותו מכות סודות .והתם בוודאי
מן התורה ואעפי"כ פסק שמכין אותו מכות מרדות .ויעוין בהלכות עכ"ם פי"א
הלכחי"ד אסור לשאול כו' והנשאל בהן באזהרהומכיז אותו מ"םויעוי' "8י מהלכות
סנהדרין הלכה ה' כל אלו שלא קבלו התראה מכין אותו מ"ם ,ומהלי להביא ממרחק,
הא מבואר שם בפ"א מהלכות הטץ ומצה הלכה ג' אעפ"י שעבר על שני לאוין כו'
ומכין אותו מכת מרדות .שוב ראיתי שגם דעת הרמב"ן בספר השרשים להרמב"ם
כתב כם"כ בדעת הרמב"ם בחצי שיעור בתערובות שאינו אלא מדרבנןיעוי' בספר
המיות להרמב"ם מצת לא תעשה מצוה קצ"ה בדברי הרמב"ן ,וכתב שכן כתב
הרמב"םבחיבורו ולאאבין האיך מצא זה לדעת הרמב"ם שזה מדרבנן .ואח"כ מצאתי
בפתיחה כוללת להפרם"נסי' ב' אות ב' שיטה הב' כו' שדחה ג"כ ראיות הם"כ
שכתב נ"כ לרעת הרמב"ם שהוא מררבנן.
אנב ראיתי לנכון להעתיק לפני קדושת נאונו שלים"א ,מה שרשום אצלי
בנידן שום 84מה שהביא בקונמרם "תורה טציון" יעו"ש בחוברת א' סי' ז' מה
שהקשה בפי' הכהשנה להימב"ם ב '8המריר וז"ל הרמב"ם ומומי כהנים מבוארים
כולם ב"8ז ממכת בכורות .ומומי הנץשים יתרים על אלו המומין אשר מבואר 5שם.
ח' מומין הרחשון כו' והשלישי שתהיה בפניה השומא כאיסר האיטלקי .או שתהיה
בפניה שומא קטנה פחותה מכאיסור אבל יש בה שער צומח כו' .ותמהו עליו איך
כתב דץשוכ 84הוא מהמומין הנוספים בנשים מבכהנים ,הא מבואר בנמרא כתובות
פ' המריר רמום זה פסול בכהן יעו"ש (ובאמת כן כתב הרמב"ם ביד החזקה שלו
בהלכות מקדץש) .וכתב בהוברת הנ"ל ,לתרץ בשם הנאון ש"ה כמחה 4נביגרור זצ"ל,
אבל בדוחק .ול~א דממתפינא מרבוותא הייתי אומר שמעולם לא עלה על דעת
הרמב"ם לומר כן כמו שהבינו הם ויהיה זה ננד הנמרא המפורשת במהומו .ויהיה
סותר נ"כ את עצמו למה שפסק בחיבורו הטהור ,אבל יש לומר דזהו כוונתו בפי'
הכמחניות .במתניתין מבואר כל המומין הפוסלים בכהנים פומלין בנשים ומבאר
מומי הכהנים מבוארים כולם בפ"ז מסכת בכורות .ומומי הנשים יתרונם על אלו
הטימין אשר מבואר לשםפי' בבכורות .וקאי תיבת "יתרים" על מ84מר "אה4ר מבואר
לשם" .ופי' שזה אינו מבואר "שם" רק הכא מבואר .ח' מומין הפומלים .ובוודאי
יש מהם שפוסלים ג"כ בכהנים אבל אינו מבואר ב"8ז מבכורות וממילא אין מקום
לתמיהתם .ומה שהקשו עוד בחוברת הנ"ל איך כתב "בפניה" הא הגם' הקשה ע"ז
ראהונתפייס ומוקמינן בעוכסקץ על פדחתהכו' והאיך השמיםזה.וראיתי שנם הרי"ף
אינו מביא האוקימתא הנ"ל ובוודאי לא היה הנירסא בנטרא אשר לפניהם .ואולי
ממעם זה שלפי נירטתנו קשה אטאי הקשה הנמיא רה על שומא העומרת בפניה הא
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ראה ונתשיים .הא סבהשר במזניתין כל חמומין הפמולים בכהנים 8וסלים בנשים.
ומומי הכהנים סבואר לשם בכורות "8ז שהרבה מהם בפניו כמו חחרום (שאין לה
חוטם) חוטמו שקוע כו' ועוד ועוד .ומומין הללו 6וסלים נם בנשים אם קיו,ש אהשה
שאין לח חומם אינה מאודשת .ואמאי הא ראה ונת6ייס .ואמאי לא חקשה כן חבא
הנטדא .אלא בע'כ צ"ל כמו שכתב הר"י במרדכי וכן הובא דבריו בהנהת אשר"י,
כי רבנן לא פליני על מומין שבנלוי ,רק בנכנסה לרשות הבעל שאינו
לטעון
~
כ
י
ו
נ
י
י
ה
ד
קרשה
טטעם ראה ונתפייס ,אבל בעודה ארוטח יכל להיות שלא ראה אותה
ע"י אהר וממילא נ"כ על שוכטש אינו קהשיא ,וכנראה שנם הר"י שבמרדכי לא היה
נורס בנכף הכא הא ראהונתפייסכילפי רבריואין מאום להקשות.
אמנם ראיתי בירהשלמי כי לאחר שאמר ר' יוסי ב"ר חנינא שעדשומא איע
מום רק אם הוא בפניה עריך והא תנא בר"א בכעמין שבסתר אבל במומין שבנלוי
הוא אינו יכול לטעון ואוקמא שתוכל לכסתה בקלתה שבראשה .בע"כ צ"ל לפי זה
דרבנן פליני נם ברישא אפילו באירוסין אינו יכול לטעון במומין שבנלוי "1ש לי
להאריך אבלאין עת האסוף.

סימן נד.
נשאלתי מחכס אחד האיך יוצאין באתרונ ביום ראשון אחר שיצא בו חחר
כיון שאסור באכילה כמשוס מצותו הרי הוא אינו ראוי לאכילה .ולפי דעת הרמב"ם
הרי הוא נדהשבכטי שאיעפריולפי דעתיאינו לצאת אפילוביוםשני.
י'כ~בח"ס או"ח סי' קפ"ד כתב כיון
מצאתי שכבר העיר בזה בעל הח"ם יעוי
שהאיסור אינו בנוף האתרונ רק כמשום דזטן אסורואין זה נקרא איגו ראוי לאכילה.
אבל זה רחוק כמו שכתב בעצטו שם .אמנס בחדהשיו על סוכה כתב ביותר ביאור
וז"ל שם בר"ה של מע"ש כו' הנה כל אתרונ כמשהופרןש כו' וצ"ל כל שכמצותו נורם
לוליתלן בה רק שיהיה ראוי לאכילה בלא מצותועכ"ל.יעויאש ולא הביא ראיה לזח.
ואני באתי כיהודא ועוד (קרא לחזק דבריו בזה כי לם"ר אין לשחיטה אלא לבמוף
וכן דעת התוס' להלכה (חולין ר' כ"ם ):האיך נכשיר כל קרבן הא כיון שישחמ
בה פורתאהוי בעל מום .אלא בע"כ צריך לוטר ככמש"כ תוס' (ב"ק ע"ב) ,ד"ה ראי
ישנה כו' לם"ר ישנה לשחיטה כמעחילח %ד סוף ראין לחייב כמשום שחיטת חוץ
כמשום דני שחטה 18רתא אםרה ואידך מחתך בעפר בעלכטש חוא .ותירץ התוס'
ראיכא למימר רבהכיחייב רחמגא אבל כשיש 6סף אחר עמו אז יש לפטצר* ממילא
בעכח לפי זה לאייך ט"ד דאין שחימה אלא לבסוף דאינו נחשב תחילת שחיטה
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לכצם דבהכי אכשר רחמנא בכל קרבן א"כחכינמי אינו נדהשג למום עדשיהיה נקרא
אינו ראוי 5מזבח בשביל זה ,ולא יתחייב בשביל שחט קדשים בחוץ. .חדי חזינן
דחיכא אמרינן רהוה 8סא סחמת מוםחיינו דואא רמום הוה מטאום אחר שלא מחמת
מהמת סום מ8ני שזה הוא מצותו
שחיטה ,אבל כמשום שחיסוו אינו ושייך
לפפ~
ככך ,כן ה"נ בנירן אתרונאינו מיקרי אינו ראוי לאכילה כמשום זה ושהוקצה למצותו
והפסול דאינו ראוי לאכילה היינו רוקא אם אינו ראוי לאכילה מחמת דבר אחר
אז הוה פסוליעוי' כאו"ח פי' תרפ"ה כם"ז פעי"ק א' לרעתו שאפילו כיום ראשון
קודם שנטלו לצאת בו הרי הוא אסור כמשום סעקצה ואם נאמר שזה נקרא אינו
שלכם א"כ איך נאפר כמשום כיקצה כיון ראינו יכול לצאת כו ,ועור הרי כל קרבן
כית עפהופר,ש הרי הוא אפור בהנאה והאיך יכול להקריב הא בעינן סטשקה ישראל
ואין לוכנר דהא רבעינן טכחשקה ישראל הוא רק קורם הפרשה אבל לאחר וופר,שה
כיון רטהתתו הוא ככךאין 5חה ,8וכל זה שייך בבעלים עצמו ,אבל באיש אחר הוא
באכאן אינו יכול להקריכ מטעם זה ,א"כ למה בעינן מיעוטא קרבנו ולא הנזול (ב"ק
פ"ו ):האאינויכול להקריב בלאו הכי כמפופ רבעינן מכמשקה ישראליעוי' שם כתופ'
ר"ה רנזל קרבן רחכריה כו' .ועור המוכר שלמיו ,והוא הרין כל קד,שים קלים לר"י
הנלילי מכירתו מכירה יעוי' פפהיפ (ר' צ"ו ).והאיך יכול להקריב שלמים או שאר
קד"שים קלים בשבילו הא כבר הוא נאפר בבעלים הראשונים אלא כע"כ שאין זה
נקרא איפור בעבור שהאיפור בא בשביל קרושת עצמו .שהוקדש לשם קד"שים קלים.
ונקרא מכמשקה ישראל לכל ארם ,כמו כז בנירן האתרונ כיון שהופרש לשם מצות
אתרונ ואז היה ראוי לאכילה שוכ לא כמשנחינן אחר כך במה שהוקצה למצותו ער
שאינו ראוי לאכילה בשביק זה .וכל זה ברור ופשום.

פימן נה.
י וחביבי הרה"ג חו"ב כו' מ'
שלום וברכה לכבודידיד
הנה מה שהעיר בנירן תקיעת שופר האיךיכול לאחוז אותובירו האיהי' בזה
חסרון כמשופ שופר ולא כמשופ שופר ורבר אחר ,אמנם לפענ"ד אם נאמר רשיעור
שופר טפח הוא סדאורייתא אין מקום להעיר בזה כיון ררק הלכה הוא כרי שיאחזנו
בידו ויראה מכאן ולכאן ואף שאינו מחויב לאחוז בירו רוקא מ"ם כיון שמסר לט
מרע"ה את חשיעור כרי שיאחזנו הרי לא הקפיר אם ישתנה קולו בעבור זה ע"כ
אין לנו נ"כ לחשוש כזה א).

א) יעוי' בת"ס חא"חפי' ק"3ד וז"ל ואע"ג דחהח טלאפי חזוג קאטר לענין שיעור
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אבל ראיתי בפם"ג 'טם בסקומו 'שפטק דשיעור שופר הואכייבק וזה דעת
הלבדש .וראיתי ג"כ כהלבויש שכיאר בזה מה שמבואר כמי' תקפ"ו סעי' מ' בדין
אם נטדא לרחבו דיש אומרים (ה*יט הרא"ש וחר"ן וכן דעת הרמב"ם) אםיש שיעור
שופר מהסדק לצד הפההיינו ד' גודלין אפליו אם מעכב את התקיעח בעבור הסרק
אפי"ה כשר .ויש מכשירין אפילו אין כו שיעור לצד הפה אבל יש שיעור מהטדק
%טעלה וביאר הלכהש כחטום ד,שיעור שופר הוא מירבנן כהשום שלא יאטרו שתוקע
בתוךידו כעבור זה הקילו אפילואין כו שיעור שופר לצד ה8ח יעו"ש ואף אסגם
שכן כתב בהרא"ש וז"ל הרא"ש  '8ג' סי' ו' בטופו וכמח שיעור תקהשח כו' כדי
שיאחזט כו' לפרש המעם למה נתנו בו שיעור טפח כדי שיאחזנו התאע בידו כו'
%א יאסדו לתוךידו הוא תוקע עכ"ל .אבל מ"ם לא אוכל להבין דברי חלבהש בשום
אופן .א) הא מבואר המעם של המאילין מ8ני שהוש טורבנן כהשסע אבל לפי דכרי
הנשתכררין שצריך להיות שיעור שופר לצד השח יהי' סוברים שחוא סדאורייתא
ובאמת הרא*ש הוא מהמחמירין כסבואן השפי"ה כתבו חאחרונים בשמו שהוא טבר
שושיעור שופר מדרבנן .א 4שאיט מוכרח
שאבאר לקכע ב) .קשחלי הא אכוינן
י
כ
כ
,
י
ק
ר
ש
שיעורין וחצישין וכו' הלבה לם"םויעו בידהשלכר פאה
ח' לרעת ר' יוחנן
שכלשישריןהיא הלם"םוכן נקם*נין להלכהויעוי' בלבהש הלכות לולב שפסט כעצמו
וא%י זה נוכל לחדץ
רשיעור לולב ד' מפחים הוא הלם"ם וא"כ פ"ש שופר
י
ב
ל
ו
ל
מ
ק
ר
%חלק בסברה זו דמצות שופר הוא רק לשפע תקיעת שופר והשופר הוא כלי
שאין שיעור להאדם
הנוהשית בו המצוה והמצוה אינה נעשית רקע"י אדםוכלי
י
כ
כ
ו
כמחיהי' גדלו כןאין שיעור בהכלי .רקשיהי' נשמע קול שופר וכל הקולות בשרין
ואין שיעוד להקול .אבל מצות ל%ב הוא הנמילה כידו ואין אנו יודעים כמה יהיח
נרלו של לולב השאר מיניו ובאה הקבלה שיהי' השיעור ד' פפחים .ואם חכא היה
נ"כ הטצוה להעכיר השופר בידו ולא לתקוע כדעת הס"ד בנם' אז הו 84אמרינן
דשיעור השופר הואמיאורייתא אבל כעת דהמצוה הוא רק לשמוע קול שופראמרינן
י חובת המצוח .כן נובל
דאין שיעור לשופר רק אםיהיה קול שופר אז ההש יוצאיד
לחלק בפכרה זולפי דעת הלבהשודעימי' אבל צ"ע בזה.יעוי' נרה (ר' כ"ו) חכהשה
שיעורין מפח כו' שיעור שופר מפח .שררה של לולב מפח כהשמע דשווין הם.
טס8ר חשערות אלאלענין ג~ם ווגבחם ס"ם סואתטר חל"ם בטלאטי חזוג ע"כ צריךושיחיח
גבחם כדי שינמל בזוג .ח"נ נאטר אף שנאמר חל"ט לענין שיעור כטות השושר גוי

שיאהזנו מ"ם טשסע שיוכל לאחוז חשו8ר בו*עת חתקיעח .ועוד יעוי' בחדושיו על סוכח
פ"ג בסופו בד"חקין חיודע לנעח כו' וז"ל וטשמע בודאי דשיעורא ~ולכ שיצא טחאגד
גדי לנענעבו .ואי לאוחכי לא יצאו א"כ וש"ט חלכח למו*חמפיני חיא שצריךלנענע.עיי"ש
וא"כ חני נמי כיון דשיעורא כדי לאחוז חשוטר .אין חאתיזח פופלת בו ואררבח לסי
"ח"ס חנ"ל יחיח טחויב *4הוז את השו8ר בידו ולא בדבר אעור.
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נ) וביותר יש לתמוה .הא מבואר דשופר ושל ע"ז של ישראל פסול הוא אפילו
בדיעבד משום כתותי מכתת שיעורא ואין בו שיעור.מפח .ואם נראה דשיעור ושופר
הוא סורבנן אמאי לאיצא אפילו בריעבריועי' שם בפרם"נ הנ"ל וכן בלבוושרפםולין
ררבגן בריעבר יוצא ואפילו לכתחילה בי5עת הדחק יוכל לתקוע בהשופר שהוא פסול
כההרבנן ובעבור זה פםק הפרם"נ הנ"ל באסת רבשופר שאין בו כשיעור יכ%ין
לתקוע בו בופעת חרחק וא"כ אמאי אינו יוצא בשופר של ע"ז אפילו בדיעבר כהשום
שאין בו הושיעור.
שוב מצאתי בספר "שדה חסד" במערכת כ' כלל צ"ח שהביא בשם המחבר
ררכיהויאח שהקשה כן על בעל המחברבניןציון לפייעתו בדעת הרא"ש ששיעור
שופר הוש מדרבנן אמאי שו8ר של ע"ז אינו יוצא בו ממעם מבתת שיעורא יעו"ש
וכן האישה המחבר שדה חטד על פרם"נ הנ"ל ש8סק רבושעת הדחק יוכל לתקוע
והשופר 8חות סהשיעור ר' אצבעות הא מבואר הכא דלא יצא אפילו בדיעבד ונופאר
בצ"ש אמנם בדברי הרא"ש אינו מבואר בפירהש שהוא רבר שהוא סררבנן וא%י
סמשמעות לשונו לטדו כן כמו שהבאתי לעיל לשונו .אבל אינו כיכרה ,וטכל לונחר
שכוונתו לב84ר ,סש5ני כחה שיבה הנמרא הכא פמה שמבו!שר בנדה בסצרה שיעור
שופר ט8ח והבא אמרינן כרי שיאחזנו בירו והיינו 0פח .ומאי שוב כרי שיראה
לכאן ולכאן וחוא יותר ממפח שבכל מאום והיינו טפח ושל ר' טדלין %א מד'
מאצבעוה .וביאר שאו היתרון הוא סורבנן שהכמים החמירו בו כדי שלא יאמרו
לתוךידו הוא תוקע אבל באכטן הלם"ם הואשיהיה שיעור שופר טפח כשאר שיעורא
טפח ובפחות מזהאין נשסע ק %שופר כן נוכל לוכחר לדעתי בביאור הרא*ש .אסגם
זה נוכל לתרץ אם נאמר בביאור כתותי מכתת שיעורא שנחשב כעפר בעלכט* כיון
דעומרלשיי
ף וכשרוף רמי שוב אין מזה קושיא רחוה כמו שעשה שופר מעפר
יעוי' בסגחות ק"ב כמשטן שם דכל העומד לשרוף'הוי כעפרא בעלכטפ ונהירנא שיש
בזה מתלוקת הראשונים בביאור כתותי כו' אם גהשב כמי שאינו או נהשב כמי
שישט אבל סכתת לשברים קמנים .יעוי' בתשובת הרמב"ם הנקרא מפר הקובע
להרמב"ם ואינו נמצא כעת אצלי .אבל בםוף  '8כיסוי הרם כחשמע רהטעם כחשום
שאין בו שיעור שופר .וכן בשאר רוכתא מבואר כן א"כ עריין לא יתורץ הימב.
אבליש לוכאי שנחשב כמו שריבק שתי שופרותואין בכל שבר שיעור שופר שפם.%
בכל זה קשח אמאי צריכין אנו לומר שנהסר השיעור הרי הוא פםול מחכטן שופר
אחד ולא שנים ושלשה שופרות וזה הפםול הוא מראורייתא אליבה רכ"ע וצ"ע רב
ליישב 2ה.

,ר) ובר מן רין לא זכיתי לחבין הלבוש הנ"ל במה שמבאר שם דעת היש
מכשירין כהשופ רשיעורא ררבנן א"כ אמאי צדיך לכל הפחות שיהיה שיעור שופר
נשהםדט ולמעלה כי כן מבואר שם בשו"ע בהמחבר וכן ראיתי במקורו ואם כחחום
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מראית העין שלא יאמרו לתוך ירו הוא תוקע הלא מני אם יהיה במך הכל כדי
ש בזה
שיאחזנו ולא יהיה מהמוק לצר הפת השיעור ולא לצד טעלח .רק אם ביחדיי
שיעור שופרמני בזה ואטאי כתבו שיהי' שיעור שופר לכל הפחות לצד סאלה מהטדק
ויעי' בט"ז שם סעי' ט' הנ"ל שתירץ אמאי אינו נחשב טח שלטעלה מהפדא כשו8ר
שני והוי ליה
אפילו אם יש שיעור שופר לצד ה*ה מהטדק ותירץ כיח
לפם~
שטעולם לא יפרד זה חחלש מהשופר איגו נהשב כשני שופרות ואאכ נאסר הכא
במכ"ש לענין שיעור שפטולו הוא רש טדרבנן רמהני במה שטחובר עוד ולא נפרר
מע~ם והתינח אם נאמר ששיעור שופר הוא סדאורייתא לא יועיל מה שמחובר
בטקצת להשלים השיעור ורק לענין הפמול של שני שופרות אנו אומרים סברה זו
כ*ון שלא נפרד מעולם אין בזה פמול שני שופרות כמבואר בם"ז אבל אם נאמר
שדהשיעור הוא רק טירבנן מ8ני מראית העין א"כ טיוע יהי' פמול אם אין בכל
אחר ההחיעור ואין לומר רנזרינן רילפש יבוא ליקח שופר הטיובק מכמה חתיכת
זה לא נוכל לנזור בעצמו טה שלא נמצא ברז"ל וא"כ אין ביריגו במה לי"פב רברי
הלבויפ הג"ל לפי שט שכלי .ויעוי' בטורי האבן שם בגידן שופר אחר כו' שתמה על
הר"ן ויבאר רהפטול של שני שופרות אינו כי אם אין בכל אחר שיעור שופר (כי
כתב בפשיטת רשיעור שופר הוא מדאורייתא) רק ע"י שניהם יש שיצור שופר
אז הוא פמול אבל אם יש בכל אחר שיעור שופר אין בזה פמול יעו"ש וא"כ לפי
רכריו אין טאום להערתך .אבל לפי הפבואר בשו"ע אין הלכה כרבריו יעוי' שם
בטעי'י' וי"א.

ובאמה צריך לחתיישב בזה מדוע לענין הכשר אמרינ! דצריך שיעור שופר
ולענין פסול טחמת שני שופרות אינו צריך שיעור אם נאמר ראין שם שופר פחות
מטפח לענין קיום המצוה כמו כן נאמר שאין זה נקרא שופר לענין הפמול .ואם
נאמר שאזיהיה חפטול כמחום שופר ורבר אחר התינח אם יהיה באחר שיעור שופר
אבל אם לא יהיה בכל אחר שיעור שופר אמאי יהיה 8םול משום שני שופרות הא
אין שם שופר בכל אחר אלא ה8מול בזה שאין שיעור שופר בכל אחר וצרו 4לא מהני
שאין זה כדדך העברתוויש5י כזה להאריך אבלאין פנאי לע"עכי טורדאני ואי"ה
עור אשובלעיין בזה.
והנני ירידך הרו"ש בלו"נ והחפץ בהצלחתך כחפצך,
מרדכיליבצחרני ,חחו"8ק ,חנ"ל
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סימ 1נ.1
לזכרון רברים ארשום מה שראיתי להעיר בדברי הצ"צ החדש טליובאוויטחש,
ועי' בחלק או"ח סי' פם"ך במה שהשינ על המקו"ח פי' תפ"ז באו"ח וז"ל א"כ
טחו הדהשש כ"כשכמצינו בגם' בכמה דוכתי ולזביניהו לעכו"ם אתי לזביניהו לישראל.
(ח~ין ר' נ"נ :ובפנ"ה ר' צ"ר ובפסחים ר' מ' ובע"ז ר' ס"ה ):ואם איתא שאפילו
אם ימכרנו בוראי לייפראל הוי ליה
איסור שכבר נחבמל ברוב והאוכל אין בו
י
כ
כ
רק
שום איפור כו' וא"כאין כאן חאהפ מה שהוא מבמל איסור לכתחי5ה ,וכיון שיש
בו פפק נרול שמא לא ימכרנו לישראל כלל י"ל שאין להחמיר .אלא ודאי כהשמע
רכשימכרנו 5ישרא 5ויאכ5נו הישראל יאכל איפור נמור ולא כדין אוכל איסור שכבר
נתבטל ברוב ועור ראי" מבוארת יותר ננר המהו"ח מחולין  '8בתרא רק"מ .לא
אמרה תורה שלח לתקלה ואי איתא לדעת הרא"ש פנ"ה סי' ל"ז שכ' שכשנתבמל
ברוב נהפך האיסור להיות כולו מותר וא"כ מאי תקלה איכא כו' וכתב עור מה
שכתב התום' בחולין פנ"ה רף צ"ה .ר,ה ובנכהוא וז"ל ,כי הוא ראמר בנר שאבר
בו כלאים לא ימכרנה לעכו"ם ר5מא אתי לזבוני לישראל אע"נ רכה הרין לא הוה
לן למיהש דאזלינן בתר רובא עכ"ל התוס' אין הפי' שע"י ו~מכירה נתבמל הבנר
ברוב ,אלא הפי' שזה שנחדפ דילמא אתי לזבוני לישראל הוא חשש רחוק כמיעומא
לנבי רובא שמא לא ימכור כלל או ימכרנו לא"י וכ"ם הפי' בבכ"ש שם עכ"ל .ומה
מאור תמוהין דברי השנתו ,כי באמת בכל מקום דאמדינן שאסור 5מכור לעכו"ם
הוא מטעם דאין מבטלין איסור לכתחילה .ומה דאיתא בחו5ין דק"ם ובשאר
טקומות דלא אמדה תורה שלח 5תקיה ,אאמעמימתי' לו מה שכחב הנו"ב מהדורא
תנינא ח5ק יו"ד סי' מ"ה שמוכיח כחה הנם' דאפור 5בטל איסור לכתחילה ר"ת
ויעוי' בפרם"ג או"ה סי' תר"ה סעי"ק ר' רבחשמע שגם הוא סבר רמה דאמדו
לא אמרה תורה ש5ח לתקלה חוא מטעם אין מבטלין איסור לכתחילה.ויעוי' בשער
ך הלכות מ"א שהקשה (5פי שימת התום' רמותר לבמ 5איסור 5כתחי5ה מד"ת)
המי
כחה הגמרא מוכיח דלא כהתוס' הנ"ל .כ 5זה נע5ם מבע 5המחבר צ"צ הנ" 5לפי

שעח.

אסגם5פי דעתי העניה לא אדע מח הרעש אשר הרעיש ע 5בע 5הטק"ח .אבל
בתחילה צריכין אנו לחקור אם אחר ראה בחבירו שהוא עובר באיסור5 ,כהשל אם
רואה שאחר אוכל בשר מרפה ודאי אך שהאוכ 5אוכ 5בהיתר מ8ני שאינו יורע
אם זה החתיכה הוא איסור ואין  15שום ספק בזה מ8ני שהוא הולך אחר הרוב
ורוב בשר היה של היתר .אבל איש אחר ידע בבירורכי זה החתיכה הוא איסור
אם מחויב 5הפרישו כחה .לפי דעתי העניה פשומ הוא שהוא צריך להוריעו כמבואר
(ברכות י"מ ):אם ראה אחר לבהט כ5אים ואפילו בשוננ הרי הוא מחויב 5הפרישו

וכן מבואר ביור"ד סי' ש"ג וכן טצינו שם במי' שע"ב 5ענין כתן שהוא נסשא
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בביית 'שיש בו טושאת ושת והוא ח131יודעישחבירו מחויב ישקזץקמ חמ8י' אם ההא
שננ בזחכי הוא אינו מחויב לחקור בזה אם נמצא בבית זה טומאה מת ,רק כיון
שחבירו יודע מזה צריך לחפרישו מאיפור .ואף שהעהשה עהשח זה בהיתר :כ! נמי
בנידן רידןכיון שהוא יודע שזח איםורודאי האיך יכ %ליתן
בפני אחרים
י
ש
כ
ס
שיאכלו זה האיםור מכ 81ואף אם הם לא יעברו על זה ממעם שהם אינם מהויייבם
לחאור ולדרהש אם זהאיםורמ8ני שהדברנרון טמעם רוב או חזקה ,מ"םכיון שנמצא
אחדשיודע ומכיר את האיםור בודאי צריך לחפר"ש חבירו כשה וכ"ש שלא לחכשיל
לבתחילח וזח אינו רומה למה שמבואר בשיטת הרא"וש כי האיםור נה8ך לחיתר
בי המיעהש בסל כמו שחינו מטעם גאע" .3היינו היכא שנתערב מנאש ער שאינו
יוכל לחבירו לשום אדם א) ,אבל בנידן רידן כטבואר בהרבח מפומותשאסיר לטמר
לעכו"ם האיםור הרי הואיווי
ע כעת שהאימר גמצא אצל העם"ם וכמו שהוא
חאיסיר בעין יתן חעכו"ם לישראל ויאכלנו ובאסחז שה"שראל יאכלנו בהיתר .אבל
הא"ש שסופריי
ר העם"ם הרי 14א הכשיל השני .וזה איטענין לרין סובטל איםור
.
ט
ב
ר
ר
א
ת
י
י
ר
ו
א
י
לסשעהילה חפמ
ו
א
ע ל %ונם את
היינו אם יתבטל עד שאיטייו
זח 8סוו רבנן לשיסאז הסוברים כן חבל היכא רהביסיל ההש באופן שלאיש אחר
לאיהיו מוזבטל כיון אשהוא מכיר ויודע אותו .הםבהה נותנת שהוא אםור ל1שות
כנוןזח .חש*כ  %החששהיח ושחששו חז"ל שמא יסבר העבו"ם ליושהאל הוא מטעם
זח דילמא לא יהב %מכל וכל ער שנם האיש הטוכרו להעכו"ם לאיכיר את האיםור
אלאחיישיגן דילסש4ימכר העכו"ם כמות שהואעד שאפ השת נסתהש בעת הזאת האיש
הסיכרו לו הראהשון ויראח כסו שהוא יתן להישראל אאן האיסשר ויאכלנו הרי הוא
כגמשילו כ128ש ובזה נוכל לתרץ כחה שהההשה הושער המלךליעת התום'כי לבמל איםור
לכתחילה ערושאיגו ער שלא יוכל חאיםור לשוםאים בזה מותר מר"ת אבל לבטל
איםור שלאיוכר לאחר השחריכיר את האיפור בזה האופן בודאי אפור מר"ה .אבל
לפי רברי יהי' קשה מח שהביא הגודע ביהורא לראי' מזת שאין מבמלין איםור
לכתחילה מד"ה.
אמנםראיתיבפני יההשע במפ' קרהשין שכתב בשם הרשב"אכי מה דאמרינן
שם לא אמדה תורה שלח לתקלההיינוהיכישחיישינן ליקח אחר את הציפור הירוע
לו שזה השףשר הסהשתלח אבל זה לא חיישינן אם אחר יקח שלא ירוע לו אם זה
הה 1איםור .כי  %רפריש מרובא פריש ואין בזה שום תקלה .וא"כ לפי רבריו
אין מזה ראי' שאין מנטלין איםור לכתחילה מדאורייחש .ואולי נוכל לוכאי שגם
הוא כיון ככצ שכתבתי במה שמחלקבין לח בלח ובין יבהש ביבש ולא ככצ שכתב
בעל הצ"צ הנ"ל לדעת הרא"ש הרי האיםור נהפך להיתר ,וזה אינו דהאיםור נחשב

א) ובאמת מ לדעת חרא"ש אפ חוכר אח"כ את חאיטור ,חרי
חעלח ח8ם"גבסי' ק" 8בשם החכםצבי.

זח אפור לאכלו .כן
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נמו דאיחא ,והראי' רחוזר וניעור כסצ שכתב הרא"ש בעצסו וכן דעת המיוחסת
להרסב"ן ראף אם בטל האיטר ברוב במינווכיתר לאכ %שלשתם יחר ואף לבשלפ
יחד אפי"ח אם נפל עוד חתיכח איסור לשם הרי חוזר ונאפר ישי' בתשובות
חמיוחסת להרמב"ןפי' ק"8ב יעו"ש% .פענ"ר הסברח *שוםהכיון רכל יפור ביםול
ברוב הואמאחרירבים להםוה.ודיו לבאמןהדין להיות כנרק .דהא התםנמי המיעוט
איט נהשב כמי שאינו ואם יבו*4ו ב"ר אחר ונראה בעיניהם דעת היחיר הרי הוא
חוזר ונישר כמו כן בכל איפוריפ המהבמלים.

סיפ 1נז.
ם הטלום וברכח לכבוד הרב הגאהכו' מרן ו" אלה
רבחיי

דוד ת%4מים הגאב"ד דק"ק מיה

אחדשה"סנ באתי לפני רום קרהטתו בשאלה אחת ואבקש מלפני הרית
נאתו שיחי' להשיבני איך לדון בפה .הנה אחד מאנשי היישוב מסביבתינו ציוה

ל*ני סעתוקשיחגו את ספר תורה שלו לאנשי החברה ק' בער מקום קבורתו בערו ובער
אשהו .המאשר שבחל"ח הביאו אותו ואת פ"ת שלו ומסרוהו לח"ק הנ"ל .אכצפ כעת
אנשי הח"ק הם דחאים טאור להוצאות הבית עלמין .ו*4ין לאל ירם למלאות רי
מחסורם אשר יחסר להם .והפכימו למכוד את פ"ת הנ"ל ונשאלתי אם רשאיפ
למכודע*"י ר"ת את ס"ת הנ".5
לפי סךערכי יש להפת*ק בזה .ראשון אחשוש בזה ממעפ מכירת פפר תורה
 .בשו"ע או"ח פי' קנ"ג מעי' יו"ר הובא
בעצם בער כתעה זו ממעם איןמויירין
שני ריעות בזה לענין פפר תורה של יחיר ,להדמב"ם ודעימי' אסור למכור פ"ת
של יחיר לכל כוה שירצה כי אם ל*ריון שבוים כו' כמבואר ,ולהרא"ש ודעימי'
מותר לסוכור פ"ת של יחיר לכל מה שירצהיועי' במג"א לדעת היש מי שאופר
בפ"ת שליחיר לא מהני בפ"ת של רבים אפילו זם"ה בכט*"ה והוריר לקרושה קלה
כירין אחר להפ פ"ת שליחיר בלא זם"ה כו' עם פ"ת של רבים בזם"ח כו' וכפי
הנראה נוטה הבצ"א לרעת האופר יעו"ש ובפרם"נ ,וכן נראה שרעת הם"ז נ"כ
גומה לאיפוריעוי' ביור"ר פף ר*"ב פעי' י"ח מה שהביא הם"ז בשם הריב"ש
אשר דעת הריב"ש דלא סהני זם"ה של רביפ אך אפ חפר אות אחת כו'
כיון שהוא פפול אין בו קרויצת פ"ת ויטכרוהו זם"ה ממילא ה"ה ביחיר בפ"ת
,צלו .כהטמע מוה שנם הם"ז גומה לרעת הסג"א בפ"ת של רבים %א מהני זם"ה
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כו' .ומה שסתם הסחבר שם ביור"ד סעי' י"ז בזה"ל כל מה שאסור לשנותו לקדושה
קלה אם סברוהו זם"ה במא*ה מותר .היינו דוקא בתשם"שי קדהשה אבל ל 8בם"ת
כי כן נהשטע מלשונו כל סה שאסוד לשנותו לקדהשה קלה היינו תשמישי קדהשה
דאיירי לעיל אבל ס"ת הא אסור היינו אפילו לקדהשה כיהמא בו היעו מישן על
חדש בזה לא ביאר .נחשטע לדעתו שאסור אפילו בזסשה כו' להישתנהש בספדו לכל
נשה שירצה.
אמגם ראיתי בלבהש באו"חסי' קנ"נסעי' ס' שפסק להדיא אפילו בס"ת של
רבים טהני זם"ה יעו"ש בסעי"ק ס' ויו"ד ויעוי' בפרם"נ שם במעי"ק כ"נ באשל
אברהם וכן בכהשבצות זהב סעי"ק יו"ד .ואין לוסד בנידן דיח שמותר נהשום דדסי
לסי שנבה בחובו ס"ת כסו שמבואר בם"ז שם בסעי"ק יו"ד .דזח אינו נקדא נבו
בחובם רק בתורת תשלוכהן באה לידם בתוד חליפין ומלבד זה דההיתר לסי שנבה
בחובו היינו דוקא בס"ת של יחיד אבל לא אם רבים נבו בחובם.
שוב ראיתי שהח"ס בחלק חו"ם סי' קם"נ באטתוע התשובה בד"ה ואיידי
כו' כתב בפשיסות דספר תורה של ציבור ממה שקנו נדכההם יכולים לטכרה בזם"ה
אפילו לסישתי בדכיה שיכרא יעו"ש וא 4שאיגו כדאי לחלוק על רבותינו ס"ם
טעמא בעי ,סדוע הפריז כ"כ לזלזל בקדוישת ספר תורה לטטר אותה לשתות יי"ש
ושכר בדסיה הרי נם זט"ה מצווים שלא לזלזל בקדוישת ס"ת דהא כל יסוד עצם
המכירה הוא ממעם בזיון אם לא לקדוישה חטורה יעו"ש בפם"נ שהעלה שזה הוא
מד"ת ורק בדין טעלין בקודש כו' צידד שהוא סדרבנן והתינח נקדהשת בה"כ
הדי הקדושה באה עליה רק ממעם הציבוד והוי כאלו קד,שה לזסן ובכלות הזסן
הרי היא כטו אתדונ וסוכה כמבואר בר"ן סנילת ובזה מהני זם"ה במא"ה אבל
קדהשת ס"ת אינה באה מצידם ואינם יכולים להפקיע קדושתה בשום אופן .אמנם
לפי שיסת הסובדין דס"ת שליחיד סותד לסנור אותה טכל לוטר דכהשום הכי כאתני
זכ!"ה בס"ת של ציבור מפני שקדהשת הציבור שעליה יכולים לבמל ע"י זם"ח והוי
כסצ ס"ת של יחיד אבל לזלזל אותה לסכור כרי לשתות יי"ש השכר בעדה עוד
לא אדע אם רשאים ואפי' יחיד בס"ת שלו לדעת הסתידין יש להסתפק בזה .יעוי'
ביור"דסי' רפ"ב הובא שני הדיעות הנ"ל לענין דיעבד [יעוי' ברא"ש'סנילה שהוא
דעת המתיד כתב שם בלשון דיעבד "אם סכר" ויעוי' בקדבן נתנאל שכתב כן
להדיא] .אם מכר ס"ת אם רשאי להשתנהש בדסיה לכל מה שירצה .דסיירי באופן
ך להשתנהש בדכהה או שהותיד בדמיה אם
שעצם הסכירה הי' בהיתר ואח"כנסי
יכול להשתנהש בהסצתר .אבל לכתחילה שהיה עיקר מכירתה בנלל שיהיה לו טעות
להשתכר יי"ש ושכר ספק עצום הוא .עכ"פ בנידן דידן שצריכים להוצאת מצוה
חמורה כו' רק כאררבנן ובאסת יש להסתפק בזהיעוי' סנחות ד 4ל"דלענין אם יכול
לעשות נהשל ראש לשל יד דמכואר שאינו יכול אף שיבמל עי"ז מצות תפילין של
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דשב

יד טשסע לכאורה שהוא ד"ת ,וא~י שב ואל תעשה שאני ואה שהוא מירבנן .שוב
%ה א~י טכל לטמוך בזה להתיר כפי שמבואר בפרם"נ שאין מורירין מקרדשה
ראיתי בשרם"נ הלכות תפילין מי' מ"ב שמםת9ק בזה.
שנית יש לדהשהש בנידן רירן מ9ני שינוי דעת בעלים ובזה לא מהני אפילו
זט"ה לכ"ע כמבואר נם בח"ם בסי' הנ"ל ,כי אנשי הח"ק הנ"ל מורים שמקום
קבורתו לא שוה יותר מארבעים רו"כ 841ם היו נותנים להם אז במזומן בער שני
המטופת בהבית עלסרן לא היו דורושים יותר והפשת שוה בערך יותר כדששים רו"כ
והלא היה יטל לכובור אותה בחיים חיותו וליתן להם במזומן רק ארבעים רו"כ
או לכהשכן אותה אצלם ער שימבר הם"ת הנ"ל כחהכיכח שדעתו הי' להקריש להם
אאע פפרו הנ"ל בבית מררשם לקרות בה ברבים ולא בתור תשלומין לבד באה לירם
ועור לא נשתקע שם בעלים ממנה ואיך יכאים למכור אותה .ועור בעיקר לקיחת
רמים בער מטום הקבר כבר האריך בזה הרבה הח"ם שע" 8ר"ת אינם רשאים
לררהש כפי שירצו ובאמה אם היו נותנים להם רק עשרים רו"כ היו פתרצים בזה
א"כ לפי דעתי העניה ברור שזה הם"ת הקדש להם ויש להתיישב בזה אם רשאים
למכור אותה ועל קרושת מרן עיניתיוית להורות לי את דרך החיים איך לדון
בזה
אנב ראיתי לנכון להוריעיכתר"נשיחי' מה שישלי להעיר בזה הערה קצרה.
הנה דעת המתיר בפי' קנ"נ פעי' יו"ד וכן ביור"ר פי' ר"8ב פעי' י"ח הוא דעת
הרא"ש ודעימי' ויעוי' בפוף ביכורים כהשנה י"ב "כפפר תורה" ופירש שם הרא"ש
ז"ל דאשםעיגן רנם מ"ת מותר לקנות בביכורים וקם"ל דאף דלא אפשר תו לבוא
לירי אכילה רהרי אסור למכור פ"ת מלבדל9ריין שבוים כו' ,ולפלא שהרי הרא"ש
פובר רמותר לפכור פ"ת לכל מה שירצה .אבל אם נאמר כמו שכתבתי שלכתחילה
אסור למכור אפילו לדעת הרא"ש שוב אין להעיר בזה וצ"עכי באו"ח כהשמע לדעת
הרא"ש שמותר לכתחילה למכור .ויעוי' ב"8ת שם סעי"ק מ"ז מה שהביא בשם
יר הקטנה לחלק בין פ"ת שכתבה לעצמו שאז איגו רשאי למכרהובין שקנה פ"ת
רהוי כחוטף מן השוק שאז רשאי למוכרה לדעת המהיד.
א13נם כאהשר מבואר שם בביכורים בפי' הרא"ש אין מקום לחילוקו להמעיין
שם .ומלבר זה יעוי' בב"י מה שהביא בשם או"ח שנם הוא מהמתירין וז"ל .יחיר
שעשה ם"ת לעצמו או קנאו בעתרלכיכרו לעשות מדמיה כל מה שירצה עכ"ל ,הרי
מפורש דלא כיר חקטנה.
ק
ו
ח
ו
ט
והנני ידידו הבמטתחווה להרום קד"טו
הקשחכה להתכבר בתשובתו
הרכטעה .העפוס בסצוקי רשכע וכחופה לישועת ישראל ,ובתוכם נם אני,
מרדכיליב פשחרני החופ"ק

יי
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סימן נח.
שאלה אחר מצא חתיכת מחם בלי ראש ועוקץ בכבד של אווזא לאהד
הצליה בשעת אכילה והטחם היה תחב בעוטה הכבד עד שלא היה נראה פבחוץ.
ונם היתה מעם חלודה .והאוו1א היתה בתערובת הרבה אווזות וכבר ה51השם עורותיהן
ח ביחד כל האווזות בערך עשרים אוחות .וכי הנראה
וניתך השופן ביחד ,וכןנסי
בלי שום טפק שהטחם היתה עוד בהאוו1א קודם שחיטה .אך מפני שאהד טעה
בזה והורה להקל והאכיל טרפות לפענ"ד .בעבור זה רשמחי מה שידוע בזה.

תשונה .הנה הפקיל ב1ה טפך על הצ"צ הפדבא באחרונים ועי' בבה"ם
טי' פ"א וכן הובא בפם"ג .בנידן טחם שנפצא בחתיכת בבד והיתד ה?"צ מטעם
ט"ם אם קודם שחיטה או לאחר שחיפה שנפל מן האשה בשעת עשייתה את הכבד.
ואת"ל קודם שחיטה דיימא דרך הקנה בא לכאן .אמגם יעוי' בח"ם חלט יור"ד
ט" מ"ו א) בטופ 1כתב שתטנפת אחרונים להחטיר דלא כצ"צ הנ"ל .והתב"יש
העלחגנידן הצ"צ רודאי טרפהכיון שהיה תחוב הטחם בעוטק הבשר .א5א אםחיה
תחוב טעם פבחוע אויש לתלומ שמהאשה נפל בשעה שהייתה סתעסקת בו יעו"ש
וכן הטכים הפם"נ בסי' פ"א סעי"ק י"ר בסופו  5"11ומיהו אפ נתח1ה סצת "פ
להתיד שמא לאחר שחיטה נפלה אם לא היה חלדה כללוכן נדאה חכללפי ראותעיני
המורה אם נתחבה קצת ואין חלודה תולין כאפור עכ"ל .הרי התנה בדיוק אם
בתחבה קצת ואין בה חלודה כלל .וועד יעוי' בפרם"נ טי' מ"ם סעי"ק ב' בדבד
טחם שנטצא בקורקבן ויצאה כחצי אצבע ולא הרניש בהדחה דהפד"ח היקל דודאי
לאחר שחיטה דאל"כ היה להרניש ,והתב"ש החמיר בזה וכתב שם הפרם"ג וז"ל
ולא ידענא דהתם הוא המעשה של צ"צ וטפונה כולה בבשר והפר"ח החפיר שם
סחשא"כ כאן פילתא דממתברא דאי איתא דהיה קודם שחיטה איך לא הרנישו בופעת
הדחה (כיון שהיה יוצאה כחצי אצבע מבחוץ) ואמנם זהו בקורקבן פפני שעטוקים
בו בהדחה ובטייחה אז ממתברי שאחר שחיטה נתחב .אבל בכבד שאין סויחין
אותו אין טברה לתלות בו אחר שחיטה וכל זה אם היה המחם יוצא לחוץ .אבל
בנידן דיח שהכבד היה של עוף שלא פתעטקין בו לא בחתיכה ולא בהדחה ,ונם
הטחם היח תחוב באטצע ולא היהיינ
א לחוץ ונם היה בו חלודה בזה אין שום
ל מהדורא
סברה לתלות בלאחרשחיטה .ועודיעוי' בטפר טוב טעם ודעת לב1הרש"קי"
תניינאטי' קם"ח בטופו "11לוכן בא פעשהלידי בקורטבן שנטצא בו בשעת אכילה
חתיכת מחם דקה בלא ראש כלל רק חתיכה קטנה .ויש שהיו דו?ין להתיר מכח
מעשה דצ"צ .וזה לא נראהלי .דלא היתר הצ"צ רק בטחם שנושאין הנשיםנצעיפיהן
א) אמנםבפי' ס"ג בתשובתו דעתו נופח לחקל בושומשח דצ"צדואש כחסבמה חאחרונים.
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אבל חתיכה כזו דאינו שכיח אצל הנשים וראי לא תלינן להקל ברבר שאיגו מצוי.

נם מלשון חצ"צ כהחמע דרא בכבר וגתעסקו בו הרבה כי חתכוהו להתיכת קמנות
וא"א שלא הרנישו בו עכ"ל( ,ם8ני שהמעשה ש 5הצ"צ היה בחתיכת כבר של
בהמה) ,ועור יעוי
' בספר הנ"ל בסי' קי"ח וז"ל בסופו מיהו היינו רוקא במחט
שרנילין הנשים לשאת עמהם אבל אם אינה רנילה בהםהוי לא שכיח כלל ופשינאש
דאין לתלות בוה והכל מודים רטרפה עכ"ל הרי נראה מבואר שבחתיכת מחט
ובפרם בנירן דידן שהסחט היה בלי עוקץ ובלי ראש שאין לתלות בו בשום אופן
ואף אם היה האשה אומדת שנשאה עמה סחט כזו מסופקני אם נוכל להאמינה ,כיון
שאין וה ה8ח שאסר הוא שהתיר,כי המחט מצא איש אחר בהכבד :וכמו שגמזמפת
אין מקום לתלות בשום אופן ורק האשה שהאוווות היו שלה אומרת שנשאה מחט
שלמה ואח"כ נשברה דרך נפילה להכברומי יוכל להאמינה ברבר שלא שכיח ורחוק
הטציאות כזו .ובפרם בנידן כזה שחתיכת המחט העלה חלורה ובשר הכבד היה

טדובק היטנ נהמחט שנראה ברור שהמחט בא לכאן סורם שחימה סומן הרבה
ואיתחזק איסורה .ואפילו אם היתה אומרת בבירוד שנתחבה הסחט יאחר שחיטה
לא נוכל להאמינחהיכי ראיתחזק אימורה .ומעתה שחיא אומרת רא שנשאה אצלה
מחט אב 5אינה יודעת בבירור אם זו היא בחהאי.אין וה נכנם בנדר הספק שלאחר
חתיכת טחם נלי רא,ח ועוקץ וגם העלתה הלודה ולית רין צריך בושש
הש"יטהנפי
שהיא טרפה ודאית והמהיל בזה הרי הוא ממי שלא הניע להוראה ומורה ומאכיל
טרפות לישראל.
ועתה נבוא לספק השני של הצ"צ בהסהנשה שלו .והוא דילמא ררך הקנה
נכנס לתכבדיעוי' במפר שער אפרים סי' נ"ח וז"ל ויש רוצים להכשיר שסא ררך
והנה נכנסה לשם ואף שניקבה הקנה כשירה דהיינו שהקדימה הקנה לושט .אבל
וה אינו כאשר ראיתי בחוש העין רא"א לבא כהפם ררך הכברכי הקנה של העוף
מחובר בריאה שפינחת בין הצלעות והכבר מונחת למעלה על הושט והקורקבן
י נקיבת
ודקים ואי אפשר בשום ענין לבא לצד התחתון של הכבר אם לא עליר
אברימ הנוכרים שנקיבתן בבהחהו עכ"ל והובא רבריו להלסה באהרונים (8ר"ח
סי' מ"א ופרם"נ ס"י וכן כתב החכמת אדם להלכה יעוי' כלל כ"א סעי"ק י"ח),
ומה שהכניס בצ"צ זה לספק הוא רק בכבר של בהמה ,אבל בכבד של עוףאין שום
ספק שטחקנה כא לכבד .רק בעוף שיש לו זפה מספקינן רילמא ניקב הזפק ובא
לכאן אבל בעוף שאין לו זפק הלכה רוחת שאם נמצא מחט בחלל הנוף שהיא טרפה
וראיתיעוי' בהפרמ"נ מי' מ"ט סעי"ק ה' א) וא"כ בנידן רירן הוי מרפה וראית
ו5א ספק טרפה .וא"כאין מקום להקל נם בתערובות כיון שנמלחו ביחד.

ב) ואף דגתבנו לעיל בסי' י"פ חיגא דטצינו לתלות שבא טן חחוץ חוה ס*ק פר*ח.
היינו דוקא אפ חיח נטצא רק בחלל חגוף .אבל חבא שנטצא בגבד לא אסרינן חכי.
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שוב ראיתי בח"םםי' צ"נ בנירן שאלתו בששה אווזותשנ5יחו ביחד ונמצא
אחת טהן טרפה .ושהעלה שם שבודאי יש עהפים ננר ציר של מרפח וטחלק דדוקא
בבישא משערינן ננד כולו .אבל בם5יחה כהשעריגן ר 9ננר היוצא .וא"כ הוי ם"ם
רילמא היה פנח הטרפה לטטה ואין הציר יוצא למעלה .ואפילו אם היח פנח
הטרפה למעלה רילמא יש ם' נגר הציר של טרפה .אכגם כאשר מכואר ברם"א
םי' "9ה אין סהום לחל 9ט5יחה מכישול ובכל מ9ום צריך פ' ננד כולו וז"ל שם
בםי' ק"ה.טעי' ט' בהנה דאם איכא ם' בין הכל כיחד ננר "כל החתיכה" שהחלב
דבא בה אז הכלשרי .ואם אין ס' הכל אםור ואין לשנות וקמנהנ עכ"ל .הרי סבואר
לםפך על סברתו.
בפירהפ דצריך לשער ננר כולו .ובאמה כתב הח"םבצונוו
רו בצירוף שאר היתרים כהב שם להקל בנירן רידה .אמנם כר מעיינין בנוף
סברתו האמה אתו.כי טה שמבואר דצריך לשער ננר כולו הוא ממעם רלא ידעינן
כפת נפיק כינה וכמפום םפק כהשערינן בכולו וא"כ אם יש עוד םפק מצרפינן זה
לם"ם .וא"כבנידן רידןכיון רהוי עשרים אווזות ולאידעינן האיךהיה פנח המרפה
אם למעלה או כק הצד ונם םפ 9אם היה ם' ננרהציר לכאורה יש לססוך ע"ז להתיר
כל האווזות לבר שנים מהם .אסנם יש בזה מטעם חתיכה הראויה להתכבר וסטעם
רבר עפבמנין שאינן בטל וגם השוכמ כבר ניתך ביחר א"כ קשה להקל בזה ואף שיש
ינבב כזה איזה קולות בנירן חר"ל ורבר שבסנין רסבואר שרבר זה נירן לפי הסהום
והזכה .והאירנא אין סוכרים האווזות הסופשסות סהשוכמ בסגין רק בכמפקל וכן
אין מכברים באווזא שלסה כירוע ,ס"ם קשה להקל בזה בטרפה וראית ולפענ"ר כל
התערובות אםור מ5בר סה שגתפרשו ונמכרו לאחרים כן סה שנחתכו כסו האנפים
והראשים והרנלים והצוארים שקורין "העלזלעך" שכל זה אינם נ9ראים חה"ל
כסצ שבארתי בטקום אחר .וכן "הנריבאנעם" של השוכק ככע שי2בואר בנקודת הכס.4
כל זה במלים כרין יבש ביבש .אסנם השוכה הניתך כיון שאין בו אהפים הרי הם
אםורים ,אם לא שסכרו אוזא אחת שלמה שלא וזומהשם עור השוסן שלה ,וכבר נאכל
כי אז נם השוכק הנותר סותר כרין אם נאכל אחת מהן .ונם כל התערובות היה
סותר כסבואר כל זה בפירהש .אבל אם עוד לא נאכל כאהם שום אוווא הרי כל
התערובות הנכהוא בבית הסוכר! במקום 9בוע שלהן אמורים מדינא ואין בזה שום
עיוןכי זה השאלה הוא רין פשום ,אלא מפני שידעתי שאחד הורה בזה שלא כהלכה
והתיר הכל וםמך על הוראות הצ"צ במעשה שלו ולא הבחין ולא עיין בזה באיזה
עניןאיירי הצ"צ .והנים לבו בהוראה הנ"ל והכהשיר את הטרפה ,בנלל זאת חם לבי
בקרבי ור,שסתי זאת באמרותי לזכרון ותו לא סידי.
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סימן נש.
שלו' שלו' וכל פובלידידי ואהובי הרב כו' כש"ת מו"ה
מרדכי ליב צארנינ"י האבד"ק באבה

יחי ד' עמויעללטקיהלטעיה.

ע"ד שאלתו באחד שציוה לבניו לתת הם"ת שלו לח"ק בעד מקום קבורה
לו ~אשתו .והנה הח"ק דחוקים למעות להויאות ב"ע ולכן ירצו למוכרח .ויצא
מעכ"ת ל~פל שלדעתו אפורים למכרה מיעת המנ"א אט"ז שכמו שאםור היחיד
למכור את שלו כן אפורים רבים נם בזט"ה כו' ולגבה בחובו לא דמי דהכא בתורת
תשטסון באה לידם בתורת חליפין ונם לא הותר נבה בחוב רק בשל יחיד ולא
לרבים ויצא לתמוה ע"ד הח"ם הו"ם סטם"נ שהפריז כ"כ למכהר ס"ת ולזלא
בקדושתה לכהשתי בהמעות שיכיא ולדעת כתר"ה קדהשת ם"ת המודה בזה
מאדושת בהכנ"ם ודומיה דשם באה הקדהשה ע 5ידיהם כהשא"כ בס"ת כו' ועוד
האריך ידףדי שיחי' בדבדיו .ארידי אין הדברים האלו מכריעים לאיםור דאדרבה
י" 5דמכירת א) ם"ת קילא טמכידת שאר דברים וכהשום האי מעמא גופה .דבעמשר
דברים באה הקדהשח להם על ידיהם וא"כ כהשכיכרים ויוצאיו לחולק לגמרי גוף
אותה הקדהשה ה"ל זלזול לקדהשתם אבל בם"ת שכבר נתקדשה בקדהשתה נם מקודם
שקנוה וגם לאחר שימכרנה תשאר באותה הקדושה כבתחילה א"כ ל"ש כ %הוררה
בקדושתה רק לענין המכירה הוא זלזול לכבודה למוכרה כחפע חול ודבר פשוט.
א"כ י" 5שלדבד מצוה שפיר מותר למוכדה .ומה שתמה על הח"ם לא ידעתי מה
מוא בהח"ס עתר מבאותם הפוברים שדין ם"ת כדין שאר קדהשה שמותר למכור
זט"ה כו' והוא תלוי בפידהש ד' הנמרא במנילה (כ"ו ):אם גם על הם"ת קאי א"נ
לפירהשם דקאי על ם"ת נ"כ הלא מפורש אמרו אפילו למשתי בי' שיכרא שדי ב).
ומח שהחליטידידי שיחי' שדעת המג"א וה"0ז לאיםוד לא כן הוא אדדבה
בםטנ"נ 0עי"ק כ"ב כ' שנהנו למכור כהשום שהו"ל כאלו התנו בפירהש שלא תחא
קדהשת הרבים עליו וכן פטקו האחרונים הבאים אחריו ג) אלא שיש לדחות דלנד"ד
' שהעלח דקדוי8ת בושנ"נ
א) יעוי' בפם"ג או"חסי' קכ"ב בטשבצות זחב סעי"קי
חוא רק סחירבנן .וקדואוה ס"ת דאסור לנחוג בח בזיון ד"ת חוא .ועוד יעו"י בטג"א
פעיף ד' 8כואר לחדיא דס"ת חמור טקדושה בחכ"נ לענין מכירח.
ח
ל
י
ח
ת
כ
ל
ל
ב
ב) מחגם' חג"לאין ראיחדאיירי שם בדיעבד אם טנרו .א
אסור .ויעוי'
בקרבן טצחל שפ זשסבואר שגם לדעת הרא"ש כן בדין ס"ת .א8נםיעוי' בטסקי חרא"וא סח8סוע
ן טה 8,כתבתי לקטן.
דלכוסהילחושיריעיי
ג) יעוי' שפ ש8סייושב ה8נחג אפילו ~עת חטתיריס .חא 0סר לרבים וע"ז טיישב.
אגללשי דזען חישסי שאוסר לאשייך זחחיישובני דלטושכי קדוו8ת חצבור .חא גם יהיד
בושלו אסור .וכחבתי לכת"ר שיעוי' בשם"ג שם באיזח טקוטן שביאר לחלכח שאפור.
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שנתן להם בער מקום קבורתו וקבורת אהשתו א"כ אינו מהנה לרבים כלל רק כמכרה
להם ד) י"ל רל"ש בזה כאילו התנהבפירויש דזה ל"ש רק בנתן להם מהנה.
ודברי כח"ר שי' שכ' שזה אינו נגבה בחוב שלא הוי רק תשלומין בתורת
חליפין .אינו נראה כלל לחלק סגבה בחוב רמנ"ם .העיקר בזה שלא קנאוה למצותה
רק שבא להם בחוב וא"כ מאי שנא אופן זה מגבה גחוב הרי הם רצו שישלם להם
דמי סאום קבורתו והוא נתן להם ע"ז את הם"ת תמורת טעות א"כ ה"ל כחובו
ותדע שהרי מוכרים עתה את הם"ת וסעיקרא ל"ה צריכים להם"ת כלל רק שבשביל
שלא הי' לו מעות נתן להם את הם"ת אבל הוא רק כמו חוב וי"ל דגם בכאן אין
אמור מטעם זה .ומברתו לחלק בין יחיד לרבים בנבה בחוב לא כ' לבאר מברתו
בזה וסג"םבין יחיר לרבים עיקר המברה דבנבה בחוב הו"ל כאילו קנאה בתחילה
כרי למוכרה יעוי"ש בט"ז וא"כ כךלי רבים כמו היחידד).
הערתו בסוף רבריו ע=ד הרא"ש שבפירושו מוף בכורים כ' יהדבותא שם"ת
א"א לבא לירי אכייה שהרי אמור למכור ס"ת זולת לפ"ש ולת"ת והרי חרא"ש
בפמטיו מ"ל שמותר למכור מ"ת לכל מה שירצה ומוה העיר ע"דיד הקמנח המובא
בפ"ת לחלק בין מ"ת שכתבה לעצמו לבין שקנאה שטדברי הרא"ש בפירוישו הוא
מתירה לדבריו .יפה העיר מלשח הרא"ש שכ' שמותר "לקנות" בבכורים מ"ת וא"נ
כשיקנה מ"ת ה"ה בא לידו שכר אכילה לדעת היד הקטנה .אמנם אין הכרח לדינא
מפירהשו במשנתינו וי"ל דלא דטדק בלשונו בכאן להוכה אסשנתיע יל"פ דמותד
לשלם שכר חשפר "לכתוב" פ"ת בבכורים ום"ת חשכתבה הרי אמור לבעכרה ואם
יצדק בעליד הקטנה בחילאו נםרברי הרא"ש לאיהיו טותריםזא"ז.
אולם עיקר סתירת דעת הרא"ש ל"ק כ"כ שכן מצינו כ"* שמותר רבריו
מפירדשו לנדרים לפם9יו שם באותה מסכת .וביותר נ"ל שסמירהשו לכהשניות אלה"ק
כעץירה על *מקיו לאשר רוב דבריו הוא טעתי 9מפ" הר"ש אות באות ואין ראי'
דסאל הכי להלכהויעוי' כה"נ בחת"ם חאו"חמי' קנ"א שכ' סה שנתקשח במתירת
ד' הר"ן כו' אין זה 9השיא ליודעי דרך הר"ן כו' טעתיק לשח רש"י אות באות
ולא דס"ל כוותי' והשונה בזה מאשה מתירת הר"ן כ" .8הש~י הכא הל"ל 8י' אחר
בכהשנתינו .ונראים בעיני דברי יריר עוז הרה"נ ר' דוב צבי חלוי נ"י הדוט"ץ
דפ"ק שאמר דאין הכוונה שלא מייתי לידי שכר אכילה שכהב הרא"ש משני
אימור מכירת מ"ת אלא שאין דרךבני אדם לקגות ס"ת ולהרויח מזה כפו בבהטה
שששה השאר דברים וא"כאין דבריו מותרים זא"ז כלל השפ"י והבאתי ראי'לדבריו
מלשח הדע"ב בכהשניות אפהומיף על *ירהש הזה של הרש"ש והרחשקש לפי א8אין
ו) פברתי ששוטהדביחיושייך לו0ר בגבהבחובי חרי חוא גמו שקנח על דעה לפכור.
אכל ברבים לא שגיח שיקנו ס"ת על דעת ל0גור .ועוו לא ראינו ושרבי 0יושתהשו לקנ81

ס"תנוי למכור שישהגרו בזח וד"ל.

אפרי

סיטן נ"8

של1ם

183

מוכרין ם"ת והרא"ש 5א כ"כ מכ 55ר5או כהשום איסור מכירה כ 55קאתינן ע5ה
א5א שאינה עשויה 5הרויח ע 5ירה ופשום .ומטי5א נם היר הקטנה יצא צרק בהשפטו
ואף שה5שון דחוק קצת בהרא"ש מ"ם ש5א 5שבור רבריו ההכרח לפרש כן יותר.
וכימי ע5ומי השבתי 5כץ אחי הרה"נ הסגוח וצ" 5כטה שהעירני א*וה היתר יש
בטה שנהמ 5השכיר ם"ת 5מנינים או 5בני הישובים אשר נפרץ המנהנ 5השכיר
ם"ת 5טובת חשכהשים (אשר הכ 5ש5הם) והרי שכירת 5יומא ממכר הוא עכ"פ
מדרבנן ומאין חרנ5ים 5היתר ובאמת מלשון הראשונים בשלהי בכורים נראה שאםור
5השכיר ו5הרויח מם"ת יעוי' 5שון הרם"א םקנ"נ םעי' י"א מה ששינח מלשון
המחבר שכ' 5כהשכן ו5השאי 5ו5השכיר ובם"ת 5א כתב א5א 5השאי 5ה) ויש 5רחות
והארכתי בם"ד באריכות רב 5המליע ע 5חנוהנים היתר.
ומפרשי הכהשניות כאן 5א וכרו רברי רש"י חו5ין (ק5א ).ש5א ניחא 5י'
5פרקש דהרבותא אע"פ שא*נו לאכי5ה ו5א 5רבר הטכיא 5יד"א דהא קתני ראפי5ו
בהמה ממאה מותר .ונראה שנח5קו כענין אחר רכאמת תמוה טה בכך שאינו מביא
5ידי אכי5ה ואטו חובה (אכו 5הבכורים הרי אינם רק פמהגות כהונה שהם ש5
כהנים ומה בכך אם 5א יאב5ם .ורק רי" 5דכבכורים כתוב בתורה 5הריא לשח
אכילה כמפרש בפ' קרח בכורי כו' אשר בארצכם כו' בביתך יאכ5נו .וא"כ י"5
ריש בוה קפירא שיהיה לאכי5ת הכהן או 5רבר המביא 5ירי אכי5ה אב 5בתרומה
5א כתב כ5 55שח אנילה ע"כ 5א תנו הרבותא הואת בתרומה.
ואו5ם וחו רק בכהשנה רבכורים רתנן ו5מה אמרו הבכורים כנכםי כהן .אב5
בחולין שם 5יתא 5מי5ת "הבכורים" רק תנן םתמא ~מה אמרו נכםי כהן .נראה
שבאבאז.נם בסהשנה "5ה הנירםאכן .והאי 5טה אמרו דתנן ע 5משנה דפ"ב דבכורים
מ"ארתנן שמה שההרוטה והבכרים הםנכםי כהן .א"כ נם ע 5התרומהקאי ובתדומה
5א בתב לחריא לשון אכי5ה א"כ סאשי רש"י ו"ל שפיד ר5סג"ם קתני ם"ת.
המיתי טעט חת 5הענין ואשוכ 5דברי מעכ"תנ"י שנית .כ'ידידישי' שיש
5חדש בנד8ד מ8ני שיטי דעת חבע5ים 5אשר נם אנשי הח"ק יאטרו שבער ארבעים
רו"כ בסאומנים היו טחגין לו מאום קבורתו והוא נתן הם"ת ששוה ששים רו"כ
וחיה יכג 5מוכרו בחייו או 5השכין חם"ת עד 5מכירה .מוה נראה אומדין דעתו
חלאהיח דעתו שימכרוחו רק שישאר אצלם 5קרות בה ברבים בבית מדרושם .וםברתו
ואת היאבעיני סענה צודקת מאוד .אמנםידירי הרום"ץ הר"ר צבי דוב ש5יט"א
אסר בשהשימות שאין וה שייך נ5 55דין םה שהיה בלבו במ8חר אשכבר נהן הם"ת
בער ססום קבורתם א"נ ה" 5כמכר או הקדיש 5ציבור ב5י שום תנאי השיור לעצכצ
ח) ראיתי בדגפקור בב"י שמוביא בשם הש"ח וכחב משורש להשאל ולחושביר בס"ת

יעו"אג

אפרי
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שלופ

ממו אק ט עא בטם .ואף 5א בן,חוילחיי פפח
אא אם אש
יעת בעל הס"ת לתתה בער סאום הבררתם רא באופן ופתואשר
זו טצכהשח ש~ש היה
בד
לטכ
בידם וכרעת טעכ"ת נ"י .ש~י י" 5בזה 5פ"ד כת"ר שבעת שנפטו בע 5הס*ה
חביאו אותו חשת הס"ת 5ח"ע והוא כער סהצם קבודתו ואבורת אהפחו 5פח"נ מלהשון
זה אשר חיא עדנה בחיים ויורשי הפנוח פסרו הס"ת 5ח"ק א"כ נוכל לרעת טהם
אםהי' מסירתם 5ח5וטין ב5י שום זכות לעצמם הייגו שיטראו ב לםזכרת
וחריו.ו**זנופמתי
ה*אי אין 5האמין להם עתה .או ש5א נשארו כל 5בנים יורשים א
בודאי
חי' בדעתו 5השאר  15שם השארית שיזבר
ע 5הם"ה .ובטעט א"א לשפום בזח
י
כ
ש
טי שהוא בחוץ וד"ז באומדן דעת הנותן ת5וי בפי שהבירו בטוכו .ו5דעתו .ודעתי
טפבפת לרעת בת"ר נ"י שאו5י 5א נתן 5הם 5ח5וטין רק שיקראו כו 5םזכרת
נשכאעו .ואו5ם כהשום אימור מכירה ה5א ש*יר חזי טעב"ת בדנרי הטג"א שזכרנו
שעכשיו מוכריםואין 5נו אחר דעת הפומקים בלום .ואולי יש בזה פפני דרבי שלום
או5י יופ 5בצוע ביניהם אשר בשנה הזאת 5א יטבדוהו או בל זכח ש5א נשתקע
שם המנוח ממנוויהי' זה5ע5וי נעפתו .ואםהיה בוונת המנוח להושיר שםויפארית
או5ייעשו סהה דבר ממוים ויקראו שפוע5יו וזה ת5וי כאם א"א רק במכירח.ועדיין
הדבראין ו5או ודפיא בידיו).
והנני חותם פכתבי בברבה 5בת"ר נ"י בב 5או"נ יצ5יחהו ד' ויעלהו
טע5ה טע5ה 5קה5ה הראויה  15ויקוים המקיים תורה טעוני סופו 5קי*מה מעהפר
מ5ס5ה ותרוממך ה5וטד תורה פתוך הדחק תפ5תו נשטעת וטוף הבבוד 5בא ,ובדברי
היראים וצדיקים תח5תן יסורים ומופם ש5וה והיו זה ש5ום ובם"ם בב 5אוהנה"ם
נמש כיקירו וידידו המצפה לרחגוי שפים.

ימי

אלי' דודרחבינשוויץ תאומים

באאש"ר הנאון פ' בנימין זצ55ה"ה.

בו"ה צום האמפירי יהפך ב"ג לשו"ש .ישנת נאדד בקורש.

ו) ולפענ"ד נחשחגי סח שכתוב באו"הפי' קנ"ב ~עתטיא"ש שמוהר לטתחילח לטנור.
היינו ירשצ בעשם חטגירהאין בזיון ג"ג אפ סכר סמם ואה"נ יגול לעשות עם הסעות נל
מח שירצח וכן סשמע ~אורה הלשון וז"ל י"אדיחיד בשלו אפילו פ"ת סוהר לטגרו ולעשות
בזשיו כל טה שירצההיינו שני דנריס בא לאשמיעינן דמותר לפגרו (היינו סהפ) ואח"ג
מותר לעשות ברמיו כל סח שירצה אבל לגההילח לטכור על דעת לטיאותיה בהדפיפ שיפריה
סודח גם הדא"ש דאסור כהפוםבזיון חתורה.

אםרי

*8סז '8

'מצל1ס
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סינון פ.
רבחיים ובדכח לכבוד יד*ד ד4וידיד נפשי חרכ חנאת
'דוד תשמיםעפליפ"א
הגדולכו' מרןר'איי

הנאכ"ד דק"קמיריצ"ו.

עור שאלח אחת אשאל בהאורים ותוכרם .הנה פה יצא הטגהנ זה מתדם שלא
ינארו את חלק הפנים של בן פקוע נהקצבים כפכרים אותו כמו ופהוא שלם בלי
ניקור ג8עמים שחוא נדג מוכרים אותו למחצה ולשליש אבל בלי שום ניקור.
גדעתי העניה הוא סגהנ רע .השאלתי להקצגים מאין יצא להם זה המנהנ ומאיזה
טעם אינם סגקרים ואינם יודעים מאומה רק הם ענו לי כן יתנהנו זה כמה לפני
הדבנים מקודכהם לפני ולא אמר להם דבר.לפי דעתי העניה זה פשוםכי נם השל*ל
צדיך ניקור מנידי וחוטי הדם כומשר בהטה וענל .כי דטו לא הותר כמבואר לכל
ברבי רב .וכל הניקור מחלק הפנים הוא רק מנידי הדם כמבואר ביור"ד מי' מ"ה
נחטט אחריהם בב"פ :ואדמה כי זה בא
חוטי היד ,והכתף כו' וא"כ מדוע
להם מתלכרד טועה ממה שמבוארכי אצל השליל הותר חלבוונידו .ולא הבחין איזה
נידו אם טאלט אחהיים או מחלק חפנים .ובאכחע בפני ההמח הוא דבד תמיה כי
חלא אחוריים הוא כעתר בלי שום ניקור וחלק הפנים נצריך
אסגם מה לם
י
ר
ה
ק
י
נ
א"מ.ני לפי דעתי אין בזה שום מפק שצריך ניקור .אגם לא רציתי להורות בזח
עד יפאשאל את8י כבוד קדשו אולי ימצא מי שחקר בזה והעלה לתקל.
אעב ראיתי בה"ט בחלק ששי טי' םקה מה שהביא בשם הרמב"ם  '8ו'
טמיכות מאכלותאסירחן יפפסא דדם שליל ממתר אפילו דם שהיטתו .א"כ לפ"ז יש
בזח .אבל אנן גקטינן דדם שליל אמור כמבואר ביור"דמי' מ"ו ובאמת
טטום לח*
טחנין שסולחין אהתו כמו שאד בשד א"כ קשה מאין יצע להם טנהנ הרע הזה.
81ה החש 1ת דבד ההצכיח ביכצת החורף ארשוחטים הרבה בהמות מעוברות וכעכרים
את הב" 8כ0ובן לאנשים פהשוטים וענים ,ואולי בנלל זאת לא בא זה לכלל דרישה

יא

וחקירה.
והנני ידידו עוו המברכו בברכות הדיוט בברכות התורה .והמחכמה לתשובתו
העמום בטרדות הזמן ומצפה לישועה.
מרדכיליבצשרני החופ"ק באבר.

שת

אםרי

סיט8 8ש

של.1ם

סימן סא.
שלום שלוםלידידי ואחובי הרב כו' מרדכי ליב צארני
חאבדק"ק באבר

ברבר ניקור בן שקועהסגירי הדם מהזו ומשלה .בודאי שצריך ניקורכדטי"ל
דדם אסצר והוא טה"ת ממשוב ההששוניג אם משום שאינו בכלל תאכלו .אם
כמשום דה"ל כרם חאבדיסנ וסמשנה שלימח שנינו בח%ין (ער ).קורעו 1ס?1יא את
דמו ויעו"ש ב*רש"י שהו 88כמשום דדסן הוא בדם האברים .וחייגו כאברי אמו,
ה"8כ בטח "שתנו אברי הב"פ סהשאר אברי הבהסה שצריכין לנקרן מגידי הרם
וחש 8שום שהה ודברי הח"ם שהזכיר כת"ר שכ' בח"ו סי' ס"ה לדעת הרמב"ם
קשלדעת הרכוב"ם רם שחיטתו "מותר" ,נשנבים 8מנו מאור ואנה כתב זח חרמב"ם
ו"ל .ולחדיא כתב ב"8ו ממא"ם ה"ה שדמו הוא כרם הילור ועל רם הכטם בלב
חייבין כרת השאר דמו הוא כדם האברים חש"כ אסור מה"ת לכוק~ג .וטראח שחש ט"ם
בד' הח"ם זשל או שלא דטדק בפלפילו שם לוכשר שבדם הלב ח"כ וב,שאר רטו רק
בלאו וצ"עבדבריו שסנ
א%ם לרידןאין נפקותא כמבואר להדיא ביו"ר בם' ם"ו שדם השליל אסור
%א נזכר שום טאיל בזה ובודאי ?ריך לנטר חלא הפנים ככהש"כ מעכ"תנ"י .והנה
המשם הביא השנת הראב"ד ע"ר חרמבום שם שכ' על דבריו וכן הדםהיויא מכית
א8חיטת 1ח"ה כמו שהוש מן הריאה והכבר ויעו"ש ביאורו ובלח"ם שם .וביאורי
פהשום שרעת הראב"ר דעל רם שחיטתולש"שלחייבעליודאין  %השליל שם שהיטה
כ %וכהך דחולין (ל"נ א') ,דב"שהאל בהשחימה תליא כהלדטש %א במיתה אשכ
מאחר שמוש שחוט ועומדאין לורין בית השחיטה בלל והוא ככל דם האברים שלו
%פה"נהייט שכתב הח"ם על דעת הרמב"ם מה של"נ כלל בהר"םד"ז.ישובראיתי
כהשש"ש הר"ן (בשם החמבין ז"ל) בסהשנח ד,שם בענין דם התכשףת שםחייבין כרת
סודם השליל %פה"נ שעלציר הזה יםובורברי הראבור וא"אלי להאריך עתהיותר.
והגני ירידו ור' ירחיב נבאע ככל או"נ אוהבו באכ1ק
חלי' דדד

אפרי
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סע

סימן
(ואיחי

שלום

זש

סב,

~בון לחעתיק סח וגחגו עוד גאוגי חזטן שיחי' בדכר ניקור חכ")8

בעו-היום ה'ח"י ,שבט 'שנת וזרס*א לש"ק.

4ששת דן חחיים וחשלום וכפ"ם לכבוד חרכ כו' כש"ת
מו"ח מרדכי ליבנ"י אב"ד דק"ק באבריצ"ו.
*חי ד' עמו ובכלדרכיו"8כילוהצליח.
וואגי באתי להשיבו על שאלתוכי הדבר פשוטכיוןדקיי"ל דם ש5בן פקועה
אסור וחבאשרירי
ך מ5יחה לקדרה כמו שאר בשר 1ח 4דאיט רש דם הבלוע באברים
וכשש דהום*ן האסורין כהשום דם דאסור והלכך בוודאי צריך ניקוד מכל חוטי הדם
תםבחיא אחור*ים יש י"ד חוטין האמורין סשום דם וכמו שמבואר בטור בדיני
ניקוד אושריים ובפפרי ראשית ביכורים למר חחי הגאון זצ"ל ד' נאד ע"ב יטצא
יוכאשרהיכן הם סונחים וחלנך אם ה9צביםאין בקיאין בניקוראהודיים אשה מאוד
אחוריים ושל בן פקאה ל"שראל .ומיהו אפשר דאותן חוטין האשרים
למכורבשי
טשום דם בקל
לנקות אותם אף בחלק אחוריים כיון דידוע מקופם חשף אם
ינקר אותםיבכש
~לישת ם"ם הא קיי"ל דבחושן חאסורין כהשום דם אם חתכן
וטלחן א 4לקדרח שפיר דטי וכמבואד בנטוא ובשו"ע בר" 8סי' ס"ה .ונק חסתם
הותכ*ן בסק~ין כל הבשר לכסה חתיכות קטגות וממילא נחתכין כל הנידין ג"כ
ן קפירא בכך אם לא יארו היטב .אך כל מה דאפשד לנהד בוודאי צריך לנאר
יאי
לכתחילה ומחמה נודל הטרדח הוצרכתי לקצר.
כ"ד הדו"ש ,שלמה הכהן מו"ץ דפ"ק ווילנא
.

יא

סימן סג.
בעו"ה ועש"ק י"ט שבט תרם"א מינמק.

אהשיב שלום וברכה לכבודידידי חרב וכ"ם ש"חטידכי

ליבצארני נ*ו חאב"ד בבאבריע"א.
מכתט קבלתי הדבר פשוטכי צריך לנקר נם ב"פ וסהנטן לנקרו נם כהשום

מ5ב ~מא כלו לו חדשיו וראוי לנו לחהש לדעת י"א כמי' מ"ד והמכים לוה הש"ך

אמרי

ש1

18שין

מל1ם

שם סא"דהעיינו בסצאו חי כמבחשר שם .אכן בחומי הדם אין מקום להקל .וטגהג
י האי .והדברים מבוארים לחדיא בשי"ת הנאון ר'
לא שייך בדבר דלא שכיחכוי
'
י
מ
צבי הנאב"ד דלעמבערנ נכד הנאון ישועות יעקב במפרו מ"א הגי' ישו*ת עין
יצהק חיו"דמי' נ' שצידד שם למצוא טחום להקל לאכלובלי ניקודניד וחומי חלב
יעו*ש שטרח לחפש קולות מצד ס"ם אבל לאשייכין דבריולענין חומי הדם ופשום
הוא דאטר %יני19ר.
ידידו דו"ש מבבדו המוקירואליעזררחבינשוויץ

סימן סד.
שאלה חם נשרב סעם קטח חמץ בנפט אם טתר להדליק בפאמח,
הנה כעין שה טצאתי במפר שער אפרים סי' ו' ושנשאל אם
מותר להדליק חטאה של עכו"ם שנתבשל בכליהב ונם נותנים בתוכו ומח שיקלוט
ט 5חפמולת .והעלה לאיסוד ומדמח זה לדבש של עכו"ם שפמק מחרם"א לאסהיו
הצד שם ז"ל וזולת חנזכר יש קצת טעם לאסור מאחר שמתיכין אותו בכלי וצצע.
הש 4ש5אזםכלי עכ"ם איט ב"י הלא כתב הסם"ט והובאבמי' תם"זנבי שומן שלא
נזחרו סחמשיות חמץ שאמור בפסח ועיין מ"ש הב"ח שם דלא אמרינן נבי איסור
חגצע 8תם כלי ש"ע אינן ב*י .ואף שי"ל דדואא בחכי5ת אסור ובהשא"כ באיסור
הנאה לתדליקם בפסצט מותר .אכל זהאינוועיין בנשהרי"ל שכתב שלא רצה להדלי9
בשמנים העשוים ממיני קמניות מטעם חטץ עכ"ל יש*ש.
אטגם לפי דואי חעניה חוא חוסרא יתירה .הנה
א
י
ב
ח
ש
מה
בשם מהרי"ל
שלא רומה להדליק בושמנים הנ"ל ממעם חמת .הא 4אסגם שנמצא כן בסי' תם"ו
בבאה*ם סעי"ק מ"ו כשם מהרישל ,אבל בסי' תנ"נ סעי"ק נ' העתיק הבאה"ם בזה
הלשון וטהדי"ל אומר בטקום שיש לחהש שיפלו לתבשיל עכ"ל .בראה סהה ושנם
סהרי"ל לא אמד להדליק מטעם תערוכת חסה שיש כו לאסור אפילו כחנאה .אכל
כל נזדתו הוא כמשום שיבאולידי אכילח אם יפה לתוך התבשיל אבל בהנאח איט
אסוד וכבר שדא בו נרנא הד"ם נם כזה וימד כן בהנה שו"ע סי' תנ"נ דמותר
להדליק ואפילו אם יבוא לתוך התבשיל הרי כבר בטל בם' קודם הפסח ה5השהו חמץ
שחשש מהדי"לויעוי' כח 9יעקב כמי' תם"ז סעי"ק כא שנם הוא השיג על שעד
אפרים הנ"ל מטעם שבתבתי וכלבד זה בנידן דידן " 8להאל במה שמבואר בב"ח
בתשובתוסי' ק"ז דאם שאכ הזוהמא של כה דבהש כנפה של קמחו,שרי לושחות בפסח
דבטל בם' ואיט חוזר וניעוד משום דזה נקהא לח בלח וא"כ אף אם נתן סעם
ימח בשעח שטתבשל החכמאן הרי הו 14במל כבר.

יעוטובדנ
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אסנם 5א ידעתי למה תה8יר כ*כ הא אין זה נקרא נתנח כאזערובות המה
כיק שכתחתכ4ט החשממ רא
שינו נהנח רק מהשלהבת וכבר כתב חבית
"
א
,
ל
ד
ל
ק
"
י
ע
6
ר'.
הילל רש5הבת חמץ מותר להנות ממנה .יעו"ש בסי' תם"ה בבאה"ט
ה*ף שהח"י השינ עליו ודעתו לאסור אמנם כל זה בחמץ בעין .אבל בכהטהו חטץ
שנהערב או בפשימת כ5ים של חמץ שנתערב בשוסת מותר להדליק כרי להשתכחט
5אורו.ובכנון ד4בוחהאי זהוזה טרם מותר א 4לדעתהח"י .ע"כבנידןרירן שנתערב
מעמ קמח בנפמ אין 5חהט לשום חהטרא כיון שזה הוא דבר הפנום בע?מו תומד
רה להדלקה .ומעמ קסח בווראי בטל ומה גם שאינו נהנה רק בשלהבת בווראי טותר.
חטרוב פופיטותוקירתי בעה.

סימן סה.
 2אחר שחק בצלים עם כ 4של בשר אינו ב"י בתוך קערה חולבות
,טז*לו
ג"כ אב"י ובשעת שחיקת הבצלים היינו קורם שהתחיל 5שחק נתן בתוכו ח5ב
צונן וזהו נעשה לתקן את הלפת שקורין (בוריקעס) ,מבויטלים ואח"כ שפך זה
להשדדה של לפת ופשום שלא היה בקררה ס' ננר הבצלים והכ .4מה רינו של

התבשיי

והכלים.

יעןטדבת

לטות יש 15מר רהבצלים נעשו נבלה כיון שנתערבו בהם שני
הטעבהם טעם בשר וח5ב וא"כ אוסרים כל התבשיל .אמנם יש 5עיין בזה .א) הא
מבואר ,ביור"רסי' צ"ב ש"ך בסופו בשם הר"ן ושאר פוסקים דסוברים רלא אמרינן
חתיכה נעשה נב5ה  %שאינו ררך בישול .ועוד הא מבואר בש"ךסי' צ"ר סעי"ק
כ"ם רחורפיה 5א מחלי' לשבח רק מה שבקליפת הסכין לא יותריעוי' שם בסי'
צ" 1בהנהת רע"א שהביא ראיה שאינו מוציא רק כדי קליפה .וא"כ אין הבצ5ים
מוצאים קטעם ברוחקיה ש 5כ 4מהכלי של ח5ב רק במקום ששוחקים הבצלים ול*
מכ 5קלי8ת ה%ים וא"כ הא מבואר גם זה בסי' ס"מ בש"ך סעי"ק כ"ה בבינת
אדם רבכל כלי יש ס' ננר קליפת הכלי א"כ הא יש ס' בבצ5ים וחלב ננר קליפת
י טכ5 5ומר
חכ,4ש 5בשרוהרי הם מותרים אפילו בעצמם וגם הכ5י של חלב.ואי
רהחלב גורם לבמל החריפות ש 5בצ5יב כמו שמבואר בח"א ובשאר אחרונים אם
לבנו בבצים או נהגו בו בהס הרי הס מבמלים החריפות יעוי' בח"א כלל מ"מ
סי' ד' .ולבר זה יש הרבה פוסקים שסוברים שבצלים אינו נקרא רבר חריף .ע"כ
בדיעבד נוכל לסמוך עליהם שלא לאסור והמקיל בזה לא הפסיד כנ"ל ואין להקשות
הא מבואר שם ת%ין שנירוט במרוכה ש 5בשר אסור 5אוכלם בח5ב הרי חזינן
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5יקיא

שנום

דאינם מבטלין חטעם .יש טמר דשאני התם דשיני חתרופת טרסים יוהר פכרי

קלי8ה יש""ש
ותו לאכידי.

בדנ~

מרבבח שכתב דמדוכה נחשב נבית ופאור וחרוסתייעי"ש
פיפן

פוי

?משלדנ הנה מנואר (בשכנ) שאם אמר לו אביו ושלא לחחזיר אבידח שש
"8סע לו .אטגם נטתפטתי אם הוע דאא היכא דמחוייב כת חתורה להשיב אה
ן עשה רוחה לשת ועשה .אבל היכא דמצדדין תורח חהש
האבידה אז אמריגןיאי
5סיר כבת אן חשיטלפי כבודו דאינוחייב לם8ל בחם מדאורייתא .רק פהשום חטוב
וה"שר מהזיד את חאבידח כמבואר בח"ם (סי' רסשנ סעי' נ') לדעת חמאב 71או
שסשא ב5קום שרוב עכושם מצוים שם דאפילו נתן יושראל בה פי5פ אינו חייב
להצאיר 5ד*ת ורק נהשום 8הסוב וה"שר כמבואר בחשם (ס" רנ"ט סעישח) ,הוא
רוצה לתחזיר את האבידה .אלא שאנשרלו אביו אל תחויר .אם תואסהוייב לוהשכמפ
לאביו .כי אז חין בוהשבת אבידח עשה ול"ת כמבושד .ובע"כ ידחה אוהח מצות
כיבוד אב .ונחיינא שראיתי בשימת הרשבשא נדרים בדין מודד הנאח שסהזיר
לואבידתואפילו אם ההשזקןהשינולפי כבוויו כהשטש ד88א אם איטטמוייב לכתהילה
להחויר .אבל אם מחזירטהיים בזה ספעת השבת אבידה ואאי יש לרהות דאף אם
נאמר דאיט מויים סצוה ס! התורה פשםישעליו טשפת דעשית חנעב וחישר ובזח
לבדשרי להחזיר לו את אבידתו במודר הנאה.
ת?יב 21אטגם לפענ"ר נראה בפשיטות כי אף שהתודח לא חייבהעליו
חחשיוקא שחתורה נתנה לו רשות שיוכל להתעלם ואין עליו את הלשת כנשת דאת

אמר "פענהם שאהה נאץעלם" ,חבל לא שללה ממנו התורח שת הזטת של המצוה
יאם מקיים בזה את המצזה חרי הוא מפיים טצות עשה כפ התורח .אשין זח כמי
אששיט מצוח הטשה או כמו שנתן לחבירו כאענה .ר 9חהש מקיים בוח סצות עשה
נמורה .שחרי אם חכ"פח במקל הרי החש מחוייב להחזירה איט יכול שוב לחתעלם.
הריחזינן דלא סלאה ספעו התורה מצות השבת אבידה מכלוכל.
שוב מצאתי בהשובת חנאון רעשא זצ"ל סי' ס"ח לענין מצות כיבוד אב
בטאום חטרה כי 5דאינו מחוייב טדאורייתא .פ"ם אם כיבד בפהום חעשרון כי5
הרי זח מהיים המצוה .וז"ל שם כיון דבעצפוהו חל"י
ו חיוב דכיבוד אב אלא
וחתורה לאחיינתו בח"כ ומכל כהום אם עושהכן לאמיקרי במל איט מצוח העשח
יהמצוה בעצמות 1מהיים כדינא אלא יאיט חושש לחסרון כיסו .והנע עצמך* אם

אפר.י

יסיפן ס"1

שודס

נת

גורמן לו ב' טש?ת עשה ,באחראין בו חסרוןבים ובאחדצריךביזבוז יותר מחומש
בנבמיו .וכי נאמר ראסור לעשות הטצוה בממונו %בטל מצוה אחרת כיח דאינו
ומחוייב לעשות המצוה דחסרח כיםו יותר מחמש .נשתקע %א שמר .רם"ם מקיים
המצוה נתיקונה ואין זה נרעון במה ררהצה לאבר ממונו ה"נ בנ"ר עכ"ל .ות"ל
ושכיוונחי לדעתו הטחורהבעים הסברה .וא"כ ממילאבנידןרידןכיח שעכ"8מטיים
בזה טצות השבת אבירה .שוב אינה רותה אותה סצות כיבור אב4
שוב ראיתי שאין מקום להמתפט בזה %ו אף שאיט מחוייב בזה רק כהשום
עושיית חטוב וחישר .איט מחוייב שוב להעשכרע לאביו במח שא5ו לו אל תחזור.
דהנח סבהשרביוד"ר(סי' ק"םסעי'י"ב) שאםחיהלפניו מצות טבורת מה אולוויה
אם אפשו למשוה וו שתעעאע"י אחרים יעמוט בכיבודאביו .ואם אין שם אחרים
לעשות יעסשק במצווהויניח כיבוראביו .הרי מצינו שאף מצוה דדבנן רוחה לכש?ת
גיבוד אב 4והמעם אחרי דילפינן היכא שגם הוא מחויב בכיבוד המקום אז לא
ושייך בזה פשתת כבוד אב 4א"כ אפילו במצות שההא מחויב סדרבנן הרי גם אביו
מחוייב בזה שוב לא "שמע לו .ועוד מבואר שמה בסעי' מ"ו דאם אמר לו אביו
לעבור ט' חשפילו מצוה של רבריהפ לא ישמעלו .אבליש לדחות זה דהיכא אמרינו
דלא ישטע לו הייט ראא אם אמר לו אביו ~בור  %ר"ת או אפילו מצוה של
דבריהם% .אניו לאיגיע בזה שום מובה .רט שאינו רוצה שבנו יעשה סשוה זו אז
אינו סהויב לשמועלו .אבל אם אביו
לו בשעת שהוא רוצהלקיים מש?ה דרבנן
י
ט
א
השקני מים או בשללי איזה תבשיל .הלא בשעה זו מקיים מצות כיבור אב א%י
מהוייב לשסעלו.ועי' בתום' טידהשין (לב ).ר"ה רב יהדא כ' יכול א5ד לו אביו
אל תחזור כו' והייט אל תחזיר שאומר לו עסא בכבווץ דאל תחזיר בהנם לא
איצטריך קרא עכ"ל כהשמע דזה מילתא רפשימותא שאינו טחוייב לשסע לו באם
5תעחו טבור על איזה טצוה .וא*כ סה שמבהשר ביור"ר סעי' מ"ו דאם אמר לו
אביו לעבור כו'פיירי שאינו מצוהו לעבר על ד"ת %איגיע לו שום תועלח .רסתה
לאסיירי חגמרא .אלא בע"כ אפילו היכא שמקיים בזה העשה מצות כיבור אב ג"כ
איט מחוייב להשסע לו .אבל טצה צ"ע בלשוט שם .הא מבואר שם קודם בסעי'
ישב ,שאם היה לפניו מצוה ררבנן ומצות כיבוד חב רנדחה מצות כיבור אב .ומאי
ישוב באלאהש15עינן שאם אמרלואביועבור  %דות אוריבנן שאיטמחויב לשכ1עלו
ודושק.
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סימן מז.
נואלתי אם האשה כעתרת לטבול כנהר או כים בבנדיה הסיוהדים לרחיצה
הטשי .והשבתי אם תהיה לה רחיצח חמין וחפיפה מטורםכרין מותרת
לטב~
הנ'ל כמבואר בבי?ה ר' י"ח ע"א .נדהשאין לח בנרים (8י' בנדים סהורים להחליף)
מעהמת וטכלת ככנריח וכן פמק הרמב"ם להלכה כהלכות מקחשות "8א הלבה ז'.
בבטקח

חנח נמצא תחת יף העתקח "טנח משאלת קצרות אשר
נששחי
בהשתץ"נ
האמתי רשכבח"ג סוהר"ח טואלאזין זצ"ל כחשוע תלטידו חרב
ראש"8ז"ל941 .עכיראיתי שחרבה מהם כבר באו בדפום במפר שער הרחמים.
אמנם מצאתי ש"ם שם הרבהפנינים שעוד לא ראו אור הדפום ע"כ אמרוף
לנפשי שאחיח ממזכה הרבים לםפחם אל מפריכדי שלא השבדו .הכות הנאון
זצ~ה"הישמידלי שלאיכה"ט הוערהמפיומשיזרעי עשש

חנאה

א) שאלתי לרבינו הנאון ענין חשובח
דכר אחר סגמפנתו .והשיב זה נאמר
כדורות הראשונים שלמרו ער שהיו
ב9יאין כע" .8ואם ישכח רבר אחר .אזי
הואמתחייבבנפשו .אבלעליט לאנאמר.
ב) שאלתי  %מש"א בארר"נ כל שדעתו

טחה מ8ני חבמות ומפני יצרו
מימן יפה .ולהיפך יעו"ש .השיכ דרגא
נבוחה מאצלינו .הכל אין רעתינו נוחה
מ8ני הראשונים מליאים עמל וכעס
וסיחמתהיצד .לעולםירניז ארם כו'

ג) אמר לי כלל נרול לי9ח עצה מן
התורה .כשאלטר בחש 9שארמה
בעצמי שלמרתי לשמה .ועתה אפנה קצת
דעתי לענין המבו9ש לעשות או לא
לעשות וכרומה וכמו שיפול אז בדעתו
כן יעשה.
ד) כלל נדול אבור לקבוע בכית עת
לכיטול או לר"א .למשל בכליום ר'
אפעות אחר חצות היום לילך לעסקיו.
ה) שאלתי אם מותר למכור חדש לאכלו
חדש .ואמר מותר .וראיתי שהיו

אוכלין וכחש9ין שלחד"שעולין על ש~חט
לאוכלו חדש.
 )1ומעתי מתלמיריו כשמו שכל
תפילותיוהיה טתן עבוררין מחודש
אפילו חידש מנירמא אחרת שהיה
יכ~
הרמב"ם לכתוב באופן אחר.
ז) שאלתי אם אלך בתפילין קטנים תחת
טלכושי כשו .9ואמר מותר .ואם
יראה ארם אין לחוש .ואולי עשה נ"כ
הוא ,ואמר בשם הנאון האמתי זללהשה
(הוא הנר"א) שבזכה הזה אין יחורא.
אררבה נכון לפרמם נם החוצה ש*8רש
עצמו ויצע 9ברחוב אני רוצה להצטדק
וזולת לא יפטור מהם .אבל הזהירבעניני
פרישות שיראה כמוכרל כמגניני הע~ם
והכל לש"ש נםבעניני 'התפילות והנהנות
אין לשנות [רק במהשניכרשאינו כגהנ]
כמקום שניכר שיגוי סגהנ
ח) אמר שאין לחהש לשטי האותיות
וצורתן .וכל הצורות והאותיות
כשרין לם"תלתפילין.

אפרי

סיסן ס"ז

פ) שאלהי אורות בדיקותחנושים .תשיב
אינו ידועלי מאין יצא המנהנ לא
סוב שסא*לין בזה וכל התנאים לאטישב
רא לקנוח בעלמא ..ועכ" 8בדיאת אחת
צריד בטיום דחוק עד מקום ומתשכאש
רופ:

י
) ציוונו לחזור הרא",ש בבשעון ובלאט
פעם שהשירי כפעם הראשון ואח"כ
נטיל לחזור פנים דהשו"ע המעיין ביאור
הגר"א ז"ל ומפרי מוםר מבטלין הליכעד.
5א) ענין חידוש נקרא ,כל מה שלומד
יותר ונתבררו הדברים אלו יותר
כי כל זה הכהשכהש בהן מ' וכשחוזריותר
נתברר אצלו מעמים ופירושים .וזה
ארא אצלו חירושים .אמרתי לפגיו
תםכמתי חזקה לחזור אבל אני ירא
מטררת היוצר .השיב צריך לבקש רחמים
לפני הקב"5כי בלערו אין עוזר והםכמה
הזקה כ"ש שיזיק יותר וחז"ל אמרו
מחשבה פעלת בקד,שי שמים כ"ש
ברבורים.
יב) שאל אחד שנכשל בקרי ר"ל כנמעם
בזרון .ההשיב כשעוםק בתורה אין
לראונ כלל .והמפרי מוםר הובאו כהוהר
הק' שהחכרר כאשור וכן מתיקוני זוהר
שצריך לםבא יםורים קשים ככית ואין
תקנה כאם"ם וע"ז נאמר -ועפר אחר
יקח .אבלבםוף המאמרנמצאבו דברטוב
מה שלא הביאו המפרי מוםר .אבל
באורייתא כתוב אורך ימים ביכרנה כו'
שסשלת מ! 5מיתה .ובשמאלה עהשר
וכבור שסשלת מן היםורין ועניות הקשה

ככית.

יג) שאלתי מאי אכםנאי לא יאכל בצים.
כהשמע אחר לא יזהר ממאכלים
הגורמים לקרי .והשיב וודאי בביתו אין
צריך לזהר .השין חטוו בקדיישע"י רבוי
מאכלומיני סם8כליםחטרטים .או מטודת
הדרך .ותלמיר ר"י דנהו לזכות שראה
קרי מחמח הדרך (שבת קכ"ז ):רע אם
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ראה קרי מחמת ראות ערוה או 5דההל
חטאת היא .רק נם ע"ז אין לדאונ כלל
כי אין זה עיקר החמא רק שנתנלה
הטחשבה לחוץ וכ"ש שמדאגה
יכ~
לראות.
יד) מאמר רבינו .שבא לפני הנאון
האמתי זצללה"ה כבן י"ם שנה
בתוקף חריפותו וזך שכלו ונודל התמדתו
עם רב זכרונו .ואמר לפניו חזרתי םדר
מוער י"ם פעמים ועריין לא מחוורן.
השיב5גאוןז"ל .בי"ט פעמים אתה רוצה
שתהי מחוורן בע"פ ,אמר להגאח ז"ל
מאי ק"א פעמים .שתק הנאון זצלה"ה
ואמר אין לזה שיעור כל ימיך בעכיר
וחזור קאי.
פו) שאלתי עבירה לשמהמההיא.השיב
מורי ,שאין היתר מזמן מתן תורה.
והר"ת הירוע אומרים ושהיא בכלל עבירה
לשמה .א"כ למה לנו תרי"נ מצות .מה
לש"ש יעשה ומה שלא לש"ש לא יעשה
אפילו מצוה .אבל האמת אחר טתן תורה
אין לזוז מכל תורת כמפה .וברמז שלא
להשען על דעתהיצר .אבלעיקר החםירות
נודל הזריזות בכתעה לדקדק בהן ולקיימן

בתכלית.

טז) אמר מורי לאחד מכמשפחתו שנטה
בחםידות .עכ" 8תשכיר אלו הג'
רברים א) לימוד הנמרא ופלפולה יהיה
בעיניך העבוקה הנרולה להקב"ה ב) דינא
דנם' ג) שלח תרבר על רבינו הנאון
מווילנא.
יז) על הנרר המקיף אמר ,אם 5גידודין
מחלקטין יו"ר מתוך ד' מטביב
מותר לישאש בשבת ,מארעא כהשחינן כי
אין המים מבטלין המחיצה .והפרא"ם
והםפינות קטנות מבמלין המחיצה
ובימות הגשמים שהם מוקרשים יעשו
תיסון אחר .או להכריז שאסור לסלמל,
ושלנ שנפל על מחיצה מבטל( :לפי הנראה
שהגדר הטקיף היינו שיש םביב הנהר

א2

אמרי

שלום

כמו הר ומקום כדשופע וזהו הנרודין הפרשיות טעומר או פנחות .הרי שנים

שאמר).
עשר זונות .מח5וקת אם 5כתוב הק5ף
יח) שא5חבירי אתרבינו ע% 5ת הני5דש במקום בשר .או 5א.הרי כ"רזונות .אמר
במי בצים 5בר .כאשי מברך דרעת לו מורי הרי נמצא בזוהר כדעת ר"ת
המנ"א רביצים אין מבטלין 5תורת 5חם .שהם תפי5ין ש 5עוה"ב .ומי שמהרר
השיב רבינו ,מברך בורא מיגי מזוטת יניחם .והאר"י כתב בפירויש הזוהר שגם
אם 5א קבע .וכן נהט ע5מא ר5א כם"א .עתה יש להניחם .השיב הנאון זצ55ה"ה
וע5 5עקיך אם אכ 5שיעור קבע צריך פשם הזוהר אינו כך .ונם אינו מהדר
נטי5ה והמוציא ,השיעור קביעות טעודה אחר עוה"ב .ומי שמהרר יניחם .ואטד
אמרו שהוא יותר מכרי ר' ביצים והוא מורי שמאז פסק מלהניחם .ואמר מורי
פחות מעט משיעור שרני5ין 5אכו 5ע 5שכן ררך האר"י ז'5 5פרש הזוהר
סעודה.
בחריפות ופשעט5עך .וררך הנאון ז"ל
ימ) שא5תי את מורי ,אם בירך אחר לפרש כ8שוטו רברים.
אכי5ת מן פחות משיעור קביעות .כב) בנו של הנאון זצ55ה"ה בא 5פניו
אם יכו5 5חזור ו5אכול פחות כדשיעור
ואמר 5ו וויש 5ו ט"ת ,ואמר 5ו,
ר
קביעות .וש5א יצטרף עם הראשון לשיעו 5א .ותיכף ציוה 5ו 5קנות ט"ת .ואמר
קביעות טעודה .השיב רבינו .ימתין ער בנו הלואי שיזרמן כמה מצות כזה
כרי אכי5ת פרם ואזיכו5 5אט5עור .אף 5חוטפין כמאמר רבנן כחוטף מצוה.
ש5א בירך ביניהם רמוי יותר מכדי
ה כנ) הנאון ז5ה"ה ציוה 5נמות המניר
אכי5ת פרם ואינו מצורף .אב 5ברכ
נטתרות בשק5אוו 5כרוך ולקשור
אחרונה אינה מם8קת 5זה.
כ) 1ע 5ט5אנימער נ5אנץ בפאקאסט טפר א' השר ש 5קייכסש אם יניר מה
בתפי5ין .השיב אמרינן דחשיב שכתוב ביח% .א ידע מאומה .והוא מן
כמצופה בר"א .אך חזיתיה 5דעתו דאין הנסרא דצייר וקשיר 5ית 5יה ר,שוה.81
כד) פעם אחת בתוך ש"ע ני5ו סך
קפירא וכשר.
פירהפים ע 5כש8כשר הזוהר שנתקשה
כא) וע 5תפי5ין ש 5ר"ת שאלתי אם
יניחם .השיב 4אני שא5תי את הנאח 5ו כמה פעמים אמר הנאח וצ"5 5רבינו
ז55ה"ה אם יניחם .השא5תי בזה הלושון .מהר"ח ומה תעשהנירן זה בתוך תפי5ת
י שאה קצת
בש5מא אמו"ר 5אי5ך ר"א ב5א תפילין ש"ע .השיב רביט היית
ע"כ איגם רוצים 5הניח ש5א 5התבם 5בכרי 5טדר הענינים ואח"כ אחזור
אבל אט 5תפי5תי .אמר הנאון זצ"5השמשיתי 84בל
באותה שעה מתפי5ין ש 5רשוי
ר*ת לצאת 5אחר התפי5ה נע5מו ממני טצת .והתפל5
מה בכך אם אניח נ"כ ש5
לכל הריעות .השיב הנאון זצ55ה"ח אם הנאון ז" 5בתוך צער .בתפי5ות שמה
תרצה 5צאת 5כ 5הדישת תצמרך להניח גפ5ו עור הטך הנ"לותיכה הניחם מועחן
כ"ר זוטת .שא 5רביט טחר"ח באיזה ו5א רצה 5דהשוב בהן כ5ל .ואחר התפילה
אוא כ"ר זונות אמר הנאון תושכח .התבונן בהםיזכר הכ.5
5כי
נפא ודק ואשנח .ררעת רב האי נאח כמע) פעם אחת ני5ו 5הנאח ז%לה*ה
בח5ום כמה א5פים סודות בש"ם
כר"ת ,רק .להיפך מימין 5שמא .5הדי
,
שלש זונות .מח5וקת בפתוחות וסתומות ובהקיצו שמה והשב בהם קודם בהות
הרי שהשה זוגות .מח5וקת אם 5הניח ונעלפ מכצוסית והצטער סאוד ע 5זה

אמרי

ש לדם

השחר זכח זכר הכל כל זה שטעתי מפי
רבינו.
כ 0אמר רבינו מהר"ח ש5עתי שהעולם
אוטריםשהלומדפומקיםבלי נמראכדנים
בלא פלפלין ואני אוסר כפלפלין בלי
רגים .ואמר רבינו ,לא יתכן שיתנו עה"ב
עבור תרננולת שזה גשמי וזה רוחני.
אבלסתיירא עבור הכבוד שזה נ"כרוחני,
ואסר אין רודה לארם כמו הכבור .ואין

מקום לברוח מן הכבור .ומחמת שהכבור
שלי פמקו לי חכמים מאן רמוקיר רבנן
כו' ,והוא היהכיקיר את הנאון זצללה"ה.
כז) שמעתי שהחתונח של הרב מהרי"ץ
בן רבינו היהבאילי' .והתפללו ,ולא
היה במקום ההוא ט"ת לקרות ,והיח
בדעתו של רבינו לילך במקום אחר שהיח
שם מ"ת ,והיה שפ הרב המאו"נ דרא-
רישקעוויץ אמר הרב רג"ל מח בכך אם
לא יהררו על ט"ת בעת החתונח ובמלח
דעתרבינו נגרו ובבוא רבינו לביתו פתח
את הארון הקוד,פ ולא סתחפ בו הם"ת

ותיכ 4תלה בזה שלא היה ח"ו שום רבר
שמץ בכל החורף אצלו כ"א זאת .נכנם
לחדד מיוחד להתוודות ע"ז .והנה קא
רופק שמצאו ס"ת סאנשי חיל נישא
למכור .זולת אותה הם"ת שהי' צריכין
לקרות בה על החתונה היתה חמירה .ואמר
שבדוק וכגומה אם מכוונים במכ"פ
ומתוורים מוכרחים למור הימורין.
כח) אס מורי ררך הפפלות שכ"א לפי
רו
ביהשגתו הוא מקצרונידןלפי רוב
השנתו .פשעים אלו ת"ח כו' ואינו רומה
קיצור עבורה מעבר נכבר החפשי לעבד
המתקן כתר לרבו.
העתקה הנ"ל הוא כתב ישן וכהפובש
הרבה והרבה ינעתי ללקומ המרגליות
מהם ועוד מצאתי בהם אבל כבר באו
בדפום ורק מה שלא ראיתי בדפום שער
הרחמים ,את זה נתתילפני הקוראים ואם
ימצא בו רברים שאינם ברורים להבין
לא בי האשם ,כי שמרתי להעהיק כמו
שכתב שם.
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