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שאלות ותשובות

ואלס לד שלמה

אלף שפת על ארבעהחיקי שיש שהשיביהיכה יפעשה
י
פ
י
פ
ב
אא'ז הרב הגאון האמתי רבן ומאורן של ישראל קדוש עליון

קטן

מק שלמהקלוגר
י
"
ע
היקרות והנפלאות ההן אשר רואיהן יתנו חשדתםכי עוד
משאף

התשובות

כל

לא בא כבושם

הזה במחנה העברים היו מפתרות ומטורדות בכל חיבוריו הרבים והעצומים עד שקסתי ונתעוררתי
אני נכדו בשמו שלמהקיבריהעריכן להעתיקןויהוציאן לאורעיים.

חלק

רביעי
שוית על

חרס

כים מכתבזד קדשו שלא נדפסו עוד מעולם .ובתוכם קונ8רם שונות ,ושמות אנשים וגשש,
וקונטרס השמטות לחלק או"ח.

שדעת

קמורעבי"

לך שלמה

האלף שו"ת על ש"מ
כן דעתי נוטה:
סי'א' .ע"ד וא' .הנהמישתיניהיצהיחתים כמו היסת ואין ביניהם
יכלשימו פיס ישטיף
בקאמפמערומתיסבהוזיה כלאצליויתקפדיינדאא סי'נ :בנדון"היני
 נ"לשיאה
ששמעון
יש
דבשלמא להשליש
דאולי אין לו סעחץ ואף אםיש לו אוליצריך

ן אבל במניעת החתימה על
להם לישא ויית
והוי מחשבתו
הקאמפרסיס מה איכשת
ניכר שאם יתחייב בדין לא יקיים ולכך הוי
עתה כלא צייתדינא .גם בחשובה אחת כתבתי
דוה תלוי בעיניהדיין לענין להשליש המעות
דבשימא הש-ך סיירי בזמנם וה 5ביד ב"ר
יהחרים ~גדות למי שמסרבויכתוב אדרכתא
בזה'ז
אז לא הוי צריך עתה
ראין בידינו שום כה לכוף על הדין אם קרוב
הדבר שלא יציית יכול הב"ריומר שישליש
המעות ויא נרע ממ"ש בסי' ב' דב"ד מכין
ועונשין לצורך שעה ומכ"ש בזה:
סף בז'* עקד אשר שאל בנדה מ"ש בש"ע
הש רשות ביד הלוה להחרים

י"

יהשייש אבי

ולפעמים כהב סתם שמחרימין מה דינו אם
בעינן ויסטון כן בע"ד שכנגדו כמו בטענת
אשהבע לי בשמר או לאבעינןכן ואם יש
רשות ירקדיומר לו כן ואינוכעורכיהדיינים.
י הדבר פשוט שיכולין לומר לו כן
מנהידיד
ואינו כעורכי הדיינים רק ללמדו טענות או
היכא דהוי ערמה כגון בפיט דכתובות ליכא
מאן דייסבה לה עצה דתיזול ותמחו אגל
בלאאה לימוד הדין לא שייך עורכי הדיינים
והרי מפלפלים האחרונים בס 5ל"ז אם רואה
הב-ד שחייב לו יחתר אם מותר לומר ואף
מאן דאוסר היינו כגון שהבע"ד מגלה דעתו
בפחות אבל אם ה" בסחם מותר לויומר לכ"ע
וה"ה נמי בזה לומר הדין דיכול להטיל עליו
שבועה או חרם ודאי דטותר ובלי אמירתו
נראה דנשתנה הדין תדע הש"ע דודאי חרם
אינו כמו אשתבע לי בשטר דהתם דוקא בשטר
הוי כן אבל חרם הוי כמו שבועת היפת דכמו
בזה בעינן שיאמר לו שישבע ה-ה בחרם
כי רק מה שכתב הש"ע אם ירצההיינו דהש"ע
מיירי בחרם סתם וח"כ אי %מטיל על זה לבד
רק על כל אדם ואולי לא ירצה הלוה וכדומה
יכלול בזה גם אחרים שלכדו בזה לכן חלף
ברפוט אגלידידןדיל חרם סתם הף בקביה
פכח תא נכלל רק הנתבע נזה ודאי די%

יו

יא

ב
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די

מחויג להחזיר כל הוצאות יראובן מה שהשיא
על הקריסינאל רק שמה שהנציא ראובן על
תביעתו לשמעון לשלם לו טובו מהסב לשלם
אף דראובן תבע בערכאות בלי רשות ב"ד
נראה דדא דהשיע גס5
סתרי רק אט
כניהביד והרי לא
ך לערכאות קודם שפסקו
הי
ה 5ידועאולי יזכה הנתבע גם בדיני ישראל

בזק צריך לעשות ברשות ביד כמו שמורה לשון
הש"ע שם אבל אם כבר תבעו בת"ד ויצא
שמעון חייב א"כ ודאי מגיע לראובן משמעון

בזה לקיים הפס"ד א"צ רשות ג-ד וגכה"ג
שביד אינש דינא לנפשי' ומ-ש בלשון הסמ"ר
שאין סתירץ לו
בערכאות אלא ציכ
י אדרכתא הפ%
 rwיכ~ין להוציא
ו
ד
י
ס
עי
נמי בכה"ג שלא רצה לעמוד כלללדין ולכן
ך להוציא ע"י אדרכתא אבל אם
לא ה 5יכולי
כבר פסקו הח"דהדין לכופו לקיים דין שהראל
א"צ רשות ב"ד כיון דהה רק כפ 5לעשות
מה שישראל אומרים לו וכדין עשה ראובן
בפרט בזמנינו דהמנהנ פשוט לילך בערכאות
בלי רשות ב"ד וגם דינא דמלכוהא הוי דאין
ל"ד של ישראל רשאים לדון ושהחיוב לדון רק
בדיניהם שאיש רשות ב"ד ולכך אם תובע רק
לקיים פס"ד שרי כן נ-ל ברור ונכון לדינא:
ז מה
חים בשו' שלא
סףד.,בנג'ו
הי"
שר
לשכו
רק על הקהל
מי
צי
עצ
יק
ואחד פורץ הגדר ושכרוהא
ו ובני העיר
רתמם לדון עמו רק באופן שיתן תחלה צעססיא
וטראטי והוא אינו רוצה ודאיהוי שלא כדין
כי הוא מחבב ליחן תחלה בטחובת לקיוםכדין
המטרש בש-עברבים שיש להםדיןודברים ואם
אינו רוצה מותרים לתגעובדיניהםליתן חשבון:
מ'4
שא 4מיץ בעה"ב שלקח בנו טן
המלמד באמצע הזמן באמרו
שאינו ~מד עמו ונתנו ימלמד אחר ואב"כ
חתם המימד השש
גט אחד בעד ואמר
המלמד הראשון הערער שהבט פסול דהמלמד
השני השיגנביו
לעדויה הנה זה אינו
שאיה כלל דלפי דברי המערשר שכשביל דבר
ההן לפסול רוב
כזה  1envלעדות

יס

יינך

די*

עי

פסי

יטי

יןישראי

הרף

ש"ת על ת'מ

5ף שלמה

היו דכמעם ברוב ישראל מצוי זה ולא משמע להיות זה דין מטבע ואף דאין גופו סטוןיהי'
להו איסורא בהכי ובפרס במקום דאל למצוא דינוכדין גופו ממון ולחנם האריך בזה:
 .כחה ששאל גסה דקיייל בספק בש-ס
גסק"א דיש דעות דל-ש בזה השגת גבול .סי'ז'
דהוי קולא לנהבע אם גם
ועוד אני אוסר דכאן לא שייך גזה חשש
השגת גבול כלל ואדרבא בנה תוך הזמן עדיף בישמעאל הנתבע הוי כן הנה לדשתי הדבר
התחלה הזטן דתחלת הזמן ודאי י"ל דהפסידו פשוםדים בנכרי וישמעאלהדין כן דבזה עיתי
שז%הו הל נותן לו אבל באמצע הזמן ממ"נ טעטו דהיכא דקיימא תיקום א"כ גם בנכרי
אין כאן השגת נבול דאה לא פשע הראשון הוי כן דהריהנכריאינומקיים ספקא דאורייתא
"8כ טחויב הבעה"ב לשלםי
ו ויתבוננו בדין לחומרא ואנחנו שנכוף אותו אין בידינוכיע
ומה לו אם קבלו השניהרי הרשות בכ 9בעה"ב דהוי ספק היבא דקיימא תיקום .הן אפח דקשה
לשלם למלמד שכרו והתלמיד יגמוד אצ 9לי מן הש"ס דביק פ"ה (דף פ-ו ע"ב) דקאטר
ן להמוציא מהברו עליו הראוה
אחר ומה יהראכשי
ון בכך אפ מקלם כל השכר ום
מניי
פשע הראשון באופן דכתיאברשמתיכןבעל דבריםיגש אליהם מתקיףיה
ומה הפסידי
ו השני ואם
שלא יצטרך הבעה"ב לשלם לו א"כ פשיטא
שאין כאןדין השנת גבול כיון ד8שע הראשון
ודאי לאיתן לו הגעה-ב וכדין הוא עושה ומה
פשע השני ולכך זה הבל לוטר מהגט פסול
מכח זה והמערער ילכד במצודת ר"ת ז"ל:

רג אשי הא למ"ל קרא מגרא הוא מאן דכאיב
לה כאיבא אזיל לבי אסיא ומה יגרא
דלמא קמ"ר קרא דאפי' אם הנתבע נכרי הוי
כן ורשב"ן יסבור כמ"ר גזל נכרי מן התורה
מותר ויכאורהיהיי מתחדביררי באסת שציאץ
בספק מיהו י"ל להיפוך דגם בנכרי פשיטא לי*
דהיכא דקיימא תיקום ואין מוציאין בפפק:
שא'ימ*ד פקיעת בע-ח מצוה יחי*
סף

החיים ובמה"ש הוסיף ום על שדיון הבן וכתב
בפשיטות ראין לפדות בנאטין דהוי שטרות.
מיהו לדין שומר דזה הויבדיני ממונות יש
ן בזה דלענין זה י"ל דדינא דמלכותא
ידו
דינא ודין המלך הוי שיהי' להם דץ מטבע
לכל דבר ובפרםמעגיני מטבע הה ודאי דינא
דטלכותא דיגא ולבך ראוי לפשר ביניתם במה
דאפשר ואם לא יה" אפשר בפשרה ישלםכפי
דינא דמלכותא אבל שאר דברים ודאי הו"ל
דין שטרות .ושנית אודא זה מה שהאריך רו"מ
בדין השטרות תמהאניעליווכי טהענין שסיטה
אצל הרסיגי אני מדבר עמו סדיגא דמלכותא
והוא מביא לי דברי הנמ' שממעט שטרות
ראין גופן ממון ומה ענין זה לדינא דמיכותא
הרי דינא דמלכותא יכול לחייב אף במה שאינו
חייב לכמה דעא תן הכריע הרמ"א בס"
שסיט ואף להחולקים שם מ"מ הדים בענין
השייך למלך הה דינא דמלכוהא דינא וא"א

משתרשי ל" ממון %א מבעיא למ"ד דה"א
דאיכא הנאת הנוף בהדי מצוה לא אמרינן
ללה"נ פשיטא דאין כאן קושיא חף גם לאינך
פוסקים רס"ל אף היכא דאיכא הנאת הגוף נמי
לאו לה"נ היינו רק היכא דליכא הרוחשת מעות
אבל היכא דמרויח ממון ודאי לא חמרינן

ל"י

ו שאין יגטדינתו
כמי  :1שצ דליי
דעפאויטען וכדומה אם יש
להםדין שטרות הנהבעיני הדבר פסוס שיוע
ד)'*
להם דין שסרחן לכל דבר ובתשובה להל'
מאר לפרוע חובו באיטרי
ריגית הארכתי אם יש ריבית בנאטין כיון הנאה הרי מצות לאו יהנות יהנו .הנה ז"א
דבשטרותי
אשייך לאו דריבית ובסידור דרך דאיך שייך יודר בזה לאו להנהן כתגו דהרי

ללה-נ ולסי יאנס
יעשר ועיין

המלך נרנו בחובו שחייב

במנ"א אבח

ס" ת"מ
מ"שהויעי
בז

דחיתי דבריו בחי' אבל כאן לפשע
אסור ואין דומה לשאר מצוה כגון אתרת
םבאיסורי הנאה דהתם אף
וכדומה דמוהריקיי
דהף צריך להוציא ממון על המצוה מ"ר
האתרוג אח"כ שוה לו הממון אחר שיצא כמך
קודם ואם שזדכן קונה יכול למכרוואין כאן
חסרון המון ממש וכיוצא בזה כתב הסג"א מה
תליזגבי מחזה דלא נחשב חסרון ממון עיי-ש
חבל במרעע חוג דהוי לו הפסד ממש אפ
יפרע מכיסו ודאי משתרשי לי' ומנשב נהנה
ת"ב תכון:
למטבעכיון דזה נונע ימלך ודאיהוי דדמיד
1
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ודאי

יו

בנדון

האלף

שו"ת על חו*מ

ם"פ :כנדת השושבין דשני הבתים סמוכים
זל רק הפארהויז הוי
תניים וסכר אחד מהם הב"ז
בשותפות לשני הב
י
א
ד
ו
י הבעל הבית השגי
שללעוכבלשכויחםא.ףהאנםההשוהםי
כי
ושחט בבית שלו ממו
ט"פ יה 4ריח רע כשיתרבה העם אחר
פעם השהיטה וגם בשביל שמרבה ההנסין
הוצאץ ובעיה ידכאו שער ישחוט לכך ודאי
דיכול לעכב:

י

י:

מף שאי ג5שא" הי "ייב"ישה
יה ב"א וחלה ובעת
מי
ת להרב
י חייב הרבה
ו
ל
א
מ
ו
ל
א
ה
חליו נתוודע לכרי
כ
טאוד והגה לטיש בהולה הי' עוד ב' אנשים
שהיו שהזדין עמו במ"מ ושותף אהד שהלוה
לו רק בתחלת החורף יכנסו שניהם בשותפות
וכעת הוא טוען שהסך שנתן החתה הנ"ל
יהשותפא יקבל פוח על חובו והשותף השני
על החתה הנ"ל דק
שום חוב
אין
ל
יהחולה הנ"ל לחשותפות
כח
שתפס ג"כ סמה שהני
בשביל שהחולהחייג לאביו "3כ סך מה ותפס
בשביל אביו והבע"ח אחרים טוענין יאין
5אשמפין לעכב המעות רקיחזירו מטון שתססו
לידם לעשות סידור בע"ג הגה לדעתי לא
טבעיא מהשותף ~ obinבשביל אביו דאינו
יכת כדץ תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים
ודעת רוב הפוסקיםדיא כדעת רש"י רק אפי

יו

שייח

בעשאו
לא מהני רק נם השותף השני
שהפס בעבור עצמו לא מהני כפי התקנה של
תקנחו ארצות רזה ידוע רכל דבר השותפות
נחשב ברשות שניהם כמ"ש בחו"מ ס" ה"נ
ונחשב עתה כתופס ולא מהני וחים דומה לתקנה
השני' שכדיג רו"ח דאם הלוה אלים וכף:
סי'
להנעל .נדון אשר ואל בדיני
ממונות שכעת התפשר

הא.

החויה עם הבע"ח אםצריכין השותפין יהחזיר
כפי התקנאכיע דכעת יחזיק הח"ה זה לעצמו
 08 runהשותפין נמי ד"פשרו א"כ מה רעשו
עשוי וצריכין להחזיר המותר
אם השותפין
ין לא נעשה
בד
לח ההפשרו עמו אז ודאי אמ
התקנהויכוליך לתסוס הכל לעצמן לויהא דהה
ספק בתקנה ק"5ל דהוזר להדין ומכוש זה
ברור דהתקנה לא הה רק נגד הבע"ח
נגד נוף הלוה כיון דהויו חייב
אהריס

יא

נ

לף שלמח
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באמת כולן ולכך אין צריכין להחזיר כלום:
 .שאלתו בנדע השהכפין .הגה
כם"י*ב:
גילדותי ה" משפט
גדול בק' ראווא ואני אז בררתי שגדע חלקר
אני משתמש אין חילוק גין אם אינו עומד
להשכיר אוימחי
ז בין אט עוטר להשכיר או
לסח" כל עוד שלא חלקו ולא השכירו לאחרים
אף שעסק אחד במח" יכול לומר בחלקי אני
טשתטש ואין עולה לו מן החשבון וכן הסכימו
עמי הגדשים וכן פסקנו וכן אני פוסק תמידנ
מף
ע*ךשאיתו בדץ השותףיפה פסק
הנ*
כיון שלא הי' המדובר בשעת
השותפות שילוה השותף על ריוח לטובת
השותפות רק השוחף לוה לעצמו על עיסקת
ואח"כ כשדחקו למכור הסחורה אמר שהואיתן
חלק בעיסקא ודאי דא"צ השותף השני ליחן
הריוח והטעם הוא חוץ ממ"ש רוים דיעשת
הוא לוה שלו ואין  11היתר י"ל עוד חדד
דהוי כדחוי ידד ולא נשתעבד כלל וכמו
דקיהל בס 1'Rp 4ביףד ובחים סי' רצ"ב
דשם ה 4בידו תחלה בהלוואה ואחוס אמר
יהא בידך למחצית שכר חייב באונסין כמר
תחלה ות"צ ליתן הריוח ועוד אף אס הי* עושה
דרך היתר עם השותף השני כיון דה" עמו
כמו"מ הזה ויודע ההפסד איך יתבע ממנו ציות
כיון דיודע בעצמו ההפסד 5כן א"י לתבוע
הרווחים משותף השני:

םףי"ר* אשרש"יי"י"מ
שמכר סחורה לעכו"ם ובא
מה

חברו וסייעו

קפה במי

והסעה הנכרי שיחלקו ועל זה

שאל אםיש איזהתיוקים בזה .הנהידע

רו"מ

דאין חילוק בזה בין אם נתן הנכרי המעות
יבעל הסחורה או לטשני וכן בין אם הוי
משלם פרד או בהקפה וכן אם ישיהירני
המסייע הלק בסחורה והן אם יש לו רבע או
מחצה תמידיתיקו בשוה חלק כחלק כי אין
זה תלוי בהסחורה כלל רק זה הוי ענין אחר
בפ"ע דהר כב' שהגביהו מציאה דחולקין בשוה
ן אם הוסיפו
כן ה"נ בזה ואין זה ענין ידי

לשליח דשליני בזה הפוסקים דחתם סיירי
דיודע הנותן מה מוסיף אז הה כוויתו עבור
הסחורה בזה פליגי למי שייך וגסיש סברא
להיפוך כיון דהשליה לבדו הי'

הקמ' **5

ישייך
אצד

לףממלביה

שויה על .חרם
6
האלף
דשייך לו אבל בנדון זה דשניהם היו שם  11במהנה מאה קערבליך .ולא הי' לו mvn
ן יוהר רק בטעות שהטעמו מזומן ונתןלאחיוקוויטיל ובקוויטיל הנ"ל נבתה
והנכרי לא כווןיית
בחשבוןהה'ענין אחר בפ*ע ואינותלויבהסהורה איך שהוא חייב להנגיד מיה יוסף ליב סך

ילך והוי כמציאה דעלמא ותמיד חולקין בשוה
ואין שים הכלוק בדבר:
שאלתו נדק הקניו שהתם ררם
ט '4לשך*
ועוד אחד עמו בק'
יאמפלא ומת הסוכר *ו הנותן והחנו הקונה
שבקש ממנו לכתוב קנין אהה הואוהעד שעמו
וששיא באחריות כדין שסר מתנה שמתר
ינתוב כמה פעמים ולרו"ט הוקשה הרי חף
ספי כחבם .הנה זה לק"מ סתרי טעמי הדא
שיון דאמרינן בש"ס דקני סינ" לא צריך
לאמלוכי ב" דסתםקנין לכתיבה עומד א"כ
שמו דעומד סתם קנין לכתיבה פ"א כן כל
היכא דליכא חשש ערמה והפסד לאחריני עומד
יכתיבה כמה פעמים ולא הוי מפי כתבם ועוד
ן דדרך העולם הוי 811מוכר מצוה לכתוב
ייו
א"כ הוי אומדנא דמסכים לכתוב כל מה שירצו
כל דלא הוי איסור בדבריהפסיד לאחרים הוי
אומדניו שהוא מסכים וכמו דאם טעו העדים
בכתיבתן דמותר לכתוג אחר כל שלא עשו
ושליחותו בלי שאלת הבעל או המוכר והנותן
ואף דנתן להם רשות רק לכתוב אחד מ9מ הוי
8ומדנא דהם נוותנו לכתוב אחד המועיל כן
ה"נהוי אומדנא שכיון שסרכים לכתוג מסכים
לכתוב כמה רבעיכיון דאין הפסד הוי זה
נהנה תה לא הסר והוי אומדנא דמוכח דניחא
' בזה וכותבין שלא מדעתוכיון דכבר ציץ
יי
פ"א ולאהוי בזה מפי כתבם ש"פ:

יו

ס"פיז.שניתי"נץ .מ4ש יי"מים"יא

מאה קערבליך ולקת אחיו -הקוויטיל ובא לאיש
אחר ~קח מדהו הסך סאה רוביל וניכה לוא'
פייצענטוחצי ועתה בא האיש האחר בקובלנא
לפני ,ב"ד היות שלא קיבל על הקוקטיל הן
מר' יוסף הן מראובן כי ראובן טוען שאינו
מגיע ממנוכי החוב .נכתב שמגיע לר'יוסף ליב
ולאו בע"ד דידי את וגם א"י לתבוע לר' יוסף
ליב ועתה התר האיש הזה על אחיו של ראובן
ותובע מאתו שיחוור לו המאה קערבליך:
תשזבה" .גה יפה דן רוים שמחויב יהחזיר
לו המערן כיון דלא הוי סכירה שהנגיד ר'
יוסף ליב לא ומסר לו הקוויטיל גם 8ף אם הי'
פוסר לו הרי בשטר שנזכר שם ם
ודאי
בעינן כתיבה ומסירה והיכא דלאהויקנין כדק
מהזיב.להחזיר לו מעותיו כפ"ש בסי' ס"1סעיף
א' אני תמה על רוץ איך לא הרגיש בדבר
אחד דבלא"ה אין כאן חיוב מעיקרא כיון דלא
הגיע הקוויטיל לרוגל מעולם א"כ לא זכה בי'
מעולם והוא חספא בעלמא דהיכא דלא הוי
קנין ממש במעכשיו ודאי דבעינן מסא לידיי
אבל אם לא מטא ליד" לא זכה בו מעולם.
דאהיו של ראובן זכה לויר' יוסף ליב
וזא
"יכיון דאינו חייב לר' יוסף ליב כלום רק
"א
לא
הו  avnבדבר שאינו מתחייב א"כ הוי
ל"י הילך כזכי רק בעינן שיאמר בפי' זכייפ'
וכאן נראה דלא דקדק לומר זכי לפלונייכך
גוף החוב הוי חספא .בעלמא ויכול ראובן

יחזור בו לגמרי וא"בנייר ,בעלמא זכי ל,מיני'
ובודאי צריך להחזיר לו מעותיו בלא טעם כת"ר
רק אם ה" אחי ראובן כופר ואומר שאמרוכי
או שהגיע כבר לר' יוסף ליב או צריכין אנו
לטעם .כת"ר משום דלא כתיבה ומסירה וז"ב
לדינא:
והנדק רציתי יחקור אחר המנהג כי הסנתז

השבתי לו סמה שהקשה
למה שטר היואה אין יכולין לכתוב העדים
בלי ח"ד אף שמעידין שנמחק הנה לא הייתי
צריך להשיבכי סברתישיבין מעצמוכי הלואה
דהוי חב לאחריני כי ניתן לגמת מן הלוה
וכשיש שטר אינו נאמן לומר פרעתי גם לגבוה
בין הסוחרים שמוכרין קוויטליך כאלו
מן הלקוחות לכך אין רשאים לכתוב בלי ב-ד
אבל שטר מכר ופגה אם הה בלי אחריות בלי כתיבה ומסירה ובדבר כזה הולכין אחר
ומפורש ב" דכא הוי באחריות אין גו חוב המנהג והמנהג ימכור קתיטיל כוה אף דלא
לאחרים לכך מותרין לכתוב ומפי כתב לאהוי הגיע ליד הזוכה וכן המנהג בין הקחנטארין
אךידעתי גם חקרתי דהמנהג הוי דהקונהאינו
כפש בראשונה:
 .ש %ביטשו ותפיהיאחיוכיתן קונה רק אם נמלך תחלה בהלות החתום אם
םי' הז

ניתן

האלף

יו

לףשלמה

שהת  %חוים

דז

טחן רשא לקנות תכן בלשיא קנחועיי קודםכיו
ת השנה 4לך אחיו  uvnוהשכיר ג"כ
נטילת רשות מראובן ודאי לא עשה כמנהנ לאוהו האיש גער סך הוה וסיקו בעד החוב
ומצד אדקודאי הה הפפא בעלמא ולכן מוכרח שה" ההב לו ואסר כשיהוולי פעהן אזאניה
851
ראובן לחזור ללוקח מעותיו והדין יאהיהבדוי ואתן לו הנשי כאשר 2תן הוא לי
ובועך 3ך הלך הבכור והשכיר הרקום יאיש
דע א8תיהכל מתוקן:
הנב אב"ד פעזריסש אחר ועסה באו ג'הישים עם ב'השוכרים
12 '485ה שבקעהכיףס שהפקיד  ywאאל וכאףא נלא ל" דליקום בהימטתא וזיו
ד טווך
לשראל באחריות 81בדו ומצאו ישראל אחר אם הבכורכי זההאיי
ש שהשכיר לו חוא 8לם והעב
ח5ב לו 80ת וכשישגה מדיבורו אםדיה"ע-פדתיה
18ח 8בזה השבת אבדה כית
הישnרnח
יגאלידיהיזקעי"ז .עדאל :ולשובה .הנח
י rשל
דן
ישלם להענףש  18אישהיים כש
e
שנףם.ורףס תלאועדין בלשם לא 4כמידואסור שכ"
ס"א
י רףפ דהדק 4וי עם השוכר הרחשת
להחזיר דא דמו* שנוכלא לדנה דאיסור השבת בזה יפה פסק קצת מפעמו וקצת שלח סטעטו
אבדה יעכףם הוי רק בכונה מקיא טלתא כ ,כ"ש רףפ דהדין פשוט דשותף סח שעשת
עשה אמת כן פבואר בארך סי' ע"ז וביש סי'
דאם משיב י
עכול"קםידומששוחהשםהעבוסיוםתרכליחשחרוא
י פ"ואךזחדוקאכשאפיןשנשתתפובזהכיוןדהטנהש
יר
והרי אם מכוין
9עס-ם וא"כ טכאש אם מבהןיסובת ישראל כן ק"דכןנשהה 18מתחלהיתחגאחין שירשו
מכ"ששטורו להחזיר ולא י"ליש
ידהם  81הסכיסו שיהמ סעשה אחד קיש
שיא יצטרך
א
ר
ב
ס
ג
טב5ח שמיויהחזיר רק טחויביהחזיי
אך מ"ש
וכיון דק בעינן דעת שניהם ח"ב
לידי הפסד מהסב שפעם נשרטת דנ מיש דאף לדומן הסוברים
חשכתו יגא
יד כמ"ש בחףמ סי' ראין בפקוסות גהכשגדין פצרטח הא טעטא
עס
רפ
להצילו שלאיבע הישה
דנשט סעיף ט' באם ראה מים באים לשטוף יהיה דד* סקשא בבהכ"נ אבל להיות נשאר %
ודהו חייב יהצילו 81אכ מוכח דכל ההססך סקוסו שדים הפה דיגה בש .גם יש להוסיף
וניבא לצדם וחברו רוחה מחויג להצילו ואף דהספ"ע אמר רק חם כבר קנההיוקחלהיחש
הפסד כל שיבא לידי הפסד המצרן יכול לדהותואין כח א %אם
דעדין
פחייךיהחצעילו כן ה"נכית שאם יחוור לא זכה בו הלוקה בם הסה"ע מדה הימעט
מאבדה יב 8לידי הפסד התחייב לשלם מחויב בפיויהא עדיף ומכיש אם קלה כבר הסצרן
להחזירו ח"ב ונכון:
טא האהד זכת עכ"פ בחלקו ושותיכתיוכש
 8הפקר קטן הוי בחלק הג"סמדין בברנש .והבת לא ביאר
סף
הפ* מה ש
י יפה השיב רףמ דרפ באיזה הומן השביר לו הב' דאם כבר
אר
שק
הפ
כלה שכירות הראשת אז קנה בכסף או בהזקה
ן דאון בו דעה אינו הפקר
דפשיטאייו
אר
וו
רא" וליהר שאת אביא לו רא" פסה דטפ
"יש אבי אםעדיין לא כלה זמן הראשון אם טע
גש"ס ופתקים דמכירת וטרשת קטןאינו כלום דראהן פנגאבש חדשה קנה אף לסהר זמן
ס-ט לא אמרינן כמו דאמריבן בקףס ובחו"ד אבל אם
סק הדמים לא חף חזקה במח
ס" קצ"ד דגכרי שקיבל דמיםהלדיין כתבו שעומד עליו כיוןדעדיין שיך מקודם ועין
אטר דנעשה הפקר מכח דבכרי סכי קיבלזחי בנתיבות סי' שי"ג במעשה טו ואני בתשובה
אסתלק א"כ ה"ננימא בקטן שמכרכיון דקיבל הארכתי דלא כוותי' מיהו באד ייאשה אין
זוזי נסתלק ונעשה הפקר ואם זכה בו אחד נ"מכי אף אםעדיין זכה עכשו הוא קודם
בדין הפקר זכה ובע"כ אין הפקר קמןכיום :מכח מצרנות אךיש
דדין טצרנא לח
כמי' כב'* לעורב םף"יחשלמיכלהובנר :שייך אלא אםאיןהבקיי
םרוצים זה יותר טזה
אפיו שנפל להם ירושה אבל אם הבעח"ב חוסרדיא ניחא ל" l~swn
שאלתו
טאבותיהם מקוםבגהכ"נ וזה ב' שנים והשני נוח לו וחראשת קשה הימנו
כה"ג
השכיר אהד טן האחים את הפקום לתיש אחר ליכדדין מצרית ובפרם לפמ"ש רףט שטהר
בעד סךקצוב לשנה 41תן לאחיו החצי ועכשיו שיה" לו הפסד ממון אך שכ"ז הרי זה ב!5ק
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8
השני ולכך אם

חתם
לף שלמה
השהוכארלףהחדש ריצהש"ע
ו כפי אשר ישוה עמו
י" ברשות אדוןוישיםי
שיה

בשותפות שיתחלקו לשבוע או לחודש אויעמדו
יחד הדין עטו אבל ידחות לגמרי להטצרןאין
כח בידוויה" נשאר שוב כתו להטצרן שהמצרן
הברירה אם ירצה יוכל לשאר בחצי שי
ו ואם
ירצה אלא כולו ישל להזור בוכיון דהוא
9א שכר אלא כולוכןהדין נומהלדעתי.ויותר

יא

ידידו צף:

אין להאריך דברי
א
י
סי'כ"א*,צא'2ית "קרעצמיא
י
ע
ד
י
ליסף

שייך בזה דין בכור
פרש ובמשכנתא בעינןדיאהוי ראוי מ"מ הוי
רק הקרן ולח הפירזתכי המשכנתא אינו
י
על
וב
רקיעשות הסלוח כמו שה" בעין תחיהרא
הפירות שלא הף בעולם בשום פעם ביד המכוה
זה נחשב ראה ואין לודין "8ש:
ט" כיב* לעורב מףה מיכל הלענר:
עתד שתמו נדע דו"ד שבין מחזיקי ה5"8
עם ראובן מחזיק השענק שזה שנה
ששכרו את הפופ מהאדון על ג"ש שם קרעטשמי
אחתיצד העיר ושם  a~1%זה רטבן יאר
מעורים שנהונתןשכירות למשהקי הזאפומחזיק
מזיגה ושאר דברים אמנם עכשיו שכר דירה

ש ממנ"א
סמוך לקרעטשמי וכל השנה הביאיי"
ומבר נגד נימוסי הקיראה וכעת בעלי
השנה
הובעיט מראובן מה שגזל אותם
במכירתיי"ש שאית שלהם ונם הפסיד הכנסת
הקרעסשמי ועוד סועניםאחרי שנתנו מעות בעת
יקיחתם את המ"פ נט לטובת הכלל בעירם ועבור
זה עשו חר' שלא להעלים יי"ש רק למכור
היי"ש של מחזיקי הפופ א"כ צריך יעשותיו
דק כעובר על תקנות הקהל וראובן משיב שהוא
רצה ליקח מהם מזיגה והם רצו וגם עכשיו
רוצה לכנוס בתקנות הקהלעל אופן זה אך הם
רוציםלייקרשערהקרעטשמיעכ"ל:ולשובח.הדין
עם מהזיקי הפ-פ ואין לו ענין כי
ל למה
שהביאריס הסוגיאוכלהפלפולדשםסייריבמבוי
או בעיר שכ"א בפ"ררישא לששות כרצונוואין
שוידא רק שיורד לאומנותו של חברו ומקפח
ארנסתו אבל בהאורנדא דהוי העיר והכפרים
ה8"5

כי

יא

של האדון ראין רשות לשום אדם למזוג משקה
יסוכרו לאחרים רק אם משכיר מן השר א"כ
רשות
8ף אם
משקהשרארי
%5זההויביתהקנרכערטישמלמיזונאיןשם לי
ק
אשוכר אי

א"כ כיון דהישראל שכרו מהאדון הוי הבא
מכחו כמוהו ואין רשאי למזוג חוץ ממחזיק
הקרעטשמי ואם כבר  nvpכן מחיב לשלםכצי
אשר ישומו הבקיאים כמה הי אדם רוצה ליחן
שיה" לו ךש1ת למזוג ייאש חוץ הקרעטשמ*
הגיהי לו רשאלקנותייישבאיזה מקום שירצה
ולא יצטרך ליקחיי"שמן מחזיק הפראפינאציא
וכפי אשר ישומו הבקיאים כך מחויב לשלם
ןלהאריך וכר2
מדי שנה בשנה שעושהכן רזאי

ו בני הביר
סףכ*נ .עיד שא" ,ם
י
י
י
כ
י
ליכוד הייפערונ מן הבשר
%ף דהה הפסד לקצבים ויש בזה טובה שיה"
ן מחוש שחוטי חוץ שיה" תמיד בשר
נצויי
כשר .הנהודאי דמותרין בהסכמת רובבניהעיר
עם ם רו"מ רזה הה
פגש בב"ב
דרשאיןבני העיר להסיע על קיצתו ובחרט מח
ן חשש איסור בכך יעשו כן
דהוי תקנהיעני
הקצבים מכמה ~aP
ואל יחושו
ואיןיהחריך:

בכיי

יצעיף

סףכער.

השספות לארח

""3יו

%ץ

משה ליב

המשני רחצעס מבח"ד בשם ספר
14הר יעקב הספרד להסוברים דבדרבנן לא
חיישינן למט"ב מן הש"ס פיו דברכותגבי ר"א
שחרר עבדו וכו' והרי הוי מהאב והרי תחיה
דרבנן וכף הנה אם כי בפשיטות י"ל דחתם
הכונה ריבתן לכתחלה אסור לעשות כן לעשות
מה*ב והסוברים דבדרבנן כ"ח למה"ב היינו
רק בדיעבד מיהוע"ד פלפול י"ל כך דהנה קשה
על כל הברכות והתפלהאיך תקנו חז"ל לאומרן
כיון דמדאורייתא אינו מחויב ואית עובר בלא
תשא ואיך יש כח ביד חז"ל לעקור דבר בקום
ועשה וכ"ל דהעיקר כדעת הסוברים דכל דרך
ברכה ותפלה ליכא בלא תשא מה"ת ואינו
אסור ברכהיבמי
ה רק מדרבנן והם אמרו והם
אמרוולהסוברים דההמה"ת "%ל כדעתהב"יבסי'
תם-ח ותוס' יבמות דהיכא דיש טעם בדבר וגדר
וסייגיכולין לעשותכן אבל אנן נאמרדהסוברים
מה"ב כשר בדרבנן יסברו דלל דרך ברכה הוי
דרבנן וס*ל דמה"ט הוי כח לחז"ל להקן
כן אבל אםהוי מה"ת אחסיר בזה הוי כה
לתקן

יא
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ו מרך הוא סידי דשא *צי שביד לח
ברכה
889 ffHFי  ra)1מ"חיכל
סדלאwaה-ותי כסשחיי תשוי שעיהוכ
י ששך בזה כמ"ש בתשובה
יד אף שאינו מההב
 mmקעב
לבסיה ח"כתיגח-היכא דליכא עברה אבל הירא יהל'גיטין ראי היכא דבעל איש יכ %לכתוב
ח הסופר לכתוב מוכח
דהה בעברה אאר אק זה מברך אלא מנאץ ד6א 6יכול לעשיתשיי
הף
מידי דלא מצי עביד
דבכהשג
גבי גזל סאה א"כ זה הה סה"ת
כמש
ימצוה רק עברה ואשו שוב עובר באת א"כ סנדול הה מטעם שליחות רק בקטן דאינו
חדל
נחשב
מהשת ואין כח ביד חז"ל לע-ר דבר מ"ת נעשהשייח דאיןדין שליח לקטן פריך שפיר
בקום ועשה ואף דחיוב בעשרההוי רק דרבנן דאיך מוציא הגדול אך ז"א דא"כ למ"ללהזכיר
מא"כ מהנת לאבעי עשרה ושוב לא עא העברה הך מימרח דכל שבקטןכדי לחנכו הו"ל להקשות
עושה המצוה ולא שייך מח"ב אך בנה יזל בפשיטות כיון דקטן חינו בר שליחות למה
כמ"ש בחידושי מכבר דשאני מצוה דרבנן מוציא האב לכך נראה כתנת הירושלמי כמו
ועברה דאורייתא ממצוה דאורייתא ועברה שמוקי הש"ס דילןדטיירי שח 2האב רק כזית
דרבנן והתוס' לא התירו רק במצוה דרבנן דרבנן ואתידרבנןומוציא דרבנן קטן מברך
ין חייג רק
בט
אק
אבל במצוה דאורייתא ועברה דרבנן מודים לאביו הרי בל שבקטן אין ה
האג %א
החיוב רק
דאסור כדמוכה בפ"ב דפסחים גבי בטבל טבול כדי יחנכו וא.כ
שדרבנן וא"ב ה"נ כיק דאסור לברך בשם רק על הקטן א"כ אף שאכל האב רק דרבנן איך
היכא דהוי מה"ת מצוה נהי דמה"ת לא בעי יכול הקטן להוציא דרבנן ולכך תשני בשנה
מדרבנן בעי עשרה והוי מצוה אחריהם וכו' א"כ מוכח דקטן אף מדרבנן לא
עשרה
יועברה דרבנן בזה פריך שפיר והא נקרא מחויב בדבר כדעת הרמג"ן המל:
"
מא
דאוריית
כ' הג'מי"ה משה הג"שליישב קף
םף
הו"ל מה"ב וא"ש ודו"ק:
כעך* הח"ן למה במרורנקם ההנאומצטרפין
 1במגלההביא בשםהרמב"ן
סי'
ו ולא קמ"ל כן ברישא גם במצה
הנההלית-רץקו'התוס' מגלה (דף י"ג) איו עםאי
שמקשומבן מברך לאביוותי'קטן לא נקרא מההב ועז"כ מכח דבש"ם קאמר שם דקמ"ל אלו למעט
בדבר דעיקר החיוב על האב לחנכו וההוא דבן אורז וע"י צירוף גם אורז מצטרף אף שאין
סברך לאביוסיירי בבן גדולעיי"שועיין בספר בו כזית בחיטין לבד רק ע"י גרירה משא"כ
ת שם מיירי שלא
החיים מה תרפ"ט פ"ד מ"ש בזה ונראה ראף בברייתא דלקט מכולן כיי
מפורשת לדבריו מן הירושלמי ספ"נ דמה שם ע"י אסי' ובזהאין אורז מצטרף עכתו"ד .ולדידי
ודלתני אשה מברכת לבעלה עבד לרם קטן א"א להחזיק כן באמת חדא דהרי אף דמצטרף
יאביו ניחא אשה לבעלה עבד לרבו אבל קטן בהדי אורז עכ"פ בעינן בחיטין שיה"כדי נ-ט
יאביו לא כן א"ר אחא בשם ר"י כל שבקטן באורז אגל באין בו כדי נ"ט אין מצטרפין
כדי לחנכו תפתר בעונה אתריהן וכף .והנה וכמ"ש במשנהיהדיא בעושה עיסהמל החיסין
הקרבן עדה נדחק שם דמפרש דבשלמא באשה ומן האורז אם יש בו טעם דנן ועיין בזבחים
דרבנן מוציא דאורייתא אבל קטן אף מדרבנן פרקכל התערובותשמוכיח מזה דטע"כ דאורייתא
אינו מחויבאיךיוצאידי דאורייתא עי"ש והוא וא"כ אכתי קשהימ
ה לא תנא במשנה דמצטרפין
תמוה דמם 1-אם רשות יכול להוציא החיוב זעך אף שאין בו כדי נ"ט בכל אחד דנתערבו
גם הקטן יה" יכול להוציא הגדול ואם רשות רק מעט מזה ומעט מזה וכו' נמימצטרפיןיחד
אינויכוללהוציאהחיובסוף סוף איך דרבנןיכ %ובפרס להסוברים דבעינן בבא"פ מצטרף גם
להוציאדאורייתא מןהתורהאינומהויב בדבר האורו דקשה כן דלא שמעינן אף שלא הף
הרי
כללואיךרשותיכוללהוציאהחיוב ואיך נפטרידי בכא"ם בכל חד נמי מצסרפי ועוד כיון דבלי
דאורייתאהרימןהתורההוי רשות והוי כלאגירך אפ" ודאי לא מצטרף בהדי אורז אכתי לא
כלל %כאורההי'נראה לפרשדבריודכווגתומתורת שמעינן דמצטרפי זע-ז אפילו שלא כדרך אפ"
שלישתדס"ללהירושלמידרשותיכוליהוציאהחיוב ביחד ואפי' בזאח" 1ובפרס דבמרור בע"כ בהכי
חך האנו מטעםשייחות דשלוחו כמותז ונחשב מיירי דהרי דרך בישול איש י11א בו ידי
מרור

יא

יא

יא בכיי

יש"

כ.ה.

יי

עי
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השנפת

מהר מעה מ"ש דאסרפין זע"ז הישו ש9א
דרךבישול וח"כ כה"ג ההמצילמיתני  03במצה
כן דבכה"נ שלא דרך אפ" יחד נם באורז
8י 1מצטרף לכן נשאר קף הר"ן במקומו .ואשר
ב זה דרך גררה נראה לומר
אני mmיייש
דבמה דתלוי בטעמא אזליכן בתר
כיק
תי"
טעםדלק
ןי מב"מ ולמה דלא תלה בסעמא
ענ
אזלינן בתר שמא עיין יו"ד מה ר"ח והנה
קיי"ל בלע מצא יצא בלע מרור לא יצא הרי
דבמצה ל"ב טעם מצה בפיו כסו במחרדבעינן
טעם מרור בפיו ועיין בע"ז (ס"ו ע-א) ורבא
אמרבתר ומאאחינןההוא חלאכיקריוההואחלא
מקריההואתמירי מקרי וההוא המירי מקרי א"כ
מפורש שם דאףחמירידחיטיותסירידשערינחשב
מב"מ כיון דתרווייהו חמירי מקרי א"כ ה"נ
להיפוך לענין מצה נסי הוי כמה"ב דההוא מצה
ן מצה פשיטא
אקרי וההוא מצה אקרי ולכךיעגי
ב טעם מצה בפיו וא"ש
דמצסרפין כיון דבזהי"
אזלינןבתר שמאוההוא מצהאקריוההואמצהאקרי
וא"כסוףסוףהריאכלכזית מצה אבללענין מרור

דבעינן משם מרור בפיו וא-כ הוי ס"ד כיון
דבזה אזלינן בתר מעמא והרי אין טעמם שעה
וא"כ הה כמבא"מ לכך קמ"ל דאעפ"כ משטרלין
או מטעם דגם בזה אזלינן בתר שמא כאביי
שם או אף לרבא רס"ל דבתר טעמא אזלינן
נחשבו בזה כמב"מ כיון דלכולםהוי טעם טרור
אבל במצה דל-ב מעם מצה פשיטא דאזלינן
בתר שמא והרי כולם ש 0מצה נקראו ואכל
כזית מצהויכך תיגח בחולין אך התם בברייתא
דלקט מכולם כזית דמיירי כמנהות ושם התצוה

יחידת כנוש אחד וגדפהיחד ג 8נארוז אזן
יוצאין ולחיות יוצאין בנעשה גוש אחד %א
נאפה זה משכחת לה דלא הה כדרךאכילתן
ובע"כ בעען תרווייהו נוש אחד ואפ" יחד תה
לא משכחת לה צירוף נם במרור ולדעתי זח
ברור .ומ"שכת"ר שלדברידי
אהוי רק כפרשתי
ולא כפ" התוס' ברכות זה אמת אבל מ"ש
ראינן לפי דברי הטו"ב ס" תעייה רק לדברי
המנ"א דא דגם להט*ז אוש דמה בכך דבעינן
שיהי' לחמצה טעם מצה הרי באסת יש לכל
מין טעם מצה בשלמא לטה דבעינן שירגיש
או שירגיש הטעם
טעם
האםאדאםיליגן בבתפריוטומא והחי טעטאיומאבהומהאהכוי
א
אם לאבעינן בפיו טעם המין
טרקעמאשילהה"ודבנא
ביהדבר טעם מה הבך שלאשוין
וף
בזה קפדינן על הטעם רק דבלא ה" לו
טעם אינו לחס אבל כל שיש
טעם והוי
טעם זה או זה וניב ובדבריכן
יח
ם מה
התלתן
איש עתר ד*ירוש כש"י בברכות ופ"
י שיקם ממנחות של ה*
הויי*תרי 0ימייר
מינים וקמ"ל אף דהויכלמין בפ"ע וגם הף לו
שםאחר מצדהמנחות מ"מ מצטרפין וא"ש ודו"קנ
ושקשוק אותי ח"א קושיא גדולה
םי' כ"ז*

יא

יא

יי

יו

פ' שני שעירים
במה דקאמר שם דלקבריבוןמיאשח לה' ממעט שעיר
המשתלח מחוסר ומן ופרק .למיל 9רא תרי א9
הגורל קובר ר 9בראוי לשם ומשני רבא כנע
שהי'  19חולה בתוך גיתו ושמט לאמו ביוה"כ
א משני ביא"ה דהפריו8
והק' הדל למה י
אותו ואת בנו לשני שעירים א-כ
אחד

כי

מנחה קם במ"ע זו מנחת ראוי לשם דהרי להשם נשחת תתלה א-כ הף
אחקבי' ונקראת
מחבת  171מרחשת תו' וא"כ לא הףשוין בשמא כ"א ראף לום אך השם הנשאר הוי
זמן ומה פריך ויכאורה היא קושיא גדולה.
לכך שפיר קמ"ל דאעפ"כ מצטרפי ודב:
יהנ"י' מ-ש כת"ר דכוונתו בפיו ובהחלת השקפה עלה בלבי ליישב דיל כיון
הר"ן כך הנה הבנתי כתנתו אך דשניהשעיריםמצותןשיהיושין במראה ובקומה
כוונתי כך דלפי הטעם דגרירה אין אורז מצטרף ובדמים וכף וא"כ אףב א-א שיה" האב גד%
רק אם נעשו גוש אחד וחתיכה אחת הא אם כמו הבן ואינן ומץ ואין לזמר דהרי עכ"ד
נאפה כ-א בפ"ע אף אחר אפ" אין מצטרפין בדיעבד כשר באינן שוין אך י"ל הרי הש"פ
וא"כ עדיין קשה למה לא תנא דהרי אלו למד שם מקרא דבאינן שהן כירים אריך
מצטרפין אף שלא נעשו גוש אחד כיון דבע"כ הש-ס כך דימ"ל קרא דבאיגן שוין כשריש
במרור מיירי בהכי שלא דרך בישול דאין בלא-ה גדעכן מדכתיב לקרבן אשהיה
' למעט
סבושלין בכלל מרור ובע"כ שלא דרנ בישול שעיר המשתלח ממילא מוכח דאונן שויך
מיירי וכל דלא הוי דרך אפי' ביחד עם האורז כשרים דאל"כ למהל קרא זה הרי ביא-האיו
הגורל

כי

מפליאים

ומחוסר

לף שלמה
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השמתות לשו"ת על אויה
האלף
הארל קובע אלא כראוי לשם
קרא בלי מצוהצריך שמירה סמים כסו משעתקצירה
יהכשיר באינן שוין כן ה" נ"ל אךולמ"
דאידהרי וכן אף לפירוש הרי"ף קשה זה והוכרחו לתרז
בזבחים פרק כל התערובות ובפ"ק דמנחא
אמרינן דמשכהת לה רבן שנה יהי' מתחזי
כבן ב' וכו' וא"ת משכחת לה בארנב שיהיו

שוין

)

י "אמתבעיה
נה"מיפשוירבש עסיתי
י
.
אד"י"הי
במשנהע
ד
תמורה וברמב"ם

פרק א' ממעשה קרבנות דקרבנות צבור אפילו
חטאת הוי כולם זכרים וא"כ שני שעירי יוה"כ
הוי נמי זכרים וא"כ בזכרים הרי דעת רבנן
ן חוששין לזרע האב
ובפרט ר' יהודא ת"ליאי
והנה סתם ספראהיים ת"כ הוי ר' יהודא כמ"ש
במס' שגת פרק ר*א דמילה דלא לכל אמר ר'
יהוד אגדרוגנס זכר הוא וכו' וסתם ספראר"י
הרי יפריך מסתם ספרא על ר"י והנה הך קרא
דלקרבן אשה לה' והברייתא הוי נמי בת"כ
בפ' אמור וא-כ פריך הש"ס שפיר הרי זההוי
ר' יהודא ור"י ס"ק דאין חוששין לזרע האב
ולא משכחת לה או"ב בזכרים וזה נכון:
י תגג סעיף ה
 .כתב  unwnבסn
ם"

)ה"פ)האידנאאסור ללחותוזה
הוא מדברי הגאונים שהביא הטור וב"י אך
הרי"ף לא כתב לשון זה דהאידנא אסור ללתות
רק כתב ישדרו ממתיבתא דהאידנאאין אגו
בקיאין בלתיתה וכן הוא לשון הרמב"ם אבל
הטור כתב בלשון הזה דלתיתה אע"גישרילי'
בגמרא כתבו הגאונים דהאידנא אסורהיתיתה
וכן שדרו ממתיבתא דאין אגו בקיאין והר"מ
נדחק יפרש דהך וכן שדרו ממתיבתא הוי
טעמא לדברי הגאונים אך לדעתיהוי הכונה
כן דהנה כבר כתבנו דיש מחלוקת גין הריף
ובין התוס' שלהרחף מ"ש רבא כי מהפכיתו
כיפי הפיכו לשם מצוה היינו ג"כ שלא יבא
עליו מים אך מלשון התום' שם משמע דמפו'
דהיינו שיה" גוף עשיותיו לשמה .הן אמת
ישבתי וראיתי דאין זה מוכרח בדברי התוס'
ר"ל דהתוס' מפף ג"כ כמו הרי"ף דהשמירה
הה רק שלא יבאעליו מים רק דהה קשה לחו
אם השמירה שלא יבא עליו מים חל משעת
הקירח אף שעדיין אינו ומן לתיתה ואין
ם מ"מ צריך שמירה שלא
הדרך ליחן עליו "י
יבא עליו מים א"כ מניל דמצוה ללתות דלמא
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כתרוצם ואין הכרח כלל רס"ל דבעיגן עש"
לשמה ממש .מיהו .בהשמטות כתכתי דטלשוך
רש"י משמע דבעינן לטסה מ"מ אפשר גשו
לומר דרק מה ששמרו ממים זה יהי' לשמה
ן ש"ג
אבל גוף העשוי לשמה י"ס אךמישו
שהבאתי לעיל משסע דבעינן עש" ממש
לשמהוכן מלשון גוף הש"ס דאמרכי מהפכיתו
כיפי הפיכו לשם מצוה משמע דגוף העשה
יה" לשמה וכפי הפירוש שפירשתי לעיל בש"ס.

ולכך נרחה דבהא יה" מחולקין הגאונים עם

המתיבתא ורציף ורמב"ם דהרי"ף והרמב"ם
לשיטתט דס"ל דהשסירההוי רק שלא יבאעליו
מים ובדברי הרמב"ם כתבנו עוד לקמן ולכך
ס"ל דמה דקאמר הש"ס דרגא לא הדר יר
חיינו דלא הדר ביי לגמרי וס"מ דמותה ומצוה
ללתות א"כ כיון דרבא ג"כ ס"ל כן בודאי
דהכי קימל וא"כ מה לדידן אסורי הף רק
מכח דאין אנו בקיאין וכן ס"ל להמתיבתא אך
tפכיתו
הגאונים ס"ל דמה fדאמר רבא כי מה
f
הפיכו לשם מצוההוי לעשות לשמה ממשוהיינו
בשביל הטעם שכתבנו לעיל דרבא בעצמו ספל
לאסור לחומרא ולכך אמר להם כך כדי שלא
יבואו להתיר לתיתה וא"כ גהי דתחלה נאמר
שם בגמ' דכמה אמוראים עשו מעשה להתירו
לתיתה כיון דרבא ס"ל לחומרא דאסורהכי
קיי"ל ולכך האידנא אסור לתיתה מדינא בלי
טעם דאין אנו בקיאין ולזה נתכוין הטורכיון
דעכ"פ לדעת שניהם אסור לתיתה לכך כתב
אף דבגמ' שרי לתיתה האידנא אסורה כיון
דמוכח מלשון רבא שהוא עצמו לא רצה להתיר
וכן שדרו מכתיבתא דעכ"פ מטעם אין אנו
בקיאין אסור עכשיו לתיתה וא"ש והנה לפמ"ש
כאן צ"ל להרחף גה"יכ' כתירוץ של הלתווס' דאי
חושש לעשות שמירה
לאו דלותתין
ממים בשעת קצירה:
כנף
הנה ביבר המעשה פ"ק שנת
תרי"ט שגערך ששה או
שבעה ימים קיט נמצא חתיכת פת בבאר שרוי
במים והתרתי לשאוב ממגו ב"פ ע"י סינון
אבל על פסח אסרתי לשאוב מטנו כלל והשואב
ל יבעלי בתיש
מים עשה רשעה %א vmכי
שלו

יא

כ'פ.
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האלף

השמתות לשו"ת על או"ח

1 111טק להפ מים בפסח ובשח בו כלימי
הפסח רק בעש"ק חוה"מ נודע הדבר ואסרתי
3ל התבשילין והכלים ומים התרתי להם לשהות
התבוילין עד אתה"פ וגם זה קולא גדולה כי
מדינא אסורין כיון דידוע דדרך הפת במים
וייפול ממנופירורין אפ" בזמן טועם ממש אם
נשרה פת במים בכליתיכף יפול ממט סירורק
וא-נ הפרורין נשארו בפסת ואוסרין במשהו
ואף דהויבצונן הרי הוי כבוש מעל"ע ואףע"י
סינון ל 4מהני מתרי טעמי אחד מה בכך
וכבמים הזה ליכא משהו חמץ מ"מ הרי נאסר
בבאר ע"י משש חמץ שבו נאסר כולו כיון
דחמץ במשהו ועודיש לחוש אולינימס הפירור
בפסח ונעשה לח בלח ויצא נם ע"י סינון
 afa1בפסח גופו אוסרים לח בלח במשהו לכך
ודאי אסורין המים:

להנה הפאני"חי

גיר איי י"ידא

הא"ח מ"דטבספי
ירי בזה ועיינתי בו
תי
ס"
שכתב רק לפלפולא דנראה לו הוראה חדשה
מה שלח הרגישו הראשונים וסיים דהוא מיראי
הוראה ולא התיר רק למכרו לנכרים ולא לאכלו
חך מלבד כ"ז אין דבריו נראיןלי
 .בראש
במה
ש"ש להיתר מכת דנתבשל טיפ
מיירי
חםמיירי באם החיטין עדיין בבאר נם בפסח
8ה שייך לומר דנתבטל ק-פ אם האיסור הוכר
בפסה והי' אפשר להכירוכיון דהוי בעין א"כ
נתבטל ואוסר בפסח גופו ואי מיירי שנטלו
מן המים ק"פ למ"ל אריכות שלו הרי זה
מבואר בש"ע דבלה בלח אם נתבטל ק"פ אינו
חוזר וניעור ועוד מ"ש בשיטת רש"י דס"ל
דעיקר חוטרא דחמץ במשהוהוי מכח בל יראה
זה אינו דהרי דעת רשיי הובא בח"י דעוברין
בב"י משש ולמעלה כמ"ש רש"י בב"ק גבי ב'
דברים אינו ברשותו של אדם וכף וסרש"י
חמץ סף ששת ולמעלה לעבורעליו בב"י וא"ב
אם משש עוברין למה הוי בסמ"ך מן השש עד
הלילה ובע"כ הוי רק מכח כרת ומח גם שהוא
עצמו הביא דברי הרא"ש בפסחים פ"ע ובע"ז
פ' השוכר נקט טעמים אחרים מכה כרת או
י מיג" ואיך נאמר דלאו דוקא נקט
לאעדיי
ואיך נקל ראש כנגדו באיסור המץ .וגםיפמ"ש
הח"ז בתשובה להוכיח ראין עוברין בבא בח"ש
ה אוסר במשהו הרי על משהו זו
א"כ ימ

יא

לף שלמה

ליכא בל יראה ובע"כ הוי פכח תומרא דכרח
ובאכילה אף א"ש אסור מן התורה וכן הרא"ש
בפ' השוכר נקט שם בישונו ב' פעמים דהוי
מכח חומרא דכרת ,הן אמת דממס' ע"ז ,דף
ע"ג ע"ב) יש לכאפה להוכיח להיפוך תמה
ן נסך משום חומרא דע"ז
דפריך שם בשלמא יי
אלא טבל אמאי ומשני כהיתרו כך איסורו
ובנדרים קאמר מכח יש לו מתירין עיי"ש
בתוס' ולמה לא,קאמר דחומרא בטבל הוי מכח
דהוי במיתה לכך החמירו בו אך באמת אין
זה רא" דא"כ תקשה למה תרומה בטלה הרי
הה נמי במיתה ובע-כ מכח מיתה לא גזרו רק
מכח כרת דחמירא ממיתה כדמוכח בפ"ג דכתובות
דאף ר"נ בן הקנה מודה רמיתהימית שמים
אינו פוטר מתשלומין .והנה עוד רא" דהוי
מכח כרת מן הירושלמי שהביא הרא"ש פרק
השוכר ודל הירושלמי אר"א לא אתינון
ממתניתין אלא איסורי הנאה איתיבי' הרי חמץ
בפסח חמז יש בו כרת אלו אין בהם כרת
וכו' ומה בכך לעניןאיסורי משהו בע"כ הכונה
דחמץ אוסר במשהו לא מכח איסור הנאה רק
מכח כרת אבל מכח איסור הנאה
ואין לומר דא"כ נירוק מן הש"ס
חשיב
דילן להיפוך דלא הוי כן מכח כרת מדלא
משני כתירוץ הירושלמי זה אינו דא"כ נאמר
ולטעמיך לגא יהא דהוי מכח ב"י קשה למה
לא משני כן דלכך לא תנא לי מכח דאין
איסורו במשהו מכח איסור הנאה רק טפח ב"י
ובע"כ הש"ס לא רצה לתרץ כן מטעם אחף
דהוי משמע לי' יה" מאינה טעם שיהי' כיון
דעכ"פ דינו שוה הו"ל למתני וא"ב מן הש"ס
דילן אין ראי' לא לכאן ולא לכאן ושוב
הדריגן להירושלמי דמוכח דמכח ברא הוי
במשהו ולא מכח בלי:
נראה רא" יותר מוכרחת מן הש-ס דע"ז
,דף ע"ד) דפריך שם ולתני חמץ בפסת
ומה קושיא הרי כל אלו דתנא אסורין תמיד
במשהו הן אם הוי של ישראל או של נכרים
הן אם נתערב ביד ישראל או ביד נכרי אבל
חמץ כיון דאם הוי של נכרי ובפרט ביד נכרי
אינו אוסר במשהו ולכך לא תנא לי' ובע"כ
דלא כדעת ספר הנ"ל וזה ראי' ברורה לפענ"ד:
דנכן מ"ש דהביר הוי מיא דהפקרא .לפענ"ד

יי'
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*1א דהמעיין בפ"ר דביצה פליגי ריש זר-נ אחרונים ותליית יפההוריהי לאיסור ותרי
אתר
אם בירא דהפקרא הוא או בירא דשותפי וכתב מרי מה שהתרתי לשהות הפאכלים
רש"י שם דהפקרא הוא שהפקירו בני הגויה פסח מכח הפצרת השואלים וביהר דברי הגור
טוכח שם אם לא הפקירוהו בני הגולה ה" ארץ יהודא בת
לאשו%ברהם זו לא:עיינתיכליכי
הפנאי
מודה דהוי דשותפי א"כ בחו"ל ודאי
הפקירוהו אדםוהוידשותפין של ישראלונכרים
'
י
ש
"יהושע הששיל לאנדא
ב
ק
ר
ה
ל
ק בוטשאפש בוואלהייא:י"
מד
אב
וא"ב הה נמי 9ל ישראל ובפרט בעיר שאין
המעשה
ע
ר
י
א
ש
ר
י
מ
ס
ה
ה
נ
ה
בה שר ששייך העיר לו רקהוי ברשות בגי
י
שאפאו מצותמחיטיםבוכנפתיברר שלאוקנה
ל"י
תו
יא
מצ
העיר דהוי בירא דשותפי ואף אם הה בירא
דהפקירא הרי ד-א של אדם קונה א-כ שם נהבקעו רק אהר האפי' באו ב' עדים
כשבא לשם השואב נקנה לו הבאר ל18הה ואמרו שהחיטים היו רכים קצת ר"ל לא כמו
זועה והתם בביצה שפיר קאמר דאף אם ד"א יבשים כחיטים אחרים והנה אז על החג לא
קונה לו מ"מ הוי שלו לא למי שנתמלא לו .היו נצרכים כי הי' מצות אחרים רק כעת אחר
נעוד הוי בו שגיאה יותר דהרי מוכח בש-ס החג נטשם לשאול הגיעו אם מותרים הם אחר
היזקרב .והנה לכאורה הי' נראה
גטם דלשגיהם הף או כרגלי הממלא או כרגלי הפסח
יקה
מי שנתטלאו לו א"כ נעשה המים ששאב של דאחה"פ
יותרים בפשיטות דלו יהא דהוי ספק
מ
ישראי ויטמא הוי בו פירור אחר ונאסר הכל אם נתחמץ או לאכיון דלא נתבקעו אינו ודאי
ואף אם יעשה מינין דלתא בקנקנו נתמהה רק ספק וא"כהוי כספק חמץ שעעה"פ ומהזר
ונעשה כמים ואם יאמר דאיסורא לא ניחא ל" כידוע .אך שבתי וראיתי רזה אינו דבשלמא
דליקני וא"ב נהי דהמים נעשו שלו או למי אם נודע הספק עד אחה.פ אזסיון דמתחלה
שמייא עבורו עכ"פ החמץ 5א זכה בו ואינו לא ידע בפסח מזה לא שבר עליו בב-י ועתם
אוסר במשהו א"כ יאמר הרב גור אר" יהודא אחה"פ נודע לו ואו הוי דרבנן וספק דרבנן
דאף בחמץ של נכרי שנפל לקדרות ישראל לקולא אבל אם הי' נולד הספק ק"פ ואז הף
נמי יבוטל בסם-ך ובזה ודאי כל השומע יצחק ספק תורה ועבר עליו בב"י מספק א"כ שוב
לו .ובאמת לא מבעיא לפי מה שהוכחתי דעיקר %ם אחה"פ אסור מקנסא כיון דספק תורה
טעם מכח כרת רק אם"אי נימא דטעמו מכח לחוסרא מן התורה לרוב הפוסקיםשייך ב"
ב"י אין הכונה דדוקא אם יעבור בב"י עתה קנס כסו אם עבר בודאיב"י .והנה מסוגיא
עליו דא"כ אם ביטל החמץ ואינו עובר בב"י דפ"ב דפסחים גבי נכרי שהלוה דנקט שם
יתבטל בסמ"ך וזה ודאי אינו רק הכונה כיון דאסור בהנאה אחה"פ אף דהה רק עברת בל
דגוף החמץ ראוי לעבור עליו בכרת או בב"י יראה מספק מ"מ אסור אחה"פ א"כ מוכח דמכח
החמירו חדל שלא יתבטל במשהו לו יהא אם ספק נמי קנים ר"ש אך זה אינו רא" די"ל
עתה ראוי לעבור עליו או לא כיון דגוף החמץ דהתם כיון דהספק עומד יהתברר אחה"פ גזה
ראוי לעבור עליו בב"י לא פלוג חז"ל ואסרוהו חמור יותר עברת לאו דב-י דדלמא יבורר
במשהו ת"ב ואמת לפענ"ד .מיהו אם הי' אח"כ ויהי' אגלאי מלתא למפרע דעבר בב"י
נזדמן כן קודם למ"ריום לפסח בזה הי' מותר לכך קניס ר"ש אבל בספק דאינו עומד להתברר
הבאר בפסח דודאי בתוך למ"דיום כבר ניסוחו אח"כ י"ל אף להסוברים דספק תורה הוי מן
ונעשו כמים נבטיו בסמ"ך ב"פ וזה המירה מ"מ קנס לא קניס רק בודאי ולא אם
יו
פנ
אי
זר וניעור דקיי"ל בלח ולח אינו חתר הוי רק ספק ב"י מיהו נהי דמספקא לן אס
רורחיוי
ה
וניעור אבל אם נעשה תוך למ"ד יום לפסח קניס ר"ש גם בספק או לא זה גוסו הוי ספק
ודאי אסורין המים וחילוק בין תוך למ"ד יום דרבנן ולהקל ובפרט במקום פסידא לכך אחה"פ
.לקודם לס"ד טס מבואר בפוסקים בס" תמ"ב ודאי דמותרין רק בפסח עצמו ודאי אסורק
1תמ"ז וכמה דוכתא כן נ"ל נכון .וכן מבואר כיון דנהרכו דהרי מפורש בס" תס"ז דאפ
;בער"ח הל' פסח לאיסור ובפמ*ג ושאר נם5את חיטה במכשיל לדידן 88ף לא תושקעו
רק

עי

יא
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האלף
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השמטת לשו"תעל אוקץ

רק נתרכבה אסורה דשן אט בקיאין בהיבקעו
טוה יש 5נ 1עוד היתר אהה 8-דכיון דידוע
דכא נתבקעו א"כ טן דבפסה היו אסורין מכח
דנין אנו בקיאין גביקוע מ"מ לענין איסור
דרבנן ממכינן על בקיאתנו וכיק דלא נתבקעו
מוכח דלא נתחמצו אבל בפסח עצמו ודאי
שהיו אסורין כיון דאין אע בקיאין בביקוע,

ועוד יותר
נתבקעה אין לנו חשש רק על העבר והרי
 lvmדעדיין לא נתבקעה אבל בחטע נהי
דעתה הוי רכים הרי יש חשש דביגי וביני
טרם שיהיו נטחנים יתבקעו ויתחמצו אם הזיק
דיש בהם להות ואין להעמידן חזקתןכיון
דאיתרע חזקתן והתחילו להתרכך גםכית דיש
בהם לחות י
ם אחר הטחינה אפשר להתחמץ
ומה דגקט בשוע וביקור הדין בחיטין שבאים
בספינה אם יבשות וקשות דמוכח ד"א אם
ן זה ומה דנקט
נתרככו אשורין יש לא" ידי
שבאובספינה אורחא דמלתאנקט דמעשה שה"כך
ה" בהשאלה שם גם לרבותא דאף שבאו
בספינה מ"מ אם הם יבשות מותרות אבל אף
שיא גאו בספיגה אם חוינן דהוי רכים אסורין
והרי הזינן בקמה שנתלחלח ממים ודאי אסורין
אף דלא חזינן סימן חימוץ אסורין  pnonרק
בחיטין כיון דהוי ס' אם מתחסצין מתבקעין
לכך אס הזיק שלא נתבקעו מותר ההבשיל
לדעת כמה אבל לדידן דקיי"ל אף אם נתרככה
החטה אסור התבשיל דאין אנרבקיאין בנתבקעו
א"כ כיון דחזינן דהחיטין הף רכים וחולין
דוכתא אפי' לקולא מכ"ש
במצהראכדקוידיא"ילבדכיי
ש להלות במטי שבאו עליו
למימ
מים או שאר ליחות המחמיץ 'ודאי אסור מספק
ועי' ראוי להחמיר למוכרן ינכרי ק"פ מיהו
אם לא מכרן מותרין לאחת-פ .ויותר אין
יהאריך כי בודאי נשמע לו אשרהיינו לשרפת
אש בעוה"ר רוב העיר ואנשים שבה וגם אני
בתוכם ואני מטזלטל תפריט שלי אינן ברשותי
דבריידידו הסרור וחלש כח:
סף
הנה נתתי
י
יבישיבצעאזהיעל דב
המלח
הערעור
 n~pmבמדינתנו שנודע דבעת עשיית המלח
נותנין בו קמח דגן כדי להקפותו מה דינו
בפסח .והנה לאסרו קשה מאדכי כל ישראל
בשלמא תהסה בהבשיל אם לא

עי

י"א.

עי
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לף טלמה
ביי

סלת א"אלהיות
משהמשץ טמע  nonaגם
והנה לדעתי הוא מותרכי הנה זה ידוע דסמ"ך
ודאי יש בהמלח נגד הקמח דגן רק דיש חשש
משהו דפסת אוסר במשהו והנה לדעתי שההר
מותר מבמה טעמים אחד דנראה לי שהטלת
בטבעו מהפך את הקמח להיות נעשה מלחוהוי
כעין נבלה הטמונה בדבש וכן המוסק שמתירו
רבינויונה ואף דהסג-א הקשה על זה בס"
רט"ז מ"מעיין בהק יעקב שמהרץ דבריו ולכך
אין בו
לפי שיטה זו אם הקמח נהפך
חשש חיטוץ ואף החולקין ה" נ"ל דמודים בזה
דבשלמא בנבלה הנהפך ידבש ומוסק דהדבר
אסור מצד עצמו דהוא נבלה ודם י"ל אף
דנהפך לדבר אמר הוי נבלה אבל קמח הרי
איש מצד עצמו דהרייש קמח לפסח ואין בו
איסור רק מכח דהוא
ואם פי' ידוע
שאינו מחמץ הי' מותר וא"כ אם נהפך למלח
יצא מסכע חימון ואינו מהמיץ לו יהא דהוי
שמו קמח מותר ואף אם הוי ספק אם נשתנס
למלח או לאכיון דבודאי יש סמ"ך רק דהוי
חשש משהו וכיון דהוי רק ספק משהו הוי
ספק דרבנן להקל ואף דבס" תמ"ז סעיף ד'
חושש הרמ-א שמא נשארו פירורין ביין הרי
דאוסר אף בספק סייגו דשם דרך הפת להיות
נופל פרורין אס נשרה בדבר לח לכך הוי דבר
המצוי ותולין במצוי אף להקל מכ"ש להחמיר
אבל בזה הצדדים שקולים רוהר נוסה שנשתנה
למלח ונהי דאינו דבר ברור עכ"פ  PDDמשהו
כיון שכתבנו בחבור
הוי וראוייהק
לניוןעודנ"
י שך בהמות נכרים
חלב
שנות חיים לע
האוכלים המץ נפסח וכתבנו דחז"ל לא גזרו
חמץ במשהו רק באם נעשה התערובות בבית
אם געשה בבית נכרי ובסל בבית
ישראל
יך אינו נאסר במשהו כשבא אח"כ
ב"
אמ
נכרי בס
ישראל וכן הוגד 9י שכן כתב גם הגאון
מומחז זלה"ה בתשובותיו וכן כתבנו בחבורי
ש"פ על הנהרת שמיתמשין בהם מים בפסת
בכמה עיירות ויש כפרים שהנורים שופכין
ינהרות מים חמוצים מן היורות ששורפיןיי"ש
וכתבתי להיתר ג"כ מטעם זה דבטל ביד הנכרי
בסמ"ך וא"כ הינ אם הי' נעשה המלח בפסח
והי' בטל בסם"ך אף שאב"כ הי' בא ליד ישראל
בפסח הה מותר כיון דבלל ביד הנכרים א"כ

יסיח

ייש

ייד

עי

ה-נ

לף שלמה
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השמצות לשויה על אוגה
האלף
"8ננהי רזה נששה  e~pובא סיד ישראל ק *4מאכל זרא" להרי  rdnמהר"מ שבלין הובא
מ"מ הרי דעת המחבר בסי' תמ"ז ראם בטל במנ"א ס" תמ"ב שס"ל דדבר המעמיד נמי
ק"פ בסמ"ך אינו חוזר וניעור בפסח אף ביבש בטלואיךיפלונ הדין דהילכין אחר המעטיך
לדעת הש"עונהי דהרמיא חולק וס"ל הווך בטבילת כלים ובע
אינו
ע"
יכ דדין
י
כ
א
מ
ב
י
ו
ט
י
ב
וניעורהוי הטעםכיון דחמץ שמועליוכעיןשכתבו תלוי בדין מעמיד בכלי וגם במעמיד בכלי

הפוסקים לענין נ"ט בר ניט כן ה"נ בזה לזה
כיון דהוי שמו עליוהויכאיו נעשה כן בפסח
וכיע דאם פי' נתערב בפסח ה" אוסר במשהו
ה"נ אף דנעשה ק"פ הוי כאלו נעשה בפסח
עצמו לכך ס-ל דחוזר וניגור אבל בנעשה ביד
נכרי כיון דאס הי' בפסח הי' סוהר דבסל
ביד נכרי ולא הה נאסר אם בא אח"כ ליד
ישראל א"כ איך יהי' בנעשה ק"פ חמור מאם
נעשה בפסח עצמו לכך בכה"גאינו חוזרוניעור
לכ"עוכיון דדעת המחבר בלא"ה דאינו חוזר
וניעור כדאי לסמוך סליו בצירוף הניטעמי.
מיהו הנעשה בפסח עצמו ביד הנכרים אין
הנעשה טיפ
לקנות מהם
בוי
לכתהלההנ"בלפסגחם א
גראס דשרי מטעם
ן דאגו נוהגין
כי
להתיר חטים ק-פ לבטל בסמ"ך נהי דאין רא"
דקירת כדעת המחבר ד"ל דקיי"ל דקמח הוי
לח בלח דאינו חוזר וניעור וא-כ י"ל ה"ה
הקמח בסלח דנתערב במי מלח בעודו לח בלח
וחינו חתר וניעורוהבןכיקצרתי:

חשנה מ"ש

"בית איזידויית
דהףי
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פליגי תנאים אם הולכין אחר המעמיד ולא
מצינו פלוגתא זו בדין ביט %מעטיר במאכל
בע"כ ראין לו ענין זה לזה כלל ונם בזה בלי
הקמח נמי ה" המלח עומד רק דלא הוי חזק
כל כך והקמח רק מקפה אותויהחזיקוביח"ר
ודאיאין לודין מעמיד ת"ב וגם דעת מהר"מ
לובלין דגם דגר המעמיד בטל כדי למסוך
עליו בכה"ג ונ"ב ונכון:

י"

דהריסנבע"
שה יבש אח"כ ז-א דבתר שעת
התערובות אזלינן ואזהוי לח בלח ותדע דהרי
במצות נעשהנמי יבש אחר האפיו ולסםנהגינן
ינויות בסל בסמ"ך ובע"כ בתר שעת התערובות
ן התר ונישור וה-ה בזה .ואין לותר
איינןידי
דהקסח הזה הוי תעמיד דאינו בטל זה טעות
הוי רק באם נותן גו
דדין מעמ
חדשידוידאאינבואינבוט
ינותן בו טעם חדש רק
טעם
דהם כדי להקפותו שיה" חזק ואיש דוחה
לדין מעמיד בכלי דפליני ר' נחס" ורבנן אם
אזלינן בתר המעמיד דבכלי דעושהו כלי בנה
תליא באס הדבר מעמידו להיותעליו שם כלי
י במה שמחזיקו
אבל במאכל אין הדבר תיו
להיות מחובר רק בהטעם אם נותן גו טעם
חדש להיות נוף הדבר מתקיים ולעשות סמנו
דבר חדש אבל במה ואינונותן בן מעם חדש
ומחזיקו יהתקיים בעדם רק כדי להיות מחובר
יאדשיא יתפרד אין לזה דין מעמיד גבי

ליב .להרב החריף מזיה חיים נתן
דשמביצשרילהנבירמיה
ליב הורוויץ סףס דק' קראקא:
ם הוה א' משפטים
הנה 8צם קפיתי יי
לעתותי ערב ואםכיאני סושרד וחלש כח
פניתיתיכף להשיבם הלילה כי עת ידבר כי
ימי הפסח ממשמשץ ובאיםבעזה"י ובעיר גדתה
לחלהים צריך להתחיל ולדרושמקידתימ"דיום

לפסח .והנה ל"ד שאלתם אם להתנהג לאפות
מצות ע"י המאשין הנתחדש באשכנז .הנה
חלילה לעשות כן 8ם)מה וכמה טעמים

שאבאר בעזה-י ומשדינת אשכנז אין להביא
רא" .והנה נ"ל ב' טעמים דאסור הוא מדינא.
אחד דלצאת בוידי חובת מצוה ודאי לא מהני
כיון דאנן קימל דאין יוצאין אפי'
ע"י
י"ו שאין להם דעת וישראל עומד
יש
שח
בעשאמוא
ע"ג נמיי
א מהני וח"כ סאשין הזה לאעדיף
מעשיו ממעשה קטן דאין לו דעת עצמו %א
מהני אפ" גדול עע"ג ולפי משמעות הפוסקים
בעינן שמצת מצוה מתחלת ייש
ם וד האפ"

י מצת מצחו
י"מ הכ9ע"י ישראל נחל וא"כיד
ודאי אין יוצאין וא"כ ההמון עם שאיןיודעים
הבחנה בין שאר מצות לשל מצוה יעשה נם
י מצוה
מצת מצוה ע"י מאשין ולאיקייםיד
העשה  03ברכה לבטלה בודאי ולא יעלה
דעתו לבקש %עוזרים למצות מצהרוראוי לגזור
האיטו הא דהוי גזרהיטו דאורייתא דיצות
מצוה אין יוצאין בזה מדאורייתא .ועוד נ"מ
לאם שכח ולא אכל אסיקומןדקיי-ל בש"ע אם
טצות תצוה שסורה מקצירה א-צ
איט

עי

אוני

יחזור
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האלף

השמטות לשףת על או"ח

לאיור ולאכול דמומך על מה שאכל בתוך
הסעידה והיינו דסתם מצות שלנו כיון דשמם
מצה העוור יודע שעושה מצה והוי כאלו כמן
לשם מצוהכי לדעתו כולהו טצוה הם לא כן
אםיהי' ע"ימאויין דבודאיאיןיוצאין בוידי
מצוה יבא קלקול גס בזה באם ישכח לאכול
אפיקומן הא הדא:

ף ל"ו)
ןערןי שנית הרי אמרינן בפסחים ,ד
ושוין שאין נילושין בפושרין ופריך
הש"ס שם מ"ש ממנחות דתנן כל המנתות
נילושות בפושרין ומשתמרין שלא יחמיצו ומשני
אם אמרו בוריזין יאמרו באינן זריזין וכף.
והנה מוכח להדיא דגם גפושרין אפשרשיא
יחמיצו רק כיון דבעי שמירה אסור בפושרין
ומשמע דהא סתם מצה לא בעי שמירה כ"כ
והייה כיון דעוסקים בהם בידים וכל זמן
דעוסקין בהם לאיבא מעצמולידי חימוץ ולחוש
י עסק זה אין לו לחוש
שיגיחנו אח-כ בי
דלמ"ל לעשות כן אבל חיבא דבעי זריזות
טפי ושמירה טפיאין אם רשאים לסמוך עלית
וא"כ ה"נ באם יהי ע"י מאווין צריך שמירה
יתירא הדא כי מי יודע אם עסק המאשין
מבטל שלא יחמיץ אנו לא מצינו בפוסקים רק
בעסק אדם בידים ומי יכת לשער הטבע ואף
אם מעכב שלא יחמיץ הריכיון דדרך המאשין
לעשות מרובעין ונשארו מירורים כמ"ש רו"מ
הנה לצרף אח-כ הפירורין ודאי אסור כיון
דמתחין אינה זמן אחר העסק הרי אחר
שנתעסקו בו מיד מחמיץ וא"ב צריך לבשר
הפירוריןשיא יתערבו במצה א"כ צריך שמירה
יתירא ולא עדיף זה מללוש בפושרין דאף
דאפשר בשמירה אסור למצות ומק"ש בנה .וגם
זה אנחנו יודעים ששכיח שיה" במצות חטין
שלימים אושבוריםכיימיםידברוכי זה חמשים
שנה שזיפני ה' שאני מורה הוראה בעיירות

אין שנה שלא יהי' נמצא שאלות כאלו וא"כ
תיגח העוזר במשמוש היד מרגיש בו nvls1
שאלה משא"כ במאשין מי ירגיש אם יה"
במצה איזה חיטה או מחציתה ולסמוך שיבדקו
אח"כ היישינן לשכחה ואנחנו איזן מן הזריוין
נמו שמפורש בש"ס הנ"ל ואין לסמוך עלינו
בכל דגר צריך .זריזות:
זעוקי בה שליש"כי הנה זה הוי ש"ס מפורש
!
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ססהים (דף ל"ז) גביאין עושין סקרוקין בפסע
ופריך יישנה בדפוס ויקביענה ומשני יחמרו
כל הסרוקין אסורין וסרוקי בייחוס מואזין.
והנה יש בו מחלוקת הפוסקים וידינא קיי"ל
בטוש"ע רכל הסרוקין אסורין הן של נחתומין
הן של כל אדם א"כ היינו ממש דין הש"ס
ואם שם כל העש" הויעיי ישראל רק הציור
יה" בדפוס אסור מכח דיאמרו כל הסרוקין
אסורין וסרוקי בייתוס מותרין מב"ש אם
ל המצות
העש"יהי' בדפוס דשייך לומרכןדי
הנעשין שלא ע"י אדם גדול משגים אסורין
והגעשהע"י מאשין מותרים וחס להזכיר2 .ם
אין זה מגדר היושר והמוסר להיות נתל לשנעם
אשר עיניהם נשואות לזה להיות העזר הוה.
עזר להם להוצאות הפסח המרובים לבני עמנו
והנה גדולה מזה אמרינן בפ"קדרגיך דללך
אין קורין המגלה בשבת אמר ר'יוסף ספני
שעיניהם עניים נשואות למקרא מגלה וע"שש
בתוס' יע"שש במקום ראין חשש שמא ישבירנו
אסור מטעם הנ"ל הרי דמקרא חובה ומדברי
קבלה ובטלוהו בשבת מכח טה דעיניהם נשואות
למקרא מגלה ומכ"ש בזה דאין בכך מצוה
במאשין דאין יעשותה דעיניהם של ענים
נשואות לזה להשתכר על מסח וגם כמה
בתים והבינונים ומכ"ש ההדיוטים אין ניתנים
מעות חטין הנהוג בישראל ושרשו מדברי
הראשונים ולכך הם מקיימין בזה במה דעכ"פ
נותנים להם להשתכר בעזרם במצות לא כן אפ
גם זה יבטלוהוי כמבטלים מצות צדקה ופעפע
חטין לפסח .גם כל מנהג ישראל תורה מעולם
הוי מצות עגולים ולא מרובעים ועתה נעשו
המצות מרובעיםכי עגולים א"א מכח הפירורים
כאשר כתב רתם רק שהמה מרובעים וזה
יעשה לשנות ממנהג ישראי (ובמכתבי כתבתי
טעם נכון למה הם משולשים ות"ל נודע ל*
אח"כ שכוונתי כמעט האמת רק שכאן נשמט)
וכך נלך בעקבות אבותינו ומהם לא נזוזימין
ושמאג וזכותט יגן עלינו יהשיב אותנו אל
ארץ אבותינו בזכותם במהרה בימינו ,כנפשם
וגמש ידידם וכו':
שי'ל'נ .עתייהנ"ל .ידידות מכתבם קבלתי
רגע  ,11ותיכףפניתי להשיבה
וצרלי מאד אשר איזה אנשים נכשלו
בפסח

כי

פי

שי

ב"י

יא

האלף

השמאות לשול על אנח

בפסח להיות עושין מצוה הבאה בעברה גדשה
וביבוב נשמרו מזה ולא עשו רק מי שאין
יראת אלהיט בלבו .הביטו וראו דברי המתיר
איך דבריו הבל הבלים ואיך כוון עוד להדפיס
כדי להכשיל הרביםאוי לנו שכךעיתהבימינו
להיות מורים כאלו וכבר ידענו דרכו שקולא
קולא  '1%והוא מכוון הכל להיתר כי יודע
בדור הזה כל המיקל לו רק הוא לבדו הגאון
ואינו מביט מה שדבריו המה מהבל יחד כן
כוונתו רק להראות גבהות וסימנך לגסות רוח
עניות דתורה .הביטו וראו איך טחעיניו מראות
שהביא דברי הח"ה וסימאעין כל רואה דשם
כיירי בדבר שכבר נהגו בוימים רבים וישנות
במקום שכגר נהגו היתר בזה יש לחוש ללעז
הראשונים וגט בזה אם מדינא שרי רק להחמיר
אין רשאי לשנות מפני הלעז וכמבואר בגיטין
.דף ה') כעין זה אבל בדבר שלא נהגו מקדם
רק עכשיו נתחדש וגם במקזמזת הללו לא
נהגו בנה אסו מחויבים מקומות הללו בכונה
כדי שלא להוציא לעז על מקומות אחרים ומה
לעז הוי הרי י" 9בלי ערעור אין רצונם בזה
רק בזה והרי בש-ס דיש אוכלין חלב דאייהרא
ויש שאינם אוכלים וביו-ד סי' פ"כ יש מקומות
שאוכלין עוף במסורת ויש מקומות שאוסרין
ואין הוששין ללעז מקומות המתירין ובמס' שבת
יש מקומות שמטלטלין שרגא וכף ויש שאין
מטלטלין ובאתרא דריוה-ג ה" אוכלין בשר
עוף בחלב וא"כ גה" מחויבין כולנו לעשות כן
שלא להוציא לעז ובפרסאין מקום אחד משועבד
לחוש ללעז מקום אחר ולעשות כמותם ומה גם
מה דראינו דמדינא אסור לכך הביטו וראו
דברי פטומישי
ו לכך אני מבקש מכבוד הרבנים
המופלגים הגבירים להדפיס תשובתי ותשובת
הגאונים מיה מרדכי זאב והרב הגאון מסאנץ
ן הוצאות מה
ולמצוה
רבהצויהחשרבבוהאנייחמשובכןליהיצתיל הגלכיי
ה ולמ
שיעי
ל מן
האיסור ולאפרושי מאיסורא ונא להודיעני אם
יעשוכן ותנוח דעתי וידפיסו גם מכתבזה לפרסם
טעותו ועלינו יערה רוח הבורא,ידידם נצח:

כי

:
.בנדון
שי'יו"ר
י
"ף
ני
"ר
הח
שהרב

הנביר מו"ס
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בחכמה ~פי דעתו היקרה) קריתי ושניתי אמש
בלייהכי מחותנו הרב הגדול נ"י הביאו אלי
בלילה כי לא הגיע עדינו עד אחר צהרים
אתמול .והנה טר
ידבר אתחיל בסוף
אשרםבקאשתנח
דברי כבודו
יישלא יהדפיס מכתבו.
י
הנהידידי חשדני במה שאיןביכי כבודו דימה
שאדפס עוד ובאמת לא דברתי ולא עלתה
על לבי:
דומעתה נפנה בעזה"י על שורש דברי קדשו
כיאיןבידי להתמהמה כיאני חלש
כח ומוטרד זה יוצא וזה בא לכך אין בידי
להתעכב אמרתי ארוצה עד איש אלקים בקו
קולמוסי יהי מה ,הנה ראיתי דברי כבודו
יוצאים מן הלב סתור כמותו אבל מה אעשה
שאין נכנסין ללב כי אין לי לג טהור כמו
ואנייצו לב אבן יהא רעוא משמיא
ממגי לב האבן ויתן לי לב בשר ויקוים
יטוי
מאמר המשורר
סתור בראלי אלקים
שי
ב
ורוח נכון חדש בקרבי וכעת שלבי לב האבן
אין נוח לי כל תקנתו של כבודו מכמהטעמים.
לעשות חדשות בזה"ז
הראשון הואכי אין
בשום אופן בעולם ובדור הזה כל המוסיף גורע
ולא אכשר דרא ואף שלאהי' בידינו שום טעם
למנעו הי ראוי למנעו כי אין לחדש חדשות
בימים הללו ותפה אס על ככתו איך הביא
ראי' מן האייזינבאהן למאשרן ומה ענין
שמיטה אצל הר סיני בדבר הרשות יכול אדם
לעשות כרצונו איזה מלבוש שייטב לו
בדבר מצוה אין לנו רק מנהג הראשונים
ואבותינו הקדושים היעשה לו אדם סלית של
ם ומה
מצוה בתמונה אחרת שאינו מימותעגי
גם להיות עושק דלים ורודף אביונים אשר
מימיהם ומימות אבותיה עיניהם נשואות לזה
להיות להם די ספוקם לפסח ולמה ננעול דלת
בפניהם פן יצעקו אל ה' וח"ו יהי' בגו חטא.
ועוד נוסף אף אם יתאספו כל חכמי ישראל
ויעשו המאשין שלאיהי' בו חשש חימוץ כלל
אך מי ערב לנו שיעשו כן בכל עיר ועיר אם
אנחנו ניתן תורת כל אחד בידו אם יעשו
המאשין בא81ן אחר מי ימחה בידם אם רק
יהי' קול שהותר המאשין יעשה כ"ח כרצונו
וגם מה נעשה למשתחל בפסחים שיאמרו כל

יצו

יב

נ"י

אבי

מק ,נפתלי
רי
די
ץ בשרנשטיין לבוב:
גי
הה
ימרת מכתבי "נכתב מיוגבת אש היראה נם הסרוקין אסורין וסרוקי גיתוס מותריןועיין
במרא
2
1
שניפז
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במיצא ס" תס"א ואני רפתי בקצרה והרב
דו"צקויו ביארויוסר כס"ט בקונטרס המודעא
שינו ועוד אף אם יה" אמת שיהי' באיזה
צדדים המאשין *ה"עדיףמן האנשים המנלגלים
המצות אך בקצת אורנים ודאו גרוע .האאר
ר מחמשים שנה אני סורה
הוא הנה זה ייה
ואון שנת שלחישף
.הוראה בחמלת ה'
נמצאים כמה חטים שלימש ושבורים בהמצות
ואיש נרגש בשעה שהעיסה שלימה רק
'כשמגלגלין אז כל אחת מוצאים אחזה בשעת
הגלגול ובמאשין מי ירגיש חחטה ואדרבח
המאשין בדחקו ידלוק ההטה עד שלאיהי'
ניכר ובתנורואאיש ברוטב יהב אוסר ולכך גם
ע"י הניקור לא ירגישו בזה הנוד הניקור אינו
בכל שקום התכן להיות שבמקום החיטה לא
יה" מנקר
ייטבה.גלוגה%שנקבןידהואאדםאםהומיגלגבלכיי
מקום וירגישו
אבה
ן
מצות נותנין לנקוב
האמותצםות ואלזיתםבגמלרהתבנ'ורוי
.והשאר עדיין מגלגלים
וכתהם בחשור תופין 8הרכן ב' ע'ואין מתח
שום מצה בלי עסק לא כן המאשק מגלגל
הרבה ביחד ואס יטלו ב' וג' לנקוב מנהגם
לתנוריהיו אחרות אונחיםבלי עסק כלל.וידוע
משש בש"ע ששיעור מיל הף רק אם לח 1pep
בו כלל אבל לאחר שעסקו בו אם מונה בלי
עסק מיד מחמיו והן אמת  aw.בדרך גלגול
כמה אנשיםאין סשגיחין עה ומניחין שיניחו
המצותבלי עסק אך עכ-פמי קרש לו יראת
שמים זה שומר עצמו מזה ו~ה אם חי כמה
עוזרים אבל אם יהי' המאשין מה יעשה הירא
שם אף אם ירצה יהחמיר לא יכצא לו לנדו
עתרים ומה יעשה מי שאיי עשיר %א קח"
בידולשים ארבעה וחמשה:

עיי

וזגרדפ לדעתי ע"י דוחק המאשין נעשה
חימום ומהמם הצימהע"י דוחק גדול
ומאשכנז
לזה לדעתי לא טוב הדבר כלל
כלי
יודע אטה
וי
אין רא" מכמה וכמה טעמים מ
שזרים ה" שם וגם העתריםהיו רששי ישראל
ואין כדאי לעשות להם תקנה לא כן בפולין
דהעוזרים עניים וכשרים אין ראוי לפסוק
י יה" כבראשונה השומע
להיותם בזה לכךידעת
יחדל וכבר אחדל במשנה פעטיים
ישמע
והחאדחי
אין 4נו
ראין לרמאין וגם הלעיטינו לרשע

לף שלמה

וכמה פרצות בחנ"ה נעשה בפרטבין

המות
הנשים בלבושיהון ודת יהודיה ודת סשה
צף זה כאחד מהם:
י-
עםיבבי יו
ו
ני
א
דהכה כה דב
פחהרתיבחאדששי
ות עיקר ,ועתה
דעתי
נבוא  mpלד"ת מה שתמי כבודו  %הבקי
נותמה על הפבי"ט שהתיר טה שאסר הוא הרי
ותמה כבודו שנעלץ מבצו
חכם שאסר וכי
דברי תשובת מהרי"ק והביאו הרמ"א מה רמש
דדוקא אותו דבר א"י להתיר אבל על דבר
אחר יכול להתיר והבית שנם שכשב"א 11לין
ח"ד כושכן .והנהאין אבקת רוכלבידי שיתף
שתיותיו חככני להשיב טה 4ך באמת מן הש"ס
דברכהן דיריך שם בשלטט הוא מתיר והם
אוסרין לחומרא אלח הוא אוסר וסט מתירין
והתניא חכם שאסר ומהו צריך דלמא ם הם
מתירין דבר אחר כיוצא בו לrp 8
קופא
~
שאסר ובש-כ ראין סילוק ולדעתי זה שצט
גדמה על המהריסק ושכשב"א .והנה למה
עין כבודו ביו"ד בשנך שם בשם המהרשול
דמה שהוא מכח גדר וסייג אף על דשאאין
רשאי להתיר ונדון דירן הה מכה גדרוסיינ
והנה נ"ל דאף המהרי"ק שמתיר הוי בהוראה
ליחיד ומה שאירע לו דרך מקרה אבל מה
דהוי להנהגת הרבים תמיד שתה אוסר לעשות
כן אסור לחברו להתיר דהוי כלאותו דבר
כית רזה אוסר לנהוג כן וגה מתיר ,נם נראה
דהם לא התירו רק שלא בפני הכם האוסר
אבל גפני החכם אסור להתיר אף לדבר אחר
ובזה יתיישב קצת קושתתי
י
דהמם לבבובזרכות
נראה שהיו בפניו דהכרק עליהם
הן
אמת שבבלו מביא דבזה"ז לאשייך כלל דין
חכם שאסר אך זה ביחיד והורה אבל ברברס
חכמים שהורו כן ודחי גם בזב"ז אין להתיר.
ובנדון קושייתו על המהריסק הנה אק לומר
דעדיפא משני כמ"ש ר"מכי מלבד דזה דוחק
אך הנץיזה קשה דהרי הש"ס מהדש מכח"ה
אבתרף
דין חדש דאיכא דהוי כדי שלא לגרורי
מוהר להתיר האסור ומנ"ל כן דלסא גם זה
אסור רק התם התירו על מעשה אחר וצ"ע
בזה .והנה יותר אין פנאי להאריך הצם כבודו
הסליחה אשר איני מארק .לו כראוי לכבורה
דברי ידידו הטרוד התלש כם:

עי

כי

יי

עי

יא

6י'

החלף

הבמפת rrw5על ש" לף טלמה

"4ץ:
סי ל
צ"הר.הכיננידםק"ניע'ידיתשוב" מרב""ד
נהא
ה
שהוא כל
p~aan

ודעתו ג"כ לאסור

רק

יסודו דמה דבעיגן ב" כונה לשמה לא מהני
ח האדם רקבעינן מעשיו ממש% .פענ"ד וה
י
ומה הנה מלבד דהמאשין גמי הוי כסגלגל
נדדוגי
הרי העתרים נמי מנלגל'ם בעץ ומה
ו
 08סרגל בעץ מצה אחת או כפלנל כמה מצות
קוף סוף הוא סגלגל הטצות בירט ולוא יהא
זהוי בכמה כגלגלים pm .סגה לדינא שזג
דהרי זה מבואר כנט שכתבו אשץ ונדול מכוין
ישה מהני ובנכרי ל 8שהני מטעם תחר
דימעתי דנפשף קעביד הא בלא"ה הי' מהמל
וחרי בהש"ו וזכרי אינו 4ר שליחות כלל
ומעשיהן אינו כלום ומהני רק מחשבת הגדול
העומד ע"גוהרי מעשיהם נרחמם מכח דבכחו
 08הרנ אדם עאי שזרק בו חץחייב וכן אם

יי

ונזק בכחו וגם כה כחו פליצי סוסכוס ורבנן
4בל בכחו ודאה חייב לשלם ובהרג אדם
מדק ?"י לכרי זבש"ו פטור בודאי ומוכח
דשלי8א הששו ונכרי נרע סכתו ולכתה לשמה

ח1

שפצי זרא בנכרי יידעתי ינפש*
עביי
' רוש קףי"ש במנ"א.2
 a~aסי

תן

'
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נחשב כנטת אבל  f~naהשראל עע"גניון
דבנמר מעשה בידו לסיעו שלא יעשה הה
במישה ממש ומהני ושכיש בכהן מנמש
טףידבירו לעכב המעשה אם עושה הה ruu
מכ
כי
ה
מעלייתא ומהני אף במה יבריק שפמו וזשב.
מם כוה שצג דודאיבסכין ארוכה חית דעכ"5
ד"א סץפ ב"ה הה
נוע בבשר הזי דהוי
ה
ע
י
נ
ו
עבשייכרסעי דלת
בק
ק
ל
ח
ל
ע
ד
י
עג"
ע
ד" 8למונע בידו %כך אסור שכתחלה ~woי
בבשר ובקרם לזה דרך כל הוושעם לשחוט
בסכיןואין לו היכר לכך יש לתוש שמאינש

עיי

8לל בזרק פכין ושחש בוה כית דאין
aדa
"eכל שוחטים כן אקל יש לו היכר במח
רך
ך בודאי לא
דייט שוחט כדרך השוחקיםיכ

ינץ השב) אבל עשי זריקה שאינו גורעכיל
ודאי לא אתי לשאף שיגע כין דאיןיגע
כלל בבשר שכך קשה דלוח מנתראם" לכתחלה
לכך כיון והש"ס בא יתרץ דבפוקדשין

לכתחלה לא מוכרה לתרץ דמייני בסכין ארוך
ובזה גם הרב הרניש בזה דילכן רק שכתב
דאין סברא לחלק בחוש שסטינע בין סננן
דרוך לזריקה ולפענ"ד פברק נדתה הוא
לחלק כן:
ם
א
ל
כ
י
ה
הןדי כאל ליישב בדרך
כי ל5י
האמת לא נצרך לזה ס"ס לא אמנע
מלכתבו יהנה זה יה" דומה כמ"ש הג"י בפ"ב
דמ"ק גבי אשו משום חציו דהוי כאלו ושקף
ו אז אף דבאמת נשרף אח"ככן ה"נ בשלסא
כוי
בסכין ארוך כיון רעושה מעשה בידיו הוי
כאלו שחטו במקופו שמונח שם אבל בורק חץ
ושחט בוה נהי דהוי כאלו וחטו הוא מ-ם כיק
דבגמר המעשה לא עשה כלום רק דגלך בתר

411גה מת ~ ranר "8מפ קד"יי
ץלהדבקסאכמיי
שם נפושבטוקדשין משכחת
ן
שרוך 1ל 8קחמר יזרק חץ ושחט כמ"ש בש"ס
דרבא זרק נירא וכו' הנה גם זה איט הוכחה
מהנח זריעה הץ 2רע מכהו דבכחו אם הף בכל
רגע בידו יהווה גו %א לעשותוי
ה nru
ן בידו
שעשיו ממש רק בזרק תו כיון יאי
שהתדרו עוד בנמר מעשה זה נרע מכחו רק
6ה דגשני משהיטה הייט דוכא דלאבעינן
לשט סהמ יעכיר לא נרע מהזיל סכין מידו התחלה דהוי מפנו ות"כ הוי כאלו עשאו שם
כשאט בה דמהני חף דלא כוון לשחיפה כיק במקומו שזרק והרי הוי הוא בחוץ והף כאלו
דען"פ הקילה הגש מידו כק"ש בש"ס הףד שחטו בחוץ טסו התם באשו משום חציו לכך
' ג' כן ה"נ הה בזרק הו ורהט בה אבל לא מהני במוקדשין וזה עצה נכונה מאד אבל
ית
הירא דבעינן לשט לא מהני כיון דבגמר לא לזמר דבלשמה לא מהני כחו זה ישתקע
מדבר  nnwwאין בידו לעכבו שלא לעשקן
ולא יחמר וביהר דבריו לאעיינתי יוהר:
141חף 1שתייהו אזלינן לחוסרא לענין הריגת לדצה שגרמיתייהחזיק דברי הרב והראשת
אדם ט ~paאזיינן בתר התחלה כיון יתחפת
נאמר אף דהסאשין נעשה ע"י אדם
בשחיטה היכא נראה דלא נחשב העשה אדם דהנה נ"ל דאף
אדניקםהוי כנדו חייב
א
יסוף וכיון דבסוף האדם הבגלגל העיסה נגלגל לא נחשב רק
ק ישטו אזלינן בהר
יירי
בב
א הף בידו לחזור בו לכך ל 8כחו ולא כעשיו מ8ש ורא" ממט דפלימ בת"ג
השיקר חפעשהי
צ

4

סשה

ולאלף

80

נשממת לשו"תעל או"ח

ה עא ד"א שמה לקיתה או לא
ד36חחייקיח
ואץכ לא מבריא למ"ר לקיחה אחת לא שסח
לקירה דסוכח דלא נחשב פעשה אדם ע"י ד"א
8ף רמ"ד דשמת לקיחה היינו רק דדי בכחו
דעת

עכ"פ טעשה

סם נמי הוי לקיחה

שדם ממשיא
העיסה

ביי
נח אדם האדם
הה "81מ לפ"זאת
גידיו חף רק הד כה אב 5אם

מהצול
אנימנלגם רק p~mnויו"כ מסבבין הגלגלים
ם בידיו הף רק כבר כהו
טמילא ואיןהגיניי
והרי בפ"ב בבאק טבעיא שם לנ"א אם כח

כהו הה ככתו לסופכוס או לא ומוכח דכה כחו
רק לסומכוס
לא הף ככחו ומה דמבעיא
%א לרגנן היינו דלרבנן דכל צרורותהוי רק
נזק נזח סח בכך דהוי ככח כחו הרי קרן
דחף שלא מדעה הבעלים וחייב ה-נ ה"ה כח
בהו י"ל דהף נרם היזק אפי' סגהמתוחייב
ח"נ אבל לסומכוס דס*ל דנ"ש משלם בזה י"ל
ת נחשב
ד"ח כחו גרע וח"כ נראה דה"היהיו
מעשה אדם כה כחו לא נחשב מעשיווהוי רק
בנעשה טפילת .ומה שהקשינו מחש"ו וגדול
עעאג נראה נמי דאאוש דבחשאו נהי ראינן בני
שליחות משם אטרינן בק"קדחולין דקטןיש לו
 n~vaוחץ מהשבה ונראה דה"ה חו"ש נטי
הףכן ומה דלא קאמר ההם כן בחשש היית
דהתה פבעיאלי' אם מהני מחשבתו נכרת מתוך
טעשיו זה ודאי לאהוי רק כקטן %א כחרש
ושוטה אבל מעשה לבדו י"ל  11WVנסי כחרש
ושוטה %כך נהי דמחשבהאין לו מהני מהשבת
אנדף לשמו להצטרף עם מעשה החשיו ונחשב
אגל בדבר שאין גו רוח
יעשה אדם
תחם ואינו ארם כלל בזה  P~pnנמי
בהני כוונת העומד ע"נ לשמו
nvPn
ל ובודאי לא
דאהיוי רק במחשבה בלי מעשהכי
טהגי .ובפרט לפפ*ש בחבורנו געוה"י כמה
פעמים דמובח ברמ"א אהע"ז סי' ל"ז דאף
נקטנה ראין לה שליחא מ"מ אם האג עומד
דא"כ י"ל ה"הגמי 1wmns
אצלה מהם מטעםי
ם שליחות ס"ס אם עומד אצלם
אף דאיןיה
ך מהני בעומד ע"ג ומכוץ
סהר מטעםידויכ
לשטו וחף כאלו עשה הוא וגנכרי נמי מהני

יי'

איי

יו

ישפי
יא

יא

לף שלמה

דאל דדותך סרתי בעינן אמ' תומד אצלה חז
נחשבת הקסנה כידו כיון דבלא"ה הקטנת
ברשות האב אבל באחר מהני אף בעומד
אצלויומר דהוי כיד .סיהו הדין נכון סטעם
המאמין ותילנתקנודברינו מ"ש במודעא מחשש

יא

ישטו ואני לפי הומי כשגתי דסגרתי דהמאשין
טתנלנל בעצמו כדרך כסה כששינין שנתחדשו
ואחיד נודעלי שהוא ע"י אדם המסבב אותו
וה" נדחה טעם זה אך הנ"ליתחזקו דברים
הנאסרים שם מלבד שאר הטעמים הנכוניפ
כמ"ש לציל בתשובה בעזה"י:
:
ם
"ורב כב
נדתפה
לץ* מתה
י זאב מףז דק'
"ם
ננת
8
לע
ין14דידת מנתבו קבלתי שבוע השבר והנני נותן
לו ת"ח חן לו אשר הודיעני מדברי
הנרגן (הוא הרב מניהחיים יוסף קרא אגד"ק
פארדאן אשר חזר אח"כ והשתמח לרגלי רבינו
"1ל להסיר הנגיפה מעליו ,הפעתיק) וכל היום
פסיק חוכא מפומא כולהויומא על חלומותיו
ועל דבריוכי המה מהבל יחד והמההיו למשיב
י נזכרתי פירושי מכבר ע"ד הצחות מאש
נפשיכ
המשורר בזאתידעתיכי הפצתביכי לאיריע
אויבי ולכאורה יפלאהיא שונאי דודהיו
רבים ואיך אמר כן אך נראה בשים לב מ"ש
כי לא ירישאויבי עלי ולא חטר ידברואויבי
י חנה להכיר טפלת האדם
עלי אך הכונה כ
אים מן אוהביו רק מן שונאיו כי האוהבים
יתכן שההף אהגה מקלקלת השורה אך משונאיו
יה" מכיר האטת אתם אם לא כי אם יבואו
לשאול על איזה אדם שהוא באמת רע מעללים
אז ישיב הטשיבבקוי גדול ע"ז השאל הרי
האדם שהוא
הוא כך וכך אבל אם ישאל
באמת תמים במעשיו אז אף שהשונא ידבר רש
יצעוק לא יוכל רק ישיב בשפה רפה ויקטין
ה מן קול השונא ומדבוש אפשר
מעשיו וינ

יפי

ינת

יא

עיי

עי

ר אם אמת או שקר ,והנה ידוע דדבור
יהכי
יתכן אף ביחש אבל יריע הף הרמת
י
ום
קי
כמ"שיריע אףיצריח ולכך דוד המ לו שונא
אך פ"ם בקול לא היו יכולים לצעוק רק בשפה
י חפצת בי כי לא
רפה וז"ש בזאת ידעתי כ
מטעםיד למי המעם דאדעת" דאשי' קעביד יריע אויבי עלי רק בקול נמוך ,ודכ המדרש
אשל נדבר שאין בו רוח חשם כלל דלא שייך בפ' חת שרה בפסוק לעת צאת השואמת א"ר
אשה ושמע קל
* 18ד ל 8מהני עעץג מיהו סרפץאחין ראי' הונא בשעה שאדםהויך

יישא

כלגתן

האלף

השפטת לשרת על או"ח

ציבתן טננהים החח 5שץת מה אינון אמרין לעת
יהכונה כיון
דעאריביעלזערתהיצ'אלתו הקשפויאצבתותהדשר"
י כמ"ש במדרש
ך
ה נתאחר לבא עד עת ערב עת צאת
ימ
השואבות ,אך הכונה דיצה הקב"ה שאליעזר
ישמע טהות רבקה מהו וזה לא יבין רק מאלו
ן דופי בכל אדם
שדרכם לךבר לשון נרגןויית
מזה ומוולטיבין לאשורו ולכך הנה עת צאת
השואבות,לסיאוב מים הנה זה דרכם כסל לסו
ידבר בגנות כל אדם וכעין שאחז"ל משעה
שישאו ויתנו בה נשים המוזרות בלבנה כן נמי
דרך השפחות וז"ש המדרש אם הולך לישא
אשה ישמע קול כלבים המנכחים היינו השומע
האנשים הדומים לכלבים ומנבחין הוא מצית
מה אינון אמרין אם בקול גדול או בקול נמוך
ולכך בא לעת ערב לעת צאת השואבות:

דהרנהבז אני אומר מרא דעלמא בזאת ידעתי
כי חפצת בי כי לאיריע אויבי עלי
והנה ה" בידי בחמלת האל להשיב הרבה על
דבריהם אך אמרתי אקיים מאמר הכתוב אל
תען כסיל כאולתו וזכור אזכור מ"ש לק'
זיטאמיר על ת"ח אחד הדומה בעיניו לח"ח
אמרתי דרך הלציי לפרש משאחז"ך כתיב אל
תען כסיל כאולתו וכתיב ענה כסיל כאתתו כאן

בד"ת כאן במילי דעלמא והנה העולם מפורשים
תען הה במילי דעלמא ולבבי לא כן ידמה

יתוב לא ישסיענו הנהגת מילי דעלמא מה
אכ
דה
ד
שאינו טגע לדברי תורה ומוסר לכך נראה
הכונה להיפוך דשניהם עיירי בד"ת אך חייוק
הכסיל אם הכסיל הוי רק
הש"ס קאי
במילי דעלמא אכל בד-ת אינו כסיל או ענה
כסיל כאויתו כיון דאיט כסיל בד"ת יודה על
האמת אבל אם הוי כסיל גם בד"ת אז תען

עי

אי

כסיל כאילתו כי למה תשחית דבריך הנעימים
ויכוחים אחר שהוא לא שדה לך ולא ישמע
דבריך כן כתבתי אז וכןאני מקיים עכשיו כי
ס בד"ת
מה בצע אס אשיב שזד הרי הס כסייי
י וקנצי למילין כי לא
יגה אשים מחסום יפ
האנשים ההם אני מדבר רק לפני יראי ה'
אהי
ם יבינו האמת והם יתנו הודאה לו ית' על
כך ויקוים בגו מאמר הכתובכי ישרים דרכי
ה' *דיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בס וכל
מח שהכסיליםיוסיפו לדבר סרה עוד יוסיפו לי

לף טלמה

'א
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שמחה יהירה .ואזכיר מאמר הטשורר ק' ס"ט
ישיחובי יושבי שער ונגינות שותי שכר ואני
תפלתי לך ה' עת רצון והמשך המאמר הוא
כי הנה למעמיס זוכה האדם בצדקת מעשיו
ולפעמים רק מכח שנאת שונאיו להכעיס לו:מ
מרחם הוא ית' על המדובר בו סרה אשר לא
כדת וז"ש דוד שהוא ביקש שישיחו בז יושבי
שער ונגינות שותי שכר ואדרבא אז ואני תפלתי
ה' עת רצון אז הוי עת רצון לקבל תפלתי
מכח שזאת מדברי לה"ר וכן אמר המקתן
באיבה ספקו עליך וכו' שרקו ויחרקו שן אמרו
בלעגו אך זה היום שקוינוהו מצאנוראינו והנה
תיבת אך אין לז הבנה לפייאיב
ה ודברי
ל
"
נ
ה
האר"י בלקוטי תורה ידועים ~פי
הוי
הכוג :כך דישראל אומרים האויבים שמחים
על רעת ישראל אך לא דכי
תאמר שאנחנו קובלין
ומצטערין על כך רק אדרבא זה היום שקהטהו
שהמה ישמחו זה מצאנו ראינו כי עי"כ ירחם
ה'עיינ
ו ביותר להכעיס להם .כן אנכי במלתי
שמח אני על דברי סרה שלהם ואני תפלה לאל
רעתם לפניך ועלינו יערה רוח
חיי תבא
ח לנו המורה לצדקה ותראה האמת
הבורא וישי
כנפש המעתיר:
ר ראיתי לחזק לבנו עוד במאמר
עי
אדוננו דהע"ה למיכל בת שאול ועם
האמהות אשר אמרת עמם אכבדה והנה לפי
פשוסו אין לו הבנה איך יתכן שיהי' באמהות
שכל ויראהייתר ממיכל שמיכל לא הבינה רזה
הוי דבר נכון והאמהות יבינו כן אך הכגגה
להיבוך דהנה ידוע רכל דבר ניכר מן הפכו
כיתרון האור מן החישך כן ה"נ אם יבתון אדם
איזה דרך אם טוב אם רע יבחון מן הרשעים
אם דרך זה טוב בעיני הרשעים ודאי הוא
דרך רעבעיני השם ואם הוי הדרך רע בעיני
הרשעים ודאי הוא טובכי כן דרך רשעים
להיות אומרים לרע טוב ולטוב רע ולכך ה"נ
הנההיכל אסרה שדוד המע"ה נתכנהכעיני
האמהות בריקודו לפני הארון והנה זה ודאי
אמת אמרה מיכל כמ"ש הסוסקיט דעבדים ת
להם כל המדות רעות וכן נסי השפחות ואות
אמרה מיכל אך דוד אמרכי אמת כדבריך אך
ב יומשך :בודו
אדרבאכי מתה שיהי' בזיוןיה
כי הזה סופח דהוא טוב וכבוד שמט ראם

יך

כי
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לא הף בזה כבזד שמים לא הה בזה רעה שאינם טובים שני רבעים ואם כה יעשו מוהר
לפסח עכ"ל שאלתו:
בעיני האמהות ואם הוי רע בעיניהם ודאי טוב
הות שכך ועם אמהות אשר אמרת עטם אכבדה
גסה דהוי רע בעיניהם ודאי הוא טוב .והנה
ק אנחנו במעשינו בעזה"י ממח דחזינן
דהמאשין געיני הרשעים ורע בעיניהם על
ו
ט
ידרכם לגמר יטוס רע ולרע טוב
ביטולו והרי
מזה נגלה בעליל מזוקק שבעתים כשמש בצהרים

דהמאשין רע בעיני ה' ולמי שיש גו יראת
שמים וביטולו הוא הטוב והישר בעיניאיהים
ואדם השלם:

ן סו ה ישראל גאטטלישב
מיי ל"גיהרכ
אב"דבאלחוטן כעת גלבובו

וז"ל קידם חנ הפסח אשר
הנה עא"ידרעשאיתי
השאלה הזאת בעירנו אולט לחשר
ה" אז הזמן קצר ולא ה" מספיק ברצוא ושוב
כי ע"כ לא יכולתו להציע הדבריםלפגי מרן
נ"י הנהר נהג העכר יד ומ נגעה ביונהייתי
ונחלתי נכאב עיני ר"ל אמנם כעתכי באתי
עד הלום לדרוש ברופאים ואחר אשר הדבר
נוגע לדורות וסי הוא זה חשר יקבע כזאת
כלעדו אחרי אשר כל גיח ישראל אחר הר"ג
יטש ותורה יבקשו פסיהו ופאוד יראתי פן
יבקע הדבר למלך ומצאנו ח"ו עון ע"כ הנני
באלה הדברים לערוך לפני חדר"ג ונפשי
בשאיתי להשיבני דבר ואם לא ישרו דברי
נפשי הדרוש:
בעיניו
השאלהטהש
ןיהאנשים דפה שכרו קמחא
דזךץ דבר
דפסחא מאת קהל עדת ישרת דפה ונתנו
יהקהל סך שלש מאות ריינש כסף מקודם
ואח"כ קהו הטין ב' משת קארץיטהינה למען
יסברו לבעה"ב ואחד מהמתרים העמיד להם
מאה קארץ חטין טובים אשר הי' בחם י"ר או
ל"ד פעמים ששים נגד שמתה חטים שצמחו
והשני העמיד להם רק שלשים קארץטובים
מהראשונים והמותר לא העמיד להם באומרו
כי גלתי האפשרות להעמיד יקלקול הדרגים
ונמצא פה הח"י סוחר אחד חטים אשר לאהיי
ששים נגד המצומחין שבהם רק שבע פעמים
ששים נגד שמונה המצומחים ושאלו אתפי
 08לערב את החטין הראשונים הסאה ושלשים
ק' והוריתי להם שמותר לערב על דרך הלז
שיקחו מחטים הסובי 0שלשה רבעים ופאלו

יא

תכתיבה "נה

י""

ירש פייגתת

י והאחרונים בזה והנה
בם
כי
הראשי
סב הורה נגד הרשב"א והמנ"א והח"י
ודאי
ואף דהטו"ז חולק וטתיר הנה יראה רו"מ דהטי"ז
בסי תט" 1סק"ה ובהלי סוכה ס" תרכ"ו דייק
בלשונו דדוקא בלח בלח מתיריהוסיף עליו
אבל ביבש ביבש והטעם נראה דדוקאביט
בלח דאינו ניכר האיסור בזה הוי כמוסיף על
התערובות זה מתיר אבל ביבש ביבש דניכר
האיסור א"כ לא נחשב כמוסיף רק כטבטל גוף
האיסור לא בתערובות ולכך אף דבסוף ס"
תקז מתיר אף ביבש נראה דמיירי דוקא נמי
כעין לח בלח דהוי בענין שאינו ניכר שמז
אבל בניכר החמץ מודה ובחטין שצמחוניכרין
לא הף
הם וכפ"ש שכשב"א בתשובה
כלהוסיףעליו .והן אמת דדבריוא"י בראייתו
מסוכה צ"ע דהרי בסוכה שם מותר לבטל גוף
הסכך אף דאינו בתערובות ומ"כ לפי דבריו
יה" מותר גם חמץיבטלו אף שאינו גתערובות
ולמה בחמץאיי מתיר רק בתערובות ואם יש
חילוק בין סוכה לחמץ גם לדיד" א"כ שוב
אין ראייתו רא" כלל ואפשר
משוםליישהבצלדברי
האיסור
דבט
כברוכההואהומישיעיבקרואינו ניכר ונחשב כאלווהצי
ה4
בתערובות ובהכי יתיישב לשון הש"ס והפוסקים
דמשמע תקא אם כבר עשה הסוכה תחת האילן
מותר אבל יעשות לכתפיה תחת האילן אין
נכון מדלא קמ"ל יותר דמותר לעשות לכתחלה
תחת האילן ובע"כ דאינו סותר רק בדיעבד
והרי הס"ז כתב דישון צריך שישפיל משסע
אף לכתמיה יכול לעשות כן אך לפמ"ש דודאי
אם כבר עשה הסוכה תחת האילן א-כ הוי הצל
כבר מעורב לכך מותר להשפיל הענפים למטה
דהוי כאלו כבר ה" בתערובות אבל לעשות
יכתחלה הסוכה כן הדי עדיין אים בתערובות
לכך אסור לעשות כן לכתחלה ומזה יה" ראי'
לדברי הטו"ו דמותר מכח דהוי זמן היתר דאלו
לתנורנים טעם מכח דממות ללה"גיהי' מותר
לכתחיה יעשות סוכה תחת האילן ולמה לא
קמ"ל כן בע"כ כדעת הט"ו .והנה בט"ש אזיל
לי תמיהת ט"מ הרשב*אימה אוסר להוסיף

יא

יא

י-ם

עי

עליהם

האלף

השמצות לשרת על איל

עליהם הרי ההר"ח ביו"ד סי' ס"ט הביא גשם
הרשב"א שמתיר באיסור דרבנן שנתערב להוסיף
עליו לבטלו וא"כ כאן דהוי רק איסור דרבנן
דמן התורה בטל ברוב מב"מ למה אוסר להוסיף
עליהם .והנה רו"מ לא חש לקמחי' בקושיא זו
הדא דכאן שאניכיוןדניכרים הם כמ"ש הרשב"א
א"כ נחשב כאלו מבטל בעינא כאלו לא הי'
בתערובות שהרי מה"ט אוסר להשהותן .ושוב
ראיתי בפמ"ג ס" תמ"ז בא"א ס"ק ס"ה כתב
כן עיי"ש גם לולי הסמ"ג הי' להרגיש כן
בעצמו דהרי מה"ט אוסר הרשב"א להשהותן
ואם היו בטלים ברוב סה"ת ה" מותר להשהותן
והרי מפורש אומר הרשב"א דניכרים הם גם
זולת זה איך לא הרגיש רו"מ בין דבר דגוף
האיסור דדבריהם ובין אם גוף האיסור
דאורייתא ומצר אחר בא לו שהוא דרבנן הרי
כייצא ביה יש חילוק מפורש לענין מד"ר להקל
דאס מצד אחר בא לו שהוא דרבנן לא נחשב
סד"ר א"כ ה"נ הרשב"א אינו מתיר רק היכא
דהוי גוף האיסור דדבריהם לא אם גוף האיסור
היי של תורה רק מצד התערובות הוי דרבנן
סוף סוף הוא בא להוסיף לבטל איסור תורה
ובפרט כיון דרבנן גזרו דמב-מ אינו בטל הוי
כאלו הוא בעינא .וחוץ לוה אין התחלה
לקושייתו לפי מה שהוכחתי בחבורי שיורי
סהרה בההקדמה דחמץ ומצה הוי אינו מינו
לדידן דאזלינן בתר טעמא א"כ ודאי הף
איסור תורה ואינו בטל ברוב סה"ת:
סוף דבר לא טב הורה כי לדין הרשב"א
היכא דניכרין הנצמחין לא מצינו מתיר
וגם מהטריז מוכח להיפוך דגם הוא אוסר בניכר
האיסור .וחוץ מזה לא טוב הורה נגד העיר

יו

ריק

דבשלכא הבעה"ב הטוחן לעצמו אם רוצה לסמוך
על שעת הדחק הרשות בידו אבל בני העיר
שעשו מסחר ליחן להם קמחא דפסחא אפירא
דשפירא יהבו זוזי ואין דעתן על קמח שאינו
מותר רק בשעת הדחק ואדעתא דהכי לא קנו
מהם ואולי לא ניחא להו בזה .והנה אין צד
היתר בזה רק אם אין החטין יפין בשוה רק
אם האחד אדום ואחד לבן או אחד חטין
טובים ואהד רעים דבזה דרך הטוחנים בלא"ה
לערבן כדי לערב הטוב ברע לייפות הקמח בזה
י-ל דהרשב"א לא אסר רק בשוין ממש דבזה
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ניכר דאינו מוסיף רק כדי לבטלן ומכוין לבטל
אבל באם אינן שוין דבזה דרך מוכרי קפח
בלא"ה לערב אף בחול דאינו ניכר שמכוין
לבטל י"ל דמודה הרשב"א דהויכעין מחמס
הדבש שרגלי הדבורים שם ואף דשם גם בלבבו
אין מכוין וכאן בלבו מכוין אך י"ל הרי כאן
שעת היתר הוא רק כיון דשמועליו הוי כאלו
האיסור א"כ ממ*נ לפי מראית העין אף
מבט
דהףישמו עליו הרי י"ל דאיה מערבו כדי
לבטלו רק לתקן הקמח ובלבו אף דמכוין לבטלו
הרי הוי באמת היתר וגם זה איה רק בעת
הדחק ולא ביא"ה והיכא דשתן המה אין
להתיר אף בעת הדחק זולת אם הוי דחק
ביותר שא"א ישתן ענין אז כל'שעת הדחק
כדיעבד דמי ועיין סמ"ג הל' סוכה סי' חרכ"ו
כתב ג"כ ראין היתר רק לח בלחויא יבש
ביבש ולכאורה תמי' עליו דהרי ס"ס תמ"ז
מתיר הטו"ז אף ביבש בע"כ כותתו כמ"ש
הב"ז דהט"ז סיירי ביבש ביבש דאיה ניכר
בין היתר לאיסור דומיא דלח אבל ביבש
ביבש הניכר חף כמערב גוף האיסור בידים.

דברי ידידו:
שי'ל-ח .כתב הים "-בסף תע"ב סעיף
ט"ו בהג"הואין ליקח כוס
שפיו צר וכף דלא יוצל לשתות כולו כאחד
כו' צ"ע שהרי בסעיף ט' כתב וצריך לשתות
השיעור שלא בהפסק גדול בנתיים ועיין במג-א
שם משמע דבשהי' מועטתאין לחוש ולכאורה
הי' נראה דס"ל דזה דומה למה דאמרינן כל
הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ולכך הא
דאמרינן שאם לא שהה רק כדי שתייתרביעית
או בכא"פ מצטרף אז אינו מצטרף כלל אף
בשהי' מועטת והיכי דשהה יותר מבא"פ אף
בראוי לבילה אין מצטרף אך לפ-ז תקשה למה
באכילה אם יש כוית איסור בתוך ששה ביצים
היתר אז לוקה מכח דבכא"פ מצטרף והלא אין
יכול לאכלו כאחת ראין בית הבליעה מחזיק
יותר מכביצה וא"כ למה יצטרף ומ"ש אכילה
משתי' ודוחק לומר דם-ש הרמ"א שא"י לשתות
כא' היינו שהוא צר כ"כ שאף בשיעור שתיית
רביעית או כא"פ'א"י ישתות רובו ומ-ש הרמ"א
כאחד היינו דשיעור צירוף נקרא כאחד אך
זה דוחק והיותר נראה דם-ל דמצוה ואיסור

חלוקיו
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נשממות לשו"ת זל או"ח
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הלוקין הם דבאיסור אף שאינו ראוי לבילה' ל 8בראשון ולא בשני וא"ש ודבר זה ה,א
לאכיו כאחד ג"כ מצטרף ולוקה אבל לענין כלל גדול בכמה דברים .אך באמת קו' המהר"ג
פצוחבעינן דוקא שיאכל כאחד ממש או שיהה לאהוי על כורך  n$Dומרור רק על שגי זיתי
ראוי לאכלו כאחד אז מצטרף כא"פ אגל מצה והפמ"ג ביאר כוונתו ולפ"זיפה הקשה
והתירוץ שכתבנו'-הוא נכון רק שתימא
בלא"ה אינו מצטרףו
כוך
הביאו דברי התוס' בזה עי"ש:
"ושה בשם
הע"ז בסי
סהר-לתעמ-פ"ראנ דנימא כל סףב :2הנה הראשונים הקשו דלמה אין
מברכין ברכה
סיפור
שישנו בזה אחר זה ישנו בבת אחת וכלשאינו
בזאח"ז 8ף בב"אאינווכו' .הנה כבודם במקומם יציחת מצרים ועיי
ן בספר מעוה נסים להגאון
נענה וכאן נעלם מהם דברי התוס' בזבחים,דף מליסא ט"ש בזה ואני בחבורי מגלשיידי יוצר
ש"צ עץ) שהעלו שם יהדיא בהוכחות כתבנו בזה .אך ראיתי גפמ"ג שכתב כיון
ברורות מן הש"ס דלא אמרינן כלל זה רק דהרהור כדבור דמי לכך אין מברכין עליו
באם בזאח"ז הראשון חייל שפיר והשני
כמו בק"ש וכף ודברע  pmanבזה דודאי
טהמת הלות הראשון בזה לא מהני אף בסיפור ישה"מ לא מהני בהרהור דאינו דומה
התלוין בדיבור דדוקא היבא דכתיב
בב* 8אבל בדבר שבזאח" 1אין שניהם חלין
לשאררמלצבחדי
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הראשע גזה ישע שפיר בה"א .ולפ" 1אין אבלביצי"מכתיב והנדת.לבנךהריבעינןותהיי
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לוף' המהר"ג טסראג דגמצה ומרור הגדה הראוי האערים ובהרהור אינו נשמו
התאלחג
ליושכלם בזח אה"צאין בהם שום מצוה לצהרים ואינויוצ
א בהרהור בזה וז:84נכון1
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